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A - Meclisi Aliyi doğrudan doğruya alakadar 
eden bazi kanun, nizamname ve 

talimatnameler 

1 - Teşkilatı Esasiye Kanunu 

(Kanun M 491 

.BİRİNCİ F ASIL 

Abkaını esasiye 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Devleti bir Cümhuriyettir. Cümhuriyet 

İKİNCİ MADDE - ( muaddel : 10 nisan 1928) - Tür- Lisan, makar 

kiye Devletinin resmi dili türkçedir; makarrı Ankara şehridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE .- Hakimiyet bilakaydüşart mille- Hakimiyeti mil-
tindir. liye 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet 

milletin yegane ve hakiki mürnessili olup millet narnma hakkı Meclisi 

hakimiyeti istimal eder. 

BEŞİNCİ MADDE - Teşri salahiyeti ve icra kudreti SalôJıiyetler 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve terncrküz eder. 

ALTINCI MADDE - Meclis teşri salahiyetini bizzat Teşri 

istimal eder. 

YEDİNCİ MADDE - Meclis, İcra salahiyetini, kendi ta- /cra 
rafından müntahap Reisicümhur ve onun tayin edeceği bir 
İcra V ekillei-i Heyeti marifetile istimal eder. 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve iskat ede- Hükumeti mu-
bilir. rakabe ve iskat 

SEKİZİNCİ MADDE - Hakkı kaza, millet namına, Hakkı kaza 

usulü ve kanunu dairesinde, müstakil mehakirn tarafından 

istimal olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Vazifei teşriiye 

DOKUZUNCU MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisin teşek-
külü 



lntihap etmek 
hakkı 

lntihap olunmak 
hakkı 

M eb'usluğa ma
ni ahval 
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Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tarafından münt.e
hap meb'uslardan müteşekkildir. [•] 

ONUNCU MADDE -On sekiz yaşını ikmal eden ·her 
erkek Türk me b 'usan intihabına iştirak etmek hakkıııı haizdir. 

ON BİRİNCİ MADDE - Otuz yaşını ikmal eden her 
erkek Türk, meb 'us intihap edilmek salahiyetini haizdir. 

ON İKİNCİ MADDE - Ecnebi hizmeti resmiyesinde 
bulunanlar, mücazatı terhibiye veya sirkat, sahtekarlık, dolan
dırıcılık, emniyeti sui istimal, hileli iflas cürümlerinden birile 
mahkum olanlar, mahcurlar, tabiiyeti ecnebiye iddiasında bu
lunanlar, hukuku medeniyeden iskat edilmiş olanlar, türkçe 
okuyup yazmak hilmiyenler meb'us intihap olunamazlar. 

lntihap müddeti ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisinin inti-
habı dört senede bir kere icra olunur. 

Tekrar intihap Müddeti biten ın eb 'usların tekrar intihap edilmeleri 
olunmak hakkı caizdir. 

Sabık Meclisin Sabık Meclis lahik Meclisin içtimaına kadar devam eder. 
devamı 

1 ~timaın tem
didi 

V ekıiletin gü
. mulü 

Yeni intihabatın İcrasına imkan görülmediği takdirde içti
ma devresinin bir sene temdidi eaizdir. 

Her ıneb'us yalııız kendini intihap eden dairenin değil, 

urouro milletin vekilidir. 

[•] 306 numaralı karar: 

1 - lntihap bitipte reylerin en çoğunun bit• zat uhdesinde 
taayyün yahut müsavi reylerde çekil~cek kanuni kur'anın 
bir zat uhdesinde taka1·rür ettiği an, o zatın meb 'usluğunun 
mebdeini teşkil eder. 

2. - Bir menıu1·iyette iken meb'us olanlar hakkında Teşki
latı Esasiye kanununun yirmi üçüncü ve yirmi sekizinci mad
deleri ahkamı l<izimüttatbik olabilmek yani memuriyet kabulü 
vesilesile me b 'usluğun sukutuna hiikmolunabilmek için me b 'us 
olan bu memurun kendi intihabına resmen ittıla hasıl ettikten 
sonra nıemuriyette devam etmek istediğine dair nıerciine sari
han nıaliınıat arzetmiş olması ltizımdır. 

3 - Meb'us intihap edilen bir zatın meb'usluk talısisatına 
istihkakı M eelise iltihakı ile meşruttur. Yalnız M eelisi n kara
rile nıüeyyet mazm·ete nıüsteniden gelmernek [ilen iltikak ad
dolunur. Meb'us intikap edildiğine resmen ittıla hasıl eden 
memur vazitede bulunsun, mezun olsun bu tarihten sonraki 
müddete ait memuriyet maaş ve tahsisatı fevkaladesini alamaz 
ve işten el çek.tirilmiş, vekô,let enı1·ine alınmış, açıkta kalmış 

olsun yine bu müddete ait maaş ve tahsisatı fevkaladeleri 
verilemez. 

26 şubat 1927 



ÖN DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük M:iilet :M:eciisi, her 
sene teşrinisani iptidasmda davetsiz toplamr. 

Meclis, azasının memleket dahilinde devir, tetkik ve mura
kabe vazifelerinin ihzarr ve teneffüs istirahatleri için senede 
altı aydan fazla tatili faaliyet edemez. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Kanun teklif etmek hakkı Mec
lis azasına ve İcra Vekilieri Heyetine aittir. 

ON ALTINCI MADDE - (muaddil: 10 nisan 1928) 
meb'uslar Meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif olu
nurlar: 

[Vatan ve milletin saadet ve selarnetine ve milletin liila
kaydüşart hakimiyetine mügayir bir gaye takip etmiyece
ğime ve Cümhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacağrma 
namusuru üzerine söz veririm]. 

Davetsiz top.. 
lanmak 

Tatil 

Kanun te'klifi 
hakkı 

Tahl~f 

ON YEDİNCİ MADDE- Hiç bir meb'us Meclis dahilin- Masuiıiyeti teş-
deki rey ve mütaleasrndan ve beyanatmdan ve Meclisteki riiue 
rey ve mütaleasınrn ve beyanatının Meclis haricinde irat ve 
İzlıanndan dolayı mes'ul değildir. Gerek intihabından evvel 
ve gerek s.onra aleyhine cürüm isnat olunan bir meb'usun 
nuıznunen isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemesin.in ie-
rasr heyeti umumiyenin kararına menuttur. Cinai cürümü 
meşhut bundan ınüstesnadır. Ancak bu takdirde makamı 
aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir me b 'u-
sun intihabından evvel veya sonra 
cezai bir hükmün infazı m eb 'usluk 
kadar. talik olunur. Meb'usluk müddeti 
man cereyan etmez. 

aleyhine sadr:r olmuş 
müddetinin bitamma 
esnasında müruFu. za-

ON SEK1Z1NC1 MADDE - M eb 'usların seMvi tahsisat
ları kanunu mahsus ile tay1n olunur. 

ON DOKUZUNCU MADD~ - Tatil esnasm.da · Reisicfurı
hur veya Meclis Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet 
edebileceği gibi azadan beşte biri tarafından talep vuku bu
lursa Meclis Reisi dahi Meclisi içtimaa davet eder. 

YİRMİNCİ MADDE - Meclis müzakeratı alenidir ve 
harfiyen neşrolunur. 

Taksisat 

FevkaMde davet 

Aleniyet 

Fakat Nizamnamei Dahilide münderiç şeraite tevfikan Hafi celseler 

Meclis hafi celseler dahi aktedebilir ve hafi celseler müza-
keratının neşri Meclisin kararına menuttur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Meclis ınüza-keratını, kendi 
Nizamnamei Dahilisi mucibince İcra eder. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Sual ve istizah ve .Meclis 

Müzakerat · 

Mürakabe 
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tahkikatr, Meclisin cümlei salahiyetinden olup şekli tatbiki 
Nizamnamei Dahili ile tayin olunur. 

Meb'usluk ve Y1RM1 ÜÇÜNCÜ MADDE - Meb'usluk . ile Hükumet 
memuriyet memuriyeti bir zat uhdesinde "içtima edemez [*] 

Reisler YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi her teşrinisani iptidasmda bir sene 
için kendisine bir reis ve üç reis vekili intihap eder. 

Tecdidi intihabat Y1RM1 BEŞİNCI MADDE - İntihap devresinin hita· 
mmdan evvel Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakasile 
intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden meclisin intihap 
devresi ilk teşrinisaniden başlar. 

Fevkala.de içtima Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, fevkalade bir içti-

Meclisin başlıca 
vazaifi 

M eb'usluğun 
zevali 

M eb'usluğun 
sukutu 

Yeni meb'us 
intihabı 

ma addolunur. 

Y1RM1 ALTINCI MADDE - (muaddel 10: nisan 1928) 
Büyük Millet Meclisi kavaninin vaz'r, tadili, tefsiri fesh ve 
ilgası, Devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilanı, 
muvazenei umumiye} maliye ve Devletin um um hesabı kat 'i 
kanunlarının tetkik ve tasdikı, meskukat darbı, inhisar ve mali 
ta~hhüdü mutazammm mukavelat ve imtiyazatm tasdik ve 
feshi, umumi ve hususi af ilanı, cezalarm tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır 
olup kat 'iyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi 
vazaifi bizzat kendi ifa eder. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Bir meb'usun vatana hi
yanet ve meb'usluğu zamanmda irtikap tühmetlerinden birile 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesi azayı mevcudesinin sülüsanı ekseriyeti arasile ka
rar verilir veyahut on ikinci · maddede münderiç ceraimden bi
rile mahkum olur ve malıkurniyeti kazıyei muhkeme halini 
alırsa me b 'usluk sıfatı zail olul. 

Y1RM1 SEKİZİNCI MADDE - !stifa, esbabı meşrua 
dolayısile mahcuriyet, bila mezuniyet ve mazeret iki ay Meclise 
ademi devam veyahut memuriyet kabulü hallerinde meb'usluk 
sakıt olur. 

YİRM1 DOKUZUNCU MADDE Yukarıdaki maddeler 
mucibince me b 'usluk sıfatı zail veya salat olan veyahut vefat 
eden m eb 'usun yerine bir diğeri intihap olunur. 

[•] 111 numamlı te/sir: 
Büyük Millet Meclisi Azasından birine Hükıimet tarafından 

tevdi edilen muayyen ve mnvakkat bir iş hükumet rnemuı·iyetin-

den addolunamaz. 10 şubat 1926 
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OTUZUNCU MADDE - Büyük Miliet Meciisi, kendi 

zabıtasını reisi marifetile taniim ve idare eder. 

UÇUNCU FASIL 

Vazifei icraiye 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Türkiye Reisicüm~uru, Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi 
azası meyamndan bir intihap devresi için intihap olunur. 
V azifei riyaset yeni Reisicümhurun intihabına kadar devam 
eder. Tekrar intihap olmırnak caizdir. 

Zabıta 

Reisicümhur ve 
miiddeti 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Resicümhur Devletin reisidir. Devlet Riyaseti 

Bu srfatla merasimi mahsusada Meclise ve lüzum gördükçe 
İcra Vekilieri Heyetine riyaset eder, Reisicümhur, Riyaseti 
Cümhur makammda bulundukça, Meclis münakaşat ve mü-
zakeratrna iştirak edemez ve rey veremez. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Reisicümhur hastalık ve 
memleket haricinde seyahat gibi bir sebeple vazaifini ifa ede
mez veya vefat, istifa ve sair sebep dolayısile Cümmuhiyet 
Riyaseti inhilal ederse Büyük Millet Meclisi Reisi vekiileten 
Reisicümhur vazaifini ifa eder. 

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

Meclis, müçtemi değilse reis tarafrndan hemen içtimaa 
davet edilerek Reisicümhur intihap ·edilir. Meclisin intihap 
devresi hitaın bulmuş veya intihabatm tecdidine karar veril
miş olursa Reisicümhurn gelecek Meclis intihap eder 

Reisicümhura 
vektilet 

Reisicümhurun 
intihabı 

Q'rUZ BEŞ1NC1 MADDE - Reisicümhur Meclis tarafın- Kanunların ila-

dan kabul olunan kanunları on gün zarfında ilan eder. nı 

Teşkilatı Esasiye kanunu ile bütçe kanunları müstesna 
olmak üzere iliimm muvafrk görmediği kanunları bir daha 
müzakere edilmek üzere esbabr mucibesile birlikte keza on gün 
zarfında Meclise iade eder. 

Meclis, mezkı1r kanunu bu defa da kabul ederse, onun 
ilanı Reisicüınhur için mecburidir. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Reisicümhur her sene teşri
nisanide Büklımetin geçen seneki faaliyetine ve o sene ittihaz 
edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir nntuk irat eder 
veyahut Başvekile kıraat ettirir. 

Kanunlwrın ia
desi 

Reisicümhurun 
nutku 

OTUZ YEDİNC1 MADDE - Reisicümhur ecuebi DeV- Hariçte Devle· 

letlerin nezdine Türk Cümhuriyetinin siyasi mtimessillerini tin temsili 



Tahlif 

Yükelcinın im
zası 

Başkuman

danlık 

Mes'uliyet 

Ferdi af 

Istisna 

Tahsis at 

Hükflmet teş
kili 
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tayin ve ecnebi devletlerin siyasi müınessilierini kabul eder. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - (Muaddel : 10 nisan 
1928 ) - Reisicümhur, intihabı akibinde ve Meclis lımurunda 
şu suretle yemin eder: 

[Reisicümhur sıfatile Cümhuriyetin kanuniarına ve haki
miyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk mil
letinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, 
Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle 
men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye ve ilaya ve deruhde 
ettiğim vazifenin icabatma hasrınefs etmekten ayrılmıyacağı
ma namusuro üzerine söz veririm.] 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Reisicümhurun ısdar 

edeceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile vekili aidi tarafların
dan imza olunur. 

KIRKINC.I MADDE -Başkumandanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup 
Reisicümhur tarafindan temsil olunur. Kuvayi harbiyenin emir 
ve kumandası hazarda kanunu mahsusasına tevfikan Erkanı 
Harbiyei Umumiye Riyasetine ve seferde İcra Vekilieri Heyc
tinin inhası üzerine Reisicümlıur tarafından nasbedilecek zata 
tevdi olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE Reisicümhur hiyaneti vata-
niye halinde Büyük Millet Meclisine karşı mes 'uldftr. Reisi
cümhurun ısdar edeceği bilcümle mukarrerattan mütevellit 
mes,'uliyet 39 uncu madde mucibince mezkll:r mukarreratı 

imza eden Başvekil ile vekili aidine racidir. 
Reisicüınhurun hususatı şahsiyesinden dolayı mes 'uliyeti 

lazım geldikte işbu Teşkilatı Esasiye kanununun masuniyeti 
teşriiyeye taallılk eden 17 inci maddesi mucibince hareket 
edilir. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Reisicümhur, Hükumetin in
hası üzerine, daimi malılliyet veya şeyhuhat gibi şahsi sebep
lerden dolayı muayyen efradın cezalarını iskat veya tahfif 
edebilir. 

Reisicümhur, Büyük Millet Meclisi tarafından itharn edi
lerek mahkum olan vekiller hakkında bu salahiyeti istimal 
edemez. 

I{IRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Reisicümhurun tahsisatı ka
nunu mahsus ile tayin olunur. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE- Başvekil, Reisicümhur 
canibinden ve Meclis azası meyanından tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından, Meclis izası arasından 

• 
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intihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicümhurun tasdikile 
Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına 
talik olunur. 

Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai nazarım azami 
bir hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat talep eder. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - Vekiller Başvekilin riyaseti /cra Vekilleri 
altında (İcra Vekilleri Heyeti) ni teşkil ederler. Heyeti 

KlRK ALTINCI MADDE - İcra Vekilieri Heyeti Hükı1- Müşterek mes'

metin umumi siyasetinden müşterek en m es 'uldür. 

V ekillerden her biri kendi salahiyeti dairesindeki i cr aat-
tan ve maiyetinin ef'al ve muaınelatından ve siyasetinin 
umumi istikametinden münferiden m es 'uldür. 

uliyet 

münferiden 
mes'uliyet 

KIRK YEDİNCİ MADDE -Vekillerin vazife ve mes'u- Vazife ve mes'-
liyetleri kanunu mahsus ile tayin olunur . uliyet 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Vekaletlerin adedi ka- Vekdletlerin 

nunla tayin olunur. adedi 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Mezun _ veyahut her Vekile niyabet 

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

ELLİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisince 
İcra V ekillerinden birinin Divam Aliye sev k ine dair verilen 
karar vekaletten sukutunu dahi mutazammındır. 

V ekillerin it
ha mı 

ELLİ BİRİNCİ MADDE -İdari dava ve ihtilafları rü 'yet Şurayı Devlet 
ve hal, Bükılınetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun layİhaları 
ve imtiyaz mukavele ve şartnameleri üzerine beyanı mütalea, 
gerek kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini saire ile mu-
ayyen vazaifi ifa etmek üzere bir Şurayi Devlet teşkil edile-
cektir. Şurayi Devletin riiesa ve azası vazaifi mühinımede 
bulunmuş, ilim, ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat 
meyanından Büyük Millet Meclisince intihap olunur. 

ELLİİKİNCİ MADDE -- İcra Vekilieri Heyeti kanunla
rın suveri tatbikıyesini irae veyahut kanunun emrettiği husu
satı tesbit için alıkarnı cedideyi muhtevi olmamak ve Şurayi 
Devletin nazarı tetkikinden geçirilmek şartile nizaınnameler 
tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicümhurun imza ve ilanile mamulü bih 
olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayer'3ti iddia olundukta bu
nun mercii halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

• 

Nizamnameler 



M alıkemelerin 
teşkilatı 

lstiklal 

La yenazillik 

H akimliğin ev
sa/ı ve saire 

H akimleri n va
zife kabul ede

miyeceği 

Aleniyet 

H af i muhakemat 

Müdafaa hakkı 

V azil e ve salıi
hiyet 

• Vazife 
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DÖRDUNCU FASIL 

Kuvvei kazaiye 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Mahkeınelerin teşkilatı, va
zife ve salahiyetıeri kanunla nıuayyendir. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Hilldınler bilcümle dava
larm nınhakemesinde ve hükmünde ınüstakil ve her türlü 
ınüdahalattan azade olup ancak kanunun hükmüne tabidir. 
Mahkeınelerin mukarreratmr Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ve !cra V e killeri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve 
tehir ve infazı alıkamma münıanaat edemez. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - Hakimler kaınmen muayyen 
olan usul ve ahval haricinde azlolunamazlar. 

ELLİ AT~TINCI MADDE - I-Iakimlerin evsafr, hukuku, 
vezaifi, maaş ve nınhassasatları ve sureti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Hakimler kaınmc:n muayyen 
vazai'ften başka umumi ve hususi hiç bir vazife deruhte ede
mezler. 

ELLİ SEKtZlNCİ MADDE - Mahkemelerde ınuhakemat 
alenidir. 

Yalnız usulü muhakemat kanunu mucibince bir muhake
ınenin hafiyen cereyamna mahkeme. karar verebilir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE- Herkes mahkeme huzu
runda hukukunu müdafaa için lüzum gördüğü meşru vesaiti 
istimalde. serbesttir. 

Al/l'MIŞINCI MADDE - Hiç bir mahkeme vazife ve sa
lahiycti dahilinde olan davaları rüycttcn imtina edemez. Va
zife ve salahiyet haricinde olan davalar ancak bir karar ile 
reddolunur. 

Divanı Ali 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Vazifelerinden ınütıba is 

hususatta İcra V ekillerile Şurayi Devlet ve Mahkeınci Teın

yiz rüesa ve azasmr ve Baş Müddei Umumiyi muhakeme 
etmek üzere bir (Divam Ali) teşkil edilir. 

Azanın adedi ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - Divam Ali azahğr için on 
biri Mahkemei Temyiz, onu Şurayi Devlet rüesa ve azasr 
ıneyamndan ve kendi heyeti umumiyeleri tarafmdan lede
liktiza reyi hafi ile yirmi bir zat intihap olunur. 

Reisler Bu vezat reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile içlerinden 
birini reis ve birini reis vekili intihap ederler. 
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ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Divaru Ali bir reis ve on Nısap 

dört aza ile teşckkül ve ekseriyeti mutlaka ile karar ittihaz 
eder. 

Mütebaki altı zat ledelicap heyetin noksaruru ikmal için Ihtiyat aza 

ihtiyat aza vaziyetindedirler. 
İşbu ihtiyat aza üçü Mahkemei Temyiz, üçü Şurayr Dev

letten müntehap aza arasından olmak üzere kuı·'a ilc tefrik 
olunurlar. 

Reisliğc ve reis vekilliğine intihap olunanlar bu kur 'aya 
dahil olmazlar. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Divanr Alinin müd- Müddei urnıımi-

dei umumiliği Baş Müddei Umumilik tarafından ifa olunur. lik 

AiıT1ıHŞ BEŞİNCİ MADDE - Divanr Alinin kararları Kararla1·ın kat'-
kat 'idir. iyeti . 

ALTMIŞ AUl'INCI MADDE - Divanr Ali mevzu kanun- Kanun ve usulü 

lara tevfikan muhakeme icra ve hüküm ita eder. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - Divanı Ali görülen lü
zum üzerine Türkiye Biiyük Millet Meclisi kararile teşkil 
olunur. 

BEŞlNCl F ASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Her Türk hür doğar, 
hür yaşar Hürriyet, başkasına muzır olmıyacak her türlü ta
sarrufatta bulunmaktır. Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin 
herkes için hududu başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hu

dut ancak kanun marifetile tesbit ve tayin edilir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE- Türkler kanun na
zarında müsavi ve bila istisna kanuna riayet.le mükelleftirlcr. 
Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları mülga ve 
memnudur. 

mııhakeme 

Divanı Alinin 
te!}kili 

Hürriyeti ta1·if 

Hürriyetin hu
dudu 

Müsavat 

YETMİŞİNCİ MADDE - Şahsi masuniyet, vicdan, te- Hukuku tabiiye 

fekkür, kelam, ncşir, seyahat, akit sayüamel, temellük ve tasar-
ruf, içtima, cemiyet şirket hak ve hürriyetleri Türklerin tabii 
hukukun dandır. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE -- Can, mal, ırz, mesken Masuniyetler 

her türlü taarruzdan masundur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Kanunen muayyen olan 
ahval ve eşkalden başka bir suretle hiç bir kimse derdest ve 
tevkif edilemez. 

Masuniyeti 
şahsi ye 



1 şkence ve saire 

lstimval ve 
istiınllik 

Vicdan hÜ?'7'i
yeti 

Mesken masu
niyeti 

Matbııat 

Seyahat 
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YE'I'l\:lİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - İşkenc f' , eziyet, musadere 

ve angnrya ıneınııuclur. 

YE'rl\ÜŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Menafii uınunıiye için 
lüzumu usuleıı tahakkuk etıncüikçe ve kanunu malısus mu
eibince değ·er paltası peşin verilmedikçe hiç bir kimsenin malı 
istiınval ve ınülkü istimlak olunamaz. 

Fev kalade ah nd de kanun ınucibi nce ta h mil olunucak na k
tl, :ıyn1 ve sayiüımele müteallik mükellefiyetler nıüstesna. 

olma k üzere, hiç bir kimse hiç bir fedakarlığa i c bar edile
mez. 

Y f~1'M tş BEŞİNCi MADDE - Hiç bir kimse mensup 
olduğu di ıı, mezhep, tarikat ve felsefl iç tilıadwdan dolayı 
ınualıeze edilemez. Asayiş, adabı muaşereti ımıuroiye ve ka
vanine mugayir olmamak üzere her türlü ayİnler serbesttir. 

YETMiŞ AUr.LNCI MADDB - Kaııuıı ile nmayyen olan 
usul ve ahval haricinde kimsenin meskeııiıw girilemez ve üzeri 
taharri edilemez. 

YETMiŞ YEDiNCİ MADDE - Matbuat kanunu daire
sinde serbesttir ve neşredilmeden evvel teftiş, muayeneye 
tabi değildir. 

YE'rMtŞ SEKİZİNCİ MADDE - Seferberlikte idarei 
örfiye h;.ılinde ve yahut müstevli emrazdan dolayı kanunen 
müttehnz tedabir icabatından olarak vazedilecek takyidat 
müstesna olmak üzere seyahat hiç bir suretle takyidata tabi 
tutnlamaz. 

Ukut ve saire YETMiŞ DOKUZUNCU MADDE ~ Ukudun, sayüame-
liıı, temellük ve tasarrufun, içtimaatın, cemiyetleı·in ve 
şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ilc musarrahtır. 

Tedrisat SEKSENİNCiMADDE -- Hükümetin ımzaret ve muraka-

Müruselut 

Ihbar ve şikayet 

besi altmda ve kaııun dairesinde her türlü tedrisat serb.esttir. 

SBKSEN BiRİNCi MADDE - Postalara verilen evrak, 
mektuplar ve her nevi emanetler salahiyettar mustantrk, 
mahkeme kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf ve telefon 
ilc vaki olan muhaberatın malırcıniyeti ihla1 olunamaz. 

SEKSEN İKlNCl MADDE - Türkler gm·ek şahıslarına 
gerek aınmeye müteallik olaı·ak kavanin ve nizamata muha
lif gördükleri hususatta ınerciine ve Türkiye Biiyük Millet 
Meclisine münferiden veya müçtemian ihbar ve şikayette 
bulunabilirler. Şahsa ait olarak vukubulan ıniiracaatın ne
ticesi müstecliye tahriren tebliğ olunmak mecburidir. 

• 
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SEKSEN ÜÇÜNCÜ MAODE - Hiç kimse kanunen tabi Tabii mahkeme 

olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve sevkolu-
namaz. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE- Vergi, Devletin tunu
mi masarifine hallun iştiraki demektir . 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmi şahıslar tara
fından veya onlar nanuna rüsum, aşar ve sair tekalif alınması 
memnuduı·. 

SEKSEN REŞİNCİ MADDE - Vergiler ancak bir kanun 
ile tarh ve ci b ayet olunabil ir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belediyelerce tea
mülen cibayet edilmekte olan rüsum ve tekalifin kanunları 

tanzim edilineiye kadar kemakan cibayete devam olunabilir. 

Vergi 

Cibayet 

SEKSEN ALTINCI MADDE - Harp halinde veya harbi ldarei ör/iye 

icap ettirecek bir: vaziyet hudusunda veya ısyan zulıurunda 
veyahut vatan ve Cümhuriyet aleyhinde kuvvetli ve fill te-
şebbüsat vnkııuııu müeyyit, kat'! emmarat görüldükte, İcra 
Vekilleri Heyeti müddeti bir ayr tecavüz etmemek üzer~ umu-
mi veya mevzi! ida~·ei örfiye ilan edebilir ve keyfiyet hemen 
M eel isi n tascl ikrna arzoluııur. M eel is idarei örfiye müddet-
ni, inclelicap tezyit veya tenkis edebilir·. Meclis müçtemi 
değilse derhal içtimaa davet olunur. 

İdarei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kararına mütevak
krftrr. 

ldarei örfiye, şahsi ve ikametgah masuniyetlerinin, mat
buat, müraselat, cemiyet, şirket hürriyetlerinin muvakka
ten t akyit veya taliki demektir. 

İdarei örfiye mmtakasile bu mmtaka dahilinde tatbik olu
nacak alıkarn ve ınuamelfıtın sm·eti icrasr ve harp halinde dahi 
ınasuniyet ve hürriyetl erin tarzı takyit ve taliki kanunla tes
pit olunur. 

SEKSRN YED!NCt MADDE - İptidal tahsil bütün Türk- Mecburi tahsil 

ler için mecburi, Devlet nıekteplerinde meccaııiclir. 

SEKSEN SEKİZİNCi MADDR - Türkiye ahalisine din Türklük sıfatı 

ve rrk farkı olımıksrzrn vatandaşhk itibarile (Türk) ıtlak olu-
nur. 

Türkiyede veya hari çte 1Jir türk babanın sulhünden do
ğan ve yahut '!'ürkiyede mütcmekkin bir ecııebi babanın sul
biinden Türkiyede doğ'upta memleket dahilinde ikamet ve 
sinni !'Üşte vusulünde eesmcn Türklüğü ihtiyrır eden ve yahut 
vatandaşl ık kanunu ımı c ibin ce Türklüğe kabul olunan herkes 
'l'ürktür. 

'l'ürklük srfatr kanuncu ınuayyen olan ahvalde izaa edilir. 
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ALTINCI FASIL 

Mevaçh müteferrika 

Vilayat 

Teşkilatı mülkiye SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - Türkiye coğrafi va-
ziyet ve iktisadi ınünasebet noktai nazarından vilayetlere, 
vilayetler kazalara, kazalar nahiyelcre ınünkaseındir ve na
hiyelerde kasaba ve köylerden terekküp eder. 

Hiikmı şahsiyet DOKSANINCI MADDE - Vilayetlerle şehir, kasaba ve 
köyler hükıni şahsiyeti lıaizdir. 

Tevsii mezuni- DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Vilayetler nınuru tevsii 
yet ve tefriki mezuniyet ve tefriki vazaif esası üzerine idare olunur. 

vazaif 

M emu1· olmak 
hakkı 

M emurin kanu
nu 

Kanuna muhalif 
evamir 

Bütçe 

Muvazene ha
?'icinde sarfi

yat 

Bütçenin müd
deti 

Hesabı kat'i 
kanunu 

Iki sene 

Memurin 

DOKSAN İIC1NCİ MADDE - Hukuku siyasiyeyi haiz her 
Türk ehliyet ve istilıkakına göre Devlet ıneınuriyetlerinde 
istihdam olunmak hakkını haizdir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Biluınum memurların ev
safı, hukuku, vazaifi, maaş ve muhassasatı ve sureti nasp 
ve azilleri ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile ınuay
yendir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Kanuna muhalif olan 
um urda amire itaat memuru mes 'uliyetten kurtarınaz. 

Urııuru maliye 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE - Muvazenei nınnıniye 
kanunu müteallik olduğu senei maliyenin duhulünde ınevkii 
icraya konulabilmek için lil.yihası ve merbutu bütçeler ve 
cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasında Meclise takdim 
olunur. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Devlet eınvalinden mu
vazene haricinde sarfiyat caiz değildir. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE- Muvazenei umumiye ka
nununun hükmü bir seneye ınahsustur. 

DOKSAN SEKİZİNCi MADDE - Hesabı kat 'i kanunu 
müteallik olduğu sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfında 

istihsal olunan varidat ile yine o sene vuku bulan tediyatın 
hakiki miktarım ınübeyyin kanundur. Bunun şekil ve tak
simatı muvazenei umumiye kanununa tamamile mütenazır 

olacaktır. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Hesabı kat 'i ka
nununun layihasr müteallik olduğu seneniiı sonundan 



13-

itibaren nihayet ikinci senenin teşrinisanisinin iptidasrna im
dar Büyük Millet Meclisine takdim oluıımak mecburidir. 

Teşkilatı Esasiye Kanununa ait zavabıt 

YÜZÜNCU MADDE - Büyük Millet Meclisine merbut ve 
Devletin veridat ve masarifatını kanunu mahsusuna tevfikan 
tnurakabe ile mükellef bir Divaıu Muhasebat ı'nüessestir [•]. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Divanr Muhasebat umumi mu
tabakat beyannamesini taallfık ettiği hesabı kat 'i kanununun 
M::ıliyece Büyük Millet Meclisine takelimi tarihinden itibaren 
nihayet altı ay zarfmda Meclise takdim eder . 

YÜZ İK-İNCİ MADDE - İşbu Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun tadili aşağıdaki şeraite tabidir. 

Tadil teklifi Meclis azayi mürettebesinin laakal bir sülüsü 
tarafından imza olmırnak şarttır. 

Tadiliit ancak adedi mürettebin sülüsani ekseriyet arası 

ile kabul olunabilir. 

Divanı Muha
sebat 

Umumi muta
bakat beyan

namesi 

TeşkiUltı Esa
siye kanununun 

tadili 

İşbu kanunun şekli Devletin Cümhuriyet olduğuna dair Tadil olunmi
olan birinci maddesinin tadili ve tağyiri hiç bir suretle teklif yacak madde 

dahi edilemez. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ .MADDE - Teşkilatı Esasiye Kanununun Tadil ve ihmal 

hiç bir maddesi, hiç bir sebep ve bahane ile ihmal veya tadil 
olunmaz. Hiç bir kanun '!'eşkilatı Esasiye Kanununa münafi 
olamaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - 1293 tarihli Kanunu Esasi Bu kanunla mill-

ile ınevadı ınuaddelesi ve 20 kanunusanİ 1337 tarihli Teşki- ua kavanin 

latı Esasiye Kanunu ve müzeyyeliitı ve tadilatı mülgadır. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun tarihi neşrinden Mer'iyeti icnt 
itibaren mer'iyülicradır. 

[*] 292 numamlı kamr: 
Divanı Muhasebatın lüzumunda, 

M eclis Riyasetinden talep etmek 

20 nisan 1340 

bir kanunun te[sirini 
hakkına malik olduğu 

H eyeti U nıunıiyenin yi1·mi ikinci içiimaının birinci eelsesinde 
tekan·iir etmiştir. 6 kanıı.nıısani 1927 



2 - lntihabı meb'usan kanunu 

[Takvimi vakayi ilc neşri: 7 ramazan 1326 ve 20 eylul 1324] 

FASLI EVVEL 

Devairi intihabiye ve aksarnı 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Osmaniyeele meb'usan intihabı 
sancaklar itibarile İcra kılınacak ve her sancak bir dairei intihahiye ve 
her nalüye bir şubei intihabiye itibar olunacn ktır. 

İKİNCİ MADDE - I.Muaddel: 3 nisan 1339 kanun No . . 320] [*] 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin miktarı azıısı Türkiye Devleti halkm

dan her yirmi bin nüfuım zükf:ırda bir nefer olmak üzere intihap olunın. 
I3ir dairei intihabiyenin nüfusu zükurü yirmi binden dmı olsa dahi her 
halde bir meb'us intihabrna . hakkı olacağı gibi nüfusu zükuruıı yirmi 
binden fazlası için berveçhi ati muamel e ifa olunur. Şöyle ki: 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin birden 
yetmiş bine kadar üç, yetmiş bin birden doksan bine kadar dört meb'us intihap 
olunacak ve bu miktarelan z i y:ıclesi bn nisbet üzere Httırılacaktır. 

FASLI SANİ 

Müntahipler defterinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşhu k:ınnnn:ımcnin tarihi neşrinden itibaren 
bilcümle Osmanlılarm nüfusu zükı1rnııu havi her kazada bir defteri csm~i 
tanzimine iptidar olunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Her kazada mevcut- olan Osmanlı nüfusu 
zükurunun esas defterinin tanzimile vukuatımn tashihi mevadı atiyede 
beyan olunacağı veçhile belediye meclislcı· i ve nahiye meclisleri rüesa<;ı 

ve eimmc ve pap::ıslne ve hnhamlar ve muhtarlann derece derece vazi
feleridir. 

BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunname Hükumeti Seniye marifetile idarei 
belediye reisi ne vusu.lünde beleeliye heyeti cclp ile alenen kıraat olunac[ı ktn·. 
Badehu kaza dahilinde bulun rı n nefsi şe hi ı · Ye kasaba mahalHitr defteeiııin 
tanzimi için eimme ve pa.pn:;; ve luıhaın ve mulıtarlar ile her mahallenin 
muteberaıımclan ikişer veya üçer l<i şi sırasile c1airei belediycye cclp 
olunarak hangi cemanttan olnr ise olsun malınllerinde Imdimen sakin 
olan veya. bir senedenberi tnvattnn eden Osm anlı nüfusu zükurunnn defteı·i
nin ınerbut nümunesi vcc_:hi le sekiz gün zarfmda tanzimi bunlara tcnbih 
olunacaktıe. Mezkür nümune veçlıile her mahalleele yapılacak defter iki 
kısma münkasem olup bir kısmı yeni tevellüt eden Osmanlı nüfusn 
züklırnnclan bed i' ile [ m nacldel: 3 nisan 1339 kanun num~rası : 320 ] 

[""] Bii,yük Millet Meclisi ka.vanin m ecmnrıs1 Cilt: 1 -Sayfa : 292 
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on sekiz yaşına değin ve diğer kısım on sekiz yaşını tecavüz edenlerin esami
sini havi olacaktır. Sinleri ehl,n nüfus defterinde ınukayyet olmıyan Osmanlı
larm kaç yaşında olduklarına dair einıınc ve papaslar ve halıarnlar ile nınh

tarlarm ve ınuteberandan olan mezkür iki veya üç kişinin tahkikat ve ifadesi 
nıuteber addolunacaktır. Şu kadarki mahalle ahalisinden kaideten aksini 
isbat eden olursa defterce tashihi İcra olunur. 

ALTINCI lVIADDE - Nefsi şehir veya kasaba malıallatma tenbihatı lazi
menin İcrasını müteakip belediye reisi kaza dahilinde bulunan nevahi mecalis 
reisleriııi muavinlerile ikişer veyahnt üçer kişi celp ile zikrolunan defteri esa
sinin nihayet beraber bir defaya mahsus olmak üzere reisi kazaya celp ile be
şinci maddede bayan ol unduğu vcçhil e iki kısmı olarak sekiz gü nzarfinda 
defteri esasinin tanzim olunınasım tarif ve tcfhirn edecektir ve nahiye meclis 
reisi muavinlerile beraber reisi nahiyeye avdetlerinde o nahiye dahilinde bulu
ııan kuranın eimme ve papas ve hahaın ve muhtarlarile muteberanıııdan ikişer 
veyahut üçer kişi celp ilc zikrolunan defteri esasinin nihayet sekiz günde tan-

' ziınini tenbih edecektir. 

YEDİNCİ lVIADDE - Her mahalle ve kariyenin imam ve papas ve halıarn 
ve mnhtarlarr ve ınuteberani defteri esasi tanzimi hakkmda olan emri aldık
tan sonra her gün kariye ve mahallerinde münasip bir mahalle tecemmü ile 
Türkçe olarak ve lisam Türkiye vakıf olmıyan köylerde merkeze geldiği vakit 
Türkçeye tercüme olunmak üzere kariyelerinde tekcllüın olunan lisanları ve 
zikrolunan tertip üzere defteri esasiyi nihayet sekiz gün zarfmda iki nüsha 
olarak tanzim ve temhir ile bir nüshasnu hemen nahiye reisierine verip diğer 
nüshası mahalle ve kariyelerinde en müsin olan muhtarın hanesinde hızfolunur. 

SEKİZİNCllVIADDE- On sekiz yaşmı tecavüz eden Osmanlılardan huku
ku ınedeniyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada bulun
muş olan ve yahut nizanu mahsus mucibince ınuvakkaten hizmııti ecnebiye 
imtiyazını haiz olan veya iflasma hükmolunupta iadei itibar etmemiş veyahut 
mahcuriyetine hüküm lahik olupta fekki hacir edilmemiş olanlarm v~ bir 
kimsenin hizmetki'ı.rlrğında bulunan ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünha 
ve cinayet] e mahküm bulunanların esamisi karşısnıda ve defter in mülahazat 
hanesinde keyfiyetieri iş'ar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU lVIADDE - Bir kimse bir senedenberi her haııgi kariye 
. ve mahallede İkarnet etmekte ise ol mahalle ve kariyenin defterine kaydoluna
caktır. Şu şart ile ki intihabı meb'usan hukukunu haiz olduğuna dair terkey
lediğ·i mahalle veya kariye muhtarrndarı yeni kaydolunacak mahalle veya 
kariye ınuhtarma hi ta ben bir kıt 'a ilmühaber getirecektir. lVIemurini Devleti 
Aliye işbu ilınühabere muhtaç olmayıp intihabı meb'usan zamamuda her han-

gi mahallede bulunur ise o mahallede rey vermJ~e haklıdır. [lVIuaddel: 25 
eylül 328] Berr·i, bahri erkan ve üınera ve zabitan ile küçük zabitanın ve jan
darma ümera ve zabitan ve efradı ve rütbei askeriyeyi haiz üniformayı labis 
bilcümle mensubini askeriye hizmeti askeriyede bulundukları müddetçe geı~ek 

ınüntehibi evvel ve gerel{ ınüntehibi sani sıfatile intihaplaruu istimal ede
nıezelr. 

Ordu hizmetinde bulunınıyan bilnınnın ınütekaidini berriye ve bahriye ve 
silah altmda bulunınıyan ihtiyat zabit ve erradile efradr redife ve ınüstahfaza 
hakkı intihaplarınr istimal edebilirler. 
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FASLI SALİS 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiplerin vezaif ve hukuku ile sureti intihabı· 

ONUNCU MADDE - Kura ve malıaHattan matlup olan defatir kazanın 
meclisi belediyesine vürut etnıeğe başladığı günden itibaren azasr kazanın 
cesametine göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye tcşekkül 
eder. Heyeti teftişiye ınecli_si, belediye reisinin tahtı riyasetinde olmak 
üzere vilayet _merkezleri olan kazalarda encümeni daimi vilayet azasile 
belediye fizasından ve diğer kazalarda yalnız belediye meclisi fizasından 

terkip olunur ve kazanın cesameti hasebile hariçten \bir kaç azanın alın- t 

ınasına lüzum görülürse heyeti teftişiye azalığına kabul, heyeti teftişiyenin 
intillabile ve ekseriyeti ara ile olur. 

ON BİRİNCİ MADDE -- [ Muaddel: 3 nisan 1339 - kanun numarası: 
320, Madde - 2 [ On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükur intilıap 

hakkını haizdir. Hukuku medeniyeden sakıt bulunan ve t abiiyeti ecuebi
yede veya o iddiada bulunan veya muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını 
haiz olan veya nizamen iflasla mahkum olup iadei itibar etmemiş veya 
ınahcuriyetine hükmü lahik olupta fekki hacir etmemiş olanlar intihap 
hakkından sakıttır. [ Muadclel: 3 nisan 1339 - kan tm ımınarası: 320, 

Madde 4 - [ Müntehibi evvel, ınüntehibi sani veya me b 'us olabilmek için 
vergi ile mükellef olmak meşrut değildir. 

ON İKİNet MADDE - Vürut eden clefatil'İ heyeti teftişiye kanuna 
ınuvafık ve sehvü hata ve fesattan salim olduklarını t etkik ve inclellıace 
malıaHat ve kuradan iktiza edenleri celp ve tahlük eelecek ve işbu tahkikat 
kazanın cesametine göre altı günelen nihayet on beş güne kadar imticlat eele
cek ve bu nıüdclette heyeti teftişiye her gün içtima eyliyecektir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - On ikinci maddede beyan olunan ınüdde

tin hitamında tetkik edilen mürrtahip defterlerinin birer sureti çıkarılıp 

cami ve kilise . ve havra ve Hükumet konağile dairei belediyenin duvar 
veya kapılarına ve sair mümerrinas olan yerlere ve her re'si nahiye ittihaz 
olunan kuraya talik olunacak ve bunların muhafazası için zabita veya 
belediye tarafından bir adam bulunacaktır ve bu defterlerin talik olun
cluklarma dair matbaa bulunan yerlerue gazete veya varakai mahsusalar ile 
ve matbaa olmıyan yerlerde ınünaclilerle ve clairei teftişiye tarafından 
köylere lazım gelen yerlere talik için reis ve muhtarana gönderilecek 
ilannameler ile ilam keyfiyet olunacaktır. İşbn müntehip defterleri talik 
oluueluğu günden itibaren on beş gün mualliık olup on beşinci günü akşamı 
~;~ehirlerde belediye dairesi ve nevalıicle reisler marifetile k·aldırılacaktır. 

ON DÖRDÜNCÜ MAI{DE - On üçüncü ıiıaddede beyan olunan 
on beş gün zarfında her kimin 'intihaba hakkı olupta ismi yazılmamış 
olduğunu veya ismi yazılmak la,zrm gelmez iken yazılmış bulunduğunu 
muallak olan defterlerde görenler ad! bir varaka üzerine ve heyeti tefti
şiyeye hitabcn bir istidaname yazıp verecektir. Heyeti teftişiye tarafnı
den icrayi tetkil{at ile nihayet sekiz t 'Ün zarfında ekseriyeti ara ile verilen 
karar esbabı mucibesile . beraber sahibi isticlaya muhtasar bir varakayı menı
hure ile bildirilecektir. V c iddiası kabul olunur ise ona göre defter tashih 
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olnımp reddolunduğu ve sahibi istida bu karara kani olmadığı halde böyle 
intihap davaları için ol kazanın ınahkcnıei istinafiyesi addolunacak meclisi 
deavisine ba arzuhal istinafı keyfiyet edecektir. Bu istinaf hakkı heyeti 
teftişiye tarafından müstedinin yerline verilen kararnamenin tebliği tari
hinden itibaren beş gün zarfında makbul olup andan sonra davayı istinaf 
gayri mesmudur. Ve meclisi eleavinin icrayi tetkikat ile nihayet sekiz 
gün zarfında ekseriyeti ara ilc vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz 
değildir. lVIüstedinin hakkı tcbcyyüıı ederse ııüfus defteri tashilı olunacaktır. 

Ve böyle istida ve istinaf davalarmda hiç bir nam il c harç alınmıyacaktır. On be
şinci güıı miiddetin hitamile defterler kaldmldıktaıı sonra itiraz ve istida ve 
istinafa kimsenin hakkı olmıyacaktır. Şu kadar ki nıüddeti mezkurede kaza 
dalıilinde bulunmadıklarını usul en ispat edenlerin m eb 'us intihabıııın bed'
inden on beş güne kadar heyeti teftişiyeye istida vermcğe ve badebu istinaf 
dahi etnıeğe hakkı olacaktır. 

ON BEŞiNet MADDE - Defteri esasisiııi tanzimine l\'Ieınaliki Mahrusa
ııın her tarafında mayıs iptidasıncla bed oluııacak ve haziran nihayetinde 
ınusahhah olarak hazır bulunacaktır. 

ON ALTINCI MADDE - Mayısm on beş ve yirmisine doğm 5 inci mad
dede ·ınuharrcr kaffei nüfusu zükfıru havi defterler heyeti teftişiyeye vasıl 

oldukta her kazanın ne miktar nüfusu zükuru olduğu ba mazbata serian 
mutasarrıflığa bildirilecektir. 

Ve sancağın havi oldugu kaffei" kazalardan bn yo lda ınazbatahır geldikten 
sonra sanca.ğın meclisi idare ve heyeti teftişiyesi hazır olduğu halde her 
kazanın nüfusu züküru yckfınunu cem ilc sancak dahilinde Osmanlı olarak 
ne kadar nüfusu zükür sakin bu .l unduğu malum ohlukta ikinci maddede 
gösterilen surct ve nisbctc tat bi kan sancakta bir kaç m cb 'us olmak lazım gelirse 
ınutasarrıf tarafından vilayet gazetesi ne ve. merkezde bulunan heyeti tefti
şiyeye ve saııcağrn sair kazaları kaymakamıarına ve kaymakamlar marifetile 
her kazanın heyeti teftişiyesine ve nevahi reisierine serian hildirileck 
ve heyeti teftişiyeler varakai mahsusalar ile intihap olunacak me b 'usannı 
m.iktarını ilan edecektir. 

ON YED1NC1 MADDB -Heyeti nıeb 'usa n iç:in azalığa intihap salahiyeti 
bulunınıyan evvelen tcbaai Osmaniyeden olmıyan saniyen nizanıı mahsus 
mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye imti yazını haiz olan salisen 
Türkçe hilmiyen rabıan otuz yaşını ikmal ctmiycıı hamisen hini intihapta 
bir kimsenin hizınetkarlığrnda bulunan sadisen iflas ile nıahküm olupta 
iaclci itibar etmemiş olan salıian sui ahval ile müştehir olan sammen 
mahcuriyetine hüküm lahik olupta f ekki hacredilmiyen tasian hukuku 
ınedeniyeden salut olmuş olan aşircıı tabiiyeti ecnebiyc iddiasında bulunan 
kimselerdir. Dört sene sonra i cra olunacak intihaplarda me b 'us olmak için 
Türkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak dahi şart olacaktır. [Muaddel: 
3 nisan 1339 - kanun numarası: 330] ınuallimin · miistesna olmak üzere 
merkezden mansup bilümunı ıneıuurin ilc ınüftiler, hiikkfun, mücldei umumiler 
ve belediye reisieri müntehibi sani intihabma ınübaşeretten iki ay evvel 
istifa etmiş olmadıkça mahalli memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei 
intihabiyeden ıneb'us intihap edilemezler. [Mensubini askeriye hakkındaki 
fıkaratı kanuniye 19 kanunuevvel 1339 tarih ve 385 numaralı kanun ile 

[*l Bii-yük Millet M eelisi kavanin mecmuası: Cilt: 2 Sayfa: 172 
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mülgadrr. [*] Aksi takdirde intihabr vaki muteber olm iı z. .M:eb'usan intihabr 
um nınisi dört senede bir kerre i cra olumır ve her m cb 'usun müddeti ınemu
riycti dört seneden ibaret olup tekrar iııtilıup olunmak dahi caizdir. 

ON SEK1Z1NCl MADDE - Temmuzun birinci gunu me b 'us inti-
ha b ma bedolunması için ınutasarrrflar tanıfıwlau kaymakamlar ıuarifetile 

her bir kazaıun heyeti teftişiyesine haziran iptidasmda İhtar olunacaktır.' 

ON DOKUZUNCU MADJ~E - Emri inbhap l<azanın her nahiyesinde 
ayrı ayrı icra olunur ve bir nahiyede ınukayyet olan bir ınüntehibiıT diğer 
nahiycye gidip rcy vermiye hakkı olamaz. 

YİRMİNCİ MADDE - Her nalıiyc intihabınm hüsnü cereyanma nezaret 
etmek üzere h ini intihapta heyeti teftişiyeden kuı·'a. keşidesile tayin · olunan 
bir aza hazır bulunacaktır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - İşbu kanunun on birinci maddesinele 
beyan olunduğu üzere hakkı intihaba nail olmıyanlardan ınooda ldiffei 
Osmanlılar birinci dereceele ınüntehiplerclir. Defteri esasicle isimleri ınulıarrer 
birinci derece ınüntehip bulunan her [muacldel: 4 nisan 1339 kanun 
numarası : 320] iki yüz kişinin bir nıüntchibi sani intihabına hakları 

olacaktıı·. 

Y1RM1 1K1NC1 :MADDE - İkinci derece müntchip olmağa salahiyeti 
olmıyanlar cvveeln tcbaai Devleti Aliyeden bulunınıyan saniyen nizanu 
malısus mucibince ınuvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan 
salisen on sekiz yaşını iknıal · etmiyen rabian hiııi intihapta bir kimsenin 
hizmetkarlığmda bulunan hamisen iflas ile mahkum olupta iadei itibar 
etmemiş olan sadisen sui ahval ile rnÜştehiı· olan sabi.an mahcuriyetiııe 
hüküm lahik olup fekki hacrecliliniyeu saminen hukuku mecleniyeden sakıt 
~lmuş olau tasıan tabi~yeti ccn~biyc iddiasmda bulunan kimsel~rdir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - r Muaddel : 3 nisan 1339 kanun numa
rası : 320 madde - 5 ] Bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zükfırdan her 
iki yüz kişi için bir müntehibi sani intihap olunur. 

Bu miktarelan fazlası için l.ıeı·veçhi ati muamele ifa olunur: 
Üç yüze kadar bir, üçyüz birelen beş yüze kadar iki, beş yüz birden yedi 

yüze kadar üç ilah ... müııtchibi sani intihap olunur. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her nalıiyc dahilinde mevcut miiııta
hiplerin birer defteri tanzim olunup nahiyeye rnemuren gidecek olan 
azaya verilecektir. işbu defterlerin b.ir iki gün zarfında tanzimi için heyeti 
teftişiye lüzum görür ise kaza kaymakamından muvakkaten lüzumu 
kadar katip İstiyecektir ve kaymakamlık merkezinele müstahclem ketche 
kifayet etmediği halde kaymakum ahaliden ve erbabr lımniyetten falu·i 
kıltipler tedarik edecektir. 

YlRMl BEŞİNCi MADDE - Her ııalıiycnin ne kadar müııtehibi var 
ise heyeti teftişiye tarafından o miktar puslalık ufak ve üzerine bir kaç 
isim yazılacak kadar beyaz ldğrtlar ha:zrrlamp heyeti mezkfıreye mahsus 
büyük mühür ile arkası bittemhir nahiyeye tayin olunan ıneınura verile
cektir. 

Y1RMİ ALTINCI MADDE - N ahi ye memurunun nuhiye merkezine 
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'vurudundan evvel o nahiye dahilinde ne mikta'l' müntaıiip var ise beher l~ısmi" 
en ziyade üç yüz müntahipten ibaret olmak üzere aksama taksim olunur ve 

. her bir kısmmm müntahipleri için heyeti teftişiye marjfetile bir gün tertip 

ile o günde merkezi nalüye olan kariyeele bulunımdhnı· heıı kısnım ahalisine 
haber verilir. 

YlRMl YEDiNCİ MADDE - lntihabm gününü ve snreti İcrasını 11er ka
riyenin m,üntehipleri bilmek için nihayet lıazir:ınm yirminci günü heyeti tef-

tişiye marifetile her nahiyenin havi olduğu kurayı gezip ihbar etmek üzere 
refakatinde bir iki süvarİ ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti arasile intihap olu-

nacak muteber kimselerden memurlar gönclrilecek ve bunlara yevmiye olarak · 
idarei beleeliye tarafrndan münasip miktar ücret verilecektir·. 

YlRMİ SEKİZ1NC1 MADDE - Otuzuncu maddeele gösterilen memurlar
her kariyeye v:ısrl olduğu gün muhtaran ve saire vş,sıtasile münasip ve vasi 

h ir malıaile müntelıipleri celbcclip resi nahiyc olan kariycyc toplanacakları günii 
beyan ilc lstanbula gidecek meb'usanı iııtihap etmek için nahiyeleri dahilinde bn-

lunanlardım münasirı kimseleri intihap ilc tayin eyl emelerini ahaliye tefhim 
edecek ve her kariyeele bu veçhil vaizefsini ifa eylediğini ınüheyyin ınuhtaran 
taraflarmdan bir kıt'a ilmühaber alacaktır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura ahalisine itayi malumat için gide
cek memurların azimetlerinde müntehipleriıı resi nahiye olan kariyeye gidip 

liecelilintilıap teceınmularuıdan iki gün evvel otuzuncu maddede beyan olun
duğu üzere heyeti teftişiyeden tayin olunan memurlar her nahiye dahilinde 

mevcut İnüntehiplerin defterlerini ve balada beyan olunan arkaları mühürlü 
puslalrk kfiğ'ıtları ve müntchipler tara:fmdan işbu pmılalarr içine atmak için 

evvelce her şubeye iki kilitli ve biri diğerine uymaz iki anahtarh muhkem ve 
nahiyenin puslalarını istiap . edecek cesamette ve üzeri ufacık bir ıarf ihata 

edebilecek kadar delikli heyeti teftişiye maı·ifetile inşa edilen sandığı ve 
ınaiyetinde bir iki süvari ve lüzumu varsa hükumeti mahalliyeden veyalıut 

yevmiyesi iclarei belediyeden verilerek ücretli bir Iditip istishap ile müntehip
lerin vuruelundan bir iki gün evvel resi nabiye olnn kariyeele hazır bulunacak-

tır. Nahiye ınemurlarma itasr lfizım gelen ücreti yevmiye iuarei belediye san
diğından verilecek ve bu ücretin miktarı heyeti teftişiye tar:ıfrnclan tayin 
olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE - İntihapta hazır ln1lunacak memur resi nahiye olan 
kariyeye vasıl oldukta na.lıiy~ meclis reisi ve aıası birleşip işbu kanunnarneyi 
alenen kıraat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE- Kanunun kıraatİnden sonra heyeti intihabiye 
namile her nahiyede ınuvakkat bir heyet teşekkül edecektir. Bu heyetin reisi 
kazadan gelen intihap ıneınurudur. Merkezi nahiye olan kariye dahilincleki 
imam ve papas ve ha.ham ile nahiye meclisi reisi ve azası işbu he.yet.i intihahiJ 

yenin fizası olacaktn'. Muvaklmt heyeti intihabiye teşkil olunduktan sonra 
heyet azasının saat kaçtan kaça kadar ma hall i intihapta bulunacak] arı ve 
intilıabrn i cra ol nnacak m aha ll i Plmeriyeti ii ı·a ilc tayin olunıır. 

OTUZ İKİNCİ MADDE Nalliyenin heyeti intilıabiyesi icrayi 
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intihap için tensİp olunan mahalle gidip ve puslaların ilka olunacağı 
sandığı açıp içi boş olduğunu heyeti teftişiyeye ve hazır bulunanlara 
gösterdikten sonra kilitlenip anahtarlarm bit·i kazadan gelen memura 
diğer·i nahiye reisine verilecek ve badehu sandığın dört tarafından sicim 
geçirilip uçları ınuhtarm ve sair azamn mühürlerile temhir olunacaktn·. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sandık temhir olunduktan sonra en uzak 
karyenin mevcut müntahiplerile eimme ve papasları ve hahamlan ve 
muhtarları ve ihtiyarlardan iki kişi celbolunup heyeti intihabiyenin 
reis ve fizası marifetile hemen müntehiplerin her birine arkası memhur 
pusulalardan birer tanesi verilip yirmi ıı ltıncı maddede beyan ol unduğu 
nisbet üzerine bulunduğu ııalıiye içinde her ne kadar ikinci derecede 
müntehip intihap olunmak laznn gelir ise emniyet ettiği adaml arın 

isimlerini puslasma yazacağ·ı ve yazısı olmıyanlar emniyet eyledi ği 

kimseye mahallince müstamel olan lisanda yazdımcağı ve şayet puslada 
ikinci derecede müntehi~ olacak ıniktaı·dan ziyade isim yazar ise yazdığı 

isimlerin iptidasından başlayıp ikinci derece müntehip olmak için talep 
olunan miktarı koydolunarak ziyadesi keenleınyekün hükmünde tutulacağr 

ve ikinci derece müntehip olacaklarm adedinden daha az iı;;im yazar 
ise yazdığı isiınlerin kabul ve kaydolunacağı ve eğer bir nahiyede 
ikinci derece üç müntehip olmak lazım gelirken müntehip puslasmm 
üzerinde bir adamın ismini üç defa yazal'sa . yalnız bir rey itibar edi leceğ i 

ve yazılan isimler okunmaz surette ise keenlemyekün hükmünde bulunacağı 
heyeti intihabiye azası tarafından mümkün olduğu kadar müntehipleri 
tefhiın olunacaktır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Puslalar müntehiplere verilip bir veya 
iki saat sonra heyeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcut 
bulunınaları eimme ve papaz ve haham ve muhtarlara tenbih olunacak 
ve muayyen olan saatte heyeti intihabiyenin tertip ct1cc<'r: i üzere lır~ 

karyenin müntehipleri sırasile gelip puslalar sandığa at.ı l mazclan evvel 
Zatı Hazreti Padişahinin duayı ömrü Şevketi Şahaneleri imam ve pııpnz 
ve haham tarafından kıraat olunacaktır. Bir müntehip heyeti intihabiyenin 
huzuruna geldikçe karyesi ve ismi ve şöhreti heyetin ldltibi iarafmdan süal 
olunur. Vereceği cevap üzerine mnhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik 
eylerse müntehip defterine müracaatla isminin üzerine caize çekilip puslayı 
sandığa atmasma ruhsat verilir. Bir müntelıip puslasrnı sandığa atacağı 

vakit elinde bir pnsladan ziyade bulunmamasına heyeti intihabiye dikkat 
edecektir. 

OTUZ BEŞİNCt MADDE - Arkası meınhnr olmıyan puslalar hile ile 
sandığa atılmış ise keenlemyekün hükmündcC!ir ve bu puslada münte
hip kendi imzasım d,:'thi yazmış ies yalıuz ikinci derece ınütehiplerin 

isimleri kıraat ve kaydoluımp müııtehiplel'in imzası kır:ıat ve kaydo
lunmıyacaktır. 

OTUZ ALTINCI MADDB - Her k:ıı·yenin mütehipleri puslalarmr 
attıktan sonra « karyemizde mevcut olan müntehiplcr puslalarnu sandrğ:ı 
attılar » diye kfLtibin yaıunda bulunan müntehip defteri o kaı·yenin imam 
ve papaz ve haham ve muhtar ve ihtiyarları tarafından temhir veya imza 
olunduktan sonra anlar çekilip diğer karyenin ınuhtar ve imam vı> papaz 
ve halıarn ve müntehipleri gelip kezalik intİlıaba bededeceklerdir. 



OTUZ YEDiNCİ MADDE - · Bir kariyenin emri intihabı hi'taın hulupta 
ınuhtaraıu çekilip diger kariye ahalisi intihaba bedettikten sonra hazır bu
lunmıyan müntelıip gelip rey vermek hakkından sakıttır. Özrii hakikisi ol
sa dahi mahalli intİlıaba gelmiyen miintııhihin vekil ile rey verrneğe hakkı 
olamaz. Nalüyelerin havi olduğu lmriyelerin intihabı bir günde itmaın olu
namazsa o giin akşam iistii heyeti intihabiye dağilmazdan evvel sandığm de
liği üzerine hir· kağıt vazolunnp ve etr·afr ve sandık sicim ife bağlaıup uçları 
ve anahtar delikleri heyeti intih:ıbiye tarafmdaıı temhir olunduktan sonra 
heyetin kıırarile em in ve münasip bir ınıılıaile vaz'ile muhafazasına itin:ı olu
nacak ve ertesi giinii sıındrğm mühürleri heyetçe bilmuayene açılıp yine inti
lıaba be<.lolnnacaktır. 

<Yruz SEKİZİNCi :MADDE - Her miintelıip reyini verdikten sonra avdet 
eder. Müntehiplerin bir günden ziyade resi nahiye olan kariyeele eğlenmemelc
rine heyeti intihabiye gayret eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Kariyelerdr olduğu misillu şehir ve ka
sahalarda dahi dört beş veyahut heyeti teftişiyenin münasip göreceği mahalleı·
dcn ibaret mnvakkaten şubeler teşkil ve lıer şnbr için heyeti teftişiye tarafından 
bil' memur tayin olnnur. Kum ve nahiyeler için malıallinde beyan olu
nan mnamelat şehiı· ve kasabalarda teşPkldil cdrn şubriPrde dahi tamamilc icra 
lnlınu·. 

KIRKINCI 1\L\DDE- Merkezi kazadıı bulunarak mahalli intihaba bizzat 
g·elmiyeıı, yazdığı ı·ey pnslasım temhir edeı·ek biı· zıırf içine koyup iizriinü 
beyan ile melfuf pnslasımn snndrğ·a atılnınsına dair heyeti teftişiye reisine 
hitabeıı göncler·eccği mektup alenen açılıp okuıınral' nwktuhu gönderen maruf 
ise gönderdiği pusula kapalt olduğu haldr sandığa atılır. Maruf cleğ· ilse o pus
la hüküınsiiz bırakıln·. 

1\lRK BlRlNCt MADDE - Nahiye ve şnbelrrin bilcümle miintehipler 
rey verdikten somıı heyeti intihahiye ft~ıısı k5milcn haıır iken sandık açılıp 
ikinci deı·ece müntehipler evvel em iı·de isimler·ine hııkmıyarak sandığa atılaıı 

puslalar· birer· biı·cr sayılır·krn snyısr bilindikten son r·n betelu::ır sandığa ko
nul:ırnk « nalıiye ve şuheye şu k::ıdaı· müntalıip gelip şu kadaı· pnsula atmış» 
diyf' muhtasar lı(~mcıı bir Int 'a mazbata tıınzim olunur. 

KIRK !KlNCl MADDB - Rey vereıı müntııhiplcr·in adecliııcleıı ziyade 
pusla :mhur eder·se nahiye ve şubenin heyeti intihabiyesi şedidcn nıes'n l 

tutularak hile ile pusla atanlarm zahir·e ihı· ııcr için canibi knza ve liva
dan malısus memur· ve mustantrk günde r·il erck ve fakat ahaliyi tekrar inti
hap ile meşğul etmemek için ı-ey veren ınürıtahihin adeeline müsavi pusla
laı· sandıktan çrkanlrp fazla kalanl :ı r·r asl:ı a\ ılıp okunıııaksrzrn alenen 
ihrak ohınacııktrr. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Puslalaı·ın adedi bilindikten sonra. her 
pnsladaki isinılcriıı talıririne bcdolunaPaktır. Şöyle ki puslada göeülen 
isimler bie kaç büyük kağıda hnrufu heca tertibi üzere yazrlrp sonra 
okunan puslalarda o isimler tekerrür ettikçe isminin yanına ( 1 ) r:ıkamı 

çekilir. Bu arada sandık açık tutulmamak iı,;in isiınierin tahririne bedelolunaca
ğı anda saate bakılrp mesela tahrire saat yediele beclclolunupta saat selüze 
ka,dar bir saııtte iki yüz elli pusl[ının lıavi olduğu isimlerin tahrir olun
duğu an l aşılması üzerine o gün sn:ıt on bir·e kadar· tahriei esami ile iştiğal 
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oiunqıasma karar verilirse üç saat için sandıktan yedi yÜz eüi pusia çıkarılıp 
bir sofra üzerine vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir taraftan dah'ı ,..m
dık kilitlenip ve etrafnıa sicimler geçirilip uçları ve sandığın deliği temhir 
olunarak münasip bir yerde hıfzolunur ve sandığın konulduğu mahallin ka
pısı temhir olunur ve her gün tadat ve tembir olunan puslalar bir torba.ya vaz 

ile temhir edilir. Ertesi günü heyet erkence tecemmü ile evvel emirde o gün 
kaç saat meşgul olacaklarmı kararlaştırarak ve sandığ·ı alenen açıp o kadaı' 
saate kafi puslalar çıkarılarak şayet yine hitam bulmazsa kemafissabrk devam 
oluntır ve her akşam ne miktar pusla tadat ve tahrir olunup her lıir ikinci 

derecede müntehip o gün ne miktar rey kazandığmı müş'ir muhtasar bir maz
bata yazılır. Bilcümle puslular kayit ve tahrir olunduktan sonra en ziyade rey 
kazanıp ikinci derecede müntehip olanlarm yedine heyeti intihabiye tarafm
dan bir krt'a mazbata verilir. 

KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Geçen maddelerde beyan olunan kaideler 
İcra olunduktan sonra defterele çekilen caizeler nıucibince nahiye ve şube da
hilinde rey vernıeğe falanfalan kuradan veya mahallinden şu kadar müntehip 
gelmiş ve usulü üzere sandık açılıp puslalar tadat ve · tahrir olundukta falan 

zat şu kadar ve falan şu kadar rey kazaıup ve ekseriyet kazanan falan ve 
falan zat olduğunu müş'ir nahiYJ,t- ve şubenin he~eti intihabiyesi tarafından 
ayrıca iki lut'a mazbata tanzim olunup biri kazadan gelen memura diğeri na
hiye reisine verilecektir. 

KlRK BEŞ1NC1 MADDE - İkinci derecede müntehip olanlar intihap 
olunduklarma dair resi nahiye ve şubeele heyeti intihabiyeden alacakları maz
bata üzerine resi kazada bulunan heyeti teftişiyeye g·idip mazbatayı ibraz 
edecek ve bu mazbatalar defteri mahsusuna kaydolunacaktır ve m eb 'usa mn 
icrayi intihabı için heyeti teftişiyenin bulunduğu mahalde hangi gün ve saatte 
bulunması lazıın ·geleceği tenbih ve meb'usluğa namzet olanlarm isimlerini 
ha vi heyeti teftişiyeden memur ,yedi ne bir kıt 'a pusla verilip isterse namzet 
olanlardan isterse namzet olmayıp dirayet ve harniyetine itimat eylediği ve 
meb'us olmak için lazım gelen evsafı haiz olan sair zevattan intihap edebile
ceği ve sancakta her ne miktar meb'us olacak ise adetlerile o miktar isimleri 
yazması ikinci derece müntehip olanlara tefhim olunacaktır ve mazbatasmr 
kayit için heyeti teftişiyeye gitmiyen ikinci derece müntehiplerc hangi gün 
ve saatte hazır bulunmak lazım geleceğ·i mahsus davetnameler ile ihtar 
olunacaktır. 

KlRK ALTINCI MADDE - H eyeti t eftişiyeden tayin olunan yevmü saat
te hazır bulunacak ikinci derece müntehiplerin yedine arkası heyeti teftişiye 
mühürile temhir olunmuş birer lut 'a pusla verilir. Sancakta her ne kadar 
meb'us olacak ise balada ' taı·if olunduğu üzere ikinci derece müntehip olan
lardan her biı· i o kadar isimleri yazacaktır ve yazı bilmediği halde heyetin 
içtinıa eylediği maha.lden çrkmayıp orada iken emniyet ettiği adama yazclrra
caktır . Sancak dahilinde meb'us ol acak adedelen zait. ve noks:-ı.n isim vrynhnt 
kendi imzasını yazarsa otuz altnıcı maddenin ahkamrna t atbikan icr a.yr 
muamele olunur. 

KlRK YED1NCt MADDE - İkinci derecede müntehip olanlar pasla
larını derımuna atmak için heyeti teftişiyenin içtima eylediği odad~ 

sofranın üzerinde ve ortasmda yalnız bir pusla srğa bilecek kadar delikli 
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bir sandık bulnnacnktrr. İkin ci der~ce mürıt elıipler pusla l armı atmazdan 
evvel sandık açılıp içi boş olduğunu lıur.zara gösterildikten sonra kilidi 
üzerine büyücek bir varatm vazolnnarnk heyeti teftişiye nıühil'ile ve yevmi 
intilıapta hazır bulunmak için davet olunan müftii belde ve rüesayi ruhaniye 
ile ikinci derece müntehip olanlardan üç kişinin mühürlerile temlıir olunur. 

KIRK SEK1Z1NC1 MADDE - Saııdık kapanıp mühiirlendikten sonra 
heyeti teftişiye gel ip nıazbatasıııı en evvel kaydetti ı· en ikinci derece 
münl eh ipler srrasilc davet olnııup ellerindeki puslaları samlığm ıçme 

atacaklardır ve atar iken bir pusladan ziyade olmamasma dikkat oluna
cakta-. 

KİRK DOKUZUNCU MADDE- Yevmi intihapta hazır bulunacak ikinci 
L1crcce ınüntelıiplcrdcn kaza dahi linde bilciimle i.ntihap olunan ikinci derece 
miintehiplerin onda sekizi mevcut ise sandık a çılıp meb'usluğa rey kazanan
ların isimlerini havi resi sancağm heyeti teftişiyesine ita olunmak için atide 
beyan olunacak nıazbatanrn tanzimine iptidar olunur ve şayet yevıni nınay
yende mevcut olan ikinci derece müntehipler _kazanm ikinci derece münte
hiplerinin mecmuunun onda sekizinden az ise sandık açılmayıp deliği 

üzerine bir varaka vaz ile heyeti teftişiye tarafından ve yalnız yevmi 
intihapta h azır bulunmak i ç iıı davet olunan müftii belde ve rüesayı 
ruhaniye caniplerinden temhir olunup mevcut olmıyan ikinci derece 
müntehipler gelinciye kadar sand•k emin bir mahalde hıfzolunacak 

ve gelmiyen ikinci derece müntehiplere fi lan gün resi kazada hazır bu
lunmak üzere Hükümeti malıalliye tarafından mahsusan İhtarnameler göıı

derilecektir. Puslasını sandığa atmış olanlar isterse avdet edecektir . 

EJ.,IJİNC1 MADDE - 11\inci derece miintclıiplerden gelmeyip gerı 

kalanlae nıuahharmı resi kazaya geldikte heyeti teftişiye ile o gün için 
eelbolunan müftii belde ve ri.i.esay i ruhaniye tarafrndan sandığın mühür
ler ledelnıuayene delik açılıp ikinci derece ınüntehipler puslalarını sandığa 

atacak ve işbu davetten sonra mazereti hasebile gelemiyen ikinci derece 
ınüntchiplcr beldemcyip sandık açıl acaktır. Sandık açıldıktan sonra 
gelecek ikinci derece nıüııtehipler hakkı intihaptan mahrum olur. 

El,Li BU:ı!NC I MADDE - · Heyetin huzurunda sandık açrldıkta evvel 
ı>mirdc alılaıı pu r:;lalaı· tatlat ilc alenen okunarak mcb 'us olmak ıçın 

puslada yazılan isimler kaydolunur ve bir isim puslalarda tekerrüı· 

et t ikçe bir rakamil e işaret olunur ve bu veçhile bil cümle puslaların 

tahriri bitanı bularak her bir zatm kazandığı reyleri cem ile mazbata 
tanzim ve heyet tarafından temhir olunup kaza kaymakamı marifetile 
livada bulunan heyeti teftişiycye gönderilir. İşbu muzbatada sancakta 
mesela iki meb'us olacak halde kazada en ziyade rey kazanan yalnız ilci isim 
yazılmayıp sair rey kazanan her ne kadar isimler olur ise olsun velev 
ciiz'i rey kazanmış bulunsun mazbataya dereile isimlerinin altma reyleriıı 

adedi takarn ve yazı ilc işaret olunacaktır. Sarıcağın heyeti teftişiyesine 
gönderilecek muzbatanın Lir sureti teınlıit· olunarak meclisi belediyede 
lnfzol unacaktır. 

ELLl 1K1NC1 MADDE - H er kazaımı heyeti teftişiyesinden ınazbata 
geldikte r esi liva olan kazanın reylcri dahi sayılıp ana dair bir mazbata 
tanzim olunduktan sonra sancağıı". heyeti teftişiyesinden başka ınüftii 

belde ve rüesayi ruhaniye ve isterlerse sair kazalarm namzetleri veya 
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Yekilleri hazır bulunduğu halde iptida resi liva olan kazanın mazbatası 

açılıp intihap olunanların isimlerilc her bir ismin kazandığı reyin mik
tarı yazılır badehu kazalardan gelen mazbatalar sırasilc açılıp kıraat ve 
kayıt ve cümlesinin yckünu malum oldukta sancak dahilinde az ve 
çok rey kazanmış nekadar zat zuhur ederse cümlesinin isimleri bil·er 

birer zikrolunur ve ınüsavat üzere rcy kazanmışlar bulunur ise beyinlerin
de kura keşidc olunur. Baı.lchn en ziyade rey kazananlar kimler ise 
onlarm meb 'us olduklarını h avi hemen bir mazbata tanzim ilc heyeti tcftişiyci 
liva tarafından mührü zatilcrile tcmhir olunur. 

ELLi ÜÇÜNCÜ MADDE - H er ismin kazandığı reyleri lıavi tanzim 
ölunan mazbatanm musaddak suretl eri b ilaharç bir Int 'ası meb 'us olanlara 
ve bir kıt 'ası vilayet matbaasında tab ile her kazaımı heyeti teftişiyesine verilmek 
üzere valii \'ilaycte ve mutasarnfa gönderilir. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriycti ara ile meb'us olanlar san
cağın heyeti teftişiyesinden · alacakları mazbatayi sa.ncağ'lll meclisi ida-
resine tasdik ettirerek nihayet teşrinicvvclin yirminci günü 1stanbulda 
bulunup yedierindeki mazbatai musaddakayı heyeti meb 'usanın hini küşa-
dmda muvakkat rcise ibraz edecektir. 

ELLİ BEŞİNCI MADDE - Elli üçüııcü maddede beyan oluııduğu üzere 
elu;eriyeti ara ilc ıneb 'us olanlarm mazbataları tamamen canibi vila.yete 
geldikten ve merkezi vilayctin heyeti tcftişiycsi marifetile merkezin 

m eb ' usları dahi tahakkuk ey leelikten sonra valii vila.yetin tahtı riyasctinclc 
olaı·ak meclisi idare ve heyeti tdtişiye bir yere toplanıp evvclil. merkezi 
vila.yct olan sancağın maı-;Latası ve badehu Jiğer sancaklardaıı geleıı 

nıazbatalar kı mat ile vilayet dahilinıle ın eL 'us olan her bir zat için 
muhtasar u irer kıt 'a rnazbata tanzim olunacağı misillü her sancağm 

heyeti teftişiyesi tarafından gcleıı mazbataların birer sureti çıkarılıp 

heyeti hazıra tarafından ınühüri.i zatileı·ile ve meclisi idarenin nıühi.iri.i 

mahsusile tenılıir olunduktan sonra valii vilayetin inhasnıa leffen bila. 
tehir Dahiliye Nezaretine gönderilecektir. Vila.yettc toplandıkları gün 
zikrolunan mazbatalarm sür'ati tanzim ve tahriri zıınıııııda li.izumuııa göre 
dört beş ve daha ziyaele katip bulundurulacaktır. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Elli beşinci maddede beyan olunaıt 

mazbatalar viluyetteıı Dahiliye Nezarctiııe geldikte heyeti meb'usaıı , aı_:ılnıış 

ise hemen gönderilecek ve açılmamış ise ki.işadma değin lufzoluna caktı!'. 

Vilayetten bil vürut Dahiliye N ezaretindeıı heyeti me b 'us ana gönder i lecek 
bilcümle mezabrt ve evrak için heyeti ıneb'usanın reis ve katipleri 
tarafmclan Dahiliye N ezaretine makbuz ilmi.ihaberi verilecektir. 

ELI.ıİ YED1NCİ MADDE - Defteri esasiye iııtihaptan sonra Meclisi 
idarei kaza marifetile bir sandığa vaz ile gelen yerleri tcınhir oluıı

chıktan sonra idaı·ei beletliyeıle hıfzolunacak ve her sene ınayısın birinci 
gunu meclisi iclarei belediye heyetleri huzurunda sandık aı_:ılrp ve 
defteri esasiye çıkanlıp clairei beleeliye heyetine teslim olunacaktır. 

ELLİ SEKİZİNCi MADDE Yedinci maddede beyan oluncluğu 
üzere her mahalle ve karye muhtarlarr nezdinde bulunacak defteri esasiye 
mürucaatla mahalle ve karyeleri dahilinde bulunan ıni.intehibinden bir sene 
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içinde vefat vcyahut .diğer mahalle nakletmiş veyahut sekizinci maddcJe 
beyan olunan ahvalden birine düçar olarak müntehiplik hakkıııdan sakıt ol
muş olanlar ile on yedi yaşını ikmal ile on sekiz yaşına girnıesile veya diğer 
nıahalden oraya nakl i hane etmesile müntehiplik hakkım kazananlamı esami
sini ha vi iki kıt 'a defter yazılarak imam ve pa pas ve h ah am ve muhtarlar 
tarafından badettcmhir ııilıayc•t mayısın sekizinci günü merkezi kazada bulu
nan idarei bclediyeye gönderilecek ve defterin tanzim ve hemen irsali için 
nihayet mayısın beşinci gününe kadar muhtarlara tahriren tenbih ve ihbara 
iclarei belediye mecbur bulunacaktır. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - j\ltmış biriıı e i maddede nıuharrer def
terler vasrl oldukta idarei belediye tarafından mütalea ve icabrna göre i c ı·ayi 

tahkikat olunduktan sonra bir kaç sureti tanzim ettirilip hıfzolunacak ve gör
mek istiyenlere meccanen birer sureti verilecektir ve itiraz edecek olanlar on 
dördlüncü madde alıkamma tevfikal'l hareket ederler. Muayyen olan vaktin 
mürurundan soııra tahakkuk eden hale göre heyeti belediyenin ııezareti altın
da belediye kfttibi şerhile lilğv veya ilave olunacak isimleri tashih edecektir. 

ALTMIŞINCI :ıvrAOOE - Dcfatiı·i esasiyenin taslıihlcri her sene temmuz 
iptidasına kadar ikmal olunacak ve badettashih bu defter yine [defteri esasii 
müntehibiıı] namile yadolunacaktır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE -Her kaza dahilinde mevcut bulunan müıı
tahiplerin isimlerini mübeyyiıı defterl er dört scııede bir defa vila.yet matbaa
sında tabolunur ve her kaza için kaç ııüshanın lüzınu olduğu ve ne fiyatla 
satılacağı meclisi idarei vila.yette karar verilir ve her kariye ve mahalle nıüh
tarlarrna kazasına mahsus olan elefatiri ınatbuadan ikişer nüshası Hükümet 
tarafından meccanen gönderilir. 

FASLI HAMİS 

Mevadı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - ldarei belediye ve heyeti teftişiye ve intiha
biyenin talep ettiği mallımatı vermekten imtina eden eimıne ve papas ve ha
ham ve ınuhtarlardan iki yirmilik ıncediyeden on yirmilik mecdiye kadar 
cezayi nakti alnır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir isim veya srfat takınamk veya
hut kanunen hakkı intihaptan mahrum oldugunu ketmederek kendisini inti
hap defterine yazdırınağa veyahut isnıiııi mükerrer kaydetti emeğ·e cüret eden
lerden bir yüzlük Osmanlı altnundan on altma kadar cezayi nakti alınır ve 
bir aydan bir seneye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE- Ya bizzat meb'us olmak veya diğer bir 
zatı me b 'us intihap ettirmek garezile müntehipleri ihafe eden veyahut teşvik 
için müntehiplere akçe ve eşya verenle ve verilen akçe ve eşlalı kabul edenler 
ve bir şahıs hakkrnda rey vermek veya verdirnıek veyahut rey . itasından im
tina etmek için Devlet memuri,yeti veya bir hizmeti hususiyeyi vait ve kabul 
edenler iki aydan bir buçuk seneye kadar hapsedilir ve on yüzlük Osmanlı 
altınından elli altına kadar cezayİ nakti alınır ve bu cürmün faili memurinden 
ise tart cezasile de mahkfım olunur. 
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AIJT~HŞ BEŞiNCİ MADDE - Reylcrin vazolundıığu sandığı ve inti
hata ınüteallik evralu resıniyeyi gasp ve sirkat ve tahrip edenler bir 
seneden üç seneye kadar hapis cezasilc beraber on yüzlük Osmanlı altı

mndau yüz altına kadar cezayi ııakti ile mahkfun olunur ve bu file cüreti 
esnasında ınucibi ınücazat olacak diğer bir file tasdaddisi tebeyyün cylediği 
halde ceza kanunnaınei hümaynnuna tevfikan başkaca mücazat edilir. 

AL'l'MIŞ AL'l'INCI MADDE - lşbu ceza faslmda heyall olunan harc
kata mütecasir olupta henüz maksatlan file çikınamış olanlar zikroluııan 

cezalarm nrsfile mücazat olunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - Cvırck mahkemece lJir hüküm snduı·ile 
ve gerek izharr iflas ederek iadei itibar edememesile hakkı intihaptan sakıt 
iken ınahrumiyetindeıı evvelki ve gerek sonraki elefatiri intihabiyeye kendi 
sun'u olmaksızın mukayyet olduğu halde rcy verenler bir haftadan bir aya 
kadar hapis ve bir ınccidiycdcn beş ınccidiyeye kadar cezayi nakii ile 
mücazat olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCi MADDE - Altmış altıııcr maddede gösterilen 
ilk ahval ile kendisini kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahte olarak 
diğer mukayyet bir nıüntahilıin ism ve sıfatmı takınurak bir ceıniyeti 
intihabiyede her ki nı rey verirse · altı aydan iki seneye kadar hapis ve 
bir altından on altına kadar cczayi nakti ile mücazat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Bir defadan ziyade iııtihap ctnı~k 

için bir mükerrer kayitten istifade edenler bir haftadau bir aya kadar 
hapsolunur. 

YETMİŞİNCl MADDE - Rey yazınağa tayin oluueluğu bir müntahibin 
ifadesinin gayri bir ismi kaydeden hce şahıs hakkında bir aydan altı 

aya kadar hapis ilc beraber bir altrııdan on altma kadar cezayİ nakti 
ile mücazat olunur. 

YETMİŞ B1R1NCt MADDJ~ - Gerek muaınelei celn·iye icrasilc ve gerek 
ınemnriyetten mahrum etmek veya zati ııi veya familyasını veyahut seı·ve

tini bir zarara düçar eylemek tahdidatı ile bir müııtehibi rey vermekten içti
nap ettiren veyahut rey itasına icbar edenler bir aydan bir seneye kadar 
hapisle beraber beş al tm dan yirmi al tma kadar cezay i na.kti ile mücazat 
olunur. 

YE'i'M!Ş İKİNCİ MADDE Eracifi kazibe neşrile ve bir takım müfte-
riyat ilanile ve sair gfına hiyl e ve desais imalile intihap ınuamelatını bozanlar 
ve yahut bir ve daha ziyade müntehibi rey vermekten içtinap ettirenler 
veyahut cemiyetle ve tehdit aıniz niinıayişle bir cemiyeti intihabiyenin 
icraatım ihlal ederek hakkı intihabm İcrasına veyahut her kesin serbestçe 
rey vermesine irası nakisa edenler bir aydan bir seneye kadar hapis ile 
beraber bir altmdan kırk altına kadar cezayİ nakti ile mücazat olunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti intihabiyeye nıcn'i iııtihap 
garazile her ııevi hücumu icra veyahut kasdedenler üç seneden beş seneye 
kadar muvakkat kürek cezasile mücazat olunur. Cürüm bir veya daha 
ziyade kaza ve nevalıide icra olunmak üzere evvelce tertip ve ittifak ile 
yapılmış bulunursa muvakkat kürek cezası on beş seneye kadar temdit 
olunabilir. 
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YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu kanunda gösterilen ceraımın 

bir kaçı birlikte icra kılmırsa mürtekipleri en ağır cezay1 müstelzim 
olan cür;rnün cezasile mücazat olunur. 

YETMlŞ BEŞlNCİ MADDE- Emri intihabattan mütcvellit hukuku nınu
miye ve hukuku hususiye davaları biı· intihap urticesinin neşir ve ilfın alım

duğu tarihten altı ay mürurunda gayri mesmu lıükmüne girer. 

YE'l'MİŞ Al/l'INCl MADDE - Biı- mcb'usun emri intihaln makbul 
ve muteber olduğu bir heyeti melııısnn tarafından tasdik ve ilfın olduk
tan sonra intihaba fesat karıştırılımş olduğuna dair mahkemeden bir hü
küm lah ik olsa bile m eb 'us luktan snlnıtu caiz olamaz. Fakat m eb 'us olmak 
için kammen muayyen olan şeraiti cami olmadığına hükmolunur ise 
evveli hüküm heyeti me b 'usa nca nazaı·ı tetkike alımp verilecek karara göre 

' mahkum ol:ın meb'us ya ipka ve yahut ıneb'nslnktan isknt ile yNine ahari-
nın intihap ve tayini Mal<aınT Sadaret (' hanıazhata arzolunuı·. 

YE'l'MlŞ YEDtNCI MADDB - Altmış altmcı, altmış yedinci, yetmiş 
birinci, yetmiş üçüncü, yetmiş döı·düncü, yetmiş beşinci, yetmiş altıncı, 

yetmiş dolmznncn maddelerde gösteı·ileıı ef' al in mulinkemesi kaza cl:wvi
ıneclisinde ve altmış sekizinci, yetıııiş ikinci ve yetmiş yedinci maddeler
de beyan ohmmı ef'al in mn lıakemesi li va ınrel isi tenıyizinde irı·a olumır ve 
divanı temyizi vilflyettc istiıınf e<.1ilir. 

MEVADI UMUMİYE 

YETM1Ş SEKİZİNC! MADDE - Meb'uslardan istifa eden ve vükela
lrktan maacla Devlet ' memuriyetini kabul eden ve kanunu esasi hükmünce 
meb'nslnktan infisali lftzTm gelen ve vefat eden ve heyeti meb'nsan t:ırafm
uan usnlen reddolunan ve hukuku mccleniyeden k:unınen salut olanların 

intihap olundakları sancakta meb'usluğa yeniden diğerleri intihap olunuı·. 
Ah vali meşru ha heyeti m eb 'nsan tarafnıdaıı tah ki k olunarak esba bT m ncibesi 
ve yerine eliğer meb'usun iiıtilıabı lüzumu bamazbata makamı sndarete 
bildireı·ek oradan dahi tayin olunacak azamn bulundnğu vilı1yet valisine 
iş'arr keyfiyet olunur. Miiceddeden intihap olunacak meh'us o senenin 
içtimmna yetişem.ez ise heyeti meb'usaıım gelecek içtimamda hazır bulun
mağa mecburdm. Me b 'usluğu kabul ile s:ıncağm heyeti teftişiyesi tarafmda n 
aldığı mazbatayi meclisi illarei livnda tasdik ettirdikten som·ıı istifa eden
lerin istifasr yalmz heyeti meh'usandan kabul olunabilir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - lntihap icra olunur iken bir zat 
vilayet dahilinde iki veya bit· kaç sancakta ekseriyeti ara kazandığı halde 
hangi sancağın me b 'usluğunu tercih eylediği vali i vilayet tarafından doğ

rudan doğruya kendisinden i stilanı olunup meL 'us olan zat nihayet sekiz 
gün zarfmda tercih eylecliği sancağı tahı·iren valii vi layete bilelirrneğe mec
hurdur. Bu suretle meb'usl:ın adeeline noksan gel n sancakta ınüceclde

dcn diğeri intihap olunur. 

SEKSENINCİ MADDB - İntihap ıçın nalıiye ve şubeye gelecek olan
lar o sırada deyni miı·i i~in hapsolun:ımaz. Evvelden mahpus ise muvak
katen sebiyli tahliye olunup intihalım ikııuılindeıı sonra yine tevkif 
olunabilir. 
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SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanunu esasiye tevfikan heyeti meb'u

san dört seneden evvel ha lradei Seniye dağıldığı halde İradei Seniye 
tarihinden itibaren iki ay zarfında işbu kanunun alıkamma tevfikan ye
niden intihabata şuru olun mak için Dahiliye Nezaretindcn valiler ve va lil er 
canibinden mntasarrrflara tahriratı mahsusa irsal olunacaktır ve o sene 
ıçın defteri esas inin yenielen tashil~i l azım gelmeyip musahhah itibar 
olunacaktır ve işbu sonraki intihabın tarihi hitanunclan itibaren meb'us 
olanlar nihayet ü c,; buçuk ay zarfmda Dersandete bilviinıt heyeti meb'u
samn içtimaında hazır bulunmağa mecburdur. 

SEKSE1 İKİNCİ MADDE - Muayyen olan vakitten evvel hasbelicap 
heyeti meb'usamn ba İradei Seniye içtimar lazım geldikte Dersaadette 
ne vakit hazır bul unmal arı iktiza edeceğ i Dalı i liye N ezaret i nden valilere ve 
valiler tarafındım dahi doğrudan doğruya meb'nslara iş 'ar oluı}acaktrr. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet belediye kanununda mu
Jı arrer hudut dahilinde bulunan mahaller bir' dairei intihahiye ve her 
bir dairei belediye bir şubeyi i n t ih :ıb i yc itibar olunaca k ve elviye i mül
Juilmda vilayete merbut sanca kl arda ceı·eyan eden usul ca ri olup Şehir 

Rmaneti merkezi vil'ilyet adclccl ilecektir. 

İntihabı ıneb 'usan kanunu ınuvakkatinin bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun [ ~' ] 

( 2 1 lutziran 1927) 

Kanun No: 1112 

BIR!NCİ MADDE- 1927 senesi intilı:ıhatnıa mahsus olmak üzC're iııtihabı 
meh'usan kanununun beş ve on iki ve on ü ç ve on dördüncü maclde l erüı

deki sekiz günlük müddetleı' dö r·t güne ve on beş günlük müddetlel' sekiz 
güne ve beş günlük müddet üc: gü ne trıızil ed il mişt ir· . 

1KlNC1 MADDE - Bu kanun neşri tarihinden nıuteberdir. 

ÜÇÜNCÜ 1HADDB - Bn kanunun i crasıııa 1cra Vckillcri Heyeti me
murdur. 

İntihabı ıneb 'usan kanunnamesinin su veri icraiyesine dair talimat [ t)':' ] 

( 7 mmazan 1326 1•e 20 eyUll 1324 ) 

MADDE 1 - lntihabı mcb'usan kanunnamesi bilcümle Memaliki 
Mahrusai Şahanedc na h iyckr t.eşekkül C'tmi ş itibaril c yazılıp zikrolunan 
kanunnamenin ncşrinde şayet nalliyeler teşckkü l etmemiş yerler var isr 
münasebatı mcvkiiyeyi gözederek dört beş knradan ibaret icrayi intilıap 

('1"] Resrnı Cc1·ide : No : 621 
l u] 'l'e?'tibi sani diistu1'. Cilt: 1 - Sayfa: 37 
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için hükumeti mahalliyeter marifetile muvakkat şubeler teşkil olunacaktır ve 
resi şube ittihaz olunacak kariyenin muhtarı nalliye reisinin ve şubenin sair 
kura muhtaranı birleşerek ııahiyelerde olduğ·u misillü , meclis intihabrn vazi
fesini icra edeceklerdir. 

MADDE 2 - İntihabı nıeb'usan kanunnamesi iktizasmca defatiı·i esasinin 
tanzinıi ve işbu defterlere dair olan sair muamelatm mayıs iptidasmdan bedo
lunması lazimeden olduğundan kanunnamei mezkfır her ne vakit viiayata vasıl 
olursa hemen bilfi teahhür 'defatiri esasiyenin tanzimile ana müteferri olan 
sair ahkamm icrası için Vülatı Izam Hazratı tıırafrndan lazım gelenlere evanıir 
ve tenbihat verilecektir. 

MADDE 3 - İşbu kanunnamenin vilfiyete gönderilecek nüshai müte
addidesinden her sancağrn cesametine göre lüzumu miktarı mutasarrıflara 
ve valinin bulunduğu şehrin idarei belediye reisine ve merkezi vilayete 
mcrbut kazalar kaymakaınlamıa irsal ve ahkaını mündiricesine tatbikan 
serian icabının icrası iş'ar olunacak ve esas defterleri tanzim olununcıya 

kadar ara sıra ne yolda hareket olunduğu istiliiın lulrnacaktır. 

MADDE 4 - İşbu kanunnamenin nüshai ınüteaddidesi mütesarrıflığa 
vurut eyledikete mutasarrrf veya vekili kazalarm cesametine göre lüzumu 
miktarım kaymakamlara irsal ve bulunduğu şehir veya kasahaımı meclis 
belediye reisine ita edecek ve arasıra kaymakam ve meclis lJelPcl i ı ·eisinden 

defteri esasının tanzimine dair malfımat talep edecektir ve vilayat 
kanunnamesi ınucibince memaliki malırusanın kaza merkezlerinde mecalisi 
belediye mevcut olup şayet mev('nt olmıyan resi kaza var ise kanunna
mei mezkfrre tatbikan hemen meclisi beledi teşk ilin e müntehiplerin 
defterinin tanzimine bededilecektir. 

MADDE 5 - İşbu kanunnamenin nüshai nıüteaddidesini kaymakanı 
kaza, idarei belediye reisine teslim edecek ve her kazada Jefteri esasiyi 
atide beyan olunacak heyet i teftişiye tanzim eyliyecektir. Kaymakamı 

kaza defteri esasının tanzimine da ir heyeti teftişiyeelen ve beleeliye 
reisinden ara sıra tahriren ınalumnt istiyecektir. Hrfzr inzibat i~in daire.i 
belediye re ı sı veya vekili tarafından iktiza eden m un venet talep 
olundukça kaymakam itaya mecbuı:dur·. Bu ınecbnriyct vil i'tyct.le resi liva 
olan kazalar için va! i ve ınutasarrıfa dahi şamil dir. 

MADDE 6 - İntilıap kanununun ceıaya müteal lik fnslı nıahsusu her inti
hap senesi evrakı matlma ile int ih ap malınllerine talik olunacaktır ve kanunu 
mezkurun birer nüslıai matbn ası her knriye ve malıalleye irsal olunacaktır. 

\... ··--· - -~·-··'- · · __ ... ~J 
t'"~· ... · .- - : - .. - .· ·~ 1 ,.. ~ •.• ..... ~ •• ·t ' . 

lntihabı meb'usan muamelatına müteallik bazı mukarrerat ve tebliğ·at ['~] 

(21 eylııl 1324) 

1 - Meclisi Meb'usana müteallik muameHitm ıcra ve ikmali için kura 
ve nevalıiye izamları icap eden meınurin ve ketebeye verilecek ücuratrn 
varidatr belediyesi kifayet etıniyen yahut dairei belediyesi teşekkül etmediğ· i 

için varidatı olmıyan kazalarda ne taraftan tesviyesi lazım geleceği bazı taraf-

[*] Takvimi vakayi No. 6 
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lardan istifsar edilmesile ledelistizan zikrolunan ücuratın evvel emirde kaza 
yahut liva meclisi idarelerince miktarları takdir ve tayin olunarak 
sandığından verilecel~ , mazbata üzerine varidatı belediyesi müsait olan 
yerlerde mahalleri dairei belediye ve varidatr belediyesi müsait yahut mev
cut olmıyan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarmdan itası icap edeceği 
Meclisi Mahsusu Vükelaca tezkir edilerek Babralice icabı icra krlındrğı. 

2 - § İntihabr me b 'nsan kanunnamesinin kırk beşinci maddesinde 
heyeti teftişiye tarafmda,n meb'usan namzetlerinin isimlerini havi ikinci 
derecede müntehiplere pusla verileceği muharrer isede heyeti mezkurenin 
kimleri ı1e suretle namzet addederek isimlerini t ahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek diğer maddelerde sarahat ve delaJet olma
drğından sureti müracaat ve kabulü hakkında kanunaınci mezkurde 
sarahat yoksada kanunu esasinin altmış sekizinci ve intihabı me b 'us?. n 
kanunnamesinin on yedinci maddelerinde me b 'us intihap olunması caiz 
olacaklar hakkında tafsilut münderiç olmasına ve Meclisi Meb'usanrn ilk 
içtimar için tatbik edilmiş ol an talimatı mnvakkatede meb'us olmak üzere 
namzet olacaklarm ya resmen bilmüracaa namzetliklerini kaydettirmeler.i 
yahut me b 'usluğa ehlolduğunu musaddak intihaba salih olanlardan laakal 
üç yüz kişiye bir varaka tahtim ettirilerek bil vasrta tebliğ eylemeleri lazım 
geleceği muharrer olmasma binaen bu şerait dairesinde namzetliklerini vaz
edeceklerin kabul ve ilanı icap edeceği Meclisi Mahsusai Vükelaca tezekküı· 

kılındığı. 

3 - § Meb'usan kanunnamesinin suveri İcraiyesine dair talimatm bi
rinci maddesinde icrayi intillabat için dört beş kariyeden ibaret 
muvakkat şubeler teşkil olunacağını ve yirmi üçüncü maddesinde bir 
nalliyenin müntehibi evvelleri beşyüzden dun ve iki yüz elliden efzun 
olursa bu gibi ·nahiyelerin dahi müntehibi sani intihap etmeğe salahiyetlcri 
olacağı muharrer olup halbuki bir çok kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi 
havi olduğu cihetle beş kariyeden bir müntehibi sani intihabrna salahiyettar 
iki yüz elli nüfus zükur bulunmadığından bahisle beşten ziyade karİyele

rin birleştirilmesin~e beis olup olmadığı bazı mahallerce istifsar edilmesile 
bilnınhabere salifüzzikir maddelerin mazmununa nazaran müntehibi 
evvellerinin miktarı müntehibi saııi tayinine m.üsait olmıyan kuramu 
münasebeti mevkiiyeleri itibarile birleştirilmesi maksudu asli olan teshili 
·intihabat matlabrna muvafrk olacağından bu gibi kuradan i cabı kadarının 

birleştirilmesi Meclisi Vükelaca münasip görülerek. 

4 - § İntihabı meb'usan kanununun sekizinci maddesinde tanzim 
edilecek esas defterlerinde cina yet ve cünha ile mahkum olanların isimleri 
hizasına şerh verileceği mnluırrer iken gerek müntehip gerek birinci v.e 
ikinci derecede müiıtehiplerin tadat olunan şeraiti meyamnda cünha ve 
cinayet ile mahkum olmamak kaydi musarrah olmadığından keyfiyet 
ledelistizan iflasına hükmolunmuş ve iadei itibar · etmemiş olanların 

mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bulunanların intihap olunamr
yacakları kanunu esasİ ile intihap kanununda mübeyyin ve cünha ve cinayet 
ile malıkurniyeti sabrkamn maıiii hakkı intihap olduğuna dair sarahat gayri 
mevcut olmasma nazaran esnayi intihabatta hali mahcuriyette bulunanlada 
iadei itibar etmemiş olan müflislerin ve cünha ve cinayetle mahkumen 
henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik hürriyeti şahsiyelerine 

malik olmıyan eşhnsm intihap etmek ve edilmek saHihiyetinden mahru-
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miyetleri tabii olduğu gibi salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyudu 
mania srrasmda münderiç hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan kaydı 
mutlakına göre hukuku medenileri bilahare iade olunanlarm da bu saHl.hi ·· 
yete nail olmaınaları icap edeceğin den ve hukuku ınedeniyeden sukutu 
gayri mütezaınmm bir hüküm ile mahkum olup ikmali müddeti cezaiye 
edenlere gelince; bunların nıaa.haza evvel ce mahkum olmuş olınnlarmdan 

dolayı salahiyeti ınebhusuanhadan ınahrumiyetleri Hizım gelmiyeceğinden ana 
göre tebligat ifası. 



Devrenin ilk 
içtimaı 

Bazı ıstılaklar 

Tahlif 

3- Dahili nizarnname 

. .., ... 
BİRİNCİ BAP 

Meclisin teşekkülü 

BİRİNCİ MADDE - Devrenin ilk içtimamm birinci in'i
kadımn ilk eelsesinde daimi reis intihap edilineiye kadar aza
mn en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder ve
yahut bir muvakkat reis intihap olunur. 

En genç dört aza muvakkaten katiplik makammda bu
lunurlar. 

Hangi m eb 'usun en yaşlı ve hangilerinin en genç oldukları
nın evvelden tetkila hususu, vazifeleri yeni Riyaset Divanmm 
intihabma kadar devam edecek olan, idare amirlerine aittir. 

Devre, teedidine karar verilmediği halde dört seneden iba
ret olan intİhap müddetİdİr; 

İçtİma, her teşrİnisani iptidasmdan gelecek teşrinievvel 
nihayetine kadar devam eden Meclis senesidir.; 

İn 'ikat, Heyeti Umumiyenin muayyen günlerde va)ü top
lanışlarıdır ; 

C else, her in 'ikaulll teneffüs tatilile inkıtaa uğrıyan kısım
larından her biridir. 

İKİNCİ MADDE - Muvakkat Riyaset Divamnın teşek
külünden sonra Teşkilatı Esasiye kanununun 16 mcı maddesi 
mucibince m eb 'uslar intihap dairelerinin heea harfleri sırasile 
tahlif olunurlar. 

Tahlif, teşkilatı esasiye kanunundaki yemin metnini kür
sü üzerinde yüksek sesle okumaktır. 

Sonradan Meclise iltihak eden meb 'uslar da ilk eelsede bu 
rasimeyi ifa ederler. 

Daimi Riyaset ÜÇÜNCÜ MADDE - Tahlif merasımını müteakıp daimi 
Divanı intihabı Riyaset Divanı intihabı İcra edilir. 

Riyaset Divanı- · DÖRDÜNCÜ MADDE - Riyaset Divanllllll vazifesi bir 
nın müddeti içtima senesi içindir. 

Riyaset Divanı- BEŞİNCİ MADDE - Riyaset Divanı: 
nın nasıl terek

küp edeceği 1 - Reis, 

2 - Üç reis vekili, 

3 - En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bulunmak 
üzere dört katip, 

4- Üç idare amirinden mürekkeptir. 



-33-

ALTINCI MADDE - Riyasct Divaıu gizli rey ve mutlak Riyaset Divanı-
ekseriyetle intihap edilir. nın nasıl intihap 

Mutlak ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ayni usule tevfi
kan ikinci defa iııtihap icra edilir. 

Bunda da mutlak ckseriyet hasıl olmazsa en ziyade izafi 
ekseriyet kazananlardan istenilen adedin iki misli ayrılarak 

bunlar hakkında üçüncü defa reye müracaat olunur. 

Bunda izafi ekseriyet kafidir. 

Reylerde tesavi olursa knr 'aya müracaat edilir. 

edileceği 

YED1NC1 MADDE - Reis, reis vckillcri, katipler, idare R eis, 1·cis vekil

amirleri için ayrı ayrı reye müracaat olunur. 

Rcy varakalarına reis için bir, reis vekilieri için üç, katip
ler için dört, idare amirleri için üç isim yazılır. 

. SEKlZlNCİ :MADDE - Daimi Riyaset Divanrnın intiha
bı akabindc Rcisicümhurun intihabma başlanır. 

Reisicümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihap edilir. 

Bu intihapta r eylcrin tasnifi için kur 'a ile dokuz meb 'us 
tefrik ve reyler H eyeti Umumiye salonunda açıkça tasnif 
olunur. 

!ntihabm neticesini Meclis Reisi Heyeti Umuıniyeye bildir
dikten sonra Reisicümhur intihap olunan zatı hazır ise riyaset 
kürsüsünü işgale devet eder. 

Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çıkıp teşkilatı esasiye kanu
nunun38 inci maddesi mucibince yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır. 

Oda in 'ikada dcrhal nihayet verir. 

lm·i, kıitipler ve 
idan~ amirleri
nin ayrı ayrı 
intihupları 

R e·isicümhur 
intihabı 

DOKUZUNCU MADDE - !ntilıabı esnasında Reisicüm- R eisicümhu1· in
nur hazır değilse, Meclis Reisi intillabın neticesini heyete ve tihap edilen zat 

hazır değilse 
intihap olunan zata bildirir. 

Reisi cümhur geldiktc yukarıda zikredildiği veçhile yemin 
eder. 

ONUNCU MADDE - Her içtima iptidasında daimi rcis 
intihap edilineiye kadar ayni içtimam sabık reis vekillerinden 
en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder. 

Bu takdirde sabık katipler katiplik makamında muvakka
ttm bulunurlar. Muvakkat reis, yoklama yapar. 

Nısap varsa ve Reisicümhur o gün nutkunu irat cdeceksc 
kürsüyü işgal ile celseyi açar ve sene başı nutkunu irat eder. 

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakır. 

Bunu müteakip daimi Riyaset Divanı intihabatına başlanır. 

Müteakıp içtima 
senelerinde Ri
yaset Divanı in
tihabı ve Reisi
cünthurun nut
kunu okuması 
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Reisicümhurun ON B1R1NC1 MADDE - Reisicümhurun nutkunu T~ş
nııtkunu Başve- kilatı Esasiye Kanununun 36 ıncı maddesinin son fıkrası 

kil okursa ·b· B k"l k ı · h" b k"" ·· ·· d kı 

M erasimi mah
susa 

llişiksiz mazba
talar 

Ilişikli rnazba
talar 

T e tkik encü
menleri 

lhzıyi Encüme
nin tetkikatı 

mucı ınce aşve ı o uyaca ;;: ıse ıta et ursusun en raat 
eder. 

ON İKİNCİ MADDE - :M:erasiıni mahsusa her içtimam 
bidayetinde ve Teşkilatı Esasiye Kanununun 25 inci mad
desi mucibiııce intihabatm tecdidine karar verilmesi üzerine 
teşrinisaninin ilk gününden evvel vukubulan fevkalade içti
maların bidayetinde icra olunur . 

!K!NC! BAP 

İntihap mazbatalan 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Daimi Riyaset Divanının (ve 
icabmda Reisicüınhurun) intihabından sonra intihapları hak
lunda şikayet ve itiraz vaki olmıyan ve bu nizamnameye ı:p.ü
zeyyel numunesine muvafık olan mazbatalar reis tarafından 
heyete arz ile isimler bir bir okunarak işari rey ile tasdika 
iktiran eder. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclis Reisi intihaplari hak
lunda şikayet ve itiraz vuku bulan ve numunesine muva
fık olmıyan mazbataları Heyeti Umumiyece kur'a ile tefrik 
edilecek otuz azadan mürekkep Mazbatalarm Tetkiki Encü
menine havale eder. 

Bu encümen devre esnasmda bir iş çıkmca toplanıp onu 
intaç eder. 

ON BEŞ1NC1 l\'IADDE - Encümn kur'a ile, beşer aza-. 
dan mürekkep ihzari encümenlere ayrılır. 

Her ihzari encümeıı gizli reyle bir reis ve bir de mazbata 
muharrirliğini ifa edecek kiltip intihap eder. 

Tetkık Encümeni Reisi her ihzari encümenin tetkik ede
ceği kadar intihap mazbatalarrnı kur'a ile ayırır. 

ON ALTINCI MADDE - İhzal'i Encümen, Tetkik En
cümeni Riyaseti vasıtasile her türlü tetkikatm İcrasına sala
hiyettardır. 

Encümen, bütün vesaik ve muhaberatı tetkik ve Hükl'ı

metin olanca tahkik vesaitine müracaat edebilir. 
Tetkikattan sonra keyfiyet reye arzolunur ve mucibince 

mazbatası -tanzim edilerek Tetkik Encümenine verilir. 

Tetkik Encüme- ON YED1NC1 MADDE ·_ Tetkik Encümeni re'sen ve 
ninin muamelatı yahut İhzari En~ümen mazbatalarmda gördüğü talil esbabmı 

tetkik edip mürettep aza adedinin mutlak ekseriyetile bir ka
rar ittihaz eder ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti Umumi
yeye gönderir. 
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ON SEKİZİNCİ MADDE- Meb'usluğu talil olunan zat 

İhzari Encümende: Tetkik Encümeninde ve I!eyeti Umumi
yede kendini İnüdafaa etmek ve yahut diğer bir meb'us va
sıtasile ettirmek hakkım haizdir . 

Bu hak hiç bir suretle takyit edilemez. 
Müzakereden sonra heyeti umumiye kararını ittihaz eder. 

M eb'usluğu talil 
olunan zatin 
kendini müda-

taası 

ON DOKUZUNCU MADDE - Mazbataları tetkik edilen Bu zevatin ken

me b 'us lar kendi haklarındaki reye iştirak edemezler. di haklarında 

reye iştirak ede
miyecekleri 

Y.İRMİNCİ MADDE - İntihabı tctkik olunan bir meb 'us lntihabı tetkik 

me b 'uslı.iktan istifa edebilir. 
Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihap 'mazbatası

mn tetkik edilmesine mani değildir. 

eelilen meb'usun 
istifası 

YİRM.t BİRİNCİ MADDE - Mazbatası Heyeti Umumi- Mazbatası ret 

yede reddedilen zatın yerine yeniden meb 'us intihabı için ri- · edilen zat 

yaset, ait olduğu makama tahrirat gönderir. 

UÇUNCU BAP 

E ncümenler 

YİRMİ İKİNCİ MADDE (muaddel: 7 nisan 1927) -Her Daimi encümen

içtimaın Başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar devarn lerin müddetle .. 
ri, intihapları, 

etmek ve azasr Heyeti Umumiyece izafi rey ile intihap olun- adetleri ve bazı 
mak üzere on beş encümen teşkil olunur. alıkilm 

MECLIS VAZIFELERlLE MUTENAZIR ENCUMEN
LER: 

1 . Teşkilatı Esasiye Enetimeni ( 15 aza, 1 muvazzaf ldl
tip). Dahili nizarnname işleri bu encümene muhavveldir; 

2 - Arzuhal Encümeni (20 aza, 2 muvazzaf katip); 
3 - Divam Muhasebat Encümeni (15 ·aza, ı muvazzaf ka

tip); 
4 - Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni (10 aza, ı mu

vazzaf ka tip) ; 
5 - Meclis Kütüphanesi Encümeni (5 aza, bunlardan birini 

Riyaset Divanı idare amirleri arasından ayırır . Bu encümene 
' Kütüphane Müdürü katiplik eder). 

BUTUN HUKOMET HİZMETLERlLE MUTENAZIR 
ENOUMEN: 

6 - Bütçe Encümeni (25 iiza, ı muvazzaf baş ka tip, ı refiki; 
1 muvazzaf kat ip). Bu encümen kendine bir de reis vekili 
intihap eder. 

Umumi bütçe mazbatasrnm yazılması ve müdafaasile mü
kellef bir mazbata muharririnden başka bu encümen bir veya 
muhtelif dairenin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa 



Ihtisas cetveli 
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etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi intihap 
edebilir. 

VEKALETLERLE MttTENAZIR ENCttMENLER (Heca 
harfleri tertibile) : 

7 - İktısat Encünıeİii (25 aza, ı muvazzaf katip); 
8 - Hariciye » (ı5 aza, ı muvazzaf katip); 
9 - Dahiliye » (25 aza, ı muvazzaf katip); 
Bu encünıene lüzunı görüldükçe bir reis vekili de intilıap 

olunur. 
İskan, posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene muhav-

veldir; 
ıo - Sılılıiye Encümeni (ı5 aza, ı muvazzaf katip); 
ll - Adiiye _ » (20 aza, ı muvazzaf kati'p); 
ı2 - Maliye » (ı5 aza, ı muvazzaf katip); 
Tapu işleri bu encümene muhavveldir; 
13 - M. M. Encümeni (20 aza, 1 muvazzaf ka tip) ; 
14 - Maarif » (ı5 aza, ı muvazzaf katip); 
15 - N afra » ( 15 aza, 1 muvazzaf ka tip) ; 
Yukarıdaki encümenlerle tenazuı·u bulunınıyan dairelere 

müteallik la.yiha ve teklifler maliye umurıma ait iseler Bütçe 
ve Maliye Encümenlerinde, bundan başka bütün layilıa ve 
teklifler Dahiliye Encüıneninde müzakere olunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE- Enciimen intihaplarına me-
ve ncımzetlik dar olmak i,izere meb'usların tercümei hal varakalarından 

anlaşılan ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Riyaset 
canibinden tanzim ile hastırılır ve azaya dağıtılır ve keza
lik Jevhaya talik olunur. 

Meb'uslıır encümen a.zalıklarına namzetliklerini koyabi
lirler. 

Namzetlerin isimlerini muhtevi cetvel de Riyasetçe has
tırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik l evlıaya talik olunur. 

Heyeti Umumiyede encümen intihapları ancak bu cetvel
Ierin dağılmasından dört gün sonra başlar. 

Encümenlerde YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir encümende gizli eel-
gizli celse se aktini vekil veyahut encümenin üçte bir azası talep ede

bilirler. 
Gizli celsede encümen azasından, ve vekilierden maadası 

hulunınazlar. 

Gizli celse akti müzakerenin sır olarak muhafazası taah
hüdünü tazammun eder. 

Encümen azala- YİRMİ BEŞİNCİ MADDE Heyeti Umumiye lüzum 
rının arttırılma- görürse encümen azalarmm adedini muvakkaten artırabilir 
sı, muhtelit ve h ı· h kk .. 1 k'l d 

kk 
.. ve mu te ıt veya ut ınuva at encumen er teş ı e er. 

muva at encu· . 
menler Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel işin intacma 

kadar vazifelerine devam ederler. 
Muhtelit encümenlere numara sırasında mukaddem olan 

encümenin reisi riyaset ve mazbata muharriri mazbata mu
lıarrirliği eder. 
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YİRMİ ALTINCI MADDE - Her encüınen kendine 
gizli reyle bir reis, bir mazbata muhairriri ve bir katip inti
hap eder. 

Bir encümcnde muayyen bir madde için, lüzum görülürse, 
husus! bir mazbata muharriri intihap olunur. 

Muvazzaf ldltipler birden ziyade encümcne katiplik 
edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aittir. 
Encümen Reisinin mazeret veyalıut gaybubet indc Mazbata 

Mulıarriri ona vekalet eder veyalıut aynca bir reis vekili 
intihap olunur. 

Encümen reisi, 
mazbata muhar-
1·i?·i, katibi, lıu
susi mazbcıta 

mıılım·1·h·i, nııı

vazzaf kat-ibi, 
1·eise vekalet 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Bir encümen kendisine Bir encümene 

muhavvel liiyiha veya teklifin diğer bir eııcümene ait olduğu muhavvel işin 
mutaleasnıda bulunursa esbabr muciiJe SerUCUetek O enc Ümene diğe1· bir encÜ

mene aidiyeti 
lıavalesiııi talep etmek hakknu haizdir, 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Bir encümcn kendisine Diğe1· bi?· cncii
muhavvel layilıa veya teklif veyahut alclitlak bir ıneselc hak- menin nıııtalea sı 

alınmcık km da mazbatası sonra yine kendi tarafı ndan yazılmak üzere 
iptida diğer bir encümenin mütaleasmr almağa lüzum görürse Diğe1· bi?· encii.-
layilıa veya tcklifin o encümene havales iııi isteyebilir. mendeki iş hak-

kında mütale rı Kezalik bir encümen diğer bir cncümenc ınuhav\·el bir 
beyan etme!: 

layilıa veya teklif vcyalıu t alelitlak bir mesel e lıakkmda ınü-

taleasııu bey~n etmek üzere o layilıa veya tcklifin kendisine 
lıavalesini isteyebilir. 

Bu gibi alıvalue aHikaLlar olan her iki cıı cümen müttefik 
iseler Meclis Reisi icabıın icra ederek ertesi celscuc bundan 
Heyeti Umumiyeyc malumat verir. 

Şayet iki cncüıncn arasında ilıtililf ~ıkarsa keyfiyct reis 
tarafından H eyeti Umumiycyc tebliğ olunarak ınescl e orada 
müzakere ile halledilir. 

Mütaleası sorulan encüıncıı muzbatası uiğı:r muzbatalar 
gibi basılır ve azaya dağıtılrr. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Encümenlrr kendi-
lerine ınuhavvel iı;;l er in t etkikinden başka lıi ç bir işle meşgul 
olamazlar. 

OTUZUNCU MADDE - Encümenler meclis binalarmda 
ve kendilerine tahsis edih·n odalarda toplanırlar. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Encümen ruznaıncleri en
cümenler tarafrndan tanzim ve bir gün evvel bütün vekiliere 
ve meb 'uslara ilan olunur. 

Encümenlerin 
wızif esi 

Encümenle1·in 
içtima mrılıalli 

Encümen ruz-
nameleri 

Bununla beraber miistaccl bir iş çıkarsa l\Icclis Reisi vryahut • 
encümrn reisi azayı husus! vasıtalarla da toplayabilir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Azadan en az üçte biri Encümende 

hazır bulunmadık~a enciimenler in ' i kat rdeınez ve rrye müra
caat olunamaz. 

nısatJ 
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Encümende mü- OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyeti Heyeti Urou
zakere ne vakit miyede kararlaştırılan maddelerden başka muhavvel işlerin 

başlar müzakeresine ancak kn~k sekiz saat sonra başlanır. 
Heyeti Umumiyede müzakere olunan bir kanunun encü

mene iade olunmuş bir veyahut daha ziyade maddesinin mü
zakeresi bundan müstesnadır. 

Muhavvel evra- Muhavvel evrak encümen azasmdan beşi tarafından isten
kın basılması diği takdirde veyahut reisin tensibi üzerine encümence 

bastırılır. 

Encümen zabıt- OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her encümenin müza-
lan, mazbatala- kereleri hülasatan zaptedilir. 
rın imzalanma- Şuk d k' .. k . 
l kd

. a ar ı encumen arar verırse harfiyen zabıt ta tu-
arı, ta ım ve . . 

havaleleri, mu- tulabılır. 
halefet kaydı Azanın isimleri zabıt ceridesinde t~srih olunur. Bu zaptr 

aza imzalar. 
Encümen mazbatalarını reis, mazbata mulıarriri ve katip-

ten maada müzakerede hazır bulunmuş aza da imzalar. 
Encümenler nı.azbatalarını Meclis Riyasetine verir 
Riyaset bu mazbataları derhal basdırıp azaya dağıttırır. 

Bu suretle basılıp dağıtılınıyan mazbatalar Heyeti Umu-
miyede müzakere oluııamaz. 

Heyeti Umumiye, mazbatalarm resmi gazete ile ııeşrine de 
karar verebilir. 

Encümeıı mazbataları riyasete verildikçe ·re'seıı zabıt 

ceridesine ve ruznameye geçer ve levhaya talik olunur. 

Bu bapta a.za tarafından itiraz vuku bulursa bunun sair 
müzakere edilecek maddelere tercihan Heyeti Umumiyede 
halli Hizımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı mazbatada musarrah bulun
madiıkça tarafından imzalanmış bir mazbata aleyhinde encü
men azasmdan biri söz söleyemez ve mazbata mul1arririnden 
İstizahatta bulunamaz. 

Ltiyiha ve tek- OTUZ BEŞ1NC1 MADDE - Bir layiha veya teklifi, 
liflerin hangi Heyeti Umumiyede, başlıca ait olduğu encümen müdafaa eder. 
mazbata muhar-
riri tarafından Diğer bir veya daha ziyade encümende ayni layiha veya 
miidafaa edile- teklif hakkında müzakere geçmiş ve mazbata da tanzim kılın-

ceği mış ise o cncümenler yalnız kendilerine ait olan madde veya 
kısımları müdafaa ederler. 

Muhavvel evra- OTUZ ALTINCI MADDE - Encümenlere muhavvel bir 
~ın ne ~akit:~ layiha veya teklif, havalesi gününden nihayet bir buçuk ay 
ıntaç edılecegı, . . d H t' u . .. d ·ı k lA . r 
bir encümendtn ıçın e eye ı mumıyeye gon erı me r azım ge ır. 
diğerine muha1•- Eğer encümen bu müddette müzakereyi neticelendiremezse 
vel evrakın in- esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye bildirir. 
tacı müddeti 

Aksi takdirde mezk:Ur layiha veya teklifin doğrudan doğ-
ruya ruznameye alınmasnu Hükümet veya sahipleri İstemek 
hakkını haizdirler. 

·. 
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Bir encümen tarafmdan diğerine ınuhavvel mesele, on gün 
zarfmda başarılmak ve kabil olamazsa esbabı mucibesi bil
dirilmek muktazidir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Encümenler kendilerine Layilıa ve tek
muhavvel layiha veya teklifierin ilk önce Teşkilatı Esasiye liflerin Teşkilatı 

K Esasiye kanu-anununun metin ve ruhuna mugayir olup olmadığmı tetkik 
nuna muvafa-

etmekle mükelle:ftirler. katları 
Bir layiha veya teklifi Teşkilatı Esasiye Kanunununa mu

gayir gördükleri takdirde esbabr mucibesiıü tasrilı ile madde
lerin müzakeresine geçmeyip ret ederler. 

OTUZ SEKİZİNCI MADDE - Encünıenler bütün veka
letlerle doğrudan doğruya nınhabere edebilirler. 

E ncümenleri n 
vekaletlerle mu

lıabereleri 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Bir meb'us ikiden zi- Bir meb'sun iki

yade daimi encümene aza olamaz. 

Bütçe Enciinıenine mensup olanlar diğer 
intihap edileınezler. 

den ziyade encü
mene aza inti

-hap edilernemesi 
bir encümene lntilıapları caiz 

olmıyan aza 

Riyaset divam azası enciimenlere intihap edilemezler. 

KIRKINCI MADDE - Enciimenler, vekilieri ve müte- Encümenlerin 
hassrsları davet etmek salahiyetini haizdirler. vekilleri, me-

murları, mütalı
Davet edilen vekil bulunamıyacağı takdirde namına söz 

söyliyecek memurin riiesasmdan birini bulundurur. 
Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin tetkikma me

mur olan encümende hazır bulunurlar ve fikirlerini beyan 
etmek isterlerse mütalealarmm dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen işi intaçla keyfiyeti mazba

tasrna derceder. 

KIRK BİRİNCİ MADDE- Her ıneb'us mensup olmadığı 
bir enciimenin vesaikine ıttıla kesp ve celse gizli değilse müza
kerelerine iştirak edebilir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir encümen, azasmdan olmıyan m eb 'uslarm mütaleasma 

müracaat edebilir. 

hassısları ve 
teklif sahipleri
ni dinlemeleri 

Misafir azanın 
müzakereye 
iştirakleri 

KIRK İKİNCİ MADDE - Bir devre içinde sabık bir en- Sabık encüme-

cümenin tanzim ettiği mazbatayı, tekabbül eden 
men miida:faa eder. 

yeni encii- nin mazbatası 

KIRK OÇÜNCÜ MADDE - Enciimenler Meclisin tatili Tatil esnasında 
esnasında Heyeti Umumiye kararile muayyeıı işlerin müza- toplanacak en

cümenler keresi için toplanabilirler. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Mazbatası müzakere olu- Heyeti Umumi

nan bir enciimenin azası· veyahut enciimen namına miidafa
aya salahiyettar mazbata mulıarriri veya bir aza enciimenlere 
tahsis olunan masanın başmda bulunurlar. 

yede encümenin 
'mahalli malı-

susu 



Devamsıziıie 

Encümende in
tizamı mııhil 

hareketle?' 
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Nısap bulunmadığı takdirde encümen narnma söz söyleyen 
zat yalnız maddenin encümene iadesini teklif edebilir. 

KIRK BEŞiNCİ MADDE - Mazeretsiz veya haber ver-
mcden mü te vali dört in 'ikatta hazır bulunınıyan cncümen 
azası cncümcncc istifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intilıap edilmek üzere kcyfiyet Meclis 
Riyasctiııe bildirilir. 

KIRK AL1'INCI l\IADDE - Bir encümendc söz kesilir, 
şalısiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak nümayişlerde bulu
nuhu·sa cncümcn reisi icabmda cclscyi tatil eder ve keyfiyeti 
Meclis Riyasetine bildirir. 

l\·[cclis Reisi bu gibi intiz:amı boz:an hareketlerinden dolayı 
hakkmda şildyct vuku bulan meb 'usa ihtar cezası verir. 

Encii?nenle?·de KIRK YEDlNCl l\iADDE - Eııcüıncııleriıı gördükleri 
göriilen işle?· işler hakJmıchı. senede en az iki defa lGttibi Umumilik tara
fıakicında ?"a]Jo·,· 

fından bir rapor tamim ve lVIeclis Riyasetine takdim olunur. 

Enciimenle?· ev
?'alcı 

Divanı Muhasc
bat Enciimeni

nin vazifesi 

A rzuhcıl E ncü-

Riyasetçc bu raporlar bastırılarak nıcb 't1slara dağıtılır ve 
Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

KIRK SEK1 ZlNCİ MADDE - Eucümeıılcrin 
vasaikilc zabıtları, ait oldukları layilıa ve teklifler 

evrak ve 
Heyeti 

Umunıiycnin kararrna iktiran ettikten sonra, Meclisin evrak 
hazinesinde saklanır. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Divaıu Muhasebat En
cümeııi mulıasebci kat ' iye kanunu layilıasilc dairclcrin sarfi-

yat ve taahhüdatı lıaldnnda her üç ayda bir Divanı Mnha
sebat tarafından tanzim oluııacak raporları tctkik eder. 

Tetkikatm neticesini gö::ıtcrcn mazbata basılarak nıelı 'us
ı ara dağ·ıtılır. 

Bu ınazbatalar Heyeti Unıumiyece müzakere ile karara rap
tedilir. 

ELLiNCİ MADDE - Meclis Reisi Teşkilatı Esasiye Ka-
m en-in-in vazife- nununun 82 inci maddesi mucibince Türklerin gerek şalusla

leri 

... 

rına, gerek anımeye müteallik olarak kanunlara ve nizamna
melerc mühalif gördükleri lıusnslarla bir hakkın ihkak edilme-
mesi veyalıut ihmal edilmesi üzerine gönderilen arzuhalları 

ve bu mahiyette telgrafııaınelcri üzerlerine bir numara koy
durup husus! bir deftere kaydettirdikten sonra geciktirmek
sizin Arzuhal Eııcümeııiııe)ıavale eder. 

Bununla beraber diğ·er bir cncümendc tetkik oluıımakta bu
lunan bir teklife ınüteallik arzuhallar reis tarafından doğru
dan doğruya o encümene havale olunur . 
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Arzuhal Encümeııi de böyle bir havaleyi İcra edebilir. Ar
zulıal sahibine bir iluıühaber verilir. 

El_.Li BIRiNCİ MADDE - Meclise verilecek arzuhallar 
sahibinin imzasile ınümza olmak, şöhretile oturduğu yer 
gösterilmek ve bir kaç imzayr ınuhtevi iseler içlerinden en az 

· birinin oturduğu yer tasrih edilmek icap eder. 

A 1·zulıalin şat·t

ları 

· ELLİ iKiNCİMADDE- Arzuhalların biı· meb'us vasıta- Vasııa ile ıakdim 

sile takelimi de caizdir. 
Bu takdirde o me b 'us kendi vasıtasile verildiğini şerh ile 

arzuhalın altına imzasını kor. 

ELijİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümen: Encümenin mu-

1 - Biclayeten HükCımete, Şurayi Devlete, nı ahkemelere nıelatı 

ve Divanı M:uhasebata verilmeleri iktiza eden arzuhalları ait 
olduğu makamlara tevdi; 

2 - Gerek re'sen icranm son karanna itiraz ve şikayeti 

mutaz:ı.mmın evrakı ve gerek ait olduğu makamlardan veri
len cevapları ruznamesine ithal; 

3 - Arzuhalm bir encümene havalesi lazını geldikte bu 
muameleyi ifa ; 

4 - Tayini muanıeleye mahal oluuyan arzuhalları intaç 
eder . 

ELLİ DÖRDüNCü MADDE - Af veya mücazatın tah- Af müsted'ayatı 
fifi müsted'ayatı mahkumlar ve yahut bunların akraba veya 
ehibbası tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresine Adliye Vekilinin ve yahut gömle
receği devair rüesasıııdan birinin huzuru şarttır. 

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

Bu encünıen icap ederse bu kanun teklifi ile keyfiyeti 
Heyeti Umunıiyeye arzeder. 

ELLİ BEŞİNCi MADDE - Teşkilatı Esasiye Kanunu- Arzuhallara ce-

nun 82 inci maddesinin son fıkrası mucibince şahsa taallfık vap 

eden lımmsıarda her arzuhalm neticesi hakkmda sahibine 
tahriri cevap verilmesi mecburidir. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Meclise takdim edilen arzu- Encümenin cet-

hallar hakkında her hafta encümence arzuhallarm numara- veli 

sım, sahip veya sahiplerinin isim, şöhret, oturdukları yer 
ve arzuhallarınm bulasasını ve bu bapta ittihaz olunan ka-
rar ile esbabı nıucibesini mübeyyin bir cetvel tanzim oluna-
rak basılır ve bütün vekiliere ve mcb 'uslara dağıtılrr. 

ELLİ YEDiNCİ l\1ADDE - Her meb'us cetvelin dağı- Bir at·zuhalın 
tılması gününden başlryarak bir ay içinde arzuhal encü- müzakeresini is

temelc 
meninin bir arzuhal hakkmda verdiği karar ne olursa 



-42-

olsun bunun Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresini 
istiyebilir. 

Bu halde encüıncn, o arzuhal için mazbata tanzim ve tak
dime mecburdur. 

Bu müddet geçtikten sonra encümen kararla,n kat'iyet 
kesbeder. 

Vekil veya uön- ELl.Jİ SEK1Z1NC1 MADDE - Heyeti Uınunıiyenin ınü
dereceği memur zakeresine arzolunan arzuhallar hakkında icap ederse ait 

dinlendikten son- ld - k'l ·· d - · d' 1 d'kt .. o ugu ve ı veya gon erecegı memur m en ı en sonra re-
ra reye mura- .. 

caat ye muracaat olunur. 

Vekillerin cevabı ELLl DOKUZUNCU MADDE - V ekiller kendilerine 

Meclis Hesapla
rının Tetkikı 

E ncümeninin 
vazifeleri 

Sarftan evveel 
vize 

Mevcut defter
leri . 

Hesabı kat'i 

gönderilen arzuhallada arzuhallar üzerine encümence ittihaz 
olnnup tebliğ eelilen ınukarrerat hakkrnda İcra ettikleri ta
kibatı ve kendilerince müttahaz kararları, nihayet iki ayda 
encümene bildirirler. 

ALTMIŞINCI MADDE - Meclis Hesaplarının Tetkikı 

Encümeni Heyeti Umumiyece kabul edilen Meclis bütçesile 
ınerbutu olan bütçelerin tatbikatma nazaret eder. 

Encümen tetkikatının neticesini Heyeti Umumiyeye bildirir. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Bütün ita emirleri eneli
men canibinden murakıp intih·ap edilen bir aza tarafın
dan sarftan evvel vize edilir; edilmedikçe muhasebe hiç bir 
guna tediyatta bulunamaz. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdare Amirleri tarafmdan 
tutulan eşya ve mevcut clefterleri encümene arzolunur. ' 

Encümen mevcut eşyayı bizzat teftiş ve defterleri tetkık 
ederek raporunu Heyeti Umumiyeye verir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Encüınen her senenin 
sonunda geçen sene bütçesinin kat 'i hesabını Heyeti Umu
miyeye arzeder. 

Muhasebe ve ALTMIŞ DÖRDÜNCMÜ MADDE - Meclis in 'ikat 
veznenin teftişi halinde iken encüınen heyeti mecmuasile, değil iken ınurakıp 

intihap olunan aza, gününü ve saatini bildirmeden muhasebe 
ve vezneyi teftiş eder. 

Murakıp 

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasile tesbit 
olunur. 

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

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Encümen azasından 
muı·akıp olan zat tatil zamanlarmda Devlet makarnnda 
bulunur. [1] 

[1] 1169 nıınıara ve 25 hazinın 1926 tarihli kanunun bi
rinci rnaddesi (rnuaddel: 9 mayıs 1928) 

Büyük Millet Meclisi' dalıili nizarıınamesinin altnıış 
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DÖRDUNCU' BAP 

Kanun layihalan ve teklifleri, esbabı mucibe mazbatalan 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - Hükumet 
meclise takdim olunan kanun layilıalarr bütün 
imzalarını ınuhtevi olmak Hizımdır. 

tarafından Kanun Ulyiha
vckillerin larının es babı 

mucibe mazbatcı· 
ları ve havale-

Her kanundayİlıası kanunun icrasma memur olacak vekil- le1·i 

ler tarafından tanzim ettirilen bir veya müteaddit csbabı 

mucibe mazbatasile birlikte Meclis Riyasetine gönderilir veya 
verilir. 

Bu mazbatada ipticla layillanın heyeti umuıniyesi , sonra 
maddeleri hakkında malumat verilir. 

Esbabı mucibe mazbatasıncla ilga veya ilavesi istenilen 
alıkamın nelerden ibaret olduğu ve neden değiştirilmelerine 

veya ilavelerine lüzum görüldüğü tasrih edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vrsikaları, icabında ihsai 
• malumatı ihtiva etmek l azımdır. 

Bu şekilde olmıyan mazbatalar ikmallcri zamanmda ait 
olduğu cncümen tarafından gösterilccek lüzum üzerine riyasct 
canibinden Hükumete iade olunur. 

Reis gelen layillaları ait oldukları cncümcnlere re'scn 
havalc ve keyfiyeti zabıt ceridcsinc YC levlıaya dcrceder. 

Bu havaleyc bir m eb 'us itiraz ctmrk isterse cclse başında 
söz alır. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE Mcb \ıslar tarafından Kanun teklifle-

verilen kanun tcklifleri bir Ycya dahn ziyade 
cdebiliı·. 

iınzayi ihtiva rinin esbabı mıı
cibe muzbataları 

Kanun teklifleri dahi, yukarrki maddede t aı·if edildiği 

vecih üzere yazılmış bir esbabı ımıcib c mazbatasile birlikte 
riyasetc gönderilir veya verilir. 

Şeraiti cami olmıyan tekli fleri, ait oldnklarr cıı cümcnl er, 

sahiplerine ikmal cttirmck hakkını haizdirlcr. 
Kanun tcklif leri dahi kanun Hlyilıaları gibi rcis tarafmtlaıı 

cncümenlcrc r e'scn havalc edilir. 
Bu havaJelere vuku bulacak i1imzlar da rli ğrr madde 

alıkamı vecih üzrrc dermeyan edi lmC'k l azımdır. 

ve luıvalele,ri 

ALTMIŞ SEKİZİNCi :MADDE - Hükfımet veya tek- Kanun tayiha 

lif sahibi verilen kanun la,yiha veya t ckliflerini ruzııameye ve tekUflerirı.in 
ge?·i alınmaları 

alınmadan evvel H eyeti umumiycyc malfıınat vermek şartilc 

geri alabilir. 

beşinci mcıddesi m ııcibince M eclis H escıplrınnm Tetkikı E ncii
meni azcısındcın mnmkabe vcızifesini ij'rı edecek zata şeh ,ri yiiz 
elli lim iicı·eti hıızıw verilir. 

Bıı maddenin hiikmii 1 t eş rinisani 1927 tarihinelen başlıyan 
içtimaa . da şamildi1-. . 
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Şu kadar ki kamm tckliflerini diğer bir meb 'us veyahut 

ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa müzakcreye devam olu
nur. 

Bu luyiha veya teklifler ruznameye alınmışlarsa geri alın
maları için Heyeti Umumiycnin karar vermesi Hizımdır. , 

Hiikümsüz kalan ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Gerek intihabatm 
Uiyiha ve tek- tccdidine karar verilmesi, gerek intihap devresinin sonuna 

lifler gelmesi sebebile Meclisin yeniden intihabı halinde sabık Mec-

Müstaoeliyet es
babı muoibesi 

Miistaceliye ta
lebi takri?·i ve 
nasıl kabul 
edileceği 

lis tarafmdan henüz kabul edilmemiş yahut yalııız birinci 
müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konupta ekseriyete ik-

tiran etmediği için ikinci defa reye konması luzrm gelen bütün 
kanun luyiha ve teklifleri yeni meclis için hükümsüzdüı·. 

Bu gibi vcsaik Hükumetin, yeni cncümenlerin vcya0ut 
on meb 'usun talebi üzerine Riyaset tarafmdan encümcnleı , 
verilir. 

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilcn kabul edebilirler. 

BEŞ!NCİ BAP 

Müstaceliyet ve takelimen müzakere 

YETMlŞİNCİ MADDE - Bir kanun layihası veya teklifi 

hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci müzakeresinden 

evvel Hükumet, teklif sahibi veya ait olduğu encümen müsta
ccliyet kararı isteyebilir. 

Bie luyiha veya teklifin yalnız bir defa müzakeresile iktifa 
edilmesi için Meclisin kabul edeceği esaslı bir sebep olmadıkça 
müstaceliyet kararı verilmez. 

1\iüstaceliyet kararım ·isteyenler icabmda o kararın geri 
ahnmasmı talep edebilirler. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Müstaceliyct kararının ta
lebi yukarıdaki maddede münderiç şartlan muhtevi ve tahriri 
olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye konarak müzakere
siz işari reyle kabul veyahut reddeclilir. 

Miistaceliyet ka- YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Müstaceliyetine karar ve-
rarının hiikmii rilen Hl.yiha veya teklifler yalmz bir defa müzakere olunur. 

Müstacel meva
dın takdimen 
müzcıkerele1·i 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyet kararının it
tihazmı müteakip Hükumet veya cncümcn tarafından tahri
ren vnku bulan bir talep üzerine Meclis, isterse o layiha veya 
teklifin sair işlere takdiınen müzakeresine karar verebilir. 

• 
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YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir kanun. layihası 

veya teklifinin ruznamede bulunan sair maddelere takelimen 
müzakeresi istendiktc bunun esbabı mucibesi dermeyan eelil
rnek lazmıdır. 

Takelimen müzakereyi yalnız Hükumet veya bir encümen 
talep edebilir. 

Bu talep tahriri olmak şarttır. 

YETMİŞ BEŞiNCİ MADDE - Bir kanun layihası veya 
teklifinin yalnız hemen veyahut takelimen müzakeresi hak
kında ittihaz olunan karar, ınüstaceliyet kararı sayılmaz; 

Binaenaleyh iki defa müzakere olmırnak icap eder. 

Takdimen müza
kerenin esbabı 

mucibesi 

Takdimen mü
zakerenin hük

mü 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir kanun layihası veya Ikinci müzake-

teklifin beş günden evvel ikinci defa müzakere edilmesini 
esbabı mucibe serdile ancak Hükumet veyahut ait olduğu 
encümen talıriren teklif edebilir. 

renin tacil·i 

YETMİŞ YEDiNCİ MADDE - Heyeti Umumiyece red- Reddolunan me

dolunan layiha ve teklifler ayni içtimuda bir daha Meclise vadın sene için
de teklif edilme-takdim olunamaz. 

ıneleri 

ALTINCI ·BAP 

Ruzname 

YETMİŞ SEKtZ1NC1 MADDE - Ruzname şu suretle tan- Ruznamenin na-
zim olunur: sıl tanzim edile-

1 - Riyaset Divannun Heyeti umumiyeye maruzatı; 
2 - Su all er ve İstizahlar ; 
3 - Tercihan müzakeresi kararlasan ı 
4 - Haklarında müstaceliyet kaı·arı Ycrılen maddeler: 
5 - İki defa milzakereye tabi olan 
3,4 ve 5 inci fıkralardaki maddeler encümenlerden riyase

te gelmeleri sırasile milzakereye konur. 
Şukadar ki Meclis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz 

edebilir. 
Ruznaıne bir gün evvel Haşvekalete ve bütün vekaletlere 

tebliğ olunur. 

ce ği 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - Tebrik, teşekkür, Evrakı varide 

takdir, temenni gibi hususları muhtevi arİzalar ve telgraf-
nameler levhaya talik ve harfiyen veyahut hulasatan veya sade 
zikredilınek suretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyas~t Diva.nı münasip görürse Meclis namına 
cevap verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzını ten s ip ettiklerini in 'i ka
dm başmda katipierden birine okutur. 



ln'ikat günleri 

M eelisi n açılma 
ve kapanması, 
nısap, yoklama 
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YEDİNCİ BAP 

İn'ikatlar 

SEKSENİNCİ MADDE - Hilafına Meclisin kararı olma
dıkça, yahut re'sen veya Hükumet canibinden Riyaset vasıta

sile davet vuku bulmadıkça Heyeti Umumiye, tatile müsa
dif olmadığı halde cumartesi, pazartesi, perşembe günleri 
in 'ikat eder. 

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

Mürettep olan azamn yarısından bir ziyadesi hazır bulun
madıkça müzakereye başlanamaz. 

Nısap hususunda, Riyaset Divanınca tereddüt hasıl olur, 
yahut azadan beşi şifahen veya tahriren nısap bulunmadığıili 
beyan ederlerse yoklama yapılır. 

Nrsap yoksa Reis müzakereye başlanmıyacağrnı söyliyerek 
veya bilahare nısap hasıl olacağı muhtemel ise in 'ikadr bir saat 
sonraya talik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takdirde, ertesi in'ikat için muay
yen olan günde yine o ruzname ile toplamr. 

Yoklamanın na- SEKSEN İKİNCİ MADDE- Yoklama, divan katiplerin
sıl yapılacağı den birinin esami defterini yüksek sesle okuması ve az~mın 

(burada) demeleri suretile icra olunur. 

Ruzname hari
cinde ifade 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir meb'usun ruzname 
haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis takdir ederek ona 
söz verir. 

Söz istiyenlerin SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Hiç bir meb 'us ismini 
kaydı kaydettirmeden, yahut in 'ikat esnasında Reisten müsaade al

madan söz söyleyemez. 

Talep ve kayıt 
sırası 

Söz kürsüden söylenir ve Heyeti Umumiyeye hitap edilir. 
Bir me b 'usun pek kısa bir mülahazası olursa Reis ona bu

lunduğu yerden söz söylerneğe izin verir. 
Bu takdirde o m eb 'us Reise hitap eder. 
Ruznamede bulunınıyan maddeler haklanda katipler söz 

kaydedemezler. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - Söz talep ve kayit sırasına 
göre verilir. 

Heyet isterse müzakere olunan meselelerin lehinde, aley
hinde, hakkmda münavebe ile söz söylemek takarrür eder. 

Reis, söz alanlarm isimlerini sırasile heyete bildirir. 

Encümen narnma söz istediklerinde reis veya mazbata mu
harrirleri sıraya tabi değillerdir. 

Son söz me b 'uslarrndır. 
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SEKSEN lı.L'l'INCI MADDE - Bir meb 'us aldığı söz sı- Söz sırasının 

rasını bir arkadaşma verebilir. 

Sözünü arkadaşma bırakan meb 'us omm nöbetinde sqz söy
lemek hakkını haizdir. 

başkasına veril· 
m esi 

SEKSEN YEDiNCİ MADDE - Her müzakerenin başm- Vekillerin kuzu

dan sununa kadar Hükumet narnma mütalea beyan etmek üze- ru ve 0 nama 
gelenlerin söz 

re Başvekil veyahut o nama mütaleat serdine meztm bir vekil söylemeleri 
veya birinci sınıf devair rüesasrndan biri bulunur. 

Bundan başka bir vekillete ait bir Hiyiha veya teklifin mü
zakeresi sırasında o vekilin veyahut o nama gelen birinci sınıf 
devaiı rüesasmdan birinin mecliste huzuru meşruttur. 

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

V ekiller veyahut H ükılmct narnma gönderilen birinci de
rece devair rüesası cncümen rcis ve mazbata muharrirlerinden 
evvel ve sıraya tabi olmaksızın söz istiyebilirler. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE- Tahriri bir nutkun kür- 1'alı1-ü·i nutuk 

sü üzerinden okunınası veyahut katibe okutturulma:sı caizdir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayİ geçemez. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - lVIüzakereye mahal Usul hakkında 

olmadığı, ruznameye veyahut bu nizarnname alıkamma ria

yetc davet, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye tekaddüm 
eder. 

Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lchdc ve aleyhde ikişer 
me b 'us - on beşcr dakikadan fazla sürmcmek üzere - söz söyli
yebilirler. 

Neticede rcyc müracaat lazım gelii·se mesele işari reyle 
halledilir. 

söz 

DOKSANINCI MADDE - Reis, meseleler müzakere edi- Reis ve katiple·· 

lir ve reye konurken leh ve aleyhde asla reyini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reyc kondukta reyini verir. 

Bu müzakereye karışmak isterse Reislik mevkiini diğer bir 
Reise bırakarak hıtabet kürsüsüne iner ve ancak müzakerede 
bulunan madde veya mesele reye iktiran ettikten sonra 
tekrar mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin tatbikı dolayısilc söz söylerse yuka
rıdaki fıkra ahkamı ceı·eyan etmez. 

Söz İstiyen katipler de bu usule tabidirler. 

rin müzake1·eye 
iştirakleri 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede söz Söz kesmek ve 

kcsmck, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı bozacak nümayiş

lerde bulunmak kat 'iyen yasaktır. 

saire 
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Sadedden çıkmak DOKSAN lKlNCl MADDE - Söz söyliyen Meh'usun sö-

Miistehcen söz
ler 

Müzakere. esna
sında gii?"ültii 

Tecavüze uğra
yan meb'usun 
kelam haklcı 

Gizli celseler 

zü ancak kendisini bu nizamnaıneye riayete ve sadede davet 
eden reis tarafmdan kesilebilir. 

İki defa sadede davetten sonra yine ondan hariç söz söyle
rneğe devam ederse kendisinin o madde hakkmda ayni in 'i
katta söz söylemlüen memnuiyeti Reis tarafnıdan heyete teklif 
olumu·. 

Heyet müzakeresiz işari reyle karar verir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE- Bir meb 'us, Heyeti Umu
miyede galiz ve müstelıcen sözler istimal ederse reis derhal o 
meb 'usu lisan nezahetine davet eder. 

Bir meb'us bu gibi elfazı ınuhtevi bir takriri riyaset maka
mma verirse Reis o takriri taslıih edilmek üzere iade eder. 

DOKSAN DÖRDtJ:NCÜ MADDE - Heyeti Uronıniye mü
zakereleri gürültüyü "inucip olupta reis bunu yatıştırmağa 
muvaffak olamazsa ayağa kalkar 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil edeceğini 
söyler. 

Yine intizamm iadesi kabil olanıazsa bir saat nıüddetle 
umumi nıüzakercyi tatil eder. 

Bir saat geçince celscyi açar. 
Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi tam verip in 'i

kadı başka bir güne bırakır. 

DOKSAN BEŞİNCi MADDE - Zatı hakkında taarnız va
ki olan ve yahut -ileriye sürdüğü mütalea hilafrnda kendisine 

bir fikir isnat olunan mc b 'us her zaman söz istem ek haldum 
haizdir. 

Bu halde o me b 'us ne münasebetle söz söylerneğe mecburi
yet hissettiğini beyan ve keyfiyeti Reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığım bildirip mcb 'us da bunda israr 
ederse heyet müzakeresiz işari rcyle .bu bapta bir karar verir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Teşkilatı esasiye kanunu
nun yirminci maddesinin ikinci fıkrası mucibince mühim bir 
maddeden dolayı meclis müzakerelerinin gizli tuttümasım ve
killer ve yahut on beş me b 'us tahriı·en teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu samilerden ve ica
bmda memur ve müstahdemlerden tahliye olunarak gizli celse 
teklif eden veya edenlerin esbabı mucibeleri dinlcndikten sonra 
teklifin kabul veya reddi için müzakeresiz işari reye müracaat 
olunur. 

Gizli müzakere İcrasını istiyenlerin isimleri zabrt ceride
sinde ve icabmda Resmi Gazetede tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasma lüzum gösteren nıesele hallolun
duktan sonra açık müzakereye geçilmesi Reis tarafından he
yete teklif olurrup bir karar ittihaz edilir. 
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DOKSAN YEDİNCİ MADDE -- Gizli eelsenin zaptım di- Gizli eelselm-in 

van katipleri tutarlar. zaptı 
Fakat Meclis karar verirse mu vazzaf kittipler de tahlif 

olunduktan sonra bu vazifeyi görebilirler. 
Aza bu zabıtlarr görmek hakkmı haizdirler. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE - Bu zabrtlarm tcvhidin
den sonra gizli bir celse -aktedilerek sabık zabıt huHlsasr o
konur. Zabıt hulasasmın okunmasını müteakıp bu hulfısa ve 
zabıt ceridesi bir zarfa. kanarak mecliste hazır bulunan reis 
ve divan katipleri tarafından filhal mumla. mühürlenerek 
meclis evrak hazinesine tevdi olunur. 

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

SEKİZİNCİ BAP 
·r.-,...-·T'-·::- " ..... . -- .. ,. ... .. . 

Kanunların müzakeresi 

Zalııt lıulasası, 

bunlann hıfzı, 
neşri 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Kanun layiha veya Iki ınüzakere 

teklifleri ancak iki müzakereden sonra kat 'i surette kabul 
edilmiş olur. 

YÜZÜNCÜ MADDE - İki defa müzakere hakkındaki Iki rnüzakerey~ 
şerait varidat ve masarifat bütçesile hesabı kat'i kanununa tabi olmıyan lti

yihalar munzam, fevkalade tahsisat ve bütçe fasıllarında münakale 
taleplerini muhtevi kanun layihalarma ş<unil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Hilafma Heyeti Umumiyenin Layiha ve tek
kararı olmadıkça hiç bir kanun layihasr veya teklifi bastırı- liflerin bastırıl-
hp azaya dağıtıldıktan en az kırk sekiz saat geçmeden mü
zakere edilemez. 

ması 

YÜZ İKİNCİ MADDE - Bir kanunun müzakeresine baş- Esbabı mucibe 
landıkta reis, esbabı mucibe mazbatalarile maddeler heyeti ve maddelerin 

ok1ınması umumiyesinin okunmasına lüzum olup olmadığını heyete sorar. 
Buna lüzum görüldüktc aynen okunur. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Layiha veya teklifin müzake- Heyeti umumiye 

reye başlanmasmda reis, heyeti umumiye hakkında müta- hakkında söz, 
müzakerenin kilea beyan etmek istiyeıılere söz verir . 

fayeti teklifi 
Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ye hakkında söz 

İstiyenlerden en az ikişer m eb 'us iradı kclanı etmeden mü
zakererrin kifayeti reye konamaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ 
aleyhinde söz İstiyenler 
ruhsat verilir. 

MADDE - Müzakerenin kifayeti Müzakerenin ki
bulunursa içlerinden yalnız birine tayeti aleylıinde 

söz 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur. 
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Maddelerin' mü- YÜZ BEŞ!NC! ~IADDE - Heyeti Uınumiye müzakeresi 

zakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi reye konur. 

Re 'ye iktiran etınezse liiyiha veya teklif in reddedilmiş ol
duğunu Reis tebliğ eder. 

Beş gün sonra YÜZ ALTINCI MADDE - İkinci müzakere birinci müza-
ikinci müzake?·e kereden ancak beş gün geçtikten sonra ruznameye alıııır. 

Ikinci müzakere YÜZ YED!NCİ MADDE - İkinci müzakereele layiha ve 
teklifiu heyeti umumiyesi hakkmda müzakere cer·eyan etmez. 

Bu müzakereele ancak tadil teklifleri üzerinde ' müzakere 
cereyan eder. 

Müteaddit mes- YÜZ SEKİZİNCI MADDE - Müzakere edilen bir madde 
clelerin birb1:t·i?ı-müteaddit mesele veya fıkralardan mürekkep ise bunların 
den ayrılmalq,rı birbirinden tefrikile ayrı ayrı reye konmaları teklif olundukta 

muktazasr ifa olunur. 

Ibare ve tertip 
yanJışlıkla1·ı 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE - Liiyiha veya teklifin 
kat 'iyen kabulü re ye konmadan evvel, ibare ve üslüp, yahut 
tertip ve teusik itibarile noksan veya iltibas olduğ aza veya 
encünıen tarafıııdan dermeyan olunursa metin ait olduğu encü
mene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lazımdır. 

Son şekil üzeri- . YÜZ ONUNCU MADDE - Layiha v,eya teklifin madde-
ne müzakere leri üzerinde müzakere bittikten sonra heyeti umumiyesi hak

kında lehde ve aleyhde söz söylemek İstiyenlerden yalnız birer 
meb 'usa ruhsat verilir. 

Müzakere sıra- YÜZ ON BİRİNCİ MADDE - Bir kanunun veya bütçe-
sında sual nin müzakeresi srrasmda her meb'us Hükumete veyahut maz

bata muharririne istediği sualleri sorabilir. 

Muahede ve mu
kaveleler 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE - Teşkilatı esasiye kanunu
nun 26 mcr maddesi mucibiııce tasdikleri meclisin müsaade
sine mütevakkıf bulunan Devletlerle mün'akit mm · ede ve 
mukavelelerin tasdikr talebini mutazammm kanun layihaları 
meclise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ihtiva 
ettiği maddeler reye konamaz ve metinleri hakkında tadilat 
teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasrnda maddeler hakkında vuku bula
cak itiraz layihanrn encümene iadeşini istemck suretinde olur. 

Bu it!raz müzakereden sonra nazarr mütaleaya alrndrğı tak
dirde encümene havale olunur. 

Eııcümen tetkik edilmek ic;in kendisine muhavvel teklifierin 
heyeti mecmuası hakkında bir mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtrlrr. 
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'Encümen mazbatasında layihanın kabul, tehir veya rec1di~ 

ne karar verir. 
Tehir karan şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 
«Meclis, muahede veya (mukavele) nin filan ve filaıi 

maddeleri ( tehiri m nci p maddeler tamamile yazılmalıdır) 

hakkmda Hükı1metin nazarr dikkatini eelbederek tasdiki 
için muktazi mUsaadesini tehir eder.» 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müstaceliyet kararı 
verilmiş ise encüınen, tadil tekliflerine dair olan mazbatasını 
itiraza uğranuyan maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti 
Umumiyeye takdim eder. ~ 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet Muhaveleler 

Meclisinin kabulüne ım1allak olarak Hükı1metçe aktedileiı 

mukavelelerle bunların tasdilH talebini mutazamının kanun 
layİhaları hakkında dahi geçrn maddedeki usule riayet 
olunur_. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE 'l'eşkihltı Esasiye lade olunan ka· 
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci frkrasr mucibince nunlcırın tekrar 

Reisicümhurun ilanını muvafrk görmeyip esbabı mucibesile 
birlikte bir daha müzakere edilmek üzere on gün zarfında 
Meclise iade ettiği bir kanun, heyeti umumiyeye haber 
verildikten sonra, ait olduğu encümene havale olunur. 

Encümen Reisicünıhurun iade eslıabı mucibesini de müta
lea ettikten sonra o \mnunun müzııkeresini inde ve netice
sinde mazbatasmı Heyeti Umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş laalettayin bir 
kamuı layihası veya teklifi gibi Heyeti Umumiyede yeniden 
müzakere ve intaç edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet kararı verilmiş 

olsun veya olmasın iade olunan bir kaıınıı yalnız bir defa 
müıa kere edilir. 

nıüzakere8i 

YÜZ ON BEŞiNCİ MADDE - Bir nutkun talik ve B·ir nutkım ild:m 

ilam teklifi ancak onun zabıt ceridesile ııeşrindeıı ve o nutkun 
taalluk ettiği madde kabule iktiran ettikten sonra 
reye konabilir. . .... ~ .. 

DOKUZUNCU BAP 

Tadilnameler 

YÜZ ON AL'I'INCI MADDE - Bir encümene muhavvel 
kanun layiha veya teki ifi ha kkrnda bir veya bir kaç m eb 'us 
tadilat teklif etmek istP-rlerse bir tadilnanıe tanzim erlerek 
Reise takdim ederler. 

Tadilnamelerde bunla.l'ın ka.ıınnnn hangi maddesine 
ye yahut bütçenin hangi faslma ait buluııdnğn t::ısı-ih 

edilmelidir. 

T adilnamele1·in. 
nasıl verileceği 

ve encümenlere 
tevdii 



1 

Bu tadilnameler eneümen mazbatasmm zeylinde sahipleri
nin esbabı mucibeyi havi muhtıraları ile birlikte bastırılarak 

haldarında encümence ittihaz edilen kararlar ile esbabı beyan 
edilir. 

Luyihanın Heyeti Umumiyede müzakeresi esnasında o tadİ
latın sırası geldiktc sahibi csbabı mncibesini tafsil edip mevcut 
azadan terviç ve tc 'yit eden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir. 

Bi,rinci rnüzalte- YÜ~ ON YEDiNCİ MADDE - Kanun layihası veya tck
?·eden. sonra ve- lifinin birinci müzakeresi bittikten sonra arzolunan yeni t.a-
?·ilen tadilnarne- d"l l lA .1 k"k ·· · ı k lA 

l 
ı name cr o avı 1anın tet ı ·ma n1emur encumcne verı me· a-

er • 

Müzakere sıra
sında ve1·ilen 
tadilnarneler 

zımdır. 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE - Birinci ve ikinci müıta
kerenin cereyanı sırasmda takdim olunan tadilnamclerin 
ait olduğu encümcne hava]esini mazbata muharriri talep ederse 
bu havale mecburidir. 

B·irinci ve ikinci YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE - Birinci ve ikinci mü
müzalcere sıra- zakerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin en-
ırında verilip en- .. h ı . 00 f d . d" V" h ld d" .. 

1 
l cumene ava esı encumen tara ın an ıstenme ıgı a e ta ı-

cumene ıava e- A • • • • •• 

leri istenrniyen latm esbabı mucıbesı sahıplerı tarafından mucmelen beyan 
tcıclilnamele?· olunur. 

İkinci müzakeııe Sirasında buna yalnız enciiınen cevap vere
bilir. 

Bumm üzerine tadilnaınıenin nazarr mütaleaya alınıp alın
tnamasına heyetçe karar verilir. 

Nazarı mütaleaya alınırsa encümene havale olunur. Rncü
men isterse filhal kabul eder. 

Tadilat teklif YÜZ Y1RM1NCİ MADDE - Tadilat teklif edenler tadil
edenlerin sala- narnelerin havale olunduğu encümende fikirlerini beyan etmek 

hiy.e tl eri isterlerse mÜtHiealarmm dinlenmesi zaruridir. 

Ikinci rnüzake· YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE - İkinci miizakerede 
?·ede encürnene enciimene iade ohınan maddeler hakkında sair m eb 'uslar tara· 
iade alıman ma- f d ·· d"l 1 l"fl · ·ı b'l" ddeler hakkında m an encumene ta ı te' ı erı verı e ı ır . 

tadil teklif leri 

'l'rıdilnamele ı· ne YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - Tadilnameler asıl ınad· 
:mman reye ko- deden evvel reye konnr. 

nur 

M ımızam madde
ler 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - :Munzam maddeler tek
lifi i~ in dr tadilnamc.ler hakkıııdaki mml ta tbik olumu'. 
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OUNCU BAP 

Kanunların tefsiri 

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

Şayet o kanunu husus! bir encümen tetkik etmiş ise ve
kaletlerle mütenazır encümenlerden aza alınmak suretile on 
beş kişiden mürekkep muvakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen ınaıbatsı Heyeti Umuıniyeye arzedileı·ek tefsiri 
mutazaınmm fıkra müzakere edilir . 

Asıl kanunun kabulü için ne gi!Ji usul ve ekseriyet nı

sabı laznn ise tefsir fıkmsı da ayni usul ve nisaba tabidir. 
Tefsiri mutazamımn fıkralar yalnız bir defa reye konmakla 

iktifa edilir. 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCt MADDE - Tefsiri mütezammın Tercihan müza-

talepler ve mazbata hır encümen ve heyeti uınumiyece terci
han müzakere ol-unur. 

ON BİRİNCİ BAP 

Bütçe müzakeratı 

kere 

YÜZ YİRlVIİ Al;TINCI MADDE 
tetkik edeceği işler şunlardır: 

Bütçe Encümeninin Bütçe Encüme
nince tetkik o
lunacalc işler 

1 - Meclis ve merbutatı bütçesile mum:am tahsisatı hak
kında kanun layİhaları; 

2 -Muvazenei nınnıniye kanunu ; 

3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve fasıllar arasın
da münakale talebini ha vi kanun layİhaları ; 

4 - Devlet varidatmın veyahut ınasarifatınm arttırılınası 
veya eksiltilınesini intaç edecek her nevi kanun layiha ve 
teklifleri ; 

5 - Muvazenei nınnıniye kanunlarilla ve 4 üncü fıkradaki 
kanunlara müteallik bütün tefsie taleplerinin tetkikı. 

YÜZ YİRMİ YEDiNCİ MADDE - Muvazenei nınnıniye 
kanununa taallı1k edip masarifin artırılması veya varidatm 
eksiltilmesini inucip olacak tadilname veya munzam madde
ler ancak alakadar bütçeye ait muzbatanın dağıtılınasım ta
kip eden yedi gün zarfmda teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisa,t, gündelik ve harcırah
larm arttırılınasma me m uriyet ihdasma veya bunların me ı· 'i 
kanunlarla muayyen olan hudutları haricinde tevsiine da i ı· 
meb'uslar tarafından tndilname veya bütçeye munzam madde 
teklif edilemez, 

Her iki f1kraclaki hiiküınler bilavasrta vergiler _kanun• 

Bütçe hakkında 
tadilname 

Bütçeye mun
zam madde 
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İarma tahsisat it:ısrnr tazam.mun eden kanunlara da şamildir. 

Bu maddrdc nıünderiç takyidat Hükumet veya Bütçe En
cümeni tarafmdan kabul edilen veya elli imzayı havi olan tek-

lifiere şamil değildir. Bu teklifler Bütçe Eneümenine havale 
olunnr. 

Bütçeye ve veq· YÜZ YİRMİ SEK!Z1NCİ MADDE - Muvazenei umumi-
gi kanunla'l"'na ye kanunile biJihasrta vergiler kantmlarına ve tahsisat itasnu 
tııalUi.ku olrnı-

iktiza ettiren kanunlara, varidat veya masarife taalluk etmiyen yan ahkô.m 
hükümler dercedil cmez. 

Bu kanunlarm müzakeresi sırasarnda vuku bulacak teklifler 

ancak mevcut maddelere doğrudan doğruya taalluk etmek şar
. tile rr~re konabilir. 

Maliye vekilinin YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDR - Muvazenei uruu-
huzurile fasıl miye kanununa mcrbut cetveller, Maliye Vckilile ait olduğu 
fa.~ı1 müzal.-ere 

vekil veya göndereceği birinci sınıf devai.r rüesasmdan biri ha-

zır olduğu halde, fasd fasd müzakere ve rey istilu;al olunur. 

Hükmü bir sene- YÜZ OTUZUNCU MADDE - Muvazenei umumive kanu-
den fazlaya şa- 1 t b t 1 "k .. b' d f ] . 
mil mcıddeler nuna veya ın mrr u atma ıu mu ır sene en az a zamana 

şamil olan maddrl r.r dercedil emez. 

• •. f •. > ON İKİNCİ BAP .. __ ,.~ 

Reylerin istihsali 

Muhtelif şekiller YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE - Müzakercye arzolunan 
meseleler hakkında Mecliste ü~ suretle rey verilir: 

1 - İşari rey (Rl kaldırmak veyahut ayağa kalkmaktrr) ; 

2 - Açık rr.y (Üzerinde meb 'uslarm isimleri yazılr varaka
larm kutuya atılnı:ısı veyalıut, talep vukuunda kabul , r et , is
tinkaf kelimelerinin tela.ffuz ·edilmesidir); 

3 - Gizli rey ( İşaretsiz yuvarlakların kutuya atılmasrdrr). 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - Müzakere sırasında bu 

nizarnname alıkamma tevfiki harekete daveti mutazammm me
selelerle meb 'uslardan birinin söz söylemekten men 'ine, takbi-

lıine veyalıut. muvakkaten meclisten çıkarılmasına dair husus
larda işari rcye müracaat oluııur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahut gizli reye müracaat 
zaruri olmıyan bütün hususlarda işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimali halinde evvela lehde, sonra aleyhdc bu
lunanların reyine müracaat. edilir. 

Ondan sonra netice reis tarafındım heyete bildirilir. 

• 
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YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE- !cra Vekillerinden bid Vckillerden şi

hakkında şi kayete ve ın eb 'us lardan birinin ithamma ait kdyet ve meb'
usların ithamınteklifierin kabulü mevcut azanın üçte iki ekseriyetinin husu-

da alınacak 
lüne mütevakkıftır. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - lşari reyleri reisle 
katipler müttefikan saymak ve ·takdir etmekle mükel-
leftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey istihsalinin netice
sinde ittifak edemezler veyahut ekseriyetiıı husulünde şüphe
ye düşerler veya azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse 
ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 

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

Hiç bir me b 'us rey istihsal olunurkeıı söz söyliyemez. 

YÜZ O'l'UZ BEŞ1NC! MADDE - Muvazeuei umumiye 
kanunu layİhasile vergi ihdas veya ilgasına veyahut vergi
lerin arttırılınasma veya eksiltilınesine ve ınuahede ve muka
velelerin tasdikına müteallik kanun layihaları hakkrnda doğ
rudan doğruya açık reye müracaat olunur. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE - !şari reye müracaat 
zaruri olmıyan sair hususlarda açık rey verilmesi talebe 
mütevakluftır. Açık rey, bir meselenin ilk reye konmasmda 
on beş m eb 'us taı-afından tahriren talep olunabilir. 

Mesele reye konurken reis ve katiplerce şüphe hasıl olur
sa yalnız beş m eb 'us şifahen açık rey talep edebilirler. 

Açık rey istiyenlerin isi~leri resmi gazete ile ilan 
olunur. 

ekseriyet 

1 şcıri reyle1·in 
sayılması ve 

takdiri 

Para, verg·i vs 
muahedc me.!e
lelerinde açık 

rey 

Talep üzerine 
açık rey 

YÜZ OTÜZ YED1NC1 MADDE - A~ık rey şu suretle Açık ·rcy ruısıl 

istihsal oLunur: 
!ptida ıneb 'uslarrıı davetine mahsus çmgırak üç 

ınüddetle çalımr. 

dakika 

Her me b 'us üzerinde ismi yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil 

renkli rey varakatarı bulunur. 
Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi , yeşil istinkafı nıuta

zamınındır. 

Reye başianınadan evvel reis, reylerin neyi tazaınınnn e
eleceğini kısaca söyliyebilir. 

Reye müracaattan evvel meb'uslar reylerinin gayet veciz 
bir surette eslıabı mucibelerini kürsüden söylemek isterlerse 
reis lehde ve aleyhte yalnız birer zata rulısat. verebilir. 

Sonra ka tiplerden biri m eb 'uslarm intihap dairelerine 
göre heccı harfleı·i tertibi üzerine isimleı·ini okuınağa 

başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından çekilen kur'a 
ile taayyün eder. 

İşmi okunan meb'uış hitabet kürsüsü üzerine konmuş 

istihsal olunur 



Gizli rey 
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1 

kutuya rey varakasmr bizzat atar. 
Bütün isirolerin okunmasım müteakip kıraat esnasında rey 

vermemiş olanlarm isimleri bir daha okunur. 

Bu sırada M:eclisc gelmiş olanlar varsa rcy verrneğe davet 
edilirler. 

Yahut: 
İsmi okunan meb 'uslar ayağa kalkarak (kabul) , (ret ), (is-

tinkaf) kelimelerinden birini talaffuz ilc reylerini bildirirler. 
Bu rey katiplcr tarafından kaydedilir ve zapta geçer. 
Reyler toplamnca reis muamelenin bittiğini söyler. 
Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını katipler açıp her birinin içinde bulunan va

rakaları sayarlar. 
Müstenkifleriıı adedi rey üzerine tesir İcra etmez. 
Karar yalnız lehde ve aleyhde bulunanların miktarına gö

re taayyün eder. 
Müstenkiflerin varakalaı-r sadece nısaba dahil olur. 

Katipierin istihsal ettikleri netice her halde o celsede tafsi
liitile (yan i mevcut iizamıı adedi, nısap olup olmadığı, lehde, 
aleyhde bulunanlada müstenkiflerin miktarı ve iptal edilmiş 
varakalar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi tasrih olun
mak suretile) reis tarafından meclise bildirilir. 

l ptal olunmuş varakalar müstenkif reyi ad d edilerek ancak 
rusaba ithal edilir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCi MADDE - Açık reyin tatbik 
olunabileceği hususlarda azadan on beşi gizli rey usulünün tat
bikini isterlerse bunun icrasr heyetçe müzakeresiz ekseriyetle 
karara mütevakkıftır. 

Gizli rey istiyenlerin isimleri zabıt ceridesi ve icap ederse 
resmi gazete ile ilan olunur. 

Gizli rey nasıl YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE- Gizli rey açık rey 
istihsal olunur gibi istihsal olunur. 

Rey istihsali te
addüt ederse 

Yalnız bu şık ta me b 'uslar, reisin solundaki ka tipten biri 
beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar. 

Bunlardan beyazı kabul, kırmızısr da redde işarettir. 

Meb 'uslar, bunlardan birini arzularına göre kürsü üzerin
deki rey kutusuna, ötekini de tatbik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise istinkaf ma-
nasını ifade eder. · 

Katipler rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiyc 
döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mürakabe için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE - Bir kaç madde ve layiha 
veya · teklü hakkında açık rey istihsali teaddüt ederse 
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varakalarm muhtelif kutulara ayni zamanda atılması suretile 
icra olunabilir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE - İtiraz 
dığı takdirde, haderne tarafından kutularm 
suretile de açık rey istihsal olunabi li ı·. 

vuku bulma- Kutuların dolaş-

dolaştınlması tırılması 

YÜZ KlRK İKİNCİ MADDE - Bir maddenin açık reye Gelse sonunda 
konulması celse sonuna bırakılabilir. rey istihsali 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Heyeti Urouroiye ve lntihaplar 

encüınenlerde İcra edilecek intihaplar şu şekilde olur: 
Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu konur. 
Her me b 'us heca harfleri sırasil e ismi okundukça kürsüye 

gelerek tensİp ettiği zat veya zatların isiınlcı·ini havi vara 
kayı kutuya atar. 

Reisi n çekeceği kura ile taayyün eden üç m eb 'us ta ra -
fından bu rey varakatarı tasnif olunur. 

Musanııiflerin tanzim edecekleri rnufn ssal ( yn ıı i azanın 

miktarını, msap olup olmadığını, rey varakalarının adedini, 
müstenkifleri, iptal olunmuş varakatarı ve bunların niçin 
iptal edildiklerini ve rey alan zatların isimlerile aldıkları 

reyler miktarmr gösterir) ınazbata reis tarafından okunınale 
suretile intihabm neticesi heyete bildirilir. 

YÜZ KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Bütün ınüzake- Karar nısabı 

reler, üçte iki ekseriyet meşrut olmıyan hususlarda hazır 

bulunan azanın mutlak ekseriyetile kararlaşır. 
Reylerde tesavi olursa resinki iki sayılır. 
Huzuru ınuktazi azamn mevcudiyetini reis ve katipler 

müşahede ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcut azanın adedini tahkik 

hususunda reis ve kiltipler ittihat edeınezlerse yoklama yapılır. 
Nrsap bulunmadığından rey istihsali mümkün olmazsa 

müzakere edilen maddenin kararı ertesi celseye bırakılarak 
ikinci defa reye müracaat olunacağı ruznameye geçilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun netice 
muteberdir. 

YÜZ KlRK BEŞİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede 
her madde kabul veyahut ret olundukça kararın neticesi 
reis tarafından yalnız «kabul olundu» veyahut «ret edildi» 
diye heyete bildirilmek lazım gelir. 

Neticenin Reis 
tarafından teb

liği 

YÜZ KlRK ALTINCI MADDE - TeşkiHitı Esasiye Ka- Teşkilatı Esasi
nununun 102 inci maddesi mucibince mezkı1r kanunun tadili ye Kanununun 

icap ettikte teklifin Meclis mürettep azasının en az üçte biri 
tarafından imza edilmesi meşruttur. 

Tadilat mürettep aza adedinin üçte iki ekseriyetile kabul 
olunur. 

tadilinde icap 
eden kararı 

nısabi 



Iki nevi zabıt 
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0N ÜÇÜNCÜ BAP 

Zabıtlar 

YÜZ KlRI\ YED1NCİ MADDE - Mecliste iki zabıt 
tutulur: 

1 - Harfiyen zabıt - bu zabıt, Zabıt Ceı·ide~;ilc ve icabında 
Resmi Gaıctc i.l e i.l&n olunur. 

Bu zaptın, itiraz 
alması veya riyascte 
Zabıt Ceridcsinin 
lazımdır. 

vukuuııda , muterizin ilk celsede söz 
göndereceği bir varakanm gelecek 

;;onuna aynen deı·ci suretile tashihi 

2 - Zabıt huHisası - bu hul&sa, gelecek iıı'ikat günü 
Zabıt Ceridesine derç ve levhaya t alik olunur. 

Bu zabıt hulftsasma a.za tarafmdan itiraz varit oluı·sa 

harfiyen zapta müracaatla tashih ve o suretle bir daha neşir 
ve talik olunur. 

Zabıt hulasasını Reis ve in'ikatta bulunmuş olan iki kiltip 
imzalar. 

Son in'ikadın YÜZ KIHK SEKlZİNCl MADDE - Bi r i çtimaın son 
zabı t hulasası in 'i kadının zabıt hulasası ka tipler tarafından filhal tanzim 
ı•e zabıt ceri-

desi 

Süal hakkı 

ile o in'ikadm sonunda okunur. 
Tashihi , kıraatİ müteakıp olmak lazım gelir. 
Son in'ikadm harfiyen zaptının tashihi meb'uslar t ara

fından verilccek varakanm ilk intişar edecek Resmi Gazete 
ilc ilanı suretile olur. 

ON DÖRDUNCU BAP 

Sual 

YÜZ KII{K DOKUZUNCU MADDE - Her meb'us Hü
kümet narnma Başvekile veyahut vekiliere şifa.hi veya tahriri 
sualler sorabilir. 

Sunlin ta1·ifi YÜZ ELLİNCİ MADDE - Süal, sarih ve nıuayy.:m 
maddelrr hakkında malfunat isternekten ibarettir. 

Sual takriri YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE - Cevabı gerek tahri-
ren, gerek şifahen istenilsin sual mutlaka tehriren vuku bulur. 

Süal takrirleri riyasete verilir. 
Reis bu t akrirleri, verilir ver ilmez, zabıt ceridesine geçiriı· 

ve bir tezkere ile ait olduğu vekilc bildirir. 

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

Suale şifai cevap istenmiş ise, riyaset teıkeresinin vusu
lünden nihayet iki in 'i kat sonra ve kil ona Meclis kürsüsünden 
cevap verir. 

Reis, cevaptan evvel suali katipierden birine okutur. 

• 
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YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - V e kil sorulan su ale Cevabın gecik· 

umumi menfaat mülahazasma mebni veyahut muktezi malü
matm elde edilmesi için cevabı muayyen bir müddet gecikti
receğini sual tahriri ise tahriren, şifahi ise kürsüden beyan 
eder. 

Vekil, umumi menfaat mül fi hazasma mebni isterse suale 
gizli celsede cevap verebilir. 

Vekil sorulan suale gününden evvel Jc cevap vermek hak
Inm haizdir. 

YÜZ ELLl DÖRDÜNCÜ MADDE - Suali soran cevap 
gününde hazır bulunmazsa keyfiyct bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek in'ikada talik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle yalnız bir de

fa daha ayni suali tekrar edebilir. 

tirilmesi 

• 
Süali soran gü
nünde bulun

mazsa 

YÜ ZELL1 BEŞİNCl MADDE -- Mes'ul vekilin .ceva- Soranın mütalea 
bmı müteakip yalnrz suali soran meb'us mütalea beyan etmek beyan etmek 
hakkım haizdiı·. hakkı 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla süremez. 

YÜZ ELL! ALTINCI MADDE - Bütçe heyeti umumi- Bütçe müzakere
yesinin müzakeresi sırasında veyahut bir vekaletin bütçesi si sırasında sıı· 

müzakere olunurken bir meb'us sualler hakkındaki usule ta- cıller 
bi olmaksızm ona dai_r istediği snalleri vekilden sorabilir ve 
lüzum gördüğü izahatı talep eder. 

ON BEŞİNCi BAP 

İstizah 

YÜZ ELLİ YEDiNCİ MADDE - Bir maddenin Başve- lstizah hakkı 
kilden veya vekilierden İstizah olunmasını me b 'uslardan biri 
teklif ederse İstizah edilecek madde tasrilı edilmek suretile 
reise bir takrir verilmek luzım gelir. 

Bu takrir, Heyeti umumiyede okunduktan sonra kabul 
veya redeli lıakkmda müzalwresiz işari reyc müracaat olunur. 

Kendisinden İstizah vuknbulacak vekilin o gün meclise 
gelmesi veya maiyyetindeki memur in rüesasnıdan ·birini gön
dermesi için i stizalı olunacak maddenin tasrihile reis tarafm
da n o vekile davetname yazılıı-. 

YÜZ ELT1İ SEK1Z1NC! MADDE - 'rakrir sahibi, Hey
eti umunıiyece istizalım günü tayin edilineiye kadar takriri
ııi geri alabilir. 

Eğer gün tayin edi lmişse bu takririn geri alınması Hey
eti Umuıniyenin müzakeresiz işari r eyle karar vermesine 
manuttur. 

Tak1-irin geri 
alınması 
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Geri alınan ta- YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE -Sahibi tarafından 
kririn bir di- geri alman bir İstizah takririni diğer bir me b 'us tekabbül ed e-
ğeri tarafından bT · 

tekabbülü ı ır. · 

1 stizahta her 
meb'usun söz 
söyliyebilmesi 

• 

Ruznameye ge
çilmesi. 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE - Davet olunan vekil mu
ayyen günde bizzat, yahut maiyetindeki devair rüesasrndan 
biri vasıtasile Heyeti Umumiyede izahat verir. 

Ondan sonra tcklifin sahibi, veyahut sahipleri müteaddit 
ise ilk imzası olan m eb 'us önce ve sa ir me b 'us lar onu müteakip 
leh ve aleyhte söz söyliyebilirler. 

YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Vekil tarafından 
verilen izahat ve m eb 'uslar canibinden mukabeleten vuku bu
lan ifadelerden sonra hiç bir takrir verilmezse reis ruznameye 
geçer. 

lstizahın kifa- YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ :MADDE - İstizahm kifayeti ile 
yeti ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler diğerlerine takelimen 

re'ye konur. 

Esbabı mucibeli 
takrirler 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE -Eğer sadece ruzna
meye geçilmesi kabul olunınazsa esbabı mucibcli takrirlere sıra 
gelir. 

Bunlarlll bir encümene havaJeleri kararlaştırılmazsa iptida 
Hükı1metin tercih ettiği takrir açık re'ye konur. 

Bunlam fıkra YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Esbabı mucibeli 
iliivesi bir takrire bir fıkra iHivesi hakkında vaki olacak teklifin mut

laka takririn reye konmasından evvel tanzim ve Heyeti Umu
miyeye arzı lazımdır. 

Encümene mu- YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Encümene muhavvel 
havvel takrir- takrirler hakkındaki encümen mazbataları müstacel mevat usu-
ler ve bunların 

lüne tevfikan müzakere edilir. reddi 

Bir istizaha di
ğerinin ilavesi 

Bir istizaha 
munzam isti

zahlar 

Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde esbabı muci
beli takrirler Riyasete takdimleri sırasile okunarak ı;eye ikti-
ran eder. 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE - Bir istizaha, İcra 
edileceği gün üzerinden üç in 'ikat geçtikten veyahut müzakere
sine başlandıktan sonra diğer bir İstizah zam ve İlhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiç bir İstizah zam ve ilhak olunamaz. 

YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - Bir istizaha diğer
leri inzimam ederse her İstizah takririnde ilk imzası olan veya
hut o bulunmadığı takdirde imza edenlerden biri dinlenmedikçe 
müzakerenin kifayeti istenemez. 

Açık reye müra- YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Meb'uslar is-
caat tizahm neticesine taallı1k edecek takrirler verebilirler. 
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Bu takrirler açık reye konur. 
On beş meb'us tarafından istenirse gizli reye de müracaat 

olunur. • 

ON ALTINCI BAP 

Meclis tahkikatı 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Hükumetten 
vaki olan bir istizalı veyahut bütçenin müzakeresi sırasında 
veya neticesinde veyalıut res 'en teşkiHitı esasiye kanununun 

46 ıncr maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarında münderiç 
Hükümetin umumi siyasetinden ve vekaJetlerin ifa ve icra· 

sına mecbur oldukları vazifelerden dolayı vekilierden biı·in

den veyalıut İcra Vekilieri Heyetinden cezai veyahut mali 

mes'uliyeti ınüstelziın ef'al vukuundan bahisle tahkikat ıc

rasr talep olunursa reise bir takrir verilmek iktiza eder. 

Iki şekil 

YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE - Bu takrir reis tarafından Meclise arz ve 

meclise arzolunur. 

Alakadar vekil veyahut vekilierde keyfiyetten haberdar 
edilir. 

- vekile habeı· 

YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Alakadar vekil ve Vekil ve takrir 
takriri veren veya verenler dinlenciikten sonra takririn naza- sahibinin dinlen· 

mesi, takririn 
rı dikkate alınıp alnımaması hakkmda meclis bilmüzakere 

nazara alınma.sı 
işari reyle kararmı verir . 

YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Bunun üzerine Hey- Encümenin tah 

eti tJmunıiye, tahkikat İcrasını ya Teşkilatı Esasiye ve Ad
liye Encürnenlerinden mürekkep Muhtelit Encüınene veya· 

hut beşten on beşe kadar azadan teşekkül edecek hususi bir 
Tahkikat Encürnenine _haval e eder. 

kikat icrası 

YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Tahkikata memur Hükı"ımetin ve· 
olan encüınen Hükfımetin bütün vesaitinden istifade ve iste- saitinden istifa-

di ği evrak ve vesaika vazi 'yet eder. 
de ve vesaik 

celbi 

YÜZ YE'rMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE- Heyeti Uronıniye Enciimerıin müd· 

kararında tahkikata memur encümenin ne mildeletle \azife- deti, seyahati; 
şahit ve ehli 

sini bitireceğ·i , icabmda başka mahalle gidip gitmiyeceği tes- hibre dinlemesi 

bit olunur. 

Bu encümen vekilleri isticvap edebileceği g·ibi hariçten 
herkesi şahit ve ehli hibre sıfati l t dinlemek salahiyetini ha
izdir. 

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup haklarm
da usulü muhakematı cezaiyeele mevzu alıkarn tatbik olunur. 



Meselenin inta- YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE - Eğer bir istizah ne" 
cına kadar isti- ticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata memur encüme
zah hakkında nin meseleyi intaç etmesine kadar ayni madde hakkında tektakrir verilme-

me si 

Encümenin ni
hai mazbatası 

rar İstizah takriri verilemez. 

YÜZ YETMİŞ AIIriNCI MADDE - Encümenin nihai 
mazbatası ceza i ve mali mes' uliyeti müstelzim ise tahkikat 
evrakı teşkilatı esasiye kanumufuıı 67 inci maddesi mucibince 
Meclis kararile teşkil olunacak Divam Aliye nihayet on beş 
gün içinde tevdi olunur. 

