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A - Meclisi Aliyi doğrudan doğruya alakadar 
eden bazı kanun, nizarnname ve 

talimatnameler 

--
1 - Teşkilatı Esasiye Kanunu 

( Kanun .l.: 491 ) 

BİRİNCİ FASIL 

Abkaını esasiye 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Devleti bir Cümhuriyettir. Cümhuriyet 

1KİNC1 MADDE - ( muaddel : 10 nisan 1928 ) - Tür- Lisan, makar 

kiye Devletinin resmi dili türkçedir ; makarrı Ankara şehridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Hakimiyet bilakaydüşart 

tindir. 

mille- Hakimiyeti mil
liye 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet 

milletin yegane ve hakiki mümessili olup millet narnma hakkı 
hakimiyeti isti:ı:nal eder. 

Meclisi 

BEŞİNCİ MADDE - Teşri salahiyeti ve icra kudreti Salıihiyetler 

Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

ALTINCI MADDE - Meclis teşri salahiyetini bizzat Teşri 

istimal eder. 

YEDİNCİ MADDE -Meclis, icra salahiyetini, kendi ta- lcra 

rafmdan müntahap Reisicümhur ve onun tayin edeceği bir 
İcra Vekilleri Heyeti marifetile istimal eder. 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve i8kat ede- HükUmeti mu-
bilir. rakabe ve iskat 

SEKİZİNCİ MADDE - Hakkı kaza, millet namma, Hakkı kaza 

usulü ve kanunu dairesinde müstakil ve mehakim tarafmd;m 
istimal olunur. 

lKtNCİ FASIL 

Vazifei teşrüye 

DOKUZUNCU MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisin teşek· 
külü 



• 

lntihrııı etnıek 
hakkı 
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Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tarafından müııt•.' 

hap mebuslardan müteşekkildir. [ ~'J 

O "U CU l\'IADDE - On sekiz yaşııu ilanal eden her 
erkek Türk mebusan intihabma İstirak etmek hakkım haizdir. . ' 

l ntiha1J olunmak ON BİRİNCİ lVIA_D.DE - Otuz yaşmı ikmal eden her 
lıcıkkı · 

Me/nısluğa mani 
ahval 

erkek Türk, mehus intihap edilmek salahiyetini haizdir. 

ON !KİNCİ MADDE - Ecnebi hizmeti resmiyesinde 
bulunanlar, mücazatı terhibiye veya sirkat, sahtekarlık, do
landmcıhk, emniyeti sui istimal, hileli iflas cürümlerinden bi
rile mahkum olanlar, mahcurlar, tabiiyeti ecne.uiye iddiasında 
bulunanlar, hukuku ınedcniyeden iskat edilmiş olanlar, türkc:e 
okuyup yazmak bilmiycnlcr mcbus intihap olunaınazlar . 

fnt·ihrıp miicldeti O ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük lVIillet lVIeclisinin inti-
habı dört senede bir kere icra olunur. 

T elcrar intihap Müddeti biten ınebuslarm tekrar intihap edilmeleri 
olnnnuık hcıkkı caizdir. 

Sabık Meclisin 
devamı 

1 çtimaın tem
elidi 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtimama kadar devam eder. 

Yeni intihabatm İcrasına imkan görülmediği takdirde içti
ma devresinin bir sene temelidi caizdir. 

V ekiiletin şümulü H er mebus yalnız kendini intihap eden dairenin değil, 

umum milletin velcilidir. 

[';'] 306 nımırwal1 krırrw: 

1 - lntilırıp bitizJte 1·eylerin en çoğ_unun bi1· zat ııhdesinde 
trırıyyiin yalt1d miiscıvi ı·eylerde çekilecek lwnuni kU?·'rının 

bir zat uh desinde trıkcırı·ür ettiği an, o zatın rnebusluğıınun 

mebdcini teşkil edeı·. 

2 - Bir memıtriyette iken mebus olanlcır haldeında teşki

latı esasiye luınıınıınıın yinni iiçiincii ve yinni sekizinci mad
deleı·i ahkô.mı lazimiittatbik olabilmek yani menıur·iyet kabulü 
vesilesile mebusluğun sukııh.ıncı hiikmolunabilrnek için mebus 
olun bu rnerııu1·un kendi intcihabına 1·esrnen ıttıla hasıl ettikten 
sonra nıemur·iyette devam etmek istediğine dai?· merciine scı?·i

han maUi:nıcıt cı1·zetnıiş olması liizımdn·. 

3 - Jlfebııs intihap edilen bi?· zrıtın mebuslıık tahsisatına 

istilıkcıkı M eelise iltilıakı ile meşrııttur . Yalnız M e elisin kam
rile miieyyet nıaze~·ete nıiisteniden gelmeınek filen iltihak ad
dolunıır. M eb us i?ıtihap edildiği ne resmen ıttıla lıasıl eden 
menııır vazifede bulunsun, mezun olsun bu tcırihten . som·aki 
m.iiddete ait menıur·iyet maaş ve tcıhsisatı fevkrıl6desini alaınaz 
ve işten el çektirilm.iş, vekô.let eım·ine alınmış, açıkta kalmış 

olsun yine bu miiddete ait maaş ve tcıhsisatı f evkal6deleri 
verilemez. 

26 şubat 1927 
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0N DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisi, her 
sene teşrinisani iptidasında davetsiz toplamr. 

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

Davetsiz top
lanmak 

Tatil 

ON BEŞİNCİ MADDE- Kanun teklif etmek hakkı Mec- Kanun teklifi 
hakkı 

lis azasına ve İcra Vekilleri Heyetine aittir. 

ON ALTINCI MADDE - ( muaddel : 10 nisan 1928 -
mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif olu
nurlar: 

[ Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bila
kaydüşart hakimiyetine mugayir bir gaye takip etmiyece
ğime ve cümhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacağıma 
namusnın üzerine söz veririm]. 

Tahlif 

ON YEDİNCİ MADDE - Hiç bir mebus Meclis dahilin- Masuniyeti teş
riiye 

deki rey ve mütaleasından ve beyanatından ve Meclisteki 
rey ve mütaleasımn ve beyanatının Meclis haricinde irat ve 
izharında n dolayı m es 'ul değildir. Gerek intihabından evvel 
ve gerek sonra aleyhine cürüm isnat olunan bir mebusun 
maznunen isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemesinin 
icrası heyeti umumiyenin kararına menuttur. Cinai cürmü 
ıneşhut bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde makamı 
aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir meb
usun intihabmdan evvel veya sonra aleyhine sadır olmuş ce
za! bir hükmün infazı mebusluk müddetinin bitamma kadar 
talik olunur. Mebusluk müddeti esnasında mururu zaman 
cereyan etmez. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Mebuslarm senevi tahsisat
ları kanunu mahsus ile tayin olunur. 

Talısisat 

ON DOKUZUNCU MADDE - Tatil esnasında Reisicüm- Fevkalade davet 

hur veya Meclis Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet 
edebileceği gibi azadan beşte biri tarafından talep vukli bu-
lursa Meclis Reisi dahi Meclisi içtimaa davet eder. 

YİRMİNCİ MADDE - Meclis müzakeratı alenidir ve Aleniyet 

harfiyen neşrolunur. 

Fakat nizamnamei dahilide münderiç şeraite tevfikaıı Hafi celseler 

Meclis hafi celseler dahi aktedebilir ve hafi celseler müzake-
ratımn neşri Meclisin kararına menuttur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Meclis müzakeratını, kendi Müzakerat 

nizamnamei dahilisi mucibince icra eder. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Şual ve istizah ve Meclis Mürakabe 



Mebusluk ve 
memuriyet 

R eisler 

T ecdidi intihabat 

Fevkalade içtima 

Meclisin başlıca 
vrızai!i 

M ebıısluğun 
zevcıli 

M ebuslu,ijıın 
sukutu 

Y eni mebus 
intihabı 
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tahkikatı, Meclisin cümlei saH\hiyetinden olup şekli tatbikr 
ni7.amnam ei dahili ile t ayin olunur. 

Y1RM1 Ü ÜNCÜ MADDE - Mebusluk ile Hükumet 
memuriyet i bir zat uhdesinde i çti ına edemez (*] 

Y1RM1 DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye . Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi her teşrinisani iptidasmda bir sene 
için kendisine bir reis ve üç reis vekili intihap eder. 

YtRM1 BEŞİNCi MADDE - İntih ap devresinin bita
mından evvel Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakasile 
intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden meclisin intihap 
devresi ilk teşrinisaniden başlar . 

Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, fevkaladc bir içti
ma addolunur. 

YİRMİ ALTINCI MADDE - (muaddel 10: nisan 1928) 
Büyük Millet Meclisi ka vanipin vaz 'r, tadili, tefsiri fesh ve 
il gası, Devletlerle mukavele, muahede ve sulh akti, harp ilam, 
muvazenei umumiyei maliye ve Devletin umunı hesahı kat ') 
kanunlannın tetkik ve tasdilu, mcskuka.t darbı, inlıi ar ve mali 
taahhüdü mutazammm ınukavelat ve imtiyazatm tasdik ve 
frshi, umumi ve hususi af ilanı, cezalarm tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatr kanuniyenin teeili, mahkemelerden sadır 
olup kat 'iyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi 
vazaifi bizzat kendi ifa eder . 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Bir mebusun vatana hi-
yanet ve mebusluğu zamanında irtikap töhmetlerinden birilc 
müttehem olduğuna Türkiye Biiyük Millet Meclisi H eyeti 
Umumiyesi azayi mevcudesinin siilüsanı ckseriycti arasile ka
rar verilir veyahut on ikinci maddede münderiç ceraimden bi
ril e mahkum olur ve mahkumiyeti kazryei muhkeme halini 
alırsa mebusluk sıfatı zail olur. 

Y1RMİ SEKİZİNCİ MADDE ! stifa, esbabı meşrua 
dolayısi l e mahcuriyet, bi la mezuniyet ve mazer·et iki ay Meclise 
ademi devam veyahut mcmuriyct kabulü hall erinde mebusluk 
salnt olur. 

Y1R1VI1 DOKUZUNCU MADDE - Yukarıdaki maddeler 
mucibince mebusluk sıfatı zail veya salut olan veyahut vefat 
t'den mebusun yerine bir diğeri intilı ap olunur. 

r'J 111 nunıcwalı te! si?·: 
Biiyiik lif illet M eelisi Azasından bi1·ine ll ükfıtnet tam[1.ndcın 

tf'vdi edilen mncıy yen ve mut•rıkkat bi1· iş Hiik1inı.et menııı?·iye

tinden rıddolııncımcız. 
10 şubat 1926 
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OTUZUNCU MADDE - Büyük Mi ll et Meclisi, kendi Zabıta 

zabıtasım reisi marifetil e tanzim ve idare eder. 

ÜÇÜNCÜ F ASIL 

Vazifei icraiye 

OTUZ BİR1NC1 MADDE - '!.' ürkiye Reisi cümhuru, Bii- R eisicümhur ve 
mücldeti yük Millet Meclisi H eyeti Umumi yesi tarafından ve kendi 

azası meyamndan b ir intihap devresi için intihap olunur. 
Vazifei riyaset yeni Reisiciimhurun inti ha b m a kada r devam 
eder . Tekrar intihap olunmak caizdir. 

OTUZ 1K1NC1 MADDE - Reisi cümhur Devl etin reisidir. Devlet Riyaseti 

Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise ve lüzum gönlükçe 
İcra Ve ki ll er-i Heyet ine riyaset eder. Reisi ciimhur, Riyaseti 
Cümhur makammda bulundukça, Meclis münıı kaşat ve mü-
zıı kenıtm a iştir-~ k edemez ve r ey ver emez. 

OT Z ÜÇÜNCÜ MADDE - Reis icümhur h astalık ve 
memleket h ıır i cinde seyahat g-ibi bir sebeple vaza if ini ifa ede
mez veya vefat, ist ifa vesa ir sebep dolayisile CUmhuriyet 
Riyaseti inhil ftl ederse Biiyük Mill et Meclisi Reisi Vekaleten 
Reisi cümhur vazaifini ifa eder. 

R eisicümhm·a 
vekiilet 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ciiınhur Riyasetinin R eisicümhurun 
intihabı inhilftlinde meclis miiçtemi ise yeni Reisi cümhuru derhal in

tihap eder. 
Meclis ınü~t emi deği l se reis t arafmda n hemen içtimaa dıı

vet edilerek Reisicüm htn· intihııp edilir. Meclisin intihap 
t1 evres i hitam bulmuş veya intihabatrn tecdidine karar veril
miş olursa Reisi cümlıuı·u g-elecek Meclis intihap eder . 

OTUZ BEŞ1NC1: MADDE - Re isicüınhur Meclis tarafm
dan kabul olunan ka nunları on gün zarfmda ilfm eder. 

'!' eşki l atı esas iye kanunu ile bütçe kanunları müstesna 
olmak üzere il a nıın muvafık görmediği kanunl arı bir daha. 
ıniizake l' e ed ilmek üzere eshıı bı mucibesile birlikte keza on 
gün zadmda Meclise iade eder. 

Meclis, mezkfır luınunu bu defa da kıı bul eder·se, onun 
i l anı Reisicümhur için mecbm.idir·. 

Kanunların 
ilanı 

Kanunların ia
desi 

OTUZ AT~TINCI MADDE - Reis icümhur her sene teşri- Reisicümhurı.ın 
nutku nisanide Hükumeti n geçen seneki faal iyetin e ve o sene ittihaz 

ed ilmesi ınün ııs ip gö r·i.i.len t edbirl ere dair hir· nutuk irat eder. 
veyııhnt Bıışve lı:: i le kırııat etti ı: il'. · 

OTUZ YEDiNCi MADDE - Re i sicüınhur ecnebi Dev- Hariçte Devle

letlerin nezdiıı r 'T'ürk Ci.i.mhuriyet inin siyasi mi.i.messilleriııi 
tin temsili 



Tahlif 

Vükelanın im
zası 

Baş ku mandan-
. lık 

Mes'uliyet 

Ferdi af 

Istisna 

Talısisat 

Hükumet teş
kili 
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tayin ve ecnebi devletlerin siyasi mümessillerini kabul eder. 

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

[ Reisicümhur sıfatile Cümhuriyetin kanuniarına ve haki
miyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk mil
letinin saadeüne sadıkane ve bütün kuvvetirole sarfi mesai, 
Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle 
men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye ve iHiya ve deruhde 
ettiğim vazifenin icabatma hasrunefs etmekten ayrılmıyacağr
ma namusnın üzerine söz veririm.] 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE -Reisicümhurun ısdar ede
ceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile vekili aidi taraflarm
dan imza olunur. 