Mes'uliyeti mu- YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE - Meclis bir madde 
cip olmıyan işler hakkında resen malumat edinmek isterse bir Tahkikat Encü
hakkında tah-

kikat meni teşkil edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu va
zife ile mükellef olur. 

Bu kabll tahkikatın icrasmı aza veyahut encümen teklif 
edebilir. 

ON YEDiNCİ BAP 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli YÜZ YETMİŞ SEKİZ1NC1 MADDE-- Bir nıeb'usun teş-
rii masuniyetinin kaldırılması için vuku bulacak talepler 
mahkemeden Adiiye vekaletine tebliğ olunur. 

Adiiye Vekaleti esbabı mucibeyi muhtevi bir tezkere ile 
mezkur talebi Başvekalet vasrtasile Meclis Riyasetine gön
derir. 

Reis bu talebi Teşkilatı Esasiye ve Adiiye Encümenlerin
den mürekkep Muhtelit bir Encümene havale eder. 

Encüıneniıı reisi kur'a ile beş azadan mürekkep bir ihzari 
encümen tefrik eder. 

Bu ihzari eııcümen gizli reyle kendine bir reis ve bir de 
mazbata muharrirliğini ifa edecek katip intihap eder. 

41' Encümen bütün evrakı tetkik edip o meb'usu dinler. En
cümen şahit dinliyemez. 

Encümenin ne YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - İhzari ve Mulı
müddette ·işi in- t elit Encümenler bir masuniyetin kaldırılması hakkında ken-

tac edeceği d'l . h l k 1 1 . d . d 1 ı erıne mu avve evra r en ço { )ll' ay a ıntaç e er er. 
1 

MaBuniyetin /cal- YÜZ SEKSENİNCi MADDE - Bir me b 'usa teskilatı esa
dırılmasının se- siye kanununun 13 ve 27 inci maddelerinde mevz~bahs olan ' 

bepleri f'']' d b' · · t l ·ıı ' .. tk'l t memnu 11 .1er en ın ısna o ur ve ı .zarı encumen te ı m 
neticesinde buna kanaat hasıl ederse teşrii masuniyetin ref'i 
lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit En
cümene takdim eder. 

Eğer isnat oluı1aıı ınemnu fiil yukarıda zikredilen mad
delerde sayılan nevilerden değilse ihzari eucümen takibat · 

-



ve muhakeıüenin devre sonuna talilu hakkmda bir 
mazbata tanzim ve kezalik Muhtelit Encüınene takdim eder. 

Muhtelit Encümen bu bapta ikinci bir karar ittihaz eder. 
O meb'us isterse ihı:;ıri encümende, Muhtelit Encümen

de ve Heyeti Umumiyede kendini müdafaa eder veyahut 
bir arkadaşma ettirir. 

Heyeti Umunıiye bu hususta kararını verir . 

YÜZ S~KSEN BİRİNCİ MADDE - Masuniyetinin kal- Bu baııta bizzat 

dırılınası için bir· mcb'usun kendi talebi kafi gelmez. meb'uswı talebi 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADE - Hilafma kaı·ar olmadık- Aç1k müzake·re 

ca masuniyetin kaldırrlnıasr hakkındaki müzakere açıkca .ce-
reyan. eder. 

ON SEKİZİNCİ BAP 

tnzibati cezalar 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu nizamnamenin 
muhafazaf:. r !ıoktnsmdan meb'uslarm uğrayacakları cezalar üç 
tüdüdür. 

1- İhtar, 
2- Takbih, 
3 - Muvakkaten meclisten çıkarılmak. 

Nevileri 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - İhtar cezasını lhtar 
· miistelzim hareketler şunlardır : 

1 - Söz kesmek, 
2 - Sükuneti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmak. 

YÜZ SEKSEN BEŞİNCi MADDE - lhtar cezasım Talcdi?· hakkı 

takdir ve infaz etmek hakkı riyasetindir. 
Bir meh'us ihtara uğradıktan sonra mutavaat gösterip 

kendini tebriye etmek isterse ona ruhsat verilir. 
Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı ihtar cezasına 

uğrayan me b 'us in 'i ka dm veyahut eelsenin sonunda söz ala
bilir. 

Bununla beraber bu ruhsatrn in 'i kadın veyahut eelsenin 
sonundan evvel verilinesi reisin elindedir. 

Reis, me b 'usun izahatını kafi görmezse ihtarr ipka eder. 
Katipler bunu kaydederler. 
Dir me b 'us ayni in 'ikatta iki defa İhtar cezasına uğrarsa 

keyfiyet zabıt bulasasına dercolunur. 

YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE - Bir in 'ikatta iki de- Iki defa ihtarın 
fa İhtar cezasma uğrayan bir meb'nsun o in'ikadm sonuna 
kadar söz söylemekten memnuiyetin~, reisin teklifi üzerine, 
meclis müzakeresiz işari reyle karar verebilir. 

neticesi 



Takbi/ı 

M eclisten mu
vakkaten çıka

rılmak 

Meclisten çıkrıl
ma cezası nasıl 

icra olunur 

Af dilemek 

-64-

YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE 
müstelzim olan hareketler şunlardır: 

Takbih cezasını 

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

2 - Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğramak, 
3 - Mecliste bir gürültüye sebep olmak veyahut meclisin 

işlerine iştirakten imtina için bir ittifak aktetmeğe Heyeti 
Umumiyede açıkca ve gürültülü bir surette öna.yak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir kaçını tahkir, kavlen teh
dit etmek.-

YÜZ SEKSEN SEKİZİNCi MADDE Meclisten mu-
vakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim hareketler şunlardır: 

ı - Takbih cezasına uğradığı halde bunu müstelzim hare
ketlerden vazgeçmemek, 

2 - Ayni in 'ikatta üç kere tak b i h cezasına uğramak, Rei
sicümhuru, Meclis Reisini, Meclis ve Heyeti Hükumeti tehdit 
ve tahkir etmek, 

3 - Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebri mua
melelere, dahili kıyam ve isyanlara veyahut teşkilatı esasiye 
kanunu alıkamma tecavuze teşvik etmek; 

4 - Meclis binaları ve müştemilatı dahilinde memnu bir 
fili irtikap etmek. 

YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE Takbih ve 

muvakkaten meclisten çıkarılmak cezaları reisin teklifi üze
rine heyetçc müzakeresiz ve işari reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mcb 'usun bizzat ve
yahut arkadaşlarından biri vasıtasile izahat verrneğe haldcr 
vardır. 

Takbih ve muvakkaten meclisten çıkarılmak cezaları zabıt 
hulasasına dercedilir. 

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

çıkarak açıkça af dilerse tekrar Meclise girmek hakkını haiz 
olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar. 

Salona girmek- YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Meclisten ınuvak
ten memnuiyet katen çıkarılmak cezasına uğrıyan me b 'us hemen içti ma salo-

nundan dışarıya çıkınağa mecbur ve ondan sonra bir in 'ikat
tan üç in 'ikada kadar içtima salonuna girmekten memnudur. 

Bu cezaya uğrıyan m eb 'us içti ma salonunu terketmekten 
imtina ederse in 'ikat muvakkaten kapatılır ve reis o meb 'usu 
salondan çıkartır. 
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0N DOKUZUNCU BAP 

Mezuniyet 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE - Müracaatı üzerine 
reis bir me b 'usa sekiz günlük mezuniyet verebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsaadesi alınmak 
şarttır. 

Sekiz günlük 
izin 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Sekiz günden fazla Dalıcı fazla me-

mezuniyet talepleri iptida Riyaset Divanıııca tetkik olunur. zuniyet 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE- Reis, mezuniyet Mecliste karar 

taleplerini Meclise arzederken, bunlarlll her biri hakkmda 
Divanlll mütaleasım da bildirir. 

Meclis,· müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE - Biri biri ardma üç 
in'ikatta yapılan yoklamalarda veyahut açık rey İstİhsalinde 
bir meb'usuır Meclise devam etmediği tebeyyün ederse o 
me b 'us izinsiz addedilir. 

M eb 'usun gaybubetini muhik gösteren hususlarm tetkik 
ve takdiri Riyaset Divanma aittir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete miistenit olmadığı anlaşılan 
m eb 'usun ismi Resmi Gazeteye derç ile ilan olunur. 

Bu husustaki şikayetler Riyaset Divanma arzedilir. 

Izinsizlik 

YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE - İzinsiz veya mezu- Tahsisatın kesil-

niyetini geçiren meb'usların geçirmiş oldukları günler tah
sisatlarından kesilir. 

YÜZ DOKSAN YEDİNCİ 1\IADDE - Bir içtima senesin
de iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verilebilmesi He
yeti Umumiyenin kararma vabestedir. 

YlRMİNCİ BAP 

Riyaset Divanının vazifeleri 

nı esi 

Iki aydan fazla 
mezuniyet tak
dirinde tahsisat 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE - Riyaset Divanı- Muhtelif vazi-

um vazifeleri şunlardır: 

1 - Dahili hizmetler teşkilfıtı ve Meclis memur ve miis
tahdemleri hakkmda memurin kanununun nasıl tatbik edile
ceği ve o kanuna göre inzibat komisyonu teşkili hakkında 
istişari olarak rey beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri; 

3 - M eb 'uslardan isimleri Resmi Gazete ile izinsiz veya 
namevcut kaydolunanlarm şikayetlerini dinlemek ve faslet
mek; 

4 - Meclis bütçesinin tanzimi; 

leri 



Divan azası hak
kında şikayet 

Divanda tesavi 

R ey tasnifinde 
yanlışlık 

lntihaplarda;ı 
çıkan mesele

ler 

Riyasetin vazi
feleri 
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5 - Dairenin tebdilat tamirat ve inşaatına dair kararlar 

ittihaz etmek . 

YÜZ DOKSA DOKUZUNCU MADDE - Riyaset Diva
nının bir veyahut daha ziyade azası hakkında münferiden 
deruhte ettikleri işlerden dolayı vaki olacak itirazlar ve şi

kayetler azası kamilen hazır bulunduğu halde divanca mü
zakere olunar·ak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

İKİ YÜZÜNCÜ MADDE - Riyaset Divanında reylerde 
tesavi olur!'l!l reisinki iki sayılır. 

İKİ YÜZ BİRİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede vaki 
olacak rey İstİhsalinde tasnif vazifesi katipiere ait olmakla 
beraber, mühim bir yanlışlık olduğu in 'i kat veya eelsenin 
bitmesinden sonra anlaşılırsa reis, Riyaset Divanını toplama
ğa davetle takip edilecek yolu kararlaştrrır. 

İKİ YÜZ İKİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede yapılan 
intilıaplardan çıkan Dahili nizarnname meseleleri Riyaset Di
vanınca müzakere olunur. 

İKt YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Riyasetin vazifeleri şuıı 
lardır: 

1 - Dışarıda meclisin temsili; 
2 - Bu nizarnname abkaınının tatbilu; 
3 - Müzakerelerin idaresi; 
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt lıulasasınııı tanzimine ne

zaret; 
5 - Bütün Meclis memurlarınm Riyaset Divanile istişa

reden sonra tayinleri veya memurin kanununa göre hakla
rmda muamele ifası ve müstahdeınlerinin idare amirlerinin 
teklifi üzerine nasp ve azilleri; 

6 - Riyaset Divanma riyaset; 
7 - Riyaset Divanı kararlarmlll tamamile icra ve tatbi

katını murakabe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

R eis vekilleri İKİ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Reis vekilierinin va-
zifesi, mazeretinde veyahnt gaybubetinde, reisin makamma 
kaim olmak ve reisin bütün hukuk ve salahiyetlerini istimal 
etmektir. 

Katipler İKİ YÜZ BEŞİNCİ MADDE - Katipierin vazifeleri şun-
lardır: 

1 - Müzakerelerin zaptma nezaret etmek, zabıt hulasa-
sını tashih etmek ve bunları imzalamak; 

2 - Heyeti Nmumiyede evrak okumak; 
3 - İn 'i kattan evvel söz İstiyenleri kaydetmek; 
4 - Yoklama yapmak; 
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5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

İKİ YÜZ ALTINCI MADDE - İdare amirlerinin vazi- ld011·e amiı·leri 

feleri şunlardır : 
1 - Meclis binalarile salonlarına, mefr~şat ve muhteviya

tına ve bütün eşyanın muhafazasına itina edip bunların mun
tazaman defterlerini tutmak; 

2 - Merasimi malısusayı tertip ve idare; 
3 - lnzibata ı 
4 - Hademe işlerine N ezaret etmek; 
5 - Masarifin tesviyesine J 
6 - Riyaset Divanmın reyi alındıktan sonra meclis· büt

çesini tanzim ile yine Riyaset Divaııma vermek; 
7 - Dnlıuliye varakaları tevzi etmek. 

lKt YÜZ YEDİNCl MADDE - İdare anıirieri Meclisin Idare amirleri
tatiline müsadif zamanlanın münavebe ile Devlet ınakarrında nin tatilde An-

otururlar. 

İKİ YÜZ SEK!ZtNCt MADDE - ldare amirlerinin va
zife ve m es 'uliyetleri müşterektir. 

İKİ YÜZ DOKUZUNCU :MADDE - Sükun ve intizamm 

kaı·ada oturma
ları 

Vazife ve mes'
u liyettc ·iştirak 

lntizamın mu-

muhafazası, müzakerelerin aleniyet ve serbestisinin temini ve hafazası mü{?·e
zenin istimcıli 

lüzuın görüldülde inzibat kuvvetile asker·! müfrezenin istima-
li hususlarmda idare amirleri Reisin icra vasrtalarrdrr. 

1ICt YÜZ ONUNCU MADDE - Meb'uslar Riyaset Di- ldaı·eden sual 

vam ve idare hususları hnkkrncla reise tahriı·l veyahut şifahi 
sualler sorabilirler. 

1K1 YÜZ ON BİRİNCİ MADDE - İdare amirleri her iç
tima senesinin başında halefierine bir sene zarfınclaki icraat
larmın hesaplarrm vermekle mükelleftirler. 

YİRMt BİRİNCİ BAP 

l nzibat 

!dat·e iimi?·leri
nin hesabı 

İKİ YÜZ ON İKİNCİ MADDE - Reis, Büyük Millet Riyaset konağı 

Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

İKİ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Reis, Meclisin dahili 
ve harici emniyeti hakkında lazım gelen tekayyüdatı icra et
mekle mükelleftir. 

İnzibat kuvvetile askeri muhafrz müfrezesi ancak reisin 
emir ve kumanelası altındadır. 

Dahili, haı·ici 

inzibat, askeri 
müfı·eze 

İKİ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclise silahlı gir- Meclise silahlı 

rnek yasaktır. girmek 



M eelise girme Tp 
memnuiyeti 

Samiler 

Meclisete ciirüm 
ikaı 
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Giren her kim olursa olsun riyaset marifetile Meclis 

binasının dişarısına çıkartılrr. 

İKİ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE - Heyeti Umumiye 
salonile encümen odalarına m eb 'uslardan, Meclis memur ve 
müstahdeınlerinden, Hükumetten iş için gönderilmiş memur
lardan ve davet edilen mütehassıslardan başkalarmm gir
meleri yasaktır. 

Girenler reis veyahut idare amirleri tarafından dışarıya 
çıkartılrr. 

Meclis binalarmı görmek İstiyen seyircilere reis ancak 
ış zamamudan başka bir saatte müsaade edebilir. 

İKİ YÜZ ON AJ..JTINCI MADDE - Meclis in'ikatları

mn devamı müddetince sarnilerin kendilerine tahsis olunan 

mahallerde başı açık oturmaları ve sukıit etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademi tasvibi mutazammrn kavlen 

veya filen bir harekette bulunanlar oranın inzibatnu muha

fazaya memur olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umumiye müzakerelerini ihla.l edenler icabmda 

hernan salahiyettar mercie teslim olunurlar. 

İKİ YÜZ ON YEDİNC1 MADDE - Meclis binaları ve

yahut müştemilatı dahilinde meb'uslardan başka bir kimse 

bir cürüm irtikap ederse, eğer o cürüm Müddei Umumiliğin 

resen takip edemiyeceği fiillerden biri ise Riyaset Makamı 

mücrimi dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm re 'sen Müddei Umumilikçe takip olunacak 

fiillerden ise Riyaset Makamı mücrimi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir meb'us cinai bir cürmü meşhut irtikap 

ederse Riyaset Makamı idare amirleri vasıtasile mücrimin 

Meclis binası haricine çıkmasını men edecek tedbirleri ittihaz 

ve Müddei umumiSi davetle takibat icrasr lüzumunu kendi

sine tebliğ ve ınücrimi ona teslim eder. 

lrtikap olunan cürüm, cinai cürınü meşhuttan başka ve 

fakat re'sen Müddei Umumiliğin tatbikatını müstelzim bir 

fi il ise Riyaset Makamı idare amirleri vasıtasile lazım gelen 

iptidai tahkİkatı İcra ve tahkikat evrakını Adliyeye tevdi 

eder. 

Adliye cürmün teşri! masuniyetin ref'ini İcap ettireceğini 

takdir ederse Başvekalet vasıtasile göndereceği talepname 

Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
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YİRMİ İKİNCİ BAP 

Meclisin dahili hizmetleri 

İKİ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE - Meclisin dahili Meclisin dahili 

hizmetleri : 
ı - Katibi Umumilik; 
2 - IGitibi Umumiliğe merbut encümen katiplerini de ihti

va eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve Matbaa Müdürlükleri; 
3 - İdare amirlerine merbut Muhasebe ve Daire Müdürlük

leri ve Muhasebeye mülhak veznedarlık; 
4 - Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeni Başkatipliği 

ve Kütüphane Müdürlüğü tarafından görülür, 

hizmetleri 

İKİ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE - M-eclisin heyeti Merasimde bu

umumiyesile ispatr vücut etmiyeceği merasimde Riyaset Di
vanı meclis namrna hazır bulunur. 

Meclis narnma bir heyet izamı takdirinde azanın adedi 
meclis tarafından tayin ve heyet kur'a ile intihap olunur. 

Reis vekillerinden, katipierden ve idare amirlerinden bi
rer zat behemehal bu heyete dahil olur. 

İKİ YÜZ YİRMİNCİ MADDE - V ekiller narnma Heyeti 
Umumiyede söz söylemek için gönderilecek birinci derece 
devair rüesası vekaletlerinden her veyahut münhasıran bir 
iş için beyanatta bulunmağa mezun olduklarına dair riyasete 
hitabeıı tahriratı harnil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel riyasete verilir. 
Reis, gelen zatin hangi vekalet narnma söz söyliyeceğini 

heyete bildirir. . 
· Divanı Muhlı.sebat Reis ve Reisi Sanileri de icabmda Mec

lise izahat verebilir. 

İKİ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Riyaset Divanı 
tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
dahili idaresi talimatnamesi zabıt ceridelerinin tanzimine, 
dahili idare ile meclis memur ve müstahdemlerinin vazife ve 
sureti tayin, terfi ve infisallerine ınüteallik kaideleri tesbit 
edecektir. 

lunacak heyet
ler 

V ekiller namırıa 
söz söliyecek 

memurlar 

Dahili idare ta
limatnamesi 

İKİ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - İcra hususlarrna Temenni takrir
dair Heyeti Umumiyeye me b 'uslar tarafından temenni tak- leri verilemez 

rirleri verilemez. 



• 
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YİR:ft!İ UQU'NOU BAP 

Kütüpane 

Kütüpaneye İKİ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Kütüpane En-
nezaret cümeni azasından biri bilhassa kütüpaneye nezaret eder. 

Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene basılarak 
azaya dağıtılır. 

Müdürün istişa- İKİ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Kütüpane 
ri reyi Encümenine katiplik eden kütüpane müdürünün encümence 

istişari reyi alırnr. 

Kitap ve saire 
intilıabı 

İKİ YÜZ YİRMİ BEŞİNCI MADDE - Kitap, gazete, 
mecmua, harita ve saire intihabı encümene aittir. 

Aza da iştira hakkında teklifler dermeyan edebilirler. 
Bunlarm takdiri encümene aittir. . 

Müdürün vazife İKİ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE - Müdür mevcu
ve m~s'uliyeti dun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve bundan 

mes'uldür. 

Kitap iaresi 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut muavini 
behemehal kütüpanede isbatı vücut eder. 

İKİ YÜZ YİRMİ YEDINCİ MADDE- Kitaplardan 
hangilerinin kütüpaneden 
me b 'uslara i are edilebileceği 
olunur. 

çrkarılmryacağr ve hangilerinin 
encüınen tarafından tesbit 

Makbuz almmadıkça hiç bir kitap kütüpaneden çıkmaz. 

Encümenler diledikleri - kitapları tetkik etmek için ala
bilirlerse de encümen odalarmdan dışarıya çıkaramazlar. 

Meb'uslara iarc edilen kitaplarm en çoJc bir ayda iadelcei 
meşruttur. 

Ay içinde iade edilmiyen kitapLarı müdür tahriren ister. 

Bir haftada iade edilmiyen kitapları me b 'uslar öderler. 

YİRMİ DÖRDUNCU BAP 

Meb'usluğa müteallik vesika ve alame~ler 

Tercümei halle·r tK! YÜZ Y!RMİ SEKİZİNOİ MADDE - Meclise ilti-
haklarr günü Katibi Umumilik tarafmdan yeni azaya bir 
tercümeihal varakasr nümunesi verilir. 

Encümen intihaplarına ınedar olacak cetvellerin tanzim 
olunabilmeleri için bu varaka ertesi güne kadar doldurulup 
Katibi Umumiliğe iade olunur. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder: 

1 - Meb'usun isimleri, aile ismi; 

2 - Baba ve anasının isimleri; 

• 
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3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi_; 

4 - Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eserleri, ilmi 
5 - Meslek ve meşğuliyetleri ; 
6 - Harcırahlara esas olmak üzere evli olup olmadığı, 

rütbeleri; 
varsa çocukları. 

Tekrar intihap olunan meb'uslar bu varakayı doldurmak
tan vareste iselerde evvelki devredeki vukuatı varakalarnıa 
zeyletmekle mükelleftirler. 

Bu varaka. ahvalde vuku bulacak değişiklikler kaydedil
mek üzere bir haneyi ınuhtevi olacaktır. 

Her değişiklikte meb'us keyfiyeti tercümei haline hemen 
kaydettirir ve devre sonunda musaddak bir sureti meb'usa 
verilir. 

İKİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Meb'uslu- ·lntihap mazba· 

ğu kabul olunan zatin esasen iki nüsl~a olarak tanzim edilen 
mazbatalarrnda:n biri kabul tarihinin ila vesile ve meclisin 
büyük mühürile mühürlenerek o me b 'usa verilir. 

tasının meb'us1ı 

verilmesi 

İKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE - Her nıeb'usa devre- Meb'uslara veri-

nin sonunda, me b 'us bulunduğu nıüddeti ve bu müddet lecek mazbata 

zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve tekaüt aidatı 
miktarını ·gösterir bir nıazbata verilir. 

İKİ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE - Her meb'usa Hüviyet cüzda-
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihap daire ve devres~ nı, rozet, ham.ail 

yazılı, Meclis Reisi tarafından irnzalanmış bir hüviyet 
cüzdanı verilir. 

M eb 'uslar Riyaset Divanınca şekli tayin edilecek bir 
meb'usluk rozetini taşıyabilirler. 

Merasirnde kullanılacak meb'usluk alanıeti kenarlarında 

birer beyaz çizgi ve üzerinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
ibaresi hak edilmiş bir madeni pilakr nıuhtevi bulunan kır
mızı renkte bir harnail sonuna asılı mineli bir ay ve yıldızdır. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAP 

Bu nizamnameye ait zabıtlar 

İKİ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - Bu nizanınanıc- Tadil, ilave, ilga 

nin tadil veya bir veyahut daha ziyade maddesinin ilğası 
veya bu nizanınanıeye bir veyahut daha ziyade madde ilavesi 
hakkında vuku bulacak teklifler evvel beevvel Teşkilatı 

Esasiye Encünıeninde tetkik ve ondan sonra kanunlarm 
nıüzakeresi usuliinE\ tevfikle Mecliste müzakere ve intaç edilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kafidir. 
Bu nizarnname ile bundan sonra vuku bulacak tadİ· 

latı Teşkilatı Esasiye Kanununun 35 inci maddesinde 
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gösterilen şekilele ilana tabi değildir. 
Bundan sonra vukubulacak tadilat Meclisçe kabule ikti

ran eder etmez mamulibih olur. . 

Bu nizamname- İKİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE- Bu nizamnamenin 
nin tefsiri tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tabidir. 

Bu nizamname İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Sabık Meclisi 
ile mülga nizam-Meb'usamn Nizamnamei Dalıilisile Türkiye Büyük Millet 
name lve karar- Meclisinin 23/2/1338 tarih 38, 40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı 

ar · 
kararları mülgadır. 

Mer'iyetin baş- İKİ YÜZ oruz BEŞİNC! MADDE- Bu nizarnname ka-
langıcı bulünden itibaren ıner'idir. 

Bıı nizamname- İKİ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE - Biı nizaınnaıne 
nin icrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafınlan icra olunur. 

2 mayıs 1927 



4- Az~yı kiramın tahsisat ve tekaütlerine 
ait kanunlar 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkında kanun 

(Resmi Cazctc ilc neşir ve iluıır: 21/V/1930- Sayı : 1499) 

Kanun numarası: 1613 

BİRİNCİ MADDE -Büyük Millet Medisi ilzasınııı senelik tahsisatı 
(6 000) liradır. Bu tahsisat her ay lı:ışmcla beşcr yüz lira olanık verilir. 1 ~tiına 
senesi esııasıııua intihap cdi l cıı l erin tahsisatı Meclise iltihnk etti kler i aydnıı 
itibaren ve melı'nslulüan aynlıııılanıı ınuhassasatr nyrıldıklan il.)' nihayetine 
kadar hesap ed il ir. 

V efat eden me b 'us larm ka ı ı u ı ıl uıi rası: ıl al'llııı senelik talısisat ı yarısı 

taznıinat ol:ırıık verilir. 

İKİNCİ :.ti'.L\DDE - J4G2 ıınnıaralı kanunun üçi.iııcü ıııaddesiııiıı aidat ve 
vergilere müteallik hükümleri lm tahsisata da ı:;aıuildit· l l j. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - lııtilı ap dairel erine g-idip gelen Büyük Millet Mec
lisi azasına her içt.ima senc::;i ve merkeze getirdikleri ailelerine ue her 
iııtihap devrsi için azinıt ve avdet harcırahı verilir. Harcırah ve tekaüt 
hesaplarında ( 125) lira esastır . 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Nisııhı müzaknc l' aıı unuıınıı altıncı ve seki-
llinci maddelerini nıuaddil 23 şubat 13-:1-0 tarilı ve 421 nnıııaı·alı kamuıla buna 
ınü:-:cyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 nunınnılı kanun ve yedinci ımıdtleyi 

nıundd il 16 teşt'iııievvcl1338 tarih \'C 21ı nuııı;ıt· alı kaıırııı l ıır nıülgi!Üır . 

1 :\J!"}Ş.lNClMADDE - Hu lwınııı l lıazirnu 1930 tarihinden ıııutcbcrdir. 

Al,TlNCl MADDE - Bu kaııunuıı hükümleri Büyük Millet Mccli:si tanı
fıııuan icra olunur. 

1!) nı ayıs 1930 

[1] 1i52 nıııııcıralı, Del'let meıntırlan maaşatının levi! it ve tead·iiliine dcıir 

1.-cınnnnn iiçiincii mcıddesi : 

- (1) nıwıarcılı cc lL'eldeki ı1ıaaş asıllnrındctn omııı cıı dcreecdeki (2,1') ve do
kıızııcıı, on birinci uc on ikinci derecedekiler ( 2,8) ı: c cıltıncı, yedinci, sekizinci, 
on iiç iincü, on dördiincii ve on b eşinci derecedekiler (3) ve dördiincii, beşinci 

·ı· e on altıncı derecedekiler ( 3,.'2) ve on y edinci derecedeki ( 3,25) ve on sekizinci 
derecedeki ( 3,5) ve on do/.;ıızııncıı dercccdel•i ( 3,7 5) u e birinci, ibnci, iiçiincü 
re yirminci derecedekiler de ( 1) cmMılil c darb edilip ltasıllcın ınaa~ olanık 

verili?·. Bıı macışlrır t el;aii,l cıidntı, l.:a.zanç ı•eryisi uc ıncıl<tu vergi ile kazanç 
vergisi munzcırn l< esirlerine uc ınaa. 1·i[ !' crgisine tabi degildir. Dcınıgcı pulıı ve 
memurların yol verg·ileri diğer mükelleflerde' olduğıı gibi tahsil ediliı·. 
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Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin 

hakkında kanun 

(Resmi Ceride ile ııeşir ve ilanı : 30 mart 1927 - Sayı 580) 

Kanun No. 995 

BİRİNCİ MADDE -Gerek birinci gerek ikinci Büyük Millet Meclislerin
de aza bulunan asker ve sivil mütekaidiıı dahi memurin kanununun yetmiş 
üçüncü maddesi allkarnından istifade ederler [1] . 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü, memurin kanununun bilunıunı 
mali nıevadı ahkarruııın tatbiki tarihinden muteberdir [2]. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye V ekili nıe
murdur. 

21 mart 1927 

[1] Memu1·in ketnununun yetmiş üçüncü maddesi: 

Meb'uslukta geçen rnüddet telwüde mahsup edili?·. ve nıeb'usluk tahsisatının 
aslı olan on bin kuı·uş tekaiide esas tutulur. Işbu madde hük?;ıü birinci ve ikinci 
Biiyük Millet Meclisi azalanna da şcımildir. Meb'us olmazdan evvel bulunduk
ları menıuı·iyetleı· dolayısiZe kesbi istihkak ettikleı·i tekaiit nıaaşı miktan bu 
haddi mütecaviz olanıcıra menııır·iyet macışı üzerinden tahsis olunur. 

[2] 1927 senesi nıuvazenei urnumiye /.;anununun sekiz ve dokuzuncu mad
deleri : 

Madde 8 - 18 nıart 1926 tcırihli nıemıırin kanunu ile 7 haziran 1926 
tarihli ordu, baMiye ve .iandarnıa zabitcııı ve memıu·ini hakkındaki kanunun 
mali mevadı ahkamı tedricen tc.ıtbik ve heı· sene hangi maddeleı· alıkanıının 

tatbikına iptidar edilebileceği muvazenc·i mnunıiye kanunlarilc tayin olunu1·. 

Madde 9 - 18 ına1·t 1926 tarihli mcınuı·in kanununun 20,21,25,69, ve 72 inci 
ve (D,H) fıkmları nıüstesncı olmak üzere 84 ve 88 inci nıaddclet·indcn V 7 ha
zimn 1926 tarihli oı·du, bahı·iye ve jandarma zabitan ve nıemuı·ini hakkındaki 
kanunun biı·inci maddesinin nıcnıuı·in kanununun 88 inci maddesine ınatuf 

hiikmile 2,8 ve 9 uncu maddelerinden maada bilumuın ahkanıın 1927 sencil 
maliyesi haziı·anı ve yalnız nıeınıırin kanununun 86 ıncı maddesi hükmünün 
1927 senei maliyesi tcşrinievvcli iptidasından itiba1·en tatbikına başlanır. (Bu 
madde 1204 nuınamlı kanun·un bjrinci ve 1452 numaralı kanunun on dokuzuncu, 
maddelerile kısmen tadil olunnıuştıır') . l3] 

l3] 1204 ntııncıml·ı 1927 scnei maliyeiii mıwazenci ıwıumiyc kanımunun do
kuzııncu maddesine nıüzeyyel kcını.ınmı birinci ve ikinci maddeleri : 

Biı·inci nıadde - 1927 senei nıaliyesi nıuvazenei umunıiye kanununun 
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995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 2/VI/1930 - Sayı: 1509) 

Kanun No. '1664 

BİRİNC MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı loınun, hükmü 
Büyük Millet Meclisinin üı;üncü devresinde müııtchap azadan askcı· ve sivi l 
mütekaitlere de şami ldir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü 1 hnziran 1930 tarihinden mu
teberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili me
murdur. 

3 haziran 1930 

dokıızuncu maddesindeki ( D,H fı.knıları rnii.stesncı olrnak iizeı·e 84) ibaTesi 
tayyolunmuşt1u·. 

!kinci 1nadde - Bi·rinci maddenin lıiikm:ii. 1927 senei maliyesi izıtidrısmdrın 
itibaı·en tatbik olnnııı·. 

1452 nnmaralı Devlet rn.eımıı·ları manşatının tevhit ve tecıdiilii.ne dcıiT kan7ı

nun on dokuzuncu maddesi: 

- 13 kanunuevvel 1335 tarihli tahsiscıtı fevkcılôde kanmıarnesinin 

memu?'lcım miiteallik cıhkamı ı·e maaı·if teşkilatıncı dair 22 mart 
1926 tarihli kanıınun dokuzuncu mcıddesinin son fıkrasındeıki oı·ta tedı·isat 

muallimleı·irıe ait h ii.kiinı ile mezhı11' luını.ınun onııncu maddesi ve 18 maı·t 1926 

tm·ihli mem1.ırin kantınunun 37 inci mcıddesinin maaş zammıncı mii.teallik 
hükmü ve bu hiiknıe mütencızır ohırak diğer kanunlcu·da mevcut hükiimleı· ile 
menıııı·in kanununıı.n yiı·mi bi1'inc·i maddesi ı:e maaş lerınununun 17 inci ve 
hakimler kanununun on dokıızııncu mcıddelerinin maaş ve tahsisatı miktarlannn 
ait hiikümle1'i ve 2.? hazimn 1927 tarihli H aı·iciye ve kaleti nıemuı·in kanunmınn 
dokuzuncu maddesinin maaş ve tahsisatmcı miiteallik hiiknıü ve bu kamma 
muhalif olan sai·r ahkam nıii.lgadıı· . 



5 - Kütüpane talimatnamesi 

---
BİRİNCİ F ASIL 

Kütüpane Encümeni ve kütüpane memurları 

MADDE 1 - Büyük Mi ll et Meclisi kütüpanesi, kütüpanc Encüıneniniıı 
idaresindedir. Kütüpane umuı·una nezaret, kitap, harita , gazete ve sa ireyi 
intihap ·ve kütüpane tahsisatını tayin w alelnsul sarf encümene aittir. 

MADDE 2 - K ii tüpane memurları: kütpane müdür il c muav ini olan 
kütüpane ve vcsaik muhafızından ibaı·ett ir. 

Kütüpanecle nı zn i fi fi m cr ınnddede mu lı nneı· hit veyn iki ıııüstn h zrr 

ist ihd:ım olunur. 

MADDE 3- lııhil il l vnkuunda kütüp:ıne müdüı·ü nıckfı1iLi aliye me
zunları arasmdan bilimtihan tayin oluıım. 

Müsabaka imtihaın ulümun taksim ve şuahatrndan ve taksinıe esas 
olan nazariye ve taamüllerden ve kütüpane ve fihr ist ierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulfımu hukukiye w iktisadiye hakimıda malüınatr umn
ıniyeden Ye 'l'i.il'kiye kanunlan hakkmcla ma lümatr mücmele lle Fı·ansrzca 
k i tabetten i cra ve mü teadel it I isa n h il en teı·cih ed il ir . 

Bu imtihan tah ı ·iri olup Büyük Mill et Mecli si Reisi tar::ıfmdan t ensip 
olunacak bir r e is veki li ve bi r idare ınemui'U il c Kütüpanc Encümeııi 

r·eisinden teşekkül eelecek heyet tanıfmdan i c ı·a ve imtihmıın yevın ve 
suret i icrasr Katibi Umumi vasıtasile ilan olunur. 

MADDE 4 - :Müdür m na vi ni fnınsrzcada n tercümeye mnktedil' 
ıuekatihi aliye veya 
dan yaprl ac:ık imti han 
tercih olunur . 

li se mezun lan a ı·nsındmı Kütüpanc Bncümeni tarafm
i Ir hi Imiisabaka tayin \ '<' mütrac1dit lisan lıileıı 

İKİNCİ F ASIL 

Kütüpa~e vezaifi 

MADDE 5 - Kütüpane Yezaif i herveı;hi aticli ı ·: 

l - Kuyudat, tertip ve teft i ş: 

Beşinci fası l da beyan olunan usule tevfikan mevcut asarm mevrncle, 
hı>cal ve tasnif! kuyudat ve f ilıı·istl eı·in iıı yapıl masr, nnmaralanıak ve etiket 
vaz 'r n' fisa rm fih ı· iste naz:ıı·an ta sn if i ,.e usulü nı i.ittaheze veı;hile lı usnsl 
mnhalleriııe vaz ve teı·t ibi ve nınııyyr ıı z: ıın n ııl ııı·d;ı kütüp:ıneııiıı tefti ş i 

2 - 1hzarl ınuanıe l at, 
Tetebbüatr teş r iiye i<:in ist enilen kanun, nizamname ve bunların zeyi l 

Ye t.adilfttı ve ınütefeıTi esasatr il miye ve luıvaııini mümas il ei ecnebiyeyi ve 
asar ve vesaikr saiı·cy i cem ve ihzar vr '!'ürkiye ka~nınlannm kütüpaneyP 
mahsus fihı·isti umumisini tanzim ve a l etlde\'anı kanunların tehcd<lül ~ıt ve 
ilavat ve ınüzakeratını takip. 
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3- Mnamelatı kalemiye: 

Kütüphaneye alıİıan eserlerin zayil ve mabadini ve yeni çıkan eserleri 
takip ile alınması lazım gelenleri ve tecdit olunacak aboneler kütüphane 
Encümenine arz ve encümen tarafından tedariki takareür edenlerlE> kütüphn
neye ait encümenin diğer mnkarreratr hakimıda icap eden muameleyi ifa ve 
intaç ve kütüpanenin muhaberat ve knyudatı kalemiye ve daktiloğr·afi
sini ve' kütüphane istatistikini icra ve kitapçrlara olan hesabatr kayıt ve 
tediye edecek mehaliğin nıuamE>lesiııi ihzar ve heyeti idareye an~ ve 
encünıenlerdeıı alınan eserlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve ııeşriyatr teşriiye cem ve mübadelesi, 

Büyük Millet Meclisine ait zabıt cerideleı·i , esbabr mncibe mazbata-
larr ve kanun lfıyihaları ve müfredat bütçeleri ve saire ile Hükümetin 
ııeşriyatr resmiyesini ve gazeteleri cem ve kollekı:ıiy6ıılarına ilave ve ec
nebi parlementolarile Büyük Millet Meclisinin neşr·iyatım mübadele ve mev
cut vesaikın kuyudatını tanzim ve muhafaza. 

MADDE 6 - Müdür maddei salifede ınezkür vazaifin heyeti umumiye
sile mükelleftiı·. Muavin işbu vazaifte müdüı·e muavenet ve talimatname veç
hile kuyudat ve asaritertip ve tı1nzim ve müdür· tarafından irae '·oJuııacak sa ir 
hidematr ifa ile ınuvazzaftır. 

Müstahzir kütüphanenin lüdemııtı dahiliyesini ve mevcut kitap ve saire
nin ve alat ve levazrmını tathir· ve muhafıızasını ve gazete ve r·isaleleı·in ihza
rını ve kütüphaneyi a~ıp kapamak gibi snir hitlematı ifa eyler. 

Kütüphaneele müstahzirden bn~ka lüznınu kadar hadenıe vardır. Bnnl:ır 

kütüphane açık iken ve müdüı·ün nıalfımat ve nıüsaaclesi olmadan kütüphaıw 
haricinde meclisin diğ·er bir hizmetile t:ıvzif edileınezler. 

MADDE - 7 - Büyük Millet Meclisinin tabı ve tevzi olunan evark ve 
vesa:ikmdaıı beşer nüshası ve meclis nammn olarak Katibi Umumilik makamı
na veya evrak kalemine gelen sair vesaik ve aRnrdan ikişer ni.ishasr daima mü
taleaya arzolunmak ve ihtiyaç kolleksiyonlarrna i,lave edi l nıek üzere JGttihi 
Umumi tarafından kütüplıaneye gönderili "· 

Kütüphane müdürü her sene, kütüphaneele kolleksiyoııu yapıinn ve Meclis 
ruznamesine dahil olaı·ak tevzi edilen matbualarrıı mnntnzaın fihristini yapa
r·a k kütüphane fihristine zeylen ilave edeı·. 

MADDE 8 - Kütüphane müdürü ecnelıi parlementolara mübadeleten gön
derilecek Biiyük lVIillet Meclisi neşriyatının cins, miktar ve mahalli iesalini 
lıidayeten Katibi Umumi ile t esbit ve bunları matb:ıadan alarak muhtassun 
lehlerine irsal eder, bu baptaki muhaberat dosyası kütüphaneye aittir. 

Ecnebi parlaıneııtolarına gönderileeel;; işhn vesailnn peral;;endeleri rapt ve 
tecl it ve sernameleri fransızcay:ı ter·cüıne ve üzerlerine tahrir' olunur·. 

MADDE 9 - Bilmukabele Büyük lVIillet M eel isiııe gelecek vesnikr ecnebi
ye kütüphaneyc teslim ve kütüphanede hee memlekete mahsus olanları ayrı 

deftere kaydedildikten sonra ayrrca tanzim edi lecek fih ı·isti de kütüphane 
fihristinin vesaikı ecnebiye kısımnn ila,veten tabedilir. Bu vesnikten biri encü
menlcr tarnfrndan luısbellüzum tercüme ettirilınek istenilirse Kfıtil'ıi Uınunıi
likçe İcra ettiril.ir. -



. -78-

MADDE 10 - Kütüpane müdürü kütüpane enciimeninde müzakere edilecek 

mevadr ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

MADDE ll - Her içtima- senesi bidayetinde kütüpane müdürü kütüpa

nedeki asarı birer birer teftiş eder, zayi olanları ve sureti ziyaı kütüpanc 

encümenine arz veencümen kararile zayi nüsh:ıl:ır yeniden iştira v ziyaa sebep 

olanlardan bdelleri tahsil olunur. 

UÇUNCU FASIL 

Kitapiann sureti iştira ve teslimi 

MADDE 12 - I~ütüpane Encümeni kararı olmadan kütüpaneye mahsus 
eser celp ve iştirası memnudur. 

Encümence alınması tekarrür eden fisarm alelusul kararı tanzim olunur. 
Bu karar almacak şeylerin müfredatım ve malum ise fiatı da muhtevi 

olur. · Ancak bundan sonra Kütüpane Müdürü bu kitapları sipariş eder ve 
bedellerinin tesviye olunmasına müsaade için Heyeti İdareye müracaat ve 

bayiden alacağı iştira senetlerini veya faturalarım lef ve kitaplarm kütüpa
neye teslim olunduğunu şerh ve imza ederek muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye veya irsal olunur. Eğer berveçhi 
peşin para irsal ve tediyesi iktiza ederse bu bapta Heyeti İdare Muhasebe 

Müdürünün muvafakatile meblağı mezkuru vezneden ahiz ve gönderdik
ten sonra bankadan veya postaneden alacağı makbuzu muhasebeye vererek 

muvakkat senedini istirdat eder. İştira olunan veya hediyeten gelen eserleı· 
veya listesi encümen reisin ira olunur. 

MADDE 14 - Kütüpanye gelen her eser kırk sekiz saat zarfmda kayde 

ve fihriste geçirilir. Çok miktarda birden gelen kitap ve vesaikin lurk sekiz 

saat zarfında tasnif ve kaydına başlanılması lazımdır. 

DÖRDUNCU FASIL 

Mevadı müteferrika 

MADDE 15 - Büyük Millet Meclisi Kütüpanesi eyyamı resmiyei tatiliye
den maada her gün sabahları dokuz buçuktan akşma beşe kadar ve Meclis 

devam ediyorsa eelsenin bitamma kadar açıktır. Meclis müıı'akit iken 
kütüpane Encümenince veya Heyeti İdarece tekarrür ederse cuma günleri de 

kütüpane küşat olunur . Bu takdirde kütüpane memurin ve müstahdemini 
münavebeten gelirler. Tatil esnasında Meclis memurlarının dev:ımı h :ı klemda 
ittihaz edilen usul kütüpane memurini hakkında da caridir. 

MADDE 16 ·-Açık bulunduğu zamanlarda lditüpaneye meh'uslardan mn
adasının girmesi memnudm. I<atihi Umum1 lıer ıaman ve Meclis memurları 
vazifeten girerler. 

MADDE 17 · - Mensup olduğu vekalet veya daireleri tarafmdan 
resmen müracaat üzerine Heyeti İdareden taharir1 müsaade almak şartile 
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zevati saire dahi kıraat salonunda mütalea edebilirler. Lakin bu müsaadenin 
itası mütalea edilecek asar ve vesaikm Meclis kütüphanesinden ınaada diğer 
kütüphanelerde bulunmamasına mütevakkıftır. 

MADDE 18 - Kıraat salonunda kitap İstiyen zevat kitap talebine mahsus 
puslaya kitabın rümuz ve numarasını ve unvanını ve zirine kendi ismini yaza
rak memuru mahsusuna verir. Bu pusla istenilen kitabrn yerine vazolunarak 
kitap dolaptan çıkarılır. istenilen her eser ic,;in ayrı pusla yazılır. Kitabın iade
sinde pusla da sahibine verilir. 

MADDE 19 - Mcb 'usan kütüphane için mübayaasmı arzu ettikleri asarm 
isimlerini kıraat salonunda ınevzu deftere kayıt ve zirini imza ederler. Kütüp
hane Encümeniııin ilk içtimaında tahsisatı mevcnde nazarr dikkate almarak 
bu bapta bir karar ittihaz ve neticesi münhasıran mezkuı· deftere ve talebin 
zirine tahrir olunur. 

MADDE 20 - Kütüphaııeye gelen eserleı· sürati mümküne ile teclit ve cil
din üzerine Meclis kütüphanesine ait olduğu işaret ettirilir. 

MADDE 21 - Kıraat salonunda encümen toplanması ve yüksek sesle mü
nakaşa edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılması memnudur. 

MADDE 22 - Her intihap devresi iptidasında kütüphane fihristi tabedi
lerek azaya tevzi ve her cncümenc bir nüshası ita olunur. 

MADDE 23 - Kütüphane ınenıurin ve müstahdemini yeddi emanetlerine 
mevdu ve kütüphaneele mevcut asar ve levazım ve eşyanın muhafazasite mü
kellef ve mes 'uldürler ve her şeyi yerli yerine koymadan müfarekat ede
mezler. 

MADDE 24 - Müdür, vazifesini ifa ile beraber maiyetinin de vazifedeki 
devamma ve kütüphane mesaisinin tensik ve tanzimine ve nezafet ve tathira
tmm teminine dikkat eder. Maiyetinin mucibi tevbih ve mücazat ahvalini ve 
şayam takdir ve taltif mesaisini nazarr itibare alınmak tenıennisile heyeti ida
reye arzeyler. 

MADDE 25 - Müdür, hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen va
zifesine gelemlyecek olursa heyeti idareye arzı malumat eder ve maiyetine 
bu gibi mazeretlerden dolayı ancak ayda üç gün için verebilir. Daha ziyadesi 
için heyeti idarenin müsaadesi lazımdır. Bila müsaade devam etmiyeıılerin 

maaşından kıstelyevnı icra edilmek üzere müdürün heyeti idareye beyanı key
fiy~t etmesi mecburidir. 

MADDE 26 - lşbu nizanınaınenin tatbiluna Kütüphane Encüıneni ve He
yeti İdare nezaret ve lüzuın görülecek tedabir ve saireyi ittihaz ederler. 

BEŞİNCİ FASIL 

Sureti tertip ve tasnif 

MADDE 27 - Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi için esasen üç kayıt 
tutulur. 

Evvelen Mevrude kaydı, 
Saniyen Hurufu heca tertibile kayıt, 
Salisen Mevzu itibarile kayıt, 
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MADDE 28 - Mevrude kayJi defteri hcrveç:hi zir tanzim olunur : 
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İki sütunda senei ınaliye iptidasmda (1) den başlanmak üzere sıra numa
rası tahrir olunacaktır. Senenin son iki rakamile sıra nümarası kitabın 

mevrude numarasım teşkil eder ve hem kitabın unvan sayfasına hem de 
hurufu heca kaydına tahrit dili ı· . Meselft: Ki ta bm un van s<iyfasmda ve 
yahut kayitta 125 numarası görülür ise nıezkür kitabın 1333 senesinde 
kütüpaneye alrndığı ve J 332 senesi ınevrucle kaydına 125 ııumaraya müi·acaat 
olunduğn halele ne suretle t edarik ohmcluğu tafs ila.tı görüleceği anlaşılır. 

İkinci sütuııcla kitabm kütÜpaneye girdiği tarih yazılır. 
Üçüncü sütunda muhtasaraıı mücllif, unvan, ka çıncı tap, adedi cilt, mahalli 

tap, senei tabii yazılır. 
Mesela: Refik, Ahmet , tarilıi umumi, Dersaadet J 328 ve yahut Ata «M» 

tarihi osman!, ikinci tap, cilt 2-8 Dersaadet 1330. 
Dikkat edilmelidir ki bir eserin bir kaç ciltte ıı ibaret olursa olsun yalıuz 

bir nıevrude numarası olur ve fakat ayni numara her bir cilele yazılır. 

Mabaitli asar ve resaili mevkute ve emsali için her bir tam cilele bir ınevrut 
numarası vazolunur. , 

Dördüncü sütunda eser kaç ciltten ibaret ve kaç mücellet içinde ise ikisi-
nin adedi de tahrir olunur. Mesela sekiz cilt olarak telif olunan bir eser 
dört mücellet içinde ise 8/4 sureti işaret olunur. 

Beşinci sütunda kitabm ınücellet olup olmadığı tahrir edilir. Kitap 
mücellet ise (C) terkim olunur. Değil ise teclit ediLineiye kadar sütun boş 
kalır. 

Altıncı sütunda eserin sureti tertariki yazılır. 
Mübadele = B, hediye = H. i ştinı suı;etile yeni ıse 

ise = A. 
Ş, ve rnüstarnel 

Yedinci sütunda fiyat ııcşrine ve sekizinci sütunda fiyatı baliğe yani ınal 
olduğ·u fiyat terkim olunur. Dokuzuncu sütuuda kitabnı rnazmununa göre 
sınıfı tahrir olunur. 

MADDE 29 - Mükerrer t edi yatta bulunulmamak üzere kıymeti tediye 
olunan asarın fiyatı baliğa sütununa sürhle (S) harfi vazolunur. 

MADDE 30 - Cüz cüz neşrolunan asarnı 

kufenin bir cilelinin itmamına dcğ·in asıl mcvrude 
bitamma ve resaili nıev

defterleri haricinde tutu-
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lacak muavin bir ka.yde ithal ve cüzler ayrı rafa konulur. Bu muavm 
kayıt lıurufu heca tertibi üzerine diziimiş ve klasör derununda cemedil
miş listelerden ibarettir. 

MADDE 31 - Her bir kitap mevrude kaydine ithal olunur olunınaz 

mevrude numarası kitabın unvan sayfasına işaret edilir. 

MADDE 32 - Hurufu heca tertibilc tutulacak kayit fiş üzerine usulü 
atiye dairesinde tanzim olunur. 

(1) Her bir eser için 12 1}2 X 7 1j2 santimetre ebadmda ihzar olunacak 
kartlardan birine ve kifayet etmediği takdirde yukarı sağ köşeye müte
selsilen· sıra numarası vaz'ile kafi miktarda kart ilılvesile her bir eser için 
bir fiş yapılır. 

(B) Kartın ya] nız bir yüzün e yazılır. 
(T) Muhtelif unvanı havi ınüteaddit eserlcnleıı müteşekkil mecmualar 

ve emsali için umumuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı gibi aksarnı 

için birer tali fiş yapılır. 
(S) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tali fişlerde de esas fişlere müracaat 

işaretile muhtasaran kayit İcra olunur. 

MADDE 33 - Fişler berveçhi zir doldurulur: 
(1) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. İsim mümkün olduğu kadar 

kamilen tahrir edilir. 
(B) Bir eserin ınüellifleri müteaddit ise birinci satıra ilk isim ve 

altındaki satıra diğerleri yazılır. Mesela Necip Asım ve Memet Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım Necip ve altında Arif 
Memet ve tali bir kartta: 

Arif, Memet 

Osmanlı tarihi 1331 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine müracaat 

(T) Müntahabat, naşirin ismile kaydolunur. 
(S) Unvan kamilen tahrir olunur. 
(C) Müellifin rütbesi, işgali ve diğer asarr varsa buniarın müellifi oldu

ğuna dair ibareler tayyolunur. 
(H) Kitabın sayfa adedi ve ebadr nihayetinde yazılır. Bir eser müteaddit 

cİltlerden müteşekkil ise kartrn nihayetinde taelut edilir. ve her bir cilt için 
ayrıca bir satır ifraz olunur. Ciltlerin ayrı ayrı unvaniarı var ise unvanlarr 
dahi ayrı ayrı gösterilir. 

İktisat 

(Vağner adolf) 

İlmi iktisat 5 Ci lt lay i priziğınol 1895 
Ci lt ı Ci lt Mukaciderne 
Ci lt 2 Ci lt Vergiler 
Cilt 3 Cilt Ticaret ve ziraat 
Cilt 4 Cilt Sanayi 
Cilt 5 Cilt Maliyat 

İki cilt bir arada teclit oluueluğu halde balada gösterildiği veçhile kavis 
ile irae olunur. 

Bir eserden müteaddit nüshalar olursa yalnız bir kart tanzim .olu-
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nur. Bu nüshalarrn tablan n•yalıut ııeşirleri muhtelif ise tab'm adedi , naşir
lerin ismi ve tabın senesi de gösterilir. Şu kadar ki ınazmunu nüs4_adaıı 

ııüshaya farklı ise yani tadilat icra edilerek yenidmı telif olunmuş ise her bir 
nüsha için ayri bir fiş tanzim olunur. 

( D ) Esas kartında mevrude numarası ve mevzu tertibi üzere sınıf ve 
krsrın rümuzu ile numarası vazolunur. 

Mevrude numarası var ise bu nunuıra dahi terkim olunuı·. 

( Z ) Iıesaili mevknte, neşriyatı teşriiye, asan mnhita nıisillu nmayycıı 

ınüellifi olmıyan eserin hnrufu heca tertibi nol<tai nazal'Indaıı müellifin 
yerine eserin unvanı geçer. 

(R) Eserin sayfa adedile cb'adr gösterilir Bb'adr herveçhi zir terkim 
ol n nur: 

Kitabın zahrı ledelınesaha anlaşılacağı veçhile ittifar 20 santimetreye 
k:-ıdar olanlar sagir = S, ve 20 den yukarı 30 santimetreye kadaı· vasat 
= V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K tesmiye ve bu rümuz fişte sayfa 
adedinden sonra kn:vis içine koııulur. 

( Z ) Her bir cildin ilk ve soıı sayfaları daıngalaııır, sayfa adeeli yüzü 
ınütecaviz olan ciltlerin kum mühür ilc 99 uncu sayfası dahi damgalanır. 

Atlaslar, haritalar Ye ınüteferrik resim levhalarmın her biri kuru mühür ile 
damgalamr. 

MADDE 34 - Fişler müell if ismi tertibi le hnrufu heca sırasında kartlara 
mahsus gözlerde hifzolunur. 

MADDE 35 - Kitaplarm ınuhteviyatma göre berveçhi zir sunflara taksim 
ve hİzasında bulunan harflerle yadolunur. 

(1) Ilahiyat 
(2) Tarih 
( 3) Coğrafya 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 

Neşriyatı teşriiye 

Hukuku esasiye 
İktısat 
Asarı muhite ve resaili mevkutei :ı:ımunuye 
Kavanin 
Lisaniyat 
Asarı mütenevvia 

I 
H 
c 
R 

s 
A 
u 
K 
L 
ıvı: 

MADDE 36 - Btmlardan her sııııf bcrvcçhi zir kısımlara ayrılır ve kezalik 
lıarlarle tarif olunur, ol veı_:hile ki birinci harf sınıfı ve ikinci harf kısmı gösterir. 

1LAH1Y AT ( A) 

(1) Asarı muhita ve rcsaili mcvkutc 
(2) Tefsir 
(3) Hadis 
( 4) İlmi kelam, Hikmet Tasavvnf 

TAR!H (T) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute 
(2) Tarihi umumi 

ı .• 

I. T 
T. F 
I. S 
l. A 

H 
H. U 



(3) Tarihi İslam 
(4) Tarihi Osmani 
(5) Tevarihi hususiye 
(6) Teracümü ahval 
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COORAFYA (C) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute 
(2) Seyahat 
(3) Coğrafyayı siyasi ve iktisadi 
(4) Atlas ve haritalar 

NEŞRlY ATI TEŞRlİYE (R} 

(1) Zabıt cerideleri 
(2) Kanun layİhaları 
(3) E ncümen mazbataları 
( 4) Bütçeler 
(5) Malflmatı ihsaiye 
(6) Neşriyatı mütenevvia 

HU[(U[(U ESASIYE (S) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute 
(2) Hukuku esasiyei umumiye 
(3) Hukuku esasiyei hususiye 
(4) Hukuku idarei umumiye ve hususiye 
(5) Hukuku Beynelmilel ve muahedat 
( 6) Siyasiyat 

!J(TJSA1' ( A) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute 
(2) İçtimaiyat 
(3) İktisadiyat 

( 4) lım i Mali 
(5) Bütçe 
(6) İstatistik 

H. I 
H. K 
H. H 
H. c 

C. T 
C. S 
c. c 
C. H 

R. z 
R. K 
R. T 
R. B 
R. s 
R.M 

S. T 
s. u 
S. H 
s. R 
S. M 
s. s 

A. T 
A. c 
A. K 

A. L 
A. B 
A. s 

ASAR! MUHlTA VE RESA1L1111EVI1U'l'El UMUMlYE (U) 

(1) Asarr muhitai uınumi,se u. T 

(2) Resaili mevkutei umumiye u. R 

(3) Y evmi gazeteler U. G 
(4) Takvim ve salnameler u. s 

[(AVANİN([() 

(1) Asarr muhita ve resaili mevkute K. u 
(2) Kavanin ve nizamat K. z 
(3) Fikih ve şeri K. K 

' ( 4) Felsefei hukukiye K. F 



(. 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(ll) 
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Tarihi hukuk 
Hukuk ve kavanini medeniye 
Hukuk ve kavunini cezaiye 
Usulü muhakematı cezaiye 
Ceza muhakeme usulleri 
Hukuk ve kavanini ticaret 
Kavani iktisadiye 

LlSANlYAT (L) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute 
(2) Sarf ve nahiv ve mantık 
(3) Kamus ve lı1gat 
( 4) Edebiyat 

ASARI MtJTENEVVlA (M) 

(1) Asarı Mütenevvia 
(2) Ulı1mu tabiiye 
(3) Ulıimu riyaziye 
(4) Askeri ilimler 

Şekil : 2 
S. B Storm 

K. T 
K. D 
K. c 
K , s 
K. M 
K. R 
K. L 

L. T 
L. S 
L. K 
L. D 

M. M 
M. T 
M. R 
M. A 

S. B 606 125,33 Bütçe, 5 inci tabı, Paris, Urus Kumpanyası 
sene 1905-608 [V] 

S. B 606 (A) 
S. B 606 (B) 

345,34 
305,35 

Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
Keza üçüncü nüsha yedinci tabı 909 

MADDE 37 - Müteaddit nüshaları havi bir eser mesela stormun bütGe
sinden üç nüsha bulunur ise ayni sımf ve birinci nüshaya S. B, 125 işareti 
konulmuş ise ikinci nüshaya K B, 125 «A» ve üçüncü nüshaya Ş. B, «B» ko
nulur. 

MADDE 38 - Evkatı muayyenede neşrolunan asar ve resaili mevkuta 
evvela sıra 'numarası ve badehu sınıf ve kısmı mübeyyin ~ümuz ve badehu 
eserin birinci cildinden itibaren müteselsilen adetler konulur. Mesela 
Meclisi Meb''usan zabıt ccridclcrinucn birinci cileline 15 R. Z. - 1 ve ikinci 
cileline 15 R. Z. - 2 ve ikinci cildin bir ikinci nüshası var ise 15 R. Z - A terkim 
olunur. 

MADDE 39 - Ber minvali maruz fişler tasnif olunduktan sonra her· bir 
kısım için bir takımı elsinci şarkiye, diğeri elsinci gi:ırbiyeye mahsus üçer 
liste tanzim olunur. Listelerin 33 X l/2 santimetre ebadında varakalardan 
teşkil ve bir klasör derununda hıfzolunur. 

Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçüncüsü sagir hacmmda olan 
asar içindir. 

Listelerin başmda birinci satırda şarkiye veya garbiye ve ikinci satırda 
sınıf ve kısmı hİzasinda hacmi yazılır. 

Liste arzan dört sütuna taksim olunur. Birinci sütunda yukarda sınıf 

ve kısım rümuzu ve bunun altında müteselsilen sıra numarası, ikinci sütunda 
müellifin ismi, kitabın unvanı, mahal ve tarihi tab'ı, üçüncü sütunda adedi 
cilt ve dördüncü sütunda mevrude numarası yazılır. 



MADDE 40 - Mezkur listelere sıra numarası vaz'ı için kaidei &tiyeye 
riayet olunur. 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitaplarm hacmi kcbir ise 1 den başlar 99 za 
kadar devam eder. Vasat ise 100 den başlar 249 za kadar devam eder. Ve 
sa.ir ise 250 den başlar 499 zn kndar devam eder. 

K. T 
643 

Şekil : 3 
Elsiııei garbiye 

Kavanin asan muhita ve 
resaili mevkute 

Pozener Karnusu kavanin 2 ı 05,33 
Berlin 1909 

MADDE 41 - Bu listeden mütehassil rümuz ve erkarn eserin hüvi
yetini tayin eder. Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 643 
olacaktır. 

Listelerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve erkarnı ve csere mahsus fişin 
sağ hamişinde üst cihctinde tahrir ve kezalik o eserin unvanı sayfasına terkim 
olunur. 

MADDE 42 - Yuvarlak glase kağıdından mamul etiket üzerine 15 inci 
maddede mezkfır rümuz· ve erkaın yazılarak etiket kitabın zahrma yapıştrrrlır. 
Hacmi kebir olan kitaplarm etiketi yukarda, vasat olanlar ortada ve sağir 

olanlar altta ilsak olunur. 

MADDE 43 - Zahrr etiketi istiap ederniyecek raddede dar olan kitaplara 
etiket sağ kabnı zahrma karip bir mahallinde yaprştırılır. 

MADDE 44 - Eser kaç ciltten ibaret olursa olsun her bir cildin zahrma 
ayni rümuz ve numarayı havi etiket yapıştrrıhr. 

MADDE 45 - Sınıfları mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yer
leştirmek üzere dolaplar ihtiyaca göre tal,sim ve sınıfın ismi dolapların haricinc 
terkim olunur. 

MADDE 46 - Kitaplar umumiyetle alt raflardan bilipticlar sağdan sola 
evvela kebirler, badehu vasatlar ve nihayet sağirlm· dizilir. 

Her bir sınıfın kısımları birl;>irinden tefrik edilir ve yenielen varit olacak 
kitaplar konulabilmek üzere aralarında hali yerler brr:ı krlrr. 

MADDE 47 - Atlaslar, haritalar, büyük resimler ve :fevlmlade büyük 
kitaplar ait olduğu smıfm dolaplarr altı.nda mevcut gözler derunmıa konulur. 

MADDE 48 - Raflarda evvela irae olunan, saniyen me:fkut olan, salisen 
hacmi büyüklüğünden veya sair esbaptan dolayı muayyen olan yerin gayri 

bir dolapta rabian verilen kitaplar yerine kitap zalırı şeklinele sade bey~~ 
tahtadan imal olunan bir levha vaz ve üzerinde kitabm etiketi konulur. 
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MADDE 49 - Kıraat salonunda mütalea için kitap talep oiunduğu halde 

zirde şekli muharrer pusla i ta olunacaktır: 

Kitap talebine mahsus pusla 

Rümuz ve Miielle-
Kitabın 

Adet 
Mülahazat 

[fin ismi unvanı 
ci lt numarası 

-

. 
Talibin ismi ve mahalli .ilmmeti: . 
Tarihi: .......... . 

MADDE 50 - İstiare iÇin kitap tabolunduğu halde zirele şekli ınuharrer 
pusla imza olunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi kütüpanesinden istiare olunan kitap senedi 
Rumuz ve numara . 
Müellifin ismi ....... . 
Müddet ... .. ...... . 

İmza: ...... . . . 
Meşğuliyct: ........ . 

Mahalli i karnet: ........ . 
Tarih: . ....... . 

MADDE 51 - taresi arzu olunan kitap bulunmadığı veyalıut iade 
olunduğn halde maddei sabrimda beyan olunan senet sahibi imzaya 
iade edilir. 

MADDE 52 - lnre senedi hrfznıdnn evvel idare defterine kaydolunur. 
Mezkfır defter · zirdeki şekilde olacaktır: 

Sahibi imzanın ismi Eserin Adet 
M 

Tarihi Tarihi Müddeti 
ve mahalli ikameti unvanı ci lt iade i are i are 

• 
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lVLı-\DDE 53 - Tcclit için kütüphaneden müccllide kitap verildiği halde 
zirele şekli göste ı·i len mücellit defterine kaydolunur. 

Mücellit defteri 

Tarihi ita Adet 
Unvan 

Tarihi Kıymeti 
Mülahazat 

cilt iade teclit 

Unvan sütununda kitabın zalınnda basılacak ihaee yazılacaktır. 
Kıymeti teclit müccllidin hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

-

MADDE 54 - Ayni şekilde tanzim olunacak pusla mücellit tarafından 
imza olunarak hifzedilir. 



B - .Heyeti Umumiyenin mesai hulasas1 

-
Üçüncü devrenin üçüncü içtimar esnasıııcla Türkiye Biiyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi 

ı teşrinisan i ı929 tarihinden ı 7 haziran ı930 tarihine kadar 7 ay 17 gün zarfınclaki 80 in 'ikatta 84 ve 
ikinci toplanış tarihi olan 22 eylfıl1930 tarihinden 2 teşrinievvel 1930 tarihine kadar da 4 in'ikatta 
5 celse aktetmiştir. Celseler kumilen açıktı!'. Bu içtima zarfında gizli celse aktolunmamıştır. 

Aşağıda mündcriç cetvelin tetkikinden müstebaıı olacağı üzere Heyeti Umumiye ceman 98 saat 
30 dakika hali içtimada bulunmuştur. 

1 - Heyeti Um'-!miyenin aktettiği eelselerin adet ve tarihle-
rile nekadar devam ettiklerini gösterir Cetvel 

.... 
ı:: Ne kadar ·- devam ettiği ..... ı:: 

«:S Cl) ~ ·;;; ..!<: m ·- Qj Qj ı:: -= u U"ü Tarihi Gün s. D. ·-
ı ı Açık 1 - XI - ı 929 Cuma ı 30 
2 ı )) 4- XI - 1929 Pazartesi o 35 
2 2 )) 4- XI - 1929 Pazartesi o 15 
3 ı )) 9- Xl - ı 929 Cumartesi 00 
4 ı )) ll - XI - 1929 Pazartesi o 5 
5 ı ll 14 - XI . 1929 Perşembe o lO 
6 1 :0 18- XI - 1929 Pazartesi o 2 
7 1 :0 23 -XI - 1929 Cumartesi o 5 
8 1 )) 28- XI - 1929 Perşembe o 20 
9 :0 2-XII-1929 Pazartesi o 10 

10 ı )) 5 -XII - 1929 Perşembe o 35 
ll ı » 7 -XII - ı929 Cumartesi o ı5 

ı2 ı )) 9 -XII - 1929 Pazartesi o 20 
ı3 ı :0 ı2- XII- 1929 Perşembe o 45 
14 ı )) 1 4 - XII - 1 9 2 9 Cumarta si o 35 
15 1 )) 16 - XII - 1929 Pazartesi o 10 
16 1 )) 21 -XII- 1929 Cumartesi o 20 
17 ı :0 23-XII-1929 Pazartesi o 20 
18 ı )) 26 - XII - 1929 Perşembe o 40 
19 ı :0 30 - XII - 1929 Pazartesi o 25 
20 ı ll 4 - I - 1930 Perşembe o 15 
21 ı ll 6 - I - 1930 Cumartesi o 7 
22 ı :0 ll - I - 1930 Perşembe o 3 
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c Ne kadar 
.., ·a devam ettiği <'<$ C!) 

C!) ·-..!:( (/) (/) (/) 

b 'il 'V c Tarihi Gün s. D. ·- u U'ü 

23 ı Açık ı8 - I - ı 930 Perşembe o 2 
24 ı ll 20- ı - ı830 Cumartesi o 25 
25 ı ll 23- I - ı930 Salı o 20 
26 1 ll 25 - I - 1930 Perşembe o 2 
27 ll 27- I - 19'30 Cumartesi 1 42 
28 1 ll 1 - II - ı 930 Cumartesi o 23 
29 1 ll 6 - II - ı930 Perşembe o 10 
30 ı ll 8 - Il - 1930 Cumartesi o II 
31 ı ll ı 3 - II - ı 030 Perşembe o 20 
32 ı ll ı 5 - II -· ı 930 Cumartesi o 20 
33 ı ll 20- II ~ ıo30 Perşembe o 46 
33 ı )) 20- II -ı930 Perşembe 3 00 
34 ı ll ıo- III - ı930 Çarşamba o ı ı 

35 ı }) ı3- III - ı930 Perşembe o 35 
36 1 }) ı5- III - 1939 Cumartesi o ı 

37 ı ll 20- III- 1930 Perşembe 2 20 
38 1 )) 22 -lll -1930 Cumartesi 2 . ıs 

39 )) 24- III - 1930 Pazartesi 2 5 
40 ı ll 27- lll- ı930 Perşembe 2 15 
41 ı ll 29- lll- 1930 Cumartesi 2 8 
42 ı ll 31- III - ı939 Pazartesi 1 55 
43 ı }) 3-IV-1930 Perşembe ı ı5 

44 ı ll 7 - IV - 1930 Pazartesi o 50 
45 1 )) ıo - IV - ı930 Perşembe o 25 
46 ı )) 12 - IV - ı 930 Cumartesi ı 5 
47 ı » 14 - IV - I 930 Pazartesi o 40 
48 ı )) I 7 - IV - ı930 Perşembe 2 ı5 

49 ı )) 19 - IV - ı930 Cumartesi 2 15 
50 1 ]) 2 I - IV - 1930 Pazartesi 1 25 
51 1 ]) 24 - IV - 1930 Perşembe o 55 
52 ı )) 26 - IV - 1930 Cumartesi o 25 
53 . 1 ll 28 - IV - 1930 Pazartesi o 2 
54 ı ll ı - V - I 930 Perşembe 2 15 
55 ı ll 3 - V - ı 930 Cumartesi o 55 
56 ı ll 5-V-1930 Pazartesi o 30 
57 ı ll ı 4 - V - 1930 Çarşamba o 10 
58 ı ll 15 - V - 1930 Perşembe 1 ı o 
59 1 ll ı 7 - V - 1930 Cumartesi 3 20 
60 1 )) ı 8 - V - 1930 Pazar 3 30 
6ı ı ll 19 - V - ı930 Pazartesi o 50 
6ı 2 }) ı 9 - V - 1930 Pazartesi 2 15 
62 ı » 22- V - ı930 Perşembe 2 lO 
62 2 ll 22- V - ı 930 Perşembe o 2 
63 1 ll 24- V - ı 930 Cumartesi ı 5 
64 ı » 26 - V - ı 930 Pazartesi o 45 
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ı:: Ne kadar 
...... ı:: devam ettiği n$ QJ 

QJ · -

== "' "' "' -ı:: Qj Qj ı:: Tarihi Gün s. D. u U'ü 

65 J Açık 29 - V - 1930 Perşembe I 45 
66 1 » 31 - V - 1930 Cumartesi 1 35 
67 ı » 2 -VI - 1930 Pazartesi 1 25 
68 1 » 3 -VI - 1930 Salı 2 5 
69 1 » 4 - VI - 1930 Çarşamba o 15 
70 1 » 5 -VI - 1930 Perşembe ı 20 
71 1 » 7 -VI - 1930 Cumartesi 1 30 
72 1 » 8 - VI - 1930 Pazar 4 50 
73 ı » 9 - VI - 1930 Pazartesi 1 25 
74 » 10-VI-1930 Salı 4 30 
75 1 » ll - VI - 1930 Çarşamba 1 45 
76 1 » 12- VI ·- 1930 Perşembe o 55 
77 1 D I 4 - VI - 1930 Cumartesi o 5 
78 1 » 15 - VI - 1930 Pazar 1 o 

·79 ı » 16 -VI - 1930 Pazartesi o 25 
80 1 l> 17 -VI - 1930 Salı 1 40 
81 1 » 22 - IX - 1930 Pazartesi o 40 
82 » 25 - IX - 1930 Perşembe 2 55 
83 ı )) 27 - IX - 1930 Cumartesi o 10 
84 1 l> 2 - X - 1930 Perşembe 3 15 
84 2 » 2 - X - 1930 Perşembe 4 o 



2- Umumi Heyete muhtelif encümerilerden gelen niazbatalar 

.... 
Umumi Heyete, muhtelif encümenlerden ( 427 ) tane maz~ata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel bunla

rın hulasalarile ııeticei muamelelerini göstermektedir. 

Bu 427 mazbatadan 3ıO u kanun, 37 si tcfsir, 70 i karar olarak kabul edilmiş, 4 ü Hükiimete, 4 ü 
encümenlere tevdi kılınmış, ı i lıı fzedilmiş ve ı i hakkında da Heyeti Umumiyece malumat hasıl ol· 
mnştur. [ 1] 

v, 

Adiiye Encümeninden gelen mazbatalar 

Heyeti Umumiyeye Adiiye Eneümeninden 56 mazbata gelmiş olup bunlardan 30 u kanun, 2 si 
tefsir, 23 ü karar olarak kabul edilmiş, ı ride Hükumete iade olunmuştur. 

1 - AHiiyenin Köprülü nuhiyesinin Orta kö
yünden Kölemenoğlu Ali ve kardeşi Memedin ö

lüm cezasma çarptırıtmaları hakkmda 3/386 nu-
maralı Başvekfilet tezkeresine dair 15 - II - ı930 tarihinde 549 numaralı karar 

olarak kabul edi l miştir. 

2 - Alaşehrin Dinarlİ Köyünden Hacı İsmail 
naını di ğer Ayaşlıoğullarından İbrahimoğlu Hali
min i daını h akkında 3/331 numaralı BaşveldUet 

tezkeresine dair. 

3 - Amasyarun Bağlıca Köyünden Bülbüloğ·u l

Jarından Alioğlu Arifin ölüm cezasına çarpılması 

hakkmda 3/ 466, Kuyucuk Nuhiyesinden Musaoğlu 
Alımedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/470, 
Akçealıadın Ahendc Köyünden Karacaoğull arın

dan Mıkdat Hasamu ölüm cezasına çarpılması 

hakkında 3/480 ve Srndırğının Rizaiye Köyünden 
Ahmetoğlu İsmailin ölüm cezasına çarpılması hak-

5 2 XII - 1929 tarihinde 
olarak kabul edilmiştir. 

528 numaralı karar 

krnda 3j48ı numaralı Başvckal et tezkeresine dair 9 - VI - 1930 tarihinde 575 numara lı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

4 - Antalya Meb'usu Ahmet Saki ve Yozgat 
Meb'usu Ahmet Harndi Beylerin, umuru belediye
ye ait alıkarnı cezaiye hakkındaki 17 kanunusanİ 
1927 tarih ve 959 numaralı kanunun ikinci madde
sinin tadiline dair 2j54 ve Kayseri Meb'usu Hasan 
Ferit ve Mardin Me b 'usu İrfan Ferit Beylerin, 
nınuru belediyeye ait ahkamı cezaiye hakkındaki 
kanunun bazı maddelerini tadil edici 2/ 115 numa-
ralı kanun teklifleri hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1608 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

[ı] Ru mkamlm·, meselti bir kantın i~·in mii.teaddit enciimenlerce mazbaüı tcınzirn ett-ikle1·i cihetle, 
bittabi hakikatı göstennezle1·. 
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5 - Arapsunun Ecikagıl köylinden olup Mu

curun Kabaca köyünde mukim kahya oğullarmdan 
Abbasoğlu İbrahim ve köse oğullarmdan Memetoğ
lu Mustafanın ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 
3/417 numaralı BaşvekaJet tezkeresine dair. 29- III- 1930 tarihinde 554 numaralı karar ola· 

rak kabul edilmiştir. 
6 - Arazinin kısa bir müddet zarfmda umumi 

tahririnin icrası ile yeni kıymetler üzerinden vergi 
alınmasının temini için tecrübeler icrası hakkında 
1/502 numaralı kanun layihası hakkında 29- V -1930 tarihinde 1651 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
7 - Askeri usulü mahkemeleri ve askeri ceza

ları hakkında 1/539 numaralı kanun layihasına 

dllir. 

8 - Devlet demiryolları istimlak kanununun 
tefsiri hakkında 3/316 numaralı Başvekalet tezke
resine dair. 

9 - Erzurumun Kolhisar köyünden Kadiroğul
larrndan Memetoğlu Hüseyinin olüm cezasına çar
pılması hakkında 3/424, Abdürrahmanoğlu Muslu
nun olüm cezasına çarpılması hakkında 3/452, 
Hüseyinoğlu Pir Alinin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/454, Çakıcı Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/455, Ayancığın Sökeçayırr 
köyünden Sabancıoğullarından Ahmetoğlu Şükrü-

' nün ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/456, 
Cebren hırsızlık yapan ve adam öldüren Bartının 
Kaman köyünden Hasanoğlu Haşimin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 3/458, Sürücünün Boz
tepe köyünden Tahir ve Memedi öldüren Sürücün 
Ziyaret köyünden Şeyhoğlu Halilin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/459 ve Biganın Cihadiye 
köyünden Selimoğlu İbrahimin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/462 numaralı Başvekalet 

22- V- 1930 tarihinde 1631, 1632 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1930 tarihinde 1607 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

tezkerelerine dair. 22- V -1930 tarihinde 564 humaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - Ganaimi bahriye kanununun dördüncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki 5/41 numaralı Arzu-
hal Encümeni mazbatasına dair 8 - II - 1930 tarihinde 548 numaralı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

ll - Gedizin Gökler Köyünden Eminoğulların
dan Mustafaoğlu Molla Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/401 numaralı Başvekalet tez-
keresine dair 20 - II - 1930 tarihinde 551 numaralı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
12- Giresun Meb'usu Hakkı Tarık Beyin, avu

katlık kanununun bazı maddelerini tadil edici, 708 
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numaralı kanunun 6 ıncı maddesinin tefsiri hak
kında 4/46 numaralı takririne dair 

13 - Gümrük kanununa müzeyyel mevat hak
kındaki kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair 
3/123 nu~aralı Başvekalet tezkercsi hakkında 

14- Gümrük kanununun 43 üncü maddesinin 
tadili hakkında 1/86 numaralr kanun layİlıasma 

27- I- 1930 tarihinde 544 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15- II- 1930 tarihinde 1560 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

dair 4- I- 1930 tarihinde 1549 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - Hapisanelerin idaresi hakkında 1/653 nu-
maralı kanun layihasma dair 14- VI- 1930 tarihinde 1721 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
16 - Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim 

ve tazminat hakkındaki 889 numaralı kanunun 8 
inci maddesinin tcfsirinc dair 3/440 numaralı Baş-
vekalet tezkeresi hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1611 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

17 - Hukuk usulü muhakcmeleri kanununun 
36 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasının tadili hak
kında 1/591 numaralı kanun layihasma dair 

18 - Hukuk usulü mahkemeleri kanununun 
573 üncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 1/452 
numaralı kanun layihası hakkında 

19 - lhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun bazı maddelerinin tadİline dair 

1 O- IV - 1930 tarihinde 1582 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

14- XII- 1929 tarihinde 1539 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1/413 numaralı kanun layihası hakkında 1 - II- 1930 tarihinde 1555 numaralı kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir·. 

20 ~ İnegölün Genci köyünden Bekiroğlu İs
tnailin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/402 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair. 20- II- 1930 tarihinde 552 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
21 -İnhisar idarelerinin şahsiyeti hükmiyeyi 

haiz müessesat halinde ve mülhak bütçe ile idaresi 
hakkında 1/159 numaralı kanun layİhasile Sıvas 

me b 'usu Remzi ve Denizli m eb 'usu Mazhar Müfit 
Beylerin tütün, şeker ve şekerli mevat ve İspirto 

ve meşrubatı küuliye inhisarlarmm mülhak bütçe 
ile idaresi ve varidat ve masarifatınm cibayet ve 
icrasından sonra Divanı Muhasebat murakabesine 
tabi tutulması hakkmda 2/25 numaralı kanun tek-
lifine dair. 31 - V - 1930 tarihinde 1660 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

22 - İrtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas ve diğer 
bazı cürümlerle maznun olan eşhası askeriyenin 
muhakemesi usulü hakkında 1/557 numaralı kanun 
layİlıasma dair. 31 -V- 1930 tarihinele 1662 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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23 - İsmailoğlu Memedi öldüren Kozamu Ha

mam köyünden Bekiroğlu Caferin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/351 numaralı Başvekiilet ' 
tezkeresine dair. 27 -I- 1930 tarihinde 545 numaralı 

rak kabul edilmiştir. 
karar ola-

24 - İspençiyari ve tibbi müstahzarlar hak
kmdaki kanuna müzeyycl 1/556 numaralı kanun 
layihasma dair 

25 - İspirto ve meşrubatı küuliyc inhisarı 
hakinndaki kanuna bir fıkra tezyiline dair 1/248 
numaralı kanun Hiyihası hakkında 

, 

6 - II - 1930 tarihinde 1557 numaralı kanun 
olarak kabul ed ilmiştir. 

10 - III - 1930 tarihinde Hükı1mete iade edilmiş-
tir. 

26 - Jandarma Yüzbaşılarından 
Beyin, affi hakkında. 

Sabahattin 

27 - Kabahatlerin affi ve bazı cüriimlcrin ta
kibat ve cezalarımn tecili hakkındaki kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair 3/463 numaralı 

24 - IV - 1930 tarihinde 1594 mımaralt kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet teskeresi hakkında 31 - V - 1930 tarihinde 573 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

28 - Kanunu medeninin 268 ve 269 uncu mad
/ delerinin tefsiri hakkında 3/27 numaralı Başveka-

let tezkeresine dair 27 - I- 1930 tarihinde 542 numaralı karar olarak 
kabul ed ilmiştir. 

29 - Memurin kanununa müzeyycl 1/548 nu-
maralı kanun layihası hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1609, 1610 numaralı ka-

30 - Muamele vergisi kanununun üçüncü mad-
desinin birinci fıkrasrnrn tefsiri hakkrnda 3/ 181 
numaralı BaşvekiUet tezkeresine dair 

31 - Muhtelit hakem mahkemelerinden sadrr 
olan hükümlerin tenfizi hakkında 1/ 569 numaralı 
kanun layihasrna dair 

32 - Mustafakemalpaşa Kazasının Ezanlr kö
yünden Memetoğlu Hakkının mahkum olduğu beş 
sene on ay hapis cezasmm affi hakkmda 3/282 

nun olarak ka bul edilmiştir. 

14 - XII - 1929 tarihinde 150 numaralı tefsir 
olarak ka bul edilmiştir. 

22 - V - 1930 tarihinde 1633 numaralı kıınun 

olarak kabul ed ilmiştir. 

numaralı Başvekalet tezkeresine dair 14 - XII - 1929 tarihinde 523 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

33 - Nevşehirin Herekli Mahallesinden Dervi
şoğlu Mustafanın ölüm cezasma çarpılması hakkında 
3/406 numaralı Başvekalet tezekeresine dair 10- IV - 1930 tarihinde G57 numaralı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
34 - Noterlik kanununun üçüncü maddesinin 

tadili hakkında 1/577 numaralı kanun layihasrna 
da h· 20- II- 1930 tarihinde 1568 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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35 - 10 eylul 1337 tarih ve 151 numaralı 
kanunun 7 inci maddesine bazı fıkralar ila
vesine dair 1/720 numaralı kanun layihası hak
kında 

36 - ll nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli 
gümrük kanunlarile müzeyyelatnıın bazı maddele
r inin tadili hakkında 1/493 numaralı kanun layi
~-ıasma dair 

37 - Safranbolunun Ovatintin köyünden Fey
zioğlu Kara Hazım ve Mustafaoğlu Halilin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında 3/321 numaralı 

5 - VI - 1930 tarihinde 1687 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - VI - 1930 tarihinde 1723 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresine dair 14- XII- 1929 tarihinde 537 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

38 - Saiınbcyli Kazasınm Çanak köyünden 
Alioğlu Mustafanın ölüm cezasma çarpılması 

hakkmda 3/385 numaralı Bş. V. tezkeresine dair 15- XI- 1930 tarihinde 550 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

39 - Siverekli Hacı Eyup oğullarmdan Eyu
poğlu Memet Suphinin ölüm cezasına çarptml
ması hakkmda 3/323 numaralı Başvekalet tezke
resine dair 

40- Şişlioğullarmdan Yakuboğlu Alinin idaım 
hakkmda 3/324 numaralı Başvekalet tezkeresine 
dair 

<11 - Tababet ve şuabatı san 'atlarmm tarzı 

icrasma dair olan kanuna bazı maddeler tezyili 

14- XII- 1929 tarihinde 533 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

5 -XII - 1929 tarihinde 529 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 1/719 numaralı kanun layihasma dair 4- VI- 1930 tarihinde 1686 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

42 - Tasarrüf sandıkları tesisi hakkmda 1/730 
numaralı kanun Hlyihasma dair 10- VI- 1930 tarihinde 1711 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

43 - Ticarethanelerde ve billimum müessesat
t-a bulunan ve han, apartman ve otellerde oturan
larm verrneğe mecbur oldukları hüviyet varakası 
hakkmda 1/712 numaralı kanun layİlıasma dair 10 - VI - 1930 tarihinde 1704 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

44 - Ticarette tağşişin men 'i ve ihracatm mu
rakabesi hakkmda 1/724 numaralı kanun layİlıasma 
dair 10- VI - 1930 tarihinde 1705 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

45 - Ticaret ve Sanayi odaları azalarile ınüstalı
demininin vazifci memurelerindeıı dolayı takibat 
ifası halinde Devlet memurları gibi muhakemeleri 
icap edip etmiycceğinin tefsiri hakkmda 3/260 mı-
maralr Başvekalet tezkeresine dair 27- I- 1930 tarihinde 543 numaralı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
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46 - Tosyanrn Deden köyünden Alioğlu Şev

kinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/418 
nurnaralı Başvekalet. tezkeresine dair. 10- IV- 1930 tarihinde 559 nurnaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
47 - Türkiye Cürnhuriyetile Alınanya Hüku

meti arasmda akit ve imza edilmiş olan hukuki 
ve ticari rnevadı adliyeye rnüteallik münasebatı 

mütekabileye dair mukavelenamenin tasdikı hak-
kında 1/585 nurnaralı kanun layİlıasma dair. 15- V- 1930 tarihinde 1622 nurnaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir . 
. 48 - Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kral

lığı arasmda aktolunan iadei rnücrimin mukave
lenamesinin tasdikı hakkında 1/602 numaralı ka
nun layihasına dair. 

49 - Tütün idarei inhisariyesi memurlarının 

memurini resmiyeden addile vazifei memurelerin
den rnütevellit veya vazifei resmiyelerini ifa sıra

sında hadis olan cürürnlerinden dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanunu alıkilmının tatbikı 

lazım gelip gelmiyeceğiniıı tefsirine dair 3/115 

·~··,·· ··· 

20 - V - 1930 tarihinde 1645 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında. 10- IV- 1930 tarihinde 556 numaralı karar ola· 
rak kabul edilmiştir. 

50 - Tütün inhisarı hakkında 1/466 numaralı 
kanun layihasrna dair. 

51 -Umumi hıfzrssıhha hakkında 1/441 numa
ralı kanun layİhasile Kırklareli M eb 'usu Dr Fuat 
eByin, çocukların içki ve tütün kullanmalanmn 

9 - VI - 1930 tarihinde 1701 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

men 'i hakkında 2/4 numaralı kanun teklifine dair 24- IV- 1930 tarihinde 1593 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

52 - Umumi ve hususi kaza salilhiyetini haiz 
mahkemeler arasrndaki ihtilafatrn halli hakkında 
1/715 numaralı kanun layİlıasma dair 

53 - Uyuşturucu maddeler hakkındaki 1369 
numaralı kanunun 8 inci roaddesile 16 mcı mad
desinin son fıkrasrnın tadili hakkında 1/667 numa-

4- VI- 1930 tarihinde 1684 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ralı kanun layihasına dair 4- VI- 1930 tarihinde 1685 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

54 - Uzunzaim köyünden Musaoğlu Abdulla
hın ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/419 nu-
maralı Başvekalet tezkeresine dair 10- IV- 1930 tarihinde 560 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

55 - Veraset ve intikal vergısı kanununun 
15 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/ 464 numara-
lı Başvekalet tezkeresine dair 9 - VI - 1930 tarihinde 162 numarali tefsir olarak 

kabul edilmiştir. 
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56 - Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı 

maddeler tezyiline dair ı;725 numaralı kamm 
Hiyihası hakkında 8- VI- ı930 tarihinde ı697 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encümeninden gelen mazbatalar 

Üç mazbatadan ı i kanun, ı i karar olarak kabul edilmi:;:, 1 ı Eııcünıeııe iade kılrnmıştır. 

1 - Cebcliberckct Mcb 'us u Naci Paşa ilc Ordu 
Me b 'usu İsmail Beyin, Konyalı Başaralı Zade Mus
tafa inızalı istida hakkında Arzuhal Encümenince 
ittihaz olunan 302 numaralı kararm Umumi He
yette müzakeresine dair 4/ 71 numaralı takriri 
hakkında 15 - V- ı930 tarihinde Umumi Heyetten tekrar 

encümene iade edilmiştir. 
2 - Ganaimi bahriye kanununun 4 üncü mad-

desinin tefsiri hakkında 8 - II - 1930 tarihinde 548 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Jandarma Yüzbaşılarmdan 

Beyin affi hakkında 
Sabahattin 

24- IV - ı930 tarihinde 1594 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninden gelen mazbatalar 

Encümence Heyeti Umumiyeye sevkedilen 145 m:ı.zbatadan 120 si kaıınn, 13 ü tefsir ve 12 si karar 
olarak kabul edilmiştir. 

1- Adiiye Vckaleti ı929 senesi bütçesine 
40 000 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 
] / 650, Dahiliye Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 
60 000 liralık münakalc yapılması hakkında 1/ 666, 
ve İktısat ve Hariciye Vekaletleri 1929 senesi büt
çelerinde miinakale yapılmasma ve munzaın tah
sisat verilmesine dair 1/677 numaralı kanun la-
hihaları hakkında :J.9 - V - 1930 tarihinde 1628 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
2 - Ankaradan gayri Şehir ve kasabalardaki 

telefonlara dair olan kanunun beşinci maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkında 1/579 numaralı kanun 
layihasma dair 1 - V - 1930 tarihinde 1601 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
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3 - Ankara İmar Müdürlüğünün 1930 senesi 
bütçesi hakkında 1/ 696 numaralı kanun layihası 
hakkında 26 - V - 1930 tarihinde 1646 nıımaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
4 - Ankara Şehremanetince aktedilecek istik

raza Maliye V ekiiletinin kefaletine dair 1/ 7 42 nu-
maralı kanun layihası hakkında 10 - VI - 1930 tarihinde 1724 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
5 - Ankara şehri su tesisatı hakkında 1/ 734 nu

maralı kanun layihasına dair 

·6 - Arazinin kısa bir müddet zarfmda umu
mi tahririnin icrası ile yeni kıymetler üzerinden 
vergi almmasmm temini için tecrübeler icrası 

10 - VI - 1930 tarihinde 1712 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 1/502 numaralı kanun layihasına dair 29 - V - 1930 tarihinde 1651 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - Askeri liseler talebesinin et istihkaknun 
koyun eti olup olmadığmm tefsiri hakkında 3/444 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair . 24 - V - 1930 tarihinde 160 numaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir. 
8- Askeri memurlar kanununun yedinci mad

desine müzeyyel 1/580, askeri memurlar kanunu
nun ikinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 1/ 581 
ve askeri memurlar kanununa bir fıkra ilavesine 
dair 1/603 numaralı kanun layİhaları hakkında 24 - V - 1930 tarihinde 1637 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
9 - Bazı devairin 1930 senesi bütçesinde mü

nakale yapılmasma ve Milli Müdafaa V e kaleti 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair 1/747 
numaralı kanun layihası hakkında 2 - X - 1930 tarihinde 1727 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
10 Berlin Büyük Elçilik binasile 

Tahran Büyük Elçilik binası arsasmm satılmasına 
mezuniyet verilmesi hakkında 1/651 numaralı ka
nun layihasına dair 

ll - 1341 senesi bütçe kanununun yirminci 
maddesinin tefsirine dair 3/ 304 numaralı Başve
ka.let tezkeresine dair 

12 - 1494 numaralı kanunun .deniz zabitlcri 
heyetine mahsus muvakkat maddesinin (A) fıkra
sını tadil edici 1/617 numaralı kanun layihasına 
dair 

13 - 1930 senesi bütçesi hakkm<.la 1/ 529 nu
maralı kanun layİlıasma dair 

31 -V- 1930 tarihinde 1668 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1930 tarihinde 541 numaralı karaı· ola- · 
rak kabul edilmiştir. 

1- V- 1930 tarihinde 1604 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 -V - 1930 tarihinde 1630 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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14 - 1930 senesi bütçesine merbut cetvellerle 

masraf fasıllarına ait meşruhattaki bazı noksanlar 
hakkında 17 -VI- ı930 tarihinde 578 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
15- Bütçe Encümeninin, Hudutlar ve Sahilier 

Sıhhat Umum Müdürlüğünün ı929 senesi bütçe ka
nununa. müezyyel 2/114 mmıaralr kanun teklifinr. 
dair 

ı6 - Cümhuriyt Merkez Bankası hakkmd::ı 

30- XII- ı929 tarihinde ı547 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

1/718 numaralı kanun layihasma dair ll -VI - 1930 tarihinde ı 715 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - Dahiliye memurini hakkmda 1/132 nu
maralı kanun layİlıasma dair 

ı8 - Dahiliye Vekaleti merkez teşkilatı hakkm-

9- V- ı930 tarihinde 1700 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

da 1/635 numaralı kanun layihasma dair 19 -V- 1930 tarihinde 1624 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - Damga resmi kanununun 13 üncü madde
sinin sekizinci fıkrasmm tefsirine dair 3/315 nu-
maralı Başvekalet tezkeresi hakkmda 14- XII- ı929 tarihinde 1541 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

20 - Darülfümu1un 1929 senesi bütçesindr 
ı 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/604 
numaralı kanun layihası hakkında 

21 - Devlet Demiryolları istimluk kanununun 
tefsiri hakkında 3/ 316 numaralı Başvekalet tez
keresine dair 

22 - Devlet Demiryolları ve Limanları Umrıın 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçesi hakkında 1/ 661 
numar.alı kanun layihasma dair 

23 - Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürlüğünün 1930 senesi bütçe kanununun bazı 
maddeleri hakkında 1/66ı numaralı kamın layiha
sına dair 

24 - Devlet memurları maaşatmm tevhit ve 
teadülü kanununun muallimler kısmına ait azami 
kadroyu tesbit edici 1/ 634 numaralı kanun layi-

14- IV- 1930 tarihinde 1589 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15- V- 1930 tarihinde 1607 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24- V- 1930 tarihinde 1639 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31 -V- ı930 tarihinde 1667 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

.hasına dair ı5- V- ı930 tarihinde 16ı 7 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - Devlet memurları maaşatmm tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı ta
dilat icrasma dair 1/674 ve Nafra fen mekteplerilc 
yüksek mühendis mektebi ressam ve topoğraf şube
lerinin tevhidi ve yüksek mühendis mcldebi tasarru
fatından olan 34 770 lira 18 kuruşun mezkfir rnek-
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tebin 1930 senesi bütçesine ilavesine dair 1/692 
numaralı kanun layİhaları hakkında 31- V -1930 tarihinde 1659 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
26 - Edirne M eb 'usu H . Hayri Bey ve arkadaş

larının, 1926 tarih ve 885 numaralı iskan kanunu
nun mer 'iyete iadesi hakkında 2/109 numaralı ka-
nun tcklifine dair 5 - XII- 1929 tarihinde 1535 numai'alı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
27 - Eğlence ve husUs! istihlak vergisi kumı

nunun tadili hakkında 1/304 numaral kanun layi
hasına dair 

28 - Emniyeti Umumiyc Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 25 000 liralık münakale icra
sma dair 1/588, Hariciye Vekfileti 1929 senesi büt
çesinde 45 000 liranın münakalesinc dair 1/590 
ve Umuin J andarına Kumandanlığı 1929 senesi 
bütçesinde 100 000 liralık münakele icrasma dair 

19 -V- 1930 tarihinde 1629 nurnaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1/594 numaralı kanun layİhaları hakkında 22 - III - 1930 tarihinde 1570 nurnaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29 - Erzincan Meb 'usu Saffet Beyin, 21 mart 
1927 tarih ve 995 numaralı kanunun 1 inci madde
sine 1 fıkra tezyili hakkında 2/132 numaralı kanun 
teklifine dair 31 -V - 1930 tarihinde 1664 numaralı kanun ola

rak kabul ed ilmiştir. 

30 - Erzincan Meb 'usu Saffet Bey ve 116 arka
daşmm, Türk Ocakları Merkez Heyetince aktedile
cek istikraza Maliye V ekaletinin kefaletine dair 
2/119 nurnaralı kanun teklifi hakkında 20- II- 1930 tarihinde 1563 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
31 - Evkaf Urnum Müdürlüğü 1929 scncsı 

bütçesinde 53 000 liralık münakale yapılması hak-
kında 1/ 702 numaralı kanun layillasına dair 29- V- 1930 tarihinde 1655 numaralı kanun 

olara k kabul edilmiştir. 
32 - Evkaf Umurn Müdürlüğü 1929 senesi 

bütçesinde 62 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/ 600 numaralı kanun la.yihasma dair 

33 - Evkaf Umum lVIiidürlüğü 1930 senesi 
bütçesi hakkmda 1/599 numaralı kanun layihası
na dair 

34 - Eytam ve cramil maaşlarından 100 kuru
şa kadar olanlarının tasfiyesine davam hakkında 
1/206 ve askeri ve mülki tekaüt ve askeri: istifa 
hakkında 1/625 numaralı kanun layihasma dair 

35 - 7y1Ul- teşrinisani 1341 aylarrna ait ra
porların takdim kılmdığrna dair 3/31 numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresinin ikinci 

24 - IV - 1930 tarihinde 1598 
olarak kabul edilmiştir. 

numaralı kanun 

29- V- 1930 tarihinde 1653 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3- VI- 1930 tarihinde 1683 
olarak kabul edilmiştir. 

numaralı kanun 
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maddesi hakkmda 

36 - Ganaimi bahriye kanununun dördüncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki 5/41 numaralı Ar
znhal Encümeni mazbatasına dair 

37 - Gazete primleri hakkında 1/566 nurnararı 
kanun layihasile Giresun M eb 'usu Hakkı Tarık 

Beyin, Türk harfl erinin kabul ve tatbikr hakkm
daki kanunun meriyeti tarihinde intişar ed~n 
Türkçe matbuata prim verilmesine dair 2/104 

28- XI - 1929 tarihinde 525 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

8 - II - 1930 tarihinde 548 numaralı 

olnı·ak kabul edilmiştir. 

karar 

numaralı kanun teklifi hakkında 27 -III - 1930 tarihinde 1575 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

38 - Giresun vilayetine 54 000 liranın ikrazr 
hakkmcla 1/697 mınıaralı kanun layihasma dair· 

39 - Gümrük kanununa müzeyyel ınevat hak
kmdaki kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair 

29- V- 1930 tarihinele 1650 numaralı 
olarak kabul edilmiştir. 

kanun 

3/123 numaralı Başvekalet t czkeresi hakkmda l!"i- II- 1930 tarihinde 1560 mınıaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

40 - Gümrük kanununun 43 üncü maddesinin 
tadili hakkında 1/86 numaralı kanun Iayilıasma 

dair 

41 - Gümr{ikler Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 18 650 liralık münakale yapılması hak
kırıda 1/608, Harita Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 24 666 liralık münakale yapılması hak
kmda 1/609, . İmalatı Harbiye Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 120 700 liralık mümıkale ya
pılmasına dair 1/611 ve Sıhhat ve İçtimai Muavc
net V ekaJeti 1929 senesi bütçesinelP 50 000 1 iralık 
münakale yapılması hakimıda 1/616 mımaralı ka
nun la.yihalarına dair 

42 - Gümrük memurlarının hayvan yem bedeli, 
taamiye ve yevmiyeleri hakkrnda 7j6G2 numaralı 

4- I - 1930 tarihinde 1549 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10- IV -1930 tarilıiııde 1!i38 mınıaralı kanun ola
ı ·a k kabul edilmiştir. 

kanun layihasma dair l !i- V- 1930 tarihinde 161G numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

43 - Gümrük muafiyetine ait bazı lıususi ka
nunların m er 'iyetlerinin devam edip etmiyeceği-

nin tefsiri hakkında 3/343 numaralı Başvcldllct tez- • 
keresine dair 14 - XII- 1929 tarihinde 151 numaralı tefsir ol~ 

rak kabul edilmiştir·. 
44 - Gümrük tarife kanununa mcrbut tarife

nin 114 numaralı A frkrasmrn ve 21 mayıs 1927 
tarih ve 1039 numaralı muamele v.ergisi kanui{u
nun 3 üncü maddesinin H fıkrasının tadili hak-
krnda 1/ 589 numaralı kanun Hiyihasma dair 29- III- 1930 tarihinde 1577,1578 numaralı ka

nun olarak kabul edilmiştir . 
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4.5 - Gümrük tarife kanununun 5 inci madde

sinin· 16 ıncı fıkrası hükmünün kutuluk tahtala
ra da . şumulü olup olmadığının tefsiri hakkında 

3/484 numaralı BaşvekaJet tezkeresine dair ı2 -VI- ı930 tarihinde ı 717 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

46 - Gümrük tarife kanununun 14 üncü mad
desi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifa- · 
de edecek eşyaya ait cetvelin gönderilcliğine dair 
3/487 numaralı Başvekalet tezlteresi hakkında 

47- Gümrük tarife kanununun 31 inci madde
sinin tefsiri hakkında 3/ 407 numaralı Başvekalet 
tezkeresine daü· 

48 - Hapishanelerin idaresi hakkrnda 1/653 
numaralı kanun layihasrna dair 

49 - Hariciye e Vkaleti ı929 senesi bütçesine 
20 000 ve 64 300 liralık munzam tahsisat verilme
sine dair 1/619,621 numaralı kanun layİhaları 

ı o -VI - ı930 tarihinde ı 708 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir· . 

3ı -V- ı930 tarihinde 1669 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

ı4- VI- ı930 tarihinde 1 72ı numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

hakkında 3 - VI - ı930 tarihinde ı579 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

50 - Hava sınıfı mensubinine veril ecek zamaim 
ve tazminat hakkındaki 889 numaralı kanunun 8 
inci maddesinin tcfsirine dair 3/440 numaralı Baş-
vekalet tezkeresi hakkında ı5- V -1930 tarihinde 1611 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
51 - Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyelerinin 

kat 'ına karar verilmiş olan zabİtandan Ali Karar 
Heyetinve haklarındaki heyeti mahsusa kararlarının 
r ef'ine karar verilmiş olanlara tekaüt maaşmm han
gi tarihten itibaren tahsisi lazım geleceğinin tefsiri 
hakkmda 3/350 numaralı Başvekal et tezkeresine 
dair 

52 - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum MüdÜl'
lüğünün ı930 senesi bütçesi hakkmda ı;553 numa-

24- V- ı930 tarihinde 1638 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ralı kanun layİlıasma dair ı4- IV- ı930 tarihinde' ı588 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

53 - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğü memurlarımn, maaşatm tevhit ve tcadülü hak
kındaki kanuna ithallerine dair ı;555 numaralı !m-
nun layiliası hakkında • ı4- IV- ı930 tarihinde 1587 numaralı kanun ola-

54 - Husus! kanunlara müsteniden yapılmış 

olan işler için verilen avanslarm sureti mahsubıına 
dair ı;552 numaralı kanun layihası hakkında 

55 - İdare Heye~inin; nisabı müzakere kanu
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 2;ı28 ve 

rak kabul edilmiştir. 

27 - I- 1930 t.arilıinde ı552 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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nisabı müzakere kanununun yedinci maddesini mu
addil 272 numaralı kannn hükümlerinin ilgası hak-
kında 2jı3ı numaralı kanım tekliflerine dair 15- V- ı930 tfırihinde ı6ı3 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
56 - İdare IIeyctiniıı, B. M. lVI. ı929 senesi 

bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda milna
kale icrasrna dair 2/113 numaralı kanun teklifi 
hakkında 30 - XII - ı929 tarihinde 

57 - ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun bazı maddelerinin tadİline dair 
1/4ı3 numaralı kanun layihası hakkında 

58 - İktısat Vekaletince mübayaa olunacak 
merinos koç ve koyunlarmlll tevzii hakkrnda 

olarak kabul edilmiştir. 

l - II - ı930 tarihinde 
olarak kabul edilmiştir. 

• 

ı548 numaralı kanun 

ı555 numaralı kanun 

1/731 numaralı kanun la yi h asma dair J O - VI - 1 Ş30 tarihinde 1703 numaralı kanun 
olarak kabıd edilmiştir. 

59 - İktısat Vekaleti ı929 senesi bütçesinde 
ı 900 liralık münakale yapılmasma dair ı/682 ve 
Maliye Vekaleti 1929 senesi bütçesine 40 000 li
ralık munzam tahsisat verilmesine dair ı;629 nu-
maralı kanun layİhaları hakkında 24 - IV - 1930 tarihinde ı597 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
60 - İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi 

ve tecziyeleri hakkında 1/63ı numaralı kanun la- J O - VI - ı930 tarihinde ı 702 numaralı kanun 
yİlıasma dair olarak kabul edilmiştir. 

6ı - İnhisar idarelerinin şah~iyeti hükmiyeyi 
haiz müessesat halinde ve mülhak bütçe ile idaresi 
hakkında ı;ı59 numaralı kanun layİhasile Sıvas 
Meb'usu Remzi ve Denizli Meb'usu Mazhar Mü
fit Beylerin, tütün, şeker ve şekerli mevat, İspirto 
ve meşrubatı küuliye inhisarlaruun mülhak bütçe 
ile idaresi ve varidat ve ınasarifatmm cibayet ve 
icrasrndan sonra ' Divanı Muhasebat murakabesine 
tabi tutulması hakkında 2/ 24 numaralı kanun 
teklifine dair 3 L - V - J 930 tarihinde 1660 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
62 - İnşa olunacak şose ve köprüler teahhü

datının gelecek seneye sirayeti hakkında ı;638 

numaralı kanun H1yihasına dair 5 - VI - 1930 tarihinde ı688 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

63 - İstanbul Darülfünunnnun 1930 senesi 
bütçesi hakkında ı/683 numaralı kanun layihası-
na dair 29- V- 1930 tarihinde ı652 numaralı kanun 

'. 
64 - İstanbul M eb 'us u Süreyya Paşaıun, köp

rülerden rnüruriye resmi alınmaması hakkında 
2;ı22 numaralı kanun teklifi ile köprü müruriye
si hakkmdaki 1223 numaralı kanunun tadiline da-

olarak kabul edilmiştir ' . , 

ir 1/620 numaralı kanun layihası hakkmda 24 - IV - 1930 tarihinde ı596 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 
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65 - İstatistik Umum Müdürlüğü ı929 senesi 

bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hak
kmda ı/668, Maliye V e kaleti ı929 senesi bütçesin
de 23 000 liralık münakale yapılması hakkında 

J/679, Maliye Vekale.ti ı929 senesi bütçesinde 
ı68 6ı7 liralık fevkalade tahsisat verilm.esine dair 
ı/680, J andarma Urouro Kuınandanlığı ı9?9 sene
si bütçesinde ınünakale yapılmasına dair 1/687, 
Milli Müdafaa Vekaleti ı929 senesi bütçesinde 
münakale yapılınası hakkında ı;689, İskan Uınum 
Müdürlüğü ı929 senesi bütçesinde ıo 000 liralık 

münakale yapılması hakkmda ı;694, ve lVIaliye ve 
Dahiliye Vekaletlerile İskan Umunı Müdürlüğü 
ı929 senesi bütçeleri arasmda 32 000 liralık nıüna-
kale yapılması hakkında ı;695 numaralı kanun 
layihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec-
lisi ı929 senesi bütçesinin birinci faslının ikinci 
maddesindeki tahsisatm mahsup muamelesi hak-

• 

kında 2/ı33 numaralı kanun teklifine dair 22- V- ı930 tarihinde ı635 numaralı kanun 

66 - İstatistik teşkilatı hakkında ı;35ı numa
ralı kanun layİhasile istatistik teşkilatma dair kanun 
layihasmm tesrii intacı hakkında 3/286 numaralı 

olarak kabul edilmiştir . 

Başvekalet tezkeresine dair ı -II - ı930 tarihinde 1554 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

67 - İstiklal harbi malul zabitan ve efradına 
verilecek nakti müldfata dair 1/55ı ımınaralı ka
nun layihası hakkında 

68 - İstiklal harbi malı1l zabitaıı ve efradına 
verilccek para mükafatİna dair tanzim edilen ı5 

inci defterin gönderildiği hakkında 3/429 numaralı 

ı -II - ı930 tarihinde ı556 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Başyekalet tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası 7- IV- 1930 tarihinde ı58ı numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

69 - İzmir Meb 'usu lVIiinn ür Beyin, maaş Immı
nunun ikinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 
2/110 numaralı kanun teklifi hakkında. 15- Il- ı930 tarihinde 1559 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

70 - Jandarma kanunu layihası hakkında ıo- VI -ı930 tarihinde 1706 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

71 - Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin 

devrine ve ıo milyon dolarlık istikraz akdine dair 
ı/738 numaralı kanun layihası hakkmda ı5- VI- ı930 tarihinde 1722 numaralı kanun oıa

mk kabul edilmiştir. 
72- Kocaeli Meb 'usu Reşit Saffet Beyin, güm

rük kanununun 5 inci maddesinin ı4 üncü fıkrasını 
tadil edici 2jı26 numaralı kanun teklifine dair 5 -V- ı930 tarihinde ı605 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
73 - Kocaeli Vilayetinin Karamürsel Kazasına 

merbut Yaluva Nalliyesinin kaza haline ifrağile İs-
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tanbul Vilayetine ilhakı hakkmda 1/531 numaralı 

kanun ın.yihasıııa dair 

74 - Konya Ovası Sulama ldarcsiııiıı 1930 sc-
nesi bütçesi hakkında 1/ 644 numaralı kanun 
layiluısına dair 

75 - .Maal'if teşkilatı hakkındaki kanunun 1 l 
inci maddesi hükırıünün iki sene tecili hakkında 

~-:XII- 1939 tarihinde 1533 numaralı kanun ola
rak kabul cd0ilm iştir. 

24 - V - 1930 tal'ihinde 1640 numaralı kanun 
olaı-ak kabul edilmiştir. 

1/ 723 nuınal'alı kanun Hiyihasına dair 1 O - V 1 - 1930 tari h inde 1707 ııuınanılı kanun 
olarak ka bul edilmiştir. 

76 - Maarif Veldleti 1929 senesi bütçesine 
130 000 lira lık fevkalade tahsisat verilmesine dair 
1/ 515, İktısat Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 
20 000 liraııın nıüııakalesi hakkında 1/ 543, Milli 
Müdafaa Vekaleti Hava kısmı 1929 senesi bütçe
sinde 4 500 liranın münakalesi hakkında 1/ 546 ve 
Milli Müdafaa Vekaleti 1929 senesi Deniz bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda 62 000 lira
lık münakale İcrasına dair 1/ 547 numaralı kanun 
layihalarma dair 

77 - Maa ı·if Ve kaleti 1929 senesi bütçesinde 
nıünakale yapılınası hakkında 1/ 571, Di:iyunu U
mumiye 1929 senesi bütçesine 1 000 000 liralık 

nmnzam tahsisat verilmesine dair 1/ 575, Dahiliye 
Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 28 700 liralık mü
nakale yapılınası hakkında 1/ 582, Maliye Vekilieti 
1929 senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair 
1/ 583, Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinele münakale yapılması hak
Imıda 1/ 584 ve Milli Müdafaa Vcl<ftlcti kara ve 
Askeri Fabrikalar Dımını Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinin ~azı fasıl ve maddeleri arasmda müna
kale icrası hakkında 1/586 numaralı kanun l:1.yi
halarma dair 

78 - Maaş lwnuııunnn baıı mndcleleriniıı tef
sirine dair 3/ 248 numaralı Başvekalet tezkoresi 

26 - XII - 1929 tarihinde 1544, 1545 numaralı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

30 - n - ı 930 tarihinele 1564 numaralı kanun 
olarak ka bul edilmiştir. 

hakkında 27 - III - 1930 tarihinde 1574 numaralı kaııwı 

olarak !~abul edilmiştir. 

79 - Maaş kanununun sekizinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/173 numaralı Başvekalct tezkc
resile maaş kanununun sekizinci maddesinin taeli-
line dair 1/505 numaralı kanun layihası hakkında 14- XII- 1929 tariltiııcle 1538 numaralı kaniuı ola

rak kabul edilmiştir. 
80 - Maaş kanununpn on birinci matldesinin 

tefsiri hakkında 3/175 numaralı Başvckalet tezkc
resine dair 28- XI- 1929 tarihinele 147 numaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir. 
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Sl - 1\laaş kamınunun 17 ,.e Dcvld memurlan 

maaşatının tcvlıit ve teadülüne dair kanunun 6 ııı cı 

madllcsinin tef~iri lıakkmda 3/370 numaralı Baş\'C -

kalct tezkeresine dair J2- TY- 1!.130 tarihinde 561 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

82 - l\iaa:;;atııı t cvlıit ve tcadülli. lıakkımlal;i 

kanuna müzcyyel 1498 nunıaı·alr kaıınııa merbut 
cctvcliıı tadilinc dair 1/660 numaralı kanuu layiha~ı 
hakkında 15- V- 1!)30 tarihinde 1614 numaralı kaııuıı ola

rak kabul edilmiştir. 
83 - l\Ialıalli talı~ili olmıyan borc_:laeııı t erkıııi 

hakkmdaki cctvellcriıı giiuderildiği Jıakkmda 3/4 72 
ııumaralr Başvckalct tezkeresine 'dair 3- VI- 1930 tarihinde 574 mımaralı karar ola

rak kabul edi lmiştiı·. 

S4 - 1\lalıal li talısili olmıyıuı bon:[ al'Jlı t crkıııi 

hakkındaki cülvelin giindcrildiğinc dair 3/430 ını -

maralı Başvı:ktdet t ezleeresi hakimıda ~2 - V- lU:.lO t;ırilıiııdc G6G numaralı karar o l <ı 

rak kabul edi l miştir. 

85 - l\Ialiye V ckfıleti 1929 seııcsi büt ı.;c~iııde 
munzam tahsisat verilmesine dair J / 707 numaralı 
kanun layihası hakkında 

86 - 1\latbuat Uınum l\lii,lürlüğü 1D29 ~cHe::; ı 

bütçesinde 1 703 liralık münakale yapılmasına 

dair 1/ 612 numaralı kanun layİhasile !dare Heye
tinin, Büyük lVIillet lVIeelisi 1929 senesi bütçesine 
3 600 lirairk nıunzam tahsisat verilmesiııe claiı· 

2D- V-] 930 tarihinde 1654 numaralı 
ularak kabul edilmiştir . 

kanun 

2/ 125 ınımaralı kanun teklifi hakkıııda :Z6- JV- 1930 t a rih i ıııJ e 1599 nunwralı kanun 
olarak kabul edilıni:-;tir . 

87 - J\Jcktcpl crdc askerlik dcr~leri okutan mu
allimlerin ücretleri hakkında 1/ 637 numaralı ka
nun layihasma dair 

88 - l\lcımıriu l\aııuııuııun 70 inci maJüesiııiıı 
tefsirine dair 3/ 88 numaralı Divaıu Muhasebat 
Riyaseti tczkeresi hakkrnela 

89 - l\iennı ri n kanun unun Seksen beşiııci 

maddesinin tefsiri hakkında 3/ 58 numaralı Baş

vekalet tezkeresine dair 

90 - Memur in maaşatııı ııı tcv lı it ve 1 eaılülü 
haldmıdaki kanunun tcfsirine dair 3/348 nuruaralı 
Başvekal ct tezkeresi hakkında 

91 - 1\Ievkıi l\Iü~tahk cm knmamlanlarııta ve 
Jiğer fu·ka kumandanı saltdıiyctli mcü: ilenlc 
bulunan zevata 1453 numaralı kanunda gösteril
diği veçhile fn·ka kumandımları gibi maaş verilip 
verilnıiyeceğinin tefsiri hakkmda 3/340 numaralı 

31 -V-] 930 tarihinele 1665 numamlı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

22 - III - l960 t arilıinJe lGö numaralı tcfsir 
olarak kabul eelilmiştir . 

G - xn -1929 tarihinde 147 HUmaralı tefsir 
olarak kabul edilmiştir . 

10- Vl-1930 tarİlıinde 16ö numaralı tcfsir ola
rak kabul edilmiştir, 

• 
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Başvekalet tezkeresine dair 

92 - Billi bankalm·ra trşkil olnıı ııeıı k şekı'r şi r

ketin e iştirake \ 'C avam; n'rilın !'s iıw ılııiı· 1/ 717 

26 - XII- 1929 tarihinde 152 numaralr tefsir ol:.ı
ı·ıık kabul edilmiştir. 

numaralı kannıı ln yilı:ısı h ıı kkmda 10- VI -19:30 l :ı rilıiııd e 1709 ıınnıar:ılı k:.ıııun ola
rıık kabul rclilmiştir . 

93 - J\lilll l\ lüılüfn:ı Vr kniPti 1!1~9 srıırs i biit<:r
sindr 3 riOO liealık ıııüııııknl r )'apılın:ısı lı:ıkkıııd a 

1/560, l\I[ıli ye Ye Nafıa Vekfılrtleı'iiP tstat istik 
Uııınm l\[üclür lii ğ·ünüıı 1929 SPncsi lıiit <:eil' riniıı 

muhtelif fa s ıl \'P m:.ıdtk·lel'i m·asıııda 29 32G lim
hk münalml e yapılmamııa dair 1/ 630, l\Iilll J\Iüda
faa Vekalr.ti 1929 seıws i bütçes inele 4-±8 110 liralık 

münak:ılc yap ılııı:ısı lınkkrnda 1/ 640, Baş\·ckaJ ct 

1929 senes i bütc;es inc 10 000 liralık ıııunzaııı tah
sisat verilmesine dair 1/ 642, Qüıııı·ük l rr Umuııı 

re.ctürlüğ·ü 1929 sem'ı.>i bütçrsinde 14 000 liralık 

müııakale yapılm :ısr h akkında 1/ 6-13, Ilar ita 1 nnıın 
]\•[üdürlüğü 1929 seıws i bütı:rs iııdr 7 500 liralık 

münakal c yapılması lı akkmda 1/ 654, Harita Umum 
]\[üdürlüğü 1929 senesi bütçesinele 2 GOO liralık 

münakaJ e yapılması lıakkmcla 1/655, 1\'faarif Ve
ld leti 1929 senes i bi.it<:rsind c 3 000 liralık ıııüııakal e 
yapılması hakkında 1/ 658 ve Adiiye Vekaleti 1929 
seııesi bütçesinele 35 000 I irairk nı unzaın talısisat 

veri lmesine dair 1/ 66!) numaı-alr kantın la.yilıalarile 

telare Hcyr t inin, Ri yasct.i Uümlıur 1929 senesi 
bütçesinele 1 000 liralık nıüııakale yapılması ha k
kmda 2/ 127 ve ldarc H eyetinin Büyük l\Iiliet l\It'c
li si 1929 senes i bütçes ine ınnıızam tahsisılf' vı·rilııw-

siıır dair 2/ 130 nınnaralı kanun t cklifl eri hal,kıncla G- V -1930 tarihinde 1606 nuınarıılr kanun ola

rak kabnl cdilıniştiı' . 

94 - Milli l\ [i.icl afaa ' rekulet i 1929 scıırs i büt
çesine 2!'l0 000 liı-alık ınnnzam talısisııt vcrilıııesiııı' 

dair 1/598 numaı'alı k:ııııın lilyilıasiiP idar e Hryr 
tinin, B. M. l\1. 1929 srnes i biitçcsin r 3 600 lir:ılrk 

munzam talısi sa t ver.ilm esiıı e d:ıir 2/124 mımara l ı 27- III -1930 tar ihinde 1576 numaralı kanun ola-
kanun teklifi hakkında rak kabul edilmiş tir. 

95 - Muanırlc nrg·isi k:ımıınıının 3 i.inrü ın :H1-

desine iki fıkra tezy ili hnkknıd:ı 1/ 676 ıınmaralr 

kanun layilııısnın dn i ı· 

96 - Muam ele vet'g'isi k ııiı mmııuıı i.i çüıırü mncl

d es inin h iri nci fı knrnsınııı tefsiri !ın kkıııd:ı 3/181 
numaralı Ba~Yekii lrt t ezk eresine dair· 

97 - Mnlııısrbci rıınrınıiyc ka nunnmııı 48 iıw i 

m ::ı cldes inin t cfs irin e dail' 3/ 219 nunuıı·a lı Başv e 

IdJ et tezkeresi lı:ıkkında 

8 - VT - 1930 taı·ihind e 1698 numııralı kaııuıı 

olarak knhnl edi lmiştir . 

14 - xn - 1929 t :ı rihindc 150 nnınnrnlı tefsir 
ularnk kııbul eılilıniştil'. 

5 - xn - 1929 1nı'ilıin r1e 527 ııuın:ırnlı karar 
o l :ır:ık kabul edi l miştir. 
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98 - iı1:üddeti hizmetieri yi1:mi beş seneye var
maksİzın malfıliyetlerine binaen teKaütleri icra e
dilen ve bilahare hasıl olan lüzum üzerine vazifeye 
davet edilerek maaşatından aidatı tekaüdiye kate
dilmiş olan erkfi.n, ümera ve zabitan ve mensubini 
askeriyenin ·hizmeti müteehhireleri zamanında ter
ketmiş oldukları aidatı mezkfıreııin tekaüt maaş
Iarına tesiri olup olmadığı hakkmdaki ihtilafm 
tefsiren bir karara raptına dair 3/ 76 nurnanılı 
Başvekalet tezkeresi hakkmda 20 - I - 1930 tarihinde 154 numaralı tefsir 

olarak kabul edilmiştir. 
99 - Mühendis ve fen memurlarma verilecek 

ihtisas ücreti hakkında 1/ 639 numaralı kanun la
yihasına dair 

100 - Müzayede, münakaşa ve ihalat kanunu
nun bazı madde ve fıkralarmın tefsiri hakkında 

26- V- 1930 tarihinde 1643 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3/339 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 14- XII- 1929 tarihinde 1540 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

101 - Nafm fen mektepler inden çıkacak efen
dilere yüzer lira avans verilmesine dair 1/ G35 nn-
maralı kapun l5.yihası hakkında 15- V - 1930 tarihinde 1616 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
102 - Nafıa Vekaleti 1929 senesi bütçesinden 

180 000 liranın imhasile Maliye Vekaleti bütçesi
ne munzam tahsisat olarak verilmesine ve Seyri
sefain İdaresine 50 000 liralık muavenet yapılma
sına dair 1/613 numaralı kanun layihası hakkında 

103 - Nahiye müdürlerinin hayvan yem be
delleri hakkında 1/ 645 numaralı kanun layİha
sına dair 

104 - ll nisan 1334 ve ·7 haziran 1926 tarihli 
gümrük kanunlarile müzeyyelatınrn bazı madde
lerinin tadi·Ji hakkında 1/493 immaralı kanun layi
basma dair 

105 - ll haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 
kanuna müzeyyel 1/734 numaralı kanun Hiyilıasına 

17- IV- 1930 tarihinde 1591 numaralı kanun ola-
• 

rak kabul edilmiştir. 

19 -V - 1930 tarihinde 1625 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 -VI- 1930 tarihinde 1723 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair 25 - IX- 1930 tarihinde 1726 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

106 - ll ağustos 1324 tarihli askeri tekaiit Ye 
istifa kanununun muaddel maddesinin tadili hak
kında 1/506 numaralı kanun layihasına dair· 

107 - 12 mayıs 1928 tarih ve 1244 numaralı 
kanunu tadil edici 1/559 numaralı kanun layihasma 
dair 

19- V- 1930 tarihinde 1626 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20- I - 1930 tarihinde 1550 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 
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108 - 15 nisan 1341 tarilı ve 63 numaralı tefsir

deki (Ailenin bulunduğu mahal) tabirinde ecnebi 
memleketler dahil olup olmadığmın tayini hakkm-
da 3/338 numaralı Başvekalet t ezkeresine dair 26- XII. 1929 tarihinde 153 numaralı tersir ola

rak kabul edilmiştir . 
109- Posta, Telgarf ve Telefon Umum Müdürlü

ğünün 1929 senesi bütçesinde 10 000 liralık münake
le yapılması hakkında 1/536 ve M. M. V ekaleti 1929 
senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılma

sı hakkmda 1/534, muhtelif devairin 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda müna
kale yapılması hakkında 1/ 530 ve Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Yeldiletinin 1929 senesi bütçesinde 
39 000 liraıun münakalesine dair 1/ 542 numaralı 
kanun liiyihaları hakkında 

llO - Pulluk ve saire için bir sermaye tesisi 

14 ·XII· 1929 tarihinde 1542 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 1/ 709 numaralı kanun liiyihasma dair 2- VI- 1930 tarihinde 1681 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

lll - Revirlerde tedavi edilen hastalarm has
tanelerele olduğu gibi derece ile iaşeleri hakkında 
1/614 numaralı kanun layihasma dair 

112 - Riyaseti Cümhur Muzilm heyetinin or-
kestra kısmı mensubinine elbise verilmesi hak-

1 - V - 1930 tarihinde 1603 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

kında 1/ 592 numaralı kanun layihasma dair 1 - V - 1930 tarihinele 1602 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştiı·. 

113 - Seyrisefain idaresinin 1929 senesi büt
çesine 17 000 liralık tahsisat verilmesine dair 
1/701 numaralı kanun luyihası hakkında 24 - V - 1930 tarihinde 1642 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
114 - Seyrisefain idaresi 1930 senesi bütçesi 

hakkında 1/ 641 numaralı kanun layihasma daiı· 22 - V - 1930 tarihinde 1636 numaralı kanun 

115 - Seyrisefain idaresinin 1929 senesi büt
çesine ınunzam tahsisat verilmesi hakkında 1/615 
numaralı kanun layihasma da,ir 

116 - Sıhhat ve içtimal Muavenet Vekaleti 
1929 senesi bütçesinde münakale yapılması hak
kında 1/ 686, Maliye Vekaleti 1929 senesi bütçe
sine 189 480 liralık munzam tahsisat verilmesine 
dair 1/699, Maliye Vekaletile Tapu ve Kadastro ve 
İsl{an Umum Müdürlükleri 1929 senesi bütçelerin
de münakale yapılması hakkmda 1/ 700 ve Haı·iei
ye Vekiileti 1929 senesi bütçesine 300 liralık mun
zam tahsisat verilmesine dair 1/ 703 numaralı ka-

olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV - 1930 t arihinde 1590 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

nun layihaları hakkmda 26 · V - 1930 tarihinde 1648 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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117 - Şehir \C köy yatı mckteplcrinin ı930 

senesi bütçesi hakkında ıj664 nuınaı·:ı 1 r ka nun 
layihasr hakkmda 26- V -1930 tm·ihinde ]645 numnralr kanun ola

r-ak k:ıbnl edi lmi ştir. 

118 - Şurayr Devlet ı929 senesi bütçes inin 
bazr fasıl ve ı:nadcleleri arasmda 800 lir·alrk nıüna
kale icr·:ısı hakkında ı;550 numaralı kanun layi
hasile İclaı·e Heyetinin, Riyaseti Cümhuı· 1929 
senesi bütçesinin bazr fasıl ve nıaclu eleriıw mmı

zam tahsisat verilmesi hakkında 2/116 nunıaı·alı 

kanun teklifine dair 

119 - Tahlisiye lllaresinin ı930 srnesi büt~csi 

·.n- l-1!J30 1arihimle ı {)[)3 nnınarafi kanun ola
ral' kabul edi lmi ştir. 

hakkında ı/662 numaralı kanun layilıasr hakknıu:.ı . 26- V- 1930 tarilı iııd e 1644 numaralı kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 

ı20 - Tahsisat harici yapılan t.ealıhüdat ve 
ınübayaatın sureti tediyc \ 'C takibi hakkında 

1/698 numaralı kanun layillasına dair. 2- VI -1930 taı·ihindc JG77 numaralı kanun ola
rak kabul cdilmiı;:1ir. 

ı21- Tapu ve Kauastro Umuın l\[üdürlüğü 1929 
serıesi bütçesinin bazı fasrl ve maddeleri arasında 
30 000 liranm münakalesine dair 1/549, Dü~·unn 

Umumiyc 1929 senesi bütçesinin 526 mcr faslma 
10 000 lira tahsisatı fevkalftL1c itası hakkıııda ı;:>G4, 
Srhhat ve l çtimai: Muavcnet V ckalcti 1929 S('ncsi 
bütçesinde 10 000 liralık münakalc yapılınasına dair 
1/561, Adliye Vekfı.lcti 1929 bütc:esindc 2 8 O liralık 
münakale yapılmasına dair 1/563 ve Sılıhat Ye İGti
mai: ıvruayenet Vekfıleti 1929 senesi bütç;t•sinc 48,924 
lira munzam tahsisat veri lmesi bakkmcla 1/:J67 nıı

marah kanun layihalarma dair. 

122 -Tasarruf sandıkları tc!';isi hakkında 1/ 7:10 
numaralı kanun layihasnıa dair. 

123 - Tekirdağ Meb'usu Ccınil Beyin , 1'iirk 
Ocakları Merkez Heyetince aktedilen istikrazlar 
baliğinin hazineye devri ha kkmcla ki 2/ 136 numa
ra lı kanun tek] ifine da ir 

124-- Ticaı·ct ıııuahedesi aktedilıniş olan dev
letler mevaridatı meyanıııda bulunan şekeı·d< ·n 

muamele vergisi almıp alınınıyac:ığmm tcfsiri hale-

13 - II- 1930 tarihinde ı:J:J8 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

10- VI- 1930 tari lı inde ı 711 numaralı kanun ola
rak kabul edi lmi ştir. 

10 - VI - 1930 tal'ilıiııcle 1714 nuın:ıralr kanun 
ol::ıı·al\ kalnıl cdilnıiştiı-. 

kmda 3j4-33 nnınar::ılr J3aŞVC'kfılrt. trzkCI'CRinr <Jnir ] Ü - V( - 1930 t;ıı·ihiııtJC fi76 lllll11aralr karar 
ol:ıı·:ık kalıul eclilıniştir. 

125- Ticaret ınu:ıhedrsi aktedeıı nıemlrke1'-

lerden gelecek piriııc;leriıı i stilı l fık resmi hakkında 
tefsir talebine daiı· ~/3-14 ııuınarah nnşvrki'ılet 

tezkoresi hakkında 2G - XII - 1929 tat·il1indc 539 numaralr karar 
olnı·ak k abul edilmiştir. 
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126 ·- Tit;arette tağ·şişin lllcn'i n ihrcwatuı 

ınnrakabesi hakkında 1/ 724 numaralı kanun layi
lıasma dair 

127 - Tolııımlnldanıı ıslahı iı;iıı ccııebi ffi\'m

Jeketlcrden get iril ecek tolııını 1 a l'ııı gümrük ccsnıi rı
den ınmıfiyeti hakkında 1/ 647 numaralı lwııuıı 

layihasrna dair 

128 - Türkiye ualtilindd;i fabr ikalarda islilı

sal cdilcl:ck şeker , pett'ol ve ıııüştald<atınuaıı da
hill istihl ak vergisi alııı ıııaınasr H güıııt'i.i.k tal'ifc 
kanununun 695 iıı ci maddesi nin (C ve D ) frkt'ııla

rınm tadili hakkıtıda 1/ HO ııunıa ralr kanun l fıy i 

hasına dair 

129 - 'l'i.irlder \·c 'l'ürk ~il'kctleri tm·afındnıı 

iştira olunan buharlr sefaiııiıı gümrük t'csıııiııd eıı 

10 - \'[ - 1930 t at'ihi nde 1705 numaralı kanun 
olara k ka bul edilmiştir. 

2-J.- V- 1930 tarihimle 1fi4J ınımaralı kanun ola
t'ak loıbul edilmiştir . 

12- Vl- 1930 tarihind e J 718, 1720 numaralı ka
ıı nn olarak !· abul edilmiştir 

istisnasına da ir olan kannııa iki madde tczyi 1 i -
hakkında 1/ 706 numaralı lwıınn Hlyihasıııa dair 8- VL- 1930 tarihinde 1699 numaralı kanun ola-

1'<1 k kabul eLlilmiı;;ti r. 
130 - 'rüt iiıı Ldarei l\l uvakka t rsi lı akkıııd ; l;i 

ka ııuıı a ın üzeyyel 1/ 4 74 numaralı kanun lay i h ası 

ha kkrnda 12 - VI- 19JO tarihinde 577 ııuıııaralı ka ra r ola
rak k:ı bul edilmiştir. 

131 - 3 ııisau 1340 tarilı ve 459 ımmaralı mah 
sup kaııunuııa nıüzcyycl kanunun 6 mer maddesin
de nıuharrcr nıüddctin teındidi hakkında 1/ 633 
numaralı kanun layihasrna Llair 

102 - Veraset ve intil;al vergisi kanuımınııı 

15 inci maddesinin tcfsiri hakkında 3/ 464 numaralı 
BaşvçkiUet tezkoresi 

133 - Yeniden altı kaza ve seksen tam te~ek

küllü nalüye teşkili hakkında 1/ 636 ve Devlet mc
mnr·larr maaşatınm tevh it ve teadülü hakkmdaki 
kanuna iki madde t ezyiline dair 1/ 669 numaralı 

kanun layihası hakkında 

134 - 20 haziran ] 921 taı·ih ve 1107 ınımaralı 
kanunun ikinci maddes inin tcfsiri haklernda 3/366 
numaralı Başvckalct tezkeresine dair. 

135 - 21 nisan 1340 tarih ve GOO numaralı 

rüsumu sılıhiye kanununun ikinci ve üçüncü madde
lerinin tefsiri hakkında 3/428 numaralı BaşvckaJet 

tezkeresine dair. 

31 -V - 1930 tal'ihind e 1663 numaralı kanun ola
ı ·; ık kabul edilmiştir. 

9 -VI - 1930 tarihinde 162 ııuınaralı t efsir ola
rak kabul edilmiştir. 

1:)- V 1930 tarihinde 1612 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

20- 1- 1930 tarihinele 155 numaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir. 

2-~ - 1 V - 19:10 tarih i nde 159 numaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir. 
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ı36 -25 eylul ı339 tarih ve 347 numaralı ka

nunun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/34 7 
numaralı BaşvekaJet tezkeresine dair. ı9- IV- ı930 tarihinde 562 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
ı37 - 24 mayıs ı928 tarih ve ı296 numaralı 

kanuna iki madde tezyili hakkında 1/708 numaralı 
kanun layihasına dair. 12- VI - ı930 tarihinde ı 716 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
ı38 - Yol mükelleflerinden alınacak maarif 

veegisi hakkında 1/ 596 nurnaralı kanun layihasına 
dair ı5 - V - ı930 tarihinde 1618 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
139 - Yüksek Mühendis Mektebinin 1930 se

nesi bütçesine ve idare ve talim heyetinin tasfiye-
sine dair ı;649 numaralı kanun layihası hakkında 26 - V - ı930 tarihinde 1647 numaralı kanun 

olı1rak kabul edilmiştir. 
ı40 - Yüksek ziraat Mektebine Kabul oluna-

• cak talehenin bir sene çiftliklerde staj görmeleri 
hakkında ı;691 numaralı kanun layihasına dair 8 - VI - 1930 tarihinde ı695 umaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir . 

ı 4ı - Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı 
maddeler tezyiline dair ı;725 numaralı kaınm la-
yihası hakkmda 8- VI- ı930 tarihinde ı697 numaralı kamuı ola

rak kabul edilmiştir. 
142 - Ziraat Bankasınca tedarik ve tevzi olu

nacak tohumlukların maliyet ve satış fiatları 

arasindaki farktan nıütevellit zararlarm İktısat 
Vekaleti bütçesinden ödenınesi hakkında 1/ 710 
numaralı kanun lilyihasına dair 2 - VI - 1930 tarihiııde 1682 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

ı43 - Ziraat makinelerinde ve ziraatte müsta
mcl mevadı müştaile ve muharrikeler ile müstahza
ratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunun ba
zı maddelerinin tadili ve bazı maddeler tezyili lıak-

• kırıda 1/733 numaralı kanun layihasına dair 1 O- VI- 1930 tarihinde ı704 nnmarnlı kanuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

144 - Ziraat mektep ve müessesclcriııin sureti 
idaresi hakkında l / 716 numaralı kanun layİlıasma 
dair 2- Vl - 1930 tarihinde 1678 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
ı45 - Ziraat, Sanayi ve Maadin Bankalarına 

avans verilmesi hakkında 1/736 numaralı karnın 
lfLyihasına dair 10- VI- 1930 tarihinde 1713 numaralı kanun ola

rak ka bul edilmiştir. 
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Dahiliye Encümeninden gelen mazbatalar 

Eııcümen Heyeti Umunıiyeye 36 mazbata sevketmiş olup bunlardau 28 i kanun, 5 i tefsir, 2 si ka
rar olarak lmbnl edilmiş ve 1 ide Hükfımete iade edilmiştir. 

1 - Aııkarada inşası mukarrcr yeni mahalle 
için muktazi yerler ile bataklık ve merzagi arazinin 
Şehremanetince istimlaki hakkındaki kanunun tef
sirine dair 3/341 numaralı Başvel~:alet tezkeresile 
Muğla Meb 'usu Ali N azmi Beyin, Ankarada inşası 
~ukıı.rrer yeni :ıııahalle için muktazi yerler ile ba
taklık ve merzagi arazinin şelıremanetince istimlaki 
hakkındaki kanunun ikinci maddesinin tefsirine 
dair 4/66 numaralı takriri hakkında 20 - II - 1930 tairhinde 156 numaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir. 
2 - Ankaradan gayri şehir ve kasabalardalü 

telefonlara dair olan kanunun beşinci maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkında 1/579 numaralı kanun 
layihasınıı dair 1- V- 1930 tarihinde 1601 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir . . 
3 - Ankara Şehri otomatik telefon kanununun 

yedinci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 1/564 
numaralı kanun layihasına dair 

4 - Ankara şehri su tesisatı hakkında 1/734 
numaralı kanun layillasına dair 

5 - Antalya M eb 'usu Ahmet Sak i ve Yozgat 
M eb 'usu Ahmet Hamdi Beylerin, um uru belediyeye 
ait ahkamı cezaiye hakkındaki 17 kanunusanİ 1927 
tarih ve 959 numaralı kanunun ikinci madesiııin 

tadiline dair 2/24 ve Kayseri M eb 'usu Hasan Ferit 
ve Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beylerin nınuru 
belediyeye ait ahkamı cezaiye hakkındaki kanumm 
bazı maddelerini tadil edici 2/115 numaralı kanun 

20 - II - 1930 tarihinde 1569 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10- VI- 1930 tarihinde 1712 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

teklifleri hakkında. 15 -V- 1930 tarihinde 1608 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - Balıkesir Meb'usu Sadık Beyin, mayıs 

1930 tarih ve 1663 numaralı kanunun tefsiri hak
kında 4/77 numaralı takririne dair. 

7 - 1/411 numaralı belediye kanunu layihas.ile 
Kırklareli M eb 'us u Doktor Fuat Bey ve rüfeka
sİnın, oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare etmek 
hakkııun Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hak
kında 2/40 numaralı kpnun teklifi ve müsakkafat 
vergisi kanu~mun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkra
sının tefsirine dair 3/270 numaralı Basvekalet tezke-

, 1 

10- VI- 1930 tarihinde 164 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 
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resile İstanbul Me b 'usu Süreyya Paşanın, belediye 
kanunu layİhasnun tadili hakkındaki teklifine dair. 3- VI- ı930 tarihinde ı580 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
8 - Bürükselele toplaHan milletler arasındaki 

telgl'af kongresi tarafından ittihaz edilmiş olan 
mukarreratm tasclikr hakkmda 1 j5ı4 numaralı 

kanun Iayihasırıa dair 

9 - Dahiliye memurini hakkuıda ıj132 numa
ralı kanun layihasına dair 

ı o - Dahiliye V eka leti meı·kez teşkilatı hak
kıııda 1/ 635 numaralı kanun layihasma dair 

ll - Devlet Demiryolları istimlak kanunuımıı 
tefsiri hakkında 3/316 numaralı Başveldlet tez
keresine dair 

12 - Eclinıe _Me b 'usu H. Hayri Bey ve arka
daşlarının, 1926 tarih ve 885 numaralı iskan ka-

30 - Xll - 1929 tarihinde ıG46 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1930 tarihinele ı 70ı nurnaralı kanun 
olarak kal:lul edilmiştir. 

19 - V - ı930 tarihinde ı62f numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1 G - V - 1930 tarihinde 1607 numaralı kanun 
olarak l'abul edilmiştir. 

nununun mcriyctc iadesi lıaldnnda 2/ 109 numaralı 5 - XII - 1929 tarihinde 1535 numaralı kanun 
kannn tcklifine dair 

ı3 - İdarci umumiyci vilayat kammunuıı 86 ve 
ı33 üncü maddelcl'ile ı 44 üncü maddesinin '1 üncü 
fıkrasının 2 inci bendinitadil edici 1j G62 mımarali 

kanun layillasına dair 

14 - İspirto ve Meşrubatı Küuliye lnhisarr 
hakkındaki kanuna bir fıkra tezyiline dair l / 248 

olarak kabul edilmiştir. 

20 -li - 1930 tarihinde 1561 nunıaralr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

numaralı kanun liiyihası hakkında 1 O- III - 1930 tarihinde Hükumet tarafından 

alı ıınırştrr. 

15 -istanbul Meb'usu Hameli Bey ve 2 arka
daşımn, belediye vergi ve resimler·i kanununun 
22 inci maddesinin son fıkrasınıu tefsiri hakkında 
4/ 72 numaralı takririne dair 4- VI - 1930 tarihinde 16ı numaralı tefsir olarak 

ka bul edilmiştir. 

16- İstanbul lVIeb'usu Süreyya Paşaııııı , köp
rülerden nıüruriye resmi .alınmaması hakkıııcla 

2/122 numaralı kanun teklifile köprü mürüriyesi 
hakkında ı223 numaralı kanunun tadiline clait' 
1/620 numaralı kanun layihası hakkında 

17 - İstatistik teşkilatma dair ı/351 numaralı 
kanun layihası hakkında. 

18 -Jandarma kanunu layihasnıa dair. 

19 - Kocaeli vilayetinin Karaınursal kazasma 
merbut Yaluva nahiyesinin kaza haline ifrağile 

İstanbul vilayetine ilhakı hakkında 1/531 immaralı 

24- IV- 1930 tarihinele 1596 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 - II - 1930 tarihinde 1554 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
10- VI- 1930 tarihinde 1706 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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kanun layİlıasma dair. 

20 - Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun 
11 inci maddesi hükmünün 2 sene tecili hakkında 

2- XİI -1929 tarihinde 1533 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1/723 numaralı kanun lfi.yilıasına dair. 10- VI- 1930 tarihinde 1707 numaralı kanun ola
rak bı bul edilmiştir. 

21 -Maaş kanununun sekizinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/173 numaralı Başvekalet tezke
resine dair. 

22 - Mardin Me b 'usu İrfan .F'erit ve Kayseri 
Meb 'usu Hasan Ferit Beylerin, Köy kanununun 
44 üncü maddesinin tefsirine dair 4/53 numaralı 

takriri hakkında 

23 - Memurin muhakemat kanununun 12 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/ 320 numaralı Başvcl\5-

14- XII- 1930 tarihinde 1538 numaralı kanunla 
tevhiden kabul edilmiştir. 

3 -VI- 930 tarihinde 555 numaralı karar 'ola
rak kabul edilmiştir. 

let tezkoresi hakkrnda 20- II - 1930 tarihinde 157 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

24- Memurin kanununa müzeyyel 1/548 numa
ralı kanun layihasr hakkmda 

25 - Mcmurin kanununun seksen beşinci mad
desinin tefsiri hakimıda 3/ 58 ııumaralr Başvekalrt 
tezkeresine dair 

26 - Muğla Mcb'usu Ali Nazilli Beyin, idarei 
umumiyci vilayat kanununun 116 ve 140 mcı mad
delerinin tadİline dair 2/ 118 mımıırah kanun tek
lifi hakkrnda 

27 - Nalıiye müdürlerinin hayvan yem beilel
lcri hakkında 1/ 645 nurnarali kanun layihasnıa 

15 -V- 1930 tarihine 1609,1610 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

5 -XII- 1930 tarihine 147 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - II- 1930 tarihinele 1562 numaralı kanun ola
rak kahnl edilmiştir. 

dair · 19 -V- 1930 tarihinde 1625 numaralı kanun ola
rak kabul edilmi ştir. 

28 - 8 haziran 1929 tarih ve 1504 numaralı 

kanuna bazı maddeler tezyili hakkında 1/693 nn
maralr kanun layihasma dair 

29 - Tasarruf sandıkları tesisi hakkında 1/ 730 
numaralı kanun layihasına dair 

30 - Ticarethanelerde ve billımuro müesscsatta 
bulunan ve han apartman ve ötellerele otnraıılarm 
vcrıneğe mecbur oldukları hüviyct varakasr hak-

31 -V- 1930 tarihinde 1663 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1930 tarihinde ı 711 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

kında ı;712 numaralı kanun la.yihasrna dair 10 - VI - 1930 tarihinele ı 704 numaralı kanun 
olarak kabul ed ilmiştir. 

31 - Tütün inhisarr hakkında 1/466 nurnaralı 
kanun layİlıasma dair 9 - VI - 1930 tarihinde 1701 nnrnaralr kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
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• 32 - Tütün iderei İhhisariyesi memurlarının 

memurini resmiyeden addile vazifei memurelerin
den mütevellit veya vazifei resmiyelerini ifa sıra
snıda hadis olan eürümlerinden dolayı haklarında 
memurini muhakemat kanunu alıkarnnun tatbikı 

lazım gelip gelmiyeceğinin tefsirine dair 3/115 nu-
maralı Başvekalet tezleeresi hakkında 10 - IV - 1930 tarihinde 556 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 
33 -- Umumi hıfzıssıhha Hakkında 1/441 lıu

maralı kanun layİhasile Kırklareli M:eb'usu Dr. 
Fuat Beyin, çocukların içki ve tütün kullanmala
rının meni hakkında 2/4 numaralı kanun teklifine 
dair 24 - IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
34 - Yeniden altı kaza ve seksen tam · teşekkül

lü nahiye teşkili hakkmda 1/636 ve Devlet memur
ları maaşatının tevhit ve teadülü haldemdaki kanu
na iki madde tezyiline dair 1/669 numaralı kanun 
Hiyihaları hakkında 15 -V- 1930 tarihinde 1612 numaralı kanun ola

rak kabul edil"!1ıiştir. 
35 - Yol mükelleflerinden alınacak maarif 

vergisi hakkında 1/596 numaralı kanun liiyihasma 
dair 15 -V - 1930 tarihinde 1618 mımaralı kanun ola

rak kabul edilm'iştir. 

36 - 25 teşrinievvel 1927 tarihinde Vaşinğtonda 
imza edilmiş olan milleter arasındaki telsiz tegraf 
mukavele ve nizamnamelerinin tasdiln hakkında 

1/595 numaralı kanun layihasına dair 19- V- 1930 tarihinde 1627 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Divam Muhasebat Encümeninden gelen mazbatalar 

Encünıtmce tanzim edilen 17 mazhatadan ll kanun, 5 karar olarak kabul edilmiş ve 1 de 
Bütçe Enci:imenine tevdi oiunmuştuı·. 

1 - Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Hay
darpaşa lJiman ve Rıhtnn İdaresinin 1341 - 1925 
senesi adi ve fevkalade bütçeleri hesabı kat 'ileri 
hakkında 1/447 numaralı kanun layihasile, Ana" 
dolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtrm İdaresinin 1341 senesi fevkalade bütçe
sine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılm
dığma dair 3/300 ve Anadolu - Bağdat Demiryal
ıarı ve Haydarpaşa Liman ve Rihtnn İdaresinin 
1341 senesi bütçesine ait mutabakat beyannamesi
nin takdim kılındığma dair 3/301 numaralı Divanı i'-"- ·· 
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Muhasebat Riyaseti tezkereleri hakkında 

2- Anadolu- Bağdat Demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 s<'nesi fev
kalade bütçe hesabı kat'isine mütedaiı· mutaba
kat beyannamesinin takdim kılmdığı hakkında 

3/411, Anaelohi - Bağdat Demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi he
sabı kat 'isi ne mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılmdığ·ı hakkında 3/ 412 numaralı Divaıu 
Muhasebat Riyaseti tezkerelerile Anadolu -Bağdat 
Demiryolları ve Haydarpaşa ]_..iman ve Rıhtım 
İdaresinin ] 926 senesi hesabı kat 'isi hakkında 

J 4-XI-1 929 tarihi h de 1530,1531 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

J / 545 numaralı kanun layihasrna dair. 27 - IH - 1930 tarihinde 1571 ve 1572 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - 1341 senesi hesabı umumisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/184 numaralı Divam Muhasebat Riyaseti 
tezkeresile 1925/1341 senesi hazine hesabı umumisi 
hakkında 1/256 numaralı kanun Hlyihasma dair. 21 -IV-] 930 tarihinde 1592 numaralı kanun ola

ra k kn !ml edilmiştir. 

4 - 1929 senesi mart mayıs aylarma ait rapor
larm gönderilcliğine dair 3/282 numaralr Divmıı 

Muhasebat Riyaseti tezkeresi ha.klunda. 14- Xll - 1930 tarihinde 536 numaralı karar ola 
ra k ka bul edilmiştir. 

5 - Darülfünun 1341 senesi hesabı katisi hak
kında 1/ 537 numaralı kanun layihasilc Darülfü
nun Eminliğinin 1341 senesine ait mutabakat beyan
namesinin takdim kılrndığma dair 3/308 numaralı 
Divam Muhascbat Riyaseti tezkoresi hakkında 20- II - 1930 tarihinde 1565 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

6 - Demiryollar İnşaat ve İşl etme Umum Mü

dürlüğünün 1926 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/414 numaralı Divam Muhasebat Riyaseti 
tczkeresile mülga Devlet Demiryolları İnşaat ve 
İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi he
sabı katisi hakkında 1/538 ımınaralı kanun la.yiha
sma dair 

7 - Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı 

Demiryolları idaresinin· 1341 - 1925 senesi hesabı 
kat 'isi hakkında 1/526 numaralı kanun layİha

sile Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı işletme 
idaresinin 1341 senesi bütçesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim krlmchğr hakkında 3/302 
numara.lr Divaıır Muhasebat Riynseti te?.keresine 
dair. 

27 - III - 1930 tarihinde 1573 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14-- XI- 1929 tarihinde 1532 numaralı kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 
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8 ·_Erzurum- Sarıkamış- ve şuabatı demiryol

ları idaresinin 1926 senesine ait mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 3/436 numa
ralı Divam Muhasebat Riyaseti tezkeı·esile Erzu
rum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryolları 

idaresinin 1926 senesi hesabı kat 'isi hak km da J /532 
numaralı kanun layihasma dair. 

9 - Evkaf Umum Müdürlüğünün 1926 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılmdığr 

hakkında 3/437 numaralı Divanı Muhasebat Riya
seti tezkeresile Evkaf Umum Müdürlüğü 1926 se
nesi hesabı kat'isi hakkmda 1/565 numaralı kanun 

14- IV - 1930 tarihinde 1585 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

layihasrna dair. 14- IV -1930 tarihinde J586 numaralı l{anun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - Eylul - teşrinisani 1928 aylarma ait ra
porların gönderilcliğine dair 3/280 numaralı Di-
vam Mnhasebat Riyaseti tezkeresi hakkında 14- XII -1929 tarihinde 534 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
ll - Haziran, temmuz, ağustos 1929 aylarına 

ait raporun gönderilcliğine dair 3/ 332 numaralı 

Divam Muhasehat Riyaseti tezkeresi hakkuJda ]4- XII- 1929 taı·ihincle 538 numaralı karar ola
rak kabul eclilınistir. . ' . 12 -Hudut ve Sahiller Sıhhat Uınum Müdür-

lüğünün 1926 senesi hesabı kat'isi hakknıda 1/ 672 
numaralr kanun layİhasile Hudut ve Sahiller Sıh
hat Umum Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı kat'
isine nıütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkmda 3/ 413 nuınarnlr Divanr Muha
sebat Riyaseti tezkeresine dair 

13 - Ka,nunuevvel 1928 ve kanunusani, şubat 
1929 aylarma ait raporun gönderilcliğine dair 3/ 281 
numaralı Divanr Muhasebat Riyascti tczkercsi hak
kmda 

14 - Karadeniz Boğ·azı Tahlisiyc İdaresinin 

1926 senesi hesabı katisi haklanda 1/ 273 numaralr 
kanun layİhasilc Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdare
sinin 1926 senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı haklanda 3/329 numaralı Divanr 
Muhasebat Riyaseti tezkeresine dair 

15 - Muhascbei nınnıniye kanununun 48 inci 
maddesinin tcfsirine dair 3/ 219 numaralı Başvnka-

31 -V- 1930 tarihinele 1656 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14- XII- 1929 tarihinde 535 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

5 -XII- 1929 tarihinde 1534 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

let tezkoresi hakkında 5 -XII - 1929 tarihinde 527 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 
123 üncü maddelerinin tefsiri hakkmda 3/ 375 nu-
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maralı Başvekalct tezkereı;inc dair 

ı 7 - Scyriscfain İdaresinin ı926 senesi hesabı 
katisi hakkında ı;578 numaralı kanun layİhasilc 

Scyriscfain Uınum Müdürlüğünün ı926 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 

hakkında 3/45ı numaralı Divam Muhasebat Riya
scti tezkeresine dair 

20- II- ı930 tarihinde Umumi Htyctteıı Bütçe 
Encümeninc 

3ı -V- ı930 tarihinde ı657 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Hariciye Eııcümeninden gelen mazbatalar 

Heyeti umumiyc, encümcncc tanzim edilen 24 mazbatayı kanıilen kanun olarak kabul etmiştir. 

ı - Askeri meınnu ıumtakalar hakkıııdaki ka
nunun yedinci nıaddesiııin son fıkrasının tadiline 
dair 1/ 673 numaralı kanun layihası hakkında 3 ı - V - 1930 tarihinde 1658 numaralı kanun 

olaı·ak kabul edilmiştir. 
2 - Beynelmilel eşya nakline mütedair muka

vele ile beynelmilel yolcu ve bağaj nakline ait mn
kaveleye iltihak edilmesi hakkıııda 1/704 numa
ralı kanun layİlıasma daiL' 

3 - Beynelmilel yardım birliğ-i teşkili hak
kmdaki mukaveleterin tasdikrna dair 1/ 574 ııuına-

:31 - V - 1930 tarihinde 1 673 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ralr kanun layihası hakkında ı :3 - V - 1930 tarihinde 1620 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

4- Hicaz, Necit ve ınülhakatı Hükumetile ak
tohman muhadenet muahedenamesinin tasdikr hak-
knıda 1/ 627 numaralı kanun layihası hakkında 15 - V - J 930 tarihinde 1621 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
5 - Kat 'i ticaret muahedeleri akti için müza

kere ye başlanmış veya başlanacak olan Devletlerle 
muvakkat ticari İtilaflar aktine dair 1/ 682 numa-
ralı kanun layihasr hakkında 2 - VI - 1930 tarihinde 1679 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

6 - Muhtelit hakem mahkemelerinden sadır 
olan hükümleriıı tenfizi hakkında 1/ 569 numaralı 
kanun layihasnıa dair 22 - V - 1930 tarihinde 1633 numaralı kamuı 

olarak kabul edilmiştir. 
7 - 30 mayıs 1929 tarihinde imza olunan Tür

kiye - İtalya tahkimnamesi hakkında 1/ 537 numa-
ralı kanun layihasrna dair 9 - XII - 1929 tarihinde 1537 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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8 - Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hüku

meti arasmda aktolunan konsolosluk mukavelesi
nin tasdikine dair l / 601 numaralı l<anun layihasr 
hakkında 22 - V - 1930 tarihinde 1634 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
9 - Türkiye Cüınhuriyetile Almanya Hüku

meti arasmda aktolunan ticaret mukavelesinin 
tasdiki hakkında 1/ 721 numaralı kanun layihasıııa 
dair 7 - VI - 1930 tarihinde 1689 nunıaralr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
10 - Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hüku

meti arasında akit ve imza edilmiş olan hukuki ve 
ticari mevadr adliyeye müteallik münasebatr mü
tekalıileye dair mukavelenamelerin tasdiki hak-
kında 1/585 numaralı kanun layihasrna dair 15- V- 1930 tarihinde 1622 numaralr kanun ola: 

rak kabul edilmiştir. 

l 1 - Türkiye Cümhuriyetile Amerika Hükü
meti arasmda aktedilen ticaret ve seyrisefain mu
ahedenamesinin tasdiki hakkında 1/ 622 nnmaralr 
kanun layİlıasma dair 12 -IV- 1930 tarihinde 1584 numaralr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
12 - Türkiye Cünıhuriyetile Bulgaristan Kı

rallığr arasmd~ aktolunan iadei mücrimin mukave
lenamesinin tasdiki hakkında 1/ 602 numaralı ka
nun layihasrna dair 

13 - Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan 1\ı

ra llığr arasmda mü 'akit ticaret ve seyrisefain ımı
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/ 726 numaralı 
kanun layihasrna dair -

14- Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Hükü
meti arasmda aktedilen ikamct, ticaret ve seyrise
fain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/728 

26- V- 1930 tarihinde l 645 nuınaralr kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 

7 -VI- l 930 tarihinde 1691 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

numaralı kanun layihasma dair 8- VI- 1930 tarihinde 1696 numaralı kantın ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - Türkiye Cümhuriyetile Estonya Hiikümcti 
arasmda münakit ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin tasdikr hakkında 1/ 713 numaralı kanun 
layihasına dair 7 - VI - 1930 tarihinde 1692 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

16 - Türkiye Cümhuriyetile Feıılandiya Hü
kumeti arasında münakit ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/ 739 nurna-
rali kanun Hlyihasma dair 12- VI- 1930 tarihinde 1719 numaralı kanun ola

rak kalıul edilmiştir. 
17 - 'l'iirkiyc Ciimhuriyetile Fransa HükCımeti 

arasmda aktedilen dostluk, uzlaşma ve hakem mua
hedesinin tasdiki hakkında 1/ 607 numaralı kanun 
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layillasına dair lG - V- 1930 larilıiııdc 1623 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

18 - Türkiye Cümlntri:·ctiil' ~Jacaristcıu Hü
kumeti aratiı nda ınünakit tiearrt mukavcicnamesi
nin tasdikı Jıakkrmlcı 1/ 727 numaralı kanun layilıa
sma dair 

HJ - Türki.n· Cünılıuri_yl'l il\' isıınııy;ı JJiild'uıwli 
arnsıııcla i mr.ıı edi len ur. l aşına , ;ı<lll tc~;viyc ve ha

kem ımuıhcclrsiııiıı tasclikı hcıkkıııda 1/ 714 ıınınn

ralı kanun IUyilıasma dair. 

20- Ti.iı'k i yc Ciinılıuriyctile iııg-illerc , Fnııı

ııa, l svcç ve Humanya l ıüküml'tlrri ar:ısıııda i nır.;t 
rclilm i ş olan tica rE't ve scyriscfniıı ımwlıeclcleriııiıı 
tnsdikr hnkkıııda l/6!:l0 ııumcıralr k;ınn ı ı lüyilı ;ısııı;ı 

d ait·. 

21. - 'J'ürkiyc Ciiınlın r iyet i ile ~o,·yct Hül\Ü
meti arasmda imza olunan dostink Ye bitnrafltl< 
nıuahedenanıcsiııiıı meı·'iyl't müclcletiııiıı temelidi 

7- VT- J 930 tıırihindc 1690 ımınaralt kanun ola
rak kabul edil miştir. 

2-V f -19:JO taribinde 1680 ımınarall kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Jl- Y - 1930 t<ırilıinde 1670, l671,1G72 ve 1674 
ıınııı:ıralı k:ıının olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 1/568 ııumaralr kauu ı ı luyilıcısma rlair. 20- 11 - JD30 tn r ilıiıırle l56G numara lı k;umn ola
rak kabu l edilmiştir. 

22 - Tü rkiye Uüıı ıh lll' i yeti l e Ürüguny Cüııı l ıtı 

riycti arasmda <ı kto lu ıı an dostluk n ı ukavclcııanı e

siııiıı tasd i kı hak lnııd;ı J/52R ııuııı;ıralı k ı ınnıı lfıyi -

hasıııa dair. 0- X J J - l!J2!J 1ariltiıırle 1506 numaralı kanun ola

ra k kıı bul cd ilıuişt ir. 
2:3 - '!'ürkiye Cünıhuriycti ilr Yun;ırı ll ükü

rncti a r<ıısıncla cı ki cd i le n ınuahE>deıırımcıı i ı ı t;ı:-;cl i k r 
hakkında ]/741 nnmarah kantın i<'lyihasıııa dair . 

24 - Umumi hıfzıssrhlıa hakk uı clıı lj +.t l ı ımıı;ı 

ralı kanun lüyihasile 1\:rrkJa reli l\1e l)'tısu lJoklor 
F'uat BE>yiıı , çocuk! ann içki vr tütün knllıııımala
rınııı men 'i hakkında 2/4 numaralı 1\;.uıuıı tcklifiıı l' 

dai r. 

ll- VI - 19::!0 t;ırihiıırle 1725 numaralı. kannıı ola
r ;ı k k ;ı bu l edilmişti ı·. 

:H- r V - 1930 tarihi nde l593 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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İktrsat -Encümeninden gelen mazbatalar 

Encümenin Heyeti Uınumiyeye sevkettiği 37 mazbata<lan 32 si kanun, 4 ii karar olarak kabul . 
edilmiş ve 1 i Hükılmete iade olunmuştur. 

1 - Beyııelrnilel sınai mü] kiyet mukaveleleri
nin Lıa Hay c tadilatrna iltihak edilmesi. ha kkmcla 
1/ 570 numaı-a.lı kanun layillasına dair ·ıs - V - 1930 tarihinde 1619 numaralı kanun 

olarak kal;:ıul edilmiştir. 
2 - 1341 senesi bütçe kanununun yirminci mad

desinin tefsirine dair 3/ 304 numaralı Başvekalet 
tezkeresoi hakkında 20 - I - 1930 tarihinde 541 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 
3 - Edirne lVIeb'usu H. Hayri Bey ve arlm

claşlarının, 1926 tarih ve 885 numaralı iskaıı ka
nununun mer'iyete iadesi hakkında 2/ 109 numa-
ralı kanun teklifine dair 5 - XII - 1929 tarihinele 1535 numaralı kanun 

olarak k:.:ıbul edilmiştir . 

4 - EğlcRce ve lı ususi istihlak vergisi kanunu
nun taclili hakkında 1/304 numaralı kanun tcklifine 
dair 

5 - Gümrük kanununa müzeyyel mevat 
hakkmdaki kanunun beşinci maddesinin tcfsirinc 

19 - V - 1930 tarihinde 1629 numaralı kanun 
olarak kalml edilmiştir. 

dair 3/123 numaralı Başvcldlet tezkoresi hakkmda 15 - II - 1930 tarihinde 1560 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

6 - Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 un
cu maddesinin tadili lıakknıda 1/ 732 nurnarali ka-
nun layihasına dair 8 - VI - 1930 tarihinde 1693 numaralı kanını 

olarak kabul edilmiştir. 

7 - Islahı hayvanat kanununun 9 uııcu madde
sinin taclili hakkında 1/ 729 ımmralı kanun la.yiha
sma dair 

S - İstatistik teşkilatı lıakkm<la 1/ 351 numa
ralı kanun layihasile istatistik teşkilil.tma dair ka
nun layihasmrn tesrii intacı hakkmda 3j2S6 numa-

S - VI - 1930 tarihinde 1694 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

' ralı Başvekalet tezkeresine dair ı - II - 1930 tarihinde 
olarak kabul edilmiştir. 

1554 numaralı kanun 

9 - Kati ticaret mualıcdeleri akti için müzake
reye başlanmış veya başlanacak olan devletlerle 
rnuvakkat ticari İtilaflar aktine dair 1/682 numa-
ralı kanun layihası haklunda. 2 -VI- 1930 tarihinde 1679 numaralı kamuı ola

rak kabul edilmiştir. 
10 - ll haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 

kanuna müzeyyel 1/743 numaralı kanun layihası 

hakkmda. 

.. 
25 - IX - 1930 tarihinde 1726 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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ll - 10 eylul 1337 tarih ve 151 numaralı ka
nunun 7 inci maddesine bazı fıkralar ilavesine dair 
1/720 numaralı kanun layihasr hakkında. 5- VI- 1930 tarihinde 1687 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir·. 
12 - Pulluk ve saire için bir sermaye tesisi 

hakkında 1/709 numaralı kanun Jfıyihasrna da-ir. 2- VI -1930 tarihinde 1681 numaralı kanım ola
rak kabul edilmiştir-. 

13 -Tasarruf sandıklan tesisi hakkında 1/ 730 
numaralı kanun layihasrna dair. 

14 -Teşviki sanayi kanununun 26 ıncr maude
sinin tadili ve 42 inci maddesinin de ilgası hak-

10- VI- 1930 tarihinde 1711 numaralı k:ıının ola
rak lnılml edilmiştir. 

kında 1/496 numaralı kanun layihasına dair. 14- XII- 1929 tarihinde 1543 numaralı kanun 

15 - ']'icaret mualı edcsi aktedilmiş olan Devlet
ler muvaridatı meyanında bulunan şekerden mua
mele vergisi alnııp ahnmıyacağmm tefsiri lıakkmda 

olarak kabul edilmiştir. 

3/ 433 numaralı Başveldlet tezkeresine dair 10 - VI - 1930 tarilıinue 576 numaralı karar 

16 - Ticarettc tağşişin men 'i ve ihracatın mu
ı·akabcsi hakkında 1/ 724 mımıwalı kanun layilı asnıa 

olarak kabul cdilmiş1 iı · . 

dair 10 - VI - 1930 tarihinde 1705 numaralı kanun 
olarak kabul cdilmiş1 ir. 

17- Ticaret ve sanayi odaları azalarile müstalı
demiııinin vazifei memnrc l criııdcn dolayı takibat 
ifasr halinde Devlet memurlan gibi nmlıakomcll'ri 

icap edip etmiyeccğiniıı tefsiri hakkında 3j 260 mı
maralr Baş,·cldlet tezkeres ine dair 

18 - 'I'ohumluklarrıı islaln için ccncbi ffil'iı'ıle 

kctlcrdcn getirilccek tohumların gümrük rt'sınimlen 
muafiyeti lıakkında 1/ 647 mımaralı kannn lil,vilıcı 

sma dair 

19 - Türkiye CümJmriyetile Almanya Hükü
meti arasmda aktolunan ticaret mukavelesinin 
tasdikr hakkında 1/721 numar·alr kanun Hi,yihasııı:ı 

daiı·. 

20 - Türkiye Cümhuriyctilc Amerika Hükü
meti arasında aktedilen ticaret ve scyrisefain mua
hedenamesinin tasdilu hakkmda 1/ 622 nurnanılı 

kanun la.yihasma dair. 

21 -Türkiye Cümlıuriyctilc Bulgaristan Kral 
lığı arasmda mün'akit ticaret ve seyriscfain muka
velenamesinin tasdikr hakkında 1/ 726 nuınaı·alı 

kanun la.yihasrna daii·. 

27 - I - 1930 tarihinde 543 numaralı karar 
olar<ı k kalm 1 edilıniş1 i ı·. 

24 - V - 1930 tari lı ind e 1641 n n maralı ka mm 
olarak kabul cd ilmiştiı·. 

7 - VI - 1930 tarih in uc 1689 numaralı kanun ola
J·ak kabul c·dilınişti1·. 

12- IV - 1930 tarihinde 1584 nurnaralT kanun ola
ı·uk kahul edilmiştir. 

7- VJ- 1930 tarihinde 1691 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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22 - Türkiye Cümhmirctilı- Daninı:ıı·ka Hü

kümeti arasmda aktcdilcn ikanıct , ticaı'L' t \" <' seyı·i

sefain muka.Yelcnamesinin tasdikı lıakkıııda 1/ 728 
nıımaı'nlı kanun li\yihasııın daiı-

28 - Tüı·ki)· c Cümlmı-i)-l' ti il e Est oı ı yn llükfı

nwt i ;ıı·asmda müıı 'ak it tic·n.ı-ct \'l' sc~· ı·iı-wf<ı in mwı
dcelcııamesinin tasllil'ı hakkımtı 1/ 718 ııııınaı-alr 

knınııı la~· ihasııw dair 

2+ - Türkiye Cünılnıri,nt il<' F'ı · ıılıındıya lfü
klını c t i arıısıııda müıı 'a l; it· 1 ican·t \ 'e scyı·iscfa in 
mualıcdc>namesinin tasdikı lwkkrıHla l / 73!J lllımara-
lt kanun li\yihasıııa claiı· 

· :2!) - 1'üı·ki~·t• ('üııılırıı-iyc>t ik in g- il tl·ı·l', f·'ı·aıısn. 

lsvec: \"l' Hamanya Hüklınwileı·i aı·asımlu imza eelil 
nıi~ olan t icaı·ct ve seyı· i sefaiıı mualıt·ıll•leı·iııin tı:ıscli-

ı-; - \YJ - 1930 t::ırihimlc J696 mımaralı kanun 
o lımık knbul edilmiştir·. 

1 - VJ - 1930 tarihinele 1692 nuınaralr kanun 
olnı·;ık knbııl eclilmi~tiı · . 

12- Vl - 10::!0 tnı·ilıiııdc 1719 nnnınr:ı.lı kanun 
olaı·;1 k knbııl L·dilnıiı:;tiı·. 

l;r lıakkrılll;ı 1j 6UO nunını·alı kaıııııı li\yilı;ısııın daiı· 31- \ '- El80 t:ıı·ilıind~· Hi/O, 1671, 1672 ve 1674 
ııııııını ·n lr ] ;a ıııtıı olaı ·ak kahul cclilıniştiı · . 

26 - 1' üı·ki,) ,' Cümlını·i~·c•t ilc :\lauıı·istan fTüklı

nıeti anısıııcln nıüıı 'ak it tieaı·et ıınıkavelenamesinin 

tnsdikr lınkkııııln l / 127 ımmaı·nlı knıınıı lilyilımmıa 

<.lııiı· 1 -YI - 1930 t aı·ilı ind J690 nnınaı·nlr kaının 

o l;ıı ·ıık lcıiJul rclilmiştiı·. 

27 - 'l'iiı·kiyc dahilindeki fa.b ı· il;alartl uıı i st ilı sa l 

edilecek şeker, petı·ol ve nıüştalduıtıııdaıı Jnlıil] i~

ti lıli\k nı·gisi nhnmaına.-ı·ve gümrük tııı-ife kann
nuııuıı 695 iııti ınnddcsiııiıı (C \'C D ) fık rularıııırı 

t.adi li ıiakkrııcln 1/ 740 ınıın:Hıılı k:ımııı lfıyilı:ı sına 
dııiı-. 

28 - 'l'üı· kl c>ı · w 'l'ilı-k ~ irket l eı·i tarafrmlmı iı:;

tira olunan buhaı·lr sefainin gi.iıınük ı·csıııincl<'n 

istisnasına dair olan kanuna iki madde t<>zyili lıak-

12- VI- 1930 tarihinele 171 8, J 720 numaralı ka
nı ın olın·ak kabul edi lıniı:;til' . 

l;rnda J / 706 ııumal'alı kannn lil yilıasrııa dair. B- VI- J930 tnrilıindc 1699 ııumaı·a lr bııun ola
ı-ak kab n 1 eel i ]miştir . 

29 - 'rütün idaı-ei ınııvı:ıkkatcsi h akkındaki l\a
mma miiz<>yyel 1/-1:7-1 ııumaı·alr kaııuıı ı;ı_,·ilınsı lıak

lmıda. 

30 - Tütün iııhisarı luıkkmda 1/ 46(1 nuınaı·alr 

12-VI-J930 tarihinde G77 numarnlı karar oln
ı-ak kı.ıhtıl L'dilnıiştil·. 

kanun lil_yihasma Llaiı·. 9- Vf - 1930 tal'ihiııdc 1701 numnrnlı kanun ola
ı·ıık lwlıul cd ilmiştiı·. 

31 - Umumi lııfzrssılılıa ]ı;ıkkıııılıı 1/ -1--1-1 nu
mnı-alı kaııuıı lilyihasil<' 1\ıı · klm·l'li l\'l l'lı 'tısu Dı·. F'ıı

:ıt B •yin, <:oeuk lamı i<; ki ve tütün kullannıalanıım 
ıneııi lınkkında 2/ 4 nnınaı ·a lı knıııııı teklifine daiı· 24 - IV -1930 tm•ihiııde JG93 numm·ah kanun 

ııl a ı·ak k:ılml ellilmişti ı ·. 
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32 - llyııştunıcu nındtll·kı· lıakkıııdaki 1369 
mımaralı kanunun sckiziııri maJdesi le 16 ın cr ınaJ
desinin son fıkrasının tnllili lıııkkıııdıı 1/ 667 ıııııııa

manılr kantın lii."ilınsımı dair 

33 - 22 nisaıı 1341 tarih Yr 6:ı:ı ıııımal'nlr tic·n
ret ve sanayi odalaı·ı kamıııuııa miiıl·,,·.I'L•I ı j42 6 ıııı-

-1: - V I - l !)30 taı·ilı imlr l 68:i n umaralı kanun 
ol:ıı·ıık knlnıl t"dilıııiştiı·. 

ımıı ·nlr 1\ıııııııı lfiyilıasrnıı dail'. ın - TV -1!!30 tnı·ilıi]l(lc Jiükfım et tanıfından geri 
ıılrıını ı ştrı·. 

3-J. - Yöksek ziı·nat mektrlıiııe knlnıl oluııııeıık 

talt•lwııiıı bil' srnc• <;iftlik ler<ll' stnj g-ii ı ·nıc'leı·i lı;ık -

krıırla ı j6!Jı ıııınıal'nlı bıııııı Llyilıasııı;ı dniı·. ,'i- \T- ı!J30 tınilıiııde lG!):) ıınm::mılr kanun ola
ı·a k ka !Jlıl t'll i 1 ın işt i ı·. 

35 - Zinınt Banknsı hak krııdaki knnıııın bazı 

mrıtlılekt· tczyiliıw daiı· ı j 72:i ııııınnnılı l;;ııııııı l:l,,·i
lıı.ısı lınkkıııdn. 

36 -Ziı·n at D.ınka s ııı ra 1l'dııı·ik l'l' tl'YZi olııııa-
ı 

c-nk tolllımlııklanıı nıaliyc• t w sntış fiat lııı · r aı·ıısrıı-

daki fnl'ktaıı mütl•,·cllit zanıl'lıı ı ·ııı İktisat wki"ılt-ti 

büt c: esi nden üdcıınwsi ha kkmclıı ı j7ı O mı mn ı·n 1 ı 
knının lii~·ilınsma daiı·. 

37 - Ziı·aat nın.kiıll'll' l'iııcll' ,.ü zira nt tc• müstıı
nwl mc•vach müı:;tnile w nınlıa.ıTikl'll'l' ile mü>:Lılı 

zamtr kiıııyevi.n: ııiıı t·üsunıu !ıakkıııt1aki 1\ıııınııuıı 

bnzr mndclch• ı·iııiıı tndili w bazı mwldekı· 1l'z.' ·ili 

S- YT- 19:10 ta ı ·ilıiııdr 1G97 nnımı.l'alr Jwııun ola
ı ·n k knbıı l etlilınişti ı ·. 

~- \'r -19:30 t: ı l'ilıiııdı · HiR~ ııııııı:nnlı kanun ola
ı·:ık kalııı l l'clilııı i >?1 i ı·. 

hn.ldmıda 1/733 ııumnı·ıılL k:ııııııı lii,, · ilırı s ı lıakkıııcl.ı. LO- YI- 1!130 1:ll'ihiıH1c ı110 ıııını:ıralr kantın ola
rak l;nbul edilmiştir. 

Maliye Encümeninclen g·elen mazbatalar 

Eııı.:ünıeniıı -13 mı.ızhatnsııııl:ııı '.27 >:i k:ııııııı, S i ll · i'siı · G s ı k:ıı·:ıı· ol;ır:ık knlıııl ı •dilıniş . 1 i IIükfımctc 
inıll' ve ı ide Blit<:v Eııl'lim e ııiııl ' ki'Cli kılıııınıı:;tıı·. 

t - Arazinin kısn bil' ıııüdclrt znl'i' ıııd n uıınııııl 

tuhı·irinin iel':ısr ilc yeni kıyıııctl(·ı· i.izniıHlcıı ,·eı· 

gi nluııııasıııııı tcıııiııi ir:in IN•rülıclc-r ivı·:ısı lınl;: -

luml:ı 1j 50::l ııuııı:ır:ılı k:ıınııı l~yilı:ısıııa c!.ıil' :!CJ - Y - 19:30 t:ırilıimlc ıG:ll mımara lı kanun 
ol:ır:ık ku lnıl ecli lnıi rjtiı·. 

2 - Dıınıg:ı . resmi k:ıınıııuııuıı 1:3 i.iıH·Ü nıa<ldr

siııiıı sckiziııri fıkrasıııın tcl'siriıır dniı· :1 j:315 mı-
mıınılı nıışn·kGIPt tezk('t·rs i lı:ıkkıııd:ı 1-J.- Xl 1 - H!29 tııı·ihind c JG-H num:ıl'alr knnun 

olaı·ak kabııl rdilıııiı,;tir . 

3 - Eğ'lrııt·C ve lı ı ısıısi isi ilıli'ı k vrı·g-isi k;ımııııı 

nuıı tadili 1ı akk ınd :_ı 1 ':1uı ı nıuıara1ı k : ııııııı li:i : i-
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hasına dair 

4 - Erzincan M eb 'usu Saffet Beyin, 2ı mart 
ı927- tarih ve 995 numaralı kanunun ı inci mad
desine ı fıkra tezyili hakkında 2jı23 munaralr ka-

ı9 - V - ı930 tarihinde ı629 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

lllln teklifine dair 3ı - V - ı930 tarihinde ı664 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

5 - Ganaimi harbiye kanununun 4 üncü mad
desinin tefsiri hakkmdaki 5/41 m1maralr Arzuhal 
Eııcüıneni mazbatası 

6- Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkm
daki kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair 

8 - II - 1930 tarihinde 548 numaralı karar 
olarak k:ıbul edilmiştir. 

3/123 numaralı BaşveldUet tezkeresi hakkında 15 - II - 1930 tarihinde 1560 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - Gümrük kanununun 43 üncü maddesinin 
tadili hakkında 1/86 numaralı kanun layihasma 
dair 

8 - Gümrük muafiyetine ait bazı husus! kanun
larm mer 'iyetlerinin devam edip ctmiyeccğinin 

tefsiri hakkmda 3/343 numaralı Başvekalct t ezkc
resine dair. 

9 - Gümrük tarifc kanununa mcrbut tarifenin 
114 numaralı A fıkrasmm ve 21 mayıs 1927 tarih 
ve 1039 numaralı muamele verg·isi kanununun 3 ün
cü maddesinin H fıkrasmm tadili hakkında 1/589 

4 - I - 1930 tarihinde 1549 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14- XII- 1929 tarihinde 151 numaralı tcfsir ola
rak kabul edilmiştir. 

numaralı kanun layihasma dair. 29- III- 1930 tarihinde 1577, 1578 numaralı ka
mu1 olar.ak kabul cd ilmistir. 

10 - Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesi
nin 16 mcı fıkrası hükmünün kutuluk tahtalara da 
şünıulü olup olmadığrnm tefsiri hakkmda 3/484 

. . 

numaralı Başvekalet tezkeresine dair. 12 -VI- 1930 tarihinde 1717 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - Gümrük tarife kanununun 31 inci mad
desinin tefsiri hakkında 3/407 numaralı Başvekalet 
tPzkeresine dair. 

12 - H eyeti mahsusaca nisbeti askeriyelerinin 
kat 'ma karar verilmiş olan zabİtandan All karar 
heyetince haklarmdaki heyeti mahsusa kararlarının 
ref'ine karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 

hangi tarihten itibaren tahsisi lazım geleceğinin 

tefsiri hakkmda 3/350 numaralı Başvckalet tezh
resine dair. 

13 - İnhisar idarelerinin şahsiyeti hükıniyeyi 
haiz müessesat halinde ve mülhak bütçe il c idaresi 
hakkında 1/159 numaralı kanun Hiyihasilc Sıvas 

31 -V- 1930 tarihinde 1669 mımaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 -V- 1930 tarihinde 1638 mımaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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:M:eb 'usu Remzi ve Denizli Mcb 'us u Mazhar :M:üfit 
Beylerin, tütün, şeker, şekerli mcvat, İspirto ve 
meşrubatı küuliyc inhisarlarrnrn mülhak bütçe 
ile idaresi ve varidat ve ınasarifatrnm cibayet ve 
tarzı icrasmdan sonra Divanr :M:uhasebat müraka
bcsine tabi tutulması hakkında 2/24 numaralı kanun 
tcklifine dair. 3ı- V- ı930 tarihinde ı660 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
ı4 - 1spirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hak

kındaki kanuna bir fıkra tezyiline dair ı;248 nu-
maralı kanun layİlıası hakkında. ıo- III- 1930 tarihinde Hükılmete iade edilmiştir. 

15 - İstanbul Me b 'usu Hamdi Bey ve iki arka
daşınrn, belediye vergi ve resimleri kanununun 
22 inci madesinin son fıkrasrnın tefsiri hakkında 

4/72 numaralı takririne dair. 4- VI - ı930 tarihinde ı6ı numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

ı6 -İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanm, köp
rülerden müruriye resmi almınaması hakkında 

2/ı22 numaralı kanun teklifi ile köprü müruriyesi 
haklundaki ı223 numaralı kanunun tadiline dair 
1/620 numaralı kanun layİlıası hakkmda. 

ı 7 _:.___ İstatistik teşkilatı hakkrnda ı;35ı numa
ralı kanun layİhasile istatistik teşkilatma dair ka
nun layihasmm tesrii intacma dair 3/286 numaralı 
Başvekalet tezkeresi hakkında. 

18 - İzmir Meb 'usu :M:ünür Beyin maaş kanu
nunun ikinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 

24 - IV - ı930 tarihinde 1596 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı- II- ı930 tarihinde 1554 numaralı kanun ola-. 
rak kabul edilmiştir. 

2/110 numaralı kanun teklifine dair. ı5- II- 1930 tarihinde ı559 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - Kocaeli lVIeb 'usu Reşit Saffet Beyin; 
gümrük kanununun 5 inci roadesinın 14 üncü fık
rasını tadil edici 2/126 numaralı liamuı teklifine 
dair. 

20 - lVIaaş kanunuııuu bazı maddelerinin tefsi
rine dair 3/248 numaralı Başvekalet tezkoresi hak-

5 - V- ı930 tarihinde ı605 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kında. 27- III- 1930 tarihinde 1574 numaralı kanun ola
Tak kabul edilmiştir. 