KIRKINCI MADDE - Başkumandanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup 
Reisicümhur tarafından temsil olunur. Kuvayi harbiyenin 
emir ve kumandası hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Er
kanı Harbiyei Umumiye Riyasetine ve Seferele İcra V ekiileri 
Heyetinin inhası üzerıne Reisicümhur tarafrndan nasbedilecek 
zata tevdi olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Reisicümhur hiyaneti vata
niye halinde Büyük Millet Meclisine karşı mes 'uldür. Reisi
cümhurun ısdar edeceği bilcümle mukarrerattari mütevellit 
m es 'uliyet 39 uncu madde madde mucibince mezkur mukar
reratr imza eden Başvekil ile vekili aidine racidir. 

Reisicümhurun hususatı şahsiyesinden dolayı m es 'uliyeti 
lazım geldikte işbu teşkilatı esasiye kanununun masuniyeti 
teşriiyeye taalluk eden 17 inci maddesi mucibince hareket 
edilir. 

KIRK İKİNCİ MADDE- Reisicümhur, Hükümetin inhası 
üzerine, daimi malUliyet veya şeyhuhat gibi şahsi sebepler
den dolayı muayyen efradrn cezalarını iskat veya tahfif ede
bilir. 

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

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE- Reisicümhurun tahsisatı 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

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

Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis azası arasından 
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intihap olunarak heyeti umumiyesi Reisicümhurun tasdikıle 
Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimama 
talik olunur. 

Hükümet hattı hareket ve siyasi noktai nazarrm azami bir 
hafta zarfmda Meclise bildirir ve itimat talep eder. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - V ekiller Başvekili n ri yaseti 
altmda ( İcra Vekill~ri Heyetini) teşkil ederler. 

1 cra V e killeri 
Heyeti 

KIRK ALTINCI MADDE - İcra Vekilieri Heyeti Hükü- Müşterek mes'
uliyet metin umumi siyasetinden müştereken m es 'uldür 

Vekilierden her biri kendi salahiyeti dairesindeki icraat-
tan ve maiyetinin ef'al ve muameleltından ve siyasetinin U· 

mumi İstikameünden münferiden mes 'uldür. 

Münferiden 
mes'uliyet 

KIRK YEDİNCİ MADDE - Vekillerin vazife ve mes'uli- Vazife ve mes'

yetleri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE- Vekaletlerin adedi kanun
la tayin olunur. 

uliyet 

V ekaletlerin 
adedi 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Mezun veyahut her Vekile niyabet 

hangi bir sebeple mazur olan bir vekile İcra Vekilieri Hey-
eti azasmdan bir diğeri muvakkaten niyabet eder. Ancak 
bir vekil bir veldletten fazlasına niyabet edemez. 

ELLİNCİ MADDE - 1'ürkiye Büyük Millet Meclisince 
İcra Vekillerinden birinin Divaıu Aliye sevkine dair verilen 
karar vekaletten sukutunu dahi mutazammmdrr. 

V ekillerin it
hamı 

ELLİ BİRİNCİ MADDE- İdari dava ve ihtilaflan rü'yet Şumyi Devlet 

ve hal, Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun layihaları 
ve imtiyaz mukavele ve şartnameleri üzerine beyarn ınütalea, 
gerek kendi kanunu ınahsusu ve gerek kavanini saire ile ınu-
ayyen vazaifi ifa etmek üzere bir Şurayi Devlet teşkil edile-
cektir.· Şurayi Devletin rüesa ve azasr vazaifi ınühiınmede 
bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleri ile metemeyyiz zevat me-
yanından Büyük Millet Meclisince intihap olunur. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - İcra V el<illeri Heyeti kanunla- Nizamnameler 

rm suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği husu-
satı tesbit için ahkamr cedideyi muhtevi olmamak ve Şurayi 
Devletin nazarr tetkikinden geçirilınek şartile nizamnameler 
tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicümhurun imza ve ilanile mıı.mulübih 
olur. 

Nizamnaınelerin kavanine ınugayereti iddia olundukta bu
nun mercii halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir . 

• 



M alıkernelerin 
teşkilatı 

1 stiklCıl 

La yenazillik 

H akimliğin ev
salı ve saire 

H akinıleri n va
zile kabul ede

rniyeceği 

Aleniyet 

H ali rnııhakernat 

Müda/aa hcıkkı 

Vazife ve sala
hiyet 

Vazife 
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DöRpONCÜ FASIL 

Ku vv ei · kazaiye 

]~LL .. l ÜC)ÜNCÜ MADDE - Mahkemeterin teşkilatı, va
zife ve salahiyetleri kanunla muayyendir . 

Et .. Lt DÖRDÜNCÜ MADDE - Hakimler bilcüİııle dava
l arın nınhakemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü mii
dahala.ttaıı azade olup ancak kanunun hükmüne tabidir. 

Mahkemelerin mukarreratım '!'ürkiye Büyük Miliet Mec
lisi ve İcra. Vekili eri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve 
tehir ve infazı alıkamma miimanaat edemez. 

Bl~ Lİ BEŞİNCi MADDE - Hakimler kanuneıı nıuayyen 
1 

olan usul ve ahval haricinde azlolıınamazlar. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Hakimierin evsafı, hukuku; 
vazaifi, maaş ve muhassasatlarr ve sureti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tayin 9hmur. 

Et .. Lt YEDİNCİ MADDE - Hakimler kanunen muayyeıı 
vazaiften başka umumi ve hususi hiç bir vazife deruhte ede
mezler. 

Et .. ı .. t SEK1Z1NCİ MADDE- Mahkemelerde muhakeınat 
aleııidir. 

Yalnız usulü ınuhakemat kanunu mu ci b ince biı· muhake-
nıenin hafiyen cereyanına mahkeme karar verebilir. 

B LLİ DOKUZUNCU MADDB - H er' kes mahkeme lıuzu· 
nmda hukukunu ınüdafaa için lüzum gör-düğü meşru vesaiti 
istimalde serbesttir. 

A L/l'MIŞINCl MADDE - Hiç bir mahkeme vazife ve sa
la.hiyeti dahilinde olan davalaer rüyetten imtina edemez. -Va
zife ve saHlJüyet haricinde olan davalar ancak bir karar ile 
reddolunur. 

Divanı Ali 

AL'l'MIŞ BİRİNCİ MADDE - Vazifeleriııden münbais 
hususatta İcra Vekillerile Şurayr Devlet ve Mahkemei Tem
y~z rüesa ve azasını ve Baş Müddei Umumiyi muhakeme et
mek üzere bir (Divam Ali) teşkil edilir. 

Azanın adedi A L'l'MlŞ İKİNCİ MADDE - Divaıır Ali azalrğr için on 
biri Mahkemei Temyiz, onu Şurayi Devlet rüesa ve azasr me
yanından ve kendi heyeti umumiyeleri tarafından ledeliktiza 
reyi hafi ile yirmi bir zat intihap olunur. 

Reisleı· Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile içlerinden bi-
rini reis ve birini reis vekili intihap ederler . 

• 
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ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Divanı Ali bir reis ve on Nısap 
dört aza ile teşekkül ve ekseriyeti mütlaka ile karar ittihaz 
eder. 

Mütebakı altı zat ledelicap heyetin noksanını ikmal için Ihtiyat dza 

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

letten müntehap aza arasından olmak üzere kur'a ile tefrik 
ol unurlar. 

Reisliğe ve reisvekilliğine intihap olunanlar bu kur'aya 
dahil olmazlar. 

· ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Divam Alinin müd- Müddei umumi
lik dei umumiliği Baş Müddei Umumilik tarafından ifa olunur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE ~ Divanı Alinin kararları Kararların kat'
iyeti 

kat'idir. 

ALTMIŞ. ALTINCI MADDE - Divanı Ali mevzu kanun- Kanun ve usulü 
muhakeme 

!ara tevfikan muhakeme İcra ve hüküm ita eder. 

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

BEŞİNCİ FASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Her Türk hür doğar, 
hür yaşar Hürriyet, başkasrna 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 riayetle mükelleftirler. 
Her türlü zümre, sımf, aile ve fert imtiyazları mülga ve 
memnudur. 

Divanı Alinin 
teşkili 

Hürriyeti tarif 

Hürriyeti hu
dudu 

Müsavat 

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

fekkür, kelam, neşir, seyahat, akit, sayüamel, temellük ve ta-
sarruf, içtima, cemiyet şirket hak ve hürriyetleri Türklerin 
tabii hukukundandır. 

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

her türlü taarruzdan masundur. 

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

Masuniyeti 
şahsiye 



1 şkence ve saire 

lstimval ve 
istimlak 

Vicdan hürri
yeti 

· Mesken masu
niyeti 

Matbuat 

Seyahat 
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YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - işkence, eziyet, müsadere 
ve angarya memnudur. ı 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE ~ Menafii urouroiye için 
lüzumu usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus mu
cibince değer pahası peşin verilmedikçe hiç bir kimsenin malı 
istimval ve mülkü istimlak olunamaz. 

Fevkalade ahvalde kanun mucibince tahmil olunacak nak
ti,· ayni ve sayüamele mÜteallik mükellefiyetler müstesna 
olmak üzere, hiç bir kimse hiç bir fedakarlığa icbar edile
mez. 

YETMİŞ BEŞİNCi MADDE ·_ HiÇ bir kimse mensup 
olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadmdan dolayı 
muaheze edilemez. Asayiş, adal:iı muaşereii umumiye ve ka
vanine muğayir olmamak üzere her türlü ayİnler serbesttir; 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Kanun ile mu~yyen olan 
usul ve ahval haricinde kimsenin meskenine girilemez ve üzeri 
taharri edilemez. 

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

YETMİŞ SEKİZİNCi :MADDE - Seferberlikte idarei 
örfiye halinde veyahut müstevli emrazdan dolayı kanunen 
müttehaz tedabir icabatmdan olarak vazedilecek takyida.t 
müstesna olmak üzere seyahat hiç dir sn.retle takyidata ta
bi tutulamaz. 

Ukut ve saire YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - Ukndun, sayüame-
lin, temellük ve tasarrufun, içtimaatrn, cemiyetlerin ve 
şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ile musarrahtır. 

Tedrisat SEKSENiNCİ MADDE - Hükumetin nezaret ve mura-
kabesi altmda ve kanun dairesinde her türlü tedrisat ser
besttir. 

Müraselat SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Postalara verilen evrak, 
mektuplar ·ve her nevi emanetler ., salahiyettar müstantık, 
mahkeme kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf v.e telefon .ile 
vaki olan muhaberatm mahremiyeti ihlal olunamaz. 

Ihbar ve şikayet SEKSEN İKİNCİ MADDE - Türkler gerek şahıslarrııa 
gerek amıneye müteallik olarak kavanin ve nizarnata inuhalif 
gördükleri hususatta merciine ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine münferiden veya müçtemian ihbar ve Şikayette buluna
bilirler. Şahsa ait olarak vuku bulan müracaatrn neticesi müs
tediye ta~ıriren tebliğ · olunmak mecburidir. 
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SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE ~ Hiç kimse kanunen tabi Tabii mahkeme 

olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve sevkolu-
namaz. 

· SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Vergi Devletin umu
mi masarifine halkın iştiraki demektir. 

· Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmi şahıslar tara
fından veya onlar narnma rü'Sum, aşar ve sair tekalif alınması 
memnudur. 

SEKSEN BEŞİNC! MADDE - Vergiler ancak bir kanun 
ile tarh ve cibayet olunabilir .. 

' 
Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belediyelerce tea-

rnülen cibayet edilmekte olan rüsum ve tekalifin kanunlan 
tanzim edilineiye kadar kemakaıı cibayete devam olunabilir. 

Vergi 

Cibayet 

SEKSEN ALTINCI MADDE' - Harp halinde veya harbi ldarei örfiye 

icap ettirecek bir vazfyet hudusunda' veya isyan zuhurunda 
veyalnıt vatan ve Cümhuriyet aleyhinde kuvvetli ve fili te-
şebbüsat vukuunu müeyyit, kat 'i enimarat görüldükte, İcra 
Vekilieri Heyeti müddeti bir ayt tecavüz etmemek üzere umu-
mi veya mevzii idarei örfiye ilan edebilir ve keyfiyet hemen 
Meclisin tasdikina arzohinur. Meclis idarei örfiye müddeti-
ni, indelicap tezyit veya tenkis edebilir. Meclis müçtemi 
değilse derhal içtimaa davet olunur. 

İdare! örfiyeni~ fazla ternaclisi Meclisin kararına mütevak
kıftrr. 

İdarei örfiye, şahsi ve ikametgah masuniyetlerinin, mat
buat, muraselat, cemiyet, şirket hürriyetlerinin muvakka
ten takyit veya taliki demektir. 

İdarei örfiye mrntakasile bu mıntaka dahilinde tatbik olu

nacak ahkam ve muamelatın sureti icrası ve harp halinde dahi 
rnusuniyet ve hürriyetterin tarzı takyit ve taliki kanunla tes
bit olunur. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE- İptidai tahsil bütün Türk- Mecburi tahsil 
ler için mecburi, Devlet mekteplerinde meccanidir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE - Türkiye ehalisine din Türklük sıfatı 

ve ırk farkı olmaksızm vatandaşlık itibarile (Türk) rtlak olu-
nur. 

Türkiyede veya hariçte bir türk. babanın sulhünden do
ğan veyahut Türkiyede mütemekkin bir ecnebi baballlll sul
hünden Türkiyede doğupta memleket dahilinde ikamet ve 
sinni rüşte vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar etlen ve yahut 
vatandaşlık kanunu mucibince Türklüğe kabul olunan herkes 
Türktür. 

Türklük sıfatı kammen muayyen olan ahvalde izaa edilir. 
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ALTINCI FASIL 

Mevadı müteferrika 

Vilayat 

Teşkil4tı mülkiye SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - Türkiye coğrafi ·va-

Hükmi şahsiyet 

ziyet ve iktısadi münasebet · noktai nazarmdan vilayetlere, 
vilayetler kazalara, kazalar nahiyelere münkasemdir ve· na
hiyeler de kasaba ve köylerden terekküp eder . 

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

Tevsii mezuni- DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Vilayetl er umuru tevsii 
yet ve tefrikı 

vazaif mezuniyet ve tefrikı vazaif esası üzerine idare olunur. 