2ı - Maaş kanununun sekizinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/ı 73 numaralı Başvekalet tezke
resil e maaş kanununun sekizinci maddesinin tadİ-

• 

line dair ı/505 numaralı kanun layihası hakkında. 14- XII- ı929 tarihinde ı538 numaralı kanun 

22 - Maaş kanunmıuıı on birinci maddesinin . 
tefsiri hakkında 3/ı 75 numaralı Başvekalct tezke-

olarak kabul edilmiştir. 

resine dair ·· 28- XI- 1929 tarihinde 147 numaralı tefsir ola-
rak kabul edilmiştir. 
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23 - - Maaş kantınunun 17 \ ' C Dı·vld mc:ııı ıdan 

maaşatımn tevhit ve t eadi.i.lüne dair l\<unıınııı 6 ıııet 
maddelerinin tcfsh i luıkkında 3/370 nunıunılr D<ış
vcl\alet tezkeresine dair 

24 - l\'lemuriıı kaıııırıuıııın 70 iıll'i nı;ırlck ::; i ııiıı 

te.fsirine dair 3/~8 numaralı Di vaı ır l\lıılıusc:b;ıl Hi
yaseti tezkoresi ha,kkmc1a 

25- l\[uamcl e vergisi kaııuıııımııı 3 Üll\'Ü mad

desine 2 fıkra tezyili lıakkımlrı 1/676 numaralı ka
ın~n lfıyihasma dair 

26- Muamde vcrgi::;i kaııuııııııun üı;liııl'Ü ıııacl

desinin birinci frkrasnırıı tcf~iı·i hakkında 3/1Rl 

12 -1\r- 1930 tarihiııd · G61 mımaralı karar ola
rak kabul edilmi ştir. 

:22 - IJl - Hl30 tariltimlr 158 numaralı tefsir ola
ral' kabul L'Llilm if:)tir . 

R- \ri - 1D30 tarihinele 1698 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

numaralı Ba~vel<ftl et tezkeresine Llail' H - X 1 [ - l!:l:2!J 1 n ri lı i ncll' 150 numaralı te.fsir ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - 1\Iuhasebr·i nınnın i yı· kan uıınnıııı <!R im· i 
madLlesinin tdsirine dair 3/219 ı ınıııanılı I3m;;,·e-
kulct tezkoresi hakimıda i> - :X U - HJ2U 1 ari lı iııde 527 numaralı huar ola

rak kalHıl edilmi::;tir. 
2tı- lHuhıısl'lwi uıı ı n ıııiy e k;ııııın unıı ı :n üıı('i.i 

maddesinin t efs iri hııkkuıcla 3/ 015 ıınnıuralı B ıı~

veldlet tezket'csiııe dair 

2!.) - Müdeldi hizmetleri 2!) S< ' lll' .Y<~ qı,ı·mak

. srzuı malüliyetlcriııe lıinacJt t ckııütlcri iera erlilrıı 
\'C lıilftlıarc lıas ı l olan li.~wm üzel' ine ntzifeyc da
vet edilerek maaşatılHlan aidatı telmüdiye kateelil
miş olan erl«1n, iinı cr·a n • zahilan ,.e mcnsuhiııi 

askeriyeni n hizmeti ınütealı hirel eri zama ınııda 
ter·kctmiş olcluldarr aidatl mezk(ı rcıı iıı t c k:ıi.it ıııa

aşlarına tesiri olup olnıa<lrğı halcinndaki ih1ilfı(ııı 

tefsireıı lıir karara ruptma daiı· 3/ 76 nnmarnlr 
Baş ,·el\Cılet t ezkercsi hakkmdıı 

30 - Müzayedc, münakasu ve ilı<ıllıt ka uu nu
ııuıı bazı ınadLle ve fıkralannın tl'fsir i hakkında 

~O - il - 1!JJO tarihinele U. Heyettc ıı Bütçe En
< ; ilın<•ıı iıH' 

:20 - ·ı - UJ3Ô tarihinde 
ulı ırak kab u 1 edi lmiştir. 

I Mi nurnaralı . tefsir 

3/ 339 ımınanıli Başvekalet tezker·esine dıı ir J4 - Xfl - 1929 tarihinele 1540 ınmaralı kaııuıı 

olarak kıbııl crlilmişt ir. 

3 1 - ll nisan 133-:1: w 7 haziran 192G tarihli 
gümı·ük kaıumlari lc müzeyyclatının bazı maddele

rinin tadili hakkında 1/493 numaralı kaııuıı l iı.Yi

hasma dair. 

32 - ll hazinın 1930 tarih YC 171G mımaralı 

kanuna müzeyyel 1/ 743 mımaralı kanun layihası 

l::i - VI - 1930 tarilıinde 1723 numaralı kaııun ola
mk kabul e dil m i~tir. 

hakkında. ... 25 -.LX -1930 tarihinele 1726 mımaralı kanun ola-
rak kabul edilmiştir. 
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33 - ll ağustos 1325 tarihli askeri tckaüt ve 
istifa kanununun muaddel maddesinin tadili hak-
kında 1/506 numaralı kanun layillasına dair. 19 - V- 1930 tarihinde 1626 numaralı kanun ola- · 

rak kabul edilmiştir. 
34 - 15 nisan 1341 tarih ve 63 numaralı tefsir

deki (Ailenin bulunduğu mahal) tabirinde ecnebi 
memleketler dahil olup olmadığının tayini hakkında 
3/338 numaralı Başvekalet tezkeresine dair. 26- XII- 1929 tarihinde 153 numaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir. 
35 - Teşviki sanayi kanununun 26 ııı cı madde

sinin tadili ve 42 inci maddesinin de ilgası hakkın
da 1/ 496 numaralı kanun layihasına dair 

36 - Ticaret muahedesi akteden memleketler
den gele~ek pirinçlerin istihlak resmi hakkında tef
sir talebine dair 3/ 344 numaralı Başvekalet tezke
resine dair 

37 - Ticaret muahedesi aktedilmiş olan Dev
letler muvaridatı meyanında bulunan şekerden mu
amele vergisi alınıp alınmıyacağrıun tefsiri hak-

14- XII - 1929 tarihinde 1543 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

26- XII- 1929 tarihinde 539 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

kında 3/ 433 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 10 -VI- 1930 tarihinde 576 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

38 - Türkiye dahilindeki fabrikalardan istih
sal edilecek şeker, petrol ve müştakkatmdan 

dahili istihlak vergisi alınmaması ve gümrük ta
rife kanununun 695 inci maddesinin (E ve D) fık
ralarının tadili hakkında 1/ 740 numaralı kanun 
layihasına dair 12 - VI - 1930 tarihinde 1718,1720 numaralı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
39 - Tütün idarei muvakkatesi hakknıdaki 

kanuna müzeyyel 1/ 474 numaralı kanun layihasr 
hakkmda 12 - VI- 1930 tarihinde 577 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

40 - Tütün inhisarı hakkmda 1/ 466 nurnaralı 
kanun layİlıasma dair 

41 - 3 nisan 1340 tarih ve 459 numaralı mah
sup kanununa müzeyyel kanunun 6 ıncr madde
sinde muharrer müddetin temelidi hakkında 1/ 633 
numaralı kanun layihasma dair 

42 - Veraset ve intikal vergisi kanununun 
15 inci maddesinin tefsiri hakkmda 3/ 464 numa
ralı Başvekalet tezkeresine dair 

43 - Yol mükelleflerinden alınacak maarif 
vergisi hakkında 1/ 596 numaralı kanun liiyihasr-

9- VI- 1930 tarihinde 1701 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31- V- 1930 tarihinde 1660 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9- VI - 1930 tarihinde 162 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

na dair 15 -V - 1930 tarihinde 1618 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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Maarif Encümeninden gelen mazbatalar 

Üç t.akrirden 2 si kanun olarak kabul edilmiş ve 1 i hıfzolunnıuştuı·. 

1 - İlk ve orta t.edrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkında 1/631 numaralı kanun layiha
sma dair 10- VI -1930 tarihinde 1702 numaralı lianun ola

rak kabul edi lmiştir. 
2 - Kırklareli Meb 'u:m Dr. Fnat Beyin, çocuk

larm sinema ve tiyatrolara kabul edilmemeleri hak-
kında 2/45 numaralı kanun teklifine dair 23 - XII - 1929 tarihinde lufzcdilmiştir. 

3- Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun 11 inci 
maddesi hükmünün iki sene tccili hakkında 1/723 
numaralı kanun layihasına dair 10- VI- 1930 tarihinde 1707 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninden g·elen ~azbatalar 

4 nıazbatndan üçü karar olarak kabul edilmiş ve 1 i hakkında Heyeti Umumiyenin ittilar hasıl 

olmuştur. 

1 -B. M. M. Muhasebesinde icra kılman tetkik 
ve teftiş neticesine dair. . . 

2 - Büyük Millet Meclisi Muhasebesinde yapı-

6- I- 1930 tarihinde 540 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

lan tetkik ve teftiş neticesine dair. 24- IV- 1930 tarihinde 563 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Büyük Millet Meclisi ve müştemilatındaki 
eşya hakkında. 5 - V - 1!)30 ~arilıinde okunarak kabul edilmiştir. 

4 - Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve 
Divam Muhasebatın 1930 senesi mart ve nisan ay-
ları hesabatı hakkında. 31 - V - 1930 tarihinde 570 numaralı karar ola

rak kabul. edilmiştir. 

Milli Müdafaa Encümeninden gelen mazbatalar 

26 mazbatadan 14 ü kanun, 4 ü tefsir 8 i karar olarak kabul edilmiştir. 

1 - Adapazarı polis memurlarmdan İbrahim 
Ethem Efendinin istiklal madalyasile taltifi hak- / 

.. 
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knıc1a 3; 381 numarair Başvekalet tezkeresine dı:ıir 8 - if - ı93Ö tarihinde 547 nümiiralı braı' 

olarak kabul edilmiştir. 
2 - Askeri liseler tal ebesinin et istihkakının 

koyun eti olup olınadrğııun t efsirine dair 3/ 444 
mımaralı Başveldl.l et tezkeresi hakkmda 22 V - 1930 tarihinde 160 mımaralı 

olarak kabul edilmiştir. 
t efsir 

3 - Askeri memnn ınıntakalar hakkındaki kı:ı

nunun yedinci maddesinin son fıkrasınm tadiline 
dair 1/ 678 nnınnı·:ıl ı kanun layihası hakkında 31 - V - 1930 tarihinde 1658 numaralı -kanun 

olarnk kabul edilmiştir. 

4 - Askeri memurlar kanununun 7 inci 
maddesine ınüzeyyel 1/ 580, askeri memm-lar k:ı

nunnn .ikinci maddesine bir fıkra ilavesine dair 
1/ 581 ve askeri memurlar kanununa bir fıkra ili
vesine dair 1/ 603 numamh knnuıı lüyihaları hak
Innda 

5 - Askeri usulü muhakemeleri ve askeri ce
zalarr hakkında l j fi39 numarnh kanun lilyihasma 
dair 

6 - 1494 ımınaralı lmnunun d eniz zabitl cri 
heyetine mahsus muvnkkat maddesinin A fıkrası
m tadil edici 1/ 617 numaı·:ılr kanun layih:ısı hak

lunda 

7 -- Birinci mülazİm Mur11t Efendinin yüzb:ı
şılığa terfi ettirilerek tekaiit maaşı tahsis. edilmesi 
hakkında 3 4G3 numflrah Başvekalet tezkeresine 

24 - V - 1930 tarihinde 1637 numaralı kanun, .. 
olaı·a k kabul edilmiştir. 

22-V-1930 tarihinde 1631, 1632 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1 - V - 1930 tarihinde 1604 numar:ılı kanun 
olarak kabnl edilmiştir. 

dair 29 - V - 1930 tarihinde 569 numaralı karar 
olarak kabul edi-lmiştir. 

8 - 1/735 nnmııralı jandaı·ın:ı k:ınunu la. yih:ısr 

hakkında 

9 - Emirherler ve seyis neferleri hakkındaki 
2q3 numaralı kanunun birinci ve üçüncü madde
lerinin bazı fıkralarının tayyi hakkında 1/605 nu
maralı kanun Hl.yihasma dair 

10 - Ganaimi bahriye kanununun dördüncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki 5/41 numaı·ah Arzu
hal Encüıneni mar.batasına dair 

ll - Oedikli küçük zıtbit menbalarına dair k:ı
nunun tadil edilen 4 üncü maddesinin B fıkrasına 
bir cümle ilavesi hakkında 1/597 numaı·ah kanun 
l iyihasınıı dair 

1 O- VI - 1930 tarihinde 1706 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir·. 

1 - V - 1930 tarihinde 1600 numaralı kanun ola
r:ık kabul edilmiştir. 

8- II- 1930 tarihinde 548 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2- VI- 1930 tarihinde 1675 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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ı2 - Hava sınıfı mensubinine verilecek zama

im ve tazminat hakkındaki 889 numaralı kanu
nun 8 inci maddesinin tefsirine dair 3/440 numa-
ralı Başvekalet tezkeresi hakkmda 15- V- 1930 tarihinde ı6ıı numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. · 

ı3 - Heyeti mahsusnca nisbeti askeriyelerinin 
kat 'ma karar verilmiş olan zabİtandan .Ali Karar 
Heyetince haklarmdaki heyeti mahsusa kararla
rnun ref'ine karar verilmiş olanlara tekaiit maa
şının hangi tarihten itibaren tahsisi lazım gelece
ğinin tefsiri hakkmda 3/350 numaralı Başvekalet 
tezkeresine dair 

ı4- lhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun bazı maddelerınin tadiline dair 

22- V- 1930 tarihinde 1638 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1/413 numaralı kanun layihasma dair ı- II - ı930 tarihinde ı555 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı5 - lrtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas ve diğer 
bazı ciiriimlerle maznun olan eşhası askeriyenin 
,muhakemesi usulü hakkında ı;557 numaralı ka
nun layihasına dair 

ı6 - lzmire tabi Torbalı köyünden Emin Beyin 

31 -V- ı930 tarihinde ı662 numaralı kanun ola-
rak kabul edilmiştir. 

kırmızı şeritli İstihlal madalyasile taltifi hakkında 3ı- V- 1930 tarihinde 572 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ı7 - İzmirli Mustafa Celal Efendinin istiklal 
madalyasile taltifi hakkında 3/ 448 numaralı Baş
vekfdet tezkeresine dair 

ıs - Kıdemli Yüzbaşı Rıza Beyin istiklal 
madalyasile taltifinin reddi hakkında 5/ 51 numa-

31 - V - ı930 tarihin<ie 571 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ralı ı- II- 1930 tarihinde 546 numaralı karar ola-

19 - Kırklareli Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
Müdürü Doktor Ahmet Harndi Beyin istiklal ma
dalyasile taltifine dair 3/ 288 numaralı Başvekalet 

rak kabul edilmiştir. 

tezkeresi hakkında 2 - XII - 1929 tarihinde 526 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - Müddeti hizmetleri yirmi beş seneye var
maksızın maluJiyetlerine binaen tekaiitleri icra 
edilen ve biluhare hasıl olan lüzum üzerine vazife
ye davet edilerek maaşatından aidatı tekalidiye 
katedilmiş olan erkan, iimera ve zabitan ve men· 
subini askeriyenin hizmeti miiteehhirleri zama
mnda terketmiş oldukları aidatı mezkurenin teka-

' üt maaşlarına tesiri olup olmadığı hakkındaki ih
tilafm tefsiren bir karara raptma dair 3/ 76 numa
ralı BaşvekfLlet tezkeresi hakkında 20- I - ı930 tarihinele ı54 numaralı tefsir ola-

" rak kabul edilmiştir. 
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2ı - U ;ı;ğ_ustos ı325 .tarihli ask!'lri tekaüt ve 

istifa kanununun muaddel maddesinin tadili hak-
kında ı/506 numaralı kanun layihasma dair 19- V- ı930 tarihinde ı626 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
22 - ı2 mayıs ı928 tarih ve ı244 ımınaralı ka

nunu tadil edici 1/559 numaralı kanun liiyihasma 
dair 

23 - Revirierde tedavi edilen hastalarm hasta
nelerde olduğu · gibi derece ile iaşelcri hakkmda 

' 
20- I- ı930 tarihinde ı550 numaralı kanun ola-
rak kabul edilmiştir. 

ı/614 numaralı kanun layihasma dair 1 - V- ı930 tarihinde 1603 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir . • 

24 - 801 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/320 numaralı Başvekiilet tezkc
resine dair 

25 - 20 haziran ı927 tarih ve 1107 numaralı 
kanunun ikinci maddesinin tefsiri hakkında 3/366 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

26 - 25 eylul ı339 tarih ve 347 numaralı ka
nunun 8 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/374 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

14- XII- 1929 tarihinde J49 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - ı - ı930 tarihinde 155 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

19- IV- ı930 tarihinde 562 numaralı karar ola· 
rak kabul edilmiştir. 

/ 

Nafıa Encümeninden gelen mazbatalar 

5 mazbata kamilen kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı - Beynelmilel eşya nakline mütedair muka
v~le ~le ıbeynelınilel yolcu ve bağaj nakline ait 
mukaveleye iltihak edilmesi hakkında ı;704 nu
maı·alı kanun Hiyihasına dair 

2 - Devlet Demiryolları istimlak kanununun 
tefsiri hakkında 3/ 316 numaralı Başvekiilet- tezke
resine dair 

3 - Devlet Demiryolları memurları maaşatı· 

.nın tevhit ·ve teadülü hakkındaki kanuna merlıut 
cetvelde bazı tadilat İcrasına dair 1/674 ve Nafıa 
fen mekteplerile yüksek mühendis mektebi ressam 
ve topoğraf şubelerinin tevhidi ve yüksek mühen
di~ mektebi tasarrufatından olan 34 770 lira 18 
kuruşun mezkur mektebin 1930 senesi bütçesine 
ilavesine dair 1/ 692 numaralı kanun layihalarJ 

31- V- 1930 tarihinde .1673 num&ralı kantut 
olarak kabul edilmiştir. 

.15- V- 1930 tarihinde ,1607 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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hakkında 

• 4 - İnşa olunacak şose ve köprÜler taalihüda· 
tmm gelecek seneye sirayeti hakkında 1/ 638 nu-

31 - V- 1930 tarıhinde 1659 -numaralı kanüi1 
olarak kabul edilmiştir. 

maralı kanun layihasma dair 5- VI- 1930 tarihinde 1688 numaralı kanun ola• 
rak kabul edilmiştir. 

5 - Nafıa fen mekteplerindcn çıkacak efen
dilere yiizer lira avans verilmesine dair 1 / 535· nu-
maralı kanun layihası hakkında 15 ·V· 1930 tarihinde 1616 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Sıbhat ve İçtimai Muıı.venet Encüıneninden gelen mıı.zbatalar 

8 mazbatadan 6 sı kanun 2 si tefsir olarak kabul edilmiştir. 

1 - Hapishanelerin idaresi hakkında 1j653 nu
maralı kanun layihasına dair. 

2 - İspençiyari ve tıbbi müstahzariar hakkında
ki kanuna müzeyyel lj556 numaralr kanun Hlyilıa

sına dair. 

3 - 801 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/320 numaralı BaŞvekalet tezkc
resine dair. 

4 - Seriri ve grdai taharriyat ve tahlilat yapı
lan ve ınasli taamüller aranılan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laburatuvarları hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 1/544 nu-

14 - VI - 1930 tarihinde 1721 numaralı .kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6- II- 1930 tarihinde 1557 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14- XII - 1929 tarihinde 149 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

maralı kanun layihası hakkında. 27 -I - 1930 tarihinde 1551 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı İcra
sına dair olan kanuna bazr maddeler tezyili hak-
kında 1/719 numaralı kanun layihasma dair. 4- VI- 1930 tarihinde 1686 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
6 -:- Umumi hifzrssıhha hakkında 1/ 441 numa

ralı kanun layİhasile Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat 
Beyin, çocuklarm i~ki ve tütün kullanmalarının 

meni hakkında 2/ 4 numaralı kanun teklifine dair 24 - IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - Uyuşturucu maddeler hakkındaki 1369 
numaralı kanunun 8 inci maddesile 16 ıncı mad
desinin son fıkrasının tadili hakkında 1/ 667 nu
maralı kanun layillasına dair 4 - VI - 1930 tarihinde 1685 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
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8 - 21 nisan 1340 tarih ve 500 numaralı rüsu
mu sıhhiye kanununun ikinci ve üçüncü maddeleri
nin tefsiri hakkında 3/428 numaralı BaşvekaJct 

tezkeresine dair 24 - IV - 1930 tarihinde ı59 numaralı tefsir 
olara!~ kııbul edilmiştir. 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Belediye Kanunu Enetimeninden gelen mazbatalar 

( Yeldietleı·Ie Illiitenazır enciimeıılerden inlihap olnnaıı iki§Cl' azad:ııı mlll'ekkep 

ı -Muğla 1\'leb'usu Ali Nazmi Beyin, belediye 
kanununa iki madde ilavesi hakkında. 2/134 numa-
ralı kanun teklifine dair 2- VI- ı930 tarihinde ı679 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir, 
2 - ı/411 ımınaralı belediye kanunu layilıasile 

Kırklareli l\'Ieb 'usu Doktor Fuat Bey ve rüfekasınııı, 
oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare etmek lıak
kımn Himayoi Etfal Cemiyetine verilmesine dair 
2/40 numaralı kamtn teklifi ve müsakkafat vergisi 
kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasımn 
tefsirine dair 3/270 numaralı Başvekalet tezkeresile 
İstanbul l\feb 'us u Süreyya Paşanın, belediye ka
nunu layihasınnı tadili haklundaki teklifine dair 3 -VI -1930 tal'ihinde ı580 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Memurin Kanunu Encümeninden gelen mazbatalar 

12 mazbatadan 5 i kanun 3 ü tefsir, 3 ii karar olarak kabul edilmiş, ı i Büte Eucümeniııe tevdi 
olunmuştur. 

ı - Başvekalet memurları hakkında 1/618 nu
maralı kanun layillasına dair 

2 - Dahiliye memurini hakkında ı;ı32 numa
ralı kanun layihasına dair 

3 - İlk ve orta tedrisat ınualliınlerinin terfi 
ve tecziyeleri hakkında ı;G3ı numaralı kanun Ja-

24- IV- ı930 tarihinde Umumi Heyetten Bütçe 
Encümeııine 

9 - VI - 1930 tarihinde ı 700 ımınaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. .li!. 

yihasına dair ıo- VI- ı930 tarihinde · ı702 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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4 - Maaş kanununun sekizinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/173 numaralı BaşvekaJet tez
keresine dair 

5 - Memurin kanununa müzeyyel 1/548 numa-

14- XII- ı929 tarihinde ı538 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ralı kanun layihası hakkında 15- V - 1930 tarihinde 1609,1610 numaralı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

6 - Meınurin kanununun ı inci muvakkat 
maddesindeki müdeletİn temelidi hakkında 1/705 
numaralı kanun layihasma dair 

7 - Memurin kanununun 35 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/420 numaralı Başvekalet tezkere
sine dair 

8 - Memurin kanununun 70 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/88 numaralı Divaıu Muhasebat 

31- V- 1930 tarihinde 1666 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2'7 - III - 1930 tarihinde 553 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

Riyaseti tezkeresi hakkında 22 - III - 1930 tarihinde 158 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - Memurin kanununuri seksen beşinci mad
desinin tefsiri hakkmda 3/58 numaralı Başvekalet 
tezkeresine dair 5 - XII - 1929 tarihinde 147 numaralı tefsir 

olarak kabul edilmiştir. 
lO - Memurini muhakemat kanununun 12 inci 

maddesinin tefsirine dair 3/ 320 numaralı Başve-
kilJet tezkeresi hakkmda 20 - II - 1930 tarihinde 157 numaralı tefsir 

olarak kabul edilmiştir. 
ll - 18 yaşını İkınal edenlerin Devlet ınemuri

yetine namzet olarak alınınaları hakkmda 1/ 572 
numaralı kanun layihasına dair 24 - IV - 1930 tarihinde 1595 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 
ı2 - Tütün idarei inhisariyesi memurlarınm 

memurini resmiyeden addile vazifei memurelerin
den mütevellit veya vazifei resmiyelerini ifa sıra
sında hadis olan cürüınlerinden dolayı haklarında 
memurini ınuhakemat kanunu ahkamımn tatbikı 

lazım gelip gelmiyeceğinin tefsirine dair 3/115 
numaralı Başvekalet tezkeresi hakkmda 10 - IV - 1930 tarihinde 556 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 

Muhtelit Encümenden gelen mazbatalar 

( Adiiye ve Te§kilatı Esasiye Encütllfıııieı·iııden ml.irekk,ep 

-

ı - Artvin M eb 'usu M em et Asım, Giresun 
Meb 'usu Hakkı Tarık, Sıvas Meb 'usu Necmettin 
Sadık, Muğla Meb'usu Yunus Nadi, ve Siirt Meb '
usu Mahmut Beylerin teşrii mastıniyetlerinin kal-
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dİrılınası hakkında 3/312, Balıkesir Meb 'usu 
Memet Akif Beyin teşrii masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 3/313, Artvin Meb'usu Memet 
Asım ve Giresun M eb 'usu Hakln Tarık Beylerin 
teşrii masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 

3/317, Denizli Meb 'usu Haydar Rüştü Beyin teş
rii masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/319, 
Siirt Meb 'usu Mahmut Beyin teşrii masuniyctinin 
kaldırılması hakkında 3/322, Giresun M eb 'usn 
Hakkı Tarık Beyin teşrii masuniyetinin kaldırıl

ması hakkında 3/327, Trabzon Meb'usu Nebizade 
Harndi Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması 

hakkında 3/345, Afyon Karahisar M eb 'usu İzzet 
Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında 

3/356, Giresun M eb 'usu Hakkı Tarık ve Artvin 
M eb 'usu Memet Asım Beylerin teşrii masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında 3/367, M uğla Me b·'
usu Yunus Nadi Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/378, Trabzon Meb 'usu 
Nebizade Harndi Beyin teşrii masuniyetinin kaldr
rılması hakkında 3/383, Siirt M eb 'usu 'Mahmut 
Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında 

3/391, Afyon Karahisar Meb 'usu İzzet Beyin teş-
rii masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/405, 
Denizli Meb 'usu Haydar Rüştü Beyin teşrii masu-
niyetinin kaldırılması hakkında 3/427, Bitlis Meb'-
usu Muhittin Beyin teşrii masuniyetinin kaldırıl-

. ması hakkında 3/439 ve İzmir Meb'usu Mahmut 
Esat Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması hak-

-, 

kında 3/461 numaralı BaşvekaJet tezkerelerine dair. 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - Ce belibereket M eb 'us u A vni Paşanın teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/314 numa-
ralı BaşvekaJet tezkeresine dair. 26 - V - 1930 tarihinde 567 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
3 - Manisa M eb 'usu Saim ve Bahri Beyler le 

Afyon Karahisar M eb 'usu Haydar B'eyin ifadele
rinin alınması hakkında 3/311 numaralı BaşvekiUet 
tezkeresine dair. 26- V - 1930 tarihinde 568 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

İktısat - Maliye Muhtelit Encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Cümhuriyet Merkez Bankası hakkında 

1/718 numaralı kanun layihasına dair ll - VI - 1930 tarihinde 1715 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki 1447 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

layihasını müzakere etmek}üzere müteşekkil Encümenden · gele mazbatalar 

( Adliye, Bütçe, İktisat v e Maliye Encüınenlerinin Reis ve Mazlıa ta Muharrirlerinden mürekluıp] 

ı - Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 

hakkındaki ı447 numaralı kanuna müzeyyel ı;587 
numaralı kanun H1yihası hakkında 20 - II - ı930 t arihinde ı567 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

Tekaüt Kanunu Layihası Encümeninden gelen mazbatalar 

Veld.Ietlerle mütenazır encümeıılerd en intihap oluuan iki§er azadan mürekkep 

ı - Eytaın ve eramil maaşlarından yüz kuruşa 
kadar olanların tasfiyesine devam hakkında ı/206 
ve askeri ve mülki tekaüt ve askeri istifa hak
kında ıj625 numaralı kanun layİhalarına dair 3 - VI - ı930 tarihinde ı683 numaralı kanun ola-

• 
rak kabul edilmiştir. 



3 - Heyeti umumiyenin kabul etti~i kanun, tefslr ve kararlar 

Kanunl~r 

. N° H ulasası 

ı530 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rrhtım 
İdaresinin ı925jı34ı mali senesi hesabı kat 'i kanunu 

ı53ı Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa I1iman ve Rıhtım İdaresinin 
ı925jı34ı mali senesi fevkalade bütçe hesabı kat 'i kanunu 

ı532 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları İdaresinin 
1925/1341 mali senesi hesabı kat 'i kanunu 

ı533 Yalovanın kaza haline konulmasına dair kanun 
ı534 Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi hesabı kat 'i 

kanunu 
1535 Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tadilinc dair kanun 
ı536 Türkiye Cümhuriyeti ile Ürüguay Cümhuriyeti arasmda aktolunan 

dostluk mukavelenamesinin tasdikı hakkında kanun 
ı537 30 mayıs ı929 tarihinde imza olunan Türkiye - İtalya tahkimna

mesi hakkında kanun 
ı538 Maaş kanununun sekizinci maddesinin tadiline dair kanun 
ı539 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 üncü maddesine bir 

• fıkra ilavesine dair kanun 
ı540 Müzaycde, münakasa ve ihaliit kanununun altıncı maddesinin ta-

Tarihi 

17 teşrinisani ı929 

17 teşrinisani 1929 

17 ,teşrinisani 1929 
2 kanunuevvel 1929 

ı 7 kanunuevvel 1929 
ı7 kanunuevvel1929 

17 kanunuevvel 1929 

17 kanunuevvel1929 
21 kanunuevvel 1929 

17 kanunuevvel 1929 

diline dair kanun ı 7 kanunuevvel ı929 
ı54ı 28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı damga resmi kanununun 

on üçüncü maddesinin sekizinci fıkrasının tadilinc dair kanun 21 kanunuevvel 1929 
ı542 ı929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakalc 

yapılması hakkında kanun ı7 kanunuevvel 1929 
1543 Teşvikı sanayi' kanununun 26 ve 42 inci maddelerinin tadili hak-

kında kanun 21 kanunuevvel 1929 

1544 1929 senesi bütçesi için fevkaliide tahsisat ve münakale kanunu 2 kanunusanİ 1930 
1545 Hususi orman sahiplerinden ve müteahhitlerden alınan amenajman 

paralarının sarfı hakkında kanun 2 kanunusanİ 1930 
1546 Bürükselele toplanan milletler arasındaki telgraf konferansı tara-

fından ittihaz edilmiş olan mukarreratm tasdikı hakkında kanun 2 kanunusanİ 1930 
1547 Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1929 senesi 

bütçe kanununa müzeyyel kanun 2 kanunusanİ 1930 
1548 Büyük Millet Meclisi 1929 senesi bütçesinde münakale İcrasına dair 

kanun 2 kanunusanİ 1930 
1549 Gümrük kanununun 35 inci ve gümrük . kanununa m üzeyyel ka-

nunun 43 üncü maddesini tadil eden kanun 6 kanunusanİ 1930 
1550 1244 numaralı kanuna müzeyyel kanun 23 kanunusanİ 1930 
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Hulasası 

1551 Seriri ve gıdai taharriyat yapılan laburatuarlara mahsus 19 mart 
1927 tarih ve 992 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun 

1552 Muhasebei umumiye kanununun 92 inci maddesine bir fıkra ilave-

Tarihi 

30 kanunusanİ 1930 

sine dair kanun 1 şubat 1930 
1553 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 

yapılması hakkında kanun 28 kanunusanİ 1930 
1554 İstatistik Umum Müdürlüğünün salahiyct ve vazifeleri hakkında 

kanun 3 şubat 1930 
1555 İhtiyat zabitlcri ve ihtiyat askeri memurları kanununun tadiline 

ve bu kanuna bazı maddeler tezyiline dair kanun 
1556 İstiklal harbi malullerine verilecek para mükafatı hakkında kanun 
1557 İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 21-V-1928 tarih ve 

1262 numaralı kanuna zeylcdilecek madde hakkında kanun 
1558 1929 bütçesinin bazı fasıliarına fevkalade ve munzam tahsisat veril

mesine ve bazılarmda münakale yapıLmasma dair kanun 

1559 Maaş kanununun ikinci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında kanun 
1560 Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki kanunun beşinci 

maddesinin tadiline dair kanun 
1561 13 mart 1329 tarihli idarei umumiyei vilayat kanununun 86 ve 133 

üncü maddelerile 144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci 
babrnı tadil eden kanun 

1562 İdare umumiyei vilayat kanununun muaddel 16 ve ·140 mcı mad" 
delerinin tadiline dair kanun 

1563 Türk Ocakları Merkez Heyetince aldedilecek istikraza Maliye V eki-
linin kefaleti mezuniyetine dair kanun 

1564 1929 senesi bütçesi munzam tahsisat ve mü"nakale kanunu 
1565 · Darülfünunun 1341/1925 mali senesi hnsabı kat 'i kanunu 
1566 Türkiye Cümhuriyetile Soviyet Hükümeti arasında imza olunan 

dostluk ve bitaraflık muahedenamesinin mer'iyet müddetinin tern
didi hakkında kanun 

1567 Türk parasının kıymetini koruma hakk.Tnda kanun 

3 şubat 1930 
3 şubat 1930 

8 şubat 1930 

16 şubat 1930 

19 şubat 1930 

19 şubat 1930 

22 şubat 1930 

22 şubat 1930 

22 şubat 1930 

22 şubat 1930 
22 şubat 1930 

22 şubat 1930 
22 şubat 1930 

1568 Noterlik kanununun dokuzuncu maddf!sinin tadiline dair kanun 15 mart 1930 
1569' Ankara otomatik telefon kanununun yedincİ maddesine bir fıkra 

ilavesi hakkında kanun 15 mart 1930 
1570 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 

yapılması hakkında kanun 24 mart 1930 
1571 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 

İdaresinin 1926 mali senesi fevkalade bütçe hesabı kat'isi kanunu 29 mart 1930 
1572 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 

İdaresinin 1926 mali senesi hesabı kat 'isi kanunu 29 mart 1930 
1573 Mülga Demiryolları İnşaat ve İşletme Umuın Müdürlüğünün 1926 

mali senesi hesabı kat 'isi kanunu 29 mart 1930 

1574 1108 numaralı maaş kanununa müzeyyel kanım 29 mart 1930 
1575 Gazete primleri hakimıda kanun 29 mart 1930 
1576 1929 senesi bütçesine tahsisatı munz;ama verilmesine ve münakale 

İcrasına dair kanun 
1577 Gümrük tarifesi kanununun tadilin,e dair kanun 

29 mart 1930 
31 mart 1930 

• 
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N° İ-I ulasası 

1578 Muamele vergisi hakkındaki kanunun üçüncü maddesinin tadiline 
dair kanun 

1579 1929 senesi Hariciye Vekaleti bütçesine munzam tahsisat veril-
mesine dair kanun 

1580 Belediye kanunu 
1581 İstikliil harbi malullerine verilecek para mükiifatı hakkmda kanun 
1582 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 ıncı maddesinin dör-

düncü fıkrasını muaddil kanun 
1583 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda münakale 

yapılması hakkında kanun 
1584 Türkiye Cümhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri arasmda 

m ün 'akit ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin tasdikına mü te
dair kanun 

1585 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları İşletme İda
resinin 1926 mali senesi hesabı ka 'isi kanunu 

1586 Evkaf Umum Müdürlüğü 1926 mali senesi hesabı kat'isi kanunu 
1587 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umunı Müdürlüğ·ü memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkrnda kanun 
1588 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1930 senesi bütçe 

kanunu 
1589 İstanbul Darülfiinuım 1929 senesi bütçesinde mi:inakale İcrasına 

dair kanun 
1590 Seyrisefain İdaresi bütçesi tahsisat ve münakalesine dair kanun 

1591 1929 senesi bütçesinde münakale icrasrna ve Seyrisefain İdare-
sine yapılacak muavenete dair kanun 

1592 1341/1925 mall senesi hesabı kat 'i kanunu 
1593 Umumi hıfzıssıhha kanunu 
1594 Jandarma yüzbaşılarından Sabahattin Beyin affına dair kanun 
1595 Memurin kanununun dördüncü maddesinin (H) fıkrasına müzey-

yel kanun 
1596 1223 numaralı Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşasına dair 

kanuna müzeyyel kanun 
1597 1929 bütçesi munzaın tahsisat ve münakalesine dair kanun 

1598 Evkaf bjitçesi münakalesi hakkında kanun 
1599 1929 bütçesi munzaın tahsisat ve münakalesine dair kanun 
1600 Emirher ve seyis neferleri hakkındaki 203 numaralı kanunun bi

rinci ve üçüncü maddelerinin tadiline dair kanun 
1601 Şehir ve kasabalardaki telefanlara dair olan kanunun besinci . . 

maddesinin tadili hakkında kanun 
1602 Riyaseti Cüınhur Muzika Heyetinin orkestra kısmı mensuplarrna 

verilecek elbise hakkında kanun 

1603 Revirierde tedavi edilecek hastaların iaşesine dair kanun 
1604 Ordu zabitam heyetine mahsus terfi kanunlarm ı mu ad dil kanu-

nun muvakkat maddesinin tadiline dair kaimn 
1605 Gümrük tarife kanununa müzeyyel kanun 
1606 1929 senesi münakale ve munzam tahsisat hakkında 
1607 Devlet Demiryollan istimluk kanununa müzeyyel kanun 

.1.iari.hi 

31 mart 1930 

7 nisan 1930 
10 nisan 1930 
10 nisan 1930 

13 insan 1930 

13 insan 1930 

17 nisan 1930 

17 nisan 1930 

17 nisan 1930 

17 nisan 1930 

17 nisan 1930 

17 nisan 1930 
21 nisan 1930 

21 nisan 1930 

26 nisan 1930 
30 nisan 1930 
26 nisan 1930 

26 nisan 1930 

26 nisan 1930 
26 nisan 1930 

26 nisan 1930 
28 nisan 1930 

5 mayıs 1930 

5 mayıs 1930 

5 mayıs 1930 

5 mayıs 1930 

5 mayıs 1930 
7 mayıs 1930 
7 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 
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1608 Urouru belediyeye müteallik alıkarnı cezaiye hakkında 16 nisan 
1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil 
kanun 

1609 Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikieri hakkında takip 
Ye muhakemeleri usulüne dair kanun 

1610 :Memurin kanununa müzeyyel kanun 
1611 Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim ve tazminat hakkında 

1 haziran 1926 tarih ve 889 numaralı kanunun sekizinci maddesini 
muaddil kanun 

1612 Yeniden kaza teşkiline ve 1452 numaralı kanuna merbut (2) nu
maralı cetvelin tadiline dair kanun 

1613 Büyük Millet Meclisi Azasınm tahsisat ve harcirahları hakkmda 
kanun 

1614 Hariciye Vekaleti kadro cetvelinin tadİline dair kanun 
1615 Gümrük memui·larmdan bazılarma verilecek yem bedeli ve yem

eklik hakkında kanun 
1616 Nafıa fen mektebinden çıkacak efendilere avans verilmesine dair 

kanun 
1617 Maarif Vekaleti kadro cetvelinin tadiline dair kanun 
1618 Yol mükelleflerinden almacak maarif vergisi hakkında kanun 
1619 Beynelmilel sınai mülkiyet mukavelesinin 6 teşrinisani 1925 La 

Haye tadilatına iltihak edilmesi hakkrnda kanun 
1620 Beynelmilel Yardım Birliği teşkili hakkındaki mukavelenamenin 

tasdikma dair kanun 
1621 Hicaz, Necit Mülhakatı Hükumetile aktolunan muhadenet mu

ahedenamesinin tasdiln hakkında kanun 

1622 Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasmda Ankarada 
28 mayıs 1929 tarihinde imza edilmiş olan hukuki ve ticari mevadı 
adliyeye müteallik münasebatı mütckabileye dair kanun 

1623 Hükumetimiıle Fransa Hükumeti arasmda akit ve imza edilmiş 
olan hakem, dostluk ve uzlaşma muahedesi ile merbut protokolun 
tasdikı hakkında kanun 

1624 Dahiliye Vekaleti merkez teşkilat ve vezaifi hakkında kanun 
1625 N alıiye müdürlerinin hayvan · yem bedelleri hakkında kanun 

1626 ll ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanununun nınad
del maddesinin tadiline dair kanun 

1627 Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler arasmda telsiz telgraf 
mukavele ve nizamnamelerinin ti,sdiki hakkrnda kanun 

1628 1929 bütçesinin bazı fasıliarına munzam talısisat verilmesine ve ba-
zılarında münakale yapılmasına dair kanun 

1629 Eğlence ve husus! istihlak vergisi kanunu 
1630 1930 mali senesi bütçe kanunu 

1631 Askeri muhakeme usulü kanunu 
1632 Askeri ceza kanunu 
1633 Muhtelif hakem mahkemelerinden sadır olan hükümterin tenfizi 

hakkında kanun 
1634 Hükumetimizle Almanya Hükumeti arasmda akit ve imza edilmiş 

olan konsolosluk mukavelesinin tasdiki hakkında kanun 

Tarihi 

19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 
19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 
19 mayıs 1930 
19 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 
21 mayıs 1930 
21 mayıs 1930 

21 mayıs 1930 

21 mayıs 1930 

19 mayıs 1930 
21 mayıs 1930 
21 mayıs 1930 

27 mayıs 1930 
27 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 

25 mayıs 1930 
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1635 1929 bütçesinin bazı faslma fevkalade tahsisat verilmesine ve ba-
zılarmda münakale yapılmasma dair kanun 

1636 Seyrisefain İdaresinin 1930 mali senesi bütçe kanunu 
1637 Askeri memurlar hakkmdaki kanunun tadiline dair kanun 
1638 Askeri nisbetlerinin kat'ı kararı refedilmiş olanların tekaüt mu

maeliitına dair kanun 
1639 Devlet Demiryolları ve Limanl arı Umumi İdares inin 1930 mali 

senesi bütçe kanunu 
1640 Konya Sulama İdaresinin 1930 senesi bütçe kanunu 
1641 Tohumluklarm gümrük resminden istisnasma dair kanun 
1642 Seyrisefain İdaresinin 1929 senesi bütçesine tahsisatı munzanuna 

ilavesi hakkmda kanun 
1643 Vilayat mühendis ve fen memurlarnun üç aylık ihtisas ücreti 

f arklarnun itasma dair kanun 

1644 Tahlisiye Umunı Müdürlüğünün 1930 mali senesi bütçe kanunu 
1645 Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1930 bütçesi hakkında kanun 
1646 Ankara şehri İmar Müdürlüğünün 1930 mali senesi bütçe kanunu 
1647 Yüksek Mühendis Mektebinin 1930 mali senesi bütçe kanunu 
1648 1929 senesi bütçesine tahsisatı fevkalade verilmesine ve bazı fasıl-

larda münakale yapıln\asına dair kanun 
1649 Türkiye Cümhuriyeti Hükumetile Bul gar Kırallığı Hükumeti 

arasmda aktolunan iadei mücriınin mukavelenamesine dair kanun 
1650 Giresun vilayetine ikraz mezuniyetine dair kanun 
1651 Arazinin tahririne mahsus kanun · 
1652 İstanbul Darülfünunu 1930 mali senesi bütçe kanunu 
1653 Evkaf Umum Müdürlüğünün 1930 mali senesi bütçe kanunu 
1654 1929 senesi bütçesine munzaın tahsisat verilmesine dair kanun 

1655 1929 senesi Evkaf bütçesinde münakale yapılması haklanda kanun 
1656 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı 

kat' i kanunu 
1657 Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 1926 mali senesi hesabı kat'i 

kanunu 
1658 Askeri memııu ınıntakalar hakkındaki 1110 numaralı kanunun 

7 inci maddesinin tacliline dair kanun 
1659 Devlet memurları maaşatının tevlıit ve teaclülü hakkındaki ka

nuna merbut cetvelde bazı tadilat İcrasına dair kanun 
1660 Maliye V ekiileti tarafından idare o lu nan inhisarlar hakkında ka

nun 
1661 726 numaralı kanunun 6 ıncı maddesinde muharrer mahsup müdde

tinin temelieline dair kanun 
1662 30- V- 1929 tarih ve 912 numaralı ordu, balıı·iye ve jandarma za-

bitanı ve memurini hakkındaki kanuna müzcyyel ı,anun 

1663 8 haziran 1929 tarih ve 1504 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1664 995 numaralı kanuna müzcyyel kanun 
1665 Askerlik dersleri muallimlerinin ücretlerine dair kanun 
1666 Memurin kanununun birinci muvakkat macldesile tasfiye için tayin 

olunan mücldetin 1932 senesi haziranının on beşine kadar terndieli 
hakkında kanun 

Tarihi 

25 mayıs 1930 
25 mayıs 1930 
27 mayıs 1930 

27 mayıs 1930 

27 mayıs 1930 
27 mayıs 1930 
2'1 mayıs 1930 

27 mayıs 1930 

27 ı:nayıs 1930 

27 mayıs 1930 
27 mayıs 1930 

, 27 mayıs 1930 
27 mayıs 1930 

27 mayıs 1930 

27 mayıs 1930 
31 mayıs 1930 
3 haziran 1930 

31 mayıs 1930 
31 mayıs 1930 
31 mayıs 1930 

31 mayıs 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 
3 haziran 1930 
3 haziran 1930 

3 haziran 1930 
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1667 Devlet Demiryolları ve Limanlar"! İdarei Umumiyesinin teşkilat ve 
vezaifine dair kanuna müzeyycl kanun 

1668 Berlin ve Tahran Büyük Elçilik bina ve arsalarının satılmasına dair 
kanun 

1669 Gümrük tarife kanunu ile tarifede yapılacak tashihlere dair kanun 
1670 Türkiye Cümhuriyeti ile Fransa Hükumeti arasmda mün'akit ti

caret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiluna mütedair kanun 
1671 Türkiye Hükumeti ile İsveç Hükumeti arasmda m ün 'akit ticaret 

ve seyrisefain muahedenamesinin tasdikma mütedair kanun 

1672 Türkiye Cümfıuriyeti ile Romanya Hükflmeti arasmda mün'akit 
ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdikma. dair 
kanun 

1673 Beynelmilel eşya nakline mütcdair mukavele ile beynelmilel yolcu 
ve yolcu ağırlığı nakliyatma ait olan mukaveleye iltihak hakkında 
kanun 

1674 Türkiye Cümhuriyeti ile Büyük Britanya Hükumeti arasmda 
mün'~kit ticaret ve seyrisefain muahedesinin tasdikma mÜtedair 
kanun 

1675 Gedikli küçük zabit menbalarına ait 1001 numaralı kanunun 1446 
numaralı kanun ilc tadil edilmiş ·olan dördüncü maddesinin (B•) 
fıkrasına bir cümle ilavesi haldnnda kanun 

1676 Belediye kanununa müzeyyel kanun 
1677 Tahsisat harici taahhüdat ve mübayaaların tediyesi hakkında kanun 
1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi haklnnda 867 nu-

maralı kanuna müzeyyel kanun 
1679 Kat'i ticaret muahedeleri akti için müzakereye başlanmış veya 

başlanacak Devletlerle niuvakkat ticari itilil.flar aktine dair kanun 
1680 Türkiye Cümhuriyeti ile İspanya Hükumeti arasmda imza edilen 

uzlaşma, adli t esviye v~ hakerrt muahedesinin tasdikı hakkında ka
nun 

1681 Pulluk ve diğer zirai alat için bir sermaye tesisine dair kanun 
1682 Ziraat Bankasınca tedarik olunacak tohumlukların satış zararla

rının ödenmesi hakkında kanun 

1683 Askeri ve mülki tekaüt kanunu 
1684 Uill;Um mahkemeler ve karar hakimleri ve müstantıklarla umumi 

ve hususi kaza salahiyetini haiz makamat arasındaki ihtilafatm 
halli hakkında kanun 

1685 Uyuşturucu maddeler hakkmdaki kanunun 8 inci maddesile 16 
nıcı maddesinin son fıkrasının tadili hakkında kanun 

1686 Tababet ve şuabatı san 'atlarınm tarzı icrasma dair olan kanuna 
bazı maddeler tezyili hakkında kanun 

1687 Ereğli havzai malımİyesi maden anıelesinin hukukuna müteal
lik 10 eylUl 1337 tarih ve 151 numaralı kanunun 7 inci madde
sine bazı fıkralar ilavesine dair kanun 

1688 Yapılacak köprüler ve şoseler için N afıa Vekaletince taahhüdat 

.. 
Tarihi 

3 haziran 1930 

3 haziran 1930 
3 haziran 1930 

5 haziran 1930 

3 haziran 1930 

5 haziran 1930 

3 haziran 1930 

4 haziran 1930 

3 haziran 1930 
3 haziran 1930 
5 haziran 1930 

5 ·haziran 1930 

5 haziran 1930 

4 haziran 1930 

5 haziran 1930 

3 haziran 1930 

8 haziran 1930 

8 haziran 1930 

8 haziran 1930 

8 haziran 1930 

8 haziran 1930 

İcrasına dair kanun 8 haziran 1930 
1689 Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasmda mün'akit 

ticaret mukavelenamesinin tasdikma mütedair kanun 21 haziran 1930 
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ı690 Türkiye Cümhuriyeti ile Macaristan Hükumeti arasmda mün'nkit 
ticaret mnkavelenamesiııin tasclikma müteclaie kanun 14 haziran 1930 

ı691 Türkiye Cümhuriycti ilc Bulgaristan Hükfımeti arasmda m ün 'akit 
ticaret ve seyrisefai11 mnahcdeııamesinin tasdiluna müteclair kanun 8 haziran 1930 

1692 'l'ürkiye Cümhuriyeti ile Bstoııya Hükı1meti arasmda mün'akit 
ticaret ve seyrisefain ınnahcdeııaıııesiııin tasdiluııa ıııütcdair l<anuıı 8 haziran 1930 

1693 Hnyvan sağlık zabitasr kanununun 39 uncu malldesinin tadiline 
dair kanun 14 haziran 1930 

ı694 İslahı hayvanat kanununun 9 uncu ıııacldesinin tadilinc dair 
kanun ,14 lıazimıı 1930 

ı695 Yüksek Ziraat Melücbi talebsinin qiftliklerdc staj yapınalan 

hakkında kanun 
1696 Türkiye Cümhmiyeti ile Danimarka Hükümeti arasmda ınün'akit 

ikamet ve seyrisefaiıı ıııuaheclcnanıesiniıı tasdiluna mütedair 

H hazİrall 1930 

kanun ı4 haziran ı930 
ı697 Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarilı ve 444 numaralı 

ı698 

ı699 

ı700 

170ı 

ı702 

1703 
1704 

kanuna müzeyycl kanun 
Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine zeyil yapılmasma 
dair kanun 

Buharlr sefinelcrin gümrük resminden islisnasma dair kanull 
Dahiliye memurları kanunu 
Tütün inhisarr kanunu 
İlk ve orta tedrisat mualliınleriııiıı terfi ve tccziycleri hakkıııcla 
kanun 
Merinos koyunlarının tevzii hakkında kanun 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan 
ve çalışanların lıüviyet varakası vermeleri mecburiyctinc dair 
kanun 

1705 Ticarettc tağşişin men 'i ve ilıracatm mnrakalıesi ve korunması 

hakkında kanun 

ı4 haziran ı930 

14 haziran ı930 

14 haziran ı930 
16 haziran ı930 
2ı haziran 1930 

21 haziran ı930 
ı6 haziran 1930 

16 haziran ı930 

16 haziran 1930 
1706 Jandarma kanunu 18 haziran 1930 
1707 Maarif teşkilatı kannunnun ll inci maddesinin iki sene müdcletle 

tecili hakkmda kanun 16 haziran 1930 
ı 708 ı930 senesi bütçe kanununa cetvel raptı hakkında kanun 

1709 Şeker şirketine iştirak ve avans itasma dair kaııun 
1710 Zir· aat makinelerinde kullamlan ınevaclı müşta ilc lıakkmdaki 752 

ve 1527 numaralı kanunlara müzcyyel kanun 
171ı T:ısarruf sandıkları hakkmda kanun 
ı 712 Ankara şehri sn tesisatı için taahhüt icrasma <la ir kanun 
1713 Ziraat ve Sanayi ve Maadin Bankalarıııca avans itasına dair 

kanun 
1714 Türk Ocakları Merkez Heyeti tararfından yapılan ı,020,000 lira

lık borctııı hazinece deruhte edilmesine dair kanun 

ı7ı5 Tüı·kiye Cümhuriyeti Merkez Şankası kanunu 
ı 716 Umumi: veya mülhak bütçelerden mü bay aa olunacak otomobiller 

hakkında kanun 
1717 G-ümrük tarife kanununun beşinci maddesinin tacliline dair kanun 
ı 718 Dahili istihlak vergisi hakkında kanun 

16 haziran ı930 

16 haziran ı930 

16 haziran 1930 
14 haziran 1930 
lG haziran ı930 

16 haziran 1930 

ı6 haziran ı930 

21 haziran ı930 

ı4 haziran 1930 
ı4 haziran 1930 
ı 4 haziran ı930 
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1719 Türkiye Cümhuriyeti ile Fenlandiya Hükfımeti arasmda mün'akit 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin tasdikıııa mütedair kanun 14 haıiran 1930 

1720 Gümrük tarife kanununun tadiline dair kanun 14 haziran 1930 
1721 Hapishane ve tevkifhanelerin idaresi hakkında kanun 21 haziran 1930 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarr işletmesinin devrine ve on milyon do-

larlık istikraz aktine dair kanun 21 haziran 1930 
1723 Gümrük kanununun 12 ve 110 uncu maddelerini ta<lil eden kanun 21 haziran 1930 
1724 Ankara Şehremanetince aktedilecek bir milyon liralık istikraza 

kefalet için Maliye Vekilietine mezuniyet verilmesi hakkında 
kanun 21 haziran 1930 

1725 Mübadelei ahali hakkm<la Lozan muahedenamesile Atina İtilaf-

namesinin tatbikatmdan mütevellit mesailin halli için Yuna üs
tanla imza edilen mukavelenamemn tasdikim mut:ızamnun kanun 

1726 1710 ve 2- VI- 1930 tarihli kanuna müzeyyel kanun 
1727 1930 senesi bütçesinin bazı fasıllarmda münakale yapılması hak-

Hi 
148 
149 

130 

kmda kanun 

Tefsirler 

Maaş kanununun on büinci maddesinin tefsiri 
Memurin kanununun 85 inci maddesinin tefsiri 
Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanlarm silahsız hizmeti mucıp 
arrzai vücudiyelerinin te<lavisi hakkmdaki kanunun ikinci mad
desinin tefsiri 
Muamele vergisi kanununun üçüncü maddesinin birinci fıkrasınm 
tefsiri 

151 Gümrük muafiyetine ait bazı husus! kanunların mcr'iyetlcrinin 

21 haziran 1930 
25 eylul 1930 

6 teşrinievvel 1930 

28 tcşrinisani 1929 
5 kanunuevvel 1929 

14 kanunuevvel 1929 

14 kanunuevvel 1929 

devam edip etmiyeceğinin tefsiri 14 kanunuevvel 1929 
152 Zabitan ve askeri memurlar maaşatı ha k km daki 1453 numaralı 

kanunun tefsiri 26 kanunuevvel 1929 
153 15 nisan 1341 tarih ve 63 numaralı tefsirdeki ( ailenin bulunduğu 

mahal) tabirinin tefsiri 26 kanunuevvel 1929 

154 

155 

156 

157 
158 

Müddeti hizmetleri yirmi beş seneye varmaksızm maluliyetlerine 
binaen tekaütleri İcra edilen ve biliUıare hasrl olan lüzum üzerine 
vazifeye davet edilerek maaşatmdan aidatı telmüdiye katedilmiş olan 
erkan, ümera ve zabitan ve mensunini askeriyenin hizmeti mütcah
hireleri zamanmda terketmiş oldukları aidatı mezkureni:ı tekaüt 
maaşlarma tesiri olup olmaclığmm tefsiri 
Küçük zabitan maaşatı hakkmda 1107 numaralı kaıntıtun ikinci 
maddesinin tefsiri 
Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için nıuktazi yerler ile 
bataklık ve mer~agi arazinin şelıremanetince istimlaki hakkmdaki 
583 numaralı kanunun ikinci maddesinin tefsiri 
Men.urin muhakemat kanununun 12 inci maddesinin tefsiri 
Memurin kanununun 70 imi maddesinin tefsiri 

20 kanunusanİ 1930 

20 kanunusanİ 1930 

20 şubat 
20 şubat 
22 mart 

1930 
1930 
1930 

' ' .. ~ ... 
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159 21 nisan -340 tarih ve 500 numaralı rusuınu sılılıiye kanununun 
ikinci ve üçüncü maddelerinin tefsiri 24 nisan 1930 

160 Asker! tayinat ve yem kanunu muvakkatine müzeyyel kanunun 
birinci maddesinin tefsiri 24 mayıs 1!:130 

161 Belediye vergi ve resimleri kanunun~m 22 inci maddesinin son 
frkrasrnın tefsiri 

162 Veraset ve intikal vergisi kanununun 15 inci maddesinin tefsiri 

163 Memurin maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun tefsiri 
164 a663 nuınaı'alı kanunun üçün cü m:ıddesinin tefsiri 

Kararlar 

523 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki beyanat üzerine 
İcra Ve killeri Heyetine müttefikan itimat beyan olunduğu ha k-

4 haziran 1930 
9 haziran 1930 

10 haziran1930 
10 haziran 1930 

kında 9 teşrinisani 1929 
524 Başvekil İsmet Paşa Hazretl eri tarafından irat buyurul:ın nutlnm 

basılıp dağrtılması hakkında 14 teşrinisani 1929 

525 1341 senesi ınuvazenei nınnıniye kanununun 42 inci maddesinin 
tefsirine m ah al olmadığı hakkmda 2R teşrinisani 1 929 

526 Kırklareli Sıhlıat ve İçtimal Muavenet Müdürü Doktor Ahmet 
Hamel i Beyin kırmızı şeritli istikH\l mad:ılyasile taltifi h akkında 2 kanunuevvel 1929 

527 Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesinin tefsirine ma-
hal olmadığı hakkında 5 kanunnevYel 1929 

528 AHişehrin dinarlı köyünden Koca İsmail namı diğeri Ayaşlıoğulla-
rından İbrahimoğlu Halilin ölüm cezasrııa çarpılması ha!-:kmda 5 kilnunuevvel 1929 

529 Şişlioğlullarmdaıı Yakupoğlu Alinin ölüm rezasma Garpılması hak-
kında G kflnunuevvel 1929 

530 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından valn beyanat üzerine 
İcra Vekiller·i Heyetince müttefikan itimat beyan ol unduğu ha k-
kmda 12 kanunuevvel 1929 

531 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafınuan irat olunan nutkun 
basılıp dağrtılması hakkmda ' 14 kanunuevvel 1929 

532 Mustafakemalpaşa kazasınrn Ezaıılr köyünden Memetoğlu Hakkı-
nın mahkum olduğu beş sene on :ıy hapis cezasrnın affi hakkında 14 krumnuevvcl 1929 

533 Siverekli Haci Eyyup oğullarından Eyııpoğlu Memet Suphinin ö-
lüm cezasına çarpılması hakkında 14 ı~anunuevvel 1929 

534 1928 senesi eylul, teşrinievvel , teşrinisan i :ıylarrna ait Divanr Mu- ·~~f~ Q , ! .J . 
hasebat raporları hakkında ittihaz olun:ın ınukarrerata dair 14 kanunuevvel 1929 

535 Kanunuevvel 1928 ve kanunusani, şubat 1929 ayiarına ait Divanı 
Muhasebat raporları hakkrnda ittihaz olunan. mukarrerata dair 14 kanunuevvel 1929 

536 1929 senesi mart, nisan, mayıs aylarrna ait Divanr Muhasebat ra-
porları hakkında ittihaz olunan mukarrerata dair 14 kanunuevvel 1929 

537 Safranbolunun Ovatintin köyünden Fcyzioğlu Kara Hazim ve Mus-
tafaoğlu Halilin ölüm cezasma çarprimaları hakkında 14 kanunuevvel 1929 



148. 

N° H ulasası Tarihi 

538 1929 senesi haziran, temmuz, ağustos aylarına ait Divanı Muhasebat 
raporları hakkında ittihaz olunan mukarrerata dair 14 kanunuevvel 1929 

' G39 'l'icaret muahedesi aldeden memleketlerden gelecek pirinçlerin istilı-
lak resmi hakkında tefsire mahal olup olmadığına dair 26 ka.nunuevvel 1929 

540 Büyük Millet Meclisi Muhasebesinde icra kılınan teftiş neticesi hak-
lemda 6 kanunusanİ 1930 

541 1341 senesi bütçe kanununun 20 inci maddesinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 20 kanunusanİ 1930 

542 Kanunu medeninin 268 ve 269 uncu maddelerinin tefsirine lüzum 
olmadığı hakkında 27 kanunnsııni 1930 

543 Ticaret ve sanayi odaları azalarile ınüstahdemininin vazifei me
murclerinden dolayı takibat ifası halinde Devlet memurları gibi 
muhakeıneleri icap edip etmiyeceğinin t efsirinc mahal olmadığı 
hakkında 

544 A vukatlrk kanununun bazı maddelerini tadil edici 708 nurnaralı 
kanunun 6 ıncı maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 

545 Kozanın Hamam Köyünden Bekiroğlu Caferin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 

546 Kıdemli yüzbaşı Riza Beyin istiklaJ madalyasile taltifine mesağr 
kanuni: bulunmadığına dair . . 

547 Adapazarı polis memurlarmdan İbrahim Ethcm Efendinin istiklal 
madalyasite taltifine dair 

548 Müteveffa Nazmi Efendi ailesine para mükafatr verilemiyeceğ'inc 
dair 

549 Alaiyenin Köprülü nuhiyesinin Orta köyünden Kölemenoğlu Ali 
ve kardeşi Memedin ölüm cezasına çarpılınaları hakknıda 

550 Saimbeyli Kazasının Çanak köyünden Alioğlu Mustafanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

551 Gedizin Küçükler köyünden Eminoğullarından Mustafaoğlu Kö
mürcü Molla Mustafanın ölüm cezasma çarpılması hakkında 

552 İncgölün Gencci köyünden Bekiroğlu İsmailin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 

553 Memurin kanununun 35 ve !15 inci maddelerinin tcfsirine mahal 
olmaurğı hakkında 

554 Arapsunun Ecikağil köyünden olup Mucurun Kabaca köyünde mu
kim Kahyaoğullarından Abbasoğlu İbrahim ve Köse oğullarından 

27 kanunusanİ 

27- kanunusani 

27 kanunusan i 

1 şubat 1930 

8 şubat 1930 

8 şubat 1930 

15 şubat 1930 

15 şubat 1930 

20 ., ubat 1930 

20 şubat 1930 

27 mart 1930 

Mornetoğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpılmaları hakkmda 2!:1 mart 1930 
555 Köy kanununun 44 üneii maddesinin ll inci fıkrasının tefsirine ma

hal olmadığı hakkında 
556 Tütün inhisar idaresi mcmurJarımn memurini rcsmiyeden addile 

vazifei memurelerinden mütevcllit veya \'azifci resmiyelerini ifa 
sırasmda hadis olan eürümlerdcn dolayı haklarmda memurin 
mnhakemat kanunu ahkamınm tatbikı Hizım gelip gclm i ycceğinin 

3 nisan 1930 

tcfsirine mahal olmadığı hakkında 1 O nisan 1930 
557 Nevşehrin Herekli mahall esinden Dervişoğlu Mustafanın ölüm ce-

zasına çarpılması hakkmda 10 nisan 1930 
558 Ödemişin Umur köyünden Hacı Yusufoğullarından Sarıgelinin 

l\'Iemctoğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 nısan 1930 

1930 

1930 

1930 



149-

Hulasası Tarihi 

559 Tosyamn Deden köyünden Alioğlu Şevkinin ölüm <"ezasına çarpıl-

ması hakkında J O n isan 1930 
560 Uzunzaim köyünden Mnsaoğ·lu Abdnilalım ölüm cczasrmı: çarpılma-

sı hakkında 10 niRan 1930 
fi61 Maaş kanununun ı 7 Yü Devlet memurları maaşatmm tcvhit ve tc

adülünc dair kanunun 6 rncr maddelerinin tefRirinc malıal olmadığı 
hakkmda 12 nisan ı930 

562 25 eylul ı339 tarih ve 347 numaralı kanunun beşinci maddesinin 
tcfsirine nıalıal olmadığı hakkmda 19 nisan ı930 

563 Büyük Millet Meclisi Muhasebesinde yapılan tetkik ve teftiş neticesi 
hakkında 24 nisan l 930 

564 Erzurumun Kolhisar köyünden Kadiroğ·ullarrııdan Mcmctoğlu Hü
seyin, Abdürrahmanoğlu Mnslu, HüRcyioğlu, Pir Ali, Çukıcı Mus
tafa, Ayancığın Sökcçayn·r köyünden Sapancroğullarmdan Mcnıet
oğlu Şükrü, Bartının Kaman köyünden Hasanoğlu Haşim, Sürücün 
Ziyaret köyünden Şayhoğlu Halil ve Biğanın Cilıadiyc köyünden 
Selimoğlu lbralıimin ölüm cczalarma <;arıJilmaları hakkmda 22 mayrs ı930 

565 Mahalli tahsili olmıyan zimmetlerin terkini hnkkında 22 mayıs ı930 

566 Artvin Meb'usu Memet Asım, Gir~sun Meb'usn Hakkı Tank, Sı
vas Meb'usu Necmettin Sadık, Muğla Meb'usu Yunus Nadi , Siirt 
Meh'nsu Mahmut, Balıkesir Meb'usu Memet Akif, Denizli Meb'
usu Haydar Rüştü 'l'rab:wn MeiJ'usu Nebizade Hamcli, Ai\o ı ~ Ka
rahisarr Meb'usu !zzet, Bitlis Meb'ılSu Muhittin, ve İzmir Meb'u -
su Mahmut Esat Beylcrin t eşri! masaniyetlerinin kaldrrrlmasrmr 
lüzunı olmadığı hakkrnda 

567 Cebelibercket Mcb'usu Avni Paı:;a hakkında 

568 Manisa Meb 'usu Saiın ve Bahri ve Afyon Kar:ıhisarr I\'teb 'nsu Hay
dar Beyler hakkında 

569 Birinci mülazim Murat Beyin yüzbaşılrğa terfi ettirilcrc•k tekaüt 
maaşı tahsis edilmesi hakkında 

570 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümlııır ve Di\·am Mnlıasebat ı930 
senesi mart ve nisan ay l arı hesaba.tr hakkında. 

571 İzmirli Mustafa Celal Efendinin istiklfıl madalyasil c taltifi hak-
1\Jnda 

572 İzınirc tabi '!'orbalı köyünden Emin Beyin kırmızı şeri11i İ <ıtildi\1 
mada.lyasile taltifi hakkmrla 

573 Kabahatlarm affi ve bazı ci:irümlerin takibat ve cezalarmm tecili 
hakkındaki kanunun 4 üncü maddesini n tefsirine mahal olııı :ıchğı 

hakkında 

574 
575 

576 

577 
578 

Mahalli tahsili olmıyan ziınmetlerin terkini lıakkmda 
Amasyanın Bağlıca köyünden Alioğlu Arifin , Knyncuk nahiye
siııden Musaoğlu Ahmerlin, Smdrrg·rıım Rızai ye köyünden Ahı :ı et 

oğlu lsınailin , Akçeabadın Ahende koöyündrn Karaca oğu lla nıı
dan Mrkdatoğln Hasanın ölüm cezasına çaı,prlmal an hakkmda 
Ticaret muahedesi aktrdilmiş olan devletler ınevaridatı ıneya

nrnda bulunan şekerden muamele vergisi alrnımyac:ığr hakkında 
Tütün inhisarrmn ınüddetle mukayyet olmadığı hakkında 
ı930 senesi bütçesinde ba7.r taslıihat icrasr hakkrıı<.lu 

26 mayıs ı930 

26 mayıs ı930 

26 mayıs 1930 

29 mayıs ı930 

3ı mayıs 1930 

31 mayrs ı930 

3ı mayıs ı930 

3ı mayıs ı930 

3 haziran ı930 

9 haziran ı930 

ıo haziran ı930 
ı2 haziran ı930 
ı 7 haziran ı930 
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N° Hulasası Tarihi 

579 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki beyanatm tasvip 
ol unduğu hakkında ı 7 haziran ı930 

580 Meclisi Alinin tatili faaliyet etmesi hakkında ı 7 haziran 1930 
58ı Meclisi Alinin Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

arzı veda ve tazimatı hakkında 17 haziran ı930 
582 Şarktaki isyan harekatım imha eden orclumuza teşekkür eelilmesi 

hakkında 22 eylul 1930 
583 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafmclan vaki beyanatın neşir 

ve tamimi hakkında 23 eylul ı930 

584 Başvekil İşsmet Paşa Hazretleri tarafından teşkil olunan İcra 
Vekilleri Heyetine izharı itimat olunduğu hakkında 2 teşrinievvel 1930 
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Adiiye Eııcümeııi 56 30 2 23 ı o o o 
Arzuhal )) 3 ı o ı o ı o o 
Bütçe )) 145 ı2o 13 ı 2 o o o o 
Dahiliye )) 36 28 5 2 ı o o o 
Divam Muhasebat )) 17 ı 1 o 5 o 1 o o 
Hariciye )) 24 24 o o o o o o 
Kütüphane )) o o o o o o o o 
lktısat )) 37 32 o 4 ı o o o •. 
Maliye )) 43 27 8 6 ı ı o o 
Maarif :ıı 3 2 o o o o o ı 
Meclis Hesaplarımn tetkiki )) 4 o o 3 o o ı o 
Milli Müdafaa )) 26 14 4 8 o o o o 
Nafıa )) 5 5 o o o o o o 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet )) 8 6 2 o o o o o 
Teşkilatı Esasiye )) a o o o o o o o 
Beled iye kanunu )) 2 2 o o o o o o 
Cümhuriyet Merkez Bankası kanunu )) ı ı o o o o o o 
Memurin kanunu )) ı 2 5 3 3 o 1 o o 
Menkul kıymetler kanunu )) 1 ] o o o o o o 
Muhtelit )) 3 o o 3 o o o o 
Tekaüt kanunu )) 1 1 o o o o o __Q 

427 310 37 70 4 4 ı 1 
- -



C - Riyaset Divan1n1n mesai hulasas1 

....... 

Re is Balıkesi1· Meb'·usu Kazım Paşa 
» V ekili Bnrsa » Re fet B . 
» » !stanbul » Nurettin Ali » 
» » T·rab.zon » Hasan » 

1 dare A mirler·i Bolu » Falih Rıfkı » 
» » Çnaklcale » Şük·rü » 
» » Denizl·i » Necip Ali » 

Kat ip Afyon K . » Ruşen Eş1·ef » 
» Tokat » Süreyya T evfik » 
» Denizli » H ay dar Rüştü » 
» Yozgat » Avni » 

Riyaset Divanının üçüncü içtima senesi zarfmda 16 defa içtirna etmiş ve 47 mukarrerat ittihaz 
etmiştir. Bu bapta tanzim kılınan bir cetvel aşağıya dereolunmuştur : 

İn 'ikat 
NO 

ı 

2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 • 
ll 

12 

Taı:ihi 

23/XI/1929 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

14/XII/1929 

» 

» 

» 

» 

Verilen karariann lıulasası 

B. M. Meclisi İnzibat Komisyonunun Reis Vekili Hefet Beyin Riyaseti 
altında İdare Amirleri ve Umumi Katipden mürekkep olması hakkında 
B. M. Meclisi memurin ve müstahdcmin yardım sandığı nizamnamesinin Rcis 
Vekili Hasan Beyefendi tarafmdan tetkiki hakkında 
Cebelibareket Mcb 'us u Ali Riza Bey hakkında Hazine vekillerinden mevrut 
evrakm tetkikine dair 
Zabıt Kalemi katipliğine Çetin Beyin tayini tensip olunciuğu hakkmda 
Hukuku esasiyenin evvelee arap harflerile basılan birinci ve ikinci cİltleri
nin türk harflerine tcbdilen tekrar tabedilmesine dair 
Matbaa Müdürlüğüne Mazhar Beyin tayini tensİp oluııduğuna dair 
Azayi Kirarndan yedi zate mezuniyet verildiğine dair 
Beynelmilel ticaret konferansma Meclisi Ali narnma Çanakkale Meb'usu 
Şükrü ve Antalya Meb'usu Süleyman Şevket Beyleı·in izamı hakkında 
Bordeaux Darülfünun Müderrislerinden M. Dorestin bütün kanunu esasileri 
ihtiva eden üç ciltlik eserinin satın alınarak Kütüphaneye konulmasına ve 
bilahare türkçeye tercüme ettirilmesine dair 
Meclis inşaatında hizmetleri sepkeden inşaat komisyonu ve fen heyetinden 
Rüştü, İrfan, Rıza, Behçet ve Nihat Beylere ikramiye verilmesine dair 
Cebelibereket Meb'usu Ali Riza Beyin hakkmdaki evrakın Hazine vekil
Ierine iadesi hakkında 
Sinop M eb 'usu Esbakı Merhum Şerif Beyin kızları tarafn:ı<ian verilen arzu
lıalın Arzuhal Encümenine havalesine karar verildiği hakkında 



- 152-
İn'ikat 

N° Tarihi Verilen kararların hulasası 

ı3 ı4/XII/ı929 Beynelınilel Parlamentolar 'ficaret Konferansıııa iştirak eden heyet tarafnı-
dan verilen raporun Azayi Kirama tevz.iine dair 

ı4 » Azayi Kiramın 1929 senesi tahsisatlarıımı tediyesi zmınında tevkif edilip 
bütçe amaneti het;abnıa alman mebaliğin Türk Ocakları Merkez Heyetine 
itası hakkında 

15 » Balıkesir Meb 'usu lVIemet Cavit Beyin Meclisi Aliye iltihak ve badclıu 
mezuniyet talep etmesine dair 

16 » İki ay mezuniyet talebinde bulunan Gazi Antep Meb'usu Ali Cenani 
Bey hakkında İstanbul gazetelerindeki neşriyat calibi dikkat göri:ilclüğünden 
bu bapta Hükıimetçe elde edilmiş malfunatm iş 'arı hakkında 

ı 7 » Azayi Kiranıdan beş zate mezuniyet verildiği hakkında 
ı8 ı9/XII/ı929 Beynelınilel Parlamentolar Ticaret Konferansına iştirak edecek olan Çanak-

kale Meb'usu Şükrü ve Antalya Meb\tsu Süleyman Şevket Beylerin harcı
rahları hakklllda 

ı9 21/XII/1929 B. M. Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretlerinin rahatsızlıklarıııa biııaen bir ay 
mezuniyet verildiği hakkında 

20 28/XII/1929 Gazi Antep M eb 'usu Ali Cenani Beyin bi Ht mezuniyet' gaybubet ettiğine ve 
gaybubeti iki ayı tecavüz ettiği takdirde ıskatı yoluna gidileceğinin kendi
sine sureti hususiyeele iş 'arına dair 

21 » Mimar Vedat Beyin talep ettiği ücret lıakkmda Başvcka1ct Müsteşarlığnı: 
dan gelen tezkerenin evvel emirde İdare Heyeti tarafrndan tetkikine dair 

·- 22 » Meclisi Ali polis memurlarından iken posta memurluğuna tayin edilen Bilal 
Efendiye ı 7,0 lira maaş itası hakkında . 

28 » Meclisi Ali Matbaa Musahhihlerinden Hasan Hüsnü Beyin mesken bedeli 
hakkındaki talebinin terviç edilemiyeceği ve kanuni tarika müracaatının 
doğru olacağı hakkında 

24 » Yeni intihap olunan Azayi Kirama intihap oluueluğu seneye mahsus tahsi
satnun verilebileceği hakkmda 

25 » Antalya M eb 'usu Hasan Sıtkı Bey e üç ay mezuniyet verildiğine ve tahsisa
tının itası için keyfiyetin Heyeti Umunıiyenin tasvibine arzına dair 

26 » Azayi Kiramdan iki zate mezuniyet verildiğine dair 

27 20/I/1930 İkramiye itası talebinde bulunan Zabıt lGitiplerinden Merhum Sait Beyin 
pederi i1p mürettip Mcmet Efendi ailesinin, Meclisi Ali bütçesinde ikramiye 
tahsisatı olmadığından taleplerinin is 'afma imkan ol inadığı lıakkmda 

28 » Ecnebi memleketlere gidecek meb'usl ara pasaport verilmesi hakkındaki 

29 » 

30 20- I -1930 

31 12/II/ı930 

32 » 

33 12/IV /1930 
34 ı5/IV /1930 

35 » 

Başvekalet tezkeresinin Reis Paşa Hazretlerinin avcietlerinde müzakere 
edilerek bir karara raptolnnmasr hakkında 
Meclisi Ali dosyalarnu tasnif eden Kanunlar Kalemi Kısım Amiri Fuat ve 
Dosya Memuru Şevket Beylere ellişer lira ikranıiye verilmesi haklanda 
Azayi Kiramdan üç zate mezuniyet verildiği hakkında 

Azayi Kiramdan on sekiz zate mezuniyet verildiği hakkında 
Eski Anadolu Lokantası binasınm satm almarak Meclisi Ali bahçesine ila
vesi hakkında 
Azayi Kiramdan on zate mezuniyet verildiği hakkında 
Eenebi memleketlere gidecek M eb 'usam Kirama siyasi pasaport verilmesi 
için bir usul vaz'ına lüzum olmadığma dair 
Meclisi Ali bütçesine mevzu (2 500) lira tahsisatm B. M. Meclisi memur 



tn 'lka1 
ıç o 

86 
37 

3R 

;ıg 

L!O 

41 

·12 
·f3 

44 

45 

-lG 

47 

Tarihi 

22/IV /1930 
» 

» 

IR/V /1930 

22/V /1930 

27/V / 1930 

20/V /1930 
» 

» 

8/V f/1930 

15/VI/ L930 

25/Vlli/1930 

-- 153 -

Vcrileıı karal'larııı lıııl ~ı:;ası 

ve müstalıdcmlcri yaı·drnı sandığ·ma scnnayei iptidalye olarak vali'ına ve 
'talimatnaınc dail'esindc tedvirine dail' 
Aznyi Kiraından clört zate mezuniyet verilliği halduııda 
Azayi Kiram tahsisntıııın senesi (6 000) ve ayda (500) liı'a ola rak tt•sv iycsi 
haklundaki ld:ıı·e HC'yetiııin teklifinin nnıvıı:fık gül'üldüğü ve Inı kaııuııun 

kabulünden i tilıa ı· eıı (12 500) lmnış üze ı·iııd cıı lıarc iı·alı verilmesi iı:in Jelare 
Heyetince biı· kanun teklif edilmesi tekat'l'üı· ettiği hakkıııda 

Meclisi A li bütç;es iııiıı inşaat faslma (2 000) lira ilfıvesi ve Riynst•t, i Cümlıur 
ve Divnnı M.uhasebat bütç;elerinin ise nynC'n knbul ed ildiği hakkıııcl:ı 

Azııyi 1\iraından vefat edenlerden bon·u olaıılaı·m ıınıaınclci ıııahsulıiyc
lerinin icrası hakkında 
Beynelnıilel Parlfımcntolar Ticaret KonfC'r:ınsına istirak iç;iıı Kırklareli 

Mcb'usu .MC'nıC't N alı it ve Sıv:ıs lVIelı'mm 1 lıralıim .\l ilett iıı Bcylt•riıı intihap 
olııııduğ'lı hakkında 

B. M. Meclisi Azasıııa itası ınuktaz i tnlısisatuı s ureti tecliycsi lıaldmıda 

Azayi Kiı-aından dokıız zatc nıezuııiyct VC'ri ldiğ i hakkıııda 
Eski Meclis biııasmda Ye ~1celis t1:ılıiliııdc , .c lıalır;ellc yapılaç:ık b;ızı iıı:;aat 

hakkwdaki ldııı·C' llcyf'tiniıı tezl\creı>i luıbııl oluııduğ·una dair 
Bcynclmnlcl Pal'lamc ııtolaı· lt1ihac1ı Koııfcransma bir müşahil izamı hak

kında 

BeynC']ınilel P;wlfımcntolar ittihadı 1\ onfc rıınsın:ı hiıniı· Melı'ıısu Vasıf 

Beyin müşahit nlamk izanıı hakkmcln 

Dlvanı Muhascbat binasına il ihetC'ıı inşıı olııııac:ık IJiııııııın pazarlık smctilc 
ihalesi ir; i ıı ldııı·c HeyetiııC' mezun iyC't ,·cı· i 1 diğine dair 
Meclisi Ali ııanuııa Srvns hattının resmi küşndrna iştirak edceck Azayi 
Kiranı ilc bu nıcrasimtle !Juluıwcak mcnınriu hakkında 



Ç - Encümenlerin mesai hulasalan 

-·- ... 

Daimi Encümenler 

ADLİYE ENCOMENl 

Reis : Man1:~a Meb'ıısu Mustafa Fevzi B. 
]faz b ata M ulıarriri Kocadi » S alahaddin » 
Katip .. Yozgcıt » Harindi » 

Antalya Meb'ıısu Ahtnet Sak-i B. Kayse1·i Meb'ıısu ReŞ'it B . 
Ankara » .!hsan » Kocaeli » Ragıp » 
Balıkesir » Osman Niyaz·i » Konya » Refik » 
Balıkes-ir » Sadık ». Konya » MusaKazım » 
Erzincan » Ab dülhak » Konya » Tevfik Fikret » 
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Zongııldak Meb'ııstı Memet Nazif B. 

Encümen, 98 ( 34 layiha, 7 teklif, 52 tezkere, 4 takı·ir, 1 muhtelif) işten 86 sını intaç etmiş olup 
daha tetkik edilecek 12 iş bırakmıştır, 

Layihalar 

No. HuHi.sasr Muamelesi 

1/15 Ticaret kanununun 140 ve 150 inci maddelerinin tas-
lıibi hakkında 29 -"V- 1930 tarihinde Hükılmete iade 

edilmiştir 

1/21 Gümrük idarelerile tüccar arasmda tarife tatbika
tından mütevellit ihtilfıfatın hakem vasıtasile sureti 
halline mütedair 8 nisan 1334 tarihli kanuna bir 
madde tezyili hakkında 9- XI- 1929 tarihinde Hükılmete iade 

edilmiştir 

1/199 Mükellefiyetini vaktinde eda edenlere teshilat ira
esine ve miadnıda tediye edilmiyen vergilere -zamaim 
icrasma dair 

1/248 İspirto ve Meşrubatı Küuliye İnhisarı haldundaki 

9- XI -1929 tarihinde Hükılmete iade 
edilmiştir . 

kanuna bir fıkra tezyiline dair 10 - III - 1930 tarihinde Hükılmete ia
de edilmiştir 
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No. Bulasası 

1/260 Kadastro ve tahl'ir kanunu layihasr 

1/413 

1/ 441 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanunn
nun bazı maddelerinin tadiline dair 
Umumi hrfzrssrhha hakkında kanun lftyihasr 

1/452 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 üncü 

Muamelesi 

6- V- 1930 tarihinde Bütçe Encü
menine 
ı -II- 1930 tarihinde 1555 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
24 - IV - 1930 tarihinele 1593 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştie 

maddesine bir fıkra ilavesine dair 14- XII 1929 tarihinde 1539 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/466 Tütün inhisarı hakimıda 9 - Vl - 1930 tarihinde 1701 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/ 467 Ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununun 7 inci 
maddesini taclil edici kanun layihasr 20 - I - 1930 tarihinde Hükfımete iade 

edilmiştir 

1/493 ll nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük ka
nunlarile müzeyyelatmm bazı maddelerinin tadil i hak-
kında J 5 - VI - 1930 tarihinele 1723 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/501 Bazı malıaller menkul mallarında lıususi olarak mev

cut bulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi hakkrnda 
kanun la.yihasr Encümendedir 

1/502 Arazinin kısa bir müddet zarfında umumi tahririn 
icrasr ile yeni kıymetler üzerinden vergi alınmasının 
temini için tecrübeler icrasr lıald\lnela kanun l ayihası 29- V- 1930 tearihinde 1651 numaralı 

kanun olarak kabul eelilmi şt ir 

1/533 Gayri menkul mallar hakimıda kanun lnyihası 

1/539 Ask<'rt usulü muhakemcleri ve askeri cezaları hak
kında 

1/548 

1/556 

1/ 557 

Memurin kanununa müzcyycl kanun layilıası 

1spençiyar1 ve tıbbi müstahzal'lar hakinndaki kanuna 
ınüzeyyel kanun la.yihası 

İrtil{ap, rüşvet, zimmct, il~tilils Ye diğ·er bazı cürüm
lcrle maznun olan eşhasr ask<'riycnin mnhak<'mcsi 
usulü hakkında kanun layilıa~n 

1jG69 Mnlıt.clit hakem mahkcmelcrinucn sadır olan lıüküm
lcrin tcnfizi hakimıda kanun layihası 

1/577 Noterlik kanununun 3 üncü maddesinin tadili hıık
kıncla kanun H\yihası 

29 - V - 1930 tarihinele Bütçe Encüme
nine 

22- V- 1930 tnr·ihinele 1631 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

:ı 5 - V - 1930 tarihinde 1609, 1610 nu
ınanılr kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - n - 1930 tarihinde 1557 · numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

31 - V - l930 tarihinde 1662 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

22 - V - 1930 tarihinde 1633 numaralı 
l<anun olarak kabul edilmiştir. 

:ı O - I TI - 1930 tarihinde 1568 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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No. Hulasası 

1/585 Türkiye Cüınhı.ıriyctile Alınaııya Hükumeti arasında 
akit ve imza edilmiş olan hukuki ye ticari ınevaddr 
adliyeye müteallik münasebatr mi.itekabileyc dair mu
kavclenamenin tadili hakkında 

J j G91 linimk usulü mulıakemeleri knnnnımnn 36 rıırı mad
desinin 4 üncü fıha~mrn tadili haldnnda kamm la
yihasr 

1jlı02 Tüı·kiye Cümlıuı · iyetilü Bnlgaı·istmı 1\"ırallığı arasın

da aholuııan iad('i mürrimin mııkan:l enanıe~inin tas-

Muamelesi 

15 - V - 1930 ta ı·ilıınde 1622 nmn::ıralr 
k;:ınun olm·ak knbul edilmiştir 

10- 1\--1930 tıırihinde 1582 ınımanılı 
kHnun olaı·ak kabul edi lmiştir 

dikr hakkında 26- V - 1930 tnrihinde 1649 numaralı 

1/ 623 !rm lıaı·ç: tııı·ift'fÜ h::ıkkmda kanım li\yilıası 

1/ 653 TTnpislıanclcrin iclnrrsi lıakkıncla kanun ];)yihası 

1/ 657 lcra \'l' ifli\s kanununun bazı nı::ıd<lC'lt>riııin tal1ili hak
kıııda kmıım li\yilıa~ı 

1/ 667 Uyuştnrucu nıaudclcr hal;:kmunl\i 1369 nnmrıı·alı ka-
mınmı sekizinci mauc1esile 16 ıncr maddesinin son 
fıkrasının 1adili lıakknıdH kanun li\yilıa~ı 

1/712 1'icaı·eth::ınelerc1e ve bill'tmnm ırıüessesntta lmlnıuın 

ve han, apartıınrın vr otellerele otur;ın lnrrn verıneğe 
mecbur olclukliıl'T hüviyet vımıkıısr h::ıkkındrı ka
nun la yihnsr 

1/715 Umumi ve husus! kna salahiyetini haiz mahkeme
ler <ır-<ısrnd:ıki ilıtili\fııtın hnlli h::ıkkrııtb kııının 

layihnsr 

J/719 Tahrıhet ve şmıb::ıtr snn'rıtletinin tnrzr icnısma dair 
olan l<anuıın lınzr ıııacldeleı· tezyili lıakkrıır1a knmııı 

kHıınıı olaı·;:ık kabul edilmiştir 
29- V- 1930 tarihinde Hükfımcte iade 
rd ilmiştir 

14- VI - 1930 tarihinele 1721 numaralı 
l;-a nnıı olar tı k kahnl edi lıııj ştir 

29- V- J930 trırihinde Hüklımcte iade 
ecl ilıniştiı· 

-!- VT- 1930 tarihinde 1685 ınımar::ılr 
k::ııııın o l ar::ık kabul edilmiştir 

10- VI- 1930 taı·ilıind e 1704 numa
ralı kanun olarak kabul edilmi~tiı: 

4- VI- 1930 tarihinde 1684 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

luyihnsr 4- VI- 1930 tarihinde 1686 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

' ]/720 10 eylül 1337 t::ıei)l ye 151 ııuınnnılr kanunun 7 inci 
madclc~iııc bıızr fılnrılaı- i ]i\ vesiııc dair kmınıı liiyilı::ısr !5- VI- 1930 tarihinde 1687 numa

ralı kanun olarak kabul edi lmiştir 

1 /12-~ 'l'icııı·et.te tağ·şişiıı ınen 'i ve ilır, l'nlııı ıniiı-:ık::ıbesi 

J/725 

1/730 

hakkında krıının liiyilı::ı s r 10- VI- 1930 tarihinde 1905 mıma
ralı kanun olarak kabul edi lmi ştir 

Ziraat Bankası h :ı k kındaki kaıınıın hazı maddeler 
tezyiline dair kaııuıı layihrısr 

Tns;ıı·nıf sandığı tPı:.: isi lı n kk ınJa k.ııunı lay ilı ns ı 

8 -VI- 1930 tarihinde 1697 numa
ralı kamm olarak kabul edilmiştir 

10- VI- 1930 tarihinde 1711 numa
ralı kanun olarak kabul eel ilmiştir 
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No. Hulasasr 

Teklifler 

2/ 2 A ksil nı y (Kazım B.) - :\van z nk\nl:ı nııın lıe l ed i ye

kı· e lleni lı akkmda 

2;+ K r ı · kl n ı·r l i (Dr .• F unt ) - ('orn kl:ıl'ııı 

In ıli ;ı ll ııı ;ı 1 ır 1' ı n ı ll m eıı 'i lı :ı Id< ı ı ı cl;ı 

i ı : ki \ ' l ' h it ii ll 

2/50 T\ollya ( ı\lı mrtlfaııı tli R ) .. Z:il':ıat n d ı ıl n n t eşk iline 

Muamelrsi 

7 -IV- 1930 tarihinde salıibi tar a
fından geri alınmı ştır 

24- IV-- 1930 tal'ihind!> 1593 numa
ralı .kanunla tcv hiden kabul edilm i şti r 

dnir Encümendcdir 

2/54 ı\ııt a l ya ( Aiını r t Sak i \ ' C' YozgM :\lım r t H ameli Bey
ı c ı ·) - Uıını ı ·u l> elrdiyPyr ai t a hk fını ı erza iye h akkın 

clnki ·ıl ka numısa ııi 1921 t : ıl'i lı 1·r 959 ııu nın l'a lı bı

mıııu n 2 iıı c·i ııı ; ıd cl rsi ııiıı tn c.lil i lı a l<iumla trkli f i ktı -

mııı ısı 

2/73 K:ıyseri ( Pr ı· it ve Ma ı ·d iıı lı ·fn n l•'r l'it Bry l r ı· ) -1hılı 

t eli J: ma kam n' lı ryet l e l'iıı ı·ezay i ıı n k t.l t ~ıı · lı \' <' i c ·ı ·ayi 

s :ııı 'a t vr t. i c ııl' rtt rn ıne ıı e tııı ek ~a l iilıi .nt l e ı · i ı: in l'el'' i 

15 - V- 1930 ta rihinde 1608 numa
J'alr kamınla tevhidr n kabul edilmi ştir 

lı ııkkınd n trkli f i kanunisi 14 - IV - 1930 tar ihin de salıibi t ara
f rnclan g·eri alınmıştır 

2/82 C: iresnn (Rıüd<I Tar ı l < ) - Bnz ı ııı ü es::wsrlrnlr snlıi ps i z 

2/ II G 
luı l il ıı lı n kl ara d niı· Encümendedi r 
Kayse ı·i (H. F'rı·it H ~ılıı nl iıı il'i'ı ı ıı F r·ı·i t ! ~ ry l rl' ) -
Uıııunı lır l ccl i yt ·yc :ı i t a lı kamı ı· c>zıı i ~' c· lı n k ln ııd ;ı k i 

k n ı ııın ıı ıı ıı ı;ı d<l c i P ı·iı ı i t ııd il rdiı · i 

Tezkereler 

15 - V- 1930 tariııind e 1608 numa
ralı kan un olarak kabul edilmiştir . 

3/2G ] 5 nisan 1139 t a ı·ilı ve 033 ıııı ıı ı a ra lı cmv:ı l i ınc·tnık P 

kıınuıınmı muncl d il kn ııuınııı t rf~ ir i lıahkıı ı cl a ll nş-

veki'ıl et t czke ı ·rs i 10- III- 1930 tarihinde I-IükO.ınct e 

iade edilmiştir 
3/ 21 1\ aııumı medcniııi n 2(iH vr 2ü9 ı ıt tf· ıı nıııddc l t' ı· i ııiıı 

::ı; 1 o~ 

tcts ir i lı n kknı cla 13aş\'C• k il1!'t t ezkr rrsi 27- I - 1930 tarihinde 542 nurnarali 

lstmı bul E.v t aıı ı ldı ı ı ·es iııre nıü l ~:ı l\l nli.''<' i\rzm·et iıı E' 
mu ayyl'n vadt· w f nizlc bazr cml:l ki m i ll i re nı nka-
lJilirı dc ik ı· n;;~ cd il rıı 400,000 liı·nn ın rrsül ma li t rs 1·iye 
cdil ıniş isr el e em iilki mezk iı re üzc ı ·ine c: i lıeti atl li -
ycee mc• ·zn harz in fr l<ki i ~ i n aync·a fa iz tlc vrl'ilip 
ve ı · ilmi ycrcğin i ı ı t efsi ri lı:ıkkıııd :ı ıınşvrkil l f• t trz-

karar olarak kabul edilmi ştiı· 

k e ı · es i 6- II- 1930 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştiı: 
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No. Hulasasr 

3/115 Tütün. İdarei İnhisariyesi memurlarının memurını 
resmiyeden addile vazifei memurelerinden mütevellit 
veyi vazifei memurelerini ifa sırasında hadis olan 
cürümlerinden dolayı haklarmda memurin muhake
mat kanunu alıkarnının tatbiki lazını gelip gelmiye
ceğinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/123 Gümrük k'ahununa müzeyyel mevat hakkındaki ka
nunun beşinci maddesinin tefsirine dair Başvekalet 

Muamelesi 

10 - IV - 1930 tarihinde 556 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir 

tezekresi 15 - II - 1930 tarihinde 1560 numa
ralı kanun olarak ,kabul edilmiştir 

3/181 Muamele vergisi kanununun üçüncü maddesinin bi-
rinci fıkrasınnı tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 14- XII- 1929 tarihinde 150 numa

ralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/260 

3/282 

Ticaret ve sanayi odaları azalarile müstahdemini
nin vazifei memurelerinden dolayı takibat ifası 

halinde Devlet memurları gibi muhakemeleri icap 
edip etmediğinin tefsiri hakkında Başvekalet tez
kcresi 

Mustafakemalpaşa Kazasımn Ezanlı köyünden Me
metoğlu Hakkının mahkum olduğu beş sene on ay 
hapis cezasımn affi hakkında Başvekal et tezkeresi 

31303 Katil maddesinden on sene ağır hapse mahkum olup 
maluliyeti raporla sabit olan Mustafa Hannavi ,hak-

27- I -1930 tarihinde 543 numa
ralı tefsir olarak kabul edilmiştir 

14 - XII - 1929 tarihinde 532 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

kında Başvekalet tezkeresi 29 -V - 1930 tarihinde 
iade edilmiştir. 

Bükilmete 

3/316 Devlet Demiryolları istimHi.k kanununun tefsi ri hak
kmda Başvekalet tezkeresi 

3/321 Safranbolunun Ovatintin köylü Tintinoğlu J<:a zım 

ve Ceninoğlu Halilin idamları hakkında Başvekfılet 

15- V- 1930 tarihinde 1607 nurna
kanun olarak kabul edilmiştir 

tezkeresi 14- XII -1929 tarihinde 537 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/323 Siverekli Hacı Eyupoğullarmdan Eyupoğlu Meınct 
Suphinin i damı hakkında Başvekalet tczkeresi 14- XII -1929 tarihinde 533 numa

3/324 Şişlioğullarından Yakupoğlu Alinin idanır h:ıkkmcl:t 
ralı karar olarak kabul edilmiştir 

BaşvekiUet tezleeresi --- 5 - XII - 1929 tarihinde 529 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir 
3/325 20- II - 338 tarih ve 282 numaralı kanunun tcfsiri hak

kında Başvekalet tezleeresi 

3/ 331 Alaşehrin Dinarli Köyünden Hacı İsmail i1amı diğer 
Ayaşlıoğullarmdaıı İbrahimoğlu Halimin idamı hak-

12 - IV- 1930 tarihinde Dahiliye En
cümenine 

knıda Başvekiil et tezkeresi 5 - XII - 1930 tarihinde 528 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 
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No. HuH1sası Muamelesi 

3/351 İsmailoğlu Memcdi öldüren Kozanın Hamam köyün
den Bekiroğlu Uafcrin ölüm cezasına çarpılması hak-
kında BaşvekaJct tezlwresi 27 - I - 1930 tarihinde 545 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/ 385 Saimbcyli Kazasınm Çanak Köyünden Alioğlu Mus-

tafanın idamı hakkında 15 - U - 1930 tarihinde 550 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/ 386 Alaiyenin Köprüiii Nahiyesiııin Orta Köyünden Kö
lemeııoğlu Ali ve kartıeşi Memedin ölüm cezasına çar-
pılması hakkında Başvekalet tczkcı·esi J 5 - n - 1930 tarihinde 549 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/ 400 Divanı .Ali azasına verilccek yevmiye hakkmua Ba.5-

vckalet tczkercsi 29 - V - 1930 tarihinde Hüktımete iade 
edilmiştir 

3/ 401 Gedizin Gökler Köyünden Eminoğullarından l\1ustafa
oğlu Kömürcü Molla Mustafanın ölüm cezasına çar-
pılmaııı hakkmda Başvekalet tezkoresi 20 - U - 1930 tarihinde 551 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

3/402 lnegölün Geneci köyünden Bekiroğlu !smailin ölüm 
eczasına çarpılması hakkında Başvckalct tezkcresi 20 - lJ. - 1930 tarihinde 552 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/403 Ödemişin Umur Köyünden Hacı Yusuf oğullarmdan 

Sarı gelinin Mornetoğlu Memedin ölüm cezasına çar-
pılması hakkında Başvckalct tezkoresi 10 - IV - 1930 tarihinde 558 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

3/406 Nevşehrinin Herekli mahallesinden Dervişoğlu Mus
tafanın ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

3/416 Birinci Kolordu Topçu Taburu İlekimi yü.zbaşı Aziz 
Selim Efendi hakkmdaki askeri temyiz ilaınının 

10 - VI - 1930 tarihinde 557 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

ref'ine dair Başvekalet tezkeresi 29- III- 1930 tarihinde Hükfunetc 
iade edilmiştir . 

3/417 

3/418 

3/419 

3/424 

Arapsunun Ecikağıl köyünden olup Mucurun Ka
baca kyünde nıukinı Kahya oğullarından Abbasoğlu 
İbrahim ve Köseoğullarından Memetoğlu Mustafa
mn ölüm cezasma çarpılmaları hakkmda Başveka
let tezkeresi 

Tosyanm Deden köyünden Alioğlu Şevkinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tezkoresi 

Uzun zaim köyünden Musaoğlu Abdullahlll ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvckalet tezkeresi 

Erzurunıun Kolhisar köyünden Kadri oğulların

dan Memetoğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması 

29 - III - 1930 tarihinde 554 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir 

10 - IV - 1930 tarihinde 559 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir 

10 - IV - 1930 tarihinde 560 numaralı 
ralı karar olarak kabul edilmiştir 
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No. Hulasası 
-------- --------- - - -

hakkında BaşYekalet tezkoresi 

3/438 Kayseri hapishanesinde ınalıpus i bralıiıni n affi hak-

Muamelesi 

~3 - V- 1930 tarihinde 564 numaralı 
kanırla tevlıidcn kabul edilmiştir 

kında Başvekalet tczkeresi 29 -V- 1930 tarihimk Hükılmctc ia
de edilmiştir. 

3/440 Hava sımfı ıne ıısubiııinc vcrileL:ck z;ı ıııaıııı YC laz
ıninat hakkındaki 889 ııumanılı kaımnuıı ' inci mad-
desinin tefsirine dair Daşvcldlet tezkeresi lS - Y- 1930 tarilıindc 1611 numaralr 

kanun olarak kabul etlilmişt ir 
3/446 Tarikati selithiyeyc iııtisabıııdaıı <1ol;ıyı Arıkarn lfl

tildal Mahkemesince on sen e hapse ınalıkfıın edi l rıı 

Süleyman Radi Beyin geri kalan cezasının affi hak-
kında Başvekitlet tezkeresi ~9- V- 1930 tarihiııJc Hükfımclc ia

de edilmiştir 
3/452 Abdurrahmanoğlu .M:üslinıiıı ölüın (·cz;ı~ ııı; ı (:arpıl

ımısma da ir Başvek&lct tezkercsi 

3/454 Hüscy iııoğl u Pir A 1 iııin ölüm eczas ııı;ı ı; ; ı rpılıııasr 

hakkıntla Başvekalct tezkcrcfli 

3/455 Çukıcı Mustafanın ölüm cezaswa c; arpılnııı:-; ı haklun
da Başvekalet tezkeresi 

3/ 456 Ayancığm Sökcc;ayırı KöyL1ndcıı 8apancıoğullarıııL1aıı 

Alım etoğin Şükı:ünün ölüm e · ·za~ına c;aqHiına~ı hak-

22- V -1930 tarilıiııde 564 ııurnaralı 

kararla t ev lıid c n kabul edilmiştir. 

22 - V- 1930 1 arihinde 564: n umaralr 
kararla tevhiden kabul edilmiştir 

~2- V- 1930 tarihinele 56-! numaralı 
kıtrarla tcvhideu kalıııl edilmiştir 

kında Başvekalet tczkcr·csi ~2- V - 19:30 tarihinde 5li-l ııuınaralr 
kaı·aı· olaı-ak kabul eelilmiştir 

3/ 458 Ccbrcn hırsrzl rk yapan ve adam öldüren Bartının Ka
ma Köyünden Hasanoğlu Haşiıniıı ölüm eczasına ı,:ar-

pılmasr hakkında Başvckfi.lct tezkcı-es i ' 

3/ 459 Sürüciin Boztepe K öyünden Tah ir Ye oğlu 1\lcmcLliıı 

öldüren Sürüelin Ziyaret Köyünden Şcylıoğ l n H a
lilin ölüm cczasıııa c:arpılma~ı hakkında Başvckalct 

tezkcre~i 

3/ 462 Biğanm Cilıadiye Köyündcıı Selimoğlu İ bl'alıimin 

ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekfıl c t tezkc
resi 

3/ 463 Kabalıatlcrin affi. ve bazı ciirümlcrin tak i bat ve ce
zalarının tecili haklundaki kamıının 4 üncü maddesi
nin tefsiriııc dair Başvekalet tczker·esi 

3/ 464 Veraset ve intikal vergisi kaınuıunun 15 inci mad-

~~ - V - 1900 tariitinele 56-1 ııunıaı·alı 

kararla tedıiL1 en kabul edilmiştir 

22 - V - 1930 tn rilıiııde 564 numara h 
kal'arla t evhiclcn kal.ıul cdilmiştie 

~2- V- 1930 tarihinde 564 numaralı 
kanırla t cvhiden kabul edilmiştir 

:3 1 - V - 1930 tarihinde 573 mını<ıralr 
karar olarak ka bul edilmiştir 

desinin tefsiri hakkında Başvekalet tczkeı·csi 9 - V [ - 1930 tarihinde 162 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 



No. 

3/ 466 

3,1470 

3/ 480 

- 161 -

Hulasasr 

Amasyanın Bağlıc::ı Köyünden Bülbüloğullarındaıı 

~\ 1 i oğlu Ari fin iiliim cczasıııa ç:aqırlmasr lıakkıııda Ba::;
vcl\alct tezkoresi 

Kuyucuk Nalıiyesimlcn Musaoğlu Alımedin ülünı ce
zasına c:arpılması ha kk ında Başvcki\ ld tezkoresi 

Ak c: eabadııı Ab cnde K öyünden Karacaoğu ll a rındaıı 

l\lı ktatoğlu Hasanın ülüm ceza:-; ııı a çarpriması lı ak-

~Iuamcl esi 
-----------------

9- Vl- 1930 tarihinde 515 ııunı;ındı 

karar olarak ka bul cdilnıiştiı·. 

9- VJ - t930 tarihinde 575 ııuııı;ırnlr 

kara rl a t ev lıidc ıı kabul cd ilıni ş1ir. 

kıııda Başvckalct tezkoresi 9- VJ - 1930 t<ıı·ihiııdc 575 ııuııınralı 

karada tcvhiden kabul edilmiştir. 

3/-181 Bınclırgının Riza i,vc KiiyüııJc ıı . \hnı etoğ·lu lsmai liıı 

iilüm cezasına ı.;arpılması lıakkwda Başvckillct tezkc
resi 

3/ 490 Bartınııı Ahmetpaşa Köyündcıı 1\ınalıoğullarnıdaıı 

Alioğlu lVIernedin ölüm cezasına <:arpılması hakkında 

Başvckftlet tczkcrcsi 

3/491 Çıldırm l\'[ercdis köyünden llilı"doğullanndaıı Sl·[c r
oğln PelıliYanın ölüm cezasına <:arpılması Jıakkrııdı.ı 

9 - VI - IH30 tarilıiııde 575 ıııwuı ralı 

!<;ı ra ı-la tevlıiclen ka l ml ed ilmiştir. 

l•:ncümcııdcl1 ir. 

BaşYekillet t ezkor esi J<; ııt üıııcııı1cdi r . 

3/ 492 Dörtyolun Ocaldr Köy ünden IIa('ı Abdürralımanoğlu 

Kavalak rı{ustafanın ölüm cez:ı sıııa c,:arpılması hak-
· kın da Başvckftlct tczkcresi Eueiiııı<' rHlc d ir. 

3/ 494 (li res un N alıiyesinin Ağıı·lık nıalıall esiııLlcn Sünncl i-
oğu ll arından Mustafaoğlu Y usufun ölüm cezasııı a 

t:ar pılması hakkında BaşYcki\J c t tczkcrcsi E ııe ümeııclcdir. 

3/ 493 llg-azm Karacaviran Nalliyesinin E::;kioğlu Köyüııdc ıı 
Ömeroğlu Himmeti n ölüm cezasııı a çarpriması hak-
kında Baı;wckalct tczkcı·esi Eııt"Ünı C'ndcdir. 

3/ 496 Jandarma ncfcr i l\icmctoğ·ln lurahimin ölüm cezasma 

3/ 4!)8 

ç;arpılmasr hakkında Başvckillct tezkoresi l •: ıı eürneııdedir. 

Kütahyanm Ortagireği IGiyümlL·ıı Ahmetoğlu llüsey
nin ölüm cezasına çarpılması lıakknıda Başvckalet tez-
kcresi Bııcümcııdeclir. 

3/499 Şükrüoğlu D eli ! smail, Ahmetoğlu l\Ialıir, Alioğlu 1 z
miz !smail ve Faikoğlu Tedikııı ölüm cezasma çarpıl-

ması hakkında Başvckfılet tczkercsi. Eıı cümenL1eL1ir. 

Takrirler 

4/5 G.iresun (Hakkı Tarık B. ) - Murabaha nizarnname
s inin kanunu medeni ilc nıcfhus olup olmadığıııın tef-
sir.i hakkında 2 - VI - 1930 tarihinde salıibi tara

fından geri alnımrştrr. 
4/6 Yo7.gat (Ahmet Hamd.i B.) - Murabaha ni zanınamc

sinin mülga olup olmadrğnmı tefs.iri suretilc tayini 
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hakkında 2 - VI - 1930 tarihinde sahibi tara
fıııdan geri alınmıştır. 

4/46 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Avukatlık kanununun 
bazı maddelerini tadil edici (708) numaralı kanu-
nun 6 ıncı maddesinin tefsiri hakkında 27 - I - 1930 tarihinde 544 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4/69 Kayseri ( Hasan F erit B. ) - Kanunu medeninin 
643 ve borçlar kanununun 213 üncü madde
lerindeki (resmi şekil) ve (resmi senet) tabirleri-

' ', nin tefsiri hakkında. Encümendedir. 

Muhtelif evrak 

5/41 Ganaimi bahriye kanununun 4 üncü maddesinin tef-
siri hakkında Arzuhal Encümeni mazbatası 8-- II - 1930 tarihinde 548 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ARZUHAL ENCUMENİ 

R e is Kocaeli ]febıısıı Kemalettin B. 
Mazbata ]f-ıılıar'riri: lz1n·ir » Jl!liinir » 
Kat ip : lstanbı~l » Ziyaettüı » 

A1nasya Meb'usıı Nafiz B. K ı'rşelıi'r M eb' usu H azi1n B. 
Ankara » Halit Fm·it » Kocaeli » İbrahim » 
BalıkesiT » Emin » Mıt.ğla » Nuri » 
Erzunını » Nafiz » Ordu » Şevket » 
Eskişehir » Ali [Jlv·i » Rize » Akif » 
Gazi Antep » Ferit » Sıvas » Ziyaettin » 
Gir·esıın » Şevket ». rp,rabzon » Ali 73ecil » 
Hakari » lbrahinı » Tokat » M ııstafa V asf'i » 

Van ]feb'-ıısu Miinip B. 

Encümene verilen 1 takrir henüz intaç edilmemiştir. Diğer mesaisi hakkı'nda aşağıdaki cetvel tertip 
olunmuştur. 

Takrirler 

4/71 Ce belibereket Me b 'us u N aci Paşa .ile Ordu M eb 'usn 
İsmail Beyin, Konyalı Başaralızade Mustafa imzalı 
istida hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz olu-
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Hulasası 

nan 302 ımınaralı kararın Umumi Heyette müzakere
sine dair 

Geçen seneden müdevver evrak 

Muamelesi 

EncüınendeJir. 

19 

1424 Geçen sene vekaletlere havale edilipte encümene iade edilen ve bu sene 
gelen evrak 

1443 

708 

735 
700 

35 

Karara raptolunan evrak 

Vekaletlere gönderilen 
Encümende kalan 

BUEÇE ENCUMENİ 

Reis : tstanbul Jlleb'nsıı 
Bursa » 
Gaz1: A11tep » 
GiTesun » 

Re-is V ekili : 
M az b ata lll ııha1Tir1: 
Kat-ip .. 

Afyon K. M eb'ıısıı Ali B. Kırklareli 
Aydın » Mitat » Konya 
Balıkesir » Al1; Ş1,ııwi » Kütahya 
Bııı-du1· » Salih Vakit » Ma1·aş 
B'tı1'sa » Şefili Lutfi » Niğde 
Diya'rbekiT » Rüştü » Samsun 
Erz1,wıım » Aziz » Sıvas 
Elaziz » Hasan Tahsin » Sıvas 
Isparta » Mükerrem » Sinop 
Kırşehı"J· » Yahya Garip » Tokat 

Fuat B. 
Mııhlis » 
Ahmet Renızi » 
Kazım, » 

Meb'u.sıı Menıet Nahit 
» Kazını H üsnü 
» Niyazı Asım 
» B ehçet 
» Faik 
» Adil 
» Ras1:m 
» Remzi 
» R ecep Zii7ıtü 
» Şevki 

Yozgat lll eb'nsn Süleyman SM·n B. 

B. 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 

E ncümen 292 · ( 181 Hi yi ha, 43 teklif, 64 tezkere 3 takrir, 1 muhtelif ) işten 236 smr in taç etmiş 
olup daha tetldk edilecek 56 iş brrakılmrştır. 

1/10 
1/11 
1/12 
1/69 

Layihalar 

1337 senesi hesabı kat 'isi hakkmda kanun Hiyihası 
1338 senesi hesabı kat 'isi hakkrnda kaııun layihasr 
1339 senesi hesabı kat'isi hakkında kanun liiyihası 
Genç dernekleri teşkili hakkında kanun layihasr 

Encümendedir 
Encümendedir 
Encümendedir 
21- XII- 1929 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştir. 
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1/79 Bnhriye mütehassrs zabıtnnrn:ı ve ı·i l ecek zamaim hnk
kındn kanun layihasr Encünıcndcdir 

1/80 Tahriri müsakk:ıf::ıt Ye anız ı komisyonlan memur-
ları hakkında kanun layiht1sr 21- XII- 1929 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir. 

1/ 86 

1/132 

flümrük k::ınuııunun 43 üncü ın:ıdclci mundclelesinin 
tadili hakkınd:ı k:ınun l;ıyihasr 

Dahiliye mcnnırin kanunu layihı:ısı 

4- I - 1930 tarihinde 1549 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

9 - VI - J 930 tarihinde 1700 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

]/.159 İnlıisaı- icl ıırelerinin şalısiyeti hükrniyeyi hı:ıiz müesse-
snt lı:ılincle ve mülhnk bütı;e ilc idareleri hı:ıkkmda 31- V -1930 tarihinde 1660 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/160 Tücear tı:ırafrndan h::ıriı;ten celboluıı nıı şeker ile pet
rol YC henzinden m:ısarifi iclnre olı:ırnl' nlrnnn meba
liğin snrcti tahsiline dair. 21- XII -1929 tarihinuc Hükümete 

iauc edilmi ştir. 

Jjl71 Devlet ınatha:ısr tnhsisatmrn mütcd::ıvil sermaye hı:ı

liııde istimnline dnir k:ınunn hnzı nıcvat tezyili hnk-
kmda 6- I- 1930 tarihinde Hükümete iade 

edilmiştir. 

1/20G Eytam ve cemnil maaşlarm.clnn yüz krıı-uşa kadar 
olanların tasfiyesine devam hakkrnda kanun layilıasr 3- VI -1930 tarihinde 1683 numa

ralı kanunla tcvhidcn kabul edilmiştir. 

J/260 Kaclastı·o ve tnlıı·iı· kanunu la yilınsı Encümendedir 

l j2R:J Jııhiı:ıııı·r duhaıı kanuınıııun 45 inc i maclclesine mü
zcyycl 1332 tarihli kımunun biı·iıH· i ın:ıddcsinin 2 inci 
fıkı·nsımn tac1iline dair 20- I - 1930 tarihinde Hükümete iade 

edilmiştir. 

lj:i04 Eğ·leııee ve husus! istilıli'ık Yerg-isi knnunuııun tadili 

J/311 

1/321~ 

1/3:10 

hnl<kında 19- V--1930 tarihinde 1629 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet kuvvetlerinelen r:ıkarıl::ıcnk bazı sefainin sa
trlnınsın:ı izin veri lmesi hakkında kanun layihasr 26- XII -1929 tarihinue Hükümete 

iade edilmiştir. 

Öl~üler lınklandı:ı kanun ltiyihası Encümcndedir 

Bi l i.ivasıt:ı tekiLlife ait tcnıyiz komisyonlarıııın teşek-
külü suretine dair kanun layihası 21- XII - 1929 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir. 

]/333 Hariel tieaı·ct da iı·es i teşkili hakkında knnun Hiyi
. hı:ısı 14- XII- 1929 tarihinde HükUıncte 

iade edilmiştir. 

]/339 1'alılisiye İdaresi Umum Müdürlüğ·ü memurlarının 
tekaüt maaşlnı·r lıakkrııcln lomıın li.iyihnsı 21- XII -1929 tarihinde Hülo1mete 

iade edilmiştir. 



No. 

1/34ı 

J/351 

Hulasası 

Askeri memnn mmtakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatm bedelsiz olarak emlfıki mi.lliye 
ile değiştirilmesine dair kanun Hiyihası 
İstatistik teşkilatı hakkında kanun lfi.yihası 

ıj378 Yapılacak muallim mektepleri inşaatmda kullanıla-

Muamelesi 

E ncümen d edir 
ı - II - ı930 tarihinde ı554 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

cak mühendis ve mimarlar hakkında kanun layihasr 2ı- XII- ı929 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştir. 

ı/413 İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanuc 
nunun bazı maddelerinin tadilinc dair kanun l fıyihasr ı - II - 1930 tarihinde 1555 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/467 Ağustos ı325 tarihli tahsili emval kanununun 7 inci 
maddesini tadil edici kanun liiyihasr 20- I- 1930 tarihinde Hükfımete iade 

edilmiştir. 

1/474 'l'ütün İdarei Muvakkatesi hakknıdaki kanuna mü
zeyyel kanun liiyihasr 

ıj484 Sasunda mukim Zülkarncyn Efendinin mahkum ol
duğu para cezasmm affi hakkında kanun lil.yilıası 

1/493 ll nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük ka
Jmnlarile müzeyyeliitmın bar.r maıldcleri nin tadili 

12 - VI - 1930 tarihinde 577 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ı - II - 1930 tarihinde 
iade edilmiştir. 

M ükümete 

hakkmda kanun liiyilıasr 15- VI- 1930 tarihinde 1723 numaralı 
kanun olarak kabul edilqıiştir. 

1/502 Arazinin krsa bir müddet zarfmda umumi tahririniıı 
icrasr ilc yeni krymetleı· üzerinden veı·gi alınmasırını 

temini için tecrübeler icrası h akimıda kanun lilyihasr 29 - V - 1930 tarihinde ı65ı numaralı 

1/50G Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadİ lin e dair 

1/506 ll ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt ve ifıtifa kantı

nunun mnacldel maddesinin tadili lıakkrııua kanun 15.
yihası 

1/516 Maarif V ck~ıletinin 1929 senesi bütçesine 130 000 li
rahk fevkalilde talısisat verilmesine dair kannn ]il,.. 

yi h ası 

ı/529 1930 senesi bütçe kanun lfıyilıasT 

1/530 

1/53ı 

Muhtelif devairin 1929 senesi bütçelerinin bazı mad
deleri arasmda münakale yapılması hakkında kanun 
Hiyihasr 

Kocaeli vi layetinin Karamürsel kazasma mrrbut Ya
hıva ııahiyesiniıı kaza haline ifnığile İstanbul Yilayc-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- XII- 1930 tarihinde 1538 numa
ralı kamın olarak kabul edilmiştir. 

19 - V- 1930 tarihinde 1626 numaralı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

26- XII - 1929 tarihinde 1544,1545 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

19 -V- 1930 . tarihinde 1630 nınuaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - XII - 1929 tarihinde 1542 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 



No. Hulasası 

tine ilhakı hakkında kanun layihası 

-lOt>-

Muamelesi 

2 - XII - 1929 tarihinde 1533 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/533 
1/534 

Gayri menkul mallar hakkında kanun layihası Encümendedir 
Milli Müdafaa Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakele· ytpılması hakkında kanun layihası 14- XII - 1929 tarihinde 1542 numa-

1/535 Nafra fen mekteplerinden çıkacak efendilere yüzer lira 
avans verilmesine dair kanun layihasr 

1/536 Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 1929 
senesi bütçesinde 10 000 liralık ınünakale yapılması 

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

15 - V - 1930 tarihinde 1616 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında kanun layihası 14- XII- 1929 tarihinde 1542 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/541 
1/542 

Jandarma askeri memurlar hakkında kanun layilıası · Encümendedir 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 1929 senesi 
bütçesinde 39 000 liranın münakalesine dair kanun 

layihası 14- XII- 1929 tarihinde 1542 numa-

1/543 İktisat Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 20 000 liranın 
münakalesi hakkında kanun layihası 

1/546 Mili Müdafaa Vekaleti hava kısım 1929 senesi bütçe
sinde 4 500 liranın münakalesi hakkında kanun la-

!· yihası 

1/547 Milli Müdafaa Vekaleti 1929 senesi deniz bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasmda 62 000 liralık müna-
kale icrasma dair kanun layilıası. 

1/549 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 1929 senesi 
bütçesinin fasıl ve maddeleri arasmda 30 000 liranm 

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
iade edilmiştir. 

26 - XII - 1929 tarihinde 1544/1545 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - XII - 1929 tarihinde 1544/1545 
numaralı kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

26 - XII - 1929 tarihinde 1544/1545 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

münakalesine dair kanun layihası 13 - II - 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 550 Şurayı Devlet 1929 bütçesinin bazı fasrl ve maddeleri 
arasmda 800 liralık münakale icrasma dair kanun la-

yıhasi 27 -I - 1930 tarihinde 1553 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/551 İstiklal harbi malUl zabitan ve efradma verilecek nak
ti mükafata dair kanun Hl.yihası 

1/552 Hususi kanunlara müsteniden yapılmış olan işler için 
verilen avanslarm sureti mahsubuna dair kanun la-

1 - II - 1930 tarihinde 1556 numaralı 
kannn olarak kabul edilmiştir. 

yihası 27 - I - 1930 tarihinde 1552 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/ 553 Hudut ve sahiller Sıhhat U. Müdürlüğü 1930 senesi 
bütçe kanun layilıası 

1/554 Düyunü Umumiye 1929 senesi bütçesinin 256 mcı 
faslma 10 000 lira tahsisatı fevkaladc itası lıakkmda 
kanun la.yihası 

1/555 Hudut ve Sahiller U. Müdürlüğü memurlarınm maa
şatmm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ithalle-

Muamelesi 

14- IV- 1930 tarihinde 1588 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. ' 

13- n- 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

rine dair kanun layihası 14 - IV - 1930 tarihinde 1587 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiŞtir. 

1/559 12 mayıs 1928 tarih ve 1249 nurnarali kanuııu tadil 
edici kanun layihası. 20 - I - 1930 tarihinde 1550 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 569 Milli Müdafaa Vekfüeti 1929 senesi bütçesinde 3 500 
liralık mürrakale yapılması hakkmda kanun layihası 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 561 Sıhlıat ve !çtimai Muavenet vekaleti 1929 senesi büt
çesinde 10 000 liralık mürrakale ierasma dair kanun 
layihası 

1/563 Adli ye V ekaleti 1929 senesi bütçesinde 2 880 liralık 

13 - II - 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

münakale yapılmasına dair kanun layihası 13 - II - 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 566 Gazete primleri hakkında kanun layihası 27- III- 1930 tarihinde 1575 numaralı 
lmnun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 567 Sıhhat ve !çtimai Muavenet Vekaleti 1929 senesi büt
çesine 48 924 lira munzam tahsisat verilmesi Ilak
kmda kanun layihası 

1/ 571 Maarif VekaJeti 1929 senesi bütçesinde münakale ya-

13 - II - 1930 tarihinde 1558 ımıparalı 
kanunla tevhideıı kabul edilmiştir. 

pılması haklanda kanun layihası 20 - II - 1930 tarihinde 1568 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 575 Düyunu Umumiye 1929 senesi bütçesine 1 000 000 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair kanun layi-
lıası 20 - II - 1930 tarihinde 1568 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/576 Maarif Vekaleti 1929 senesi bütçesine 9 742 lira 4 
kuruş munzam tahsisat verilmesi hakkmda kanun la- . 
yilıası Encümendedir 

·. 1/579 Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telcfonlara 
dair olan konunun 5 inci maddesine bir fıkra ilavesi 
haklanda kanun liiyihası 1 - V - 1930 tarihinde 1601 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/580 Askeri memurlar kanununun 7 inci maddesine ınü

zeyyel kanun layihası 24 - V - 1930 tarihinde 1637 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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1/581 Askeri memurlar kanununun 2 inci maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkmda kanun layihası • 24- V- -1930 tarihinde 1637 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/582 Dahiliye V ckfıleti 1929 senesi bütçesinde 28 700 lira-
lık münakale yapılınası lıakkrııJa kanun lfı yiiıası 20- II- 1930 tarihinde 156 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/583 Adiiye Vekaleti 1929 senesi bütçesinek münakale ya-
pılması hakkrnda kanun layİlıası 20- II- 1930 tarihinde 1564 numaralı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/584 . Posta, Telgraf ve Telefon Umuın 1\IüLlürlüğü 1929 
senesi bütçesinde münakalc yapılması hakluı1da kanun 
layihası 20- II- 1930 tarihinde 1564 numaralı 

kanunla tevhiclcn kabul edilmiştir. 

1/586 Milli lVIüdafaa V c kaleti kara ve Askeri fabrikalar 
Uınum 1\Iüdürlüğü 1929 mall senesi bütçelerinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasmda münakalc icrası hakkında 
kanun layihası 

1/G88 Emniyeti Umumiyc Uınum Müdürlüğü 1929 mali sc
nesi bütçesinde 25 000 liralık ınünakalc İcrasına dair 
ı,anun layihası 

1/589 Gümrük tarife kanununa merbut tarifenin 114 numa
ralı (A) fıkrasıııııı ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 
numaralı muamele vergisi kanununun 3 üncü mad-

20 - III - 1930 tarihinde 1564 numaralı 
kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

22 - III - 1930 tarihinele 1570 numaralı 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

desinin (H) fıkra::;ınm tadili hakluncia kaııun lüy.ilıası 29 -.III- 1930 tarihinde 1577,1578 nu
maralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/590 . I-Iariciye Vekalcti 1929 mali sene ·i bütc:esiııde 45 000 
liranın münakalesine dair kanun layihasr 

1/592 Riyascti Cümlıur muzika heyetinin orkistra kısmı 

22 - III - 1930 tarihinde 1570 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

mensubininc elbise verilmesi hakkında kanun liiyihası 1- V- 1930 tarihinele 1602 numaralı 

kanun olarak kabul cdilmistir . . . 
1/593 'l'uz nakliyesi ve tuz çuvalı iınali hakkıııda kanun li't-

yihası 29- V- 1930 tarihinele I-Iükfunete iade 
edilmiştir. 

1/594: Umuın J andarma Kumanclaıılığı 1929 mali senesi büt
çesinde 100 000 liralık münakalc İcrasına dair kanun 
layiliası 

1/596 Yol mükelleflerinelen almacak maarif vergisi hak
kında kanun layihası 

1/598 Milll Müdafaa V ekalcti 192!) mali senesi bütçesine 
250 000 liralık munzaın tahsisat verilmesine dair ka
nun layihası 

22- III - 1930 tarihinele 1570 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

, 

15 - V - 1930 tarihinde 1618 numara
ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 -.III - 1930 tarihinde 1576 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hultısasr Muamelesi 

1/599 Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 mali senesi bütçesi 
hakkında kanun layİlıası 29 - V - 1930 tarihinde 1653 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/600 Evkaf Uınum Müdürlüğü 1!>29 mali senesi bütçesinde 
62 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
la.yihası 

1/603 Askeri memurlar kanununa bir fıkra ilavesine dair 

24- IV- 1930 tarihinde 1598 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanun layİlıası 24 - V - 1930 tarihinde 1637 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/604 Darülfünunun 1929 mali senesi bütçesinde 1 500 !im-
lık mürrakale yapılınası hakkmda kanun layihası 14- IV- 1930 tarihinde 1589 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/606 Evkaf Umum Müdürlüğü memurlarınm maaşları hak-
kında kanun layİlıası Eneümendedir 

1/608 Gümrükler Uınum Müdürlüğü 1929 mali senesi büt
çesinde 18 650 liralik münakale yapılması hakkında 
kanun layİlıası 10 - VI - 1930 tarihinde 1583 nurnarali 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/609 Harita Umum Müdürlüğü 1929 mali senesi bütçe
sinde 24 666 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun layihası 

1/611 İmalatı Harbiye Um um Müdiirliiğü 1929 mali senesi 
bütçesinde 120 700 liralık ınünak~le yapılmasma 

10- VI- 1930 tarihinde 1583 nurnarali 
kanunla tevhiden . kabul edilmiştir. 

dair kanun layİlıası 10 - VI - 1930 tarihinde 1583 numaralı 
:. --- ~ ç , : . .... \.,. ~~ !!.l· '-r,~ . .(·11 \--· -··tı-·· o #] .. ! .. · ;r;, c.,-:·~-~: r~ --:: ·· .:_v~ 7r· ·.,-.- : .: -: '"'1~;.0: . -t:~:o-··-=-~ 
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1/612 Matbuat Umum Müdürlüğü 1929 mali senesi bütçe
sinde 1 703 liralık münakale yapılınası hakkında 

kanun lilyihası 

1/613 Nafıa Vekaleti 1929 mali senesi bütçesinde 180 000 
liranm imhasil e Maliye V e kaleti bütçesine munzam 
tahsisat olarak verilmesine ve Seyrisefain İdaresi
ne 50 000 liraık muavenet yapılmasına dair kanun 
layihası 

1/614 Revirierde tedavi edilen hastaların hastanelerde ol-

kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

26- IV- 1930 tarihinde 1599 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV - 1930 tarihinde 1591 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

duğu gibi. derece ile iaşel eri hakkında kanun layihası 1 - V- 1930 tarihinde 1603 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

i/615 Seyrisefain İdaresinin 1929 mali senesi bütçesine 
munzam ve fevkalade tahsisat verilmesi haklanda 
kanun layihasr 

1/616 Sıhhat ve İçtimai Mua venct V ekaleti 1929 mali se
nesi bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması 

17 - IV - 1930 tarihinde 1590 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında kanun layihası 10 - IV - 1930 tarihinde 1582 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ı;6ı7 

ı;6ı8 

ı;6ı9 

Hulasası 

ı494 numaralı kanunun deniz 
mahsus muvakkat maddesinin 
edici kanun layihasr 
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zabitleri heyetine 
(A) fıkrasım tadil 

Başvekalct memurları hakkında kanun layihası 
Hariciyc VekaJeti ı929 senesi bütçesine 20 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair kanun layihası 

Muamelesi 

ı - V - ı930 tarihinde ı604 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

3 - IV - ı930 tarihinde ı579 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;620 Köprü müruriycsi hakkındaki ı223 numaralı kanunun 
tadilinc dair kanun layihası 24- IV - ı930 tarihinde ı596 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/62ı Hariciye Vekuleti ı929 senesi büt~csinc 64 300 liralık 

munzam tahsisat verilmesine dair kanun Hlyihası 3 - VI - 1930 t arihinde ı579 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . . 

ı;624 İstatistik Umum Müdürlüğü memurları hakkında ka-
nun layihasr. Encümendedir. 

ı;625 Askeri ve mülki tekaüt ve askeri istifa kanunu layİlıası 3- VI- ı930 tarihinde ı683 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıj626 Milli Müdafaa Vekaleti ı929 senesi kadrosunun baş
tarafındaki meşruhatın sonuna ilave olunacak madde 
hakkında kanun layihası 26 - IV - ı930 tarihinde Hükılınete 

iade edilmiştir. 
ı;628 İktısat Vekaleti 1929 senesi bütçesinde ı 900 liralık 

münakalc yapılmasma dair kanun layihası 24 -IV - 1930 t arihinde ı597 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı/629 :Maliye Vekaleti ı929 mali senesi bütçesine 40 000 li-

1/ 630 

ralık munzam tahsisat verilmesine dair kanun layilıasr 24- IV - 1930 tarihinde 1597 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye, Nafra Vekaletlerile İstatistik Umum Mütlür
lüğü 1929 mali senesi bütçelerinin muhtelif fasıl ve 
maddeleri arasmda 29 325 liralık münakale yapılma
sma dair kanun layihasr 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaral! 

kanunla tevhideıı kabul edilmiştir. 

ı;63ı İlk ve orta tedrisat mualliınlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkında kanun layihası 10- VI- 1930" tarihiııde 1702 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı/633 3 nisan ı34ı tarih ve 459 numaralı mahsup kanununa 

ınüzeyyel kanunun 6 meı maddesinde muharrer müd-
cletin temelidi hakkında kanun layihasr 31 - V - ı930 tarihinde 1661 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;634 Devlet memurları maaşatının t evhit ve teadülü kanu
nunun muallimler kısmına ait azami kaclroyu tasdik 
edici kanun layihası 15 - V - ı930 tarihinde .1617 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıj635 Dahiliye Vekaleti merkez teşkilatı hakkında kanun la-
yihası 19 - V - ı930 tarihinde 1624 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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/ 
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1/636 Yeniden altı kaza ve seksen tam tcşckküllü nahiye 
teşkili hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1612 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 637 Mekteplerde askerlik dersleri okutan muallimlcrin 
ücretleri hakkında kanun Hiyihasr 3l - V - 1930 tarihinde 1665 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 638 İnşa olunacak şöse ve köprüler teahlıüdatrnrn gelecek 
seneye sirayeti hakkında kanun layihası 5 - VI - 1930 tarihinde 1688 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 639 Mühendis ve fen memurlasma verilccek ihtisas ücreti 

hakkmda kanun layihası 26 - V - 1930 tarihinde 1643 numaralı 
ls.anun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 640 Milli Müdafaa Vekaleti 1929 mali senesi bütçesinde 
448 HO liralık münakale yapılması hakkmda kanun 
layihası 

1/641 Seyrisefain idaresinin 1930 senesi bütçe kanun Hiyi
hasr. 

1/642 Başvekaletin 1929 mall senesi bütçesine 10 000 lira 

5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22 - V - 1930 tarihinde 1636 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

munzam tahsisat verilmesine dair kanun layihasr. 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/643 Gümrükler Umum Müdürlügü 1929 senesi bütçesinde 
14 000 liralık münakalc yapılması hak km da. 5 - V - l 930 tarihinde 1606 numaralı 

kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

1/644 Konya ovası sulama idaresinin 1930 senesi bütçesi 
hakkrnda kanun layihasr. 24 - V - 1930 t,arihinde 1640 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/645 Nahiye müdürlerinin hayvan yem belJelleri hakkında 

kanun Hiyihasr. 

1/647 Tohumlukların islah ve tecdidi için ecuebi memleket
lerden getirilecek tohumluklarm gümrük resminden 

19 - V - 1930 tarihinde 1625 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

istisnasına dair kanun l ayihası. 24 - V - 1930 tarihinde 1641 numaralı 
kanun olarak kabul edi l miştir. 

1/649 Yüksek mühendis mektebi l 930 senesı bütçesine ve 
idare ve talim heyetinin tasfiyesine dair kanun 
layihasr. 

1/650 Adliye Vekaleti 1929 mali senesi bütçesine 40 000 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair kanun 

26 -V- 1930 tarihinde 1647 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

layihası. 1 9 - V - l 930 tarihinde 1628 numaralı 
k:ınunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/651 Berlin büyük elçilik binasila Tahran büyük elçilik 
binası arsasının satılmasına mezuniyet verilmesi 
hakkında kanun la.yihasr. 31 -V - 1930 tarihinde 1668 numaralı 

kanun olarak kabul ed ilmiştir. 
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1/652 Gümrük memurlarımn hayvan yem bedeli, taamiye 
ve yevmiyeleri hakkında kanun layihası. 15 - V - 1930 tarihinde 1615 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/653 Hapishanelerinidaresi hakkında kanun layihas:ı:. 14- VI -1930 tarihinde 1721 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/654 Harita Uınuın Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 

7 500 liralık ınünakale yapılınası hakkında kanun 
layihasr. 

1/655 Harita U. M. 1929 mali senesi bütçesinde 2 500 liralık 

5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
·kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

münakale yapılması hakkında kanun layihası. 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/656 Her sene bütçesine konulacak ditofain tahsisatının 

mütedavil sermaye olarak istimali hakkında kanun 
layihası. Eneümendedir. 

1/658 Maarif Vekaleti 1929 mali senesi bütçesinde 3 100 lira-
lık münakale yapılması hakkında kanun layihası 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/660 Maaşatın tevhit ve teadülü hakinndaki kanuna mü

zeyyel 1498 numaralı kanuna merbut cetvelin tadiline 
dair kanun layihası. 15 -V - 1930 tarihinde 1614 numaralı 

Jmnun olarak kabul edilmiştir. 
1/661 Devlet demiryolları ve limanları Umum Müdürlüğü 

1930 senesi bütçesi haklanda kanun layihası. 24 V - 1930 tarihinde 1639 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/662 Tahlisiye idaresinin 1930 senesi bütçesi hakkında 

kanun layihası. 26 - V - 1930 tarihinde 1644 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/664 Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1930 senesi bütçesi 
hakkında kanun layihası. 26 - V - 1930 tarihinde 1645 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/665 Adiiye Vekaleti . 1929 mail senesi bütçesine 35 000 

lirahk ınunzaın tahsisat verilmesine dair kanun 
layihası. 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/666 Dahiliye V ekaleti 1929 mali senesi bütçesine 60 . 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun layihasr. 19 - V - 1930 tarihinde 1628 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/668 lsta~istik Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 

4 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
layihası. 

1/669 Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanuna iki madde tezyili hakkında kanun 
layihası. 

22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

15 - V - 1930 tarihinde 1612 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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No. HuHisası 

1/674 Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilfıt 

yapılmasma dair kanun layihası. 

1/676 Muamele vergisi kanununun 3 üiıcü maddesi ve iki 
fıkra tezyili hakkında kanun lfıyihasr. 

1/677 İktısat, Hariciyc Vekaletleri 1929 mali senesi bütçe
sinde 448 000 liralık münakale İcrasına dair kanun 
l fıyihasr. 

1/678 Gümrükler Umum Müdürlüğü 1929 bütçesine mun-

Muamelesi 

31 - V - 1930 t arihinde 1659 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1930. tarihinde 1698 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 - V - 1930 t arihinde 1628 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

zam tahsisat verilmesine dair kanun lfıyihası. 12- VI- 1930 t arihinde hıfzedilmiştir. 

1/679 Maliye Vekaletl 1929 mali senesi bütçesine 23 000 
liralık mürrakale İcrasına dair kanun layihasr. 22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/680 Maliye V.ekfı leti 1929 mali senesi bütçesine 168 617 

lira fevkalade t ahsisat itasma dair kanun layihasr. 22 - VI- 1930 tar ihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/681 Adliye, Maliye, Şurayı Devlet 1929 mali senesi 
bütçesinde mürrakale İcrasına dair kanun layihasr. 12 - V - 1930 tarihinde hıfzedilmiştir. 

1/683 İstanbul Daı-ülfünununun 1930 senesi bütçe kanunu 
layihası. 

1/684 Pariste tesis edilen «beynelrnilel kimya affisi» ne 

29 - V - 1930 tarihinde 1652 numaralı 
kanun olarak kabul . edHmiştir. 

iştirak hakkında kanun layihasr. Encümendedir. 
1/685 Posta kanununun 1 ve 23 üncü maddelerinin tadili 

hakkkında kanun layihasr. Encümendedir. 
1/686 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 1929 senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında kamm 
layihası. 26 - V - 1930 tarihinde 1648 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/687 Jandarma Umum Kumandanlrğı 1929 senesi büt_çe-
sinde mürrakale İcrasına dair kanun layihası. 22 - V - 1930 t arihinde 1635 numaralı 

kanunla tevhiden kabul (),dilmiştir. 

1/688 Maliye, Maarif, N afıa vekaletleri 1929 senesi bütçe-
lerinde mürrakale yapılması haklanda kanun layihası 12 - VI - 1930 tarihinde hıfzedilmiştir. 

1/689 Milli Müdafaa vekaleti 1929 senesi bütçesinde 137 115 
liralık münak~le yapılmasma dair kanun layihası. 

1/691 Yüksek ziraat mektebine kabul olunacak talebenin bil' 
sene çiftliklerde staj görmeleri hakkında kanun 

22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

layihasr. 8 - VI - 1930 tarihinde 1695 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/692 · Nafıa fen mektebile yüksek mühendis mektebi ressam 
ve topoğraf şubelerinin tevhidi ve yüksek mühendis 
mektebinin 1928 senesi tasarrufatmdan olan 34 770 
lira 18 kuruşun mezkftr mektebin 1930 büteçsine 
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No. Bulasası 

ilavesine dair kanun layihasr. 

1/694 İskan Umum Müdürlüğü 1929 mali senesi bütçesinde 

Muamelesi 

31 - V - 1930 tarihinde 1659 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

10 000 liralık münakale İcrasına dair kanun layihasr. 22 - V - l 930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiclen kabul edilmiştir. 

1/695 Maliye, Dahiliye vekaletleri, İskan Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinele 32 000 liralık münakale yapıl-

ması hakkında kanun layihasr. 22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiclen kabul edilmiştir. 

1/696 Ankara imar Müdürlüğü 1930 senesi bütçe kanun 
layihası. 26 - V - 1930 tarihinele 1646 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/697 Giresun vilayetine 54 000 liranın ikrazı hakkında 
kanun layihası. 29 - V - 1930 tarihinele 1650 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/698 Tahsisat harici yapdan teahhüdat ve mübayaatın 
sureti tediye ve takibi hakkında tmnun layihası 2 - VI - 1930 tarihinde 1677 numaralı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

1/699 Maliye vekaleti 1929 mali senesi bütçesinde 189 480 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair kanun 
layihası. 26 - V - 1930 tarihinele 1648 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/700 Maliye, vekaleti Tapu, Kadastro Umum Müdürlüğü 
1929 mali senesi bütçesinde münakale yapılmasına 

dair kanun layihasr. 

1/701 Seyrisefain idaresi 1929 senesi bütçesine munzam 

26 - V - 1930 tarihinde 1648 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

tahsisat verilmesi hakkında kanun layihası. 24 - V - 1930 tarihinde 1642 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/702 Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 
35 000 liralık münakale yapılması hakkmda kanun 
layihası. 29 - V - 1930 tarihinde 1655 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/703 Hariciye vekaleti 1929 senesi bütçesine 3 000 lira 
munzam tahsisat verilmesine dair kanun layihasr. 

~ 

1/706 Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olunacak 
buharlı sefainin gümrük resminden istisnasına dair 
olan kanuna iki madde tezyili hakkmda kanun 

26 - V - 1930 tarihinde 1648 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

layihası. 8 - VI - 1930 tarihinele 1699 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/707 Maliye vekaleti 1929 senesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanun layihası. 29 - V - 1930 tarihinde 1654 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/708 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı kanuna iki 
fıkra tezyili hakkında kanun l ayihası. l 2 - VI - 1930 tarihinde 1716 numaralı 

kanun olara}{ kabul edilmiştir. 
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ı/709 Pulluk ve saire için bir sermaye tesisi hakkında 

kanun layihası. 

lj710 Ziraat Bankasınca tedarik ve tevzi olunacak tohum
lukların maliyet ve satış fiatları arasındaki farktan 
mütevellit zararlarm İktısat · Vekaleti bütçesinde 
ödenmesi hakkında kanun layihası. 

ı;71ı 

ıj716 

ı/717 

Seyyar küçük sıhhat memurlarının zat! binek hayvan
Iarına yem bedeli verilmesi hakkında kanun layihast. 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hak
ıkmda kanun layihası. 

-lVIilll bankalarca teşkil olunacak şeker şirketine iştirak 
ve avans verilmesi hakkında kanun layihası. 

Muamelesi 

. 2 - VI - ı930 tarihinde ı681 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI - ı930 tarihinde ı682 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

2 - VI - ı930 tarihinde ı678 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı o - VI - ı930 tarihinde ı 709 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/718 Cümhuriyet merkez bankası hakkında kanun layihası. ll - VI - ı930 tarihinde ı 715 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/722 Hariciye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü 1929 
bütçelerinde 3 500 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun layihası. 12-- VI - 1930 tarihinde hıfzedilmiştir. 

ıj723 Maarif teşkilatı hakkmdaki kanunun ll inci maddesi 
hükmünün iki sene tecili hakkında kanun layihası. 10- VI- 1930 tarihinde ı707 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj724 Ticaret te teağşişin men 'i ve ihracatın mürakabesi hak-
kında kanun layihası. ı o - VI - 1930 tarihinde ı 705 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/725 Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı maddekr 

tezyiline dair kanun ·layihasr. 8 - VI - 1930 tarihinde ı697 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/730 Tasarruf sandıkları hakkında kanun layihasr. 

lj73ı İktisat vekaletince mübayaa olunacak merinos koç ve 

16 - VI - ı930 tarihinde 1711 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

koyunlarının tevzii hakkında kanun layihasr. ıo- VI- ı930 tarihinde ı703 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/733 .4iraat mektcplerinde ve ziraatte müstamel mevadı 

müştaile ve muharrikeler ile müstahzeratı kimyevi
yenin rüsumu hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bazı maddeler tezyiline dair kanun layihası. ıo- VI- 1930 tarihinde ı110 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıj734 Ankara şehri su tesisatı hakkında kanun layihası ı O - VI - ı930 tarihinde ı 712 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/735 Jandarma Kanun layihası. ıo- VI- ı930 tarihinde ı706 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıj736 Ziraat, sanayı ve maadin bankalarına avans verilmesi 
hakkında kanun layihası. ı o - VI - ı930 tarihinde ı 713 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/738 

1/740 

-- 176-

HuHisası 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve on 
milyon dolarlık istikraz aktine dair kanun layihası. 

Türkiye dahilindeki fabrikalardan istihlak edilecek 
şeker ve petrol ve müştakkatmdan dahili istihlak 
vergisi alınması ve gümrük tarife kanununun 695 in: 
ci maddesinin (C.D) fıkralarının tadili hakkında 

kanun layihası. 

1/742 Ankara şehremanetince aktedilecek istikraza dair 

Muamelesi 

15 - VI - 1930 tarihinde 1722 numaral, 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1930 tarihinde 1718,1720 nu
maralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanun layihası. 16 - VI - 1930 tarihinde 1724 numaralr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

I/743 ll haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun layihası. 25- IX- 1930 tarih!nde 1726 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/747 Bazı devaİrİn 1930 senesi bütçelerinde 

yapılmasma .ve Milli Müdafaa vekaleti 
münakale 

büetçesine 
munzam tahsisat verilmesine , dair kanun layihası. 2 - X - 1930 tarihinde 1727 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/ 6 Aydın ( Mitat B. ) - Nafıa fen mektebi küşadına dair Enciimendedir. 
2/7 Manisa ( Yaşar B. ) - Bağ ve bahçe ve emsali mez

ruatm sulanmasmda kullamlan motörlere muktazi me
vadelı müşteilenin gümrük ve istihlak resimlerinden 
muafiyeti hakkında Encümendedir. 

2/12 Giresun ( Hakkı Tarık B. ) - Memurin kanununun 
3 üncü maddesine bir fıkra tezyili haklunda Encümendedir. 

2/ 13 Kırklareli ( Dr. Fuat B. ) - Veraset ve intikal vergisi 
hakkındaki kamuinn 2 inci maddesine bir fıkra tezyili 
ne dair 13 - III - 1930 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır. 

2/15 İstanbul (Süreyya Pş. ) -Tapu senetlerinde muharrcr 
kıyınetin kıymeti hakikiye olmasma ve istimlakatın işbu 
tayınete göre İcra edilmesine dair Encümendedir. 

2/19 İstanbul ( Süreyya Pş.) - Belediyelerden yüzde iki 
nisbetinde merkezi Hükumet vergisi alınmasına ve ta-
rİk bedelinin msfmm belediyelere ait olmasına dair Erıcümendedir. 

2/21 Sıvas ( Remzi B. ) - Milli pararmz layınetinin tesbit 
ve tezyidi ve memleketin iktısadi inkişafının tesrii 
için mevcut bazı çarelere tevessül edilmesi, istihlaka
tımızm tenkis ve bazı vergi ve resimler varidatımn 
tezyidi hakkında 7 - VI - 1930 tarihinde salıibi tara

fmdan geri alınmıştır. 

2/22 İstanbul ( Süreyya Pş. ) - Ziraat bölükleri teşkili hak-
kında Encümendedirı ,f1 

2/24 Sıvas ( RemziB. ) - Tütün, Şeker ve şekerli mevat 



No. 

-177-
H ulaımsı 

_'ispi. rto ve meşrubatı küılliye inlıisarının mülhak büt
çeler. le idaresi ve masarifatınm cibayct ve icras:ı:ndan 
sonra Divam Muhasebatın murakabesine tabi tutul
Jll!lŞ! h akkında 

2/25 Manisa (_.. l)r. Saim B.) - İspirto ve meşrubatı küınliye 
inhisarı ka, '1Ununun 2!} uncı maddesinin tadili hak-

Muamelesi 

31 - V - 1930 tarihinde, 1660 numaralı 
kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

kında. Encüınendedir. 

2/26 Erzurum (Necı:n Asım B.) - Kağıt paraınızın kıyme-
tinin arttırılması: hakk:ında. Encüıneııdedir. 

2/35 Sıvas (İbrahim Ai.ılett in B.) - Bütün Devlet rr ı emur 
ve ınüstahdemlerine ı lile ve çocuk zamları i tası 
hakkında. Eııcüınendedir. 

2/36 Mardin (Ali Rıza B.) - ZüTrai takviye ınasnıfmdan 
tedeyyün ettirilen· ve ettirilecek olan ınebaliğdeıı 

istirdat kılınacak .olanların Ziraat Benimsı .na i tası 
hakkında. Encüme.ndedir. 

2/39 Yozgat (Tahsin B.)' - Anka.ra Şehremanet-i hududu 
dahilinde muhtelif maha1lerden şimedife der le nak
ledilecek fide, fidan ve :ağa.çlarrn ücreti nakliyeleri 
hakkında. Eııciiınendedir. 

2/40 Kırklareli (Dr. Fuat B.)- O~run ve eğlence mahalleri 
tesis ve idare etmek hakkm.ın Hiınayei Etfal Cemi-
yetine verilmesine dair. 

2/41 Kırklareli Dr. Euat B.)_i - fiimayei Etfal pulu ihdası 

3 - IV - 1930 tarihinde 1580 numaralı 
kanunla tevhid,en kabul edilmtştir. 

hakkında. 31 - III - 1930 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

2/44 Mardin (Nuri B.)'' - K el eb ek hastalığının distofajin 
veya muınasili ilalçlarl a imhası ve diğer tufeylat 
hastalıklarının tedavisi hakkında. Encümendedir. 

2/56 Kastamonu (Hasan Fehıni B.) - Kastamonu vilaye-
, tine merbut Taşköprü kazası harikzedelerine mua-

venet hakkında. Encüınendedir. 

2/60 Muğla (Nuri B.) - B :ilumum ka vanini maliyede 
münderiç Temyiz komis ;yon larının ilğasına dair. Encümendedir. 

2/80 Giresun (Hakkı Tarık Bey) - Kazançları emlak 
tasarrufundan ibaret cshamir şirketlerden mü
sakkafat vergisi alındık~ :a kazanç vergisi alınmaması 
hakkında. Eııcünıendedir. 

2/89 Yozgat (S. Sırrı B.) - Bı:ıkarlardan vergi alınınası 

hak1unda. Enciiınendedir. 

2/90 Denizli (Necip Ali B.) - Hukuk Fakültesi Müder
rislerinden merhum Mahmut Esat Ef. nin ailesine 
vatani hizmet tertibinden üç bin kuruş maaş tahsi-
sine dair. Encümendedir. 

2/104 Giresun (Hakkı Tarık B.)! - Türk harflerinin kabul 
ve tatbiki hakkındaki kanunun mer'iyet tarihinde 
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intişar eden türkçe matbuata prim verilmesine dair 27 - III - 1930 tarihinde 1575 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/109 Edirne Meb'usu Hasan Ferit Bey ve arkadaşları, 
1926 tarih ve 885 numaralı İskan kanununun mer'-
iyete iadesi hakkrnda kanun teklifi. 5 - XII - 1929 tarihinde 1535 numaralı 

2/110 İzmir (Münir B.) - Maaş kanununun ikinci madde
sine bir fıkra ilavesine dair. 

2/111 Denizli (Necip Ali B. ve arkadaşları) - Elaziz Meb'
usu merhum Mustafa Bey ailesine hidematı vataniye 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1930 tarihinde 1559 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

tertibinden maaş tahsisine dair. Encümendedir. 
2/112 İzmir (A. Münir B. ve dört arkadaşları) - Müteaddit 

zevata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilave-
sine dair 

2/113 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
İcrasına dair. 

2/116 İdare Heyeti - Riyaseticümhur 1929 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddelerine munzam tabsisat verilmesi 

Encümehdedir. 

30 - XII - 1929 tarihinde 1548 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında. 27 - I - 1930 tarihinde 1553 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/119 Erzincan (Saffet B. ve 116 arkadaşı) - Türk Ocak
ları Merkez Heyetince aktedilecek istikraza Maliye 
vekaletinin kefaletine dair. 20 - II - 1930 tarihinde 1563 numaralı 

2/120 Kayseri ( Ahmet Hilmi ve Hasan Ferit Beyler ) ~ 

26 mayıs ve 1926 tarih ve 862 numaralı kanuna mü-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

zeyyel Enci.imendedir. 
2/122 İstanbul ( Süreyya Pş.) - Köprülerden müruı·iye res-

mi alınmaması hakkrnda 

2/124 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1929 senesi büt-

24 - IV - 1930 tarihinde i596 'll umaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

çesine 3 600 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 27 - III - 1930 tarihinde 1576 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/125 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1929 senesi büt-
çesine 3 600 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 26- IV- 1930 tarihinde 1599 numaralı 

lmnunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/126 Kocaeli ( Reşit Saffet B. ) - Gümrük tarife kanunu-
nun 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasını tadil edici 5 - V - 1930 tarihinde 1605 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/127 İdare Heyeti - Riyaseti Cümhur 1929 senesi bütçesin-
de 1 000 liralık münakale yapılması hakkında 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 

kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 
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2/128 İdare Heyeti - Nisabı müzakere kanununun bazı mad-
delerini tadil edici 15 - V - 1930 tarihinde 1613 nun'laralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2i129 Gümüşane ( Hasan Fehmi B. ) - 17 haziran 1326 ta
rihli müsakkafat kanununun bazı maddelerini tadil 
edici kanun teklifi. Encümendedir. 

2/130 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1929 senesi büt-
çesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 

2/ 131 İdare Heyeti - Nisabı müzakere kanununun 7 inci 
maddesini muaddil kanun hükümlerinin ilgası hak-

5 - V - 1930 tarihinde 1606 numarah 
kanunla . tevhiden kabul edilmiştir. 

kında 15 - V - 1930 tarihinde 1613 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/132 Erzincan ( Saffet B. ) - 21 mart 1927 tarih ve· 995 nu-
maralı kanunun 1 imi maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında 31 -V- 1930 tarihinde 1664 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/133 İdare Heyeti - B. M. M. 1929 senesi bütçesinin 1 inci 
fıkrasının 2 inci maddesindeki tahsisatın mahsup 
muamelesi hakkında 

2/136 Tekirda:ğ ( Cemil B. ) - Türk Ocakları Merkez Hey
etince aktedilen istikrazlar baliğinin hazineye devri 

10 - V - 1930 tarihinde 1714 numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

hakimıda 22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

3/17 Mart - Ağustos ayiarına ait raporlarm takdim edii
diğine dair Divam Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
(2 ve 3 üncü maddeler) Encümendedir 

3/18 Tahriri müsakkafat ve arazi ko,misyonları azalıkla

rmda istihdam olunan zevata şehri maktuan veril
mekte olan ilctıratm sureti tediyesinin ve işbu ko
misyonlar memurininin icrayi tekaüdünde olunacak 
muamelenin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 21 -XII- 1929 tarihinde Hükumete 

iade edilmiştir 

3/29 Hariciye bütçesine tahsisat ilavesi hakkındaki tekli
fin geçen senelerin hesahat sar-fiyatına müteallik ol
ması itibarile heyeti umumiyeye arzmdan evvel he
sabı kat 'i muamelesinde nazarr dikkate alınmak üze
re Divam Muhasebat Encümenince tetkik olunması 
hakkında İcra V ekiileri Heyeti Ri yaseti tez k e resi 20 - II - 1930 tarihinde H ükumete ia

de edilmiştir 
3/30 Hariciye Vekaletinin 1338 senesi bütçesinin 208 inci 

faslının birinci harcrrah maddesine mevzu tahsisat 
tamamen sarfedilmiş olduğu cihetle senei mezku-
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1·ed-e tahakkuk edip tediye edilmemiş olan (7382 lira
nın 1341 senesi Hariciye bütçesine ilaveten vaz'r hak-
lunda Başvekalet tezkeresi 20- II- 1930 tarihinde· Hük'umete ia-. 

de edilmiştir 
3/31 

3/35 

Eylul - teşrinisani 1341 aylarma ·ait raporlarm tak
dim krlındrğma dair · Divam Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi (2 lncl. maddesi) 

Divanı Mu·hasebat teşkilat ve vezaifine dair ihzar 
edilen layihanın takdim kılındığı hakkında Divanr 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/ 39 Memuri.n kanununun 47 ve 90 ıncr maddeleri hükmü-
ne nazaran 2 mart 1334 tarihli kanunun 2 inci maddcJ 
sinin mülga olup olmadığının t efsirine dair Divani 

28 - II - 1929 tarihinde 525 numa
ralı karar olarak kabul eı lilmiştir 

Encümendedir 

1\'Iuhasebat Riyaseti tezkeresi Eneümendedir. 
3/ 41 Etibbanın hizmeti mecburesine mütcdair 369 numara

lı kanuna müzeyyel 438 ve 531 numaralı kanunlarm 
altı maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ı - II - 1930 tarihind .e Hukı1mete iade 

edilmiştir. 

3/ 58 Memurin kanununun 85 inci maddesinin tefsirine dair 5- XII -1929 tarihi nde 147 numaralı 

3/ 76 Müddeti hizmetleri yirmi beş seneye varmaksızın 

malfıliyetlcrinc binaen telmütleri İcra edilen ve bila
hare hasrl olan lüzum üzerine vazifcyc davet edilerek 
maaşlarmdan aidatı tckaüdiyc katedilmiş olan crkfm,. 
ümera ve zabitan ve mensubini askeriyenin hizmeti 
müteahhireleri zamanmda terketmiş oldukları aidatı 

mezkfırenin t ekaüt maaşlarrna tesiri olup olmadığı 
hakkındaki ihtiHl.fın tcfsiren bir karara raptrna dair 
Başvekalet t ezkeresi 

3/88 Memurin kanununun 70 inci maddesinin t efsirine da-

t efsir olarak kabul • edilmiştir 

'20 - I - 1930 tıırihinde 154 numaralı 
tefsir o·Jarak k: abul edilmi~tir. 

ir Divanr Muhasebat Riyaseti tezkeresi · 22 - J.II - 193(' ı tarihinde 158 numaralı 

3/122 Teşvikr sanayi kanununun 7 inci maddesinin (C') fık-
t cfr;ir olarak kabul edilmiştir. 

rasının tefsirinc dair Başvekalct tezkoresi gncümcndci. Jir. 
Gümrük 'kanununa müzeyyel mevat hakkındaki ka-3/123 
nunun 5 inci maddesinin tefsirine dair Başvekalct 
tez k e resi 

3/1291 Tekaüt maaşile muallim ve müderrislik, doktor, ec
zacr, baytar ve kondoktorluk maaşlarının bir zat uh
desinde içtima edebilecekierine dair olan kanun mu
cibince mU:hassasatlarr ücret olarak verilen müteka
idinin uzaklık ve pahalılık zammından istifade edip 
edemiyeceklerinin tefsiri hakkında Başvekaiet t ez.:
keresi 

15 - II - u· J30 tarihinde 1560 numaralı 
'kanun ola rak kabul edilmiştir. 

S " U· ~ 1930 tarihinde Hükumete iade 
edilmi; ;tir 



No. 

3/141 

:3/142 

:. 3/145 

.:-3/156 

:.a;'ı73 

3/175 

3/181 

3/219 

3/275 

'3/284 

--3/286 

~/292 

3/304 

3/315 

3/316 

- tsı'-
H ula~; 

Ziraat Bankası JıisS-6' senedinin damga: resminden~ rrni-· 
af olup olmıyacağımn tayin ve tefsiri haklnnd'a: Ba~Me
kalet tezkeresi 

Ziraat Bankası hisse ~ser4· edatınrn damga resminden 
: ' · f · · h kkmdaki tezkere-muaf olup olmıyacağrnı:rı t,~ sırı a · . 

nin tesrii intacı hakkrnda !Ra~ wekalct tezkeresı 
İnhisar idareleri hasılatının Di'vam Muhasebat~a tet-
l .1 d·u· · d'l . ~· . t f- ·"le dair Divanr Mun { e ıp e ı mıyccegının e sırı. 
hasebat Riyaseti tezkeresi 

· · · · · .. · dahil iki · dairc-A vukat1anı:ı -muv&1<eneı u mumıyeye 
.. · ·k.n- ·nm tefsiri hak-den ayrı ayrı ucret alıp aJmryaca ~.ı:ııl"1 

kında Başvekalet tezkeresi 

· . . d 1 - - ~":f · ·i hakkında Maaş kanununun 8 ınct ma c esmın w sn 
Başvek&let tezkeresi 

M~I)-Ş k'~nu.nu~un ll jnci madde:;:;inin tefsiri haki 1nnda 
Başvekalet tezkeresi 

Muamele vero-isi kanununun 3 üncu maddesinin 1 in\ -ıi 
fık~asımn tefsiri hakkırıda Başvekiilet tezkeresi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1. II- 1930 tarihinde Hükfımete iade 
edilmiştir 

14 _XII_ 193Q> tarihinde 1538 numa
ralı kanunla tevhiden kabul .edil
miştir 

28 _XII_ 1929 tarihinde 147 nurna
rali tefsir olarak kabul edilmiştir 

14- XII- 1929 tarihinde 150 numa
ralı tefsir olarak kabul edilmiştir 

M h b · · k 48 ı'ncı·' maddesiniıl 527 alr u ase eı umumıye anununun 1}) _ XII _ 1929 tarihinde . nurnar 
tefsirine dair Başvekalct tezkeı·esi :.karar olarak kabul edilmiştir 
Evkaf memurları maaşlarrum tevhit ve t e.adillU için 
tanzim olunan kadronun gönderilcliğine Cı 'ıı.ir Başve
kaJet tezkeresi 

Maaş kanununun bazı '~adcİelerinin tefsirine Cilalr IDaş
vekalet tezkeresi. 

İstatistik teskilatı hakkındaki layihanrn tesrii : int acma· 
dair 

M~halli tıths~li olmıyan borçlarm terkinin e d: ıir E ~aş
vekalet tezkeresi 

1341 senesi bütçe kanununun 20 inci maddesir ıin tefs. ı
rine dair Başvekalet tezkeresi 

Damga resmi kanununun 13 üncü maddesirı dn S inci 
frkrasmrn tefsirine dair Başvckalct tezkeJ.'esi , 

Devlet Demiryolları istimluk kannnunrm t ;efsirl hak· 
kmda Başvekal et tezkeresi 

,, 

'6 --11- 1930 tarihinde Hükfımete iade 
edilmiştir 

27 _III. 19.30 tarihinde 1574· .numa
ıralı kanun olarak kabul edilmiştir 

1-li- 1930 :taiihinde 155~ n~~aralı 
ka.mmla tev'hiden kabul edılmıştır 

6- II -1930 tadhinde Hükfımete iade 

c<J.ilmiştir 

20 . 1 - 1930 tarihinde 541 numaralı 
kamrnla kabul edilmiştir 

14 _ X'll _ 1929 tarihinde 1~41. n~ma
ralı k.'.l.nun olarak 'kabul edılmıştır 

. 15 -VI- 1930 tarihinde 16_07. numaralı 

.J 'mnun olarak kabul edilmıştır 
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3/338 15 nisan 1341 tarih ve 63 numaralı tefsirdeki (ailenin 
bulunduğu mahal) tabirinde ecnebi memleketlerde 
dahil olup olrn"adığınm tayini hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

Muameiesi · 

26 - XII - 1929 tarihinde 153 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/339 Müzayede ve mürtakasa ve ihalat kanununun bazı mad-
de ve fıkralarının tefsiri hakkında BaşvekaJet tez-
k e resi 

3/340 Mevkii müstahkem kumandanlarma ve diğer fırka 

kumandam salahiyetli mevkilerinde bulunan zevata, 
1453 numaralı kanunda gösterildiği fırka kumandan
ları gibi maaş verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkın-

14- XII- 1929 tarihinde 1540 numa· 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

da Başvekalet tezkeresi 26- XII -1929 tarihinde 152 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/343 Gümrük muafiyetine ait bazı husus'i kanunlarm mer'
iyetlerinin devam edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi 14- XII- 1929 tarihinde 151 numara

lı tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/344 Ticaret muahedesi akteden memleketlerden gelecek 
pirinçlerin istihlak resmi hakkında tefsir talebine dair 
Başvekalet tezkeresi 26- XII -1929 tarihinde 539 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/348 Memurin maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 

kanunun tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 10- VI- 1930 tarihinde 163 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/349 Muallim mektepleri inşaatmdan roütevellit davalarda 
istihdam edilecek avukatlara verilecek ücret için 
bütçe formülünde tashihat İcrasına dair Başvekalet 
tezkeresi 6- I -1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir 

3/350 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyelerinin kat 'ma ka
rar verilmiş olan zabİtandan Ali Karar Heyetince 
haklarmdaki heyeti mahsusa kararlarının ref'ine ka
rar verilmiş olanlara tekaüt maaşının hangi tarihten 
itibaren tahsisi lazım geleceğinin tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi. 24 - V - 1930 tarihinde 1638 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

3/366 20 haziran 1927 tarih ve 1107 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tez-
kcresi 20 - I - 1930 tarihinde 155 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir 
3/370 Maaş kanununun 17 ve I)evlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülüne dair kanunun 6 mcı maddelerinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 12- IV- 1930 tarihinde 561 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/374 25 eylul 1339 tarih ve 347 numaralı kanunun 5 inci 
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maddesinin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkoresi 

3/375 Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü mad-

Muamelesi 

19 - IV - 1930 tarihinde 562 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

delerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi Encümendedir 
3/388 Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi 

sin muamelatnun tekaüt ve saire gibi bütün muame
latı askeriyece de muteber olll1Iyacağı hakkında bir 
karar ittihazma dair Başvekalet tezkeresi. Encümendedir 

3/389 Müzayede, münakasa ve ihalat kanununun 8 inci mad-
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi 29- V- 1930 tarihinde Hükümete iade 

edilmiştir 

3/400 Divaıu Ali azasına verilecek yevmiye hakkında Baş-
vekalet tezkoresi 29- V- 1930 tarihinde Hükfımete iade 

edilmiştir 

3/407 

3/415 

3/428 

Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkoresi 

Askeri memııu mıntakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatm bedelsiz olarak emlfıki milliye 
ile değiştirilmesine dair kanun layİhasnun tesrii intacı 
hakkında Başvekalet tezkoresi 
21 nisan 1340 tarih ve 500 numaralı rüsuınu sılılıiye 
kanununun 2, 3 üncü maddelerinin tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkoresi 

3/429 İstiklaJ harbi malul zabitan ve efradma verilecek 
para milkafatma dair tanzim edilen 15 inci defterin 

31 -V- 1930 tarihinM 1669 numaralı 
lmnun olarak kabul edilmiştir 

E ncümondedir 

24 - IV - 1930 tarihinde 159 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

gönderildiği hakkında Başvekalet tezkoresi 7 - IV - 1930 tarihinde 1581 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/430 Mahalli tahsili olmıyan borçlarm terkını hakkındaki 
cetvelin gönderildiğiııe dair Başvekalet tezkoresi 22 - V- 1930 tarihinde 565 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/431 Riyo de Janiro Elçisi Ali Beyin maaşııun tesviye 

sureti hakkında bir karar ittihazına dair Başvekalet 
tezkoresi Encüınendedir. 

3/432 Devlete ait meskenlerdc kira ile oturan memurlara 
mesken tazminatı verilip verilmiyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkoresi 26- V- 1930 tarihinde Hükfımete iade 

edilmiştir. 

3/ 433 Ticaret mukavelesi aktetmiş Devletler ınuvaridatı 
meyaıunda bulunan şekerden muamele vergisi alınıp 
almmıyacağının tcfsiri hakkında BaşvckaJet tezkoresi 10 - VI - 1930 tarihinde 576 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/440 Hava sınıfı mensuplarma verilecek zamaim ve tazmi

nat hakkındaki 889 numaralı kanunun 8 inci mad
desinin tefsirine dair Başvekalet tezkeres~ 15 - V - 1930 tarihinde 1611 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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3/444 Askeri liseler talebesinin ct istihkakının koyun eti 
olup olmadığının tefsirinc dair Başvekalet tezkoresi 24 - V - ı930 tarihinde ı60 numaralı. 

tefsin olarak kabul edilmiştir~ 
3/445 Devletle alakaları katedilen billimum askeri ve mül

ki memurlarla zabitan ve eytam cramiline tekaüt 
aidatıarının iadesine dair kanunu'n ı inci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi Encümendedir. 

3/460 ı930 senesi Hariciye Vekaleti bütçesine bir otomobil 
bedelinin ilavesine dair Başvekalet tezkeresi ı7- VI- ı930 tarihinde hıfzedilmiştir. 

3/464 Veraset ve intikal vergisi kanununun ı5 inci mad-
desinin tefsiri hakkrnda Başvekalet tezkeresi 9 - VI - 1930 tarihinde ı62 numaralı 

tcfsir olarak kabul edilmiştir. 

3/ 465 Ahi mes 'ut nahiyesinde yaptırrlacak su kuyusu için 
'Evkaf U. Müdürlüğü 1930 bütçesine 25,000 lirairk 
tahsisa,t verilmesine dair Başvelı;alet tezkeresi 

3/469 Musakimfat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasrnın tefsiri hakkında Başvekalet tez-

22 - V - ı930 tarihinde 1653 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir, 

kcresi Encümendedir. 
3/472 Mahalli tahsili olmıyan borçlarm terkini hakkındaki 

cetvelin gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi 3 - VI - ı930 tarihinde 574 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/484 Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 16 ıncı 
fıkrası hükmünün kutuluk tahtalara da şumulii olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi. 12 - VI - ı930 tarihinde ı 717 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/485 Gümrük tarife kanununun 5 inci ve 7 inci fıkrasında 
muharrer 3 üncü şekildeki müddetin yalnız mezkıJ:r 

şekle munhasır olup olmıyacağmın tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi. Encümendedir. 

3/487 . Gümrük tarife kanununun ı4 üncü maddesi mucibince 
kabulü muvakkat usulünden istifade edecek eşyaya 

ait cetvelin gönderildiğine dair Başveldlet tezkeresi. ı o -VI - ı930 tarihinde ı 708 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/489 Muhasebei urouroiye kanununun 118 inci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi. Encümendedir. 

Takrirler 

4/35 Gaziantap (Reşit Bey) - Kars meb 'usu Bcdri Beyin 
mahdumunun meccanen tahsili hakkında. Encümendedir. 

4/36 Afyon Karahisar (Ruşen Eşref Bey) - Askeri baytar 
tatbikat mektebi muallimi binbaşı merhum Ahmet 
Beyin mahdumlarile yüzbaşı merhum Hüdai Beyin 
kerimesinin tahsillerinin meccani ve leyli olarak 
temin edilmesi hakkında. Encümendedir. 
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4/48 Kocaeli (İbrahim Bey) - Ordu, bahriyc jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 12 inci • 
maddesinin tefsirine dair. Encümcndrdir. 

Muhtelif evrak 
5/41 Canaimi bahriye kanununun 4 üncü maddesinin 

tefsiri hakkuıda Arzuhal Encümeni mazbatasr. 8 - II - 1!)30 tarihinde 548 numaralı 
karar olarak kabul edilmi~tir. 

DAHİLİYE ENCttMENİ 

Beis : 'Peki1 ·du,_ij Mcb'wm Ce mil B. 
Reis V ekili: 
Ma,zbata irlnhar·riTi 
Kôüp: 

.Meb'ustı Esat 
» 1 sına il II ak kı 
» .Emin FiJ.;;r-i 
» Talat 
» Falı1·ettin 
» İsmail K emal 
» Tahsin 
» Sait 

Adana » 
Malatya » 
Ka1·s » 

B. Konya 
» Malatya 
» JJfanisa 
» M er-sin 
» Ni,ijcle 
» Ri.ze 
» R ·i:ze 
» Samsım 

» Hachn JI!Iuhdtin » Tekü·dağ 

IIilmi » 
Abdiilm.uttcılip » 
Hal-it » 

JI!Jeb'nsn Ziihtii B. 
» Vasıf » 
» M-it at » 
» Ali M iiwf » 
» Ata » 
» .~.Hıf » 
» Esat » 
» Avn·i » 
» Faik » 

A·nıasy(~; 

Amasya 
Aydın 
Ankarcı 
Balıkesi1· 
ÇoTum 
Erzıınım 
EskişehiT 
Gı:1·esıın 
Ka1·s » Baha 'Pal·i » Z ongıılclak » Halil » 

Z ongıılclaJ.; ilfeb'usıı Rifat B. 

Encümen 59 (33 la.yilıa, 14 teklif, 8 Lezkere, 4 takrir) işten 4,4 ünü intaç etmi~ ve daha tetkik 
edilecek 14 işi kalmıştır. 

1/307 
1/324 

Nüfus kanunu layihası. 
Ölcüler hakkında. 

1/441 Umumi lufzıssıhha hakkında. 

Layihalar 

l/449 Resülayn kazasının nahiye haline kalbile Koçhisar 
nahiyesinin kazaya ifrağı hakkında. 

1/466 Tütün inhisarı hakkında. 

Encümcndedir. 
13 - III - 1930 tarihinde Bütçe Encü
ıncninc. 

24- IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - XII- 1929 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir. 

9 - VI - 1930 tarihinde 1701 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/499 
1/500 
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1930 senesi nüfus tahtiri hakkında. Encümcndedir. 
Bazı şehirler arasında telefon tesisatı vücude getiril-
mesi için (Telefon teksiyonBulagat L. M. Erikson) 
şirketi ilc imza olunan mukavelenin tasdiki hakkında 20 - I - 1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir. 

1/501 Bazı mahaller menkul mallarında hususi olarak 
mevcut bulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi hak-
landa. 7 - IV - 1930 tarihinde Adiiye Encü

mcninc. 
1/514 Brükselde toplanan milletler arasındaki telgraf 

konferansı tarafmdan ittihaz edilmiş olan mukarre-
ratm tasdiki hakkında. 30 - XII - 1929 tarihinde 1646 nlma

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/531 Kocaeli Vilayetinin Karamürsel kazasına merbut 
Yaluva nalliyesinin kaza haline ifrağile İstanbul 
vilayetine ilhakma dair 2 - XII - 1929 tarihinde 1533 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1j533 Gayrimenkul mallar hakkında 29 - V - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine. 
1/ 541 Jandar.ma askeri memurları hakkında 2 - II - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine. 

1/548 Memuriıı kanununa müzeyyel kanun Hiyihası. 15 - V - 1930 tarihinde 1609,1610 nu. 
maralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/558 Londra posta kongresi kararlarını havi senetierin tas-
diluna dair Encümendedir. 

1/ 562 İdarei umumiyei vilayat kanununun 80 ve 133 üncü 
maddelerile 144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
2 inci bendini tadil edici 

1/564 Ankara Şehri otomatik telefon kanununun 7 inci mad-

20 - II - 1930 tarihinde 1562 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

desine bir fıkra ilavesi haklunda 10 - III - 1930 tarihinde 1569 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/579 Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefanlara 
dair olan kanunun 5 inci maddesine bir fıkra ilavesine 
dair 1 - V - 1930 tarihinde 1601 numaralı 

·kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/595 25 teşrinicvvel 1927 tarihinde Vaşiııgtonda imza edil
miş olan milletler arasındaki telsiz telgraf mukavele 
ve nizamnamelerinin tasdilu hakkında 19 -V - 1930 tarihinde 1627 numaralı 

kamuı olarak kabul edilmiştir. 
1/596 Yol mükellefiyetinden alınacak maarif vergisi hak-

kında 15 - V - 1930 tarihinde 1618 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 620 Köprü müruriyesi haldundaki 1223 numaralı kanu-
nun tadİline dair 24 - IV - 1930 tarihinde 1596 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 635 Dahiliye Vekaleti merkez teşkilatı hakkında 19 -V- 1930 tarihinde 1624 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/ 636 Yeniden altı kaza ve seksen tam teşekküllü nahiye teş-
kili hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1612 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 645 Nahiyc müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakkında 19 - V - 1930 tarihinde 1625 numamlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 646 ldarei hususiyclcrc ait maarif hisscsinden san'at 
mcktcplerine tefrik edilecek mcbaliğe dair kanuna 
bazı maddeler tezyili hakkında Encümendcdir. 

1/ 648 Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ilavesine 
dair Eneümcndcdir. 

1/685 Posta kanununun 1 inci ve 23 üncü maddelerinin 
tadili hakkında 26 - V - 1930 tarihinde Bütçe Encü

mcninc. 
1/693 8 haziran 1929 tarih ve 1504 numaralı kanuna bazı 

maddeler tezyili haklanda 31 - V - 1930 tarihinde 1608 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/712 Ticarethanelerde ve biluronın müessesatta bulunan 
ve han, apartman ve otellerde oturanlarm mecbur 
oldukları hüviyet varakası hakkında 10 -VI- 1930 tarihinde 1704 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/723 Maarif teşkiHhı hakkındaki kanunun ll inci maddesi 

hükmünün iki sene tecili hakkında 

1/730 Tasarruf sandıkları tesisi hakkında 

1/734 Ankara şehri su tesisatı hakkmda 

1/735 Jandarma kanunu layihası 

1/736 Cemiyetler kanunu Hiyihasr 

Teklifler 

2/3 Çorum ( Dr. Mustafa B. ) - Sıhhiyc ve muavcneti iç-

10- VI- 1930 tarihinde 1707 numaralı 
kanun olarak kabul edilmişt_ir. 

10 - VI - 1930 tarihinde 1711 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10- VI- 1930 tarihinde 1712 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10- VI- 1930 tarihinde 1706 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encüm cndcdir. 

timaiye vergisi unvanlı Encümendedir. 
2/ 4 Kıklareli ( Dr. Fuat B. ) - Çocuklarm içki ve tütün 

kullanmalarının men 'i hakkında 24 - IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/ 43 Konya ( Ahmet Harndi B. ) - Aşarm ilgasile yerine 
ikame edilecek vergi hakkındaki kanun il c sayım kanu
nu mucibince vilayet hissesi olarak tcfrik olunan me
baliğin laakal msfınm hidcmatı ziraiyeye tahsisine 
dair Encümcndedir. 

2/45 Kırklareli (Dr. Fuat B.) - Çocuklarm sinema ve tiyat-
rolara kabul edilmemeleri hakkında 23 - XII - 1929 tarihinde hrfzedilmiş

tri. 
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2/47 Muğla ( Nuri B. ) - Sicilli nüfus kanununa bazı me-
vat tezyili hakkında Encümendedir. 

2/54 Antalya ( Ahmet Saki ve Yozgat Me b 'usu Harndi 
Beyler ) - Umuru belediyeye ait ahidmı cezaiye hak
kmdaki 17 kanunusanİ 1927 tarih ve 959 numaralı 
kanumm 2 inci maddesinin tadili haklanda 

2/73 Kayseri (Ferit ve lVIarelin İrfan Ferit Beyler) - Muh
telif makam veya heyetlcrin cezayİ nakti tarh ve 
icrayi san 'at ve ticaretten menetmek salahiyetlcrinin 

15 - V - 1930 tarihinde 1608 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ref'i haldnnda 14- IV- 1930 tarihinde sahibi tarafm
dan geri alınmıştır 

2/109 

2/115 

Edirne (Hasan Hnyri B. ve arkadaşları) - 1926 tarih 
ve 885 numaralı iskfm kanununun m er' iyete iadesi 
hakkında 

Keyseri (Hasan Ferit ve Mardin İrfan Ferit Beyler) -
Umuru belediyeye ait ahkiimı cezaiye hakkındaki 
kanunun ba7.r maddelerini tndil edici 

2/118 Muğla (Ali Nazmi B.) - İdarei umumiyei viifıyat 
kanununun 106 ve 140 mcr ma(ldclerinin tadiline 
dair-

2/121 İstanbul (Süreyya Paşa) - Belediye vergi ve resim
leri kanununun 5 inci, 6 mcı ve 7 inci maddelerinin 

5- XII - 1929 ta,ihinde 1535 numaralı 
kanun olarak kabul eelilmiştir 

15 - V - 1930 tarihinde 1608 numaralı 
kanun olarak kabul edilmi ştir 

20- II- 1930 tarihinde 1562 numaralı 
kmıun olar-nk kabul edilmiştiı· 

ilgasma dair Encümendcdir 

2/122 tstanhul (Süreyya P:ışa) - Kiipı·ülenleıı nıürnriye 
re:;;mi alrnmanı:ısı haldmıd:ı 

2/123 İstaııbul (Süreyya Paşa) - Tiyatr-o ve sinema bilet
lerinden yalnız % 10 nisbetinde veegi alınması hıık
kmda 

2/135 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Ankaranın müstakbel 
planından dolayı tasarruflan menedilen arsa vergile
rinin tecili hakkında 

Tezkereler 

3/248 Maaş kanununun bazı matldelerinin tcfsirine dair 

24 - IV- 1930 tarihinde 1596 numaralı 
mımaralı kanunla tcvlıidcıı kabul edil
miştir 

7 - VI -1930 tarihinde Maarif Encii
menine 

Encümendedir 

Başvekiilet tezkeresi 27 - III- 1930 tarihinde 1574 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

3/316 Devlet Demiryolları istimluk kanununun tefsiri lıak-
kmda Başvekalet tezkeı·esi 15- V- 1930 tarihinde 1607 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 



- 189 --

No. Hulasası Muamelesi 

3/320 Memurin muhakemat kanununun 12 inci maddesinin 
tefsirine dair BaşvekfLlet tezkeresi 20- II- 1930 tarihinde 157 numaralı 

tefsir olarak kabul eelilmiştir 
3/325 18 -XI- 1338 tarih ve 282 numaralı kaınıının tefsiri 

hakkında Başvekalet tezkeresi 
3/341 Ankarada inşası mukaı-rer yeni mahalle için muk

tazi yerler ile bataklık ve meı·zagi arazinin Şehl'ema
netince istimlaki hakkındaki kanunun tefsiı-inc dair 

Encümended ir 

Başvekalet tezkeı·esi 20- II- 1930 tarihinde 156 numaralı 
t efsir olarak kabul edilmiştir 

3/425 Milli mücadeleye iştirak etıniyen ve vaziyeti kanu
niyeleri 854 numaralı kannnnn dııirei şümulüne dahil 
bulunanlardan memuriyet istiyenler h akkında yapı
lacak muamelen in tayin ve tefsirin e dair Bıışveka-
let tezkeresi Encümcndedir 

3/43!:i 10 kanunuevvel 1329 tarihli kanunun bedel i naktiyc 
taalluk eden hükmünün il g-:ı edilmiş olup o lmn clrğ ı -

ıırn tefsiri hakkında Başvckalet tczkeı·esi Encümcnclcdir 

3/450 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 nunıarıılr k:ınuııun ü ııırr 
ııı:ıddesinin tefsiı·ine dair Bıışveka i et tezkeı·esi 

Takrirler 

4/53 Mardin (İrfan Ferit ve Kayscr-i Hasan Hııyri Bey
ler) - Köy k::ınnnunnıı 44 üncü maddesinin tefsiriıw 
dair 

4/60 Muğla (Ali Nazıni B. ) - Ank:ır:ıd:ı inşıısr ınnkarı-eı· 

yeni mahalle if:in nınktazi yerlcı· ilc bat :ık lık ve 
ınerzagi araz inin Şehremanetincc istimluki hakkın -

Encümendcdir 

3 - IV - 1930 tarihinde 555 numaralı 
karaı· olarak kabul cdilmiştiı· 

daki kanunun ikinci ınaddesiııiıı tefsiı·iııe ll:ıiı- 20- II- 1930 tarihinde 156 numaralı 
tefsirlc tevlıiden kabul edilmiştir 

4/72 İstanbul (Haındi B. ve iki :ırloıdnşr) - Belediye veı·g· i 
ve resimleri kanununun 22 inci maddesi nin son fık -

rasımn tefsiri hakkında 4- VI- 1930 tarihinde 161 numaralı 
tefsir olaı·ak kabul edilmi ştir 

4/77 Balıkesir (Sadık B.) - 31 mayıs 1930 taı·ilı ve 1()63 
numaralı kanunun 3 ün cü maddesinin tefsiri hak-

kmda 10 -VI - 1930 tarihinde 164 numaralı 

• ·-· ~ ·- -~ •.n. - - .ı: •. 
tefsiı- olarak kabul edilmiştir 
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DİV ANI MUHASEBAT ENO'UMENİ 

Reis : Balıkesir Meb'usıı !smail Hakkı B. 
Mazbata Muha'l·'l·iri : Aksaray » Kazım » 
Katip : Konya » Hüsnü » 

Adana M eb'ıısıı Kadri B. Elaziz Meb'usu Hüseyin B. 
Artvin » M. Ali » Erzıırıım » Asım » 
Balıkesir » Hayrettin » Giresun » Tahir » 
B ayazıt » Şefik » Isparta » Ha,kim Rıza » 
Çankırı » Rif at » Rize » Ali » 
Denizli » Yıısuf » Trabzon » Art"{ » 

Encümen 40 (16 Hlyiha, 24 tezkere) işten :30· unu intaç etmiş olup daha tetkik edilecek 10 iş 

vardır. 

No. Hulasası Muamelesi 

Layihalar 

1/256 1925 - 1341 senesi hazine hesabı umumisi hakkında 21 - IV - 1930 tarihinde 1592 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/273 Karadeniz Boğazr Tahlisiye İdare!'linin 1926 senesi 

1/447 

hesabı kat'i kanun layihası 5- XII -1929 tarihinde 1534 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Li
man ve Rıhtım İdaresinin 1925/1341 senesi adi ve 
fevkalade bütçeleri hesabı kat 'ileri hakkında 14- Xl- 1929 tarihinde 1534, 1531 nu

maralı kanun olarak kabul edilmiştir 

1/526 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiyolları 
İdaresinin 1925/1341 senesi hesabı kat'isi hakkında 14- XI -1929 tarihinde 1532 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/527 Tahlisiye İdaresinin 1927 senesi hesabı kat 'isi hak-

kında Encümendedir 
1/532 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları 

İdaresinin 1926 senesi hesabı kat 'isi hakkında 14- IV -1930 tarihinde 1585 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/538 Mülga Devlet Demiryolları İnşaat ve İşletme Uınum 
Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı kat 'isi hakkında 27- III- 1930 tarihinde 1573 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/545 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Li

man ve Rıhtım İda resinin 1926 senesi hesabı kat 'isi 
hakkında 27 - III - 1930 tarihinde 1571 - 1572 ' 

numaralı kanun olarak kabul edilmiş
tir 
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1/565 Evkaf Umuın Müdürlüğünün 1926 senesi hesalır kat'· 
isi hakkında 14- IV- 1930 tarihinde 1586 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
l /573 Darülfüııunun 1341 senesi hesabı kat 'isi hakkında 20- II -1930 tarihinde 1565 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/578 Seyrisefain İdaresinin ] 926 senesi hesabı kat 'isi hak-

kında 31 - V - 1930 tearihinde 1557 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/632 İspirto ve İspirtolu İçkiler 1nhisarr İdaresinin 1928 
senesi hesalır kat 'isi hakkında Encümendedir 

1/659 İstanbul Darülfüııununun 1927 senesi hesabı kat'isi 
hakkında Encümcndedir 

1/663 1928 senesi hazine hesabı nınnınisi hakkında Encümendedir 
1/675 Hudut ve Sahiller Srhhat Unıum Müdürlüğünün 1926 

senesi hesabı kat 'isi hakkında 31 - V - 1930 tarihinde 1656 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/7 44 Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi hesabı kat 'isi hak-
kında Encümendedir 

Tezkereler 

3/134 Şeker, petrol ve benzin inhisarlarmın 1926 senesine 
ait hesabı kat ~i cetvellerinin takdim kılmdığr hak-
kında Başvekalet tezkeresi Encümendedir 

3/145 İnlıisar idareleri hesahatının Divanr Muhasebatça 
tetkik edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair Divam 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi ll- XI. 1929 tarihinde Bütçe Encü

menine 

3/184 1341 senesi hesabı umumisine mütedair umumi mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
Divaıu Muhaselıat Reisliği tezkeresi 21- IV -1930 tarihinde 1592 numaralı 

kanun ile tevhiden kabul edilmiştir 
3/237 İspirto ve İspirtolu İçkiler Unmm Müdürlüğünün 

1927 senesi blançosu ile hesabı kr t'isinin gönderil-
diğine dair Başvekalet tezkeı·esi Encümendedir 

3/280 Eylul - teşrinisani 1928 aylarma ait raporlarm tak
dim krlındrğını:ı dair Divanı Muhasebat Reisliği tez-
kereleri 14- XII - 1929 tarihinde 534 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/281 Kanunuevvel 1928 ve kanunusani, şubat 1929 aylarına 

ait raporlarm takdim kılındrğnıa dair Divam Muha-
sebat Reisliği tezkereleri 14- XII- 1929 tarihinde 535 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/ 300 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rrhtırn İdaresinin 1341 senesi fevkalU.de bütçesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığına 

dair Divam Muhasebat Rei::;liği tezkoresi 

3/301 Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtım İdaresinin 1341 ı:;encsi bütç:csine ait muta
bakat beyannamesinin tak di ın kılındığı hakknıda Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkercı:;i 

3/ 302 Erzurum- Sarıkamış - Kars ve Şıı abatı İşletme İda
resinin 1341 senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığına dair Divanı 1\tluhasebat Reisliği 
tezkcrc::;i 

3/ 308 Darülfünün eminl i ğinin 1341 senesine ait. mutabakat 
beyannamesinin takdim edi leliğine dair Divımı Mu-

Muamelesi 

14 - XI - 192!) tarihinde 1530,1531 
ınımaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmi ştir . 

14 - Xl - 1929 tarihinde 1530,1531 
n umaralı kanunlarla tevhiden kabtıl 
cdilmiştil' . 

14 - XI - 1929 tarihinde 1532 mımaralı 
kanunla tcvlıiden kabul edilmiştir. 

hasebat Reisliğ·i tezkeresi :W - II - 1930 tarihinde 1565 numaralı 
k:ınnıı ile tevhiden kabul edilmiştir. 

3/ 328 1929 seııesi mart- mayıs ayiarına ait raporların gön-
derilcliğine dair Divanr Muhasebat Reisliği tezkeresi 14- XH- 1929 tarihinde 536 ııumaralr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 329 Karadeniz boğazı 'fah lisiyc İdaresinin 1926 scncı:;ine 

ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında Divanı Muhaı:;ebat Reisliği tezkoresi 

3/ 330 İstanbul Darülf.i.i.nununun 1926 seneı:;inc ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı 
lVI.ul:ıascbat Reisliği tezkoresi 

hakkında DiYanı 

3/332 Haziran, temmuz, ağustos 1929 aylarrna ait raporun 
gönderilcliğine dair Divanı l\1uhascbat Rcisliği tezke-
resi 

3/ 375 :Muhasebei umumiyc kanununun 78 inci ve 123 üncü 

G - XH- 1929 tarihinde 1534 numaralı 
kanun ile tevhiden kabul edilmiştir. 

E ncümendedir. 

14 -XII - 1929 tarihinde 638 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

maddelerinin tefsiri hakluncia BaşvekaJet tezker~si 20 - Il - 1930 tarihinde Büteçe Encü-
mcnine. 

3/ 382 Şeker ve petrol inhisar idaresinin 1927 sencı:;i hesabı 

kat 'isi hakkında Başvekalet tezkoresi Bncünı~nclcdir . 

3/384 Şeker ve petrol inhisar idaresinin 1928 senesi hesabı 
kat 'isi hakkında Başvekalet tezkcrcsi Eııci'ımcndcdü·. 

3/ 411 Anadolu -Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rihtım İdaresinin 1926 senesi fevkalfıdc bütçe he
sabı kat'isine, mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında Divanı lVIuhasebat Reisliği 
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tezkeresi 

3/412 Anadolu- Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtım idaresinin 1926 senesi hesabı kat 'isine mü
tedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 

3/413 Hudut ve Sahiller Sıhhat Urouro Müdürlüğünün 1926 
senesi hesabı kat 'isine mütedair mutabakat beyanna-

Muamelesi 

27 - III - 1930 tarihinde 1571,1572 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

27 - lll - 1930 tarihinde 1571,1572 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

mesinin takdim kılındığı hakkında 31 - V - 1930 tarihinde 1656 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/412 Demiryolları İnşaat ve İşletme Urouro Müdürlüğünün 
1926 senesi hesabı kat 'isine mütedair m_utabakat be
yannamesının takdim kılındığı hakkında Divanı 

Muhasebat Reisliği tezkeresi 27 - III - 1930 tarihinde 1573 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/436 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları 
İdaresinin 1926 senesine ait mutabakat beyannamesi
nin takdim kılındığı hakkında Divanı Muhasebat Re
isliği tezkeresi 

3/437 Evkaf Urouro Müdürlüğünün 1926 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında Di-

14- IV- 1930 tarihinde 1585 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi 14- IV- 1930 tarihinde 1586 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/451 Seyrisefain Urouro Müdürlüğünün 1926 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
Divıını Muhasebat Reisliği tezkeresi 31 - V - 1930 tarihinde 1657 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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Meb'ıısu Saffet 
M az b ata M uharriri : 

ETzincan 
Siirt 
Edirne 

» Mahmııt 
Katip : » Zak i M esut 

B. 
» 
?> 

Meb'usu S. Şevket B. Kocaeli Meb'usu lbrahim SüTeyya 
Cevat Abbas » » Kütahya » Nuri 

» Ahnıet Müni1· » Mardin » Yakup Kadri 
Diyarbeki·r » Zekai » Samsım » Nusret Sadullah 
!zmir » M ahmııt Celal » Sıvas . » Necmettin Sadık 
!zmir » · Vasıf » T1·abzon » N ebizade Hamdi 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

Encümen 27 (26 layiha, ı teklif) işten 26 sını intaç etmiş olup daha tetkik edilecek ı işi vardır. 
' . 

No. Hulasası 

Layihalar 

1/ 14 Telif hakkında kanun 
1/441 Umumi hıfzlssıhha hakkında 

1/528 Türkiye Cümhuıjyetile Uruguvay Cüınhu:r.iyetleri a-
rasında aktolunan dostluk mukavelesinin tasdikı 

Muamelesi 

Encümendedir. 
24 - 4 - 1930 tarihinde ı593 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 9 - XII - 1929 tarihinde .1536 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/537 30 mayıs 1920 tarihinde imza olun~İı Türkiye - İtalya 
tahkimnamesi hakkında 9 -XII - ı929 tarihinde ı537 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/568 Türkiye Oümhuriyetil~ Sovyet Hükumeti arasında 

aktolunan dostluk ve bitaraflık ınuahedesinin ıneri-
yet müddetinin teındidi hakkında kanun layihası 20 - II - 1930 tarihinde ı566 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı;569 Muhtelit Hakem mahkemelerinden verilen hüküm

lerin tenfizi hakkmda kanun layİlıası 

ı;574 Beynelmilel Yardım Birliği tesisi hakkındaki muka-

22 - V - ı930 tarihinde ı633 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

velenin tasdikı hakkında kanun layİlıası ı5 - V - ı930 tarihinde 1620 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;585 Türkiye Cümhuriyetile Alınanya Hükumeti arasında 
aktolunan hukuki ve ticari mevaddı adliyeye mü
teallik münasebatı mütekabileye dair mukavelena-
menin tasdikı hakkmda kanun layihasr ı5- - V - 1930 tarihinde ı622 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
ıj667 Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasm

da aktolunan konsolosluk mukavelesinin tasdikı hak-
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kmda. kanun layihasr 

1/602 Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Krallığı arasında 
aktolunan iadei mücrimin muahedesinin tasdikr hak-

Muamelesi 

22 - V - 1930 tarihinde. 1634 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında kanun layiliası 26.- V - 1930 tavillinde 1649 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/607 Türkiye Cümhuriyetile Fransa Hükumeti arasmda 
aktolunan dostluk - uzlaşma ve pakem mualıedesinin 
tasdikr hakkında kanun layihası 15 - V - 1930 tarihinde 1623 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/622 Türkiye Cümhuriyetile Amerika Hükumeti arasmda 

aktedilen ticaret ve seyrisefain muahedesinin tasdikr 
hakkında 12 - IV - 1930 tarihinde 1584 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/627 • Hicaz, Necit ve mülhakatr Hükumetile aktolunan 
muhadenet muahedesinin tasdikı hakkında kanun lii-
yihasr 15 - V - 1930 tarihinde 1621 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/673· Asker! memnu ınıntakalar kanununun yedinci madde-
sinin son fıkrasının tadili hakkında kanun liiyihası 31 - V - 1930 tariliinde·1658 numavalı 

kanun olarak kabur edilmiŞtir. 
1/682 Kat 'i ticaret muahedeleri akti için müzakereye baş

lanmış vey·a başlanacak olan devletlerle muvakkat ti-
carel İtilaflar akti hakkında kanun layihası 2 - VI - 1930 tarihinde 1679 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/684 Pariste tesis edilen ( Beynelmilel kimya ofisi ) ne 
iştirakimiz hakkında kanun liiyihasr 

1/690 

1/704 

Türkiye Cümhuriyetile İngiltere, Fransa, İsveç, Ro
manya hükumetlerile imza edilmiş olan ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdikı hakkında ka. 
nun layihası 

Beynelmilel eşya nakline mütedair mukavele ile 
beynelrnilel yolcu ve bagaj nakline 'ait mukavcieye 
iltihak edilmesi hakkında kanun layihası 

1/713 Türkiye Cümhuriyetile Estonya Hükumeti arasmda 
aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 

24 - V - 1930 tarihinele Bütçe Encü
menine. 

31 - V - 1930 tarihinde 1670,1671, 
1627, 1674 numaralı kanun ola· 
rak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1930 tarihinde 1673 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

tadili hakkında kanun layihasr. 7 - VI - 1930 tarihinde 1692 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/714 Türkiye Cümhuriyetile İspanya Hükumeti arasında 
aktolunan uzlaşma adli tesviye ve hakem muahedesi-
nin tasdikr hakkında kanun layihası 2 - VI - 1930 tarihinde 1680 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/721 Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükumeti arasında 
aktolunan ticaret mukavelenamesinin tasdikr hakkında 
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kanun layihası 

1/726 Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kirallığı arasında 
aktolunaİı ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 

Muamelesi 

7 - VI - 1930 tarihinde 1689 numaralı 
kanun olarak kabul edilm}ştir. 

tasdi_kı hakkında kanun layihası - 7 - VI - 1930 tarihinde 1691 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/727 Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Hükumeti arasında 
aktedilen ticaret mukavelesinin tasdikı hakkında ·ka
nun layihası 

1/728 Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Hükumeti ara
smda aktedilen İkarnet ve seyrisefain mukavelename-

7 - VI - 1930 tarihinde 1690 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

sinin tasdiki hakkında 8 - VI - 1930 tarihinde 1696 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştjr. 

1/739 Türkiye Cümhuriyetile Fenlandiya Hükumeti arasında 
aktedi~en ticaret ve seyrisefain mukavelesinin tasdikı 
hakkında kanun layihas 

:i - • 

12 - VI - 1930 tarihinde 1719 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/741 Türkiye Cümhuriyetile Yunan Hükumeti arasında 

aktolunan ,mukavelenin tasdiki hakkında kanun Ili-
yihas 17 - VI - 1930 tarihinde 1725 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/4 Kırklareli (Dr. Fuat Bey) - Çocuklarm içki ve tü-
tün kullanmalarının men 'i hakkında 25 - IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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Reis : Bıırdu,1· Meb'nsıı Mustafa Şeref B. 
M az b ata M uharriri : Mardin » Ali Rıza » 
Katip : Zongu,ldak » Jlüsnii » 

Adana Meb'usıı Zamir B. Konya M e b' nsıı Ahmet Hamdi B. 
Afyon K. » !zzet » Kütahya » C ev d et 1 zrap »· 
Çorum » Ziya » Mardin » Nuri » 
Denizli » Emin Aslan » ılfanisa » Kani » 
Edirne » Faik » ılfanisa » Yaşar » 
Eskişehir » Emin » Mersin » Hakkı » 
!stanbul » Hüseyin » Rize » Hasan Cavit » 
!stanbul » Hamdi » Sinop » Yusuf Kemal » 
!stanbul » Edip Servet » Şebin K. » !smail » 
!zmir » Hüseyin » Trabzon » Dan iş » 
!zmir » Mustafa Rahmi » Yozgat » 'Pahsin » 

Encümenin 49 ( 37 layiha, 5 teklif, 7 tezkere) işten 43 ünü intaç etmiş olup daha tetkik edilecek 
6 işi vardır. 

No. Hulaııast 

Layihalar 

1/426 22 nisan 1341 tarih ve 655 numaralı ticaret ve sanayi 
odaları kanununa müzeyyel 

1/441 Umumi hıfzıssıhha hakkında 

1/444 Ormanlarm idari ve fenni muamelatı hakkında 

1/466 Tütün inhisarı hakkındaki kanuna müzeyyel 

1/474 Tütün İnhisarı idarei muvakkatesi hakkındaki kanu-

Muamelesi 

10 - IV - 1930 tarihinde Hükılmete 

iade edilmiştir. 
24 - IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

9 - VI - 1930 tarihinde 1701 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

na müzeyyel 12 - VI - 1930 tarihinde 577 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/496 Teşvikr sanayi kanununun 26 mcı maddesinin tadil 
ve 42 inci maddesinin de ilgası hakkında 14 • XII - 1929 tarihinde 1543 numa• 

rah kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/512 Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapılması memnu 

olan san 'atler hakkında Encümendedir. 
1/521 Türkiye Cümhuriyeti narnma imza edilmiş olan 

ithalat ve ihracata mevzu tahdidatm ilgasma ait 
mukavelename ile ayni tarihli deri ve kemik ihraca-
tma müteallik itilafnamelerin tasdikı hakkında 5 -V · 1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir. 
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1/570 Beynelmilel sınai mülkiyet mukavelelerinin La Haye 
tadilatına iltihak edilmesi hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1619 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/593 Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı imali hakkında 12 - V - 1930 tarihinde Rükumcte iade 

edilmiştir. 

lf622 Türkiye Cümhuriyetile Amerika arasmda aktedilen 
tiecaret ve seyrisefain muahedenamesinin tasdikı 

1/647 

1/667 

1/670 

1/671 

1/672 

1/682 

1/690 

1/691 

1/706 

1/709 

hakkında 12 - IV - 1930 tarihinde 1584 numaralı 

' 
Tohumluklarm ısnlahı için ecnebi memleketlerden 
getirilecek tohumların gümrük resminden muafiyeti 
hakkında 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki 1369 numaralı 

kanunun 8 inci roaddesile 16 ıncı maddesinin son 
fıkrasının tadili hakkında 

Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata 

kanun olarak kabul edilmistir. 
' ' 

24 - V - 1930 tarihinde 1641 immaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1930 tarihinde 1685 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

göre tensiki hakkında Encümendedir. 
27 şubat 1926 tarih ve 755 numaralı kazanç vergisi 
kanunu ile bu kanunun bazı maddelerinin tadiline 
dair 21 mayıs 1927 tarih ve 1033 numaralı kanunu 
tadil edici Encümendedir. 
Sınai mülkiyet hakkında Encümendedir. 

Kat 'i ticaret muahedeleri akti ıçın müzakereye 
başlanmış veya başlanacak olan devletlerle muvakkat 
ticari İtilaflar aktine dair 2 - VI - 1930 tarihinde 1679 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümhurjyeti ile İngiltere, Fransa, lsveç ve 
Romanya hükumetleri arasmda imza edilmiş olan 
ticaret ve seyrisefain muahedelerinin tasdikı hak
kında 

Yüksek ziraat mektebine kabul olunacak talebenin 
bir sene çiftliklerde staj görmesi hakkında 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından· iştira olunan 
buharlı sefainin gümrük resminden istisnasma dair 
olan kanuna iki madde tezyili hakkında 

Pulluk ve saire için bir sermaye tesisi hakkında 

31 - V - 1930 tarihinde 1670, 1671, 
1672, 1674 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1930 tarihinde 1695 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1930 tarihinde 1699 numaralı 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

1/710 Zjraat Bankasmca tedarik ve tevzi olunacak tohum
larm maliyet ve satış fiyatları arasındaki farktan 

2 - VI - 1930 tarihinde 1681 numaralı 
kanun • olarak kabul edilmiŞtir 

mütevellit zararlarm İktısat Vekaleti bütçesinden 
ödenmesi hakkında 2- VI -1930 tarihinde 1682 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 



No. Hulasası Muamelesi 

1/713 Tüı·kiye c"üınhuriyeti ile Estonya Hükılıneti arasında 
inün 'akit ticaret ve seyrisefain muahedenaınesinin 

tasdiki hakkında 7 - VI - 1930 tarihinde 1692 numaralı . 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/720 10 eylul 1337 tarih ve 151 numaralı kanunun 7 inci 
maddesine bazı fıkralar ilavesine dail' 5- VI- 1930 tarihinde 1687 numaralı 

... ,-.• •:;··~~~'~ kanun olarak kabul edilmiştir 
1/721 ürkiye Cüınhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasın-

da aktolunan ticaret ınuahedesinin tasdiki hakkında 7- VI -1930 tarihinde 1689 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/724 Ticarette tağşişin men 'i ve ihracatm mürakabesi 
hakkında 10 - VI - 1930 tarihinde 1705 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/725 Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı maddeler 

tezyiline dair 8 - VI - 1930 tarihinde 1697 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/726 Türkiye Cümhuriyeti ile Bulgaristan Kırallığı ara
sında m ün 'akit ticaret ve seyrisefain muahedename-
sinin tasdiki hakkında 7 - V -1930 tarihinde 1691 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

1/727 Türkiye Cümhuriyeti ile Macaristan Hükumeti ara
sında mü n 'a.kit ticaret mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 7 - VI - 1930 tarihinde 1690 numaralı 

· ·· · •. , ... , .. , . ., .~ . .,~~~~~;~ kanun olarak kabul edilmiştir 

1/728 Türkiye Cümhuriyeti ilc Danimarka Hükumeti ara-

1/729 

1/730 

smda m ün 'akit ikamet, ticaret ve senisefain ınu-
kavelenamesinin tasdiki hakkmda 8- VI- 1930 tarihinde 1696 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
Islahı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin tadili 
hakkmda 8- VI- 1930 tarihinde 1694 numaralı 

kanun olarak kabul edilpıiştir 

Tasarruf sandıkları tesisi hakkında 10 - VI - 1930 tarihinde 1711 numaralı . 
kanun olarak .kabul edilmiştir 

1/732 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu ınadde-

1/733 

1/739 

sinin tadili hakkında 8- VI- 1930 tarihinde 1693 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Ziraat makinelerinde ve ziraatte müstamel mevadı 

müştaile ve muharrikeler ile müstahzaratı kimyeviye
nin rüsumu hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
tadili ve bazı maddeler tezyili hakkında 

Türkiye Cümhuriyeti ile Fenlandiya Hükumeti ara
sında m ün 'akit ticaret ve seyrisefain mukavelename
sinin tasdiki hakkında 

10 - VI - 1930 tarihinde 1710 numaralı 
kanun ·olarak kabul ed,ilmiştir 

12 - VI - 1930 tarihinde 1719 numaralı 
· '' ~- ' ' ,-,.,:~ ·~ ·i.·:.:~ ·;~;~ kanun olarak kabul edilmiştir 

1/740 Türkiye dahilindeki fa:brikalardan istihsal edilecek, 
şeker, petrol ve müştakkatından dahili istihlak ver-
gisi alınmaması ve gümrük tarife kanununun 695 inci 
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maddesinin (C.D.) fıkralarının tadili hakkında 

l/743 ll haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanuna mü-

Muamelesi 

12 - VI - 1930 tarihi'nde 1718, 1720 nu
maralı kanun olarak kabul edilmiştir 

zeyyel 25- IX- 1930 tarihinde 1726 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Teklifler 

2/4 Kırklareli (Dr. Fuat B.) - Çocuklarm içki ve tü-
tün kullanmalarının men 'i hakkında 24- IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı 

kanun ile tevhiden kabul edilmiştir 
2/10 Siverek (Sabık Meb'usu Kadri Ahmet B.) - Ağaç 

dikme unvanlı Encümendedir 
2/21 Sıvas (Remzi B.) - Milli paramız kıymetinin tesbit 

ve tezyidi ve memleketin iktısadi inkişafmın tesrii 
için mevcut bazı çarelere tevessül edilmesi: ithala
tımızın tenkisi ve bazı vergi ve resimler varidatı-

mn tezyidi hakkında 7 - VI - 1930 tarihinde sahibi tarafın
dan geri alınmıştır 

2/80 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Kazançları emlak ta
sarrufundan ibaret olan eshamlı şirketlerden müsak
kafat vergisi alındıkça kazanç vergisi alınmaması 

hakkında 24 - V - 1930 tarihinde Bütçe Encü
memne 

2/109 · Edirne (Hasan Hayri B.) - 1926 tarilı ve 885 numa
ralı İskan kanununun mer'iyete iadesi hakkında 

Tezkereler 

. 
3/123 Gümrük kanununa nıüzeyyel mevat hakkmdaki ka-

nunun 5 inci maddesinin tefsirine dair Başvekalet 

5 - XII . 1929 tarihinde 1535 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir 

tezkeresi 15 - II - 1930 tarihinde 1560 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

3/304 1341 senesi bütçe kanununun 20 inci maddesinin tef-
sirine dair Başvekalet tezkeresi 20 - I - 1930 tarihinde 541 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

3/318 İthalat ve ihracata mevzu tahdidatm ilgası hakkın
daki mukavele ve ihtilafnaınelerin gönderildiğiııe 

dair Başvekalet tezkeresi 

3/404 Tütün iııhisarı hakkıııdaki kanun layİlıasma bazı 

5- V -1930 tarihinde Hükfunete iade 
edilmiştir 

maddeler ilavesine dair Başvekalet tezkeresi 26- III- 1930 tarihinde Hükumete ia
de edilmiştir 

3/433 Ticaret ınuahedesi aktedilmiş olan devletler muvarel 
datı meyanıııda bulunan şekerden muamele vergisi 
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alınıp alınmıyacağının tefsiri hakkında Başvekalet 
tezkeresi 10- VI- 1930 tarihinde 576 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/471 28 mayıs 1929 tarih ve 1466 numaralı kanunun 2 inci 

maddesinde muharrer (şekli ita) kaydinin tefsirine 
dair Başvekalet tezkeresi 10 - VI - 1930 tarihinde Maliye Encü

menıne 

3/485 Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 7 inci 
fıkrasında muharrer üçüncü şekildeki müddetin 
yalnız mezkfır şekle münhasır olup olmadığının tef-
siri hakkında Başvekalet tezkere.si 12 - VI - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine 

KUTUPANE ENCUMENİ 

Re,is : Çanakkale Meb'usu Samih Rifat B. 
M az b ata ~M uharriri Gümüşane » ll alil N i hat » 

Aksa'ray Meb'usu Besim Ata,lay B. 
Denizli » N eciup Ali » 
Kastamonu » V elet » 

Eııcümen, bu içtima senesi zarfmda 8 defa toplanarak kütüphanenin ihtiyaçlarılll ve tevsii çarelerini 
müzakere ve alınacak bazı kitapları tesbit etmiştir. 

MAARİF ENCUMENt 

Reis : Erz1ırU'nı Meb'us·ıı Naf'i Atııf B. 
M azbata "A-f uharri1·i : Sıvas » lbrahirrı Alaettin » 
Katip: Afyon KaTahisar » lzzet Ulvi » 

Afyon K. Meb'usullaydar B. O't'dU Aleb'usu lla't'tıdi B. 
Çankırı » Talat » Sıvas » Rahmi » 
E laz iz » F azıl Ahmet » Sıvas » Şemsettin » 
!zmir » Osmanzade ll amdi » Trabzon » Abdullah » 
Kocaeli » Kılıcoğlu Hakkı » Urfa » Ferit Celal » 
Konya » N ai m ll azi m · » U1·fa » Refet » 

Encümen, 4 (3 layiha ve 1 teklif) işden 3 ünü intaç etmiş ve daha tetkik edilecek bir işi vardır. 
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Layilialar 

1/492 Orta tedrisat daimi ve serbest ınuallimleriııin terfi-
leri hakkmda 21- XII- 1929 tarihinde Hükfımete 

iade edilmişti r 

1/631 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye-
leri hakkmda 10- VI- 1930 tarihinde 1709 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

1/723 Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun ll inci maddesi 
hükmünün iki sene tccili hakkmda 10- VI- 1930 tarihinde 1707 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

Teklifler 

2/123 İstanbul M eb 'us u Süreyya Paşanm tiyatro ve sinema 
biletlerinden yalnız yüzde on nisbetinde vergi alın-

. ması hakkmda Encümendedir 

MALİYE ENOUMENİ 

R eis : Sanısıın llfeb'·usu 4li Rana B. 
M az b ata M uha·r·r·iri : B ayazıt » lhsan » 
Katip : Kayse1··i » Ahmet H il nı i » 

Antalya Meb'usu Rasih B. Kırklareli Meb'usu Şevket 
Ankara » Sami » Kocaeli » Reşit Saffet 
Elaziz » Mustafa » Konya » Fuat 
!çel » E·min » Malatya » Mahmut N edi1n 
lzmi·r » Kamil » Maraş » M·it"at 
Kastanıonu » Refik » Trabzon » Şefi k 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

Encümen 58 (1 7 layiha, 7 teklif, 31 tezkere, 2 takrir, 1 muht~lif) işten 53 ünü in taç etmiş olup 
daha tetkik edilecek 5 işi vardır. 

Layihalar 

1/125 1341 senesi muvazenei uınumiye kanununun 45 inci 
maddesinin tadİline dair kanun layihası 10 - III - 1930 tarihinde Hükfımete 

iade edilmiştir. 
1/248 İspirto ve Meşrubatı Kütlliye İnhisarı haklundaki 
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kantma bir fıkra tezyiline dair kanun layihası 

1/260 Kadastı·o ve tahrir kanunu layihası 

1/351 İstatistik teşkilatma dair kanun layihasr 

1/466 Tütün inhisarı hakkmda kanun layihası 

1/467 Ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununun 7 inci 

Muamelesi 

10 - III - 1930 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir. 

1 - II - 1930 tarihinde 1554 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - V - 1930 tarihinde Bütçe Encü
menine. 
9 - VI - 1930 tarihinde 1701 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

maddesini tadil edici kanun layihasr 20 - I - 1930 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir. 

1/474 Tütün ldarei Muvakkatesi hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanun layihasr 

1/493 ll nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli g·ümrük ka
nunlarile müzeyyelatmm bazı maddeler inin tadili 

12 - VI - 1930 tarihinde 577 numaralı 
kamr olarak kabul edi lmi ştir. 

hakkında kanun layihası 15 - VI - 1930 tarihinde 1723 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/496 Trşviki sanayi kanununun 26 mcı madd esinin tadili 
ve 42 inci mııddesinin de il gası hakkında 14- XII - 1929 tarnhinde 1543 numa

ralı kanun olarak kabul edilmi~tir. 

1/506 11 ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanu
nunun muaddel maclLlesiniıı tadili hakkında kanun 
layi·hası 19 - V - 1930 tarihinde 1626 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/589 Gümrük tarife kanununa merbut tarifenin (A) fık

rasımn ve 21 mayıs 1927 tarihli ve 1039 numaralı 
muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin (H) 
frkra~rnın taJili h akkında kanun layihasr 29 - III - 1930 tarihinde 1577, 1578 

numaralı kanun olarak kabul edilmi~

tir. 

1/593 Tuz nakliyatı ve tuz çuvalr imali hakkında kanun Hi-
yihası 29 - V - 1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir. 

1/596 Yol mükellefiyetinden alınacak maarif vergisi hak
kında kanun layihasr 

1/633 3 nisan 1341 tarih ve 459 numaralı mahsup kanunu
na müzeyyel kanunun 6 mcı maddesinde mulıarrer 

15 - V - 1930 tarihinde 1618 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

müddctin temelidi hakkında kanun layihasr 31 - V - 1930 tarihinde 1661 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/676 Muamele vergisi kanununun 3 iinci:i maddesine 2 fıkra 
tezyi.li hakkında kanun Irtyilıasr 8 - VI - 1930 tarihinde 1698 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/740 Türkiye dalıilindeki fabrikalardan istihsal edi·lecek 
şeker, petrol ve müştakkatmdan dahili istihlak ver
gisi alınması ve gümrük tarife kanununun 695 inci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarnun tadi line dair Im-
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nun layihası 
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12 - VI - 1930 tarihinde 1718, 1720 
numaralr kanun olarak kabul edilmiş
tir. 

1/743 ll haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanuna mü-
zeyyel 25- - IX - 1930 tarilı ve 1726 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/60 Muğla ( Nuri B. ve refiki ) - Bilfımum kavanini ma
liyede münderiç temyiz komisyonlarının ilgasrna dair 
kanun teklifi 19 - III - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine. 

2/110 İzmir ( Münir B. ) - Maaş kanununun ikinci madde-
sine bir fıha ilavesine dair kanun teklifi 15 - II - 1930 tarihinde 1559 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/117 Kütahya ( Nuri B. ve 4 arkadaşının ) Tapu harçları 

kanununa müzeyyel kanun teklifi Encümendedir. 

2/120 Kayseri (A. Hilmi ve H. Ferit Beyler) - 29 mayıs 

1926 tarihli ve 862 numaralı kanuna müzeyyel. 27 - III - 1930 tarihinde Bütçe Encü
menine. 

2/126 Kocaeli (Reşit Seffet B.) -Gümrük tarife kanununun 
5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasının tadili haldanda. 5 - V - 1930 tarihinde 1605 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/129 Gümüşane (Hasan Fehmi B.) - 14 haziran 1326 tarihli 
müsakkafat vergisi kanununun 28 inci maddesine 
müzeyyel. 8 - VI - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine. 
2/132 Erzincan (Saffet B.) - 21 mart 1927 tarih ve 995 nu

maralı kanunun «b inci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında. 31 - V - 1930 tarihinde 1664 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

3/24 Evrakı naktiye kanunlarının tefsi~ine dair Başvekalet 
tezkeresi. 6 - II - 1930 tarihinde HükUmete iade 

edilmiştir. 

3/65 Askeri tekaüt ve istifa kanunwmn 24 üncü maddesinin 
jandarma efradına sureti tatbikının tefsirinin tefsiren 
halline dair Divanı Mulıasebat Riyaseti tezkeresi. 

3/88 Memurin kanununun 70 inci maddesinin tefsirine dair 

5 - VI - 1930 tarihinde Divam Muha
sebat Riyasetine iade edilmiştir. • 

Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. 22 - III - 1930 tarihinde 158 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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3/219 Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi. 5 - XII - 1929 tarihinde 527 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/248 Maaş kanununun bazı maddelerinin tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi. 27- III- 1930 tarihinde 1574 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/286 İstatistik teşkilatma dair kanun layihasınrn tesrii 
intacrna dair BaşvekaJet tezkeresi. 1 - II - 1930 tarihinde 1554 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/315 Damga resmi kanununun «13» üncü maddesinin 8 inci 

fıkrasının tefsirine dair Başvekalet tezkeresi. 14 - XII - 1929 tarihinde 1541 numa· 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/338 15 nisan 1341 tarih ve 63 numaralı tezkeredeki (aile
nin bulunduğu mahal) tabirinde ecuebi memleketler 
de dahil olup olmadığının tayini hakkında Başvekalet 
tezkeresi. 26- XII - 1929 tarihinde 153 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
• 3/339 Müzayede, münakasa ve ihalat kanununun bazı madde 

ve fıkralarının tefsiri hakkında BaşvekiUet tezkeresi. 14 - XII - 1929 tarihinde 1540 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/343 Gümrük muafiyetine ait bazı hususi kanunlarm m er'
iyetinin devam edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi. 14- XII- 1929 tarihinde 151 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/344 Ticaret muahedesi akteden memleketlerden gelecek 
pirinçlerin istihlak resmi hakkında tefsir talebine 
dair Başvekalet tezkeresi. 26- XII- 1929 tarihinde 539 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3j347 Kazanç vergisi kanununun 25 inei maddesinin 2 inci 
fıkrasının tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi. 20 - II - 1930 tarihinde Hükumete 

iade edilmiştir. 
3/350 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyelerinin kat'ına karar 

verilmiş olan zabitandan Ali Karar Heyetinde hakla
rmda ki heyeti mahsusa kararının ref'ine karar veril
miş olanlara tekaüt maaşrnrn hangi tarihten itibaren 
tahsisi lazım geleceğinin tefsiri hakkında Başvekalet 
tezkBresi. 

3/370 Maaş kanununun 17 inci ve Devlet memurları maaşa
trnın tevhit ve teadülüne dair kanunun 6 ıncı mad-

" .. , 
24 - V - 1930 tarihinde 1638 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

delerinin tefsiri hakkrnda Başvekalet tezkeresi 12 - IV - 1930 tarihinde 561 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/375 · Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü mad-
delerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 23 - I - 1930 tarihinde Divanr Muha· 

sebat Encümenine. 

3/388 Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi 
sin muaınelatrnrn tekaüt ve saire gibi bütün muame
latı askeriyede muteber olmıyacağı hakkında bir karar 
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ittihazına dair Başvekalet tezkeresi 

3/389 Müzayede ve münakasa ve ihalat kanununun 8 inci 

Mtiame1e8i 

18 - III - 1930 tarihinde Bütçe E ncü-• 
menine. 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet t ezkeresi 29 - V - 1930 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir. 

3/400 Divanı' Ali azasına verilecek yevmiye hakkında Baş
vekilJet tezkeresi 

3/407 Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tefsiri 

29 - V - 1930 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir. 

hakkmda Başvekalet tezkeresi 31 - V - 1930 tarihinde 1669 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/431 Riyo dö Janiro Elçisi Ali Beyin maaşının tesviye su-
reti hakkında bir karar ittihazına dair Başvekalet 

tezkeresi 

3/432 ' Devlete ait meskenlerde kira ile oturan memurlara 
mesken tazminatı verilip verilmiyeceğinin tefsiri 

7 - IV - 1930 taııihinde Bütçe Encü
menine. 

hakkında Başvekalet tezkeresi. 26- V- 1930 tarihinde Hükı1mete iade • 
edilmiştir. 

3/433 Ticaret muahedesi aktedilmiş olan Devletler muvarc
datı meyanında bulunan şekerden muamele vergisi 
alınıp alınmıyacağının tefsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresi. 10 - VI - 1930 tarihinde 576 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/464 Veraset ve intikal vergisi kanununun 15 inci maddesi-
nin tefsiri hakkmda Başvek3Jet tezkeresi. 9 - VI - 1930 tarihinde 162 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/469 Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 

4 üncü fıkrasının tefsiri hakkında Başveldilet tezkeresi 3 - VI - 1930 tarihinde Bütçe Encü
menine. 

3/471 28 mayıs 929 ve 1466 numaralı kanunun 2 inci madde
sinde muharrer (şekli ita) kaydının tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi. Encümendedir. 

3/484 Gümrük tarife kanununun «5» inci maddesinin · 
16 ıncı fıkrası hükmünün kutuluk tahtalara da 
şümulüniin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi. 

3/485 Gümrük tarife kanununun «5» inci maddesinin 
7 inci fıkrasında muharrer 3 iincü şekildeki müddetin 
yalnız mezkur şekle münhasır olup olmadığının 

12- VI- 1930 tarihinde 1717 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

tefsirine dair Başvekalet tezkeresi. 8 - VI - 1930 tarihinde İktisat Encü
menine. 

3Y489 Muhasebei umumiye kanununun 118 ıncı maddesinin 
tefsirine dair Başvekalet teıkercsi 15 - VI - 1930 tarihinde Bütçe Encii

menine. 
3'/500 8 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kantmun tef

sirine dair Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
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3/ 501 17 şubat 1341 tarih ve 582 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Encümcndedir. 

3/504 Tömbekilerden istihlak vergisi alınıp alınmıyaeağı-

nın tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Eııcümendedir. 

Takrirler 

4/48 Kocaeli ( İbrahim B. ) - Ordu, bahriye, jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 12 inci 
maddesinin tefsirine dair takriri 16 - III - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine. 
4/72 . İstanbul ( Ahmet Harndi Bey ve iki arkadaşı ) -

Belediye vergi ve resimleri kanununun 22 inci mad-
desinin son fıkrasının tefsiri hakkında takriri 4 - VI - 1930 tarihinde 161 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Evrakı muhtelife 

5/ 41 Canaimi bahriye kanununun 4 üncü maddesinin tef-
siri hakkında Arzuhal Encümeni mazbatası 8 - II - 1930 tarihinde 548 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Adana 
Ankara 
Balıkesir 

MECLIS HESAPLARI TETKİKI ENCUMENİ 

R eis : 
M az b ata M ııha·r·riri 
Mwrakip : 

Meb'usu Kemal 
» Rif at 

Niğde 
Van 
Denizli 

B. 
» 

» Memet Cavit » 

Meb'ıısu Gal·ip B. 
» Hakkı » 
» Mazha·r Müfit » 

Çankı·rı Meb'usu Ziya 
Kastamonu » Cemal 
Konya . » Mustafa 

Kütahya Meb'ıısu Ragıp B. 

B. 
» 
» 

E ncümen; haziran 1930 tarihine kadar B. M. ıvı. muhasebe ve veznesindeki teftiş ve tetkik neticesine 
dair (2), B. M. M. ve müştemilatrndaki eşyaya dair (1) ve B. M. ıvı. ile Riyaseti Cümhur ve Divanı 
Muhasebat hcsabatı hakkında tanzim etmiş olduğu (1) mazbatayr muhtelif tarihlerde Yüksek Reisliğe 
takdim etmiştir. 
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MİLLl MUDAFAA ENCUMENİ 

Reis : C eb elibereket Meb'usu Naci Pş. 
M az b ata !YI ııharriri Istanbul » lhsan Pş. 
Katip .. B ,itlis » Muhittin Nanıi B. 

Afyon K. M eb' usu M usa kazım B. Elaziz M eb ',usu N akyettin B. 
BaytJ,zıt » Halit » Erzincan » Aziz Samih » 
Bolu » H asan C em il » Gazi Antep » Kılıç Ali » 
Bursa » Esat » Gümüşane » Şevket » 
B ilecik » !br ahim » Kastamonu » Ali Rıza » 
Bilecik » Rasim » Kırşehir » Lutfi Müfit » 
C eb elibereket » Avni Pş. Ordu, » Recai » 
Diyarbekir » Kazım B. Tokat » B ekir Lutfi » 

Yozgat Meb'usu Salih B. 

Encümen 34 ( 20 layiha, 14 tezkere ) işten 30 unu intaç etmiş olup daha tetkik edilecek 4 işi 

kalmıştır. · 

No. Bulasası Muamelesi 

Layihalar 

1/192 Askeri rütbe eshabının unvaıu hakkında kanun la-
yihası Encümendedir. 

1/ 311 Devlet kuvvetlerinden çıkarılan sefainin satılmasına 
izin verilmesi hakkında kanun layihası 26 - XII - 1929 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir. 
1/506 ll ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanunu

nun muaddel maddesinin tadili hakkında kanun la-
yihasr 19 - V - 1930 tarihinde 1626 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/539 Askeri usulü muhakemeleri ve askeri cezalar hakkında 
kanun layihası 22 - V - 1930 tarihinde 1631, 1632 nu-

maralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/541 Jandarma askeri memurları hakkında kanun layİlıası 2 - II - 1930 tarihinde Bütçe Encü

menine. 
1/557 İrtikap, rüşvet, zimmet; ihtilas ve diğer bazı cürümler

le mezun olan eşhası askeriyenin mulıakemesi usulü 
hakkında kanun layihası 31 - V - 1930 tarihinde 1662 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/559 12 mayıs 1928 tarihli ve 1244 numaralı kanunu tadil 

1/580 

edici kanun layihasr 20 - I - 1930 tarihinde 1550 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Askeri memurlar kanummun yedinci maddesine mü
zeyyel kanun layihası 24- V - 1930 tarihinde 1637 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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1/587 Askeri memurlar kanununun ikinci maddesine bir 
fıkra ilavesine dair kanun layihasr 24 - V - 1930 tarihinde 1637 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/597 Gedikli küçük zabit menbalurma ait kanunun tadil 

edilen (4) üncü maddesinin (B) fıkrasına bir cümle 
iluvesi hakimıda kanun la.yihasr 

1/603 Askeri memurlar kanununa bir fıkra ilavesine dair 

2 - VI - 1930 tarihinde 1675 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

kanun layihasr 24- V- 1930 tarihinele 1637 numaralı 
kanun olarak kabul eelilmiştir 

1/605 Emirler ve seyis neferleri hakkındaki 203 numaralı 
kanunun (1) inci ve (3) üncü maddelerinin bazı 

fıkralarıııın tayyı hakkında kanun layihasr 1 - V - 1930 tarihinele 1600 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/610 Hane sınıfı meıısuplarıııa verilccek zıı ıııaiın ve taz-
minat hakkındaki kanuna müzcyyel kaııuıı la.yihasr 10 - IV - 1930 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir 
1/614 Revirierde tedavi edilen hastalarm hastanelerde 

oldıiğu gibi dereec üzerinden iaşcleri hakkında ka-
nun la.yihası 1 - V - 1930 tarihinde 1603 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

J/617 1494 numaralı . kanunun deniz zabitleri heyetine nuıh
sus muvakkat maddesinin (a) fıkrasını tadil edici 
kanun layihası 1 - V - 1930 tarihinde 1603 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/670 Gümrük muhafaza menmdarının askeri teşkiliı.ta 

göre tensiki hakkında kanun layihası 26- V- 1930 tarihinde İktısat Encü
menine 

1/673 Askeri memnu nuntakalar hakkındaki kanunun ye
dinci maddesinin son fıkrasrnın tadili hakkında ka-
nun Ia.yihası 31 - V - 1930 tarihi nde 1658 numaralı 

1/735 Jandarma kanunu la.yihası 

1/ 745 Hal.i harpte bulunan ordular yaralılarıııııı tehviııi 
iztırap ve islahr halleri ve üseraya yapılaeak muamele 

kanun olarak kabul edilmiştir 
10- VI- 1930 tarihinde 1706 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

hakkındaki mukavelenamenin tasdiluna dair Encümcndedir 
1/ 746 Askcr'i şahıslar tarafından işl enilen suçlarm af ve tc-

cili hakkında Encümcndedir 

Tezkereler 

3/288 Kırklareli Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü Dr. 
Ahmet Beyin İstikHU madalyasile taltifine dair Baş-
vekiUet tezkeresi 2 - XII - 1929 tarihinde 533 numaralı 

karar olarak kabul eelilmiştir 
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3/326 80ı numaralı kanunun ikinci maddesinin tefsiri hak-
kında Başvekalet tezkeresi ı 4 - Xll - ı929 tarihinde ı 49 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir 
3/340 

3/350 

Mevki ınüstahkeın kumandanlarma ve diğer fıı·ka 

kumandanları salahiyetli mevkilerde bulunan zevata 
ı453 numaralı kanunda gösterildiği veçhile fırka 

kumandanları gibi maaş verilip verilmiyeceğinin tef
siri hakkında BaşvekilJet tezkeresi 

Heyeti mahsusaca ni s b eti askeriyeleriııiıı kat 'ma 
karar verilmiş olan zabİtandan Ali Karar Heyetince 
hakkındaki heyeti mahsusa kararının ref'ine karar 
verilmiş olanlara tekaüt maaşımn hangi tarihten itiba
ren tahsisi lazım geleceğinin tefsiri lıakkmda ~aşveka
let tezkeresi 

3/366 20 haziran ı927 tarih ve 1107 numaralı kanunwı 

26 - XII - ı929 tarihinde ı52 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

24 - V - ı930 tarihinde ı638 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

ikinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkere.~i 20 - I - ı930 tarihinde ı55 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/374 25 eylul ı339 tarihli ve 347 numaralı kanunun beşinci 
maddesinin tefsiri hakimıda Başvckalet tezkeresi ı9 - IV - ı930 tarihinde 562 numaralı 

karar olarak kabul edilıniştir 

3/387 Adapazarı polis memurlarmdan İbrahim Ethem efen
dinin istiklal madalyaaile taltifi hakkmda Başvckalet 
tezkeresi 

3/388 Sinni mükellcfiyetc vusuldcn sonra yapılacak tashilıi 
sin muamelesinin tekaüt ve saire gibi bütün muamc
latı askeriyece de muteber olaımyacağı hakkmda Baş-

8 - II - ı930 tarihinde 547 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

vekalet tezkeresi ı7 - II - ı930 tarihinde Maliye Encü
menine 

3/440 Hava sınıfı mcnsuplarnıa verilccek zamaim ve taz
minat hakkındaki 889 numaralı kanunun (8) inci 
maddesinin tefsirine dair Ba.5vekalet tezkcı·esi ı5 - V - ı930 tarihinde ı611 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
3/444 Askeri liseler talebesinin et istihkakm~n koyun eti 

olup olmadığmın tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi 24 - V - ı930 tarihinde ı6o numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir , 

3/445 Devletle alakaları katedilen billimum askeri ve sivil 
memurlada zabitan Eytam ve Eramiline tekaüt aidat
ıarının iadesine dair kanunun birinci maddesinin 
tefsiri haklanda Başvekalet tezkcr·es) 4 - V - ı930 tarihinde Bütçe Encüme

nınc 

3/448 İzmirli Mustafa Celal efendinin istiklal madalyaaile 
taltifi hakkında Başvekalet tezkeı·esi 3ı - V - ı930 tarihinde 571 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/453 Birinci mülazım Murat efendinin yüşbaşılığa terfi 
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ettirilerek tekaüt maaşr tahsisi haklunda Başvekalet 
tezkeresi 

3/488 Müstafi zabİtandan nisbeti askeriyeleri katedilmiş 

olanlara tekaüt aidatıarının reddi lazım gelip gelmiye
ceğinin tefsiri hakkında Başvckalet tezkeresi 

NAFIA ENCtlMENİ 

Muamelesi 

29 - V - 1930 tarihinde 569 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

Encümcndedir 

Reis : Samsıın. J.lfeb'usıı Et hem B. 
M az b ata M u,har'rı:ri : ftfam:sa » Osman » 
Katip : Z ongıılrlah » Ragıp » 

Bilecik M eb'usu Asaf B. Kütahya llfeb'usıı lsmailHqkkı B. 
Bitlis » llyas Sami » » » lbrahim » 
Çanakkale » · Z.iya Gevher » Manisa. » Akif » 
lçel >> Hakkı » Niğde » Halit » 
!stanbul » Haydalr » Tlrfa » Ali Saip » 
Kayse1··i » Hasan F erit » Samsun » Dr . .Asım » 

Encümen 5 ( 4 la yi ha ve 1 tezkere) işin hepsini in taç etmiştir. 

Layihalar 

1/535 Nafıa fen mekteplerinin çıkacak efendilere yüzer li
ra avans verilmesine dair 

1/ 638 İnşa olunacak şöse ve köprüler tealıhüdatmm gelecek 

15 - V - 1930 tarihinde 1616 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

seneye sirayeti hakkında 5 - VI - 1930 tarihinde 1688 numaralı 
kanun olai·ak kabul edilmiştir 

1/ 692 Nafra fen mekteplerile yü~sek mühendis mektebi, 
ressam ve topoğraf şubelerinin tevhidi ve yüksek 
mühendis mektebinin 1928 senesi tasarrufatmdan o
lan 34 770 lira 18 kuruşu n mezkur mektebin 1930 se
nesi bütçesine ilavesine dair 

1/704 Beynelmilel eşya nakline mütedair mukavle ile bey
nelmilel yolcu ve bağaj nakline ait mukavelcye iltihak 

31- V - 1930 tarihinde 1659 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir , 

edilmesi hakkında 31 - V - 1930 tarihinde 1673 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 
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Tezkere.• .. 

1/316 Devlet Demiryolları istimlak kanununun tefsiri hak
kında Başvekalet tezkoresi 

Muamelesi 

15 - V - 1930 tarihinde 1607 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

SIRHAT VE .tÇTlMAİ MUAVENET ENCttMENl 

Reis : Erzurıını 
Bud·sa 
Manisa 

Meb~usu Dr. Ahnıet F1:kri B. 
M az b ata M uhaT'riri 
Kat~ip : 

Antalya Meb~ıısıı D1·. Cenıal 
Aydın » Dr-. Reş~,;t Galip 
Bursa » S eni h 
Bolıı » Dr. Enıüı Cemal 
Çonım » · Dr. Mustafa B. 
Denizli » Dr. Kazını 

» Bakteriyolok Refik » 
» Dr. Sainı » 

B. Eskişehir Mcu~1ısnD1·. !smail Besinı Pş. 
» Kayser-i » Dr. Bıı1·ahn B. 
» Kaysm·i » Dr. I-lalit » 
» 111 alatya » D1·. I-l il rm: » 
» [h-fa » Dr·. Refet » 
» Tokat » Hüseyin Hüsnü » 

Eneümen, 8 ( 6 layiha ve 2 tezkere ) işin hepsini intaç etmiştir. 

Layihalar 

1/544 Seriri ve gıda'i taharriyat ve tahliHlt yapılan ve masll 
teamüller aramhın bakteriyoloji ve kimya labu
ratuarları hakkındaki kanumm ikinci maddesinin ta-
diline dair 27 - I - 1930 tarihinde 1551 numaralı 

1/556 İspençiyari ve tiboi müstahzarlar hakkmda 

1/653 Hapisanelerin idaresi hakkrnda 

1/667 Uyuşturucu maddeler hakkmdaki 1369 numaralı ka
nunun sekizinci maddesile 16 rncı maddesinin son fık-

kanun olarak kabul edilmiştir 
6 - II - 1930 tarihinde 1557 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

14 - 6 - 1930 tarihinde· 1721 numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir 

rasının tadili hakkmda 4- VI - 1930 tarihinde 1685 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/711 Seyyar küçük sıhhat memurlarının zati binek hayvan-
Iarına yem bedeli verilmesi hakkında 29 - V - 1930 tarihinde Bütçe Encü

meninc · 

1/719 Tababet ve şuabatı san' atıerinin tarzı i crasına dair 
olan kanuna bazı maddeler tezyili hakkında 4 - VI - 1930 tarihinde 1686 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 
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Tezkereler 

3/326 801 numaralı kanunun ikinci maddesinin tefsiri hak-
kında Başvekalet tezkeresi 14- XII - 1929 tarihinde 149 numaralı 

tefs ir olarak kabul edilmiştir. 
3/428 2 1 nisan 1340 tar ih ve 500 numaralı rusumu sıhhiye 

kanununun ikinci ve ü~üncü maddelerinin tefsiri hak-
kında 24 - IV - 1930 tarihinde 159 numaralı 

t cfsir olarak kabul edilmiştir. 

TEŞKlLATI ESASlYE ENCUMENl 

R eis : Mn,ğla M eu'nsu Yunııs N adi B. 
M az u ata M ııha1-r-i1·i Gir·esnn » Hakkı 'Tank » 

A rtvin Meb'ıtsu Asım B. Istanlml 111 eb'ıtsn H cı?Ju.lu llaJı Sııplı1: 
Aydın » Dr. Ma.zlıaT » l sta.nbul » Akço1·aoğlıı Y ıısııf 
Aydın » 'Pahsin » Ka1·s » A.ğaoğhı Ahmet 
Bursa » As af » Kars » Dr. Sadr-ettin 
Çm·ıını » lsmet » Kastamann » Hasan Fehmi 
Giimiişane » Il asan F elırm: » Şebin K. » M enıet Emin 

'P('hi'J"dağ il! eu'usu Celfi.l Nu1·i B. 

Encümen kendisine tevdi edilen 1 işi ·henüz intaç etmemiştir 

Teklif 

2/42 Tekirdağ ( Celal Nuri B. ) - Dahili nizamnamenin 
22 inci maddesine 1 fıkra ilavesine dair Encümendedir. 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
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Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

Belediye kanunu lAyiliası Muvakkat Encümeni 

Reis : Tekirdağ Meb'ıısu GemiZ B. 
M az b ata M ııharri1·i : Malatya » A bdülmuttalip » 
Katip : Tokat » Hüseyin Hüsnü » 

B ayazıt M eb'usıı lhsan B. Kocaeli M eb'usıı lbrahim Süreyya B. 
Bursa » Ahmet M ünü1· » Konya » Naı:m Hazım » 
Burdurr » Mustafa Şeref » Kütahya » !smail Hakkı » 
Çorum » Dr. Mustafa » Muğla » Ali Nazmi 1 » 
Çorum » M ün ür » Urfa » Re fet » 
Erzurum » Aziz » Sarıısun » Et hem » 
lstanbııl » lhsan Pş. Sıvas » Rasim » 
!zmir » Kamil B. Sinop » Y ıısuf Kemal 

Tokat Meb'ıısıı Beh1· Lutfi B. 

Encümen, 6 ( ı layiha, 4 teklif, ı tezkere ) şin lıepsini intaç etmiştir. 

No. Hulasası 

Layihal 

ı;411 Belediye kanunu layihasr 

Teklifler 

2/40 Kıklareli ( Dr. Fuat B. ) - Oyun ve eğlence mahalle
ri tesis ve idare etmek hakkının Himayei Etfal Ce-

Muamelesi 

3 - IV - 1930 tarihinde 1580 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

. : .. ' 

miyetine verilmesi hakkında 3 - IV - ı930 tarihinde ı580 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir, 

2/54 Antalya ( Ahmet Saki ve Yozgat Ahmet Harndi Bey
ler ) - Umuru belediyeye ait alıkarnı cezaiye hakkın
daki ı7 kanunusanİ ı927 tarih ve 959 numaralı ka
nunun ikinci maddesinin tadili hakkında 

2/73 Kayseri (Ferit Mardin İrfan Ferit Beyler ) - Muhte
lif makam veya heyetierin cezayi naktl tarh ve ic
rayı san 'at ve ticaretten menetmek salahiyetlerinin 
ref'i hakkında 

. -

ı8 - II - 1930 tarihinde Adiiye En
cümenine 

ı4 - IV - ı930 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır 
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2/134 Muğla ( Ali Nazmi B. ) - Belediye kanununa iki mad-

de ilavesi hakknıda 2 - VI - 1930 tarihinde 1676 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Tezkere. · 

3/270 Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasmnı tefsiri lıakknıda Başvekalet tezkc
resi 3 - IV - 1930 tarihinde 1580 numaralı 

kanunla tevlıiden kabul edilmiştir . 

Memurin kanunu Muvakkat Encümeni 

• Reis 'Tekirdağ Meb'usu Faik B. 
M az b ata M ııharr-iri Kayserı: » Ahmet Hilmi » 
Kat'ip: Konya » Hamdi » 

Afyon K. Meb'usııMusa Kazım B. Mardin Meb'usu Ali Rıza B. 
Afyon K. » Haydar » Manisa » Saim » 
Bilecik » As af » » » Osman » 
Burdur » Salih Vakit » Muğla » Ali Nazmi » 
Bursa » Esat » Or· du » Hwnıdi » 
Eskişeh·ir » Sait » Arıtalya » Ahmet Saki » 
!çel » Emin » Yozgat » Süleyman Sırn » 
KayseTi » B w· han » Smnsıın » Nusret Sadullah » 

T1·abzon 1ltleb'usu N ebizade ll amdi B. 

Encümen 14 ( 7 liiyiha, 6 tezkerc, 1 takrir ) işten 12 sini intaç etmiş ve daha tetkik edilecek 
2 işi kalmıştır 

No. Hulasası 

Layilialar 

1/483 BaşvekaJet memurini hakkmda kanun layİlıası 

1/548 Memurin kanununa müzeyyel lmnun layİlıası 

1/572 18 yaşını ikmal edenlerin Devlet mcmuriyetine nam-

Muamelesi 

23 - XI - 1929 tarihinde Hükıimete 
iade edilmiştir 
15 - V - 1930 tarihinde 1609, 1610 nu
maralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

zet olarak almmaları hakkmda kanun layihası 24 - IV - 1930 tarihinde 1595 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/618 Başvekalet memurları hakkında kanun layihası 24 - IV - 1930 tarihinde Bütçe En
cümenine 
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~o. Hulasası Muamelesi 

1/624 İstatistik Umum Müdürlüğü memurları hakkında ka-
nuıi layihası 27 - IV - 1930 tarihinde Bütçe En

cümenine 

1/631 İlk ve orta tcdrisat muallimlerinin terfi ve teczi)~lcri 
hakkında kanun layihası 10- VI - 1930 tarihinde 1702 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

1/705 Mcmurin kanununun 1 inci muvakkat maddesindeki 
müddetin temelidi hakkrnda kanun layihası 31 - V - 1930 tarihinde 1673 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

Tezkereler 

3/58 Mcmuriıı kanunumın 85 inci maddesinin tefsiri hak
kıııda Daşvekalct tezkeresi 

3/88 l\'Ieınurin kanununun 70 inci maddesinin tcfsiri hak-

5 - XII - 1929 tarihinde 147 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir . 1 

kında Divaıu Muhasebat Reisliği tezkeresi 22- III - 1930 tarihinde 158 numaralı 
tcfsir olarak kabul edilmiştir 

3/269 l\'Icmurin kanununun 4 üncü maddesinin (H) fıkrası 

nnı tefsirinc dair Başvekalet tczkeresi 7 - XII - 1929 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir 

3/320 l\1emurin muhakcmat kanununun 12 inci maddesinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/420 Memurin kanununun 35 iııci maddesinin tcfsiri hak
kında Başvekalet tczkcı·csi 

3/493 Ecnebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti hakkındaki 
kanunlarm ücretli müstahdimine teşmil edilip edilmi-

20 - II - 1930 tarihinde 157 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

27 - III - 1930 tarihinde 553 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

yeceğinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Encümendedir 

Takrir .• .. 

4/21 Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyin, memurin kanunu-
nun birinci muvakkat maddesinin tefsirine dair 
takriri Encümendedir 
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Menkul kıymetler ve kambiyo kanununu müzakere etmek üzere müteşekkil 

muvakkat encümen 

Adliye, Biitçe, İktısat YC ~taliy e Eneümenleriııiıı H.eis ve M. M. ı·irlcrinden miireU;.ep 1 

Encümen, kendisine tevdi olunan 1 liiyihayı intaç etmiştir. 

No. Hulrumsı Muamelesi 

1/587 M.:enkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 1447 
numaralı kanuna m üzeyyel kanun · Hiyihası. 20 - II - 1930 tarihinde 1567 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Muhtelit Euoümen 

Adliy>' ve Te~kilıltı Esasiye En cümenlerinde n mürekkep J 

FJncüınen , 19 ( 18 tezkere) işdeıı 18 ini in taç etmiştir . Daha tetkik edilecek 1 işi kalınıştır 

3/311 

3/312 

Tezkereler 

B an isa .M: eb 'us u Saim ve Bahri Beylerle Afyon Ka
rahisar M eb 'usu Haydar Beyin ifadelerinin alınması 
hakkinda Başvekalet tezkeresi 

Artvin Meb'usu Meınet Asım, Giresun Meb'usu Hak
kı Tarık , Sıvas Meb'usu Necmettin Sadık, Muğla 

Meb'usu Yunus Nadi ve Siirt Meb'usu Mahmut Bey
lerin teşrii masuniyetlerinin ref'i hakkındıı Başve· 

kiUet tezkeresi 

26 - V - 1930 tarihinde 568 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/3İ3 Balıkesir M eb 'usu M em et Akif Beyin teşrii masuni-
yetinin ref'i hakkında BaşvekiUet tezkeresi 26- V - 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 

8/314 CebeliLereket Meb'usu Avni Paşanm teşri! masuni-
yetfnin ref'i hakkında Başveldlet tezkeresi 26- V- 1930 tarihinde 567 numaralı 

kııra.r olarak kabul edilmiştir 

3/317 Artvin M eb 'us u Asım ve Giresun M eb 'us u Hakkı 
1'arık Beylerin teşri! masuniyetlerinin ref'i hak-

3/319 

,, 

3/322 

kında Başveka.let tezkeresi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
karıula tevhiden kabul edilmiştir 

Denizli Meb'usu Haydar Rüştü Beyin te~n·ii mastıni
yetinin ref'i hakkında Başvekalet tezkeresi 

Siirt Me b 'us u Mahnnıt Beyin teşrii masuniyetinin 

26- V - 1930 tarihinde 566 munamlr 
kararla tevhiden kabul edilmiştir 

. ' 
. ...,:. . 



No. 

3/327 

218-
Hulasası 

ref'i , hakkında Başvekalet tezkeresi 

U.iresun Me u 'usu Hakkı Tarık Beyin teşr.ii masuni-· 
yetinin ref'i hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Muamelesi 

26 - V - 1930 taı·ihinde 566 numaralı 
kararlu tevhiden kabul edilmiştir 

26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 
kaı·arla tevhiden kabul edilmiştir 

3/345 'l'rabzou Meb'usu Nebizade Hamdi Beyin teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezke
resi 26 - V • 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
3/356 Afyon Karahisar lVIeb 'us u İz zet Beyin teşri i mas u- · 

niyetinin re:f'i hakkında Başvekalet tezkeresi 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir 

3/367 Gjresun Meb 'usu Hakkı Tarık ve Artvin Meb 'usu 
Mernet Asım Beylerin teşrii masuniyetlerinin ref'i 
hakkında Başvekalet tezkeresi 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 1 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
3/378 Muğla lVleb'usu· Yunus N adi Beyin teşrii ınasuniye-

tiniu kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeı·esi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
kararlu tevhiden kabul edilmiştir 

3/383 Trabzon Meb'usu Nebizade Hameli Beyin teşrii ma
suni:yetinin kaldrr·ılması hakkında BaşvekiUet tezke-
resi .. 

3/391 Siirt M eb 'usu Mahmut Beyin teşrii ınasuniyetinin 

26 - V - 1930 tarihinde 566 mımaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkere~i 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 
kanırla tevhiden kabul edilmiştir 

3/405 Afyon Karahisar Meb'usu !zzet Beyin teşrii masuni-
tiıün kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
1 

3/427 Denizli Me b 'usu Haydar Rüştü Beyin teşrii .rrı.asu-

niyetinin kaldırılması hakkm~a B~şvekalet te~keresi 26- V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir 

3/439 Bitlis lVIeb 'usl.l Muhittin Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Basvekil.let tezkeresi 26 -V- 1930 · tarihinde 566 numaralı 

' . 
kararla tevhiden kabul edilmiştir 

3/461 İzmir Meb'usu Mahmut Esat Beyin teşrii masuuiye-
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 26- V, 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
3/497 Ka1·s Meb'usu Ağaoğlu Ahmet Beyin teşrii masuni-

yetinin kaldırılmasİ hakkında Başvekalet tezkeı·esi Bncümendedir 
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Muhtelit Encümen 

( Iktisat ve :Vlaliye Enclimeıılel'iııdtın mürekke_p ) 

Encümeııe tevdi olunan 1 iş inta~ edilmiştir. 

1/718 Cümhuriyet Merkez Bankası hakkmda. ll.- VI - 1930 tarihinde 1715 nl!lllaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tekaüi kanunu lAyihası .MuTakkat Enoümeni 

R e is Tekü·dağ M eb'us·ıı Faik B. 
J.vl az b ata M ııhwrriri Kayseri » Reşit » 
Kat ip : E 1'Zıı1'U/tn » Nafi Attı/ » 

Afyon K. Meb'usıdJ1nsa Kazı·nı B. Istanlnıl Meb'tısu flmndi B. 
B w· sa » Refz:k » Kocaeli » tln·ahim. SiiTeyya >> 
Bıırsa » A hrnet M iinür » Kiitahya » 1 sına il H ak kı » 
DiyarbekiT » Kaz·ını Pş. Jfanisa ~ Sai·m » 
Erzin,can » Abdiilha./.,; » J.l1anisa » Osrnan » 
Edirne » Faik » Malatya » J.ll alınıut N edi·rn » 
G·iresıın » Hacim J'Inhittin » Sıvas » Rakmi » 

T rabzon Meb'usıı Şafik B. 

Encümen, kendisine tevdi olunan 1 layİlıayı intaç etmiştir. 

No. Hulasası Muamelesi 

Layiha 

1/625 Askeri ve mülki tekaüt ve askeri istifa kanunu 
layihası. 3 - VI - 1930 tarihinde 1683 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 



1 - Encümenıerin aktettikleri içtimaıar sayısını gosterir 
cetvel 

..... 
Daimi Encümenler 

İçtima 
sayısı 

Adiiye Encümeni 59 Maarif Encümeni 
Arzuhal )) 46 . Maliye. :» 

Bütçe )) 80 M. H. tetkiki )) 

· Dahiliye ll 62 M. M. )) 

Di. M. )) 50 Nafia )) 

Harici ye )) . ıs ·S. ve İçtimai M. .ll 

İktısat ::0 ıoo T. Esasiye )) 

Kütüphane )) 8 

.Muhtelit ve .Mı,ıvalı:kai Encümenler 

İçtima 

Belediye kanunu layihası Muvak
kat Encümeni ( vekaletlerle müte
nazır encümenlerden intihap olunan 
ikişer azadan mürekkep ) 
Memurin 1(. M. Encümeni ( veka
letlerle mütenazır encümenlerden 
intihap olunan ikişer azadan mü
rekkep ) 
Menkul ~ıymetler ve kambiyo borsa
ları kanununu müzakere etmek üzere 
pıüteşekkil Muvakkat Encümen (Ad-

sayısı 

27 

18 

liye, Bütçe, İktısat ve Maliye Encü
menlerinin Reis ve M. M. mürek
kep ) 
Muhtelit Encümen ( Ad. ve T. E. 
Encümenlerinden mürekkep ) 
Muhtelit Encümen ( İk. ve Maliye 
Encümenlerinden mürekkep ) 
Tekaüt kanunu layihası Muvakkat 
Encümeni ; ( veHletlerle mütenazır 
encümenlerden intihap olunan iki
şer azadan mürekkep ) 

İçtima 
sayısı 

lO 
70 

9 
50 
ı ı 

17 
ı 

ictima 
$ayısı 

ı 

ı 

9 

15 



2- EncQmenlerin mesaisini hutasatan gösteren cetvel 

-·-
... - ı .!.• «j ... V ... :-:::: :a -"' ~ ~ 'V V <ll,.:t 

ı: "i) ı:: 
V a '""' ..ı:: :-:::: ... 
(.)o .. V "i: ..... .!ıC <::S ::::1 Q) "' 

Enciımenler 
·:;:, ~ .!ıC .!ıC 

..ı:: ~ .!ıC ~~ o-o -
<C<: V N ~ ::ı - V ....... ı:: , ... ı:: 

....ı r-o <1) r :E ~ > ı:: <1) ;ij~..:! 
!-- ô--

- - --- -
Adiiye Enciımeni 34 7 52 4 ı 98 86 12 
Arzuhal )) o o o 3 o 3 o 3 
Bütçe ll 181 43 64 3 ] 292 236 56 
Dahiliye )) 33 14 8 4 o 59 44 15 
Di. Muhasebat » 16 o 24 o o 40 30 10 
Harici ye ll 26 1 o o o 27 26 ı 

İktısat :» 37 5 7 o o 49 43 6 
Kütüphan~ )) o o o () o o o o. 
Maarif )) 3 1 o o o 4 3 ı 

Maliye )) 17 7 31 2 1 58 53 5 
M. H. Tetkiki )) o o o o o o o o 
M. Müdafaa ll 20 o ı4 o o 34 30 4 
Nafia )) 4 o ı o o 5 5 o 
Sıhhat ve i. M. l) 6 o 2 o o 8 8 o 
T. Esasiye )) o o o o ı o ı 

lluhtelit ve Muvakkat 
Encümenler 

Muhtelit En cü men ( Ad. ve 
T. E. Encümenlerinden mürek-
kep ) o o 19 o o ı9 ıs ı 
Belediye kanu:ıu layihası mu-
vakkat Encümeni 4 o o 6 6 o 
İktısat ve Mal. Encümenlerinden 
mürekkep muhtelit Encümen ı o o o o ı o 
Memurin Kanunu Muvakkat 
Encümeni 7 o 6 o ı4 ı2 2 
Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları kanunu l~yihasım 

müzakere etmek üzere müteşek~ 
kil mevakkat Encümen o o o o 1 o 
Tekaüt kanunu layihası muvak-
kat Encümeni· o o o o 1 o 



• . f> - ılnzibat Komisyonunun mesai huiisa~l 

Re is 
Aza, 

» 
» 
» 

••• 

R e is V ekili Buna M eb'nsu Re f et B. 
1 rlw ·e Anıi1'i Çanaklı;a.le » Şükrü » 

» » Denizli » N ec·1:p Aıt: » 
» » Bolu » Fa.Uh Rıfld » 

Urnumf Kôtip V eysel Adil » 

Komisyon ; bir kı>ı·e toplanmrştn·. .· . . . 

İn'ikat 
N° Tarihi Verilen kararlarm hulasasr 

1 28 - IX - 1930 BiHimezuniyet vazifesini terkeden zabıt ka.tiplerinden Ra.miz Beyin 1700 
kuruş maaşla matbaa mıısalıih muavinliğine nakli hakkında 

,. 



E - Umumi evrak muamelat1 

no~on se neden Jevro-} 
luıwıı Ye bu se ıı o go -

lenin me : muıı 

)) 

)) 

)) 

)) 

281 

63 

244 

3i 
JO 

1094 

740 

1698 

--~-

Layilıalar 

Teklifler 
Tezkereler 
Takrirler 
Mu/ıtelif evrak 
Miilenevvi hususata ait evrak 
Bazı eşlıas /ıakktnda takiball kanuniye icrasz 
için mt'isaade talebini lıavi Başvekô.let tezkereleri 
Arzu/ıallel' 

417 3 Eımtk gelmiştir. Encılmenler ve kalemler ara
swda yapılan havale/er bu yekii.ndan hariçlir. 

Meb/ws evrakw numara ve /ıuldsalarile gördükleri muamele netayici 
berveçlzi zir arzolunmuştur: 

1 - Layihalar 

Üçüncü içtima zal'fında M eel is i Aliye 221 l ayilıa gol m iş olup bu n lardan ( 187) si resen veya tev
hiden kanun olarak kabul edilmiş, (5) i vakitalep üzerine Hükümete iade, (1) tanesi iptal ve (4) 
tanesi de hıfzedilmiştir. Mütebaki (24) tanesi muhtelif cncümcnlerdc bulunmaktadır: 

Geçen seneden müdevver 60 layihaya gelineo bunlardanda (22) si resen veya tevhiden kanun , (1) 
tanesi karar olarak kabul edilmiş, (23) ü vaki talep üzerine Hükümete iade edilmiştir. Mütebak.i 
(14) tanesi encümenlerdedir. 

A - Üçüncü içtima zarfmda gelen layilialar 

No. Hulasası Muamelesi 

1/527 Tahlisiyc idaresinin 1927 senesi hesabı kat'isi hak-
kında Divanı Muhasebat Encümeninde 

1/528 Türkiye Cümhuriyeti ile Uruguay Cümhuriyeti ara
smda aktolunan dostluk mukavelenamesinin tasdikı 

hakkında 9 - XII - 1929 tarihinde 1536 numarah 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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No. HuH\sası 

1/529 1930 senesi bütçe kanunu layihasr 

1/530 Muhtelif devairin 1929 senesi bütçelerinin bazr fasıl 

Muamelesi 

19 - V - 1930 tarihinde 1630 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

ve maddeleri arasmda münakala yapılması haklunda 14 - XII - 1929 tarihinde 1542 numa
ralı kanunla. tevhiden kabul edilmiştir. 

1/531 Kocaeli vilayetinin Karamursal kazasma merbut 
Yaluva nalliyesinin kaza haline ifrağile İstanbul 
vilayetine ilhakı hakkında 2 - XII - 1929 tarihinde 1533 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/532 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryolları 

idaresinin 1926 senesi hesabı kat 'isi hakknıda 14 - IV - 1930 tarihinde 1585 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1j533 Gayri menkul mallar hakkında Bütçe Enetimeninde 

1/534 Milli Müdafaa vekiUeti 1929 senesi bütçesinde 15 000 

1/535 

1/536 

lj537 

liralık münakale yapılması hakkında 14 - XII - 1929 tarihinde 1542 numa-

Nafıa fen mektcplerinden çıkacak 
lira av.ans verilmesine dair 

efendilere yüzer 

Posta, telgraf ve telefon Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılmasma 
dair 

30 mayıs 1920"tarihindc imza olunan Türkiye - İtalya 
tahkimnamesi hakknıda 

ralr kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

15 - V - 1930 tarihinde 1616 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

14 - XII - 1929 tarihinde 1542 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

... 

9 -XII - 1929 tarihinde 1537 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/538 Mülga Devlet demiryolları inşaat ve i şletme müdü
riyeti umumiyesinin 1926 senesi hesabı kat 'isi hak-
lunda 27 - III - 1930 tarihinde 1573 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/539 Askeri usulü muhakemeleri ve askeri cezaları hakkında 22 - V - 1930 tarihinde 1631, 1632 nu

maralı kanun olarak kabul edilmiştir 
1/540 

1/541 

Şeker ve petrol inhisar idaresinin 1928 senesi hesabı 
kat 'isi hakkında 

Jandarma askeri memurları hakkında 

Tezkeı·elere kaydedildiği için iptal 
edilmiştir 

Bütçe Encümeninde 

1/542 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka.letinin 1929 senesi 

1/543 

bütçesinde 39 000 liranın münakalesine dair 14 - XII - 1929 tarihinde 1542 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir 

İktısat Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 20 000 liranın 
münakalesi hakkında iki kıta kanun layiliası 26 - XII - 1929 tarihinde 1544, 1545 

numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir 

1/544 Seriri ve gıdai taharriyat ve tahlilat yapılan ve masli 
tcamüllcr aranılan nınuma mahsus baktcriyoloji ve 



No. 

-225-

Hulasası 

kimya laburatuvarlarr hakkındaki kanunun ikin~i 

maddesinin tadilinc dair 

1/545 Anadolu -Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa Iiınan 
ve rıhtım İdaresinin 1926 senesi hesabı kat'isi hak-

Muamelesi 

27 - I - 1930 tarihinde 1551 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

kmda 27 - III - 1930 tarihinde 1571 ve 1572 
numaralı kanun olarak kabul edilmiş
tir 

l/546 Milli Müdafaa Vekilieti hava losını 1929 senesi bütçe
sinde 4 500 liranın münakalesi ne dair 

] /547 Milli Müdafaa Veldleti 1929 senesi eleaiz lıütçesinin 

bazı fasıl ve maddeleri arasmda 62 000 liralık mi.ina
lwle İcrasına dair 

1/ 548 Meıııurin kanununa müzcyyel kanun layihası 

1j549 Tapu ve kadastro Umum Müdürlüğü 1929 senesı 

bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda 30 000 
liranın münakalesine dair 

1/550 Şurayi Devlet 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddeleri arasında 800 liralık m ünakale i erası ha k-

26 - XII - 1929 tarihinde 1544,1545 
numaralı kanun olarak kabul edilmiş
tir 

26 - XII - 1929 tarihinde 1544,1545 
numaralı kanunlarla tcvhidcn kabul 
edilmiştir 

15 - V - 1930 tarihinde 1609,1610 nu
maralı kanun olarak kabul edilmiştir 

13 - II - 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanunla tcvhiden kabul edilmiştir 

kında 27 - I - 1930 tarihinde 1553 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/551 İstiklal harbi malül zabitaıı ve cfraclıııa verilccek 
ııakti mükafata dair 

1/552 Husus! kanunlara müstenideıı yapılmıı:; olan işler 

için verilen avansların sureti nıahsubuıuı dair 

1/553 Hudut ve Sahiller Sıhhat Uınuın Müdürlüğünün 1930 
senesi bütçe kanunu layihası 

1/554 Diiyunu Umumiye 1929 senesi biit~esi nin 250 inci 

1 - II - 1930 tarihinde 1556 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

27 - I - 1930 tarihinde 1552 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

14- IV - 1930 tarihinde 1588 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

faslnut 10 000 lira tahsisatı fevkalade itası hakkında 13 - II - 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kaınmla tevlıiden kabul edilmiştir 

1/555 Hudut Ye Salıiller Sıhhat Umum Müdürlüğü mcmur
hrmııı, maaşatm tcvhit YC teadiUü haklundaki ka-
mma itlıalleriııc dair 14- IV- 1930 tarihinde 1587 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

1/556 l spcnçiyari ve tıbUI miistahzadar hakkmdaki kanuna 
müzeyyel 6 - II - 1930 tarihinde 1557 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/557 İrtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas ve diğer bazı cürüm

lerle maznun olan eşhası askeriyenin muhakemcsi usu-
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lü hakkında 

1/558 Londra posta kongresi kararlarılll havi senetierin tas-

Muamelesi 

31 -V- 1930 tarihinde 1662 numaralı 
kaııun olarak kabul edilmiştir 

diluna dair Dahiliye Enci.imcnindc 

1/559 12 mayıs 1928 tarilı ve 1244 numaralı kanunu tadil 
edici 

1/560 Milli MiiJ:ıfaa V ckaJeti 1929 senesi biit~esinde 3 500 

20- I- 1930 tarihinde 1550 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

liralık münakale yapılması hakkrnda 5 - V- 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/561 Sıhhat ve lı,:timai Muavenet Ye kaleti 1929 senesi büt-
çesinde 10 000 liralık münakale yapılmasına dair 13- II -1930 tarihinde 1558 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/562 ldarei umumiyei vilayat kanununun 86 ve 133 üncü 

maddelerile 144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasınm 
2 inci bC'ııdini tadil edici 

1/563 Aclliyc V eka leti 1929 senesi bütçeı:;inde 2 880 liralık 
ınünakalc yapılınasına dair 

1/564 Ankara ~ehri otomatik telefon kaııunrinun yedinci 

~O - II - 1930 tarihinde 1561 numaralı 
kanun olara kakbul edilmiştir 

13- II- 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanunla tcvhidcn. kabul edilmiştir 

maddesine bir fıkra ilavesi hakkrnda . 10- III- 1930 tarihiriele 1569 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/565 Evkaf. Uronın l\Iüdiirlüğünün 1926 senesi hesabı kat'
isi hakkında 

1/566 Gazete primleri hakkında 

1/567 Sılıhat ve İ~timai Muaveııet Vekaleti 1929 senesi 
bütçesine 48 924 lira munzaın tahsisat verilmesi lı~k-

14- IV -1930 taı·ihincle 1586 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
27- III- 1930 tarihinde 1575 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

kında 13 - II - 1930 tarihinde 1558 numaralı 
kanunla tcvhidcn kabul edilmiştir 

1/568 Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Hükumeti arasında 

imza olunan dostluk ve bitaraflık nıuahedenamesinin 
mer'iyet müddetinin temelidi haldunda 

1/569 Muhtelit hakem mahkemelerinden saclır olan hüküın-

20 - II- 1930 tarihinde 1566 numaralı 
kanun olarak kabul edilıni::;tir 

lerin tenfizi hakkında 22- V- 1930 tarihinde 1633 numaralı 
aknun olarak kabul edilmiştir 

· 1/570 Beynelmilel sınai mülkiyet ınuka,-elelerinin La Haye 
tadilatına iltihak edilmesi hakkında 15 -V- 1930 tarihinde 1619 numaralı 

aknun olarak kabul edilmiştir 

1/571 Maarif Vekaleti 1929 senesi bütçesinde münakale ya-
pılması hakkında 20 - II - 1930 tarihinde 1564 numaralı 

kanunla tcvhiden akbul edilmiştir 



-227-
N o. H ulasası M namelesi 

1/572 18 yaşını ikınal edenlerin Devlet memuri y<>tine nam-
zet olarak alınmaları hakkmda 24 - IV- 1930 tarihinde 1595 numaralı 

kanun olarak kabul edi lmiştir 

1/573 Darülfünuııun 1341 senesi hesabı kat 'isi hakkında 20- II - 1930 tarihinde lfi65 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/574 Beynelınilel yardım birliği teşkili hakkındaki muka-
velenin tasdikine dair 15- V- 1930 tarihinde 1620 nurnaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/575 Düyunu Umumiye 1929 senesi bütçesine bir milyon 

liralrk ınımza mtahsisat verilmesine dair· 

1/576 Maarif Vekftleti 1928 senesi bütçesine 9 742 lira 4 
kurusluk munzam talısisat verilmesine dair . . 

1/577 Noterlik kanununun üçüncü maddesinin taclili hak
lunda 

1/578 Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi hesabı kat'isi hak-

20 - II - 1930 tarihinde 1564 numaralı 
kanunla t evhiden kabul edilmiştir 

Dütç(' Encümenindc 

10 - III - 1930 tarihinde 1568 numara
lı kanun olarak kablll edilmiştir 

kında 31 - V - 1930 tarihinde 1657 nuınarah 
kanun ol arak .kabul cdilmiştiı· 

ljfi79 Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar·a 
dair olan kanunun beşinci maddı>sine bir fıkra ila-
vesi hakkında 1 -V- 1930 tarihinde 1601 numaralı 

kanun olara kkabul edilmiştir 

1/580 Asker! memurlar kanununun yedinci ınaddesine mü-
zeyyel kıınun layihası 24- VI- 1930 tarihinde 1637 numaralı 

kanun la teY h iu('n kabul edilmiştir 
1/581 Askeri memurlar kanununun ikinci maddesine bir 

fıkra ilftvesine dair 24- V- 1930 tarihinde 1637 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştı-i 

1/582 Dahiliye Vekft.lcti 1929 senesi biitçcsindt• 28 700 lira
Irk münakalc yapılması hakkında 

1/583 Maliye Ve kaleti 1929 senesi bütçesinele münaka le ya-

20 - II - 1930 tarihinde 1564 numaralı 
kanun la tevh iden kabul edilmiştir 

pılması hakkında 20 - II - 1930 tarihinde 1564 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/584 Posta, telgraf ve telefon Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında 20 - II - 1930 tarihinde 1564 numaralı 

kaııuııla tevlıiden kabul edilmiştir 

1/585 'fürkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasm
da akit ve imza edilmiş olan hukuki ve ticari nıevadı 
adliyeye müteallik münasebatı mütekııLileye dair mu
kavelenamenin tasclikı hakkrnda 

1/586 Mill'i Müdafaa Vekftleti Kara ve askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçeler inin bazı fa
sıl ve maddeleri arasmda münakale icrası hakkında 

1G - V - 1930 tarihinde 1622 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

20 - II - 1930 tarihinde 1 G64 numaralı 
kanunla teYlıiden kabul edilmiştir 
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1/587 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki 
1447 numaralı kanuna müzeyyel 

1/588 Emniyeti Umumiye Uınnm Müdürlüğü 1929 seıwsi 

Muamelesi 

20 - II - 1930 tarihinde 1567 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

bütçesinde 25 000 liralık münakale i crasına dair 22-III - 1930 tarih inde 1570 numaralı 
kanunla t evlıid en kabul edilmiştir 

1/58!) Gümrük tarife kanımuna merbut tarifenin 114 numa
ralı A fıkrasıımı ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 
numaralr muamele vergisi kanumıııun 3 üncü mad-
desinin H frkrasmrn tadili hakkında 29-III-1930 tarihinde 1577, 1578 nu

maralı kanun olarak kabul edilmiştir 
1/590 Hariciye Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 45 000 lira

mn münakalesine dair 

1/591 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 mcr mad
desinin 4 üncü fıkrasının tadili hakkmda 

1/592 Riyaseti Cüınlıur muzilm heyetinin orkPstı·a krsmı 
mensubinine elbise verilmesi hakkında 

. 
1/593 Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı imali hakkında 

1/594 Umum Jandarma Kuınandanhğı 1929 senesi ~ütçe-

22 - III - l930 tarihinde 1570 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

10 - V - 1930 tarihinde 1582 mımaralı 
kaınm olarak kabul edilmiştir 

1 - V - 1930 tarihinde 1602 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

29 - V - 1930 tarihinde Hüld1mete ia
de edilmiştir 

sinde 100 000 liralık münakale İ crasına dair 22- III- 1930 tarihinde 1570 numaralı 
kanunla t evhiden kabul edilmiştir 

1/595 25 teşrinievvel 1927 tarihinde Vaşingtonda imza edil
miş olan milletl er arasındaki telsiz telgraf mukavele-
ve nizanmamelerinin tasdikı hakkmda 19 - V - 1930 tarihinde 1627 numaralı 

kanun olarak kabul edilil'llştir 

1/596 Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkmda 15- V- 1930 tarihinde 1618 numaralı 

1/597 (:edikli küçük zabit menbalarına uair kanunun tadil 
edilen 4 üncü maddesinin B fıkrasına bir rii.mle ilave-

luııırın olarak kabul Pdilmiştir 

si hakkında 2- VI - 1930 tarihinde 1675 numaralı 
knnıın olarak kabul cd ilmiştir 

1/598 l\r[illl Müdafaa V ekaleti 1929 senesi bütçesin e 250 000 
liralık munzam talısisat Yerilmesine dair 27-III-1930 tarihind.c 1576 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

1/599 E\'kaf Uronın Müdürlüğü 1930 senesi bütr;esi hakkında 29 - V - 1930 tarihinde 1653 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/600 Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütr;esinde 
62 000 liralık münal<ale yapılması hakknıda 24- IV - 1930 tarihinlle 1598 nmnaralr 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/601 Türkiye Cüınhuriyetilc Almanya Hükumeti arasmda 

aktolunan konsolosluk mukavelesinin tasdikma dair 22 - V - 1930 tarihinde 1634 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir_ 

1/602 Türkiye Cümhuriyetilc Bulgaristan Kıralhğr arnsmda 
aktolunan iadei mücrimin mukavelenamesinin tasdikı 
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lı akkında 26 - V - 1930 tarihinde 1649 numaralı 
kanun olarak kahul edilmiştir 

1/603 Askeri memurlaı· kıınunun:ı !Jir fıkra il aves ine d:ıir 24- V- 1930 tarihinele 1637 numaralı 

1/604 Darülfünunun 1929 senesi bütç:esinde 1 500 1 iralık 
münakale yapılması lıakkrnda 

1/605 Emiı·ber ve seyis neferleri hakkmdaki 203 numaralı 
kanunun birinci ve üçüncü maddelerinin 'bazı frln-a-

luımınl:ı tcvhi den kabul ed ilmiştir 

14- IV - 1930 tarihinlle 1589 nurnarali 
kamııı olarak lmbul rd ilmiştir 

larmın tayyı hakkında 1- V- 1930 tarihinde 1600 nuınaralr 

kanun olarak kabul edilmi ştir 

1/606 Evkaf Umuın Müdürlüğü memurlarnun ına:ışl arı 

hakkında Bütç:c Encümeninde 
1/607 Türkiye Cümhuriyetile Fransa Hükümeti arasmda 

aktedilen dostluk, uzlaşma ve hakem muahedesinin 
tasclikı hakkında 1!1 -V- 1930 tarihinde 1623 numaralı 

kamııı olarak kabnl rdi lmiştir 

1/608 Gümrükler Uınum Müdürlüğü 1929 senesi bütç:es indc 
18 650 liralık münakale yapdınasına dair 10- IV -1930 taı·ihindc 1583 numaralı 

kanunla t t · vlı iden kabul edilmiştir 

1/609 Harita Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinele 
24 666 liralık münakale yapılması hakkında 10- IV- 1930 tarihinde 1583 numaralı 

kanunla tcvlıiden kabul edilm i ştiı· 

1/610 Hava sınıfı mensuhinine verilecek z:ı maiııı ve tazmi
nat haklundaki kanuna ınüzeyyel 

1/611 İmalatı Harbiye Umum Müdül'lüğü 1929 srnesi büt-

1 O -IV- 1930 tarihinde II ükümete ia
de edilmiştir 

çesinde 120 700 lirairk münakale y:ıpılmıısma dair 10- IV- 1930 taı·ihinllc 1583 numaralr 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir 

1/612 Matbuat Umımı Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında 26- IV- 1930 tarihinde Hi99 numaralr 

kanım olarak kabul edilmiştir 

1/613 Nafra Vekaleti 1929 senesi bütçesinden 180 000 lira
mn imhasile Maliye Vekaleti bütçesine mumam tah
sisat olarak verilmesine ve Seyrisefain ı-Jaresine 
50 000 liralık muavenet yapılmasına dair 17- IV - 1930 tarihinde 1591 numaralı 

!;anun olarak kabul edilmiştir 

1/614 Revirierde tedavi edilen hastaların hastanelerde ol
duğu gib i derece il e iaşelcri hakkrnda 

1/615 Seyrisefain İdaresinin 1929 senesi bütçesine munıaın 
ve fevkali\de tahsisat verilmesi lıakkmda 

1/616 Sılılıat ve İçtimai Muavenet Vekfıleti 1929 senesi büt-

I -V - 1930 tarihinde 1603 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

17- IV- :t930 tar ihinde 1590 mımaralı 
kanım olarak kabul edilmiştir 

<:Cs inclc 50 000 liralık münakalf' i crası haklmıcla 10 - IV- Hl30 tarihinde 1583 numaralr 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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1/617 1494 numaralı kanunun deniz zabitleri heyetine mah-
sus muvakkat maddesinin A fıkrasını tadil edici 1 -V - 1930 tarihinde 1604 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/618 
1/619 

Başvekalet memurları hakkında Bütçe Encümeninde 
Harici ye V e kaleti 1929 senesi bütçesine 20 000 lira-
lık munzam tahsisat verilmesine da i e 

1/620 ]{öprü müruriyesi hakkındaki 1223 numaralı kanu-

3 - IV- 1930 tarihinde 1579 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

nun tadiline dair 24- IV- 1930 tarihinde 1596 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/621 Hariciye Vekaleti 1929 senesi bütçesirele 64 300 lira-
lık ınunzam tahsisat verilmesine dair 3 - IV - 1930 tarihinde 1579 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/622 Türkiye Cümhuriyetile Amerika Hükumeti arasmda 

aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 12 - IV- 1930 tarihinde 1584 numaralı 

1/623 İcra harç tarifeleri hakkında 

1/624 İstatistik Uınum Müdürlüğü memurları hakkında 

1/625 Askeri ve mülki tekaüt ye askeri istifa kanunu la
yihası 

1/626 Milli Müdafaa Vekaleti 1929 senesi kadrosunun baş 
tarafmdaki meşruhatın sonuna ilave olunacak madde 

kanun olarak kabul edilmiştir 

29 - V - 1930 tarihinde H ükümete ia-
de edilmiştir 

Bütçe Encümeninde 

3- VI- 1930 tarihinde 1683 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

hakkında 26- IV- 1930 tarihinde Hükfımete ia
de edilmiştir 

1/627 Hicaz, Nccit ve Mülhakatı Hükumetile aktolunan 
muhadenet muahedenarnesinin tasdiki hakkında 

l/628 İktısat Vekaleti 1929 senesi bütçesinde 1 900 lirnlık 
ınünakale yapılınasına dair 

1/629 Maliye Vekaleti 1929 senesi bütçesine 40 000 liralık 
munzaın tahsisat verilmesine dair 

1/630 Maliye ve Nafıa Vekaletlerile İstatistik Umum Mü
dürlüğünün 1929 senesi bütçelerinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasında 29 325 liralık münakale yapıl-

15 -V- 1930 tarihinde 1621 nurnaralı 
kanını o~arak kabul edilmiştir 

24- IV- 1930 tarihinde 1597 nurnaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir 

24 - IV - 1930 tarihinde 1597 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

masma dair 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/631 lık ve orta tedrisat ınuallimlerinin terfi ve tecziye-
leri hakkında 10 - VI - 1930 tarihinde 1702 numaralı 

1/632 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1928 
senesi hesabı kat 'isi hakkında kanun olarak kabul edilmiştir 

Divam Muhasebat Encümeninde 
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1/634 

1/635 

-231-

Hulasası 

3 Ilisan 1340 tarih ve 459 numaralı mahsup kanununa 
müzeyyel kanunun 6 mcı maddesinde muharrer müd
detİn temdidi hakkında 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü ka
nununun nınallimler kısmına ait azami kadroyu tes
bit edici 

Dahiliye Vekalcti merkez teşkilatı hakkında 

1/636 Yeniden altı kaza ve seksen tam teşekküllü nahiye 

Muamelesi 

31 - V - 1930 tarihinde 1661 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

15 - V - 1930 tarihinde 1617 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
19 - V - 1930 tarihinde 1624 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

teşkili hakknıda 15 - V - 1930 tarihinde 1612 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/637 mekteplerde askerlik dersleri okutan mualliınlerin 

ücretlerine dair 

1/638 İnşa olunacak şose ve köprüler teahhüdatının gelecek 

31 - V - 1930 tarihinde 1665 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

seneye siı.:ayeti hakkında 5 - VI - 1930 tarihinde 1688 nurnarali 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/639 Mühendis ve fen memurlanna verilecek ihtisas üc-
reti hakkında 26 - V - 1930 tarihinde 1643 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/640 Milli Müdafaa VekaJeti 1929 senesi bütçesinde 

448 llO ·liralık ınüııakale yapılması hakkmda 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/641 Scyriscfain idaresi 1930 senesi bütçesi hakkında 22 - V - 1930 tarihinde 1636 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/642 Başvckalet 1929 senesi bütçesine 10 000 liralık rnun
zam tahsisat verilmesine dair 

1/643 Gümrükler Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 

5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

14 000 liralık münakalc yapılması hakkında 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı. 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
1/644 Konya Ovası sulama idaresinin 1930 . senesi bütçesi 

hakkında 24 - V - 1930 tarihinde 1640 nurnarali 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/645 Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakkında 19 - V - 1930 tarihinde 1625 numaralı 

1/646 İdarei h~susiyelere ait maarif hisseı:ıinden sanat mck
teplerine tefrik edilecek mebaliğe dair kanuna bazı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

maddeler tezyili hakkında Dahiliye Encümeninde 

1/647 Tohumlukların ıslahı için ecnebi memleketlerden 
getirilecek tohumların gümrük resminden muafiyeti 

. ,. 

hakkında 24 - V - 1930 tarihinde 1641 numaralı 
: .. . ~:. . 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/648 Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ilavesine 

dair Dahiliye Enciimeninde 
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No. Hulasası 

1/649 Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesine ve idare 
ve talim heyetinin tasfiyesine dair 

1/650 Adliyc Vekaleti 1929 senesi bütçesine 40 000 liralık 

Muamelesi 

24 - V - 1930 tarihinde 1647 numaralı 
kan un olarak kabul edilmiştir 

munzam tahsisat verilmesine dair 19 - V - 1930 tarihinde 1628 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/651 Berlin Büyük Elçilik binasilc Tahran Büyük Elçilik 
binası arsasının satılmasına mezuniyet verilmesi hak-
kında 31 - V - 1930 tarihinde 1668 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/652 Gümrük memurlarının hayvan yem bedeli, taamiyc 

ve yevmiyeleri hakkında 15 - V - 1930 tarihinde 1615 numaralı 
kanuıı olarak kabul edilmiştir 

1/653 Hapisanelerin idaresi hakkında 

1/654 Harita Umum Müdürlüğii 1929 biitçcsinJc 7 500 lira
lık münakale yapılması lıakkmda 

1/655 Harita Umum Müdürliiğü 1929 senesi bütçesinde 

14 - VI - 1930 tarihinde 1721 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kamuı olarak kabul edilmiştir 

2 500 lirairk münakale yapılması hakkrnda 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/ 656 H er seııc bütçesine konulacak distofaj in talısisatmm 
mütcdavil sermaye olarak istimali hakkında Bütçe Encümenindc 

1/657 . İcra ve iflas kanununun bazı madelerinin tadili hak-
kında 29 - V - 1930 tarihinde Hükı1ınete 

iade edilmiştir 

1/658 Maarif V e kaleti 1929 senesi bütçesinde 3 000 liralık 

münakalc yapılması hakkında 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/659 İstanbul Darülf ünun unun 1927 senesi hesabı kat 'isi 
hakkında 

. 1/660 Maaşatm tcvhit ve tcadülü hakkındaki kanuna mü
zcyyel 1498 numaralı kanuna mcrbut cetvelin taellli
ne dair 

1/661 Devlet demiryolları ve limanları Umum Müdürlü-

Divanr Muhasebat Eneümeninclc 

15 - V - 1930 tarihinde 1614 numaralı 
kanun olarak kabul eelilmiştir 

ğiiniin 1930 senesi bütçesi hakkında 24- V- 1930 tarihinde 1639 ve 31 - V-
1930 tarihinde 1667 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

1/662 Tahlisiye idaresinin 1930 senesi bütçesi hankkında 26 - V - 1930 tarihi'nde 1644 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/663 
1/664 

1928 senesi hazine hesabı umumisi hakkmda Divanı Muhasebat Encümeninde 
Şehir ve köy yatı mektcplerinin 1930 senesi bütı,:cs~ 

hakkında 26 - V - 1930 tarihinde 1645 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/665 Adiiye Vekaleti 1929 senesi bütçesine 35 000 liralık 

munzam tahsisat verilmesine dair 5 - V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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1/666 Dahiliye V eka! eti 1929 senesi bütçesinde 60 000 liralık 
münakalc yapılmasına dair 

1/667 Uyuşturucu maddeler hakkındaki 1369 numaralı 

kanunun sekizinci roaddesilc on altmcı maddesinin sun 

Muamelesi 

19 - V - 1930 tarihinde 1628 numaralı 
kanun ularak kabul edilmiştir 

fılualarıııın tadili hakkında 4 - VI - 1930 tarilıiııdc 1685 numaralı 
h:aııuıı olarak kabul edilmiştir 

1/668 İstatistik Umum :Müdürlüğü 1929 senesi bütçcsiml. ı · 
4 000 liralık münakale yapılması hakkında 22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/669 Devlet memurları maaşatının tevhit ve tcadülü hak

kındaki kanuna iki madt1c t ezyiline dair 

1/670 Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata gö-

15 - V- 1930 tarihinde 1612 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

re tensikı hakkında İktısat Encümcnindc 
1/671 27 şubat 1926 tarih ve 755 numaralı kazanç vergısı 

kanunu ilc bu kaııunun bazı maddclcriııin tadiline 
dair 27 mayıs 1927 tarih ve 1033 numaralı kanunu 
tadil edici İktısat Encüıncninde 

1/672 Sınai mülkiyet hakkında İktısat Encümcniııdc 
J / 673 Askeri memnu nuntakalar hakkındaki kanunuıı 7 in-

ci maddesinin son fıkrasının tadiline dair 

1/674 Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki kaııuna merbut cetvelele bazı tadiHI.t yapıl
nıasma dair 

1/675 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umuın Müdürlüğünün -926 
senesi hesabı kat 'isi hakkında 

1/676 Muamele vergisi kaııuııuııuıı 3 üncü maddesille iki 

31 -V- 1930 tarihinde 1658 numaralı 
karımı olarak kabul edilmiştir 

31 - V- 1930 tarihinde 1659 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

31- V- 1930 tarihinde 1656 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

fıkra tezyili hakkında [') - VI - 1930 tarihimlı~ 1698 ınımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/677 İktısat ve Harici ye V ekaJetl eri 1929 senesi bütçele
rinde ınünakale yapılmasına ve ınunzaın talısisat ve-
rilmesine dair 1!) - V- 1930 tarihinde 1628 numaralı 

kanunla tcvlıidcn kabul edilmiştir 
1/678 Gümrükler Umuın Müdürlüğü 1929 senesi bütçesine 

nıunzam tahsisat verilmesine dair 12 - VI- 1930 tarihinde hıfzcdilmiştir 
1/679 Maliye Vekaleti 1929 senesi bütçesiııdc 23 000 lira-

lık münakale yapılınası hakkmcla 22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/680 Maliye V ekfdeti 1929 senesi biitç csiııde 168 617 liralık 
fevkalade tahsisat verilmesine dair 

1/681 Adliye ve Maliye Vekaletlerile Şurayi Devlet 1929 

22- V- 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

senesi bütçeleriııcle ınünakale yapılınası hakknıda 12- VI - 1930 tarihinde hıfzedilmiştir 
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1/682 Kat 'i ticaret ınuahedesi akdi içjn müzakereye baş

lanmış veya başlanacak Qlan devletlerle nıuvakkat 

l\iuamelesi 

ticari İtilaflar akdine dair 2- VI- 1930 tarihinde 1679 numaralı 
kanun olarak kabul .edilmiştir 

1/683 İstanbul Darülfünununun 1930 .senesi bütçesi hak-
kın da 

1/684 Pariste tesis erlilen «Beyneiınilel Kimya Offisi» ne 

29 - V- 1930 tarihinde 1652 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

iştirak hakkında Bütçe Encümeninde 

1/685 Posta kanununun 1 inci ve 23 üncü maddelerinin ta-
dili hakkında Bütçe Encümeninde 

1/686 Sıhhat ve 1Çtinıai Muavenet Vekaleti 1929 senesi büt-
çesinde münakale yapılınası hakkında 

1/687 Jandarma Umum Kumandanlrğı 1929 senesi bütçe-

26 - V - 1!)30 tarih inde 1648 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

sinde nıünakale yapılınası hakkında 22 - V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/688 Maliye, Maarif ve N afıa V ekalotleri 1929 senesi büt-
çelerinde münakale yapılınası hakkında 12- VI -1930 tarihindtı hıfzcdilmiştir 

1/689 Mill.i Müdafaa Vekaleti 1929 senesi bütçesinde müna-
kale yapılması hakkmda 22- V - 1930 tarihinde 1635 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/690 Türl{tye Cüınhuriyetile İngiltere , Fransa, İsveç ve 
Romanya Hükumetleri arasında imza edilmiş olan 
ticaret ve seyrisefain muahedeleriııin tasdikı hak-
kında 1670, 1671, 1672 Ye 1674 numaralı ka

nun olarak kabul edilmiştir 

1/691 Yüksek ziraat mektebine kabul olunacak ta.lebenin bir 
sene çiftliklerde staj görmeleri haklanda 8 -VI - 1930. tarihinde 169~ numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

1/692 N afıa fen mekteplerile yüksek mühendis mektebi res
sam ve topoğraf şubelerinin tevhidi ve yüksek mühen
dis mektebinin 1928 senesi tasarrufatmdan olan 34 770 
lira 18 kuruşun mezkı1r mektebin 1930 senesi bütçesine 
ilavesine dair 

1/693 8 haziran 1929 tarih ve 1504 numaralı kanuna bazı 
maddeler tezyili lıaklunda 

1/694 İsldn Umuml\1üdürlüğül92!) senesi bütçesinde 10 000 

31 -V - 1930 tarihinde 1659 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

31 -V- 1930 tarihinde 1663 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

liralık münakale yapılması hakkında 22- V- 1930 tarihinde 163~ numaralı 
h:anunla tevlıiden kabul edilmiştir 

1/695 Maliye ve Dahiliye Vekaletlerile İsldn Umum Müdür
lüğü 1929 senesi bütçeleri arasmda 32 000 liralık mü-
nakale yapılması haklunda 22- V- 1930 tarihinde 1635 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
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1/ 696 Ankara lmar Müdürlüğünün 1930 senesi bütçesi hak
kında 

1/ 697 Giresun vilayetine G4 000 liranın ikrazr hakkında 

1/698 Tahsisat harici yapılan tealılıüdat ve mübayeatm su
reti tcdiye ve takibi h akkında 

1/ 6!)9 Maliye Vekilieti 1929 senesi bütçrsine 189 480 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair 

1/700 Maliye Veldilcti Tapu ve Kadast ro Umum Müdürlük
lel'i 1929 senesi bütçeleri arasmda münakale yapı.lma 

snıa dair 

1/ 701 Seyrisefain t daresinin 1929 srnrsi bütçrsinde munzam 
tahsisat verilmesine dait· 

1/702 E vkaf Umnm Müdürlüğü 1929scncsi bütçrsinde 5~,000 

Muameiesi 

26 - V - 1930 tarihinde 1646 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

29 -V - 1930 tarihinde 1650 ml'maralr 
kıınnn olarak kabHl cüilmi~t.ir. 

2 - VI - 1930 tarihinde İ677 numaralı 
kamın ol ıı rak kabul eılilmiştir, 

26- V - Hl30 tarihinde 1648 numaralı 
kan unla tcvhidrn kabul edilmiştir 

2G- V - 1930 tıırilıinde 1648 numaralı 
kanunla tcvhiden kabul edilmiştir 

2-1 - V - 1930 tarihinde 1642 numaralr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

li ralık münakale yapılması h aklmıda 29 - V - 1930 tarihinde 1655 numaralı 
kanun ol arak kabul rdilmi şti r_ 

1/703 Hariciye Vekuleti 1929 senesi bütçesinde 3 000 liralık 
münakale yapılması hakkrnda 2f-i - V - 1930 tarihinde 1648 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/704 Beynelmilel eşya nakline mütedair mukavele ile bey
nelmilel yolcu ve bağaj nakline ait mukavcieye iltilı ak 

edilmesi hakkrnda 31 - V - 1930 tarihinde 1673 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 

1/705 Memurin kanununun 1 inci muvakkat ma<ldesindeki 
müddet:in t cmdidi hakkında 31 - V - 1930 tarihind e 1666 numaralı 

ka nun olarak kabul ed ilmiştir_ 

1/ 706 Türkler ve türk şirketl eri tarafından iştira ol'unan bu
harlı sefainin gümrük resminden istisnasma dair ol an 
kanuna iki madde tezyili haldemda 8 - VI - 1930 tarihinde 1699 numaralr 

kanun olarak kabul rdilmiştir. 

1/ 707 Maliye Vekaleti 1929 senesi bütçesine munzam tahsi
sat ve r·ilmesine dair 

1/708 24 mayıs 1926 tarih ve 1296 mımaralı kaJıuna iki mad-

29 - V - 1930 tarihinde 1654 numaralı 
kanun olurak kabul edilmiştir, 

de tezyili hakkında 12 - VI - 1930 tarihinde 1716 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir_ 

1/70!) Pull uk ve saire için bir sermaye t esisi hakkında 2 - VI - 1930 tarihinde 1681 ımınaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/710 Ziraat Bankasınca tedarik ve tevzi olunacak tohum
luklarm maliyet ve satış fiatları arasındaki 'farktan 
mütevellit zararl arın İktısat Vekaleti bütçesinden ö
denmesi haklanda 2 - VI - 1930 tarihinde 1682 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 



ltul§.sasi M:uameiesi 

1/711 S eyyar küçük srhhat. memurlarııırn zati binek hay-
vanlarımı yem bedeli verilmesi hakkında Bütçe EncÜnH'ninde 

1/ 712 Ticarethanelerde YC billimum mücssesatta bulunan ve 
han , apartman YC otellerde oturanlarm verrneğe mec-
bur oldukları lıüviyet varakası hakkında 10- VI - 1930 tarihinde 1704 numaralı 

kanun olarak kabul cdilınişür 
1/71::l Türkiye Cümhur[yctilc Estonya Hükümeti arasmda 

ınün 'akit ticaret ve S<'yrisefain mnalıcLknamesinin tas-
dikr hakkmda 7 - VI - 1930 tarihinde 1692 numaralı 

ka nnn olarak kabul edilmiştir 
1/714 Türkiye Cümhuriyrti ile tspanya Hükumrti arasında 

imza edilen uzlaşma, adli tesv iye YP hakem muahede-
sinin tnsdilu hakkında 2 - VI - 1930 tarihinde 1680 numaralı 

kanım olarak kabul edilmiştir 

1/715 Umnml: ve hususi ka1m saliilıiy<'tini haiz mahkemeler 
arasrndaki itilfıfatrn lıalli hakkmda 

1/716 Ziraat md~tep ve müesseselerinin sureti idaresi hak
kında 

1/717 Milll bankalarca teşkil oluna en k şeker şirketine ış

tirakc \ 'C avans verilmesine dair 

1/ 718 Cümhnriyf't Merkez Bankası hakkında 

1/719 Tabahrt ve şu aba tr san 'at larm m tarzı icrasma dair 

4 - VI - 1930 ,tari~inde 1684 nurnarali 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2 - VI - 1930 tarihinde 1678 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

10 - VI - 1930 tarih inde 1709 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

ll - VI- 1930 tarihinde 1715 numaralı 
kanun ol .arak kabul edilmiştir 

olan kanuna bazı maddeler tezyili lıakkrnua 4 - VI - 1930 tarihinde 1686 numaralı 
buiun olarak kabul edilmiştir 

1/720 10 eylul 1337 tarih ve 151 numaralı kanunun 7 inci 
maddesine bazı fıkralar ilavesine daiı' 

1/721 Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasmda 
aktolmıan ticaret mukavelesinin tasJikr lıakkmda 

1/722 Hariciyc V ckalctilc Matbuat Um um i\Iüdürlüğü 1929 
senesi bütçelerinde 3 500 liralık münakale yapılması 

• 
5 - VI - 1930 tarihinde 1687 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

7 - VI - 1930 tarihinde 1689 numaralı 
kanım olarak kabul edilmiştir 

haklanda 12 - VI · 1930 taı'ihinde hifzedilmiştir. 

1/723 Maarif tcşkil5tı hakinndaki kanunun ll inci maddesi 
hükmünün iki senr tecili hakkında 

1/724 Ticaret tc tağşişin men 'i ve ilıraeatrn mü ra ka besi h n k-

10 -VI - 1930 tarihinde 1707 numaralı 
ka.nıın olarak kabul edilmiştir 

kında 10 - VI - 1930 tarihinde 1705 nu111aralr 
kanunla kabul edilmiştir 

1/725 Ziraat Danknsr haldnnclaki kanunı:ı bazı maddeler 
tezyiline dair 

1/726 Türkiye Cümhlil'iyctile Bulgaristan Kırallığı arasın

d& mün 'akit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 

S - VI - 1930 tarihinde 1697 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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tasdikı hakkında 

1/727 Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Hükumeti ara
smda m ün 'ak it ticaret mukavelenamesinin tasdikı hak-

Muamelesi 

7- VI- 1930 tarihinde 1691 numaralı 
loımın olrirak kabul edilmiştir 

kında 7- VI- 1930 taı·ihinde 1690 mımarah 
knmın olaı·ak kabııl edilmiştiı~ 

1/728 Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Hükumeti arasın-. . 
da atkedilen ikamct, ticaret ve seyriscfain mukavele-
namesinin tasdikı hakkında 

1/729 . Islah ı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin tadili 

8 - VI- 1930 tarihinde 1696 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

hakkında 8 - VI- 1930 tnrihincle 1694 mımaralı 
karnın olarak kabul edilmiştir 

1/730 Tasarruf sandıkları tesisi hakkında 

1/73ı İktısat Vekalctincc mübayaa olunacak merinos koç ve 
koyunlarının tevzii hakkinda 

ı/732 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu maqdcsi-

10- VI- 1930 tarihinde ı71ı numaralı 
kanun olar·ak kabul eelilmiştir 

10- VI - ı930 tarihinde 1703 numara
lı kannıı olarak ka bul edilmiştir 

nin tadili hakkında 8- VT- ı930 tarihinele 1693 nuınarnh 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/733 Ziraat makinel erinde ve ziraatte müstamel mevadı 

müştail e ye muharrikcl er il e müstalızaratı kimyeviye
nin rüsumu haklundaki kanunun bazı mutld cı l rı·inin 

tadiline V(' bazı maddel er tl'zyiline dair 

ı;734 Ankara şehri su tesisatı hakkında 

ı/735 .Jandarma kanunu layilıasr 

. ı/7.36 . Ziraat, s .anayi ve ~'Iaadin Bankalarına avans veril-

ıo- VI- 1930 taı::ilıinde 17ıO nuımınılr 
kanun olarak kabul edilmiştir 

10- VI- 1930 tarihiııcl~ ı712 numanıh 
kanun olara k kabul edilmiştir 

10- VI- 1930 tarihinde ı706 numaralı 
kanun olm·ak kabul edilmiştir 

mesi hak km da 1 O - VI - ı930 tarihinde 1713 numaralı 
kanım olarak k:ıh.ul edilmiştir 

1/737 Cemiyetler kanunu liiyi.hasr Dalı il iye Enrürneninde 

ı/738 . Kibrit ve Çakmak İnhisarr tsletmesinin devrine ve ıo . . . 
milyon liralık istikrn z akdine dair· 15- VI- 1930 tarihinde ı722 numaralı 

1/739 Türkiye Cümhuri~et.ilc Fenlandiya Hükumeti arasın
da ıni:ina'kit ticaı·et ve seyrisefain muahedcnamesinin 

kanım olarak kabul edilmiştir 

tnsdikı Jıakkrndn 12- VI- ı930 tarihinde ı 719 numaralı 
kanun olarak kabul rdilmiştir 

l/740 Türkiye dalıilindeki f::ıbrika lardan istihs::ıl edilecek 
şeker, petrol ve ınüştakkntrndan dahili istihlak ver
gisi almmam::ısı ve gümrük tn rife kanununun . 695 
incj madcle~inin (C ve D) fıkmlarrnrn tadili hak-
kında ı2- VI- ı930 tarihinde ı718, ı 720 nu

maralı kanun olaı·ak kabul edilmiştir 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/741 Türkiye Cümhuriyetile Yunan Hükumeti arasında 

aktedilen mukavelenamenin tasdikı hakkında 17 -VI - 1930 tarihinde 1725 numaralr 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/742 Ankara Şehremanetince aktedilecek istikraza Maliye 
Vekaletinin kefaletine daiı· 16- VI -1930 tarihinde 1724 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/743 ll haziran 1930 taiı·h ve 1715 numaralı kanuna mü

zeyyel kanun Hlyihası 

1/7 44 Seyrisefa in idaresinin 1927 senesi hesabı kat 'isi hak-

25 - IX - 1930 tarihinde 1726 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

kında kanun layihası Divam Muhasebat Encümeninde 
1/745 Hali harpte bulunan ordular yaralrlarınm tehvini 

iztirap ve islahı halleri ve üseraya yapılacak muamele 
hakkındaki mukavelelerinin tasdikine dair kanun 
layilıası Milli Müdafaa Encümeninde 

1/746 Askeri şahıslar tarafından işlenen suçlarm af ve tecili 
hakkında kanun layihası Milli Müdafaa Encümeninde 

1/747 Bazı devairin 1930 senesi bütçelerinde münakale 

1110 
1/11 

1/12 
1/14 

yapılmasına ve Milli Müdafaa VekaJeti bütçesine 
munzam tahsisat verilmesine dair kanun lfıyihası 2 - X - 1930 tarihinde 1727 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

B - İkinci içtimadan müdevver layihalar 

1337 senesi hazine hesabı kat 'isi hak km da 
1338 senesi hazine hesabı kat 'isi 

1339 senesi hazine hesabı kat 'isi 
Telif hakkı kanunu 

Bütçe Encümeninde 
Bütçe Encümeninde · 

Bütç~ Encümeninde 
Hariciye Encümeninde 

1/15 Ticaret kanununun 100 ve 150 inci maddelerinin 
tashihi hakkında 29 - V - 1930 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir 
1/21 Gümrük idareleri ile tüccar arasmda tarife tatbika

tmdan mütevellit ihtilafatm hakem vasıtasile sureti 
halline mütedair 8 nisan 1334 tarihli kanuna bir 

1/69 

madde tezyili hakkında, 9 - XI - 1929 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştir 

Genç dernekleri teşkili hakkında 21 - XII - 1929 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştir. 

1/79 Bahriye miitahassıs zabitanına verilccek zamaim 
hakkında Bütçe Enciimcninde 

lj80 Tahriri musakımfat ve arazi komisyonları memurini 
hakkında 21 - XII - 1929 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir 
1/86 Gümrük kanununun kırk üçüncü maddei muaddele-

sinin tadili hakkinda 4 - I - 1930 tarihinde 1549 numaralı 
kanun olarak kabul · edilmiştir 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/125 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 45 inci 
maddesinin tadiline dair kanun layihası 10 - III - 1930 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir. 

1/132 Dahiliye memurini kanun layİlıası 9 - VI - 1930 tarihinde 1700 nuıp.aralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/159 İnhisar İdarelerinin şahsiyeti hükmiyeyi haiz müesse-
sat halinde ve mülhak bütçe ile idaresi hakkında 31 - V - 1930 tarihinde 1660 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/160 Tüccar tarafından hariçten celbolunaıi şeker ile petrol 

ve benzinden masarifi idare olarak alınan mebaliğiıı 

1/171 

1/192 
1/199 

sureti tahsiline dair 21 - XII - 1929 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştir 

Devlet Matbaası tahsisatmm mütcdavil sermayesı 

halinde istimaline dair kanuna bazı mevat tezyili 
hakkında. 

Askeri rütbe eshabııun unvam lıakkmda . 

Mükellefiyetini vaktmda eda edenlere teshilat iraesine 
ve ınİadında tediyc edilmiyen vergileı·e zamaiın İcra-

6 - I - 1929 tarihinde Hükümete iade 
edilmiştir 

Milli Müdafaa Encüıneninde 

sına dair 9 - XI - 1929 tarihinde I-Iükümete 
iade edilmiştir 

1/206 Eytaın ve eraınil maaşlarmdan yüz kuruşa kadar 
olanlarm tasfiyesine devam hakkında 3 - VI - 1930 tarihinde 1683 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
1/248 İspirto ve meşrubatı küuliyc inhisarı hakkındaki 

kanuna bir fıkra tezyili hakkında 10 - III - 1930 tarihinde Hükümete 
iade edilmiştir 

1/256 1925/1341 senesi hazine hesabı umuınisi hakkında. 21 - IV - 1930 tarihinde 1592 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/260 
1/273 

Kadastro ve tahrir kanunu li'tyihası 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
hesabı kat 'i kanun la.yihası 

1926 senesi 
Bütçe Encümenindc 

5 - XII - 1929 tarihinde 1534 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

1/283 İnhisarı duhan kanununuı1 45 inci maddesine müzey
yel ' 1332 numaralı kanunun 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasınm tadiline dair 20- I- 1930 tarihinde Hükümete iade 

edilmiştir 

1/304 Eğlence, husus! istihlak vergisi kanununun tadili 

1/307 
1/311 

1/324 
1/330 

hakkmda 19 -V - 1930 tarihinde 1629 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Nüfus kanunu layİlıası Dahiliye Encüıneninde 
Devlet kuvvetleı·inden çıkarılan bazı sefainin satıl-

masma izin verilmesi hakkmda 26- XII- 1929 tarihinde Hükümete ia
-de edilmiştir 

Ölçüler hakkında kanun layİlıası Bütçe Eııcüıneninde 
Bilavasıta teklife ait temyiz komisyonlarının teşek-
külü suretine dair 21- XII- 1929 tarihinde . Hükümete 

iade e?ilmiştir 
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No. Hulasası 

1/333 Harici ticaret dairesinin teşkiline dair 

1/339 Talılisiyc Umum l\Iüdürlüğü memurlarının tekaüt ma-

Muamelesi 

14- XII- 1929 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir 

aşları hakkında 21- XII- 1929 tarihinde Hükumete 

1/341 

1/35ı 

ı/378 

ı;4ı1 

1/4ı3 

ı/426 

ı;44ı 

ı;44t! 

1/447 

Askeri m em n u mmtakalarda buluı~an ve eşitasa ait 
olan gayri menkulatın bedelsiz olarak cmÜıki milliye 
ile değiştirilmesine dair 

İstatistik teşkilatma dair 

Yapılacak muallim ınektepleri inşaatında kullanıla
cak mühendis ve mimarlar hakkında 

Belediye kanunu layİlıası 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline dair 

' . 
22 nisan 1341 tarih ve 655 numaralı ticaret ve sanayi . ' 

odaları kanununa müzeyyel kanun layihası 

Umum hıfzıssıhha hakknıda 

Ormanları idari ve fenni ınuaınelatı hakkında 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Li
man ve Rıhtım İdareııinin 1341/1925 senesi adi ve fev
kaladc bütçeleri hesabı kat 'ileri hakimıda 

ı/449 Resülayn Kazasınm ııalıiye haline, Fclike Koçhisar 

iade eelilmiştir 

Bütçe Encümeninde 

1 - Il - ı930 tarihinde 1554 numai·alı 
lmnuıı olarak kabul edilmiştir 

2ı -:XII- ı929 tarihinde Hükumete 
iade cdilmistir . . 
3 - IV - 1930 tarihinele 1580 numaralı 
kanun olarak kabul edi1miştiı· 

ı - Il - ı930 tarihinde ı555 numaralı 
!~anun ola~ak k~bul edilmiŞ'tir 

10 - IV - 1930 tarihinde Hükumet ta
rıı:fıııdan geri alınmıştır 

24 - IV - ı930 tarihinde ı593 numaı:~h 
kaııun olar~k kabul ~dil~iştir 
İktısat Encümcnindedir 

14- XI- 1929 tarihinde 1530, 1531 
numaralı kamin olar~k kabul edilmiş-
tir 

nalliyesinin kazaya ifrağı hakimıda 14- XII- 1929 tarihinde Hükumcte 
iade eJilmisti,r 

1/ 452 Hukuk usulü muhakomclcri kanununun 573 üncü 
maddesine bir fıkra ilasesine dair 1~ ·-XII - 1929 tarihinde ı539 numa

ralı kami.n olarak kabul eclilmisti'r . . 
ı/466 Tütün inhisarı hakkında !) -VI- 1930 tarihinde 1701 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
ı 

1/467 Ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununun yedinci 
maddesini taclil edici 20- I- 1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir 

1/4 74 Tütün 1darci l\Iuvakkatesi hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanun layihası 

1/ ,Ul3 BaşYckftlct memurini hakimda 

1/ 484 Samsunda mukim Zülkarin Efendinin malıkum oldu
ğu para cczasmm affi hakkında 

ı2- VI - 1930 tarihinde 577 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 
23 - XI - ı929 tarihinele Hükümete 
iwle edilmiştir 

ı - II - 1930 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/492 Orta tcdrisat ve daimi ve serbest muallimlcrinin ter-
fileri hakkında 21 - XII - 19~9 tarihinele Hükılmcte 

i aıle eclilmi~tir. 

1/493 ll nisan 1334 YC 7 haziran 1926 tarihli gümrük kanun-
laril c müzeyyclatı bazı maJJelcriııin taclili hakimıda 15- VI- 1930 tarihinde 1723 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/496 'I'cş\'ikr sanayi kaııuınınun 26 mcı maddesinin tadili 

ve 42 iııci maddc:,;inin ele ilgası hakkında 24-XII-192!:1 tarihinde 1543 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/499 
1/500 

1930 senesi nüfus tahriri hakkında Dahiliye Eneüıneııincle 
Bazı şehirler arasında telefon tesisatı vücuda getiril-
me:,;i için (Telefon aks iyon bulunhat L. l\1. erikson ) 
şirketi ilc imza olunan mukavelenin tasdikı hakkında 20 - I - 1930 tarihinde Hükılınctc 

1/501 Bazı malıall cr menkul ma l larınıla h nsu:,;] olarak mev
cut bulunan tasanuf şeki llerinin tasfiyesi hakkında 

1/502 Arazinin kısa bir müdJet zarfmda umumi tahririnin 
icrasile yeni kıymetl eri üzerinden vergi alınmasınm 

iade ed ilmiştir~ 

~\dliye Encümeninde 

temini için tecrübeler ierası hakkında 29 - V - 1930 tarihinıle 1651 numaralı 

1/505 Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadİline dair 

1/506 ll ağ· ustos 1325 tarihli askeri tcldüt ve istifa kanunu-

kanun olarak kabul edilmiştir 

14-XII-1929 tarihinde 1538 numaralı 
!<anun olarak kabul edilmiştir 

nun muaddcl maddesinin tadili hakkınıla 19 - V - 1930 tarihinde 1626 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/512 Türkiyede ecnebi tebaa:,;ı tarafıııuan yapılınası mcmnu 
olan san 'atlar hakimıda lktisat Encümeııinde 

1/514 Bürükselde toplanan milletler arasındaki telgraf kon
feransı tarafından ittihaz edilmiş olan mukarreratın 
tasdiki hakkında 30-XII-1929 tarihinde 1546 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
1/515 Maarif Vekaleti 1928 seııc:,;i bütçesine 130 000 liralık 

fevkaladc tahsisat veri lmesine dair 

1/521 Türkiye Cümhuriyeti namıııa imza edilmi::; olan ithalat 
ve ihracata mevzu tahdidatın ilgasına ait mukavelena
mc ilc ayni tarihli deri ve kemik ihracatına miiteallik 

26-XII-1929 tarihinde 1544, 1545 nu
maralı kanunla tcvhiden kabul edil
miştir 

itilafnamelerin tasdilo hakkında 5 - 1930 - tarihinde Hüklımct tara
fın dan geri alınmıştır 

1/526 Erzmum - Sa.rrkaımş - Kars ve Şuabatı Demiryolları 
İdaresinin 1341/1925 senesi hesabı kat 'isi hakkında 14- XI- 1929 tarihinde 1532 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 



• 

2 - Teklifler 

Üçüncü içtima zarfında verilen 28 tekliiten 20 si rcscıı veya lcvhiclcn kanuıı olarak kabul edil
miştir. 8 i encümenlerdcdir. 

Geçen seneden müdevver 35 tcklife gelince bnnlanlaıı 5 resen veya tevlıide ıı kanun o,larak kabul 
edilmiş, 5 i sahibi tarafından geri alınmış, ı i hıfzedilmiştir. Geriye kalan 24 ü encümenlerdedir. 

A - Uçüncü içtima zarfında verilen teklifler 

No. Hulasası 

2/ı09 Edirne (Hasan Hayri Bey ve arkadaşları) - ı92.6 tarih 
ve 885 numaralı İskan kanununun mer 'iyete iadesi 

Muamelesi 

haklunda [ı - XII - İ929 tarihinde ı535 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2/110 İzmir (Müııür Bey) - Maaş kanununun ikinci madde
sine bir fıkra ilavesine dair 

2/11ı Denizli (Necip Ali Bey ve arkadaşl arı) - Elaziz Meb'
usu merhum Mustafa Bey ailesine lıidematı vataniye 

ı5 - II- ı930 tarihinde ı559 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

tertibinden maaş tahsisine dair Bütçe Encümeninde 
~/112 İzmir (Münir Bey ve 4 arkadaşı) - Müteaddit zevata 

hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
kantınnn üçüncü maddesine bir fıkra ilavesine dair Bütçe Encüıneninde 

2/113 İdare H eyeti - Büyük Millet Meclisi ı929 senesi bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakalc İcra-

sına dair 

2/114 Bütçe Encümeııi - Hudutlar ve Salıiller Srhhat Umum 

30 -XII - 1929 · tarihinde 1548 numa
ralı kanun olarak kabul eelilmiştir 

Müdürlüğünün 1929 senesi bütçe kanununa müzeyyel 30- XII- 1929 tarihinde 1547 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

2/115 Kayseri (Has..·m F erit ve Mardin Meb'usu İrfan 
Ferit Beyler) - Uınuru belediyeye ait ahkfınu ceza-
iye lıaklmıdaki kanumuı bazı maddelerini tadil edici ı5 -V- ı930 tarihinde ı608 ımınaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
2/116 ldare H eyeti - Riyaseti Cümhur ı929 senesi bütçesinin 

bazı fasıl ve maddelerine munzam tahsisat verilmesi 
hakkında 

2/117 Kütahya (Nuri B. ve 4 arkadaşı) - Tapu harçları ka-

27 - I - ı930 tarihinde ı553 numaralı 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir 

nununa müzeyyel l\faliye Encürneninde 
2/118 Muğla (Ali Nazmi B.) - İdarei uınunıiyei vilayat 

kanununun ıo6 ve ı 40 ın cı maddelerinin tadiline 
dair 20- II- 1930 tarihinde ı562 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
2/119 Erzincan (Sa:f:fet B. ve 113 arkadaşı) - Türk Ocak

ları Merkez Heyetince aktedilecek istikraııa Maliye 
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No. Hulasası 

Yeldiletinin kefaletine dair 

2/120 Kayseri (Ahmet Hilmi ve Hasan li'erit Beyler) -
29 mayrs 1926 tar·ih ve 862 numar:ı h kanuna mü-

Muamelesi 

20 - II- 1930 tarihinde 1563 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

zeyyel kanun teklifi Büt<}e Encünwn inde 
2/121 İstanbul (Süreyya Paşa) Belediye vergi Ye 

resimleri kanununun beşinci , altrııcı ve yedinci mad-
delerinin ilgasma dair Dahiliye Encünıcııiııde 

2/122 İstanbul (Süreyya Paşa) - Köprülerden müruriye 
resmi alınmaması haklernda 

2/123 İstanbul (Süreyya Paşa) - Tiyatro ve sinema biletle
rinden yalmz yüzele on nisbetinde vergi alınması 

24- IV- 1930 tarihinde 1596 numamlr 
kanunla tevhidcn kabul ed ilmi ştir 

hakkında Maarif Enetimeninde 
2/124 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1929 senesi büt-

çesine 3 600 liralık munzam tahsisat verilmesine dail' 27- III- 1930 tarihinde 1576 numara
h kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

2/125 İdare Heyeti - Büyük lVIillet Meclisi 1929 senesi büt-
~esiııe 3 600 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 26- IV - 1930 tarihinde 1599 numaralı 

kanunla tcvlıideıı kabul edi lmi ştir 
2/126 Kocaeli (Reşit Saffet B.) -Gümrük kmmnunun 5 inci 

maddesinin 14 üncü frkrasııırn taclili hakknıda 

2/127 İdare Heyeti - Riyaseti Cümhur 1929 senesi bütçe-

5 - V- 1930 tarihinde 1605 ıınmaralr 

kanun olarak kabul edilmiştir 

sinde 1 000 liralık münakale yaprlmasr h akkınd:ı 5 - V- 1930 tarihinde 1606 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

2/128 İdare Heyeti - Nisabı müzakere kanuıınnuıı bazr 
maddelerini taclil edici 15 -V - 1930 tarihinde 1613 numaralı 

kanunla tevhideıı kabul edilmiştir 
2/129 Gümüşane ( Hasan Fehmi B. ) - 14 hazinın 

1326 tarihli müsakkafat kanununun 28 inci maddesine 
müzeyyel Bütçe Encümeniııde 

2/130 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1929 senesi büt-
çesine munzaın tahsisat verilmesine dair 

2/131 İdare Heyeti - Nisabr müzakere kanununun yedinci 
maddesini muaddil 272 ııunı:ır::ılr k:ınun hüküml eri
nin ilgasr hakkınd a 

Z/132 Erzincan ( Saffet Bey ) - 21 mart 1927 taı·ih ve 
995 numaralı kanunun 1 inci maddesine bir· fıkr:ı 

G -V - 1930 tarihinde 1606 numaralı 

kanımla tcvhidcn kabul edi lmi ştir 

15 -V - 1930 tarihinde 1613 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

tezyili hakkında 31 -V- 1930 tarihinde 1667 numaralı 
kaııun olarak kabul ed ilmi ştir 

2/133 İdare Heyeti - Büyük Millet Me cl isi 1929 senesi büt
çesinin 1 inci faslrnm 2 inci faslmm 2 inci m:ıdde
sindeki tahsisatm mahsup muamelesi haldnncl:ı 

l:. 

22- V- 1930 tarihinde 1635 numaralı 
kanunla tcvhidcn kabul edilmiştir 
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2/143 Muğla ( Ali Nazmi Bey ) - Belediye kanu
mma iki madde ilavesi hakkında 

2/ 135 Yozgat Süleyman Sırrı Bey ) - Ankarannı 

müstakbel planından dolayı tasaıT ıfları menedilen 

Muamelesi 

2- VI- 1930 tarihinde 1676 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

arsa vergilerinin tecili hakkında Dahiliye Encümeninde 
2/136 Tekirdağ ( Cemil Bey ) - Türk Ocakları Mer

kez Heyetince aktedilen istikı·azlar baliğinin hazine-
ye devri hakkında 10- VI -1930 tarihinde 1714 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

B - İkinci içtimadan müdevver teklifler 

2/2 Aksaray (Kazım B.) - A varız akçalarımn belediyelere 
devri hakkmda 

2/3 · Çorum (Dr. Mustafa B.) - Sılıhiye ve Muaveneti İçti-

7 - IV - 1930 tarihinele sahibi tara
fından geri alınmıştır 

miye vergisi unvanlı Dahiliye Encümeninde 
2/4 Kırklareli (Dr. Fuat B.) - Çocuklarm içki ve tütün 

2/6 
2/7 

kullanmalarnun men ' i hakkında 24 - IV - 1930 tarihinde 1593 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

Aydrn (Mitat B.) - Nafıa fen mektebi küsaclma dair Bütçe Encümeııinde , ' 
Manisa (Yaşar B.) - Bağ ve balıçe ve emsali mezru-
atrn sulanmasmda kullamlan motorlara muktazi 
mevadı müşteilenin gümrük ve istihlilk resimlerinelen 
muafiyeti hakkında Bütçe _Encümeninde 

2/10 Sabık Siverek Meb'nsu (Kadt'i Ahmet 13.) - Ağaç 
dikme unvanlı İktisat Encümeninde 

2/12 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Memurin kanununun 
üçüncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında Bütçe Encümenind e 

2/13 Kırklareli (Dr. Fuat B.) - Veraset ve intikal vergisi 
ha]{kmclaki kanunun ikinci maddesine bit fıkra 

tezyiline dair 

2/15 İstanbul (Süreyya Paşa) - Tapu senetlerinde muhar
rer krymetin kıymeti hakikiye olmasına ve istimHi-

13 - III - 1930 tarihinde sahibi tara
tmdan geri almmrştrr 

katın işbu kıymete göre icra eelilmesine dair Bütçe Enciimeninde 

2/19 İstanbul (Süreyya Paşa) - Belediyelerden yüzde il-.:i 
nisbetinde merkezi Hükumet vergısı alınmasına 

ve tarik bedelinin msfrmn belediyelere ait olmasma 
dair 

2/21 Sıvas (Remzi B.) - Milli paraınız kıymetinin tesbit 
ve tezyidi ve memleketin iktisadi inkişafınm tesrii 
için mevcut bazı çarelere tevessiil edilmesi, ithala
tımrzın tenkisi ve bazı vergi ve resimler varidatrmıı 
tezyidi ha k km da 

ı . 

Bütçe Encümeninde 

7 - VI - 1930 tarihinde sahibi tara
fı ndan geri alınmıştır 
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2/22 İstanbul (Süreyya Paşa) - Ziraat bölükleri teşkili 
hakkında Blitçe Encümeninde 

2/24 Sıvas (Remzi, Denizli Mazhar Müfit Beyler) -Tütün, 
şeker ve şekerli mevat, İspirto, meşmbatı küuliye 
inhisarlarının mülhak bütçelerle idaresi ve varidat 
ve masarifatmın cibayet ve icrasmdan sonra Divam 
Muhasebat murakabesine tabi tutulması hakkında 31 - V- 1930 tarihinde 1660 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

2/2G Manisa ( Sami B. ) - İspirto, meşrubatı künliye inhi-
sarı kanununun 29 uncu maddesinin tadili hakkmda Bütçe Eneümeninde 

2/26 Erzurum (Necip Asnn B.) - Kağıt paranın kıymeti-

nin arttırılması hakkında Bütçe Encümeninde 
2/35 Sıvas (İbrahim B.) -Bütün Devlet memur ve müstah-

demlerine aile ve çocuk zamlan itası hakkında Büt~e Encümenincle 

2/36 Marelin (Ali Riza B. ) - Zürrar takviye ması-afmclan 
tebeyyün ettirilen ve cttirilccek olaıı nı ebaliğden 

istirclat kılınacak olanlarm Ziraat Bankasma itasr 
hakkında Bütçe Encümeninde 

2/39 Yozgat (Tahsin B.) - Ankara Şehreınaneti hududu 
dahilinele muhtelif malıallerden nakledilecek fide, 
fidan ve agaçların ücr·eti nakl iyeleri hakkında Bi.itçe Encünıeninde 

2/40 Kırklareli (Fuat B.) - Oyun ve eğlence mahalleı·i 

tesis ve idare etmek hakkının Himayei Etfal Cemiye-
tine verilmesi hakkmcla 3 - IV - 1930 tarihinde 1580 numaralr 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

2/41 Kırklareli (Fuat B.) -: Himayei Etfal pulu ihdası 

hakkrnda 

2/42 Tekirdağ ( Celiil Nuri B.) - Dalıili n izanmaıueıı in 

13 - III - 1!:>30 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır 

22 inci maddesine lıir- fıkra ilavesi hakkında Teşkilatı Esasiye Encümenindc 

2/43 Konya (Ahmet Haın<li il.) - Aşarın ilgasile yerine 
ikame edilecek vergi hakinndaki kanım ile saynn 
kanunu mucibinee vililyet hissesi olarak ü•fı'ik olu
nan ınebaliğin laakal msfımn lıiclemııtr züıTaiyeye 

tahsisine dair Dahiliye Encümenincle 
2/44 Mardin ( Nuri B. ) - Kelebek lıastalığrmn distofajin 

veya mümasili ilaçlarla imhası eliğer tnfeylilt hasta-
lıklarının tedavisi hakkında Bi.it(:<' Encümenincle 

2/45 Kırklareli (Dr. Fuat B.) - Çocuklarm sinema ve 
tiyatrolara kabul edilmemeleri hakkında 23 - XII - 1!:!29 tarihinde hıfzedilmiş

t ir 
2/47 Muğla (Nuri B.) - Sicilli nüfus kanununa bazr ınevat 

tezyili hakkmda Dahiliye Encümeninde 
2/50 Konya (Ahmet Harndi B.) - Ziraat odaları teşkiline 

dair Adiiye Encümeninde 
2/54 Antalya (Ahmet Saki B.) - Umumru belediyeye a it 

ahkanu cezaiye hakkındaki 17 kilnunusani 1927 tarih 
ve 959 ımınaralı kanunun ikinci maddesinin tadili 



-246-

No. Hulasası 

hakkında 

2/56 Kastamonu (H. Fehmi B.) - Kastamonu vilayetine 
merbut Taşköprü kasabası harikzedelerine muavenet 

Muamelesi 

15 - V - 1930 tarihinde 1608 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

hakkında Bütçe Encüıneninde 
2/60 Muğla (Nuri B.) - Bih1mum kavanini maliyede mün-

deriç temyiz komisyonlarının ilgasına dair Bütçe Encümeninde 

2/73 KayseTi (Ferit B.) - Muhtelif makam veya Heyetle
rint cezayı nakti tarh ve icrayı sanat ve ticaretten 
menetmek salahiyetlerinin ref'i hakkında 14 - IV. - 1930 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır 

2/80 Giresun (Hı:ı,kkı Tarık B.) - Kazançları emlak tasar
rufundan ibaret olan eshamlr şirketlerden müsakka
fat vergisi alındıkça kazanç vergisi alınmaması hak-
kında Bütçe Encümeninde 

2/82 Giresun (Hakkı Tarık B.) -Bazı müesseselerde sahip-
siz kalan haklara dair Adiiye Encümeninde 

2/89 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Bekirlardan vergi 
alınması hakkında · Bütçe Encümeninde 

2/90 Denizli (Necip Ali B.) - Hukuk Fakültesi müderris
lerinden Mahmut Esat Efendinin ailesine vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair Bütçe Encümeninde 

2/104 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Türk harflerinin kabul 
ve tatbikı hakkındaki kanunun m er 'iyeti tarihinde 
intişar eden Türkçe matbuata prim verilmesine dair 27 - III - 1930 tarihinde 1575 numaralı 

; ' 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

-



3 - Tezkereler 

Üçüncü iı;tima senesi zarfında Meclisi Aliye 196 tezkere gelmiş olup bunlardan (18) zı resen 
veya tevhiden kanun, (11) i tefsir, (57) side resen veya tevhiden karar olarak kabul edilmiş; 
(69) u Umumi Heyette okunmuş, (1) i hıfız ve (10) tanesi vaki talep üzerine , Hüklııntıte iade edil
miştir. Mütebaki (30) evrak muhtelif encümenlerde bulunmaktadır·. 

Geçen seneden nıüdevver (48) tezkcı·eye gelince bunlardan (10) u resen veya tevhidcn kanun (5) 
şi tcfsir ve (10) tanesi de resen veya tevlıiden karar olarak kabul edilmiş ; (13) ü vaki talep üze
rine Hükumete ve (1) tanesi de Divanı Muhasebat Riyasetine iade edilmiştir . Mütebaki (9) evrak 
muhtelif encümenlerdedir. 

A - Üçüncü içtima zarfmda gelen tezkereler 

No. 

3/311 

H u Hisası 

Manisa Meb'uslarr Saim ve Bahri Beylerle Afyon 
Karahisar M eb 'usu Haydar Beyin ifadelerinin alın
ması haklanda Başvekalet tezkeresi 

3/312 Artvin Meb 'usu M. Asım ve Giresun Meb 'usu Hakkı 
Tarık, Sıvas Meb'usu Necmettin Sadık, Muğla Meb'
usu Yunus Nadi ve Siirt Meb'usu Mahmut Beylerin 
teşrii masnniyetlcrinin ref 'i hakkında Başvekalct tez
kcresi 

3/313 Balıkesir Meb 'usu Memet Ak if Beyin tcşrii masuniyc
tinin ref 'i hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/314 Cebelibareket Meb 'usu Naci Paşanın teşrii masuniyc-

Muamelesi 

26 - V - 1930 tarihinde 568 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

26 -V- 1930 tarihinde 566 numaralı 
karar olarak ka bul edilmiştir 

26 -V- 1930 tarihinde 566 numaralı 
kararla tevlıiden kabul edilmiştir 

tinin ref 'i hakkında Başvekalet tezkoresi 26 - V - 1930 tarihinde 567 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/315 

3/316 

Damga resmi kanununun 13 üncü maddesinin sekizin
ci fıkrasınm tefsirinc dair Başvekalet tezkoresi . 

Devlet Demiryolları istimlak kanununun tefsiri lıak
kmda Başvekalet tezkeresi 

3/317 Artvin Meb'usu Asım ve Giresun Meb'usu Hakkı Ta
rık Beylerin teştii masuniyetlerinin ref'i hakkında 

14- XII- 1929 tarihinde 1541 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

15 - V - 1930 tarihinde 1607 numaralı 
kaııun olarak kabul edilmiştir 

Başvekalet tezkeresi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 

3/318 İthalat ve ihracata mevzu tahdidatın ilgası . hakkm
daki mukavele ve itilafnamelerin gönderilcliğine 

dair Başvekalet tezkeresi 

kararla tevlıiden kabul edilmiştir 

5 -V- 1930 tarihinde Hükümete iade 
edilmiştir 
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3/319 Denizli Meb'usu Haydar Rüştü Beyin teşrii mastıni-
yetinin ref'i hakkında BaşvekaJet tezkeresi 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
3/320 Memurin ınuhakemat kanununun 12 inci maddesinin 

tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 20- II- 1930 tarihinde 157 nurnaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/321 Safranbolunun Ovanın Tin Tin Köylü Tin Tiıı oğlu 
Kazım ve Ceninoğlu Halilin idamları hakkında Baş-
vekalet tezkeresi 14- XU- 1929 tarihinde 537 numaralı 

l<nrar olarak kabul edilmiştir 
3/322 Siirt Meb'usu Mahmut Beyin tcşrii rnasuııiyctiniıı 

ref'i hakkmda Başvckalet tezkeı·esi 26- XII- J 929 taı·ihiııde 566 numaralı 
kararla tevhideıı kabul edilmiştir 

3/323 Siverekli Hacı Eyup oğ·nllarından Eynpoğlu Meınet 
Suphiniıı idamı hakkında Başvekalet tezkeı·esi J4- XII -1929 tarihinde 533 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/324 Şişli oğullarından Yakupoğlu Alinin i damı hakkmJa 

Başvekalet tezkeresi 5 - XII - 1929 tarihinde 529 n umaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/325 20 teşrinisani 1338 tarih ve 282 numaralı kanunun 
tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi Dahiliye Encümeııinde 

3/326 801 numaralı kanunun ikinci maddesinin tc~siri hak-
kında BaşvekaJet tezkeresi 14- XII- 1929 tarihinde 149 numaralı 

te:fsir olarak kabul edilmiştir 

3/327 Giresun Me b 'us u Hakkı Tank Beyin teşrii masum-
yetinin rcf'i hakkında Başvekalet tezel~resi 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
3/328 1929 senesi mart - mayıs aylarma ait raporlarm gön-

derildiğ'ine dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 14- XII - 1929 tarihinde 536 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/329 Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılnıdığı hak-
kında Divanı Muhascbat Riyaseti tezkeresi 5- XİI -1929 tarihinde 1534 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
3/330 İstanbul Darülfünununun 1926 senesine ait mutaba

kat beyannamesinin takdim Julrndığr hakluncia Divanı 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi Divam Muhascbat Encümenindc 

3/331 Alaşehirin Dinarlı Köyünden Hacı lsmail namı diğer 
Ayaşlı oğullarından İbrahimoğlu Halilin idamı hak-
kmcia Başvekalet tezkeresi 5- XII- 1929 tarihinde 528 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/332 Haziran, temmuz, ağustos 1929 aylarrıi.a ait raporun 

gönderilcliğine dair Divanı lVIuhasebat Riyaseti tez-
kcresi 14- XII- 1929 tarihinde 538 nurnararı 

kar!r olarak kabul edilmiştir 
3/333 Manisa Meb'usluğuna intihap olunan lVIitat Beyin 

mazbatasının gönderilcliğine dair Başvekalet tezke-
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resi 

3/334 Gümrük idarelerile tüccar arasmda tarife tatbikatın
dan nıütevellit ilıtilafatın hakem vasıtasile sureti hal
line mütedair 8 nisan 1334 tarihli kanuna bir madde 
tezyili hakkındaki kanun layİhasının iadesine dair 

Muamelesi 

9 - XI - 1929 tarihinde okunarak maz
bata kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresi 9 - XI - 1929 tarihinde okunarak nıez
kur layiha Hükı1mete iade edilmiştir. 

3/335 Mükellefiyetini vaktında eda edenlere teshilat icra
sma ve miadında tediye edilmiyen vergilere zamaİnı 
İcrasına dair kanun layihasınnı iadesi hakkında Baş
vekalet tezkeresi 

3/336 Bolu Meb'usluğuna iııtihap olunan Hasan Cemil Be
yin mazbatasının gönderilcliğine dair Başvekalet tez
kcresi 

3/337 Maraş Me b 'usluğuna intihap olunan Behçet Beyin 
nıazbatasnun gönderilcliğine dair BaşvekaJet tezke
re8İ 

3/338 15 nisan 1341 tarih ve 63 numaralı tefsirdeki ( aile
nin bulunduğu mahal ) tabirinde ecnebi memleket
ler de dahil olup olmadığının tayini hakkında Baş-

9 - XI - 1929 tarihiııdn okunarak mez
kur layiha Hükumete iade edilmiştir. 

19 - XI - 1929 tarihinde okunarak 
mazbata k&bul edilmiştir. 

' 
14 - XI - 1929 tarihinde okunarak 
mazbata kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi 26- XII- 1929 tarihinde 153 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/339 Müzayede, münakasa ve iha.lat kanununun bazı mad-
de ve fıkralarının tefsiri hakkmda BaşvekaJet tez- 14 - XII - 1929 tarihinde 1540 nurna-
kcresi ralı kanun olarak lmbul edilmiştir 

3/340 :t.:J:evkii müstahkem kumandanlarnıa ve diğer fırka 
kumandam saHilıiyetli mevkilerde bulunan zevata 
1453 numaralı kanunda gösterildiği veçhile fırka 
kumandanları gibi maaş verilip verilnıiyeccğinin tef-
siri hakkında Başvekalet tezkeı·esi 26 - XII - 1929 tarihinde 152 numaralı 

tefsir olarak kabıli edilmiştir. 
3/341 Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için ınuktazi 

yerler ile bataklık ve mcrzaği arazinin Şehremanetince 
istimlaki hakkındaki kanunun tefsirine dair Başveka-
let tezkeı·esi 20 - II - 1930 tarihinde 156 numaralı 

tcfsir olarak kabul edilmiştir. 

3/342 Başvekalet memurini lıakkmdaki kanun layilıasının 
iadesine dair Başvekalet tezkeresi 23 - XI - 1929 tarihinde okunarak mez

kur layilıa Hükümete iade edilmiştir. 
3/343 Gümrük muafiyetine ait bazı hususi kanunlarm mer

iyetlerinin devam edip etmiyeceğinin tefsiri hakkı:n-
da Başvekalet tezkeresi 14- XII- 1929 tarihinde 151 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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3/344 Ticaret muahedesi akteden memleketlerden gelecek 
pirinçlerin istihlak resmi hal~kında tefsir talebine 

Muamelesi 

dair Başvekalet tezkeresi 26 - XII - 1929 tarihinde 539 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/345 Trabzon Meb'usu Nebizade Harndi Beyin teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekalet tezkc
resi 

3/346 Azayi kirarndan bazı zevatrn mezuniyetleri hakkmda 

26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
kararla tevlıiden kabul edilmiştir 

B. M. M. Riyaseti tezkeresi 28 - XI - 1929 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

3/347 Kazanç vergisi kanununun 25 inci maddesinin 2 inci 

fıkrasrnm tefsiri hakkrnda Başvekalet tezkeresi 20 - II - 1930 tarihinde Hükfımete 

iade edilmiştir 

3/348 Memurin maaşatmm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 10 - VI - 1930 tarihinde 163 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/349 Muallim mektepleri inşaatmdan mütevellit davalarda 
istihdam edilecek avukatlara verilecek ücret için 
bütçe formülünde tashihat İcrasına dair Başvekalet 
tezkeresi 6 - I - 1930 tarihinde Hükümete 

iade edilmiştir 

3/350 Heyeti mahsusaea nisbeti askeriyelerinin kat 'ma ka
rar verilmiş olan zabİtandan Ali Karar Heyetinde 
haklarındaki heyeti mahsusa kararının refiııe karar 
verilmiş olanlara tekaüt maaşmın hangi tarihten iti
baren tahsisi lazım geleceğinin tefsiri hakkmda Baş-

Vekalet tezkeresi 24 - V- 1930 tarihinde 1638 p.umaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/351 İsmailoğlu Memedi öldüren Kozanın Hamanı Köyün
den Bekiroğlu Caferin ölüm cezasma çarpılması hak-
kmda Başveka1et tezkeresi 27 - I - 1930 tarihinde 545 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/352 

3/353 

Memurin kanununun 4 üncü maddesinin H fıkrası

mn tefsirine dair tezkerenin iadesi hakkmda Başve
kaJet tezkere'si 

Resülayn kazasının n,ahiye haline kalbile Koçhisar 
nahiyesinin kazaya ifrağı hakkındaki kanun layİha
sının iadesine dair Başvekalet tezkeresi 

7 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
mezkur tezkere Ilükfımete iade edil
miştir. 

14 - XII - 1929 tarihinde okunarak
mezkur layiha Hükumete iade edil
miştir. 



No. 

3/354 

-251 
Hulasasr 

Harici ticaret dairesi teşkiline dair kanun layihasr

mn idadesi hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/355 Azayı kirarndan bazı zevatm mezuniyetler·i hakkında 

Muamelesi 

14 - XII - 1929 tarihinde okunarak
mezkı1r layiha Hükı1mete iade edil
miştir. 

B. M. M. Riyaseti tezleeresi 16 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

3/356 Afyon Karahisar Me b 'usu İzzet Beyin teşri i masu-
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 

3/357 Bilavasrta tekalife ait temyiz komisyonlarının teşki

line dair kanun Hiyihasmın iadesi hakkında Başveka-
let tezkeresi 21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 

mezkı1r layiha Hükı1mete iade edil
miştir 

3/358 Esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşanın mu
hakemesini rüyet eden Divam Aliye ait evrakın gön-
derilcliğine dair Başvekalet tezkeresi 21 - XII - 1929 tarihinde okunmuştur 

3/359 Genç dernekleri teşkili hakkındaki kanun liiyihasmm 
iadesine dair BaşveldUet tezkeresi 21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 

II ükı1mete . iade edilmiştir 

3/360 Orta tedrisat daimi ve serbest muallimlerin terfileri 
hakkındaki kanun layihasnun iadesine dair Başveka
let tezkeresi 

3/361 Tahriri müsakkafat ve arazi komisyonları memurını 

hakkındaki kanun layihasile tahriri müsakkafat ve 

21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
mezkı1r layiha Hükı1mete iade edil
miştir 

arazi komisyonlar azalıklarmda istihdam olunan ze- ' 
vate şehri maktuan verilmekte olan ücuratm tediye-
sinin ve işbu komisyonlar memurininin icrayi teka-
ütlerinde yapılacak muamelenin tefsiri hakkındaki 
tezkerenin iadesine dair Başveltiilet tczkeresi 21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 

mezkı1r lil.yiha ve tezkere Hükı1mete 

iade edilmiştir 
3/362 Tahlisiye İdaresi Umum Müdürlüğü · memurlarmm 

tekaüt maaşları hakkmdaki kanun layihasımn iade
sine dair Başvcldilet tezkeresi 

3/363 Tüccar tarafından hariçten eelbolunan şeker ile petrol 
ve benzinden masarifi idare olarak alınan mebaliğin 
sureti · tahsiline dair kanun layİhasnun iadesi hak-

21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
mezkı1r layiha Hükı1mete iade edil
miştir 
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kmda Başvekalet tezkeresi 

3/364 Yaptırılacak muallim mektepieri inşaatmda kullanı
lacak mühendis ve mimarlar hakkındaki kanun layi
hasının iadesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/365 B. M. M. Reisi Kazım Paşa Hazretlerinin' mazeretle
rine binaen bir ay müddetle mezuniyetleri hakkında· 

Muamelesi 

21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
mezkılr layiha Hükfunete iade edil
miştir 

21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
mezkılr layiha H ükumete iade. edil
miştir 

B. M. M. Riyaseti tezkeresi 21 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir 

3/366 20 haziran 1927 tarih ve 1 107 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin tefsiri hakkında BaşvekiUet tezkeresi 20 - I - 1930 tarihinde 155 nuiJ~.arah , 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/367 Giresun Mebusu Hakh Tarık ve Artvin Mcb 'usu 
Memet Asım Beylerin teşri! masuniyetlerinin ref'i 
hakkında Başvekalet tezkeresi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 

3/368 

3/369 

D~vlet kuvvetlerinden çıkarılacak bazı sefainin satıl
masına izin verilmesi haldnndalü layihanın iadesine 
dair Başvekalet tezkeresi 

Elaziz Meb 'usu Mustafa Beyin vefat ettiği hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

3/370 Maaş kanununun 17 ve Devlet memurları maaşatmnı 
tevhit ve teadülüne dair kanunun 6 ıncı maddelerinin 
tefsiri hakkında Başveldilet tezkeresi 

3/371 Azayi kirarndan bazı zcvatın mezuniyetleri hakkında 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 

26 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
mczkur layiha Hükumete iade edil
miştir 

26 - XII - 1929 tarihinde okunmuştur 

12 - IV - 1930 tarihinde 561 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

B. M. M. Riyaseti te;Zkeresi 30 - XII - 1929 tarihinde okunarak 

3/372 Konya Me b 'usluğuna intihap olunan Kemal Zaim 
Beyin muzhatasının gönderilcliğine dair Başvekalct 

tezkeresi 

3/373 Antalya Mcb 'usu Hasan Sıtkı Beyin mezuniyeti hak-

kabul edilmiştir 

30 - XII - 1929 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir 

kında B. M. M. Riyaseti tezkercsi 30- XII- 1929 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir 

3/374 25 eylul 1339 tarih ve 347 numaralı kanunun beşinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 19 - IV - 1930 tarihinde 562 numaralı 

karar olarak kabul ediimiştir 
3/375 Muhasebci urouroiye kanununun 78 ve 123 üncü mad-

delerinin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi Bütçe Encümeninde 
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3/376 Devlet matbaası tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimaline dair kanuna bazı mevat tezyili hakkın
daki kanun layİhasının iadesine dair Başvekalet tez
kcresi 

3/377 Muallim mektepleri inşaatından mütevellit davalarda 
istihdam edilecek avukatlara verilecek ücret için 
bütçe formülünde tashihat İcrasına dair tezkerenin 

Muamelesi 

6 - I - 1930 tarihinde okunarak mez
kür layiha Hükümete iade edilmiştir 

iadesi hakkında Başvekalet tezkeresi 6- I- 1930 taı:ihinde okunarak mez
kür t ezkere Hükümete iade edilmiştir 

3/378 Muğla Meb'usu Yunus Nadi Beyin teşrii masuniyeti-
nin kaldırılması hakkında Bakşvekalet tezkeresi 26 -V- 1930 tarihinde 566 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

3/379 Ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununun yedinci 
maddesini tadil edici kanun layihasrnın iadesi hak-
kında BaşvekiHet tezkeresi 20 -I- 1930 tarihinde okunarak mez

kur layiha Hükumete iade edilmiştir 
3/380 Bazı şehirler arasmda telefon tesisatı vücuda getiril

mesi için (Telefon Aksiyon Bulaget L. M. Erikson) 
şirketi ile imza olunan mukavelenamenin tasdiki hak
kmdaki kanun Htyihasınm iadesine dair Başvekalet 

. tezkeresi 

3/381 İnhisarı duhan kanununun 45 inci maddesine müzey
yel 1332 numaralı kanumm 1 inci maddesinin 2 inci 
fıkrasının tadiline dair kanun layihasının iadesi hak-

20- I- 193Q tarihinde okunarak mez
kür layilıa Hükümete iade edilmiştir 

kında Başvekalet tezkeresi 20 - I - 1930 tarihinde okunarak mez
kür layHıa Hükümete iade edilmiştir 

3/382 Şeker ve Petrol İnhisarı ]daresinin 1927 senesi hesabı 
kat 'isi ne dair BaşvekaJet tezkeı·esi Divanı Muhasebat Enciimeninde 

3/383 Trabzon Meb'usu Nebizade Harndi Beyin teşri! masu-
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekfilet tezkeresi 26 - V - l930 ta_ı:ihindc 566 numaralı 

kararla tcvhidcn kabul edilmiştir 

3/384 Şeker ve Petrolİnhisarı İdaresinin l928 senesi hesabı 

3/385 

3/286 

kat 'isi hakkında Başveka:iet tezkeresi 
Saimbeyli Kazasının Çanak Köyünden Alioğlu Musta
faıun idamı hakkında Başvekalet tezkeresi 

Alaiyenin Köprüiii nahiyesinin Orta köyünden Kö
lemenoğlu Ali ve kardeşi Memedin idamları hakkında 
Başvekalet tezleeresi 

3/387 Adapazarı polis memurlarıı~dan İbrahim Ethem Efen· 
dinin istiklal madalyasile taltifi hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

Divam Muhasebat Encümeninde 

15 - II - 1930 tarihinde 550 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

15 -II- 1930 tarihinde 549 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

8- II- 1930 tarihinde 547 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 
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3/388 Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi· 
sin muameHitmm tekaüt ve saire gibi bÜtün muameHltı 
askeriyece de muteber olmıyanağı hakkında bir ka-
rar ittihazına dair BaşveldUet tezkeresi Bütçe Encümeninde 

3/389 Müzayede, mürrakasa ve ihaHit kanununun sekizinci 
maddesinin tcfsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 29- V- ı930 tarihinde Hükümete ia

de edilmiştir 
3/390 Azayi Kirarndan bazı zevatıiı mezuniyetleri hakkında 

B. M. M. Riyaseti tel(:keresi 23 - I - ı930 tarihinde okunarak kabul 
edilmiştir 

3j39ı Siirt Meb'usu Mahmut Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalct tezkeresi 26- V- 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tcvhiden kabul edilmiştir 

3/392 Avukatlarm muvazenei umumiyeye dahil iki daireden 
ayrı ayrı ücret alıp alamıyacaklarmm tefsiri hakkm-

3/393 

daki tezkerenin iadesine dair Başv.alet tezkeresi ı - II - 1930 tarihinde okunarak mez
kur tezkerenin Hükümete iadesi kabul 
edilmiştir 

Etibbaıun hizmeti mecburelerine mütedair 369 mlma
ralı kanuna müzeyyel 438 ve 531 numaralı kanunların 
altı maddesinin tefsiri haklundaki tezkerenin iadesine 
dair Başvekalet tezkeresi ı - II - ı930 tarihinde okunarak ınez

kur tezkerenin Hükfrmete iadesi kabul 
edilmiştir 

3/394 Samsunda mukim Zülkarneyn Efendinin mahkum ol
duğu para cezasının affi hakinndaki kanun layihasının 
iadesine dair Başvekalet tezkeresi ı - II- ı930 tarihinde okuna,rak mez

kur layihamn Hükümete iadesi kabul 
edilmiştir 

3/395 Evkaf memurları maaşlarmin tevhit ve teadülü için 
tanzim olunan kadrolarm gönderildiğine dair tezke-

3/396 

3/397 

renin iadesi hakkında Başvekalet tezkeresi 6 - II - ı930 tarihinde okunarak ınez

kur tezkerenin Hükümete iadesi kabul 
edilmiştir 

Evrakı naktiye kanunlarının tefsirine dair 
nin iadesi hakkında Başvekiilet . tezkeresi 

tezkere-

İstanbul Eytam İdaresince mülga Maliye Nezaretine 
muayyen vade ve faiz ile bazı eınlaki milliye mukabi
linde ikraz edilen 400 000 liranın resülmali tesviye 
edilmiş ise de eınlaki mezkure üzerine ciheti adli
yece mevzu haczin fekki için ayrıca faiz de verilip 
verilmiyeceğinin tefsiri hakkındaki tezkerenin iade
sine dair BaşvekaJet tezker~si 

6- II- 1930 tarihinde okunarak mez· 
kur tezkerenin Hükümete iadesi kabul 
edilmiştir 

6 - n -1930 tarihinde okunarak me.Z· 
kur tezkere Hükümete iade edilmiştir 
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3/398 Mahalli tahsili olmıyan borçlarm terkinine dair tez-
kerenin iadesi hakkında Başvekalet tezkeresi 6 - II - 1930 tarihinde okunarak mez

kur tezkere H ükumete iade edilmiştir 
3/399 Tekaüt maaşile muallinı ve müderrislik, doktor, ec

zacı, baytar, mühendis ve kondoktorluk maaşlarımil 

bir zat tilldesinde içtima edebileceklerine dair olan 
kanun mucibince muhassasatları ücret olarak verilen 
mütekaidinin uzaklık ve pahalılık zamaiminden istifa
de edip edemiyeceklerinin tefsiri hakkındaki tezkere-
nin iadesine dair Başvekalet tezkeresi 6- II- 1930 tarihinde okunarak mez

kur tezkere H ükumetc iade edilmiştir 

3/400 Divanı Ali azasına verilecek yevmiye hakkında Baş-
vekalet tezkeresi 29 -V- 1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir 

3/401 Gedizin Gökler Köyünden Emin oğullarmdan Musta
faoğlu Kömürcü Molla Mustafanın ölüm cezasn'ıa 

3/402 

3/403 

çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi 20- II- 1930 tarihinde 551 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

İnegölün Genci Köyünden Bekiroğlu İsmailin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Ödemişin Umur Köyünden Hacı Yusuf oğullarmdan 
Sarı Gelinin Memetoğlu Memedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekalet tezkeresi , 

20 - II - 1930 taril\inde 552 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

10- IV- 1930 tarihinde 558 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/404 Tütün inlıisarı lıaklmıdaki kanun layİlıasma bazı 

maddeler ilavesine dair Başvekalct tezkeresi İktisat Encümeni Riyaseti tezkeı·esi 
üzerine muamelesi ikmal edilmek üze
re Hükümete iade edilmiştir 

3/405 Afyon Karahisar Meb 'usu İzzet Beyin teşrii masuni-
yetinin kaldırılması hakkında BaşvekiUet tezkeresi 26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 

3/406 Nevşehirin Herekli mahallesinde Devrişoğlu Musta
fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalct 

tezkeresi 10 - IV - 1930 tarihinde 557 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/407 Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tefsiri 
hakkmda Başveka1et tezkeresi 31 - V - 1930 tarihinde 1669 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/408 Azayi kirarndan bazı zevatm mezuniyetleri lıakkmda 

B. M. M. Riyaseti tezkeresi 13 - II - 1930 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir 

3/409 Hariciye Vekaletine tahsisat ilavesi hakkmdaki tek
lifin geçen senelerin hesahat sarfiyatına müteallik 
olması itibarile Heyeti Umumiyeye arzından evvel 
hesabı kat 'i muamelesinde nazarı dikkate alınmak 

üzere bidayeten Divanı Muhasebat Encümenince 
tetkik olunması hakkındaki tezkere ile Hariciye V eka-
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letinin 1338 senesi bütçesinin 308 inci faslımn birinci 
harcırah maddesine mevzu tahsisat tamamen sarfedil
miş olduğu cihetle senei mezkurede tahakkuk edip 
tediye edilmiş olan 7 382 liramn 1341 senesi Hariciye 
bütçesine ilaveten vaz 'ı hakkındaki tezkerenin iadu-

Muamelesi 

sine dair Başvekalet tezkeresi 20 - H - 1930 tarihinde okunarak mez
kur tezkereler Hükumete iade edil
miştir 

3/410 Kazanç vergisi kanununun 25 inci maddesinin ikinci 
fıktasımn tefsiri hakkındaki tezkeı·enin iadesine dair 
BaşvekaJet tezkeresi 

3/411 Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtım idaresinin 1926 fevkalade bütçe hesabı 

kat' isine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında Di. :ıvr.' Riyaseti tezkeresi 

3/412 Anadolu - Bağdı;ıt demiryolları ve Hayd;ırpaşa liman 
ve rıhtım idaresinin 1926 senesi hesabı kat 'isine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında Di. l\1. Riyascti tezkeresi 

. ~/413 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1926 
senesi hesabı kat 'isine mütedair mutabakat beyanna
mesi11in. ·takdim kılındığı hakkında Di. M. Riyaseti 

20 - II - 1930 tarihinde okunarak mez
kur tezkere Hükumete iade edilmiştir 

27 - III - 1930 tarihinde 1571,1572 
numaralı kanıınlarla tevhiden kabul 
edilmiştir 

27 - III - 1930 tarihinde 1571,1572 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir 

tezkeresi 31 - V - 1930 tarihinde 1656 numarair 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

3/414 Demiryollar inşaat ve işletme ·Umum Müdürlüğünün 
1926 senesi hesabı kat 'isine mütedair mutabakat be
yannamesinin takdim lulındığr hakkında Di. M. Riya-
seti tezkeresi 27 - III - 1930 tarihinde 1573 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edpmiştir 

3/415 Askeri memnu mıntakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatın bedelsiz olaı:ak emlaki milliye 
ile değiştirilmesine dair kanun layihasının tesrii intacı 
hakkında ~vekalet tezkeresi Bütçe Encümeninde 

3/416 Birinci kolordu Topçu Taburu llekimi Yüzbaşı Aziz 
Selim Efendi hakkındaki askeri temyiz ilaınının ref '-
ine dair BaşvekaJct tezkeresi 29 - III ·- 1930 tarihinde ·Hükümete 

iade edilmiştir 
3/417 Arapsunun Ecikağıl köyünden olup Mucurun Kabana 

köyüvde mukim Kahya oğullarından Abbasoğlu 

İbrahim ve Köse oğullarından Memetoğln Mustafa
mn ölüm cezasına çarprimaları halrkında Başvekalet 
tezkeresi 29 - III - 1930 tarihinde 554 numaralı 

karar o1arak kabul edilmiştir 
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3/418 Tasyanın Deden köyünden Alioğlu ~ev kinin ölüm 
ceuısma çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi 10 - I V- 1930 tarihinde 559 numaralı 

__ _ , .. }. karar olarak kabul edilmiştir 

3/419 Uzunzaiın köyünden Musaoğlu Abdullahm ölüm ceza
sına ~arprlınası hakkında Başvek&let tezkcr·esi 

3/420 Meınnrin kaınıııunuıı 35 inci ınacldesiııin tcfsiı·inc 

10 - IV - 1930 tarihinde 560 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

dair Başveld l et tczkeresi 27 - III - 1930 tarihinde 553 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/421 lspirto ve meşmbatr l{üuliye inhisarı hakkındaki 

kaııuıut bir fıkra tezyi line daiı· krııınıı layihasıııın 

iadesi haklunda Başvekalet tezkoresi 

3/422 15 nisan 133!3 tarih ve 333 nurnanılı cnwali metnıkc 

kaııununu nmadelil kanunun tefsiri ha kkrııdaki tez
kcren iıı iullesiııc dair Başvekalct tezkoresi 

3/423 1341 senesi nınvazeııei unıumiyc kaııuınıııuıı 45 inci 
maddrsiııiıı tadiliııc dair kaııuıı la.yihasıııın iaJcsi 
hakkında Ba:;;vekalet tezkoresi 

3/424 Erzummun Kolhisar köyünden KadiroğullannJan 

Meınetoğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 

. -) 

3/425 lVIilli mücadeleye iştirak ctmiyeıı ve vaziycti kanuııi

yclcı·i 854 numaralı kanunun dairci şümulüııe dalıil 

bulunanlardan mcmuriyct İstiyenler hakkında yapı la
cak muamelenin tayin ve tcfsir.iııe dair Başvekalct tez-

10 - III - 1930 tarihinde okunarak 
mczkfır layiha Hük(ımete iade edil
miştir 

10 - III - 1930 tarihinde okunarak 
mczkfır tezkere Hükümete iade edil
miştir 

10 - lll - 1930 tarihinde 
mczkfır layiha Hükümete 
miştir 

okunarak 
iade edil-

22 - V - 1930 tarihinde 564 mımaralL 
kararla tcvhidcn kabul edilmiştir 

kcresi Dahiliye Encümcninde 

3/426 Elaziz l\tlcb 'usluğuna intihap olunan Ahmet Beyin 
mazbatasımn göndcrildiğ·inc dair Başvckfdct tczke-

3/427 

3/428 

resi 

Denizli l\:leb ·us u Haydar Rüştü Bey i ıı tcı;;rii mnsuıı i;rt'
tinin kaldmlması hakkında Başvekalct tezkcı·csi 

21 nisan 1340 tarih ve 500 numaralı rüsumu sılılıiye 
kanununun ikinci ve Ü<c<Üncü maddelerinin tefsiri hak
kında BaşvckaJet tezkcı·esi 

3/429 lstiklal Harbi malül zabitan ve draclma verilccek 
para mükafatına dair tanzim edilen 15 inci defteJ:in 

13 - III - 1930 tarihinde okunarak ka
bul cdilmiı;;tir 

26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

24 - IV - 1930 tarihinde 159 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

gönderildiği hakkında Başvekalet tezkoresi 7 - IV - 1930 tarihinde 1581 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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3/430 Mahalli tahsili olmıyan borçlarm terkini hakkındaki 

cetvelin gönderildiğine dair Başvekalet tezkeresi 22 - V - 1930 tarihinde 565 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/431 Riyo- De- Janeyro Elçisi Ali Beyin maaşının tesviye 
sureti hakkında bir karar ittihazına dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/432 Devlete ait meskenlerdc kira ile oturan memurlara 
mesken tazminatı verilip verilmiyeceğinin tefsiri hak-

Bütçe Encümeninde 

kında Başvekalet tezkoresi 26 - V - 1930 tarihinde Hükfunete 

3/433 Ticaret mualıedesi aktcdilmiş olan devletler muva
ridatı meyamnda bulunan şekerden muamele vergısı 
alınıp alınmıyacağının tcfsiri hakkında Başvekalet 

· iade edilmiştir 

tezkeresi 10 - VI - 1930 tarihinde 576 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

3/434 Birinci Kolordu Topçu Taburu llekimi Yüzbaşı Aziz 
Selim Efendi hakkındaki askeri temyiz ilaınının 

ref 'ine dair tekerenin iadesi hakkında 

3/435 16 kanun u evvel 1326 tarihli kanunun beJeli naktiye 
taalluk eden hükmünün ilga edilmiş olup olmadığmm 

29 - III - 1930 tarihinde okunarak 
mezkılr tezkere Hükumete iade edil
miştir 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Dahiliye Encümeninde 
3/436 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları 

İdaresinin 1926 ı;ıeııesine ait mutabakat beyanname-
sinin takdim kılmdığr hakkında Divam Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi 

3/437 Evkaf Umuın Müdürlüğünün 1926 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkmda Di
vam Muhasebat Riyaseti tezkoresi 

3/4:38 Kayseri Hapishanesinde mahpus lbrahimin affi hak-

14- IV- 1930 tarihinde 1585 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

14- IV- 1930 tarihinde 1586 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

kmda Başvekalet tezkeresi 29- V- 1930 tarihinde Hükumete ıa

de edilmiştir 
3/439 Bitlis Meb'usu Muhittin Beyin teşrii masuniyctiııin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

1/440 Hava sımfı mensubinine verilecek zamaİnı ve taz
minat hakkmdaki 889 numaralı kanunun 8 inci mad
desinin tefsirine dair Başvekfilet tezkeresi 

3/441 Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim ve tazmi
nat lıakkmdaki kanuna müzeyyel kanun layihasımn 

26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
kararla tevhidcn kabul edilmİşıtir 

15 - V - 1930 tarihinde 1611 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

geri verilmesine dair Başvekalet tezkoresi 10- IV- 1930 tarihinde okunarak mez
kılr luyiha H ükılmete iade edilmiştir 
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3/442 22 nisan 1341 tarih ve 655 numaralı ticaret ve sanayi 
odaları kanununa müzeyyel kanun layih asımn geri 
verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/443 Azayi Kirarndan bazı zevatm mezuniyetleri hakkm
da B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

3/444 Askeri liseler talebesinin ct istihkakının koyun eti 

Muamelesi 

10 -IV- 1930 tarihinde okunarak mez
kur la.yilıa Hükumctc iade edilmiştir 

1 

14- IV- 1930 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir 

olup olmadığının tefsirine dair Başvekal et tczkeresi 24- V- 1930 tarihinde 160 numaralı 
· t efsir olarak kabul edilmiştir 

3/445 Devletle alakaları katedilen billimum askeri ve mül
ki memurlarla zabitan ve eytam ve cramiline tekaüt 
aidatlarımn iadesine dair kanunun birin ci maddesi

3/446 
nin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi 
Tarikatı selahiyeye intisabmdan dolayı Ankara is
tiklaJ mahkemesince on sene hapse mahkum edil en 
Süleyman Radi Beyin geri kalan cezasının affi hak
lunda Başvekalet tezkeresi 

3/447 Cebelibereket Meb'usluğuna intihap olunan Sabri 
Beyin muzhatasının gönderildiği hakkında Başveka-

Büt~e Eııcümeninde 
1 

29- V- 1930 tarihinde Hükı1mcte ıa

de edilmiştir 

let tezkeresi 24- V - 1930 tarihinde okunarak maz
bata kabul edilmiştir 

3/448 İzmirli Mustafa Celal Efendinin istildill madalyasil e 
taltifi hakluncla Başvekalet tezkeresi 

3/449 Azayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
kında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

~ 

hak-

3/450 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı loınunun 6 mcr 

31 -V- 1930 tarihinde 571 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

26 - IV- 1930 tarih inde okunarak ka
bul edilmiştir 

maddesinin tefsirine dair Başvekftlet tezkeresi Dahil iye Encümeniııdc "' 
3/451 Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 1926 senesine ait 

mutabakat beyannamesinin takdim kılmdrğr hakkın-
da Divani Mı-ihasebat Riyaseti tezkeresi 31- V- 1930 tarihinde 1657 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
3/452 Abdürrahmanoğlu Muslunun ölüm cezasına çarpıl-

ması hakkında Başvekalet tPzkerrsi 22 - V - 1930 t~rihindc 564 numaralı 
kararla tcvhiden kabul edilmiştir, 

3/453 Birinci mülazim Murat Efendinin yüzbaşılığa teı·fi 

ettirilerek tekaüt maaşr tahsis edilmesi hakkmda 
Başvekalet tezkeresi 

3/454 Hüseyinoğu Pir Alinin ölüm cezasma çarprlmasr hak-

29 - V - 1930 tarihinde 569 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

kında Başvekfllet tezkeresi 22 - V - 1930 tarihinde 564 numaralı 
kararla tcvhidcn kabul edilmiştir, 

3/455 Çakıcr Mustafanın ölüm cezasma çarpılması hak
kında Başvekalet t ezkeresi 22 - V - 1930 tarihinde 564 numaralı 

kararla tevhid r,n kabul edilmiştir, 
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3/456 Ayancrğm Sökeçayıı·r köyünden Sapancıoğullarıııdan 
Ahmetoğlu Şükı·ünün ölüm cezn~ıııa c:aı·pılnıa~ı h:ck
lnııda HaşvekaJet tezkeresi 

3/457 'l'ürkiyc Cümhuriyeti nanuna imza edilmiş olan it
halat Ye ihracata meYzn tahdidatın ilgasıııa ait ınn
luwelenaıne ile ayni taı·ihli deı-i ve kemik ilır·ae;ıtuın 

ınüteallik itilufnamelcrin tasclikı hakkındaki kanun 
lilyihasile ithal~t ve ihı·acata mevzu talıtliuatın ilgası 
hakkındaki ıııukavele ve itilafııanwlel'iıı giimlrı·ilcli 

ğinc dair Başvekület tezkeresi 

3j45H Ccbreıı hırsızlık yııvan ve nllaııı öldüren B:ırlmııı Ka
nıa ıı ki.iyüııucıı J i usa no ğ i u Haı;ıinıiıı ölüm crza~ı na 

<;aı·pılnıası huklunclıı B:ışvrld\let tezkercsi 

:3/459 Sü ı·ücün Boztepe kiiyi.iııden 'l'nhiı· \ ' C oğ-i:ı Mrnıcdi 

öldüren Sürücün Ziynret köyünden Şeyhoğlu Halilin 

Muamül:si 

22 - V - 1930 taı·ilıinde 564 numaralı 
karaı· olaı·ak kabul edilmiştiı-

:i - V - 1930 taı·ilıiııclt> okımarak mcz
klır layiha YC tezkere Hükfııııcte iade 
edi lmiştiı· 

22 -V - 19:10 tarihinde GG4 nurnanılı 

k:ıı·;ıı·lıı tP\'Iıidt>n knbııl t>dilnıiştiı-. 

ölüm cezasınu <;aı·p ılınn sı hakkında BnşvPkillet tez- 22 -V- 1930 1aı·ilıiıırlc 564 numaralı 
keresi k<'ı.ı·aı-la teYiıidl'n kabul cdi lmi ştie . 

3/460 1930 senesi liaı-iciy~ Vekii Jet i hül I,;L'siııc bi ı· otoıııol.ıi 1 

lwdeliııin il~\·csiııe dair Başvcki\let tczh'l't'si 

3/-161 lzmir i\'[rb 'usu i\Ialımut EsatBeyin teşri! m:ısmı i ycti
ıı.iıı kaldrnlmn~ı lıakkrııcla BaşYckiılct 1czkcrcsi 

3j..JG~ Di~-?;anrn f'ilıadiye kii,vüııdrıı ~-klinıoğ-lıı İlmılıiıniıı ii lüm 
~ezasın a 1:a r·pı 1 nın~ ı h n kknıdu BaşYPkil lrt tl·zkcrrsi 

3/46~ Kabahatlrı·iıı :::ffi vr bnzr f'Üı·ünıh'rin takibat ve ce
za lanımı tcci li lıakkmdaki kaııuıı n n 4 üııeü maddesi
nin tef~irinc Jaiı- Baı;ıvekalct tczkercsi 

3/464 Vcrnsct \'C intikal vrrgisi kanuıınnun 15 inci madllr
siııiıı tl'f~iri lıakkmdn Daşvcki\let h'zkercs i 

3/465 •\lıiın esut Nalıiycsiııdc yaptmlacak su knynsu ıı::ın 

EYI-::af L'nnım Müdürlüğü 1930 Sf'ncsi blitÇ:esinc 25 000 

17 - VI -HJ30 taı·ilıinde hı fzctlilnıiş-

1iı·. 

26 - V - 1930 tarihinde 566 numaralı 
knı·ilı·la t<'dıiıkn kııhul cdilnıiştiı·! 

l 

~2 - V- 1930 tnı·ilıiııdc 564 ınmıru·alı 
karaı· la tc'dıidcn kabul cu ilmiş1 i ı-. 

31 - V - 1930 tarihinde G73 numnı·alt 
karar olarak .knbnl edilmi~tiı· 

9 - VI - 1930 tarihinde 162- mımaralı 
ı· dsiı· olarak kabul cd ilıniştiı·. 