Memur olmak 
·- ' hakki 

M emurin kanu
nu 

Kanuna muhalif 
ev amir 

Bütçe 

Muvazene ha
ricinde sarfi

yat 

Bütçenin müd
deti 

Hesabı kat'i 
kanunu 

Iki sene 

Memurin 

DOKSAN İKİNCİ MADDE - Hukuku siyasiyeyi haiz 
her türk ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuriyetlerinde 
istihdam oluıımak hakkım haizdir . 

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

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE- Kanuna muhalif olan 
um urda amire itaat memuru m es 'uliyetten kuı:tarmaz. 

Umuru rııaliye 

DOKSAN BEŞİNC! MADDE - Muvazenei umumiye ka
nununa müteallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii 
icraya konulabilmek için layihası ve merbutu bütçeler ve 
cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasmda Meclise takdim 
Qlunur. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Devlet emvalinden 
n:ıuvazene haricinde sarfiyat caiz değildir. 

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

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE - Hesabı kat 'i kanunu 
müteallik olduğu sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfmda 
istihsal olunan varidat ile yine o sene vuku bulan tediyatnı 
hakiki miktarım mübeyyin kanundur. Bunun şekil ve tak
simatı muvazenei umumiye kanununa tamamile mütenazır 
'olacaktır. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Hesabı kat 'i ka
nununun layihası müteallik olduğu senenin sonundan 
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itibaren nihayet ikinci senenin teşrinisanisinin iptidasına ka
dar Büyük Millet Meclisine takdim ~lunmak mecburidir. 

Teşkilatı esasiye kanununa ait zavabıt 

YÜZÜNCÜ MADDE -Büyük Millet Meclisine merbut ve 
Devletin varidat ve masarifatını kanunu mahsusuna tevfikan 
murakabe ile mükellef bir Divaıu Muhasebat müessestir. [~'] 

YÜZ BlRİNCİ MADDE - Divanı Muhasebat umumi mu
tıılıakat beyannamesini taalluk ettiği hesabı kat'! kanununun 
Mal iyece Büyük Millet Meclisine takelimi tarihinden itibaren 
nihayet altr ay zarfmda Meclise takdim eder. 

Divanı Muha
sebat 

Umumi muta
bakat beyan

namesi 

YÜZ İKİ Cİ MADDE - İşbu teskil atı esasiye kanununun Teşkilatı esasiye 

d ·ı · ~ 1 1 · · b·a· ' kanununun tadili ta ı ı aşagrc acı şera ı te ta ı ır: • 
Tadil teklifi Meclis azayi mürettebesinin la.akal bir sülüsü 

ta r·afından imza olunmak şarttır. 

Tadilat ancak adedi mürettebin sülüsani ekseriyeti arası 
ile kabul olunabilir. 

İşbu kanunun şekli Devletin Cümhuriyet olduğuna dair 
olan birinci maddesinin tadili ve tağyiri hiç bir suretle teklif 
da hi edilemez. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Teşk i l~ttı esasiye kanununun 
h i<; bir maddesi, hiç bir sebep ve bahane ile ihmal veya tadil 
olunnıaz. Hiç bir kaınm teşkilatı esasiye kanununa münafi 
olamaz. 

Tadil alımmı
yacak madde 

Tadil v e ihmal 

YÜZ DÖRDÜ rcü MADDE - 1293 tarihli kanunu esasi Bu kanunla mül-
ile mevadı muaddelesi ve 20 kanunusanİ J337 tarihli teşki- ga kavanin 

latı esasiye kanunu ve müzeyyelatı ve tadilatr mülgadrr. 

YÜZ BEŞİNCi MADDE - Bu kanun tarihi neşrinden Mer'iyeti icra 

itiba ren m cr' iyül icradı r. 

20 nisan 1340 

t'J 292 numcıralı karar: 
Divanı Mııhasebatın liizumıındcı, biı· kanunun tefsiı-ini 

Meclis Riyasetinden talep etınek hakkına malik olduğ; ;, 

H eyeti umuıniyenin yirmi ikinci içtimaının biı·inc eelsesinde 
takaıTiir etmiştir . 6 kanunusani 1927 



2 - ıntihabı mebusan kanunu 

l Takvim i vakayi ile n eşri: 7 ramazan 1326 Ye 20 eylül 1324] 

-- -
FASLI EVVEL 

Devairi int ihabiye ve aksarnı 

HlRlNCJ MADDE - Meıııaliki Dev leti Osmaniyedc ınebusan intihabı 

sa ncak i ar itibari le i cm kılınacak ve he ı.· sa ncak bi ı· da i ı·ei int i hab iye ve 
heı· nahiye bir şubei intihabi~e itibar olunacaktır . 

• 
lK1NCİ MADDE - Kanunu Bsasinin al tmış beşinci maddesi mucilıince 

Heyeti Mebusan azası her elli bin nüfusu zükura bir nefer olmak iti baı·ile 

ıe ıtip olunacak ve nüfusu zükfıru elli bincien duıı veya zıyaCie oian sancak
larda yirmi beş bin nüfus elli bin itibarında tutulacaktu. 

Şöyle ki ; bi ı· sancak yirmi beş bin o üfusu zükılrdaıı ibaret olsa dahi bir 
ınebus intihap edeceği g·ihi Lliğ·er bir sancak ahalisi yetmiş lıeş bin nüfusu 
zükürdan akal olduğu halde dahi yalnız bir mebns intiha bma h akkı ola
caktır. Bundan ziyadesi için yüz y irmi heş bine kadar iki ve yüz yetmiş bine 
kadar üç ve iki yüz y irmi bine kadar dört nefer nıebus iııtihap olunacak ve bu 
miktarelan ziyades.i bu nisbet üzere arttmlacaktır lJ]. 

FASLI SANİ 

Müntahipler defterinin tanzimi 

Ü()ÜNCÜ MADDE ~ İşbn kannıına ıneıı in tarihi neşrindcn itih:ıı-en 
bilcümle Osmanlılarm nüfusu zükılrunu havi her kazada bir defteri esasi 
tanzimine iptidar olunacaktır . 

DÖRDÜNCÜ MADDE - H er kazada mevcut olan Osman l ı nüfusu 
zükılnmun esas defterin in tanz imi le vnimatının tash ihi mevadı atiyede 
b eya n olunacağı veçl; i le belediye meclisleri ve n ah iye meclisleri rüesası 
ve eimme ve papaslar ve hahamlar ve muhtarlarm derece derece vazi
feleridir. 

BEŞİNCi MADDE - lşlıu l<anunnaıne Hükümeti Seniye mal'ii:etile idarci 

[1 1 Bıı· rnadde, 3 nisan 1339 tw·ilı ue 320 nıııncıralı kcınıınnn birinci maddesi 
ile b e1·veçhiziı· taelil edilrniştir : . 

Tüı-kiye Biiyük Millet Meclisinin ıııiktcın azas·ı Tiirkiy c Devleti lıcılk·ııı
daıı heı· yir·ıni bin ııüfııs·u zükfıı-elcı bir nefeı· olıncık iizere iııtihcıp olııııııı· . 

Biı· elairei intihabiyenin niifusıı ziikı1ı·ıı yirrni binelen elıın olscı elalıi heı· 

halele bir mebııs intilıabına hcıkkı olacağı gibi niifıısıı ziikııı·un yınnı 
binden fazlcısı için b erv eçlıi ati ınııamıe le ifa olwnıır. Şöyle ki: 

Otıız bine kaelaı· bir, otıız bin biı·elen elli bine kaelrır iki, elli bin birden 
yetmiş bine kadcw iiç, yetmiş bin biı ·den doksan bine kadrıı- dört rnebus intilıa1' 
alımacak ve bu miktardcın ziyadcsi bıı niiibet üze ı·e cıı-ttırılaccıktıı-. 
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helediye reisine vusulüıı de helediye heye ti celp ile alenen kıraat o lunacaktır'. 
B:ıdehu kaza dahilinde bulunan nefs i şehir· ve kasaha malıallatı defterinin 
tıınzim i iı; in eimme ve papas ve haham: ve muhtar·laı· il e her mahall enin 
muteberamııdan iki şer· veya üc,:ee kişi sreasi le dairei belediyeye celp 
olun:ıı·a k hang-i cemaatt:ııı oluı· ise olsun maha ll e ı·ind e kacliınen sakin 
olan veya bir seneden beri tavattun eden Osmanl ı nüfusu zükürunun defteri
nin ınerbut nümunesi veçhil e sekiz gün zarfmda tanzimi bunlara tenbih 
olunacaktır-. Mezkür nümune veçhil e her mahalde yapı l acak defter iki kısına 
müıık:ısem olup bir kısım yeni teve llüt ede n Osmanlı nüfusu zükurundan bed' il e 
yirmi beş yaşına değin ve diğer krsınr yi rmi beş yaşrm tecavüz edenlerin esa 
ın i sini havi olacaktır [1] . Sinleri e l fı n nufus clefteTiııcle mnkayyet olmıyan 

Osmanlılarm kac:; yaşında olduklarına ~laie eimme ve papaslar ve hahamlar 
ile muhtarların ve muteberandan olan ınezkfıe iki veya üç kişinin tahki 
kat ve ifadesi ınutebe r addolunacaktır·. Şu kadar ki mahalle ahalis inden 
kaideten aksini isbat eden olursa defte r-ce tashihi i c ı· a ol unur. 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya kasaba mahallatına tenbihatı 

lazimenin icrasım muteakip beleeliye r eisi kaza dahilinele bulun:ın nevahi 
mecalis reisierini muavinlerile ikişer veya hnt ü c:;ee kişi celp il e zikı·olunan 

defteri esasinin nihayet beraber hir defaya mahsus olmak üzere ı·eis i 

kazaya celp ile beşinci maddede beyan o luıırduğu veçhile iki kısım 

olarak sekiz gün zarfmda defteri esasinin t anzim olunmasım tarif ve 
tefhim edecekt ir ve nihayet meclis reisi muavinleri le beraber reis i nahi yeye 
avdetlerinde o nahiye dahilinde bulunan kuramn eimme ve papas ve 
halıarn ve muhtarlarile muteberandan ikişer veyahut üçer kişi celp ile 
zikrolunan defteri esas inin n ihayet sekiz günde ta nzimini tenbih edecekt ri. 

YEDİNCİ MADDE - Hee mahall e ve kar·iyenin imam ve papas ve 
lıaham ve ınulıtarları ve muteberanı defteri esasi tan~ iıni hakkında olan 
emri aldıktan sonra her gün kariye ve mahall er inde münasip bie ma
halle tecemmü ile Tiirkc,:e ola eak ve lisanı 'l'ürkiye vakıf olmıyan köyl erd e. 
merkeze geldi ğ i vakit 'l'ürkçeye tercüme olunmak üzer e kariyelerinde 
tekellüm olunan lisanl an ve zikrolunaıı t ertip üze ı· e defteri esas iyi nih ayet 
sekiz gün zarfmda iki nüsha olaı·a k tanz im ve t emhie il e bi r nüslıasını 

hemen ııahiye reisierine veeip diğe r nüslı ası mahalle ve kaı·iyel e r·inde 

en müsin olan muhtarrn han esinde lıi fzo lunur. 

SEKİZİNC! MADDB - Yirmi beş r21 yaşını tecavüz eden Osmanlıl ardan 
hukuku medeniyeden sır lut olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede veya o 
iddiada bulunmuş olan veyahut n izann mahsus mueibince ıuuvakkaten 

hizmeti ecnehiye imtiyazrnı haiz olan veya ·iflilsrna hükmo lunupta iadei 
itibar etmemiş veyahut m:ıhcuriye"tine hüküm Hihik olupta fekki haciı~, 

edilmemiş olanl arın ve lJiı· kimsenin hizmetkil. r lı ğında bulunan ve su i 
ahval üe müştehir olan ve bir cünha ve cin ayetle mahkum bulunanlarm 
esamisi karşısında ve clefterin millahazat hanesinde keyfi yetieri i ş'aı· 

ve tasrih ed il ecektir-. 

DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse hir' senedenberi her hangi kaı·iye 

[ 1] 3 nisan .1339 tari/ı ve 320 nmnarcılı kanunıın ( on sekiz yfı.5ını ikmal eden 
lı er f e·rdi zii.Hır intilı ap etmek hakkım hrıizdir) maalindeki ikinci uıaddesı: 11111-

cibince, bıı madde tadil olımmııştnr. 

[2] Kezrı, 320 nnmcımlı lr rınıın mucibince on sekiz .. . 
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ve mahallede ikamet etmekte ıse ol mahalle ve kariyenin defterine 
kaydolunacaktır. Şu şart ile ki intihabı mebusan hukukunu haiz olduğuna 
dair terkeylediği mahalle veya kariye muhtarından yeni kaydalunacak 
mahalle veya kariye muhtarma hi ta ben bir· kıt 'a ilmühaber getirecektir. 

Memurini Devleti· Al iye işbu ilmühabere muhtaç olmayıp intihabı 

ınebusan zamanında her hangi mahallede bulunur ise o mahallede rey 
verrneğe haklıdır. 

Silah altında bulunan askeri nizamiye ve redife ve zaptiyeden laakal 
müH1zim rütbesini haiz olanlarm bulunduğu mahalde mebusan intihabında 
rey verrneğe selahiyetleri o lacaktır. Mezunen vatanmda bulunan ve 
mebus intihabma tesadüf eden askeri nizarniye ve redife ve zaptiyeden 
müntehiplik şeraitini haiz ohınların neferata kadar bilaistisna cümlesinin 
rey verrneğe hakkı .olacaktır ve asakiri şahane ve zaptiye zabitaıundan 

naili hakkı intihap olupta vatannun _gayri mahalde bulunanlar memurini 
saire gibi ilmühabere mühtaç olmıyacaktrr ve kuraları çıkıp askere 
alınacak olanların intihap ıçın mahalleri mecalisi marifetlerile · taı·afla
rmdan istediklerini vekil tayin etmeğe salahiyetlet'i bulunacaktır· [1] . 

FASLI SALİS 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiplerin vazaif ve hukuku ile sureti intihap 

ONUNCU MADDE - Kura ve maballattan matlı~ıp olan defatir· kazanın 
meclisi belediyesine vurut etmeğe başladığı günden itibaren azası ka:.ı:anın ce
sametine göre döı·tten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül 

edecektir. H eyeti teftişiye meclisi belediye reis.inin tahtı riyasetinde 

olmak üzere mecalisi idarenin ahaliden intihap olunmuş bulunan azasile be
lediye azasmdan terekküp olunur ve kazanın cesameti hasebile hari çten bir 
kaç azanın alınmasına lüzum görünür ise heyeti teftişiye azalığına kabulü 
heyeti teftişiyenin intillabil e ve ekseriyeti ara ile olur [2]. 

[1] Bu son [1,km aşağıya dereedilen 25 eylU l 1328 ta1·ihli kanun ilc tadil 
edilmiştir: 

Madde 1 - B en·i, bahri erkan ve iime1·a ve zabitan ile küçiik zabitanın ve jrın
dcınna iimera ve zabitan ve efmdı ve 1·ütbei askeriyeyi haiz üniformayı labis 
bilcümle nıensubini aske1·iye hizmeti askeriyede b1tlıındukları miiddet(e gerek 
nıiintehibi evvel ve geı·ek miintehibi sani sıfatile intihaplannı istimrıl ede-
mezler. 

Madde 2 - Ordu hizrnetinde bıtlunmıyan bilfırnmn miitekcıidini ben·iye t'e 
bah1·iye ve silah altında bnlıınrnıycın ihtiyat zcıbit ve efmdile efmdı redi[ e n t 
mii.stahfaza hakkı intihcıplcınnı istimal edebilide·r. 

l2] Bu rncıdde, 16 hazimn 1927 ta1·ih ve 1079 nıırnaml1, kanım ile be1·veçhi 
zir tadil edilmişti·r : 

Kıım ve nıa7ırıllattan nıatl1ı-p olcın defatir kazcının· meclisi belediy esine viinit 
etmeğe başladığı giinden itibaren azası kazrınm cesanıetine gör·e dörtten ona ka
dar olmak iizeTe bü· heyeti t eftişiye teşekkü.l ede1·. H eyeti teftişiye meclisi, bele
diye r·eisinin talı t1. 1·iyasetinde olmak iizere vilayet me1·kezle1·i olan kazalarda en
ciimeni daimi vilayet azasiZe belediye iizasındcın ve diğer kcızala1·da ycılnız bele
diye meclisi azasından te1·kip olunw· ve kazanın cesameti hasebile hariçten bü· 
kaç azanın alınmasına lüzıım gö?·iiliirse heyeti teftişiye azalığına kabul, heyeti 
teftişiyenin intihabile ve ekseriyeti am ile olıır. 

Kezcı 9 mart 1931 tcwih ve 1760 nıııncıralı kcınun ile bn maddeye aşağıdaki 
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ON BİRİNCİ MADDE Yirmi beş yaşmı ikınal etmiyen ve ( hukuku 
rnedeniyeden sakit bulunan ve tabiiyeti ecuebiyede veya o iddiada bulunan 
veya muvakkaten hizmeti ecnelıiye imti yazını hai z olan veya nizamen iflas 
ile mahkum olup iadei itibar etmemiş veya mahcuriyet ine hüküm lahak olup
ta fekki h::ı ci ı' etm emiş olanlnr ) veya doğrudan doğTuya Devlete az <:ok ver
gı vermiyenler ( iııtihap hakkından sak ittir ) [1] . 

ON İKİNCİ MADDE - Vunıt eden elefatiri heyet i teftişiye kanuna mu
vafık ve sehvü hata ve fesattan sa lim olduklarını tetkik ve indelhace 
mahallat ve kuı·adan iktrza edenleri celp ve tahkik edecek ve işbu tahkikat 
kazanın cesametino göre a l tı günden nihayet on beş güııe kadar imtidat eele
cek ve bu mücldette heyeti teftişiye her gün içtiına eyliyecektir . . 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - On ikinci maddede beyan olunan müddetiıı 
hitammcla tetkik edilen mürrtahip defterlerinüı birer sureti çıkarılıp 

c:ı ıni ve kilise ve havra ve Hükümet koııağile dairei heledi yenin duvar 

fıkr·cı ilave edilmiştir : 

Ancak f esih, iptcıl veya meclis heyetini teşkil edecek miktcıı ·dcı aza ve y edek 
aza kalmamcık gı:bi sebepleTle belediye m eclisinin teşekkii.lii miiınkii.n olmıycı1i 
y erlerde, belediye hııdııdı.ı dahilindeki ıııcıhalle ihtiycır heyetleri belediy e ı·eisi
nin veycı belediy e kanıınu.nıın .90 ıncı maddesi mııcibince ncısbolııncın ı·eis vekı·
linin riya.seti cıltında belediye b-inasında toplanaı-ak beleeliye meclisi azcılığıncı 
intihap olunmak evsafını haiz olnwk iizeı·e k endı: cınılcınndcı veycı hMiçten yıı
lmndcı gösteı·ilen miktcıı·dcı hey eti teftişiy e azası seçeı-l eı· . 

[1] Bıı madde, 3 nisan 1339 tarih ve 320 nıımrıml·ı kcınıınnn rıtiy e denalıı
nan 2, 3 ve 4 iincii mcıdde lrwi ile tadil olıınmnştwr : 

Mcıdde 2 - On sekiz yrışı.nı ikmcıl eden her ferdı: zükıi ·r intihcıp etm ek hak
kını hcıizdiı· . 

Mcıdde 3 - Mııallimin miistesncı olmak ·iizere merkezden ??ıansı.ıp bilıimum, me
muı·in ile miiftülC'r, hükkam ve miiddei ımııımileı · ve belediye 1·eisle1·i (~') müntehi
bi sani intihcıbıncı ınübcışeı·etten iki cıy evvel istifa. etmiş olmcıdıkçcı ıncıhalli ıne
ınıı·riyetler·inin dcıhil bıılnndıığu dai1·ei intihabiyeden mebus intihcıp olııncımıya
caklcıı-ı gibi or·dıı, koloı·dıı, fırlw. kıımcındrınlcwile bilıiınum cıhzı askeT ·ve lwleın 
ve şııbe ı-eı"sleri, ,icındcırma alay, tabw· ııe bölük kııma.ndanlcıı-ı dcıhi mevkii me
nıuı-·iy etle?·inin dahil bıılu.ndıığ·u dcıirei intihabiyede mebıı.s intilıcıp edileınez ler. 
Aksi takdirde intihcıbı vcıki mutebcı · olmaz e·:•) 

Madde 4 - Mii.ntehibi evvel, ıwiiııtehibi sa.ııi t· eycı mebııs olabilm ek iç·iıı t•eı ·
gi ile mükellef olmcık ıneşrut değildiı·. 

Biıınerıaley h, maddenin rınwk ( ) işareti anısındcı b ıılunan hsıınlan meı-idir. 

('X') Bıı fıkra ile alakadar olcın 412 nııma1·cılı ka1·ar şöyledir: 
3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı in tihap kanununa göre filvaki belediye reisleri 

müntehibi sani intihabıncı mubaşe?·etten iki ay evvel istifa etmiş olmadıkçcı mahalli 
memnuiyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intilıap edil.emezler ve 
aksi takdirde intihabı vaki muteber olmaz; ancak, kanunun bu ibaresinin tahlilin
den ve iki ay evvel istifa edilmediği halde intilıap edilememek nehyinin müntehibi sani 
intihabatına mubaşeret zammı i le bir arada zikir ve iradındcın da anlaşıldığı üzere 
bu memnııiyet, müntehibi sanileri yeniden intihap edilmiş olan umumi intihabata matuf 
ve evvelce intihcıp edilmiş müntelıibi sanilerle münhal vukuunda yapılan intihaplnr ka
nunun maksat ve ifndesinden hnriç olduğu, Heyeti Umumiyenin 12 nisan 1928 tarifıli 
altmışıncı in'ikadının birinci eelsesinde takarrür etmiştir. 

( '~ '~') Asheı·lerin mebusluğu lıakkındnki alıkarn da aşağıya dercolunmuştur: 
5 eylul 1336 tarih ve 18 numaralı kanunun üçüncü maddesi mucibince « Büyük 

Millet Meclisi azalığı ile m emu1·iyet bir zat uhdesinde içtima edemez. Ancak Heyeti 
V ekile azalı.i}ı ve Büyük Millet M eelisınin inzimamı reyi ile se/irlik, ordu ve kolordu 
l~ı{mandanlığı memuriyetlerinin M eclis aznlığı ile cemi caiz » görülmüştü. 

Baladaki 3 nisan 1336 tnrih ·ve 320 numaralı kanunda rnensubini nskeriyesinin 

1 
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Veya kapılarına ve sair mümeı-rinas olan yerlere ve her re'si nahiye ittiha li 
olunan kuraya tali k olunacak ve bunların muhafazası için zabita veya 
belediye tarafından bir adam bulunncaktır ve bu defterlerin talik olull
duklarnıa dair matbaa bulunan yerlerde gazete veya varakai mahsusalarile 
ve matbaa olmıyan yerl eı·d e mümıdilerle dairei teftişiye tarafından 

köylere lazım gelen · yerlere talik için reis ve muhtarana gö nderilecek 
ilannameler ile ilanı keyfiyet olunacaktır. lşbu müntahip defterleri ta li k 
o lundüğ·u g'ünden itibar·en on beş güıi muallak olup on beşinci günü akşamı 
Şehiı·l(!ı'de belediye dairesi ve , nevahiele re isl er marifetile kaldırrlacaktır. 

ON DÖRDÜ CÜ MADDE - On üçüncü maddede beyan olunan 
on beş g·ün zarfında her kimin intihaba hakkı olupta ismi yazılmamış 
olduğunu- veya ismi yazıl mak lazım gelmez iken yazılmış bulunduğunu 
muallak olan defterele gö ı·en ler adi bir varaka üzerine ve heyeti teftişiyeye 
hi ta ben bir istidaname yazıp verecekti e. Heyeti teftişiye tarafından 

icrayi tetkikat ile niha yet sekiz gün zarfmda ekseriyeti ara ile verilen 
karar esbabı mucihesile beraber sahibi istidaya muhtasar bir veraleayı mem
hure ile bildirecektir ve i dd i ası kabul olumır ise oıra göre defter tashih 
olunup reddolunduğu ve sahibi istida bu karara kani olmadığı halde böyle 
intihap davaları 1çın ol kaiamn mahkemei istinafiyesi addolunacR k 

meclisi deavisine ha arzuhill istinafı keyfiyet edecektir. Bu istinaf hakkı 
heyeti. teftişiye tarafından miistediniıı yedine verilen kararnamenin 

tebliği tarihinden itibaren beş gün zarfında rnekbul olup andan sonm 
davayı istinaf gayri mesmudm·. Ve meclisi eleavinin icrayi tetkikııt 

ile nihayet sekiz gün zarfında ekseriyeti ara ile vereceği hüküm kabil i 
istinaf ve temyiz değ·ildir. Müstedinin hakkı teheyyün ederse nüfus 

defter i taslıih olunacaktır. Ve böyle istida ve istinaf davalarmda hiç 
bir nam ile harç almmıyacaktır. On beşinci o·ün müddetin hitami le 
defterler kaldırrldıktan sonra itiraz ve istida ve istimı.fa kimsenin hakkı 
olmıyacaktır. Şu kadar ki müddeti. mezkürede kaza dahilinde bulunmıı

dıklarmı usulen is bat edenlerin mebus intihahııını bed 'inde n on beş 

güne kadar heyeti teftişiyeye istida vermeğe ve hadehu istiııııf dahi 
etmeğe hakkı olacaktn'. 

mebus intihap edilmeleri bcızı tadilata tabi tutulduğu gibi bilaha1·e neşrolunup aşa· 
,ğıya dereolunan 16 kanunuevvel 1339 tarih ve 885 numaralı kanunla bu takyidat tevsi 
edilmiştir: · 

Birinci madde - Berri ve bahri ve jcındcırma sunu/u muhtelife Mkan, ümera 
ve zabitan ve bilumum mensubini askeriyeden hakkı istifayi haiz olmıyanlaı·la istifa 
ve tekaüt hakkını haiz olup intihabcıtı umwrniyenin ilanındcın itiba1·en nihayet on 
gün za1'/ında usulen istifa ve tekrıütliiklerini tale1> .etmiyenlM· Türkiye Büyük Millet 
M eelisi Azalığına intihap olunamazlar. Aksi takdi1·de bu intihap keenlem1Jekün cıd
dolunur. 

Ikinci madde - Birinci ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde aza bulunmuş 
olan ve bulunan bilumıım erkan, ümera, zabitan ve mensubini cıskeriyenin hukukı.ı 
müktesibei askeriyeleri ve kıdemleri mebusluk müddetince dahi 'nıahfuz olup dev1·ei 
intihabiyenin hitamında ve yahut devrei intihrıbiye esnasındcı mebuslulctan istifalan 
halinde mebus olmazdan evve l/d sicille1·ine göre muamele gö?·ür·le1·. 

V çüncü madde - Nisabı müzakere kanununun clö1·düncü maddesi (yani balada 
münderiç 18 numcıralı kcınıırı) şiimulii dcıhilindeki asker mebuslar vazifeleri ulıde
le?·inde bulundu,kça tarncımen kavarıin ve nizarnatı aske?·'iye ahkmına tabi bulıınu?·lcı?· 
ve Meclis müzake1·atına iştircık edemezler. » 

20 niscın 131,0 taı·ilı ve 491 numaralı teşkilatı esasiye kanununun « muvakkat 
mcıdde » si ile « Türkiye Büyük Millet Meclisine intihap edilen ve edilecek olan bilu
mıını mensubini aske1·iyenin tcıbi o lcıcaklcı.rı şerait hakkındeıki 19 kanunuevvel 1339 
tcı1·ihli kcınıın alıkarnının » bcıki oldıığıı tcısrih edilmiştir. 
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ON BEŞiNCİ MADDE - Defteri esasisini 
rusanın her tarafında mayıs iptidasmda bed 
yetinde musalıhah olarak hazır bulunacaktır. 

taıniınine meınaliki malı

olunacak ve haziran niha-

ON ALTINCI MADDE - Mayısrn on beş ve yirmisine doğru beşinci 

maddede muharrer kaffei nüfusu züküru havi clefteler heyeti teftişiyeye 

vasıl oldukta her kazamn ne miktar nüfusu züküru olduğ·u ba mazbata 
serian rnutasarrıflığa bildirilecektir. 