1 iralık talısisat konulmasına dair Baş\' eka Jet tezkcresi 29 - V - 1930 tari lı inde 1653 numaralı 
kanunla tcvhidcn kabul edi lmiştir 

3/466 Amasyanın Bağ·lıea körünu cu Bülbüloğullaı·ından Ali 
oğlu Arifin ölüm rezasma c:arrılması lınkkmda Baş- 9 - VI - 1930 tarihinde 575 numaralı 
wld'\lct tczkcresi karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

3/367 Bc;nıclmilel Parlementolar ticaret kongresine Meclisi 
Ali namına iştirak rdecek zcvat hakkında Büyük Mil- 24- V- 1930 tarihinde okunarak kabul 
let Meclisi Riyaseti tczkcresi ~·dilmi~tir. 
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3/468 Devlete ait mcskcnlerde kira ilc oturan mcmurlara 
nıcskcn tazminatr verilip vcrilmiycceğ·inin t cfsiri hak
kmdaki tezkerenin g·eri vcrilıl1('sinc dair Başvekfı lt>t 
tczkeresi 

3/469 Musakkafat vergisi kaıımınııun 4 üncü maddesinin 

26 - V - 1930 tarihinde okunarak mcz
kür tezkerenin Hükümete iadesi ka
bul edilmiştir 

4 üncü fd<rasmnı tefsiri lıakkmda. BaşvekiU et tczkeresi Büt<:e Encümcııinde 
3/470 Kuyucak nuhiyesinden Musaoğlu Alımedin ölüm ceza-

3/471 

srna c:arprlmasr hakkrnda Raşvcki'ılct tezb:ı·esi 

28 mayıs 1929 tarih ve 1466 numaralı kanunun ikinı•i 

maddesinde m ulıarrer (şekli i ta ) ka,Ydııı ın tdsiriıı r• 

dair BaşvekaJct tezkoresi 
3/472 Mahalli ta.hsili olmıyan borc:larııı terkini lı:ıkkındaki 

cetvelierin gönderildiğ·i lıakJ,rnda Başvekillct tezkcı'l'Ri 

3/473 

.,, ... 'Jı 

nivam Ali azasına verilecek yevmiye lıaHıııdaki tı'Z 
kercnin geri verilmesine dair Bnşvcl;illct t!'zkcrcsi 

3/474 Tuz nakliyatı ve tnz c:ıwalı imali hakkındaki knnnıı 

9 - VJ - 1930 tarihinde 575 numaralı 
kal'aı·la tcYiıideıı kabul edilmiştir 

l\Ial iye E ncümeninde 

3 - VI - 1930 tarihinde 574 numaralı 
kaı·ar olamk kabul edilmiştir 

29 - V - 1930 tarihinde okunarak mez
klıı· tezkere Hükümete iade edilmiştir 

luyilınsımı;ı geri \' cı·ilmı•sin<· c1aiı· BaşYckJil' 1 t<'zkcresi 29- V- J930 tarihinde okunarak mez
klır lilyihaııın Hükümete iadesi Jmbnl 
cdilmişt ir 

3/475 Ticaret kanunnııun 140 \'C 1fi0 inci madılrlcı·inin tas
hihi hakkrndaki trzkcreııiıı geri wrilnıcsiııı> dair Bnş

vekalet tczkercsi 

3/476 lcra harç tarifc~i hakkındaki kanun li'iyilıaRının geri 

29 - V - 1930 tarihinde okunarak mez
kür lil~ · ihanııı Hükümete iadesi kabul 
cJilmişt.it-

vrrilnıcsiııc daiı· Raşvrki'ilrt trzkrrcsi 29- V- 1930 taı · ihinue okunarak mez
kür IJyihaııııı Hükümete iadesi kabul 
edilmiştir 

3/477 İcra ve ifla.s kanununnn hazr maddelerinin t~ıdili hak
kmdal~i kanun lılyihasıııın geri verilmesine tlair Baş
vı:okillet tezkercsi 

3/478 :Müzayede, müna.kasa ve ilıali'it kanununun 8 inci mad .. 
desiniıı tefsiri hakkındaki tezkcı·ı·ııin geri v< ·rilmesin c 
dair Başveld\let t czkerl'si 

3/479 Katil maddesinJen 10 sene ağır hapse ınalıküm ohıp 
malüliyeti raporla sabit olan ·Mustafa Hannavi, Kay
seri hapisanesinde malıpus İbra.lıimin a.ffi ve tarikatı 
salahiycye iııtisabından dolayr Ankaı·a lstiklal malı -

2!) - V - 1930 tarihinde okunarak mez
kü r lilyi haıırn H ükumete i,adesi kabul 
t•Jilmiştiı· 

29 - V - 1930 tarihinde okunarak mez
kfır tezkerenin Hükümete iadesi ka
Lu! edilmiştir 
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kemesince 10 sene hapse mahkUm edilen Süleyman 
Radi Beyin geri kalan cezasının affi hakkındaki tez-

Muamelesi 

kerclerin geri verilmesine dair Başvek5Jet tezkeresi 29 - V - 1930 tarihinde okunarak mez
kur tezkerelerin Hükümete iadesi ka
bul edilmiştir 

3/480 Akçeabadın Ahende köyünden Karacaoğullarından 

Miktatoğlu Hasanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekalet tezkeresi 9 - VI - 1930 tarihinde 575 numaralı 

kararla t evhiden kabul edilmiştir 
3/481 Sındırgının Rİzaiye köyünden Ahmetoğlu İsmailin 

ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tezkc
resi 

3/482 Temmuz 1930 zarfında Londrada içtima edecek olan 
beynelmilel Parlementolar ittihadı kongresine Meclisi 

9 - VI - 1930 tarihinde 575 numaralı 
kararla tevhidcıı kabul edilmiştir 

Ali narnma bir müşahit izamı hakkında 31 - V - 1930 tarihinde okunarak kabul 
edilmitir 

3/483 Azayı kirarndan bazı zevatın mezuniyetleri hakkında 
B. M. M. Riyaseti tezkeresi 31 - V - 1930 tarihinde okunarak kabul 

edilmitir 
3/484 Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 16 ıncı 

fıkrası hükmünün kutuluk tahtalara da şümulü olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 12 - VI - 1930 tarihinde 1717 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
3/485 Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 7 inci 

fıkrasında muharrer 3 üncü şekildeki müddetiıı yalnız 
mezkUr şekle münhasır olup olmadığının tefsiri hak-
kında Başvekalet tezkeresi Bütçe Encümeninde 

3/486 Askeri tekaüt ve İstira kanununun 24 üncü maddcsjnin 
jandarma efradma sureti tatbikrnm tefsiren halline 
dair tezkerenin geri verilmesi haklnnda Başvekalet tcz-
keresi 5 - VI - 1930 tarihinde okunarak ınez

kfır tezkerenin Divanı Muhasebat Ri
yasetinc iadesi kabul edilmiştir 

3/487 Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince 
kabulü muvakkat usulünden istifade edecek eşyaya 
ait cetvelin gönderildiği hakkında Başvekalet tezkercsi 10- VI- 1930 tarihinde 1708 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir 
3/488 Müstafi zabİtandan nisbeti askeriyeleri katedilmiş 

olanlara tekaüt aidatiarının reddi lazım gelip gelmiye-
ğinin t efsirine dair Başvekalet .tezkeresi Milli Müdafaa Encümeninde 

3/489 Muhasebei urouroiye kanununun 118 inci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkercsi Bütçe Encümeninde 

3/490 Bartının Ahmetpaşa Köyünden Kınalıoğullarından 

Alioğlu Memedin ölüm eczasına çarpılması hakkında 
Başvekalet tezkeresi Adliye Encümeninde 

3/491 Çıldırın Meredis Köyünden Zilaloğullarmdan Safe
roğlu Pehlivanrn ölüm cezasına çarpılması hakkında 



No. 

3/492 

3/493 

3/494 

3/495 

3/496 

3/497 
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Başvckalct tczkercsi 
Dörtyolun Ocaklı Köyünden Hacı Abdurrahmanoğlu 
Kavlak l\1ustafamıı ölüm cezasma çarpılması hakkında 
BaşvekaJet tezkeresi 
Ecuebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti hakkında
ki kanunların ücretli müstahdemine teşmil edi lip edil
miyeccğinin tcfsirinc dair Başvekalet tezkeresi 
G ircsun N alıiyesinin Ağn·lık Mahallesinden Sürmcli
oğullarmdan Mustafaoğlu Yusufun ölüm eczasına çar
pılması hakkında Başvekalet tezkeresi 
ligının Karacaviran Nalliyesinin Eskiahır Köyünden 
Ömeroğlu Himmetin ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekalet tezkeresi 
Jandarma nefcri Memetoğlu İbrahimin ölüm cezasına 
çarpılması hakkmda Başvekalct tczkcı·csi 
Kars Meb 'usu Ağaoğlu Ahmet Beyin teşri! masuniye
tinin kaldırılması hakkında BaşvckfiJct tezkeı·csi 

3/498 Kütahyanın Ortagireği Köyünden Ahmetoğlu Hüsc
yinin ölüm cezasrna çarpılması hakkında Başvckalet 

Muamelesi 

Adliye Encümeninde 

Adliye Encümeninde 

ıvı. K. ıvı. Encümeninde 

AJliyc Encüıneninde 

Adliye Encümeninde 

Adliyc Encümeninde 

Aciliye ve Teşkilatı Esasiye Encümen
lcrinden mürekkep Muhtelit Encü
mendc 

tezkercsi Adliye Encümeninde 
3/499 Şükrüoğlu deli İsmail, Alunetoğlu Mahir, Alioğlu 

1zmiz İsmail ve Faikoğlu Tevfikin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi Adliyc Encümcnindc 

3/500 8 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanunun tcfsi--
rine dair Başvekalct tezkcresi Maliye Encümeııinde 

3/501 17 şubat 1341 tarih ve 582 numaralı kanunun 6 mcı 
maddesinin tcfsirine dair Başvekalct tezkoresi Maliye Eııcümeııinde 

3/502 Meclisi Alinin içtimaa daveti hakkında Cümhuriyet 
Riyaseti tezkeresi 22 - IX - 1930 tarihinde okunmuştur 

3/503 Gümüşane Meb'usluğuna seçilen Ali Fethi Beyin maz-
batasının göndcrildiğü1e dair Başvekalet tezkeresi 25 - IX - 1930 tarihinde okunmuştur 

3/504 Tömbckilerden istihlak vergisi alınıp alınmıyacağının 
tcfsiri hakkında Başvekalet tezkoresi Maliye Encümeninde 

3/505 İcra • Vekilieri Heyetinin istifa ettiği hakkında Cüm-
huriyet Riyaseti tezkeresi 27 - IX - 1930 tarihinde okunmuştur 

3/506 Başvekalete tayin kılman Malatya lVleb 'usu isınet Pa
şa Hazretleri tarafmda teşkil olunan İcra V ekilieri 
Heyetinin tasdik edildiği hakkmda Cümhuriyet Ri
yaseti tezkoresi 27 - IX - 1930 tarihinde okunmuştur 

B - Geçen seneden müdevver tezkereler 

3/17 Mart - ağustos 1927 aylarımı ait iki kıt 'a raporun 
takdim edildiğine dair Divanı Mulıasebat Riyaseti 
tezkeresi Üçüncü maddesi Bütçe Encümeniııde 
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3/18 'l'ahı-iı-i müsakkafat ve arazi komisyonlan fıza lıkla

ı·mda istihdam olunan zevata şehı-1 ınaktuan veı-i l -

mckte olan ücuratm sureti tediyesini ve işbu ko-
misyonlar memurininin icı·ayi telmüdünde oluıwcak 

Muamelesi 

ınuamelenüı tefsiri hakkında Başvekalet tczkeı·csi ~1 - VII - 1929 tarihinde Hükılmete 

iade eliilmiştir 

3/24 Evmkr naldiye kaııunlanııııı tcfsiriııc dair Başnld-
let tezkeı-esi ö - II - 1930 tarihinde 

iade edilmiştir. 
ll ük lımete 

3/25 15 nisan 1:3:30 tnı·ih ve :i33 ınımaralı emvali nıetı-uke 
kaııuıınııu muaddil kaııumııı tcfsiı-i hakkında Başve-

kalet tezkeresi 10 - III - 1930 tarihinde Hükumete 
iaue edilmiştir. 

3/27 Kaııunn nıedeııiııiıı 2G8 ve 296 uncu mad(leleı-iııiıı 
tefsir-i hakkwda Baş,· ekalct tezkercsi 

3/29 Haı·iciye bütçesine tahı:;isat ila,·esi hakkındaki tekli
fiıı geçen senelcı·iıı hesahat sarfiyatına müteallik ol
mnsr itibaril e heyet i umuıniye~e nrzmdan evvel h('
snbı kat'i nıuaıne lesimle naznn dikkate a lmınak üze
re lıidaycten Di va nr Muhasebat Encümeıı ince tctki k 
olunması hakkında Başvekalet tezkcresi 

3/30 Har·iciyc Vekilietinin 1338 senesi lıütç:e ı:; iııin 308 in ci 
fas\ınııı lıiriııci hurcimh maddesine ınevzu tahsiı:;at 
tamamen sarfedilmiş olduğu cihetle seııei nıczklırerle 
tahakkuk edip tediye edi lmiş olan 73H2 li ranrn 1341 
scııesi Haı·iciye bütı;csiııc 

Başvckalet tezkeresi 
ilii\·etcn nız'ı hakkında 

3/31 E ylül - tcşrinis;ıııi 1341 rapoı-lannm taklliın kılıııdrğ· ı-

:n - 1 - 1930 taı-ilıiııdc ri42 ınımaralı 

karar olarak' kabul edilmiştir. 

~O - II - 1930 tarihinlle Hükıhıete 

iatk edilmiştir. 

:W - II - 1930 tarihinde Hükümete 
iade cuilıniştir. 

na dair BaşvekiUet tczkeresi ~8 - XI - 1929 tarihintıc 525 numaralı 
kurar olarak kabul edilmiştir. 

3/35 Divaııı M:uhaselıat teşkilftt ve vazaifine dair ihzaı· 

edilen lilyihanrn takelim kılındığı hakkında Başveka-
let tezkeı·esi Uütı_:c Enciimcııidcllir. 

3/39 .Meınuriıı kanununun 47 ,-e 90 ııH.: ı ııınddeleı-i hük
müne nazaı·aıı 2 mart 1334 tarihli kaııuıııııı ikinci 
maddesinin mülga olup olmadığıııııı tefsiri hnkkında 
Başvekal et tezkeı·esi 

3/41 ı:;t ibbamn hizmeti ınccbuı-esiııe ınütedair 369 ııuııuı

ralr kanun a müzeyyel 438 ve 531 ııumnrıılr kanunla
rın altı maddesinin tcfsiri hnkkmda Başvekalet t ez
keresi 

3/58 Memmin kaııuııunuıı 58 ıncı maddesinin tefsiri hak-

Büt<.:c Encümeniucdir. 

1 - II - 1930 tarilıiııde Hii.kCıınctc 

iade edilmi~tiı- . 

kında Başvekalet tezkeı·esi 5 - XII - 1929 tarihinde 147 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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3/65 Askeri tekaüt ve istifa kanununun 24 üncü maddesinin 
jandarma efradma sureti tatbikmm tefsiren halline 
dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 5 - VI - 1930 tarihinde Di, Mu. Riya

setine iade edilmiştir. 
3/76 lttlüddeti hizmetleri 25 seneye varmaksızm malılliyet

lerine binaen tekaütleri İcra edilen ve bilahare hasıl 
olan lüzum üzerine vazifeye davet edilerek maaşatm
dan aidatı tekaüdiye katedilmiş olan erkan, ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriyenin hizmeti müte
ehhireleri zamanında terketmiş oldukları aidatı mez
kılrenin tekaüt maaşlarma tesiri olup olmadığı hak· 
kındaki ihtilafm tefsiren bir karara raptına dair 
Başvekalet tezkeresi 20 - I - 1930 tarihinde 145 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/88 Meınurin kanununun 70 inci maddesinin tefsirine da

ir Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/102 İstanbul eytam idaresince mülga Maliye N ezaretine 
ınuayyen vade ve faiz ile bazı eınlaki milliye muka
bilinde ikraz edilen 400 000 liranın resülmali tesvi
ye edilmiş isede eınlaki mezkılre üzerinde ciheti ad
liyece ınevzu haczin fekki için ayrıca faiz de verilip 
verilmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkc
resi 

3/115 Tütün İdarei İnhisariyesi meınurlarınm memurını 
resmiyeden addile vazifei memurelerinden mütevellit 
veya vazifei resmiyelerini ifa · sırasmda hadis olan 
cürümlerinden dolayı haklarmda memurin muhake
mat kanunu alıkarnının tatbikı lazım gelip 

22 - III - 1930 tarihinde 158 numaralı 
tefsir olarak kabııl edilmiştiı-

6 - II - 1930 tarihinde Bükılınete 

iade edilmiştir. 

gelmediğinin tefsirine dair 10 - IV - 1930 tarihinde 556 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/122 Teşvikı sanayi kanununun yedinci maddesinin tef-
sirine dair BaşvekaJet .tezkeresi Bütçe Encümeninde 

3/123 Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkmdaki ka-
nunun beşinci maddesinin tefsirine djı.İr Başvekalet 

tezkeresi 15 - iii - 1930 tarihinde 156Q ·numaralı 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 
3/ıl29 Tekaüt maaşile muallinı ve nıüderrislik, doktor, ec

zacı, baytar, mühendis ve kondoktorluk maaşlarmın 
bir zat uhdesinde içtima edebileceklerine dair olan ka
nun mucibince muhassasatları ücret olarak verilen mü
tekaidinin uzaklık ve pahalılık zamaiminden istifade 
edip edemiyeceklerinin tefsiri hakkında -Başvekalet 

tezelcresi 

3/134 Şeker, petrol ve benzin inhisarlarının 1926 senesine 
ait hesabı kat 'i cetvellerinin takdim ol unduğu hak-

6 - H - 1930 tarihinde Hii!Qılmete iade 
edilmiştir 
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kında Başvekalet tezkeresi Divam Muhasebat Encümenindedir 
3/141 Ziraat Bankası hisse senedatının damga resminden 

muaf olup olmıyacağınnı tayin ve tefsiri hakkında 
Başkvekalet tezkeresi Bütçe Encümenindedir 

3/142 Ziraat Bankası hisse senedatının damga resminden 
muaf olup olmıyacağının tefsiri halcinndaki tezkerenin 
tesrii intacı hakkında Başvekalet tezkeresi Bütçe Encümenindedir 

3/145 İnhisa.r idareleri hesahatının Divam Muhasebatça 
tetkik edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair Divam 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi Bütçe Encümenindedir 

3/156 Avukatlarm muvazenei umumiyeye dahil iki daire-
den ayrı ayrı ücret alıp almıyacaklarnun tefsiri hak-
kında BaşvekaJet tezkeresi 1- II- 1930 tarihinde Hükumete iade 

edilmiştir 

3/173 Maaş kanununun sekizinci maddesinin tefsiri hak-
kmda Başvekalet tezekresi 14- XII- 1929 tarihinde 1538 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
3/175 Maaş kanununun ll inci maddesinin tefsiri hakkında 

Başvekalet tezekresi 28- XI- 1929 tarihinde 147 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

3/181 Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 14- XII- 1929 tarihinde 150 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir 
3/184 1341 senesi hesabı umumisine mütedair umumi mu

tabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında · 
Divam Muhasebat Riyaseti tezekresi 21 - IV - 1930 tarihinde 1592 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

3/219 Muhasebei umumiyc kanununun 48 inci maddesinin 
tefsirine dair Başveka1et tezekresi 5- XII- 1929 tarihinde 527 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
3/237 İspirto ve İspirtolu İçkiler Umum Müdürlüğünün 

1927 senesi plançosu ile hesabı katisinin gönderildi-
ğine dair Başveka1et tezekresi Divam Muhasebat Encümeninde 

3/248 Maaş kanununun bazı maddelerinin tefsirine dair 
Başvekalet tezekresi 27- III- 1930 tarihinde 1574 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir 
3/260 Ticaret sanayı odaları azalarile müstahdemininin 

vazifei memurelerinden dolayı takibat ifası hakkında 
Devlet memurları gibi muhakemeleri icap edip etme-
diğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 27 - I - 1930 tarihinde 543 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/269 Memurin kanununun 4 üncü maddeıııinin (H) fıkra-

sının tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 7 - XII - 1929 tarihinde Hükfunete 
iade edilmiştir. 

3/270 Musakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasnıın tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 3 - IV - 1930 tarihinde 1580 numaralı 

kanunla tevhideıı kabul edilmiştir 
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3/275 Evkaf memurları maaşlarının tevhit ve teadülü için 
tanzim olunan kadronun gönderildiğine dair Başvckii-

Muamelesi 

let tezkeresi 6 - II - 1930 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir. 

3/280 Eylul, teşrinisani 1928 aylarrna ait raporun takdim 
krhndığına dair Divanr Muhascbat Riyascti tezkcresi 14- XII- 1929 tarihinde 534 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/281 Kanunuevvel 1928 ve kiinunusani, şubat 1929 aylarma 

ait raporun takdim kılındığı hakkında Divanr Muha-
sebat Riyascti tczkercsi 14- XII- 1929 tarihinde 535 numaralı 

3/282 Mustafakemalpaşa kar;asmm Ezanlı J(öyünden Memeı
oğlu Hakkının mahkum olduğu beş sene on ay hapis 

karar olarak kabul edilmiştir. 

cezasının affi hakkında Başvckalct tczkercsi 14- XII- 1929 tarihinde 532 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/286 İstatistik teşkilatma dair kanun layİhasının tesrii 
intacma dair Başvekalet tezkcresi 

3/288 Kırklareli Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü 
Dr. Ahmet Harndi Beyin istiklal madalyasile taltifinc 

1 - II - 1930 tarihinde 1554 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

dair BaşvekiUet tezkercsi 2 - XII - 1929 tarihinde 533 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/292 Mahalli tahsili olmıyan borçlarm terkinine dair Baş-
vekalet tezkercsi 6 - II - 1930 tarihinde Hükumete 

:iade edilmiştir 
3/300 Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman 

ve Rıhtım idaresinin 1341 senesi fevkaHide bütçesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığma 

dair Divanr Muhasebat tezkercsi 

3/301 Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtım idaresinin 1341 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılmdığma dair Divam Muha
sebat riyaseti tezkeresi 

3/302 Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı işletme idare
sinin 1341 senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında Divanı Muhasebat riyascti 

14 - XI - 1929 tarihinde 1530, 1531 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir 

14 - XI - 1929 tarihinde 1530, 1531 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir 

tezkeresi 14 - XI - 1929 tarihinde 1532 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

3/303 Katil maddesinden 10 sene ağır hapse mahkum olup 
maluliyeti raporla sabit olan Mustafa Hannavi hak-
kında Başvekalet tezkeresi 29 - V - 1930 tarihinde Hükumete 

iade edilmiştir 
3/304 1341 senesi bütçe kanununun 20 inci maddesinin tef-

sirine dair Başveka1et tezkeresi 20 - I - 1930 tarihinde 541 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 
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3/308 Darülfünun eminliğinin 1341 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığına dair Div-anı Muha-
sebat tezkeresi 20 - II - 1930 tarihinde 1565 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir 



4 - Takrirler 

Üüçüncü içtima zariında 26 takrir verilmiş olup bunlardan 3 ü te:fsir, 10 u ka·rar olarrak kabul 
edilmiş 1 i sahibi tararından geri alınmış, 8 i Heyeti Umumiyede okunmuştur. 4 ü encümendedir. 

Geçen seneden müdevver 8 takrirden ise 4 ü encümenlerde olup mütebaki 2 si karar olarak kabul 
edilmiş ve 2 si de sahibi tararından geri alınmıştır. 

A - Uçüncü içtima zarfında gelen takrirler 

No. Bulasası 

4/60 Konya (Nevzat B.) - Ankara Valiliğile Şehremin

liğine tayininden dolayı meb'usluktan istifa et-

Muamelesi 

tiği hakkında 4- XI - 1929 tarihinde okunmuştur. 
4/61 Çorum (Münir Bey ve arkadaşları) - Başvekil İsmet 

Paşa Hazretleri tarafından irat buyrulan nutkun 
bastırılıp dağıttırılması hakkında 

4/62' Yozgat (Süleyman Sırrı Bey ve arkadaşları) - Baş

vekil' İsmet Paşa Hazretleri tarafından irat buyrulan 

14- XI- 1929 ta:uihinde 524 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

nutkun basılıp dağıtılması hakkında 14- XII- 1929 tarihinde 531 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

4/63 Kırklareli (Dr. Fuat B.) - Çocukların umumi sinema 
malıallerine girmelerinin memnuiyeti hakinndaki 
kanun teklifinin ruznameye alınması hakkında 16- XII- 1929 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir 

4/64 Menteşe (Şükrü Kaya B.) - KobakoğJu İsmail Hakkı 
imzalı istida hakkında Arzuhal Encümenincc ittihaz 
olunan kararın Umumi Heyette tetkik ve müzakeresine 
dair Arzubal Encümeninde 

4/65 İzmir (Saracoğlu Şükrü B.) - İstanbul emvali metru
ke sabık müdürü İsmail Hakkı imzalı istida hakkında 
Arzuhal Encümenince ittihaz olunan kararın Umumi 
Reyette tetkik ve müzakeresine dair Arzuhal Encümeninde 

4/66 Muğla (Ali Nazmi B.) - Ankarada inşası mukarrer 
yeni mahalle için muktazi yerler ile bataklık ve 
merzagı arazinin Şehremanetince istimlik hak-

4/67 

kındaki kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair 20 - n - 1930 tarihinde 156 numaralı 
t efsirle tevhiden kabul edilmiştir 

Kırklareli (Doktor Fuat Bey) - Himayei Etfal 
pulu ihdasına ve veraset ve intikal vergisi hakkıftdaki 
kanunun ikinci maddesine bir :fıkra tezyiline dair ka-
nun tekliflerinin geri verilmesi hakkında 13 • nı . 1930 tarihinde okunarak 

mezkur teklirlerin sahibine iadesi ka· 
bul edilmiştir 
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4/68 Kocaeli ( İbrahim Süreyya Bey ve arkadaşları ) -
Fransada vukua gelen feyezandan dolayı Meclisi Ali
ce Fransa parlemantosuna beyam teessürat edilmesi 

Muamelesi 

hakkmda . 13 - III - 1930 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir 

4/69 Kayseri ( Hasan Ferit B. ) - Kanunu medeninin 634 
ve borçlar kanununun 213 üncü maddelerindeki (Res
mi şekil ) ve ( Resmi senet ) tabirlerinin tefsiri hak-
kmda Adiiye Encümeninde 

4/70 Aksaray ( Kazım B. ) - A varız akçelerinin belediyele
re devri hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair 7 - IV - 1930 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir 
4/71 Cebelibereket ( Naci Paşa ile Ordu İsmail B. ) -

Konyalı Başarlızade Mustafa imzalı istida hakkında 
Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 302 numaralı 

kararın Umumi Heyette müzakeresine dair Arzuhal Encümeninde 
4/72 İstanbul ( Harndi Bey ve iki arkadaşı ) - Belediye ver

gi ve resimleri kanununun 22 inci maddesinin son 
frkrasınm tefsiri hakkında 4 - VI - 1930 tarihinde 161 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir 
4/73 Mardin ( İrfan F erit B. ) - Muhtelif makam veya 

heyetleı•in cezayi nakti tarh ve icrayi san 'at ve ti
caretten menetmek salahiyetlerinin rcf'i hakinndaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 

4/74 Kütahya ( Nuri B. ) . Tapu harçları kanununa mü-

14 - IV - 1930 tarihinde okunarak mez
kur teklifin sahibine iadesi kabul edil
miştir 

zeyyel kanuni teklifinin ruznamcye alınması hakkında 22 - V - 1930 tarihinde geri alınmıştır 

4/75 Giresun ( Hakkı Tarık ve Yozgat Ahmet Harndi 
Beyler ) - Müralıaha nizamnamesinin kanunu medeni 
ile mefsuh olup olmadığınm tefsiri ve mürabaha ni
zamnamesinin mülga olup olmadığının tefsir suretile 
tayini hakkındaki takrirlerinin geri verilmesine dair 2 - VI - 1930 tarihinde okunarak mez

kur takrirlerin sahiplerine iadesi ka. 
bul edilmiştir 

4/76 Sıvas ( Remzi B. ) - Milli paramız kıymetinin tesbit 
ve tezyidi ve memleketin iktısadi inkişafmın tesrii 
için mevcut bazı çarelere tevessiil edilmesi, ithalatı

mızm tenkis ve bazı vergi ve resimler varidatımn 
teziyidi hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair 7 - VI · 1930 tarihinde okunarak mez

kur teklifin sahibine iadesi kabul edil
miştir 

4/77 l3alrkesir ( Sadık B. ) - 31 mayıs 1930 tarih ve 1663 
numaralı kanunun 3 üncü maddesinin tefsiri hakkında 10 - VI - 1930 tarihinde 164 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir 
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4/78 Artvin (Asım Bey) - Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
tarafından vaki beyanatın tasvibi hakkında ı 7- VI- ı930 tarihinde 579 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
4/79 Afyon Karahisar (Ali ve Yozgat Süleyman Sırrı B.)-

Meclisi Alinin faaliyetini tatil etmesi hakkında ı 7 - VI - ı930 tarihinde 580 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

4/80 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) -Meclisi Alinin Reisi
cümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine arzı veda 
ve tazimat hakkında ı 7 - VI - 1930 tarihinde 581 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
4j8ı Afyon Karahisar ( Ali Bey ve ı8 arkadaşı) - Şark

taki isyan harekatını imha eden ordumuza teşekkür 
edilmesi hakkında 22 -IX- 1930 taeihinde 582 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
4/82 Trabzon (Nebizade Harndi Bey) - Şarktaki isyan 

harekatını imha eden oı·dumuza teşekkür edilmesi 
hakkında 22- IX- ı930 tarihinde 582 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
4/83 Denizli (Mazhar Müfit Bey ve 3 arkadaşı) - Şarktaki 

isyan harekatım imha eden ordumuza teşekkür edil-
mesi hakkında ' 22 -IX - ı930 tarihinde 582 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir 
4/84 Afyon Karahisar (Ali Bey ve arkadaşları) - Başvekil 

İsmet Paşa Hazretleri tarafından irat buyrulan nut-

4/85 

kun bastırılıp dağıttmlması hakkında 25- IX- 1930 tarihinde 583 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

Afyon Karahisar (Ali Bey ve arkadaşl arı) - Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri tarafından teşkil olunan İcra 
V ekilieri Heyetine izharı itimat edilmesi hakkında 2 - X -1930 t arihinde 584 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 

B - Geçen seneden müdevver takrirler 

4/5 Giresun (Hakkı Tarık Bey ) - Mürabaha nizarnname-
sinin kanunu medeni ile mefsulı olup olmadığının 2 - VI - ı930 tarihinde sahibi tarafın-
tefsiri hakkında dan geri almmıştır 

4/6 Yozgat ( Ahmet Harndi Bey ) - Müralıaha ruzamna-
mesinin mülga olup olmadığının tefsir suretile tayini 2 - VI - ı930 tarihinde sahibi tarafın-
hakkında dan g·eri alınmıştır 

4j2ı Muğla ( Ali Nazmi Bey ) - Memurin kanununun bi-
rinei muvakkat maddesinin tefsirine dair 

4/35 Gazi Antep ( Reşit Bey ) - Kars Me b 'us u Hacı Bedir 
Beyin mahdumlarının meccanen tahsillerinin temini 

Memurin Kanunu Muvakkat Encüme
ninde 

hakkında Bütçe Encümeninde 
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4/36 Afyon Karahisar ( Ruşen Eşref Bey ) - Askeri baytar 
tatbikat mektebi mual1imi binbaşı merhum Ahmet Be
·yin malıdumlarile yüzbaşı merhum Hidayet Beyin ke
rimesinin tahsillerinin meccani ve leyli olarak temin 
edilmesi 'hakkında Bütçe Encümeninde 

4/46 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Avukatlık kanununun 
bazı maddelerini tadil edici 708 numaralı kanunun 
altıncı maddesinin tefsiri hak.lunda 

4/48 "Kocaeli (Thrahim B.) - Ordu, bahriye, jandarma zabi-. 
tan ve memurini hakkındaki kanunun 12 inci madde-

27 - I - 1930 tarihinde 544 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

sinin tefsirine dair Bütçe Encüıneninde 
4/53 Mardin (İrfan Ferit B.) - Köy kanununun 44 üncü 

maddesinin tefsirine dair 3 - IV - 1930 tarihinde 555 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

-



5 - Muhtelif evrak 

Bu sene 9 tane muhtelif evrak gelmiştir. Bunlardan 1 i kanun, 6 sı karar olarak kabul edilmiş, 

2 si de Heyeti Umumiyede okunmuştur. 
Geçen seneden kalan ı evral\ ta karar olarak kabul edilmiştir . 

. A - Bu sene g·elen 

No. Hulasasr 

5/50 Büyük Millet Meclisi muhasebesinde icra kılman tef
tiş ve tetkik neticesine dair Meclis Hesaplarımn 'l'et-

Muamelesi 

kikı Encümeni mazbatası 6 - I - ı930 tarihinde 540 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 
5/5ı Kıdemli yüzbaşı Rıza Beyin istiklal madalyasile tal

tifinin reddi hakkında Milli Müdafaa Encümeni 
mazbatası 

5/52 Cebelibereket Meh'usu Avni Paşanm vefat ett iği hak-

ı - II - 1930 tarihinde 546 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

kında Adana Vilayetinden gelen telgraf ı3 - III - ı930 tarihinde okunmuştur 
5/53 Jandarma Yüzbaşılarmdan Sabahattin Beyin affi hak-

kında Arzuhal ve Adiiye Encümenleri mazbataları 24 - IV - 1930 tarihinde ı594 numaralı 
kaıuuı olarak kabul edilmiştir 

5/54 Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tetkiJ( 
ve teftiş neticesine dair Meclis Hcsaplarmrn Tetkikı 

Encümcni mazbatası 

5/55 Büyük Millet Meclisi ve müştemilatmdaki eşya hak
kında Meclis Hesaplarnun Tetkikr Encümeni mar.-

24 - IV - ı930 tarihinde 563 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

batasr 5 - V - ı930 tarihinde okunarak kabul 
edilmiştir 

5/56 !zmire tabi 'l'orbalr köyünden Emin Beyin kırmızı 
şeritli istiklal madalyasile taltifi hakkında Milli Mü
dafaa Encümeni mazbata.sı 

5/57 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur- ve Divanr 
Muhasebatm 1930 senei mart, ve nisan ayları hesabatr 
hakkında Meclis Hesaplarıııın 'l'etkikr Encümeni maz
tasr 

5/58 1930 senesi bütçesine merbut cetvellerle masraf fasd
Jarına ait meşruhattaki bazı ııoksnnlar hakknıda Bütçe 

31 - V - 1930 tarihinde 579 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

31 - V - 1930 tarihinde 570 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

Encümeni mazbatası 17 - VI - 1930 tarihinde 578 numaralı 
karar olarak kabııl edilmiştir 
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B - Geçen seneden müdevver 

5/41 Uanaimi Bahriyc kanununun 4 üncü maddesinin tc:f
siri hakkında Arzuhal Encümeni mazbatasr 

• ·- 1..:.... 

' - II - 1930 tarihinde 548 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir 



6 - Mütenevvi hususata ait evrak 

Kayit 
k Nereden geldiği Hulasasi Muamelesi 

~ -·-- ------ -------------- ---·--

3717 Dahiliye Vekaleti İstanbul ve İzmirde Merhum Necati 
B. narnma iki caddenin tesmiye kılın-
dığına dair Ev. K. Hıfız 

3718 Baş V. Matbuata prim verilmesi hakkıııdaki 

teklifin vusulüne dair K. K. 
3719 » Necati B. Merhumurı aiJesine ikramiye 

verilmesi hakkındaki teklifin vusulüne 
dair K. K. 

3720 T. Cümhuriyeti Riyaseti 1521 numaralı kanunun Baş V. te 
gönderildiğ· i hakkında K. K. 

3721 » ll 1524 » )) » » » K. K. 
3722 » ll 1527 » » )) » » K. K. 
3 723 » » 1525 » » ll » )) K. K. 
3724 » )) 1528 » )) )) )) » K. K. 
3725 )) )) 15~2 )) ll » » » K. K. 
3726 )) » 1516 » » » )) ll K. K. 
3727 » )) 1494 ll )) » » » K. K. 
3728 » » 1521 )) » » » » K. K. 
3729 ll l> 1523 » » » · :ıı » K. K. 
3730 » )) 1519 » » » » » K. K. 
3731 » » 1520 » » » » )) K. K. 
3732 » » 1518 ·» » )) ) ) » K. K. 

3733 Cumhuriyet Riyaseti 151 7 numaralı kanunun Baş vekalete 
gönderildiğine dair K. K. 

3734 ll ll 1515 No. ll » ll l{. K. 
3735 )) » 1514 )) » » ll K. K. 
3736 )) ll 1513 )) )) )J K. K. 
3737 » » 1509 » » )) » K. K. 
3738 » ll 1508 .» » )) 1> K. K. 
3739 ll ll 1507 ll » ll )) K. K. 
3740 » )) 1506 » ll » » K. K. 
3741 » » 1505 ll » )) » K. K. 
3742 ll » 1504 » » )) ll K. K. 
3743 ll » 1503 » » » » K. K. 

3744 » » 1499 » )) » » K. K. 
3745 » ll 1422 » ll » » K. K. 
3746 Baş. V. 22 nisan 928 tarih ve 6/ 1794 numa-

ra ile gönderilen kanunun iadesi K. K. 
3747 » 1416 numaralı kanunun mu saddak 

sureti gönderildiği hakkında K. K. 
3748 }) 1413 No. keza K. K. 
3749 » 1446 » » K. K. 
3750 }) B. M. M. Bütçesine munzam tahsisat 

itası hakkındaki teklifiıı alındığına dair K. K. 



J<ayi t 
M 

3751 

3752 
3753 
3754 
3755 

3756 

3757 

3758 
3759 

-~ert:_~en _geldiği _ 

T. Cümhuriyeti Riyaseti 

ll ll 

ll ll 

)) ll 

Ad. V. 

T. Cümhuriyeti Riyaseti 

Ali karar Heyeti 

Matbaa 
Baş. V. 

3760 Matbaa 

3761 Ha. V. 

3762 Maliye Vekaleti 

3763 

3764 

3768 

3769 

3770 

3771 

3772 

3773 
3774 
f-775 
3776 

3777 

3780 
3781 

3782 

ll ll 

Hariciye Vekaıeti 

Baş V. 

Hariciye Vekaleti 

İktısat Vekaleti 

Baş V. 

ll 

ll ll .. 
)) ll 

ll ll 

Baş. V. 

Konya Meb'usu Nevzat B. 
Baş V. 

Sıhhat ve İç. M. V. 
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Hulasası 

1498 numaralı kanunun Başvekalete 

gönderildiğine dair 
1 51 O numaraıı kanun ll :ıı 
1511 )) )) ll ll 

1512 ll ll lJ ·:e 

Zabit katibi Muhterem Beyin sicilli-
nin irsaline dcıir 

1526 numaralı kanunun Başvekalete 

gönderildigine dair 
Ali 'Muammer ef. hakkındaki evrakın 
irsaline dair 
2 teneke Mobil oil itası hakkında 

Resmi mühürler hakkındaki İcra V. 
Heyeti kararnamesinin gönderildiğine 

Muamelesi 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K· 

K. K. 

K. K. 

X. K. 
İdare H. 

dair K. K. 
Müstahdeminden Şükrü ve İhsan efen-
dilerin yevmiyelerinin katına dair Muhasebe 
Çin teşkil~tı esasiyesinden bir adet 
takdimine dair Kütüphane 
Davut Efendinin İstiklal mahkemesin-
deki hizmetine dair K. K. 
Merhum Mustafaya ait istiklal mahke-
mesi evrakından bahis K. K. 
1929 senesi Bütçe mazbatasından ı 
adet verilmesine dair K. K. 
Sabık telgraf müdürü Halit Emin Ef.-
nin affı hakkındaki teklifin iadesine 
dair 
Bütçe Encümeni Başkatibi Nuri Beye 
siyasi pasaport verileceğine dair 
Katip Hasan Beyin vazifey~ mübaşeret 
tarihine dair 
Sabık ayandan Muhittin Pş. nın sicil
line dair 
1554 numaralı kanunun tasdikli sure
tinin takdimine dair 
1429 ll )) ll ll 

1458 ll ll 'll ll 

1457 ll ll )) ll 

Mahmut Muhtar Paaşya ait Meclis 
tahkigai evrakının iade edildiğine dair 
Mal Müdürü Riza efdndiniıı mahkfı
miyet evrakının irsaline dair 
Meb'uslukdan istifasına dafr 
1445 numaralı kanununun musaddak 
suretinin takdimine dair 
Teşkilatı sıhhi ye haritalarından gönde
rildiğine dair 

K. K .. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 

Kütüphane 



İ(ayi t 
-~ Nereden geldlgi 

3783 Baş. V. 

3784 

3785 . Baş. V. 
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Hulasası 
-· ---- -----

Süleyman Radi ve suç arkadaşlarına 

ait mahkfımiyet dosyasının gönderil 
mesi hakkında K. K. 
Mülga Ankara İstiklal Mahkemesince 
mahkum edilen Deli unun Ömer hak-
kındaki hüküm dosyasının irsali hak-
kında K. K. 
Sabık Kiğı H. fırkası Reisi İsmail 
Hakkı efendinin mahkfımıyet dosyasının 

Muamelesi 

günderilmesine dair K. K. 
3786 » Muhittin ve Ata efendilere ait dosyanın 

iade kılındığı hakkında K. K. 
3787 ıı Mahmut Muhtar Paşaya ait dosyanın 

iadesine dair K. K. 
3788 Erkanı Harbiye Reisliği Türk - Rus hudut haritasından gön-

3789 

3790 

3791 

3792 

3793 

3794 

3795 

3797 

3798 

Ankara Ş. Askerlik Ştı

besinden 

Maarif Eminliği 

Matbaa 

Baş V. 

Hariciye Vekaleti 

Baş V. 

Bilecik Sulh Mahkemesi 

Beyoğlu - Terzi Osman 
Zeki 

3 799' İstanbul - Outenberg Vur
du 

3800 Hariciye Vekaleti 

380 ı Maarif V. 

3 80 3 Borla biraderler 

3.804 Ankara Ş. Askerlik Ş. 

derildiğine dair 

Trabzon Meb'usu Şefik Beyin Şubeye 
ıniiraçaatına dair 
Malatya Meb'usu Mahmut Nedim Bey
den Askerlikteki rahatsızlığının sorul
masına dair 
İsteno imtihanları için U. K!tip Veysel 
Beyin ınümeyizliğine dair 
Tel ve dikiş makinelerinin monte edil
diği hakkında 

Necmettin Sahir Beye ait sicil dosya
sının takdimine, dair 
Saksonya Diyetinin intihabına ait tah
tiratın takdimine dair 
Baş V. Evrak Müdür Muavini Hıfzı 

Beyin sicillinin gönderilmesi hakkında 
Birinci devrede Bilecik Meb'usu bulu
nan İbrahim ağanın meb'usluk müd
detine dair 
Haderne elbiselerinin kendisine yaptı

rılması hakkında 

Matbaa için ınübayaa olunacak maki
neler hakkında 'izahat verilmesine dair 
Estonya Meb'us intihabatına dair tah
ritatın takdiıni hakkında 

Muş Meb'usu İlyas sami Beyin aidatı 

Kütüphaneye 

Ev. K. 

Ev. K. 

Zabıt K. 

İdare H. 

K. K. 

Kütüphaneye 

K. K. 

K. K. 

İdare H. 

Matbaa ya 

K. K. 

tekaüdiyesine dair K. K. 
El dikiş makinesi faturasını takdim 
ettiklerine dair Matbaaya 
Zabit Katibi Kamuran Beyin Şubeye 
müracaatı hakkı nda Zabıt K. 



Kayit 
M Nereden geldiği Hul~sası Muamelesi 

3805 Bolu C, H. f. Mutemedi Lozan Sulh yıl dönümü münasebetile 

3806 Ankara Ş. Askerlik Ş. 

3807 Milli M. V. 

3808 Direk Belediye reisi 

3809 

3810 

3811 

3812 
3814 

4815 

5816 
4817 

4818 

4819 

. 4820 

3821 

3822 

3823 

3824 

istatistik U. M. 

Baş. V. 

Baş V. 

ll 

İstenbul - Koheııka Bira
derler 
Matbaa 

)) 

ll 

Hakimiyeti Milliye Oaze 
tesi · 
İş Bankası M. 

Maarif Vekaleti 

Ali Karar H. 

Baş V. 

ll 

3825 Matbaa 

tazimat Ev. K. 
Muhasebe mümeyyizi Muzaffer Beyin 
tercümei hali göndermesi hakkında İdare H. 
Necmeddiıı Sahir Beyin Aaskerlik 
safalıatı hakında K. K. 
Ankara yangını münasebetile arzı 

teessür 
Tahriri nüfusa ait birinci kitaptan 
gönderildiğine dair 
Çorum meclisi Umumisi azasından 

Veli Beye ait evrakın iadesine dair 
Hacı Mehmet Efendiye ait istiklal ma
dalyası vesikasının tashihine dair 
Çerkeşli Ahmet Ef. nin künyesine dair 
Matbaaya alınacak makineler şartna

mesinin gönderilmesine dair 
Matbaa motorculuğuna Tahir Ef. nin 
tayini hakkında 
Keski makinesi cetvelleri hakkında 
Matbaa için beş kalem malzeme hak
kında 

İlan bedelinin terliyesine dair 

119924 liranın Ziraat Bankasına dev
redildiğine dair 
Sabık Afyon Meb'usu Şükrü Ef. nin 
meb'usluk müddeti hakkında 
Ali Ef. haKkındaki malıkurniyet dos
yasınm irsaline dair 
509 numaralı kararın musaddak sure
tinin gönderildiğine dair 
Talipleri n ihtisas vesikaları lıakkmda . 

ki kararın tasdildi suretinin gönderil
diğine dair 
Akhisarlı Hasan Ef. nin istiklal ma
dalyasile taltif edilip edilmedigi 
hakkında 

Devfet matbaasında bulunan makine-

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

Matbaa ya 

İdare H. 
İdare H. 

İdare H. 
İdare H. 

İdare H. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

!erin getir ilmesi hakkında İdare H. 
3S26 Baş V. Maraşlı Alırnede ait malıkurniyet dos-

yasının gönderilmesine dair K. K. 
3827 İstanbul zat maaşları Mülga meclisi umumi ser hademesi 

muhasebeciliği Rıfkı Ef. nin maaş kaydının takdim 
kılındığı hakkında K. K. 



Kayit 
M Nereden geldiğ· i - -- __ ___._- --

3828 Sungurlu H. Hakimi 

3829 
3830 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3839 
3840 
3841 

3842 

l> l> 

l> l> 

l> l> 

l> )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

l> )) 

)) :ıı 

)) )) 

:ıı :ıı 

)) )) 

İstanbul V. Hukuk Mü
dürlüğü 

Posta T. Umum Müdür-
lüğü 

- 279 -

Hulasası Muamelesi 
-· ----------

Karşit köyünden İbrahim Alinin İs
tiklal Mahkemesince mahkfımiyeti olup 
olmadığına dair 
Bekir oğlu Sadığın :ıı 

Ali oğlu İbrahimiıı » 

Mirzanın :ıı 

Sadık oğlu İsmailin D 

İsa oğlu Memedin » 

Mustafa oğlu Marnilinin » 

Veli oğ· lu İbrahimin :ıı 
Ömer oğlu Abidinin :ıı 
Ahmet oğlu Beriııin :ıı 

Budak oğlu Bekirin » 
Haret oğlu Hulfısinin )) 
Mahmut oğlu Raşidin » 

1 adet yedinci cilt kanunlar 
asının irsaline dair 
Keza 

K. K. 
:ıı K. K. 
» K. K. 
» K. K. 
» K. K. 
:ıı K. K. 
» K. K. 
» K. K. 
:ıı K. K. 
» K. K. 
» K. K. 
)) K. K. 
)) K. K-

mecmu-
Matbaa ya 
Matbaaya 

3843 Posta T. Umum Müdür- Meclisi Ali telefonları mükaleme be- · 

3877 

3878 

3879 

lüğü 

Ankara C. Müddei Umu
miliği 

Posta T. Umum Müdür
lüğü 

Gümüşane Valisi 

3880 Ali Karar H. 

3881 Viyana Elçiliği 

3882 Baş V. 

3883 )) 

3784 :ıı 

3885 Baş V. 

3886 :ıı 

3887 

3888 

:ıı 

istanbul Meb'usu Hakkı 
Şinası Paşa 

delinin tediyesiııe dair 
Katil Mustafaya ait istiklal mahkemesi 
dosyasının irsali hakkında 
Meclisi Ali telefonları na ait 3 5 o lira 
mükaleme bedelinin irsaline dair 
Hakimiyeti ~Milliye Bayramı münase
betile tazimat 
Zabıt grup amirlerinden Mehmet Beye 
gönderilen mazrufun kendisine veril-

İdare H. 

K-{(. 

İdare H. 

Ev. K. 

mesine dair Zabıt K. 
6 ve 7 inci cilt Kavanin mecmua-
sından birer adet itası hakkında Matbaaya 
Esbak ayan azasından Muhittin Pş. mn 
memuriyeti sabıkasına dair K. K. 
Sabık Adana Müftüsü Münür Ef. ye 
ait istiklal mahkemesi dosyusının gön-
derilmesi ha,kkında K. K. 
Kastamonu Meb'usu Hasan fehmi Be-
yin teklifini geri aldığma dair K. K-
Halit efendiye ait dosyanın iade edil-
diği hakkmda K. K. 
İsmail Hakkı Beye ait evrakı hük-
miyeniıı irsaliııe dair K. K. 
Bakkal Sabriye ait dosyamn iadesine 
dair K. K~ 

Kanunlar mecmuasından gönderilme-
si hakkında Matbaaya 



Kayit 
k 

4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
4C08 
4009 
4010 
4011 
4012 
401 3 

4014 

4015 

4016 

4029 
4030 

4932 

4033 

4034 

4035 

4058 

4060 

406ı 

4062 

4063 

6064 

Nereden geldi2'i 

Erzurum 3 f. K. 
Isparta f. 6 K. 
Kara köse f. ı K. 
Kars müstahkem meki K. 
Diyar bekir kolordu 7. K. 
Siirt f. 2 K. 
Afyon f. ı K 
Edremit f. ll K. 
fethfye Donanma K. 
Manisa T. O; Reisi 
Sandıklı muallimleri na
mına Harndi B. 
Ad. V. 

Baş V. 

Sungurlu H. Hakimi 

Ali Karar Heyeti 
Ha. V. 

Da. V. 

Mal. V. 

Şurayı D. 

Ali Karar H. R. 

Sungurlu H. Hakimi 

Baş V. 

ll 

Ankara C. Müddei U. 

Ziraat Bankası 

Milliyet Gazetesi 
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Htılasası 

Zafar bayramı münasebetile tazimat 
)) 

)l 

)l 

)l 

)l 

)l 

» 

» 

)l 

)l 

)l 

ll 

)) 

)l 

)l 

)l 

)) 

)l 

)) 

)l 

)l 

)l 

)) 

)l 

)l 

» 

Kanunlar mecmuasından bir tektın 
irsali hakkında 
Yüzbaşı Ali Ulvi Efendinin hüküm 
dosyasmını irsaline dair 
Mehmet Hulusi Efendi hakkındaki 

mahkeme kararının gönderilmesine dair 
Yüzbaşı Sami Efendi keza 
Yeni fenlandya Kabinesinden alınan 
talırirarat suretinin gonderildiği hak
kında 

Ananyas Efendinin hangi tarihte Niğde 
meb'usu bulunduğuna dair 
Muş meb'usluğuna intihap olunan 
Mahmut Sait B. hakkında 
Memurin Muhakemat encümeninde 
bulunmuş olan Salih B. hakında 
Çatalcada Hasan Nuri hakkındaki 

İstiklal mahkemesi kararının gönderil
mesine dair 
Mülga . Ankara İstiklal mahkemesince 
mahkum edilen Sungnrlunuu Tuğlu 

köyünden Memetoğlu Raşit ve altı 

arkadaşına ait kararların berayi tetkik 
gönderilmesine dair 
Saimbeyli Bekir ve arkadaşlarına ait 
istiklal madalyası dosyasının iade 
edildiği hakkında 

Muğla Maarif Müdürü fevzi B. in is
tiklal madalyası inha evrakının gön
derildiğine dair 
Gazeteci Kenan Beye ait dosyamn ia
desine dair 
Muhasebe katibi Cemal B. in borcu 
hakkkında 

fatura mucibince ilan ücretinin tesvi
yesi hakkında 

Muamelesi 

Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 

Ev. K, 

Matbaa ya 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K' 

K. K. 

İdare H. 

İdare H. 



Kayit 
.M Nereden geldiği 

4065 İsmail Müştak B. 

4066 Hariciye Vekftleti 

4082 Baş V. 

4083 ll 

4084 Makamı Riyaset 

4085 Cümhuriyet Riyaseti 

4087 Baş V. 

4088 Ankara Ş. Askerlik ş. 

4089 İktisat V. 

-281-

Hulasası Muamelesi 

Hukuku esasiyenin yeni harflerle tabı 
hakkında Riyaset D. 
Hollanda Meclisi intihabatına dair iki 
tahrirat suretinin takdim edildiği hak-
kında Riyaset D. 
Hafız Aliye ait İstiklal M. dosyasının 
görıderilmesine dair K. K. 

Ser mücellit İbrahim efendinin yerine 
şimdilik kimsenin tayin edilmemesi Matbaaya 
Zayi olan iki İstikl§.l madalyası vesi-
kasının yeniden tanzim edilerek tasdi-
kan iadesine dair K. K. 
1513 numaralı kanun ve 8213 nu-
maralı kararnarnelerin musaddak su-
retlerinden gönderildiğine dair K. K. 
Muhasebe m6meyizi Muzaftar Beyin 
Şubeye izamına dair İdare H. 
Kil madeni hakkındaki müzakerat za-
bıtlaı·ımn irsali hakkında K. K. 

4090 Adiiye V. Niğde Meb'usluğunda bulunan Anan-
yas Ef. hakkında K. K. 

409 ı Hariciye VeUieti Zabıt katibi Sıtkı Beye verilecek tav-
siye hakkında Ev. K. hıfız 

41 04 K. K. Evrak Müdürü Tevfik, muavini fehıni 
Beylerin vekalet ınaaşlarına dair İdare H. 

41 o 5 Ali Karar H. R. Hafız Net> i B. hakkındaki tezkerenin 
tesrii intacı maalinde K. K. 

4106 Milli M. V. Zat İşleri Celal Ef. hakkındaki istiklal mahke-
mesi kararına dair K. K. 

4107 Ankara Müddei U. Maslup Halil hakkındaki mahkfımiyet 
kararının irsaline dair K. K. 

411. Giresun Hukuk Hakimliği Zonguldak Meb'usu Rifat Beyin mah-
kemeye müracaatı hakkında Ev. K. 

411 7 Ankara Ş. Askerlik Ş. Evrak kalemi memurJanedan Salehad-
din Beyin şubeye müraraatma dair Ev. K. 

4 ı 18 Kırşehir Valisi Sabık Kırşehir Meb'usu Bekir Sıtkı 

Beyin Zevcesinin verdiği istidanın 

takdimine dair K. D. 
412 ı Baş. V. İstiklal mahkemesince mahkum Milaslı 

Vahit hakkındaki hüküm dosyasının 
irsali hakkında K. K. 

4122 ll Kiğı esbak kaymakamı Cemi! B. kak
kındaki İstiklal mahkemesi kararının 
gönderilmesine dair K. K. 

4 ı 23 ll İzmirde Bucada fuat beyin İstiklal 
madalyası hakkında K. K. 

4 ı 24 ll Münür efendiye ait dosyanın iadesi 
hakkında K. K. 



Kayit 
M Nereden geldiği 
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Hulasası 

4125 İstanbul kağıtcılık 
rnatbaacıhk şirketi 

Milliyet gazetesi 
Baş. V. 

ve Mubayaa olunacak kağıtların kendisi
nden alınması hakkında 

4126 
4127 

4144 Ali karar H. Reisliği 

4145 Baş. V. 

4146 Devlet rnatbaası 

Kanat Ticarethanesi 

4148 Baş V. 

4 ı 49 Ali karar H. R. 

4150 Milli M. V. 

415 ı İnce su Kaymakarnı 

4157 Baş V. 
4158 )) 

4159 .J) 

4160 D 

416 2 Berlin Ticaret OdaSl 

41 75 İzmir- MiJ!1 Kütüphane 
4176 

4177 

7178 

4179 

4180 

4181 

Mülga Babıali Müdev
venat Müdürü Karakaş 
Serkiz 
Ankara C. Müddei U. 

Matbaa 

Matbaa 

Matbaa 

İlan ücretinin terliyesine dair 
Yusuf hakkındaki İstikla1 M. ilanı su
retinin irsaline dair 
Mernet ve suç arkadaşları hakkındaki 

kararın irsali hakkında 
Ballı Ali ile suç arkadaşları hakkın

daki İstiklal M. dosyasının · iadesine 
dair 
Makinelerin gönderilmesi . için tahsisat 
itasına dair 
Ankaradaki vekili vasıtasile izahat 
verileceğine dair 
Yeni harflerle yazılan Posta merkezleri 
isimlerimin gönderiJdiği hakkında 

Sabıl< Havza tnüddei Umurnisi 
Karnil Beye ait dosyanın gönderilme
sine dair 
Antalya Meb'usu Süleyman Şevket Beyin 
Meb'usluğa intihap tarihinin işarına 
dair · 
B. M. M. Matbaası Ser rnücellidi· 
İbrahim efendimin vefat ettiğine dair 
3 7 nurnaralı kanarın tasltihine dair 
Sinoplu Apsin hakkındaki rnahkftrni
yet dosyasının gönderilmesi hakkında 

Muallim fuat Rarniz Beye ait rnahkfı
rniyet dosyasının keza gönderilmesi 
Şakir Ef. ye ait dosyanın keza 
7 ve 6 ıncı kanunlar mecmuasından 

gönderilmesine dair 
)) D )) 

Noksan Zabıt ceridesi ve kanunlar 
mecmuasının itasına dair 

1 
)) D )) 

Maslup Halil ve suç arkadaşlarına ait 
dosyanın irsali hakkında 
Şükrü ve İbrahim Efentli'le; in askerlik 
leri . dolayısile vazifeyi terkettikleri 
hakkında 

Süreyya efendinin serrnücellitliğe ve 
Vasfi efendinin mürettipliğe tayinleri 
hakkında 

Motör ve elektirik rnernurluğuna Necati 
Efendinin tayini hakkında 

Muamelesi 

Matbaa ya 
İdare H.· 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
,. 

Matbaa ya 

Matbaa ya 

İdare H. 

K. K. 

K. K. 
• · 1 

Matbaa ya 
K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

Matbaa ya 
Matbaa ya 

Matbaaya 

Matbaa ya 

K. K. 

Muhasebeye 

Matbaa ve Muhasebeye 

Matbaa ve Muhasebeye 



Kayit 
.M ·Nereden geldiği 

4187 Baş V. 

4188 Baş V. 

4189 Matbaa 

4191 P. T. T~ Baş M. 

4192 
4193 
4194 

4195 

4197 

4200 

3201 

4202 

4203 

4204 

4205 

4206 

4208 

4209 

4210 

4211 

4212 

4213 
4214 

P. T. T. Baş M. 
Ha. V. 
Matbaa · 

Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Baş V. 
• 

» 

Ali Karar H. 

Ankara ,C. Müddei U. 

Adiiye Vekaleti 

Cerrah •paşa hastahanesi 
Sertabaheti 
Ankara ıH.ükfımet Tabibi 

Matbuat U. M. 

Ankara:C. M, Umumiliği 

Mal. V. 

Baş. V. 

Ankara i C. .M. U. 

Ankara ıŞ. ,Askerlik Ş. 

Ha. V. 
istanbul Buııla b·iraderler 
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Hulasası Muamelesi 

Veli Beye ait evrakın kalmış olanları-

nın irsali hakkında K. K. 
BeyneimiJel Parlemantolar kongrasının 
içtimaının Niste toplanmak üzere 
dağıldığına dair 
Mücellit Hasan Efendinin vazifesine 
nihayet verildiğine dair İdare H. 
Otomatik telefon ücreti olan 44 lira-
nin irsaline dair 

)) )) )) )) 

Sabık .meb'us Temistokili Ef. hakkın.da 

·Devlet Matbaasındaki makinelerin celbi 
hakkında 

Trabzon Meb'usu Şefik Beyin şubeye 

müracaatı hakkında 

Mütahit Ahmet Ef. ye ait istiklal mah
kemesi dosyasının ~önderilmesine dair 
Değirmenci Eyyubun keza 

Hafız Nef'i Ef. ye ait dosyanın irsa
line dair 
Hüseyin oğlu Yunus hakkındaki istik
lal mahkemesi kararının irsaline ·dair 
Balıkesir Meb'usu Osman Niyazi Beyin 
aidatı tekaüdiyesine dair 
K K. mümeyyizi fuat Davut Beyin . 
daha bir ay kadar tedavisi hakl)ll)qa 
Ev. K. memurlarınden Kemal Beyin 
beş gön istirahatine dair 
Akşam gazetesinden bir fıkranın takdi
mine dair 
Hasanoğlu Hasanın mahkiimiyet evra
kının irsali hakkında 
Azayı kiramın şapka avansına ait cet
velin takdimine dair 
Ziyaettin ve suç arkadaşları hakkındaki 
mahkiimiyet dosyasının irsali bakkında 
Gönderilen istida ve layılıanın Cebeli
bereket Meb'usu Ali Riza Beye tevdiine 
dair 
Ev. memurlarından Salahaddin Beyin 
şahadetnamesi hakkında 

Kanunlar mecmualarının itası i ha.kkı.nda 

Makinelerin gümrügüne dair 

K. f<. 
K. K, 

Matbaa ya 

Ev. K. 

K. Kt 
K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

Ev.-J(. 

thf~J 

K. K. 

İdare H. 

K. J<. 

Ev. V. 

l:v. K. 
Matbaay.a 
Matbaa ya 
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J<ayi t 
N Neredeıi geldiği Hulasası Muameİesl 

4215 Göle belediyesi Cumhuriyet Bayramı münasebetile 
tebrik Ev. K. 

4216 Manisa T. Ocağı :ı:. ll ll Ev. K. 
4217 Colemerek kazası ll ll ll Ev. K. 
4218 Havran Nahiyesi ll ll .)l Ev. K. 
4219 Bolu Valisi » ll ll Ev. K. 
4220 İzmir Yahudi Cemiyeti ll ll )) Ev. K. 
4221 Rize Belediyesi » )) )) Ev. K. 
4222 İzmir Hahamı » )) )) Ev. K. 
4223 Bordur belediyesi :0 ll ll Ev. K. 
4224 Balıkesir T. Ocağı ll )) )) Ev. K. 
4225 Boldan kaymakamı .() ll ll Ev. K. 
4226 Kuyucak belediyesi )) ll ll Ev. K. 
4227 Kargı belediyesi » )) )) Ev. K. 
4228 Midyat kaymakamı )) )) ll Ev. K. 
4229 Sungurlu kaymakamı ll )) )) Ev. K. 
4230 ı inci Kol. Kumandanı » )) )) • Ev. K. 
4231 Milas belediyesi )) )) )) Ev. K. 
4232 Sarayköy kaymakamı » » )) Ev. K. 
4233 Erzurum Valisi » • )) )) Ev. -K. 

4234 Erzurum C. H.,. f. Mu-

temedi ll ll )) Ev. K: 
4235 Bayındır Belediyesi ]) )) ]) Ev. K. 
4236 Kars Müstahkem M. K. ll )) )) Ev. K. 
4237 Hendek Belediyesi )) )) » Ev. K. 
4238 Tarsus T. Ocağı )) )) » Ev. K. 
4239 Tarsus fırka mutemedi )) )) )) Ev. K. 
4240 Kula Belediyesi )) )) )) Ev. K. 
4241 Kırkağaç kaymakanı.ı )) ]) )) Ev. K. 
4242 Kilis T. Ocağı )) ll )) Ev. K. 
4243 Elaziz Belediyesi )) ll )) Ev. K. 
4244 İzmir Belediyesi )) )) )) Ev. K. 
4245 Tekirdağ belediyesi ll )) )) Ev. K. 
4246 Mersin Belediyesi )) )) )) Ev. K. 
4247 Tosya Kaymakamı )) ll )) Ev. K. 
4248 Bitlis Belediyesi )) ll ]) Ev. K. 
4249 Çatalca Müstahkem M. K. » )) » Ev. K. 
4250 Sinop muallimleri ll )) » Ev. K. 
4151 Yozgat C. H. f. mutemedi )) )) » Ev. K. 
4152 Çenğelköyde fahreddin B. \) )) ll Ev. K. 
3253 İzmit Üssü Bahri K. ll )) )) Ev. K. 
4254 Aksaray Valisi )) )) )) Ev. K. 
4255 Konya C. H. f. mutemedi )) )) )) Ev. K. 
4256 Van Valisi )) )) )) Ev. K. 

4257 Ilgaz Belediyesi )) )) )) Ev. K. 
4258 Orhangaıi Belediyesi' ll )) )) Ev. K. 
4259 Tarsus C. H. f. rrıutemedi )) )) )) Ev. K. 



t<ayl f 
M 

4260 

4261 
4262 
4263 
4264 
4265 
4266 
4267 

4268 
4269 
4270 
4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 

4277 
4278 
4279 
4280 
4281 
4282 
4283 
4284 
4285 

4286 

M 

4286 

4287 
4288 

4289 

4290 

4291 

4292 
4293 

. Nereden geldiği 

Mucur kaymakamı 

Akşehir Belediyesi 
» C. H. f. mutemedi 

Mardin T. O. 
Mürefte T. O. 
Muğla T. O. 
Kilis C. H. f. mutemedi 
Kastamonu Meb'usu Me
met B. 
Elbistan Belediyesi 
Siirt Lütfi B. 
Avanus kaymakamı 
Bursa mua.llimleri 
Konya » 
Kırklareli - Mürsel Pş. 
Çankırı Belediyesi 
İstanbul Harp maJOileri 
Karaburun fırka mute
medi 
Edirne Belediyesi 
Arapkir » 

Kocaeli » 
Silifke T. O. 
Mardin Belediyesi 
Sinop » 

Tire firka mutemedi 
Akşehir T. O. 
Ankara İcra Reisliği 

Divam Muhasebat 

Matbuat U. Müdürlüğü 

Samsun Meb'usu Avni B. 
Çorlu yahudileri 

Baş V. 

Milli Müdafaa V. 

Memleket Hastatıesi 

Matbaa 
Beriinde muğla meb'ysu 
Yunus Nadi B. 

Hul§.sası 

Cümhuriyet Bayramı münasebetile 
tebrikat 

}) }) }) 

}) }) )) 

» » }) 
)) » )) 

)) }) ll 

}) » )) 

)) » )) 

}) ll iJ 

ll ll )) 

)) )) ll 

ll ll )) 

ll )) )) 

ll )) )) 

)) )) )) 

ll )) ll 

)) ll » 

)) ll ll 

ll )) ll 

)) )) )) 

ll }) ll 

)) )) ll 

)) ll }) 

Bolu Meb'usu Şükrü beye ödeme em~ 
riniıı tebliği hakkında 

34 ı senesi mutabakat beyannamele
rinden gönderildiğine dair 

Cümhuriyet gazetesinden bir fıkranın 
gönderildigi hakkında 
Mezuniyet istirthamı 

Cümhuriyet Bayramı münasebetile 
arzı · tebrikat 
Küçük zabit talimatnamesinin tadili 
hakkında 

Malatya meb'usu Mahmut Nedim B. in 
tekaütlüğü hakkında 

Zabıt k§.tibi Ata Beyin gözlerinin 
tedavisine dair 
Anterlin ve paspas mübayaası hakkında 
Mezuniyet istirhamı 

Muamelesi 

Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K . . 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 

Ev. 1(. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
.Ev. K. 
Ev. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 

Ev. I(. 

K. K. 

Ev. K. Hıfız 
Riyaset D. 

Hıfzı 

K. K. 

.Ev. K. 

Za. K. 
İdare H. 
Riyaset D. 



Kayit 
J~ 

4294 

4295 

4296 
4297 

4298 

4300 

4301 

4302 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 

4308 

4309 

4310 
4311 

4312 

4313 

·Nereden geldiği 

Şurayı Devlet Umum 
Katibi 
5 inci fırka Kumandan
lığı 

Matbaa 
)) 

Umum Ratiplik 

Ad. V. 

Ali karar Heyeti 

)) ) ) 

)) )) 

)) )) 

)) ')) 

)) )) 

ll D 

Milli M. V. 

Gümüşane Meb'usu Şev
ket Bey 
Kars Meb'usu Ağaoğlu 

Ahmet B. 
Çorum Meb'usu İsmet B. 
Giresun Meb'usu Hacim 
Muhittin B. 
Matbaa 

u. Ka. 

4314 . Baş V. 

53 ı 5 Devlet Matbaası 

4 316 Maliye Vekaleti 

4317 

4319 

)) 'll 

Ziyaettin Sait ticaretha
nesi 
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Hulasası 

928-929 içtimalarına ait kanunlardan 
gönderilmesi hakkında 
Kaymakam Bahaddin Beyin safalıatı 

askeriyesi hakkında 

Matbaa camlarının tamirine dair 
8 kalem kırtasiyenin itası hakkınd.a 

Müdürler odasile K. K. nin 'ihtiyaç
ları hakkında 

Encümen katibi Hilmi Beyin Kula aza 
mülazimliğine tayinir.e dair 
Yüzbaşı Sami efendiye ait dosyanın 

· Muamelesi 

Matbaa ya 

Diyaribekir Kazim 
· Paşaya 

İdare H. 
İdare H. 

İdare • H. 

K. K. 

tesrii irsaline dair ' K. 'K. 
Merbut zarfların muhataplarına tevdii 
hakkında 

D 

D 

» 

» 
)) 

D 

)) 

D 

) ) 

» 

Samsun Meb'usu Dr. Asım Beyin müd-
deti hizmetine dair -

Mezuniyet istirhamı 

» » 
» » 
ll )) 

)) )) 

Münhal mürettip!iklere isimleri mu
harrer .7 efendinin tay;ini hakkında 
Zabıt katibi Çetin Beyin derecesi hak
kında 

885 numaralı -kanunun iadei mer'iyeti 
hakkındaki tezkerenin vekaletlere .gön-

Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. ·K. 
Ev. K. 
Ev. 1K. 
Ev. K. 

K. K. 

Riyaset D. 

Riyaset D. 
Riyaset D. 

Riyeset D. 

İdare H. 

Riyaset D. 

derildiğine dair K. K. 
Hukuku Esasiye kitabının masarifi 
tab'iyesine dair İdare H. 
AH Riza B. hakkmda verilen kararın 

sureti gönderilcliğine dair Ri <yasete 
Şark İstiklal mahkemesinde bulunan 
Davut beyin tahsisatı hakkında K. K. 
Riyaset konağı için siperi saika konul-
ması hakkında İdare H. 



Kayit 
H 

4320 

4321 
4322 
4323 
4324 
4325 
4326 

4327 

4328 

4329 
4330 

4331 
4332 

4333 
4334 
4335 

4336 
4337 

4338 

4339 

4340 

4341 

4342 

4343 

4344 

4345 

Nereden geldiği 

Ali karar H. 

)) )) 

)) )) 

)) 'O 

)) 'O 

)) )) 

u. Ka. 

Adiiye Vekaleti 

Elaziz Belediyesi 

Matbaa 
Almanya Türk Tc. Odası 

Ali Karar H. 
Cümhuriyet riyaseti 

• Cümhuriyet Ri yaseti 
Cümhuriyet Riyaseti 
Ankara Müddei U. liği 

Matbuat Umum M. 
Ankara Askerlik Şubesi 

Ad. V. 

Baş V. 

Baş V. 

)) 

Adiiye Vekaleti 

)) )) 

)) )) 

Ali karar H. 

4 346 Matbuat Um um Mü. 
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Huıasası 

Merbnt ı mazrufnn muhatabına tevdii 
hakkında 

)) ll 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

B. M. M. Meurları teavün sandığı 

hakkında 

Zabıi katibi İsmail karnal Beyin infi
kakinde m~hzur olup olmadığına dair 
Elaziz Meb'usu Mustafa Beyin vefatı 
dolayisile tazjyet 
Matbaa şobalan hakkında 
Gönderilen kanunlar mecmualarının 
vusqlüne dair 
Merbut mazrufmı muhataplarına tevdii 
15 32 numaralı kanunun Baş. V, gön
derirldtği hakkında · 
1 5 3 ı numaralı » :ıı » 

ı 5 3 O numaralı ll » » 
Maslup Halil İbrahi11;1 Efendinin evra
kı meyanında mevcut ifadesinin 
irsaline dair 
3.00 adet Devlet Yıllığının takdimi 
Merbut .tercümei halin Muzaffer Be ye 
imla ettirilmesi hakkında 
Kanunlar kalemi katiplerinden Macit 
Beyin infikakinde mahzur olup olma
dığı hakkında 

8429 numaralı kararnamenin takdi
mine dair 
Ömer ve arkadaşlarına ait dosyanın 
tesrii irsali hakkında 
İskan kaııunun iadei meriyetine dair 
Milli Müdafa Vekaletini tezkereisnin 
takdim edHdığine dair 
Hasan Hilmi Beyin skilinin irsaline 
dair 
Hasan Hilmi Bey hakkında yazılan 

tezkerenin' tesrii intacı hakkında 
Zabit katiplerinden fikri Beyiıı infi
kakinde mahzur olup olmadığına dair 
Merbut mazrufun muhatabına tevdiine 

Muamelesi 

Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. D. 
Ev. K. 
Ev. K. 

Riyaset C. 

Z. ve K. K. 

Ev. K. 
İdare H. 

Matbaa ya 

; K . . I<. 
K. K. 
K. K. 

K. K. 
Ev. ,K. 

Muhasebeye 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

dair Ev. K. 
Hareket gazetesinefen bir fıkranın 
takdimine dair Ev. K. 



Kayit 
M Nereden geldiği 

4347 Mal. V. 

4348 Ali karar H. 

M. 
4348 

4349 
4350 

4351 

4352 

4353 

4354 

4355 

4356 

Ali Karar H. 

D D 

Eskişehir Meb'usu İsmail 
Besim Pş. 

Berlin Türk ticaret odası 

Sungurlu Hukuk Hakimi 

Baş V. 

İsmail Müştak B. 

Zabıt katibi Sıktı B. 

Ali Karar H. 

4357 Mal. V. 

4358 

4359 

4360 

4361 

4362 

4363 

4364 
4365 

4366 

4367 
4368 

4369 

Selanik Bankası 

İstanbul Meb'usu Sürey
ya Pş. 

Ha. V. 

Da. V. 

Baş V. 

J) 

Devlet Matbaası 
Maarif V. 

Matbuat Umum Mü. 

Matbaa 
Ad, V. 

Aankara Tapu . Müdür
lüğü 
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Hulasası Muamelesi 

Meclis ilavesi inşasında çalışanlara 

ikramiye verilmesine dair K. K. 
Merbut mazrufun muhataplarına tev-
dii hakkında Ev. K. 

Merbut mazrufun muhatabına tevdiine 
dair 

D ll ll 

Mezuniyet istirhamı 

Munakasa kanunundan bir nusha ita-
· sına dair 
İstiklal mahkemesi dosyası hakkındaki . 
tezkerelerinin tesrii intacına dair 
Maaş kanununa bir fıkrr ilavesi hak
kındaki teklifin alındığı hakkında 

Avrupa kanunu esasinin tercümesine 
müsaade buyrulmasına dair 
Rahatsızlığına -nebni istifa ettiğine 

dair 
Gönderilen mazrufları n muhataplarına 
tevdii hakkında 
Merhum haderne Arıf efendinin zev
cesine maaş tahsis edildiğine dair 
Borla biraderlere ait te'minat mektubu 
nun iadesi ricası • 
Mezuniyet istirhamı 

Sovyet Şuralar ittihadına dair kongra 
zabıtlarının takdim kılındığı hakkında 

fikri Beyin sicil dosyasının irsali 
hakkında 

Arzuhalcı Şakirin dosyasının iade 
edildigi hakkında 
Maraş meb'usluğuna intihap olunan 
Behçet Beyin intihap ·mazbatasının 

gönderildiği hakkında 

Makinelerin hazır . olduğuna dair 
Yeni harflerle tabolunan kitaplar kata
loğunun takdim ~ılındığı hakkında 

Milliyet gazetesinden bir fıkra takdi
mine dair 
Zil tertibatı yapılmasına dair 
Sabik Niğde Meb'usu Ananyas efendi
nin tahsisatma dair 
Van Meb'usu Hakkı Beyin tapuya 
müracaatina dair 

Ev. K. 
Ev. K. 
Riyaset D. 

K. K. 

K. K. 

Riyaset D. 

Za. ve K. 

K. K. 

K. K. 

İdare H. 
Riyaset D. 

Kütüphane 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
Matbaa 

Ev. K. 

Ev. K. Hifzı 

İdare H. 

K. K. 

Ev. K. 



Kayit 
k 

4370 

4371 

4372 

4373 

4374 

4375 

4376 

4377 

4378 

4379 

4380 
4381 

4382 

4383 

4384 

4385 

4386 

4387 
4388 

4389 

4390 
4391 
4392 

4393 

4394 
4395 

Nereden geldiği 

İstanbul Hukuk fakültesi 

Ali karar H. 

Baş V. 

Ankara Müddei Umu
miliği 

Ad. V. 

Gaziantep Meb'usu Ali 
Cenani B. 
Vaşington B. ElçiJ.iği 

Matbaa 

Nobel Mükafatı Komitesi 

C. H, f. İstanbul Mü
fettişliği 

Cümhuriyet Riyaseti 
Mal. V. 

Ad. V. 

Nihat B. evrak kalemi 
memurlarından İstanbul 
Berlin Ticaret Odası 

Ankara C. Müddei Umu· 
miliği 

Matbaa 

Aksaray Vi"Ja.yet kongrası 
İstanbul Meb'usu Ahmet 
Rasim B. 
Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Şenker Limitet Şirketi 

Da. V. 
Baş V. 

İdare H 

ll 

Matbuat U. M. 
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Hulasası 

Bir takım kanunlar mecmuasının irsali 
hakkında 

Gönderilen mazrufların muhataplarına 
tevdiine dair 
Bir adet kanunlar mecmuasının itası 

hakkında 

Merbut 4 kıt'a ödeme emirlerinin sa
hiplerine tebliği hakkında 

Zabit katibi İsmail Kemal Beyin aza 
mülazimliğine tayini hakkında 

Mezuniyet istirhart~ı 

Meclisi Aliye ait kitapların getirti !m esi 
hakkında 

Devlet 'Matbaasından getirilecek ma
kinelerin nakliye masrafına dair 
Mükafatın tevziine dair şartnamenin 

gönderildiği hakkında 
7 inci cilt kanunlar mecmuasından 

bir adet verilmesi hakkında 
Yalovanın kaza haline konulmasına dair 
Yedinci cilt bir adet kanunlar mec
muası verilmesine dair 
Encümen katibi Macit Beyin sicilinin 
irsali hakkında 
Mezuniyetinin temdidi istirhamı 

Meclisi Ali neşriyatının gönderilmesi 
hakkında 

185/154 numaralı dosyamn iadesine 
dair 
Matbaa fazla mesai cetvelinin gönde 
rildiği hakkında 

Kongra münasebetile tazimat 
Mezuniyet istirhamı 

Trabzon meb'usu Şefik Biyin askeri 
. vesikası hakkında 

gül fidanlarının alınması Hakkında 
Rafi Beyin Şapka avansı hakkında 
Kemal zaim Beyin Konya meb'usu 
luguna intihap edildiği h,akkında 

Cebelibereket Meb'usu Ali Riza Bey 
hakkında 

ll ll 

Yarin gazetesinden bir fıkranın takdi
mine dair 

Muamelesi 

Matbaaya 

Ev. V. 

Matbaa ya 

Ev. K. 

Za. ve K. K. 

Riyaset D. 

Kütüphaneye 

İdare H. 

Kütüphaneye 

Matbaa 
K. K. 

Matbaa ya 

K. K. 
Ev. K. 

Matbaaya 

K. K. 

İdare H. 
Ev. K. 

Riyaset D. 

Ev. K . 
İdare H. 
İdare H. 

K. K. 

Riyaseti C. 
Ev. K. 

Ev. K. Hifzı 



Kayit 
M 

4396 

4397 

4398 
4399 
4400 

4401 

4402 

Nereden geldiği 

Baş V. 

Baş V. 

Matbaa 
İsmail Müştak B. 
Türk Ocağı Merkez H. 

İstanbul vilayeti 

Baş V. 

4403 Ankara C. Müddei U. 

4404 Matbuat Umum M. 

4405 

4406 
4408 

4409 

4410 

Maliye V. 

Matbaa 
Milli M. V. 

Milli M. V. 

Ankara Posta T. T. M. 

4411 K. K. 

4412 
4414 
4415 

4416 
44ı7 

44ı8 

44ı9 

4420 
442ı 

4422 

4423 

4425 

4426 

4427 

Denizli C. H. f. M. 
Matbaa ya 
Cümhuriyet Riyaseti 

)) 

)) 

)) 

)) 

Dr Emin Cemal B. 

Da. V. 

Da. V. 

Baş V. 

Matbuat Umum M. 
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Hulasası Muamelesi 

15 35 numaralı kanunun musaddak 
suretinin gönderildiği hakkında K. K. 
Mimar Vedat Beye ait paranın verilme 
si hakkında İdare K. 
Matbaaya yapılacak bazı imla kaideleri 
hakkında Matbaaya 
Çoban şiirleri ve Virjil narnındaki 

kitaplardan gönderildiğine dair Ev. K. 
Mazrufların muhatapları bulunama-
dığından iade edildiği hakkında K. K. 
145 numaralı tefsirin musaddak sure-
tinin takdimine dair K. K. 
Eytam müdürlüğünden alınan borç 
listesinin gönderildiğine dair Ev. K. 
Akşam, köroğlu gazetelerinden iki 
fıkranın takdimi hakkında Ev. K. 
Bir takım kanunlar mecmuasının irsa 
line daır 
Üç kalem kırtasiyenin itası hakkında 
Türk Rus hudut haritasından takdim 
kı lındı ğı hakkı nda 
Yüzbaşı Ahmet Ağanın tavzifine imkan 
olmadığı hakkında 

7 inci cilt kanunlar nıecmuasmdan 

bir adet irsaline dair 
Meclisi Ali inşaatında eyi hizmetleri 
görülen 6 zate ikramiye verilmesi 
hakkında 

Konğra münasebetile tazimat 
Matbaada mevcut kasaların tamiri 
1563 numaralı kanunun Baş Vekalete 
gönderildiğine dair 
15 42 numaralı kanunun :u )) 

1 540 numaralı kanunun )) )) 
ı 5 34 numaralı kanunun >> >> 

ı5 3 7 numaralı kanunun )) :u 

ı 5 3 9 numaralı kanunun )) )) 
15 35 numaralı kanunnn » :u 

Matbaa ya 
İdare tl. 

Ar. En. 

Matbaa ya 

İdare H. 
Ev. K. 
İdare H. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

Hıfız 

Antalya Meb'usu Hasan Sitkı Beyin 
rahatsızlığına dair Riyaset Divamna 
İdare taksimatı cetvellerinden takdim 
edildiği hakkında 

Katip İsmail Kemal Beyin sicil dos
yasına dair 
530 numaralı kararın tasdikli sureti
takdimi hakkında 
Devlet yıllığı için azayı kiranı esami
sinin iş'arı istirhamı 

Ev· K. 

K. K. 

K. K. 



Kayit 

-~ Ner.eden geldiği 

4428 Kilis Kaymakamı 

4429 Kırşehir Vilayeti 

4430 Sungurlu Hukuk Hakimi 
4431 )) )) )) 

4432 )) )) )) 

4433 fiat otomobil acentası 

4434 Ankara C. Müddei Umu-
miliği 

4435 Ankara Ş. askerlik şubesi 

4436 Cümhuriyet Ri yaseti 

4437 )) )) 

4438 )) )) 

4439 Matbuat Umum Mü . 

4440 Matbaa 

4441 "X! 

4443 )) 

4444 Ce belibereket Meb'usu 
Avni Pş. 

4445 Sungurlu H. K. Hakimi 

4446 Alman Meclisi Meb'us:ını 

4447 Baş V. 

4448 » 

4449 Da. V. 

4450 Ankara Ş. Askerlik Ş. 

4451 C. H. f. Müfettişi Züh-
tü B. 

4452 Himayei Etfal C. 

4453 Ad. V. 

4454 Matbaa 
4455 Baş V. 

4456 Ha. V. 
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Hulasası 

Kanunlar mecmuası ita sı istirhamım 

ha vi 
Sabık kırşehir meb'usu merhum Sıtkı 

Beyin vesikası hakkında 

İsmail hakkındaki evrakın irsaline dair 
1203 numaralı tezkeresinin tesrii intacı 
İbrahime ait miri silah hakkında 
Vagon reklamlannın takdimine dair 
Hatıp hakkındaki evrakın gönderilme
sine dair 
K. K. katiplerinden fazı! Beyin şube
ye müracaatı hakkında 
15 3 8 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
15 41 nurnaralı keza 
1543 )) )) 
Meclisi Aliyi alakadar muhtelif maka
lelerin takdimine dair 
Mürettip Halil Ef. nin kaydının terki
nine dair 
200 kilo kurşun mübayaası hakkmda 
Kütüphane için bloknot tab'ına dair 
Mezuniyet istirhamı 

Memet hakkındaki İstiklal Mahkemesi 
evrakını n gönderi !m esi hakkında 

Gönderilen zabıtlarııı alındığı hak
kında 

Ali Cenani B. hakkındaki Da. V. 

Muamelesi 

Matbaa 

K. K. 
K. K. 

K. K. 
Kütüphane 

K. K. 

K. K. 
• 

K. K. 
K. K. 
K. K. 

Ev. K. hıfız 

İdare H. 
İdare H. 
Matbaa ya 
Riyaset D. 

K. K. 

Matbaa ya 

tezkeresinin takdimine dair Riyaset D. 
8611 numaralı kararnamenin takdimi 
hakkında K. K. 
Üç takım kanunlar mecmuası itasına 
dair Matbaaya 
Kırşehir Meb 'usu Hazım Beyin tercü-
mei haline dair Ev. f(. 

Manisa vilayet kongrası münasebetile 
tazimat Ev. K. 
Himayei Etfal nizamnamesinin tab'ı 

hakkında Matbaa ya 
Encümen katibi Macit Beyin Adana 
Sulh Hakimliğine tayini hakkında 
Matbaa Elefirik cereyanı hakkında İdare ı-ı. 

Çorum Meclisi Umumisi azasından 

Veli B. hakkında K. K. 
Sa bı k Meb'us Temistokili efendinin 
tahsisatı hakkında K. K. 
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445 7 Ankara İcra Reisliği Merbut ödeme emrinin Konya Meb'-
usu fuat Beye tebliği hakkında Ev. K. 

4458 Baş V. Konya meb'usluğuna intihap olunan 
Kemal Zaim Beyin intihap mazbata-
sının takdimi hakkında K. K. 

4459 Baş V. ı 49, ı 50, ı 5 ı numaralı tefsirlerin tas-
tikli suretlerinin takdimi hakkında K. K. 

4460 Cebelibereket Meb'usu Mezuniyet istirhamı 

446ı 

4462 

4463 

4464 
4465 

4465 
Mü. 

4466 

4467 

4368 

4469 

4470 

447ı 

4473 

4474 

4475 
4476 
4477 

4478 

Avni Paşa 
Matbuat Umum M. 

Gümüşhane Vilayeti 

Baş N. 

)) 

Bursa Meb'usu Asaf B. 

K. K. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 

Ankara Askerlik şubesi 

Baş. V. İstatistik U. M. 

Ankara Askerlik Şubesi 

Ankara Askerlik Şubesi 

Karaköse F. ı Kuman
danlığı 

Baş V. 

)) 

]) 

Tosya C. H. F. Mute
medi 
Rize C. H. F. Mutemedi 

Cumhuriyet gazetesinden bir fıkranın 
takdimi hakkmda 
Gümüşhane Meb'usu Şevket Beye gön
derilen mazruf hakkında 
15 3 9 numaralı kanunun tastikli süre
tinin takdimine dair 
ı 5 3 5 numaro keza 
Sehven gönderilen mazrufun iadesine 
dair 
Mehmet ali, Ali, Kemal Beyterin birer 
derece terfileri ve Zekai Beyin ayni 
maaşla Bütçe ~ncümenine nakli hakkmda 

Hafız İsmail Efendiye ait İstiklal mah 
kemesi dosyasının günderildiğine dair 
2540 numaralı kanunun 30 tasdikti 
suretinin gönderildiği hakkında 
ı 536 numaralı kanunun 30 tasdikti 
suretinin gönderildiğine dair 
Sabık En. Ka. Selami Beyin şubeye 

müracatı 

Devlet İstatistik yıllığı için azayı 
kirarn isimlerinin bildirilmesine dair 
Katip Hilmi Beyin şubeye müracaatı

nın temini hakkında 
Kırşehir Mel;>'usu Hazım Beyin gön
derilen sualleri doldurması hakkında 

Yılbaşı münasebetile tebrik 

1543 numaraıı kanunun 30 musad
dak suretinin takdim kılındığma dair 
1541 keza 
ı 538 keza 

Yılbaşı miinasebetile tebrik 
Keza 

Riyas'et D. 

Ev. K. Hıfzı 

Ev. K. 

K. K. 
K. K. 

Ev. K. 

K. K. Ev. K. 
Bütçe En. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

Za. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 



I(ayi t 
M 

4479 

4480 
4481 
4482 
4483 
4484 

4485 

4486 

4487 

4488 

4489 

4490 
4491 

4492 

4493 

Nereden geldiği 

Cümhuriyet Riyast:ti. 

ll )) 

)) )) 

ll )) 

)) D 

Baş V· 

Matbaa 

Baş V. 

Matbaa 

Ad. V. 

Cümhuriyet Riyaseti 

)) )) 

Yozgat Meb'usu Avni ve 
Harndi Beyler 
Matbaa 

Ankara Askerlik Şubesi 

4494 Baş V. 

4495 T. O. U. Katipliği 
4496 Adana Belediye Riyaseti 
4497 Sivas muallimler kongrası 
4498 Da. V. 

4499 Matbuat U. Müdürlüğü 

4500 Ha. V. 
4501 Of kazası narnma Yunus 

Sıtkı 

4502 . Devlet matbaası 
4503 Ad. V. 

4504 Baş V: 

4505 )) 
4506 Milli Müdafaa V. 
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1546 numaralı kanunun neşir ve Ilan 
olunmak üzere Baş V. te gönderildiği 
hakkında 

ı 54 7 ll • )) 

1548' )) )) . )) 
1545 )) ]) ll 

1544 l> l> D 

3 - 9 - 9 29 tarih ve 6/31 7 numaralı 
tezkere cevabının tesrii irsaline dair 
Matbaa için ı 00 kilo soda mubayaa
sına dair 
Postahanelere verilecek evrak hakkında 
İcra V. Heyeti kararının gönderildiğine 
dair 
Vefat eden Rifat efendinin muhasebe
deki kaydinin tashihine dair 
Katip Sıtkı Beyin ilişiğinin kat'ı 

hakkında 

1549 numaralı kanunun Başvek.alete 
k önderi ldiği hakkında 
Osman Nuri Beye ait İstiklal madalyası 
vesikasının gönderildiği hakkında 

Mezuniyet talebi 
Matbaa için beş kalem malzemenin 
mübayaasına dair 
Merhum Maraş Meb'usu Nurettin Beyin 
vefat tarihinin bildirimesine dair 
1546 numaralı kanunun bir ınus-addak 
suretinin gönderildi.ği hakkında 

Kurtuluş münasebetile tazimat 
)) D 

Kongra münasebetile taziınat 

K. K. katipleriilden Macit Beyin sicil 
dosyasının devren irsali hakkında 
Yarın gazetesinin bir fıkrasının gön
derildiğine dair 
Berlin Belediyesinin intihabı hakkında 

Hükumetin yardımından dolayi arzı 
şükran 

Makinelerin yola çıkarıldığıııa dair 
Zabıt Katiplerinden fikri Beyin Ger
çuş hakimliğine tayinine dair 
539 numaralı kanunun musaddak su
retinin gönderildiği hakkında 
ı 5 2 numaralı tefsirin keza 
Maslup Ardahan Meb'usu Hilmi Beyin 
meb'uslukta ne kadar bulunduğu hak
kında 

Muemelesi 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

K. K. 

İdare H. 

1(. K. Za. Matbaaya 
İdare H. hıfız 

İdare H. 

K. K. 

K, K. 

K. K. 
Riyaset Divanı 

İdare H, 

K. K. 

K. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K· 

K. K. 

Ev. K. hıfız 

Kütüphane 

Ev. K. 
Matbaa ya 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 



Kayit 
M 

4507 

4508 

4509 . 

4510 

4511 

4512 

4513 
4514 

4515 

4516 
4517 

4518 

4519 

4520 

4521 

Nereden geldiği 

Hakkı Şinası Pş. Hz. 

Evkaf U. Müdürlüğü 

Kütüphane Müdürlüğü 

Ad. V. 

Ali Karar H. 

İstanbul Valisi 

Devlet Matbaası 
Eskişehir, Manisa, Yoz
gat, Kayseri, Sawsun, 
Aksaray, Zonğuldak, Si
nop, Çorum, Gümüşane, 
Rize, kars, Antalya, De
nizli, Urfa Vilayetleri 
T. O. Merkez Heyeti 

Niğde Meb'usu Ata B. 
Ad. V. 

Matbaa 

Reichslançchsettelle 
Berlin 
Baş V. 

Baş V. 
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C. H. f . Vilayet kongresi münasebetile 
tazimat Ev. K. 
7 inci cilt kanunlar mecmuasından 4 
tanesinin irsaline dair 
Yaşington sefaretindeki kitapları ge
tirtmek için tahsisat talebi 
Katip fikri Beyin sicil dosyasının dev
ren irsali hakkında 
Şükrü Nasih Beye ait dosyanın iade 
edildiğine dair 
Giresun Meb'usu Hakkı Tarik Beyin 
yüzüden vurulduğu hakkında 
Makinelerin yola çıkarıldığı hakkmda 
Meclisi Umumi içtimat dalayısile 

tazimat 

Güne bakan ve Türk yılı isim li kitap
lardan gönderildiğine dair 
Mezuniyet istirhamı · 
Kati p Kemal beyin infikakinde mah
zur olup olmadığına dair 
Mubayaa edilen kağıtlar esrnamnın 

te'diyesine dair 
Alman Meclisi Meb'usamndan kitap 
gönderildiği hakkında 

8727 numaralı İcra Vekilieri kararna
mesinin gönderildiğine dair 
ı 546 numaralı kanunun musaddak 

Matbaa 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
Matbaa ya 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 

İdare H . 

Kütüphane 

K. K. 

suretinin irsaline dair K. K. 
4522 Malatya Meb'usu M. Kesilen aidatı tekaüdiyesinin bildiril-

4523 

5524 

4525 

4526 

Nedim B. mesi hakkında K. K. 
Gazi Antep Meb'usu 
Reşit B. Mezuniyet istirhamı 

Çankırı, İzmir, Erzurum, ) Vilayet Meclisi Umumisi münasebetile 
Kırklareli, Muş, Van, Or- tazimat 
du, Kırşehir, Vilayetleri · 
Hakkı Şınası Pş . Hz. C. H. f. Kongresi münasibetile 
Edirne tazimat 
Baş V. Riyaseti Cümhur bütçesine munzam 

tahsisat itası hakkındaki teklifin alın-

Riyaset divanı 

Ev. K. 

Ev. K. 

dığına dair K. K. 
4527 Baş V. Mahmut Muhtar Pş. hakkındaki sehven 

iade edilmeyen Meclis kararının gön-
derildiğ·ine dair K. K. 



Kayit 
.h? Nereden geldiğ i 

4528 Baş V. 

4529 Of Muhtar B. ve 5 refikı 

4530 Matbaa 

4531 Ankarrt Hukuk Mel<tebi 
Müdürlüğü 

4532 İstatistik U. M. lü ğ·ü 
4533 Matbaa 

4534 Matbaa 

4535 )) 

4536 Baş V. 

4537 K. K. 

4538 Maarif V. 

4539 Ad. V. 

4540 

4541 
4542 

4543 

4544 

4545 
45 46 

4547 
4548 

4549 

Sıhhat ve i. M. V. 

Ordu Meb'usu Recai B. 
Baş V. 

)) 

Kastamani Meb'usu Re
fik B. 
İzmir Meb'usu Enver B. 
Matbuat U. M. 

Kütüphane katibi Şefik B. 
Şurayi D.evlet Duavi da
iresinde Hüsnü B. 
Baş V. 

-295 -

Hulasası 

Ethem Kaptan hakkındaki evrakın 

Şurayı devlete tevdiine dair 
Heyelan münasebetile hükumetten 
gördükleri mua venetten teşekkür 
K. K. ine yapılacak zarflar için bez 
mübayaası hakkında 

Müddei umumilek için açılacak kursa 
bir zabıt gurubunun gönderilmesine 
dair 
300 adet yıllık günderildiği hakkında 

Şükrü Efendinin münhal mücellitliğe 
tayini hakkında 
İhsan efendinin Mücellit muavinliğine 
tayini hakkında 
Münhal ikinci mürettipliğ·e İbrahim 
Me m et efendi nin tayinine dair 
3422 numarayla irsal olunan kanun 
Adiiye V. tine gönderildiğine dair 
K. K. katiplerinden Harndi ve Hasan 
Beylerin terfileri hakkında 
Sabık Sinop Meb'usu Rıza Nur Beyin 
meb'uslukta bulunduğu müddetin iş'

arına dair 
Oerçuş hakimliğine tayin edilen Za. 
katibi fikri B. in istifasının kabul 
olunduğuna dair 
Bir takım kanunlar mecmuasımn irsa
line dair 
Bir ay mezuniyet istirhamı • 
Azayi Kiramın siyasi pasport alabil
mesi için Riyaset Divanınca müsaade 
verilmesine dair 
Hatice imzasile verilen istidanın gön
derildiği hakkında 

Bir ay ıne'zuniyet istirhamı 

Keza 
Tütün mecmuasından iki makalenin 
irsaline dair 
I(. K. indeki münhale nakli istirhamı 

Keza 

1549 numaralı kanunun musaddak 
suretinin irsaline dair 

4550 Zonguldak Meb'usu Ha- Mezuniyet istirhamı 

Iii B. 

Muamelesi 

Arzuhal En. 

Ev. K. 

K. K. İdare H. 

Zabıt K. 
Ev. K. 

Matbaa ya 

Matbaaya 

Matbaa ya 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. , ZaK. 

Matbaaya 
Riyaset D. 

Riyaset D. 

Riyaset D. 
Riyaset D. 

Riyaset D. 

Ev. K. hıfız 

Ev. K. hıfız 

Ev. K. hıfız 

K. K. 
Riyaset D. 



Kayit 
JıY 

4551 
4552 

4553 
4554 

4555 
4556 

4557 

4558 

4556 

4560 

4561 

4562 

4563 
4564 

4565 

4566 

4567 

4568 

4569 
4570 

4571 

4572 

4573 

4574 

4575 

Nereden geldiği 

Elaziz Meb'usu Naki B. 
Kocaeli Meb'usu Kıliç

oğlu Hakkı B. 
İzmir Meb'usu Hüseyin B. 
Şebin karahisar Meb'usu 
Tevfik B. 
Aamasya Mebusu Nafiz B. 
Ad. V. 

Cumhuriye R. 

Baş V. 

Ali Karar Aeyeti 

Ankara Cümhuriyet Müd
dei Umumifiği 
Hakkı Şinasi Paşa Hz. 

Muğla ve Mardin Vila
yetleri 
Konya Meb'usu fuat B. 
Giresun Meb'usu Hacim 
B. 
Riyaseti Cümhur 

Matbaa 

Amasya Valisi faik B. 

Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Takibat 
Türk Maarif Cemiyeti 

Ali Karar Heyeti 

Cumhuriyet Riyaseti 

Sıvas Vilayeti 

İstanbul ticaret ve sanayi 
odası 

Trabzon Vilayeti 
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Mezuniyet istirhamı 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

ll ll 

Zabıt katibi Sıtkı Beyin sicil dosya
sının irsaline dair 
ı 244 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderilcliğine dair 
İcra Vekilieri Heyetinin 8 712 numa
ralı kararnamesinden gönderilcliğine 

dair 
165 numaralı istiklal madalyası dos
yasının iade kılındığı hakkında 
Hatıp hakkındaki İstiklal mahkemesi 
dosyasının tekrar göndef>ilmesine dair 
Kırklareli C H. f. kongı:esi müna
sebetile tebrikat 
Meclisi Umumiler münasebetile tazimat 

Mezuniyet istirhamı 
)) ll 

ı 553 numaralı kanunun ~aş V. te 
ğönderildiği hakkında 

1930 senesi matbaa müstahdemini 
ücretlerinin listesinin gönderildiği 

hakkında 

Meclisi Umumi içtimaı münasebetile 
tazimat 
Elektirikçi Halidun efendinin şubeye 

müracaatı halıkında 

Defterine nakledilmiştir 
300 adet Muallim yıllıgının takdim 
kılındığı hakkında 

Memet kamil Beye ait istiklal mahke
mesidosyasının iade edildiği hakkında 
ı 5 51 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiği hakkında 

Şarkışla hattının küş<tt resmi münase
betile tazimat 
Kongre münasebetile tazimat 

Vilayet U. Meclisinin içtimaı münase
betile tazimat 

Muamelesi 

Riyaset D. 

Riyaset D. 
Riyaset D. 

Riyaset D. 
Riyaset D. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 

Riyaset Divanı 
Riyaset Divanı 

K. K. 

İdare H. 

Ev: K. 

Ev. Ka 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 

Ev. K. 
\ 

Ev. K. 

Ev. K. 



Kayit 
k 

4576 

4577 

4578 

4179 

5480 

4581 

4582 

4583 

4584 

4585 

4586 

4587 

4588 

4589 

4590 

4591 

4592 
4593 
4594 

4595 

4596 

4598 

4599 
·' 

Nereden geldiği 

İstanbul, Di yarbekir vi
layetleri 
Maarif V. 

Kastamani Meb'usu fu
at B. 
Cümhuriye Riyaseti 

Ziraat Bankası U. M. 

Matbaa 

Ankara Ş. askerlik Ş. 

Reisi 
Baş V. 

İstanbul Darülfünun 
Eminliği 

Zabıt katibi Ramiz B. 

B. M. M. Reisi Kazım 
Pş. Haz. 
Maltepe askeri lisesi 

Sungurltı Hukuk Hakim
liği 

Matbuat U. M. 

Baş V. 

Cümhuriyet Riyaseti 

ll ll 

ll ll 

Ha. V. 

İktisat V. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 
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Hulasası 
-~~-- --~~~~--~~-

Vilayet meclisi umumisi içtimal mü
nasebetile tazimat 
Sabık Sivas meb'u'sü Rıza Nur Bey
den aidatı tekaüdiye kesilip kes i lme
diğine dair 
Me'zuniyet istirhanıı 

15 52 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
Sabık zabıt ldltibi Zekeriyya Beyin 
sicil dosyası hakkında 

Matbaa için 13 kalem eşyanın muba
yaasına dair 
Azayi Kirarndan isimleri listede yazılı 
ll zatın şubeye müracaatı hakkında 
İstiklal mahkemesince mahkum Yusuf 
Kenan efendinin dosyasının iadesine 
dair 
Sabık katip Şakir İsmet ef. nin ter
cümei hali hakkında 
Sanatorum ücretinin gönderilmesine 
dair 
İstanbula teşrif huyurdukları hakkında 

Melfuf mazrufun Kırşehir Meb'usu 
Müfit Beye tevdiine dair 
İsmail hakkındaki muhabere dosyası
nın gönderilmesine dair 
Politika gazetesinden bir fıkranın tak
diinine dair 
Divanı Ali azaiann::ı verilecek yevmi
yenin tespiti hakkında 

1556 numaralı kanunun Baş. V. gön
derildiğine dair 
1554 numaralı » ll » 

1555 )) ll )) )) 

İsveç Parlamentosunun son kabul et
tiği kanunlar listesinin gönderildiği 
hakkında '' 
Ali cenani Beye ait dosyanın iadesine 
dair 
Trabzon Mebusu Abdullah Beyin 
kefaleti hakkında 

İstiklal mahkemesince mahkum fevzi 
oğlu Alinin hüküm dosyasının gön
derilmesine dair 
Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyin tek
lifinin Da. V. iııe gönderildiğine dair 

Muamelesi 

Ev. K. 

K. K. 
Riyaset D. 

K. K. 

K. K. 

İdare H. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 

İdare H. 
l{eis Vekili Hasan Bf. 

Ev. K. 

K. K. 

Ev. K. hıfız 

K. K. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 

Kütüphaneye 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 



Kayit 
.M Nereden geldiği 

4600 Baş V. 

4602 
4602 

4603 

4604 

4605 

4606 

4607 
4608 

7609 

4610 

4) ı) 

4612 

4613 

4614 

4615 

4616 
4617 

4618 
4619 

4620 

4621 

4622 

4623 
4624 

Manisa meb'usu Akif B. 
Aydın Meb'ustf Dr. Maz- · 
har B. 
Dah. V. 

Ankara Hukuk Mektebi 

Baş V. 

Çanakkale Meb'usu Me h
met B. 
inebolu T. Ocağı Reisliği 
İstanbulda Avukat Fuat B. 

Cumuriyet Riyaseti 

Devlet Matbaası 

Beş. V. · 

Tayyare Cemiyet Reisligi 

Ankara C; Müddd Umu
rrıiliği 

Ad. V. 

Ankara Askerlik Şubesi 

).) )) 

Bütçe Encümeni 

Matbaa 
Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 
Baş V. 

ll 
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154 ve 155 numaralı tefsirlerle 541 
numaralı kararın musaddak suretleri
nin gönderildiğine dair 
Mezuniyet istirhamı 

)) )) 

9 28 senesi Vi layetle İdare i Hususiye 
Bütçslerinden 300 adet gönderildiğine 
Zabıt katipliğine tayin edilen Avni 
Beyin tarihi tayini hakkında 
Kütahya Meb'usu Nuri B. ve arkadaş
lanmn teklifinin Maliye Vekiline gön
derildiği hakkmda 
Mezuniyet istirhamı 

Vıldünümü münasebetile taziınat 
# 

Zabıt katibi Ramiz beyin Meclisi Ali-
de memur olup olmadığıııa dair 
1 5 5 7 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
Meclis Matbaasına göııderilen makine
lerini masarifi nakliyesine dair 
242,543,54 4 numaralı kararların tas
tikli suretlerinin takdimine dair 
Gazi Hazretlerinin mıtuklarıııı tevzi 
eden Sabih Beye bir ücret verilmiye
ceği hakkında 

Siverekli Hasanın İstiklal mahkeme
since beraat edip etmediği hakkında 

Samsun aza mülazımlığına tayin edilen 
katip Fikri B. in tarihi infildkiııe dair 
Kırşehir Meb'usu Hazim. Beyin ihtiyat 
zabitliği hakkında 

Katip Hilmi Beyintercümeihaline dair 
Mülhek Bütçelerin Başvekaletten bir 
an evvel gönderilmesine dair 
Matbaaya lazım olan kırtasiye hakkında 
Darphanede yapılmakta olan eşya . 
listesinin gönderildi ği ne dair 
İstiklal mahkemesince malıklım hati
bin evrakıııın gonderilmesine dair 
İstiklal mahkemesince malıklım sabık 
Belediye Reisi Süleyman Efendinin 
evrakının gönderilmesine dair 
1 5 51 numaralı kanunun mu saddak 
suretinin gönderildiğine dair 
1 5 5 2 ).) » ).l ).) 

1554, 1555 )) )) )) ll 

Mu~melesi 

K. K, 
Riyaset Divanı 
Riyaset Di va nı 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 
Riyaset D. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 

Matbaa ya 

K. K. 

Posta Müdürlüğüne 

K. K. 

K. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 

K. K. 
İdare H. 

İdare H. Hıfız 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 



l<ayi t 
N Nereden geldiği 

4625 Matbaa 
46 26 Diyanet İşleri Ri yaseti 

49 2 7 Cünıhuriyet Ri yaseti 

4628 Baş V. 

4629 

4630 

4631 

4632 

4633 
4634 

4635 

4636 

4637 

4638 

4639 
4640 

4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 

4648 

4649 

2 inci muhabere alayı 

K unıandanlığı 

Malteke Askeri lisesi 

Kütüphane 

Cuhuriyet Riyaseti 

» )) 

Baş V. 

Baş. V. 

Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Baş V. 

Matbaa 
Cumhnriyet Riyaseti 

l) » 

» » 
l) » 

)) » 

» )) 

)) 

Ankara C. M. U. 

)) » 

Arıkara Ş. askerlik Ş. 

4650 I-la. V. 
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H ulasası Muamelesi 

Bir adet korıtorün mübayasına dair İdare H. 
Kanunlar mecmualanndan beşer takını 
gönderilmesine dair 
1 5 5 8 numaralı kanunun Baş V. te 
gönderildiğine dair K. K. 
Kütahya Meb'usu Nuri Beyin Milli 
M. V. nideki rııatlubatı hakkında Ev. K. 
Afyon meb'usu Ali Beyden Muarrımer 
efendi hakkında bazı malunıattn alın-

ması_na dair 
İstanbul meb'usu İhsan Paşadan iste
nilen malumatın alınmasına dair 
Kütüphaneye Ecnebi lisan bilen bir 
taktilo alınınası hakkında 

ı 55 9 numaralı kanuııuıı Başvekalete 
gönderildiğine dair 
1560 » 
Kayseri mebusu Ahmet ve Hasan 
fikri Beylerin teklifinin vusulüne dair 
Sılıhat ve İç. Muavenet Yakaletinden 
alınan tezkerenin Kocaeli meb'usu 
Reşit Saffat Beye tevdiine dair 
Maaş kanununa bir fıkra ilavesi hale
kmda teklife dair vekaletler mutaleala
rının gönderildiğ·i hakkında 

Her hangi bir seferberiilde te'cile tabi 
azayı kiram ismierinin iş'anna dair 
Tarife kanunundaki bazı tashihat 
hakkında 

Matbaa için üç hava gazı hakkında 

1567 numara lı kanunun Başvekalete 

göııderildiği hakkında 

1561 » » 

1563 » » 

1566 
1564 
r565 
1562 
Diyarİbekir 

Beyin İcra 
hakkında 

)) 

)) )) 

• 
)) 

)) » 

meb'usu İshak Refet 
dairesine nıüracaatı 

Kenan efe'tıdiyc ait mahkumiyet dos
yasıııın gönderilmesine dair 
Merbut üç mazrufun sahiplerine tev
dii hakkında 
Estonya siyasi fırkaları hakkında Ri
gadan alınan raporlarm gönderildi-

Ev. K. 

Ev. K. 

İdare H. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
İdare H. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

Ev. K. 

K. K. 

Ev. K. 

ğine dair Kütüphane 



l<ayi t 
A" 

4651 

4652 

4653 

4654 

4655 

4656 

4657 

4658 

4659 

4660 

4661 

4662 

Nereden geldiği 

Ad. V. 

Baş V. 

Afyon Meb'usu izzet 
Ulvi B. 
Bolu Vilayeti 

Trapzoıı, Elaziz, kula Hi
lali Ahmer kongre reisieri 
Baş V. 

Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekaleti 
Ankara Ş. askerlik Ş. 

Baş V. 

)) 

f. 57 K. Balıkesir Or
man memuru, 146 ıncı 

Suvari F. K. 9 uncu Ko
lordu K., Harp Akade
misi, Çorlu Musevileri, 
Samsun C. H. f. mute
metliği, Samsun Türk 
Ocağı Reisi, istanbul 
Polisleri, İzmit, İstanbul 
Bahriye Kumandanları, 

Çankırı Belediyesi, Sivas 
C. H. f. mutemedi, is-

. tanbul muhabere müfet
tişliği, Ziraat ve Emlak 
Bankaları Umum Mü·· 
dürleri 

4663 Baş V. 

4664 ll 

4665 )) 

Hulasası 

Denizli Meb'usu Necip Ali Beyin 
aidatı tekaüdiyesi hakkında 
15 51 numaralı kanunun 30 musad
dak suretinin takdimine dair 
Me'zuniyet istirhaını 

Meclisi Umuminin içtimaa nihayet 
vermesi münasebetile tazimat 
Kongra nıünasebetile tazimat 

18 yaşını ikmal etmeyenlerin memuri
yetleri hakkında Maarif V. mutaleası
mn takdimine dair 
oc Genç kalınız » kitabından 300 . adet 
gönderildiği hakkında 

Tekirdağ .Meb'usu Cemi! Beyden bazı 

maJOmat istendiğinde dair 
Vaşingtonda imza edilen telsiz telgraf 
mukavelesinin takdimine dair 
1567 numaralı kanunun 30 musad
dak suretinin takdimi hakkında 

Türk parasının kıymetini koruma hak
kında İcra V. Heyeti kararnamesinin 
gönderildiği hakkında 

· Bayram münasebetile tazimat 

• 

1559, 1560 numaralı kanunların 30 
musaddak suretınin gönderildiği hak-

Muameiesi 

K. K. 

K. K. 
Riyaset D. 

Ev. K. 
Ev. K. 

K. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
Ev. K. 

kında K. K. 
Ali Cenani Bey hakkında İktisat V. 
ine ait dosyanın iadesine dair K. K. 
Darülfünun bütçesinin derhal takdim 
kılınacağı hakkında K. K. 



Kayit 
N 

4666 

4667 
4668 

4669 

4670 

4671 
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Nereden geldiği Hulasasi 

Baş V. Evkaf memurlarının maaşları hakkında 
istenilen cetvelin takdimine dair 

:ıı Vahide ait dosyanın iadesine dair 
Ad. V. K. K. katibi Kemal Beyin Keskin 

Müddei Umumiliğine tayinine dair 
İstanbul Meb'usu A. Ra- Me'zuniyet istirhamı 
sim B. 
12 inci Piyade Liva K. 

Balıkesir Meb'usu İsmail 
Hakkı B. 

. 
Melfuf mazrufun Kütahya Meb'usu 
Nuri Beye tevdii hakkıııda 

Mezuniyet istirlıanıı 

4672 Baş V. 1554 numaralı kanunun tatbikı için 
istatistikler hakkırıda maluınat veril

4673 

4674 

4675 
4676 

4677 
4678 

4679 

)l 

Matbaa 

Matbaa 
Baş V .. 

Ad. V. 
Baş V. 

mesine dair 
1561, 1562 numaralı kanunların ka
nunun musaddak smetinin gönderil
diğine dair 
Eski elektirik kontörünün Şirkete iade 
edildiği hakkında 

Matbaa kapısının levhası hakkında 

1 5 7 numaralı tefsirin musaddak sure
tinin gönderildiğine dair 
Katip Kemal Beyin sicil dosyasına dair 
Köprtılerden müruriye resmi alınma

ması hakkındaki teklifin alındığı hak
kında 

1556 numaralı kanunun musaddak 

K. K. 
K. K. 

Muamelesi 

K. K. 
Riyaset D. 

Ev. K. 
Riyaset D. 

K. K. 

K. K. 

İdare H. 
idare Heyetine 

K. K. 
K. K. 

K.· K. 

suretinin gönderilmesine dair K. K. 
4680 

4681 

4682 Askeri Tibbiye Mektebi 

4683 Da. V. 

4684 Cümhuriyet Riyaseti 

4685 Cümhuriyet Riyaseti 
4686 Matbaa 

4687 Matbaa 
4688 . Matba2t 

Belediye kanununun bazı maddelerinin 
ilğası hakkındaki teklifin alındıgına 

dair K. K. 
Cebeli Bereket meb'usu Avni Paşanın 
vefatı hakkında K. K. 
Melfuf zarfın Bolu meb'usu Hafız 

Cemi! Beye tevdii hakkında 
İdarei hususiye butçelerinden ı 00 adet 
gönderi Idi ği hakkı nda -
1 569 numaralı kanunun Baş. V. te 
gönderildiğine dair 
1568 keza 
Mürettip çırağı ve mücellit muavını

nin terkini kayitleri ve yerlerine Emin 
ve fuat Ef. !erin tayinine dair 
250 kilo kurşun mubayaası hakkında 
Burla biraderlere teseli üm i lmühaberi 
verildiğine dair 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 
K. K. 

İdare H. 
İdare H. 

İdare H. 



l<ayit 
N 

4689 

4690 
4691 

4692 

4693 

4694 

4695 

4696 

4697 

4698 

4699 

4700 

4701 

4702 
4703 

4704 

4705 

4706 

4707 
4708 

4709 

4710 
4711 

Nereden geldiği 

Matbaa 

Matbaa 
Beynelmilel Parlamento
lar Konferansı İcra Ko
mi(esi Reisi 
Baş V. 

Trabzon Himayei Etfal 
Kongre Reisi 
Büyük Erkanı Harbiye 
Reisliği 

Muhasebe Müdürlüğü 

Maliye V. Muntazam 
Borçlar Müdürlüğü 
Tosya l<öylüleri naınına 

İsmail 
Baş V. 

Baş V. 

Diyanet İşleri Ri yaseti 

5 inci Kolordu Kuman-
dan lı ğı 
Matbaa 
Kütüphane 

fransa Meclisi Meb'usanı 
Reisi 
Baş V. 

)) 

Urfa Ticaret Odası Reisi 
Matbaa 

Matbaa 

- 3Cı2-

Hulasası 

Pirinç hurufat bedelinin tesviyesine 
dair 
Matbaa saatlarının tamirine dair 
Konferansa Meclisi Alinin iştirakine 
dair 

Sıhhat ve i. M. Vekaletinden alınan 
tezkerenin Malatya Meb'usu Hilmi 
Bey e tevdi i hakkında 

Kongre münasebetile tazimat 
Günderilen mazrufun Diyarıbekir meb
usu Kazım Paşa Hazretlerine tevdiine 
dair 
Merhum ambar memuru Riza efendi
nin müddeti hizrnetine dair 
Daire müdürü Cemi! Beyin Saray 
nazırlığında ki tahsisatma dair 
Köylüler Bayramı münasebetile tazimat 

Tiyatro Biletlerinden Ofo ı O resim 
alınması bakındaki teklifin alındığına 

dair 
Resmi Cerided~ yapılması bildirilen 

Muanıelesi 

İdare H. 
İdare H. 

Riyaset Divaı 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 
Ev. K. 

K. K. 

taslııhin yapıldığna dair K. K. 
5 ve 6 ıncı kanunlar mecmuasından 

birer adet gönderilmesine dair Matbaaya 
Melfuf mektubun Cebelibereket Meb'-
usu Naci Pş. Haz. tevdiine dair Ev. K. 
ı 00 adet karton mubayaası hakkında İdare H. 
İstanbul Darülfünununa eksik zabıtla-
rının gönderilmesine dair Matbaaya 
feyezan münasebetile vaki teessüre 
teşekkür Heyeti Umumiyeye 
Mülga mabeyn katiplerinden fikri Be-
yin istidasının takdimine dair K. K. 
Mahkeme kararile yaşlarınİ tashih et-
tire·n zabitan hakkındaki , teklife M. M. 
ve Dahiliye Vekaletleri mutalealarının 

gönderildiğ ine dair K. K. 
Kongre münasebetile tazinıat Ev. 1(. 

Eski nıatbaada bırakılan burda liste- · 
sinin takdim edildiğine dair İdare H. 
Çiçek ve fransızca hurufat mübayaası 
hakkında İdare H. 

Sadıra defterinin numarasına nakledilmiştir. 
Umumi Katiplik Çetin ve İsmail Beylerin münhal zabıt 

katipliklerine tayinleri hai~kında K. K. 



Kayit 
M 

4712 

4712 

4714 

Nereden geldiği 

Cümhuriyet Riyaseti 

Büyük Erkanı Aarbiye · 
Reisi i ği 
Baş V. 

4715 Baş V. 

4716 
4717 
4718 

4719 

4720 
4721 

4722 

4723 

4724 

4725 
4726 
4727 
4728 
4729 
4730 

4731 

4732 

4733 

4734 

4735 
4736 

4737 

Çorum Meb'usu İsmet B. 
Tarsus Türk Ocagı 
Vaşington BüyükElçiliği 

Baş V. 

Matbaa 
İstatistik U. M. 

Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Konya meb'usları Kazım 

Hüsnü ve Tevfik Pikret 
Beyler 
Cümhuriyet Riyaseti 

)) .ll 

ll )) 

)) )) 

.ll )) 

)) )) 

7 inci Kolordu Kuman
danlığı 

Ankara İcka Reisliği 

Matbuat Mmum Mü
dürlügü 
Matbaa 

İstanbul kadınlar birliği 

Matbaa 
Baş V. 

Ankara Telgraf Müdür
lüğü 

-303-

Hulasası 
---------- ---

1 5 7 O mımaralı kanunun Baş V. te 
gönderildiğine dair 
Askeri mecmualara abune olmak iste
yenler hakkında 
Yavuz Havuz evrakımn gönderilmesin 
dair 
Eskişehir erzak anbarı hakkındaki İstik 
la! mahkemesi dosyasının irsaline dair 
Mezuniyet istirhamı 

Bayram münasebetile tazimat 
Nevyorkta büyük bir müessese ıçın 

bedeli mukabilinde Meclis neşriyatımn 
gönderilmesi ne dair 
Meçlisi Ali Bütçesine nıüıızam tahsisat 
itası hakkındaki teklfin alındığına dair 
4 kalem kırtasiyenin itası hakkına 

6 ve 8 inci cilt kanuniar mecmuasın
dan 2 şer adet gönder i !m esi hakkında 
Merbut listede isimleri yazılı azayı 

kiramın Şubeye müracaatianna dair 
Konya meb'usu Musa Kazım B. has
talanarak Viyanaya gittiğinden mezu
niyet istirlıamı 

15 71 numaralı kanunun Baş ve kalete 
gönderildiğine dair 
1572 ll )) )) 

1573 ll ll ll 

15 7 4 )) ll )) 

1575 ll )) )) 

1576 )J JJ )) 

Melfuf mazrufun Kırşehir Meb'usu 
Müfit Beye tevdii hakkında 

Melfuf ödeme emrinin Bayezit Meb'usu 
Halit Beye tebliğine dair 
Politil<a gazetesinden bir fıkranın tak
dimine dair 
Eski matbaanın tamamen tahliye edil
diğ·ine dair 
Belediye kanununun kabulü müna
sebetile tazi mat 
400 kilo kurşun ınubayaasına dair 
Sabık Menemen Belediye reisine ait 
İst i k la! Mahkemesi evrakının gönderil
mesine dair 
Gaziantep Meb'usu Ali Ceiıani Beyirt 
telefon borcunun tahsiline dair 

Muamelesi 

K. K. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 
Riyaset D. 
Ev. K. 

Matbaa ya 

K. K. 
İdare H. 

Matbaa ya 

Ev. K. 

Riyaset D. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
I<. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. hıfız 

İdare Heyetine 

Ev. K. 
İdare H. 

K. K. 

İdare H. 



Kaiyt 
.i\? 

4738 

4739 
4740 

4741 

4742 
4743 

4744 

4745 

4747 

4748 

4749 

4749 

4751 

4752 

4753 

4754 

M. 
4752 

Nereden geldiği 

Cümhuriyet Riyaseti 

lJ lJ 

Ankara C. Müdde Uınu
miliği 

Maarif V. 

Niğde Meb'usu Halit B. 
Mersin Meb'usu Ali 
Münif B. 
Baş. V. 

Ha. V. 

Bolu orman Şirketi Mü
dürü 
Ankara C. Müddei Umu
nıiliği 

A4ıkara C. Müddei Um· 
umiıiği 

Baş. V. 

Ad. V. 

Ankara C. M. U. 

Cumhuriyet Riyaseti 

Ankara Ş. Askerlık Ş. 

3 üncü fırka kumandan
lığ-ı 
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Hulasası 

1 5 7 8 numaralı kanunun Başvekalete 

gönderildiği hakkında 

1577 lJ lJ )) 

Merbut davetiyenin Kastanıonu Meb'
usu Cemal Beye tevdiine dair 
Sabık zabıt katibi Necip Beyin siciline 
dair 
Me'zuni yet istirhamı 

D )) 

ı 5 7 4 numaralı kanunun musaddak 
suretinin takdimine dair 
Belçika Meclisi Meb'usanına Meclisi 
Ali alanıeti farikalarından birer adet 
hönderilmesine dair 
Şirketin içtimaı dolayısile tazinıat 

Merbut ödeme emrinin Samsun Meb'
usu Ethem Beye tebliğine dair 
Merbut ödeme emrinin Kastamunu 
Meb'usu Cemal Beye tevdiine dair 
Yavuz Havuz işlerinde komsiyon alan
ların evrakının irsaline dair 
Talep edilen Mahkemeyi Temyiz tev
hidi içtihat kararının gönderildiğine 

dair 
Merbut celbnamenin Giresun Ali Şev

ket Beye tebliğı hakkında 

ıs 7 9 numaralı kanunun· Baş ve kalete 
gönderildiğine dair 
988 numaralı tezkerenin tesrii irsaline 
dair 
Miriliva İbrahim Paşanın istiklal har
bine iştirak edip etmediği hakkmda 

M. İstanbul meb'usu İhsan Mezuniyet istirhaını 

4753 
M. 

4754 

4755 

4756 
4757 
4758 

Paşa 

Baş V. 

Cumhuriyet Riyaseti 

» lJ 

Kırklareli Meb'usu fuatB. 
Eaş. V. 

18 yaşını ikmal etmeyen memurlar 
halıkındaki Maliye V. mütaleasının 

iadesine dair 
1581 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
1580 No. keza 
Mezuniyet istirlıamı 

154 7 numaralı kanunun tasdik li sure
tinin gönderildiğine dair 

K. K. 
K. K. 

Muamelesi 

Ev. K. 

K. K. 
Riyaset D. 
Riyaset D. 

K. K. 

K. K. 
Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 

Ad. En. 

Ev. K. 

K. K, 

K. K. 

Diyarbeldr Meb'usu 
Kazım Paşa Kütahya 
Meb'usn Nuri Beye 

Riyaset D. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 
Riyaset D. 

K. K. 



Kayit 
M 

4759 

4760 

4761 
4762 
4763 

' 4764 
4765 

4766 

4767 

4768 
4769 
4770 

4771 

4772 

4773 

4774 
4775 

4776 
4777 

4778 
4779 

4780 

4781 

4782 

Nereden geldiği 

3 üncü Kol ordu K. 

Matbuat Umum Müdür
lüğü 

Cumhuriyet Riyaseti 
l> ll 

Muhasebe 
Baş V. 

ll 

K. K. 

Cumhuriyet Riyaseti 

ll )) 

Manisa meb'usu Kani B. 
İdare Arnirliği 

Afyon İera memurluğu 

Ankara C. M. U. 

ll :0 

Mardin Türk O. Reisi 
Baş V. 

l> 

Cümhuriyet Riyaseti 

)) )) 

Baş V. 

Sinop, Yozgat, Çankırı, 

Urfa Valileri, Çölemerek 
Hopa, Bitlis, İzmir Bele
diyeleri, inebolu Türk
Ocağı Reisi, Elaziz Hi
Iili Ahmer Reisi, Kır
kağaç Kaymakamı, Nik
sar Himayei Etfal C. Reisi 
Trabzon Çocuk Heyeti 
Reisi 
Bilecik Meb'usu Asaf B. 
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Hulasası 

BinBaşı Refik Beyin Batum muhare
besine iştirak edip etmediği hakkın9a 
Yarın gazetesinden dört makalenin 
takdimine dair 
ı 5 8 2numaralı kanunun takdimine dair 
ı 583 keza 
Mümeyyiz Hıfzı B. in matlubatı hakkında 
Tefik Bin istiklal madalyasına dair 
l577 ve ı 578 numaralı kanunların 
tasdikli suretlerinin gönderildiğine dair 
Memurin taavün sandığı niz-emname
sini n takdimine dair 
ı 5 8 4 Numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
1585 )) 
Mezuniyet istirhamı 

Meclis memurları taavün sandığına 

Evrak müdürü Tevik Beyin Reis 
intihap olunduğu hakkında 
Merbut ödeme emirinin Afyon meb'
usu Ruşen Eşref Beye tebliğine dair 
Merbut ödeme emrinin Konya meb' 
usu Mustafa Beye tebliğine dair 
Gönderilen ödeme emrinin Diyarİbe

kir meb'usu İshak Refet Beye tebliği
ne dair 
Kongra münasebetile tazimat 
ı 58 numaralı tefsirin musaddak sure
tinin gönderildiğine dair 
5 53 numaralı kararın heza 
ı 590 numaralı kanu11un Başvekalete 
gönderildiğine dair 
ı 591 keza 
Cebelibereket meb'usluğuna intihap 
olunan Sabri Beyin intihap mazbata
sının irsaline dair 
23 nisan bayramı münasebetile tazimat 

Çocuk bayramı münasebetile tazimat 

Me'zuniyet istirhamı 

Muamelesi 

Umumi Ka. VeyselB. 

Ev. K. Hıfzı 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

K. K. 

İdare H. 

K, K. 
K. K. 
Riyaset D. 

Ev. M. Tevfik B. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 
Ev. K. 

Ev. K. 

Riyaset D. 



Kayit 
.N Nereden geldiği 

4783 Baş V. 

4784 )) 

4785 ll 

4786 Sıhhat ve k Mu. V. 

4787 3 üncü Kolordu K. 

4788 

4789 

4790 

)) ll 

Sivas kadınları 

Mergube Hanım 
Kütahya Çocuk 
Reisi 

4 7 9 I Trabzon Meb'usu 
Abdullah 

namına 

haftası 

4702 Edirne Meb'usu faik B. 
4 79 3 Cumhuriyet Ri yaseti 

4794 
4795 
4796 

)) 

)) 

., . 

ll 

)) 

)) 

4797 » )) 
4798 )) )) 
4 799 OaziantapMeb'usuReşitB. 

4799m. Baş. V. 

4800 )) 

4801 Cumhuriyet Riyaseti 

4802 Ankara ı inci Hukuk D. 

4803 Ankara C. M. U. 

4804 Baş V· 

4805 )) 
4806 )) 

4807 )) 

4808 )) 

4809 )) 
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Hulasası 

ı 580 numaralı kanunun 30 musaddak 
suretinin takdimine dair 
5 55 ııumaralı kararın » » 
556 )) )) )) )) 
Arzuhal ve Divanı Muhasebat Encü
menleri kararlarının irsaline dair 
Melfuf tezkerenin Manisa Meb'usu 
Osman Beye tevdiine dair 
Merbut tezkerenin Erzincan Meb'usu 
Abdülhak Eeye tevdiine dair 
Belediye kanununun kabulu münase
betile tazimat 
Çocuk haftası münasebetile tazimat 

Veğenine ait taahüt narneyi takdimi 

Me'zuniyet istirhamı 
1592 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
1594 ll ll ll 

1595 )) ll )) 

1596 )) ll ll 

1597 ll ll 

1598 ll )) ll 

Me'zuniyet istirhamı 
B. M. M. Bütçesine munzam tahsisat 
itası hakkındaki teklifin vusulüne dair 
1582 numaralı kanunun musaddak 
suretinin irsali hakkında 
1599 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiği hakkında 

Merbut giyabi kararın Aksaray Meb'
usu Neşet Beye tebliğine dair 
Sivas Meb''usu Necmeddin Sadık Beye 
gönderilen evrak hakkında 

Evkaf memurlarının tekaüt kanununa 
dahil edilmelerine dair 
Resmi gazetedeki tashihata da\r 
561 numaralı kararın musaddak sure
tinin gönderildiğine dair 
1584 numaralı kanunun musaddak 
suretinin gönderildiğine dair 
Genç jandarma yüzbaşısı Avni Ef. nin 
muhakeme evrakına dair 
Kocaeli Meb'usu Reşit Saffet Beyin 
teklifinin vusulüne dair 

Muamelesi 

K. K. 
K. K. 
K. K. 

Matbaa ya 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 
Ev. K. 

Ev. K. 
Riyaset D. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
Riyaset D. 

K. K. 

K. D. 

K. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 



Kayit 
N 

48ıo 

48 ı ı 

4812 

4813 

48ı4 

4815 

48ı6 

Nereden geldiği 

Baş V. 

Cumhuriyet Riyaseti 

Mersin Valisi 

Matbaa 

Maarif Vekaleti 
M. Hesapları T. En. 

Ankara C. M. U. 

48 ı 7 Ankara İcra Reisliği 

48ı8 

48ı9 

4820 

482ı 

4822 

4823 
4824 
4825 
4826 
4827 

4828 

4829 
4830 

4831 

4832 
4833 

4834 
4835 

4836 

Baş. V. 

İktisat V. 

Matbaa 

Cumhuriyet Riyaseti 

)) )) 

:& )) 

1) )) 

)) » 

Baş V. 

Cumhuriyet Riyaseti 

)) )) 

Balıkesir Meb'usu Falı

reddin B. 
Baş V. 

)) 

Matbuat U. Müdürlüğü. 

Ha. V. 
Kastamonu Meb'usu Ali 
Rıza B. 
Baş V. 

307-

Hulasası 

Riyaseti Cumhur bütçesinde müna
kale hakkındaki teklifin vusulüne dair 
ı 598 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
Millet mekteplerinin ı 929 senesi ders 
raporunun takdimi hakkında 
İntertip makinelerin monte edildiği 
hakkında 

Devlet matbaasının alacağı hakkında 

Meclisi Alide eşyanın kayde muvafık 
ve eyi muhafaza edildiğine dair 
Kütahya meb'usu Cevdet İzrap Beyin 
İcra dairesine müra~aatı hakkında 
Merbut ödeme emrinin Trabzon meb'
usu Nebi Zade Harndi Beye tebliğine 
dair 
Gümüşhane Meb'usu Hasan Fehmi 
Beyin teklifi~in alındığı hakkında 

Numara atıarnıştır 

Bir takım kanunlar mecmuası irsali 
hakkında 

Mürettip İhsan ve Kemal efendilerin 
asker oldukları hakkında 
1600 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
ı60I No. » » 
1602 )) )) )) 
ıöo3 )) )) )) 
1604 )) )) )) 
Ha. V. için bir otomobil tahsisatının 
bütçeye ilavesine dair 
1605 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğine dair 
2606 )) )) )) 
Me'zuniyet istirhamı 

ı 595 numaralı kanunun musaddak 
suretinin gönderildiğine"' dair 
ı 59 numaralı tefsirin keza 
Yarın ve Akşam gazetelerinin gönde
rildiğine dair 
Temistoki Efendinin siciliine dair 
Me'zuniyet istirhamı 

Tahdidi sin kanununun tesrii intacına 

dair 

Muamelesi 

K. K. 

K. K. 

Ev. K. Hıfzı 

İdare H. 
İdare H. 

Ev. K. 

Ev. K. 

K. K. 

Matbaa ya 

İdare H. 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

Riyaset D. 

K. K. 
K. K. 

Ev. K. hıfız 

K. K. 

Riyaset D. 

K. -K. 
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l(ayi t 
M Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

4837 Ankara Ş. Askerlik Ş. Gönderilen cetvellerdeki nevakısın 
ikrnaJine dair K. K. 

4838 İstanbul Polis Müdürlügü istanbul Meb'usu Ahmet Rasirn Beye 
ait rnazrufun rnurnaileyhe tevdi kılın-

dığına dair Ev. K. Hıfzı 
4839 Matbuat U. Müdürlüğü Y.arın gazetesinden iki fıkranın gönde-

4840 istanbul Hakkı Şinasi Pş. 

4841 

4842 

4843 

4844 
4845 

4846 

4847 

4848 

4849 

4350 
4850 
Mü. 

4851 

4852 

4853 

Alıdülhak Harnit B. 
Çorlu rnusevileri, Harp 
akademisi, ı inci Sü
varİ fırka K. 2 inci 
F. K. Çankırı Belediye 
Reisi, Müstahkem mev
ki K., İzmit 57 inci 
F. K. İstanbul muhabe
re müfettişliği, Erzu
rum C. H. F. rnuterne
di, Siirt Valisi, 5 inci 
f. kurnandanı, Bitlis 
Belediye Reisi, Donan
ma kurnandanı 

Baş V. 

Matbaa 

Ankara M. U. 

)) )) 

Ankara İcra Reisliği 

Ankara İcra Reisliğı 

Cari Heyna.nns VerJang 
Berlin 
Ankara Ş. Askerlik Ş. 

ı inçi fırka Liva K. 

Tokat meb'usu Mustafa B. 
Maarif V. 

Bitlis rneb'usu Muhiddin 
Nami B. 
Matbuat U. M. 

Dahiliye V. 

rildiğine dair Ev. K. Hıizı 

Bayram rnünasebeti'le tebrikat 
Eyyup oğlu İsmaile ·ait mahkeme dos
yasının iade kılındıgına dair 
Sermücellidin staj görrnek üzere İstan
lıula izamına dair 
İsparta rneb'usu Hafız İbrahim Beyin 
rnüstantıklığa rnüracaatı hakkında 

Balıkesir meb'usu Ali Şmı.ri B. keza 
Merbut ödeme emrinin Kütahya meb'
usu Ragıp Beye tebliğine dair 
Merbut ödeme emirnamenin Bolu 
meb'usu falih nfkı Beye tebligine dair 
Merbut faturaların tediyesine dair 

ihtiyat zabiti bulunan Meb'us Bf.lerin 
Şubeye müracaatları hakkında 

Bursa rneb'usu KemaliBeyden istenilen 
malumatın sorulmasına dair 
Mezuniyet istirhamı 

Hidayet Beyin dosyası11a dair 

Mezuniyet istirhamı 

Yarin gazetesinden iki fıkranın takdi
mine dair 
Belediye bütçelerinden gönderildiği 
hakkında 

Ev. K. 

K. K. 

İdare H. 

Ev. K. 
Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 
Kütüphaneye 

Ev. K. 

Ev. K. 
Riyaset D. 
K. K,: 

Riyaset D. 

Ev. K. Hifzı 

Ev. K. 



Kayit 
.M Wereden geldiği 

1 

4854 Cümhuriyet Riyaseti 

4855 
4856 
4857 
4458 
4859 
4860 
4861 
4862 
4863 
4864 
4865 
4866 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

ll ll 

486 7 Ankara İcra Reisi i ği 

4868 Sadıraya nakledilmiştir 

4869 Manisa Meb'usu Kani B. 

4870 Şarki Karahisar Meb'usu 
Memet Emin B. 

4871 Baş V. 

4872 Baş V. 

4873 · )) 

487 4 Matbaa 
4875 Baş. V. 

4876 Şişli Sıhhat yurdu 

4877 Şurayı Devlet 

4878 ll ll 

4879 ·şurayı Devlet 

4880 ll 

~ 309----" 

H ulisası 

16 28 numar.alıı kanunun 
gönderildiğine dair 
16J0 D :. 

1607 ll ll 

1608 ll ll 

1609 ll ll 

1611 ll ll 

1612 l) ll 

1613 ll ll 

1614 
1615 
1618 
1617 
1616 

)) 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

Baş V. te 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

D 

Yozgat Meb'usu Salih Beye ait ödeme 

Muamelesi 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K .. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

emrinin tesrii tebliğine dair Ev. K. 

Mezuni·yet istirhaım 
ll ll 

Belediye kanunundaki tashihata dair 
Erzincan Msb'usu Saffet Beyin teklifi~ 

nin alındığına dair 
1600,1601,1603,1605 numaralı ka
nunların musadd~k suretlerinin gönde
rildiği hakkJnd~ 
Merbut faturaların tesviyesine dair 
Devlete ait meskenlerde oturan kak
kındaki kanuna daır S. ve İç. M. V. 
mutalaasının takdimi maalinde 
Giresun Meb'usu Kazım Beye mezuni
yet verilmesine dair 
Sabık Matbaa müdürü Celal Beyin 
müddeti hizmetine dair 
Sabık Meclis memurlarından Kazım 

Riyaset Divam 

Riyaset Divanı 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
İdare H. 

K. K. 

Riyaset D. 

K. K. 

Beyin sicilinin ir.saline dair K. K. 

Memurin muhakemat encümeni katiple-
rinden Mwstafa, Fevzi , Hüsnü, Halit 
Ali Rıza ef. in sicil dosyalarının irsa-

. line dair. K. K. 

Sabık katip Hüsnü Beyin Meclisdeki 
safalıatı memuriyetine dair K. K. 



t<ayit 
M Nereden geldiği 

4881 Cumhuriyet .Riyaseti 
• 

4882 ll ll 

4883 ll ll 

4884 ll ll 

4885 )) )) 

4886 )) ll 

4887 Ankara Askerlik Ş. 

4888 Cumhuriyet Riyaseti 

4889 Baş V. 

4890 Baş V. 

4891 Baş. V. 

2892 Cumhuriyet Riyaseti Ka-
!emi Mahsus 

4893 Baş V. 

4894 İdare Arnirliği 
' 

4895 Baş V. , 

4896 Cumhuriyet Riyaseti 

4897 Büyük Erkanı Harbiye 
Reisliği 

4898 Ankara İcra Reisliği 

4899 Kars Valisi 
49.00 Matbaa 
4901 ll 

4902 Baş. V. 

4903 L 

4904 » 

- 310~ 

Hulasası 

1655 numaralı kanunun 
gönderildiğine ' dair 
1624 ll ll 

1626 ll ll 

1627 » )) 

16 ll ll 

1630 ll ll 

Başvekalete 

)) 

ll 

ll 

)) 

ll 

Muamelesi 

K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

Meclis memurlarından ihtiyat zabiti 
olanların şubeye müracaatianna dair K. K. 
1619,1620,1621,1622,1623, 1636, 
1635,1634,1633 numaralı kanunla-
rın Başvekalete gönderildiğine dair K. K. 

6/559 numarayla gönderilen kanuna 
dair Maliye V. mutalaasının gönde-
rildiğine dair K. K. 
Milli Müdafaa Vekaleti ·için 340 adet 
kanunlar mecmuası gönderilmesine dair Matbaaya 
Mustafa Hannavi, İbrahim Radi Efen-
diler hakkındaki af teklifinin iadesine 
dair 
Memurlar için Meclis Matbaasında 

hüviyet varakası tabı hakkında 
1618; ı 607 numaralı kanunlar'ın mu
saddak suretlerinin irsali maa!Jnde 
Telefonların fazla mükalenıesine dair 

Gümrük kanuı1Una ait cetvelin gön
derildiğine dair 

1648,1632,1649,1642,1643,1631. 
1639,1644,1640,1637, 1641,1638, 
1646, ı 645,164 7, numaralı kanunların 
Başvekalete gönderildiği hakkında 

7 inci cilt kanunlar mecmuasından 

bir adet itasına dair 
Merbvt ödeme emrinin Ardahan Meb' 
usu Tahsin Be.ye tebliğine dair 
Ticaret kongrası münasebetile tazimat 
2 adet vantilatör itası hakkında 

1930senesi müstahdemin kadrosunun 
tadiline dair 
1625,1629,1633 numaralı kanunların 
tasdikli suretlerinin takdimi hakkında 
I 608,1609,1612 No. keza 
Pariste Telfeyanın ihbaratı hakkındaki 
istidaya dair 

Matbaa ya 

K. K. 
K. K. Ev. K. Za. K. 
Matbaa ya 

K. K. 

K. K. 

Matbaa ya 

Ev. K. 
Ev. K. 
İdare H. 

Ev. K. Muhasebe 

K. K. 
K. K. 

Ev. K. 



Kayit 
M 

4905 

4906 

190.7 

4908 

4909 

4910 

4911 

4912 

4913 

4914 

4915 

4916 

4917 

4918 

4919 

4920 

4921 

4922 

4923 

Nereden geldiği 

Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Prusya kütüphanesi 
Berlin 
Cumhuriyet Riyaseti 

Har. V. 

Baş V. 

Ankara Ş. Askerlik Ş. 

Cumhuriyet Riyaseti 

Har. V. 

Divanı. Mu. Riyaseti 

Baş. V. 

Cumhuriyet Riyaseti 

Baş. V. 

1 inci Fırka Sivari K. 

Cumhriyet Riyaseti 

Matbaa 

İstanbul Kadınlar Birliği 
Kongre R~isliği 
Baş V. 

)) 
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Hulasası 

ihtiyat zabiti olan meb'us Bf. ler 
hakkında ki talimatnameye dair 
Noksan kanunlar mecmuası sahifası 

hakkında 

165011652,16531165411655 num
aralı kanunların Başvekalete gönderil
diği hakkında 

Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti 2 inci 
içtimaı zabıtlarının takdim edildiği 

hakkında 

Mahmut Muhtar Paşaya ait ilam harcı 

hakkında 

1610,16261163711638 numaralı ka
nunların musaddak suretlerinin takdi· 
mi hakkında 
Kocaeli Meb1usu Ragıp Beye ait vesi
kanın iade edildiği hakkında 

16711166911673116751167611682 
1663, 1664,16651 166611667,1668 
16581 16541 16601 16611 166211651 
16 561 16 5 7 numaralı kanunların Baş
vekalete gönderildiği hakkıuda 
Rayişfah hakkında malumatı havi 
risalenin takdimi hakkında 
Tekaüde istihkak kesp eden jandarma 
efradı hakkındaki teklifin iadesine dair 
161 O, 16 4 3 numaralı kanunların tasdi
k li suretlerinin takdimine dair 
1610,164311681116771 167onumaralı 
kanunların Başvekalete gönderildiği 
hakkında 

Ankaranın müstakbel planından evvel 
alınacak vergiler hakkında Yozgat 
Meb1usu Süleyman SırrıBey tarafından 

verilen teklifin alındığına dair 
istenilen malumatın Erzincan Meb1usu 
Azie Samih Beyden sorulması hakkında 
16841 16871168611688, 1691,1685 
numaralı kanunların Başvekalete gön
derildiğine dair 
Musahhih muavini Rukiye hamının 

me1zuniyeti hakkında 

Kongre münasebetilc tazimat 

16 5 91 16 6 O 1 16 6 71 16 5 8, 16 2 ı n uma
ralı kanuniann musaddak suretlerinin 
takdim edildiği hakkında 

160 .~~ lu tefsirin :ıı » 

Muamelesi 

K. K. 

Matbaa ya 

K. K. 

Kütüphaneye 

K. K. 

K. K. 

Ev. K. 

K. K. 

Kütüphaneye 

K. K. 

K. K. 

1(. 1(. 

K. K. 

Ev. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K,. 
K. K. 



Kayit 
M Nereden geldiği 

4924 Ankara Ş. Askerlik 'Ş. 

4925 Matbuat U. M. 

49 26 İstanbul Darülfünun 
Eminliği 

4927 Milli M. V. Tekaüt Ş. 

4928 Baş. V. 

4929 )) 

4930 Cümhuriyet Riyaseti 

4931 

4932 

4934 

4935 

4936 

4937 

4938 

4939 

4940 

4941 

4942 

4943 

Yunan Meclis Reisi M. 
Jean Tsirimokos 

Baş V. 

Cumhuriyet R. 

)) )) 

Baş. V. 

Ankara asliye Mahkemesi 

Cumhuriyet R. 

Ankara Asliye mahkemesi 

Ankara C. Müddei U. 

Muhasebe M. 

Baş V. 
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Hulasası Muamelesi 

Bahçivan Salih efendinin şubeye mü-
racaatının teminine dair İdare H. 
Mersinde çıkan Halk gazetesinden bir 
fıkranın tadimine dair Ev. K. Hıfzı 

Ankara civarının ilmü arz haritasm-
dan takdim edildiği hakkında Kütüphane 
Aza yı kirarndan beş za tin aidatı te
kaüdiyelerinin miktarının işan hakkinda İdare H. 
1620 numaralı kanunun tasdikli sure-
tinin gönderildiğine dair K. K. 
1683,1665,1662,1661 numar.alı kan-
unların keza K. K. 
1711, 1719, 1720, 1717, 1718, 
1699, 1694, 1698, 1690, 1697, 
1696, 1693, 1716, 1695 numaralı 
kanunların Başvekalete gönderildiğine 

dair K. K. 
Yunanistanda içtima edecek olan Bal-
kan konferansına Meclisi Alinin de 
iştiraki istirhamını havi Ev. K. 
1675, 1634, 1682 numaralı kanun-
ların nıusaddak suretlerinin takdim 
edildiği hakkında K. K. 
170911~12,1704, 1708,1707, 1714, 
1705, 1710,1703,1713,1700 numa-
ralı kanunların Başvek~lete gönderil 
diğine dair K. K. 
Meclisi ~linin kadrişinaslığından do-
layı beyanı teşekkür K. K. 
1677,1681,1679,1622, 1623numarah 
kanunların tasdikli suretlerinin gönde-
rildiği hakkında K.K. 
Rize Meb'usu Ali Beyin mahkemeye 
gelmesi hakkında Ev. K. 
1706 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiği hakkında K. K. 
Urfa Meb'usu Refet Beye gönderilen 
arzuhahn tebliği hakkında K. K. 
İstanbul Meb'usu Hamdullah Suphi 
Beye merbut tebliğnamenin imzalat-
tırılmasına dair Ev. K. 
1930 senesi bütçesine gece yevmiyesi 
kanmadığı hakkında Matbaaya 
İştiklal mahkemesince mahkuum mus-
tafanın af kanunundan istifade edip 
etmiyece~i hakkında K. K. 
Sabık mürakıp Ali Beyin İstiklal M. 
evrakının gönderilmesi hakkinda K. K. 



Kayit 
./\? . 

4944 

4945 

4946 
4947 
4948 
4949 
4950 
4951 
495/. 
4953 
4954 

4955 

4963 

4964 

4965 

4966 

4967 

4968 
4969 

4970 

Nereden geldiği 

Cumhuriyet R. 

)) 

:ıı 

)) 

)} 

Jl 

ll 

Baş V. 

); 

Baş. V. 

Cumhuriyet R. 

Baş· V. 

Milli M. V. 

Baş. V. 

Ankara Asli ye Makemesi 

Baş V. 

4956 Baş V. 

495 7 )) 

495 8 Cumhuriyet R. 

4959 Baş V. 

4960 İzmit Belediye Reisi 
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Hulasası 

1674,1680 numaralı kanunların kay
dına tesadüf edilmediği hakkında 
1 725 numaralı kanunun Başvekalete 
görıderildiği hakkinda 
1724 )) )) 
1723 
1722 
1721 
171 5 
1702 
1701 
1689 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

lJ 

)) 

1580 numaralı kanunun tashih edilen 
fıkrası hakkmda 

· ı 686,1685,1684 numaralı kanunların 
tasdikli suretlerinin takdim edildiği 

hakkında 

Tevfik Beye ait iken sehven başkasına 
verilen İstiklal madalyası hakkmda 
1974.1680 numaralı kanunların Baş 
vekalete gönderil~iği hakkı'nda 
Sabık ayan azasından Muhiddin Paşa
mn aidatı tekaüdiyesi hakkında 

Manisa Meb'usu Osman Nuri Beyin 
aidatı tekaüdiyesi hakkında 
1689, ı '702, 1721 numaralı kanunlarla 
1 6 3 numara lı te fs iri ıı tasdik li soretle
rinin gönderi Idi ği hakkında 

Bir kıta davetiyenin Rize Meb'usu 
Akif beye tebliği hakkında 

1722,17 25,1690 numaralı kanunların 
tasdikili suretlerinin görıderildiği hak
ında 

ı 62 numaralı tefsirin tasdikli suretinin 

Muamelesi 

K. K. 

K. K. 
K. K, 
K. K. 

·K. K. 
K. K 
K. K. 
K. K. 
K. K. 
K. K. 

K. K. 

K. ı<. 

K. K. 

K. K. 
İdare H. 

İdare H. 

K. K. 

Ev. K. 

K. K. 

göndeaildiği hakkında K. K. 
1669,1651,1771,1704,1700,1710 
1701,1703,1705 numaralı kanunların 
tasdildi suretlerinin gönderildiğine 

dair K. K. 
Yedi zata ait istiklal madalyası vesika-
sının tasdikan gö!1derildiğine dair K. K. 
1691,1670 numaralı kanunların tas-
diklı suretlerinin göııderildiğine dair K. K. 

Kurtuluş yıl dönümü münasebetile 
tazimat Ev. K, 



Kayit 
M 

4961 

4962 

4971 

4972 

7973 

4974 

. 
4975 

4976 

4977 

4978 

4979 
4980 

4981 

4982 

4083 

4984 

4985 

4986 

4987 

Nereden geldiği ------- -- - _____::::: __ 
Milli M. V. 

Baş. V. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 

Milli Müdafaa V. 

Maıı.rif V. 

Maarif V. 

Maarif V. 

Milli Müdafaa V. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 

Adiiye V. 

Ankare Şehri Askerlik Ş. 

Ankara Şehri Askerlik Ş. 

Ankara Şehri Askerlik Ş. 

Maliye V. 
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Hulasası Muamelesi 

Bursa Meb'usu Dr. Refik, Bursa Meb'
usu Esat Beylerin aidatı tekaüdiye-
!eri hakkında İdare H. 
2693,1694,1697,1698,1711,1717, 
1696,1718,1692,1672, 1790,1706, 
1696 numaralı kanunların tasdikli 
suretlerini n gönderildiği hakkında K. K. 
Memet ve Arkadaşları hakkındaki 

İstiklal mahkemesi evrakımn gönderil-
mesine dair K. K. 
Meclis azayı kiramından ihtiyat zabiti 
olanların ı 929 yoklamalarımn yapıl-

ması hakkında K. K. 
1673 numaralı kanunun melfufu olan 
mukavelenamenin musaddak suretinin 
gönderilmesi hakkmda K. K. 
Mardin Meb'usu Memet Nuri Beyin 
aidatı tekaüdiyesi hakkında İdarr H . 
Hamdullah Suphi Beyin aidatı takaü-
diyesi hakkında İdare H. 
Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü Beyin 
aidatı takaüdiyesi hakkında İdare H. 
İstallbul Meb'usu Nurettin Ali Beyin 
aidatı takaüdiyesi hakkında İdare H. 
Ali fuat Paşamn Meclis Reisliğinde 

bulunduğu tarihin bildirilmesi hakkında K. K. 
Arzubal defterine nakledilmiştir. 
1723,1674 numaralı kanunların tas · 
dildi suretleri r. in gönderildiğine dair K. K. 
1680 numaralı kanun ve 9331 numa-
ralı kararın tasdikli suretlerinden 
gönderildıği hakkında K. K. 
Elbistanlı Hasan ve arkadaşlarına ait 
İstiklal mahkemesi evrakının gönderil-
mesine dair K. K. 
Adiiye En. katibi fazı! Beyin infika-
kınde nıahzur olup olmadığı hakkında K. K. 
Azayı kirarndan beş zatın askerlik 
yoklamaları hakkmda Ev. K. 
Zonguldak meb'usu Ragıp Beyden 
askerlik ceza yı naktisi tahsiline dair K. K. 
Denizli Meb'usu Necip Ali Beyin 
Askerlik yoklaması hakkında Ev. K. 
İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın 
Sigaralar hakkmdaki teklifine Tütün 
İnhisar İdaresi tarafından verilen ce-
vabın göııderildiği hakkında K. K. 



Kayit 
.1~ Nereden geldiği 

4988 Baş V. 

4989 Ankara Ş. As. şubesi 

4990 » .ll 

4991 Maliye V. 

4992 Milli M. V. 

4993 Baş V. 

4994 Edirne Belediye Reisi 

4995 Arıkara Ş. As. Şubesi 

4996 ll ,, 

4997 ll • :V 

4998 Baş V. 

4999 

5000 Milli M. V. 

5001 Baş V. 

5002 Nafıa V. 

5003 Ankara Ş. As. Şube:;i 

5004 Ankara Ş. Askerlik Ş. 

5005 Milli Müdafaa V. 

5006 Baş V. 

5007 )) 
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Mahküm Süleyman Radi hakkındaki 

evrakın gönderilmesine dair K. K. 
Zabıt katibi Halil Beyin şubeye mü-
racaatı hakkında 

Balıkesir Meb'usu Sadık ve İsmail 
Hakkı Beylerin askerlik tercümei hal-

K. K. 

leri hakkında K. K. 
Haderne Ali Rıza efendinin mazuliyet 
evrakının takdimine dair K. K. 
Kars Meb'usu faik ve Elaziz Meb'usu 
Naki Beylerin aiaatı tekaüdiyeleri hak-
kında K. K. 
Hatip Alırnede aH is. Mahkemesi dos
yasının iade edildiği hakkında 
Harap olan evlerin imar ve fakir 
çiftçilere yardım yapılması hakkında 
Manisa Meb'usu Dr. Saim Beyin as
kerlik tercümei haline dair 
Azayi Kirarndau dört zatın askerlik 
sicil numaraları hakkında 
Tokat Meb'usu Süreyya Beyin asker-

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

lik yoklaması hakkında K. K. 
Müteveffa Cebelibereket Meb'usu Av-
ni Paşaya ait tahkikat evrakının iade 
edilmesi lnkkında K. K. 
1649 numaralı kanunun tasdildi su-
retiniıı gönderildiğine dair K. K. 
Ali fuat Paşanın hangi devrede B. 
M. M. Reisliğinde bulunjuğu hak-
kında K. K. 
16 2 7 numaralı kanunun tasdiki i su-
reti nin gönderildiğine dair K. K. 
Sivasta yapılacak merasime iştirak 

edeceklerirı Nafia Vekaletine müraca-
atları hakkında K. K. 
Konya Meb'usu Tevfi fikret Beyin 
tercümei hali hakkında K. K. 
Azayı kirarndan sekiz zatin Şubeye 
müracaatları hakkında Ev. K. 
Sabık Amasya Meb'usu Ömer Lütfi 
Beyin Nafıa Vekaletinde bulunduğu 

müddet hakkında K. K. 
Sabık Erzincan murakıbı Ali Beye ait 
İstiklal Mahkemesi dosyalarında mevcut 
mektup suretinin gönderilmesi hakkında K. K. 
ı 6 ı 9 numaralı kanunun tasdik li sure-
tinden gönderildiği hakkında K. K. 



l<ayi t 
J~ 

5008 

5009 

5010 

50 ı ı 

5012 

5013 

5014 

50t5 
5016 
5017 
5018 
5019 
5020 
5021 
5022 
5023 
5024 
5025 
5026 
5027 

5028 

Nereden · geldigi 

Umum jandarma K. 

Millt Müdafaa V. 

Maarif V. 

Baş V. 

ll 

Samsun Meb'usu A vni B. 

Şeker ve P. İn. U. M. 

Edirne Türk ocağı 
Çatalca C. H. f. 
istanbul Donanma K. 
15 inci fırka K. 
57 inci fırka K. 
ıstıranca C. H. F. 
Hadımköy C. H. f. 
6 ıncı Fırka k. 
Karacaköy C. H. F. 
İzmir M. Mevki K. 
Süvarı fırka K. 
Karaköse Mevki K. 
Matbaa 

Milli M. 

5029 Kilis kaymakamı 

5030 Dahiliye V. 

5031 Matbaa 

5032 Matbuat U. M. 

5033 İstanbul Ticaret Odası 

5034 Şehir askerlik şubesi 
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Kanunlar mecmuaasının beşinci cildin
den itibaren birer adet gönderilmesi 
hakkında 

Zabıt ceridelerinden bir - takım gönde
rilmesi hakkında 
Maarif Vekaletinde bnlunınuş olan 
Saraçoğlu $ükrü Beyin aidatı tekü
diyesi hakkı nda 
Çorumda Avukat Sami Bey hakkında

ki hüküin dosyasııın irsali hakkında 
Halitoğlu Hasan hakkındaki · İstiklal 
Mahkemesi karar suretinin irsali hak
kında 

Samsun kütüphanesine birer takım 

zabıt ve kanunlar mecmuası gönderil
mesine dair 
Beşinci ve altıncı cilt kanunlar mec
muasmdan birer adet irsali lıakkıuda 

Zafer bayramı münasebetile tebrikat 
)) ll ll 

~ ll ll 

)) :ıı )) 

ll :» :ıı 

ll ll )) 

:V )l ll 

ll )) )) 

)) )) l) 

)) . ) l )) 

ll ll :ıı 

ll )) )) 

Matbaa içiıı ihtiyaç olaıı malzemenin 
mübayaası hakkında 

Refet Paşanın vekillik müddeti hak-. 
kın da 
Bir takım kanunlar mecmuası itası 

Muamelesi 

Matbaaya . 

Matbaa ya 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

Matbaa ya 

Mu. Matbaaya 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev . K. 
Ev. K. 
Ey. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 
Ev. K. 

İdare H. 

K. K. 

hakkına Matbaaya 
Sabık Tokat meb'usu Nazım Beyin 
Dahiliye Vekilliğinde n~ kadar bu-
lunduğu hakkında K. K. 
Makinelerin yedek parçalarının muba-
yaası hakkında İdare H. 
Yarın Gazetesinin 27/6.'930 tarihli 
nushasının gönderildiği hakkında Ev. K. 
Kavanin mecmuasından bir takım 

itası hakkında Matbaaya 
Zonguldak Meb'usu Rağıp Beye yazı-
lan tezkere hakkında K. K. 



Nereden geldiğ· i 

5035 Baş V. 

5036 

5037 

5038 

5039 

5040 

,ll 

Maarif V. 

Devlet S•.ırası 

Gümüşane Meb'usu Ce
mal Hüsnü B. 
Ankartı. C. M. Umumisi 

504 ı Cümhuriyet Riyaseti 

5042 Giresun Meb'ıısu Tahir, 
Giresun Meb'usu Şevket, 
İstanbul Meb'usu Ab
dülhak Haınit , Bitlis 
Meb'usu Muhittin Beyler 

5043 Baş V. 

5044 Emniyet U. M. 

5044 Baş V. 

5046 Giiınüşane C. li. F. 
Heyeti Ttftişiye<>i 

5047 Maarif V. 

5048 Cumhuriyet Riyaseti 

5049 )) )) 
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Hulasası Mueınelesi 

Muharreme ait İs. Mahkemesi dosya-
sının irsalirie dair K. K. 
Ahmet ve suç arkadaşlarına ait is. 
Mahkemesi dosyasının gönderilmesi 
hakkında K. K. 
Aksaray Meb'usu Besim Atalay Beyin 
hangi tarihte Meclisi Aliye iştirak 
ettiği hakkında 

Şurayı Devlet azalığında bulunan 
Abdullah Sabri Beyin Bursa nıeb'us

luğnnda ne kadar bulunduğu hakkında 
Bern Elçiliğine tayin edildiğinden 

meb'usluktan istifasına dair 
Halit hakkındaki İs. Mahkemesi karar 
suretinin irsali hakkında 
B. M. Meclisinin 22/9/930 da içti
maa davet edildiği hakkında 
Birer hafta me'zuniyet istirhanıı 

Sedat hakkındaki is. Mahkemesi evra
kıııın irsali hakkında 

Mefsuh ittihadı terakki nizarn name
sinden bir nusha irsali hakkında 
Gümüşane Meb'usluguna Sabık Paris 
Büyük Elçisi Ali Fethi Beyin intihap 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 

K. K. 
K. K. 

K. 

İdare H. 

edildiğ i hakkında K. K. 
)) )) 

Sabık Adana Meb'usu İsmail Safa Beyın 
ne kadar Meb'us olarak bulunduğu 

hakkında 

İcra Vekilieri Heyetinin istifası hak-

K. K. 

K. K. 

kında K. K. 
İcra Vekilieri t-leyetinin teşkili hak-
kın da K. K. 

5050 Almanya Türk Ticaret O. Zabıt ve kanunlar mecmualarının gön-
derilmesi hakkında. Matbaaya 

6051 Daııiliye V. İdarei Hususiye Bütçelerinden 300 
adet gönderildiği hakkında Ev. K. 

5052 Baş V. Tekaütlüğünü isteyen sabık istanbul 
Meb'usu Osman Şekip Beyin istidası -

5053 Maraş Meb'usu Mernet, 
Çorum Meb'usu İsmet 

nın gönderildiği hakkında K. K. 

Beyler Birer hafta mezuniyet itası · lıakkmda K. K. 

,' \ 



Kayit 
N 

5054 

5055 

5056 

5057 
50!>8 

Nereden geldiği 

Cumhnriyet Riyaseti 

Maarif V. 

Baş V. 

Matbaa 
C. R. K, M. Müdürlüğü 

-318-

Hulasası Muamelesi - ~-----~-----
ı 7 26 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiği hakkında K. K. 
İzmir Meb'usu Vasif Beyin aidatı te-
kaüdiyesi hakkmda idare H. 
6/20 8 3 numaralı tezkerenin iadesi 
hakkında K. K. 
Musahhih Rüştü Beyin istifası hakkında İdare H. 
T. B. M. M. Matbaasında zarf kAğıt 
tab'ı hakkında Matbaaya 

5059 Ankara C. M. Umumisi GaziAntap meb'usu Ali Cenani Beyin 
tagayyübü hakkında yazılan tahrirat 
suretiqin irsaline dair K. K. 

5060 Baş V. Mülga Ayan Azası Abdurrahman Başa-
nın sicilli hakkında K. K. 

5061 » Sabık Bahriye Vekili İhsan Beye tekaiıt 
maaşı verilip verilmiyeceği hakkında K. K. 

5062 ·Ankara As. Şubesi Aydın Meb'usu Mazhar Beyin askeri 
vesikaları nı göndermesi hakkında Ev. K. 

5063 Baş V. 1726 numaralı kanun ve 583 numa
ralı kararın tnusaddak suretinin takdi-

5064 Cümhuıjyet Rs. 

5065 Baş V. 

mine dair K. K. 
ı 7 2 7 numaralı kanunun Başvekalete 
gönderildiğ· i hakkında K. K. 
Dava Vekili Sami hakkındaki istanbul 
mahkemesi hüküm dosyasının irsali 
hakkında K. K. 

5066 Devlet matbaası Hukuku esasiye kitabının masarifinin 
irsali hekkında 

5067 Ankara C. M. Umunıisi Mustafa ve arkadaşı hakkındaki istiklal 
Mahkemesi karar suretinin irsaline dair K. K. 

5068 Umum Jandarma K. Üç takım kavanin mecmuasının irsa-
line dair Matbaaya 

5069 Baş V. Süleyman Radi Efendi hakkındaki ev-

4070 Baş V. 

5071 Matbaa 

5072 
5072 

Matbaa 
Adiiye V. 

# 

5074 P. T. T. U. M. 

5075 Baş V. 

rakın iadesine dair K. K. 
Şeker ve Petrol inhisarı hesabı kat'i 
cetvelinin takdim edildiğine dair K. K. 
Listesi merbut malzemenin verilmesi 
hakkında İdare H. 
Kağıt miibayaası hakkında İdare H. 
Adiiye En . . katibi fazı i Beyin Pınar-
hisar Sulh hakimliğine tayin edildiği -

ne dair K. K. 
Bir adet üçüncn cilt kanunlar mec-
muası itası hakkında Matbaaya 
Müteveffa Canık Meb'usu fehmi Beyin 
madalyasım tevarüs . dmek isteyen 
mahdumunun istidası hakkında 



Kayit 
J3 

5076 

5067 

5068 

5069 

5070 

Nereden geldiği 
- ---- ------ ---

Milli Müdafaa V. 

Ankara Şehri Askerlik Ş. 

Ankara C. M. Umumiliği 

Tarabya, Manisa, Sinoj:; 
Çankırı, Denizli, Kemal
paşa Adana Belediyeleri 
Maliyt V. 
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Merhum Dersim Mebusu Hasan Hayri 
Beyin aidatı takaüdiyesine dair 
Ordu Mebusu Recai, Şevket, Erzincan 
Meb'usu Abdülhak Beylerden istenen 
malumat hakkında 
Yusufa ait İstiklal Mahkemesi evrakı
nın gönderilmesi hakkında 
Vazifeye mübaşeret dolayısile tazimat 

Memurları n Devlet Bankasına iştirak

leri hakkındaki talimatnamenin takdimi 
hakkında 

Muamelesi 

Ev. K. 

K. K. 

Ev K. 
55 71 Anhara C. M. Uınumilıği Ahmet hakkındaki · is. Mahkemesi ev-

5072 Ankhra Ş. As. Ş. 

5073 Dahiliye Vekaleti 

507 4 Riga İbrahim Bey 

50 7 5 İstanbul üçüncü Kolordu 
Kumandam, İzmir M. 
Mevki Kumandanı, Tar
sus Türk O. , Amasya, 
Kırşehir C. H. F. ları, 
Ereğli, Edirne Belediye-
leri, Kars Müstalıkem 
M. Kumandanı, Kırkla
reli, Erzurum Valileri, 
Antalya S. C. F. , Gazi
a11tep Belediyesi, Akşe
hir C. H. F., Sivas Va
lisi, Akşehir , Valavaç 
Belediyeleri , A vanus , 
Bafra C. H. f., fertek 
Belediyesi , Tepeköy , 
Taşköprü S. C. f. , El
malı, Kuşadası, Kırka
ğaç Belediyeleri, Antalya 
Valisi, Buldan, Rize Be
lediyeleri, Kars Himayei 
Etfal Cemiyeti, istanbul 
Mürettibler Cemiyeti , 
Polathane, Mardin, Er
zurum Belediyeleri, De
nizli Valisi, Tarsus S. 
C. F., Erzurum Türk O, 
İzmir Musevi Cemiyeti 
Reisi 

rakının gönderilmesine dair 
K. K. memurlarından Ali Beyin Şube-
ye müracaatina dair K. K. 
930 senesi vilayetler hususi idareleri 
bütçelerinden 300 adf't gönderildiğine 
dair Ev. K. 
Cümhuriyet bayramı münasebetile ta-
zimat Ev. K. 
Cümhuriyet bayramı münasebetile teb-
rik ve tazimat Ev. K. 



7 - Bazı eşhaş hakkında takibatı kanuniye icrası için 
müsaade talebini havi Başvekalet tezkereleri 
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Kayit 

M Hu lasası 

3842 Diyarbekirde Abdullahoğlu Rüstem hak- 3891 Aydında Asrın haklunda 
Niğdede M. Hcrek Iıaldunda 
Erzurumda İsmail hakkında 

kında 3892 
3843 Erzincanda İsmailoğlu Menıet hakkıııda 3893 . 
3844 lstanbul<la Yusuf Ef. hakkıııda 3R94 Tokatta Kör Şahin hakkmda 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 

Konyada Osmanoğlu Hasan hakkında 
Eskişehirde Abdülgani hakkında 
İstanbulda Polatlı Antonyan hakkında 
Kastamonuda Ahmet hakkında 
Tokatta Meıııetoğlu Bekir hakkında 
Adapazarında Akifoğlu Naim hakkında 
İzmirde İğnatyosoğlu Sa dullah ha klnnda 
Burhaniyede Ali hakkında 

3895 
3896 
3897 
3898 
3899 

8900 
3901 

lstanbulda lVIadam Paraııse hakkında 
lstanbulda Hayim Vclet Kemal hakkında 
Tekirdağında Mişouoğlu Yascffis hakkmda 
'fokatta Karnik hakkında 
Aydının Madran Karyesinden . Memet Kızı 

i\ rzu hakkında 

3853 Gazi Antepte Muhatar Hasaıı ağa 

kın da 
3854 Urfada Abdül kadiı· Ef. hakkıııda 

lıak- 3902 
3903 
ö904 

Karalıisarr Şarkide Halit hakkında 
Diyarbekirdc Yüzbaşı Ahmet Bey lıakkmda 
Aydında Hasan haldnnda 
Üsküpte Azmi Efendi hakkında 
Bursada Haşimoğlu Halil hakimıda 
Ödemişte Del i Hasan hakkında 3855 

3856 
Edirnede Eminoğlu Me m et hak kın da 3905 
İzmirde lVIadam Filfuueııi ve iki arkadaşı 3906 lstanbulda Müiz hakimıda 

3857 
3858 

hakkında 

1

2907 
İstanbulda Madam Raşel hakkıııcla 3908 

Mardinde Nasrullah Beyoğlu Ilamit hak-

lstanbulda Sandalcı Hilmi hakkında 
F ethiyede Bekiroğlu Ahmet ve suç arkadaş
ları haklarında 

.krnda 3909 İzmirde Marangoz Hilmi hakkında 
Sıvasta Mcmct ve AJımet haklarında 3859 Mersinele Devriş hakkında 

3860 Manisada Tahsin Ef. hakkında 
3861 İstanbulda Müiz ve Salamon haklarında 
3862 AdanadaAhmet Ef. haklunda 
3863 Adanada İhsan hakkında 
3864 Sinopta Hacıoğlu Salih hakkında 
3865 Eskişehirde Ahmetoğl u Ali hakkmda 
3866 Balıkesirele Osmanoğlu Zekeriya hak-

kında 

3867 Konyada Ömeroğlu Yusuf hakkında 
3868 Şebin Karahisarında Nuri Bey hakimıda 
3869 Savurda Güllüoğlu Şükrü hakkında 
3870 Aksarayda Ahmetoğlu İbrahim lıakkıııda 
3871 Kozanda Yusufoğlu Nuri hakkında 
3872 Mersinde İsmail hakkında 
3873 Malatyada Fevzi EfeneTi lıakkıııda 
3874 Niğdede Efendioğlu Ali hakkında 
3889 İstanbulda Nişan hakkında 
3890 Kırşehirde Patak hak.kıııda 

3Dl0 
3911 Berı~amada Osman hakkında 
3912 1staııbnlda Nuri Efendi hakkında· 
3!)13 Bolnda Hüseyin hakkında 
3V14 Diyarbckiedc İsak ve arkadaşları haklarmda 
3915 Afyonda Hacer Hamm hak.knıda 
ö916 Kastamonuda Mehdi namı diğeri 1\'Iemet 

hakkında 

3917 1 stanbul da Ömer hakkında 
391R Kırşehirde topal Şakir haklunda 
391!) Kayseride Şaban haldmııla 
3!)20 Adanada Atıf hakkında 
3921 Edirnelle Fransız tcbaasıııdan San1va hak-

kında 

3922 lVIersinde Şeyh Memet hakkında 
3923 lzmirde 1\'Iazalta hakkında 
3924 Nevşehrinde Hacı Osman hakimıda 
3925 1stanbulda İskender ve Fatma haklarmda 
3926 Aydmda Ali ve Reşit haklarında 
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3927 lspartada Memet ÇavuŞ hakkmJa 
3928 Kütahyacia Tahir ve Ali haklarmd;ı 
39:29 Diyarbekirde Meınet lıakkıııda 
3930 Erzurnmda Biımazoğlu Riza hakkmtla 
3931 Aydında lVInstaf:ı. hakkınJa 

3932 l stanbnltla İbrahim ve Yahya haklanııda 
3933 Uşakta Habiboğlu Nuei ve lurahim hakla-

rmda 
3934 Bartında Memet lıakkıııcl:ı. 

Kayit 

k Hulasası 

3973 Çorumcia Hun;it hakkında 
3974 Tokatta Şükrü Ef. hakkında 
3975 Bilecikte Hacı Abdi hakkıııcia 
397G Yozgatta Ahmet hakkında 
3977 Kastamonuda Meıııet ve arkadaşları hakla

rında 

::1978 Muşta Zübcyde H. lıakkımla 
3979 Amasyada Susamış ve suç arkadaşları 

haki arında 
3935 Çonunda Sarı zerdal İ Mustafa hakkında 3980 Kırşehirde Nuri hakkında 
3936 Adarıada konıik Hüsamettiıı hakkında 3981 Balıkesirele Mustafa hakkında 
3937 lstaııbulda Hadi hakkında 3982 Çorumda İlyas lıakkmda 
3938 Koı'ıyada Ömero~lu Yusuf ve arkada:;;ları 3983 Afyonda Muhittin hakkında 

haldarında 3984 Adanada Hasan hakkında 
3939 lstanbulda :Muhittinoğ· lu lVlünir lıakkmı1a 3985 Gazi Antepte Hanefi ve Aliye Haııınılar 

3440 lstanbulda Hayık lıakkmda haklarında 
3941 Ravluda Fuat Bey hakkında 3986 hmirde Civani hakkıntla 

3942 Yozgatta Sami ağa ve oğlu Kadı haklarında 
39-13 Ayuıııtla avukat F eridun hakkında 
3944 l\1uşla Dava vekili l\1.emet hakkımla 
3945 Gazi AnLPpte M:emiğ hakkında 
3946 Ada11ada lbrahinıoğlu Mustafa lıukktııda 

3947 

394R 
3949 

Koı,:lıisarda Belediye Reisi Riza J!")f. hakkında 
Kastamonuda Ömer lıakkıııcla 
Malatyada Veysi hakkında 

3950 l\luğlaLla Başoğlu l\'lnstafa lıakkıııda 
3951 lzminle Arap 1\'Iemet hakkında 
3952 Uıjakta Osman Çavuş hakkında 
3953 Boluda Mustafaoğlu lbrahim hakktllda 
3954 Afyonda Hameli hakluııda 
3955 Sinopta Memet ve F'azlı lıaklamıda 

3957 Zonguldakta Memd Ali Ef. hakkında 
3958 Yanda muallinı Fevzi hakkmcla 
3959 lstanbulda Nilw hakkında 

3960 İstaııbulda Heı·ant. hakkında 
3961 1 stanbnlda Sait Tekin hakkında 
3962 Erzurumda Cemal hakkında 
3963 'rokatta Memet haklanda 
3964 Karsta Cevahir hakkında 
3965 Siirtte Abclülkerim hakkmda 
3966 Denizliele Hüseyin hakkında 

3967 Karsta Hiınmet ve arkadaşları lıaldarmda 

3968 Karsta Anclon hakknıda 
3969 Adanada Hasan hakkında 
3970 Çorumda Fatına H. hakkmda 
3971 1stanbulda Besim hakkında 
3972 İstanbulda Vahrahı. hakkında 

3987 lzıniı·de Yeni Asır Gazetesi 
f3evket Bey hakknıda 

3988 Kiltahyada Bedros hakkında 
39R9 lzınirde Raif hakkında 
3990 Sıvasta H aydar hakkında 

:399 1 Erzincıı nda Dursun hakkında 
3992 Mcrzifonua Rifat hakkmda 
3993 Erzununda Cemal hakkında 

3994 lzwiruc Ali Kahya hakkında 

sahibi Ali 

399;:) Darende Müddei Umuıııisi Rasiıu B. hak-
k mda 

::l99fi lVlalatyada Ahmet ve arkadaşı Derviş 

hakkında 

J997 Tokatta Derviş hakkında 
::1998 Akşchirde Süleyman hakkıııda 
3999 Kayseride Osman hakkında 
4017 lstanbulda Recep hakkında 

40 18 Aksarayda Kadir ve arkadaşlan 
rm da 

40J 9 Ankarada Burhanettin hakknıda 
4020 Bursacia İbrahim hakkında 
402J Kırklarelinde Ahmet hakkında 

M:. 
402 1 Aclanada Ahmet hakkında 

Cebeliberekette Ali Rıza hakimıda 
1süınbulda Enver hakkında 
1stanbulda Büştü hakkmda 
Bilecikte Hüseyin hakkmda 

lıakla-

11022 

4023 

ı4024 

i <1025 

ı -1026 

1 

Bursada Hüsnü Zeveesi Ayşe Hanını hak
Imıda 
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4027 Karsta Hasan hakkında 4099 Karsta Dudu namı diğeri Fatma hakkında 
4028 Kütahyada Mustafa hakkında 4100 Tokatta Hoca İsmail hakkında 
4037 Şcbin Karahisarında Hüseyin hakkında 4101 Kozanda Reşitoğlu Mustafa hakkında 
4037 Kastamonuda Ömer hakkında 4102 Eskişehirde İshak ve Mustafa haklarmda 
4038 İzmirde Arap Hüseyin hakknıda 4103 Bursada M. Ali hakimıda 
4036 Şebin Karahisarmda Hüseyin hakkmda 4108 İzmirde Piyeroğlu Mişel hakkında 
4040 İstanbulda Karabet hakkında 4109 Adanada Hasanoğlu Memet hakkında 
4041 İstanbulda Virjini hakkında 4110 AdanadaAhmet Remzi Bey hakkında 
4042 Kütahyacla Fevzi ve arkadaşları hakların- 4111 Tokatta Gerniloğlu Ethem hakkında 

da 4112 Mersinele Molla Ali hakkında 
4043 lstanbulda Marcliros hakkmcla 4113 Adanada Osmin hakkmda 
4044 İzmirde Ahmet Mustafa hakkmcln 4114 Bursada Zeki hakkında 
4045 Denizliele İbrahim hakkında 4115 Aclanacla Alioğlu Kamil haklunda . 
4046 Karsta Nazım hakkında 
4047 İstanbulda. Riza hakkında 
4048 Urfada Alioğlu Ahmet hakimıda 
4049 1staııbulda Yosef Malki · ıiakkındn 
4050 Rizeele Neşet hakkında 
4061 Aydında Hüseyin hakkında 
4052 Erzincanda Nevzat hakkında 
4053 Kayseride Madam İşlayp hakkrnda 
405,! 1stanbulda !ranlı Hacı hakkınch 
4055 1stanbulda Torna hakkında 
4056 Zekeriyaoğlu Ahmet hakkında 
4057 lznıirde Necati hakkında 

4059 Mustafakemalpaşacia M. RuHisi hakkında 
4068 Diyarbekirde Bekir hakkmda 
4069 Muğlada Memet hakkında 
4070 İstanbulda Hüseyin hakkında 
4071 Banclırmada Memet hakkında 
4072 Ankarada Hasanoğlu Paşa hakknıda 
4073 Hopada Arif hakkında 
4074 Koçhisarda Nomaıı Sabit hakimıda 

4075 Araçta Ali ve arkadaşları haklarında 
4076 Kazım hakkında 

4077 Kocaeliele Yusuf Kenan hakkında 
4078 Dörtyolda M. Turan hakkında 
4079 1stanbulda Ali Riza hakkında 
4092 İzmirde Aııjcl lıald~rnda 
4093 Kütalıyada Mcmct hakkında 

4094 Kocaeliele İbrahim zevcesi Pakize II. YC Şenı
settin hakkında 

4128 'Madcnli Nizarnettin hakimıda 
4129 Adanacla lstayner Boyromi haklanda 
4130 Araçlı l\1.emct hakkında 
4131 Mersinele bekçi Şaban hakkında 
4132 İstanbulda Papa ve Dimitri haldunda 
4133 'l'orbalr Süleyman hakkında 
4134 Y ozgatta Osman İ b iş hakkında 
4135 1stanbulda Mustafa hakkrnda 
4136 İstanbulda Ahmet ve Hulusİ haklarında 
4137 Ankarada Nchahat hakkrnda 
4138 Bursada Kerim hakkında 
4139 Balıkesirele Ahmet Nasip hakkında 
4140 İspartada Zeynel hakkında 

4141 İstanbulda Yorgi zevcesi Virjini haklurıda 
4142 Ezinedc Memet lıakkıııcla 
4143 !stanbulda Ethem ve Kemal haklarında 
4152 Siverekte Tevfik B. hakkında 
4153 Elazizde Ömer hakkında 

4154 İZmirde Ömeroğlu Suphi hakkında 
4155 İzmirde Raif ve İbrahim hakkında 
4156 Samsunda şoför Naci hakkında 
4J 63 C: ön anda Kürt Ali hakkında 
4164 Edirnede İsak hakkında 
4165 !stanbulda Hasan Fehmi hakkında 
4166 İstanbulda Papa Yani kızı Kalyapi hak

kında 

4167 1stanbulcla Yerııavt hakkında 
4168 İzmirele Alioğlu Mustafa hakkında 

4169 Ayvalrkta Abdullfttif kerimesi Refia Ha
mm hakkıııda 4095 Diyaribekirdc Seyfüllalı hakkmda 

4096 Ankarada Hilmi hakkında 

4097 Ezinede Sabık Biğa M eb 'usu Hafrz 
Bey hakkında 

4170 Çoruında Hafız Muttalip hakkında 
Harndi 4171 Tokatta Mustaf~oğlu Hacı hakkında 

4098 Zonguldakta Abdülkadir haklunda 
4172 Uşakta Osman Çavuşoğlu Mustafa ve va

lidesi Zelıra Hanım haklarında 
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4173 Develiele Bekiroğlu Halil hakkında 
4174 Çorumda Abbasoğlu Hüseyin hakkmda 

1 Adanacla kulaksız Mustafa hakkında 
2 İstanbulcia Ferit Bey hakkmda 
3 Şebin Karahisarda Hüseyin hakkrnda 
4 İzmirde Çerkes Ali hakkında 
5 İzmirde Mustafa zevcesi Kadriye Hanım 

haklnnda 
6 İzmirde Bayramoğlu Turan hakkmda 
7 İstanbulda Osman hakkmda 
8 İstanbulda Kirkor ha~kmda 
9 İstanbulcia Yorgi hakkında 

10 Kocaeliele TopaJ Sabri haklernda 
11 Kemahta Rahmi Efendi hakkında 
12 Uşakta Arif hakkmda 
13 İzmirde Halit Bey ve katibi Abdullah hak

larında 

14 Kayseride Mahmut hakkında 
15 İçelde rüsumat memuru Baha Efendi hak-

lemda 
16 İstanbulcia I<:amil hakkmda 
17 !stanbulda Yuvan hakkında 
18 Diyarbekirde Hasan hakkında 
19 Mesudiyede Ali hakkında 
20 İzmirde Ömeroğlu Suphi hakkmda 

21 lstanbulcla Avukat Haydar Rifat Bey hak-
kmcia 

22 Ankarada Melkon hakkmda 
23 Adanada Harnit hak~ında 
24 İzmirde İshak hakkında 
25 Cebeliberekette Ali ve hemşiresi ve vali

desi haklarmda 

26 lstanbulda Eleni ve Safiya vP Marya hak
larında. 

27 İzmirde Ermin Pusiç hakkında 
31 Diyarbekirde Cemal Paşazade Ahmrt Ef. 

hakkında 

32 Zonguldakta Rüştü hakiundu 

33 lstanbulda Mülazim Alaeeldin Ef. hakkında 
34 Edirnede Hasan haklernda 
35 Burhaniyeele Şerif hakkmda 

36 Sarı Kanuşta Ali ve arkadaşları haklımnda 
37 İzmirde Kamil hakkmda 
38 Kayseride Mustafa haklanda 
39 fstanbulda şoföı· vensan hakkında 
40 Elazizde mahmut hakkında 

Kayit 

JY! Hulasası 

41 Bnı·sada Talat hakkrnda 
42 Bnrsada Süleyman hakkında 
43 İskilipte Şevket hakkında 
44 Tercancia Ağa oğlu Baba hakknula 
45 Yanda Sait hakkında 
46 Kayseride Kemal hakkında 
47 İzmirde Şükrü hakkında 

48 Geliboluda Bulğar Elenko ve Harun hak-
larında 

49 Ayvalıkta Hüseyin hakkında 
50 Gülnar Kazasmda Hasan hakkında 

51 Aydıııda İbrahimoğlu Mustafa ve arkadaş-
ları haklarmda 

52 İzmirde Cemal Nadir hakkmda 
53 Manisada Memet hakkmda 
54 Nazilliele Halil hakkında 

55 Sıvasta 'fahir Sadık hakkmda 
56 Alacada Hacı Bekir hakkmda. 
57 Erzurumda Dede hakkmda 
58 Koca Mustafa Paşah Ali Saim hakkında 

59 İzmirde Hafrz Salih ve Kemal Efendiler 
haklarında 

60 Manavgatta M üm in ha kkrnda 
61 Nazilliele Memet hakkında 

62 -Devre k te Yüz başı Halil B. ha k kın da 
63 Bartında Ali hakkında 
64 Nazilliele Alman Pavder hakkında 
65 Kocaeliele Hilmi hakkında 
66 Yenişehirde Aclem Çavuş lıakkuıcla 

67 İstanbulcia Ali . hakkında 
()8 Mersinele Ahmet hakkında 
69 1stanlmlcla Kosti hakkında 
70 Ereğiide İsmail hakkında 
ll lstanbulda Matmazel Elisavi hakkmda . 
72 Ankarada Süleyman hakkında 

73 Aksarayda. Osman hakkında 
74 Develiktc Ali hakkında 
75 Kastamonucl:ı Hilmi hakkmda 
76 1stanbulda lUtmil hakknıda 

77 Alay 62: Bölük: 8 den Yüzbaşı Ahmet 
Bedrettin Efeneli hakkmda 

78 1stanbulda Adalet ve Melahat Hamrnlar 
haklarında 

79 Araçta Memet Pehlivan hakkında 

80 Adana da. A vusturyalr Ervin ha k km da 
81 Diyarbekirde Cemil hakkında 
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82 Çorumda Mürşit ve kardeşi Snndet ve İhsan 
haklarında 

83 Aclnnadn Memet hakkında 
84 İzmirde Mustafa hakkında 
85 lstnnbulda jandarma Cevdet hakkrndn 
8G Ankarada Yoğoslnvyn tebansrndnn lvnn 

hnkkmda 
87 Elmalıda Yusuf hakkında 
88 lstanbulda Todori hakkında 
89 Şe bin Karahisarda Tayyar hak luııcla 
90 Çankmcla Selim haklanda 
91 lstanbulda Yani haklanda 
92 Gazi Antaptn Hüseyin hakkında 
93 lstanbulda Dimitri hakkındn 
94 İzmirde Salih hakkmda 
95 İzmirde Ttello hakkında 
96 Bayta'rzad·e Hakkı Bey lıakkmua 
97 Diyadinin Taşkesen köyünden Mnstnfa

oğlu Memet hakkında 

98 Hafız Nuri Efendi oğullarından CeiH'nnem 
namile ınnruf Mustafa h n k km da 

100 lstnnbul Resimli Ay sahibi Behçet Bey 
hakkında 

101 Nevşehirde Sait hakkında 
102 Gönanda Aziz zevcesi Feride H. lıakkmda 
103 İzmirde Meınet hakkmda 
104 Madam Vaso ve Tonas haklarmda 

105 Kayseride Sebzeci M em et Ye Ahmet ha k-
larında 

106 Manisada Ali Çavnş hakkındn 
107 Yani Veledi Niko hakkmda 
108 Bekçi Mudunoğlu Ali hakkında 
109 Memetoğln Ali hakkında 
110 Adapaznrında Hocn Mesut hnkkmda 

lll İkizce Nuhiyesinde Abdullah hakkında 
112 Ligoroğlu Niko luikkrnda 
113 Kırkağaçta Nazım hakkmdrı 

114 Hasanoğlu Abbas hakkmdn 
115 Dandili Hüseyin hakkında 
116 Dandili Hüseyin hakkında 
117 Dursunoğlu İsınail hakkında 
118 Bayramoğlu Memet h akkında 
119 Tavşanlıda Mümtaz hakkmda 
120 Vezir Köprüele Hacr tbrahim hnl<kmda 
121 İzmird-e Bakkal Hasan hakkında 
122 Erzurumda Memet lıakkrnda 
123 Elbistanda Mikdat haklunda 
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124 Sabık Erzurum M. U. si. Hikmet Bey hak-
kında 

125 Manisada Mahmut hakkında 
126 Düzcede Kocabıyık Ali hakkında 
127 İzmirde Hanefi haklernda 
128 Oazi:ıntepte Muharrem hakkında 
129 Harbiye mektebi talebesinden Selman Efen-

di hakkında 
130 Gn7.İ .A ntepte Memet hakkında 
131 !zmirde Hasan ve Veli haklarmda 
132 İzmirde Hasip haklanda 
133 Kahtada Hüllo. oğlu Ebuıı:er lıakknıda 
134 Malrüyada tln·ahiın haklernda 
135 Bafrada Memet halelemda 
136 lstanbulda jandarma müHlzimi Fevzi Efen-

di haklernda 
137 Bandmnada Kadir hakkında 
138 1stanbulda Jozef kızıMari hakkında 
139 Çandır nahiyesi Sabık M. Mustafa Efendi 

hakkında 

140 lstanbulda Süleyman hakkında 
141 lstanbulda Abdullah haklernda 
142 lstanlmlda Pelpotikyan haklnnda 
143 tstanbnlda Cemal hakkında 

144 Zonguldakta jandarmrı birinci mülaziıni 

Mesut hakkrnda 

145 Meı·sinde Horupsinırı ve kr1.ı Lüiz Vesim 
haklarında 

146 Gazi Antapta Mustafa hakkında 
147 Ankarada lstipan hakkında 
148 Ödemişte Kasap Şüluü hakkında 
J49 Ödemişte mütekait M. Emin hakkında 
150 Bayhuıtta Biberoğlu Memet hakkında 

151 Mnstafakemalpaşada arznha.lcı :MrmPt Ifüse-
yin hakkmda 

152 Deniziide Ali lıakkmda 
153 Kayseride Kocaoğlanrn Ali haklm1da 
154 Boluda Memet Emin hakkında 
15!) Tokataa Abidin hakkrnda 
156 lstanbnlda İbrahim hakkrnda 
157 Aydrnda merkez hastanesi hekimlrrinden 

F'itnrıt Hanrm hakkrnda 
158 Ordnda Şakiroğlu Dursun hakkında 
159 i::ıtanlıulda Yani Pilopolas hakkında 
160 Kastamonuda Sait hakkrnda 
161 Ki.itahyada Orhan hakkrnda 
162 Adanada Mcmet halcinnda 
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163 lstanbulda Hamdi hakkında 
164 Kırklareliele Lutfi hakkında 
165 Aksarayda Memiş hakkında 
166 Manisada Ali haldnnda 
167 Bartmda Ömer hakkında 
168 Adapazarmda Şaban haklnndıi. 
169 Ezinede Halim hakkında 
170 Karacaviran karyrsi Muhtarı Ömer ağa 

hakkında 

171 C:emlikte İbrahim hakiundu 
172 Manisada Ahmet hakkında 
173 Balıkesirele Arifoğlu Yunns hakkmda 
174 ( lazi Antcpte Tahtakrç Re~itoğlu M em et 

hakkında 

175 Adımada Hasanoğlu Memet hakkında 
176 ( lnzi Antepte Bekit'oğlu Memet ve kıınleş

lcri ile Haliloğlu Memet haklarmcl:ı 

177 Karacabeyde Memct Çavnş Ye yirmi arka-
daşı haklannda 

178 tstanbulda Naki Ef. haklunda 
179 Eskişehirde Derviş ha k k mda 
180 Ankarada Mellmn lıaklunda. 
181 Kastamonuda Mannv Hüseyin hakkında 
182 Kiliste Muhlis lıakkmda 
183 fstanbulda Mahmut Nedim h:ıkkmda 

184 Bmsad:ı Rnsim lıakknıda 
185 Kaı~sta Nedim hakkrnda 
186 !:r.mit'de Bulg:ır Petı·iflef h:ıldnnda 
187 Çoruıncla Ömer hakkında 
188 lstanbulc1a Alüettiıı hakkında 
189 Refahiyeele ldris hakkında 
190 lstanbulda fsakoğln Mişon lı:ıkkrnda 
191 Kaysericle Osef hakkında 
192 lstanbulda Ali Çavnş hnkkrncla 
] 93 Uşakta Alioğlu Muammer ha ldunda 

194 Ad:ınada Ahmet Kızı Sünbül H. hakkmda 
195 Ödemişte Bulgar llya hakkında 
196 Amasyada Yusuf hakkında 
197 !stanbulda lstimatoğ·lu Filip hakkında 
198 Yozgatta Hüseyin haklanda 

199 Giresun Zabrtai Belediye Memuru Hüseyin 
hakkında 

200 Burhaniyeele İnce Efe İsmail lıakkrnda 
201 lstanbulda Hidayet hakkm<.la 
202 Bandırınacla Memet hakkında 
203 Ankarada Abdullah hakkında 
204 lstanbulda Nesimoğlu İlya hakkında 

1 
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1 205 Ankarada Kemal İsınail hakkında 
206 Kütahyada Terzi Orhan lıakkrnda 
207 Tavasta Halil hakkında 
208 Manisada !smail krzı Srdıka H. hakkmda 
209 İzmirde İbrahim Çavnş hakkrnda 
210 Geliboluda Salamon Kandiyoti hakkında 
211 Yenişehirde Mcvlüt hakkmda 
212 Tarsusta Havaro hakkında 
213 İstanbulda Raşit hakkında 
214 Eskişehirde Gülsüm H. hakkında 
215 'l'arsusta asker Arif hakkında 
216 Ankarada ınnalliın Münir Bey hakkında 
217 Adanada Kasap Hasan ve şeriki Aziz hak-

larmda 
218 ICütalıyada Hafız Abdullah hakkında 
219 Suııgurlnda Sait hakkında 
220 İzmirde Emirlerzade Riza hakkında 
221 Şcbin Karahisarda Osman hakkında 
222 Akr;;ar:ıyd:ı Celal hakkrncht 

223 !stanbulda Hayik hakkında 
224 lRt.anbulda Nesim Abuı·va hakkrnda 
225 İzmirde Coreoğlu Ermesti hakkında 
226 İstanbulda Fethi hakkında 
227 Çorumda Hüseyin ve Osman haklarmda 

22b Aksekiele Küçük Ethem ve Ali haklarında 

229 İzmirde Menıet krzı Makbule hakkında 
230 hmirde H. Hüsnü ve Abidin haklarmda 
2::\1 Erzincanda Bekçi Mahmut hakkında 
232 Yarın Gaıetesi hakkrnda 
233 ALlanada Ahmetoğlu Niyazi hakkında 
234 lzmitte Yuı'ıan tebaasmdan Anastas hak-

k mda 

235 Tıı.rsnsta Burhanzade Ekrem hakkında 
236 Niğdede Tahsinzade A'li hakkında 
237 İRtaııbulda Kosti hakkında 
238 Urfada Ali ve arkadaşları haklarmda 
239 İstanbulda 1sakApustol hakkında 
240 · Mersinele Memet hakkında 

231 lstanbulda Giyasettin hakkında 
242 Gümüşaneele Hasanoğlu Ali hakkrnda 
243 Karst:ı Halitoğlu İhsan hakkında 
244 Manisada Hasan Hüseyin hakkında 
245 Meesinde l\1emetoğlu Yusuf hakkında 

246 1stanbulda Papaı Nikolas hakkında 
247 1stanbnlda Serkis hakkında 
248 Tokatta Sefer karısı Zeynep hakkmda 
249 Aleşehirde Osmanheyzade Ali ve arkadaş-
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250 Afyonda Hacı Meme ve karısile oğlu hak-
larmda 

251 İçelde Memetoğlu Halil hakkmda 
252 Çanakkaleele Yorgi Fitopolas haklm1da 
253 Burs:ı.da Ali Riza hakkmda 
254 Kayseride Mahmutoğlu Ahmet hakkında 
255 'fokatta Damacioglu Sadık hakkmda 
256 Ödemişte Çakır Mustafa hakkında 
257 Kastanıonuda Şahinoğlu ij:asan h:ıkkında 
258 Kastanıonuda Numan ve kansı Ayşe hak-

larında 

25.9 Boluda Rasiın hakkmda 
260 Niğdede Cafoğlu Latif hakkında 
261 Moila İbrahimoğlu Yusuf ve Süleyman 

larında 

262 'l'ekirdağında Macar İştivan hakkında 
263 1stanbulda Men:ıet Vasfi hakkında 
264 Ur1ada Mustafa Tirşo hakkında 
265 Mesudiyede Şevki hakkmda 

266 Künbette Kazmacı İrfan hakkmda 
268 Sürmenede Hafrz Yusuf hakkrnda 
269 İstanbulda Sava hakkında 
270 Balıkesirele Aleksandır hakkrnda 

271 Ödemişte Pakize H. hakkında 
272 İstanbulda Adoli hakkrnda 
273 İzm.irde Sadettin hakkında 
274 İzmirde Memetoğlu Ahmet hakkında 
275 Erzurumda Tüylüoğlu Osman hakkında 
276 Ezinede Saffet Beyoğlu Zihni hakkrnda 

277 1stanbulda Eftimya ve arkadaşları hak-
kında 

278 Keskinde Başmuallinı Münür Bey haklernda 
279 Çanakkaleele Manol J{oryazun hakkında 
280 Muğlada Memetoğlu Ali hakkında 
281 İstanbulda Haliloğlu Salih hakkrnda 
282 1stanbulda Süleymanoğlu Hasan hakkmda 

283 Çorumda ağrr ceza ka.tibi Osman ~akkrnda 
284 Hopada İskenderoğlu Şevki hakkrnda 
285 Ofta Ali Hafrz hakkrnda 

286 Sanıstında Abdülkadir ve Molla Memet hak-
krnda 

287 Adanada Sadıkoğlu Osman hakkında 
288 Balıkesirele arnavut Arif hakkında 
289 Kastamonuda Memet hakkında 

290 Kastamonuda Harndi hakkında 
291 Trabzonda Hüseyin hakkında 
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292 Bafrada Besim hakkında 
293 Mardinde Muhtar Hüseyin hakkmda 
294 Akhisarda ZeHha hakkında 
295 Balıkesirele Ali hakkında 
296 Bursada Agahoğlu Ali hakkında 
297 lstanbulda Manav Cemil hakkında 
298 Çanakkaleele Madam Hundi hakkında 
299 Geliboluda Sansaroğlu Ovadya hakkında 
300 İzmirde Hüseyinoğlu Cemal hakkında 
301 Edirnede Salihoğlu Pehlivan Memet hak

kında 

302 Bandırnıada Memetoğlu Sandalcı Halim 
hakkında 

303 Ankarada Abbas kızı Fatma hakkında 
:30t! lstanbulda Mustafaoğlu İhsan Efendi hak

krnda 
305 Mernıerisli Pabuççu Ahmetoğlu Ömer hak

kında 

306 Ödemişin Efler Mahallesinden Cinei Ahmet 
hakkında 

307 lstanbulda Göztepede Sabık Musahip Na-
dir Ağa hakkmda 

308 lstanbulda İsmail Hakkı Efendi hakkında 
309 Niğdede Müsyü Hulı1ak hakkında 
31 O Çorumun Tepe Mahallesinden İsaoğlu Şakir 

nıahdumu Hıdır hakkmda 
31 1 Manisada Giritli Hüseyinoğlu Ahmet hak

kında 

312 Mersinlle Ahmetoğlu Mahmut hakkında 

313 Bursanın Babadağ Mahallesinden İbrahim
oğlu Osman hakkmda 

314 Kastamonuda Hasanoğlu Sadık halcinnda 
315 Rizeele Aspet Karyesinden Ayancikta mu

kim Kar-a Alioğlu Murat hakkmda 
316 İstanbulda Orta Köyde Keşadiye Sokağmda 

Panayotoğlu Koço hakkında 
317 Bolvadinin Kara Y olmş Köyünden İsaoğlu 

Molla İsa hakkmda 
318 Ankarada Yogoslavya tebaasmdan Yıldız 

Bar Dansözlerinden Jozef kızı Viyoleta 
hak km da 

319 Gürdesin Dinam Mahallesinden Memet Ali
oğlu Memet hakkmda 

320 Afyon Karahisarda Nakibi Mahallesinde 
Kelepgöz oğullarmdan tellek Alişaoğlu Me
nıet hakkmda 

321 Gazi Antepte Silo Ahmet hakkında 
322 Şiieden Furuncu Memet Efendi hakkmda 
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İstanbulcia Taveu Celal hakkında 
İstanbulcia Küçükpazarda Muradiye Ma
hallesinde İstavri zevcesi Marika hakkında 

323 , Eziııeden Kurıduracı İbrahimoğlu Mustafa 
hakkında 

326 İstanhulcla Beyoğlunda Yeniçarşıcia Dimis
takioğlu Aleko hakkında 

327 · Baş N. 6/1388 E. K. 286 No. takibat evreı
kındaki Molla Memeelin Molla Ahmet ola-
rak tasrihine dair 

328 Tokatta Hacı Hasanoğlu Hayrettİn hak
kında 

329 Mersinele Dörtyollu İsınailoğlu Arahacı Ali 
hakkrncla 

330 Osmancık Kazasında Raşitoğlu Ahmet hak-· 
k mda 

331 Adanacla Ömeroğlu Potuk Hüseyin hak
lunda 

332 İstanbul Muis ve Ester namı diğeri Robeka 
hakkrncla 

333 İstanbulcla F'oti Kızı Eleni hakkında 
334 Niksarm Eskidir Karyesinelen Beş mezhep

oğullarından Ali hakkrnda 
335 Karsta ınİsafireten mukim İstanbullu Ala

ettin Efeıidi hakkında 
336 Aksaray Ekeciktol ve Yeniköy Karyesin

den Mustafaoğlu İzzet, Hüseyinoğlu Hacı 
ve Kör Hacıoğlu Memet haklarında 

337 Ayvacıkta F'ikri Efendi hakkında • 

338 Burhaniyeele Memet Bey oğlu Namık hak

kında 

339 Bandırmanın İzmirliler Mfıhallesi Muhtarı 
İbrahim Efeneli ha k km da 

340 Kütahyacla Alman tebaasındaıı Mühendis 
Hornahayim ve zevcesi Madam Marta ve 
kızı Erna haklarmda 

341 Kayseride Osmanoğlu Ahmet hakkmcla 
242 Burhaniyeele Kemal Efendi hakkmcla 

243 Samsuncla Zingal Şirketinele Macar Santaş 
hakkında 

344 Kayseride Agop karısı Haygoni hakkında 
345 Kartalda Gebzcli İsmailoğru Mesrur hakkm-

da 
346 Edremitte Eminoğlu Salih hakkında 

347 lstanbulda Hacıoğlu Ali Riza hakkında 
348 !stanhulda Yakooğlu Refail, Refailoğlu Jak 

ve Refail, kızı Reyna hakkında 
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349 Kalecik Kaymakamı Rağıp B. hakkında 
350 Bodruın Müstaııtiki Zeki B. ve suç arkadaş

ları haklarında 

351 Günanın Sarıköy nalüyesinden Süleymanoğ
lu Kürt Hasan hakkında 

3:12 Konya Ereğlisinden Ahmetoğlu Abidin hak
kında 

353 Simav Kazasının Kiçir köyünden Çerkes Ila
sanoğlu İbrahim hakkırıda 

354 Ordu Vilayeti Sılılıiye Baytarı Zeki Bey hak
kında 

355 İstanbulcia Robyar Mahallesinde Çukurçeş
me Sokağmda 14 No. haneele Şerifoğlu Ömer 
lı akkında 

356 İstanbulda Ağahamamında Ağaçeşme soka
ğında 17 No haneele Yunan tebaasmdan İs
piro Liyiki hakkında 

357 Van Vilayetinin Saray karyesinin Derement 
köyünden Sillooğlu Belek hakkında 

B58 G ircsuncla Şekercioğlu lVIemet hakkında 
359 Erzincancia Kuruçaylı lVIemetoğlu Mevlüt 

hakkrnda 
360 İstanbul Ortaköyde Aleksandır Niko, Corci, 

Kılcmi, Mihal, Eleni haklarmda 
361 Zongulclakta Bleçika tebaasından Nikola 

Vatiııoğlu Volter hakkında 
362 Çorum Sungnrlunun Akçakoca lVIahalle

sinden Kolcu Osman hakkında 
363 Sinop Gerzenin Baş sökü köyünden Takoğlu 

Osman hakkında 
364 Çatııleada Kale içi lVIahallesinde Ahmetoğlu 

Mitat hakkında 
365 · İstanbulcia Kadıköyde Rızapaşa Çeşıne 

Sokağmda Abdullahoğlu Şerafettin hak- . 
k ında 

366 Sıvasın Kankal Karyesi Kazılı Köyünden 
Çeçen Süleyman hakkında 

367 Ergani Osmaniyenin Uzun Ova Köyünden 
Osmanoğlu Paşa ve Reşit haklarmda 

368 İstanbul tünel başında Türkiye Ticaret 
Gazetesi Fransızça Kısmı Müdürü Jozef 
oğlu Müsyü Reyva hakkında 

369 İstanbulcia Samatyacla Berber Alekooğtu 
Y orgi hak km da 

370 !stanbulda Göztepede Hüseyinoğlu Celal 
hakkında 

371 İzmirde Bayraklıda. Muradiye Caddesiıide 
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İtalyan tebaasından Maryos Maraspini hak
kında 

İsparta Ata Bey Mahallesinde Çorluoğlu 
Halil hakkında 
'İzmirde Boruovada Çay Mahallesinde Hüse
yinoğlu Hasan hakkında 
İzmirde Eşmeli Hasan~ğlu Memet hakkında 
Haymanada Tahsildar Memet Efendi oğlu 
İhsan hakkında 

376 Ankara Haymana Kazası Mandıra Köyün
den Recepoğlu Bekir ve arkadaşları hak
kında 

380 Ödemiş Efker Mahallesinde Memetoğlu Ali 
hakkında 

381 İstanbulda İkinci mülazim Hulfisioğlu Biir
hanettin Efendi hakkında · 

382 Seydişehirele İncesu Karyesinde Koca Hü
tııeyiıı hakkında 

383 Sillenin Orta Mahallesinde Alioğlu İsmail 
hakkında 

· 384 Aksarayda Şoför Çerkes Kamil Efendi hak
kında 

385 Tokadm Meydan Mahallesinde Eskişehirli 

Hüseyinoğlu Mustafa h.akkmda 
· ·386 İstanbulda Murat Mahallesinde Mesçit So

kağmda 27 No haneele HÜseyinoğlu Hüsa
mettin hakkmda 

387 İstanbulda Osman hakkında 
388 Bartmda Osmanoğlu Fethi hakkmda 

389 Hendeğin Sıtmapunar köyünqen İsmailoğlu 
Çoban Ali hakkında 

390 Aydmda Kadiroğlu Mehmet hakkında 
391 Refahiye Telgraf lVIüdürü Cemal Bey hak-

kında 

392 Ezinede Koca lVIemet hakkında takibat 
393 Erzincanda Bekir hakkında 
394 Hesap memuru Süleynıaniyeli Memet Sami 

Efendi hakkında 

395 Kars Maarif Katibi Hakkı ve arkadaşlarr 

haklarında 

396 İstanbul Bebek Ali Paşa ve Sava ve zevcesi 
Araniye ve arkadaşı haklarında 

· 397 Kuşadasının Burgaz köyünden Hacı Mustafa 
oğlu Halil hakkında 

398 Uluborlu Musakkafat Komisyonu Reisi Şakir 
Bey hakkında 

399 · çankırıda Akçeo~lu Ahmet hakkında 
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400 Bursada Kuruçeşme mahallesinde Dr. Bohur 
hakkında 

401 Karsın Yusufpaşa mahallesinden Bekçi As
keroğlu Behlfil hakkmda 

402 Ankara 1smt;ıtpaşa mahallesinde hukuk cad
desinde No 16 da Bayramoğlu Muharrem Ef. 
hakkında 

403 Çorumda Hacı mahdumu Mustafa hakkmda · 
404 Kırklarelinde H_ayiın ve Bünyamin hak-

kın da 
405 Tekirdağ Yavuz Mahallesinde mu kim Arzu

halci Hüseyinoğlu Hasan Tahsin Efendi 
hakkmda 

406 Kaşm Boğazcık Köyünden Mustafaoğlu Ha
lil hakkmda 

407 Manisada Ramazan hakkmda 
408 Çorumda Kazıklıoğlu Ali ve Mecitoğlu Mus-

tafa haklarmda 
409 Şebin Karahisarda Hürrem Bey hakkında 

410 İzmirde Madyaroğlu Yak o hakkmda 
411 Bürhaniyede Kürt Süleyman hakkmda 
412 Ödemişte Emin Efendi hakkında 
413 Amasyada Tahsin Efendi hakkında 
414 İzmirde Selçuk Otelinde mukim Seyyar Bo

yacı Memetoğlu Hasan hakknıda 

415 Ankarada Taşhan Ayvalı Menba Suları Ba
yii Cemal Bey hakkmda 

416 İzmirde Pehlivan ' İsmail Efendi hakkında 
417 Bursanın Değirmanlı Köyü Muhtarı ·Ahmet 

Çavuş hakkmda 
418 1stanbulda Kadıköyünde Yeldeğirmeninde 

Tepe Sokağmda 44 No. Yako Alalooğlu 

J ak hakkmda 
419 Eskişehirde Ömer hakkında 

420 Sürmeııe Kazasmın Pervane Köyünden Mus
tafaoğlu Şemsettin hakkmda 

421 İstanbulda Sadettin Sadık hakkında 
422 Karsta Tuzlucanm Tut Köyünden Memet

oğlu Yusuf ~akkmda 

423 İzmirde Hatuniyc Mahallesinde Musevi Ö
zef ve zevcesi Madam Matılda hakkında 

424 Geyve tütün inhisar memuru Kemal Efendi 
hakkmda 

425 İstanbulda Filipoğlu Dimitri hakkmda 

426 Orhangazide Sölözmüslim Köyünden Ahmet
oğlu Mustafa hakkında 

427 Çarşambada Bekir fakirler Köyünden Ka-
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Kayit 

M Hulasası 

diroğlu lVIemct hakkında 
428 Babaeskide Kahveci Memet hakkında 
429 Burhaniyeele İbrahim hakkında 
430 Tarsusun Ebülhadi Köyünelen Hüseyinoğ·lu 

Durmuş hakkında 

431 Ordunun Çavuşlar Köyünden Memetoğ·l u 
Mustafa ve Memetoğlu Ahmet hakkında 

432 lstanbnlda Eyyüp bülbiilderesi bağ Soka-
ğında 58 No Memetoğlu Salim hakknıda 

433 Adana da V e h bi Bey hakkmda 
434 İstanbulda Nuriye Hanrm hakkında. 
435 Kilisin l\fusabeyli Nalliyesinden Şinik~e 1\ö

yünden Bereketli aşiretinden Ömeroğlu 
Şeyhu hakkında 

436 Vanda Mercimek Mahallesinde Süleyma
noğlu İsmail hakkında 

437 Murdahayoğlu Muiz ve Hayiııı kızı Estcr 
namı diğeri Rebeka haklarmda 

438 Bandırmacla !)ava vekili Recep Efendi lıak

kmda 
439 Diyarbekirde Reşitoğlu Cemi! haldmıdu 

440 İstanbulda. Karol, Gültcr, Artuı·, Ahn Oı:;n-

valt ve Arnalt Efendiler haldunda 
441 İspartada Hüseyin hakkında 
442 Giresnııda Selim Efendi h akkında 

443 Osmaniyeele asker alma ldtibi Haydar 
Efendi hakkında 

444 İçelde V eli ha k km da 

445 Siirt cizre januarma oııbaşılarmdaıı Mcmet 
Resuloğlu Saclullah hakkmda 

446 Çanakkaleele Nesim hakkrnda 
447 Konya Jandarma Kumandam l(aynıakam 

Hüsnü Bey hakkmda 

448 İstanbulda Kısıklr ımı hall e ve civanııua 
2 No. haneele Kasap arapoğlu Ahmetoğlu 

Memet hakkında 
449 Adanada Adnan Efendi hakkında 
450 Son Posta Uazetesi hakkında 
451 Hizmet, Yeniasır, Halksesi gazeteleri ha k

lunda 

452 Kürt Mustafa Süleyınaııoğ·ln Muhittin 
Ahmet Hamdi, Bayburtlr, Eminoğlu Maksnt 
Erzurumlu Haliloğlu Eşref, Antalyalı Alioğ

lu Ahmet, Çolak Hüseyin, iclrisoğlu Nuri, 
İsmailoğlu Remzi, Eminoğ-lu Hayri, Memct
oğlu Hüseyin haldarında 

453 İzmirde Danyaloğlu Vitali hakkmda 

1\ayit 

.\? Hulasası 

454 Samsuncla Mecit hakkında 
4G5 İzmirde Hakkı hakkında 

JG6 İzmirde Suferihisarlr Hacr lVlemutoğln Koca
kafa Mustafa hakkında 

..l:G7 lstaııbulda lüıı:;tarnonulu Lmamoğullarm-
dan Hüsey inoğ-lu Şükrü ve rcfiki Nuri hak
kında 

4G8 İstanbulda Topkapıda Çırpıcr Caddesinde 
10 No da Cemaloğlu Üzeyir Avni Efendi 
hakkrnda 

..l:G9 Bursada Sılılıiy e 1\-Iemnnı Osman E f. hak
kmda 

460 Diyarbekirde Bi:tlisli Keleşoğlu Tahir lıak

kmda 
461 Aydmda Kadriye Hamm hakkında 
462 Akhisarın Ha::; Hoca MahallcsinJen Çakır 

Hasan haklunda 
463 Aydrncık Nalliyesinden Llyas Efendi hak-

kında 

464 İzmirde Amavut Tahir hakkmJa 
465 Erzuruında Kadir· hakkmda 
466 Sıvasta Enınıllahoğlu Süleyman hukkmda 
467 Eskişehirde Zeynel ve arluı.daşlan haklunda 

468 Gerzeııiu Hıdırlar Köyünden Kürt Oı:;ma-

noğlu Mustafa hakkmda 
-:I:G9 i stanlmlda Amikooğlu Settala hakkında 
470 Gazi Ayİntapta Ali ve Tahir hakkrnda 
471 TrabzondaHasan hakkında 
472 lstanbulda Madam Evegeniya haklmıda 
473 Urfada Kürkçü Bekir hakkında 
-i: 1 <± Samsun da Hacı Efendi hakkında 
475 İzmit'de Mustafa Lütfi Efemli hakkında 
476 Niğdede Üınmüğiilsüm Hanrm ha'kkında 

477 Ankarada Halil, Hüseyin. Abdi ve Ali hak-
kında 

4 78 İzmirde Haydar Efendi hakimıda 
4 79 Bursada Hasan haklunda 
480 Tekirdağmda H alit hakkıııJa 
481 Akşchirde Eyüp ve Mustafa hakimıda 
482 Eskişclı ircle Kemal Efeneli hakkrncla 

483 Kırklareliele Yako Benbasat, Aron benhasat 
ve Yakonun damadı Jak Ef. halJmıda 

484 Iıizede Otelci Şevket Efeneli haklunda 
485 Ankarada Abbas hakkrnda 
486 Geliboluda l\iadam IJCfkcni hakkında 

4H7 Karamanda Kasım Efendi lıakkrnda 
488 İzmirde Andon halJnnda 
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489 Antalyada Kemahi zade hakkında 
490 Güründe Ali Rasih Efendi hakkında 
491 Tokatta Hulusİ Efendi hakkında 
492 Çorumda Topal İhsan hakkında 
493 Gazi Antepte Şakir hakkında 
494 Geliboluda Osman haklanda 
495 Aydında Memet Çavuş hakkında 
496 Ankarada Süleyman Süreyya hakkmda 
497 Geliboluda Şimon hakkında 
498 Tokatta Kel Halil haklanda 
499 Adanada Zengin Mustafa hakkmda 
500 Bartinde Rifat Efendi haklanda 
501 İzmirde Mustafa hakkında 
502 İzmirde Arif Hüseyin hakimıda 
503 Tokatta Cemek Hasan hakkmda 

Kayit 

M Hulasası 

504 İzmirde Sanfye Hanım haklanda 
505 İzmirde İdrisoğ'lu Bayram hakimıda 
506 Dinarda Ali hakkında 
G07 ilUl'sada Arif ve Şerif ve Memet Emin hak

larmda 
GOS Kastamonuda İbrahim, Ali, Meınet, Hasan, 

Tevfik haklarında 
509 Kastamonuda Ahmet Efeııcli hakkmcla 
510 Bilcciktc l\iakinist Fahrettin Efendi hak-

landa 
51l l\'Iersinde Gar·son Hüseyin hakkında 
512 Bandırınada İbrahim hakkında 
513 Son Posta Gazetesi lVIes 'ul Müdürü Selim 

Ragıp Bey hakkında 



8 - Arzuhaller 

··-
I - Arzuhal Encümenine havale edilen arzuhaller 

Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3309 İstanbul: Hulusi 

3310 İstanbul: Mahmut 

3311 Samsun: İsmail Hakkı 

3312 İzmir: 'l'evfik Nuri 

331 3 Çeşme: Sudi 

3314 İstanbul: Cafer 

3315 Kocaeli: Bekir Srtkr 
3316 Ankara: Ahmet Mucip 

3317 Ad:ına: I<:aznn 

3318 Mersin: Ahmet 

3319 Adana: Abdullah 

3320 İstanbul : İsmail Hakkı 

3321 Cebclibereket: Şevket 

Arzuhal hulasası 

Emvali metrukedcn kendisine tahsis edi
len iki hanenin kolordu zabitamna ve 
rildiğindcn iadesi istirlıamına dair 

Hava gazı şirketinde Türk memurları

mn hukukunun mnhafazası için bir mü
fcttişin izamrna dair 

Arzuhal Encümcnindcki isidin muamc
latına dair olan evrakm neticesinin ken-

Muamelesi 

Maliye Vekalctine 
26- XI -1929 

1 ktrsat V eldiJetine 
3- XI- 1929 

disine bildirilmesi istirlıamma dair Evrakına ra-ptcdilmiş

tir 

Emvali mctrukcdcn hane ve arazi veril
mesi istirlıamına dair Dahiliye Yeldiletine 

16- XI- 1929 
l sti klul madalyasr verilmesine dair 60 No. ilc karara rup

tcdilmiştir 

Malıktımiyctinin affi hakkrnda 240 No. ilc karara rap
ted ilmiştir 

İstildal madalyasr verilmesi hakkında Encümcndedir 
Nisbcti askeriyesinin katının refinc dair 140 No. ilc karaı·a rup

tcdilmiştir 

Tecili mücazat kamınunuan istifauesi 
h akinnda 

Tecili mücazat kanunundan İstifadesi 

Jıakkmda 

'l'ecili mücazat kuminundan İstifadesi 

160 No. ilc karara rup
tedilmiştir 

58 No. ilc karara rap
tedilmiştir 

hakkında 58 No. ilc karara rap
tcdilmiştir 

Tccili miicazat kanunundan İstifadesi 

hakkında 

·Umumi harpteki zarar ve ziyaıuna mu
kabil emvali metrukeden bir ev veril
mesi hakkında 

221 No. ile karara rup
t edilmiştir 

130 No ile karara rap
tedilıniştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3322 Adana : Sıttık 

3323 Siverek: Bekir YC Ar 

3324 Rmdrrğr : Şevket 

332G Ankara: lVIünir 

3327 Bursa: Abdull ah 

3328 Kastamonu: Emin 

3329 Edirne : Ahmet Avni 
3330 İstanbul: Mütevelliler cem i

yeti narnma Kumi 

3331 İzmir : Recep 

3332 Karacabey: Halil 

3333 Alaşehir: F ethi 

3334 Pütüı·ge : Şabaıı 

3335 Urfa: Halise 

3336 Siverek: Sadık 

3337 Siverek te : Falıri 

3338 Eskişehir: H asan 

3339 Bartın: Ömer 

3340 İzmir: Ahmet Rifnt 

3341 Manisa: l smail 

-332-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Zevcinin yeni tccil mücazat kanunundan 
İ s tifadesi istirhamma dair 161 No ile karara rap

t edilmiştir 

Mahsubu umumi kanununun müddeti
nin hitam bulmuş olması dolayısile iki 
ay temdidi istirlı aınma' dair 

Ziraat Bankasmın kendilerine yarılım 
etmesi istirhaınma dair 

Meclisi Ali veznesine borcu olan 104 li
ramn tashihi istirlıamma dair 

-Kendisine tarhedilen kazanç Yergisinin 

Maliye Vekiiletine 
20- Xl- 1929 

lktısat V ekalotine 
23- XI- 1929 

E ncümondedir 

fazla oldnğımdan tenzili hakkmda 31 No ile karara rap
tcdilmiştir. 

Bakiyeyi mü<1<1et ccıa i yesinin affi hak
kında 

Mahklımiyetinin affi lıakkmda 
E cncbi meml eketlerinde kalan valnfla
rm teşkilata raptedilmcsi hakkm<la 

34 No ile karara rap. 
tediJmiştir. 

14- XI- 1929 
Adliyc Enciimenine 

384 No ile karara rap
t cdilmiştir 

İskam istirhanuna dair Dahiliye Vekmetinc 
16- XI- 1929 

Jskam istirlıamma dair Dahiliye Vekaletine 
16- XI- 1929 

MalUl olan perlerinin tedavisi hakkında 648 No ile karara rap
tedilmiştir 

Haksrz ol arak tckaüdc scvkcdildiğ·indcn 
iadci mcmuriyeti istirhamına daiı-

lkramiye Yeı.·ilm esi hakkında 

Mal müdüründen şik5,yct 

l\'Ial müdüründen şikayet 

Af kanunundan istifadesi hakkında 

lstirdat cdil C'n evinin iadesi hakkmda 

:Malüliyctinc binacn J erC'cc üzerinden 

Dahiliye Vakalotine 
16- XI- 1929 
141 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

Maliye Vekaletinc 
23 - XI- 1929 
:Maliye Vekiiletinc 
23 - XI- l929 
Adliye Vekfiletinc 
23- XI- 1929 
Ad liye V eldiJetine 
23- XI- 1929 

tekaüde scYki hakkrııda 166 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

l\Iahküıniyctinin yeninden tctkikr lıak-

kmda Hrfzedilmiştir 

27- XI - 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3342 Aydın : Hameli 

3343 Kırşehir: l\'hıhittin 

· 3344 lzmir: Osman Seyfcttin 

3346 İstanbul: Ali Riza 

3347 İstanbul: Emin 

3348 İzmir : İsmail ve arkadaş-

lıırı 

3349 İstanbul: 'revfik ve arka-
daşlarr 

3350 Kars: Abdullah 

3351 Tekirdağ: Emin 

3352 Alı:iziyc: Il al il 

3353 Aksaray: Cemal 

3354 Sa vur: Yusuf ve arkadaş
ları 

3355 Burdur: Ali 

335G Çankırı: Galip 

-333-

Arzuhal bulasası 

Adiiye Veldletine mürac.aatmm nazarr 
itibare alınınasma dair 

İstirdat edilen harcrrahmm itasr hak
kmda 

Kadroharcİ çıkarrldığmdan açık maaşr 

verilmesi haklanda 

Hitabetten azlcdilcliğinclcn şikfı.yct 

Divam harpteki işnin intacı hakkmcla 

Aldıkları malUliyet maaşlarını ademi 
kifayctindcn tütün beyiyesinin verilmesi 
hakkında 

Af kanunundan istifadeleri hakkında 

M:alı klımiyctinin affi hakkmda 

Zürraa muavcnet edi lmesi hakkında 

Şurayi Devletteki evraknun cclbi hak
lunda 

On senelik maaşının itası hakkrnda 

EmlJ.k ve arazilerinin tapuya raptı hak
kmda 

İskan edildikleri haneden çıkarrldılda
rından şi kay ct 

' 
İhtiyat zabiti olarak hizmeti filiycsini 
ifa etmesine müsaade edilmesine dair 

Muamelesi 

Adiiye Vekaletine 
27- XI -1929 

Maliye Vekaletine 
23- XI -1929 

Maliye Vekilietine 
23- XI -1929 
193 No ile karara rap
tedilmişti 

373 No ile karara rap
tedilmişti 

174 No ile karara rup
tcdilmiştir 

Encüınendcdir 

Adliyc Vekalctinc 
23- XI -1929 

298 No ilc karara rup
tcdilmiştir 

Dahiliye V eka! etine 
8- I- 1929 

106 No ile karara rap
tcdilmiştir. 

127 No ile karara rup
tcdilmiştir 

Dalı i liye V ekaJetine 
23- XI -1929 

123 No ilc karara rup
tcdilmiştir 

3357 Kcmah: Ahmet Zeki Y edindeki yedi bin dokuz yüz liralık 
mazbata mukabilinde kendisine hane ve 

a.ı·azi verilmesi hakkmda 305 No ile karara rup
tcdilmiştir 

3358 Ankara: Ahmet Rüştü 

335!) Sivrihisar: Fa tma 

3360 Koçhisar: Ali ve rüfekasr 

Tekaüt maaşının kesilmesinden şikayet 403 No ile karara rai)
tedilmiştir 

Kocasının harcirahlarmın itası hakkında 305 No ilc karara rup
tcdilmiştir 

Halk Fırkası mutcmcdinden şikayet Hrfzedilmiştir 

~ ~ -XI - 19~9 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.;V! ve adresi 

3361 Uzunköprü: Hasan 

3362 Alucra: Fettahoğlu Ka-
dem 

3363 Leningrat: M. Seyfcttin 

3364 Ankara: Halit 

3366 Kemalpaşa: Abdullah 

3367 Acıbadem : Mustafa 

3368 Bodururo: Hakkı ve arka
daşları. 

3369 İzmir: Müninc ve arkadaş
ları 

3370 Kocaeli : Ahmet Mustafa 

3371 Bozkır: I-Ii.iseyin 

3372 Rize: Memet M~mtaz 

3373 Bilecik: İbrahim 

3374 Ayancık: Mustafa ve kar
deşleri 

3375 Bolu: Rasim 

3376 Lupseki: Hilmi 

3377 Bafra: Şakir 

3378 Karaağaç : Hasan 

3379 Elaziz: Yunus 

-334-

Arzuhal hulasası 

Edirnede iskaniarına dair 

Tecavüze maruz kaldığından şikayet 

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
23- XI -1929 
Dahiliye e Vkaletine 
23- XI -1929 

Türk tabiiyctinc kabulü istirhamma dair Dahiliye cVkaJetinc 
25- XI- 1929 

Aile tarafından zaptcdilen mallarrmn 
iadesine dair 

İskanı istirhamma dair 

Halk Fırkası mntcmcdi Sabri Beyden 
şikayet 

j skan muamelatında yolsuzluk olduğun-

Hıfzedilmiştir 

20- XI- 1929 
532 No ile karara rap
t.cclilmiştir 

Oahiliye Veldlletine 
23- XI - 1929 

dan bir müfettiş gönderilmesine dair Dahiliye Vekaletine 
7- XI --1929 

!stanbul İzmir polis ~üdürlcrinden 
şikayet Dahiliye Veldl.letine 

23- XI -1929 
lskan eelilmesi rieasma dair 

Müftü ve tapu memurları hakkında 

yapılacak tahkikatın tesri ve intncma 
<la ir 

fşğal esnasmda tahrip olunan hanesinin 
luymetinin maliyece tesbiti hakkında 

Mahkümiyetinin affi hakkında 

Şehit pederlerinden kalan altı aylık mü
terakim maaşlarının itası hakkında 

Erğani Meb'usu Sabıkr Emin Beyin 
şehadetinden dolayı ailesine maaş tah
sisi hakkında 

1926 - 1927 senelerine ait harcırahlarr
mn itası hakkmcla 

Da hi liye Vekaletine 
23 - XI - 1929 

402 No ile karara rep
tedilmiştir 

Encümendedir 

297 No ile karara rap
tedilmiştir. 

M. M. V ekaJetine 
25- XI- 1929 

Maliye V ekaJetine 
7- II- 1929 

İktrsat Vekaletine 
23 -XI - 1929 

Emlakinin elinden alrndığmclan şildiyet Maliye VekaJetine 
23- XI- 1929 

İskanı istirhamma dair 

Ad liye V ekaletindeki 
mesi hakkmda 

alacağmrn veril-

Dahiliye Vek!Hctine 
2-XI-1929 , .. 

Adiiye V ekaJetine 
26- XI- 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

3380 Bat um: Ali 

338ı Arapkir: Şaban 

3382 Çal : Yusuf 

3383 Çal : lVI. Remzi 

3384 Saray : Memet 

3385 Burdur: F üseyin 

3386 Nevşehir: Mustafa 

3387 Mansur 

3388 Cebelibereket: M. Nuri 

3389 lVIerzifon : Sırma ve arkada
şları 

3390 Samsun: Harnit 

339ı Göksün: M. Rasim 

~392 Gördes: Hasan 

3393 Fethiye: Şükrü 

3394 GÖrdes: İbr~lıim 

3395 İzmir: I-Iaeı lVIemet 

··3399 Bilernedik: lVIemiş 
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Arzuhal hulasası 

Ruslarm müsadere ettikleri halılar hak
kmda 

lVIünasi p bir yere nakli hakkmda 

Köy mütegallibesi tarafından zaptolu
nan arazisinin istirdadr hakkrnda 

Köy mütegallibesi tarafından zaptolu
nan arazisinin istirdadı hakkında 

Ziraat Bankasma olan borcunun bir se
ne tecili lıakkmda 

lVIünasip bir mahalle iskanr hakkında 

İdam cezasmrn hapse tahvili hakkında 

Belediye reisinin stü istimalinden şika
yet 

Borçlar kanununa bir madde ilave edil
meisne dair 

Muamelesi 

Riyaset makamına tak
dim edilmek üzere iade 
edilmiştir 

ı- XI -ı929 
Adiiye V ekaletinc 
23- XI -ı929 

376 No ile karara rap
tedilmiştir 

376 No ile karara rap
tddilmiştir 

İktısat V ekalctine 
25- XI -ı929 
493 No ile karara rap
tcdilmiştir. 

Adiiye V ekalotine 
24- IV -ı930 

Dahiliye V ekaletinc 
23- IV- ı930 

63 No ile karara rap-
tedilmiştir 

Evlerinin ıııaliyeee satıldığ·mdan şi.ldyet Maliye Vekaletine 
23 - IV - ı930 

'l'ütüıı inhi.sar idaresi.ndeıı şikayet 393 No ile karara rep
tcdilıniştir 

Mal müdürünün şahs:i garcı~ı uı~eriue 

azlettirildiğinden dolayı iadei ınernuri
yetine dair 

Jandarına neferleri tarafnıdaıı ııamu

suııa tecavüz olunduğuna dair 

:Mahkılmiyetinin affi hakkıııda 

Kaymakamın keyfi emrile tevkif olun
cluğundan şildyet 

Namına ait emiakin kayinpederi tara
fından satılmasınnı men 'i hakkrnda 

ÇalışınaMa iken gayri kanuni olarak 
vazifesinden çıkarılmasından şikayet 

Maliye V ekaletine 
23 - XI - ı929 

226 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adiiye V e kaletine 
23 - IV - ı930 

Adli ye V ekaletine 
23 - IV - '1930 

Hıfzedilmiştir 

ı - II - ı930 
'· 

ı57 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuaal sahibinin isim 
.M ve adresi 

3400 İstanbul: Halit 

3401 Kars: Memet 

3402 Çorum: Abdullah 

3403 Ragçe kasabusmda : Ali 

3404 Düzce : İlyas 

3405 Bayramiç : A~ınet 

3406 Nevşehir: Yusuf ve arka
daşları 

3407 Zonguldak: Hulüsi 

3408 Aziziye : Halil 

3409 Kadirli: Mustafa ve arka~ 
daşları 

3410 Bilecik: Ahmet ve arka
daşları 

3411 Balye : Kaya 

3412 Samsun : Harndi 

3413 Elaziz Yunus 

3414 Karacabey: Abrürraham 

3415 Kemaliye : Bekir 

3416 Pütiirge: Şabaıı 

-336-

Aazuhal bulasası 

Açığa çıkarıldığından iadei memuriye
tine dair 

Yapılan intikal muamelesinin fcslıi hak
kında 

lVIiilga Şark 1stiklal Mahkemesince ve
rilen malıkümiyetin affİ ricasına dair 

Mütcrakim tekaüt maaşımn itası hak
kında 

Malüliyct maaşının arttırılması hak
kında 

Emvali mctrukedcn bir dükkfm ve bir 

Muamelesi 

178 No ile karara i.·ap
teclilnıiştir 

Maliye V ekaletiııe 
23- XI -1929 

157 No ilc karara rup
tedilmiştir 

lVIaliye V ckaletine 
7- IV -1929 

ıvı. ıvı. V ekalotine 
23- IV- 1930 

miktar arazi verilmesi hakkında Mal~ e V ekalotine 
23 - IV - 1930 

Asım ve Alımedin idam kararlarıımı 

hapse tahvilleri hakkında 

Mahkümiyetinin affi hakkında 

Şurayi Devletin kararının tetkikı hak
kında 

Andırın hakimindeıı - şikil,yct 

lsldlnları lıakkmda 

tckaüt maaşmın biran evvel yapılması

hakkmda 

Ziraat nıektebi mezunu olduğundan a
razi verilmesi hakkmda 

Mahkfuniyetinin affi hakkında 

İsldnr ricasma dair 

Jandarma bölük 
ldyet 

kumandanından şi-

Karcl.aşııun katilini derdest etıniyen va
liclen şikayet 

Adliyc Vekaletine 
25- XI- 1929 
Adli ye V ckaletine 
25- XI- 1929 

Hıfzedilıniştir 

16 -XI- 1929 

Adiiye V ckaletiııc 
23- XI- 1930 
328 No ile karara rup
tedilmiştir 

ıvı. M. V ekalotine 
23- XI -1930 

202 N o ile karara rep
tedilıniştir 

Adliye V ekalotine 
23 - IV - 1930 
Dahiliye V ekalotine 
2 - XI - 1929 

Dahiliye V ekalotine 
23 - IV - 1930 

Dahiliye V ekaletine 
23- IV- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3417 Elaziz M. Yunus 

3418 Mardin: Salih ve ar 

3419 Mardin: Hüseyin Akif · 
3421 Balıkesir: Naimc 

3422 İstanbul : 1\II. Şaban 

3423 Edirne: Turhan H. 

3424 Dörtyol : Ahnıet 

3425 Knuk : Reınzi 

3426 Sıvas: Tevfik 

3427 · Kilis: M. Nafiz 

3428 Urfa : Bedii 

3429 Elaziz: M. Yunus 

3430 Samatya: Mühibe 

3431 Beyo~lu: Hasan 

3432 Üsküdar: Kemal 

3433 Bayburt: Hüseyin ve arka
daşları 

3434 Ceyhan: Nafiz 

3435 Samsun: Ahmet 
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Artubat bulasası 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

l\iahkfımiyetiııin affi hı,ıkknıda 

Müterakim maaı;;laruun itası hakkında 
Öldürülen zevçinin Balıkesir Cinayet 

· Mahkemesince iki senedenberi bir karar 
ittihaz edilemediğinden .muanıelenin 

tesriiue dair 

On senelik nıaaşlarınnı tesviyesine dair 

Tahsis kılınan : altı lira maaşının tezyi
di hakkında · 
Evinin boşalttırrlması hakkında 

Borçlarının tccili hıı.kkında 

'I'ekaüt maaşı . tahsisi ricasına dair 

İmam ve hatip . olarak tayini ricasına 

dair 

-
Müterakim mazuliyet maaşının tesviyesi 

ty\uamelesi · 

Adli ye V ekaJetine · 
23- IV- 1930 
58 No ile karara rap
tedilmiştir 

Encüınendedir 

308. N o .ile karara r.ap-: 
tedilmiştir 

88 No ile karara rap
tedilıniştir. 

Encümendedir 
Dahiliye Vekaletine 
ll- I- 1930 . 
208 No ile karara rap
tcdilmiştir 

M. :M:: Vekaletine 
13- IV- 1930 

26 No ile karara rap
tcdilmiştit 

hakkında 86 .No ile karara i·ap
tetlilmiştir 

Elaziz Mjiddei Umumisi gayri kanuni 
olarak hapsettiğine dair 

Bin beş yüz liranın istirdadı hakkındaki 
kararm iptali hakkında 
İskan olunı:lukları hanenin kendilerine 

teffizi hakkında 

Adliye V ekaletine 
14- XII- 1929 

191 No ile karara rap
tedilmiştir 

Alman ticaret mcktebine meccaııi olarak Dahiliye Vekaletine 
kabul edilmesine dair 

Kammen zürraa verilen arazının biran 

33 No ile karara rap
tedilmiştir · 

evvel verilmesi hakkında Encümendcdir 
Müterakim maaşlarının verilmesi hak-
knıda 

Hizmetine mükafaten ikramiye verilme-

Mıfzedilmiştir• 

12 - XII - 1929 

si . hakkında 23 No ile karara raı}

tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3436 Bayburt: Sabri 

3437 Zonguldak: Ahmet Ruhisi 

3438 Antalya: A. Remzi 

3439 Karaağaç : Celal 

3440 Ereğli: Hacı Mustafa 

3441 Tekirdağ: Emine ve ar. 

3442 İstanbul: İrfan ve ar. 

3443 Bursa: Ethem 

3444 Kayseri : Haydar 

3445 Kula: M. Ali 

3446 Isparta : Remzi 

3447 Bilecik: l\femet ve ar. 

3448 Kuşadası: Meryem 

3439 Burdur : Hasan 

3450 İstanbul: ~-, alırettin 

3451 İzmir: Cemil 

3452 Bayburt: Ziya 
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/ 

Arzuhal hula:;ası 

Kaymakam ve mal müdürü hazinenin 
ziyanma sebebiyet verdiklerinden bir 
müfettiş izamı hakkmda 

Arzuhaline cevap verilmesi hakkmda 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Emvali metrukeden almış oldukları bağ
ların vergilerinin senei atiye tecili hak
kında 

Muamelesi 

Dahiliye V ekaJetine 
13 - XII - 1929 
143 No ile karara rap
tedilmiştir 

58 No ile karara rap
tedilmiştir 

293 No ile karara rap
tedilmi.ştir 

Mevadı müşteile kanunundan 
de ettirilmesi hakkında 

istifa-

Evkafça yapılan muamelenin tashihi 

148 No ile karara rap
tedilmiştir 

hakkmda 398 No ile karara rap

İstihlak vergisinden afleri hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkmda 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Tütün zeriyatının fazla tahdit edilme
sinden şikayet · 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Mütevaffa ınahdunıundan kalan tekaüt 
maaşının itası hakkında 

l\lahkumiyetinin affi hakkında 

Beyoğlu birinci hukuk mahkemesi ta
rafından verilen ilamuı defterdarlıkça 
tatbikından iuıtina edildiğine dair 

Terhis edildiği halde tekrar askere alın
dığından şjkayet 

Teşrinisani1929 da verdiği arzuhaline 

tedilmiştir. 

Maliye V ekaletine 
23 - XII - 1929 
46 No ile karara rap
tedilmiştir. 

324 No ile karara rap
tedilmiştir. 

Adliye Vekaletine 
25 - XII - 1929 

Maliye VekıUetine 
14 - XII - 1929 
58 No ile karara rap
tedilmiştir. 

316 N o ile karara rep
tedilmiştir 

Hıfzedilmiştir 

20 - I- 1930 

Maliye V ekSietine 
23 - I - 1930 

574 No ile karara rap
tedilmiştir 

cevap itası hakkında Evrakına raptedilmiş

tir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3453 İnebolu: Ziya 

3454 Edirne : Ali 

3455 İnebolu: Vehbi 

3456 Akhisar: Mustafa · 

3459 Kemalpaşa: Hüseyin ve ar
kadaşları 

3460 Kayseri: M. Ali 

3461 Sasmun: İsmail Hakkı 

3462 Gazi Antep: Mahmut 

3463 Köprülü: Hasan 

3464 Biga: Oıner 

3465 İstanbul: Doğan 

3467 Üsküda~: Osman 

3468 Üsküdar: Sabire 

3469 Tokat: Şükrü 

3470 İstanbul: Nesim 

3471 Akhisar: İsmet 
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Arzuh~l hulftsası Muamelesi 

Zonguldak maarifinde sui istimal olun-
tluğundan müfettiş göndetilmesine dair 550 No ile karara rap

tedilmiştir 

tskanları hakkında 30 No ile karara rap
tedilmiştir 

1593 numaralı kanunun derecei şumu
lünde hasıl olan tereddüdün halli İstir

hanıma dair 

Kaza kaymakamından şikayet 

Ziraat Bankasma olan borçlarının tecili 
hakkında 

Hukukunun siyaneti hakkında 

Cebren alman mallarınin iadesi hak
kında 

Defterdardan şikayet 

Almakta olduğu tekaüt maaşının tezyidi 
hakkında 

Mah1liyetine binaen maaş tahsisi hak
kında 

Vazifeden çıkarıldığından iadei memu
riyeti hakkında 

Terkettiği eve mukabil ev verilmesi 
hakkında 

194 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
ll - XII - 1929 

İktısat Vekaletine 
17- Xl -1929 

Adiiye V ekaletine 
12 - XII- 1929 

Evrakımı raptedilmiş

tir 
27 - XII - l929 

Maliye V ekaletine 
27- XII- ~929 

Maliye V ekaletine 
27- XII- 1929 

M. M. Vek8Jetin.e 
27- XII- 1929 

Maarif V ekiiletin e 
23 - XII - 1929 

Dahiliye Vekaletine 
9- I -1930 

Muallimliğe tayini hakkında 153 No ile karara rap-
tedilmiştir 

Muallimlerin talebeye lı:itap ve kırtasiye 
sattıklarından şikayet 209 No ile karara rap-

Haksız olarak tevkif edildiğinden mü
sPbbiplr-rin tecziyesi hakkında 

Haksız olarak tevkif edildiğinden tah-

tedilmiştir 

Hıfzedilmiştir 

1- II- 1930 

liye ettirilmesi hakkında 318 No ile karara rap
tcdilmiştir 



Kayit Arzuha.l sahibinin isim 
M : · ve adresi 

3472 Akhisar: Rifat 
' ·'~ 

3414 Aiık~ra : Sabahattin 

3475 Bala : Ahmet 

3476 Ankai·a: }L Şevket 

~478 Kars: İbrahim -

3479 Bursa: Hacı -E'vliya 

3480 . istanbul ı Atıf 

3481 İstanbul: Faika Oevdet 

3482 Tekirdağ: Abdülkadir . 

3483 İslahiye: Muhittin 

. ... 

3484 Siverek: ·salih . 

3485 . Tokmaylı : karyesinden Me-
m et 

3486 Zir: Asım 

3487 İzmir : Abdürrahman · 

3488 İstanbul : Ahmet Harndi 

3489 İstanbul: Şefik 

3490· . Yoızgut: ~Müriire 

-340-

Arzuhal hullsası 

Kaymakarnın cebri ve keyfi olarak kara
kola götürüldüğünden şikayet 

Malıkumiyetinin affi hakiniıda 

On senelik maaşının . defaten verilmesi 
ricasına dair · 

Divanı Harp kararile haksız olarak açı
ğa çıkarıldığından jadei memuriyet hak
kında 

. 
Emir Sultan mezarlığının kııldırılması 

hakkında 

Tahkikat evrakının kaybedilmesinden 
şikayet · 

' { ' ' 

İadei rnnhakemesi hakkında 

Müstafi addedildiğinden şikilyet 

Kızının · .vefatına .sebep olanlardan şı

kiiyet 

'Fenzili riitbe edildiğinden şikayet 

Malıkurniyet kararının yeniden tetkiki 
· hakkında • 

Gasbedilen mallnrmm iadesi lHikkmda 

; 

Tapu memurundan şikayet 

. 1skii.nı · hakkında · 

İskan suretile verile.n zeytinliğ·in is
tirdat edildiğinden şikayet 

Tekaüt maaşının tesviyesi hakkında 

Hastane asistanlığına tayini hakkında 

Muamelesi 

318 No ile karara rap· 
tedilmişt.ir 

Adiiye Encümenine 
6- II -1930 

l\1. l\1. V ekilietine 
28 - XII - 1929 

M. lVL V ekilietine 
28- xu- 1929 

D. İş Riyaset.ine 
28 - XII - 1929 

Dahiliye V ekalet.ine 
28 - XII - 1929 

260 numara ile karara 
raptedilmiştir. 

162 numara ile karara 
raptedilmiştir. 

294 N o ile karara rap
tedilınişti 

59 numara . ile karara 
raptedilmiştir . . 
Adiiye V e kaletine 
20- XII- 1929 

168 numara ile karara 
raJ)tedilrniştir. 

Encümendedir. 

Dahiliye Vekii.1etine 
23- X - 1930 

Dahiliye V ekaJetine 
23- X -1930 

189 No ile kaı<ara rap
tedilmiştir 

133 No ile karara rap
tediliniştir 

Oğlunun mektebe kydı kabulü hakkında- 132 No ile karara rap-
tedi Imiştir 



l(ayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve ·adresi 

3491 İstanbul: Ömer 

3492 Çerkeş: Memet 

3493 Yozgat: Münire 

3494 İstanbul: M. Emirt 

3495 İstanbul: Şükrü Emin 

3496 Istanbul : Cevat H aklu 

3497 Adapazarı: Şerefettin 

3498 Ankara: Hasan Sırrı 

3499 Kayseri: Ahmet Mahir 

3500 Istanbul : M. Hayri 

3501 Bursa: Fa tma 

3502 İstanbul : Nazım 

3503 inebolu: Ali 

3505 Kastamonu: Süleyman Sır
rı 

3507 Değirmen dere: Ali 
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Arzuhal h u llsası 

Tütün İnhisar İdaresinin tasarruf san
dığındaki parasnmı iadesi hkkında 

Şimcndifer idaresinin vaıiyet ettiği 
arazinin iadesi hakkında 

Oğlumin fstanhul lisesine yerleştirilmesi 
hakkında 

Hava ~azı şirketindeki vazifesinin iade· 
si hakkında 

'l'ekaüde sevkedildiğinden yeniden va~i
fesine almmasma dair 

Hakkındaki baro kararının ref'ine 
dair olan encüınen İnukıırreratmm gön
derilmesi hakkında 

Tecili mücazat kanunundan istifade et
tirilmesi hakkında 

Hakknıdaki mahkeme kararının ref'ine 
dair 

Bareıu kanunundan istifade ettirilmesi 
hakkında 

Maliye Veka.letindeki matlubatmın tes
viyesine karar verilmesi hakkında 

Almakta olduğu eytam maaşmm tezyi
di hakknıda 

Aleyhinde verilen kararın ref'ine dair 

Icı·a memurtmdan Şikayet 

Tekaüt maaşma zam icrasma dair 

Hakim ve müdelci umumiden şikayet 

3508 Bursa: Galip ve arkadaş- Bursaya . sevkedilecek zeytinlerc teshilat 
ları gösterilmesi hakkında 

Muamelesi 

Maliye V ekaJetine 
23- II- 1930 

Nafıa Vekilietine 
23- II- 1930 

132 No ile karara hip

tedilmiştir 

230 No iie karara tap
tedilmiştir 

331 No ile karara rap
tedihniştir 

Kendisine gönderilmiş· . 

tir. 
29 - XII - 1929 

Encümendedir 

197 No ile karara rap· 
tedilmiştir 

144 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hifzedilmiştir 

4- XII- 1929 

Mnliye Vekilietine 
4 - I - 1930 

152 No ile karara. rap
tedilmiştir 

Adliye V ekôJetine 
1 - IV - 1930 

Maliye V ekaletine 
12 - III - 1930 
172 No ile karara rap
tedilmiştir 

207 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M . ve adresi 

3509 Bursa: Ali Riza ve arka
daşları 

3510 Mardin: Yakup Şevki 

3511 Yozgat: Pırlanta 

-342-

Arzuhal hulasası 

Bursaya sevkedilecek zeytinlere "teshilat 
gösterilmesi hakkında 

Memuriyete tayini suretile mağduriyeti
ne meydan verilmemesi ricasına dair 

Tarialarma tasarruf edilmesinin temiıii 

ricasına dair 

3512 !stanbul: Arif ve arkadaş- Mahkumiyetlerinin affi hakkmda 
ları 

3513 Aydın: Abdullah Malıkumiyetinin affi hakkrnda 

3514 !stanbul: Şemsettin 

3515 Havran: Ahmet ve ar. 

3518 Beyoğlu: Harndi · 

. ·3519 ' Şebin Karahisar: Yusuf 

3520 · Bulgaristan: İbrahim 

Zosgolt. 
3521 !stanbul: Nuri 

3522 Orhangazi: Talat 

3523 ·Gebze : Şerif Ali 

3524 Bursa: Memet Ali 

3525 Silifke: !zzet 

Ali 

3526 İstanbul: Tevfik ve Halit 

3527 İzmir: Hüseyin Hüsnü 

3528 İstanbul: İsmai l Ha~kı 

V azife esnasmda malUl kaldığından ma
aş tahsisi hakkrnda 

İskanları hakkında 

Seyrisefain levaznn müdürü hakkmda 
şil{ayet 

Tütün zeriyatmdan dolayı verilen ce
zayi nakt.inin affi hakkında 

Eşyasmm gümrük r esminden muaf tu
tulması hakkmda 
Inhisar idarelerinden birine tayini hak
kmda 

Bursaya sevkedilecek zeytinlere tes-
hil at gösterilmesi hakkında 

Y anlrşlrkla tekrar as kere almdığrndan 
şikayet 

1 ad ei memuriyet istirhamma dair 

Mahkumiyetinin affi hakkında 

Suryedeki emiakin mübadele suretile 
muamele yapılması hakkmda 

Müterakim maaşlarmm itası hakkında 

ladei memuriyeti istirhamına dair 

Muamelesi 

207 No ile karara rap
tedilmiştir 

283 No ile karara ratı· 
tedilmi>ıtir 

:;84 İ'io ile karara rap
tedilmiştir 

231 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adliy·:, ' l ekaJetine 
23 - 1CII - 1929 

129 No ile karara ra.p
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine 
25 - ](JI - 1929 

422 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye V ekaJetine 
4 - ]Cl - 1929 

159 No ile karara rap
tedilmiştir 

91 No ile karara rap
tedilmiştir 

207 No ile karara rap
tedilmiştir 

337 No ile karara rap
tedilmiştir 

134 No ile k~rara rap
tedilmiştir 

566 No ile karara rap· 
tedilmiştir 

Harieiye Vekaletine 
] - ](Il - 1929 

150 No ile karara rap
tedilmiştir 

:Maliye V ekaletine 
14- XII- 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
}c~ ve adresi 

3529 Afyon Karahisar: Cemilc 
Ahmet 

3530 İzmir: Süleyman 

3531 Biga: Abdülkadir 

3532 İstanbul: Hulüsi 

3533 Muğla: Rıfkı ve arkadaş
ları 

3535 Manastır: Tevfik B. 

3536 Ankara: Suphi 

3537 Fethiye: Hüseyin 

3538 Uşak: Şakir B. 

3539 Dinar: Osman 

3540 İstanbul: Emine 

3541 Arabkir : Şaban 

3542 Ankara: Hamit Ali 

3543 Eskişehir: Ali Rıza 

3544 Ordu : Hatice 

3545 Afyon Karahisar: A vni 
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Arzuhal hulasası 

Düşman işgali altmda kaldığı zamana 
ait müterakim maaşlarının itası hakkm
da 

Gümrük idaresindeki vazifesinin iadesi 
hakkmda 

Tekaüt kanununa tevfikall muamele ifa
sma dair 

Tütün satış kilosundan tenzilat yapılma
sı hakkmda 

Tekaüt maaşlrmm 

haklanda 
defaten verilmesi 

'l'ekaüt maaşlarmill verilmesi hakkmda 

Açıkta kldığı zamana ait müterakim ma
aşlarmm itası hakkmda 

Memuriyete tayini ile açık tesviyesi hak
kında 

İskan Müdüriyctinden verilen haneterin 
tahliyelerile kendilerine verilmesi hak
kında 

Ziraat Bankasma olan borçlarının te
cili hakkında 

Maaş tahsisi hakkında 

Asayişsiziikten şikayet 

l\futasarrıf olduğu hanenin Hükümetçe 
satılması hakkında 

Arzuhal Encüınenince hakkında verilen 
karar suretinin gönderilmesi hakkında 

Koeasından kalan beş yüz liralık mat
lubatının itasr hakkında 

İskam hakkında 

Muamelesi 

Maliye V ekaJetine . 
14- XII - 1929 

380 No ile karara rap
tedilı:niştir 

92 No ile karara rap
t c-ıılmiştir 

486 No ile karara rap
tedilmiştir 

331 No ilc karara rap
tedi imiştir . 

l\Ialiyc V ekaletine 
3- IV- 1930 

lVI. M. V ekalotine 
25 - XII - 1929 

336 No ile karara rap
tedilmiştir 

280 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye V ekaJetine 
7 - XII - 1929 
128 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine. 
1 - XII - 1929 

192 No ile karara ra:p
tedilmiştir 

Hıfzedilmiştir 

4 - XII · 1929 

578 N o ile karara rup
tedilmiştir 

104 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

3546 İzmir: Mustafa 

3547 İstanbul: Ayşe 

3548 Adana: Cemal 

3549 İstanbul: Şevket 

3550 Siveııek : Ali Adam 

3551 Rizet Ahmet 

3552 İstanbul: Cevat Hakkı 

3;}53 .Ankara: Necati 

3554 Bafra :Bayram 

3555 Bor: .Ahmet ve arkadaşları 

3556 İzmir: 1\l. Ali 

3557 Kütalı~ş,: ~asan 

3558 Gaziantep: İbrahim . 
3569 Tarsus.: Fevzi 

3561 İstanbul : Rifat 

3562 Ba1ya: Yusuf 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

35 senelik hizmetinden dolayı ikraıniye 
ile taltifi hakkında 289 No ile karaı·a rap

tedilmiştir 

Oturdukları hanenin kendilerine tahsisi 
hakkında 

Sulh hakimliği kararile Maliye V ekale
tİndeki matlubunun tesviyesi hakkında 

Mahkemeden şikayet 

Haksız ola:ı·ak jandarma kuvvetile em
vali gasp ve hane1erinden çıkarıldıkla
rındn şikayet 

Rize hapishanesinin ekmek bedelinin t es
viyesi hkkında 

İstanbul barosunca verilen kararın refi
ne dair enc.üinen kararının bir suretinin 
gönderilmesi hakkında 

V azifesinin iadesil e açık . mi:tiı.şlarının 

Maliye Vekaletine 
12 • XII - J929 

Maliye V e kaletine 
12 - XII - 1929 · 
416 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
4- XII -1929 

Dahiliye V ekş,letine. 

1- XII- 1929 

Gönderilmiştir 

29- u -1929 

tesviyesi hakkında 222 No ile karara i·ap
tedil miştir 

Ziraat Bankasına olan borçlarının tecili 
hakkında 

Dahiliye Vekaletine 
2- XII· 1929 

İktısat V ekaJetine 
2- XII- 1929 

Teaküdiyesinin itası hakkında 211 No ile karara rap
ledilmi!5tir 

On senelik maaşının itası hakkında 211 No ile karara rap
tedilmiştir 

Terfii maaş tahsisi hakkında 169 No ile karara rap
tedilmiştir 

Zaptedilen emlak ve arazinin iadesi hak-
. kında 93 No ile karara rap-

Balya ınaden şirketindeki 95 lira tuz
ıninatın itası hakkında 

Balya madenieri şirketinden tazminat 
verilmesine dair 

tedilıniştir 

8W No ile karar·1 rep
tedilıniştir 

89 No ile karara rap
tedilmiştir . 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
JG ve adresi 

3563 Of: l\'Iustafa 

3564 l\iüreftc: Rasim 

3565 Cebelibcrckct: Ali Rıza 

3566 Diııar: Hasaıı 

3567 Diııar: Osman 

3568 U~ak: lGizun 

3569 Kütahya: Ahmet ve ar. 

3570 İstaııbul: İsmail Hakkı 

3571 İstanbul: Ayşe 

3572 Ordu: Sırrı 

3573 İzmir : Şaziyc 

3574 İzmir: lVIemct 

3575 İstanbul: Lıltfi 

3576 Adapazarı: Rauf 

3577 Edirne: Emin 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Ailesine nıesken tedariki için askerlik 
şubesince mezuniyet verilmesi ha~kmdu 327 No ile karara rap

tcdilrrıiştir 

lVlalül olduğ·uııdan dcreec üzel'inden 
maaş itasr hukkmda 

İcra dairesinin yellindeki ilamı tatbik
etmediğinden şikayet 

lVlcv atı dı nı üşteilc kaııuımııdaıı istifade 
ettirilmesi hakkıııda 

llfcvadı müştcilc kanuııundaıı istifalle 
ettirilmesi lıakkmda 

Halı tiearctiııd u ıı muamele vergisi alııı -

322 No ile karara rap
tedilınişti 

214 No ilc karara rap
tcdilmişti 

ı48 No ilc karara rap
tedilnıişti 

148 No ilc karara rap
tedi lıııişti 

masmJaıı şikayet 190 No ile karara rap
tcdilmişti 

Ziraat I3aııkn sma olan borcunun tccili 
hakkmda 

I3e~iktaş talırir menuını Kazım Hey ve 
arkadaşlanndan şikayet 

Hidcmatı vataniye tertibinden ıııaaş talı
sisi hakkuıda 

'rapu ınüJürlüğüııcc nıütasarrıf o!dı•i_hı 
cınlfık muamelesinin ifası istirhrnrıı:ı 

dair 

Hidcnıatı vataniye tertibinden maaş 

tahsisi lıakknıda 

OturJuğu lıancııin İskan lVIüdüriyctiııcc 
kendisine verilmesi hakkında 

Ecncbi memleketteki kardeşinin kurta
rılınası hakkında 

Tetşviki sanayi kanunundan istifade et
tirilmesi hakkında 

İadei rütbe ctttrilmcsi lıakkmda 

İktısat V ckalctine 
2 - Xll - ı929 

Dahiliye V cldl etiııc 

ı - XII - ı929 

Hıfzedilmiş t.i r 
1 - XII - ı929 

321 No ilc karara rap
tcdilmişti 

ı50 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

lVIaliye V ekılletine 
8- XII- ı929 

Hariciyc V ekaJetine 
ı- XII--1929 

275 No il e karara rap
tcdilıniştir 

427 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
J~; ve ~adresi 

3578 Çerkeş : İhsan 

• 
3579 Balıkesir: 1\'Iemct 

3580 Maraş: O. Nuri 

3581 İstanbul: A. Galip 

3582 İstanbul: Lon Şiirıman 

3583 Kütahya: Şefik 

3584 İstanbul : Salahattİn 

3585 Ankara: Nezaket 

3586 Ankara : lVL Cemal 

3587 İstanbul: Şükrü 

3588 'frabzon : M. Refik 

3589 Alaiye: Mustafa 

3590 Sıvas: Memct 

3591 Manisa: İsınail 

3592 Anlmra: Abdülkadir 

3593 Ankara: Abdülkadir 

3594 Smık : Osman 
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Arzuhal h u! asası 
-----· 

Terfi kanunundan istifade ettirilmesi 
hakkında 

lVIübadcleye tabi olduğundan iskaıi etti
rilmesi hakkında 

Memuriyete tayini hakkında 

Tckaütlüğünün refi ile iadci mcmuriye
ti istirhamma dair 

İcrayi vckaletc müsaade ettirilmesi hak
kında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Dükanmdan çalınan mallarının bedel
lerinin tesviyesi hakkmda 

Oğlunun bir vazifcye tayini rı isti~··~ a-

Muamelesi 

343 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine • 
12 - XII - 1929 
98 No ile karara rap· 
tedilmiştir 

M .. M. V ckaletine 
8- I- ·1930 

140 No .ilc karara rap
tedilmiştir 

Adliye V ekalctinc 
18 - XII - 1929 

296 No ile karara rap
tcdilmiştir 

mma dair 94 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

Kuvvai milliye cfradı için imal eyledi
ği elbise bedelinin tesviyesi hakkında 

G ümrüktc bulunan vapurunun gümrük 
resminden muafiyeti hakimıda 

-İstiklal madalyasilc taltifi hakkında 

Alaiye hapishanesinden alacağı olan is
tihkalmnn verilmesi hakkında 

Sıvas askerlik şubesinden alacağı 

ınatlubuııun itası hakkında 

Mahk{ımiyctinin affi hakkında 

olan 

·Mü terakim malı1liyct maaı;;larının i tası 
hakkında 

Malüliyet derecesinin tayini hakkında 

Kazalarının nahiyeye kalbedilmesi 
lmıda 

hak-

247 No ile karara rap
tcdilnıiştir · 

124 No ile kararn rap
tcdilmiştir 

90 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adiiye V ekaletine 
24 - XII - 1929 

M. M. V e kaletine 
6 - XII - 1929 

Adli ye V e kaletine 
26 - XII - 1929 

107 No ile karara rap
tedilmiştir 

123 No ile karara rap
tedilmiştir 

140 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3595 Bolu: Emin ' 

3596 Adana: Fazıl 

3597 Sapanca: Hilmi 

3598 Esl<işclı ir: Med i ha ve kızı 

3599 Samsun : İsmail Hakkı 

3600 İstanbul : Bedriye 

3601 Banuar: lGimil 

3602 Beykoz: Salih 

3603 İbradi: Ahmet Hakkı 

3604 Beşiktaş: Ahmet 
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Arzuhal hulasıısı Muamelesi 

Liva mevkiinde bulunduğunun tanın-

ması hakimıda 299 No ile karara rup
tedilmiştir 

İskan tevzi komisyonunca verilen arazi
nin diğer bir başkasma verilmesi luık

krnda 

Tekaüt maaşma zam yapılmasma dair 

Tahsis edilen maaşm kafi gelmcdiğindcn 
t ezyidi ve krzımn tahsil ettirilmesi hak
kında 

Arzuhal Encümcnindcki arzuhalilc t ev
hit edilmek üzere ınan vesaik takdim 
eelilcliğine dair 

P ı·ansada mahkCım bulunan kareleşinin 
iadesi ve Türkiyeele ınuhııkemesiııin ie
rası hakkında 

Dahil iye V ekaletine 
25 - XII - 1929 
364 No ile karara rap
teclilmişti r· 

227 No ile karara rup
tedilmiştir 

Evrakma raptedilmiş

tir 

547 No ile karara rup
tedilmiştir 

Azled ildi ğ·indcn 
kın da 

iade i mcmuriyct i hak-

Üsküclar ceza mahkemesinin verdiği ka
rar nakzeclilerek mağ·cluriyetinden vika

ycsi hakkında 

Tckaüt maaşlarının itası hakkında 

Suriyeeli'ki emlakinin crmenilere verilme
mesi hakkında 

427 No ile karara rup
tedilmiştir 

216 No ile karara rup
tedilmiştir 

361 No ile k arara rap

tedilmiştir 

Maliye Vekaletine 
4 - XII - 1929 

3605 Kalat: İbrahim ve arka- Gümrük tarifesin in tatbikinden evvel ge-
daşları tirelikleri malların eski kanuna t cvfilmn 

3606 lzmi1· : Tevfik 

3607 Adana: Şernonşah 

3608 KaysPri : Hasan 

3609 Ankara: İsmail Hakkı 

muamele yapılması hakkında 210 No ile l;:aı·ara rap
tedilmiştir 

Maaşının tczyidi i st irhamınna daiı· 

V efat eden zevcinden kalan maaşnı kendi
sine tahsisi hakimıda 

:i\'[ahld'ııniyetinin nffi hakkında 

'rdmü1 ma::ışma znm i crası hakimıda 

Hifzedilmiştir. 

9 - XII - 1929 

166 No ile karara rup
tedilmiştir 

449 No ile karara rap
tedilrniştir 

217 No ile karara rap 
tediJ miştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.:V! ve adresi 

3610 İstanbul: Hıfzı 

3612 Konya: Kemal 

3613 Dinar: Osman 

3614 Ankara: Harndi 

3615 Istanbul: İsmi okunamamrş 

361G Urfa : lV[ustafa 

3617 İstanbul: Niyazi 
3618 tstanbııl: Zakir 

3619 Sıvas: Hilmi 

3620 Balıkesir: Basri 
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Arzuhal hulasası 

Emvali metrukcdcn emlak ve arazi veril
mesi hakkında 

lVlalıkCımiyct kararımn tctkikilc masuni
ycti tebeyyün ettiği takdirde serbest bıra
kılması hakkında 

İcra dairesinin kanun dairesinele vazife 

Muamelesi 

115 No ne karara rup
tedilmiştir 

394 No ile karara rap
tedilmiştir 

gijrmcdiğindcn mağclnr kalelığına dair Aclliye Vekaletine 
25 - IV - 1930 

lV[cmuriyetilc ınütenasip bir vazifcyc ta
yini hakkında 

K endisine ait olan galatadaki apartmam
nın verilmesi hakkmcla 

109 No ile k:m:ıra r:ıp
tedilıniştir 

Hrfzedilıniştir 

3 - XII- 1929 
Bir memuriyete tayini hakkmda 309 No ile karaı·a rnp

teuilmiştir 

1 stikHll madalyasi verilmesi hakkrncla Eııcümendedir. 
J\[alu liyct dcreecsinin tayini ve ona giirc 
maaş tahsisi hakkında 

Sıvas belediye ve evkafında ınuhasebei 
hususiyesinde dava vekili olarak istih
damı haklanda 

J\'lC'b ' nsluğunu n azarı üibara almak surc
tilc maaş tahsisi hakkrnda 

M. M. Vek~letine 
5-IV-J930 

95 No ile karara rup
tedilmiştir 

498 No ile karara rap
tedilmiştir 

3621 Trabzon : Mahmut 
kaı.laşları 

ve ar- Rusyaya ihraç edil<'e<>k mallaı·m:ı teshilat 

3622 Balıkesir: Tevfik 

3623 Ord u : A. Rıza 

3624 Erzurum: 1. Ethcm 
3625 Di yarbekir: A. Rıza 

3626 Diyarbckir: Hilmi 

3627 Diyarbekir: Nail 

3628 Diyarbekir: Abinet 

icrasr hakkında 984 No ile k:ırara rup
tedilmiştir 

lıastalrğmm mcccancn tcdıwi si hakkmda ] 37 No ile k:ırara rup
tedilmiştir 

tstiklill madalyasil c talti-fi hakkında Hifzedilmiştir. 
9 - XII- 1929 

"lstik15.1 madalyasilc taltifi hakkında Encümendedir 
1\'[:ıhJ;:fımi~'ctinin affi hakkrnda 489 No ile karara rup

tedilmiştir 

:Mahkumiyetinin af:fi hakkmda 489 No ile karara r:ıp
ted ilmiştir 

Mahkfı.ıniyetl eı- inin affi hakkınıla 489 numara ile kar:ıra 
raptedilmiştir. 

Mahkfımiyetl0rinin affi lı:ıkkmcla 489 numara ile karara 
raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
Je ve adresi 

3G29 Ayvalık: Ziya 

3()30 Giresun: Asım ve arkadaş
ları 

3631 Bafra: Mustafa ve arkadaş
ları 

3634 Kayseri : M. Zeki 

3635 İstanbul: Süleyman 

3636 !stanbul : Kani 

3637 Ödemiş: Mustafa 

3638 Yeşilköy: Tevfik 

3639 İzmir: lsmail 

3640 Manisa: H. Fehmi 

3641 Bm·sa: Turgut 

3642 Hrzan: Sami 

3643 Ankara: Etheın kaptan 

3644 Kanga l : Osman 

3645 Ankara: Şükrü 

·:~-~ ,_ ;•"'" 

3646 Edirne: Emin 

.,,.,.~,~c · .. · . 

3647 Ankara: İsmail 
~.s::~,._;?,V(.;- ~·. 

3648 Amasya : Kemal 
"'~1..:-r 
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Arzuhal hulasası 

Miibadeleye tabi olduğundan emlakine 
mukabil emlak verilmesi hakkında 

Köylerinde icrayi zulmeden Ahmet ve 

Muamelesi 

Dahiliye Veldletine 
XI -1929 

arkadaşlarmdan şikayet Dahiliye Vekaletine 
4- XII- 1929 

lskan edilmeleri haklnnda 

Adanada İhsan Beyin evinde eleterkinle 
ayna tutularak hasta edildiklerinden 
failinin meydana çıkardması hakkında 

Maaşmm tezyidine claiı· 

Hakkı tasarruflarının cvkaf idnı·esince 
göıetilmcsi hakkında 

Müterakiın maaşl:ırmm yerilmesi hak
kında 

lkı'anıiye itasr Jıaklunda 

Taslıihi sin ettiği halde :ıskere almdr
ğından şi ka.yet 

lkrmniye itasr haklnnd:ı 

J 40 lira üıerinclen ma:ışmm verilmesi 
lı:ıkkmda 

Hızanın luıı:ıy:ı kalhi h:ıklnnd:ı 

Hariciye Vekaletinden eelbolunacak 
dosya hakkında 

I-Tanesi hakkrnda ki ma h k em e lmrarmın 
ref'i haldnnda 

'l'eldHit maaşı tahsisi lı:ıkkrnda 

Mahkfııniyeti gayri kanuni olduğund:ın 
cvr:ıkrmn yeniden tetkiki hakkınd:ı 

Malıkumiyetinin ref'i hakkmda 

Kazanç vergisinin tenzili h:ıkkrnda 

Dahiliye Vekaletine 
4- XII -1929 

Hrfzedilmiştir. 

4- XII- 1929 
558 numara ile kararn 
raptedilmiştir. 

Ev. U. Müdürlüğ·i:ine 

4- XTI- 1929 

254 numara ile karara 
raptedilmiştir. 

Maliye Enetimenine 
J4- IV- J930 

M. M. Vekaletine 
4- XII- 1929 
J 90 numara ile karara 
r:ıptedilıniştir. 

Dahiliye Vekaletine 
2- XII -1929 
J47 numara ile karara 
raptedilmiştir. 

Devlet Şur:ısma gön
derilmiştir. 

Adliye Vekaletine 
4- XII- 1929 
M. M. Vekaletine 
4- XII- 1929 

Acliiye Vekaletine 
4- XII -1929 
335 numara ile karara 
raptedilmiştir . 
186 numara ile karara 
raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3649 Balg·ama: Osman ve arka
daşları 

3650 İzmir: Süleyman 

3651 Nazilli: Memet ve arka
daşları 

3652 AHiiye: Mustafa 

3653 Ankara: Hatip 

3654 Isparta : Süleyman 

3655 Eskişehir: Ali Osman 

3656 Diyarbekir: Şahnebat 

3657 Ankara: A. Hameli 

3658 Aksaray : İlyas 

3659 Sıvas : Kamil 

3660 Adapazarı: Galip 

3661 Bursa : A. Bedii 

• 3662 Kızıldize: "M. Nuri 

3663 Samsun : Memet 

3664 Bartin: S. Al i 
•···· .. . 

3665 Bodrum: Mustafa ve arka
daşları 

3666 Edremit: Mustafa 
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Arzuhal bulasası 

Tütün İnhisar İdaresinden şikayet 

Emlukine tesahiip etmelerine mani olan 
iskan müdüründen şikayet 

Menderesin eski mecrasmm iadesi hak-

Muamelesi 

218 numara ile karara 
raptedilıniştir . 

Dahiliye V ekalotine 
4- XII -1929 

kında Nafıa Vekaletine 
4- XII- 1929 

Matlubatınm tesviyesi hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Açık maaşrnm itası hakkında 

Hükumetçe muavenet talep eelilmesi 
ricasına dair 

Kıdemli yüzbaşılık muhassasatı üzerin-

Maliye V e kaletine 
J 2 -XII - 192 9 
Adliye Vekaletine 
4- XII -1929 
355 numara ile karara 
rapteclilmiştir. 

213 numara ile karara 
rapteclilmiştir. 

1] 2 numara ile karara 
raptedilmiştir. 

elen tekaüt edilmesi hakkında 187 numara ile karara 
raptedilmiştir. 

Şurayi Devletteki evra kınrn biran ev
vel intacı hakkında 

Muamele vegisinin ref'i hakkında 

İcra memurundan şikfi.yet 

Memleket~e bıraktığı emlake ım1kabil 
emlak verilmesi hakkında 

Ali Karar Heyetince verilen kararın 

Devlet Şurasına 
4- XI -1929 

189 numara ile karara 
raptedümiştir. 

Adiiye V ekaJetine 
4- XII -1929 

Dahiliye Vekaletine 
4- XII- 1929 

ref'i haklnnda 140 numara ile karara 

İskanlarının temini istirhaınına dair 

Meclisi umumi azalrğmın yolsu7. bulun'
duğnndan bir müfettiş gönderilmesi 
hakkında 

AlfLtr ziirraiye verilmesi hakkrnda 

Zeytin istihlakinclen alman muamele 
verg·isinin kaldırılması hakkında 

raptedilmiştir. 

Dahiliye V ekaletine 
4- XII -1929 

236 numara ile karara 
ra ptedil miştir. 

Dahiliye Vekiiletine 
8- XII -1929 

Maliye V eMietine 
4- XII -1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

. 
3667 Trabzon: M. Ziya 

3668 Anamor : Agah 

3669 Ağın : Mustafa ve arkatıaş
ları 

3670 İstanbul : Memet Tevfik 

3671 İstanbul: Ali 

3672 Bursa : Recep 

3673 Ankara: Abdülkadir 

3674 Ankara: Hafız Etem 

3675 Trabzon: 'I' emel ve arka
daşları 

3676 Bartın : Emine 
')] r-" 

3677 İstanbul : Sadrettin 

3678 Palo : İbrahim 

3679 Konya: Cavit 

3680 Çankırı: Osman 

3681 Bursa: Harndi 

3682 Ankara: Hüsnü 
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Arzuhal hulasası 

Ali Karar Heyetinin biran evvel hak
kmda karar ittihazına dair 

Oeman ihale ve satışlarnun viliiyetlere 
terkedilmesi hakkmda 

Muamelesi 

Ali Karar Heyetine 
4- XII -1929 

İktısat V ekaletine 
4- XII -1929 

Ağuırn kaza haline ifrağına dair 125 numara ile karara 
ra ptediTmiştir 

lstiınlak edilen dükkanına takdir edi
len luyınetin azlığmdan şikayet 

Tedavülde kalan on dört aylık maaş
larının verilmesi hakkında 

Bursa icra daieesince satılaıı hanesinin 
iadesine dair 

lskiiıu hakknıda 

Arzuhal Encümeninde bulunan 
kına raptedilınek üzere takdim 
nı üdafaaııaıne 

ev ra
ettiği 

Üçüncü fıı·ka sekizinci alaya verdik
leri erzak ve malınıkatın bedellerinin 

96 numara ile karara 
ra ptedilmiştir 

229 mınıara ile karara 
raptedilmiştir 

Adiiye Vekaletine 
4- XII -1929 

Dahiliye V ekaJetine 
8- XII -1929 

7 - Xll - 1929 evralmıa 
raptedilmiştir 

verilmediğiııden şikfıyet 188 numara ile karara 
raptedilmiştir 

Ölen kocasından intikal eden hanenin 
tapusunun kendisine verilmesine dair Adiiye Vekaletiııe 

9- XII -1929 

Tckaüt maaşlarmnı verilmesi hakkmda 155 numara ile karara 

Arazilerinin eşkiyalar tarafnıdan zap
tedildiğinden şil<fıyet 

Malıkfuniyetinin affi istirlıanıma dair 

Verilen hükmün hatayİ umumi oldu
ğundau tashihi hakkında 

Maaşlarınııı ücret olal'ak vel'ilmesi hak
lunda 

Maaşlarmdan kesilen paralarının iadesi 
istirhamına dair 

raptcdilmiştir 

228 numara ile karara 
ra ptedilıniştir 

Adli ye V e kaletine 
12 - XII - 1929 

258 No ile karara rap
tedilmiştir 

176 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye V e kaletine 
9 - XII- 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.~ ve adresi 

3683 .Ankara: Ziver 

3684 Görele: Aslan ve arkadaşlan 
3685 Bafra: Hasan 

3686 İzmir: Halil 
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Arzuhal Imiasası 

N as bı tarihinin tashihi lıakkmda 

leraya olan borçlannm tecili hakkında 
Teffiz muamelesiniıı bir an evvel iııta

cma dair 
Tekaüde sevkedildiğiııden rnenıuriyeti
ııiıı iadesi istirlıamına dair 

3687 Kola: Abdürralımaıı ve ar- Fabrika ve boya haııelerde yerli iple-
kadaşlan 

3688 Konya: Ömer 

3689 Çankırı: Emin 

3690 Rize: Mustafa 

3691 Yalvaç: Mcmct 

3692 Ordu: Abdullah 

3693 Kangal : Osman 

3694 Hızan: Ayctullh 

3695 İstanbul: İbrahim 

3696 Ankara: Şaban 

3697 Ankara: Hafız Ethem 

3698 Zıvarak: Mcmct ve arka
daşları 

3699 Trabzon : İsmail 

rinden muamele vergisi alınnıaınasına 
dair 
Mahkfuniyetiııin affi hakknıda 

lVIa.lıkCııniyctiniıı affi hakkmüa 

Mahkumiyctiniıı affi hakkında 

lVIaluliyetinin tahkikile almakta olduğu 
tekaüt maaşmm tezyidi hakkmda 

Matlubatıııın İcra nıarifetile keııdisiııe 

verilmesine dair 

Hanesinin müsaderesi hakkındaki mah
keme kararmm refine dair olan arzu
haline raptedilmek üzere arzuhali 

Heyeti mahsusa kararının refi istirhamı
ııa dair 

Muamele vergisinin istifasından sarfına

zar olunması hkkıdna 
Askerlikten tecili hakkında 

Encümende tetkik edilmekte olan evra
kınm biran evvel intacı ricasına dair 

l\ieccanen tuz verilmesi hakkmda 

İskan hakkmdan istifade etmesi haldmı 
da 

3700 Denizli: Kadrioğlu Ahmet lVIalfıliyet maaşı tahsisi hakkında 

3701 Konya: Meınet Ziraat Bankasma olan borcunun tecili 
hakkmda 

Muamelesi 

263 No ile karara rap
. tedilıniştir 
Encümendedir 
Dahiliye V ekalotine 
9 - XII- 1929 

212 No ile karara rap
tedilıniştir 

Encü\ıeııdedir 
Adiiye V ekaletine 
12 - XII - 1929 
300 No ile karara rap
tedilmiştir 

490 No ile karara rap
tedilnıiştir 

380 N o ile karara rap
tedilmiştir 

487 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adiiye V ekaJetine -
4- XII : 1929 

274 No ile ka:cara rap
tedilmiştir 

Encümendedir 
lVI. ıvı. V ekaJetine 
9- II- 1930 

Dosyasına raptedilmiş

tir 
164 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaletine 
9- XII- 1929 

Hıfzcdilmiştir 

9- XII- 1929 

İktısat V e kaletine 
9- XII- 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.M ve adresi 

3702 Adana: 1. Hakkı 

3703 Orhan gazi: Hatice 

3704 İzmir : İrfan 

3705 K ula: M. Ali 

3706 Bilecik: Nedim 

3707 Erbaa: Asım 

370tı İstanbul: Falu·i 

3709 Bilecik: Memet 

3710 l\Iuğla : Murat 

3711 Kütahya: Hüsnü 

3712 İzmir: Haınit 

3713 Kastamonu ::Memet 

3714 İstanbul Nemli zadeler 

3715 Trabzon : Salih Zeki 

3716 Konya: Ali 

3717 Ankara: Fehmi ve \ arka
daşları 

3718 İstanbul: Cevat 
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Arzuhal hulasası 

1\Iahkfımiyetinin affi hakkınd 

Alacağının icra marifetile biran evvel 
istifası hakkında 

Tasfiye kararının refi hakiund 

l\Iahkfımiyetinin affi hakkında 

Yatı mcktcplerinden birine yerleştiril
mesi hakkında 

İskanı hakkında 

Mahkemesinin biran evvel intacı için 
lazım gelenlere emir huyurulması hak
kında 

Köylerindeki camiye bir imam tayini 
hakkmda 

'recili mücazat kanunundan kendilerinin 
de istifadeleri hakkmda 

Azliııden Jolayı tekrar memuriyete ia-

Muamelesi 

483 No ile karara rap
tcdilmiştir 

Mali ye V ekaJetine 
10- XII -1929 
Evrakma rl.tptedilmiş

tir 
Adiiye VekaJetine 
10- XII- 1929 

, 185 No ile karara rap
tedilmiştir 

378 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V eka! etine 
12 - XII - 1929 

175 No ile karara rap
tcdilmiştir 

156 No ile karara rap
tedilmiştir 

desi lıakkmda 10- XII - 1929 
Tasfiye kararının refi hakkmda Evrakile birleştirilmiş

tir 

l\Ialıkfımiyetinin affİ hakkında 

Maliye V eka! etindeki mat! ubatının tes
viyesi ricasma dair 

Tekaüt ınaşnun 
ka,yet 

kesilmesi dolayısile şi-,. 

Kuraklık dolayısile borçlarmm tesviyesi 
hakkında 

Maaşlarmdan kesilen mesken bedelleri-

151 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye V ekaJetine 
10- XII- 1929 

181 No ile karara rap
tedilmiştir 

İktısat V ekaJetine 
10- XII- 1929 

nin iadesi hakknıda Maliye Vekaletine 
10- XII- 1929 

Harp malfılü olduğundan ınükafatı nak
tiye verilmesi hakkında M. M. V ekaJetine 

10- XII- 1929 



Kayit Arzuhai sahibinin isim 
M ve adresi 

3719 Aıı,kara: Behçet 
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Arzuhal hulasası 

HÜkfımeti sakıta zamanma ait matluba
tının tesviyesi hakkında 

3720 Burhaniye: Cemal Mazuliyet maaşımn i tası hakkında 

3721 İstanbul: Tevfik ve arka- Ücretleriılİn maaşa tahvili esnasında de-
daşları recelerinin nazarı dikkate alınması hak

kında 

3722 Çapakçur: Mustafa Kaymakanı ve mal müdüründen şikayet 

1 
3723 İstanbul: Hamza Askeri maaşının tezyidi hakkmda 

3724 Elaziz : M. Naili · Tekaüt maaşım emsali misilli verilmeşi 
hakkında 

3725 İzmir: Fatma İskanlarının biran evvel yapılması hak
kında 

3726 Adana: Sait Yeni tekaüt kanunundan malul zabİta
nın da İstifadesi hakkında 

3727 Zonguldak: Ahmet Hulusi . Arzuhal Encümenindeki istidasına bir 
an evvel karar verilmesi hakkında 

3728 Hacı Hır: Memiş 

3729 Konya: Arif 

3730 Bayburt: Feride ve M üzey
yen Hanımlar 

3731 Ankara: Hafız Ethem 

3732 Ankara Naci 

3733 Demirce: Mustafa 

3734 Ankara: Şevki 

3735 Bandırma: Ahmet 

V azifesine nihayet verildiğinden tekrar 
vazifeye alınmasına dair 

Malıkumiyetinin afİi hakkında 

Tcıffiz muanıelesinin biran evvel intacı 
hakkında 

Evrakının eelbile yeniden tetkikr hak
kında 

Tasfiye kararının refi ile iadei memuri
yeti hakkında 

Halı imalathanelerinden muamele ver
gisi alınmaması hakkında 

' Zararlannın rus emvaliııden verilmesi 
hakkında 

İskan muamelesinin biran evvel netice
lendirilmesi hakkında 

\ 

MuamP.lesi· 

Maliye V ekılietine 
10 -XII - 1929 
Maliye V ekaJetine 
15 -XII- 1929 

243 No ile karara rap
tedilmiştir 

201 No ile. karara rap
tedilmiştir 

M. M. Vekaletine 
15 - XII - 1929 

307 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekılietine 
15 - XII - 1929 

360 No ile karara rap
tedilmiştir 

Cevap verilmiştir 

15 - XII - 1929 

Maliye V ekaJetine 
15 - XII - 1929 
Adiiye V ekılietine 
15- XII- 1929 

271 No ile karara rap
tedilmiştir 

Devlet Şurasına 

Dahiliye V ekaletiııe 

15 - XII - 1929 

Maliye V ekaletine 
15 - XII - 1929 

Encümendedir 

Dahiliye V ekaletine 
16- XII - 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.~"e ve adresi 

3736 Bursa : Karaağaç ahalisi 

3737 Ayvalık :Şükrü 

3738 · Rize: Dursun 

3739 İstanbul : Bedros 

3740 Konya: Galip ve arkadaş
ları 

3741 Çubuk: Hasan 

3742 Ankara: Mükerrem 

3743 Manisa: Abdülkadir 

3744 İstanbul: Süleyman 

3745 İstanbul: Faik 

3746 Adana: Alıdülhakim 

3747 H aran: Hüseyin 

3748 İstanbul : Cemal 
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Arzuhal hul!sası 

Saydiye rüsumunun fazla alındığından 
şikayet 

tskanı hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Maluliyet maaşının verilmesi hakkında 

Gazinotarına muganni kadın ve ince saz 
getirilmesine müsaade edilmesi hakkınd 

Encümen kararının bir suretinin veril
mesi hakkında 

Sinop meb'usu merhum_ Şerif B~yin ku:- . 
larına münasip miktarda ikramiye ve-

Muamelesi 

Maliye V ekaletine 
16 - XII - 1929 

Dahiliye V ekaletine 
16- XII - 1929 
382 ·No ile karara i·ap
tedilmiştir 

5.30 No ile karara r,ap
tedÜmişÜr . 

361 No ile karara rıı:p
tedilmiştir 

Kara·r sureti . veriİ!niş
tir 

rilmesine dair 230 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hakkında verilen kararda hatayi adli 
olduğundan · affi ricasına dair 224 No . ile karara ziap

tedilmiştir 

Tasfiye kararının refi hak.kında Devlet. Şurasına 
28- XII- 1929 

Bedeli naktinin iadesi hakkında M. M. V ekilietine 
12- II- 1930 

Emvali metrukeden verilen hanesinin 
· istirdadından şikayet Encümendedir 
Jandarma kumandamndan şikayet Dahiliye Vekaletine 

15 -XII- 1929 

Harp zammından olan istihkakının ita
sına dair Maliye V ekaletine 

15 - II - 1930 
3749 Aydın: Nuri ve arkadaşları Kendilerine arazi verilmesi hakkında 375 N o ile . karara rap

t.edilmiştir 

3750 Midyat : Müsabüit 

3751 KuŞadası: Meryem 

3752 Uzunköprü: HayruHalı 

3753 Üsküdar: Kezhan 

Yedindeki deyin senedinin mahsup edil
mesine dair 

Müteveffa oğullarmdan kalan tekaüt 
maaşının verilmesi hakkında 

Tütün inhisar kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair 

Tahsis edilen şehit maaşma zam edilme
si hakkında 

278 No ile karara rap
tedilmiştir 

412 No jle karara rap
tedillniştir 

Maliye Vekilietine 
18 - XII - 1929 

M. M. V ekilietine 
18 - XII - 1929 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3754 Bayburt: Hal it 

3755 Ürgüp: llayriye 

3756 Rize: Ali Rıza 

3757 Antalya : Memet Emin 

3758 Artvin: Ziya 

3759 Manisa: Mustafa 

3760 Adana: Fazıl 

3761 Ankara: Akif 
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Arzuhal hul~sası 

ladei memuriyet ricasına dair 

Pederinden kalan 
tahsisi hakkında 

maaşrum kendisine 

Malıkumiyetinin affi halı:krnda 

A,çrğa çrkarıldığrndan iadei memuriyeti 
· hakkında 

Mnhasebei hususiyedeki mutlubatnun 
verilmesi hakkında 

Muamelesi 

253 No ile karara rup
tedilmiştir 

M. M. V ekaletine 
18 - XII - 1929 
Adiiye Vekaletine 
4- I - 1930 

M aliye V e kaletine 
18 - I - 1930 

Dahil iye V e kaletine 
14-I-1930 

Manisa Bağçılar Eankasile EmHik Ban
kasının teşriki mesai etmesine dair tktrsat V eka letine 

14 - I - 1930 
Kendisine hane ye arazi verilmesine dair Adiiye Vekalctine 

14 - I - 1930 
Harp zamları verilmesi hakkrnda Maliye Vekaletine 

14 - I - 1930 
3762 Trabzon: Hasan ve zevresi lsldinlarr hakkrndfl Dahiliye Vekaletine 

18 -XII - 1929 
3763 Merzifon : Meryem 

3764 Bayburt: Halit 

3765 Manisa : Melek 

3766 İstanbul: Sabri 

3767 lnegöl :Mashar , 

3768 .t stanbul: CeliU 

3769 Bor : Bekir Sıtkı 

3770 Çorum: Abdürrezzak 

3771 İstanbul: Verjin 

Temlik kanunundan istifadeleri hak-
kmda Maliye Vekaletine 

20 - XII - 1929 
İfldei memnriyeti hakkıncia 

Bağ·larrıırn teffiz muamelesinin yapılma

sı hakkmda 

Matlubat.mın verilmesi hakkında 

Vakfiye sicilinin bir an evvel çıkarılma
sı hakkrnda 

Şnrayı Devlet karurma itirı:ızr hakkında 

Memlekete gideceğinden yanlım yapıl
ması ricasına dair 

Miicldei umum'l muavini İlyas Efendi 
lıakkımla talıkikflt yapılmasına dair 

Memleketinde tı'1hman validesinin ls-
tanbula gtırnesine 
hakkında 

müsaade edilmesi 

203 No ile karara rap
tedilmiştir 

397 No ile karara rup
tedilmiştir 

Hıfzedilmiştir 

ıs- ı- 193o 

Ev. U. Müdürlüğüne 
8- 2- 1930 
195 No ile karara rap
tedilmiştir 

167 No ile karara rap
tedilm iştir 

Adiiye V e kaletine 
29 - I - 1930 

Dahiliye V ekaletine 
21 - XII - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3772 İstanbnl: Şevket 

3773 Bursa : Zehra 

3774 Ankara: M. Şevket 

377[) Şata.k : Remzi 

3776 Ankara: Mustafa 

3777 Ankara: Mustafa 

3779 Trabzon: İhsan 
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Arzuhal hulasası 

Tekaüt maaşma kıdem zammının ilave
si hakkında 

Rabasından kalan maaşm kendisine tah
sisi hakkında 

Malülin kanunundan istifade etmesi hak
lnmla 

1!)29 bütçesine dahil edilmiyen 
ııüfns h arcİrahı hakkında 

tah ri ri 

55 lira cezayi ııaktiye mahkum olduğun
dan affi hakkında 

Borçlanma kanuım mucibince kendih•rine 
tahsis edilen hanenin istirdat edileliğin

den şikayet 

Üçüncü fn·kaya vermiş olduğu erzak 
bedelinden olan matlubunun veri lmesi 
hakkında 

3780 O azi Antep: Mahmut ve ar- V eril C'n hanclere fazla fiat tahmin edil
kadaşları diğinden kıymetinin azaltılması hakkında 

37Rl Çerkcş: Hüseyin 

3782 Ereğli : Rıza 

3783 Nazilli: M. Hrfzı 

3784 Denizli : Osman 

3785 Tokat: Zı'yn ep 

3786 İstanbul: Ali 

3787 Ankara: K. Ziya 

Barrm kanunundan İstifadesi hakkında 

lşga ller i altında bulunan hanenin borç
lanma kanununa tevfikan ödenmesi hak
kınd a 

Mütekait maaşınrn azlığından ikramiye 
vrı·ilm es i hakkında 

Mahkumiyetinin affi hakkında 

Krııdisine emvali metrukeden bir ev tah· 
sisi huklnnda 

Manevi C'vladma eytam maaşr tuhsis edi
lip edilmiyeceğ·iuin bir karara raptı hak
kmcla 

Tasfiye kararnun ref'i ile iadei memuri
yeti hı:ıkknıda 

Muamelesi 

261 No ile karara rap
tedilmiştir 

M. M. Vekaletine 
21 - I - 1930 

325 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
21 - I - 1930 

596 No ile karara rap
tedilmiştir 

Mnliye VekaJetine 
25· - III - 1930 

l\1. M. Vekaletine 
21 - II - 1930 

549 No ile karara rup
tedilmiştir 

Adliye V ekaletine 
21 - II - 1930 

356 No ile karara rap
H~clilmiştir 

İktısat Vekiiletine 
21 - I - 1930 
317 No ile karara rap· 
tedilmiştir 

332 No ile karara rap
tedilmiştir 

234 No ile karara rap· 
tedilmiştir 

M aliye Vekaletine 
20 - II - 1930 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

3788 İzmir: A vni 
ı. 

3789 !stanbul: N azmi 

3790 M<'l·sin: Duı·muı;; 

3792 Üsküdar: Avni 

· 3793 ', Ankara: Rıza 

3794 Ankara: Ethem KatJ1an 

3795 Yıldızeli: H. Ferit 

3796 Mut: İsmail Hakkı 

_ 3798 Tekirdağ: Sali1ı 

3800 Trabzon : Asrın 

_ 3801 Gemlik: Şevke.1 

3802 İstanbul: .A. Şükrft 

3803 Bağdat: Zahide 

3804 Ankıira: A. Şerif 

3805 Bafra : Şevki 
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Arzuhal hulasası 

Teffiz suretile verilen arazinin ellerin
den alrndrğmdan şikayet 

Tekaüt maaşımn arttırılması hakkında 

Arazi komisyonunun tarialarma fazla k~y
met takdir ettiğinden şikayet 

Bir vazifeye tayini haklanda 

-Kadro harici çıkarddığından vazifesine 

Muamelesi 

Dahiliye V ekaletine 
21 -II - 1930 
278 No ile karara ra.p
tedilmiştü· 

320 No ile karara rap
tedilmiştir 

279 No ile karara rap
tedümiştir 

iadesi hakkında 282 No ile karara rup
tedilmiştir 

Arzuhal Encümenindeki evrakr hakkın
da şifahi izahat vermesine müsaade 
edilmesi hakkında Evrakma raptedilmiş

tir 
21 - ll - 1930 

Borçlanma kanunu mucibince kendilerine 
arazi verilmesi hakkmda 246 No ile karara rap

tedilmiştir 

terketmiş oldukları hane bedellerinin ve
rilmeFıi haklunda 

Tasfiye kararnun ref'i ile iadei memuri
ycti hakkında 

Harbi umumiele yanan emHik iıı e mukabil 
eml~k verilmesi hakkında 

uupnpp:q ru 

460 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V e kaletine 
26 - I - 1930 

Maliye V ekaJetine 
29 - I - 1930 

-~lc:ı a:ıal!.mmaın uupuı~ıp1r;nnp:> u~ı:>y 437 No ile karara rap
tedilrniştir 

Muayenehane küşadrna müsaade edilmesi 
hakkında 

Pederi vefat ettiğinden tekaüt rnaaşı ve
rilmesi hakkında 

Avrupada bulunduğu müddet zarfında 

verilmiyen iki senelik ücreti tahsiliyesi-
nin iadesi hakkında 

İskan haldurıda 

292 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hrf~edilmiştir 

7 - I -1930 

- 448 Nö ile karara rap
tedilıniştir 

Dahiliye V e kaletine 
1 - I - 1930 

3806 Zile : Harnit ve arkadaşları Zile kazasımrt ilhak edilmesi hakkında Dahüiye Vekaletine 
29 - I - 1930 



Kayit Arzuaal sahibinin isim 
N ve adresi 

3807 Bitlis: Osman 

3808 Pangaltı: Hayri 

3809 İzmit: Nafiz 

3810 İstanbul: İsmail 

3811 Ankara: Halim 

3812 Göre: Şakir 

3813 İskenderiye : Sait 

3814 Mersin: V eli 

3815 İstanbul: Abdullah 

3816 Ankara: İrfan 

3817 Ankara: Osman Nuri 

3818 Kuşadası: İbrahim ve arka
daşları 

3819 Mersin: Vehbi 

3820 Akşehir : İsmail 

3821 Ankara : Cemal 

3822 Ankara: Şevki 

3823 Rize: •rahir 

3824 İstanbul: R. Fehmi 
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Aazuhal hulasası 

Alay 18 - tabur 2 kumandanı Ziyaettin 
Beyden şikayet 

Vermiş olduğu arzuhale cevap verilmesi 
hakkında 

İstiklal madalyası verilmesi hakkında 

1928 senesine ait muam ele vergisinin affi 
hakkında 

Mesken zammı verilmesi hakkında 

Z:.ıptolunan tarlasının iadesi hakknırla 

Muamelesi 

Adli ye V e kaletine 
ll- I- ı930 

Cevap verilmiştir 
13 - I - 1930 
Maliye V ekaletine 
26 - I - ı930 

Maliye V elüUetine 
26 - I - ı930 

344 N o ile karara rap
tedilınişti r 
Dahiliye Vekaletine 
ıs - v - ı930 

H eyeti mahsusa karar mm ref 'i hakkında Eneümendedir 

Arazi komisyonunun takdir etmiş oldu
ğu luymetin fazlalığından şikayet 

Hollandadan gelen pirinçlerden ist.ilılak 

vergisi alınmaması hakkında 

Alay ustalığına tayini hakkrnda 

1stiklal madalyası verilmesi hakkında 

İskan muamelelerinin biran evvel intacı 
hakkında 

Mahkfı.miyetten affi hakkında 

j skanları hakkında 

Evvelce verdiği arzuhalinin 
bir karar verilmesi haklunda 

tetkiki ile 

Tasfiye kararının ref 'i ile i ad ei memuri
yeti hakkında 

Üç aylık ikaınet yevmiyesinin verilmesi 
hakkında 

Rolandadan gelen pirinçlerden 
vergisi alınmaması hakkında 

istihlak 

3ı2 No ile karara rap
teclilnıiştir 

404 N o ile karai·a rap
tedilnıiştir 

281 No ile karara rup
tedilmiştir 

Maliye V e kaletine 
ı8- II -1930 

Dahiliye V e kaletine 
ı- I- ı930 

204 No ile karara rap
tedilmiştir 
Dahiliye Vekaletine 
ı - I - 1930 

Evraka raptedilmiştir 
1 - I - 1930 

Maliye V ekaJetine 
3 - II - 1930 

198 No ile karara rap
tedilmiŞtir -

_404 N o ile karara rap
tedil:ıi:ıiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

3825 Kadmhaıı: Vehbi 

3826 Bafra: İbrahim 

3827 Ödemiş: Muharrem 

3828 Üsküdar: Ş. Raıniz 

3829 Alaiye: Mustafa 

3830 Alaiye: Mustafa 

3831 Bitlis: Arif ve arkadaşları 

3832 İstanbul: Fehıni 

3833 Afyôn Karahisar: Yusuf 

3834 Erzincan : İsınail 

3835 Çanakkale : Ali Keşfi 

3836 İstanbul :·Süreyya 

3837 İstanbul: Tevfik 

3838 Beşiktaş : Recep Kaya 

3839 Yeşilköy: G. Kemal 

3840 Burdur: Osman 

3841 Adana: Abdurrahman 

3842 Osmaniye: Ali Riza 
3843 Tekirdağ: A. Refik 
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Arzuhal hulasası 

Gayri kanuni tekaüde sevkedildiği hak
kmda 

İskan müdüründen şikayet 

İkramiye ile taltifi hakkında 

Mahkumiyetten affi hakknıda 

Mahkuıniyetten affi hakkmda 

Hapishaneden kesilen tayinlerinın ve 
rilmesi hakknıda 

Bitlisin vilayet haline kalbedilmesi hak
kında 

Hollandadan gelen pirinçlerinden istih
lilk vergisi alınmaması hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Harp zaınlarnıın verilmesi hakkında 

Sulh mahkemesindeki davalarının avu
kat ile beraber ınutenıedinin mahke
meye kabulü hakkında 

l\1. M. V. tİndeki ınatlubatnıın verilmesi 
hakkında 

Bulgaristandaki terkettiği emlakine 
ıın1kabil emlak verilmesi hakkında 

Açık maaşlarnmı tesviyesi ile devlet 
hizmetinde istihdaınma dair 

V ıı zifesinde ifa ettiği hizmete mukabil 
ilmımiye ile taltifi hakknıda 
ladei ıneınuriyeti hakkmda 

llaınının icraca infazma dair 
Smıfı ınuvazzafaya nakli ricasma dair 

Muamelesi 

244 No ile karara rap
tedilıniştir. 

484 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine 
1- I -1930 
Hıfzedilıniştiı· 

7- I -1930 
200 N o ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V e kaletine 
7- I- 1930 

239 No ile karara rap
tedilıniştir 

404 N o ile karara rap
tedilıniştir 

Hıfzedilıniştir 

5 - I- 1930 

262 No ile karara rap
tedilıniştir 

Maliye V ekaJetine 
26- I -1930 

278 No ile ka.rara rap
tcdilıniştir 

M. M. V ekilietine 
26- I- 1930 

Dahiliye V ekaletine 
26- I- 1930 

504 No ile karara rap
tedilıniştir 

Encümendedi r 
277 No ile karara rap
tedilıniştir 

Hıfzedilıniştir 

264 No ile karara rap
tedilıniştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3844 1skilip: Ali Riza 

3845 İskilip: M em et 

3846 Siirınene: Yusuf 

• 3847 Konya: Eteın · 

3848 Vnye : Ahmet 

3849 inebolu: Kanıil 

3850 Nemli zade Rahmi 

3851 Ankara: Ali Riza 

3852 Üsküdar: Naciye 

3853 Mersin : .Akif 

3854 Dörtyol : Ahmet 

3855 Akdağ : Alınıet ve arkadaş
ları 

3856 Konya: Vehbi ve Galip 

3858. Ankara : Yaşar 

3859 lnebolu : l\Iustafa 

3860 Galata: Cevdet 
_J 

3861 Pal u: İbral~im 

3862 Trabzon: A vni 

3863 Samsun: Yaşar ve arkada~
ları 

--- 361 -

Arzuhal hulasası 

İskilibin Çankırıya raptr hakkmda 

İskilibin Çankırıya raptı hakkında 

'l'e kaüdiyesiııi.ıı tezyidi hakkında 

. 
Muamelesi 

241 No ile karara rap
tcdilnıiştir 

241 No ile karara rap
tedilmiştir 

M. l\1. V ckaletine 
ll- I- 1930 

Açık ıua aşnıın verilmesi hakkında 263 No ile karara rap
tedilmiştir 

İadei ıuemuriyet ettirilmesi ha k kı nda 290 Np ilc karara rap
tcdilmiştir 

iadei nıemuriyet ettirilmesi hakkında 273 No ile karara rap
tedilmiştir 

Tra !non hapishanesindeki nıatlubuııun 
verilmesi hakkında · 3H9 No ile karara rap-

tedilmiştir 

ladei ınemuriyet dolayısile siclinin t as-
hihi hal{kmda 339 No ile karara rap-· 

Bir vazifeye t ayini hakkında 

l skam hakkımla 

lşgal ·ulunan hanesinin talıliyeı;i hak- · 
k mda 

tedilmiştir 

255 No ilc karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ckaletine 
ll- I- 1930 

Dahiliye V ekaletine 
ll- I- 1930 

'I'effiz ıııu fl-ıiı e l esinin intacı hakkında 288 No ile karara rap-
tedilmiştir 

nazinolarıuda iııcesaz çaldırılnıasnıa 

müsaade ettirilmesi hakkında 361 No ile karara rap
tedilmiştir . 

İskan oluueluğu hqııeııi ıı teffizi hakkın
da 

Tedaviilde kalan maaşlarının tesviyesi 
hakkında 

1ska ıi edildiğ i haneuin teffiz muamelesi 
hakimıda 

Necip Ağadan şikayet 

Rusyaua düçar olduğu zararnı tazmini 
lıakkıııda 

Jandarma knnıandanmdaıı şikayet 

306 No ile kaı:ara rap
tcdilmiştir 
t.:-~'o:i ' 
'·!\· ·\"' 

358 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
8- I- 1930 
Dahiliye Vekaletine 
8- I- 1930 

253 No ile karara rap
tcdilmiştir 

Dahiliye V ekaletine 
8- I -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3'864 Nazilli: Şaban ve arkadaş
ları 

3865 · Akdağ : Sadettin ve arka
daşları 

3866 Tavşaııcıl: Nuri 

-362 - · 

Ar~uhal hulisası 

Su kanallarının susuz aı-azideıı geçiril
mesi hakkında 

Teffiz muamelesinin İcrasına dair 

Muaveneti naktiyede bulunulması rica
sııla dair 

3867 hmir: Yahya Fabrikasınm imal ettiği meva~tan mua
mele vergisi alınmaması hakkında 

3868 İstanbul: Besim Tütün bayiliği için rühsatiye verilmesi 
hakkmda 

3869 Bursa: Şaban Miktarı kafi maaş tahsisi hakkında 

3870 Maçka: Tevfik ve arkadaş- İskan edildikleri hanelerden verilen 
ları . tahliye emrinin tehiri hakkında 

3871 Maçka: Tevfik İskan edildikleri hanelerden verilen 
tahliye emrinin telıiri hakkmda 

3872 Samsun : İsınail Hakkı Encümcndeki evrakmm biran evvel tet
kik ve intacı hakkında 

3873 Diyarbekir : Ahmet Bitlisin vilayet haline ifrağma dair 

3874 Elaziz : Sadullalı Bitlisin vilayet haline ifrağıııa dair 

3875 Maçka: Yusuf ve arkadaş- İskan edildikleri hanelerden tahliye 
ları 

3876 Mersin: Abdüsselam 

3877 Elbistan: Münevver 

3878 İzmir : Vasfi 

3879 Mersin : Nuri 

3880 Kars: Nurettin 

3881 Pendik: Hamide 

em irlcrinin tehiri hakkında 

Encümcıı kararmm kendisine tebliği 

hakkında 

Hacı Memet Beyden şikayet 

Bir vazifeye tayini · hakkında 

Malıktımiyetinin affi hakkında 

İskan edilmesi hakkmda 

Maaş tahsisi hakkında 

Muamelesi 

326 No ile karara tap
tediltniştir 

315 No ile karara rap
tedilmi~tir 

168 No ile karara rap- • 
tedilmiştir 

Maliye V ekaJetine 
9 - II - 1930 

Maliye V ekaJetine 
5 -II -1930 
272 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine 
8- I - 1930 

Dahiliye_ V ekaJetine 
8- I- 1930 

Dosyasına raptedilmiş

tir 
239 No ile karara rap
tedilmiştir 

· 239 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
8 - I- 1930 

Karar tebliğ edilmiştir 
7 - I -1930 
Hıfzedilmiştir 

29- I- 1930 

374 No ile karara rap
tedilmiştir 

249 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dalı il iye V ekaletine 
26- I -1930 

M. M. Encüıneni Riya
setine 
20- XI -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.M ve adresi 

3882 Burdur: Abdülkadir 

3883 Cumalr: Ali 

3884 Sarıkamış. : Şemsettin 

3885 E lbistan: Ahmet 

~ 363-

Arzuhal hul!sası 

Borcunun t.ecili hakkında 

İskanile arazi verilmesi hakkında 

Müterakim maaşlarmm verilmesi hak-

Muamelesi 

521 No ilc karara rap· 
tedilmiştir 

Maliye VekaJetine 
2- I- 1930 

kında 391 No ile karara rap

Tasfiye kararının refine dair 
tedilmiştir 

Maliye V ekaletine 
20- I- 1930 

3886 Sandı.kh: lbra.him ve arka- Kazalarmda mahkemei asliye teşkili 
daşları hakkında 2ti8 No ile karara rap

tedilmiştir 

3887 İstanbul : Necati 

3888 Üsküda:r: Sami 

3889 İzmir : Fehroi 

3890 Bal.ıkesir: Ahmet Mucip 

3891 Samsun.: Osman 

3892 Urfa: Müslim 

3893 Yozgat: A vni 

3894 Koçhisar: Mustafa 

3895 Ankara : Harndi 

3896 Erzincan: Hultısi 

3897 Elbistant: Ahmet 

3898 :Süleyman 

3899 Eskişehir : Rafize 

Heyeti mahsusa kararının Ali Karar 
Heyetince tctkik edi lmesi lıakkmda 

Hnkkı tekaücliyesinin veri lmesi hak-
kında 

Maişetinin temini için bağ ve arazi veril-

Heyeti Umumiyeye 
2R- II- :J-930 

Maliye V ekaletine 
2R - I - 1930 

mesi hakkında 266· No ile kararif rap

Tasfiye kararının refi hakkında 

On iki çocuk babası olduğ·ımdan maaş 

tahsisi hakkında 

Aşaı· borcundan muafiyeti hakkında 

Hazineye ait hane bedelinin mukassatan 
tediye etmesine dair 

Ali Çavuş ve Mustafa hakkında şikayet 

1930 senesi bütçesinde maaşma zam ya
pılması hakkında 

Mektepten ihraç muamelesinin refi ile 

.tedilmiştir 

G43 No ile karara rap-
tedi lmiştir 

Dahiliye VrkiHetine 
1 -I - 1930 
248 No ile karara rap
tedilmiştir 

:Maliye Vekii.letine 

16- II- 19.30 
269 No ile karara rap
tedilmiştir 

Bütçe Encümenine 
30- IV- 1930 

tekrar devamı ricasına dair 119 -No ile karara rap
tedilmiştir 

Tasfiye kararnun refine dair 543 No ile karara rap
ted!lmiştir 

1 skan edilmesi hakkında Dahiliye V ekaletine 
16 - I - 1930 

İkramiye ile taltifi muamelesinin tesrii 
hakkında Evrakile birleştirilmiş

tir 
16- I- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

3900 İzmir: Seyfettin 

3901 İstanbul : Nikola 

3902 Artvin : Remzi 

3903 İstanbul : Ali Besim 

3904 Çatalca: Ahmet 

3905 Trabzon: Ahmet 

3906 !stanbul : Loon Şomman 

3907 Sürmene: Hüseyin 

3908 Trabzon : İsmail Hakkı 

3909 Ankara: Dursun 

3910 .Istanbul: Nuri 

3911 Adana : !smail Hakkı 

3912 Üsküdar: Suphi 

3913 İstanbul : Vera Çıtrigof 

3914 Ceyhan : Hasan 

391 5 Rize: Abdullah 

3916 Mudanya: Mükerrem 

3917 Adana: H. Pirzayit 

~364-

Arzuhal hulasası ı , Muamelesi 

C:ayı·i · mübadil addedilmemesi hakkrnda Hıfzedilmiştir 

20- I- 1930 
Hakkı tas·arrufu bulunduğu hanenin is-
tirdat edilmemesi hakkında Hrfzedilmişt.ir 

, , 29 - I - 1930 
Müterakim maaşlarrnrn t esviyesi hak-
kında Maliye V ekilietine 

29- I- 1930 

Tütün beyiyesi ruhsatiyesinin verilmesi 
hakkrnda 

'fahtr tasarruflannda bulunan arazinin 
istirdat edilmemesi hakkında 

1stiklal madalyasile taltifine dai r 

İcrayi veldUete müsaade edilmesi hakkın
daki evrakrum tesrii intacı hakkında 

İadei memnriyeti hakkında 

Tütün İnhisar İdaresindeki matlubunun 
tesviyesi hakkında 

Tasfiye kararının ref 'i hakkmda 

Tasfiye kararrnrn ref'i ile iadei ınemnri

yeti hakkında 

Aldığı harcırahının iadesi cihetine gidil
memesi hakkmda 

Memnriyetine iadesi haldnnd;;ı 

Mutasarrrfı bulunduğtt hanenin istirdat 
edilmemesi hakkmda 

Tarlalarnun işl etilmekten 'menedilmcme
si hakkrnda 

Hakkı tasarrufıma müdahale edilme- . 
mesine dair 

lkramiye ile taltifi hakkında 

İskam lıakkmda 

lVIaliye V~kaletine 
16- I- 1930 

524 No ile karara rap
tedilmiştir 

770 No ile karara rap
t edilmiştir 

907 No ile karara rap
t edilmiştir 

İktısat V ek aletine 
16-I-1930 

388 No ile karara rap
tedilmiştir 

245 No ile karara rap
t edilmiştir 

257 No ile karara rap
t edilmiştir 

145 No ile karara rap
tedilmiştir 

Kanunlar Kalmine 
28 - I- 1930 

Hıfzedilmiştir 

16 - I - 1930 ' 

1ktrsat Vekaletine 
16- I- 1930 

235 No ile karara rap
tcdilmiştir 

253 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine 
16 - I- 1930 



Kayit Arzuhai sahibinin isim 
.JG ve adresi 

3918 Rize: lsmail Hakkı 

3919 Uşak: Nuri 

3921 İstanbul: Hüsnü ve arka
daşları 

3922 İstanbul: Nazım 

3923 Çankırı: Şevki 

3924 !stanbul: Hnlfısi 

3925 Adapazarı : Servet 

3926 Kuşadası; İbrahim ve arka
daşları 

3927 , Kasımpaşa: N eb iye 

3928 lskilip: 1\[ustafa 

3929 Lfidik: Necip 

3930 Trabzon : :Memet 

3931 Karaman : Ziya P. 

3932 İzmir: Hasan 

3933 . Kemal paşa : H. Avni 

3934 İstanbul : M. Halis 

-365-

Arzuhal hul1sası 

Heyeti mahsusa kararının Ali Karar 
Heyetince tetkik edilmesi hakkmda 

Mahkeme ilammm teufizi h:ıkkmda 

1 ınal ettikleri işlerden muamele vergisi 
alınmaması haklernda 

Milli san'atların 
hakkında 

inkişaf ve himayesi 

Mahkfımiyetipin affi hakkında 

EmHi,ki milliyrden alacağının tesviyesi 
hakkında 

Hudut haricine çıkarılan zevcinin affe-

Muamelesi 

Heyeti Umumiyeye 
28- I -1930 
Maliye Vekaletine · 
16- I- 1930 

Maliye Vekaletine 
16- I- 1930 

İktısat Vekaletine 
16- I-- 1930 
Adiiye Vekiiletine 
16- I-- 1930 

Maliye Vekaletine 
16- I-- 1930 

d ilmrsi hakkında 284 No ile karara rap
tedilmiştir 

tskanları hakkında 

Mntasarrrfı bulunduğu kabristanrn be
lediyrye terkedilmemesi hakkrnda 

İskilibin Çan km ViHiyetine raptr ha k
krnda 

Kaznlaı·da mahkeme teşkili hakkında 

Gümrükte kalan eşyayr ti cariye malla-

Dahiliye Vekaletine 
16- I- 1930 

Dahiliye Vekil.letine 
16 - I - 1930 

Evrakına raptedilmiş· 

tir 
29 - t - 1930 
Adiiye Vekaletine 
16-I-1930 

rnım iadesi hakkmda 659 No ile karara rap
tedilmiştir 

Einlak verilmesi l'icasma dair 405 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hukuku memnnasrnm iadesi hakkında Adiiye Vekil.letine 
16 - I - 1930 

'l'asfiye kararmm ref'i hakkında 357 No ile kurara rap
tedilmiştir 

!mal ettikleri yangm söndiirme aHitr
mn HiikCıınetçc alınması hakkında 

393G İsparta: Agah ve arkadaş- Ha cr Memet Beyden şikayet 
ları 

352 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hifzedilmiştir 

12 - I - 1930 
3936 Çatalca: Ömer Mirastan mahrum edildiğinden şikil.yet 494 No ile karara rup

tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.M :ve adresi 

39~7 Eskişehir: M. Ali 

3938 · Ankara: Halil · 

3939 Ankara: K. Ziya 

3940 A vıı.ı1os: Ethcm 

3941 Dinar: Osman ve arkadaş

ları 

3942 Trabzon : Lutfiye 

3943 Çorum: Abdürrezzak 

3944· İstanbul: Senekof 

3945 Zonguldak: İsmail 

3946 İstanbul : Hilmi 

3947 İstanbul : Lütfi 

3948 İncesu : Sabri ve arkadaş-

ları 

3949 Ankara: Memet 

3950 Kastamonu : Faik 

3951 Sinop: Adem. 

-366~ 

Arzuhal hulasası 

MahkCnn olan 
k mda 

mahdumunun affi hak-

Tekaüt maaşının on seneliğinin def'a
ten verilmesi hakkmda 

Tasfiye ·kararmm Şurayı Devletçe ref
edildiğ·inden yeni bir vazifeye tayini 
hakkında 

Gayri kanuni olarak mahkemeye veril
diğinden şikayet 

Delialiye mültezimliğinin gayri kanuni 
olarak verildiğinden şikayet 

Zevcinden kalan maaşmm tezyidi hak
kmcla 

Sabık Çorum Müddei Umumisi Eyyup 
Beyin tahkikat evrakının Adliye Ve
kaletine tevdi edilmesi hakkında 

Birnderinden kalan apartmamn sahte 
bir senetle başkasma verildiğinden şi 

kayet 

Ali Karar Heyetindeki evraknun kat''i 
bir karara raptr hakkında 

Haksız olarak işten el çektirildiğinden 
şikayet 

Müddeti zarfmda müracaat etmediği 
için Ali Karar Heyetince kabul edilme
diğinden mağduriyetine meydan veril 
memesi ricasına dair 

İskandan şikayet 

Heyeti mahsusa karurma itiraz 

Müterakim maaşlarının verilmediğin

den şikayet 

Tütün inhisarmdan şikayet 

Muamelesi 

381 No ile karara rap
tedilmiştir 

456 No ile karara rap 
tedihtıiştir 

Maliye V ekaletine 
6 - IV - 1930 

Adiiye Vekaletine 
21 -I - 1930 

406 No ile karara rup
tedilmiştir 

323 No ile karara rup
tedilmiştir 

Adliye V ekiiletin e 
21 - I - 1930 

Maliye V ekaletine 
29 - I - 1930 

M. M. V ekaletine 
29 -I- 1930 

Adl iye V ekaletine 
21 - I - 1930 

K. Kalemine 
28- II- 1930 
Dahiliye Vekaletine 
21- I- 1930 

Hıfzcdilmiştir 

4- VI - 1930 

351 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye V ekiiletin e 
21- I - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
J~ ve adresi 

3952 Ankara : Ayetullah 

3953 Çankırı: Hilmi 

3954 Pendik : Memet 

3955 Devrek: Memet· 

3956 İstanbul: Peride 

3957 · İstanbul: Ömer 

3958 Bursa: Meınet 

3959 Afyon Karahisar: M. Nuri 

3960 Tarsus: Emrullah 

3961 Sıvas : Memet 

3962 Bafra : Zeliha 

3963 İstanbul: Rasıh 

3964 İstanbul: Hakkı 

3965 Mersin: Memet 

3966 Bafra: Hasan 

· 3967 Ci de : · Ham di 

3968 Dinar : Ali Dede 

3969 Mudurnu: Ali 

-367-

Arzuhal buiAsası 

Açık maaşlarının tesviyesi hakkında 

ladei memuriyeti hakkında 

Açık maaşının tesviyesi hakkında 

Nisbet dahilinde kazanç vergisinin tar
hedilmesi hakkında 

Eytam ve eraınil maaşının tezyidi hak
kında 

Mazuliyet maaşının verilmesi hakkında 

Muamelesi 

Evrakile birle_ştirilmiş
tir. 
23- I- 1930 

Adli ye V ekaletine 
21- I- 1930 
255 No ile karara rap
tediimiştir 

Hıfzedilmiştir · 
28- I -1930 

386 No ile karara rap
tedilmiştir 

256 No ile karara tap
tedilmiştir 

İstİdasının intacı hakkında Encümendedir 

İhtilas maddesinden maznun bulunduk-
larından haklarındaki muamelenin tes
riine dair 

Arzuhaline cevap verilmesi hakkında 

Maaş tahsisi hakkında 

Zevcinin kanunsuz olarak tevkif edil-

Evrakile birleştirilmiş
tir 
25- I- 1930 
Cevap verilmiştir 
23- I- 1930 
242 No ile karara rap
tedilmiştir 

diğinden şikayet Evrakile birleştirilmiş
tir 

Tekaüt farkı maaşının itasr hakkında 

Açık maaşmın tesviyesi hakkında 

Gazetesinin kapanmasından şikayet 

Tahtı tasarrufunda bulunan tarlanın is
tirdat edilmemesi hakkında 

Cide hapishanesindeki alacağmın veril
mesi hakkında 

Derdesti muamele evrakınm şubece tet
kik ettirilmesi hakkmda 

Kazanç vergisinden affi hakkmda 

23- I- 1930 
Maliye V ekaletine 
29- I- 1930 

291 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hrfzedilmiştir 

13- I- 1930 

Dahiliye Vekaletine 
26- I- 1930 

362 No ile karara rap
tedilmiştir 

M. M. V ekaletine 
19- I- 1930 

603 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.~ ve adresi 

3970 Eskişehir: Memet 

3971 Ankara : Fahri 

3972 · Kastamonu: Ahmet 

3974 Kasaba: Ahmet 

3975 Nazilli: Mustafa 

3976 Söğüt: Fahri 

3978 Bafra : İsmail Hakkı 

\ 

3979 Kastamonu: Ali Çavuş 

3980 Bafra: Seniha 

3981 Bafra: Süreyya 
daşları 

3982 Ankara: Sadullah 

3983 Samsun : Hafız 

3984 Edirne : Ayşe 

3986 Yenişehir : Ömer 

3987 Yenişehir: Ahmet 

ve arka-

3988 Zonguldak : Hüseyin 

3989 Konya: Mustafa 

3990 Konya: M. Sıtkı 

-368-

Arzuhal hula:ıası 

Bir memuriyete tayini hakkında 

Harcırahınııı biran evvel itası hak
kında 

Fazla kazanç vergisi tarhedildiğinden 
şikayet 

Heyeti ı;ııahsusa kararının raf' ine dair 

Nazilli hapishanesindeki alacağının ve
rilmesi hakkında 

M:azuli'yet maaşının verilmesi hakkında 

Arzuhalinin tesrii intacına dair 

Hapishanece tayinlerinin kesildiğinden 
şikayet 

Kocasının katili ha,kkında t akibat İcra
sına dair 

Kobak oğluna verilen emlakte hazinenin . 

Muamelesi 

M. M. V e kaletine 
29- I -1930 

Hıfzedilmiştir 

29- I- 1930 

562 No ile karara rap
tedilmiştir 

28- II -1930 
Kanunlar Kalemine 
411 No ile karara rap
tedilmiştir 

D ah ili ye V e kaletine 
29 - I -1930 
Dosyasına raptcdilıniş

tir 
25- I -1930 

363 No ile k.arara rap
tedilıniştir 

Adli ye V e kaletine 
29- I- 1930 

zararı olduğuna dair Hrfzedilmiştir 

Arazilerinin kendilerine verilinciye ka
uar vergilerinin tehiri hakkında 

Kendisine vakfedilen arsanm istirdat 

4- V -1930 

Dahiliye Vekaletine 
29- I- 1930 

edilmemesi hakkında 463 N o ile karara rap
tedilmiştir 

lskaıu hakkında Dahiliye V ekaletine 
2- I- 1930 

Ceza hakiminden şikayet 

'l'effiz edilen arazisinin muamelesinin 
icı·asına dair 

Fuzuli işgal edilen arazisinin müzayede 
ile satılmasma dair 
ligının bataklığı hakkmda 

Muamele vergisinin haddi layikına ten
zili hakkında 

Adiiye V ekaletine 
29- I- 1930 

Dahiliye V ekaJetine 
Z6- I- 1930 

Encümendedir 
302 No ile karara rap
tcdilmiştir 

461 No ile karara rap
teclilıniştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

3991 Kasaba: Cemal 

3992 Antalya: Fa tma 

3996 Ödemiş : Haklu 

3997 Sıvas: Eyup 

Ş998 Bursa: Eyup 

3999 Üsküdar: Mustafa 

4000 Ankara: Abdullah 
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Arzuhal Jıulasası 
-------------------------------· 

Heyeti mahsusa kararına mahkeme ma
rifetile hüküm verilmesine dair 

Tahsis kılınan maaşnun tavkif edilmc
mesi hakkında 

Aı:;ıkta kaldığı müddcte ait maaşnun 
itasr hakkmda 

İadei nıemuriyet istirhamıııa dair 

Mahklınıiyetinin affi hakkında 

M.ütcmkim tekaüt tahsisatlarııuıı itasr 
hakkında 

Harcırahlarııım itası hakkmda 

Muamelesi 

M. M. Vekaletine 
28- ı- 1930 

M. M. Vekaletiııe 
28- I -1930 

Dahiliye VekaJetine 
29- I -1930 
556 N o ile karam rup
tedilmiştir 

Adiiye VekaJetiııe 
8- II- 1930 

Maliye V ekaletiııe 
19 -II- 1930 
419 No ile kaı-ara rap
tedil miştir 

4001 Ankara : Arif ve arkadaş- Bağ yo llal'lnın tamiri hakkında 
ları 

Maliye Enciimeııiııe 
29- I- 1930 

4002 Bursa: Abbas Tckaüt maaşı muamclcsiııin tcsrii lıak

kıııda lVIaliye Encümeniııc 
23- I- 1930 

4003 Ödemiş: Lıltfi ve arkadaş- Avukatlık kauunu mucibince baro olan 
ları ycdcL"dc dava vekilliği yapwalal'l lıak-

kmd 400 No ile karara rap
tcdilmiştir 

4004 !stanbul: Fehmi ve arka- lVJaaş lat·ını1an teluıüdiyc kcsilnıcnıesi 

daşlarr hakkında D ah i liye V ekaletinc 
29- I- 1930 

4005 Niğde: Sadık 

4006 Göksu: Mustafa 

4007 İzmir: Mustafa 

4008 Elbistan: Reşit ....... 
·' 

4009 Cebeliberekct: Fa tma 

4010 Malatya: Mahmut 

'. 

H apislıaııcce kesilen tayınlarının veril
mesi hakkında 

Memnriyetinc iadesi hakkında 

368 No ile karara rap
tcdilmiştir 

Maliye Vekalctinc 
29- I- 1930 

Arazi Ye emlak verilmesine dair Dalı ili ye Vekaletine 
29- I- 1930 

Bankaya olan borçlarnun tecili hakkrııda 569 No ile karara rap
tedilmiştir 

l\iallarına maliyece müdalıale edilmemc
si hakkında 

Bedeli nakti verdiği halde tekrar aske
re alrııdrğrndan matlubunuıı iadesi hak
kında 

Mal iye V ekalctinc 
29- I- 1930 

Maliye V eldietine 
29- I -1930 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

4011 Şimdinan: Şikuk Şinko 

4012 Urfa: mahkumlan 

4013 Rize~ Abiele 
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Arzuhal lıulasası 

Türkiycyc gelmesine müsaade edilmesi 
hakimıda 

Mu hküıııiyetleriııi ıı affi hak kı mla 

Cihcti askcriyccc işğal edilen hanesinin 
bedeli icarının verilmesi hakkında 

4014 Kars: Mahmut ve arkadaş- Jskaıı olunduldan yerden çıkarılınaına-
ları 1 an ricaswa dair 

401!J !stanbul: Hafız Rüştü ve lraıı lıalılarmın Şekli sabıkı vcçlıilc 
arkadaşları 

40J 6 Trabzon: I-Isan 

4017 Ankara: Avni 

· 4018 Bafra: Senih a 

4019 Bafra: lVIemct Çavuş 

4020 · Erzurum: Münip 

BilJ. Anka ra : lVI. Davut 

4021 Konya: Mustafa 

4022 Çeuıeşkezek : Cemal 

4023 Aydın: Süleyman 

4024 Eskişehir : Ahmet 

4025 Niğ·de: Hanife 

mcmlckctc girmesi müsaadesine dair 

G ümüşanc valisinin sui istimaline dair 

Mahkümiyct kamnıun yeniden tctkikı 
hakkmda 

Babasının katili hakkmda takibatta bu
lunulması hakkında 

lHalık{uniyctiııin affi hakkında 

Vazifesine devamma müsaade edilme
si hakkrııda 

Evrakının yeniden tctkikr hakkında 

llgrn bataklığnıa dair 

Aı;ığa çıl~arıldığındaıı bir vazifcyc tayi
ni hakkında · 

1\futasarrıfı bulunduğu emlak ve arazi
nin teffiz muamelesinin tesrii intacma 
dair 

Eskişehir maliye tctkik mcmmundan 
şikayet 

Emvali ınetrukeden emlak ve arazi ve
rilmesi hakkmda 

Muamelesi 

Hariciye Ve,kaletinc 
28 -V- 1930 
304 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

Maliye V ekalotine 
29- I- 1930 

Dahiliye Vekalctinc 
29- I- 1930 

377 No ile karara rap.
tedilmiştir 

Dahiliye V ekalotine 
·29- I- 1930 

Adliye V ekalotine 
29- I- 1930 

424 No ile karara rap
tcdilmiştir 

Adli ye V ekalotine 
29 - I -1930 

385 No ile karara rap
tcdilmiştir 

334 No ile karuru rap
tedilmiştir 

Evrakma raptedilıniş

tir 
2- II- 1930 

Maarif V ekalotine 
2- II- 1930 

Dahiliye V ekaletine 
2- II -1930 

Dahiliye V ekaletine 
2- II -1930 

484 No ile karara rap
ted ilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4026 Malatya: Münevvcr 

4027 Malatya: Yusuf 

4028 Ankara: Saffet 

4029 Denizli: Hürmüs 

4030 Eskişehir: Vehap 

4031 Kayseri : Rüstcm 

4032 Divrek: Mahmut 

4033 Yalvaç: İsmail 

4034 Adapazarı: :Mcmet 

4035 Kırşehir: Yusuf 

4036 Gümüşane: Rifat 

4037 !stanbul: Mihrican 

4038 Kastamonu : Ahmet 

4039 Aydın: Müslim 

4040 Düzce: İbrahim 

4041 Bayburt: lVIemet 

4042 Zara : Artin 
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Arzuhal hulasası 

Oğlundan kalan mütcrakim maaşlannın 
verilmesi haklnnda 

Bir memuriyete tayini hakkında 

Ac_:rk maaşmm tesviyesi hakkında 

İsldn ettirilmesi hak krncla 

Çalışmış olduğu şirketten tazminat ve 
ycymiyc verilmesine dair 

Veraset muamelesi ha kkmda 

Nisbet dahilinde kazanç vergisi taı·hc-

Muamelesi 

ıvı. M. V ekalotine 
2- II -1930 
Adli ye V ekalotine 
8- II- 1930 
314 No ilc karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V eldilotine 
2- II- 1930 

Dahiliye V ckaletifıc 
2- II- 1930 
Adiiye V ek~ılctine 
2- II- 1930 

dilmcsi hakkmda 310 No ilc karara rap
tedilmiştir 

Fabrikasmm banka tarafrııdan iadesine 
Jair 

Gözlerine ariz olan hastalıktan dolayı 

tekaüt maaşı tahsisi hakkında 

Tasfiye kararının ref'ile yenielen bir 
vazifcyc alınması haklnnda 

'rnrl H. Nahiyesinclc lıir mahkeme teş
kiline dair 

Topçu yüzbaşısı Halit Boyle evlenmesine 
M. l\1. Vekalctinden müsaadesine dair 

Tekaüt maaşnırn tam olarak vNilmesi 
hakkında 

İskan muamelesinin biran evvel intacı 
lıakknıda 

Tapu muamelesinin mahkemede uzun 
müddet kaldığından şikayet 

Kaymakam Beyin ahalidrn ianc topla
dığmdan şikayet 

Hanelerinin mal müdürü tarafından sa
tılchğınclan iad esi istirlıanıma dair 

Tktrsat Vekaletinc 
2- Il-1930 

420 No ilc karara rap
tcclilıniştir 

377 No ilc karara rap
tcclilmiştir 

429 No il c karara rup
tedilmiştir 

392 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

441 No ilc karara rap
tcclilmiştir 

Dahi liye V ekaJetine 
2- II- 1930 

Adli ye V okuletine 
2- II- 1930 

Dahiliye V ekalotine 
2- II -1930 

::\Ialiyc V ekalotine 
8- II- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4043 Ceyhan: Fazıl 

4044 Adapazarı: Yakup 

4045 V an : Hamza 

4046 Karaağaç: İbrahim 

404 7 ' Ki gr : Şükrü 

4048 İzmir: Hüseyin 

4049 Kcbzc : Akif 

4050 Çanakkale: :ıvı. Ali 

4051 Yusuf Eli: Rabia Salih 

· 4052 Balıkesir: Şükrü 

4053 Samsun : İsmail Hakkı 

4054 !stanbul: Arif 

4057 Edirne : Abdullah 

4058 İstanbul: Rafize 

4059 Isparta: Osman 

4060 Çcrkcş: Süleyman 

4061 Keskin: İzzet 
40G2 Manisa: Kazım 

4063 M. Kemalpaşa: Rasim 
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Arzuhal bulasası 

Ceyhanm .Adanaya raptı hakkında 

! cra dairesinden şikfıyct 

Eşkiyalar tarafından soyulduğundan 

muavcnet edilmesi hakkmda 

Kaymakam Tevfik Bey hakkında şika

yet 

Harbi umumideki zararmm tazmini hak
kında 

Yeniden muhakeınesinin i crasil c mağ
dur bırakılmaması hakkında 

Vaki olan hntayi adlinin nffi hakkmda 

Tasfiye kararmrn rcfi hakkmd a 

Maaş tahsisine dairolan 
tesı·iine dair 

munmelenin 

Heyeti mahsusa kararının ref'ine dair 

Adliye Veldlletinden şikayet 

Bit· memuriyete tayini hakkmda 

Şumyr Devletten Başvekalete gönderi
len evrn lmıın tesrii intacrna dair 

İskan edilmesi hakkında 

Aldıkları araziyi bedel mukatbilinde 
kendilerine verilmesi hakkında 

Posta müdürünün paralarını gasbet
tiğinden şikayet 

İkramiye talebi hakkında 
Girittetki eml 4kine mukabil emlak ve
rilmediğinden şikayet 

Vazifei sabıkasına iadesine dair 

Muamelesi 

330 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adliye Vekaletine 

8 - II- 1930 

Dahiliye Vekal etine 
8 - II- 1930 

404 No ile karara rap
tcdihniştir 

341 No ilc karara rap
tcdilmişti r 

573 No ile karara rap
tcdilmiştir 

531 No ile karara rap
tcdilmiştir 

1 ktısat V cka1etinc 
S - II- 1930 

M. M. Vekaletine 
25 - V - 1930 
340 No. ile karara rap
tedilmiştir 

Ad. V ekSietine 7 - II -
1930 
395 No. ile karara rup
tedilmiştir 

Ad. Vekaletine 19 -
n - 1930 
Da. V e kaletine 8 - I -
1930 

568 No. ile karara rap
tedilmiştir 

Da. V eka.letine 8 - I -
1930 
Encümendedir 

372 No. ile krara rap
tedilmiştir 

Maarif Vekaletine 
8- II - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isi m 
M ve adresi 

4065 Avanos : Mustafa 

4066 Erzincan: Ali 

4067 Maliye VekaJcti 

4068 Ayum: Recep 

4069 Trabzon : tlyas 

4070 Bayburt: Kftmil ....-

4071 !stanbul: Hacer 

4072 Adapazarı: Mcmct 

4073 !stanbul: l\L Kasım 

4074 Ağva: İsmail Hakkı 

4075 Erdck: Arif 

-373-

Arzuhal hulasası 

Or·man memurlarmdan şikayet 

'l'crfihi hakkmda 

Türk :fabrikaları cemiyeti reisi İsmail 
Beye alt telgra:fm İktısat Vekaleiine 
gönderilcliğine dair 
lsk~m oluduğu hanenin tef:fiz mua
melesine dair 

Malul olduğu cihetle dereec üzerindeıt 
maaş tahsisi hakkında 

K ayınakarndan şikayet 

Maaşımn kesildiğinden şik~yet 

Mahkümiyetinin a:ffi hakkmda 

Maaşının tashihi hakkında 

Terfihi bakkrnda 

İskan edilmesi hakkında 

4076 İstanbul: Perukar Cemiyeti Hafta tatili kanun n ahka.mmın tadili 
hakkmcla 

4077 Adana: l\'[cmct Yapılan su i İstima 1 in zah i re çrlmtrılma 

sı haldemda 

4078 Oazia.ntrp: Memet Ali 

4079 !stanbul: Mustafa 

4080 Vize : lsmail Hakkı 

4081 Pulathane : Nusrat 

4082 Pulatlıane: Gül:fem 

Mazuliyet maaşı tahsisi hakkında 

Bekçilik vazifesinin ınuğayir bir su
retle ifası hakknıda 

Heyeti mahsusa kararlarının Meclisi 
Alice tetkikile mağduriyetine nihayet 
verilmesi hakmda 

Vazifelerini sui istimalden dolayı tahtı 
tevki:fe atlmdıklarmdan aci len icrayi 
tahkikat eelilmesi ha k kın da 

Tahtı tevki:fe alınan mahclumunun iadei 
vazifesi istirlıamı hakkında 

Muamelesi 

lk. V ekaJetine 8 - II -
1930 
398 No ile karara rup
tedilmiştir 

Encünıendedir 

Da. Vekaletine 
8 - II - 1930 

8 - II - 1930 

Da. V ekaletine 
8 - II - 1930 

_, 

353 No ile karara rup
tcdilmiştir 

472 No. ile karara rap
tedilmiştir 

342 N o ile karara rup
tedilmiştir 

560 No ile karara rup
tedilmiştir 

Da. Vekaletinc 8 - II
]930 

Da. Veka.letine 8 - U-
1930 

Da. V ekaJetine 8 - II
]930 
Ma. V elealetine 2 - II-
1930 

Dahiliye Vekaletine 
ı o- n- 1930 

Evrakma raptedilmiş

tir 10 - II - 1930 

457 No. ile karara rap
teclilm iştir 

457 No ile karara rap
tedilıni~tit 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

40 5 Manisa: lVIüveddet 

4086 Galata: Jogof 

4087 Adana: Cuma Ali 

408 Bayburt: Memet 

4089 Ankara: İbrahim 

4090 Göynük: Zeliha 

4091 İstanbul: Zeki 

4092 Edirne: Mehmet 

4093 İstanbul : Cevdet 

4094 Osmaniye: İbrahim 

409!i Üsküdar: Raif 

4096 İstanbul: Adnan 

4097 Develi: H. Hulusi 

4098 Isparta: M. Ali 

409() Denizli: Hatice 

4100 

4101 lstaulml: Meftun 

4102 Kütahya; Ali 
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Arzuhal hulasası 

Emvaline karşılık olarak verilen gayri 
menkulatm istirdat edilmesi hakkında 

İstirdat olunan apartmaunun iadesi 
hakkında 

Defteri hakani baş kfttibi Memet Nuri 
Efendiden alacağının talısili hakkında 

!ane suretilc toplanan yirmi bin liramn 
sui istimal eelilcliğine dair. 

Muamelesi-

610 No ile karara rup
tedilmiştir 

501 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adliye Vekilietine 
1 O- II- 1930 

Dahil iye V ekaJetine 
10- II- 1930 

Oaip olan öküzün buldurulmasma dair _Dahiliye Vekaletine 
10- II -1930 

Kendisine intikal eden emval ve metru- -
ldtrn verilmesi hakkında 509 No ile karara rap

tedilmiştir 

Tcrfihi halilimda 

Malıkumiyetinin affi haltinnda 

Arzuhalinin tes'rii intacı lıakkmda 

509 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adliye Vekaletine · 
10- II- 1930 
Karar sureti gönderil
miştir 

10-II-1930 
Cebelibereket tapu müdüründen şikayet Maliye Vekaletine 

10- II -1930 
MaliHen tckaüde sevki lı akkmda M. M. V ekaJetine 

JO- II -1930 

:Mektebe kaydettirilmesi bakinnda M. M. Vekaletine 
10- Il- 1930 

Kaymakam Şakir Bey hakkmda şikayet Dahiliye Vekaletine 
JO- U- 1930 

Altıncı fırkaya vermiş oluuğu erzak 
bedeli hakkrnda 426 No ile karara rup

tedilmiştir 

Askerlikte şehit olan oğlundan dolayİ 

maaş tahsisine dair 

lstihkam taburu hesap memuru Esat 
Efendinin açik maaşımn tesviyesi hak
kında 

1stiklal madalyasilc talti:f'i hakkında 

Malıkumiyetinin affi haklunıla 

M. M. Vekaletine 
19- n -1930 

Hıfı:edilmiştir 

12-Ill-1930 
339 No ile kar·::ıra rup
tedilmiştir 

Encümendedir 



-375 -

Kayit Aı:zuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

t!104 Bayburt: Ahmet 

4105 İskilip: Hüseyin 

4106 İskilip: Sadık 

4107 Bozkır: Abdullah 

4108 Bafra: Mclımct 

4109 İspir: Fa tma 

4110 Kararnursal: Mcmet 

'1111 Nafıa V. 

4112 Viyana: Hüseyin 

4113 Bilecik: A. Zeki 

4114 İstanbul : Saim 

4115 Rize: Hüseyinoğlu 

4116 Kozan: Abdüsselam 

4117 Ankara: Fa tma ve kızları 

4118 Zile : Ahmet F evzi 

4119 Urfa: Okunamadı 

Arzuhal hulasası 

Kaymakamın sui istimalini ihbar etti
ğinden gayri kanuni olarak işten cl çek
tirilcliğine dair 

t Hayvaııatındaıı usulsüz olarak tarhedilen 
cczanrn affi hakkında 

Hayvanatından usulsüz olarak tarhedilen 
cezaımı affi hakkında 

Merkezi kazamn Ahırlıda ipkası hak
kında 

Tapu memurunun yaptığı sui istimal 
hakkında 

lııtikal muamelesine kayınakanılıkça 

emir verilmesi hakkmda 

Narnma sahte istida tanzim edenler hak
kında takibat İcrasına dair 

N azilli de bazı köyler ahalisinin talebi 

Muamelesi 

Dahiliye V ekaletiııe 
19- Il- 1930 

Maliye V e kaletine 
16- II- 1930 

Maliye V ekalotine 
16- II- 1930 

Dahiliye V ekalotine 
16- II- 1930 

Maliye V ekalotine 
16- II- 1930 

Maliye Vekaletine 
16- II- 1930 

Adli ye V e kaletine 
16- II -1930 

hakkmda Encüıııendedir 

İstiklal mahkemesince hudut haricine 
çıkarıldığından affı hakkında 423 No ile karara rap

Vazifesinin iadesi hakkında 

l\1ütareke esnasında pederinin almış ol 
duğn yevmiyelerinin kendisine verilme
sine d:ı,ir 

'l'effiz surctile talip oldukları emiakin 
verilmesine dair 

Kerimesini dağa kaldıran şahıs hakkında 
takibatı kanuniye ifasına dair 

'l'ahsis olunan eytaın maaşının on seneli
ğ·inin dcf 'aten verilmesi hakkında 

Ulıdclerindcki emvalin teffiz muamele
sinin yapılması hakkında 

Mahkümiyetinin affine dair 

tedilıııiştir 

433 No ile karara rap-
tedilmiştir 

Maliye V e kaletine 
18- II- 1930 

Dahiliye Vekaletine 
18-I-1930 

Adliye V e kaletine 
18- I- 1930 

565 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
18- II- 1B30 
354 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4120 Terme : İsmail 
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Arzuhal hulasası 

Açık maaşlarmın verilmesi hakkırıda 

Muamelesi 

451 No ile karara rap
tedilnıiştir 

4121 Gaziantep : Mehmet ve ar- İstimliik suretile alınan gayri menkul 
kadaşları 

~ 

4122 Ankara M. V eysi 

4123 Bayburt: Hamit ve arka
daşları 

4124 Karamürsel: Ömer 

4125 İstanbul: Tevfik 

4126 Develi : Osman 

4127 Silivri: Musa 

4128 Maraş: Ali 

4129 Beşiktaş : Hilmi 

4130 Akşehir: A. Riza 

4131 Bafra: Ali 

4132 Tekirdağı: Reşit 

4133 Gayargı : Osman 

4134 İzmir :l\1cvhibe 

4135 Çankırı: C~lal 

4136 Kadıköy : Harika 

4137 Ankara: Sadettin 

em valin kıymetinin azlığından şikayet Maliye V ekiiletine 
18- II -1930 

1kramiye ile taltifi hakkında 

Kaymakamın kanunsuz hareketlerin
den şikayet 

Kurusamur mevkiinin bedeli mukabi
linde tevzi edilmesi hakkında 

Ali Karar Heyetince verilen kararnı ye
niden tetkikile mağduriyetinden vika
yesi hakkında 
Tekaüt maaşının tezyidi hakkında 

Silivri kaymakammın keyfi olarak 
muhtarlrktan çıkardığından vazifesi
nin iadesi hakkında 

İskan ettirilmesi hakkında 

Tekaütlüğünün ref'i ile iadei memuri
yetinin istirhamına dair 

Tekaiit maaşınrn on seneliğinin def'a
ten verilmesi hakkında 

İskan ettirilmesi hakkında 

Hastalildı olan dizlerinin tedavi etti
rilmesi hakkında 

Kaza teşkili hakkında 

İskan edilmesi hakkında 

Ser tabip ve hükumet doktorundan şi
kayet 

Tekaüt maaşı tahsis edilmesi hakkında 

Orman İdaresile yaptıkları mukavele
nin ademi tatbikinden şikayet 

418 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekilietine 
19- II -1930 

346 No ile karara rap
tedilmiştir 

Encüınendedir 

Maliye V ekftletine 
19- II- 1930 

Dahiliye V ekaletiııe 
19- II -1930 
469 No ile karara rap
tedilnıiştir 

510 No ile karara rap
. tedilnıiştir 

Eııcümendedir 

Dahiliye Vekiiletine 
19- II -1930 

378 No ile karara rap
tedilnıiştir 

407 No ile karara rap
tedilmistir . . 
Dahiliye V e kaletine 
19- II- 1930 

S. 1. M. V ekaJetine 
19 - II - 1930 . 
Hıfzedilnıiştir 

26 - III - 1930 

N afıa V ekiiletin e 
20- II- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
"\!! ve adresi 

4138 Urla: Hayri 

4139 Bayburt : Ruşen ve arkadaş
ları 

4140 Adaıta Vasfi ve arkadaşları 

4141 l\licc : Ali 

4142 Kütahya: Şefika 

4143 Mecitözü Sadık Vicdanİ 

4144 Çine : Şükrü 

4145 Beşiktaş: Rifat 

4146 İsparta: Hakkı 

4147 Pertik: l\1ustafa 
4148 Balıkesir : A. Mucip 

4149 Zonguldak: Şevki 

4150 Diyarıbekir: Illernet 

4151 Eskişehir: Remzi 

4152 Ballkesir: A. M:ucip 

4153 Niksar: Adil 

4154 Sarıkamış: Mustafa 
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Arzuhal hullsası 

Aziz Ef. hakkıııdaki davasınnı l\Icrsiıı 

hukuk mahkemesinin sürüncemede kal
dığında ıı şikayet 

Gayri kanuni hareket eden kaymakanı
dan şikayet 

Adiyen iskfm olundukları halde borç
lanma kanununa t evfikan muamele ya
pılmadığına dair 

Kaza merkezinin başka yere nakli hak
kmcia 

Ma.hkunıiyetinin affi hakkında 

Tekaiitlüğünün ref'i ile yeniden memu
riyette istihdamı hakkında 

Hapishaneye verdiği ekmek bedeli mat
lubatının tesviyesi hakkında 

Hidematr vataııiyc tertibinden maaş 

tahsisi hakkında 

Maaşlarmdan tevkif edilen paranın 

iadesi hakkında 

Tekaüt maaşının kesilmemesi hakkında 
Ali Karar Heyetinin verdiği kararın 
ref'i hakkmda 

Malıkumiyetinin affi hakkmda 

Evkaf idaresince tevliyet vakfumı ia
desi hakkında 

Mahkfııııiyctinin affi hakkında 

Ali Karar Heyetince verilen kararın 
ref'i hakknıda 

Hasara uğrıyan emlakine mukabil teın
lik kanunundan istifade etmesine dair 

Rütbcsiniıı iadesi hakkmda 

Muamelesi 

Encüınendedir 

421 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dnhiliye Vekaletine 
20 -ll- 1930 

444 No ile karara rap- . 
tedilmiştir 

Adiiye Vekaletine 
20- II- 1930 

435 N o ile karara rap
tedilıuiştir 

441 No ile karara rap
tedilmiştir 

465 N o ile karara rap
tedilmiştir 

Ad liye V ckaletiııc 
20 - u - 1930 
Encüınendedir 

543 No ile . karara rap
tedilmişıtir 

371 No ile karara rap
tedilıniştir 

372 No ile karara rap. 
tedilmiştir 

488 N o ile karara rap
tedilmiştir 

543 No ile karara rup
tedilmiştir 

417 No ile karara rup
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4155 Urfa: Zülfü 

4156 Yozgat : Bekir 

4157 İstanbul : Sabri 

4158 İstanbul : Kadri 

4159 Adapazarı : Melahat Belkis 

4160 İstanbul: Salahattİn 

4161 İzmir : A. Riza 

4162 Mersin : A. Tevfik 

4163 Kararnursal: Hasan ve ar
kadaşları 

4165 Erzincan: Sabri 

4166 .Mudurnu: Ali 
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Arzuhal bulasası 

Eski evrakı ııaktiyeııin tebdili hak
kmda 

Vazifesinden azli mağduriyetini mucip 
olduğundau şikayet 

.Maaş tahsisi hakkmdaki evrakmm bir 
arı evvel intacı hakkında 
:Meınuriyetinin iadesi hakkında 

Validelerine tahsis edilen maaşm tak
simen kendilerine verilmesi hakkında 

1maJ ettikleri yanğın alat ve edevatının • 
Hükflmetçe satm almnıası hakkmda 

İskan edildikleri hanenin müzayede su
retile satıldığmdan mağduriyetine mey
dan verildiğinden şikayet 

İa.dei meınuriyet istirhamına dair 

Gayri kanuni olarak karar veren hakim
den şikayet 

Heyeti mahsusa 
k mda 

kararının ref'i hak-

Arzuhalina cevap verilmesi istirhamına 
dair 

4167 Kararnursal: Salim ve ar- Kaza kaymakamı Hilmi Bey hakkmda 
kadaşları ı;ıika.yet 

4168 Ankara: İsmail Hakkı 

4169 İstanbul: Fikri 

4170 İstanbul: M. Salahattİn · 

ıvr azul iyet ın aaşı tahsisi hakkında 

Erzurum belediyesindeki matlubatının 

tediyesi hakkında 

Arazii \'akfiyeleriııdeıı hasıl olan ziyan
larıımı tazrnini cihetine gidilmesi hak
kında 

Muamelesi 

Dosyasma raptedilmiı,
tir 
29 -11- 1930 

495 No ile karara rap
tedilmiştir 

Encüıuendedir 

495 No ile karara rap
tedilmiştir 

495 No ile karara rap
tedilıniştir 

37 No ile karara rap
tedilmiştir. 

Dahiliye V eka.letine 
20 - I - 1930 
428 No ile karara tap
tedilmiştir 

Maliye V ekaletine 
20 - II - 1930 

607 No ile karara tap
tedilmiştir 

Dosyasma raptedilmiş
tir 
5 - VI - 1930 

Maliye V ekaJetine 
19 - IV - 1930 
561 No ile karara tap
tedilmiştir 

Dahil iye Vekaletine 
12 - III - 1930 

Maliye V ekaletine 
12 - II - 1930 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal huHisası Muamelesi 

4171 Adana: Kerim ve arkadaş- Noksan kalan muaınelei tenılikiyeleri-

ları 

4172 Niğde: Süleyman Fevzi ve 
arkadaşları 

4173 İstanbul : M. Talat 

417 4 Edirne : M uzaffer 

4175 Elaziz: Yunus 

4176 Elaziz : Yunus 

4177 İstanbul: Yakup 

4178 Safranbolu: A .Hamdi 

nin icrnsrna dair 

Tnsfiye talepnamelerinin nazarı dikka
te almmamasmdan şikayet 

All Karar Heyetinin 
ref'i hakkmda 

verdiği kararın 

Balkan harbindeki zararm tazmini hak
kında 

Gazi Antep postanesinden şikayet 

On senelik tekaüt maaşma mukabil em
lak verilmesi hakkında 

Memnriyetinin iades i hakkmda 

Maaşmm verilmediğinden şikayet 

Dahiliye VekiUetine 
12 - II - 1930 

Dahiliye Vekaletine 
12 - n - 1930 

K. K. L. 
28 - V - 1930 

Maliye Vekaletine 
12 - lll - 1930 
466 No ile karara rup
tedilmiştir 

367 No ile karara rap
tedilmiştir 

439 No ile karara rap
tedilm iştir 

Dahiliye Vekaletine 
12- II- 1930 

4179 Adana: Hameli ve arka- Borçlanma kanunu mucibinre evrakları-
daşları mn tapuya raptedilınesi hakkmda Dahiliye Vekaletine 

12- II- 1930 
4180 İstanbul :Hulôsi 

4181 Haydarpaşa: Ahmet 

4182 İstanbul: Faik 

4183 Niğde: Emin 

4184 Tarsus: Cafer 

4185 Çankırı: Kadir 

4186 Bitlis: M. Sadık 

4187 Elaziz: Rüştü 

337 senesi matlubnna deyin ilmühaberi 
verilmediği hakkında 

Düşınan tarafından yakılan emlaki 
hakkında 

Avrupada intihar eden kızrnm müseb-

502 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye V ekaJetine 
12 - III- 1930 

biplerinin tecziyesi hakkmda Evr&kına raptedilmiş

t ir 
12 - .ın -1930 

Memuriyete tayini istirhamma dair -li.ı9 No ile karara rap: 
tcdilmiştir 

Vilayet meclis, komisyonundan şikayet 445 No ile karara rap
th1ilmiştir 

:Matlubundan dolayı borçlusunun takip 
edilmesi lıakkmda 

Heyeti mahsusa kararının refi hakkın
da 

Bazı memurlarm yaptıkları sui istimal
lerin menedilmesi hakkmda 

ILfzedilmiştir 

10 - III- 1930 

543 No ile karara rap
tı:dilmiştir 

Dahiliye V ekilietine 
12- III-- 1930 



t<ayit Arzuhal sahibinin isim 
.ıt~ ve adresi 

4188 Bursa: Şaban 

4189 Karaman: Ahmet 

4190 İstanbul: Hacer 

4191 Konya: Enver 

4193 Sultaniye: Reınzi 

4194 Kadıköy: Bekir 

4195 Gaziantep: Hacı Ali 

4196 Büyükada: Emin 

4197 Ereğli : Rıza 

4]98 Bayburt: Sabri 

4199 Nevşehir: İbrahim ve ar-
· kada·şıarı 

4200 Baybm·t Muzaffer ve ar-
kadaşları 

4201 Karaman: Necip 

4202 M. Kemalpaşa: Nazire 

4203 · Aydın: Recep 

4204 Bursa Ahmet ve arkadnş
ları 

4205 Elaziz: Yunus 

4206 Ödemiş: Şerif 

4207 !stanbul: Şerafettİn 
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Arzuhal hulasası 

Malfıliyetinden dolayı terfihi cihetine 
gidilmesi -hakkında 

Mahkuıniyetten affi hakkında 

Askere giden oğlunun eyvelki memuri
yPti hakkında 

lHeskeninin iadesi hakkında 

Kasabalarmdaki su yolu tamiratnun-

Muamelesi 

421 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hıfzedjlmi<;ıtir 

4- IV- 1930 

4::l3 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekalotine 
12 - III--'1930 . 

halline dair Dahiliye Vekaletine 
23- III- .1930 

İskan Müdüriyetinden şikayetine dair Dahiljye VekaJetine 
23- III- 1930 . 

Tekai.H maaşmm tezyidi istirhamnıa dair Maliye Vekaletine 
23- lU -1930 

Rusyadaki zararına tazminat verilmedi
ğinden şikayet 

!skan Müdürlüğünden şika.yct 

Vali ve Kaymakam Beylerdf'n şikayet 

tskandan şildlyet 

Kaymakamdan şikftyı>t 

443 No ile karara rap
tcdilmiştir 

Dahiliye Yeldiletine 
12 - III-- 1930 
Dahiliye Vekiiletine 
12- III-- 1930 
Dahiliye V ekaJetine 
12 - III-- 1930 

Dahiliye Vekiiletine 
12 - III- 1930 

Mahkeme kararının tash]hi ricasına dair !l33 No ile karara rap
tedilmiştir 

İkramiye verilmesi hakkında İktısat Vekaletine 
12 - III - 1930 

Belediye tarafından yapılan iı;;tiınlakin 

kanuna ınugayir olduğu hakkında 

Mütelmit maaşlıırnun 
km da 

teı;;vi.yesi lııı k-

l skan eWri.lmesi hakkında. 

Hapishanedeki matlubun tesviyesi hak
kında 

Tahsls olunan hanenin istirdaclmclan şi
kayet 

Dahjliye Vekiiletine 
12- III - 1930 

Ev. U. Müdürlüğline 
15 - III - 1930 

Hıfzedilmü;ıtir 

15- III- 1930 

Maliye Vekaletine 
15 - III - 1930 

D ah i liye V ekaletine 
3- III- 1930 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
~y ve adresi Arzuhal hul~sası 

4208 Afyon: Eyüp ve arkadaş- Kaymakam ve Halk Fırkası mntemedi 
ları bey,lerden şikayet 

4209 Antalya: Emin Bir Vazifede istihdamına dair 

4210 Ordu: Rifat ve arkadaşları Tahtı işgallerinde bulunan emlaki mil
liye satış bedellerinin 20 senede tediye-

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
3- III -1930 
Hıfzedilmiştir 

15- III- 1930 

si haldnnda 455 No ile karara rap

4211 Adana : Şükı'ü 

. 
4212 Burdur: Osman 

4213 Samsun: Bekir 

4214 Gemlik: M. Şevket 

4215 Alaca : Osman 

tcdilmiştir 

lstirdat edi len hanenin iadesi hakkında Dahiliye Velillletine 
12- III -1930 

Orman İdaresinden şikayet İktısat Veka.letine 
23 - III - 1930 

Zaranmn imkan dahilinde tazmini hak
kında 

Memuriyete tayini hakiundu 

J<.:mHikine mukabil 
h:ıklnnda 

hane verilmesi 

H ıfzedilmiştir 
23- III- 1930 
437 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V elealetine 
23 - III- 1930 

4216 Yozgat: Hamza ve arka- H~nelerin in t:ıpu senet leı·ine ra pt ı hak-
claşiarı krnda 540 No ile kraara rap

4217 Ankara: Rıza 

4218 Gazi P. : Memet ve aı·ka-

daşl::m 

4219 Söke: AJi 

lmamhğ-a tayini hakkında 

Tapu mu:ımelatmdan şildiyet 

Rakı kaçakçılığından verilen cezanın 
affi haklnnda 

4220 Kasaba: Münir ve arka- N ahiyelerinin i l gasmdıın sarfrnazar 
daşlarr f'(lilmesi hak kın da 

4221 Viranşehir: Musa 

4222 Kararnursal: Şaban 

4223 Viraıışehiı·: Musa 

4224 lğdrr: Isınail 

4225 İstanbul: Ahmet 

Eşkryalar tarafından gasbedilen mal
lan hakkmchı 

Müteg-:ıllibeden şikayet 

Koynnlarrm yağ-ma eden eş idyolarm 

tedibi lıakkrnda 

Kaymakamrn keyfi hareketinden dolayı 
ticaretten menedildiğinden şikayet 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

tedilmiştir 

Hıfzed ilmiştir 

13 - III - 1930 
Maliye Vekaletine 
15- III- 1930 

Maliye Vekilietine 

13- IIT- 1930 

Dahiliye VekaJetine 
J :J - I ll - 1930 

Dahiliye V ekaletine 
13 - III - 1930 

Allliye Vekaletine 
13 - III - 1930 

Adliye Vekaletine 
13 - III - 1930 

Adiiye Yelraletine 
1 3 - III - 1930 

Adiiye Vekilietine 
13 - III - 1930 



Kayit Arzupal sahibinin isim 
M ve adresi 

4226 Balya: Nuri 

4227 K ayseri: Ahmet ve arka
daşları 

4228 Milas: Memet Emin 

4229 Mesudiye: Mustafa ve ar
kadaşları 

4230 Rize : Emin 

4231 Rize : Ahmet 

4232 Vakıf Kebir: Etem 

4233 Bilecik: Ali Vehbi 

4234 Haymana: Sadullah 

4235 Bafra : Seni ha 

4236 Ereyli : Ahmet 

4237 Mesudiye : Tevfik 

4238 Siirt : V eis 

4239 Eskişehir: Ali ve arkadaş
ları 

4240 İstanbul : Ahmet 

4241 Trabzon : Sabri 

-382-

Arzuhal hulftsası 

Tütünlerinde hasıl olan zararrn teHifisi 
cihetine gidilmesi hakkında 

İskan edildikleri hanelerin istirdat edi l
diğinden şikayet 

Tekaüt maaşmm verilmesi lı akkrnda 

Gasbedilen mandalarm iade ettirilmesi 
hakkında 

On dört bin lira mutlubunun Hükumetçe 
tesviyesine dair 

Rize hapishanesindeki alacağının tesviye
sine dair 

Evvelce vermiş olduğu arzuhalinin bir 
karara raptına dair 

Bursa emvali metrukesinden taksitle al
dığı fabrikasmm satrlmamasma dair 

İhtiyar olduğundan muavenet edilmesine 
dair 

Halk Fırkası mutemedi Rahmi Beyden 
şikayet 

H akimden şikayet 

İskanı için tahsis olunan hanenin istir
dat olunmamasrna dair 

Harp kıdem zamlarının verilmesi hak 
km da 

Muhakemelerinin yeniden rüyeti hak
kında 

Bir memut'iyet e tayini hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Muamdesi 

582 No ile karara rup
tedilmiştir 

432 No ile karara rup
tedilmiştir 

Maliye Vekaletine 
13- n- 1930 

Dahil iye V ekilietine 
13- n- 1930 

464 No ile karara rup
tedilmiştir 

4.53 No ile karara rup
tedilmiştir 

Evrakrna raptedilmiş

tir 
12- II- 1930 

Maliye V c kaletine 
13- II- 1930 

413 No ile karara rup
tedilmiştir 

462 No ile karara rup
tedilmiştir 

Adiiye Vekaletine 
16 - II- 1930 

Maliye Vekilietine 
23- II- 1930 

Maliye V ekiiletine 
5- IV -1930 

Ad liye V ekaJetine 
19- II- 1930 
Maliye Vekii.letine 
19-II-1930 
410 No ile karara rup
t edilmiştir 



Kayit Arzuaal sahibinin isim 
N ve adresi 

4242 Trabzon : M. Ziya 

4243 İstatıbul: Muzaffer 

4244 İstanbul : M. İrfan 
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Aazuhal bulasası 

Heyeti mahsusa 
kın da 

kararının ref'i hak-

Metruk arsalarmdan vergi alınmaması 
hakkmda 

Encümen kararnun kendisine tebliği 

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
19- II- 1930 

Mal iye V e kaletine 
19-II--1930 

hakkında Hıfzedilmiştir 

4245 Tosya : Sıtkı 

4246 Ankara: Fa tma 

4247 Alaiye: Mustafa 

4248 Isparta : Sıdıka 

4249 Bolu: Menıet 

1 stiklal muharebesinde mal-f1l olduğun
dan taltifi hakkında 

Hanesine fahiş vergi takdir edildiğinden 
şika.yet 

Hapishanedeki matlubatmın itası hak
lunda 

Mahk11m olan oğlunun yeniden ' mahke
mesinin icrası hakkında 

· Harcİrahının verilmesi hakkında 

4250 İstanbul: İbrahim ve arka- Tekaüt maaşlarının verilmesi hakkında 
d aşiarı 

4251 İzmir: Memet Bir cami inşası ricasına dair 

4252 İstanbul: Ruşen 

4253 A vanos : Yusuf 

4254 İstanbul: Mustafa 

4255 Çankırı: Hüseyin 

4256 İstanbul: Memet Nuri 

4257 İstanbul : Kazım 

4258 Afşar: Eyüp 

Tuz nakliyesinin milli vapurlar tarafın
dan naklinin temin edilmesi hakkında 

İadei memuriyet istirhamına dair 

Rusların Üiccar mallanm kabulde müş
külat çıkardıklarına dair 

Mahkümiyetinin affi hakkında 

Dereec üzerinden tekaütlüğünün tashihi 
hakkında 

Tekaüdiyesinin kesilmemesi hakkında 

Afşarın merkez kaza olarak ibkasma dair 

M. M. Vekaletine 
19- II -1930 

Maliye V e kaletine 
19 -III- 1930 

453 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adli ye V eka! etine 
23- II- 1930 
Diyanet İşleri Riyase
tine 
23- II -1930 
Maliye V ekaletine 
23- II -1930 

Evkaf Uınum Müdür
lüğüne 

23- II- 1930 

1 ktısat Vekaletine 
23- II -1930 

Hıfzedilmiştir 

20- II- 1930 

492 N o ile karara rap
tedilıniştir 

493 N o ile karara rap
ted ilmiştir 

458 No ile karara rap
tedilnıiştir 

Maliye V ekalet~ne 
23- II- 1930 
Dahiliye V ckaletine 
23- II -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

4259 Ankara :Bedi 

4260 Eskişehir: Fikri 

4261 Bursa : Memet Ali 

4262 Ankara: Mahmut 

4263 İzmir: Maltüs 

4264 Kayseri: Ali ve arkadaş
ları 

4265 Sivrihisar : Hüseyin 

4266 Gaziantep: Lfttfi 

4267 İstanbul: Cemal 

4268 İzmir: SalaJıattin 

4269 Ankara: Kazıın Ziya 

4270 Kastanıonu : Emin 

4271 Bafra: Seniha 

4272 Artvin : Kadri ve arka
daşları 

4273 Çankırı : Hasan Rıza 

4274 Ankara: Ahmet 

4275 Ankara: Ali Galip 

4276 Beşiktaş: Ahmet 
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Arzuhal hul!sası 

Validesinin varisi olduğundan maaşının 
kendisine tahsisi hakkurda 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

İncgöl cytanı müdüründen şikayet 

Tekaüt maaşınnı verilmesi hakkıııda 

Emvali metruke müdürü hakkında şikil..

yet 

Mubadelc !ıeticesiııde terketmiş oldukları 
emlake mukabil emlak verilmesi hak
kında 

Müvekkilinin icrada bulunarı ıııatlubu-

Muamelesi 

611 No ile karara rap
tedilmiştiı 

352 No ile karara rap
tedilnıiştir 

Adli ye V ekaletine 
19 - IV -1930 
482 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye Vekaletine 
J 9 - II -.1930 

Dahiliye V ekaletine 
19- II- 1930 

ııun tesviyesi hakkında 534 N o ile karara rap
ted ilmiştir 

Heyeti mahsusa kararnun ref 'i hakkında 543 N o ile karara rap
tedilmiştir 

Tckaüt maaı;ının \·erilmesine dair b12 No ile karara rap
tedilrııiştir 

Af.fi husus! kararınm verilmesine dair fı00 No ile karara rap
tedilnıiştir 

Tasfiye kararının ref 'i hak km da ~i aliye V ekaJetine 
6- IV -1930 

On dördüncü fırkadaki matlubunun tes
viyesi hakkında 

Davasının diğer bir mahalle nakli hak
kında 

Artvin vilayetinin lağvinden sarfı nazar 
edilmesi hakkında 

Tekaütlüğünün ref 'i hakkında 

'I'ekaüt maaşının kıdemli yüzbaşılık üze
rinden verilmesi hakkında 

Müekkilinin iskan muamelesinin tesrii 
intacı hakkında 

Hidcmatı vataniyesinden dolayİ ikramiye 
ilc .taltifi hakkında 

M. M. V e kaletine 
22- IV - 1930 

Ad ı ·. ye V eka letiue 
l9-II-:ı930 

Dahiliye V ekaletine 
19- II- 1930 
497 No ile karara rap
tedilmiştir. 