V c sancağrıı ha vi olduğu kaffei kazalardan bu yolda mazbatalar geldikten 
sonra · sancağm meclisi idare ve heyeti teftişiycs i hazır olduğu halde her 
kazamu nüfusu züküru yeküm1nu cem ilc sancak dahilinde Osmanlı olarak 
ııc kadar nüfusu züki'ıı· sakin bulunduğu malüm olclukta ikinci maddeele 
gösterilen suı·et ve nisbcte tatbikan sancakta bir kaç mebus olmak lfızım gelirse 
mutasarrıf tarafnıdan vilayet gazetesine ve merkezde bulunan heyeti tefti
şiyeyc ve sancağm saiı· kazaları kaymakamlarma ve kaymakınlar marifctile 
her kazanın heyeti teftişiyesine ve nevahi resilerine serian bildirilecek 
ve heyeti teftişiyeler varalmi mahsusalar ilc intihap olunacak mebusanm 
miktarım ilan edecektir. 

ON YEDİNCİ MADDE - H eyeti mebusan için azalığa intihap salfıhiyeti 
bulunınıyan evvela tabaai Osmaniyeelen olmıyan saniyen nizamı mahsus ınuci
bince muvakkaten hizmeti cencbiyc imtiyazını haiz olan salisen türkçe hilmiyen 
rabian otuz yaşını ikmal etmiycn hamisen hini intihapta bir kimsenin hizmet
karlrğrncla bulunan sadisen iflas ile ınalıklım olupta iadei itibar etmemiş olan 
sabian sui ahval ilc müştelıir olan saminen rnahcuriyetine hüküm lfıhik olupta 
fekki hacir eelilmiyen tasian hukuku medcniycclen sakıt olmuş olan a.şiren tabi
iyeti ecnebiyc iddiasında bulunan kimsclerdir. 

Dört sene sonra icra olunacak intihaplarcla nıebus olmak için türkçe okumak 
ve mümkün mcrtebc yazmak dahi şart ol acaktır. 

(Heyeti mebusan fızalrğile Hükümet memuriycti bir zat uhclcsinclc içtima 
edemez. Fakat vükeladan intihap olunanlarm azalrğr mecazdır ve saü· rncmn
riııclen biri mebusluğa intihap olunur ise kabul edip etmemek yeclcli ihtiyarrn
daclır. Fakat kabul ettiği halde memuriyetinclcn infisal eder.) lVIebusan intihabı 
umumisi dört senede lıir kere icra olunur ve her mebusun meddeti 

meınuriyeti dört seneden ibaret olup tekrar intihap olunmak dahi ' caizelir [1]. 

ON SEKİZİNCi MADDE - 'remnıuzun birinci günü mebus inti-
habına bedolunması için mutasarrıflar tarafından kaymakamlar marifetilc 
her bir kazamu heyeti teftişiyesine haziran ipticlasrnda ihtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU :MADDE - Emri intihap kazanın her nahiyesincle 
ayrı ayrı icra olunur ve bir nalıiycde mukayyet olan bir müntehibin eliğer 

nahiyeye gidip rey vermiye hakkı olamaz. 

YİR.lVIİNCİ MADDE - H er nalüye intilıabrnm hüsnü coreyanma nczaret 
etmek üzere h ini intihapta heyeti teftişiyeelen kur 'a keşidcsile tayin olunan 
bir aza hazır bulunacaktır. 

YİRl\11 BtRİNCİ MADDE - İşbn kanunun on birinci maddesinde 
beyan oluueluğu üzere hakkı intihaba. nail olmıyanlardan maa.da kaffci 
Osmanlılar birinci derecede müntehiplerdir. Defteri esasicle isinileri muharrcr 

[1] Bu maddenin( ) içinde bıılıınan fıkı·ası 11 incı: nıcıdde zirinde ıniindeı·iç 
18, 320 ve 385 numaı-cılı kannnla1'lcı tcıdil edilıniştjı·. 
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bir-inci derece müntehip bulU:nan her beş yüz kişinin bir müntehibi sani intiha
bına hakları olacaktır [1] . 

YİRMİ İKİNCİ MADDE -- İkinci derece müntchip olmağa salalüyeti 
olmıyanlar . evvelen tebaai Devleti Aliyeden bulunmıyan saniyen nizann 
mahsus mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan 
salisen on sekiz yaşını ikmal etmiyen rabian hini intihapta bir kimsenin 
hizmetidrlığında bulunan hamisen iflas ile mahkum olupta iadei itibar 
etmemiş olan sadisen sui ahval ile müste.hir olan sabian mahcuriyetine 

• ı 

hüküm lahik olup fekki hacredilmiyen saminen hukuku medeniyeden sakrt 
olmuş olan tasran tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kiınselerdir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE -Bir nahiye dairesinde beş yüzden ziyade ve 
yedi yüz elliden dun birinci derece ınüntehip olduğu halde bir ve yedi yüz elli
den bin iki yüz elliyc kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yedi yüz clliyc kadar 
üç v:e bin yedi yüz elliden iki bin iki yüz elliye kadar dört nefer ikinci dcrere
de müntehip olacaktır ve şayet gösterilen miktardan ziyade bir nahiyedc birinci 
derece müntehip bulunur ise bu nisbet üzere beş ve altı ve daha ziyade ikinci 
derece ınüntehip intihap edilecektir. Bir nahiyenin ınüntehibi evvelleri beş yüz
den dun ve iki yüz elliden ziyade olur ise bu ınisillu nahiyelerin dahi bir mün
tehibi sani intihap etmeğe hakları olacaklardır l2] . 

· YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her nalüye dahilinde mevcut münta-
hipleı·in birer defteri tanzim olum1p nahiycyc memuren gidecek ,olan 
azaya verilecektir. İşbu defterlerin bir iki gün zarfmda tanziıni için heyeti 
teftişiye lüzum görür ise kaza kaymakamından muvaakaten lüzumu 
kadar katip İstiyecektir ve . kaymakamlık · merkezinde müstahdem ketche 
leifayet etmediği halde kaymakam ahaliden ve erbabı harniyetten fahri 
katipler tedarik edecektir. 

YİRMİ BEŞiNCİ MADDE - - Her nalüyenin ne kadar müntehibi var 
ise heyeti teftişiye tarafından o miktar pusl alık ufak ve üzerine bir kaç 
isim yazılacak kadar beyaz kağıtlar hazırlamp heyeti mezkı1reye mahsus 
büyük mühür ile arkası bittemhir nahiyeye tayin olunan memura verile
cektir. 

YİRMİ ALTINCI :MADDE - Nahiye memurunun nalüye merkezine 
vurudundan evvel o nahiye dahilinde. ne miktar ınüntahip var ise beher kısmı 
en ziyade üç yüz müntahipten ibaret olmak üzere aksama taksim olunur ve 
her bir kısımnın müntehipleri igin heyeti teftişiye riıarifeti]e bir gün tertip 
ile o günde merkeı-:i nahiye olan karyede bulunmaları her kısmın ahalisine 
haber verilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - lııtihabm gününü ve sureti İcrasım hee kar-

[1] 320 nurnaralı kanunıın 5 inci maddesi mucibince 500 adedi .800 e tenzil 
edilmiştir. 

[2] Bıı madde kezcı 320 numcımlı lcrınıınıın berveçhizü· olan 5 inci maddesi/e 
tadil edilrniştiT: 

·Bi?· ncıhi-ye dahilinde bıılunan niifusu zi~ldiTdan her iki yiiz kişi için bü· miin
tehibi sani intihap olunur. 

Bıı miktardan fazlası için berveçhi ati mıwmele if cı olıınıır: 
Vu yiize kadaı· biı·, iiv yiiz birden beş yi.ize kadaı· iki, beş yüz lıi ·rden yedi 

yiize kadcw üç ilah ... ııl:iintehibi scıni intihcıp olunu-r. 
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yenin ınüııtehipleri bilmek için nihayet haziranın yirminci günü heyeti tef
tişiye marifeti]e her nahiyeııin havi olduğ_u kurayİ gezip ihbar etmek üzer.e 

ref.akatinde bir . iki süvarİ ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti arasile intihap olu
nacak mutE)ber kimselerden memurlaı· gönderilecek ve bunlara yevmiye olarak 
i.da.rei, belediye tarafından nıünasip miktar ücret verilecektir . 

. YİRMİ SBT(İZİNCİ MADDE. - Otuzl.u{c~ rrı.addede , gösterilen memurlar 
her . karyeye vasıl çı lduğu, gün ' muhtaraıı ve saire vasıtasile mü,n.~sip ve vasi 
hir nüıhaÜe mÜttahipleri celbedip resi nahiye olan karyeye toplanacaklarr , güııü 

' ' . 1 • -

be.yaı;ı. ile İstanbula gidecel{ meb,usaıu _iqtihap etınek için nahiyeleri .dahilinde 
buluf\anlard~ın J+!.Ün,asip kimseleri iı;ı.tihap ile .tayin .~ylıwı.el.erini ahaliye tefhim 
edecek ve h.er l~aryede bu veçhiJe vazifesini ifa eylediğini mübeyyin muhtaran 
taraflarmdan bir luta ilmühaber alacaktır. 

YİRMİ DOK ZU CU MADDE- Kura ahalisine itayı malümat için gide
cek memurların azİmetlerinde müntehipl erin resi nahiye olan karyeye gidip 
li ~c lil, intihap tecemınularıp~an iki gün 1evvel , o.tuzurıcu maddeele beyan , olu
nduğ;u üzere heyeti teftişiyeden tayin olunan memurlar her nahiye dahilinde 

mevcut müntehipleriı1 defterlerini ve balada beyan olunan arkaları mühürlü 
pusl.alrk kağıtl arı ve müntehipler tarafuıdan işbu puslalarr içine atma,k için 
evvelqe her şubeye iki kilitli ve !:)iri diğerine uymaz iki anahtarlı muhkem ve 
nalliyenin puslalarım istiap edecek cesamette· ve üzeri ufacık bir za:rf ihata 
edel?ilecek kadar delikli heyeti teftişiye . marifetile inşa edilen sandığı ve 

maiyetinde bir iki . süvarİ ve lüzumu varsa Hükümeti mahalliyeden veyahut 
yevmiyesi idarei belediyeden v:erilerek ücretli bir katip istishap ile müntehip 
leri n vuruelundan biı· iki gün evvel resi .nahiye olan . k aryede hazır bulunacak
tır. alıiye m emurlarına itası l azım gelen ücreti yevmiye idarei belediye san
dığından . verilecek ve bu ücr·etin miktarı heyeti teftişiye tarafından tayin 
olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE- İntihapta hazır bulunacak memur resi nahiye olan 
karyeye vasıl oldukta nahiye meclis reısı ve azası birleşip işbu kanunnamyei 
alenen luraat edecektir-. 

OTUZ B1R1NC1 MADDB - Kanunun k1raatiııden sonra heyeti intihabiye 
uami le. her nahiyede muvakkat bir .heyet teşekkül edecektir. Bu heyetin reisi 
ka·zadan gelen intihap rnemurudur. Merkezi n ahiye olan karye dahilindeki 

imam ve papas ve ha.ıriaın ile nahiye meclisi r eisi ve azası işbu heyeti intihabi
yeni.n azası olacaktır. M.uvakkat beyeti intiha.biye teşkil olunduktan sonra 
h~et azasının saat kaçta n kaça. kadar mahalli intihapta bulunacakları 've 
intihabm .İcra olunacak riı.ahalli · ek.seriyeti ara il e t ayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Nahiyenin heyeti intihabiyesi . icrayi 
iritihap için tensİp olunan mahalle gidip ' ve puslalarm ilka olm\.acağı 

sandığı açıp lçi boş olduğunu heyeti teftişiyeye ve hazır· bulunanlara 

gÖsterdikten sonra l{illtlenip anahtarlarm · biri kazadan o·elen memura 
diğeri · ıiahiye reisirıe verilecek ve bad.eht1 sandığın dört tarafından sıcım 
ı,teç irilip . uçlarr muhtarıri ve sa ir a.zanın mühürlerile · tenıhir olunac·aktır . 

. OTUZ ÜÇ,ÜNCÜ MADDE -..,... Sandık 
karye~in mevcut müntahipleril e ' eimme 
muhtarları ve ihtiyarlardan iki kişi 

tenıhir olunduktan sonra en uzak 
ve papaslarr ve hahamları ve 

celbolunup h'eyeti intihabiyenin 
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reis ve azası marifetile hemen müntehiplerin her birine arkası memhur 
pusulalardan birer tanesi verilip yirmi altıncı maddede beyan olunduğu 

nisbet üzerine bulunduğu nahiye içinde her ne kadar ikinci derecede 
müntehip intihap oluıımak lazım gelir ise emniyet ettiği adamlarm 
isimlerini puslasma yazacağı ve yazısı olmıyanlar emniyet eylediği 

kimseye mahallince müstamel olan lisanda yazdıracağı ve .şayet puslada 
ikinei derecede müntehip olacak miktardan ziyade isim yazar ise yazdığı 

isirolerin iptidasmda~ başlayıp ikinci derece müntehp olmak için talep 
olunan miktarı kaydolunarak ziyadesi keenlemyekün hükmünde tutulacağı 

ve ikinci derece müntehip olacaklarm adedinden daha az isim yazar 
ise yazdığı isirolerin kabul ve kaydolunacağı ve eğer bir nahiyede 
ikinci derece · üç müntehip olmak lazım e-elirken müntehip puslasmın 

üzerinde bir adamın ismini üç defa yazarsa yalmz bir rey itibar edileceği 
ve yazılan isimler okunmaz surette ise keen]emyekün hükmünde bulunacağı 

heyeti intihabiye azası tarafmdan mümkün olduğu kadar müntehiplere 
tefhim olunacaktrr. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Puslalar müntehiplere verilip bir veya 
iki saat sonra heyeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcut bulun
maları eimme ve papaz ve haham ve muhtarlara tenbih olunacak ve mu
ayyen olan saatte heyeti intihabiyenin tertip edeceği üzere her karyenin 
müntehipleri sırasile gelip puslalar sandığa atılmazdan evvel Zatı Hazreti 
Padişahinin duayı ömrü Şevketi Şahaneleri imam ve papaz ve halıarn tara
fından kıraat olunacaktır . Bir müntehip heyeti intihabiyenin huzuruna gel-

dikçe karyesi ve ismi ve şöhreti heyetin katibi tarafından sual olunur. 
Vereceği cevap üzerine muhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik eylerse 
müntehip defterine müracaatla isminin üzerine caize çekilip puslayı sandığa at
masına ruhsat verilir. Bir müntehip puslasnu sandığa atacağı vakit · elinde 
bir pusladan ziyade bulunmamasma heyeti intihabiye dikkat edecektir. 

OTUZ BEŞİNC! MADDE - Arkası memhur olmıyan puslalar hile ile 
sandığa atılmış ise keenlemyekün hükmündedir ve bu puslada münte
hip kendi imzasım dahi yazmış ise yalnız ikinci derece müntehiplerin 
isimleri kıraat ve kaydolunup müntehiplerin imzası kıraat ve kaydo
lunmıyacaktır. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Her ka.ryenin müntehipleri puslalarını 

attıktan sonra « karyemizde mevcut olan müntehipler puslalarım sandığa 
attılar » diye katibin yanında bulunan müntehip defteri o karyenin imam 
ve papaz ve halıarn ve muhtar ve ihtiyarları tarafrudan temhir veya imza • olunduktan sonra anlar çekilip diğer karyenin muhtar ve imam ve papaz 
ve halıarn ve müntehipleri gelip kezalik intihaba bededeceklerdir. 

OTUZ YEDİNCt MADDE - Bir karyenin emri intihabı hitam bulnpta 
mnhtaraıu çekilip diğer karye ahalisi intihaba bedettikten sonra hazır bu-. 
lunınıyan müntehip gelip rey vermek hakkmdan sakıttır . Özrü hakikisi ol
sa dahi mahalli intihaba gelınİyen müntah ibin vekil ile rey verrneğe hakkı 
olamaz. Nahiyelerin havi olduğu karyelerin intihabı bir günde itmam olu-

namazsa o gün akşam üstü heyeti intihabiye dağılmazdan evvel sandığın de
liği üzerine bir kağıt vazolunup ve etrafı ve sandık sicim ile bağlamp uçları 
ve anahtar delikleri heyeti intihabiye tarafından temhir olunduktan sonra 
heyetin kararile emin ve münasip bir mahalle vaz 'ile muhafazasına itina olu-
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nacak ve ertesi günü sandığm mühürleri heyetçe bilmuayene açılıp yine inti
lıaba bedolunacaktır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Her müntehip reyini verdikten sonra avdet 
eder. Müntehiplerin bir günden ziyade resi nahiye olan karyede eğlenmemele
rine heyeti intihabiye gayret eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karylerde olduğu misillu şehir ve ka
sahalarda dahi dört beş veyahut heyeti teftişiyenin münasip göreceği malıal

lerden ibaret muvakkaten şubeler teşkil ve her şube için heyeti teftişiye tara
fından bir memur tayin olunur. Kura ve nahiyeler için mahallinde beyan olu
nan muamelat şehir ve kasabalarda teşekkül eden şubelerde dahi tamamile İcra 
kılınır. 

KIRKINCI MADDE - Merkezi kazada bulunarak mahalli intİlıaba bizzat 
gelmiyen, yazdığı rey puslasım temhir ederek bir zarf içine koyup ö.zrünü 
beyan ile melfuf puslasımn sandığa atılmasma dair heyeti teftişiye reisine 
hitaben göndereceği mektup alenen açılıp okunarak mektubu gönderen 
maruf ise gönderdiği pusla kapalı olduğu halde sandığa atılır. Maruf değilse 
o pusla hükümsüz bırakılrr. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - Nahiye ve şubelerin bilcümle müntehipler 
rey verdikten sonra heyeti intihabiye fizası kamilen hazır iken sandık açılıp 
ikinci derece müntehipler evvel emirde isimlerine bakmıyarak sandığa atılan 
puslalar birer birer sayılırken sayısı bilindikten sonra betekrar sandığa ko
nularak « nahiye ve şubeye şu kadar müntahip gelip şu kadar pusla atmış » 

diye muhtasar hemen bir kıt 'a mazbata tanzim olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Rey veren müntahiplerin adedinden ziyade 
pusla zuhur ederse nahiye ve şubenin heyeti intihabiyesi şediden m es 'ul 
tutularak hile ile pusla atanların zahire ihracı için canibi kaza ve liva
dan mahsus memur ve mustantık gönderilerek ve fakat ahaliyi tekrar inti
hap ile meşgul etmemek için rey veren müntahibin adedine müsavi pusla
lar sandıktan çıkarılıp fazla kalanları asla açılıp okurimaksızın alenen ihra-k 
olunacaktır. 

KlRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Puslalarm adedi bilindikten sonra her 
pusladaki isimlerin tahririne bedolunacaktır. Şöyle ki puslada görülen 
isimler bir kaç büyük kağıda hurufu heca tertibi üzere yazılıp sonra 
okunan puslalarda o isimler tekerrür ettikçe isminin yanına (1) rakamı 

çekilir. Bu arada sandık açık tutulmamak için isimlerin tahririne bedoluna
cağı anda saate bakılıp mesela tahrire saat yedide beddolunupta saa sekize 
kadar bir saatte iki yüz elli puslamn havi olduğu isirolerin tahrir olun
olunmasına karar verilirse üç saat için sandıktan yedi yüz elli pusla çıkarılıp 
bir sofra üzerine vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir taraftan dahi san
dık kilitlenip ve etr\lfına sicimler geçirilip uçları ve sandığm deliği temhir 
olunarak münasip bir yerde hıfzolunur ve sandığın konulduğu mahallin ka
pısı temhir olunur ve her gün tadat ve temhir olunan puslalar bir torbaya vaz 
ile temhir edilir. Ertesi günü heyet erkence tecemmü ile evvel emirde o gün 
kaç saat meşgul olacaklarilli kararlaştırarak ve sandığı alenen açıp o kadar 
saate kafi puslalar çikarılarak şayet yine hitam bulmazsa kemafissabık devam 
olunur ve her akşam ne miktar pusla tadat ve tahrir olunup her bir ikinci 
derecede müntehip o gün ne miktar rey kazandığını müş'ir muhtasar bir maz-
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bata yazılır. Bilcümle puslalar kayit ve tahrir olunduktan sonra en ziyade rey 
kazanıp ikihci de'recede müntehip olanlarm yedine heyeti iritihabiye tarafın
dan bir kıt 'a mazbata verilir. 

' . 
. ' KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Geçen maddelerde beyan olunan kaideler 

İcra olunduktan sonra defterde çekilen ~aizeler mucibince nahiye ve şube da
hilinde rey vermeğe falan falan kuradan veya mahallinden şu kadar mÜ~tehip 
geımiş ve usulü üzere . sandık açılıp puslalar tadat ve tahrir olundukta falan 
zat şu kadar ve falan şu kadar . rey kazanıp ve ekscriyet kazanan ve falan 
falan zat olduğunu . . müş"ir nahiye ve şubenin heyeti intihabiyesi . tarafından 
ayrıca iki krt'a mazbata tanzim olunup biri kazadan ·gelen ınemura diğeri na
hiye reisine verilecektir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - İkinci derecede müntehip olanlar intihap 
olunduklarma dair · re 'si nahiye ve şubede heyeti iiıtihabiyeden alacakları ınaz
bata üzerine re'si kazada bulunan heyeti teftişiyeye gidip rrtazbatayı ibraz 
edecek ve · bu mazbatalrir defteri malısusuna kaydolunacaktır ve me b usanın 
icrayi intihabı için heyeti teftişiyenin bulunduğu .mahalde hangi gün ve saatte 
bulunması Hizıın ·geleceği tenbih ve mebusluğa namzet olanhtrm isimlerini 
havi heyeti teftişiyeden memur yedine bir kıt'a pusla verilip isterse nam'zet 

olanlardan isterse na!llzet olmayıp dirayet ve harniyetine itimat eylediği ve 
mebus olmak iç~n lazım gelen . evsafı haiz olan ~air zevattan intihap edebile
ceği v,e sancakta her ne miktar m~bus olacak ise adetleri o miktar -isimleri 
yazması ikinci derece müntehip . olanlara tcfhinl olunacaktır ,v.:ı maz9atasını 

kayit fÇin heyeti teftişiyeye gitmiyen ikinci derece müntehiplere hang~ gü,n 
ve saatte hazır bulunmak lazım . geleceği mahsus davetnameler ile i~tar 
olunacaktır. 

KIRK ,aLTINCI MAQDE - Heyeti te~tişiyeden tayin olunan y,E)vmü şaat
te hazır bulunacak ilQ.nci derece münte~iplerin yeqine arkası heyeti teftişiye 

mühürile temhir olunmuş birer lat'a pusla verilir. Sancakta her ne kadar 
mebus olacak ise balada tarif olunduğu üzere ikinci dereec müntehip olı;m

lardan her bi:ı;i o kadar isimleri yazacaktır ve yazı bilmediği halde heyetin 
içtima eylediği mahalden çıkınayıp orada iken emniyet ettiği adama yazdıra
caktır. Sancak dahilinde mebus olacak adetten zait ve noksan isim veyahut 
kendi imzasım yazarsa otuz altıncı ' maddenin ahkamma tatbiimn' · ' i cr ayı 
muamele olunur: 

KIRK YEDİNCİ MADDE - İkinci derecede miintehip olanlar .pusla
larım deı·ununa atmak için heyeti teftişiyenin içtima . eylediği odada 
sofranın üzerinde · ve ortasında yalnız bir pusla sığabilecek kadar , deliidi 
bir sandık · bulunacaktır. İkinci derece müntehiple.r puslalarmı atmazdan 
evvel sandık açılıp içi boş olduğunu huzzara gösterildİkten sonra kilidi üze
rine büyücek bir .va:raka vazolunarak heyeti teftişiye . mührile ve yevmi inti
hapta hazır bulunmak için davet olunan müftii, }:>elde vf)· rüesayi rı,ıhaniye ile 
ikinci . derece müntehip olanlardan üç kişinin mühi]rlerile tem,hir olunur. 

KlRK SEKİZİNCİ MADDE - . Sandık kapamp mühürlendikten sonra 
heyeti tefÜs1yeye gelip mazbatasım en evvel kaydettiren ikinci derece' 
ınüntehiple; sırasiıe davet olunup ell erindeki puslaları s~ndığın içine ata
cakl ardır ve · atar iken llir pusladan zi'yade · olmamasına dikkat oluna-

' cak tır. 
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KIRK DOKUZUNCU MADDE - Yevmi intihapta hazır bulunacak ikinci 
derece müntehiplerden kaza dahilinde bilcümle intihap olunan ikinci derece 
müı1tehiplerin onda sekizi mevcut ise sandık açılıp mebusluğa rey kazanan 
larm isimlerini havi resi sancağm heyeti teftişiyesine ita oluıımak için atid€ 
heyan olunacak mazbatanın tanzimine iptidar olunur ve şayet yevmi muay
yende Jl!.evcut olan ikinci derece müntehipler kazanın ikinci derece münte
hiplerinin mecmuunun onda sekizinden az ise sandık açılmayıp deliği üzerine 
bir varaka vaz ile heyeti teftişiye tarafmdan ve yalnız y~vmi ın

tihapta ha;zır bulunmak ıçın davet olunan müftii belde ve rüesayi 
mhaniye caniplerinden temhir olunup mevcut olmıyan ikinci derece 
müntehipler gelinciye kadar sandık emin bir mahalde hıfzolunacak ve gel
miyen ikinci derece müntehiplere filan gün resi kazada hazır bulunmak üzere 
Hükumeti· malıalliye tarafmdan mahsusan İhtarnameler gönderilecektir. 
Puslasını s.andığa atmış olanlar isterse avdet edecektir. 

' ELLİNCİ MADDE - İkinci derece müntehiplerden gelmeyip gen 
kalanlar muahharan resi kazaya geldikte heyeti teftişiye ile o gün ıçın 

eelbolunan müftii belde ve rüesayi ruhaniye tarafından sandığın mühürleri 
Jedelmuaye'ı~e delik açılıp ikinci derece mü~tahipler puslalarmı sandığa ata
cak ve işbu davett~n sonra mazereti hasebile gelemiyen ikinci derece münta
Jiipler beklemeyip sandık açılacaktır. Sandık açıldıktan sonra gelecek ikin
ci derece müntehipler hakkı intihaptan mahrum olur. 

ELI .. İ BİRİNCİ MADDE - Heyetin huzurunda sandık açıldıkta evvel 
emirde atılan puslalar tadat ile alenen okunarak mebus olmak için 
emirde atılan puslalar tadat ile alenen okunarak İnebus olmak için puslada. 

yazılan isimler kaydolunur ve bir isim puslalarda tekerrür ettikçe (1) 
rakamile işaret olunur ve bu veçhile · bilcümle puslaların tahriri hitam 

bularak her bir zatin kazandığı reyleri cem · ile mazbata tanzim ve 
heyet tarfından temhir olunup kaza kaymakamı marifetile liva-

' da bulunan heyeti teftişiyeye gönderilir. İşbu mazbatada sancakta 

mesela iki mebus olacak halde kazada en ziyade rey kazanan yalnız iki isim 
yazılamayıp sair rey kazanan her ne kadar isimler olur ise olsun velev 
cüz'i rey kazanmış bulunsun ınazbataya dereile isimlerinin altına reylerin 

adedi rakam ve yazı .ile işaret olunacaktır. Sancağm heyeti teftişiyesine 

gönderilecek ınazbatanm bir sureti temhir olunarak meclisi belediyede hif
zolunacaktır. 

ELLİ ll(İNCİ MADDE - Her kazamn heyeti teftişiyesiıiden ınazbata gel
dikte resi liva olan kazanın reyleri dahi sayılıp ana dair bir mazbata 
tanzim olunduktan sonra sancağm heyeti teftişiyesinden başka müftii 
belde ve rüesayi ruhaniye ve isterlerse . sair kazalarm namzetleri veya 

.vekilleri hazır bulunduğu ·halde iptida resi liva olan kazanın mazbatası 

açılıp intihap olunanlarm isimlerile her bir ismin kazandığı reyin mik
tnrr yazılı~, badehu kazalardan gelen mazbatalar . sırasil e açılıp kıraat ve 

kayit , ve cümlesinin yekunu malum oldukta sancak dahilinqe az ve 
çok rey kazanmarş ne kadnr zat zuhur · ederse cümlesinin isimleri bire e 
birer zikroluınu· ve müsa.va.t üzere rey kazanmışlar bulunur ise beyinlerin
de kura keşide olunur. Badehu en ziyade rey kaznnanlar kimler ise 
onların inebus olduklarını havi hemen bir mazbata tanzim ile heyeti teftişiyei 
liva. tarafrndan mührü zatilerile temhir oluımr . 
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ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE -Her ismin kazandığı reyleri havi tanzim 
olunan mazbatanın musaddak suretleri bilihraç bir kıt 'ası mebus olanlara 
ve bir kıt 'ası vilayet matbaasında tab 'ile her kazanın heyeti teftişiyesine veril
mek üzere valii vilayete ve mutasarrıfa gönderilir. 