575 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaletine 
3- IV- 1930 

454 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

,--
4277 !stanbul : Aarif Oruç 

4278 Eınet: Hüseyin 

4279 Aydın: Memet 

4280 İstanbul: İbrahim 

4281 İ::ıtanbul: Faik 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Kağıtlarm gümrük resminden istisnası 

hakkmda Maliye V ekaletine 

Hapishane tayin bcucliniu verilmesi hak
kında 

Malulin terfi kanunundan istifade etti
rilmesi hakkında 

<153 No ile karara rup
tedilmiştir 

:M. M. V e kaletine 
23- II- 1930 

1krarniye ilc taltifi hakkında Maliye V e kaletine 
23- n- 1930 

Heyeti mahsusa kararının rcf 'i hakkmda 633 No ile karara rap-
tedilmiştir 

4282 İstanbul: Kemal ve arka- İnlıisarla.rda bulunan mütckait memur-
daşlarr 

4283 Yozgat: Ahınet 

4284 Bursa: M. Sait 

larııı tekaüdiyeleriniıı kesilmemesi hak
kmda 

Hapishane ta)'in bedelinin verilmesi hak
kında 

lşğal esııasındaki hakiııı kararınlll ku bi
liyeti tatbikiyesi olup olmadığı hakkmda 

4285 Giresun: Şaban ve arka- Tapu memurundan şildyet 
d a.şları 

4286 Kayseri: Memet l\fahkCımiyetiııin affı lıaldumla 

4287 İstanbul: Mustafa Ücretli ularak aldığı paranın katcdil
mctıi hak kın da 

Maliye V ekaletine 
23 - III - 1930 

"~53 No ile karara rap
tedilmiştir 

564 No ile karara rap
ted.ilmiştir 

Dahi liye Vekfıletine 
23- lll - 1930 
1\diiyı:ı Vekalctinc 
23 -lU- 1930 

5t.'(i No ile karara rap-
1ctlil .• : ı;ştir 

' 4288 İstanbul : Kemal Nisbeti askeriyesinin kat'ıııdan şikayet 543 No ile karara rup
tedilmiştir 

4289 Fethiye : Ferit 

4290 Kastanıonu: Ethenı 

4291 Sarıkamış : İsmail 

4292 Sıvas: Nuri 

4293 Ankara: Behçet 

4294 Sıvas: Fa tma 

Hudut haric.iııe çııkarrlnıanıası hak
kında 

Nefi cci:asının affi haldmıcla 

Jskaıı ettirilmesi ricasma dair 

Tekaütlüğünün icrası hakknıcla 

JVIa aşuıdaıı katedilen 
hakkında 

paralarm iaı.lesi 

Tahsis kılman eytam maaşının tezyidi 
hakkında 

Dahiliye V e kaletine 
25 - II - 1930 
538 No ile karara rup
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaletine 
23 - III - 1930 

442 No ile karara rup
tedilmiştir 

Maliye V ekaletine 
J3 - III - 1930 

İktısat V e ldletine 
25 - III - 1930 



Kayit Arzuhal salıibinin isim 
/0 ve adresi 

4295 İstanbul :Koca Ömer 

4296 İstanbul: Heşat 

·,1297 Ankara: Recep 

4298 Bafra: A vni 

4299 İstanbul : Sami ve arka
daşları 

4300 lskilip: CeliH 

4301 Afyon Karahisar: lVIcmct 

4302 Manisa: Necip 

4303 İzmir: F ikrct 

4304 Aksaray: Ahmet Hult'ısi 

4305 Düzcc: Yunus ve arkadaş
ları 

4306 Simav: Hüseyin ve arka
. daşlan 

4307 Sı vas: Şenısettin 

4308 Şemdiııaıı: Ali 

4309 lVIalkara : Osman Nuri 

4310 Sunğurlu: Şükrü 

4311 İstanbul: M .İrfan 

4312 Adana : A. Zeki 
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Arzuhal hulasası 

lskfuıı ricasına dair 

lstihkakr olan lıarcıralıııun vcrilırıesi 

lıakkwda 

Düşman tarafllldan ilirak edilen motörü
ııüıı tazıniııi hakkıııda 

'l'cffiz muaıııclesiııin biran evvel yapıl-

Muamelesi 

' Dahiliye V ekaJetine 
19 - Ili- 1930 

438 No ile karara rap
tcclilıniştir 

480 N o ile karara rap
tedilıniştir 

ması hakkınıla 480 No ilc karara rap
te<lilnıiştir 

Ücretli olarak devamı mesail eri müd
cletince tckaüt maaşlarının kesilmcınesi 

hakkında 

ladei ınenınriyet hakkıııda 

Ziraat Baııkasıııd~ıki borçlarıımı tecili 
haklun da 

'rasfiyc karannııı ref 'i hak km da 

Devlet Dcmiryollarrmlaki vazifesine 

616 No ile karara rap
tedi Imiştir 
İktısat V ekalotine 
19 - IV - 1930 

İktısat V ekaletine 
19 - IV - 1930 

Adli ye V e kaletine 
2 - IV - 1930 

iadesi hakkrnda 491 No ile karara rap
tedilmiştir 

Ücretli memuriyeti esnasında tekaüt 
ınaaşııun kesilmesi hakkında 
Orta ınektep tesisi ricasına dair 

Milll ınües~csclcriıı inkişafı için Hükü
metçe muavenet talebine dair 

Hakkı tasarrufl arınnı 

menedilı).lesi hakkmda 
müdahaleden 

Tütüıı zeriyatına müsaade edilmesi hak
kmcla 

Yol parasınm harmandan sonra talısili 
hakkında 

Şurayı Devlet kararına itiraz 

Alay ustalığına tayini hakkında 

'l'ekaütlüğüııün ref'ile vazifei memuri
yetinin iadesi hakkında 

Encüıneııdellir 

604 No ile lwrara rup

tedilmiştir 

672 N o ile karara rap
tedilmiştir 

Evkaf U. Müdürlüğüne 
6 - IV - 1930 

lVIaliye V e kaletine 
2 - IV - 1930 

520 No ile karara rap
tedilmiştir 

Encümencledi r 

447 No ile karara rap
tedilmiştir 

602 No ile karara rap
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4313 Denizli: Kadir 

4314 İst:ınhul: Hayr·i 

4315 Kırşeh i r: Mustafa 

4316 8amsuıı: İbrahim 

4317 Alaçam: Memet 

4318 Giresun: Kadri 

4319 AHiiye: S. Sırrı 

4320 Konya: Ahmet ve arkadaş
laı·ı 

4321 1skilip: Hüseyin 

4322 Adana : Ahmet 

4323 

4325 

4:126 

4327 

İstanbul: 1\'Iemct Fuat 

Artvin: Kudsi ve arkadaş
ları 

Kcbrın: Hamdi 

İzmir: Nurnan 

4328 Karaki.isc: 1\'Iüştak 

4329 Trabzon: l\.femnuııc 

4330 A van os: Yusuf 
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Arzuhal hulasası 

Vergilerin affi h::ı k km da 

Ar7.uh:ıl i nc ccv:ıp verilmesi hakkmclrı 

tera kanunundan bazı maddelerin 
t adilat yapilması haklanda 

de 

Tahsis olunan hane bedelinin kıyıneti
nin tenzili hakkında 

Muamelesi 

618 No ile karara rap
tcclilmiştir 

Evı·akilc birl eştirilm iş

tir 
3 - IV - 1930 

Adliye Vekaletine 
2 - IV - 1930 

Maliye Vekaletine 
2 - IV - 1930 

Emvali metrn lwden ev verilmesi hak
kında Maliye Vekftletine 

2 - IV - 1930 
Tekaüt maaşmın kesilınemesi hakkmcl:ı Maliye Vek3Jetine 

2 - IV - 1930 
M ii tera kim maaşlarının verilmesi h:ı.k

kmcla Dahiliye Vekaletine 
13 - IV - 1930 

Ceylıanbeyli k:ızasrna r:ıptı hakkmcl:ı Dahiliye Vekaletine 
13 - IV - 1930 

Kaza larma ait orinaıı l ann muhafazas ı
na dair 

l\Iahkftmiyetinirı affi hakkında 

Heyeti m:ılısusa karanmn ref'i hakkm

da 

Artvin Vi!Jyetiııin l:ığ'v cd ilıncmes i lıak

krııda 

Keban kazası merkezinin Ağılina nak
ledilm emesi hakkınd a 

Tütün beyiyesi11in artn·ılm:ısr hakimıda 

H aksr7. hapis ecl il (li ğiııclcn tahliyesine 
da i ı· 

Zevc inden miiterakim nırı:ışınm verilme
s i hakkında 

'l'asfiyc k:ırararrnm ref'i hakkında 

lktısnt Vcl<ftletinc 
2 - IV - 1930 
424 No ilc karam rap
tcdilmiştir 

Hariciy<' Vekaletine 
28 - IV - 1 9!30 

Dnhil iye Vckaletine 
13 - IV - 1930 

Dahil iye V ekaJetine 
2 - IV - 1930 

Hıfzedilnıiştir 

4 - IV - 1930 

542 No ilc kararn rap
trclilmiştir· 

Maliye Vekaletine 
2 - IV - 1930 
Dahiliye Vekaletine 
2 - IV - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4331 Ayvalık: Yusuf Ziya 

4332 Erzurum: Sait 

4333 Kayseri: Lutfiye 

4334 Bolu: Yusuf 

4335 İstanbul: F evzi 

4336 Muş: Nasrullah 

4337 İstanbul: Ahmet 

4338 Gümüşane: Halit 

4339 Ödemiş: Mustafa 

4340 İstanbul: Hilmi 

4341 !stanbul : Hamza 

4342 İstanbul : l\'Ievhibe 

4343 Hakari: Eyüp 

4345 Ankara: Süleyman 

4346 Erbaa: İsınail Hakkı 

4347 !stanbul: Kamil 

4348 !bradı : Niyazi 

4349 Devre k : İlısan 
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Arzuhal hulasası 

Verilecek zeytinliğin dönümüne on ilm 
kıyınet takdir edilmesi hakkında 

İskan edilmesi hakkında 

Fuhuşla ittihamr gayri varit olduğun
dan umuınhaneden tahliyesi hakkmda 

Eşkiya tarafmdan gasbedilen ınalları

mn istirdadına dair · 

Kesilen tekaüt maaşının verilmesi hak
kında 

Ciheti askeriyedeki ınatlubunun veril-

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
1 - IV - 1930 

D ah i liye V ek~Uetine 
2 - IV - 1930 

Dahiliye Veldlletinc 
3 - IV- 1930 

Dahiliye V ekaJetine 
2 - IV - 1930 

506 No lle karara rup
tedilmiştir 

mesi hakkında 539 No ile karara rap
tedilmiştir. 

Tekaüt maaşl arııun verilmesi hakkında 506 No. ile karara rap
ted ilmiştir 

Bayburt kaymakammelan şika.yet Dahiliye Vekaletine 
2 - IV - 1930 

Matlubatnun tesviyesi hakkında İktısat Vekaletine 
2 - IV - 1930 

Müterakinı matlubatmm tesviyesi hak
kında 

Teffiz muamelesinin biran evvel intacı 
hakkında 

Zevcinin ödemesi lazım gelen paranm 
kendisinden tahsil edilmemesi hakkında 

Emvali metrukeden aldıkları emlak be
delinin alınmaması hakkında 

Hanesile dükkilnmm tahribine mukabil 

M. M. V ekaJetine 
3 - IV - 1930 

430 No ile karara rup

tedilmiştir 

431 No ile karara rup
tedilmiştir 

507 No ile karara rap
tedilmiştir 

tazminat verilmesi hakkında 426 No ile karara rap
tedilmiştir 

Tütün cezayİ naktisinin affi hakkında Maliye Vekaletine 
6- TV- 193 O 

Tuzlanın !stanbul vilayetine nakli hak
kında 

'l'ekaüt maaşmm verilmesi hakkmda 

Hapishaneden tahliye edilen Osmandan 
şikayet 

Dahiliye V ekiiletin e 
13- IV -1930 

Maliye V ekaJetine 
13 - IV- 1930 

Dahiliye V e kaletine 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4350 Kozan : Hıfzı 
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Arzuhal hula:>ası 

Cevazı istihdamuı'a karar verilmesi hak
landa 

4351 Elaziz: Ali ve arkadaşları N ahiyelerinin kazaya tahvili hakkmda 

4352 Bursa: İsmail 

4353 Kütahya: Münire 

4354 Konya: Prnarbaşı 

4355 Sıvas: Eyyüp 

4356 Bursa: Sadık 

4357 Gümüşhacı köy: Halil 

4358 Adana: Şadiye 

4359 Çankrrr : Hasan 

4360 İstanbul : Haydar Rif:ıt 

4361 fst:ınbul: Zühtü 

4362 Çankırı: Hakkı 

4363 Tr:ıbzon: Isına i l 

4364 İstanbul: M. Cemi! 

4365 Au kara: İbrahim 

'farlıedilen kaz:ınç vergisinin talısili 

hakkında 

Bahçesinin .evkafça alınmaması hakkm
da 

Heyeti ihtiyariye tarafmdan köylerinin 
istasyonu yakm bir mahaldc tesisi hak
kında 

Evvelce verdiği arzuhalin neticesinin 
bildirilmesi haklernda 

Mallıliyet maa~n tahsisi hakkında 

Emvali metruke bedellerinin 20 sene 
ınüddetle vermelerini temin etmeleri 

• hakkında 

Zevcine tekaüt ınaaşı tahsisi hakkmda 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Adli kanunlardan şikayet 

Tapu müdürünün hila.fı kanun hareke
tinden dolayı hakkında takibat yapıl

masımı dair 

MahkCımiyetinin :ıffi hakkmcla 

Hapishaneye verdiği ekmek bedelinin 
Yerilmesi hakkında 

Haksız olara k işten el çektirildiğinden 
mağduriyetine mahal verilmemesi 
lı ak k mda 

Hilfıfı kanun tevkif edildiğinden tahli-
yesi ile müsebbiplerinin tecziyesi hak-
km da 

I 

Muamelesi 

551 No ile karara rap
teclilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
13- IV- 1930 

580 No ile karara rup
tedilmiştir 

471 No ile karara rap
tecliı miştir 

Nafıa Vekaletine 
13- IV- 1930 

556 No ile karara rap
teclilmiştir 

556 No ile karara rap
tedilmiştil' 

473 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Veka.letine 
13-IV-1930 
472 No ile karara rup
t edilmiştir 

Adiiye Vekaletine 
13- IV- 1930 

598 No ilc karara ı·ap

tedilmiştir 

472 No ile karara rap
tedilmiştiı· 

Maliye V eka·letine 
19- IV -1930 

G27 No ile karara rap
tcclilmiştir 

. \ılliye Vekalı.:tine 

13 - IV - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4366 İstanbul: Bilal 

4367 Ortaköy: M. Hurşit 

4368 Kayseri: Halit 

4369 lspir: Mustafa 

4370 Fethiye: Sıtkr 

4371 ~alrkesiı·: Refia 

4372 Srvas: Ömer Şeınsettin 

4373 Söke : Hasan 

4374 Kozan: Harun 

4375 'fuzlıca: Belediye reisi 

4376 Ankara: Memiş 

4377 Jstanbul: Süleyman 
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Arzuhal hulasası 

İstihkakı olan harcırahının verilmesi 
hakkında 

İstanbulda posta baş ın,üdüriyeti katip
lerinden Huı·şit Beyin iadei davası hak
kında 

Kolordudaki matlubatrmn tasviyesi 
hakkrnda 

Pederinclen mevrus emlakinin muame
lei intikaliyesinin yapılması hakkrnda 

Hanelerine Evkaf Müdüriyetinin refi 
müdahalesi hakkında 

Hazinedeki matlubatrnm tesviyesi hak
kmua 

Emlakinin iadesi haklernda 

Muamele vergisinelen muaf tntulmasr 
hakkında -.. 

Arazi verilmesi hakkrnua 

Kazalarma doktor gönderilmesi hak
kında 

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
5- IV- 193 O 

541 No ile karara rap
tedilmiştir 

M. M. V ekaJetine 
13 -lV -193 O 

Maliye Vekaletine 
13- IV -1930 

Ev. U. Müdürlüğüne 
18-V-1930 

595 No ile karara rap
tedilmiştir 

205 No il e karaı·a rap
tedilmiştir 

Maliye Veldletine 
13- IV -193 O 

Maliye Vekaletine 
13- IV- 1930 

523 No ile karara rap
tedilmiştir 

M:ılu l en maaaş tahsisi lıakkrncla 537 No ile karara rup
tedilmiştir 

Hastalığının tPdavisilc tckaütlüğünün 

ref'i hakkında 607 No ile karara rup
tedilmiştir 

4378 Kars: Memet Tekaüt maaşnun tezyicli lıakkrncla 474 No ile karara rap
tedilmiştir 

4379 Balıkesirele malıpus Diyar- Balikesir hapishanesinelen Diyarbekir 
bekirli Abdullah ve arka- hapishanesine nakilleri hakkında 472 No ile karara rap-
d aş ları 

4380 Karacabey: Srtkı 

4381 Sıvas: Mustafa 

Mücadelei milliyeye muarız olan mira
lay Osman Beyin vekaletle iştig·alinin 

meni hakkında 

lskan edi lmesi hakkmda 

tNlilmiştiı·. 

Adi iye Vekaletine 
13- IV- 1930 

Dahiliye Yelcaletine 
13- IV- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

4382 Ankara: Sezai 

43ö3 Devrek: Hasan 

Arzuhal hulasası 

Tekai.it hakkından mahrum edilmemesi 

hak km da 

Sabık devrin jandarma kumandanınuan 
şikayet 

Ermeni cınvaliııuen hane verilmesi hak-

Muamelesi 

Maliye Vekilletine 
22- IV- 1930 

Adi iye Vekaletiııe 
J3-lV-1930 

4384 Adapazarı : isınail 
kmda 467 No ile karara rap

438f.i Amasya: Recep 

4386 İstanbul : M. Zeki 

4387 Erzincan : M. Sabri 

4388 Adana: N akyettin 

4389 Kagızmaıı: Ahmet 

4390 Balrkcsir: Alırnet lVlucip 

t 

4391 Niğde: Süleyman ve arka
daşları 

4392 Yalı va: Behçct 

4393 İstanbul: Fikret 

Amasya iskfuı memurundan şildyet 

Tarassut altında l.ıulunduruldnğundan 

şikayet 

Yüzbaşılık kıdcıninin iadesi hakkııula 

Harcırah fazlasrııııı geri alımnaması 
hakkında 

Kaymakamdan şikayet 

Heyeti mahsusa kararrnrn refi hakkm

da 

Ncfi edi ldiklerinden şildyet 

Maaşlarmlll barem kanunu üzerinden 
verilmesi hakkında 

Maaş] arrnın bar em kanunu üzeri nden 
verilmesi hakkında 

4394 Ünyc: Ahmet Tasfiye kararınııı refi hakkınıla 

4395 Adapazarı: İsmail ve ar- İskan ettirilmeleri hakkında 
kadaşları 

4396 Antalya: Salih Fethi 

4397 İstanbul: Münirc 

4398 Kayseri: Derviş ve arkadaş
ları 

4399 Kütahya: Memet ve arka
daşları 

4400 Bayburt: Harnit 

l\ialiUiyct maaşının tcsrii intacı lıak

kmda 

Münasip miktarda ikramiyc ilc taltifi 
hakkında 

Arazi verilmesi hakkında 

Heyeti ihtiyariyeden şikayet 

Mahkumiyatinin affi hakkında 

teclilmiştir 

552 No ile karara rap-
tedilmiştir 

606 N o ile karara rup
tedilmiştir 

ıvı .M. Veldletiııc 
13- IV- 1930 

M. M. V ekaletine 
5 -IV- 1930 
Dahiliye V e kaletine 
13 -IV -1930 

54 3 N o ile karara rup
tedilmiştir 

Dahiliye V ekaletine 
13 -lV- 1930 

Dahiliye V ekalotine 
13 -lV- 1930 

Dahiliye Vekitletine 
13- IV- 1930 
522 No ile karara rap
tedilmiştir 

467 N o ile karara rap
tedilmiştir 

M. M. V ekalotine 
13- IV- 1930 

Encümcndcdir 
Dahiliye V ekalotine 
13- IV- 1930 

Dahiliye V ek~.letine 
13- IV- 1930 

Adli ye V ekalotine 
13- IV- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
• \? ve adresi 

4402 Siverek: Muharrem 

4403 Galata: Jokuf 

4404 Ankara : Eşref 

4405 İstanbul: Hüsnü 

4406 Seyyar jandarma zabiti Cc
mal 

4407 İstanbul: Kemal 

4408 İzmir : J ak İskinazi 

4409 Elaziz: 1.\II. Yunus 

4410 İstanbul: Hasan Sabri 

4411 İzmir: Hasan Bedrettin 

4412 Mudanya: M em et ve arka
daşları 

4413 Sarıkamış : Şemsettin 

4414 İstanbul: Süleyman 

4415 Alaiye: Mustafa 

4416 İstanbul : Sait 

4417 Beşiktaş: 1\Iemet Ali 

4418 Kütahya: Kadri 
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Arzuhal hulasası 

Mahkeme azası Tahsin Beyden şikayet 

1stirdat olunan apartmanın iadesi hak
kında 

Katedilen maaşnun verilmesi hakkmda 

l\Iaaş ve mcmuriyct haldmıın tenzil edil
memesi ricasına dair 

Mahkümiyet kararının affı hususile 

Muamelesi 

Adiiye V ekalotine 
16- IV- 1930 

Adiiye V ekaletinc 
19- IV- 1930 
160 No ilc karara rap
tedilmiştir 

Devlet Şurasına 
22- IV- 1930 

ref'ine dair Adiiye V ekalotine 
19- IV- 1930 

Maktu istilılak vergisinin affma dair 

A vukatlrğa müsaade edilmesi hakkında 

Tekaüt maaşının itasr hakkında 

Maişetinin temiııi için emlak ve arazı 

verilmesi hakkında 

ihraç olunan maden kömürlerinin dulın
liye resminden muafiyeti lıakkmda • 

~\..ı;;ar bor~lan hakkında 

Encümendeki arzuhaline cevap verilmesi 
hakkında 

A\'rupadan ithal olunan ayak kabılarm 
gümrük .resminin tashihi hakkında 

Enciimendeki arzuhaline cevap verilmesi 
haldcrnda 

Halı yastıkların Nevyork piyasasındaki 
fiyatın Hariciyc Vekalcti vasıtasile bil
dirilmesi hakkında 

Yeni tckaiit kanunundan istifadeleri 

Emvali metrukeden aldıklan hanenin 
taksit müddetinin temdidi hakkında 

Maliye Vekaletinc 
19- IV- 1930 
544 No ile karara rap
tedilmiştir 

587 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

Dahiliye V ekaJetine 
19- IV- 1930 

Devlet Şurasma 
22- IV- 1930 

lVIaliye V ekalctiuc 
19- IV -1930 

İııtaç edilmediğinden 
evrak raptedilmiştir 
15- IV -1930 

İktısat V ckftlctinc 
22- IV- 1930 

Adliye V ekalotine 
22- IV -1930 

Hariciye V ekaletine 
30- IV -1930 

Tckaüt encümenine 
3- IV - 1930 

Maliye V ekaletine 
19- IV -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.~ ve adresi 

4419 Karacabey: İbrahim ve ar
kadaşları 

4420 Kara koca köyü: :Mcmet ve 
arkadaşları 

4421 İzmir : Halil 

4422 Hendek: Emine 

4423 Ankara: Bekir Fahri 

4424 E lbistan: Durmuş 

4425 Tokat: :Mevh1t \ ' C arkadaş-

ları 

4426 İstanbul: Hıfzı 

4427 İncgöl : Halil Ahmet. 

4428 Saray: Hakkı 
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Arzuhal hulasası 

İskanları hakkında 

Kefalcti mütesclsil e usulünün tatbiki 
ve emvali metrukeyc ait borçlarmın tern
didi hakkıııda 

Tasfiye kararım n ref 'i hakkında 

Tckaüt maa::;ı tahsisi Jıakkrnua 

Heyeti mahsusa kararıııın ref 'i hakkında 

Mahkeme azasından !zzet Bey hakkında 
şikayet 

( :üçebcliğin ın e rı edihnesi hakkında 

Yeni tekaüt kanunundan i.stifade etti
rilmesi hakkında 

Askerlik zamanında bulunduğu elektrik 
kısmma ait vesikasının verilmesine dair 
Kaııunsuz olaı·ak tahvili· meınuriyet etti
rildiğİnden vazifei asliyesine iadesi hak
kında 

4429 Kayseri : Ömer ve arkadaş- Teffiz müddetinin temelidi hakkında 
ları 

4430 Kayseri : İsmail ve arkadaş
ları 

4431 Bursa: Süleyman 

4432 Adana: Cemal 

4433 Zonguldak : 

4434 izınir: Rahime 

4435 Maraş : Ümmülıan 

4436 l\Iaraş: Azmi 

Teffiz müddetiııin temelidi lıakkmda 

TakJir edilen verginin fazlalığından şi

kayet 

Maraş deft erdarlığındaki matltıbunun 

tesviyesi ricasına dair 

Ceza hakimi Memet Bey hakkında şi

kayet 

Hane teffizi ricasına dair 

Vefat eden oğlundan maaş tahsisi hak
kında 

Açık maaşının verilmesi hakkında 

Muamelesi 

Dahiliye Vekalotine 
19- IV- 1930 

Dahiliye V eka! etine 
19- IV- 1930 
Hıfzedilmiştir 

30- IV- 1930 
M. M. V ekaletine 
19- IV- 1930 

532 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adiiye V ekaletine 
22- IV -1930 
Dahiliye Volciletine 
22- IV- 1930 

Hıfzcdiimiştir 

4- IV -1930 

29- IV- 1930 

Maliye V ekaletine 
29- IV -1930 

Dahiliye VekRJetine 
22- IV -1930 
Dahiliye V ekaJetine 
22- IV- 1930 

Maliye V ekaJetine 
29- IY- 1930 

Maliye Vekaletine 
29- IV -1930 

Adiiye V ekaJetine 
22- IV- 1930 
Maliye Encümeni Ri
yasetine 
8- VI -1930 

579 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adiiye V ekıiletin e 
19- IV -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M · ve adresi 

4437 Hüseyinahat: Feyzullah 

4438 Batum : Ali ve arkadaşları 

4439 Elaziz: Yusuf ve arkadaş
ları 

4440 '!'rabzon : Süleyman 

4441 Zara: M. Sabri 

4442 Konya : Haydar 

4443 Amasya : Asım 

4444 Söğüt : Bedriye 

4445 Keban : Harndi 

4446 İzmir: Sıttık 

4447 Gümüşane: Emin ve ark:ı

daşları 

4448 Eecahat: Mustafa ve arka
daşları 

4449 İstanbul: Raif ve arkada;ı
ları 

4450 İstanbul : Emin 

4452 Adapazarı : Servet 

4453 Ankara : Ali 

4454 Şarkışla : Bekir ve arkadaş
Iatı 

4455 Tekirdağ: Osman Nuri 
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Arzuhal hulasası 

Hapishanedeki matlubatııun tesviyesi 
hakkında 

İskanları hakkında 

Mahkemei asliyenin madenden fekki 
ile EHizize raptı hakkında 

İskan ettirilmesi hakkında 

1\iahkumiyetinin affi hakkmda 

Borçlanma kanunundan İstifadesi hak
kında 

Tekaütlüğünün icrası hakkında 

V efat eden kocasma ait borcun kendi

sinden tahsil edilmemesi hakkında 

Merkez kazasının Ağına nakli hakkında 

Köylüye verilen arazisinin istirdadı hak
kında 

Kazalarnun samsunaraptı hakkında 

Kazalarının lağvedilmenıesi hakkında 

'l'ekaüt maaşlarmlll verilmesi ha k km
da 

Tazminat verilmesi hakkında 

İhtiyaçlarma mebni Hükumetçe muave
net yapılması ricasına dair 

Tekaüt maaşmın verilmesi hakkında 

Köy mer'asında hayvanlarının otlatıl

nıasma müsaade edilmesi hakkında 

Müsadere ettiği eşyadan alman ceza
dan ikraıııiye verilmesi hakkmda 

Muımelesi 

613 No ile kıtrara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
19 -IV - 1930 

Dahiliye Vekaletine 
19 - IV - 1930 
Dahiliye V e kaletine 
19 - IV - 1930 
513 No ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye Vekaletine 
19 - IV - 1930 
617 N o ile karara rap
tedilmiştir 

Maliye Vekaletine 
22 - IV - 1930 
Dahiliye V e kaletine 
22 - IV - 1930 

Dahiliye V ekaletimı 
22 -IV - 1930 
Dahiliye V ekaletine 
22 - IV - 1930 

Dahiliye V ekaletine 
22 - IV - 1930 

Maliye Vek8Jetine 
22 - IV - 1930 

Dosyasına raptedilmiş

tir 
15- IV- 1930 

M. M. V ekaletine 
22 - IV - 1930 

559 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye Vekaletine 
22 - IV - 1930 

Maliye V e kaletine 
5 - IV - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.1"\? ve adresi 

4456 Akhisar: Hüseyin Fevzi 
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Arzuhal hul!sası 

Malulen tekaüde sevki hakkında 

Muamelesi 

Maliye Vekilietine 
29 - IV - 1930 

4457 Karacabey: Yusuf ve ar- Haklarmda borçlanma kanununun tat-
kaduşları bikma dair Maliye Vekilietine 

27 - IV - 1930 
4459 İstanbul: Haydar Rif at 

4460 Galata : Ali 

4461 Ankara: İsmail Hakkı 

4462 İstanbul: Cevdet Kerim 
4463 Ankara : İsmail 
4464 İstanbul: Osman ve arka

daşları 

4465 Bursa: Necip 

4466 Bitlis: Sıdkı 

4467 Ankara : Arif 

4468 Edirne: Hüseyin 
4470 Ankara : Ali Rıza 
4471 K ula: tıpnail 

4472 Salihli: İsmail Hakkı 

4473 Kırklareli : Aliye 

4474 Eskişehir: Ahmet 

4475 Artvin: Hüseyin 

4476 Uşak: İbrahim 

Ceza ve hakimler kanununa ait mütale
aname 

Devri sabıkta katolunan yüzde yirmi 

Adli ye Y ekiileti 
3 - IV - 1930 

rııaaşlarrıım verilmesi hakkında Encümendedir 
Malı1lin kanunundan istifadesi ricıısı-
na dair Encümendedir 
Tekaüt kanunundan İstifadesi hakkmda Enciimendedir 
'feltaüt kanunundan İstifadesi hakJrıııda Encümendedir 
Sinema vergilerinin tahfifi ricasrnrı ıiair 536 Noile kat·ara r~p

Kazanç vergisinin fazlalığından "ik&.yet 

1stifaya daveti mağduriyetini mucip ol
duğundan memuriyette istihdamı h:ık

kmda 

Ankara balıalılık zammından istifad<> et
tirilmesi hakkında 

Teffiz muamelesinin icrasr hakkında 
Encümence verilen karara itiraz 
Hapisanedeki matlı1batmın verilmeı;iııe 
dair 

Mahld1miyet kararnun affi hakkrııda 

Nakten muavenet edilmesi hakkında 

Açık maaşlarrum tesviyesi hakkwda 

İskan ettirilmesi hakkında 

lskiin ettirilmesi ricasına dair 

tedilmiştir 

Maliye V ekaletine 
20 - IX - 1930 

Dahiliye Yekaletine . 
24 - IV - 1930 

505 No ile karara rup
tedilmiştir 

Encümendedir 
Hıfzedilmiştir 

528 No ile kaı·ara rup
tedilmiştir 

Adl iye V eldiJetine 
29 - IV- 1930 
M. M. V ekalı=tine 
29 - IV - 1930 
Maliye V e kaletine 
29 - IV - 1930 
Dahiliye Vekaletine 
19 - IV - 1930 
Dahiliye Vekilietine 
22 - I - 1930 

4477 İstanbul: Ab.dürrahman ve Yeni tekaüt kanunundan istifade etme-
arkadaşları leri hakkında 

4478 Trabzon: İsmail Malıkumiyetinin affi hakkında 

4479 Adapazarı: Memet lstidasrnın bir an evvel intacma dair 

554 No ile karara rup
tedilmiştir 

519 No ile kaı·aı·a rup
tedilmiştir 

525 No ile karara rup
tedilmiştir 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N ve adresi 

4480 Qankn·r: Zel i ha 

4481 Andirin: Mustafa 

4482 Selim ve arkdaşları 

4483 İskenderon : İhsan 
4484 Ankara : Celiil 

4485 Erzurum : Rıza 

4.486 lzm~r : Sait Bal i 

4487 Kaı·aman : ..,\yşe 

4488 Adana: Hayriye 

isim 

-396 - · 

Arzuhal hulasası 

Oğlunun mahkfımiyetinin affi hakkımla 

Mahkumiyetine dair olan evrakrn ıet- · 
kikile affi rirasma dair 

Yetlerindeki tasfiye talepnamelerir.:n 
mevkii meriyete vıız'r hakkmda 

lstildal madalyası verilmesi hakkınrlu 
Ücrrtle çalıştığından tekaüt maaşının 
kesilmemesi hakkında 

1skiim ricasma dair 

Malıkumiyetinin affi lıaklnnda 

Kanmısuz hüküm veren mahk{'TI~(· a-

ZllST Osman Beyden şikayet 

Mütevellisi bulunduğu bahc_:eden istiiule 

Muamelesi 

Hifzedilmiştir 

30 - IV - 1930 

fi48 No ile karara rap
ted ilmiştir 

Dahiliye Vekiiletine 
29 - lV - 1930 
Encümendedir 

529 'No ile lcaıarıı rup
tedilmiştir 

475 No ile karara rup
tedilmiştir 

M. M. V ekiiletin e 
17 - Vl - 1930 

516 No ile karaı·a rap
tedilm i ı;ıtir 

etmesi hakkında • Ev. U. Müdürl~·ğüne 
24 - Vl - 1930 

4489 Maltepe: M. Ali ve arkadaş- · ulıtclerindeki emlak ve arazinin mna-

ları melesiniıı_ tesrii intacına dair Dahiliye Vekilietine 
29 - rv - 1930 

4490 Bayraıniç: Memet ve arim- Ciheti askeriyede nakil ücretinden ;ılan 
daı;ılaorı 

4491 Trabzon : Ali 

4492 KeskiTı: Ali 

4493 Siverek: Muharrem 

4494 İzmir : Hüseyin 

4495 İstanbul : M. Nail 

4496 Eskişehir: Hafız .~ .. . 

nuıtlulıatmın tesyiyesine dair 

Bf'lecliye reisinin keyfi lını·eketil0 hn
nPl er inin i stirdadınn gidiluiğin<leıı ı;;i-

fi-1:9 No ile karara rap
tf'dilınistir .. 

kayet Dahiliye Vekiıl~·iiı1e 
3 - rv - 1930 

Z flvcinin katilinin derdestile icrayi a

daletin ter-eliisi hakkında Dahiliye Veka!f'tine 
3 - V - 1930 

Az:ı 'l'ahsin Beyden şikayet . \ılli yc Vekilietine 
3 - lV - 1930 . 

l r. rayi tirarete müsaade edi lmesi lınk -

kmrl:ı 518 No ile ka!·~ı :- a rap-

CevazT istihdam kararı verilmı>si hak
leında 

Maaş tahsis edilmesi hakkında 

tedilmiştir 

Ev. U. Müdürlüğüne 
29. - IV - 1930 
M. 1\1. Vekiiletim 
29 - IY - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

4497 An kanı: Abdürrezzak 

4498 Bafra : İbrahim 

44!:19 l\fı:ıltrpe: Hüseyin 
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Arzuhal hulftsası Muamelesi 

l\ılücadeli milliye esnasında gasbolunan eş-
yasrnrn tazmini hakkında 580 No ile karflm rap

tedilmiştir 

'l'effiz muamelesinin yapılması hakkm
da 
İskan ettirilmesi hakkında 

Encüınendedir 

Dahiliye Vekaletine 
3 - IV- 1930 

4500 Oazi Antf\p: Bekir Malıkumiyetinin affi ha.kkrnda 513 No ile karara rap· 
t edilın iştir 

4501 !stanbul : Adil ve arkada:~- Mübadeleye tabi olduk larından iskan- . 
ları 

4502 Bartrn: Seyfrttin 

4503 Beşiktaş: Tevfik 

4504 Akhisar: Hasan 

4505 İstanbul: İbrahim 

450fi İstanbul: 1bralıiın 

l arı hakkında 

Yeni tekaüt kanunundan istifaele etme
si hakkında 
Yeni tekaüt kanunundan istifade etme
si haldnnda 

Arazi verilmesi hıı klnnda 

Esarette bulunduğu müddete ait matlu
bunun veri lmesi haldnnda 

t:ıclei ıneınnriyeti lıakkmcl ıı 

Hariciye Vekaletin~J · 
21 -IV- 1930 

Enciiınendedir 

Encüınendedir 

Dahiliye Vekilietine 
24 - IV - 1930 

596 No ile karura rap
ted i 1 m iştir 
M aliye Vekaletine 
5- V- 1930 

4507 Ilğrn: Lütfü ve arkadaşları Ağıılar bat::ıklığmın kurutulması hak-

4508 Ahlat. : Sülryman 

4509 Bmsa: Rnver 

4510 Burdıır: Haşim 

4Sll !zmiı·: Hayriye 

4G12 Ankara: Ömer 

4513 M. Kemal Pş. : 

4515 Selefke: Osman 

4516 Avanos : Yusuf 

kında Evrakma raptedilmiş

t.ir 
5- V- 1930 

'l'ekııüt mnnmelrsi hakkında 586 No ile karara rup
tedilmiştir 

Kııt.edilen mnıışının verilmesi hakkında 620 No ile karara rap
ü•dilmiştir 

Şa hsi alıara nit olan borcunun kendi-
simleıı tahsil edilmemesi ricasına dnir Maliye Vekaletine 

5- V -1930 
lsldin o lnndnkları evin istirdadından 
snı·fııınzaı· o lunın ıısı hakimıda 

Askeri fabrikalarda vaki olan sui isti
mal hııklmıda 

Teffiz muamelesi yııpılması hakkında 

Hapir;hıınedelti matinimnun tesviyesi 
hakkında 

Tasfiye kararının ref 'i hakkında 

Dahil iye V ekilietine 
5- V- 1930 

567 No ile karara rap
tedilmişti r 
Dnlırliye Vekaletine 
5- V- 1930 

514 No ile karara rap
tedilıniştir 

Hıfzedilmiştir 

18- IV- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4517 İstanbul: Emin 

4518 Aydın : Ali Cevat 

4519 Bartın: Seyfettin 

4520 Trabzon : Abdürrahman 

4521 Karacabey: Süleyman 

4522 !stanbul: Mustafa 

4523 : Srvas: . Ömer Şemsi 

4524 · İzmir: Mustafa 

4526 Niğde: Emin 

4527 Konya : Abit 

4528 Erzurum: Seyfullah 

4529 İslahiye: Sabri 

4530 Bursa: Hidayet 

4531 Yozgat: İbrahim 

4532 Kütahya: Fehmi 

453'3 Gediz : N ı1ri 

4534 · Kızılcahamanı : Şevket 
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Arzuhal hulasası 

Ticaretlerini sektedar eden esbabın me
nedilmesi hakkında 

Emvali metrukeden olan çiftliğinin 

kendisine verilmesine dair 

' Tekaüt kanunundan 
km da 
V ali hakkında şikayet 

İstifadesi hak-

Terkettikleri araziye mukabil emlak 
verilmesi hakkında 

Yunanlılar tarafından batırdan gemisi
nin tazmini hakkında 

Evkaf idaresinin emlakin,e müdahalesi
nin men 'i hakkında 

Ciheti askeriyece istimlak edilen arazi 
bedelinin verilmesi hakkında 

İskan ettirilmesi hakkında 

MaliHen tekaüde sevki hakkında 

Tevliyetin uhdesine tevcihi hakkında 

Tekaüde sevkedildiğinden iadei meınu
riyeti hakkında 

Teffiz muamelesinin biran evvel. yapıl
ması hakkında 

Şurayi Devletteki evrakının tetkikı hak
kında 

V aki olan su i stimalin bir müfettiş 

tarafından tahkiki ricasına dair 

Terfibi zammı matltıbunun verilmesi 
hakkında 

Tevkif edildiğinden tahliye edilmesi 
hakkında 

·Muamelesi 

İktısat V e kaletine 
5- V- 1930 

Dahiliye Vekaletine 
5- V- 1930 

Encümendedir 
Dahiliye Vekaletine 
30- IV- 1930 

Dahiliye V ekaJetine 
30- IV- 1930 

Dahiliye V ekiileti ne 
30 -IV- 1930 

E\Takile birleştirilmiş
tir 

M. M. V e kaletine 
30-IV -1930 

Dahiliye Vekaletine 
30- IV- 1930 
545 No ile karara rap
tedilıniştir 

E. U. Müdürlüğüne 
30- IV- 1930 

545 No ile karara rap
tedilmiştir 

Dahiliye V e kaletine 
3- IV- 1930 

Devlet Şurasına 

5 _V_ 19r. 

Maliye V ekaJetine 
5- V- 1930 

583 No ile karara rap
tedilmişti r 

Dahiliye V ekaJetine 
5- V -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.;~ ve adresi 

4535 Elaziz: Ahmet 

4536 Sarıkamış : Ahmet 

4537 İs pin ·: Hüseyin ve arkada:?
ları 

4538 İstanbul : Tevfik 

4539 Nazilli: 1\iemet Efo 

4540 Ankaı'a : İbrahim 

4541 Bursa: Faik 

4542 Balıkesir : Hasan 

4543 .İstanbul: Fevzi 

4544 Bursa: Hulusİ 

4546 İstanbul : İhsan 

4547 Ş. Karahisar: Memet 

4549 Turhal : Ahmet Harndi 

4550 Muş: Sıtkı 

4551 İzmir: Memet 
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Arzuhal hulasası Muamelesi · 

Şehit oğlundan maaş tahsisi hakkında M. M. V~kaletine 
5- V -1930 

Meskun bulundukları mahalden diğer 
bir mahalle sevkedilmemeleri ricasına 
dair 

İskan suretile aldıkları emlak borçları
nın 20 senede tediye edilmesi hakkında 

M. Meclisinin verdiği karar hilMma 
hareket edildiğinden mağduriyetine mey
dan verildiğine dair 

Tazmini istenilen dokuz bin beş yüz li
ramn kanunu mahsusundan istifaamın 

temini hakkında 

Eytam sandığındaki paralarının altın 

üzerinden verilmesine dair 

Y olsuz olarak kazanç vergisi tarhedil
memesi hakkında 

Haksız olarak açığa çıkarıldığından ia
dei vazife istirhamına dair 

Devlet Demiryolları Müdüriyetine alın
ınasma dair 

Sirkat edilen eşyanın tazmini cihetine 
gidilmesi hakkmda 

Gayri kanuni olarak vazifesinden çıka
rıldığından müsebbipleri hakkında tah-. 
kikat yapılması hakkında 

Haksız olarak tasfiyeye tabi tutuldu
ğundan iadei memuriyeti hakkında 

Tekaüt maaşının tahsisine dair 

Bursa hapishanesinden Muş hapisha
nesine nakli hakkında 

:Memlekette terkettiği emlake mukabil 
emlak verilmesi hakkında 

Dahiliye Veka1etine 
5- V -1930 

614 No ile karara rap
tedilmiştir 

Encümendedir 

Adiiye V e kaletine 
29- IV -1930 

Adiiye Vekaletine 
20- IV -1930 

Maliye V ekaJetine 
3- V -1930 

630 No ile karara rap
tedilmiştir 

N af.ıa V e kaletine 
3- V -1930 

555 No ile karara rap
tedilıniştir 

500 No ile karara rap
tedilmiştir 

476 No ile karara rap
tedilmiştir 

517 N o ile karara rap
tedilmiştir 

Adli ye V ekaJetine 
5- V -1930 

Dahiliye V ekaJetine 
21- V -1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4552 Eskişehir: Şevki 

4553 Ycnifoça: Tevfik 

4554 Rize: Kemal 

4555 Ankara : Esma 

4556 Bahçecik: Şerif 

4557 Bahçecik : Gençağa 

4358 Çorlu : İbrahim 

4559 Kuruç-ay: Ziya 

4560 Kayseri: Hacı Ali 

4561 Kuşadası: Meryem 
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Arzuhal hulasası 

Bekçi ücretile alınan paranın iadesi .hak
kında 

Uhdesiııe düşen miras parasının veril
nıesi hakkında 

Boı·çlanma kanıııınıta tevfikaıı emlak 
veri lmesi hakkında 

Evine takelir edilen kıynıetin azlığm

dan şikayet 

İskan ettirilmesi lıakkındıı 

Yayhulan istifadeleri hakimıda 

Traktür için nıuktazi gazııı verilmesi 
hakkında 

Müdelci umumi hııkkında şikayet 

Ziraatten mahrunıiyetine meydan vcril
ıııcınesi hakkında 

Oğlunun tekaüdiyesiniıı keııclisine tah
sisi hakkında 

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
21- V- 1930 

Maliye Vekalctiııe 
21- V- 1930 · 

Dalı i liye V eka! etine 
21- V- 1930 

Maliye V ekalctiııe 
5- V. 1930 
Dalı i liye V ekalotine 
3- V- 1930 
·Maliye Vckalctinc 
!i- V- 1930 

lktısat Vekaletiue 
3- V- 1930 

576 No ilc karara rap
t ctlilmiştiı~ 

Maliye V ekılietine 
20- V- 1930 

:Maliye V ckaletine 
20. V. 1930 

4562 .Aııkara: Huriye ve Bedriye Hanelerine tarhedilen verigiden şikayet Maliye Vekalctiııe 
~o. v. 1930 

4563 Kütahya: Şcmsettin 

4564 İstanbul : Falıri 

4565 Ankara: Ali Rıza 

4566 Ankara: Necdet 

4367 Ankara: Galip 

4568 Arıkara: H. Tahsin 

4569 Ankara : Zekcriyya 

Pcderinclen intikal eden istiklaJ madal
yasının kendisine verilmesi hakkında 

l\Iaaşmm tezyidi hakkmda 

Balıalılık zamnıınrıı verilmesi hakkında 

Balıalılık zammının verilmesi hakkında 

Ba halılık zammının verilmesi hak km da 

Balıa lılık zammının vcl'ilıııesi hakkmda 

Bahalılrk zammının vel'ilınesi hakkında 

4570 Ordu: Mahmut Ye arkadaş- Em vali ınctruke borçlarm m 20 se-
ları ııcde tesviye edilmesi hakkında 

591 No ile karara rap
tedilmiştir 

Bütçe Eneümeninc 
22. V. 1930 
505 No ilc karara rap
teclilmiştir 

505 No ilc karara rap
tcdilıniştir 

505 No ilc karara rap
tedilıniştir 

505 No ile kara·ra rap
t cd i Imiştir . · 

505 No ilc karara rap
tedilıniştir 

553 No ilc karara rap
tcdilıniştir 



Kayit Arzuaal sahibinin isim 
}t! ve adresi 

4571 Manisa: İsmail 

4572 Bursa: IIürinüz 

-401 -

Aazuhal hulasası 

Köyleri isimlerinin değiştirilmcmesi hak
kında 

Arazileri için tarhedilen vergiııiıı affi 
hakkında 

4573 lstaııbul: Reşit ve arka- Ücretli olarak çalıı;;tıklanndan tekaüt 
daşları maaşlarının kesilıncmesi hakkında 

4574 İstanbul: lVI. Tevfik 

4575 Bafra: Nafiz 

M:utasarrıf bulunduğu malin istirdat 
edilmemesi hakkında 

Ademi m es 'uliyet kar an ala u refikası

m bu ınuaıneleye maruz b ıra kanlar 
hakimıda takibat yapılınasma <lair 

4G76 Samsun: Halit ve arkada~- Tütünlerinin iııhisar idaresince satın 

4577 

4578 

4579 

4580 

4581 

4582 

ları alınınası hakkında 

Tefenui: Ali 

Isparta: Hacer 

Ankara: Şükrü 

Ankara: Nuri 

Ankara: Sabri 

Ankara : Rıza 

Arazi verilmesi hakimıda 

])işçilikten inıtihaııııuıı icı·ası ve vesika
smııı itası hakkında 

Pahalılık zammından İstifadesi lıaklunda 

Pahalılık zammından İstifadesi hakkında 

Pahalılık zammrndan İstifadesi hakkında 

Divanr lıarpge verilen hükmün tetkiki 
lıakkmda 

4583 Ankara : Hakkı Evrakının tctkiki hakkında 

4584 Ilğın: Osman ve arkada[)- Ilgın bataklığı hakkında sahte mazbata 
ları tanzim eden ihtiyar heyctindcıı şikayet 

4585 Samsıuı: Ziya İskanilc ticaı·ct mcktcbi muallimliğine 

tayini hakkında 

4586 Mcrzifoıı: Ömer ve arka- V ergiler hakkında esaslı bir tctkikat i c-
daşlarr rası istirhamına dair 

4587 Diverek: Hasan Küçük Osman oğulları hakkında şikayet 

Muamelesi 

Dahiliye V ekalotine 
21- V- 1930 

Maliye V ekaletinc 
21- V - 1930 

Maliye V ekaletiııc 
21- V - 1930 

Adli ye V ckalctiııc 
21- V- 1930 

Adiiye V ckaletine 
21- V- 1930 

:Maliye V ekalotine 
21- V- 1930 

Maliye V ekalctiııc 
~1- V- 1930 

Sılıh iye V ckalet iııc 
21- V- 1930 
505 No ilc karara rap
tcdilmiştir 

505 No ile karara rap
tcdilmiştir 

505 No ile karara rap
tcdilmiştir 

lVI. M. V ekiiletin e 
21- V- 1930 

l\ialiyc V ekalotine 
21- V- 1930 

Evrakilc birleştirilmiş
tir 

Dahiliye Vekaletinc 
21 - V- 1930 

Maliye Vekalctine 
21- V- 1930 

Dahiliye Vekaletine 
21- V - 1930 



Kayit Arzuhal sahibin.in isim 
k ve adresi 

4588 Tokat: F. Süreyya 

4589 Ankar-a : A vni 

4590 İskilip: Şükrü 

4591 Paris: Dikran 

4592 Şarköy: Ahmet Hilmi 

4593 Kütahya : Hafız Rifat 

4581 Akşelıir: Ali ve arkadaşları 

4595 Gedis: ıvı. Lı1tfi 

4596 İskilip: Şükrü 

4597 Sunğur lu: Şükrü 

4G98 Sıvas: Sabri 

4599 Bayburt: Harnit 
4600 Çatalca: Vasfi 

4601 Kozan: Hasan ve arkadaş

ları 

4602 Nazilli: Mornet Efe 

4603 Balya: Emin 

4604 İstanbul : Zekai 

-402 --

Arzuhal hulasası 

Maaş tahsisi ricasına dair 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Yol parasının tenzili hakkında 

Hükı1ınetin ve hazinenin zararına çalı

şan sahte bir gurupun ihbarİ hakkında 

Dişçilik imtihanı hakkında verdiği İsti

dasının encümence bir karara raptına 

dair 

Mutasarrıf bulunduğu hanenin istirdat 
edilmemesi hakkında 

V ergilerinin fazlalığından şikayet 

Aşar borcunun müsait şeraitle ödenmesi 
hakkında 

lVIcmüriyetine nmadil bir memuriyete 

Muamelesi 

M. M. Encümeni Riya
setine 
15- V- 1930 
Encümendedir 

Dahiliye V ekalotine 
21- V- 1930 

lVIaliye V ekalotine 
21- V- 1930 

·S. 1. M. V ekalotine 
21- V- 1930 

Dahiliye V ekalotine 
21- V- 1930 

lVIaliye V ekaletine 
21- V- 1930 

lVIaliye V ekaletine 
21- V- 1930 

tayini hakkında Encümendedir 
Memuriyetine muadil bir memuriyete 

· tayini hakkında 572 No ile karara rap-

Belediye reisinden şildyet 

lVIahkı1miyetinin affi hakkında 
Hastahğmdan dolayı katedilen maaşının 
verilmesi hakkında 

Tcffiz muamelesinin biran evvel yapıl
ması hakkında 

Talep olunan dokuz bin beş yüz liranın 
Hükı1metçe tesviyesi hakkında 

Borçlarının tecili hakkında 

Heyeti Mahsusa karararının ref'i h.ık
kında 

tedilmiştir 

622 No ile karara rap
tedilmiştir 

Hıfzedilmiştir 

l\•1. M. V ekalotine 
21- V- 1930 

Dahiliye V ekalotine 
21- V- 1930 

Adliye V ekalotine 
21- V- 1930 
Hıfzedilmiştir. 

21- V- 1930 

Htfzedilıniştir 

21 - V - 1930 
4605 Gazi Antep : Mustafa ve ar. Borçlarının iki sene 

sinin tehiri hakkında 
müddetle tediye-

Maliye V ekalotine 
21 -V- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
"~ ve adresi 

4606 İskilip: Kadri 

4607 Boğa:dıyan: İbrahim 

4608 Yozgat: İbrahim 

4609 İzmit: Salih Zeki 

4610 Mersin: Kadri 

4611 Samsım : A. Ragıp 

• 
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Arzuhal hulasası 

ÜTmanlardan katiyat yapılmasına mü
ı:;:ınde edi lmesine dair 

Fakihlide bir nahiyc 
di lmesi hakkında 

merkezi teşkil e-

İadei memuriyct istirlı amma dair 

İadei memuriyet istirhamına dair 

Sivil taharri ıneınurlarr tarafında n ta
harri edilmemesi hakkında 

tstihlmkr olan maaşl arııun verilm esine 
dair 

4612 Erzurum: Abdullah Maltıliyet maaşının tahsisi hakkmd a 

4613 Silifke: Emin ve arkada.~- Belediyeden şikftyet 
ları 

Muamelesi 

İktısat Veka.letine 
21 - V - 1930 

Dahiliye Ve kaletine 
21 - V - 1930 
618 No ile kaı·ara rap
tedilmiştiı· 

Maliye VekaJetine 
21 - V - 1930 

Adliye Veka.letine 
21 - V - 1930 

İktısat V e kaletine 
21 - V - 1930 
557 No ile karara rap
tedilnıiştir 

Dahiliye Vch:~.'~'tine 

20 - V - 1930 

4614 Ereğli: Vcsilc ve arkadaş- Maaş tahsisi lı::ıkkmda 1-Iıfzedilıuiştir 

ları 

4615 Mustafakemalpaşa: Lütfiye Kocasından ayrılması hakkındaki da-
vamn intacı hakkında 

4616 Ordu: Sclime ve arkada~:- Hukuku tasarrufiyelerin in tanınması 

ları lıakkmcla 

4617 Tra:bzon: Abdullah 
4618 Bartın : Memct Zeki 

4619 !stanbul : Tayfor 
4620 Ankara: Emin ve arkadaş

ları 

4621 Kuruçay: Ziya 

4622 · Karaman : Edip 

Meınnriyet talebi hakkında 
Malıkfım i yetin tecil i lı akkmda 

Vazifesine iadesi ha k km da 
Hazineye olaıı bor·<; I a ı·mın 
k mda 

tecili hak-

Müddei umumi Kemal Beyin rüşvet al
dığına daiı· 

Müterakiın maaşlarının veri lmesi hak
kında 

4623 Ankara: Tevfik Paşa vekili Tevfik Paşa hakkmdaki karar sureti
nin irsali hakkında 

Adi iye Vekaletine 
19 - V - 1930 

Adiiye Vekaletine 
19 - V - 1930 

Encümended ir 
Adiiye Veldl.letine 
19 - V - 1930 

Encümendedir 

Maliye Vekfıletine 
6 - VI - 1930 

Adiiye Vekaletine 
16 -V- 1930 

Dahiliye Vekaletine 
16 -V- 1930 

Maliye Vekaletir•c 
lG - V - 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
JY. ve adresi 

4624 Merzifon: Şevket 

4625 Urfa: Faik 

4626 Balıkesir: Şükrü 

4628 Konya: Abidin 

4629 O alata: Hayrettin 

4630 Cirosun: Faik 

4631 Ankara: Hüsnü 

4636 Çapakçor: Ziya 

4637 Alaiye: Memot Emin ve ar
kadaşları 

4638 Sc•ydi şolıir : Agah 

• 
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Arzuhal Imiasası 

Merzifon müstantıkının refikasma va
ki olan tecavüzü hakknıda 

Müterakim maaşlarmm verilmesi hak
kında 

lcrayi vekalete müsaade edilmesi hak
kında 

Teffiz müddetinin temel idi hakkında 

Harbiye Mektebindeki alac~ğımn tes
viyesi hakkınd a 

Muamelesi 

Adiiye VekaJotiıı o 
16 - V - 1930 

Maarif V ekalotine 
16 - V - 1930 

511 No ile karara rup
t edilmiştir 

Dahiliye Vekil .i · tine 
21 - V - 1930 

575 No ile karara r ap
tedilmiştir 

1skiln muamelesinin int rım lırıklnndrı Dahiliye Vek;i;rtinc 
19 - V - 1930 

llır·acatın serbestisi hakkında İktısat Vekilletine 
21 - V - 1930 

Ma h kfnniyetinin affi lı n k km da Hrfzedilmiştir 

4 - VI - 1930 
Ik in ci defa mükellcfiycte tab i tutulına-
mrılarr hakkınd a Dnlıiliye Veka:ctine 

21- IV- 1930 
Kazalarma ınorbut karyelrrinin fckked il
monı csi hakkmda Dahiliye Vc•kiiletine 

21 -IV- 1930 
46R9 l stnnbul: Ali ve arkadaşl an Mrıaşl arının b:ıı·enıe d:ıhil ed ilmeleri 

4640 Zir: Rıza 

4641 Konya: Mmıtafa 

4642 İzmit: Mornet 

4643 :M. Kemal P. : Hüseyin 

4644 Erzurum : Halil 

4G4G Ankara: Etlıem Kaptan 

4646 Adana: Osman 

lı :ı kkrncla 

Bytaın sandrğrncl:ıld paralaı·rnm veril-

M:ıaı· if Veldl c1iıw 

21 - IV - 1930 

mesi hakkında Enciimencledir 
Dahiliye Veldlletindcki dosy:ısrnrn eel-
bile tot.kikr hakkrnda · Encümendeclir 

Tek:i.üt maaşnun verilmesi hakkrndn Ev. U. Müdürliiğüne 
19 - IV - 1930 

Maliye Vek~tletindel;:i nırıtlrıhatrnın trs
viyesi hakkrncl:ı 

'rahvili mcınuriyet ınaaşmm verilmesi 
hakkında 

Evrakmm Maliye Veldlleti Heyeti tef
t i şiyes ince te h ir edi ldi ği hakkrnda 

Belediyenin et nakliyatmd aki yolsuz
ln ğund::ın ş ikayet 

Ma liye Veldilctine 
19 - IV - 1930 

Mal iye Enciirrı enine 
19 - IV - 1930 

Maliye Vekftlctiııe 
21- IV - 1930 

Dahiliye Vekalı>tine 

21 - IV - 1930 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
~v ve adresi Arzuhal hulasası 

4665 Alftiye: Sabri ve arkadaşları İki defa yol mükellefiyetine tabi tutul
duklarmdan şikayet 

4666 İstanbul : Galip K. 

4667 Biiuyan: İbrahim 

4668 İstanbul: Halit 

Tasfiye yolu ile tckaiide sevki hakkında 

Mahkfimiyct kararının yeniden tetkiki 
hakkında 

Çalıştığı .miiddete ait ücretinden bir kıs
mmm verilmcdiğ·inden şildl.yet 

4669 Gediz: Mustafa Hazineye olan borçlarrum müsait şerait 
tahtmda tesviye edilmesi hakkında 

4670 Konya: Tevfik Mahkfimiycti zamamna ait maaşlarının 
tesviyesi hakkında 

4671 İstanbul: Hamza Alacağma mukabil emlak verilmesi hak
\]anda 

4672 Bolu: Hüseyin İadei ınemuriyeti hakkında 

4673 Of: Ahmet ve arkadaşları Uf kaza merkezinin diğer b1r mahalle 
nakledilınemesi hakkında 

4674 Bayrndrr: Yahya Kara yollarnun yapılmasma yardrm 
edilmesine dair 

4676 Bahçe: Hakkı Askerlik şubesinin kaldırılmaması hak
kında 

4677 Adana: Cemal ve arkadaş- Yusuf ağa ve pedcı·i Yahya kendilerini 
ları mübadil göstererek hazineyi izrar ettir

diklerinden şikayet 

4678 İstanbul: Ata 'l'ekaüt maaşrnrn verilmesi hakkında 

4679 Ürkiip: Lfitfiye 

4680 Anamur: Meınct 

· .. 
I rzına tecavüz eden ler hakkında taki
bat yapılması hakkında 

Posta mflrkezin in tekrar açılması bak
kında 

1 

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletine 
6- VI -1930 
615 No ile karara rup
tedilmiştir 

Adli ye V ekaletine 
6- VI -1930 

Şurayi Devlet Riyase
tine 
5- VI -1930 

Maliye V e kaletine 
6- VI -1930 

Adli ye V ekaletine 
6- VI -1930 

526 No ile karara rap

.ın{ı!mnpaı 

Maarif V ekaJetine 
4- VI -1930 

Dahiliye Vekaletine 
4- VI- 1930 

N afıa Vekaletine 
4- VI -1930 

M. M. V ekaletine 
4- VI- 1930 

1 

Dahiliye V e kaletine 
4- YI -1930 
Evrakma raptedilmiş-. 

tir 
6- VI -1930 

Adiiye V ekaJetine 
6- VI -1930 

Dahiliye Vekaletine 
6- VI -1930 • 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal hulasası 

4647 Pulathane: Hüseyin ve ar- Kendilerine tahsis olunan hanelerinin 
kada~larr istirdat olunmaması hakkında 

4648 Kalecik: Abdullah Kaymakam Ragrp Beyden şiki'tyet 

Muamdesi 

Dahiliye Vekftletine 
21 - V - 1930 
Dahiliye V ekaJetine 
21 - V - 1930 

4649 Karabiga: Fevzi ve arka
daşları 

N ah iyelerinin kaldrrılmamasr hakkında Dahiliye V ekaJetine 
21 - V - 1930 

4650 İımit: Hur~it ve arkada~
] arı 

4651 İstanbul : Kasım 

Tahsis olunan arazinin istirdat olunma
ması ha k km da 

M:ıılı kümiyetinin affi hakkmdıı 

Mntasarrrf bulundukları emH'tkin istir-

Dahil iye V eldietine 
21 - V - 1930 
Adi le V ekaJetine 
21 - V - 1930 

4652 Perşembe : Zeynep ve arka
da~ ları dat edilmemesi hakkında Dahiliye Yokaletine 

21 - IV - 1930 
4653 ICrşan: Ferhat 

4654 İstanbul : Selma 

4655 Ankara: Murat 

4657 Seydişehir: 'Memet 

4658 İzmir: Nuri 

Mücadelei milliyedeki hizmetinden do
l:ıyr taltif edilmesi h:ıkkında 

Zevcinin tekaüt ma:ışlarmrn kendisine 
verilmesi h:ıldnnda 

İade i nıemuriyet ricasına dair 

Karyelerinin ıı a hiye haline kalbi lıak

lnncla 

Hıınesine tesahup etmek istiyen Hav:ı 

M. M. Vekakti~·e 
5 - TV - 1930 

20 - IV - 1930 
E ncümendeki evrak ile 
bi rleştirilmiştir. 

Dahil iye V ekaJetine 
6 -VI - 1930 

Dahiliye VekiUetine 
6 - VI - 1930 

H. har·ekatma m:ıni olunması h:ıkkrnda Dahiliye VeldUetine 
6 - VI - 1930 

4659 Bünyan: l\'Irmet Emvali mctrukeden olan deyinlerin ha-
zine lehine satın alacakları hakkında 

4660 Bursa: Hal it .Mahkümiyetinin affi hakkında 

4661 Konya: Muharrem ve arka- Teffiz müddetinin terndieli hakkında 
daşları 

4662 Safranbolu: Naimc Kocasmdan nafaka talebi hakkında 

4663 Adana: Abdullah Şu ray i Devlet kararının infaz ettirilmesi 
hakkrnda 

'4664 Giresun: Mornet ve arkadaş
ları 

E ytam sandığrna olan borçlarının tecili 
hakkrnda 

Maliye Vekaletine 
6- VI -1930 
Adliye Vekaletine 
6- VI- 1930 

Dahiliye Vekaletine 
6- VI- 1930 
Adli ye V elealetine 
6- VI- 1930 

Maliye Vekaletine 
6- VI- 1930 

Adliye Vekaletine 
6 - VI -1930 



-406 

Kayit Arzuhal sahibinin isim 
?V ve adresi Arzithal hulasası 

4665 AHiiye: Sabri ve arkadaşları İki defa yol mükellefiyeüne tabi tutul
duldarından şikayet 

4666 İstanbul : Galip K. 

4667 Bünyan: İbrahim 

4668 İstanbul: Halit 

4669 Gediz: Mustafa 

4670 Konya : Tevfik 

4671 İstanbul: Hamza 

4672 Bolu: Hüseyin 

4673 Of : Ahmet ve arkadaşları 

4674 Bayındır: Yahya 

4676 Bahçe: Hakkı 

4677 Adana: Cemal ve arkadaş

ları 

Tasfiye yolu ile tckaüde sevkİ hakkında 

lVIahkfımiyet kararının yeniden tetkiki 
hakkında 

Çalıştığı .nıüddete ait ücretinden bir kıs
mmm verilmediğinden şikayet 

Hazineye olan borçlarının müsait şerait 
tahtmda tesviye edilmesi hakkmda 

Mahkfımiyeti zamanına ait maaşlarmlll 
tesviyesi hakkında 

Alacağma mukabil emHik verilmesi hak
-1nnda 

İadci memuriyeti hakkmda 

Uf kaza merkezinin diğer Dir mahalle 
nakledilmemesi hakkmda 

Kara yollarnun yapılmasma yardım 

edilmesine dair 

Askerlik şubesinin kaldırılmaması hak
kında 

Yusuf ağa ve pedeı·i Yahya kendilerini 
mübadil göstererek hazineyi izrar ettir
diklerinden şikayet 

4678 İstanbul: Ata Tekaüt maaşmm verilmesi hakkında 
, , 

4679 Ürküp: Lfıtfiye 

4680 Anamur: lVIemet 

•·.· .. 

lı'zma tecavüz edenler hakkmda taki
bat yapılması hakkında 

Posta merkezinin tekrar açılması hak
kmda 

Muamelesi 

Dahiliye V e kaletine 
6- VI -1930 
615 No ile karara rap
tedilmiştir 

Adli ye V ekaletine 
6- VI -1930 

Şurayi Devlet Riyase
tine 
5- VI -1930 

Maliye V ekilietine 
6- VI -1930 

Adli ye V ekilietine 
6- VI -1930 

526 N o ile karara rap

.ın~~url!paı 

Maarif V ekilietine 
4- VI -1930 

Dahiliye Vekilietine 
4- VI -1930 

Nafra Vekilietine 
4- VI- 1930 

M. M. V ekaletine 
4- VI -1930 

Dahiliye V ekilietine 
4- VI -1930 
Evrakma raptedilmiş-. 

tir 
6- VI -1930 

Adli ye V ekaletine 
6- VI -1930 

Dahiliye V ekilietine 
6- VI -1930 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
.lı~ ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

4681 Van: Osman ve arkadaşları M: al müdürü Hacı Abdullah Efendiden 
şikayet :Maliye V ekaJetine 

25- VI- 1930 
4682 Elaziz: :Mustafa 

4683 Konya : Osman 

4684 G edis : N ur i 

4685 Edirne: Abdülhalim 

4686 İstanbul: 

4687 Niğde: Mustafa 

4688 Saimbeyli: Arif 

468!) İstanbul: Akif 

4690 

4691 

Kuyucuk: Ethem ve arka
daşları 

Tosya: İbrahim 

4692 İstanbul : Senil1a 

46!)3 Bolu : Emin 

4694 lncgöl: Ali ve arkadaşları 

4695 1stiriıı : CelaJ ve arkadaşları 

4696 İstanbul: Galip Keınali 

4697 İstanbul: Şevket 

Beraat ettiğinden dolayı iadci memuri
yet etmesi hakkında 

Ücretle istihdam edildiği müddetçe te
kaüt maaşının kesilmemesi hakkmda 

Hıfzedilmiştir 

28- VI- 1930 

Maliye V ekaJetine 
28- VI- 1930 

1skfm smetilc kendisine bir hane veril- M. M. Veka1etine 

'l'erfi zamlarnun verilmesi hakkında 
mcsi hakkında 

Tckaüt kanunundan istifade ettirilmesi 
hakkında 

Tasfiye kararmın ref 'i haklun da 

Hapisanede bulunan mevkuflara 
kence edildiğinden şikayet 

ış-

Teffiz smetile terkettiği eınlake mukabil 

4- VI- 1930 -

535 N o ile karara rup
tcdilmiştir 

Encümendedir 
Maarif V ekaletine 
6 - VI - 1930 

Dahiliye V ekaletine 
6 - VI - 1930 

emlak verilmesi hakkında . Dahiliye V eka.letine 

Nahiyelerdeki nüfus meınurluğunun lağ
vedilmemesi hakkında 
Askerler tarafından işgal oluuan meske
ninin vergisi hakkında 

'rekaii.t maaşlarııun tashihi ve mii.kafatı 
naktiye verilmesi ricasnıa dair 

Vazifei sabıkasına iadesi istirhamına 
dair 

İskan edilmeleri hakkında 

İstanbul telgraf şirketinin feshinclen 
dolayı hukuklarrmn muhafazasına dair 

'l'ekaüt maaşr tahsisinde 31 senelik hiz-
metinin nazarr itibarü 
k ında 

alınması hak-

Sui istimal davasının sürii.ncemede kal
dığından şikayet 

/ 

6 - VI - 1930 

Encümendeclir 

Maliye Vekaletine 
4 - VI - 1930 

1\1. M. V ekaletine 
4 - VI - 1930 

577 No ile karara rup
tedilmiştir 

Dahiliye V eldiletine 
4 - VI - 1930 

İktısat V ekaletine 
4 - VI - 1930 

Hariciye V ekaletine 
4 - VI - 1930 

571 No ile karara rap
tedilmiştir 



.Kayit 
.,\.~ 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

4698 Kastamonu: Sırrı 

4699 Kastarnonu lVIcmct 

4700 Antalya: Celal 

4701 Tarsus: İbrahim ve arka 
daşları 

4702 Bartııı: Ömer 

4 703 Kalecik: Şakir ve arkada~-

4 704 Trabzon : İsmail 

4705 İzmir: Ilasan ve arka~a~ları 

4706 Trabzon: Zeliha 

4707 Tuzla: Ali ve Ahmet 

4708 Bolu: l\I. Emin 

4709 Araç: Ali Galip 

4710 İzmir: Sabri 

4711 Ürgüp: l\Iustafa 

4712 Ordu: Mazhar 

4713 Konya: l\1üstantıkı sabrkı 

Ahmet 
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Arzuhal lı ulisası 

Tckaüt maaşma zam yapılması hak-
kında 

J~ınvali nıetrukcdcn a ltlığı haneye vazi
yet edilmemesi hakkında 

l\1alıkfuııiyetiniıı affi hakkıııtla 

Zi l'a at Ba ıı k asma olan 
eili lıakkıııda 

borçlarmuı te-

Mandırasının ihrakından dolayı mağ

ıl.ur bırakıldığından şikayet 

1era kanunundaki ltapis kararmm rcf'i 
clolayısile ticaretlerinin sektcdar oldu
ğundan şikayet 

Malıkumiyetinin affi hakkmda 

Tcffiz muamelesi gayri nnuıtazaın oldu
ğuııdan şikayet 

Trabzon valisinin gayri kammi olarak 
zevcini tevkif ettiğinden şikftyct 

C:clızc kaymakamınlll keyfi cınrilc hanc
sinden çıkarıldığından şikayet 

Vazifesine iadesi hakkında 

Vnr.ifei asliyesine iadesi hakkmda 

Heyeti lVIalıs'usa kararının ref'i ile müd
cleti telmüdiye istihkakının verilmesi 
hakkında 

Oğluını katleden şahıs hakkında müduei 
umuminin İlımalinden şikayet 

Altı yüz lira mutlubatının iskan-memur
luğunca tesviyesi hakkında 

1kramiye muamelesinin lVIaliye Veldi
letince biran evvel yapılması hakkında 

Muamelesi 

ıvı. ıvı. V ekaJetine 
4 - VI - 1930 

Maliye Vekaleti11e 
4 - VI - 1930 
~88 No ile karara rup
tcdilmiştir 

İktısat V ekaletine 
6 - VI - 1930 

Dahiliye V ekuletinc 
6 -VI - 1930 

Ad liye V cka1ctiııc 
6 - VI - 1930 
Adliyc V ekalotine 
6 - VI - 1930 

Dahiliye V ekaJetine 
6 - VI - 1930 

Dahiliye V e kaletine 
6 - VI - 1930 

Dahiliye VekaJctine 
6 - VI - 1930 
577 No ile karara rup
tedilmiştir 

lVIaar·if Vekaletine 
4 - VI - 1930 

M. ıvı. V e kal etine 
4 - VI - 1930 

Adliye Vekal ctine 
4 - VI - 1930 

Dahiliye Vekaletiııe 

4 - VI - 1930 

Adli ye V e kaletine 
4- VI- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
lt; ve adresi 

4717 Elaziz: ıvı:. Nail 

4719" Gazi Antep : Memet 
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Arzuhal bulasası 

Heyeti mahsusa kıırarmm ref'ile iadci 
ıııcmuriyeti hakkında 

Uanelerinin istirdat edilıtıcmesi hak-

Muamelesi 

M. M. V ekaJetine 
4.-VI-1930 

kmda · Eski evrakile birleşti

rilmiştir 

4720 Silifke,: R.ecep 

4721 Çeşme: O. Nuri 

Ağrıarn r esminin tcşrinievvclcle talısili 

ricasına dair 

Teffiz ıııuanıelesiııiıı icrası hakkmda 

4722 Sıvas: San 'atlar evi talebe- M.ezuıı olan talcbelere san ' aLlanııda ça-
leri 

4 723 Sıvas: Ali 

4 724 H ulki : Behzat 

4 725 Deııizli : 1. Hakkı 

hı;;ınalan ir;in muavenette bulunulması 
. hakkında 

l fl<lsı dulayısilc kapatılan mağazasm
daki eşyaıım lml<lırılarak boşalttırıl

ınası hakkınıla 

Müterakim maaşlarııım verilmesi hak
kmda 

Rusyaya sevkettikleri deri· esmauıııın 
satın ala ninren tesviyesine Hükfı.ınetçe 
nıuzaherct edilmesi hakkmda 

4756 İzmir: l\'l eınet. ve arkadaş- Jstren ı;;irkctüıin feshi dulayısile hukuk-
ları lar11un muhafazası hakkmda 

4 727 İstanbul: Emin 

4728 Kastamoııu: lVIahir ve arka
daşları 

4 729 Silifke: Osman F erit 

4730 Balıkesir : Ahmet Mucip 

4731 Galata: Ferit 

4 732 Ankara: İsmail Hakkı 

4733 Ankara : Osman Fevzi 

Adliye<len şikayet 

l\1.ahkfuniyctiııiıı affi hakkında 

l\Iuavenet eLiilmesi Jıakkmda 

H eyeti malı s usa kararıarn ref 'i hakkında 

'l'ı·ansit surctile gclcıı lıcruin murda kö
ınürün resmi altnmaması lıakkımla 

Hatayİ adli olduğundan malıkum oltluğu 
cezanın affi hakimıda 

Nasbmın tashihi hakkında 

4- VI -1930 

Maliye V el{aletine 
6 - IV- 1930 
Dahiliye VekaJetine 
4- VI- 1930 

:Maliye V ekaJetine 
4- VI -1930 

Adiiye V ekaJetine 
2·- VI -1930 

Maarif V ekaletiı;ıe 
'1- VI,- 1930 

Hr~riciye- V ek~Jetine 
4- VI- 1930 

İktısat V ekaJetine 
4- VI -1930 
Hıfzedilmiştir 

4 - Vl-1930 
Hıfzedilnıiştir 

4- VI -1930 

Hıfzedilnıişt.ir 

6- I- 1930 

591 No ile karara ııap
tedilmiştir 

1\'laliye V. ekaletine 
6- I -1930 

Adiiye Vekaletine 
6- VI -1930 
M. :M. V ekaletine 
6- IV- 1930 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
J~ ve adresi 

4734 Bahçe: İsmail · 

4 735 Trabzon : İzzettin Pş 

4 736 Adana : Ahmet ve arkadaş
ları 

4737 Şarkışla: Emin 

4 738 Şarkışla: Emin 

4739 Beşiktaş : Hilmi 

4 7 40 Şarkışla : İsmail 

4 7 41 Elmalı : Ramazan ve arka
daşları 

4 7 42 Kiği : İbrahim ve arkadaş
ları . 

4743 Balıkesir : Faika 

4744 Eliıziz: Hulusi 

4745 İstanbul : Refia 

4746 Bahçe : Hüseyin ve kar-
d eşleri 

4747 Giresun : İbrahim ve arka-
daşlarr 

4748 İstanbul: M. Kemal 

4749 Diyarbekir : İlhami 

4750 Afyon Karahisar: Osman 

4751 İstanbul: Ticaret odası 
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Arzuhal bulasası · 

Askerlik şubesinin lağvı dolayısite şi

kayet 
Teffiz muamelesinin yanlışlığından şika
yet 

Almış oldukları hanelerin defterdarlıkçe 
istirdat edilmemesi hakkında 

Temlik kanununun yanlış anlaşıldığın

elan müvekkiline ait mallarm aynen ia
desine dair 

Temlik kanununa nazaran verilmesi icap 
eden emlak bedellerinin müvekkiline ay
nen verilmesi ricasına dair 

Tekaütlüğünün ref'ile iadei memuriyet 
hakkmda verdiği istidasınm bir karara 
raptı hakkında 

Eınvali gayri menkulesinelen istifade 
eden mütegallibeden şikayet 

Ağnam verğisinin eylule kadar tecili 
hakkında 

Hazinede bulunan dipozitosunun borç
larına mahsup edilmesi hakkında 

Oğlu asker olduğundan kendisine maaş 

Muamelesi 

Hıfzedilmiştir 

Dahiliye V e kaletin-e 
6- VI -1930 

Maliye V ekaletine 
6- VI -1930 

Maliye V e kaletine 
6- IV -1930 

Maliye V ekaJetine 
6- IV - 1930 

ilıfzedilmiştir 

Dahiliye V e kaletine 
5- VI- 1930 

Maliye V ekaletine 
5- VI - 1930 

Maliye V e kaletine 
5- VI - 1930 

t ahsis edilmesi hakkmda Encümendedir 
Açığa çıkarıldığından iadei memuriyeti 
hakkwtla » 
Evkaftaki alacaklarmlll biran evvel ve-
rilmesi hakknıda » 
Tekı:ıüde sevkedilen pederinin memuri-
yete alınması hakkmda » 
lska.nın lağvı dalayısile muamelesi ya-
rım kalan dosyaların kendilerine veril-
nıesi hakkında '· » 

İstiklal harbinde çalıştığmdan ikraiDiye 
verilmesi hakknıda » 

Memuriyet istirhamı hakkında » 

Muhasebei hususiyeden verilen binadan 
icar almmamasına dair 
Şeker mamulatının muamele vergisin-
den istisnasına dair » 



kayit 
.)\? 

Arzuhal · sahibinin isim 
ve adresi 

4752 Avunya: Alırnet 

4753 Bolu: Refik 
4754 Edremit: Yaglılar muhtarı 

4755 Edremit: Naipli muhtarı 
4756 Adapazarı: Yusuf Ziya 

4757 İstanbul: M. Rüştü 
4758 Aksaray: Hayri 
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Arzuhal hul~sası Muamelesi 

Müterakim mııaşlıırmm biran evvel ve-
rilmesi lıakkmda Encümendedir 

Malfıliyet derecesinin tashihine dair • :. 
Nııhiye müdürünün köylüden toplad~ğı 
paranm kendilerine iadesi hakkında ~ 

Nahiye müdüründen şikayet » 
Ziraat Bankasınca tekrar memuriyete 
almmasr hakkında » 

Malıkumiyetinin affi hakkında » 
Heyeti mahsusa kararmrn ref' i istirha-
mma dair » 

4759 Ödemiş: Halit ve arkadaş- ls kan edilmemelerinden şikayet 
ları 

4760 Büyükada: Emin 

4761 Ankara: Rasih 

4762 Bursa: Adil 

4763 İstanbul: Hidayet 

4764 Sıvas: Kazım 

4765 Ankara: 
4766 İstanbul : Emin 

4767 Bayburt: Aslan 
4768 Mersin: Saadet 

4769 Mardin: Temel 
4 770 Tire : Ragıp 
4771 Aydın: Ali Cevat 

4772 Urfa : Sırrı 

4773 Korkuteli: Fatma 

4774 Dinar: Tahsin 

4775 İzmir: Cemal 

4776 Adapazarı: Halit 
4 777 K uruçay : Ahmet 

Arzuhal Enetimeninin kararına itiraz 

Yeni tekaüt kanunundan istifade et
mesi hakkmda 
ATznhal Encümenindeki istidasmm ka
rara raptile neticesinin bildirilmesi ri
casma dair 
Tekaüde sevkedildiğinden iadei memu
r·iyeti hakkında 
Malül olduğundan münasip bir maaş 
tahsis edilmesi hakkrnda 
Kazanç veı·g·isinden affi haklernda 
Yunan Hükümetindeki tazminat mat
lubunun tesviyesi hakkrı1da 

'rapu muamelesinin intacı hakkrnda 
Terkeylediği emlakine mukabil emlak 
verilmesi hakkında 
Vazifesinin iadesi istirhamma dair 
.Arazisinin istirdat edi lmemesi hakkında 
Memleketindeki emlakine mukabil em
lak verilmesi hakkında 

Ceza kanununda tadilat yapılması hak
kında 

Kızmı cebren kaçıranlar hakkında ta
kibat yapılınasma dair· 
Mevadr müştaile kanunundan istifade
etmesi hakkında 
'l'ekaüt maaşının on seneliğİ'nin def'a
ten verilmesi hakkrnda 
lstiklal mııdalyasile taltifi hakkrnda 
Müddei umumi Kemal Beyin yolsuz 
ınuaınela tından şikayet 

4778 İstanbul : Halit ve Şiirekiisı Talep olunan gümrük resminin fazlalı
ğ'Il1dan şikayet 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 



Kayit Arzuhal sahibinin 
j • • 

ı sım 

N ve adresi 

4779 lskilip: Celal ve Etcm 

4780 Osmane1k: Mustııia 
4782 Mıınavgat: Kemal 

4783 İskeneleriye: Ziyııettin 

4784 Murur: Ömer 
4785 Bozdoğan: Hilmi 

4786 İstanhul: A. Mustafa 

4787 Kayseri: lhrahim 

4788 Kımdn·a: H. Tahsjn 
4791 lstanbnl : Taeettin 

4793 Artvin: Hüseyin 

4795 Adapazarı: Rüştü 

4796 Trabzon: Adil 

4797 Eminönü: Ahmet ve 
duşları 

4798 Niğd~: Şahan ve 
duşları 

arka-

arka-

4799 Tekinlağ: Osman Nuri 

4800 Karatt\~: Rabia 

4801 İs la hi )re: Hacı Ak ka ş 

4802 Daday: Adem 

4803 Samsun : Ziya 
4804 Divrik: Hasan 

;_ 41Q-

Arzuhal hulasasi Muamelesi 

Haklarındaki tahkikatın intaç edilmesi 
ricasına dair Rncüınendedir 

Açık maaşlarının verilmesi hakkında :t 

Şı.ıı·ayi Devlet kararının tetkikile tas-
hihi ha kkmda » 

tskeneleriye seyrisefainin Türider tarrı-
fından temin edilmesi hakkında » 

Tütün ambar memurundan şikuyet » 

Dava vekilliği yapımısına iniisaade eclil 
mesi hakkında » 
Yunanistanda terkettikleri emlaklerine 
mukabil ernliik verilmesi h :ı ldunda "» 
lV[ahkfımiyeti hakkındaki evrnkın yeni-
den tetkikı hakkında 
ladei ınemuriyeti istil'llllmma cl:ıir 
tknmetguhmda bulunmadığı bir seraila 
evine ecuren girenlerden şikayet 

Arazisiııin kifayet etmediğinden mikta-
rı kafi arıızi verilmesi h:ıkknıcla encü-
ınendeki evrnkmrn tesrii intacı lıak-

krnda 
H11knk mezunlarının .1\dliye Vekillet1-
nin kadrosunun clnl'lrğı ınünıısehetiie 

memln·iyete tııyin edilmedikleri hak
kında 

Tı;abzon köy mt'ınllimlerine makam Ü(:

reti veı·ilmesi hakkmda 
Zimnt Rankascnn olnn borç:lnrrnrn teeili 
lınkkmda 

Niğde viluyeti su tevziatrııda ynprli,n 
yolsuzluk haltkında şikayet 
İkramiye verilmesi hakkr~daki 13-IV-930 
tarihli vermiş olduğu istidnsmm tPsrii 
intacı hakkında 

Asker oğlunun hastanede vefat ettiğirı 

den kendisine ınmış tahsisi hakionda 

Tirenin ateş il e yaıınn . hııı·ınnıılarınıa 

tazmini lıakkınrla 
JC:ıymakam Reşit Bey kentlisini d C: v
ınüş olduğundan mııhkemenin verm iş 

olduğu mcni muhakeme kararına iti
ı·azr hakkında 

M:eınuriyetinin iadesi hakkmda 
'rütün Zf'riyatrnrn menedilmemesi h:!l<
kmda 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 



kayİt Arzuhai sahibinin isim 
N ve adresi 

----- - - ----

4805 Karaımırsal : Recep 
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Arzuhal hulasası 

Hükumet doktoru ile ·aralarrndaki ınii 

ııakaşa yüziidnen açığa çrkarrldıg-ındaıı 

Muameiesi 
-------- - - -

tahkikatnun tesrii haklanda Eneümendedir 
4806 Sivt'rek: Abdülkadir Cenuptaki şekavet çetesine iltih"ln ic-

bar edildiğine dair 

4807 Bolu: M. Rifat ve arkadaş- Baro kannnunun tadili ve dava vekil-
Iarı lC'riııin de mahkemelere kabnlü hrık 

kmda 
4808 Gemlik: Raşit 

4809 Tarsus: Hüseyin ve arka
daşları 

4810 Samsun : Hüseyin 

4Rll İskilip: Selahattin 

4812 Eski~ehir: Rıza 

• 
481::1 Bolanrk : Osman N n ri 

4814 Ankara: Ralıime, Naime 

4815 Neşet , Emin 

4816 Elaziz: Yunus 

4817 Muğla: Rabibe ve arlm-
daşlarr 

4818 Ovacım: Azi7.e 

4819 Kırlareli: Yüzbaşr . Fuat 

4820 Bulanık : Ali Osmnn 

4821 Kayseri: Ade m ve arkn -
daşlarr 

48~2 lzmil': Sadık 

1 ,ey li ve meecnnl mekteplerden 'Jirine 
kabulü i:-itiı·hamma dair 
Köylünün Ziı·nat Bankasma olan bo,·ç
larr hakkrnda 
Kendisini darp ve Hükfımeti tııh k ir .et 

tiğinden İsHlm nammda ki şahr:ı lıı:ı k 
landa t:ıkilıatr k:ıııuniye yaprlma.a lıak
kıncla 

Taı:ıfiycye tabi tutulduğundan memn··i
yete iadesile 180 lirıılık hıırcirnhmrıı 

verilmesi hakkmda 

Yunanlılar tarafrndan yalnlan hane ve 
otellerinin yerine emvali metrukerl<'n 
hane verilmesi hakimıda 
Eşkiyalar tarafından soyuldnğıındnn 

faillel'inin meydana çıka'I'Tlması l.ııh.

krnda 
Otcurdnkları haneden kaym:ıkam tara
fmdnn çıkarıldıkları için hanelerinin 
iadesi hakkında 
Emvııli metnıkeclcn almi:ş oldukları tar
lalarm tnkı:ıitlerinin temdidi hııkkrnda 
Hnreiı·ahtan kalan bakıyei mntluhatm 
verilmeı:ıi hakkında 

Rnhal:ıı·rmn ıışnrdan boı·cn olıın para
nın alnımaması hakkıncin 

Zevrini öldüren katilin pcıı(!ei adalete 
tes] im i hakkında 
Eski ailesinden olan çocuğa keı:ıilen ııa

fakamn nzrıltrlmasr hakkında 
Çrılınan e~ya bedelinin failinden tahsili 
istirhamma dair 

Menılekctindeh:i emlakine mnkrıbil em
lfı. k vt>rilınesi istiı ·haımnıı dair 
Sarı·af Yankoclan 
tl et marleıı i li ı· n m ıı 
verilmesi hakkında 

ala cağı olan yüz a
eıuValinin satılarak 

-» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4823 Şarki Karaağaç: İzzet ve 
arkadaşları 

4824 İstanbul: Taeettin 

4825 Afyon : M. Nuri 

4826 Çengelköy: Binbaşı Recep 

4827 Saimbeyli: Osman 
4828 Adana: Abdullah 

4829 İstanbul : Fahri 

4830 Bor: Ziya ve arkadaşları 

4831 Bulanık: Trabzon lu oğlu G. 
biraderleri 

4832 Nevşehir: Osman 

4833 Ayvalık: Şemsettin 

4835 Alaiye: Mustafa 

4836 Burdur : Ayşe 

4837 Gönan :Memet 

4838 Uzunköprü: Hasan ve ar
kadaşları 

4839 Kırklareli: Emin Bayrak
tar karyesi heyeti ihtiyari
yesi 

4840 Kütahya: Osman Nuri 

4841 İstanbul : Abdülkadir 
4842 Aydın : Osman 

4843 Bursa: Hasan 

4844 Aziziyf': Ahmet 

4845 Aydın : Şevket ve arkadaş
ları 

4846 Midyat: Yako ve arkadaş

ları 

4847 Kuşadası: Recep 

4848 Vakfı Kebir: Hilmi 
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Arzuhal hulisasi 

Kflıa kaymakamından şikayet , 

Alyans sigorta şirketindeki matlubunun 
verilmesi hakkında 
eınlalci milliyeden satın aldıkları yer
lerin sene taksitinin münasip tarzda 
alınması istirhamına dair 
Zuhul olarak künyesine yazılan meşru
hatın tashihi hakkında 
Hakim Tahir Efendiden şikayet 
Muhtacı muavenet olduğundan beledi
yece yardım yapılması hakkm~a 
Askeri idadisinde kendisine münasip 
bir vazife verilmesine dair 
Tahrir heyetince takdir edilen kıymetle

rin fazlalığından şikayet 
Jandarma zabiti Memduh Efendiden 
şikayet 

Belediyede ika edilen ihtilası vilayetin 
biran evvel tetkik ve intacı hakkında 
Tasfiye kararrum refi hakkmda 

Hapishaneye verdiği ekmek bed~inin 
tesviyesi hakkında 
Ş~bit olan oğlnndan maaş tahsisi istir
haınma dair· 
Tasfiye kararının ref 'ine dair 

Emeklerine mukabil Hükumetçe emlak 
verilmesi hakkında 
Tahririn yolsuzluğundan tekrar tahı·ir 
yapilması hakkında 

Tekaüt maaşmda yapılan hatanın tas
hihi hakkında 

Tekaüt maaşrnın azlığından şikayet 
Yerine başka birisinin tayin edildiğin
den şikayet 
Hanesinin iadesi hakkında 

Belediye intihabatına müdahale edil
diğinden şikayet 

Aydın belediye reisinden şikayet 

Belediyece tarhedilen su parasmın faz
lalığından şikayet 

Müterakim tekaüt maaşının tesviyesi 
hakkında 

106 lira harcırab matlubunun veril
mesi hakkında 

Muamelesi 

Encümendedir 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
» ve adresi 

4849 Araç : 1\iemet ve arkadaşları 

4850 Eskişehir: Yusuf Kenan 

4851 Kütahya: Süleyman 

4852 Tirebolu: Halil 

4853 Beyoğlu: Giy as Fuat 

4854 Sıvas: Nadir 

4855 Adana: Rifat v-e arkadaşları 
4856 Inegöl: Nuri 

4857 Samsun: Asım 

-*858 Eskişehir : Osman 

4859 Samsun : Hakkı ve arkadaş
ları 

4860 Aliağa nalüyesi heyeti ihti
yarisi : Hasan ve arkadaşları 

4861 1\icı·sin : Şef ik 
4862 Giresun: Emin ve arkadaş

ları 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Belediye intibatmda müdahale edildi-
ğinden şikayet Encümendedir 
1\ieb'us Ali ve Halk Fırkası mutemedi 
tarafnıdan tertip edilen çetenin teca-
vüzüne uğradığından şikayet » 

Ziraat Bankasına olan borcunun tecili 
hakkmda ~ 
Sui istimal yapan mal müdürü hak-
kında tahkikat yapılması hakkmda » 

Verilmesi icap eden ikramiye muamele-
sinin sürüncemede lı: almasından şikayet 

Hakkında istinat olunan ~ui İstimalin 
tahkiki için bir müfettiş gönderilmesi 
hakkında 

Nakten yardım eelilmesi hakkında 
Belediye intihabatında müdahale edil-
diğinden şikayet 

Memuriyetinin tebdil edilmesi hak-
kında 

Serbest Cümhuriyet Fırkasının beledi
ye intihabatında müdahale ettiğinden 

şikayet 

Tapu müdürü Fuat Bey hakkında şi

kayet 
İskelelerinden mamulatlarmın ihracına 
müsaade edilmesi istirhaınma dair 

Orman müfettişlerinden şikayet 
Alacaklarının icraca tahsili cihetine gi
dilmesi hakkında 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
4863 Mustafakemalpaşa: Etem Belediye intihabatıııclan m ii dahalenin 

menedilmesi hakkında » 
4865 Araç: Cemal ve arkadaşları Belediye iııtihabatının serbest yapıl

ması hakkında 

4866 İzmir : A. Rüşt ii ve arkadaş
ları 

4867 İskilip: Şükrü 

4868 Cebelibereket: l\'l. Nuri ve 
arkadaşları 

4869 Kütahya: Latif ve diğer ar
kadaşları 

4870 Üsküda~·: Fitnat 

4871 Çankırı: Emin 
4872 Bursa: Cavit 

Emvali metrfıkeden a ldıkları bağların 

yirmi sene müddetle ödemeleri hakkında 
l\'Iüterakim tekaüt maaşlarının verilmesi 
hakkında 

Alacaklarının icraca bir an evvel tah
si li cihetine gidilmesi hakkinda 
Ziraat Bankasına olan borçlarmın te
cil i hakkında 
Kocasının vazife başında vefatından 

dolayı dolayı ikramiye verilmesi hak
kmda 
Mahkeme heyeti hakkında şikayet 
Eytam ınaaşınm verilmesi hakkında 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal hula:;ası Muamelesi 

4873 İstanbul : l\'L Hayri .M aliyedeki alacaklartnm veı·ilınesi hak-
kında Encünıendedir 

4874 Köynük: Zeliha Hemşiresinden intikal edeıı enıvaliıı 

kendisine verİlınesi hakkında » 

4875 İstanbul: Hayri Maliye Veklletindeki matlubatnıın 

tesviyesi hakkıııda » 

487ü İstanbul: Cemal l\lemuriyetc iadesi hıı kl,;;nıla » 

4877 Sn·as: Eyup hdei vazife istirlıaını hakkında » 
4878 Menemen : Ali Oizli surette gasbohuıan eıııvali Ilak-

kmda » 

4879 Mihalıççik: Niyazi Belediye intihabındaıı şikayet » 
4880 Adana : Hamza, zevcesi Tahsis olun aıı ma,aşuııtı noksan olduğun-

dan şikayet » 
4881 Alaşehir: Hüseyin Kaııunsuz tevkif cdildiğindeıı talıliyesi 

haklunda » 
4882 İstanbul: BilaJ 'J'ahiiyete kabulü hakkında » 
4883 Araç: Necip ve arkaJaşları Belediye intillabatından şikuyet » 

4884 l\ienemen: Nurettin Kaymaluımın yolsnz ımuımclfttından şi-
kuyet » 

•1885 Koçhisar: Ali ve arkadaş- Belediye intjhabatınm yolı:mz cereya-
ları 

4886 Develi: M:cmet ve arkacla:ı;;

ları 

4887 İs~anbul: Hüseyin 

mııdan şikayet 

Emvali metrukedcn aldıkl arı emiakin 
yirmi senede tesv iy.c ·i hakkıııtla 

]{endisine tecavüz edenler lınkluııda. tn
kibat-yapılması halduııda 

4888 Yalvaç: Avııi ve arkadaş- 7-ira.at Bankasından istikraz edebilmele-
ları rinin temini ricasına dair 

4889 İnebolu: Zürra narnma 1\ic- Zi!'aat Eankasmda n istikraz eJebilıııelc-
m et 

4890 Ş ilc: Emin 

4891 İnobolu : l\iemet 

ri ııin· temini ricasma dair 
M alıküıııiyetiniıı nffi ha klmıda 

Ziraat Bankasma olan l.ıurçlarıııııı teci
l i hak km da 

4892 İstanbul: Zeki Bankadaki ııaııılarma nıcnlu para mn 
iatlesi hakkıııda 

4893 Burhaniye: Kadri ve arka- Malıküıııiyetiııiıı affi lıaklmıda 
daşları 

4894 G erede : Sadık 

4895 Hayrcbolu: Mustafa 

Ziraat Baııkasmdan kendilerine istilu·a z 
yapılınası hakkmda. 
btanclart şirkctüıcc taıı:~.im olnııaıı g-az 
lıakkımlaki mazlıatalarııı kabulü hak
lun da 

4896 Emencik: Nuri ve arlmdaş- Aydındalü nıüskirat iınalflthanesiııcle 

ları islak incirlerinin ı;oma haline getirilmesi 
hakkında 

4897 Kemalı: lVIemct ve arkadaş- Asayişi ihlal eden eşk.ıyaııın telef edil-
ları mesi ricasıııa dair 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» ' 

» 

» 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal bulasası Mu~melesi 

4898 l\ferdcmik: Ali 'l'eca vüze uğradığnıtlaıı nıüteca vizlcrin Eııcümendedir 

tedibi hakkmda » 
48D9 Akhisar: Ali Rıza 
4DOO Araç : İsmail 

Belediye intiha bı hakkında şikfıyet » 
Halk Fırkasr [ızasmdaıı ı Hüsnü Bfcm1i 
hakkında şikayet » 

4901 Kuyucak: Ömer ve arkadaş- Ziraat Bankasma olan borçlanııııı tecili 
lan hakkıııda 

4902 Adapazarı: Ali Osman Maruz kaldığı haksızlığ·m izalesi lıak-

4903 Adana: Abdullah 

4904 Kocaeli: İbrahim 
4905 Silifke : Osman 

4906 Mcrzifoıı: Ahmet \ ' C arka
daşları 

4907 Elmalı: Ömer 

kmda 
Devlet Şura:mıca tmıfiye karannııı ref'
inc t1air verilen ilumm infazı hakkrnda 
Knnuıııın ademi tatbilundan şikayet 
Hapisaıı"eye verdiği ekmek bedelinin 
tesviyesi lıakkkında 
Em nıli metruke taksitlerinin 20 senede 
tesviye edilm eRi hakkında 
lstiınlak eelilen arazisinin bedeliilin kıy-
meti üzerinden verilmediği hakkmda 

i908 Niksar: Yusuf ve arkada~- Tütün iııhisa t' müdürünün tah vi li me-
ları ınuriyet edilmesi hakkında 

4909 Çarşamba : H üscy in 

4910 Bartın: Ali 
4911 Sinop :t,frtii ve arkada::;lal'ı 
4912 Havza: Vehbi 

4D13 inegül : Ali 

4~14 Kat;tamonu: Tevfik 

4915 İstanbul: M:emct 

4916 Bursa: Vasfi 

4918 Kayseri : Derviş ve arkadaş-
ları 

4919 Bayazıt : l\fazhar 

i920 Kısıklr: Hilmi ve arkadaş-

ları 

4921 Balıkesir : Hakkı 
4922 Niğde: Rıza 

4923 Yumnrtahk: Harndi 

4924 Samsun: !smail Hakkı 

'l'ütüıılerinin iııhisar idaresince satuı 

alınması hakkında 

M.alıküıuiyetiniıı affi hakkında 
l\fahktlmiyetlcrin in affi hakkında 
.·uuzileeinin yeniden lnymetlerinin tak
die ettirilmesi hakkında 
Gayri kanuni olaı·ak açığa çıkarıldığın
dau şikiıyet 
lVIahkümiyetiıtin affi hakimıda 

Tütün satışı üzerinden vergi almma
ması ha k km da 
Encümendeki arzuhalinin intacı İstir

hanuna dair 
Borç] anma kanunundan İstifadesi hak
kında 

Yunanistanda terkettikleri cmlakc mu
kabil emlak .-erilmesi Jıakkıııda 
İcra kanunumm tadili hakkında 

Tohumluk tevzii İcrasına dair 
Emlaki metrukcyc olan borçlarmın treili 
hakkında 

Nalıiye müdürü Faik Bey hakkmda şi

kayet 

Gayri kanuni istirdat edilen emlakinin 
iadesi hakkmda . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» . 



Kayit 
k 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

4925 Çobangölü: Cemil 
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-------------

Tasf iyeye tabi tutulduğundan Şurayi 

Devlet kararnun infazİ ve açık maaşları-

Muamelesi 

nın verilmesi hakkında Encüıneııdedir 

4926 Istanbul: Zeki 

<1927 

4928 
492!) 
4930 
4931 
4932 
4930 
4931 

Uörele: İsmail ve arkadaş
l arı 

Çorlu: Bcdri ve arkadaşları 
Konya: Fevzi ve arkadaşlan 
'l'osya : Faik 
Rize : Ahmet ve arkadasları 

ı 

Kemaliye: Zihni 
Görele: Salih ve arkadaşları 
Karaman: Sait ve arkadaş
ları 

Ordu: Abdullah ve arkadaş-
ları 

4936 K ula: l\1emet 

Mahkünıiyeti hakkındaki ilam suretinin 
verilmesi hakkında 
Belediye intihabatından şikıl.yet 

Belediye intihabatından şikayet 

Belediye iııtihabatından şikayet 
Belediye intillabatından şildiyet 
Belediye intilıabatıııdan şikayet 
Bel ediye intillabatından şikayet 
Belediye intihabatıı Claıı şikayet 
Ziraat Bankasma olan borçlarının tecHi 
hakluııda 

Ziraat Bankasma olaıı borçlarnun tccili 
hakkında 

Ziraat Bankasma olan borçlarnıın tccili 
hakkında 

4!337 Diizce: Sadettin Ziraat Bankasına olan borçlarının tecili 
hakkmda 

4938 Samsun: Kasım l::ıkfm edilmemesinden şikayet 
4!33fJ Aııkara: Hasan, Falıri, Ya- 1skan edilmediğinden şikayet 

ş ar 

49-1:0 Sil \·aıı : Cemal 

<1!341 Bal ya: l\1nhtarı \·c arkadaş
lan 

4942 Artvin: Galip 

4!343 Kars: Alırnet Vc.fik 

4945 İznik: Enver ve arkadaşları 
4946 l\1alluıra: Kamil 

,1947 tstanbnl: :ıvı. Kamil 

Kaymakamın gayri kanuni hareket et
tiği hakkında 

Kaymakamın gayri kanuui hareket et
tiği hakkında 

Kendisine isnat edilen cürmün vazife
sinden mütcvcllil olduğuna daiı· şikiiyet 

Hareırah havalenamesinin biran evvel 
intacı hakkında 

llamları alıkarnının infazma dair 
Gayri kanuni vazifesine nihayet veril
diğinden şikayet 

Kendisine ait mezbahanın gasbcdildi-
ğinden şikayet 

4948 Taşköprü: Arif M:alıkümiyet kararının gayri kanuni 
olduğundan şika.yet 

4949 Borçilm: Şevki ve arkadaş- Borçlanma kanunu mucibince arazi ve-
ları rilmesi hakkrnda 

4950 Kadirli: l\1emct ve arkada::;- Meccanen m er 'a verilmesi hakkında 
ları 

4951 Ezine: Rıza 
4952 Ökse Köseli: Salih ve arka-

daşları 

l\ial memurluğnna tayini hakkında 
Bor~lanıpa kanunu mucibince kendile
rine arazi verilmediğinden şikayet 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4953 Bayburt : Ayşe 

4954 Beypazarı: Alı<lnllalı 

495G Manisa: Abdürrahınan ve 
arkadaşl arı 

4956 İstanbul: Rifat 
4957 lVIudur lu: Besim 

4958 lVIan i sa: Muhittin 

49G9 !stanbul: Sadık 

4960 Ayvairk: Basri ve arkadaş
l arı 

4961 Araç: Şükrü ve arkadaşları 
4962 Pulatlı: Şükrü 

4963 İstanbul: Hüsnü 

4964 Oürdüs: Saffet 
4965 Samsun: Emin ve Hilmi 

4966 Bünyan: Cafer 
4967 Denizli : Ahmet Akif 

4968 Refahiye : Memet 

4969 İstanbul: Abdülkadir 

4970 Ankara: Süleyman 

4971 
4972 

4973 

: Puat 
Manisa: Mustafa .ye arka
daşları 

Bol n: Atıf 

4974 Of: Ahmet 

497G Ereğli: Ayşe 

4977 İskilip: Mcınct 

4978 Taşköprü: Memct 
4979 lzınit: Hayri 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Şehit oğlundan kalan ınaaşm ademi ki-
frıyesinden zam icrası hakkmcla Eıı ci.inH'ndc(lir 

Değirmenden fazla vergi almdığından 
şika.yct » 

Hükümete ait borçlarının t0cil i ha k-
krnda » 
Vazife verilmediğinden şikayet » 
Hukuk Mikiminin vazifesine nihayet ve-
rilmesi hakkında » 

A nızisiniıı kaymakam tarafından gay-
ri kanuni taksim edildiği hakkmda » 
Yunanlılardan alınan prıramn bir :ın ev-
vel tcvzii hakimıda » 

Muamele vergisinin zeytin ticaretini 
sekteclar ettiği hakkında · 

Beleeliye intiha ha tm dan şikayet 
Haksız yere ınemuriyetten çıkarıldığm-
dan şikayet 
Düşınan tarafından tahrip eelilen emlak-
ine mukabil tazminat verilmesi hak-
k mda 

Mahkfııniyet kararına itiı;az 

İskanlarmdan şi ld\.yet 

İskanmclan şikayet 
Hükumetteki alacağının verilmesi hak
knıda 

'rürklüğü tahkir eden İdris Beyin af 
kanuııundaıı istifade ettiği hakkında 
Vazifesinin bigayriha.k yedi ayclan beri 
başkalanna verileliğinden ş ika yet 

Emvali milliye evlerinin pek duıı f iatl a 
satıldığından şikfıyet 

Belediye intihabatmdaıı şikayet 
Eınlfık Bankasına olan borçlannın tc
cili hakkında 

C:ayri kanuni tckaüdc sevkolnndnğ·uıı
r1an şikayet 
Mahkfımiyct müddeti esnasında umumi 
hizmetlerde kullanılması hakkında 

Mübadeleten verilen haneelen çıkarıl

mak istenildiğinden şilülyet 
Maliyedeki mat lubatnun tesviyesi hak
kında 

Belediye intihabatından şikfryct 
Eınvali metı'nkeden alman emval inin 
kıymetinin tayin ve tesbiti hakkında 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi 

4980 Menemen: Salih 

4981 Kınıle: Remzi 

4982 İstanbul: Zekeriyya 
4983 İzmit: Ali Sald 

4984 Kasaba: İsmail Hakkı ve 
arkadaşları 

4985 İstanbul: M em et 
4986 Bergama: Halil ve arkadaş

ları 

4:988 Erzurum: Naki 

4989 Çiftlik: Hüsnü 

499t1 İstanbul: Hanife 

4991 Kadıköy: Ahmet 
4992 Ayvalı: Kenan 

4993 El aziz: Memet 
4994 İstanbul: Zekeriyya 

4995 İzmir: Münire 

4996 Konya: Hasan 
4997 Amasya: Halit 

4998 Ankara: Esma 

49!)9 Oümiişane: Ayşe 

5000 El aziz: Hayim 

5001 Çanakkale: Suat 

5002 Girmencik: Tahir 
5003 Denizli: !zzet 

5004 İs tan bu 1 : Ahmet 
5005 Ankara: Ahdülcebbar 

5007 : Sait 

5008 Artvin: Tevfik 
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Borçlarnun tesviye müddetinin tcmdit 
edilmesi hakkında Encümendedir 
Eınvali ınetrnkeden alman . bağların 
taksit müddetinin temelidi hakkmdıı » 

Emlak verilmesi istirhamma dair » 
Giritte terkettiği emlakine mukahil 
emlak verilmesi hakkında » 
Ziraat Bankasına olan borçlarrnın tecil i 
ha ldunda 
V azifesine iadesi hakkında 
Ziraat Bankasma olan borçlarının ten
zili hakkında 
Ruslar tarafından 'müsadere edilen em
la kinin tazmini hakkında 
Şurayi · Devletteki istidasınm inta cı 

hakkmda 

Çanakkale Vilayetindeki evraknun in
tae edilmesi hakkmda 
Vazifesine iadesi hakkında 
Vefat eden oğlu için yatırdığ·ı GGO 1 i r:ı 
bedeli naktinin iadesi haklmıdıı 
İskan ettirilmesi hakkmda 
Bmliiki metruke parnl arının verilm0si 
hakkmda 
Gayri kanuni vazifesinden çıkarıldığnı
dan vazifesine iadesi istirhaınına daie 
İskün ettirilmesi Jıaklcmcla 
Borçlıımun yi ı·m i t ııksitte tediyes i hale
kmda 
Vnziyct edilen cmvaliııiıı i :.ıdı>s i lı:ık-

lunda 

Maaş cüzdanının znyiinden yenisinin 
verilmesi hakkında , 
Mahkümiyetinin affi hakkmda 

Onnnn müdüriyetinLleki suiistimal hak
kında 

Belediye intihabntmclan şikayet 
Tekaüt mııaşınrn tahsisi istirhnmma 
dair 

Belediye intilıabatmdan şikayet 
Düşınan tarafnıclan yakılan hanelerine 
mukabil emlak verilmesine dair 

Katledilen biraderinin katilinin hak
kmda takibatı kanuniye yapılınasma 
dair 

Haksız olarak tekaüde sevkedildiğinden 
vazifesinin iadesi hakkmda 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



Kayit 
N 

5009 
5010 

5011 

5012 
5013 

5014 

Kayit 
M 

4664 

4756 

4814 

4815 

4816 

4818 

3559 

Arzuhal sahibinin 
ve adresi 

Rize : Zeki 
İstanbul: Sabriye 

Kemal P. : lbrahim 

Burdur: Kamil 
İzmir: Faik 

Çatalca: Mulıtar ye 
duşları 

isim 

arka-
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1\'la hkfımiyetlerinin affi hakkında 
V efat eden hemşirelerinin servetinden 
istifade etmeleri hakkında 
Mütegallibelik yapan şahıslar hakimıda 

şikayet 

Mahkı1miyetinin affi hakkında 
Tapu müdürü umumisi Atıf ve muayini 
Osman Beyler hakkmda şikajret 

Ziraat Bankasından borçlarınrn tecili 
lıakkrncla 

Muamelesi 

Enetimendedir 

» 

» 

» 

» 

» 

II - Bütçe Encümenine havale edilen arzuhaller 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

İstanbul Yüksek Mü 
henclis Mektebi Baş 

Katibi Fahri 
İstanbul Reji İnhisar 
İdaresinele H. Raşit ve 
arkadaşları 

İstanbul jandarma i
malathane Hesap me
muru Hacı Faik 
İstanbul jandarma 
imaHithane hesap me
muru Kazım Faik 
İstanbul Jandarma i
malathane Hesap me
muru Hakkı 

Pangaltı Dr. Liva Fu
at İbrahim 

Arzuhal hulasası 

Maaşrnrn tezyicli hakkmda 

Yeni tekni.it kanımundan istifndeleriııin 
t emini ricası hakkında 

Yeni t ekaüt kanununa tevfikan muktesep 
hakkının muhafazası ricasrna dair 

Yeni tekaüt kanununa tevfikan müktesep 
lıaJ,kmm muhafazası ricasına dair 

Yeni tekaiit kanununa tevfikan müktcsep 
lıakkrnm muhafazası ricasrna dair 

Yeni t ekaiit kanunundan İstifadesi ricasına 

Muamelesi 

Bütçe Encümenine 

» » 

» 

» 

» » 

da iı· » » 

III - Dahiliye Vekaletine havale edilen arzuhaller 

Ankara Ziraat Banka
sı sabık memurlarm
clan lVIemet 

Tekai.itlüğiinclen bahisle ınağdm bırakıldr

ğı hakkında Da. V ekaletine 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

IV - Evrak Kalemine hifzedilmek üzere havale edilen arzuhallar 

3475 
3466 

3504 

3506 

3516 

3517 

3611 

3791 

Eskişehir mahpusini 
İstanbul sabık Ayan 
mümeyizlerinden Fet
hi 
İstanbul Hafız Ethem 
Kaptan 

İstanbul Eyyüpte 
lVIeınet İbrahim 
Ankara lVIeınduh 

Ankara Selim B. nez
dinde lVIemet Reınzi 
Ankara Ziraat Banka-
sı mütekait memuru 
ıvı. Emin 
Yozgat Alıbar Köy
muhtarı narnma mah

mut 
4073 Sunğurlu maliye tah

sil memuru sabıkı Şük-

4077 
rü 
Urfa hapishane mev
kufları 

4155 Kadıköy Hallaç Hüse
yin Sokağında Samiye 

4156 Sıvas Bahtiyar bosta
nı mahallesinde lVIe
rnet Hilmi 

4203 İstanbul Ayvansaray-
Osman 

4264 Tokat Me b 'usu sabıkı 
Ri fat 

4444 

4560 

İstanbul hapisanesinde 
Vahit 

Bolu Avukat ıvı. Akif 

lVIahkuıniyetinin affi hakkında 
lVIeelisi Alideki münhal memuriyetlerden bi
rine tayini hakkında 

3 - VII - 1929 tarihinde Meclisi Aliye verdiği 
istidasının kayit numarasının verilmesi hak
kında 

Mücadelei milliyedeki hüsnü hizmetinden 
dolayı taltifi ricasına dair 
lVIeelisi Alideki ınünhal ıneınuriyetlerden 

birine tayini hakkında 
B. M. ıvı. Münhal bulunan meınuriyetlerden 

birine tayini hakkında 
İadei memuriyet istirlıaım hakknıda 

Köy hudutlarmın bir an evvel tayini hak
kında 

İadei memuriyet istirhamr hakkında 

Y evm:i ekmeklerinin verilmediğinden şi-

:'v. K. lırfzr 

Ev. K. 

Ev. K. hıfzı 

Ev. K. 

Ev. K. lııfzr 

Ev. K. 

Ev. K. hıfzr 

» » 

kayet » » 

İkramiye ile taltifi hakkında » 

Memuriyete tayini hakkında » 

Resmi dairelerin mesai saatleri hakkında » 

Hamil olduğu istiklill madalyası şeridinin 

kırmrzıya tepdili hakkında » 

Ankara İstiklal mahkemesine ait hüküm ka
rarinin suretinin gönderilmesi ricası hak
kında 

İki vazifenin bir şahıs uhtesinde tecemmü 
Rv. K. 

» 

» 

etmemesi hakkında Ev. K. hıfzı 

4625 İstanbul Nışantaşı meş- İstida Encümeni kararına itiraz vaki olup 
rutiye mahallesi M. Ce- olmadığ·rmn iş 'arı hakkında Ev. K. 

4645 
4732 

ıaı 

Hulusi 
Ankara sabık telgraf 
memurlarından Halit 
Murat 

Adliye teşkilatından şikfiyet etmekte 
Yeni yazıyı öğrenemediğİnden işten çıka

rıldığı için tekrar alınması hakkında 

Ev. K. hıfzı 

» » 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
JV!! ve adresi 

4733 İstanbul Kadiköy Dr, 
İsa Ruhi B. 

4734 

!735 

4963 

İstanbul Maçimda Mi
mar Memet Vedat 
Manisa imza okunama
mrştır 

Bergama Duğancık kar
yesi 
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Arzuhal hul!sası 

Tokaüt maaşının verilmesi hakkmda 

B. M. M. binasıımı ücreti mimariyesinden 
kalan mutlubatnun verilmesi hakkında 
İhtikfLr yapanların menettirilmesi hakknıda 

Ziraat Bankasma olan borçlarnun tecili 
hakkında 

V - İdare Heyetine havale edilen arzuhaller 

3325 

3326 

3365 

3420 

3632 

3633 

4184 

4501 

4890 

4894 

Ankara: Hukuk ıvıek
tebi talebesindon Mü-
ııır 

B. ıvı. l\1. Daktiloğraf

larından Süat ve lVIe
lahat H. 
B. lVI. ıvı. lVIatbaasr 
'fashilı Heyetinden 
Hüsnü B. 

Maarif V. Muhasebe
sinde Osman N ur i 
13. ıvı. ıvı. matbaa mu
sahhihlerinden ıvıuhlis 
Bey 
Matbaa musahhihle
riııden Hüsnü Bey 
Ankara Fevzipaşa ma
hallesinde Mustafa 
Ankara Battal Çavuş 
oğluM. Kazım 

Ankara T. A. Ş. Elek
trik şirketi 
İzmir sabrk Saruhan 
M eb 'usu Hefik B. 

Meclis veznesine borcu olan 104 liranın 

tashihi ricasına dair 

l\Iesaileriııe mukabil ikramiye ile taHif
leri ricasnıa dair 

Ailesinin hastalrğıııdan dolayı üç ay lık 
maaşmnı verilmesine ve İstanbula ka
dar pirim almmasma delalet edilmesi 
hakkında 

B. l\1. M. münhal olan ınemuriyetlerden 
birine tayini hakkında 
Eytam sandrğma yatırılmak üzere maaş
larmdan kesilen matlubatrn gönderilme
mesinden dolayı tetkik edilmesi hakkında 
Üç maaş nisbetinde avans verilmesi hak
kında 

Meclisi Ali odacılığ·ına tayini hakkında 

B. l\1. M. bağçıvaıılığrııa tayini hakkında 

İdare Heyetinin yeni teşekkülü hakkında 

Yeni tekaüt kanunu üzerinden ıııaaşmrn ve
rilmesi hakkında 

VI - İktısat Encümenine- lıavale edilen arzuhaller 

4085 · Şibin Karahisar dava Türk parasmnı istikrarı hakkında mütalea-

Muamelesi 

Ev. K. lırfzr 

» » 
» » 

» » 

İdare Heyetine 

» » 

» » 

» 

» » 

» » 
» » 

» » 

» » 

» 

vekili .ı\)ımet namesinin faideli olacağı hakkında İktısat Encümenine 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal hulasası 

VII - Kanunlar Kalemine havale olunan arzuhaller 

3534 

3817 

3857 

4020 

4164 

4183 

4292 

4648 

4663 

•1727 

4881 

4892 

5016 

5025 

5075 

Ankara MüH1znnr Sa
bık 

Ankara Tayyare Palas 
Otelinde Osman N ur i 
Diyarbekir Meb'usu 
Sabıkı Zülfü Bey 
K. K. müdürü Muzaf; 
fer B. vasıtasile Celal 
İsparta Meb'usu Sabı
kı Nadir Efendi Zev
cesi Esma 
B. M. M. Zabıt lUtip-

lerinden Mustafa 
B. M. M. Daktilosu 
Melahat 
Aydrn hattı Bayrndır 
İstasyonu Memuru Fa-

zıl ve _iki arkadaşı 
Kütahya Meb 'usu Sa
brkı Merhum Seyfi B. 

Mahdumu Şemsettin 
B. l\1. M. Matbaa Mu
sahhihleriııden Enver 

Ankara Osmanlı Ban
kası Müdürlüğünden 

Ankara, Osmanlı Ban
kası Müdürlüğünden 

İstanbul, Süleymani
yede Lütfi 

İstanbul, BeyazıttaOs
man Zeki 

İzmir, müstahkem 
mevki mülazİm Hakkı 
B. 

İstiklal madalyası Yesikasının zayiinelan 
yenisinin verilmesi hakkmda 
1stiklal madalyası vesikasmm verilmesi 
hakkında 

Meb'usluk müddetine ait bir kıt'a resmi 
vcsika verilmesi hakkında 
Münlıal bulunan katipliğe tayini hak
kında 

Tahsis olunacak maaşmdan zevciniıı bor
cunun tevkifatı yapılması hakkmda 

V azifesinden a.ffi hakkında 

Mazereti sıhhiyetine binaen vazifesinden 
aHi hakkında 
İstiklal madalyalarnun verilmesi hak
kında 

Pederindcn intikal eden istiklal nıadal
yasrnrn kendisine verilmesi hakkında 

Refikasma yapılacak ameliyattan dola
yı iki ay mezuniyet verilmesi hakkmda 

Pontosçu teşkilatma mensup olup Amas
ya istiklal mahkemesince idamma ve 
emvalinin miizayedesine karar verilmiş 
olan Jan Unuulu oğlunun hakkındaki 
mahkeme vesaiki suretlerinin itası hak
kında 

Umuduoğlu hakkrııdaki Amasya İstiklal 
mahkemesinin verdiği karar dosyasınm 
mcyanmda bulunacağı ve Yanka nınur
luoğlu hakkmdaki kararında Pontos teş
kilatçıları hakkmda verilen umumi ka
rar meyanrnda bulunabilmesi hakkrııda 

Şcfik Bey verescsine ait Maliye Vekale
tindeki ınatlubatrııın ahzi hakkındaki 

kararm bir suretinin verilmesine dair 
Mahkfuniyet hakkındaki ilam suretinin 
verilmesine dair 

Takdirnamesinin zayiinden yeniden bir 
nüshasının verilmesi hakkında 

Muamelesi 

Kanunlar Kalemine 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 
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Kayit Arzuhal sahibinid isim 
A~ w adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

5105 

4095 

4777 

3398 

3742 

3778 

4093 

İspartada, Sabrk Meb
bus N adir B. Zevcesi 
Esma H. 

Zevcinden tahsis edilen maaşın verilmesi 
hakkında Kanunlar Kalemine 

VIII - Kanunlar ve Zabıt Kalemine havale edilen arzuhaller 

B. M . .l\1. Zabıt katiiJ
lerinden Zekeriya 

V azifesinden affi hakkmda 

IX - Maliye Vckaletine havale edilen arzuhallar 

Ankara Anadolu ote
linde Hakkı B. 

B. l\1. l\1. Zabıt katibi 
Ram iz 

B. M. M. ııiıı vermiş olduğu kararuı infa
zı ricası hakkında 

X - Riyaseti Celileye 

1\lezuniyctiııiıı tenıdidi hakkrnda 

XI- Riyaset Divanına havale edilen arzuhaller 

• 
~inop M eb ·usu M.erlıum Şerif Beyin kızları 
olduklanndan ikranıiye ile taltifleri hak-

K. ve zabıt Kalemine 

Ma. VekaJetine 

Riyasete 

Ankara Türk 'fayyare 
Gerniyeti veznedan 
Neşet B. nezdinde Ni
met ve Mükerrem H. 
B. M. M. Posta ve Tel-

kıııda Riyaset Divanrna 

graf memurlarından Bi
la! 
Ankara Mürettip Me
met Ef. ailesi Emine 

Maaşının yirmi liraya ibiağı hakkmda » » 

1kraıııiyc ile taltifi ricasma dair » 
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Kayit Arzuhal sahibinin isim 
~ ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

·XII - Za.bıt, Muhasebe ve Kanunlar Kalemine havale edilen arzuhaller 

3458 İstanbul Büyükada sa
natoryomda B. M. M. 
memurlarından Ramiz 

Hastalığının tedavisi için üç ay mezuniyetİn 
verilmesi hakkında Za. Mu. ve K. K, 

• 



F - Sualler, istizahlar .,. 

... -
1 - Üçüncü içtima zarfında biri Adliye, diğeri Maliye Vekaletind~n ki cem ;an iki su ai te~c1h edil

miştir: 

ADLİYE VEKALETlNDEN 

Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beyin, « 3 nisan 1930 tarihli Ciimhuriyet gazetesinde, kimden kime 
şekva edeyim? başlığı ve Yunus N adi imzasile neşredilen makalede, gazeteciler davasının Bur
saya nakli Adliyemizin şeref ve nüfuzunu ve kendisine olan itimadı tereddüde sevkedecek mahi
yette teşrih » edilmekte olduğundan böyle bir şeyin mevcut olup olmadığı hakkındaki şifahi sualine 
Adiiye Vekili Mahmut Esat Bey tarafından 5- VI - 1930 tarihli 70 inci in 'i katta verilen cevap kafi 
addolunmuştur. 

MALIYE VEKALETİNDEN 

Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beyin, « Yarın gazetesinde Emil Spirer isminde bir adamın ver
mesi lazım gelen yedi yüz bin lira miras vergisini yüz elli bin liraya tenzil ettirmek i~in bir meb'usa 
müracaat. etmişse de reddedilmiş, sonra diğer bir meb'usa yüz bin lira takip hakkı vermek sure
tile işlerini yaptırdığının ötede heride söylenınekte olduğu ve her iki meb'usun da malum olduğu:. 
hakkındaki neşriyata dair olan şifahi sualine Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü Beyin 31- III- 1930 
tarihli 42 inci in 'i katta verdiği cevap kafi addolunmuştur. 

2 - Bu içtima zarfmda İstizah yapılmamıştır. 

/ 



G - lcra V ekiileri Heyeti 

.... 
Üçüncü başlanğıcmd·a İcra Vekilleri Heyeti . ıışağıdaki ze,·attan mürekkepti: 

Başvekil tsmet Paşa (Malatya 
Adiiye Vekili Mahmut Esat B. (Jzmir) 
Dahiliye » Şükrü Kaya » (Muğla) 

Harici ye » Dr. Tevfik Rüştü » (lzmir·) 
İktısat » Şakir » (Ed irne) 
S. V. t. M. » Dr. Refik B. (İstanbul) 

Maarif » Cemal Hüsnü » (Oüınüşane) 

Maliye » Saracoğlu Şükrü » (J.zmiı·) 

Milli Mii.dafaa » Mustafa Abdülhalik » (Çan kın ) 

Nafıa » Recep » ( Kütahya) 

9 - XI - 1927 tarihinde Başvekil İsmet Paşa Hazretleri atideki ııutku irat ederek l\'ler.listen iti
mat talep etmişlerdir: 

Ba,vekil· tsrnet Paşa (Malatya) - ( Alk1şhır 
aı·asında kii:vsüye gele1·ek) 

1\'[iHetin çok saygı değer vekilieri ; 
Harici münaseba.trmızm yeni terakkilerini arze" 

deceğim: 

Rusya ile miinasebatımızda eski ve tecrübe ge
çirmiş dostluk; kuvvetini muhafaza etmektedir. 
Ticaret münasebetlerimizin düzeltilmesi için ciddi 
ve samimi gayretler sarfetmekteyiz. Müsbrt neti
celere varacağımızdan ümitliyim. 

İtalya ile ;münasebatımız cidden dostanedir 
( Bravo sesleri, alkışlar). İki tarafta bir birimize 
itimat hissi esashdır. Mütemadiyeri inkişaf etmek
tedir. 

lngiliz clonanmasmrn memkketimizi ziyarııti bir 
dostluk es<'ridir. Bu güzel hauiseyi memnuniyetle 
kaydetmek isterim. İı1giltere ile ticaret ve ikamet 
mnahedesi müzaker t>si · müsl:ıet bir neticededir. 

Alınanya ilc cyi mü:naselwtlerin muahedel<'ri ta
mamlanmaktadır. Aramızdnki iktisad1 miinasrbat 
inkişaf halindedir. 

Amerika Müttchit. Cümhnı·iyrtlrı·il e münaseba
tımız t icar1 ve iktisadi inkişnfı .i lr <'y i bir gidiş
l etlir. Yeni hir ticaret mııahrı.l esi imzalamış oldıı

ğnınıızn ifade etmek eyi vr genişlem eğe müsait 
münasehatm ifaclesi için güzel bir vesilediı'. 

Rüyük Elçimiz .Japonyaya vardr. tki memleket 
amsında tmn dostane münaseba tın bütün cihazı ta-

Fransıztarla olan muallak meseleler mes 'nt ne- mam old n. 
ticelere bağlandı. Hudut tayini, Mersin - Adana Bulgaristan ile münas<'batrımz eyi hissiyat il e 
şimendiferinin satın alınması , iki taı·afın ınuvafa- mrşbudur . Komşu meınlekrtiıı inkişaf ve saadeti 
katile nihayete erdirildi. Aramızda yeni ticaret bizim samiıni dileğimizdit·. 
muahedesi imza edildi. İki Hükumet ınünasebatmm .. Macaristan Llostlnıhı bizim ir;in kıymetli bir mü-
arızasız bir sııflıaya girdiğini zikretmekt.en mem- nasrbet.tiı·. 

nun um. Hudut vak 'aları büsbütün bitti diyemem.. tran il e münasebatTmız normal ve dostanediı~. 
Pakat şimdiden kendini gösteren eyilik, smır bo- Yunanistan ilc ınualliik meselemizi halledeme-
yunda eyi geçinmeği temelli kılacağmı uındurmak- dik. Büyük Mecliste geçen son bayanatımda ihtilaf 
tadır. bitiyor diye söylemiştim. Son anda çıkan müşkülat 



Adii ye Vek i li 

Yusuf Kemal !J. 

. 1 
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h1zi hayrete uğrattr ve kazamlan mühim mesafeleri ı raksız köylüye kendi mali yapacağımız tarlası.nda, . 
geri attı. Komşu memleketteki bazı neşriyat ve mu- ı çalışmak imkanını hazırlamaktır ( Bravo ses.leı·i, al
amelat da havayi yumuşatacak mahiyette değildir. kışla1'} . 
Ancak bu gün Yunaııistam idare eden zatın cyi Bunun haricinde büyük çiftlik işlernekt-e olan 
münasebct kurmak arzusunda samimi olduğunu z::ın- gayret ve servet sahiplerine dokunmak şöyle dur
netmekteyim. sun aksine olarak bunların da cyi çalıştıklarını ve. 

Burada zikret.medjğim beynelmilcl münasPbet- kazandıklarını görmekten memnun olnrurz (Bmvo 
lerimiz umumi olarak normal ve arrz::ısn~dn·. Sulh sesl e ı ·i). 
havasını knvvetlendirmek, brynelmilcl ihtil:lflarr H er vasrta ile küçük arazi sahipler.ini istihsal 
mutlaka sulh yolları ile halletmek için uzlaşma vr koopeı·atifleri halinde birleşmeğe teşvik ve yar
hakem usullerini memnuniyetle knllanmak ; dikkatl e dım ediyoruz. Bu zi~ai kooperatifler için Ziraat 
takip ettiğimiz bir harekettir ( Alk1şlm'). Bankasrnm delaleti ile ilk teşebbüsler ümit verici 

Şimdi size dahill ahvaliınizdrn hazr noktalar lı:ık- lı i ı· m:ııızara göstPrnıektedir. Mühim meselebu ko-
kı ııda mal üm at vc'receğiın . opera! if! erin idaresinde am eli olarak muvaf.iftk ol-

Şebin Karahisarda yazın zclzele olmnşt.n, bil- maktır. Bu muvaffakiyeHen knvvetlc ümit besli
lıaRsa Suşdırind e ve köyl erinde bir c.ok binalar yr- yoruz. 
kıldı. Alman trdbirlerle afete uğrıyaıılal'Ttı rztır::ıbı Tohum ıslahını her vasrta ile kolaylaştırmak is
h:ıfifl cti lıni ş ve yı kıl :ın bi nain r· kış h:ıı:mıall:ı n l<R- t iyon ız. Hıı l kııı intibalu ınenınuniyet verecek bi ı• 
nı ilen t:ımaın l :ı. tıınıştır ( Alloşla1"). lı alJ ediı· . Adanada yetiştirdiğimiz eyi tohumlar te-

Oftaki seyl~p ve heyelnn daha ç:ok tahribat yap- halükle aranmaktadır. Hububat tohumlaı•ı zayiJ; 
ı ı. Burada da h mmsi, resm'i bütün gayrrt ler fe H\- olan bazr mınt.akalar, eyi tohumlar için büyük 
keti lı afifl etml'lc için sarfedild i. En nihayrt hryc- ı ·ağbet gösterınektedirlcr. Bağcılıkta, ipekçilikte1 

lün mrntaka~ rn a diişr.n bazı küyl rrin, tetkik C'drn meyve bahç:elerinde yetiştirdiğimiz eyi fidanlar hal
mütehar;sıs alimi erin tavsiyesi ilc Bayhıırt ve 1Vf::ı~- lcımı z ı n haı·a retli talebine yetişmemektedir. Tohum 
kaya naklC'dilmeleri ilrzar edilmiştir. ı slahında müesseselerimizi artırmağa ve kuvvetlen-

Dahili asayişc :ıit her adi vakayii dahi muııtaza- cli ı · ııı cğe verdiğimiz ehemmiyetin yeı:inde' ve müsta
ınan nrşrediyonız. Suç:luların kanuni takibat kaı·- rrl ihtiyara karşı olduğunu göstermiş olnyorum. 
şır;ında ç:ares iz kaltlıkl arını zikretnırk asay i şin sağ- Baz ı basit tedbirlerin ihmali ne kadaı: zaııllfJl.lı-
lam olduğunu söylemek için kafidir. olabi l eceğ in e misal olmak üzC're üzüm mahsulünü 

Memleketin umuıill hava~ı; vatandaşın çalışmak, 
1 
sermek iç: in teııte örtülerindeki kayıtsızhğı zikı:e~ 

işlemek, kazanmak arzusile dolgnnclur. C:üınlıuri - j debiliriııı. Bu sene İzmir üzüm ınıntakasmda meb
yC'tiu kaıııııılanıı:ı \'P lnıvvrtlerinr yürC'ktrn giiveıı- ı zul VC' rnfes mahsul ansızın gene şiddetli yağmur

mek ve d~!aııı~ak, açık \ 'l' sC'ı·!n bir düı;;iiııcr. il c ı laı·dan _çok zarar gö.r~ü. ~enteli .sergiyi kanunen 
yuı·du ve ulkey ı marnur etmege c;:ılrı;;mak , ışte 1 nwcburı kılmak tedbırme muracaata mecbur olmak-
bu g·ün vatandaşlarm teh: olar:ık , renı iyet , sızın iktısadl intibahın ikaz edeceğini umuyoruz. 

olarak ya~ayr~ların a yön vrren fikir budm· ( Alk·ı.ş-1 1'ütün mah~ıılümüzde geçen seneki hastıılık' 
lar).. . . . ~ ~ . 1 ıniir:ıde l esiııin eyi ve müsbet neticelerini 

Şımdı ıktısadı ve malı bazı me~ele l er hakkmda i rlue r ttik. Temiz ve salim mahsul krymeti ai·tiJlıs 

maruzatta bıılıınacağrın. E vvela vatandaş i ara araz i 
1 
olarak alıcıları memnun etmektedir . Fındık mah~· 

dağıtılmasmuan balısedeceğim . I şledikleri arazi ! sulünde ise bu sene fevkalade bir eksiklik ol.du. İd
kendi ınalları olmryan vatandaşları toprak salıibi i rakten evvel ticari muamelatta bulunmus olanlar 

ı • . 

yapmak için bu sene hazı şark viEtyctlPrimizden büyük müşkülata maruz kaldıl ar. Buna kaı·şı Ç,a~ 

işr başladık. Birinci umumi müfet tişlik 1lahilinde ! n· leri a l ii kadarlııı•mın ınüstel< im :ı nr ve iktisadi ted
şimdiyc kadar lı azi ıwye ait araz id C'n 90 hin diinüm : birlC'rde \ 'C kanuni yollarda aramaları zaruridir. 
toprak dağıttık. 1 Büyük l\[pclise mühim iktisadi kanunlar takdim. 

Ayı·ıra istimluk ederek ve bedelini peşin ödeyC'- PdC'ceğiz . 

rc•k 20 bin döııi.iın c yakın araz i vC'rd ik. Bundan 1 YPni gümrLik tarifderi t edricen tatabik olunm.&.-
maada garp Yilayrtlerimizde hazineye ait olan \'Pya ğa' lıaşladı. 'l'arife siyasetimiz müfrit ve hesaps12; . 
satın aldığımız bazı çiftlikleri köylüyc mal etmcğe . bir lıiınayec ilik fikrinden uzaktır. 
muvaffak olduk. Bizim bu i şte mesl eğ·imiz; top- : Ticıni ınuvazenemizi hayati bir elıem,miyette 
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gorüyoruz. Bu ihtiyaca ve emsaiine nisbetle bizim 
tarifemiz ancak· zaruri ve asgari bir tedbir mahi
yetindedir. Hatta bir çok mühim kalemlerde tenzi
lat bile yapmış bulunuyoruz. 

Buğdayı bilhassa himaye ettiğimiz doğrudur. 

Buğday politikasının bu güne kadar neticeleri ferah 
verecek bir haldedir. 1340 da 18 ve 341 de 19 mil
yon liralık ithalat 926 da 2,5 milyon; 927 de 868 
bin ve kuL·ak senesi olan 928 de beş milyon liralık 
ithalat gösterdi. 

Un ithali 339 da üç milyon, 928 de 18 bin lira
lıktır. · Bizim halkımızlll yüzele yetmişi çiftçidir. 
Takip ettiğimiz himaye siyaseti % 70 çiftçiyi kuv
vetlendirrnek bununla beraber alakadar olan % 20 
fazla sair müstahsilleri sarsınıyacak bir yoldur 
(Bmvo sesle·ri). Senelerden beri takip ettiğimiz buğ
day himayesinelen ; mi.Jletiınizin yüzde 70 inin se
faleti bedeline olarak vazgeçmiyeceğiz ( Alkışlaı). 

Bu memleketin her türlü inkişafı ziraattan çı

kan servete istinat eder. Tür :köylüsünü zengin 
etmeğe çalışmak siyasetimizin ana hatlarındandır 
( Bravo sesleı·i, şiddetli alkışla1·). Yeni tarifelerin 
tatbikinden evvel bir tüccarm isabetsiz telaşı mem
leketin bir çok aylık ithalat eşyasının birden ve 
toptan memleketimize getirdi. Bunun neticesi ola
rak fazla ve acele· döviz satın alınması yüz gösterdi. 
Milli paranın son ayda bir miktar tenezzülü bu sun '1 
sebeptendir. 

Misal olarak bazı ithalaat rakamları zikrede
yim: 

Dört aylık ithalat 

Eczayı tıbbiye 

Müskirat 
İpek eşya 
Kiremit ve tuğla 
Pamuk eşya· 

Yün eşya 
Bakır çinko ma-

1929 
Üç. büyük liman 

1928 İstanbul, İzmir, 
BütünTürkiye 

383,000 
27,000 
70,000 

3,200,000 
6,500,000 
3,290,000 

Mersin 

6,494,000 
387,000 
823,000 

10,478,000 
10,890,000 

4,420,000 

mulatı 827,000 1,476,000 
Yağla_r 2,000,000 14,000,000 
Çay · 300,000 960,000 
Ağaç mamulatı .444,000 10,400,000 
Lastik mamulatı 500,000 1,280,000 
Mahrukat 18,000,000 49,000,000 
Gaz 11,000,000 46,000,000 

İşte bu rakamlara rağmen bile milli para mu-

kavemet ve istikrarını hayretlere şayan bir kud
rette isbat etmiştir. İhracat eşyasrnrn bedelleri da
ha henüz msıf derecesinde bile istifa edilip mem
lekete girmedi. İstatistikler şimdiden gösterrneğe 
başladılar ve ithalat eşyasının şimdiki büyük is
toklardan sonra gelecek aylarda daha az olacağı 
aşika. rdır. Görülüyor ki milli paranın bünyesi en 
büyük fırtınalara bile muzafferiyetle göğüs gere
cek kadar salimdir. Bu sene Büyük Meclise takdim 
ettiğimiz bütçenin hususiyeti, yekfı.nun geçen sene 
bütçesinden pek az farklı olmasıdır. 

Mühim bir tezayüt kuvvetle memul olduğu hal
de sene nihayetine kadar varidatın hakiki rakam
larını elde etmeden yeni masraf açmadık . . 

Mali zihniyetimizele intizama ve muvazeneye 
verdiğimiz ehemmiyetin bu derecesi hakikaten 
dikkate layiktır. 

Borçlarımızı muntazaman ödüyoruz. Yüksek 
toplanmanız nihayete irmeden dalgalı borçların 

tasrih ve tesbiti mümkün olacaktır. 
Yeni vergiler teklifini düşünmüyoruz. Bil

aids mevcut bazı vergilerin hafifJetilmesi imka
nını te tki k ediyoruz ( Alkışla1'}. 

DeYlet bankası ihdası için tetkikatımız çok iler
lemiştir. 

Bu içtimada icap eden kanun layihasını takdim 
etmekle balttiyar olacağız (Bmvo sesle1·i). 

l\Iuhterem Efendiler: 
Memleketin iktisadi vaziyctini mütalea etmek 

için bütün vesaikı ortaya döküyoruz. Memleketin 
idaresinde açık ve hakiki hesapları intizamla yürü
tüyoruz. Ciddi bir gayretle ithalat ve ihracat ista
tistiklerinin şimdiye kadar biriken 926, 927, 928 
senelerini neşrettik. 

1928 bütçesinin kat'i hesabmı Büyük Meclise 
takdim etmek üzereyiz. 

Demek istiyorum ki bütçemiz ve idaremiz kat 'i 
hesaplar ve rakamlar üzerinden mütaleaya açıktır. 
Bu mütalea ancak, bu memleketin kuvvet ve haya
tiyetine şe had et edebilir ( Alkışlaı). Basit bir düşün
ce başka bir ihtimale meydan bırakmaz. İki kat faz
la süren zalim bir harpten ve onun emsalsiz tahriba
tmdan sonra: Eğer bu memleket bütün büyük ihti
l afları halletmiş hatta dostluk münasebetleri kur-. 
muş ise, harici Ye dahili borçlarım bir uzlaşmağa 
bağlamış ve ınuayyen bir hesaba koymuş ise, sağlam 
ve muvazeneli bir bütçe ile dahili ve harici bü~ün 
tediyelerini intizam ve istikamet. ile ifa edebilmekte 
ise, eğer vatandaşlar harap yuvalarını tamir eder
ken ayrıca yeni şimendiferler için bu güne kadar 
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yüz milyon lira sarfedebilmişler ise, bu memlekete, lekette bizim m es 'uliyet mevkiinde kalmamiZI ka
kuvvetli, canlı diri vatandaşların iktisadi kabiliye- naatııııza uygun görüp görmediğİnizi reylerinizle 
ti, yüksek ve eyi idare olunan yurdu denilebilir bildirmenizi rica ederim (Şiddetli alkışlar ). 
(Şiddetli Alkışlar). Temsil ettiğimiz bu güzel mem-

Neticedereye iştirak eden aşağıda isimleri yazılı 260 zatın ittifakile İcra Vekilieri Heyetine itimat 
beyan olunmuştur: 

ADANA Fahrettin B. Ziya Gevher B. 
Hilmi B. Hayreddin » ÇANKIRI 
Kadri » İsmail Hakkı >'> Ri fat B. 

AFYON KARARİSAR Kazım Pş. Talat » 

-Ali B. Memet Akif » Ziya » 

Haydar » Osman Niyazi » ÇORUM 
İ zzet » Sadık » Dr. Mustafa B. 
İzzet Ulvi » BAYAZIT lsmail Kemal » 
Musa Kazım » İhsan B. Münir » 

Ruşen Eşref » Halit » Ziya » 

AKSARAY Şefik » DENİZLİ 
Besim Atalay B. BİLECİK Dr. Kazım B. 
Kazım » As af B. Emin Aslan » 

AMASYA Ra sim » Haydar Rüştü » 

Esat B. BİTLİS Mazhar Müfit » 

İsmail Hakkı » İlyas Sami B. Necip » 

Nafiz » Muhittin N am i » Yusu.:f » 

ANKARA BOLU DİYARBEKİR 
Ali B. Dr. Emin Cemal B. İshak Refet B. 
Halit Ferit » Falih Rıfkı » Kazım Pş. 

İhsan » Hasan Cemil » Rüştü B. 
Rifat » Şükrü » EDİRN~ 

Şakir » BURDUR Faik B. 
Talat » Mustafa Şeref B. Hasan Hayri » 

ANTALYA Salih Va.hit » Zeki Mesut » 

Ahmet Saki B. BURSA E LAZ İZ 
Dr. Cemal » Alunet Münir B. FazılAhmet B. 
Hasan Sıtkı » As af » Ilasan Tahsin » 

Rasih » Bakteriyolok Refik » Hüseyin » 

Süleyman Şev ket » Dı·. Şefik Lı1tfi » Nakyettin » 

ARTVİN Esat » ERZİNCAN 

Asım B. Muhlis » Abdülhak B. 
MemetAli » Mustafa Fehmi » Aziz Saınih » 

AYDIN ~ Refet » Saffet » 

Emin Fikri B. Senih » ERZURUM 
Dr. Reşit Galip » CEBELİBEREKE1' Asım B. 
Dr. Mazhar » Ali Rıza B. Aziz » 

Mi tat » Naci Pş. Dr. Ahmet Fikri · » 

BALIKESİR ÇANAKKALE Nafi Atuf » 

Ali Şuuri B. M em et B. Nafiz » 

Emin » Saınih Rifat » Necip Asım » 
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Tahsin B_ KARS MALATYA 
ESKİŞEHİR B aha Tali B. Abdülmuttalip B. 

ı\lı Ulvi B. Dr. Sadreddin » Dr. F'azıl Berki » 

:h ın in » Faik » Dr. Hilmi » 
Dr. İsmail Be'>ım P.ş Hal it » Mahmut Nedim » 

Sait B. KASTANIONU lVIANİ SA 
GAZI ANTEP Ali Rıza B. Ak if B. 

Ahmet Remzi B. Cemal » Bahri » 

Ali Cenani » Hasan Fchmi » Dr. Saim » 

Ferit » Refik » Kfmi » 

Reşit >> Velet » Kemal » 

Şahin h KAYSERİ Mi tat » 
GİRESUN Ahmet Hilmi B. Mustafa Fevzi » 

Kazın1 B. Dr. Biirhanettin » Yaşar » 

Şevket » Dr. Hallit » :MARAŞ 

Tahir » Hasan Ferit » Behçet B. 
GÜMÜŞANE KIRKLARELİ Mi tat » 

Halil Nihat B. l\Iemet Nahit B. l\IARDİN 
HAKARİ Şevket » Abdürı·ezzak B. 

İbrahim B. KIRŞEHİR Ali Rıza » 
İÇEL Haz im B. lrfaıı Ferit » 

Emin B. J.Jütfi Müfit » Nuri » 

Hakkı » Yahya Galip » Yakup KaJri » 

İSTANBUL KOCAELİ lHUGLA 
Akçuraoğlu Yusuf B. İbrahim B. Ali Nazmi B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. İbrahim Süreyya » NİGDE 
Dr. Nurettin Ali B. Kemaleddin » Ata B. 
Edip Servet » Kılıcoğlu Hakkı » Faik » 
Fuat » Ragıp » Galip » 
Ham di » Salahaddin » Hal it » 
HamduJlah Suphi » KONYA ORDU 
Hüseyin » Alunet Ham di B. Hasan Fahri B. 
İhsan Pş. Fnat » Haındi » 

Süreyya » Hüsnü » t smail » 

Tevfik Kamil B. Kazım Hüsnü » Reca i » 
Ziyaeddiu » Mustafa » Şevket » 

İZMİR l\iusa Kazım » RlZE 
Ahmet Enver B. Haiın Haziın » Ak if B. 
Hüseyin » Refik » Ali » 
Kamil » Tevfik Fikret » Atıf » 
Mahmut Cela1 » Zühtü » Esat » 

Mustafa Rahmi » KÜTAHYA Fuat » 
Münir » Cevdet B. .,Hasan Cavit » 
Osmanzade Hamdi » İrahim » SAJUSUN 
Vasıf » İsmail Ha k kı » Adil B. 

ISPARTA Niyazi As un » Ali Raıuı » 
Hüseyin Hüsnü B. Nuri » Dr. Asım » 
İbrahim » Rag·ıp » Ethem » 

Mükerrem » Nusret SaJullalı » 

~ 



İktı sa t Vekili 
Mustafa Şeref B. 
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SİİRT TEKİRDAG URFA 
Halil Hulki B. CeHil Nuri B. Ferit Celal B. 
Mahmut » Cem il » Mahmut » 

SiNOP Faik » VAN 
Refik İsmail B. TOKAT Hakkı B. 
Yusuf Kemal :» Bekir Lutfi B. Münip » 

SIVAS Hüseyin Hüsnü » YOZGAT 
İbrahim Alaeddin B. Mustafa Vasfi ~> Harndi B. 
Necmettin Sadık » Süreya Tevfik » Salih » 
Rahmi » Şe,·ki » Süleyman Sırrı » 

Rasim » 'rRABZON ZONGULDAK 
Remzi » Abdullah B. . Celal Sahir B. 
Şemseddin » Ali Becil » Halil » 

Ziyaeddin » Arif » Hüsnü » 
Ş. KARARİSAR Dan iş » Memet Nazif » 

İsmail B. Hasan » Ra gıp » 

Memet Emin » Büleyman Sırrı » Rif at » 
Tevfik » 

[Re ye iştirak etmiyenler J 

ADANA DİYARBEKİR KAYSERİ ,J 

Kemal B. Zek ai B. Reşit B. 
Zam ir » EDİRNE KIRKLARELİ 

AKSARAY Ş ak ir B. Dr. Fuat B. 
Neşet B. ELAZİZ KOCAELİ 

ANKARA · Mustafa B. Reşit Saffet B. 
Gazi l\1ustafa Kemal Paşa GAZİANTEP KÜTAHYA 
(Rs. C.) Kılıç Ali B. ııecep B. (V.) 
Sami B. GİRESUN MALTYA 

AYDIN Haci.m Muhiddin B. İsmet Pş. (Bş. V). 
Tahsin B. Hakkı Tarık » Vasıf B. 

BALIKESİR GÜMÜŞANE MANİSA 

Memet Cavit B. Cemal Hüsnü B. Osman B. 
BİLECİK Hasan Fehmi » MARAŞ 

İbrahim B. Şevket » Abdülkadir B. 
BİTLİS İSTANBUL M em et » 

Muhittin B. Abdülhak Harnit B. l\LgRSİN 

BOLU Ahmet Rasim » Ali l\1: ün if B. 
Cevat Abbas B. Dr. Refik B. (V.) Hakkı » 

CEBEL1BEREKET Haydar B. M: uğla 
Avni Pş. İZMİR Nuri B. 

ÇANAKKALE Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) ~ükrü Kaya B. (V.) 
Şükrü B. (İ. A.) Ma.lınıut Esat B. (V.) Yunus Nadi B. 

ÇANKIRI Baracoğlu Şükrü B. (V.) SAMSUN 
Mustafa Abdülhalik B. (V.) KARS Avni B. 

ÇORUM Ağaoğlu Ahmet B. SlNOP 
İsmet B. KASTAMONU Recep Zühtü B. 

Memet Fuat B . . 
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TRABZON 
Nebizade Harndi 

URFA YOZGAT 
B. 

Şef ik » 
Ali Saip 
Dr. Refet 
Refet 

B. 
» 
» 

Avni 
Tahsin 

B. 
» 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey, Bern sefirliğiııi kabul etmesine nıebni 22 - IX- 1930 da vekalet 
ten istifa etmiş ve bilahare (İcra Vekaletlerinden bazılarmın inhilali ve bu günkü siyasi ahval do
layisile) İcra Vekilieri Heyetinin de istifa ettiğinin ve Başvekalete yine Malatya Meb'usu İsmet Pa
r;;anın intihap edildiğini mutazaınn:ım Riyaseti Cümlıur tezkereleri 27 -IX- !930 da Heyeti Umu
miyede okunmuştur. 

Bu defa İcra Vekilleri Heyeti zevatı atiyeden mürekkeptir: 

Başvekil ' İsmet Paşa (Malatya) 
Adli ye Vekili Yusuf Kemal Bey (Sinop) 
Dahiliye » Şükrü Kaya » (Muğla) 

Hariciye » Dr. Tevfik Rüştü » (İzmir) 

İktisat » Mustafa Şeref » (Burdur) 
'6. 1. Muavenet » Dr. Refik » (İstanbul) 
Maarif » Esat » (Bursa) 
Maliye » Saracoğlu Şükrü » (İzmir) 
Milli Müdafaa » Mustafa Abdiilhalik » (Çankırı) 

Nafıa » Zekai » ( Diyarbekir) 

Yeni İcra Vekilleri Heyeti; atideki progran:ımı 2- X - 1930 da Heyeti Umumiyede okumuştur: 

Başvekil İsmet Pş. (Malatya) -

Muhterem efendiler; 
Hiikı1metin takip edeceği siyaset umumi ve ana 

hatlarile senelerden beri takip olunan hatlarm ayni 
olacaktır. Dahilde bu umumi siyasetin ifadesi 
Ciimhuriyet icabatmın mütemadi bir tekarniii 
takip etmesi vata~ıdaşın huzur ve emniyetinin, 
çalışmak ve inkişaf etmek gayelerinin engelden 
ma.suıi bul~nması, ( alkı$lar) vatanın ve milletin 
harsi ve içtimai birliğinin muhafaza ve takviye 
edilmesidir ( Alkışlar). Harici siyasetimizin vuzuhu 
dahilde ve hariçte daha bariz olduğu kanaatindeyiz. 
(Çok güzel sesle-ri). Komşulada dostluk rabıtaları
mn her muzmardan azade olan bir samimiyet 
ve dürüstlük ile takviyesini, milli mücadeleden 
beri teessiis eden dostluk miinasebatının muhafaza 
ve takviyesini · yeni dostlukların layik oldukları 
kıymetle takdir edilmesini beynelmilel ihtilafların 

hakem usulilc hallinin aranmasına velhasıl milli 

hak ve menfaat icabatının nazarda tutulmasına 

miistenittir. 
Celal Nuri B. (Tekirdağ) - Tam avn1palı bir 

siyaset. 

Başvekil İsmet Pş. (Devamla) - Eski dost
lukları takviye ve bize yeni dostlukları temin eden 
bu miicerrep siyasette devam edeceğiz. Türkiyenin 
coğrafi mevkii ve beynelmilel vaziyetinin talep 
ettiği miina.sebat ve itibarı temin için hassas 
bulunmamız tabiidir. Vatanın emniyet -ve masu
niyetinin talep ettiği hadler dahilinde milli müda
faa mesailinde ihtiyatlı ve tedbirli bulunmağı 
zaruri ve elzem addediyoruz (Bmvo sesleri, alkış
lar). Ciimhuriyete kadar daima ihmal görmüş olan 
vatan imarı ve muvasalatı faaliyetimizin başlıca bir 
sahası olacaktır ( Alkışlar ). Şimendifor siyasetinin 
ilk büyük hedeflerini elde etmekte olduğumuz bu 
senelerde her sahada milli birlik ve emniyet ve 
iktisadi kudretin inkişaf ve suhulete mazhar ola-
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cağından şÜphemiz yoktur ( Alkı.,~lm·). 1 . Muhterem efendiler; 
Maarif s,iyasetimizde mesleki tahsil ve ihtisas, Siyasetimizin her sahada umumi hatlarını zik-

az masrafla çok netice arayan arneli bir mahiyet, rettİkten sonra, şimdi günün meseleleri üzerinde 
mekteplerimizi her türlü menfi tesirattan münezzeh, müfredatlr olarak, tedbirlerimizi ve fikirlerimizi 
ahlak ve intizam cephelerini bilhassa ehemmiyetli arzetmek için müsaade isteriz: 
tutan bir zihniyet ve yeni hiı· kuvvetl e devam Recep B .(Kütahya) -Buyurun! 
edece'ğiz ( Alkışlar). Başvekil İsmet Pş. (Devamla) - 1 - Başlıca 

lçtima1 hastalıklarla mücadele etmek başlıca İstanbul ve İzmir limanlarında tatbik olunan ve 
farıkası olan sıhhat ve içtimai muavenet faaliyeti- galat olarak vasi manalı bir tabir ile liman inhi
miz idame ve tevsi olunacaktır (Br·avo sesle·ri). sarı denilen Milli Tahmil ve Tahliye şirketlerinin, 

Büyük adil ıslahatm bütün esasları muhafaza bu işlerin serbest zannedildiği zamanlara nisbetle 

ve takviye olunacaktır. 
Usullerde tatbikatm verdiği tecrübelerle mem

leket ihtiyaçlarının talep ettiği tadila,t ve tekamü
lihr aletdevam tahakkuk ettirmeğe çalışmak hede
fimizdir ( Bravo sesleri). Cümhuriyetçi ve halkçı 

bir milli hayatm masuniyet ve inkişafım ve bilhas
sa siyasi faaliyet ve mücadeleler içinde vatandaş 

haysiyet ve şerefinin müdafaasını bir kelime ile 
siyasi, milli ve iktısadi inkişaf için ilk şart olan ni
zamm masuniyetini kanunları ve hakimlerile itmi
nan ile adliyemiz müemmen bulunduraeaktır. 

( Alkışlar). 
Milli iktısatta mesleğimiz malümdur. Bizim ka-

naatımızca Hükümetin her sahada faaliyeti nihayet 
milli iktısat için ya bir faide temini, ya bir enge
lin hertaraf edilmesi gibi bir iktısadi gayeye 
teveccüh ettirilmek lazımdır. lktidarrmız dahi
linde olan bütün gayretlerimizi bu uğurda sar
fedeceğiz. Zirai istihsalin m'aruz olduğu husus! 
müşküHlt nazarınızr ehemmiyetle celbetmektedir. 
Bu uğurda bir Hükümetin iktidarmda olan bütün 
tedbirleri almak başlıca meşgalemiz olacaktır. 

Milli iktısadm diğer sahalarda, malum olan 
proğramımıza yeni bir şey ilave edecek değiliz. 

Yalnrz iş kanunu ve işçilerin vaziyetlerinin ıslahı ile 
bilhassa meşgul olacağımızı kaydetmek isteriz (Al
kışlar ). 

Mali siyasetimiz, bütçe muvazenesine müstenit 
tasarrufkarane bir siyasettir. Vergilerin ıslah ve 
tekamülü yolunda senelerden beri sehatkarane de
vam eden tekayyüdat bizim mes'uliyetimiz zama
mnda da vasi tatbikata zemin olacaktır. Milli pa
ranrn kıymetini konırnak için yeni Hükümet dahi 
çok dikkatli ve hassas olacaktır. 

Takatımız haricinde bir yük olduğu vakit olan 
Osmanlı borçlarında adilane ve kabili tatbik olan 
arneli bir tesviyeye varmak için bütün hüsnü ni
yetimizi sarfedeceğiz ( Alkışlar) . 

bir terakki ve tekamül temin ettikleri sabittir. 
(Çok doğnı sesleri). Liman hizmetlerini biz, ser
best işler zümresinden değil, amme hizmetlerin
den teJakki ediyoruz. Bu sebeple amme hizmeti 
cih azmı tamamen kurmak imkanı hasrl oluncıya 
kadaı· nisbeten buna en yakm olan mevcut milll 
teşekkülleri kaldrrmıyacağız (Bmvo sesleri). Mas
raflarını azaltmak, vasıtalarm I ey i leştirrnek ve ço
ğaltmak, hedefimizdir. Gitgide kaınm ve mukave
leler alıkarnı ve imkanımiz dahilinde de rıhtım hiz
metlerini amme hizmeti cihazı dahiline alınağa ça
lışmak takip ettiğimiz hattı harekettir. 

2 - Memurin maaşatında teadül kanunu ile te
kaüt kanunu, alakadariarnı refah ve hukukunu 
tevsi edecek surette tekeıumül ettirilmeğ·e çalışa

cağız ( Bmvo sesle1·i). Fakat bu kanunlarda tenziHit 
yapmak temayüllerine asla muvafakat etmiyece
ğ·iz ( Alkışlm·, bmvo sesle1·i). 

3 - İcra ve iflas kanununda borç için hapsin 
kalkması, ilaınsiz icra gibi esaslardan geri dönmek 
mutasavver değildir ( Alkışlaı·). Bu esaslar haricin
de kalan noktalarda memleketin ihtiyacına göre 
tecrübelerin talep ettiği tekaınülat ve tadilata bit
tabi tevessül edeceğiz. 

4 - C+erek mübadillerden, gerek diğer vatan
daşlardan borçlanma suretile kendilerine a r·azi 
veı·ilmiş olan küçük çiftçilerin bu sebepten müte
vellit borç yüklerini tahfif için tedbirler teklif 
etmeği düşünüyoruz ( Bmvo sesleri). 

!'i - Vergiler: 
Ar·a:ı:i vergisi: Bunda şayanr nazar başlıca nok

ta kıyınet takdirindedir. Kıyınet takdirini yeni 
bir usule rapteden tecrübe kanununun bu sene 
vereceğ i neticeleri bütün memlekete teşmil edebi
l eeeğimizi ümit ediyoruz. 

fratsız arsalaı·, bataklrklar, çalılıklar vergile
rinde tenzilat teklif edeceğiz. Orman, bağ, meyva · 
ağacı yetiştirecek olanlara uzun müddet muafiyet 
teklif etmeği düşünüyoruz ( Alkışlar) . 
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Müsakkafat: Umumi ve hususi tadilat şartları- sonra bu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isteriz. 

m hafifleştirecek teklifatta bulunacağız. Yeıli ka.r- Devlet hazinesinin kudret ve intizamınrn halelden 
gir inşaat için mevcut muafiyetİn teşmil ve tevsiine masuniyeti başlıca hayat esbabındandır. Bu sebep
tevessiil musammemdl.r. le Büyii.k Millet Meclisinin yeni bir kanunu ile ta-

Belediye resimleri ile tapu ve intikal harçla- dil olununcıya kadar mevcut kanutılar ile tayin 
rmda esas olan kıyınet miyarının mükellef lehine edilmiş mükt>Ilefiyetler behemehal istihsal ve tat-

• 1 

mühiın surette tadili mukarrerdir ( Alkışlm·). bık olunacaktır ( Alkışlaı·). 

Kazaw;: Tatbikatının islahında esaı;;h tedbir- Mütemadi bir tekamül ve tadile tabi olan vergi-
ler teklif olunacaktır. lerin cibayetinde her hangi tereddüdü asla müsa-

Sayrm: Alınan resim ile hasılat arasmda bir maha etmiyeceğiz (Bmvo sesleri). 
tevazün ve ahenk daima düşünülmüştür. Eğer fi- Muhtcrem efendiler: her şeyden mühim' olan me
atların gidişi bu tevazünü ihHil edersP vergide ta- sele Büyük Millet Meclisinin idaresine ve iradesi
clillit tabii dir. ne kendi hari cinde her hangi · bir tesirin miles-

Veraset ve intikal: bir haddi asgari tayini ve sir olamıyacağına 'kat 'iyetle inanılmasıdır (Alkış

ev eşyasının istisnası ve kanunu medeni icabatı ile lar). Bu uğuı·da elindeki bütün vesaiti kul
hem ahenk kılınması musammemdir. lanmak İ cra Vekilieri Heyetinin başlrca vazifesi 

Muamele vergisi: Bunun gerek ihracat ve gerek olacağında asla şüphe edilmemelidir ( Alkışlaı·). 

dahil'i mamulata tesiratı malfımduı·. Hükumet Eğer bn manızatımrzm tatbik ve takibini mu
her iki istikamette esaslı bir faide teminine bilhassa vafık görürseniz müzaheret ve itimadımızı izhar bu-
çalışacaktır. ynrmaıuzr istirham ederiz ( Alkışlar) . 

Vergilerde düşündüğümüz tadiliitı zikrettikten ·> 

Neticede, reye iştirak eden 261 zattan 249 u tarafından kabineye itimat beyan ed ilmiştir. 12 
zat muhalif kalmış ve 53 zatta reye iştiral{ etİnemişt iı· . 

ltimat beyan edenler 

'AFYON KARARİSAR ANTAJ.1YA BAYAZIT 
Ali B. Hasan Srtkr B. İhsan B. 
Haydar » Rasih » Hal it » 
İ zzet » AR'fVİN BİLECİK 
lzzet Ulvi » As rm B. Asaf B. 
Musa Kazım » Memet Ali » Bİ'l'L!S 
Ruşen Eşref » AYDIN tlyas Sami B. 

AKSARAY Emin Fikri B. Muhiddin » 
Besim Atalay B. Dr. :Mazhar » l\fuhiddin Nami » 

Kazım » Mi tat BOLU » 
Neşet » 'l'ahsin C ev at Abbas B. » 

AMASYA 
BALIKESİR 

Dr. Emin CPmal » 
İsmail Hakkı B. Hasan Cemi! » 

Nafiz » Ali Şuuri B. Şükrü » 
ANKARA Emin » BURDUR 

Ali B. Fahreddiıı » Salih Vahit B. 
Hal it F erit » Hayreddin » BURSA 
İhsan » !smail Hakkr » Ahmet Münir B. 
Rif at » lHemet CaYit » As af » 
Sami » Sadık » Bakteriyolok Refik » 
Ş ak ir » Dr. Şefik Lfıtfi » 



Maaı if Vekil i 
L~<;ul H. 



Muhlis B. 
Mustafa F ehmi » 
Refet ~ 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Memet Sabri B. 
ÇANAKKALE 

Samih Rifat B. 
Şükrü ~ 

Ziya Gevher » 

Rifa~ 

Talat 
Ziya 

ÇANKIRI 

ÇORUM 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
M. ün ir 
Ziya 

DENİZLİ 

Emin Aslan 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 

· B. 

B. 
» 

» 

B. 

Yusuf » 
DİYARBEKİR 

İshak Refet B. 
Kazım Pş. 

Rüştü B. 
EDfRNE 

' Faik 
Hasan Hayri 
Şalcir 

EiıAztz 
FazılAhmet 

Hasan 'l'ahsin 
Hüseyin 
Ahmet Saffet 

ERZİNCAN 
Alıdülhak 

Aziz Samih 
Saffet 

Asım 

Aziz 

ERZURUJVI 

Dr. Ahmet F ikri 
Nafi Atuf 
Na fiz 
Necip Asım 

B. 
» 
» 

B. 
» 

» 

» 

B. 

B. 
» 

» 

» 
:ı> 

» 
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ESKlŞT~HtR 
Ali Ulvi 
Emin 
Dr. İsmail Besim 
Sait 

GAZ! ANTEP 
Ahmet Remzi 
Ali Cenani 
Kılıç Ali 
Reşit 

Şahin 

GİRESUN 
Hacim M.uhiddin 
Hakkı Tarık 

Kazım 

Şevket 

Tahir 
GÜMÜŞANE 

Hasan F elüni 
Şevket 

İbrahim 

Emin 
Hakkı 

HAKAR1 

!ÇEL 

İSPARTA 
Hakim Rıza 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Mü kerem 

İSTANBUL 

Dr. Nurettin Ali 
Edip Servet 
Fuat 
Harndi 
İhsan 

Tevfik lGimil 
Ziyaeddin 

lZMlR 
Ahmet Enver 
Hüseyin 
Kamil 
Mahmut ' Esa.t 
Mahmut Ce Hi l 
·ıvrustafa Rahmi 
Münir 
Osmanzade Harndi 

KARS 
Baha Tali 
Dr. Sadreddin 

B. 
» 

Pş. 

B. 

B. 

B. 
» 
» 

» 

B. 
» 

B. 

B. 
» 

B. 
» 

» 

» 

B. 
» 

» 
» 

Pş . 

B. 
» 

B. 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

B. 
» 

Faik 
Halit 

. .. ,:. 

KASTAMONU 
Ali Rıza 
Cemal 
Hasan Fehmi 
Memet Fuat 
Refik 
Velet 

KAYSERt 
Ahmet Hilmi 
Dr. Bürhaneddin 
Dr. Halit 
Hasan Ferit 

B. 

B. 

B. 
» 

Reşit » 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit » 

Şevket » 
KIRŞEHİR 

Hazi m 
Lütfi Müfit 
Yahya Galip 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya 
Kemaleddin 
Kıhcoğlu Hakkı 

Ra gıp 
Reşit Saffet 
SaHihaddin 

KONYA 
Ahmet Harndi 
Fuat. 
Hüsnü 
Kazım Hüsnü 
Mustafa 
Naim Hazim 
Refik 
Tevfik Fikret. 
Kemal Zaim 

KÜTAHYA 
Cevdet 
İbrahim 

Niyazı Asım 

Ragıp 

Recep 
MALATYA 

AbdiUmuttalip 
Dr. Fazıl Berki 
Dr. Hilmi 

B. 
» 

» 

B. 

» 
» 
» 

» 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

B. 

» 

» 

B. 
» 
» 
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Mahmut N edlm B. İstnail B. TOKAT 
VaıJif . ». • Recai » Bekir Lıitfi B. 

MANİSA Şevket » Hüseyin Hüsnü » 

Akif B. RİZE Mustafa Vasfi » 

Bahri » Akif B. Süreyya Tevfik » 

Dr. Salın » Ali » Şevki » 
K tm i » Atıf » TRABZON 
Kemal » Esat » Abdullah B. 
Mi tat » Fnat » Ali Becil » 
Mustafa Fevzi » · Hasan Cavit B. A1·if » 

Osman » SAMSUN Da-ıli ş » 

Yaşar » Adil B .. Nebizade Harndi » 
MARAŞ Dr. Asım » Süleyman Strrı » 

Abdülkadir B. Ethem » Şefi k .. •' » 

Behçet » Nusrat Sadullah » URFA 
M em et » SİİRT Ali Saip B. 
Mi tat » Mahmut B. Dr. Refet » 

MARDİN SİNOP Ferit Celal » 
Abdürrezzak B. Recep Zühtü B. Mahmut » 

Ali Rıza » SIVAS Refet » 
İrfan Ferit ~ N ecmeddin Sadık B. VAN 
Nuri » Rahmi » Hakkı B. 

MERSİN Ra:sim » Münip » 

Ali :M: ü.ni:f B. Remzi » YOZGAT 
MU(}L'A' Şemseddin » Avni B. 

Ali Nazmi B. Ziyaeddin » Harndi » 

Yunus Nadi » Ş. KARARİSAR Salih » 
NİGDE İsmail B. Süleyman Sırrı » 

Ata B. Tevfik » Tahsin » 

Faik » TEKİRDAO ZONGULDAK 
Hal it , Celal Nuri B. Caıaı Sahir B. 

ORDU Cem il » Halil » 
Hasan Fahri B. Faik » Memct Nazif » 
Harndi » Ra gıp » 

Rif at » 

(M u hali f kalanlar] 

ANKARA ERZURUM KÜTAHYA 
Talat B. Tahsin B. Nuri B. 

BİLECİK G ÜJ'viÜŞ.ANE Nİ ODE 
Rasim B. All Fethi B. Galip B. 

BURSA KARS SİNOP 
Semih B. Aağaoğlu Ahmet B. Refik İsmail B. 

ELAZİZ KOCAELİ Ş. KARARİSAR 
Nakyettin B. İbrahim B. Memet Emin B. 

ı. 



Hilmi 
Kadri 
Kemal 
Zam ir 

Esut 

ADA~A 

AMASYA 

ANKARA 
Clazi Mustafa eKınal 
( R. C.) 

ANTALYA 
Ahmet Saki 
Dr. Cemal 
Hasan Sıtkı 
Süleyman Şevket 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip 

BALIKESİR 
Kazım 

Niemet Akif 
Osman Niyazi 

BAYAZIT 
Şefi k 

BİLECİK 
İbrahim 

BOLU • 

B. 
» 
» 
» 

B. 

Pş. 

B. 
» 

» 
» 

B. 

Pş. 

B. 
» 

B. 

B. 

Falih Rıfkr B. (1. A. ) 
BURDUR 

Mustafa Şeref B. 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

BURSA 
Esat B. (V.) 

ÇANAKKALE 
l\femet B. 

ÇANKIRI 
Mustafa AbdUlhalik B. (V.) 

ÇORUM 
ls m et B. 

DENİZLİ 
Dr. Kazım B. 
Haydar Rüştü » 

DİYARBEKİR 

Zeldi B. (V.) 
EDİRNE 

Zeki Mesut B. 
GAZ! ANTEP 

GÜMÜŞ.A,NE 
Halil Nihat 

İSTANBUL 
Abdüllıak I-Iamit 
.\k~uraoğ·lu Yusuf 
Alırnet Rasim 

B. 

B. 

B. 
» 

» 

Pş. Dr. Hakkı Şinasi 

Dı·. Refik 
Hamdullah Suphi 
Haydar 

13. (V.) 
B. 

Hüseyin 
Süreyya 

» 
» 

Pş. 

İZMİR 
Dr. TeYfik Rüştü B. (V.) 
Saracoğlu Şükrü B. (V.) 
Vasıf B. 

KONYA 
Musa ICftzrm 
Zühtü 

KÜTAHYA 

B. 
» 

İsmail Hakkı B. 
MALATYA 

!sm et Pş. (B ş. V.) 
l\IARDİN 

Yakup Kadri B. 
MERSİN 

Hakkı 

l\1UGLA 
Nuri 
Şükrü Kaya 

SAMSUN 
Avni 
.Ali Rana 

S!!RT 

B. 

B. 
B. (V.) 

B. 
» 

Halil Hulki B. 
SİNOP 

Yusuf Kemal B. (V.) 
SIVAS 

lbrahim Alaeddin B. 
TRABZON 

Hasan B. (R. V .) 
ZONGULDAK 

Hüsnü B .. 



Nafıa Vekili 
Zekcii B. 



H - Azayi kirarn muamelatı 

--
1 - Azayi kiramın dairei intihabiye sırasına göre isimleri, 

mensup oldukları encümen ve fırl<alarla verdikleri reyleri 
gösterir cetvel 

• 
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li Hükumeti n itimat talebine 
karşı verilen reylerin cinsi 

Mensup Mensup 
oldukları ol dukları 

intihap daireleri İsimler endimenler fırkalar !) -XI- 192!) 2- X- 1930 

Adana Hilmi B. Dahiliye C. li. F'. lVL -
» Kadri B. Di. Mulıu~cba t » » » M. -
» Kemal B. M. H . Tetkiki » » » - -
» Zamir B. İktısat » » » - -

.\.fyon Karahisar A.li B. Bütı;e » » » l\1. ..l\1_, 

» Haydar B. Maarif » » » 1\i. M:. 
» fzzct B. ik1ısat » » » M. M. 
» tzzet Ul vi B. Maarif » » » ıvı. M.. 
» Musa J<tızrııı D. l\IL lVlüdafaa » » » ıvı. lVL 
» Rn~cıı Eşref B. - » » » M. 1\'I. 

Aksaray 13esiın Atalay n: Kütüpaıı c » » » M. l\1. 
» Kftzıın 13. Di. Muhasebat » » » 1\I. M. 
» N'eşct B. - » » » - JV[. 

Amasya ~sat B. Dahiliye » » » M.. -
» tsmail Hakkr B. D:ıhiliye » » » M. 1\f. 
» Nafiz B. Arzuhal » » >> 1\1. l\I. 

Ankara Ali B. - » » » M. 1\I. 
» Gazi Mu~tafa Kemal P~ - » » » - -

» Halit Ferit B. Arzuhal » >> » M. l\'I. 

» thsan B. Ad liye » » » 1\I. l\ 1. 

» Rifat B. M. H. 'l'etkiki » » » 1\f. J\l. 
» Sami B. Maliye » » » - M. 
)) Şakir B. - » » » l\I. ıvı:. 

» Talat B. Dahiliye S. C. F'. l\L F'. 

Au talya Ahmet Saki B. Adl iye C. H. F. 1\L -
» Dr. Cemal B. S. !. M:uaYeııct » » :> ıvr. -
» Hasan Sıtkı B. - » » ,, I\l. -
» Rasih B. l\1aliyc » » » 1\I. 1\I. 

» Süleyman Şevket B. Hariciyc » » » M. -
' -

.._"\.rtvin A srın B . T. Esasiye » » » l\l. M . 
» MemetAli B. Di. Muhasebat » • » » M. l\L 

Ay dm 8ıni n Fikri B. Dahiliye » » » M. M. 
» Dı·. Reşit Galip B. S. İ. Muavcnct » » » M. -

» Dr. Mazhar B. . T. Esasiye » » » M. M. 
» Mitat B. Bütçe » » » 1\I. lVI. 
» Tahsin B. T. Esasiye » » » - M. 

----·-- ... . . .. .. 
[ •' ] M. muvafık, F. muhalıf, K. kabul, R. ret, C. H. F. Cumhurıyet Halk Fırkası, S. C. F. Serbest Cumhurıyet 
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Açık re ye konan bazı kanunlara verilen reylerin cinsi 

Cümlıur i yct Y nnanhlarla 1'üı·k parasının 

1930 :M et kez Bankasr yapılan it ilaf krynı etiııi koru-

Belediye kanunu Bütçe kanunu Telmüt kanunu kanunu kan u mı ına kaıınnu 

K. K. K. K. K. - -
- K. K. - K. K. 
- - t K. - K. K. 

K. - -- . K. K. K. 

K. K . y \... K. K. K . 

- - K. K. K. K. 

- K. - - - K. 

-- K. K. K. K. K. 

- K. K. K. K. K 
K K. K. K. K. K . 

K. K. 1 - y \... K. IC. 

K. K. K. K. K. --
-- - - - K. K 

-· 
K. K. K. K. K. -
K. K. K. K K. K . 

K. K. K. - J\. K 

- K. K K. K. K. 

- - - - - -
K. K. K. - - K. K. 
K. K. K. K. J\:. K. 
K. K. K. - K. K. 
K. K. K. K. K. K. 
K. - - - - K. re 
K K. K. K. K . K. 

K K. K. K. K. -
K. - - re. K. -
- K. K. K. K. K. 
K. K. K. K. K. K. 

- K. K. - R.. -

- K. - K. K. K. 
K. K. K. K. K. K. 

K. K. T- K. K. K. 1\.. . 

K. - K. ·K. R. K. 
K - - - K. -
K. K. K. K. R. K. 
- K. - - K -

.. ... .. 
Fırkası demektır. - ışaretı, encumenlerc ademı mensubıyetı veya rey verılmedıgını gosterır . 
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Hükumeti n itimat talebine 
karşı verilen reylerin cinsi 

Mensup Mensup 
oldukları olduklan 

intihap daireleri İ sim ler encümenler fırka l ar 9 - XI- 1929 2 - X - 1930 

Balıkesir Ali Şunri B. Büt0C C. H. F. J\L. M. 
» Emin B . Aı·zulı;ıl » » » :M. 1\'L 
» F'ahreddin B. 1>alıiliy e » » » 1\'L. lV I. 
» Hayredelin B . Di. i\ lnlıasebat » » » M. M. . 
» Isnıai l Hakkı B . Di. 1\luhast' bat » » » J\f. ıvı: . 

» Kazım Pş. - » » » J\L -
» Meınet Akif B. - » » » M. -

» Meıuet Cavit B. 1\L H. Trtkikı » » » Iv I. l\r. 
» Osman Niyazi B. Adli ye » » » M. -

» SaJrk B . Adiiye » » » J\ 1. l\'f. 

Baya7.It Halit B. M. l\Iüdafaa » » ~> :ıvı. M. 
» nısan B. Mal iye » » » 1\L lVL 
» :-;ıdik B. Di. l\[ulıasebat » » » 1\L -

Bilecik Asaf B. Nafra » » » 1\'L M. 
» İ.bralıim B. 1\L Müclafaa » » » - -

» Ra sim B. ı\1. 1\lüdafaa s. c. F. 1\I. F. 

Bitl is llyas Sam i B . Nafıa C. H. F. :M. l\t 

» Mu hiddin B. - » » » - M. 
» Muhiddin Nami B. M. J\lüdafna » » · » 1\1. lVI. 

Bolu ('ev at Ah has I3. Harieiyc » » » -- lVL 
» Dı· . Emin Cemal n. S. 1. l\'Iuavcnct » » » l\'L M. 
» l<'alih Rıfkı B. - » )) » 1\ L -
» Erasıııı Crınil B. M. 1\'füdafaa » » » M.. M. 
» !-?ükı:ü B. - » » ~~ 1\l. M.. 

Burdur ı\1ustafa Şeref n. tktrRni » » » l\'1. -

» Bnli h Vah it B. Bütr<' » » » l\1. M. 

Bm·sn Ahmet Münir B. Hal' iri :re » » » M. M. 
» .\ saf B. T. Esasiye » » » :.\1. 1\L 
» IJ:,akteriyolok Ref ik R s. i. M nann et » » » M. M. 
» Dr. Şefik r;Cıtfi H. Bütc;:c » » » l\ 1. ]\[. 

» l~sat H. ıvı. :ıvı iidnfna » » » 1\L -

» :viuhl is n. Büit;c >> >> » M. l\t 

>> Mustafa Fdımi D. - >> >> >> M. lVL 
>> Ilcfet B. - >> >> » M. M. 

>> Seni h 11. S. l. Mııavrnr1 S. C. I•'. l\ 1. l". 
., 

Cehrlihcrcket .\ li Rrzn B. - C. II. F. l\ 1. 1\'I. 

ll >> .\ vrı i Pş. M. 1\[üdnfaa >> » >> - -

-



Releu i ,ve lmnunn 

K. 
K. 
K. 

K. 

K. 
K. 

K 
K. 
K 

K. 

K. 
K. 

K. 

K. 

K. 

K 

K. 
K. 

K. 
K. 
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Açık reye konan bazı kanunlara verilen reylerin cinsi 

1930 
Büt<_:e kanunu 

K. 
K. 

K. 
K. 
K. 

K. 
K. 
K. 

K. 
K. 
K. 

K. 

K. 

K. 

K. 

K. 

K. 
K. 

K. 
K. 
K. 
K. 
K 

K. 
K 
K. 

K. 

'l'ekaü1· kamınn 

... 

K. 
K. 

K. 
K. 

K. 

K 
K. 

K. 
K. 
K. 

K. 

K. 

K. 

K. 

K. 
K. 

K. 

K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 

Cü m h uriyet Yunaniılarla 

Merkez Bankası yapıl an itilfıf 
kan unu 

K, 
K. 

K. 
K. 

K. 

K. 
K. 

K. 
K. 
K. 

K. 

K. 

K. 
K. 

K 

K. 

K. 
K 

K. 

K 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 

kanunu 

K. 
K. 
R. 
K. 
K. 

K. 
K. 
K. 
K. 

K. 
K. 
K. 

K. 

R. 
K. 

R. 
K. 
R. 
K. 
K. 

K. 
K. 

K. 
K. 
K. 
K. 
K. 

K. 
K 

Türk paı·asıınn ı 
kıymetini koru-

ma kanunu 

K. 
K. 
K. 

K. 

K. 
K. 
K. 
K. 

K. 
K. 

K. 

K. 

K. 

K. 

K. 
K. 

K. 
K. 

K. 
K. 

K. 

K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 

K. 



-446 --

Bükilmetin itimat talebine 
karşı verilen r eylerin cinsi 

Mensup Mensup 
oldukları oldukları 

intihap daireleri İsimler e ncümenler fırkalar 9- XI- 1929 2- X- 1930 

-Ce hel i bereket 1\f.emet Sa b ri B. - C. H. F'. - 1\L 
» Naci P.;. 1\'I. Mtidafaa » » » :ıvı. l\f. 

Çanakkale Memet B. - » » » M. - • 
» Samih Rifat B. Kütüpaıı c » » » M. :ıvr . 

» Şükrü B. - » » » - M. 
» Ziya Gevher B. Nafra » » » M. M 

Çankırı Mustafa Abdülhalik B. - » » » - -
» G.ifat B. Di. 1\fuhaseb::ıt » » » :ıvı. M. 
» 'ral at B. Maarif » » » M. :ıvı. 

» Ziya B. M. H. Tetkikr » » » l\1. M. 

' 
Çorum Dr. Mustafa B. S. 1. Muaveııet » » » l\1. :ıvı. 

» tsrnail Kemal B. pahiliyc » » » M. :ıvr. 

» ls m et B. T. Esasiye » » » - -
» Münir B. .\.clliye » » » M. :ıvı. 