EI-'Lİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriyeti ara ile mebus olanlar san
cağın heyeti teftişiyesinden alacakları mazbatayı sancağın meclisi ida

resine tasdik ettirerek nihayet teşrinievvelin yirminci günü İstanbulda 
bulunup · yedierindeki mazbatai ınusaddakayı heyeti ınebusamn hini küşa
dmda ınuvakkat reise ibraz edecektir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE -Elli üçüncü maddede beyan olunduğu üzere 
ekseriyeti ara ile ınebus olanlarm ınazbataları tamamen canibi vilayete 
geldikten ve merkezi vilayetin heyeti teftişiyesi ınarifetile merkezin 
mebuslarr dahi tahakkuk eyledikten sonra valii vilayetin tahtı riyasetinde 
olarak meclisi idare ve heyeti teftişiye bir yere toplanıp evvela merkezi 

vilayet olan sancağm mazbatası ve badebu diğer sancaklardan gelen 
mazbatalar kıraat ile vilayet dahilinde mebus olan her bir zat için 
muhtasar birer kıt 'a ınazbata tanzim olunacağı misillu her sancağm 
heyeti teftişiyesi tarafından gelen ınazbataların birer sureti çıkarılıp 

beyeti hazıra tarafından mührü zatilerile ve meclisi idarenin mührü 

malısusile temhir olunduktan sonra valii vilayetin inhasma leffen bila 
tehir Dahiliye Nezaretine gönderilecektir. Vilayette toplandıkları gün 
zikrolunan mazbataların sür'ati tanzim ve tahriri zımnmda lüzumuna göre 
dört beş ve daha ziyade katip bulundurulacaktır. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Elli beşinci maddede beyan olunan 
mazbatalar vilayetten Dahiliye Nezaretine geldikte heyeti mebusan açılmış 

· ise hemen gönderilecek ve açılmamış ise küşadına değin hıfzolunacaktır. 

Vilayetten bilvürut Dahiliye Nezaretinden heyeti ınebusana gönedrilecek 

bilcümle mezabıt ve evrak için heyeti ınebusanın reis ve katipleri tara
fından Dahiliye Nezaretine makbuz ilmühaberi veri lecektir. 

FASLI RABİ 

Defatiri esasiyenin ııureti tashihine dair 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Defteri esasiye intihaptan sonra Meclisi 
idarei kaza ınarifetile bir sandığa vaz ile gelen yerleri teınhir olun-

I 

duktan sonra idarei belediyede hıfzolunacak ve her sene ınayısın birinci 
günü meclisi idarei belediye heyetleri huzurunda sandık açılıp ve 
defteri esasiye çıkarılıp dairei belediye heyetine teslim olunacaktır. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE - Yedinci maddede beyan ol unduğu 
üzere her mahalle ve karye ınuhtarları nezdinde bulunacak defteri esasiye 
müraeaatla mahalle ve karyeleri dahilinde bulunan ınüntehibinden bir sene 

içinde vefat veyahut diğ·er mahalle nakletmiş veyahut sekizinci maddede 
beyan olunan ahvalden birine düçar olarak müntehiplilc hakkından sakıt ol

muş olanlar ile on yedi yaşını İkınal ile on sekiz yaşına girmesile veya diğer 
mahalden oraya nakli hane etmesile müntehiplik haklanı kazananlarm esami
sini ha vi iki kıt 'a defter yazılarak imam ve papaz ve halıarn ve muhtarlar 
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tarafından badettemhir nihayet mayısm sekizinci günü merkezi kazada bulu
nan idarei belediyeye gönderilecek ve defterin tanzim ve hemen irsali için 
nihayet mayısm beşinci gününe kadar muhtaralara tahriren tenbih ve ihbara 
idarei belediye mecbur bulunacaktır. 

ELLİ DOKUZUNCÜ MADDE - Altmış birinci maddede muharrer def
terler vasıl oldukta idarei belediye tarafından mütalea ve icabma göre icrayi 
tahkikat 'olunduktan sonra bir kaç sureti tanzim etirilip hıfzolunacak ve gör
mek istiyenlere meccanen birer sureti verilecektir ve itiraz edecekler olanlar on 
dördfuıcü madde alıkamma tevfikan hareket ederler. Muayyen olan vaktin 
mürurundan sonra tahakkuk eden hale göre heyeti belediynein nezareti altm
da belediye katibi şerhile lağv veya ilave olunacak isimleri tashih edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasiyenin tashillleri her sene temmuz 
iptidasma kadar ikmal olunacak ve badettashih bu defter yine [defteri esasii 
müntehibin] namile yadolunacaktır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - H er kaza dahilinde mevcut bulunan mün
tahiplerin isimlerini mübeyyin defterler dört senede bir defa vilayet matbaa
snıda tabolunur ve her kaza için kaç nüshanın lüzumu olduğu ve ne f iyatla 
satılacağı meclisi idarei vilayette karar verilir ve her kariye ve mahalle muh
tarlarına kazasma mahsus olan defatiri matbuadan ikişer nüshası Hükumet 
tarafından meccanen gönderilir. 

FASLI HAMİS 

Mevadı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarei beledi'ye ve heyeti teftişiye ve intiha
biyenin talep ettiği maltımatı vermekten imtina eden eimme ve papaz ve ha-

ham ve muhtarlardan iki yirmihk ıncediyeden on yirmilik mecdiye kadar 
cezayİ nakti alınır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir isim veya sıfat takınarak ~eya
hut kanunen hakkı intihaptan mahrum olduğunu ketmederek kendisini inti-

hap defterine yazdırınağa veyahut ismini mükerrer kaydettirrneğe cüret eden
lerden bir yüzlük Osmanlı altınından on altına kadar cezayİ nakti alınır ve 
bir aydan bir seneye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE- Ya bizzat mebus olmak veya diğer bir 
zatı mebus intihap ettirmek garezile müntchipleri ihafe eden veyahut teşvik 
için müntehiplerc akçe ve eşya verenl e ve verilen akçe ve eşyayı kabul edenl er 
ve bir şahıs hakkında rey vermek veya verdirrnek veyahut rey ita.smdan inı 

tina tmek için Devlet memuriyeti veya bir hizmeti hususiyeyi vait ve kabul 

edenler iki aydan bir buçuk seneye kadar hapsedilir ve on yüzlük Osmanlr 
altınından elli altına kadar cezayİ nakti alınır ve bu cürmün faili memurinden 
ise tart cezasile de mahkum olunur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reylerin vazolunduğu sandığı ve itıti· 

habata müteallik evrakı resmiyeyi gasp ve sirkat ve t ahrip edenlel' bir se-

neden üç seneye kadar hapis cezasile beraber on yüzlük osmanlı altınından 
yüz altına kadar cezayi nakti ile mahkum olunur ve bu file cüreti esnasında 
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mucibi müeazat olacak diğer bir file tasaddisi tebeyyün eylediği halde ceza
k~nunnamei hümayununa tevfikan başkaca mücazat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - İşbu ceza faslında beyan olunan. hare·· 
ldta müessir olupta henüz maksat)arı file çıkmamış olanlar zikrolunan ce 
;;mlarm msfile mücazat olunur. 

Al~TMIŞ YEDİNCİ MADDB - Gerek mahkemece bir hüküm suclurile 
ve gerek izhari ifla.s ederek iadei itibar edemenıesile hakkı intihaptan sakıt 
iken mahrumiyetinden evvelki ve gerek sonraki defatiı·i intil:ıabiyeye _kendi 

sun'u olnıaksızm mukayyet olduğu halde rey verenler bir haftadan bie aya 
kadar hapis ve bir mecidiyeden beş mecidiyeye kadar cezayi nakti ile 
mücazat olunur. 

ALTMIŞ , SEKİZİNCİ MADDE - Altmış altıncı maddede. gösterilen 
ilk ahval ile kendisini kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahte olarak 
diğer mukayyet bir müntehibin isim ve sıfatını takmarak bir cemiyeti 

intihabi:yede her kim rey verirse altı aydan . iki s~~ıeye kada~ hapis ~e bir 
altmdan on altına kadar cezayi nakti ile mücazat olunur. 

ALTMlŞ DOKUZUNCU MADDE- Bir defadan ziyade intihap etmek .içiıı 

bir mükerrer kayitten istifade edenler bir haftadan bir aya kadar hap
solunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rey yazmağa tayin olunduğu bir müntehibin 
ifadesinin gayri bir ismi kaydeden her şah:rs hakkmcla bir aydan altı aya 

kadar hapis ile beraber bir altından on altma kadar cezayı nakti ile müca
zat olunur. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Gerek muauıelei cebriye icrasile ve gerek 
memuriyetten mahrum etmek veya zatini veya familyasrnı v.eyahut servetini 

bir zarara duçar eylemek tehdidatı ile müntehibi rey vermekten içtinap 
ettiren veyahut rey itasına icbar edenler bir aydan bir simeye kadar hapisle 

beraber beş altından yirmi altına kadar cezayİ nakti ile miicazat 
olunur. 

YETMİŞ h\JNCİ MADDE - Eracifi kazibe neşrile ve bir takıu'ı miifteri
yat ilanile ve sair gfma hil"e ve clesais imalile intihap muamelÜmı bozanlar 

. ' . \ 

veyahut bir ve daha ziyade müntehibi rey vermekten içtinap ettirenler ve-
!' . • ı 

yahut c"emiyetle ve tehdit amiz niinıayişle bir cemiyeti intihabiyenin 
icraatım ihlal eelerek hakkı intihabın icrasına veyah'ut her kesin serbestçe rey 

vermesine İrası nakisa edenler bir aydan bir seneye kadar hapis ile beraber 
bir altmdan kırk altına kadar cezayi nakti ile mücazat olunur. 

YE'l'MİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti intihabiyeye ıiıeni intihap 
.garazile her nevi hücunıu icra. veyahut kastedenler üç seneelen beş seneye 

kadar nıuvakkat kürek cezasile nıücazat olunur. Cürüm bir veya daha 
ziyaele kaza ve nevalıide icra olunmak üzere evvelce. tertip ve ittifak ile ya

pılnıış bulunursa muvakkat kürek cezası on beş s~neye kadar temclit 
olunabilir. . . 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE İşbu kanunda 
bir. kaçı .birlikte icra lalı~ırsa mürtekipleri en ağır 
olan cürmün cezasile mücazat olunurlar 

gösterilen ceraimi.n 
cezayi . nıüstelzim · 
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YETM1Ş BEŞ1NC1 MADDE - E~ri intihabattan mütevellit hukuku nınu-
miye ve hukuku hususiye davalan bir intihap neticesinin ncsir ve ilan olmı 
duğu tarihten altı ay mürurunda gayri mcsmu hükmüne girer. 

YET.IVIİŞ ALTINCI MADDE - Bi'r mebusun emri intihabr makbul 
ve ınuteber olduğu bir heyeti mebusan tarafından tasdik ve ilan oldnk-
tan sonra intilıaba fesat karıştırılııuş olduğuna dair mahkemeden bir hü
küm lahik olsa bile mebusluktan sukutıı caiz olamaz. Fakat mebus olmak 
için kanunen mnayyen olan şeraiti cami olmadığına hükmolunur ise 
evveli hüküm heyeti mebusanca nazarı tetkike alınıp veril ecek karara göre 
mahkfun olan mebus ya ipka veyahut. mebusluktan isl\at ile yerine aharı-
mn intilıap ve tayini için Makamı Saclarete mazbata arzolunur. 

YETMiŞ YEDiNCİ MADDE - AltTlllş altıncı, altmış yedinci, yetmiş 
birinci, yetmiş üçüncü, yetmiş dördün cü, yetmiş beşinc i , yetmiş altıncı, 

yetmiş dokuzuncu maddelerde gösterilen ef'alin muhakcmesi kaza daavi-
meclisinde ve altnuş sekizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci maddeler-
de beyan olunan ef'alin mu hakemesi I i va meclisi temyizinde i cra olunur ve 
divanı temyizi vil~ıyette istinaf edilir. 

MEVADI UMUMİYE 

YEMiŞ SEKİZİNCi MADDE - l\'lcbuslardan istifa cJ cn ve vükela-
lıktan maada Devlet memuriyetini kabul eden ve kanunu esasi hükmünce 
mebushıktan infisali lazı~ gelen ve vefat eden ve heyeti mebusan tarafın-

dan usulen reddolunan ve hukuku ınedeniyeden kanımen sakıt olanlarm 
intihap olunduldan sancakta ınebusluğ·a yeniden diğerleri intihap olunur. 
Alıvali meşruha heyeti mebusan tarafından tahlik olunarak esbabı mucibcsi 
ve yerine . diğ·er mebusun intihabı lüzumu bamazlıata makanu saclarete 
bildirerek oradan dahi tayin oluncak azanın bulunduğu vila,yet valisine 
i ş 'arı keyfiyet olunur. M üceeldeden intilıap olunacak mebus o senenin 
iç; timama yetişemez ise heyeti mebnsamn gelecek içtimamda hazır bulun

mağ·a mecburdur. Mebusluğ·u kabul ilc sancağm heyeti t eftişiyesi tarafından 

aldığı mazbatayı meclisi idarei livada tasdik ettir'dikten sonra istifa eden
lerin istifası yalnız heyeti mebusandan kabul olunabilir. 

YETM:1Ş DOK ZU CU MADDE - İntilıap icra olunur iken bir zat 
vil~yet dahilinde iki veya bii· kaç sanekta ekseriyeti ara kazandığı lutlde 
hangi sancağm mebusluğ·u ııu tercih eylediği valii vilayet tarafından doğ·

rudan doğruya kendisindmı istilam olurrup ınebus olan zat nihayet sekiz 

gün zarfında tercih eylediği sancağı tahriren valii vila.yete bildirmeğe nı ec

burdur. Bu suretle mebusuları adeeline noksan gelen sancakta müceddeden 
diğeri intihap olunur. 

SEKSEN! C! MADDE - lntihap için nahiye ve şubeye gelecek olan-
lar o sırada deyııi miri için lı.apsolunaınaz. Evvelden ınahpus ise İnuvak-

katen sebiyli tahliye olunup intihabm ikmalinden sonra yine tevkif 

olunabilir. 