» Ziya B. flctrsat » » » :ıvı. M. 

Denizli Dr. Kazım B. S. 1. Muavenct ı » » » M. -
» Emin Aslan B. İktisat » » » M. M. 
» Haydar Rüştü B. - » » » l\il. -
» Mazhar Müfit B. M. H. Tetkiln » » » M . M. 
» Necip Al i B. Kiltüpane » » » M. ıvr. 

» Yusuf B. Di. lVhılıasehat » » » ıvı. l\1. 

Di yarbekir ı:shak Refet B. - » » » M. :ıvı. 

» TG\.znn Pş. M. Müdafaa » » » M. M. 
» Rüştü B . . Büt~e » » » :M. M. 
» Zekai n. Hariciyc » » » - -

Edirne Faik B. İktısat » » » M. M. 
» Hasan Hayri B. :\ dliye » » » M. l\'L 
» Şakir B. - » » » - M. 
» 7ıf'ki Mesut B. Ilariciyc » » » M . -

.. E laz iz Ahmet Saffet B. - » » » - M . 
» Fazıl Ahmet B. 1\Iaarif » » » M. M. 
» Hasan Tahsin B. Bütçe » » » M. M. 
» Hüseyin B. Di. Mulıasebat » » » M. M. 
» Mustafa B. Maliye » » » - -
» Nakyettin B. M. Müdafaa s. c. F . M F . 

Erzincan Abdülhak B. Ad liye C. H. F . M. :ıvı. 
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Açık re ye konan bazı kanunlara verilen reylerin cinsi 

Cümhuriyet Yu naıılılarla Türk parasının 

1930 l\l erkcr. Bankası yapılan itilaf kıym etini koru-

Belediye kamımı Bütçe kanumı 'rckaüt lmnuını kanunu kanunu ma kanmıu 

- - - ](_ - . K. 

K. K. - - -· K. K. 

- K. K. K. K. -

K. - K. -- K. -

K. - - - R. K. 

- K - - K K 

- -·~ K. - - K. K. 

K. K --- K K. K. 

- - K. K. K K. K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. K K. K. 

K. - - - - K. 

K. - K. ,- K. -. \. 

- K. K. K. K. K. K. 

K. K - - - K. 

K. - K. - K. K. 

K. ·- - - - K. 

K. K. K. K. R. -
K. K K. - R K. 

K. K. - / K. - K 

- K. K. K. K. 1C. 

K. K. K. - K. K. 

K. K. K. K. K. K. 

-- K. - K. Y . K. 

- - - K K. K. 

K . - - - - K 

K. K. K. K. K. K. 

- K. K. K. K. K. 

- K. - -- - K. 

K. K. K. K. K. K. 

- K. K. ](. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 

·K. K. K. - K. K. 

- - - - - -

- K. K. - K. K. 

K K. K. K. K. K. ı 



İntihap daireleri 

Erzincan 
» 

İsimler 

A..ziz Samilı B . 
Saffet B. 

Erzurum Asım B. 
» Aziz B. 
» Dr. Ahmet Pikr.i B. 
» N af i Atuf B. 
» Nafiz B. 
» Necip Asım B. 
» 'fahsin B. 

Eskişehir 

» 

» 

» 

Ali Ulvi B. 
Dr. lsmail Besim Pş. 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep Ahmet Remzi B. 
» Ali Cenani B. 
» 

» 
:. 
» 

Giresun 
» 
» 
» 
» 

Gümüşane 

« 
» 
» 

» 

Hakari 

İçel 
» 

İstanbul 

l<'er.it B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kazım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Ali Fethi B. 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat R. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İbrahim B. 

Emin B. 
Hakkı B. 

Alıdülhak lfamit B. 
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Mensup 
oldukları 

encümenler 

ıvı. Müdafaa 
Hariciye 

Di. Mnhasebat 
Bütçe 
S. İ. Muavenct 
Maarif 
Arzuhal 

Dahiliye 

Arzuhal 
S. 1. l\!IuaYcnct 
İktısat . 

Dahiliye 

Bütçe 

Arzuhal 
M. l\'Iiidafaa 

Dahiliye 
T. Esasiye 
Bütçe 
Arzuhal 
Di. Muhascbat 

Kütüpane 
T. Esasiye 
M. M:ii.dafaa 

· Arzuhal 

Maliye 
Nafıa 

» 
» 
» 

Akçoraoğlu Yusuf B. 'J'. Esasiye 
Ahmet Rasim B. -
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Mensup 
olduklan 
fırkalar 

C. H. I<'. 
» » )) 

)) )) )) 

)) » » 

» >> )) 

>> » )) 
» >> » 
)) )) )) 

S. C. I<'. 

C. H. F. 
>> » » 
)) )) » 

» » >> 

» )) » 

» >> >> 

>> » » 

» >> » 
» » >> 
» » » 

» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

S. C. F. 
C. H. F. 
» » » 

» » » 
» » » 

» » » 

» » » 
» » » 

» » » 
» » » 

» » » 
» » » 

Hükumetin itimat talebine 
karşı verilen reylerin cinsi 

9 - XI - 1929 2 - X - 19HO 

ıvı. 

ıvı. 

ıvı. 

l\1. 
l\1. 
1\'I. 
ıvı. 

M. 
1\'I. 

l\1. 
ıvr. 

l\1. 
ıvr. 

ıvı. 

M. 
1\I. 

1\'I . . 
M. 

l\1. 
M. 
1\:I. 

1\I. 

1\I. 

M. 
M. 

M. 

ıvı. 

ıvr. 

M. 

1\1. 
l\II. 
M. 
M. 
M. 
ıvı. 

I<'. 

M. 
:ıvı. 

M. 
ıvı. 

ıvr. 

1\'I. 

M. 
ıvr. 

M. 

ıvı. 

l\1. 
M. 
M. 
1\'I. ' 

F. 

-. 
M. 
ıvı. 

ıvı. 

ıvı. 

M. 
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AÇık re ye konan bazı kanunlara verilen reylerin cinsi 

1 
Cünıhuriyet Yunanlılarla Türk parasının 

... ; 
1 

1930 Merkez Bankası yapıl an itilaf kıymetini koru- ' ' 
Belediye kaııunu Bütçe kanunu Tcl{ı, \Üt kaııunu kanunu kanunu ma kan.unu 

' 
: =--= ı 

K K K. K. - ! K, 
K K. x. - - 1 

K. '" ~ 
; 

K. 
-: 

K. 1(_. - · K. K. ;~ 

' ·~1 
K. K. - K K. K. -
K. K. K.. K. K. K. 

. 
i 

K. k. - K. - K. 
• -- K. K. K. . .. K. K. -

- - - - - K. 

-- K .. - - K, -

K. K. K. K. K. K. 

K. K. K.. K K. K. 

- K. K K. K. K. 

K. K. K .. K. K. K. 

K. - K. K. - K. 
\ 

K K. K. - ![C K. 

K. K. K. K. - K -
- K. - - - K. K 
- - K .. K. K. K. 

K. ·K .. K. K. K. -

K. K. K. K. l ı K. -

K. - - - K. -
K. ' - - - - K. -

K. K. K. K.. K. 1: -
K. K - K. K. 1• K. - 1• 

ı - · - - ı : K. - -
K. K. K. K. -. -

~c K. K. K. - K. 

K. K. K. - K. -
K. - · K. K. K. K. 

K. K. K. 1• K. i K. -
! 

K. K. K. K. K. -
K. K. K. K. K. K. 

.. 
- - ----

1 . 
K. - K. -K. -

- - ----
I\.. K. K. - - -

.. -
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Hükftmetin itimat talebine 
kar~ verilen r~erin cinsi 

Mensup Mensup 
oldukları oldukları 

lntihap daireleri İsimleri encümenlar fırkalar 9- XI- 1929 2- X- 1930 

İstanbul Dr. Nurettin Ali B. - C. H. F. M. M. 
» Dr. Refik B. - » :. » - -

Edip Servet B. İktısat M. M. ' » » » » 
» Fuat B. Bütçe » » » M. M. 
» Harndi B. İktısat » » » l\1. M. 
» Hamdullah Suphi B. T. Esasiye » » » ıvı. -
» Haydar B Nafıa S. c. F. -· -
» Hüseyin B. lktısat C. H. F . M. -
» İhsan Pş. M. Müdafaa » » » M. M. 
» Süreyya Pş. - S. c. F . M. -
» Tevfik Kamil B. - C. H. F. M. M. 
» Ziyaeddin B. Arzuhal » » » M. M. 

İzmir Ahmet Enver B. Adli ye » » » M. M. 
» Dr. Tevfik Rüştü B. - » » » - -
» Hüseyin B. İktısat » » » M. M. 
» Kamil B. Maliye » » » M. M. 
:. · Mahmut Esat B. - » » » - M. 
» Mahmut Celal B. Hariciye » » » M. M. 
» Mustafa Rahmi B. İktısat » » » M. M. 
» Münür B. Arzuhal » » » M. M. 
» Osmanzade Harndi B. Maarif » » » M. M. 
» Saracoğlu Şükrü B. - » » » - -
» Vasıf B. Hariciye » » » M. -

Isparta Hakim Rıza B. Di. Muhasebat » » » M. M. 
» Hüseyin Hüsnü B. - » » » M. M. 
» tbrahim B. - » » » M. M. 
» Mükerrem B. Bütçe » » » M. M. 

' 
Kars Ağaoğlu Ahmet B. T. Esasiye s. c. F. - F. 

Baha Tali B. Dahiliye C. H. F . M. M. . 
» 

» Dr. Sadrettin B. T. Esasiye » » » M. M. 
» Faik B. - » » » M. M. 
» Halit B. Dahiliye » » » M. M. 

Kastamonu Ali Rıza _ B. M. Müdafaa » » » M. M. 
» Cemal B. M. H . Tetkikr » » » M. M. 
» Hasan Fehmi B. T. Esasiye » » » M. M. 
» Memet Fuat B. - » » » - M. 
» Refik B. lVIaliye » » » M. M. 
» Velet B. Kütüpane » » » M. M. 

Kayseri Ahmet Hilmi B. Maliye » » » M. M. 
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· ıl Açık reye konan bazı kaneniara verilen reylerin cinsi 
--

Cümhuriyet Yunanlılada 'I' ürk parasının 
1930 Merkez Bankası yapılan itilaf kıymetini koru-

Belediye kanunu Bütçe kanunu Tekaüt kanunu kanunu kanunu ma kanunu 

K. K. - K. K. K. 
K. K. - - K. K. 

- - - K. K. K. 
K. K. K. - K. K. 
K. K K. K. K. K. 
~ - - - - K. 
- - - - - -
- K. - - R. K. 
- - - - - K. 
- - - - - -
- - - - K. K. 
K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 
- K. - K. -
K. K. K, K. K. K. 
K. K. K. K. K. K. . 
- K. - - K. K. 
- - - K. K. K. 
K. - - K. K. K. 
K. K. K. K. K. K. 
- - - K. R. K . 
K. K. K. K. K. K. 

- - - - - K. 
. 

K. K. K. K. K. K. 
K. K . K. K. K. K. 
- K. K. K. K. K. 
K. K. K. - K. K. 

< 

K. K. - - K. K. 
K. K. K. K. K. K. 
K. - - - - K. 
- K. K. K. K. K. 
K. K . K. K. K. K. . 
K. - - - - K. 
K. K. K. K. K. -
- K. K. K. K. K. 
- K . K. - - K. 
K. K. K. - K. K. 
- K. K. - K. K. 

K. K. K. K. K. K. 
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l Hükümetin itimat talebine 
karşı verilen reylerin cinsi 

ı 
Mensup Mensup 
oldukları oldukları 

l.1tihap daireleri İsimler encümenler firkalar 9- XI- 1929 2- X- i930 

Kayseri Dr. Bürhaneddin B. S. l. 1\'Iuavenet C. H . F'. M.. ' M. 
» Dr. Halit B. S. l. M ua Yen et » » » M. M. 
» Hasan Ferit B. Nafıa » » » l\f. M. 
» Reşit B. Adiiye » » » - M. 

Kırklareli Dr. F uat B. - » » » - M. 
» Memet Nahit B. Bütçe » » » M. M. 
» Şevket B. Maliye » » » l\'L M. 

Kırşehir Haziın B. Arzuhal » » » M. M. 
Lutfi Müfit B. M. Müdafaa 1\L M. : » 

! » » » 
» Yahya Galip B. Bütçe » * J; M. 1\L 

! 

Kocaeli İbrahim B. Arzuhal S. C. F. M. F . 
İbrahim Süreyya B. 

i 
» Harici ye C. H. P. :M. M. 
» f\.emaleddin B. Arzuhal » » » M. M. 
» K:lıcoğlu Hakkı B. Maarif » » » M. M. 
» Ragıp B. Adli ye » » » M. M. 
» Reşit Saffet B. ~Maliye » » » - M. 
» Salahaddin B. Adiiye » » » M. M. 

Konya. Ahmet Harndi B. İ ktrsat » » » M. M. 
» Fuat B.- Maliye » » » M. M. 

il. 

» Hü.ar~ü B. : 
ı ~ı .:: Di. Muhaseba:.ıt » » » M. M. 

» Kazım Hüsnü B. Bütçe » » » M. M. 
» Kemal Zaim B.. - » » » - M. 
» Mustafa B. M. H. Tetkikr » » » M. M. 
» M usa Kazrm B. Adli ye i » » » M. -ı 

ı 

» Naiın Hazim B. Maarif » » » 1\1. M. 
' Nevzat B. 

ı 
» - » » » - -
» Refik B. Adliyö » » » 1\L ·M. ' 
» 'i'evfik Pikret B. Ad üye » » » M. M. 
» Zühtü B. Dahiliye » » » M:. --

1 Kütahya Cevdet B. İktısat » » » M. M. 
» lbrahi ın B. Nafıa » » » M. M. 

1 » 1 sınıı il Hakkı B. Nafra » » » M. -
» Niyn%.i Asım B . Bütçe » » » M. M. 
» Nnri B. Tlariciye S. C. P. M. P . 
» Hagrp B. l\1. H. Te~ ldkr C. H. F. M. M. 
» Recep B. - » » » - M. 

Malatya Abdülmuttalip B_ . Dahiliye » » » M. M. 
ı » Dr. Fazıl Berki B. - » » ~ M . . .M. . -



-453 -

,- --. ana ur 
J Cümhuriyet Yunaı. 

... 
:laf kıymetini koru-

1930 ~ Te.'müt 
l\fcrkez Bankası yapılan it._ k t ma anunu 

: Beled.:iye kanunu Bütçe kanunu kanunu kanunu kanunu ' 
: ·- K. -K. - < K. K. K. 

t rf - - i - - K. K. 
-K, JC. ' - - - K. lt 

_i K. K. K. K. 
ı 

- K. ~~ 
i 

: • i' - ' - -- - - K. 
t J 

ı - - - ' - - -
" ' ,IC K. ~ 

;1 

- K. - K. .: • . 
ı 

i 

K. K. K. ı K. ~ - ı ı-· " 
K. K. ı .K. K. K. K. t 

- ; - - K. ı; -- i • : 1 
' ı· 

-K. K. K. K. K. K. 

ı K K. - - K. K. 
' i 

- , :.K. K K. K. K. 

K. K. - - K. ·i - ' ' ı. 

K. K. - K. K. ' 
' - '• 

K. K. - - - - i K. 

K. K. K. K. K. K. ' 

1 - K. K. K. K. K. 
K. K. K. K. 

~ 

K. K. 
. 

K. K. K. K. 
. ) 

- -

K. - K. K. K. - ;;: 

K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 
- - - -- -

K. - K. K. K. K. i. 
" - - - -- - ' 

K. K. - K. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 

K K. K. K. - - i: 
: 

·' 
K. K. K. K. K. K. ı' 

K. K. K. K. K. - ' ,, 

K ... K. K. K. K. - ! 

- K. K. K. K. K. ' 

- K. - - R. K. 

K. - K. ~- K. K. .. 

- K. K. K. K. K. •f 

i 

K. K. K. K. 
·f 

- - .. 
K. K. K. - K. - ·-
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Hükumetin · itimat talebine 
karşı verilen reylerin cinsi 

Mensup Mensup 
oldukları oidukları 

İntihap daireieri İsimler encümenler firkalar 9- XI- 192H 2- X - i930 

Malatya Dr. Hilmi B. S. 1. Muavenet .C. H . F. M. M. 
» İsmet Pş. - » » » - -
» Mahmut Nedim B. Maliye » » » ıvı. M. 
» Vasıf B. Dahiliye » » » - M. 

Manisa Akif B. Nafıa » » » M. M. 

» Bahri B. - » » » M. M. 
» Dr. Saim B. S. ı. Muavenet » » » M. M. 
» Kani B. lktısat » » » M. M. 
» Kemal B. Adiiye » » » ıvı. M. 
» Mitat B. Dahiliye » » » M. M. 
» Mustafa Fevzi B. Adiiye » » » M. M. 

» Osman B. Nafra » » » - · M. 

» Yaşar B. · İktısat » » » M. M. 

Maraş A hdülkadir B. - » » » - M. 
» Hehçet B. Bütçe » » » M. M. 
» Memet B. - » » » - M. 
» Mitat B. Maliye » » » M. M. 

:Mardin Abdürrezzak B. - » » » M. M. 
» Ali Rıza B. İktısat » » » ıvı. M. 
» İrfan Ferit B. Adiiye » » » M. M. 
» Nuri B. İktısat » » » ıvı. M. 
» Yakup Kadri B. Hariciye » » » M. -

Mersin Ali Münif B. Dahiliye » » » - M. 
» Hakkı B. İktısat » » » - -

M. M. 
Muğla Ali Nazmi B. Adli ye » » » 

» Nuri B. Arzuhal » » » - -
» Şükrü Kaya B. - » » » - -
» Yunu<o Nadi B. T. Esasiye » » » - M. 

Niğde Ata B. Dahiliye » » » M. M. 
» Faik B. Bütçe » » » M. M. 
» Galip B. M. H. Tetkikı S. C. F . M. F. 
» llalit B. Nafıa C. H. F . M. M. 

Ordu Hasan Fahri B. - » » » M. M. 
» Harndi B. Maarif » » » M. M. 
» İsmail B. - » » » M. M. 
» Recai B. M. Müdafaa ·» » » M. M. 



' 
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Açık re ye konan bazı kanunlara verilen reyıerin cinsi • 
Cümhuriyet Yunanlılada Türk parasının 

1930 Merkez Bankası yapılan itilaf kıymetini koru-

Belediye kanunu Bütçe kanunu Tekaüt kanunu kanunu. kanunu ma kanunu 

- K. K. K. K. K. 
' K. - - K. - -

K. K. - - - K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. - K. K. K. K. 

- • K. K. K. K. K. 

K. K. K. K. • K. K. 

K. - - - - K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. K. - - - K. , 
- - K. K. K. K. 

K. K. K. - K. K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. - K. K. K. K. 

K. K. K. K K. K. 

K. - K. K. K. -

K. K. - K. K. K. 
. ., 

K. - - - - K. 

K. K. - K. K. -

K. K. K. K. K. K. 

- . K. - - - K. 

- - K. - - K. 

- - - - - K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. K . K. K. 
~ 

K. K. K. T\. K. -
K. K. K . K K. K. 

- - - - K. K. 

K. K. K. - K. K. 
K. K. K. K. K. K. 
K. K. - 1\. K. K. 

K. - - - - K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. y -~. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 
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i 
Mensup 
oldukları 

lntihap daireleri İsimleri 
encümenler 

' '~'Zulıal 
. Ordu Şevket B . i L 

' 
Rize Akif B. Arzuhal ·{ 

:. Ali B. Di. Muhasebıı . 

:. Atıf B. Dahiliye 
:. Esat B. Dahiliye 
:. F'uat B. -
» Hasan Cavit B. İktısat 

Samsun Adil B. Bütçe 
:. Ali Rana B. Maliye 

1 » Avni B. Dahiliye 
:. Dr. Asım B. Nafıa 

» Ethem B. Nafıa 

:. N usret Sa dullah B. i-Iariciyc 

Siirt Halil Hulki B. -
ı » Mahnnlt B. Hariciye 

t : 

i Sinop · Recep Zühtü B. Büt~e 
» Refik İsmail B. -

1 » Yusuf Kemal B. İktısat 
' 
ı 

! Sivas tbrahinı Alaeddin B. Maarif 
» Ncemeddin Sadık B. Hariciye 

j » Rahmi B. Maarif 
1 

ı » Rasinı B. Bütçe 
» Remzi B. Bütçe 

' » Şamseddin B. Maarif 
~ » Ziyaeddin ·B. Arzuhal 

f 

Karahisal' tsrnail B. İktısat Şe bin 

' 
:; Menıet Emin B. T. Esasiye .. Tevfik B. -

1,~~1 
Tekirdağ Celal Nuri B. T. Esasiye 

:. Cemil B. Dahiliye 
» Faik B. Dahiliye 

l 
' Bekir Lfıt:fi B. M:. Müdafaa : Tokat 

» Hüseyin Hüsnü B. S. İ. Muavenct 
- .., - Mustafa V as_f~ ~-- Arzuhal -

» Süreyya Tevfik B. ' -

Mensup 
oldukları 
fırkalar 

C. H. F. 

» » » 
» ~ » 
» »" ))' 

» »· ~ 

» $ 

» ;; 
~ ı; 

» » 

» » » 
» :1> » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

S. C. F. 
C. H. F. 

» » ~) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 
s. C. F . 
C. H. F . 

» » » 
» » » 
» » » 

, » » 

» » » 
» » » 
» » » 

H '" kft u metin itirnat talebin 
karşı verilen reylerin 

e 
i cins 

9- XI - 1929 2- X- 1930 

M,. M. 

M. M. 
l\1. M: 
M. M. 
M. M: 
lVL M. 
M. M. 

}f~ M. 
~t -

-- M: 
· :M. 

~t 
M. \L 
1\I. ~ 

M. -
- M. ı . 
- :M. 
1\I. F . 
l\1.. -

M. -
1\1. M . 
1\I. M. 
1\I. M. 
lV I. lı i. 

• l\1. l\1. 
M. M. 1 

M. 1\I. . 
M. F. 
1\1. M. 

l\1. M. 
M. M. 
M. M. 

M. M. 
M. M. 
M. M. 

. M. M. 
·-



- 457 -

Açık re ye konan bazı kanunlara verilen reylerin cinsi ı 
Ciimhuriyct Yunanlrlarla nunumı ımı 

1930 l\lcrkcz Banka: ·ı )' HIHlaıı it i laf - n.ıo~1 ~uq0w.\q 

Belediye kanunu Biitc;c kaıı uıııı Tckaül l\a ıı un u. kanunu kanunu u ınrı:;u .md ~I·'TIJ, 

K. 1\:. K. 1(. K. K. 

1\. K 1\. l\. - J\. 

K. K . 1\ . 1\.. l\ . 1\.. 

K K. - K. - K. 
- 1(. - - - -
K. K. - K. K. K. . 
- - - - - K 

- - - - K. 

- i\. 1\ . - K. -
-· - 1\.. 1\. H. -

- K. 1\. K. - 1\.. 

K. J\. K . 1\.. K. K 

- - K. K. K. K. 

K. K. K. K K. -
- - - K. K. K. 

- - - - - 1\. 

- K . 1\.. K. h. 1(. 

- K. - - - 1\ . 
1 

1\. K 1\.. K. - 1\. 

- - - - - K. 
- 1\:. - 1(. 1\. 1\. 

- - - K. K. 1\.. 

- K - - K. K . 

K K. J(. 1\. K. K. 
K. 1(. K. K. 1\ . 1\. 

K. K. K K . K. K. 

- - K. - - K. 

K. K. K. K. K. K. 

- - - - K. K 
- - - K. K. K. 

- K. K K. K. K. 

' 
K. K. K. K. K. K. 

K. K K. 1(. K. K 
- K. K. K. K. K. 
K. K. K. K. - K. J 
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Hükumeti n itimat talebine 
karşı verilen reylerin cinsi 

Mensup Mensup 
oldukları oldukları 

İntihap daireleri İsim ler encümenler fırkalar 9- XI- 1929 2- X- 1930 

Tokat Şevki B. Bütçe C. H . F. M. M. 

Trabzon Abdullah B. Maarif :. » » M. M. 
» Ali Becil B. Arzuhal » » » M. M. 
» Arif B. Di. Muhasebat » » » M. M. 
» Daniş B. İktısat » » » M. M. 
;t Hasan B. - » » » M. -
» N ebizade Ham di B. Hariciye » » » - M. 
« Süleyman Sırrı B. - » » » M. M. 
« Şefik B. Maliye » » » - M. 

Urfa Ali Saip B. Nafıa » » » - M. 
« Dr. Refet B. S. 1. Muavcnet » » » - M. 
« Ferit Cela1 B. Maarif » » » M. M. 
« Mahmut B. - » » » M. :ıvr. 

« Refet B. Maarif » » » - M. 

Van Hakkı B. M. H. Tctkikı » » » l\11. M. 
« Jtünip B. Arzuhal » » » M. M. 

Yozgat Avni B. - » » » - M. 
« Hamdi B. Adliyc » » » M. M. 
« Salih B. M. Müdafaa » » » :rı'l. M. 
« Süleyman Sırrı B. Bütçe » » » M. 1\1. 
« Tahsin B. İktısat » » » - M. 

Zonguldak Celiil Sahir B. - » » » M. M. 
(( Halil B. J)ahiliyc » » » M. M. 
« Hüsnü B. İktısat » » » M. -
« M em et Nazif B. Adli ye » » » M. M. 
« IRagıp B. Nafıa » » » ıvı. M. 
« Rifat B. Dahiliye » » » M. M. 
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Açık reye konan bazı kanunlara verilen reylerin cinsi 

Cümhuriyet Yunanlılada Türk parasının 
1930 Merkez Bankasr yapılan itilaf kıymetini koru-

Belediye kanunn Bütçe kanunn Tekaiit kanunu kanunu kanunu ma kanunu 

- K. - - K. K. 

K. K. K. K. - K. 
K. K. K. K. K. K. 
K. K. K.. K. - K. K. 
K. K. K . K. K. K. 
K. - - K. K. K. 
K. - - - K. K. 
- K. K. K. J( K. 
- - - - - -

- K. K. - K. K. 
- K. K. - K. K. 
K. K. K. - - K. 
K. K. K. K. K. K. 
- K. K. K. K. K. 

K. K. K. K. K. K. 
K. K. K. K. K. K. 

K. K. K. - K. K. 
K. K. K. K. K. K. 
K. K. - - - K. 
K. K. - - K. K. 
K. K. K. K. K. K. 

K. - K. - K. K. 
K. K~ K. K. K. K. · 

- K. - - - -
'K. K. K. K. IL K. 
- - - K. K. K. 
K. K. K. K. K. K. ı 



2- Istifa ve vefat eden zevat ile bunların yerine 
inti h a p edilenler 

-·-
C:e<:en yıllrl<ta münhal olduğundan halısedilen Bolu, l\'Ianisa ve Maraş meb 'usluklarnıa srrasile 

H asan Cem il, Mitat Ye Beh ı;et Dry l e ı· intihap olunmuşlar ve Müş:ıri:inileyhimin nıazba talıırr: 

taı·ihl erimk tasdik olunmuşt nr. 

Ü<:i.i ıı rü ic; tim:ı esnasrnda : 

14- XI- 1929 
9- XI- 1929 
14- XI -1929 

Kon ya mch'usu Nevzat Bey 4-XI - 1929 tarihinde ( Ankanı Valiliği ve Şehremaneti vazifesini 
deruh ie ,·e kahul ) etmesine ıııelıni ; C:ümüşane meb'usu Ceınn l Hüsnü Bey 22- IX - 1930 da (Bcrn 
elt:i li ği ııi kalın i etmiş olduğu i ~in) i st i f:ı etmişler : 

('('!}(']i bereket m eb 'usu Ayni Paşanın wfat ettiğ· i 13 - TII - J 930; ~l ~ız iz ın eb 'us u 1\f nstafa Bl'yin 
vefat etti ği 26 - XII - 1930 ; 

'raı·ih l erinde Heyeti Umnm iycyr < ırzccii l miştir. 
Hu :m ı ·et l e inhi lül eden: 
Celıcliber<>ket meb 'n slnğ·uııa int ihap olunan Salıri Bey in ın:ızlıatasr 24- TV- 1930 ; 
Rl i.'ız i z m cb 'usluğ·na intihap olunan Ahmet Saffet Bl'yiıı mazbatası 13- III- 1930 ; 
f:üınüşaııe meb 'usluğn a intih ap olnnan Ali Fethi Bey in mazbatn sr 2:)- IX- 1930 ; 
K onya ın eb'usluğna intihap olunan Kemal Za i nı Beyin ınazlınta;o;r 30- XTI- 19:30: 
TıHilı l f' ı· incl{' H eyet i l"nıunı i y<'<'C · kabııl ecl ilıni şt ir . 

·~ l iiııh ıı l rneb 'm;]nk yoldnı ·. 



~------

Bolu Meb'usu 
Hasan Cemil B. 

Elaziz Meb'usu 
Alunet Saffet B. 

Cebe!ibereket Meb'usu 
Memet Sabri B. 

Gümüşane Meb'usu 
Ali Fethi B. 



Konya Meb'usu 
Kemal Zaim B. 

Maraş Meb'usu 
Belıçel B. 

Manisa Meb'usu 
Milal B. 



3 - Mezuniyetler 

.. ., 
Üçüncü 

Bunlann 
içtima zarfında al tmış 

isim leri ile mezuniyetlerinin 
zat Heyeti Umuıniyeden mezuniyet istihsal etmişlerdir . 

müddeti ve Heyeti Umuıniye karurma iktiran tarihini gös-
teı·ir· eetvel aşnğ·rcl adır 

Balıkesir 

Giresun 
nümüşarı!:' 

Kars 
Muğ·ln 

Rize 
Sanısun 

Antalya 
Çanakka le 
Eskişehie 

İstanbul 
lshın bnl 

Balıkesit 

Antalya 
Balıkes i r 

Zonguldak 

Cebel i lı ereket 
Niğde 

Yozgat 

Amasya 
Aydın 

Çannkknle 
Elaziz 
Gaziantep 
Gaziantep 

28 XI - 1929 

Mclı 'n su Sadık B. Bir ay hastalığına bina en 
» Hacim Muttin » Bir ay hastalığ·ına binaen 
» Şevket » Bir ay mazeretine binaen 
» Ağaoğlu Ahmet » Bir ay Iuzıi1ın rahatsızlığ·ına binacn 
» Yu n m; N adi » Bir buçuk ay hastalığına binaen 
» Ak if » iki ay hastalığına binacn 
» Avıı i » Bir ny mnzeretiııe hinaen 

16 - XII - 1929 

Melı 'nsu Süleyman Şevket B. Bir ay nınzeretine binaen 
» Şükrü 

» İsmail Besi m 

» Ahmet Rasim 
» Süreyya 

Me h 'rum Kilzrnı 

Meb'usu Hasan Srt.kr 
» 

» 
Memet Cavit 
Meınet Nazif 

Meb'usu Avni 
» Ata 
» .\ hmet Hnmdi 

Meh 'usu Nafiz 
» Dr. Mazhar 
» M em et 
» Nakyet.tin 

>.' Ali Cenani 
» Reşit 

» Bi r ny 
Pş. İki ;ıy 

B. tki ny 
Pş. İki ay 

21 - XII - 1929 

Pş. Bir ay 

30 - XII - 1929 

B. Üç ay 
» B iı· ay 
» Bir ny 

23- I - 1930 

Pş. Bir· ay 
B. Bir· ay 
» On beş gün 

13 - II- 1930 

B. Bi ı · ay 
» Yirmi gün 

nınzeretine binnen 
üıb ip raporu na binaen 
tnbip raponı na b i naeıı 

tah ip raporuna b i naeıı 

mazeretine binaen 

tnb ip raporuna bin::ıen 
mnzeretine binaen 
tahip raporuna binaen 

tabip raporuna bin::ıen 
mazeretine binaen 
mazeretine binaen 

mazeretine b inaen 
mazeretine binaen 

» Bir buçuk ay mazeretine binaen 
» Üı; ay tabip raporuna. binaen 
» lk i a.y tabip raporuna bina.cn 
» Bi t· buçuk ay tabip raporuna bina en 



Giresun 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Şebin Karahisar 
Zonguldak 

Afyon Karahisar 
İstanbul 
Balıkesir 

Çorum 
İstanbul 
Kırklareli 

Konya 
Maraş 

Mersin 
Niğde 

Ankara 
~1anisa 

Sıo;msun 

'l'rkirdağ 

Balrkcsir 
Bilecik 
Bitlis 
Edirne 
Gaziantep 
Giresun 
Kastamonu 
Manisa 
Tokat 

-462-
M eb 'usu Hacim Muhittin B. İki ay tabip raporuna binaen 

» Enver 
» Hüseyin 
» Memet Fuat 
» Refik 
» Kemalettin 
» Kılıcoğlu Hakkı 

» Fuat 
» Akif 
» Recai 
» Tevfik 
» Halil 

Meb'usu İzzet Ulvi 
» Ahmet Rasim 
» İhsan 

» İsmet 

» İsmail Hakkı 
» Dr. Fuat 
» Musa Kazım 
» Abdülkadir 
» Ali Münif 
» Hal it 

M eb 'usu Sami 
» Kani 
» Adil 
» Celal Nuri 

Meb'usu Fahrettin 
» Asaf 
» Muhittin N am i 
» Faik 
» Reşit 

Meb'usu Kazım 
» Ali Rıza 
» Kani 
» Mustafa 

» Bir ay tabip raporuna binaen 
» Bir buçuk ay mazeretine binaen 
» Bir buçuk ay tabip .raporuna binaen 
» Bir ay mazeretine binaen 
» Bir ay tabip raporuna binaen 
» Bir buçuk ay tabip raporuna binaen 
» Yirmi gün mazeretine binaen 
» Bir buçuk ay tabip raporuna binaen 
» Bir ay mazeretine binaen 
» Yirmi gün mazeretine binaen 
» tki ay tabip raporuna binaen 

14- IV -1930 

B. Yirmi gün rahatsızlığına binaen 
» On gün rahatsızlığına binaen 
» Bir ay mazeretine binaen 
» İki ay mazeretine binaen 
» Üç ay rahatsızlığına binaen 
» İki ay rahatsızlığına binaen 
» Üç ay rahatsızlığına binaen 
» Bir ay rahatsızlığına binaen 
» Bir ay hastalığına binaen 
» Bir ay mazeretine binacn 

26- IV -1930 

B. 
» Yirmi gii.n mazeretine binaen 
» Bir ay hastalığına binaen 
» Bir buçuk ay hastahğına bina en 

31- V -1930 

B. Bir ay rahatsızlığına binaen 
» Bir buçuk ay rahastızlığına binaen 
» On beş gün rahatsızlığına binaen 
» Bir buçuk ay ailevi mazeretine binaen 
» Bir ay mazeretine binaen 

B. Bir ay rahatsızlığına binaen 
» On beş gün mazeretine binaen 
» On beş gün rahatsızlığma binaen 
» Bir buçuk ay rahatsızlığına binaen 

• ' 



4 - Azayi kiram tarafından meclis haricinde ifa olunan vezaif 

1 - Beynelmilcl Parlamentotar 'I'iearet Koııfemnsında Meclisi Aliyi temsil etmek üzere isimleri 
aşağıda yazılı zevat, Riyaset Divanının teklifile, 24- V- 193Q tarihinde intil)ap olunnıuşlardır : 

Kırklareli 

Sıvas 

Meb'usu Nahit B. 
» İbrahim Alaeddiıı » 

2 - Bütün Avrupa ve Amerika Parlementolarm ın muralıhas göndermek su retile iştirak et
mekte oldukları Beynelnıilel Parlementolar İttihadı Konfcraıımna bi r ınüşahit gönderilmesi, Riyaset 
Divanm teklifi üzerine, Heyeti Uınumiyeee 3J - V- 1930 tarihinde kabul edilmiş ve İzmir M eb 'us u 
Vasıf Bey ınezkür konferansa izam edi lmiştir. 

3 - Sıvas hattnıııı açılınası müııascbetilc 30 ağustosta niahalli mezkürda yapılan merasime, 
isimleri aşağıda yazılı zevat Meclisi Ali ııamına iştirak etmişlerdir: 

Trabzon Meb'usn Hasan B. 
Artvin » Asım » 
Bolu » Falih Rıfkı » 
Siir t » Mahmut » 
S ı vas » İbrahim Alaeeldin » 
Sıvas » Necmettin Sadık » 
'fo kat » Süreyya Tevfik » 



5 - Teşrii masuniyet • 
.... 

ı - Afyon Meb'usu lzzet Beyin, Jan Jovafı döğdüğü iddiasımlan dolayı; 

2 -Artvin l\Icb 'us·u l\'Icmet Asım Beyiıı, N urullah :.Jafiz Beye hakaret ettiği, Iüıbil Adam Be.ıi 

ueşr·en tahkir eylediği; lstanbulda yapılmaktaolan rüş,·ct maddesine ait tahkikat münascbetilc 
mülıeyyiç ncşriyatta bulunduğu iddialarilc; 

3 - Balıkesir Me b 'usu Akif Beyin, Bandırınada nı u kim Yedat llilıni l!.:fenqiyc hakaretıc bu
lunduğu iddiasından dolayı; 

4- Denizli Meb'usu Haydar Rüştü Beyin, İzmir ,)leb'usu Hüseyin ve Kars l\'Ieb'usu Dr. Sadret
tin Bcylcrc halmrct ettiği; Anadolu Gazetesinde; nıugay i ri ıxı· ve lı aya resim ncşrcttiğ·i cihetle, 

5 Genç Mc b 'usu Muhittin Beyin, Niyazi Efendiyi darbettiği iddiasından dolayı; 

6 Giresun Meb'usu Haklu Tarık Beyin, lsanbulda mukiııı Nuriye Hanıma gazete ilP tecavü-
zatta bulunduğu; Nurullah Nafiz Beye hakaret ettiği; 1st:ınhulda yapılmakta olan rüş,· ct mad-
desine ait tahkikat münasebetile mübeyyiç neşriyatta bulunduğu iddialaı:mdan dolayı; 

7 - lımir Meb'usu Mahmut Esat Beyin, Haydar Rifat Bcye hakaret iddiasından dolayı; 

8- Muğla Meb'usu Yunus Nadi Beyin, İhsan A li Efendiyi neşren tahkir ve Jstanhuld a yapıl-
makta olan rüşvet maddesine ait tahkikat münasebetile müheyyiç neŞriyatta bulunduğundan 

dolayı ; 

9 - Si irt Me b 'usu Mahmut Beyin, esrarı askeriycyi fa~eder mahiyette· neşı·i yalla bul u nd uğu; 
1stanlml Polis Müdürü Şerif Beyi ~eşren tahkir ettiği ; İ stanlıulda yapılmakla olan rüşvcl mad
desine ait tahkikat ,münasebetile müheyyiç neşriyatta bulunduğundan dolayı ; 

ıo - Sıva:s Meb'usu Tecmettin Sadık Beyin, İstanbulda yapılmakta olan rüşvet ıııaddcsine ait. 
tahkikat müıı-asebetile ınüheyyiç neşriyatta bulunduğundan dolayı; 

ll- Trabzon Meb'usu Nebizacle Harndi Beyin, Trabzon Polis Müdür·ü Galip Bcye hal<areteu Ye 
Resimli Ay mecmuasında Rcisicümhur Hazretlerine hakaı· eti nıutazamnun ve cemiyetin muhtelif sı

ıırflarını yekdiğeri aleyhine kin ve adavete tahrik edecek surette neşredileıı makalelerden dolayı ; 

Teşrii nıasuııiyetlerinin refi talep oh~nmuş iseele müşarünilcyhimc isnat olunan fi illcr Teşki l~ıtı 

Esasiye kanununun ı2 ve 27 inci maddelerinde mevzubahs ınemnn fii llerden olmadığından hakla
rmdaki takibat ve muhakemenin devre sonuna talikına, 26 - V - ı930 da Heyeti Uınnıniyece karar 
verilmiştir. 

Bunlardan maa da: 
ı - Ccbelibereket M eb 'usu Av ni Paşaıırıı, zimmetinde m'ukayyct tütüı1ü kaçağa sarfetmek mad

desinden dolayı teşrii masuniyetinin refi t alep oltuımu:;;sada lVlüşarünilcyhiıı vulmu vefatma ınebui 
hakkındaki hukuku amme davasrnın sukutu icap ettiğinden bu bapta bir rrıuamele ifasma mahal 
olmadığı, 26 - V - ı930 tarihinde Heyeti Unıumiyece tekarrür etmiştir·. 

2 -Kars Meb'usu Ağaoğlu Ahmet Beyin, elektrikçi lhsan Efeueliyi darp maddesinden dolayı 
teşl'ii ma.suniyetinin refi hakkında vaki talep henüz intaç edilmemiştir. 



6- Yeni intihap olunan azayı kiramın resim ve 
tercümei halleri 

BOLU 

Hascın Cenıil Be!J - 1295 de İstanbulcia doğmuş 1315 de Erkanı Harbiye yüzbaşısı olmuştur. Berlin 
Ataşemilterliğinde bulunmuş ve umumi lıarpte fırka kumandanlığı etmiştir. Haliç vapurları şir

keti müdürü iken meb 'usluğa intihap edilmiştir. 

CEBELİBEREKET 

Meınet · Sı.ıbri Be!}- 1294 de Kasahada doğmuştur. Darüşşafaka ve Hukuk Mektebi mezunudur. 
Posta ve 'l'elgraf İdaresinde mütcaddit vaz ifelerde bulunmuş ve lst.anhul Meclisi Meb 'usanma iki de
fa iştirak etmiştir. Hükumeti Milliycnin . teşekkülünden sonra Posta ve Telgraf Müdürü Umumisi 
olmuş ve Ikinci devrede meb 'us intihap edilerek re is Ye!ülliği yapmıştır. 1341 martı bidayetinde 
uhtesine Ziraat Vekilliği tcvcilı edilmiş Ye 1927 senesi teşrinisanisinde mezkılr vckaletten infikak e
derek Bükreş Sefiri olmuştur. Bilahare mezkılr sefaretten çekilerek tekrar meb 'us intihap edil
miştir. 

ELAZ1Z 

A1ıınet Saffet B ey - 1294 de İstanbulcia doğmuştur. JHclçtcbi Bahriyedcıı 
harpte Karadenizde ilk ateşi i cra ve Çanakkaleele 1 ngilizl crin Golyat zıhlısmı 
Milliye rnuhribinin kurnandanı idi. Erkaııı Harbiyei Balıı·iyc reisliği etmiştir. 

GÜlVIÜŞANE 

mczundur. Umumi 
garkedcn :Muaveneti 

Ali Fetil i Bey - 1297 de Pirlepedc doğmuştur. l'jrkaıır Harbiye Mektebinden mezundur. Sofya 
sefaretinde bulunmuş, İstanbul Meclisi Mcb 'usanma iııtihap edilerek Dahiliye N ezaretine tayin edilmiş
tir. Ferit Paşa Hükümeti tarafından badcttevkif lııgilizl er tarafından sevkolunduğu Maltadan An
karaya muvasalatıııda İstanbul Mcb 'uslt;ğuna intiluıp edilmiştir. Dahiliye Vekaleti inzimamile İcra 
Vekilieri H eyeti Riyasetindc, Büyük Millet l\Iecli.~i Riyasctindc, Müdafaai Milliye Vekalcti inzi
ma.mile Ba.şvckilettc ifayi hizmet cyleıniştir. Ahiren Paris ı;efiri iken istifa etmiş ve me b 'us intilıap 
olunmuştur. 

KONYA 

Kemal .Zcıim Bey - 1888 de Nenekopta doğmuştu ı· . Fransacla Aix - Marseille Darülfünunuııda 
mezundur. Muhtelif Maat'if lıizmetlet'inde bulunmuş l\laarif Vckilcti Müsteşarı iken meb 'usluğa inti
hap edilmiştir. F'izika ait 4 ciltlik bir eseri vardır. 

MANlSA 

111itat B ey - 1293 de İstanbulcia tevelliit ctmiı;ı olup Hukuktan mezundur. Adliye memuriyetlcrile 
polis ve emniyeti umumiye müdürlüklerinde ve mtdıtdif valiliklerde bulunmuştur. İkinci devrede 
Diyarbekir Mcb 'usluğuna üıtihap olunmuş iken btanbul valiliğiııc tayini dolayısile meb'usluktan 
istifa etmişti . Ahiren mezkılr valilikten ele çekilmiş YC bu defa l\lanisa meb ' usluğuna intihap edil
miştir. 
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MARAŞ 

Behçet Bey - 1306 da İstanbulda doğmuştur. Sorbonnc Darülfünunundan ınezundur. Darülfü
nun ınüderrislerindendir. İstanbul ınıntakası maarif emini iken meb 'usluğa intihap edilmiştir. Tarih 
ve coğrafyaya müteallik asarı vardır . 

• 



7 - Azayi Kiraıiııri, heşetleri itibarile tasnifleri 

Ankara 
Elaziz 
İstanbul 

Kastamonu 
Ordu 
Ordu 

Mardin 

İstanbul 

Tokat 

Afyon Karahisar 
Balıkesir 

Bolu 
Çankırı 

Sıvas 

Konya 

Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 

Balıkesir 

Bayazrt 
Bilecik 
Bilecik 

Sami 
Ahmet Saffet 
Harndi 
Ali Riza 
Recai 
Şevket 

Nuri 

Ahmet Rasim 

Hüseyin Hüsnü 

-- -
Bahri ye 

B. 
» 
» 
» 
» 

» 

Baytar 

B. (Fransada Aifort Ali Baytar mektebinden me
zun) 

Darü-şşafaka mezunlan 

B. 

Eczacr 

B. 

Edebiyat fakültesinde okuyanlar 

Ru~en Eşref B. 
İsmail Hakkı » 

Falih Rıfkı » 

Talat » 
Rasim » 

Fen fakültesi 

Kemal Zaim B. (Aix Darülfünunundan mezun) 

lfarbiye mezunlan 

Ali B. 
Musa Kazım » Erkani harp 
Gazi M. Kemal Hz. Erkani harp 
Süleyman Şevket B. Erkani harp 
MemetAli » 
Emin 1<-,ikri » 
Kazım Paşa Erkani harp 
Hal it B. 
İbrahim » 
Rasim » 



Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Ce belibereket 
Ce belibereket 
Diyarbekir 
Elaziz 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 

Gümüşane 

Gümüşane 

İçel 
İstanbul 

!stanbul 
İstanbul 
Istanbul 
Kars 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 

Malatya 
Manisa 
Mardin 
Niğde 

Rize 
Samsun 
Riirt 
Tekirdağ 

'!'o kat 
Urfa 
Yozgat 
Zonguldak 

~Iuhittin Nami 
Cevat Abbas 
Hasan Cemil 
Esat 
Ali Riza 
Naci 
Kaz rm 
Nakyettin 
Abdiiihak 
Aziz. Samih 
Saffet 
Naf.iz 
Nec.ip Asım 

Ali. Fethi 
Şevket 

Hakkı 

Akçuraoğlu Yusuf 

Edip Servet 
İlısan 
Süreyya 
Faik 
Memet Nahit 

Lütfi Müfit 
. İbrahim 

Kemalettin 
Kılıçoğlu Hakkı 

Hü~nü 

İsmail Hakkı 
Nuri 
Recep 
!srnet 
Mahmut Nedim 

Vasrf 
Osman 
İrfan Ferit 
Gali.P 
Fnat 
Avni 
Mahpmt 
Cemi] 
Bekir Lütfi 
Ali Saip 
Salih 
Halil. 
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B. Erkani harp 
» Erkani harp 
» (Almanyada ikmali tahsil etmişt:lr.) 
» (Almanyada ikmali tahsil etmiştir.) 

» 
Paşa (Almanyada ikmali tahsil etmiştir.) 

» 
B. 
» (Hukuktan da mezundur.) 
» Erkani harp 
» l<~rkani harp 
» 

» (fstanbul Darülfünunu Türk lisanr tarihi mü
derrisi.) 

» Erkani harp 
» 
» 
» (Paris Ulumu Siyasiye mektebinden mezımdur.) 

Erkani harp 
» l'}rkani harp 

Paşa Erkani harp 
» Erkani har~ 
B. 
» (Pnris Ulumu Siyasiye mektebinden mezundur.) 

» Erkani harp 
:. 

» 
» 

» 
» 

» Rrkfmi harp 
Erki'mi harp 
Rr·kani harp 

» 
Paşa 

B. (Fransa joğı·afya dairesinden mezundur.) Er
kani harp 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

Erkani harp 
(Hukuktan da mezundur.) 

» Erkimi harp 
» Erkani harp 
» 
» 

» 

. 'ı.~ ~ 



Adana 
Aksaray 
Ankara 
Antalya 
Baiıkesir 
Balıkesir 

B ayazıt 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Ce belibereket 
Çanakkale. 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Di yarbekir 
ı•:dir-ne 

Oiresıin 

lsl)al'İa 
lzmir 

İzmir 
İzmir 

İzmir 
Kars 

Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
l{ouya 
.--\on ya 
:\-[an isa 
Manisa 
Manisa 
Muğla 

Muğla 

Muğla 

Rize 
Samsun 
Sinop 
Sinop 

Sıvas 

Kemai 
Kazım 

İhsan 
Ahmet Saki 
Osman Niyıüd 
Sa <lİk 
İ h s~ n 
Muştafa Şeref 

Asaf 
St-ı;ıih 

Memet Sabri 
Zixa Oevher 
M üp ür 
Ha;vdı:r Rüştü 

Necip Ali 
İshıık Refet 
Hasan Hayri 
Hakkı Tarık 

Ha~ im Riza 
Ah1}1et Enver 

Mahmut Esat 
Musta fa Rahmi 
Vasıf 

Ağaoğlu Ahmet 

Hasan Fehmi 
HaS:i1l F erit 
Reşi.t 

Rag_rp 
SelaJ1 attin 
Fnat 
Kazım Hüsnü 
Musft Kazım 
Refi,k 
Tevfik Fikret 
Kemal 
Mi tat 
M ustı:ıia Fevzi 
Ali Nazmi 
Şükrü Kaya 
Yum~ Nadi 
Ali 
Nusrat Sadullah 
Refik tsrnail 
Yusı.:ıf Kemal 

İbra4im Alaeeldin 

ilukukçuiar 

B. 
:. 

» 
» 
"ll 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

(Paris hukuk fakültesinden mezundur.) 

(Friburğ fakültesinden huknk dokturu.) 

(Paris Hukuk Mektebinden mezundur. Koliege 
de Fransa devam etmiştir. ) 

(Ticaret mektebi alisinden mezundur.) 

(Paris darülfümmunda tahsil etmiştir.) 

(Viyanada tahsil etmiştir.) 

(Paris hukuk fakültesinde ulumu siyasiye ve ikti
sadiye kısımlarmda dektora almıştır.) 
(Cinevrede Jan Jak Ruso Enstitüsünden mezun· 
dur.). 



Şebin Karahisar 
Tekirdağ 

Tokat 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Adana 
Adana 
Antalya 
B ayazıt 
Çanakkale 
Çanakkale 
Denizli 
Diyarbekir 
Elazir. 
Elaziz 
El aziz 
Eskişehir 

Eskişehir 

Eskifiehir 
Gaziantep 
Gaziantep 

Gümüşane 

Gümüşane 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
lzmir 
Kars 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Manis~ 

Rize 
Rize 
Sıvas 

Sıvas 

Şebin Karahisar 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Van 
Van 
Yozgat 

Memet Emin 
Cel81 Nuri 
Şevki 
Ferit Celal 
Celal Sahir 
Meınet Nazif 
Ra .gıp 

Kadri 
Zam ir 
Hasan Sıtkı 
Şef ik 
Melllet 
Samih Rifat 
Yusuf 
Rüştü 

Hasan Tahsin 
Hüseyin 
Fazı! Ahmet 
Ali Ulvi 
Emin 
Sait 
Ali Cenani 
Reşit 

Halil Nihat 
Hasan Fehmi 
Abdü.lhak Harnit 
Hüseyin 
Ziyaettin 
Kam,il 
Mahmut CelaJ 
Hal it· 
Şevket 

Yahya Galip 
Reşit Saffet 
Bahri 
Akif 
Esat 
Remzi 

Ziyaettin 
Tevfik 
Mustafa Vasfi 
Dan iş 
Nebizade Harndi 
Hakkı 

Mürrip 
Sülemyan Sırrı 
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B. 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 

Hususi tahsil görenler 

B. 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» (Fransada tahsil etmiştir.) 
:t 

» 
:t 

» (Paris ulumu siyasiye mektebinde maliye ders
lerine devam etmiştir.) 

» 

» 
» 

» 

» 
» (Hukukta okumuştur.) 
» 

:t 



Aksaray 
Ankara 
Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Çank-ırı 

Çorum 
Erzurum 

Gazi Antep 
İzmir 
Manisa 
Manisa 
Muğla 

Niğde 

Rize 
Samsun 
Sinop 
Trabzon 

Balıkesir 

Hakari 
İstanbul 
Mardin 
Sıvas 

Trabzon 

Burdur 

Antalya 
Bitlis 
~ursa 

Giresun 
İçel 
Isparta 
Isparta 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Siirt 
Trabzon 
Urfa 
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İdadi ve orta mektep tahsili görenler 

Neşet 

Halit Ferit 
Hayrettİn 

Ahmet Akif 
Memet Cavit 
Ziya 
İsmet 
Asım 

Kılıç Ali 
Hüseyin 
Akif 
Kani 
Nuri 
Halit 
Hasan Cavit 
Adil 
Recep Zühtü 
Arif 

Emin 
İbrahim 
Hamdullah Suphi 
Yakup Kadri 
N ecmeddin Sadık 
Ali Becil 

B. 
» 

» 
» 
» 

:. 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

Lise tahsili görenler 

B. 
» 

» 

» 
» (Liyon Darülfünun u mezunu.) 
» 

Maliye mektebi mezunları 

Salih Vahit B. 

Medrese mezunları 

Rasih B. 
İlya,s Sami » 
Mustafa Fehmi » 

Şe'! ket » 

EI)lin » 

H,üseyin Hüsnü » 
İbrahim » 

V.elet » 
Mııstafa » 
Nııim Hahizm » 

İbrahim » 

H11lil Hulki » 

Süleyman Sırrı » 

MBıhmut » 



Ay dm 
Bilecik 
Ç_orum 
Zonguldak 

Adana 

- p ~ 

... '· -

Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Artvin i 

; . 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bursa i,, 

Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çorum 
Denizli 
Diyarbekir 
Edirne 
Edirne 
Erzurum 

· Erzurum 
Erzurum 
Gaziantep 
Giresun 
Gire."lun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 

Isparta 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

:Malatya 
Maraş 

Mersin 
Mersin 
Niğde 

Ordu 

i .: 
! ~ 

. ~ ~·: 
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Mi tat 
Asaf 
Ziya 
Hüsnü 

Mühendis Mektebi mezunları (Yüksek - ) 

B. 

:·~· 

» 
» 
» (Liyej Darülfünun undan mezundur.) 

Mülkiye mektebi mezunları 

Hilmi :~ 
Haydar 
İzzet Ulvi 
Esat 
İsınail Halilir 
Talat 
Asım 

Ali .Şuuri 

Fahrettin 
Ahmet Münür 
Ref.et 
Şükrü 

' -; ; 

B. 
)) 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

MuE!taf ll Abdülhalik » 
İsm?-il Kemal » 

Mazhar Müfit 
Zelilli 
Ş ak jr 
Zeki Mesut 
Aziz 
Naf.i Atuf 
Tahsin 
Ahınet Remzi 
Haoim Muhittin 
Kazım 

Fuat 
Haydar 
Tevfik Kamil 
Münir 
Saracoğlu Şükrü 

Mükerrem 
Ahm.et Hilmi 
İbral;ıim Süreyya 
Zülıtü 

Niyazi Asım 

Abd~lmuttalip 

Mi tat 
Ali Münif 
Hakkı 

Ata: 
İsmail 

>> 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

(Paris ulümu siyasiye mektebinclen mezunclur.) 

» (Hukukta ikmali tahsil etmiştir. ) 

» 
» (Paris hukuk fakiiltesinden mezundur. ) 
» 
» (Cinevre ulfunu siyasiye ve iktisadiye f akülte

sinden mezundur.) 
» 
» 
» 
» 
» (Paris ulumu siyasiye mektebi iktisadi ve mali 

şubelerinden mezuııdur. ~ 

» 
» 
» 

» 
» 
» 



Rize Atıf 

Samsun Ethem 
Tekirdağ Faik 
Trabzon Alıdülhak 

Trabzon Hasan 
Trabzon Şefjk 

Yozgat Avni 
Zonguldak Rif at 

Kars Baha Tali 

• Samsun Ali Rana 

Urfa Rif at 

Amasya Nafiz 
Ankara Alj 
Ankara Rirat 
Ankara Ş ak ir 
Aydın Tahsin 
Bolu Şükrü 

Edirne Faik 
(iaziantep Ferit 
Gaziantep Şahin 

Giresun Tahir 
Kastamonu Cemal 
Kastamonu Meihet Fuat 
Kastamonu Refik 
Kütahya Ragıp 

Maraş Abdülkadir 
Maraş M em et 
Mardin Abdürrezzak 
Niğde Faik 
Yozgat Harndi 

Maraş Behçet 

Afyon Katahisar İ zzet 
Bitlis Muhiddin 
Şebin Karahisar İsmail 
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B. 
~ 

» 

» 
» (Paris ulfımu siyas.i.ye mektebinden mezundur.) 
» (Paris ulfımu siyaııiye mektebinden mezundur.) 
» 

» 

Posta, telgraf ve telefon 

B. (Fransa posta, telgl'af ve telefon mektebi "iligin
deıı mezundur.) 

» (Almanyada tahsil etmiştir.) 

Riyaziye fakültesi 

B. 

Rüştiye tahsili görenler 

B. 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Sorbonne mezunu 

B. (Tarihi siyasi müderrisi) 

Ticaret 

B. ( Cinevre ticaret mektebi alis-i) 
~ 

» (Hukuktan da mezundur.) 



Antalya 
Aydın 

Aydm .. . . 
Dolu 
Bursa 
Bursa 
Çorum 
Denizli 
Erzurum 
·Eskişehir 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Malatya 
Malatya 
1\Ianisa 
Samsun 
Urfa 

Aksaray 
Çankırı 

Kırşehir 

Kütahya 
Ordu 
Ordu 
Sıvıi.s 
Sıvas 

Bursa 
Denizli 
İzmir 
Konya 
Manisa 
Mardin 
Tokat 
Yozgat 

Dr. Cemal. 
Dr. Reşit Galip 
Dr. Mazhar' 
Dr. Emin Gernal 

· Bakteriyoİok Refik 
Dr. Şefi~ Lutfi 
Dr. Mustafa 
Dr. Kfı.zım 
Dr. A. J;i.kri 
Dr. ·İsmail Besim 

Dr. Hakkı Şinasi 
Dr. · Nürettin Ali 
Dr. Refik 
Dr. Tevfik Rüştü 
Dr. Sadrettin 
Dr. Burhanettin 
Dr. Ha.lit 
Dr. Fuat 
Dr. Fazıl Bcrki 
Dr. Ritmi 
Dr. Saim 
Dr. Asım 
Dr. Reiet 
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Tıbbiye mezunları 

B. 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
Paşa 

» (Almanyada ikmali tahsil etmiştir.) 

B. 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» . 

» 

Yüksek muallim mektebi mezunları 

BesimAtalay 
Rif at 
Hazi m 

Cevdet 
Hasan Fahri 
Ham di 
Rahmi 
Şewset tin 

Muhlis 
Emin Aslan 
Osmanzade Harndi 
Ahmet H,amdi 
Yaşar 

Ali Riza 
Süreyya Tevfik 
Tahsin 

B. 
» 
» 
» (Fransa Ecole Normal inden mezundur.) 
» 
» 

» 
» 

Ziraat mezunlan 

B. (Almanyada ikmali tabsil etmiştir.) 
» (~on peliyeden mezun dur.) 
» 
» (Almanyada ikmali tahsil etmiştir.) 
» (Almanyada ikmali tahiii etmiştir.) 
» (Fransada ikmali tahsil etmiştir.) 
» (Almanyada ikmali tahsil etmiştir.) 
» (Yüksek ziraat mektebinden mezimdur.) 
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HULASA 

6 Bahriye mezunları 
ı Baytar 
ı Darüşşafaka mezunu 
ı Bezacı 

ı Edebiyat Fakültesinde okuyanlar 
ı Fen Fakültesi 

54 Harbiye mezunları 
52 Hukukçular 
39 II ususıı: tahsil görenler 
ıs ldadi ve orta mektep tahsili görenler 
5 Lise tahsili göreiıler 
ı Liyon Darülfünunu mezunu 
ı Maliye mektebi mezunu 

14 Medrese mezunları 
4 Mühendis mektebi mezunları (yüksek - ) 

48 Mülkiye mektebi mezunları 
2 Posta, telgraf ve telefon 
ı Riyaziye Fakültesi 

19 Rüştiye tahsili görenler 
1 SorÜo11'11e mezunu 
3 Ticaret 

23 Tıbbiye mezunları 

8 Yüksek muallim mektebi mezunları 
8 Ziraat mezunları 

316 



1 - Fırkaf-ar 

tlcüneü dev-renin bidnyetinden beri Meclisi Alide bir tek fn·ka, Cümhuriyet Halk Fırkası mev
cut idi. Buna, ahiren tatil devresi esnasında teşekkül eden S~rbest Cümhuriyet Fırkası i11zimam et
m~tir. 

1 - Cümhurlyet Halk Fırkası 

ı - Teşkilat 

Cümhuriyet Halk Fırkası, eski Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin mevludu olup 
9 eylul 1339 tarihinde cHalk Fırkası» namile teşekkül etmiş ve 10 teşrinisani 1340 tarihinde ismi 
cCümhw'iyet Halk Fırkası:. na t ebdil edilmiştir. 

FJrkanm hanisi olan Ankara Meb'usu Reisieümhıu· Gazi Mustafa Kemal Hazretleri umumi reistir. 
Malatya Meb'usu Başvekil İsmet Paşa Hazretleri Umumi Reis Vekilidir. Halen Erzincan Meb'usn 
Saffet Bey Katibi Umumidir. 

Fırkanın 1927 de toplanan Büyük Kongresinde umumi Heyeti İdareye aşağıdaki zevııt seç ilmiştir : 

Erzincan M eb 'usu Saffet R. J(a-tibi Umumi 
Erzıuum » Na fiz » 
İstanbul » Dr. Refik » 
lmıir ». Mahmut CeHU » 
Konya » Kazım Hüsnü » Mulıasibi mes'ul 
Kütahya » Recep » ..... 
Rize ,. Fuat 

$ 

» 
Tekirda.ğ » Ce mil » 

Fnka guı·ubnnun 1930 senesi Heyeti İdaresi ise zevatı at iyeden müteşekkildir : 

Afyon KarahiBar Mbe'usu Ali B. Reis Vekili 
Tekirdağ » Cemi! » Reis Vekili 
Erzurum » Aziz » lUt ip 
Samsun » Ali Rana » lGitip 
Aksaray » Kazım » Veznedar 
Balıkesiı· » Hayrettİn » 
İstanbul » Fuat » 
Manisa » Mustafa Fevzi » 
Muğla » Yunus Nadj » 
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Zevatı atiye fırkanm müfettişleridir: 

1 - Ali Nazmi n. 
2- Avni » 

3- Şevket » 
4- Esat » 
5 --Sami » 
6 - (Tecil edilmiştir) 
7-Hilmi » 
8 - İsmail Hakkı » 
9- Ali Nazmi » 

10- Zühtü :. 
·ı 1 - Dr. Cemal » 
12 -- Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

l\lrclist0ki 316 meb 'ustan 302 si 

ADANA 
Hilmi B. 
Ka.clri » 

Kemal » 
Zam ir » 

AFYON KARARİSAR 
Ali B. 
Haydar » 
İz zet » 
lzzet Ulvi » 

Musa Kazım » 

Ruşen Eşref » 

AKSARAY 
Besiın Atalay B. 
Kazım » 
Neşet » 

AMASYA 
Esat B. 
Isınail Hakkı B. » 
Nafiz » 

ANKARA 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Halit. Ferit » 

İhsan » 
Rif at » 
Sami » 
Şakir » 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal » 
Hasan Sıtkı » 

Rasih » 
Süleyman Şevket » 

(Muğla) (vekaleten) 
(Samsun) 
(Oümüşane) 

(Amasya) 
(Ankara) 

(Adana) 
(Kütnhya) 
(Muğla) 

(Konya) 
(Antalya ) 
(İstanbul) 

Ankara 
Samsun 
Trabzon 
Erzurum 
Van 

Adana 
Konya 
İzmit 
İzmir 
Bursa 
İstanbul 

Cümhuriyet Halk Fırkasma mensup olup isimleri şı.inlardir' : 

ARTVİN Falih Rıfkı B: 
Asım B. Hasan Cemil », 

M em et Ali ~ Şükrü » 
AYDIN BURDUR 

Emin Fikri B. Mutafa Şeref B. 
Dr. Raşit Galip » Salih Vahit » 
Dr. Mazhar » BURSA 
Mi tat » Ahmet Münir B. 
Tahsin » As af » 

BALIKRSlR Bakteriyolok Refik' » 
Ali Şnuri B. Dr. Şefik Lütfi »' 
Emin » Esat » 
Fahreddin » Muhlis »' 
Hayreddin » Mustafa Fehmi » 
İsınail Hakkı » Refet »" 
Kazmı Pş. 

CEBELİBEREKET 
Meınet Akif B. 
Memet Cavit » Ali Rıza B. 

Osman Niyazi » Avni [1] Pş. 

Saclık » Memet Sabri B. 

BAYAZIT Naci PŞ.. 

Halit. B. ÇANAKJ(ALE 

İhsan » M em et B. 
Şefi k » Sami h Ri fat » 

BİLECİK Şükrü » 
As af B. Ziya Gevher » 
İbrahim » ÇANKIRI 

BİTLİS Mustafa Abdülhalik B. 
İlyas Sami B. Rifat » 
Muhiddin » Talat » ~ 

Muhiddin Nami » Ziya :. 
BOLU 

Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal » [1] Vefat etmiştir. 



ÇORUM 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
1\'Iünir 
Ziya 

DENİZLİ 

B. 
» 
» 

» 

» 

Dr. KiLqm B. 
Emin Aslan » 
Haydar Rüştü » 

Mazhar Müfit » 
Necip Ali » 
Yusuf » 

DİYARBEK1R 
İshak Refet B. 
Kazım Pş. 

Rüştü B. 
Zekai » 

EDİRNE 

Faik B. 
Hasan Hayri » 
Şakir » 

Zeki Mesut » 

E LAZ İZ 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet » 
Hasan Tahsin » 

Hüseyin » 

Mustafa [1] » · 
ERZlNCAN 

Abdülhak B. 
Aziz Samih » 
Saffet » 

ERZURUM 
Asına B. 
Aziz » 
Dr. Ahmet Fikri » 
Nafi Atuf ::. 
Nafiz » 
Necip Asım » 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Emin B. 
Sa~ » 

GAZ! ANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani » 

(1] Vefat etmiştir. 
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Ferit 
Kılıç Ali 
Reşit 

Şahin 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin 
Hakkı Tarık 

B. 
» 
» 
» 

B. 
» 

Kazım » 
Şevket » 
Tahir » 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü [1) B. 
Halil Nihat » 
Hasan Fehmi » 

Şevket » 
HAKARt 

İbrahim B. 
İÇEL 

Emin B. 
Hakkı » 

İSTANBUL 
Abdülhak Hamit B. 
Akçuraoğlu Yusuf » 
Ahmet Rasim » 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Dr. Nurettin Ali B! 
Dr. Refik 
Edip Servet 
Fuat 
Ham di 
Hamdullah Suphi 

- Hüseyin 
İhsan 
Tevfik Kamil 
Ziyaeddin 

-İZMİR 

Ahmet Enver 
Dr. Tevfik Rüştü 
Hiiseyin 
Kamil 
Mahmut Esat 
Mamhut Celal 
Mustafa Rahmi 
Münir 
Osmanzade Harndi 
Saracoğlu Şükrü 

Vasıf 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

Pş. 

B. 
» 

B. 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

»-

f1) Meb'·usluktan istifa 
etmiştir. 

• 

ISPARTA 
Hakim Rıza 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Mükerrem 

KARS 
Baha Tali 

B. 
» 

» 
» 

B. 
"' Dr. Sadrettin » 

Faik » 
Halit » 

KASTAlVIONU 
Ali Rıza B. 
Cemal » 
Hasan Fehmi » 
Memet Fuat » 

Refik » 
Velet » 

KAYSERt 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bnrhaneddin » 

Dr. Halit » 

Hasan Ferit » 
Reşit » 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
M em et N ah it » 
Şevket 

KIRŞEHiR 
Haz im 
Lutfi Müfit 
Yahya Galip 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya 
Kemaleddin 
Kılıcoğlu Hakkı 

Ra gıp 
Reşit Saffet 
Salahaddin -

KONYA 
Ahmet Harndi 
Fuat 
Hüsnü 
Kaznn Hüsnü 
Kemal Zaim 
Mustafa 
Musa Kazım 
Naim Hazım 
Nevzat 

B. 

B. 
» 
» 
» 
» 

» 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

[1] » 

[1] Meb'ıısluktan istifa 
etmiştir. 
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Refik B. Nuri B. Tevfik B. 
Tevfik Fikret » Şükrü Kaya » TEKİRDAG 
Zühtü » Yunus Nadi » Celal Nuri B. 

KÜTAHYA NİGDE Ce mil ::. 

Cevdet B. Ata B. Faik :. 
İbrahim » Faik » TOKAT 
İsmail Hakkı » Hal it » Bekir Lı1tfi B. 
Niyazi Asım » ORDU Hüseyin Hüsnü » 

Ragıp » Hasan Ferit B. Mustafa Vasfi ::. 

Recep » Ham di » Süreyya tevfik » 
MALATYA İsmail » Şevki » 

Abdülmuttalip B. Recai » 'rRABZON 
Dr. Fazıl Berki » Şevket » Abdullah B. 
Dr. Hilmi » RİZE Ali Becil » 

İsmet Pş. Akif B. Arif » 

Mahmut Nedim B. Ali » D ani ş » 
Vasıf » Atıf » Hasan » 

MANİSA Esat » Nebizade Harndi » 
Ak if B. Fuat » Süleyman Sırrı » 
Bahri » Hasan Cavit » Şefi k » 
Dr. Saim » • SAMSUN URFA 
Kani » Adil B. Ali Saip B. 
Kemal » Ali Rıza » Dr. Refet ::. 

Mi tat » Avni » Ferit Celal » 

Mustafa Fevzi » Dr. Asım » Mahmtlt » 

Osman » Et hem » Re fet » 

Yaşar » Nusret Sadullah » VAN 
l\1ARAŞ S11RT Hakkı B. B. 

Abdülkadir B. Halil Hulki B. lV! ün ip » 
Behçet » Mahmut » YOZGAT 
M em et » SİNOP Avni B. 
Mi tat » Recep Zühtü B. Hameli » 

MARDİN Yusuf Kemal » Salih » 

Abdürrezzak B. SIVAS Süleyman Sırrı » 
Ali Rıza » İbrahim Alaeeldin B. Tahsin · » 

-İrfan Ferit » Necnıeddin Sadık » ZONGULDAK 
Nuri » Rahmi » Celal Sahir B. 
Yakup Kadri » Rasim » Halil » 

MERSİN Remzi » Hüsnü » 

Ali Münif B. Şemseddin » M em et Nazif » 

Hakkı » Ziyaeeldin » Ragıp » 

MUG LA ŞEB1N KARARİSAR Rifat :t 

Ali Nazmi B. İsınail B, 
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II - Nizarnname 

'C"üıııhuriyet Halk Fırkasınııı ilk nizaııınaıııesi, koııgrc nıakaıııma luıinı olan, Türkiye Büyk Mil
let Meclisindeki Hal k F'ırkası azaları tarafıııdan bilnıüzıı kere 9 eylul 1339 tarihinde tek:ırrür et
miş ve bu nizaınnameye, yine kongre makamına kainı olan Meclisteki fırka gurupu heyeti umumi
yesinin kararile 1 şubat 1340 ve 10 tcşrinisani 1340 tarihlerinde bazı maddeler tezyil ve bazı maddeleri 
tadii edilmiştir. 

M nalılıaran 15 teşriııievvel 1927 de in 'ilmt eden büyük kongre~: e 22 teşrinicvvel 1927 de müzake
re ve kabul edilip el 'aıı mer'i olan ırizaınnanıe bcrveçhi zirdir: 

CUMHURİYET HALK FlRKASI N1ZAMNAMES1 

UMUMI ESASLAR 

Madde 1 - Cümhuriyet Halk Fırkası; cemiyet
ler kanununa tevfikan teşekkül etmiş Cümhuriyet
çi, halkçı, milliyetçi, siyasi bir cemiyettir ve 
merkezi Ankaradadır. 

.ııü biluıkkin tanıim ve iııkişaf ettirmeği ve hütün 
şuabaatı faaLiyette bu esası ınevkii itibar ve mer
iyette bulundurmayı ve vazedilecek kanunların 

vilayeti amınesini ve her ferde seyanen tatbikını 
uındei esasiye olarak takrir eder. 

Madde 6 - Cümlıuriyet Halk Fırkasının umu-
Madde 2 - Frrka; Türk milletini mevkii itibar mi reisi; Fırkanın hanisi olan O azi Mustafa Ke

ve refaha mütemadiyen yükseltmektc olan ve her mal Hazretlericlir. , 
türiii istibdat ve tegallüp idaresi imkanım kapıyan Madde 7 _ tşbu umumi esaslar, hiç bir veçhile 
yekane şekli idarci Devletin, hakimiyeti milliyenin tebdil edilemez. 
aksakı tekamülü olan (Cühuriyct) olduğunu ve Cüm-
huriyetin hiilen ve atiyen her türlü tehlike ve ta
arruzlardan masun bulundurulmasmm en ali bir 
vazifei milliye ve vataniye bulunduğunu en esaslı 
bir kanaat ve gayei siyasiye olarak kabul ve iHln 
eder. 

Madde 3 - Fırka; itikadat ve vicdaniyatı si
yasetten ve siyasetin müteııevvi jhtiHltatıııdaıı 

kurtararak milletin, siyasi, içtiıııa'i, iktisadi bil- ' 
cümle lmvanin, teşkilat ve ihtiyacatını ınüsbet ve 
tecrübevi ilim ve fenleriıı ınaasıı·ı medeniy.ete bahş 

ve temin ettiği esas ve eşkale tevfikan tahakkuk 
ettirmeği, yani Devlet ve millet işlerinde din 
ile dünyayı tamamen birbirinden ayrrmayı en mü
him esaslarmdan acldeyl er. 

Madde 4 - Frrka; milli hakimiyet ve iclareniıı 
taallfı.k ettiği bütün şuabatı faaliyette halk ta
rafıııdan ve halk için faydasmı hakim kılınayı ga
ye edinmiştir. Kanun nazannda mutlak bir mü
savatr kabul eden ve hiç bir ailenin ve hiç bir 
sınıfın, hiç bir cemaatiıı, lıiç bir feedin imtiyaz
larını tanımıyan fertleri halktan ve halkçı olarak 
kabul eyler. 

Madde 5 - l<...,n·ka; vatandaşlar arasmda en 
kavi rabıtanın dil birliği , his birliği, fikir birliği 
olduğuna kani olarak türk dilini ve türk kültürü-

Birinci kısım 

Fırkaya sureti kab ,ul 

Madde 8 - Cüıuhuriyet Halk Fırkasnıa : 

A - On sekiz yaşıııı İkınal eden, 

B - Sui şöhretle taıuıunaınış olan, 
C - :M:uhilli şeref ve haysiyet, hnpi::; veya ağır 

hapis veya bu derecede cezayİ müstelzim bir eli
rümden dolayı mahkum olmamış bulunan, 

D - Harekatı milliyeye aleyhtar bir vaziyet al" 
ıuamış ve bu gibi teazzuvlara dahil olmamış bulu
nan ve siyasi seeiyeleri itibarile ıııeııfi bir ruh ta
şımaımş oldukları mütebariz bulunan her türk va
tandaş; türk kültürünü ve fırkaıım bütün nınde
lerini bihakkın kabul etmiş olması şartile dahil 
ola bilir_ 

:Madde 9 - Cümhuriyct Halk Fırka::;ıııa girmek 
istiyen her vatandaş fu·kada ııınkayyet iki arkadaş 
tarafmdan gireceği nıahal ocağma takdim eelilecek 
ve kendisi de fn·ka ııizamnaınesi ile prensiplerine 
ittilıa edeceğiııe dair bu ocağa bir taahhütname 
verecektir. Köy ocaklarnun bu taahhütnameler 
üzerindeki kararları bir ınafevk teşkilat heyeti
nin tasdikr ile, kaza ve vilayet merkezlerindeki o
cakların mukarr·eratr ise iki mafevk teşkilat hey
etinin tasdikı ile tekemmül eder. 
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İkinci kısım 

f.' ırkcı teşkilatı 

Hüyük li:ongı·c 

lir. Tamikına lü:wuı görülen lıususat yeniden cn
cümene gönderilir. 

Büyük kongı·e; k:ırarlarııır mevcut ilzamn ek
ı; eı·iyeti mntlakasi Ic verir-. Reyler nıüsa vi olduğu 
t akdirele ı- i yaset edenin reyi iııziınanı ccleıı taraf 

M ad de J O -- Büyük kongre cli.irt senede lJir ekseriyct ilıraz eder. 
defa fıı·ka unıunıi reisiııiıı tayin edeceği ınalıal ve l 
zamanda ic,:tima eder. Umumi reis ıüzum gördüğü .M;ıdue 17 - Büyük koııgreııin müzakereleri 

ve karadarı za!Jıt ve is,bu zabıtnarue rcis ve kitakdirde büyük kongreyi miadıııdan evvel veya 
1 ip ler 1amfındaıı iriıza olunarak kongreye iştira k 

etmiş olan azalann İ::;imlcriui nnıhtevi bir defterle 
sonra cla içtimaa davet eyler. 

"iViaclde ll - Cümhuriyet Hıı,lk Fırkasına men- beraber hifzoluııur. 
s up h ütün me b 'uslarla mmtaka müfettişleri ve l . . . . . 
ııınva-.zaf viliı.yet mutemetleri büyük kongrenin 1 Madde 18 - Kongre nıhayetwde umumı reıs 
tabii azaları, ve her vilayetten iııtihap olunan iki- l ~w~ı grcnin faaliyeti n~ticesiıc fırkn~a verile~ yeni 
şer ruüınessil ue müntahap aınlarıclır . jıst ıkamct hakkında bır nutuk ver ıı· veya bır be-

. 1 yanname ııeşreder. 
Madde J2- Kongrenin vakti ıııuayycııindel 

ki.işadııicla sülüsanı ekscı·iyet mevcut olmadığı 

takelirde ınüzakereye beş güıı s~mra ckscriyeti 
mutla kıı ile başlanır. Kongı·c fevkalade İQti-

maa clant edilmiş ise ekseriycti mutl aka ile 

U çüncü kısım 

111 erkez teşkil{ıtı 

ınüzakcreye başlanabilir. 'ı Madde 19 - Fırkaııın ( l\1el'kez tc:,;ki l iltı ) 
umumi riyaset Ye riyasct di vaıuntla n ve fırka di-

. . 1\l~acl~e 13 ~ Kon.gre; uınunü reisin '~eya .:e- 1 vanr il c umumi heyeti idareden ve fırka müfettiş-
kılının rıyasetı a l tında toplanarak kongrenın ınud- ' lerind en ibarettir. 
cleti içtimaına malısus dört katibi ve on birer aza-
dau· mürekkep ( Nizamnaıne), ( Layiha) ve (He-

Uın·uını riyasct 
sap encümenleri ve her encüınenden de kendi aza- ı 

sından bir reis , bir ma.zbata ıııuharriri ve bir 1\l ı ; d de 20 - Umumi re is: büyük kongrenin 
katibini intihap eyler. Kongı,.eca halli icap eden ~ Fırka di,·:ınnun, umumi heyeti idai'C il e meclisteki 
nıesaili muhtelifeyi tetkik için indelhace bir de , flrkn gurupunun da tabii reisidir. 

( Tetkik ve murakabe encünıeni ) intihap edile- i Umuıııl reis; frdmmn iclarei aliyesiııi elinde tu
bilir. Büyük kongre encümenlerine merkez teş- ' tat· ve frrkayı temsil eder. Fırka ııaııınıa söz 

kilatma dahil bulunan zevat intihap olunamaz. söylemek salfı.hiyctini ancak umumi reis haizdir. 

M' ld 14 TT O'. t Vl:t .. cl o· ll'kt Umuın! ı·eis lüzuın görürse bu baptaki hukuk ve 
ı .tt e - .n.on.,ıe eş'-ı a ı vucu a .,e c ı en 1•

1
. . . • . 

1
.
1
. kA ·ı· · 

• . ı . . h 
1 

sa a ı ı yctıııt uınumı reıs ve o mc veya -atuı unıu-
sonra umumı reıs geçen sene eı·c aıt ıcraat a <- . 

1
. l 

ı cl b. k . 1 h b. b ın ı ye te ve ı ec cr. 
nıı a ır nu tu ı rat ec er, veya ut ır eyanname 

1 

krraat ettirir. 
C mıwıi Uiyıı~et Dinını 

Madde 15 - Nizarnname eneümeni: ııi zamna-j 
ıııede lüzumu anıasılan taclila tı tesbit eyler. MaJde 21 - Umumi riyasct di,•;ım; l•'u·ka u-

f,ayiha encii.ın~ni; VilfLyet kono-relcrinden o·el-1 muml reisi il e kendilerinin bizzat intihap edecek
miş olan teıuenni layihalarmı ve ;esen vnkub~la- leri uınnıni reis vckilinucn ve umumi heyeti idare 
~·ak teklifleri tetkik eder. 1 fLzasr ıueya nından seçecekleri fıı·kıı katibi uuıunıi-

· Hesap encümeni; merkez hesabatma bakar. si nucn ilıarettiı·. 

Tctkik ve murakabe encümeni; keııdi::ıiııe tcv- Marl<lc 22 --- Umunı1 ı-iyaset di va ıınım vereceği 

di olunan nıesaili tetkik eyler. 1 kanırl::ı· teıwıil fıı·ka fizasınca bilfıkayllüşart nıu-
11 ''" 'll ] 6 I:T .. ı I 1 V • ı ·ı t aür r. m.ac c e - :ıer encunıen ıa:r.u· ac rgı ış erı 

esbabı ınucibesile büyük kongreye arzeder. Bunlar l MaL~cle ~3 -- Umumi Riyaset d.ivanr; Büyük 
kongreele müzakere edilerek kabul veya red dedi- ıHillet :NI eelisi intihabatııu idare Ye frrkanrıı me b'-
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us namzetlerilli tesbit eder. ı·ile Yilayet heyeti idareleri intihabatnu tasdik 
Namzetler umumi reis tarafuıdau ilan olunur. edcı·. 

Madde 24 - Umumi riyaset divanı; lıüyül; Madde 33 - Umumi heyeti idare azaları meb'-
kongrenin hali içtiııuı.da bulunmadığı zaman umu- us olmuelıldan halde şehri tahsisat altrlar, tahsi-
mi heyeti idarcsiııden m ün hal vulnnmda yerine sat mi k tn mu riyaset divanı takdir eder. 
müuasibiııi iııtihap eder. 

R-ırkcı Divcım 

lVIadde 34 - Müfettişierin malıallini <Jeğiştir

ınek veyııhut mi.i.fettişliğini refetmek icap eyle
diği takdirde umumi heyeti idare keyfiyeti esbabı 
mucibesi lc riyaset divanının kararına arzeder. 

l\'Iadde 35 - 1Jmumi heyeti idare; azalanlan 
biı-isiııi frdwmn ımıhasipliğine iııtihap eder. Bu 

FH·ka Divanr indelicap riyaset divaın tarafmdan ımıhasip bütçe dahilin<le yapılacak sarfiyatı tas-
ir·timaa da vet edilir·. l<'n·ka divanıua umumi reis ı·ı 1 

Madde 25 -- Fırka clivaııı: ı-iyaset divamııdan 

F'ıekamn kabine a zasıııdaıı, umumi heyeti idare ile 
fu·ka gurupu heyeti idaresinden teşekkül eder. 

" t.ı' ey er. 
veya umumi reis vekili bulunmadığı zamanlarda 
t evki l edecekleri zat riyaset eder. Frrka divaıır

lllll l<a tibi umumilik emrinde bürosu vardır. 

l\ladde 26 - Prı·ka divaıır: riyasct divanında n 
fırkaııın knbine aza~ındaıı, umumi heyeti idareuen 
Ye fırka grnpu heyeti idaresinden mevrut ve ruz
ııanıesine dahil mef;a ili mühimmeyi muza ].; ere; ııi

znnınameııin mevadııu tefs ir eyler. 

Umwni li ı yel i idrırc 

Madde 27 - Umumi heyeti idare; büyük kon
gre tarafından müııtahap dokuz azadan teşekkül 
eder, laakal haftada bir defa içtima eyler. 

Madde 28 - lmnmi heyeti i da re; ııı ürettep 

adedinin elcseriyeti ımıtlaka!;iile ınüzakereye başlar 
• ve karar Yerir. 

Madde 36 - Umumi heyeti idarenin katibi u
ınumilik emr-inde muvazzaf bir başkatibi ile bir mu
hasebeci , lüzumu kadar muvazzaf katipleri , hususi 
illaresi YC müstahdcmlcri bulunur. 

Müfettişlik 

Madde 37 - l\'lütea:ddit vilayetler biı· dairei 
teftiı;ıiye olmak üzere menıleket teftiş ımntakaları
ııa 1aksim olunur ve her ınıntakada bir müfettiş 
bulundurulm·: 

Madde 38 - Müfettişler; 32 inci maddeye tev
fiJ,aıı umumi heyeti idlarece intilıap ve riyaset diva
ıırııca tayin olunurlar. 

Madde 39 - Müfettişler; mm tu kala ı· ı ü: ılı ilinde 
frdm nmur ve ınuaınelatmm nazımı ve fırkanın o 
ınıntakada en büyük mümessilidir. Mutemetlerle 

Madde 29 - Bu heyetin tabii resı; umumi heyeti ideren in ve .fırka teşkilatma dahil bilcümle 
reis veya vekilidir, ldtibi umumi reis nanıma ifa- müessesatın muaınelat ve hesahatını ınürakabe 

yi vazife ve reisierin bulunmadıkları zamanlarda ve tcftir;; ve usulüne mugayir gördükleri hususatı 
umumi heyeti idaı·eye riyaset eyler. tashih ederler. 

Madde 30 - Katibi umumi; riyaset divaıır, 

fırk<ı clivam Ye umumi heyeti idare nammıı nun
t;:ı ka müfettişle rile muhabere eder ve talimat ve
rir, lüzumu halinde halkın tcnvir Ye irşadrna ait teb
liğatta bulunur. 

Madde 31 - Umumi heyeti idare; büyük kon
gre encünıcıılerine ait layihaları riyaset divanının 
inzimamı ınuvafakatile ihzar ve kongre ri yasetine 
takdim eder. 

Madde 32 - Umumi heyeti idare mıntaka ınü
fettişlerini intihap ederek berayi tasdik riyaset 
divanrna arzeder ve muvazzaf vilayet mutemetle-

Madde 40 - Siyasi, içtimal, iktısadi, kültüre 
ıı it ve lıunlııra mü ma sil bilcümle teşekküllerin 
heyeti müdiı·clcrinc girecdderin mınızetlik

leri fırka müfettişlikleri tarafından tasvip olun
duktan sonra ilan olunur. 

Madde 41 - Müfettişler kaza ve vilayet kon
gre] eri tarafmda n yapılan intihabatta fes hi mucip 
cihet gördükleri halde yeniden intihabat yapılmak 
üzere o gibi intilıa bat m feshini es babile umumi 
heyeti idarenin kararına arzederler. 

Madde 42 - Müfettişler katibi unıumilikçe · 
tayin edilecek tarihte laakal senede bir defa fırka 
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merkezinele içtima ederler. i hallc ocaklarilc nahiye, kaza ve vilayet hcyetlcrin

' den ibarettir. 
Madde 43 - ~;mtaka müfett~şleri .:ar~fmdall j Frı·ka tef?kilatı; mülkiye teşkilfttma tabidir; rna-

vukubulacak teblıgatr ınıııtakalaımdal,ı hılumunı ı amaf ilı gürülecek lü:mın üzeı-ine müteadclit mahalle 

1cşkiliitı kabul YC ic~:aya .mec~urclur.. .. .. . 1 veya k~y o~ald~~·rndan rnürcH.cp i tibaı:-1 ııahiyeler-
. Mndcle 44 - Mufettıslerın vazaıfı muteferrıa- dr trskıl edı l cbılır. 

sı umumi heyf'ti idarecc l~nsuslhir talimatname ilf' 1 . . 

tesbit edi lir. KÖY VB MAHAT..ıT.JE 'l'BŞKILA'ri .. , 

Mııtemetleı-
!!alk kongreleri 

Madde 52 - Köy ve mahalle om:ıklarr fn·kanrn 
Mallde 45 - Müfettis,lerce gösterilecek lüznnı d ilk t eşki l at kademesini teşkil c cr. 

üıerin c bazı vilfLyet, kaıa ve nahiyelerf' mutemet Ocak heyeti müteşebbisesimc fn·kaya kaydedilen 
tayin olunur. 

Madde 46 - Mutemetler; 

fıza adedi asgari on kişiye baliğ· olunca orada oeak 

bulunduklıırı mıı- 1 cşekkü l et miş addcdilir. 

halde fırkamn ınümessilidirl er ve idare h eyetl erine 
riyaset ve o heyetler narnma · muhabereyi iclarc 

ederler. 

Madde 47 - Mutemetler, kendi kongrelerinin 

tabii azasıdrrlar. 

Y ckdiğerine mücavir ve rniinasebe1tar bir kaç 
m aha ll e veya kaı·ye birleşti ri lceck bir ocak mmta
kasr addcd ilebilir. 

Madde 53 - Her köy ve mahalle ocağı senede 
bir defa vakti muayyeninde mahallinin şeraitine 

Madde 48 - Pırka~·a ait uınnr iç:in 
güre münasip bir· yerde kon gresini akteder 

Hükumet 

ı·üesasile ve saire ile temas ve fıka mensubiniııe 
tebligat icrasr mutemetlere aittir. 

Madde 49 - Vilayet mutemetleri ımııtaka ınii-

fcttişleri tarafından intihap ve umum1 heyeti ida
rccc tayin edilirler. 

Madde 50 - Mafevk mütemctleı· tarafından 

intihap edilecek kaza ve nahiye mutemetlerinin 
keyfiyeti tayinleri müfettişlerce tasdik edi lmek 

suretile tekemınül eder; işbu mutemetterin teb
dili ,müfettişlerin cümle i snlahiyctiııdeııd ir. Re 'sen 
mutemet tayin edilmemiş olan vilayetlcnle, ınüfet
tişlerce müntehap ye kaıalarda vilayet mutemct
liğ· i veya vekili tarafından ınüntahap ve rnüfct
tişlikçe musaddak zat ve nuhiyelerde kaza mute
rnedi veya vekili tarafından müııtahap ve müfet
tişlikçe musaddak zat mutemet veka.letini ifa eder; 
bunlar mutemetterin salahiyctini haizdir; ve hey
ete riyaset eyler; müfettişler lüzuın gör

dükleri takdil'fle mutemet vekillerini tehdit eder
ler. 

Dördüncü kısım 

V ilclyet teşkilat1, 

:Madde 54 - Fırkaya mensup veya on sekiz ya- • 
şım ikmal etm iş olan köy ve mahalle ahalisinelen 
ht•ı· vatandaş halk kongresinin tabii azasıdrr. 

lVIaddc 55 - Kongrenin müzakereye iptidar et-
mf'si iç:in köy ve mahalle ocağı tarafmdan tutulan 
deftere isimleri mukayyct ve fırkayn ıııensup 

olan larm msfıııdaıı fazla sınm bulunıııası şarttır. 

M.ndde 56 - Halk kongreleri: 
A - Kong-ı·eye mahsus ı·eis ilc katibini intihap 

eder. 
B - Üç kişi i ik ocak heyetile üç kişilik yedek 

azayi YC nahiyc kongresine g·ieecek Jıir ınÜıııessi]i 

seçer. 
C- Nahiye kongı·esine teklif: c<leceğ·i maddcleri 

nıüza kf're ve tf'sbit eder·. 
D - Ocak hcyct.inin hesahatma bakar Ye yeni 

ııı asrııf büı~csi n i tes lı it i Ic ınafev k l<oııgı·eye gön
deriı·. 

Höy ve mahalle ocal•ları 

Madde 57 __:_Köy vc m:ıhalle Ocakları üçer ki

şillen mürekkeptir; bunlar ilk iı;tim:ı ı arında. ara
lanndan birini reis yaparlar. 

Bu ocakların vazifeleri: 
lVIadde 51 - Cümhuriyet Halk Fırkasının vili\- A - Nalüye mutemetlerile nınhabere ve ınute-

yet teşkiHitr; vaktr rnuayyeninde inikat eden halk, m cd in tehl iğatım i cra etmek, 
nahiyc, kaza ve vilayet koııgrelerindeıı kiiy ve ma- B -Halkı tenvir ve irşat eylemek, 



-484 
C - Frrknnm maksat ve emellerinin tahakkuk ! D - Her türlü intihaplarda frrka namzetlerini 

ve intişarına çalışmak, i kazandırır, 
D - Ocağa mensup ilzanın ka yrtlaı·mr tutmak 1 E - Azaıu;ı kayrtlarını tutar, 

ve yardım akçelerini toplamak , , j J<' - Nizarnname tadiliitrna ve meclisi umumi ile 
E- Her türlü intibaplaı•da (Büyük Millet Mec-! helediye işlerine ait düşüncelerini tesbit ve kongre-

lisi, muhtar, belediye, v. s. ) . Frrka. namzetlerini 1 ye aı·zeder, · 
kazandırmak, ı r. - Her ay fırka işleı·ine dair kaı-:a. beyetine 

F - Fırkaya yeni azılmak İstiyenleri usulü l IYi ı· rapor veri ı·, 
ve~hile yazaı·ak defterini tasdik ir.in nalıiyc ve ka- H - alı iyenin yeni ması·af hütr_:0sini tanzim· 

za hey<'tine göndermek. ed<'l'. 
G - Ocagm yeni masraf büt<;cs ini tanzim et-

mektir. KAZA TEŞKiLATI 

NAiliYE TEŞKtT_,.ATI 1 
J(aza kongı·esi 

1 

Madde 63 - Kaza kongr·eleri , seneele bir defa 
Nahiye kongreleı·i vakti ınuayyeninde toplanrr. . 

. Madde 58 -. Her sene v.akti m\~ayyeninde in-I Madde 64 - Kaza kongresi , kazaya merbut 
ıkat edecek !ıahıye kongresı her koy ve mahalle nuhiyelerden gönderilecek üçer mümessilden te
ocağmdan ge)ecck birer ınünıessilden mürekkeptir şel,kül eder. 

Madde 59 - N ah iye kongresi; kongTe a.zası

nuı nıecımıunnn nrsi'ıııdnn hir fazhısile müznke
reye haşl:ır. 

Kongre; ancak mürcttcp azasmm msfmdan bir 
ziyadesilc ınüzal<ereye başlar; emanet teşkilUtı 
olan şehirlerde her clairei beleeliye bir kaza ve 
her belediye memurlukları birer nahiye addolunur; 

1 

vililyct merkezlerine gelince: bunlarda birer ka
A- Koı"lgreyi idare iç;in biı· rcis ve hir· katip zıı ad ve nahiycler·in teşkilat ve hukukunu aynen 

seçer. . haiz hulnnurlaı·. 

1\facldc 60 -- Nalıiyc koııgrclcı·i: 

B- Nnlıiye heyetinin geçen srnrye ::ı it i'nııliyet: 
rapoı·unu tctl<ik ve müznkere cder. l

1 

Madde 65 - Kaza kong ı·elcri 
C - Müfettiı:;leı·in takdiı·ine giirc üç veya beş A - Kongrcyi idare için hir reis ve iki katip 

kişiden ibaret nahiye idare h('ycti ilc lü:l.llmu ka- se~e ı·, 
dar yedek uzayr Y(' kn:w kongresine giderek üç; mü- B- Kaza heyetinin geçen seneye ait faaliyet ra-
messili seçer. pornııu t etkik ve müzakere eder, 

D - Niznmnamc tndil:Ttma, vilil.yct meclisi umu- ı ( '- Müfettiı,;in tckdirine göre üç iHi heş kişi-
misine ve belediye işlerine ait t('ldifleri veyn na- ~('11 ilıaret ·~,~7.a idnre hey.etile ~üzumu .~m<la.~ yedı_-1~ 
h iye halknun ihtiyn catıın mai'evk heyetiere hildiı·-ı azayr ve vılayct kongresme gıdec('k u<; ınumessılı 
rnek üzere tesbit eder. 1 seger, 

E - N nh iye heyetinin bütçe dahil in deki ::;arfiya- D - Nizamnnme ta dili'tır ilc Vi lilyet meclisi u-
tım tet.kik ve yeni ıııası·ai' büt~eı:;iııi tesbit ile kaza ınumisiııc ve belediye işlerine ait gerek nahiyc 
kongı·esinc göndeı·ir. kongı·eleri tarafından verilen raporlan ve gerek 

Nalıiye idaı·c Juıyctleri 
1 ı·e'sen dermeyan edilen teklifatı tetkik ve kaza 
1 halkının umumi ihtiyacatr hakkındal{i mütaleası-

1
, m tesbit eder; buna göre vilayet kongı·esine ra.-

Maıld(' 61 - Mütaddi.t ocak ınıntakaları bir por ilı zar eyler. 

nalıiycda.irrsini tcşl~ il eder ve üç veya bcşki~ilikbi.rl E_ Kaza heyetinin büt~c dahilindeki sarfiyatı-
nahiyc heyeti tarafmcl:m iclar(' C(li lir. ı ıı.ı tct1~~ik ve. yeni nıasnıf bütçesini vi lilyct kongTe-

Ma<ldc 62 - Na lı iye heyet i : sı ne gonclenr. 

A - Kaza ve ocak heyetlerile mnh:ıbel'e eder, 
B - En aşağı haftada bir kere toplamı·. ve :frr

ka işlerini görür, 
C - Hallu her suretle irşat eder, 

Ka za idare heyetleri: 

Madde 66 - Knza id:ıre heyeti üç ilil beş ki
şiden ibarettir. 

K aza idaı·e heyeti: 
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A - Kendisine mcrbut bulunan ve kendisinin 

merbut bulunduğu heyetlerle muhabere eder, 
B - Kendisine merbu~ teşkilat heyetlerine ma

fevk heyetten al dığı fikri istikameti verir. 
Ç - Pıı·ka; ni zamnamesi hakkında düşündüğ·ü 

tadilat ve vilayet meclisi umumisine ve belediye 
ye ait teklifat lfıyihasım kaza kongTesine ihzar 
eder, 

D - Kongreye verilecek biı· senelik fn·ka faali
yeti raporunu hazırlar, 

E - Kazamn yeni masraf bütçesini tanzim eder, 
F - Laakal iki ayda bir kere fn·ka hayatına. 

faaliyetine dair vilayet heyetine rapor verir, 
G - Kaza dahilinde fırka mensuplarnım kayıt

lannr tutar ve kuvvei umumiyesini vilayete bildi
rir, 

H - Nizarnname mucibince yardım akçelerini 
ve teherruatı ocaklar vey:ı mün:ısip vasıt:ı ile 
toplar, 

1 - Fırkaya kaydolunaeald :ırm muamelei kay
diyesini tetkik ve tasdik eder, 

J - Fırkanın o malıaldeki kaza mnlıfelini id:ıre 

eder, 
K- Vilayet meclisi umumisi ve kaza, ııabiye he

lediyeleri ve sair heyet uzalrkl:ırr namzetlerini 
mi.ilhakatla ımıhabere edeı·ek tesbit eder Ye vila.yct 
heyetine hildiı·ir ve namzetleri ni lGı'l.anchrrr , 

IJ - K:ıza heyetine terettüp eden frrk:ı işlerini 

göı·ür. 

Madde 67 - Kaza heyeti idnresi ayni zn-
manda fırkamn kazadaki meb'us intilıahı teşki

lat m<>rkezidir ; btz:ı heyeti icbreleı·i bü1ii ıı teş

kilat ve lmdrt'tleı·ile fırlm ın eh\ıs nnnıze1lrı·inin 

muv:ıff~ıl iyetini temin edcı · l c l'. 

V ILAYET 'l'EŞK1LATI 

Vililyet ltongTesi 

Madclr 68 - Vilfıyet kongre~:i senelle biı · defa 
vakti ımıayyeninde i çtim:ı ecl(•ı· . 

Madde 69 - Vilayet kongı·esi kaza kongreleri 
tarafnıcl:ııı göııdrrilen üçc ı· müınessildeıı teşckkül 

eder. 

Madde 70 - Kongı ·eııin ınüzakereye iptidaı·ı 

için mürettep l'ız:ınrn nrsfınd an hü· fa z l nsırı ın lnı

lnııınasr şatttrr. 

Madde 71 - Vilayet kongrrl e ı·i: 

A - Kon grey i id:ıı·e i ~: n h ir lı i ı · iıı ci ve bir iki n . 

ci reis ile iki katip seçer (Müfettiş mevcut olduğu 
takdirde kongrenin tabii reisi olur). 

B - Vi layet heyetinin bir senelik faaliyet ra
ponmu tetkik ve müzakere eder, 

C - Azası üçten beşe kadar olmak ii.zere niznm
nnme, layiha ve hesap encümrnleri teşkil eder, 

D - Müfettişin takdirine göı·e beş veya yedi ki
şiden ibaret vila.yet idare heyeti ile lüzumu kadar 
yedek fizayı intihap eder ve o seneye mahsus 
olınak üzere büyük kongreye gidecek iki mümessil 
ile iki yedeği seçer. 

E - Vilayet meclisi umumisine, belediyelere ait 
umut· için prog-ram tanzim ve nizarnname tadila
tı ile kongı·eye vel'ilmiş olan raporlarr, dermeyan 
ed ilen tcklifatı ve mahallin ihtiyacatı umumisi hak
kmdaki mütal eatr tetkik ve ilızar edeceği layiha
larr müfcttişliğe tevdi eyler. 

F' - Tekmil vilfi.yet teşkilutrıun bütçesi vilayet 
kongresinde tesbit olunur; şöyle ki: Kaza kongre
Jel'in ce tevhiden tesbit edilmiş olan köy, nalüye ve 
kaza masraf bütçelerile vilayet heyeti tarafından 
:ı yrrca Yedlen masraf bütçesi tetkik rdilir ve her 
kazanm kudreti vili:\.yetin umum teberruat ve va
ridatı sairesi ile birlikte nazarr dikkate almarak 
azadan tahsili icap eden varidat kongrcce kazalara 
tal:siın ve kaza idare heyetlcı·incc nahiye ve köy
lerdeki ftzalardan taahhüt ve kudreti maliyeleri ııis

betindc tahsil edilmek üzere temin olunur. 

Vilayet ida1·e lıeyetlm·i 

:Madde 72- Vi layet kongreleri ta.rnfından inti
hap l'rli len vilayet idare heyetlerinin keyfiyeti in-
1 ihapJan mmtaka müfettişliğinin tasvip 'e inhasr 
üzerine umumi heyeti idarree tasdik edilir. 

Vilayet idare heyeti : 
A- M:mtaka ınüfettişliği ve kaza idare heyetleri 

ile her türlü muhaberatr yapar, -
1~ - Kaza heyetlerine müfettişlikten aldığı fikr1 

istikameti verir, 
C - F'ırk:ı nizamnaınesinde tadiline lüzum gör

düğü hwmsnt ile vilfıyet Mec lisi umumisine ve be
lrdiyeye nit umur için vilayet kongTesine rapor 
ih7:ıı· rder, 

D - Viluyetin id:ıri , zim'i, iktısadi, mali v. s. 
iht iyac:ı tı hakkında viHlyet kongresine rapor ha
z ıl'l:ıı·, 

E - Viln.yet masraf bütr,:esini tanzim ve vila.yet 
nıahfeliııi idare eder, 

F - Azami üç ayda bir kere frrlça hayatma ve 
fanliyotine daiı· miifettişliğe rapor verir, 
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G - Vilayet dahil in deki :fn·ka mensuplarının leden fırka azasr taahhüdatım tamamen i:fa etmiş 

miktarını tespit eder ve kuvvei umumiyesini bil- olduğuna dair mensup olduğu heyetten bir varaka 
dirir, 

H - Kaza heyetlerinin intihaplarım tetlcik ve 
müfettişli~çe tasvip edildiği takdirde tasdik eder, 

i - Vilayet Meclisi umumisine, belediyelere ve 
sa ir teşkiHitr mahalliyeye kaza heyetlerine frrka 
narnma tesbit edilecek namzetleri tetkik ile nihai 
kararı istihsal için noktai nazarım müfettişli.ğe 

bildirir ve namzetlerin kazanmasını temin eder, 
J - Vilayet heyetine terettüp eden :frrka urouru

nu teclvir eder. 

Madde 73 -- Vilüyet heyeti idareleri bütün 
teşkilat ve kudretleril e frrka meb'us namzetlerini 
ka za n clrrr r·. 

Beşinci kısım 

Kongreler 7/(ll.:kında umumi rıli ktwı 

Madde 74 - Büyük kongre umum1 reisin davet 
' ettiği zamanda topl amr. 

Madde 75 - Vilayatta halk kongreleri ile nn
hiye, kaza ve vilayet kongreleri her ta
rafta eylUl ile kıinunusani ayları arasmda toplamı·. 

Kongrelerin toplanma tarihini müfett i şl eı· kfll ibi 
umumilik ilc bilnınhabere tesbit <'derleı·. 

Ahkamı maliye 

Matlde 76 - Fırkanııı varidatı ; auısnun şehri 

veya senevi ola r·ak h et' kaza heyeti idaresinin 71-
inci maddenin (F) fıkmsı ınuci·bince tayin cdec·cği 

yardım akçesinelen ve maha1ll teşkilatm edineceği 

emval ve emlak geliı·ind eıı ve vukubnl:ı c:ı k tc beı·

ruattan ibıuettir·. 

Madde 77 - Varidatm ahzi , sadr ve kaydı 
matbu nüınuııeleı·e t evfikrııı yaprlıı· . Her tarafta 
ayni mazbntiyeti t em in i ~ in !ın husus tali.mntna
me ile t ayin ed il ir. 

alır ve gittiği mahalde ~ra teşkilatma bu var:ıkayı 
g-iistrrerek na kleıı ka yeledili ı·. 

1 nzibcıt ahkılmıı , 
Madde 81 - Unıum1 esasla r·a, büyük kongrenin 

ınul-::aıTeratma, !'iyaset divaurıım tebliğatma riayet 
etmiyen ve meb 'us intihabatmda fırka. 

namzetlerine rey vermiyen veya aleyhinde çalışan 
fn·ka azası, o vilayet idare heyetinin esbabr mnci
beli teklifi ve bunun müfettişi ikçe tasvibi ve uruu
ıniriyaset clivaıu kararile frrlmdan ih raç edilir. 

Madde 82 - Fırka divam veya umumi heyeti 
idare kar:ırlarma muhalefet eden biı· fn·ka ilzasr 
hakkrnda hareketinin mahiyetine göre o vilayet 
heyeti idaresinin esbabr mucibeli teklifi ve bunun 
müfettişlikçe tasvibi üzerine ihtar veya umum] ri
yaset divam kararr ile frrkadan ihr:ı ç ce~alarr tat
bik olunur. 

Madde 83 - Mahalli bil cümle meclisler ve te
şckküll cre namzet göster ilen frı·ka azasına rey ver
miyeıı veya aleyh inde ı;:a lrşan :fn·kn. azasr veya 
kongrelerin proğram ve ınecalisi malıalliyedcki. 

f :ı-lm gmplarının karar olarak kabul ettiği husu
sat ve verdiği veçhe haricinele lı a r·eket eden veya 
frrkanın şeref ve haysiyetini muhil e:f 'aJe mute
ew,;ir olan fnka nı cusubini o vilfıyet heyeti ida
ı· esinin esbabr mucibeli teklifi ve bunun mü:fettiş
Jikçe tasvibi üzcı·iue hareketin in mahiyetine göre 
ilıtar veya umuml: riyasct divanının karar il e f ı r

kadan ihı·aç edi lirler. 

Madde 84 - Mah:ılle, köy ocak heyetlerile na
h iye, kaza idare heyetlerine mütevaliyen üç içti
mada bila mazeret gelmiyen fı za bu lıusnsa dair 
mafcvk lı eyetçe müdafaasr alındrktan sonra bu 
heyet in kararr ve müfettişliğin tasdik ile müsta:fi 
addedili r. 

Madde 78 _ 'l'eşkilutııı her· kaclemesi mas- Yillı.yet heyeti idaresinde vaki olacak ayni hal 
raf bütçeleri harici ndeki :fazlai varidatr det'hal müfettişliğin t asvip ve i ş 'nı·il e ktttibi. umnmilikçe 

mafcvk teşkila.t heyetine göndeı·ir. iııtaç edilir. 

Madde 79 - Fırka uzasr taahhi:idatmr muntaza
man tecliyeye mecburdur. Teşkilatm aksamr faa
lesinde bulunmak ve intihap edilebilmek için hütün 
taahhüdatrnr ifa etmiş olmak şarttır. 

Madde 8Ô- Bir mahalden eli ğer nıalıallc nak-

Vilayet fıı·ka grııplan 

:Madde 85 - Her vilayet merkezinde ve lüzumu 
görülen bazı kazalarda mecalisi mahalliyedcki fırka 
mensubininden mürekkep bir fırka grupu teşekkül 
eder. Grup, davet vukuunua rnüfettişin ve gıya-
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bında vilayet mütcmedinin veya 
riyasetinde toplanır. 

mutemet vekilinin • Madde 95 - H eyeti idare; azasının nısfından 
ı bir fazlasite igtima ve ekseriyetle ittihazı karar 

" '~ , ... dde 8ö _ Vı'lf.yet f ı r· lr,· • o·. ı- . . .. f ı eylel' ve bu kararlar umnıni riyaset divamna tah-
ın.. ,. , • "'r up .ıunın vazı e- . b · ıı· .

1
. 

ı . · ı . b' 1. · ı 1. rıren ı cırıır. en ve tarzı mesaı eeı ır ta ıınatname ı e tes J ıt 1 

edilir. ı Madde 96 - Fırka geupu heyeti idaresinin in
I tihabı senede bir t eedit olunm; sene başı teşrini
l saııi ayrdu·. Ayni zatııı tekrar intihahr caizdir. A fll•ü.mı mütcj'e rrilw 
1 

l\lauuc 87 - Kongreler müzakcrat ve ınukane- ! . i Madde 97 - Grup heyeti idaresi J aaka llıaftacla 

ratı zapt, fızayr m<ıYeudenin i ~im defterile ı·ci:; bir kere içtima eder, gmupa ait i şl eri müzakere 
ve katipler tarafından ziri imza edilir. . ı eder· ve grup binasımı, kütüphanesine nezaret 

Madde 88 - Koııgrelercc iııtihap edilen ot ak ve ı eyler. 

idare heyetleri intilıaplarıııı müteakip tasdika in- Madde 98 - Unıuııı! reisin , grup reisinin, lıey 

tizar etmeksizin vazifeye başl arlar, şukada.r ki lm i eti idarenin veya grupa mensupolan on beş azaııın 
heyetleı-in keyfiyeti intihaplarr ta.sdikı müteakip talebi üzerine grup içt iımı eder. 

tckemınüJ eder, heyetierin tasdikı i<;in bir vilay<:ttel u del 99 U - · · 1 -~- h ld 
. . . . , . . 1 m.a e -- muını rcıs rıyaset etınecrg ı a e 

tekmıl koııgrelcnıı hı tam bularak v ıı ayct lıeyctıııın . . . . 
1 

.
11 

. . 1
1 

G 
"f · 1 -~- · 

1 
.. . , 

1 
.. d ı g rup re ı s ı veya re ı s ve n erı rıyaset !:!c er. ,rup 

mu ettı:;; ıgm ın ıa sr uzerm c um u mı ı eyet ı ı arecc jl, . 1 . .. l . 
1 

· · k · b' 
d

.k ·d· ı · 
1 

. d 1 1 
. . mtıp e ı· ı gurnp ınuza <:ere erıın ay ı t ve tes ıt 

tas ı c . ı.ınıs o ması wap c er ve m suret c ınt ı - . d 
ı ı d ·ı' cı· ı · ı ' 1 · 'd · ı i e er. ıap arr tas ı c c ı en vı ayet ıeyetı ı a.resı \aza 1 

heyetleri ni, kaza heyetleri ııahiyc heyetleri n i ve 

1 

Madde 100 - Grup içtiınalarmda grupa ait 
· nalliye heyetleri de ocak heyetlerini tasdik eder. umumi meselelerle ma. luınıı riyaset, heyeti idare ve 

yahut azalar tarafındım ileri sürülen hususat mü
Madde 89 - Heyeti idareler mukarrcratı zapt zakere edilip kararlaştırılır. 

ve azayı .ı:ııevcude tarafından imza olunur. 

Madde 90 - Fu·ka heyet leri ı 1
.
1 

. . . Madde .101 - nurup içtimalarında grup aza ı a-
<eııc ı en ı<;ın . . 
h 

. . 1 . ıı·ı rey ve ıçtıhatlarında tamamen serbesttirler 
daimi merkez ittihaz ettikleri m aha 1 arıeıncıc ı ı;:-

0rupa ı:ııeıısup vekillerle ıneb'nslara ait ve yahut. 
tiına aktedenıezler. 

zuhuı· eden Devlet ve Hükumet meseleler i hakkın-

Madde 91 ·- Vi li'ıyet kaza ve nalliye idare hey- da bil~ıkayclüşart beyaıu fikir ederler ve vekilie
etleri lüıum görüıdügü takdirde köy ve mahalle ri n heı· han g i birinden izahat talep edebilirler; 
ocak heyetleri bütçeleri dahil inde icabı kadar emin l ancak istizah fırka kararile fırka grupunda ce
memur ve haderne istihdam ederler, bu gibi mc-ı reyan eder. lstizahm meclise intikali ancak fırka 
muı·in ve müstahdcıniııiıı fırkaya ınukayyet bulun- karari le Yülnıbulur ; Frrka grupu kararı olmadan 
ması şarttır. .sual istizaha kalbedilemez. 

Altıncı kısım 

· M ectı:s t e yrııp teşkilat-ı 

l\Iaddc 92- Fıı·kaya ınemmp meb'nslann hey
eti umumiyesi fn·ka grupu namını taşır. 

Madde 93 - Fıeka grupunun tabii: reisi, frrka
ımı umumi reisi veya vekilidir. 

Madde 94 - Fı rkaya mensup Başvekil fırka 

M<\dde 102 - Grupta bilmüzakere kabul olu
nan kararlar grupa mensup bütün azalarca ınuta

dır. Ump müzakeresinde akall iyette kalanlar ek
seriyet kararma tabi olmakla ınükelleftirler. 

Madde 103 - Grup müzakeresi esnasında ha
zı r bulunuuyan azalar grupun kararından haber
dar olmakla mükelleftirler ; grup azası grup ka
rarın a karşı istinkaf ve mecliste hazır olduğu hal
de araya i ştirakten iıntina edemez. 

grupununda reisiclir. F'ırka gl'UpU bundan maada Madde 104 - Grup heyeti idaresi tarafından 

iki reis vekilile dokuz azadan ibaret bir heyeti i- intihap oluııan icabı kadar muharrikler mecliste 
dare intiha.p eder; heyeti idare kendi arasından fr eka azasmın meclise devamlarma, grupun ka
iki katip ve bir veznedar tefrik eyler. j rarlarına muvafık hareket edip etmediklerine ne-_ 
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zaret ederler; Mecliste. meseleleri n müzakereleri Matlde 113 - Divanı haysiyet, guı·up heyeti 
esnasında azaıım toplu buliınmalaruıı, toplu rey umumiyesince grup azası meyamndan intihap edi-
vermelerini temin eylerler. lecek yedi zattan t~rekküp eder. 

Madde 105 - Gnrup azaları meclis müzakere- Madde ı 14 - Divanr haysiyet asgari beş aza. 
lerinde fırka noktai nazarını teyit ile mükellef ile içtiına eder ve adedinin ekseriycti mutlakası 
oldukları gibi Meclis riyasetine, Meclis Divanı Ri- ile karar verir. 
yasetine, Heyeti Vekileye encümen azalrklarnı:ı in-
tihap esnasmda da fn·kaya mensup zcvatm intilıa

bmı temin ile muvazzaftrrlar. 

Madde 106 - Yukariki maddeele kaydoluuaıı 
makanıata intihap olunan zevat grup~a kararlaş
tırılmış ise grup ;ııaları grup karaı·ı ıuuciuiııce 

hareket etmekle ınükelleftirler. 

Madde J07- Grup~a müzakere eLlitip kararlaş
t.mlmaınış meselelerele grup azası rey ve içtihat
larmda ser ıesttirler. Meclis müzakerelerinde 0 TUP 

naınrna reislerclen ve grupça üıtihap olunmuş ze
vattan başka kimse söz söylemek salahiyetini haiz 
dğeilclir. 

Madde 108 - Fırka azası fırka heyeti idare-
sinden evvelce müsaade almaksızın mezuniyet ala
mazlar. 

Madde 109 - İşuu nizamnamcyc riayet ctmi
yenlerin hakkuıda makamı riyaset ve yahut hey
eti idare tarafındmı birinci defa rica, ikinci defa 
ihtar ve üç:üncü defa fn·ka divanının h:amrile frr
kadnn ihr:ı<;: cezası tatbik olunur. Maahazn her 
hangi bir azanın fırka mukarreratma karşı irtikap 
eylediği hata hemen ihracmı icap ettirecek derece
de ağır g·öı·ülürse fn·ka grupu· heyeti umumiyesin'in 
ekseriyeti mutlaka ile ittihaz edeceği . karar ile 
ihraç olunur. 

Madde 11 O - Fırkanın esasat ve mukarreratı 
aleyhinde fır·ka azası beyanat ve neşriyatta bulnna
maz. Mahrenı tuttüması luzım gelen fn·ka mü
zakeratı fırkaea tahtı karara alınır. 

Madde 111 - Fn·ka grupuna mensup .ll:eıl<ü' 

şehri kazançlannın yüzde birini yardım ak\esi 
olarak verilecektir. Bila talep hasb! tebcrrular 
kabul edilir. 

Divanı haysiyet 

Madde 112 - C. H . Fırkası gurnpunu teşkil 
eden zevat arasmda tehaddüs eelecek husus! ihti
lafatı rü 'yet etmek üzere bir divam haysiyet teş
kil olunur. 

lUadüe ıJ5 - Divaıu haysiyetin reıs ı 

aralannda ekseriyeti mutlaka ye reyi hafi 
tihap olunur. 

kendi 
ile in-

Madde 116 - Divanı lıaysiyet; ] ] 7 iıtei madde-
de muharrcr vazifeyi ya azaıun mürncaatı üzerine 
yahut göreceği lüzuma binaen bizzat vaz'iyet et
mek suretile rü'yet eder. Grup l'eisi dahi bu mahi
yette bir ıncseleyi divam haysiyete tevtli edebi
lirlel'. 

Madde 117 - Divam haysiyctin kararları ait 
olduğu divan reisi tarafındaıı talırircn tebliğ ve 
kararııı bir sureti berayi mallımat fn·ka grupu 
riyasetine takelim olunur. 

Madde ı 18 - Tclıliğ tarihinden itibaren üç 
gün zarfında itiraz vuku bulrııazsa karar kesbi 
kat 'iyet eder. Tarafeyııce kabul ec1 ilmemel eri ar
wlunur. Fırka riyasetine tahrireıı ile eslıabı 

mncibcli olarak takdim edilir. ltirazname reis 
tarafından fırka gmpu heyeti umuıniyesiuc on gün 
zal'frıırla arzcdilir. Heyeti umumiyece tarafeyn 
istima olundnktaıı ve azadan biri lehte, biri aleyhte 
olmak üzere iki zata söz verdikten so.nra reye vaz
oluııue . Gnıp heyeti umumiyesinin ekseı·iyetle ve
receği karar herkes için sureti kat 'iyede nıuta olur. 

C. H. Fı·luısına mensııp olacak meb'ıısl1Jrın 
1·iayet edecekleı·i noktcılcır 

Madde 119 - Me b 'usların husnsi hayatlarmda; 
ticaret, ziraat, sanayi ve sairedeki iktısadi ve mali 
faaliyetleri Devletin resmi kanuıılarnıa tabidir. 
Fakat C. H. Fırkasma mensup ıneb'uslarm meb'
uslnk sıfatını husus'i hayatı iktısadiyeleri için is
tismar edememelerine Fırka reisi uınumiliği dahi 
lıu ·us! bir itina gösterecektir. 

Matlde 120 - Sermayesinin ekseriyeti Devlete 
ait olan müessese ve şirketlerle menafii umuıniyeye 
ait mukavelei malısusaya müstenit imtiyazlı şir
ketlerde ve inhisar idarelerinde Hükumet tarafm
dım meclisi idarelere tayin olunan azalat• ve mü
essesatı temsil vaziyetinde bulunanlar fırkaya 

mensup m eb 'uslardan olrnryaeaktır . Mütbaki şir-
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ket ve rnücsscselerue m eel isi i da re azallğı kavaidi hissedar ol nı ak Devletin lı:a va idi unı umiycsiue 
umumiyeye tabidir. tabidir. 

Madde 121 - B. M. lVlecli siıı iıı Reisi Ye Rcis ve- Madue 122- Meb'asların vazifeyc devam nok-
killeri ve lera Vckilleri ve Frrka Katibi Uınumisi ve tasından vnziyetler i B. M.. M. ııin kavaicli nwh
Fırka gurupunuıı re is ve re is vekillcı· i ve Cümlıuri- :msasuuı ta bitlir. Fırkaya mensup me b 'uslnrw 
yct Halk Frrkasınrn müfettiı;;leri gerek Dev letin ala- 1:1. l\L Medisinde dcv ;ıın ııoktai naza.rıııdaıı bulun::ı.-
lcıd ·ı ı · o l <lı ·ıii·tı mı''ı"s"eseler<.le·· '"C o·e ı· ekc·e Devleti· ı ·ı . . . . . 

-<,. < · _ .. · ""' . . , '- " . f;. ,, _' "' ' -~ ' > · • . ' caklaı~r ':azıyet l<~ırk~nın. rıyasct ı umumıycsııwe 
alakaclaı olnı<ıchgr hususı .,ııh.et ve muesseseleıc1e llmsusı bır ehenıııııyetı haız olacaktır. 
ıni.iclür l üh ve meclisi idııre nza lı ğı gibi idare ve 
temsil va;~,iyet l erindeıı hakiki surette feragat eder- l\Iacl<1c 123 - C. H. J.'ırkasına nıPıı:mp nıeb'

ler. Müdürlük ve meclisi idare ftzalığı gibi bir 1 uslaı· balrıdaki ınevacla riayeti Fırl<anm ri yaseti 
idare vaziyeti o lmaksızın lıusus! müesseselerde! umtu;:iyesinc karşı taahhüt etmiş nıevkiincledirler . 

• 
III - Proğraın 

C. H. F. Proğntmımıı e::;asatı, ııiz.aııınaınenin nnıunıi esasatında yazılıdu·. .\ ncak ıııüfredatlı 

bit· proğTam yaprlmcrya l<ndar, her- dört seneele lıir toplaııııın. büyük kongreele «unınm1 Riyasetin 
beyanııı:ımesi» namı altında ve dört sene ı~ın tanzim edil en ı)l·oğram meı· ' i olur. 

1927 senesine mahsus « umumi Riyasetin beyannamesi » berveçhi atidir: 

Cümhmiyet Halk Fırkası cümhuriyetçi , lfıyik, hall<<;ı ve milliyct~idir ve millet in iktisadi mena
fiini temin etmeğ·i birinci derecede haizi cheınıniyet addedcr. işbu esasat fırknımz içiıı bütün siya
setinde ve bütün kanunlarm vaz ve tatbikında hakimdir. 

Dcıhili, ııdli ve harici siuasat 

Dahili siyasette memleketin her tarafında sarsılmaz IJiı· emniyet ,-c asayışııı lıüküınr;ın o l ıııası 

eu evvel ııasbı nazar ettiğimiz noktadır. Memleketin içinde hulundnğ·u inkişaf devrinc1en az zamanda 
azami semeı-at istihsali ancak bütün vatandaşların huzur ve emniyeti ve memleketin asayişi en 
ufak arızalnrdaıı bile ınahfuz bulnndnrulımık il e kabil olacağına kaniiz . 

Fırkamrz nüfus işlerini başlıca mesaildeiı addeder. Pek mmn seneler mütemadi ve muntazam 
mesaiye ihtiyaç gösteren nüfus meselesi iktisadi, f('ııııi, içtimai ve siyasi noktai nazaı·dan mürekkep' 
ve münkasem olduğu bütün cephelerile mütalea olunmak ve yekdiğcrini ikmal edecek ınüselscl tcda.biri 
mütcmacliycn mcvkii tatbika koymak kararmclayız. Mükemmel ve doğru tahrir ni.ifnslara istinat et
mek lazmt gelir. Nüfus po l itikası fırkamızııı en mühim biı· faaliyet salıası '()lacaktır. 

Fırkaııuz iııtihabatı umumiyede bir ele ı- cceli iııtihap usulünü tahakkuk ettiı·meği gaye addeder. 
Memleketin bilhassa nahiye teşkilatma 1aalluk eden umumi idaresinde Ye en · mi.ibreın vesait ve 
ınuvasaHitın temininde bir dereceli intihap usulünü temin etmeği istihclaf edecektir. ne kadar zaman
da bu neticenin elde edileceğini tayin etıneğe imkt'tn yoktu ı·. Ancak fır-kamrz bunu mümkün olan 
hadeli a.zamide tacil etmcğe çalışacaktır. 

Rüesayi memurini mülkiyenin sa liıhiyeti lazımeye ımı] ik olınasıııa itina ve bu hapta mevzuatı 
kanuniyemizde icap eden alıkamın derpiş edilmesi ihtiyacatııııızdandır. Kezalik iktısadl ve coğr·afi 
nıünasebat nazara almarak nahiye teşkilfttı ynpılınasr mahalli idareler-e kıU i salahiyet veril
nıesi ve taksimatı mülkiyenin vesaiti münakalenin tekenııuülü nisbetinde mütemacliyen islah edil- . 
mesi ehemmiyet verdiğimiz meselelerdendir. 

Adli siyasette: Muasır demokl'atik medeniyetiıı zilıniyet ve desatirini Türkiye Cümhuriyetinin 
adli kanuniarına ve teşkilutma mesnet ittihaz eylemek ve haklun feyizlerinden en seri ve en 
basit vasrtalarla halkı müstefit lularak adaleti vatandaşların kapılarına kadar götürmek esaslı 

umdemizdir. 
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IIaric1 siyasetimiz: Devlet lıaysiyet ve mevcu diyeti ıı i n ve milletin uzun ıııiicadelat neticesinele 
kazanclrğ·ı hukukun her halde muhafaza ve ınüdafaasr başlıca vazifemiz ola ı· ak sulh ve musal eme
tin . muhafazasına müstenittir. Bu huclnt dahilinde ve fil1 müsavat temin eden mütekabiliyet daire
t; indc bcynclmilcl dostane ınü.nasebatııı tarsin ve tcvsii taraftarıyız. 

Mcıarif siya~cti 

M aarifiıı milli, lüyik ve tek mektep esasına nıiisteıı it olması uınclemizdir. Terbiyeele hedefi
miz milli cemiyetin medeni ve içtinıai kıymetini yükseltecek ve iktisadi kudretini arttıracak 

vatnndıışlaı· yetiştirmektir. İlk tahsil in meccaııi ve mecburi olması esasınm en kısa müddet 
zaı·.fıııda bilfiil tahakkuk ettirilmesi ni birinci derecede cheınıniyetle takip ediyomz. 
il k tahsili hitiren vatan c;ocuklarmrn muhtelif istidatları inkişaf edebilnıcli ve 
oıılann madcll veya manevi sahada mü.stahsal olabilmeleri t emin edilebilmelidir. 
Onnıı i ~iıı terbiyeyi uumıniye müesseseleri yanında meslek mektepleriıü inkişaf ettirmek maa
rif siyaseti'nıizin ana hatlarmdandır. İlk tahsili alaınaırıış gençlere her vatandaş için lazım olan 
mallımatı boş zamaıılnrıncla halT( dershanelerinde ,·erıneğc çalışmak, muhtelif iktisadi işler gören 
vatandaşlarm istihsal kudretini arttınıcak meslel<i kmslıır açmak maarif proğraınıımza dahildir. 

Dariili'i:inuııuınu zu _ve ali müesseseleriınizi memleketin ilim ve yüksek tektük adamlarına olan 
ı:;cdit ihtiyacı temin eyliyecek veçhile tensik etmek ve ilim adamlarımıza layik oldukları ıistikbali 

Ye mcvkii hazırlamak esaslı umdel er iınizdendi r. 

Sanayii ıı ef ise müesseselerini n inkişafrna çalış ıl nca], ve yüksek san 'at k~ r yetişebilriı.esi için la zun 
gelen muhit hazırlanacaktır. Tür k dil i ıı i n kavait ve J Üt;"ati mazbut bir l isa n hal inde te ka mü i edebil
mesini ve her nevi fikir ve hisleri ifade edebilecek bir hale o·elınesini teshil eyliyecek tedbirler itti
hazı mültezeındir . Çok mühim olan harf meselesini düşünüyoruz. 

htimcıi ve sı lılı i siy1ısct 

1 \; tiıııııi Jı:ıyatııııı zda ailenin ınahfuziyet ve resaneti istinat ett i ğ imiz eıowstır. Hürriyet H' halk
<: ılık prensipleri nin mennettiği her türlü. müdahalftttan azaele ob-ın sağlam aile hayati içtiına!· 

sahada bnş l ıca elikkat edeceğimiz ınevzudur. Çocuk hayati il e sm·eti mahsusada aluknl1 :ıı·ı ;:. Ço
('Ukl ann muhafazası ile mustahsrl ve aileye faicleli olabilmesini ınüteınadiyeıı taharri YC t<ıl,'ıı ei

ıııel ; ka ı·nrı ııdayrz. Bu suretle tcvellüllatı memleketin başlıca se rvet ve mesııedi adllcdiyorn,: . 
.:ır es n i sahasında i ll{ gayemiz memleket te say i, ailecl€ ve ferdde ça lrşkaıılrğı teşvik ve teşci 

ey lemektir . 
Memleketin refa h ve Raacletiııin teminine hJ.dim Yasıta \'(' sc n ·eti n hc ı: şcyüen evvel aileele ve ce

miycl tc tasarrnfkilr olmakla tedarik edilebileceğ i kananti ı ı i fırka nın bütün hattı haı·eketl c riııdc ta
kip edeceğ iz. Hayat pah a lrlığına karşı usul dahilinde ve ıııütcm:ıdiycn mücadele etmek karaı·ındayız. 

Nl em leketimizin sıhhı'şeraitiııi hifzi ssılıha ilmi hututu dahi linde islaha ça lışmak ve içtimal maraz
lari n mütemadiyen mücadele etmek hıfzıssıhha l;;:ı.l\'a:diııc riayet i ç;iıı halkr musrı-ran Ye bila fasıla 
teıwir eylemek ve bu hedeflere Yası] olmayı kolay la ştırn cıık sılıhl ve i ~t i mal kanunl ar yapmak ve 
feıı ııl ınüessrseler aı::ınak ve muvakkat veya daim! smette c;a lrşmak k:ıbiliyetinden mahrum kalacak
l arı himaye esbabım ihzar eylemek fırkaınızm hede.fle rid ir. 

Jl1 ali siyaset 

13iz 0!'rnaıılı 1 mparatorluğıınu yıkaıı ve bu im paraturl uğun iııkisamına zcmın lıazırlıyaıı nıusi

bctl erin başında maı t bulıran amilinin bul unduğu kaııaatjndey iz. 
Mali bulıralll Yariclat ve masarifi dedet arasmda muvazenesizlik ve mali kudrctiıı Devletin esas 

ihti yaçlarını tcmine ademi kifaycti gibi başlıca iki noktada hnlasa ediyoruz. Fıİ·kaınız her iki ııok
tannı cümhuriyctte teminini mal! siyasetin esası kabul eder. 

Meclisten açık bütçeler çıkarmamak, bütçenin vahdet ve umumiyetini ikınal eylemek muhasebe ve 
mü.rakabc kuyudunn itina ile takip eylemek hedcfimizdir. 



• 
Ayni zamanda hazinenin kudretini devletin mevcudiyet ve ihtiyacatım temin eyliyccek derecede 

tezyit ve tevsie çalışınağı vatan iç: in ve bütün vatandaşlar için lazimei hayat telakki ediyoruz. H er 
nevi kaçakçılığa milletin hayatına ve hazinesine cl ıızatan en vahim bir kast nazarilc bakıyoruz. Ka
çakçılıkta mütcmadiyen uğraşmak ve her nevi kaçakçılığ'I son lcuruşa kadar kali ve izalc etmek için her 
kanunu ve her tcdbiri vücuda gctirmeği caiz ve lftzım görüyoruz. 

Islahatı maliycyc bilft inkıta devam edeceğiz. Vcı·gilcrimizin c in::ıi, t cıı enrüü, cibayl't i üzerind e 
mütcmadiycn tckarniii vücuda getirrneğe çalışacağız. 

Gümrük tarifelerini milletin iktısadi mcmıfii ıw dahi tevfik etıneğc ç:alışmak ve tckaüt mnunınu 
asrl wml ve t eminata istinat cttirmek emclimizdir. 

İkt ıwırliyat 

Memleketimizin İktısadiyatı ciimhuriyctin ilanından beri mütcmacliyen inkişaf cyl cıniştir. İthalat 

ve ihracat arasındaki !ıisbet mütemacliycn salftha doğTu ilerlcıniştir . l\'[cml eketin iktısadiyatr ,, noktai 
nazarmclan aticlc dahi biran evvel iktısadi açığın itfn::ıı ve iktısadl kuclrctin artırılması takip eelece
ğimiz başlıca hedefler olacaktır. 

Biz bcrr1 ve bahri muvasalatm teminini bu maksat la şimcndifcrler ve limanlar inşasım ve ticareti 
bahriycnin tcşciini memleketimiz iç:in iktısadi tcdabirin başında tclfıkki ettik. l<-,ırkamız bu ınaksatla 
ittihaz ettiği tedabiri takip ve tcvsi edecekt ir. 

Aleluınuın kredi müessesatını dahi başlıca tedabirden addcdiyonız. Küçük müstalı sil olan ziraat ve 
sanayi crbabına kredi temin edecek itibarı zirai birlikl eri ve mütckabil kredi bankalaı·ı, koopera
tifler tesisini tcşci ve temin ctmcğc çalrşacağı;ı;. 

Devlet Bankasım biran evvel vücuda getirmcği ilti zn m ediyoruz. Paramız takriben on seneden 
beri fevkalaclc müşkülat içinele bulunulmasına rağm en komşularımrza nisbetle daha yüksek krymettc ve 
alelumum miistakar bir halde kalmıştır. Paramızın sağ·lam olarak her vakit ayni kudreti iştiraiycyi 

haiz bul unmasım temin eelecek tedabir cheınıniyetle tl'lk ik ve tatbik olunacaktır. 
Ekserisi mcvadı iptidaiyc cinsinden olan milli mahsulatımızm ıslahını ve madcnl cr ve ormanlar 

gibi milli sel'\' et ler imizin i:ıııkişafrm tahakkuk ettire cek tedabir alacağ·rz . Sanayiele , küçük sanayiin ve 
o sanayiin , inkişafı için icap eden fcnni vcsait.in ve sınai kooperatifierin ve muhtaç oldukları krc
dil erin teminin e çalışacağız . 

Fakat büyük sanayiden memleketin her suretle mnhta<} olduklarını t edricen tahakkuk ettirmeği 

gaye adclediyoruz. Memleketin iktısacl1 açığrnı en CV\'el kapayacak sanayiin mensucat sanayii olduğu 
müşaheclc edilmektedir. 

İktısadi inkişafat için vazolunacak kanunlarm ve devletçe almacak tedbirlerin münhasıran halkın 
umumi mcnafii mülahazasına müstcnit olması başlı ca gayemizdir. Ne kadar mühim olursa olsun husus'l 
bir menfaatin temini veya vikaycsi için devletçe tcdbir alrnınasma ve bahusus cfradrn husus! mc
nafii iç: in hazin ci devletten bilvasrta veya biHl.vasıta her hangi bir fa ide beklemek gayri mümkün 
n gayri eaiz olduğunun kanaat haline gelmesine bilhassa ch eınıniyet veriyoruz. 

-



2- Serbest Cümhuriyet Fı rkas ı 

··-
A - •reşkilat 

Serbest Cümhuriyet Fırkası, Gazi Hz. ile Fethi Beyefendi arasmda teati edilen atideki mektup
ları müteakip teşekkül etmiş olup Gümüşane Meb'usu Ali F ethi Bey Lideri ve Kütahya Meb 'usu Nuri 
Bey Kat ibi Unıuınisidie. Atideki zevat fırkanın " Mcl'kezi Ocak, azalarıdır: 

Ankara Meb'usu Talat B. 
Bilecik » Rasim » 
Bursa » Seni h » 
El aziz » Naleyetti n » 
Erzunmı » Tahsin » 
-Istanbul » Haydar » 
l stanhul » Süeeyya Pş. 

Kars » Ağaoğlu Ahmet B. 
Kocaeli » İbrahim » 
Niğ·de » Galip » 
Sinop » Refik JsmaiJ » 
Şebin Karahisar » MemetEmin » 

EsaSPil Fn·knnrn Meclisteki azaları bu 14 za1tan ibarettir. . .. 

Gazi Hazretlerile Fethi Beyefendi arasmda teati olunari mektuplar 

9 - Vlll - 1930 

'l'ürkiye Rcisrcümhuru Oazi Mustaf:ı Kemal Hazretlerine 

'Pariste bulunduğum beş buçuk sene müddet zarfmda hariçten memleketimizin ahvalini takip 
ve tctkik ettiğim gibi hemen hel' sene ınezuniyctlc vnt:ı.ndrı geç irdiğim kısa müd<letleı· esnasmdrı 

müş:ıhedcleriıuiu ycrdiği intibal:ııb tetkiklerinıi tnmik etmekten hali kalmachm. Hasrl ettiğim fi
kir ve kanaatlerimi arzetmekliğ· imc müsaaclei Celilelerini istiı'lı:ı.m ederiin. 

Yelmazarcl:ı göze çarpan ve unınmiyetle hissolunan hie sıkıntı vrırdır ki o drı mali ve ilürsadi 
vaziyetimi zin geçirmekte olduğu buhrandır. 

Pilvaki mevaddr iptldaiye fiatlarmda dünya piyasasında lınsıl olan düşkünlük hemen lıer 

memleketin iktisadi faaliyetinde az çok bir durğnnluk vücuda getirmiştir. Ancak mcmlckctimizdc 
diğer yel'lere nazaran daha fazla hissolunan iktısadi muzayakaya bu uınunü esbapta.n maada Hüln1nıe
tin beş senedenberi takip etmektc olduğu mail ve iktmnd! siyasetin de amil olduğuna ka.niim. Hü-
1-:fı.mct mali kudretimiıle gayri mütcnasip ve bu günkü nes il için gayri miismir masraflara girmiş 
ve bu masrafları: temin iı;:in halkın tahammülü fcvkincle vcrgilrr koymuş, dahili san 'atlar ve 
mahsüll erimiz hakkilc himaye ve t eşv ik edilmemiş olması yüzünden ihracatrınıza seneden seneye nok/ 
san nriz olmuştur. Hükı1m ct~e ih1iyaredil en fedakarlıklarm miihim bir kısmi pek ağır faizlere 
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ve diğer kısmı da ecncbi ithalatma ve dolayısile döviz mübayaasma sarfedilmiştir. lVIilli paramrz 
endişeli surette sukut etmek tehlikesini gösterineeye kadar paramızm kıymetini tesbit için esaslı bir 
tcdbir alınmamıştır. 

Bu hallere ililveten tcvzii adalet hususil c dahili ve harici siyasetlerdeki noksanları dahi tafsil 
ederek maruzatımı uzatmak arzu etmiyorum. Hulilsa memleketimiz Lozan ahitnamesinden beri her 
türlü kapitülilsyon kuyurlundan fizade olarak geçirdiğ·i sulh devrinde köylülerimizin şükrana lftyik ça
lrşmasma ve bütün halk sınıflarının memleketimi zi yükseltmek iç: in ift ihara şayan gayretlerine rağ
men hasıl olan netice memnuniyet · bahşolmaktan pek uzaktır kanaatindeyim. Kendilerine karşı de
rin muhabbet ve hürm et besl ediğim Hükümet ti calinin şek w şüpheden ari gayret ve hüsnü ni
yetleri karşısında böylr bir neticenin nası l olduğu nu kendi kendime sormaktan bir an fariğ olmadım. 
Bu sualin cevabrnı ancak B. :ıvı:. lVIeclisinin bir fn·kadarı müteşekkil olmasmda buluyorum. Filvaki 
fırka azasrnrn kendi kabinalarını t en kitten ihtiraz etrn clrri sebebilc M. lVIcclisiııde serbest müna:kaşa 
azalmış ve Hükümet gayri mes'ul dcııccek bir halde kalmıştır . Zatı Riyasetpenahileri bu memleketi 
müthiç düşman istilalarrna karşı tarihte misli göı-ülmcmiş bir hamaset ve şiddetle müdafaa ettiniz. 
Tarihimize gayet parlak bir muzafferiyet kaydcttiniz. Bütün vatan cvlftt larrm ş imdiye kadar hisset
medikleri istiklftl ve hüniyctc kavusturdunuz. lVIemlekctimizi medeniyet yolunda yürütmekten medc-, ' 
ncn köhne tesisatı kaldırdımz . Cümhuriyct tesis ett iniz. Bu suretl e vatamn cbedi minnet ve şiile-

ranma ve uınum insanlrğm takdir ve hayranlrğma hak kazandınrz. Cümhuriyet idaresinin mcmlckc
tiınizde ebedileşmcsi i~in bir frrkalı Hükümet idarcf<i yerine hürriyeti müankaşayı tesis etmek ve Hii
kumctt.cn millet işl er i hakkrnda ciddi hesap İstemeği temin etmek ve bu iş lerde hata varsa herkesin 
gözü önünde cereyan cdccrk serbest. münakaşa ncti crsiııd e tashilıe çalışmak gayretler inin Jıusul bu]ma
snıa Cümlımiyetin hanisi olmak srfati lc Jı cı·kestcn evvel Zatı Riyasct.penahi lerinin taraft aı· bulun
duklarrna asla şüph e edemem. 

Cümhuriyctin aşıldı olmak sıfatile bn ~ayel erin husulü mukaddrs cmclinde, binaenaleyh tam ve 
hakiki Cümhuriyetçi bütün maııasile layil\ ve fakat Cümhmiyet Halk Fırkasıııın mali ve iktisadi ve 
dahili siyasetlerinin bir çok noksaıılarrna mütearrz bulunan ayrı bir Jn·ka il e siyasi mücadele sah
nesine atılmak azmindeyim. Zatı Devl et l e ı·i Reisicümhur olduktan ın aada şimdiye kad ar mensubu 
bulunduğ·uın Cümlıuriyct Halk Fırkasının da u mumi reisi olmalaı·ından naşi işbu siyasi azmimin 
nıı..zan Devletlerinde ne yolda mazhan telakki buynml nc:ığrnı bilmek lüzumunu hissediyorum. Ce
vabı Devletl eeini bekler· ve en derin nıuhabbeti ka lbi yenıle ber·abc ı· hürmet ve tazimatlannıı tak
dim eylerİnı efendim. 

A. Ji'etl1 i 

........ 
11 - VIII - 1930 

Gazi Hazretlerinin cevapları 
" ., .~ .. ~ . 

Azizim Fethi Beyefeııdi, 

9 ağustos J930 tarihli mektubunuzu aldım ve d ikkntlr okudurn. Kendim i ınütal ealarımza ve sn
allerinize Reisicümhur ve Cüınhuriyet Halk Frrka .~ r!ıııı l'nıuıni Reisi olarak iki sıfatla muhatap 
gördüm : Ma lümdur ki resmi vazifem dolayısil c hen h u gün Cümlmriyet H <1 lk Frrkasmm Umumi. 
Reisliğini fil eıı ifa etmemekteyim. 1' ill Riyaset ismet Paşa tarafından ifa olunmaktadır'. Reisi
cümhurluk vazifesinin hitammda bizzat teşkil etti ğim Cümhuriyet Halk Fırkası Reisliğini fileıı ifa 
edeceğim tabiidir. 

Hükümetin İcraatma mütcallik olarak scrdeyl ediğini7. noktai nazarlarm zamanmda mevznbahs ol
dnk~a cevaplarını vermek hükümete ait olacaktır. Bu suretle hakikatlarm daha açık meydana çıku
cağına şüphe yoktm. B. M. Meclisinde ve millet muvacPhesinde m!ll ct i şleri nin serbest münakaşasr 

ve hüsnü niyet sahibi zatl arın ve fırkal arın içtihatlannr ortaya koyarak millet in ali menfaatlerini 
aramaları benim g-en<.ıliğimdeıı beri aşrk ve taraftar olduğum bir sistemdir. Rrisicümhur olarak yal-
mı fi len Cümhuriyct Halk Fırkası Reisi bil e bnlunsay<lım . frrka programını ve şrraiti tenkit eden 
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ve insani ve siyasi ahlakına emin olduğum sizin gibi bir zatin miitalealarım dikkat ve muhabbetle 
dinlerdİm ve istifadeli bulunurdum. Memnuniyetle tekrar görüyorum ki layık Cümhuriyet esasmda 
bcrabcriz. Zaten benim siyasi hayatta bir. taraflı olarak daima aradığını ve arayacağım temel bu-
dur. Binacnaleyh Büyük Mecliste ayni tomele istinat eden yeni bir fırkaıun faaliyete geçerek 
millet işlerini serbest münakaşa etmesini Cü.rnhuriyctin esaslarından sayarım. Bu itibarla noktai 
nazaı·larrnızı ta kip için siyasi mücadeleye g·irmenizi bittabi hüsnü tcla.kki ettim. Reisicümhur 
bulunduğum müddetçe Rcisicümhurlnğ·un uhtcmc teslim cy l cdiği yüksek ve kanuni vazifeleri 
Hükümetle olan ve olmıyan fırkalara karşı adiluıı e ve bitarafane ifa edereğime ve layık Cümhu
ı·iyet esası dahilinde fırkanrzrn her nevi siyasi faal i~·rt coreyanlan n m bir man i aya uğranuyacağına 
emniyet edebilirsiniz efend im. 

Rcisicümnur 
Gazi Mustafa Ke·nıal 

B - Nizarnname 

Frrlmnm n i zanı namesi berveçlıi zirdir: 

SERBEST, LAYİK, CÜMHURİYET F'ıRKASININ YASASI 

Umumi hükümler 

Birinci kısım 

1 - Serbest Lil.yik Cümhuriyet Fırkası cü'ınhu

riyct usulünü milXJ hakimiyetin en yüksek tcccllisi 
olarak kabul eder. 

2 - Serbest Layik Cümhuriyet Fırkasının esas 
gayesi, cümhuriyetin istilzam ettiği şartları tat
bikat sahasında tahakkuk cttirmektir. 

3 - Bu gaycyc vasrl olabilmek için Fırka, teş
kilatı esasiye kanununun Türk vatandaşlarına va
dcttiği bütün salahiyet ve haldan her türlü halel
den siyanct ctmeği taahhüt eder. 

4 - Vicdan hürriycti, mesai serbestisi, fikir, 
kelum ve içtima hürriyetlcri, icra kuvveti, müraka
be ve kontrol saluhiyeti ve halk kütlelerinin belediye 
ve vi layet idarelerinde kendi işlerini kendileri gör
mcleri esası fıekanm hassatan benimsediği umde
lerdir. 

5 - Harsl, iktisadi, mali her türlü teşebbüslere 
yardımcı olmak ve küçük, büyük iktisadi teşeb
büs ve tcşckküllcrin inkişafrna mani olan engelleri 
kaldırmak ve memleket iktisacliyatım yükseltmek 

· ve milletin umumi menfaatlerini muhafaza için dev
letin mükellef olduğu murakabe lıududuııu tecavüz 
edecek müdahalclere meydan vermemek Frrkanm 
varmak istediği gayedir. 

6 - Serbest Layik Cümhuriyet FırkaRrnm mü-

cssisi sabık Başvckil Ye Paı·1s Büyük Eçisi Fethi 
Bcyefcndidir. 

İkinci kısım 

Fı?-kcıya ginnenin şartlcırı 

7 - On sekiz yaşını ikmal etmiş, siyasi ve mc
dcı ıl hukuktan mahrum edilmemiş, sui şöhrctlc ta
nmnıamış, vatana karşı hiyanctle itiham edi lme
miş ve Türk harsini kabul etmiş olan her Türk 
vatandaşı proğramı benimsern ek şartile fn·kaya gi
rebilir. 

Üçüncü kısım 

Fn·ka teşkilatı 

Köy ve rnahalle ocaklan 

«Serbest Cümhuriyet Fırkasımn teşkilatı aşağıdan 
yukarıya doğm yürür ve ilk nüvesi köy ve 

mahalledir» 

8 - Köy ve mahalledeki fırka azaları araların
dan birisi reis olmak üzere üç kişilik bir idare he
yeti ve bir yedek aza seçerler. 

9 - Köy veya mahalle heyetlerinin ad r : Ocaktır. 

10 - Ocak aşağıdaki işleri görür : 
A - Azaları deftere kaydeder ve Fırkanm proğ

ramr haklanda halkı tenvir, halk arasmda halknı 
madd'i ve manevi yükselmesine yardım eelecek mek
tep, kooperatif, karşılıklı yardım müesseseleri gibi 
tcşekküllerin husul bulmasına çalışır. 
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B - Fırkaıun nuhiye idare heyeti ilc mulıabc- proğTamııırıı kaza h alkı üzerindeki tesirleriııc, Frr

rccle bulunur. Fırkanın köy ve mahalledeki vazi- kamn kazadaki vaziyctinc, kaza halkının ih t iyaçla
yeti lıakkmda oraya malumat verir, oradan bu lıu - . rrna ve aı:zu l arrııa, bu hususta Fırkaca yapılması 
susa ait alacağ·r talimatı tatbika ve her türlü scçil- l ilıım gr l eıı tedlıit'leı·e ait malfıınat verir ve ora
melcrde Frrkanın kazanması için çalışır, azadan fır- dan aldığı talimata göre hareket eder. 
ka aidatnu toplar, köy ve mahalle ocağrnm yıllık C - Kaza ocağ·ı lıcsaplanm tutar ve yıllık büt-
bütçcsini hazırlar. ç:csini yapar. 

Mahalle ve köy ocağrnrn fcvkindc ııalıiyc ocağı 

vardır. 

Ncılıiye ocakları 

Villiyet. teşkilatı 

Kaza ic~kiWtımtt fevkinde vi layet teşkilatı 

bulunur. 
ll 

12 

Nahiyc ocağı beş kiş iden tcşckkül eder. 
15 - - Vilayet oeağı birisi rcis, birisi kaL ip, birisi 

Nahiyc ocağı haftada bir kere içtiımı eder ımıhasebec i olmak üzere dokuz kişiden tcşekkül eder 
ve aı:;ağıdaki · işler ilc uğraşır: 

A - Köy ve mahalle ocakları ile muhabere eder. 
Köy ve mahalle ocaklarına talimat verir. Fırka 

proğrammrn anla~rlmasaı müşkül görünen kısımları 

Jıakkmda ocaklara izalıat verir ve o yolda halka kon
feraus lm· · ve nı ey 'izeler· Yerilmesi ı ı:; u ı t ed
birler alır, ocakları çaJıı:;mağ·a sevkeder, halk ara
sında faidcli teşebbüslcrin ve tr~ekküllerin kazan
maları için çalışır. 

ve vilayet kongresi tarafından intilıap olunur. 
Vilayet ocağı on beş günele bir toplanır ve aşa

ğıdaki işl erl e uğraşır: 

A - Fırkaıun merkez ocağı ilc ınulıaberc eder. 
Vil ayet dahilindeki merkez taşkilU.tııun çalışmala

rına, Fırka azalarınııı miktarına, Fn·ka ile halk ara
~mdaki. alalm YC münasebctlerc ve ahalinin arzu ve 
ihtiyaçlarına ve Fırkaca yapılabilecek işlere ait ma
lu mat verir ve Fırka teşkilatma bildirir. 

B - Kaza ocaklari le mulı abere eder, F'ırkamn 
merkez ocağındau a ldığı talimatları ve tamimieri 
tebliğ eder, kaza te~kila,tınnı çalışmalarına ıı czaret 

eder. 
Fırka proğrammrıı kaza ocaklan tarafından an-

B - Kaza ocağı il c muhabcre eder, bu ocağa 
nalüye ve köy ocaklarmm faaliyetlerine, Fırka proğ
rammm halk yaşayışrnda ~wsulc getirdiği dcğ·işik

liklcr ve nalıiyc halkının ihtiyaç ·ve arzularına dair 
malı1mat verir ve bu hususlara dair kaza ocağrndan 
talimat alır. ht\>ı lması için izahat verir, kaza ocaklarma hallu 

ve ir~at zımıunda yapılması faideli olan konferanslar 
ve mev 'izeler iç: in ıncvzular hazırlar ve her türlü 
seçimlerde Fn·ka namzetlerinin kazan l arı için 

C - Nalliye ocağının hesap defterini tu tar 
yıllık bütçesini yapar. 

1\.aza t eşkilatı 

:Knhiyc ocağının fev kindc kaza ocağı vardır. 

13 - Kaza ocağı kaza kongresi tarafrndaıı seı; il
miı:; yedi kişiden ibarettir. Bun l arın birisi rcis, bi
ri:,;i kiit ip, birisi de muhasebeci olar. 

Üı; kişi de yedek bulunmak üzere seçilir. 

14 - Kaza ocağı haftada bir kere toplamr. Aşa
ğıdaki işlerle nğraşır: 

A - Nalliye ocakları ilc mnhabere eder. Nalı iye 

ocaklarına talimat verir. Bu ocakların çalışmala

rına nezaret eder. Fırka proğraınımn anlaşılması 

için izahat verir, proğramın nahiyc halkı arasmda 
yayılmasına ve seçimler esnasında Fırka namzet
lerinin kazanmalarına çalışır . 

B - Vilayet ocağı ile mulıabereclc bulunur. Fır
ka teşkilatmın kaza dahilindeki faaliyetlerine, fıı·ka 

ı;alışır. 

C -, Vilfıyct idare heyetinin hesabını tutar ve 
yıllık bütçesini yapar. 

,1] e ı·k ez ocağı 

Vi layet oeakl arınııı ve Fırkaıun bü ti.iıı tcşkil fLtınm 

fcYkindc merkez ocağ·r bulunur 

16 - Dir umumi rcistcn ve bir nmumi katip
ten \' C bir muhasipJe uoknz azadan mürekkep olan 
1\lcrkcz ocağ·ı büyük kongre tarafından seçilir. Bırn
lara ilaveten be~ kiş i yedek aza olmak üzere intihap 
olunur. 

1 i - ~'[e rke z o eağ·ı ayda Ü<; keı·e toplanır ve 
ınüı-cttcp adedin ınut lak ckscı· iycti ilc müza.kereye 
hnşlar ve kararlar verir. 

18 - lHerkez ocağı aşağıdaki işleri görür : 
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l\ - lVIemleketteki :F'ırka ocaklan üzerine neza- rııu ve yıllık bütçesini tctkik eder. 
ret eder. D - Ocak azası ilc ııahiye kongrc~inc girecek 

B - Bu teşkilatla mulıabcrcdc bulunarak Fırka- . olan ocak mümcssillcrini seçer. 
mn işlemesi hakkında malumat alır ve icap eden 
kararları ve tedbirleri ittihaz eder. 

C - Fırkanın proğramma ve vaziyetin icabatma 
göre halkı tenvir etmek üzere Fırka teşkilatma ta
mimler yazar, direktifler verir ve konferanslar ter
tibi için . mevzular hazırlar. 

1) - Kaza ve vilayet merkezlerinde, şebir ve 
vilfıyct meclislerine intihap ol unacak fıı·ka namzet
lerini ait oldukları şehir ve viHlyct teşkilatı ile mu
habere ederek tesbit eder. 

E - Mcb 'us intihabında intihap daireleri ilc an
laşarak Fırka namzetlerini gösterir. 

F - Büyük kongrenin cncümcnlcrine ait Hlyiha
ları ve merkez bütçesini ve teşkilZıt kadrosunu ha
zırlar. 

G - Senede hiç olmazsa bir kere Merkez ocağı 
fizasından münasip görülenler teftişc çıkar ve Fır
kamn memleketteki teşkilatı ve faaliyeti haklurıda 
Merkez ocağına rapor verirler. 

Dördüncü kısım 

F' ·ıı-kcı kongreleri 

Fırka kongreleri de Fırka tcı;;kilatı gibi aşağı

dan yukarıya doğru yürür. 

Mcıhalle ve köy kongı-ele ri 

Nalıive kongreleri 

22 --- Naltiye kongreleri, nairiye dalıilindeki köy ' 
ve mahalle ocaklarıl)dan gelecek bircı: mümessilden 
tcşckkül eder ve senede bir kere içtima eder. 

23 - Kongı-c ilzalanmıı nısfnıdan bir fazlası 

ilc milzakereye başlar, ekscriyct olmadığı halde üç 
gün sonra hazır azalarla açılır ve aşağıdaki işleri 

görür: . 
A - Kendisine bir reis, bir kıltip intihap eder. 
B - Nahiye ocağ·mm raporunu, geçen sene esc 

ııasmJaki faaliyetini, F'ırkanm nalıi.ycdcki vaziyc
tini, icap eden tcdbh·leri, nalliyenin ilıtiyaçlarrnı, 
nalıi,ve ocağıımı sar:fiyatım, yeni bütçesini s~rbestçe 
tetl; ik eder ve aldığı kararları kaza ocağma gönde
rir. 

C - Kaza ocağına girecek üç mümcssil seçer. 

/(aza kong1·eleı·i 

24 - Kaza kongreleri kaza daJıilinJeki nuhiye
ler turafrndaıı gcleccl~ üçer mümessilden teşckkül 

eder ve ı:ıcnedc bir. kere içti ma eder. 

25 - Kongr ~zalanmn nısfından bir fazlası ilc 
1 müzakcı-cyc başlar ve aşağıdaki işleri görür: 

A - Kendisine bir reis, bir katip seçer. 
B - Kaza ocağınm raporunu, yıllık faaliyetini, 

19 - Mahalle ve köy ocakları yılda bir kere Fırlinıım kazadaki vaziyctini, icap eden tcdabiri, 
·kongre aktcderler. 

20 - Mahalle ve köy kongrelerine mahalle ve 
köy içinde Fırkaya girmiş bütün vatandaşlar işti

rak ederler. Fakat müzakcrcyc başlanması için F'ır
kaya kaydedilmiş olan azanın msfmdan bir fazla
sının hazır bulunması şarttır. Bulunmadığı halde 
hazır aza ile kongre açılır. 

ktt/~anrn ilıtiyaçlarııu, kaza !ıcyctinin sarfiyatını ve 
yeni bütı.;esini serbestçe tctkik eder ve aldığı karar
lan vilil,yet ocağma gönderir. 

C - Vilayet kongresine gidecek dört mümessili 
sc~~ er. 

Vilavet kongı·e ler·i 

21 - lVIahalle ve köy kongreleri aşağıdaki 
ler le uğraşır: 

. 1 26 - Vilayet kongresi vilayet Jahilindeki ka-
ış- 1 zalar tarafııidan gönderilen bcşer mümcssilden te

şekkül eder c yvılda bir kere toplanır. 
A - Kendilerine bir rcis 've bir katip seçerlcr. 
B - F'ırkanın geçen sene esnasında nasıl çalış

tığnu, görülen noksanlarr, halkın takviye ve irşadı 
ve Fırkanın dalıa müsmir çalışması için neler lazım 
geldiğini, köy halknun ihtiyaçlarrnı serbestçe mü
zakere ve tctkik eder, kararlarını nahiye ocağma 
bildirir. 

C -Köy ocağnun raporunu müzakere, hesapla-

27 - Kongre azasının msfmdan bir fazlası ilc 
ınüzakereye başlar. Ekseriyet olmadığı halde üç 
gün sonra hazır aza ilc kongre a<;;ılır ve aşağıdaki 1 

işleri görür: 

A - Kendisine bir reis, bir i kinci reis ve iki Idi
tip seçer. 

B - Bcşer kişiden ibaret olmak üzere yasa, la-
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yiha ve hesap encünıenleri teşkil eder. 
C - Vilayet ocağı tarafından verilen rapodarr, 

Fırkanın geçen sene esnasmda vilayet dahilindeki 
faaliyetini, serbestçe tctkik eder ve aldığı karar-
ları Merkez ocağına gönderir. 

D - Vilayet ocağı azaları ilc büyük kongreye gi
decek üç mümessil seçer. 

Bil!}iik kongre 

Beşinci kısım 

F'ırka grupu 

35 - F'ıı·ka grupu, Büyük l\1illct Meclisindeki 
fn·kaya mensup azalardan teşckkül eder. 

36 - Mcb 'uslar g-rup u, Fırkanın proğramma 

göre hareket etmek, Fırka proğramııun kanunlara 
tatbikine ~alışmak, ocak tarafından Fırka proğra
mına tcvfikan verilen dircktiflerc bakınakla mü-

28 - Büyük kongre senede bir kere l\lcrkez oca- kclleftir. 
ğımn göstereceği zaman c yerde toplamr. Merkez 
ocağı büyük koııgreyi zamanından evvel de top
lanmağa çağırabilir. 

37 - :Mcb 'uslar gnıpnnun rcısı , l\1cı·kez ocağı 

reisi bulunmadığı takdirde Umumi reistir. 

38 Gruplarm müzakereleri zaptol un ur. 

39 Meclis grupu hiç olmazsa beş günde bir 
29 - Büyük kongre, vilayet kongreleı·i tanı

fmdan seçilmiş azami üçer mümessil ilc Fırkaya 
mensup me b 'uslardan teşekkül eder. ioplanrr. Fakat r eis veya grup azasıııdan on beş 

kişinin isteği üzerine, grup daha evvel de toprana-
30 - Konkrc gelen azanın huzurile açılır, ek-

bilir. 
seriyet bulnıınıadığr halde üç gün sonra hazır aza 
ile kongre açılır ve aşağıdaki işleri görür: 40 - Urupun kararlan hazır azanm msfmdan 

A - Umumi reis tarafıııdan açılan kongre, ken- ı bir kişinin fazlalığı ilc verir. Verilen kararlara bü-
disine nıuvakkat bir reis ve dört katip seçer. tün azaların tcbaiyct. etmeleri mecburidir. Hazır 

B - Layiha, hesap, yasa ve murakabe encümen- bulunınıyan azalar verilen kararlardan lıalıcı·dar ol-
leri için yedişer kişi seçer. . malda mükclleftirler. 

C - Fırkanm bir senelik faaliyetini, Merkez 
41 - nı·up narnma yalmz rcis söz söyliyebilir. 

oeağmn'ı yaptıklarmı, Fırkaya mensup m eb 'usla
Fakat her hangi bir mesele clolayısilc reis bu sala

rın Meclisteki faa liyetini, Pa·ka proğraımııa balu-
lıiyetini gr·up azasmdan münasip gördüğü zate ve

hp bakılmadığmı, Fırkanm memleketteki ve halk 
r cbilir. 

arasındaki hal ve vaziyetini, Fırkamn tekanıül ve 
taalisi içiıı neler yapılınası lftzım geldiğin i , yasa- 42 - Grnpa mensup mütehassıslar ihtisaslarını 
larda lüzuın görülen tadiHitı, Merkez ocağının sar- a lakadar eden meselelerin müzakcrcl criı{c hazırlan
fiyatmı ve yeni bütçesini tetkik ve mü;mkere eder. mak ve bu gibi meselenin F'ırkanın proğTamma gö-

D - Lüzum gördüğü meseleleri yukarda zikre- r e lıalliııc çalışınakla mükclleftirlcr. 
dilen eııcüınenlerin tetkik ve t ahkikine havale eder 

43 - Grupça müzakere edilip kararaltma alm-
ve encümenlerin verecekiri raporları nıüzakre ey

mıyan mcselclerin müzakeresinde grup azası rey ve 
ler. . 

fikrinde serbesttirler. Bununla beraber gerek fikır
E - Memlekete lıitaben Fırkaııın bil' senelik fa-

aliyeti ve gelecek sene için yapacağı işler hak
kında beyannameler kaleme alu·. 

31 - Merkez ocağını se~er. 

32 - KongTenin müzakerel eri aleniclir. Fakat 
icabmda hafi celse ele yapar. 

lerinde, gerek . reyleri nde Fırkamn umumi proğ
ramma göre hareket etmek mecburiyetindedirler. 

44 - C:rupun kararı alınmadan İstizah yapıla

maz. Sual için Umumi reisin muvafakatİ elzemdir. 

45 - Millet Meclisinde Fn·ka proğramnıı ala
kadar eden meseleler müzakere edilirken Fırkaya 

33 - Müzakere katipler tarafından zaptolu- mensup azanın hazır bulunmaları şarttır. 
nur. 

46 - Urup reisinden müsaade alnımaksızm 
34 - Kongre kararlarnıı hazır azanın mutlak l\'leclistcıı mezuniyet alarak ayrılmmaz. 

ekseriyeti ile verir. 
47 - Fırkamn proğramma mulıalif söz söyle

mek, yazı yazmak ve rey vermek yasaktır. 
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48 - Fırka namzetlerinin kazanmaları ve lVIec- 56 - Divan kendisine bir reis ve bir katip inti-

liste Fırka narnma vaki olacak teklifierin Meclis- hap eder. 
ten g·cçmesi için galışmak ve rcy vermek borçtuı:. 

57 - Haysiyet divam Pn·ka grupuna mensup 
49 - lVIeb'usluk nüfuzunu istimal ederek Dev- azalar arasmda çıkan ihtilafları hal ve fasleder. 

let Hazinesiııi, ticari ve iktısadi teşebbüsleri lehine 
izrar etmek Fırkaya mensup azalar için memnudur. 

Altıncı kısım 

İ nzibat kaideleri 

50 - Fırkanın her hangi bir ocağının azası ola
rak özürsüz birbiri ardınca beş defa içtimaa gelmi
yenler istifa etmiş sayılırlar. 

51 - Yukarıda yazılı kaiuclcrc bakmıyaıılar ve 
Frrkanın manevi şahsiyetini halk nazarrnda düşüre

bilecek fiil ve harekette bulunanlar birinci defa ih
tar,' ikinci defa muvakkat ihraç ve üçüncü defa 
daimi ihraç kararına tabi olurlar. 

52 - Mahalle, köy, nahiye, kaza ve vilayetlerde 
bu cezalar ocaklar tarafından verilir. 

53 - Fırka gruplarının ilıtar ve muvakkat ih
raç kararlarına merkez ocagı karar verir. Daimi 

58 - İki taraf dinleııdikten sonra - divanca ve-
rilecek karar - üç gün zarfında grup Umumi rei-
sine arzolunur. Reis beş gün zarfında kararı Fır-
ka grupuna arzeder. 

59 - Gruplin verdiği karar kat'idir. 

Fıı·kanın varidatı 

60 - Fırka, masraflarını aşağıdaki varidatla 
karşılaştırır : 

A - Fırkaya giren her azadau her ay en az beş 
kuruş alınacaktır. Kudreti olmıyanlar bu aidattan 
muaftır. 

B -Fırka grupunun azası aylık tahsisatlarından 
yüzde bir yardım akçesi vereceklerdir. 

C - Fırkaya giren aza bir defaya mahsus olmak 
üzere cu az yirmi beş kuruş duhuliyc verecektir. 

Y ascınııı tef si ri 

ihraç cezası da grupun umumi heyeti tarafından 1 Fırka yasasmın tefsiı·i salahiyeti büyük kon-
verilir. grcyc münhasrrdır. 

54 - Daimi ihraç cezasına uğrıyanlar, karara 
tcbaiyet etmekle beraber umumi kongreye arzı key
fiyat etmek salahiyctiıı i muhafaza ederler. 

H aysiyet divanı 

55 - Haysiyet divanı beş kişiden teşekkül eder 
ve Fn·ka grupu tarafından seçilir. 

Muvakkat madde 
Kongre aktolununcıya kadar vilayet ocakları 

Merkez ocağı.ndaıı verilecek salahiyet üze rine te
şekkül eder. 

Vilayet ocakları, kaza ocaklarınnı, kaza ocak
ları, nalıiye ocaklarını, nahiye ocakları da köy, 
mahalle ocaklarının teşkiline saH1hiyet verecektir. 

III - Proğram 

Madde 1 - Serbest Cümhuriyct Fırkası cümhuriyctçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına bağlı
dır. Bu esasların millet bünyesinde cbedileşmesi gayesidil·. 

'l'eşiülatı esasiye kanunundaki hürriyet ve masuniyet haklamıııı bila istisna herkes için mer'i 
tutacak ve hiç bir arızaya uğratnuyacaktır, 

Madde 2 - V ergiler millet efradıııın iktrsadi teşcbbüs kabiliyetini sarsınıyacak ve halkın takatİ 
hududtu'lu aşmryacak derecede tahfif olunacaktır. 

Vergi tarhında daha salim esaslara istinat edilecek ve tahsilindeki yolsuzluklar kaldırrlacaktır. 
:ıvradde 3 - Fırka, devlet varidatınr semereli surette sarfma dikkat ve büyük nafra teşebbüsleri 

masraflarının yalnız bir nesle tahmilinden içtinap eder. 
Madde 4 - Pırka, paramızın kıymetini biran evvel tesbit için tedbir almak ve memleketimizele iş 

görmek İstiyecek harici sermayeye bu suretle yol açmak azmindedir. 
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Madde 5 - Fırka, vatandaşların refahına mali ve iktısadi lıer türlü teşebbüslerine engel olan Hü

kumet müdahalelerini kabul etmez. ·Memleketin iktısadi hayatının inkişafında her türlü teşebbüs 

erbabının zahiridir. 
Cümhuriyetin menfaatleri için girişilmesi ieap eden iktrsadi işlerde fcrtlerin kuvvrti gayri kafi 

görüldükçe, Devlet doğrudan doğruya teşebbüs eder. 
Liman inhisarı kaldırrlacaktır. 
Madde 6 - Köylünün ve çiftçinin çok ucuz faizle ve müşkülatsrz usuller.le para bulması ve 

iktısadi bünyemizi .zaif düşüren mürabahacıhktan kurtarılması frrkamn en mühim maksatlarmdan
drr. 

Çiftçinin fedakarlığile kurulmuş olan Ziraat Bankasının memleketin zirai kredi ihtiyacım tatmin 
edecek bir müessese haline çıkarılması umdedir. 

Madde 7 - Dahili san'atlarm canlanması ve kolaylıkla inkişnf etmesi frrkamn v:ısıl olmak iste
diği mühim hedefidir. Teşviki sanayi kanunu bihakkın tatbik edilecektir. 

Bu kanunun balışettiği himaye ve, kolaylıklar icabmda tevsi olunacaktır. Sanayi ve Maadin Ban-
kasının kabiliyet ve faaliyeti arttrrrlacaktır. 

Yerli mahsullerin himayesi ve hariç piyasalarda sürümlerinin temini için tedbirler alınacaktır. 
Nakliyat ve liman tai·ifeleri bu maksatlara hizmet edecek surette tanzim olunacaktır. 
Madde 8 - Halkın Hükumet dairelerindeki işlcı· i azami sür'at ve suhulctle gördürülecektir. Rüş

vet ve sui istimallere karşı .bi la merhamet mücadele edilecektir. 
Madde 9 - Malıkernelerin sür'atle iş bitirmesi için sıkı ve devamlı teftişlrr yaptırrlacaktır. Mah

kemeler teşkilatındaki noksanlar bu maksada göre ikmal olunacaktır. 
Madde 10 - Fırka, harici siyasetinde Türkiye Cümhuriyctinin komşu ve billimum devletlerle 

münasebetlerinin dostluk ve samirniyet dairesinde cereyan ve takviyesine ve Ceıniyeti Alevanı müesse
sesile daha sıkı surette teşriki m~:;saiye cheınıniyet verecektir. 

Madde ll - Fırka bir dereceli intihap usulünün tesisini ve siyasi lnıkukun Türk kadınhğrna da 
teşmilini mü.dafaa edecektir~ 



J - Bütçe 

-·-
:M:ecli~i Alinin bütçesile memur ve müstahdeınlerinin isim ve almakta oldukları muhassasa'tı gösteren 

cetveller berveçhi atidir: 

F. M. 

1- Bütçe 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, harcirah 

1 Tahsisat 

ı Riyaset tahsisatı 

2 Aza » 

3 Divanı Riyaset tazminatı 
4 Mürakıp hakkı huzuru 

Fasıl yelnlnu 

2 Harciı·ah 

3 

4 

5 

6 

ı Aza harcirahı 
2 Beynelmilel Parlamentolar ittihadı kongresine iştirak edecek 

murahhaslar harcirahı 

Fasıl yelnlnu 
Birinci bap yekfınu 

İkinci bap - Maaş, ücurat, tahsisat 

Memurlar maaşı 

Müstahdemini daime ücuratı 

l\fuvaklmt tazminat 
İkinci bap yekfınu 

Üçüncü bap - ~asarif 

Mefruşat 

Lira 

8 400 
ı 890 000 

ı8 000 
ı 800 

1 918 200 

62 500 

7 000 

69 500 
ı 987 700 

109 236 

82 080 

19 908 

211 224 

8 000 
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F. M. Muhassatıd nev'i Lira 

7 Levazım 

ı Tenvir ve teshin 16 500 
2 Kırtasiye ı 500 

Fasıl Yekünu ı 7 000 

8 Muteferrika 

ı Müteferrika ll OOG 
·2 Ziyafet ve merasim masrafı 2 500 
3 Meclis bahçesi daimi masrafı 2 500 

Fasıl Yeliünu ı6 000 

9 Riyaset otombil masrafı 

ı Mi.ibayaa 8 000 
2 Tamir 7 000 
3 İşletme 6 000 

l?asıl Yekünu 2ı 000 

10 l\'lasarifi mü tenevvia 

ı Defatir ve evrakı matbua 4 000 
2 Melbusat 5 275 
3 Sigorta 3 000 
4 Mahkeme masrafı ı 000 

ı--.asıl Yeliünu ı3 275 

11 Memurlar harcırahı 2 000 

12 Resmi telefon masrafı 

ı Masarifi tesisiye 250 
2 Müklileme bedeli ı 500 

Ji'asıl Yekünu ı 750 

13 Ücretli muha.bere ve mükAleme masrafı 300 

Üçüncü bap yekunu 79 825 
Birinci bap yekunu 2 278 749 

İkinci kısım - Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
·' 

14 Matbaa işletme masrafı 2 700 

15 Kütüpane masrafı 5 000 



f. 

1.6 

t7 

18 

19 

20 

M. 
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Muhassasatın nev'i 

Beynelmilel Parlemantolar İttihadına iştirAk hissesi 
Birinci bap yekunu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat 

Tesisat ve demirbaş 
İkinci bap yekunu 

İkinci kısım yekunu 

Oçüncü k/Slm - Mütejerrik masraf 

7 88 numaralı kanunun tatbikı masrafı 

Geçen sene dü yu nu 
Üçüncü kısım yekunu 

Umumi Yel{fin 

l:.ira 

1 500 
6 2 o o 

27 090 

50 060 
77 o o o 

. 86 2 o o 

1 000 

1 000 
2 o o o 

2 369 949 



2- Memurlar 

JJ. Memuriyetİn nev 'i ve isimler 
Esas Aldığı 

Adet maaşı maaş 

3 Katibi umumi (Veysei Adil Bey) ı .,ıoo . 4oo 

Kanunlm· kalemi 

6 Müdür (Muzaffer B.) 
7 Müdür muavini (Refet B.) 

ıo Mümeyyiz (Fuat ve H. Fehmi B.) 
ll Kısım . amiri (Fuat, Cemal, Ali B.) 
13 Katip (Hamdi, Atıf, Süreyya, Şevket, Zeki B.) 
14 IUtip (Hasarı, Vecihi B.) 
15 Katip (Beha, Hidayet B.) 

Zabıt kalemi 

ı 

ı 

2 
3 
5 
3 
2 

6 Müdür (Zeki B.) ı 

7 Muavin (Cevat B.) 1 
10 Mümeyyiz (Ekrem ve Memet B.) 2 
1 ı Memur (V ccih, M. Remzi, A. Hikmet, B ür han 

. S. Orhan, Halil B.) 8 
ı2 Memur (Avni, Süleyman, Naim, Ş. Doğan, . Ata, 

Kaınuran, İ. Remzi, Çetin, Ramiz B.) ı2 

7 Müdür (Tevfik B.) 
9 Muavin (Fehmi B.) 

Evmk kalemi 

ı4 Katip (Memet ve Memet Ali B.) 
ı5 Ka tip (Nihat B.) 
ı4 Tevzi memuru (Salahattin B.) 

Matbaa 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

7 Müdür (ayniyat muhasibi mutemedi) (Mazhar B.) ı 

ll Ser musahhih ı 

ı3 Musahhih (Muhlis, Enver, Raşit B.) 3 
ı4 Musahhih muavini (Hüsnü, Rüştü B., Rukıye H.) 3 
ı3 Ambar memuru (Şahap B.) ı 

6 Müdür (Mazlum B.) 
7 Muavin (Fazıl B.) 

Muhasebe kalemi 

ll Mümeyyiz (Rauf ve Muzaffer B.) 
ll Tetkik memuru (Cemal B.) 
ı3 Katip (Cemil B.) 
9 Mutemet (Kaplan B.) 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

70 232 
55 ı87 

35 ll3 
30 99 
22 81 
20 75 
ı7,5 71 

•.1 

70 232 
55 ı87 

35 ll3 

30 99 

25 90 

55 ı87 

40 123 
20 75 
ı7,5 71 
20 75 

55 
30 
22 
20 
22 

ı87 

99 
81 
75 
8ı 

70 232 
55 ı87 

30 99 . 

30 99 
22 sı 

40 ı23 

'·· 

f 
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D. Memuriyetİn nev 'i ve isimler 
.,. Esas Aldığı 

Adet maaşr maaş 

Dai1'e müdürlüğü 

6 :1\-~üdür (ayniyat muhasibi) (Cemil B.) 
13 Kat ip (İsmail Hakkı B.) 
14 Amb~r memuru (Faik B.) 

Bütçe Encümeni 

5 Başkatip (Nuri B.) 
7 l\iuavin (Hamdi ve Sıtkı B.) 

11 Memur (Zekai E.) 

J(ütüpane 

7 Müdür (ayniyat mulıasibi mutemedi) (Nebil B.) 
9 Muavin (Saim B.) 

14 Kutip (Şefik B.) 

10 l\Iüdür (Ali B.) 
ı2 Memur (Sabilı B.) 

Posta ve telgmf 

14 Memur (Tahsin, Mustafa, Refik, Mustafa, 
Bilal B.) 

lnzibat rnemıırlan 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

1 

ı 

ı 

5 

13 Ser komiscr ı 

ı4 İkinci komiser (Şevket B.) ı 
15 Komiser muavini (Hüseyin B.) 1 
13 Birinci sınıf sivil memur (Abidin B. ) ı 

ı4 İkinci sınıf sivil memur (A. Hamdi B.) ı 
ı5 Üçüncü sınıf sivil memur (Ali Cudi B.) ı 
16 Polis memuru (Akif, Ali Riza, Mustafa, Fazlr, 

Hüseyin, Yahya, Nazmi, Kadri, Rifat, M. Hamdi, 
M. Sadık, Ömer Lfıtfi, Rüstem, Hasan, Abdur-
rahman, M. Niyazi, Rifat B.) ıs 

ıo5 

70 
22 
20 

80 
55 
30 

55 
40 
20 

20 

232' 
8ı 

75 

286 
ı87 

99 

ı87 

ı23 

75 

113 
90 

75 

22 81 

20 75 
ı7,5 71 
22 81 
20 75 
ı7 ,5 71 

16 67 
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3- Müstahdemle r 

Va~ifenin nev'i ve isimler 
Ücret 

Adet 'Lira 

Daktilo (Behice, Suat, Firdevs, lVIelahat Hanım) 4 80 

Kütüphane müstahzırı (Yakup Ef.) ı 60 

Serhaderne (Memet Ef.) ı 70 
Serhaderne muavini (Sıtkı Ef., Ali Çavuş) . 2 65 
Birinci sınıf haderne (Durmuş, Ali Çavuş, Ali Baba, Rıza Ef.) 5 60 
İkinci sınıf haderne (İsmail, Şakir, Cemal, Şaban, Recep, Yusuf, 
Sadık, Memet Rıza, Süleyman, Tahir Çavuş, Necip, _ Şevket 

Çavuş, Bekir Çavuş, Memet Ali Çavuş, Süleyman Necmi, Kadir, 
Yaşar, Memet Nuri. Yahya, Ömer, Abbas Hilmi, Tahsin, Kamil, 
Hasan, Memet, Eyüp Sabri Ef. Sahahat I-L) 
Üçüncü sınıf haderne (Nuri, !zzet, Mahmut, lVIemet, Hasan, 
Memet, Zeki, l\femet Nuri, Hüseyin Ef.) 
Dördüncü sınıf haderne (Yusuf, Arif, İbrahim, Muammer, 
Hüseyin Avni Ef.) 

Şoför (Mekki Ef.) 
Şoför (Hakkr, Ef.) 

}lütehassıs Bahçıvan (Adolf Dervan) 
Baş bahçıvan (Salih B.) 
Bahçıvan (Osman, Arif Ef.) 
Bahçıvan (Memet EL) 
Bahçıvan (Memet Ef.) 

Daimi a.mele (Hasan, Süleyman, Mustafa, Hacı Memet, Sadık, 
Hafız Ali, Ali, Murat, Hacı Ali Ef.) 

Telefon memuru (Memet ve Sururi Ef.) 

Kaloriferci (Halil, Memet, Hıısan Ef.) 
Kııloriferci (Ham d i Ef.) 

Elektrik mütehassrsr (Rüştü B.) 

Tamirat memuru (Ali Ef.) 

.i.\larangoz (Asım Ef.) 

İstenoğrafi ımıallimi (A. Benaraya Ef.) 

Matbrıa 

1 · - •• ~ r- ' '. 

26 50 

9 45 

5 40 

ı 90 
ı 75 

ı 250 
ı ı50 

2 90 
ı 60 
ı 50 

9 40 

2 50 

3 60 
ı 50 

ı 275 

ı 90 

ı 90 

1 100 

Ser müret.tip (Yaşar Ef.) ı 130 
Ser mürettip muavini (Hasan Ef.) ı ıoo 

Birinci sınıf operatör (Ahmet Naci, İsmail, Hakkr, Ahmet 
Necmi Ef.) 4 80 
İkinci sınıf operatör (Tayyıp, Vasıf Ef.) 2 70 
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V azifenin nev 'i ve iı:;i ın ler 

Birinci sııuf mürettip (Necmi, Halilİbrahim Ef.) 
İkinci sınıf mürettip (İbrahim, Ahmet Ef.) 

Ser makinist (Hüseyin Avni Ef.) 
Ser makinist muavini (Hüseyin Ef.) 
Tipoğraf makinisti (Osman Ef.) 
Makinist muavini (Nizamettin, İsmail Ef.) 
Makinist çırağı (Şükrü Ef.) 

Motörcü ve elektrikçi (Necati Ef.) 

Ser mücellit (Süreyya Ef.) 
Mücellit (Şükrü Ef.) 
Mücellit muavini (Emin Ef.) 
Mücellit çırağı (İhsan, Fuat Ef.) 

.; . 

' 

Ücret 
Adet Lira 

2 65 
2 60 

ı ı30 

ı 85 
ı 80 
2 60 
ı 35 

ı 90 

ı 90 
ı 70 
ı 45 
2 35 

Odacı ve hadome (Davut, Mustafa, Ccmil, Hamza, Hüsnü Ef.) 5 40 

]1)9 

' .. 
i4t 