SEKSEN BİRİNCİ lVU\DDE - Kanunu esas ı ye tevfikan 
san dört seneden evvel ba İradei Seniye dağrldığİ halde 

heyet i ınebu
lradei Seniye 
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tarihinden itibaren iki ay zarfında işbu kanunun alıkamma tevfikan ye
niden intihabata şuru olmırnak için D ah ili ye N ezaret inde valilee ve va] i ler 
canibinden mntasarrıflara tahriratı mahsusa i.rsal olunacaktır ve o sene 
için defteri esasinin yeniden tashihi lazım gelmeyip ınusahhah itibar 
olunacaktır ve işbu sonraki intihabın tarihi hitamından itibaren mebus 
olanlae nihayet üç buçuk ay zarfında Dersandete bilvürut heyeti mebu
samn içtimaında hazır bulunmağa mecburdnr. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyen olan vakitten evvel hasbelicap 
heyeti mebusanın ba lradei Seniye içtimar la.zım geldikte Dersaadette 
ne kadar vakit hazır bulımmalan iktiza edeceği Dahiliye Nezaretinden valiler 
ve valiler tarafından dahi doğrudan doğruya melmslara iş 'at· olunacaktır. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE Dersaadet belediye lmnununcla mu-
harrer hudut dahilinde bulunan mahaller bir clairei intihabiye ve her 
bir clairei beleeliye bir şubei intihabiye itibar olunacak ve elviyei mül
hakada viJayete merbut sancaklarda cereyan eden usul cari olup Şehir 

Bmaneti meekezi vilayet aclded il ecektir. 

İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun 

Kanun N o: 1112 

BİRİ ret MADDE - 1927 senesi iııti ha batına malısus olmak üzere intihabı 
mebnsan kanununun beş ve oı1 iki ve on üç ve on dördüncü maddelerin
deki sekiz günlük müddetler dört güne ve on beş günlük müddetler sekiz 
güne ve beş günlük müddet ü~ güne -tenzil ed ilmiştir. 

İI\lNCİ MADDE - Bu kanun neşl'i tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun icrasına İcra Vekilieri Heyeti me
murdur. 

21 haziran 1927 

İntihabı mebusan kanunnamesinin suveri icraiyesine dair tıı:limat [ ~'' ] 

(7 mmazcın 1326 ve 20 eyUil 1324) 

MADDE 1 - 1ntihabı mebusan kanunnamesi bilcümle Memaliki 
Mahrusai Şahaneele nahiyeleı· teşekkül etmiş itibarile yazılıp zikrolunan 
kanunnamenin neşrinde şayet nalliyeler teşekkül etmemiş yerler var ise . 
ınünasebatı mevkiiyeyi gözederk dört beş kuradan ibaret icrayi intihap 
için hükumeti ınahalliyeler marifetile muvakkat şubeler teşkil oluıiacaktır 

[*] T er-tibi sani diistıır. Cilt : 1 -Sayfa: 37 
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ve resi şube ittihaz olunacak kariyenin ınuhtarı nahiye reisinin ve 
şuberün sair kura ınuhtararu birleşerek nahiyelerde olduğu misillı1 meclis 
intihabın vazifesini icra edeceklerdir. 

MADDE 2- İntihabı ınebusan kanunnamesi iktizasınca defatiı·i esasinin 
tanzimi ve işbu defterlere dair olan sair muamelatm mayıs iptidasmdan 
bedolunması lazimeden olduğundan kanunnaınei mezkı1r her ne vakit 
vilayata vasrl olursa hemen bila teahhür elefatiri esasiyenin tanzimile ana 
ınüteferri olan sair alıkamın icrası için Vülatr Izam Hazratı tarafından 

lazım gelenlere evamir ve tenbihat verilecektir. 

MADDE 3 - İşbu kanunnamenin vilayete gönderilecek nüshai müte
addidesinden her sancağm cesametine göre Iüzuınu miktarı mutasarrıflara 

ve valinin ~ulunduğu şehrin idarei belediye reisine ve merkezi vililyete 
merbut kazalar kaymakamiarına irsal ve abkaını mündericesine tatbikan 
serian icabımn icrası iş'ar oluancak ve esas defterleri tanzim olununcıya 
kadar ara sıra ne yolda hareket olunduğu istilam kılınacaktır. 

MADDE 4 - İşbu kanunnamenin nüshai müteaddidesi mütesarrıflrğa 
vurut eyledikte mutasarrıf veya vekili kazalarm cesametine göre lüzumu 
miktarını kaymakamlara irsal ve bulunduğu şehir veya kasaba mn meclis 
belediye reisine ita edecek ve arasıra kaymakam ve meclis beledi rei
sinden defteri esasinin tanzimine dair malı1mat talep edecektir ve 
vilayat kanunnamesi mucibince meınahki malırusanın kaza mel'kezlerinde 
mecalisi belediye mevcut olup şayet mevcut olmıyan resi kaza var ise 
kanunnamei mezkı1re tatbikaıı hemen meclisi beledi teşkiline müntehiplerin 
defterinin tanzimirie bededilecektir. 

MADDE 5 - İşbu kanunnamenin nüshai müteaddidesini kaymakam 
kaza, idarei belediye reisine teslim edecek ve her kazad defteri esasiyi 
atide beyan olunacak heyeti . teftişiye tanzim eyliyecektir. Kaymakanır 

kaza defteri esasınm tanzimine dair heyeti teftişiyeden ve belediye 
reisinden arasıra tahriren malı1mat istiyecektir. Hıfzı inzıbat için daiı·ei 
belediye reisi veya vekili tarafından iktiza eden muavenet talep olun
dukça kaymakam i ta ya ınechurdur. Bu mecburiyet vi layetle resi li va 
olan · kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şamildir. 

MADDE 6 - İntihap kanununun cezaya müteallik faslı mahsusu her 
intihap senesi evrakı matbua ile intihap malıallerine talik olunacaktır 
ve kanunu mezkı1run birer nüshai matbuası her kariye ve mahalleye 
irsal olunacaktır. 

İntihabı mebusan muamelatına müteallik bazı mukarrerat ve tebliğat [':' ] 

( 2.1 eyWl1324 ) 

1 - Meclisi mebusana müteallik muamelatrn icra ve ikmali için kura ve 
nevalıiye izamlarİ icap eden memurin ve ketebeye verilecek ücuratın varidatı 
belediyesi kifayet etmiyen yahut dairei belediyesi teşekkül etmediği için 

[*] Tcıkvimi vakayi- No. 6 
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varidatı olmıyan kazalarda ne taraftan tesviyesi lazım geleceği bazı taraf
lardan istüsar edilmcsile ledelistizan zikrolunan ücumtın evvel emirde kaza 
yahut liva meclisi idarelerince miktarlan takelir ve tayin olunarak 
sandrğ·ınclan verilccek mazbata üzerine varidatı belediyesi müsait olan 
yerlerde malıalleri dairei belediye ve varidatı belediyesi müsait yahut mev· 
cut olmıyan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarından itasr icap edeceği 

Meclisi Malısusu Vükela,ca tezkir edilerek Babralice icabı icra kılındığı. 

2 - İntihabr mebusan kanuıınamesiniu lark beşinci maddesinde 
heyeti teftişiye tarafmdan ınebusan namzetlerinin isimlerini · havi ikinci 
derecede müntehiplere pusla verileceği muharrer iseele heyeti mezkCırenin 

kimleri ne suretle namzet aclclederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek eliğer maddelerde sarahat ve delalet olma-
dığından sureti müracaat ve kabulü hakkında kanunnarnci mezkCırdc 

sarahat yoksacla kanunu esasinin altıruş sekizinci ve intihabı mebusan 
kanunnamesinin on yedinci maddelerinele mebus intihap olunması caiz 
olacaklar hakkında tafsilat müncleriç olmasına ve lVIeelisi Mebusanrn ilk 
içtimar için tatbik edilmiş olan talimatı muvakkatede mebus olmak üzere 

namzet olacaklarm ya resmen bilmüracaa namzetliklerini kayclettiı·meleri 

yahut mebusluğa · ehlolduğunu musaclclak intilıaba salih olanlardan laakal 
üç yüz kişiye bir varaka tahtim ettirilerek bilvasrta tebliğ eylemeleri lfızrm 
geleceği muharrer olmasına binaen bu şerait dairesinde namzetlilderini vaz
ecleceklerin kabul ve iliim icap eeleceği lVIeelisi Mahsusai Vülwlaca tczekkür 
kılındığı. 

3 - l\1ebusan 
riuci maddesinde 

kanunnamesinin suverı ıcraiyesine 

icı·ayi intihabat ı çın dört 
dair talİmatın bi

beş kariyeden ibaret 
muvakkat şubeler teşkil olunacağım ve yirmı uçuncü maddesinele bir 
nahiyenin müntehibi evvelleri beş yüzden dun ve iki yüz elliden efzun 
oluxsa bu gibi nahiyelerin dahi müntehibi sani intihap etmeğe salahiyetleri 
olacağı muharrer olup halbuki bir çok kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi 

1 
havi olduğu cihetle beş kariyeden bir müntehibi sani intihabma salahiyettar 
iki yüz elli nüfus zükfır bulunmaclrğmclan bahisle beşten ziyade karİyele-

rin birleştirilmesinde beis olup olmadığı bazı mahallerce istifsar cdilmcsilc 
bilınuhaberc sı:ılifüzzikir maddelerin mazmununa nazaran müntehibi 
cvvellcrin miktarı müntehibi sani tayinine müsait olmıyan kuranın 

münascbcti mevkiiyeleri itibaril e birleştirilmesi maksudu asli olan tcshili 
intihabat matlabına mnvafık olacağından bu gibi kuradan icabı· kadarının 
birleştirlmesi lVIeelisi Vükelaca münasip görülerek. 

4 - İntihabı mcbusan kanununun sekizinci maddesinele tanzim 
celilecek esas defterlerinde cinayet ve cünha ile mahkum olanların isimleri 
hizasrna şerh vcı•ileceği mubarrer iken gerek müntehip ()'erek birinci ve 
ikinci derecede müntehipl crin taclat olunan şerait meyanıncla cünha ve 
cinayet ilc malıklım olma.mak kaydi musarrah olmadığından keyfiyct 
ledelistizan ifH1sma hükmolunnıuş ve iadei itibar etmemiş olanların 

mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bulunanların int ihap olunaım-

yacakları kanunu esasi He intihap kanunun~a mübeyyin ve cünha ve cinayet 
ile mahkfımiyeti sabıkanm manii hakkı intihap olcluğ·una dair sarahat gayri 
mevcut olmasına nazaran esnayi intihabatta hali mahcuriyette bulunanlada 
iaclei itibar etmemiş olan müflislerin ve cünha ve cinayetle mahkCımen 
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henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik hiirriyeti şahsiyelerine 

malik olmıyan eşhasın intihap etmek ve edilmek salahiyetniden mahru 
miyetleri tabii olduğu g.ibi salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyudn 
mania sırasında münderiç hukuku medeniycden sakrt olmuş olan kaydi 
mutlakına göre hukuku medenileri biHilıare iade olunanların da bu sahlhi-
yetc nail olmamaları icap edeceğinden ve hukuku medcniyeden sukutu 
gayri mütezamımn bir hüküm ile malıkum olup ikmali müddeti cezaiye 
ı dcnler e gelince; btmlarm maahaza evvclcc ma.hhl.m olmuş olmalarından 

dolayı salahiycti mcbhusuanlıadan malınırniyetler i laznn gclmiycccğindcn ona 
göre tebligat ifasr. 



3 - Dahili n izaniricuiie 

-·-
BİRİNCİ BAF 

Meclisin teşekkülü 

Devrenin ilk BİRİNCİMADDE - Devrenin ilk i~timamm birinci iu'i· 
Baz:ç;!-ı;:ı;hlwr kadının ilk eelsesinde daimi reis intihap edilinciyeye kadar 

azanın en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder 
veyahut bir muvakkat reis intibap olunur. 

Tahlif 

Daimi Riyaset 
Divan intihabı 

Riyaset Divanı
nın müddeti 

Riyaset Divanı 
nın nasıl terek 

küp edeceği 

En genç. dört aza muvakkaten katiplik makammda buln
nurlar. 

Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en g~nç olduk
larının evvelden tetkikı hususu, vazifeleri yeni Riyaset Di
vamnm intihabma kadar devam edecek olan, idar-e amirle
rine aittir. 

Devre, tecdidine karar verilmediği halde dört seneden 
ibaret olan intihap müddetidir; 

içtima, her teşrinisani iptidasından gelecek teşrinievvel 

n ihayetine kadar de.vam eden Meclis senesidir; 

İn'ikat, Heyeti Umumiyenin muayyen g·ünlerde vaki top
J:ınışlarıdıe; 

Celse, heı- in'ikadın teneffüs tatilile inkıtaa uğr·ıyan kı

snnlarrndan her biridir. 

İKİNCİ MADDE - Muvakkat Riyaset Divamnın teşek
külünden sonra Teşkilatı Esasiye kanununun 16 ıncı maddesi 
mucibince mebuslar int.ihap dairelerinin hece harfleri sıms i le 
tahlif olunurlar. 

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

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

ÜÇÜNCÜ MADDE - 'l'ahlif merasimini müteakip daimi 
Riyaset Di va nı intihabı i cra edilir. 

DÖRDÜ CÜ MADDE - Riyaset Divanınm vazifesi biı· 
içtima senesi içindir. 

BEŞİNCİ MADDE - Riyaset Divanı: 
1 - Reis, 
2 - Üç reis vekili, 
3 - En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bulun· 

mak üzere dört katip, 
4 - Üç idare amirinden mürekkeptir. 
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Al~TINCI MADDE - Riyaset Divanr gizli rey ve mutlak Riyaset pivi!'nı-

k · 1 · "h d"l" nın nasıl ıntıhap e serıyet e ıntı . ap e ı ır·. edileceği 

Mutlak ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ayni usule tev-
fikan ikinci defa intihap icra edilir. 

Bunda d,a mutlak ekseriyet hasıl olamazsa en ziyade izafi 
ekseriyet kazananlardau istenilen adedin iki misli ayrrlarak 
bunlar hakkında üçüncü defa reye müracaat olunur. 

Bunda izafi ekseriyet kil.fidir. 
Reylerde tesavi olursa kur'aya mümcaat edilir. 

YEDiNCİ MADDE - Reis reis vekilleri kiltipler idare Reis, reis vekil-
A • l · · · .. ' l ' ' leri, katipler ve 
a nur er ı ıçın ayrı ayrr re ye · muracaat o u nur. ·idare amirleri-

Rey var·akalarma reis için bir, reis vekilleri için üç, l\:3.- nin ayrı ayrı 
intihapları tipler için dört, idare amirleri için üç isim yazılır. 

SEKİZİNC! MADDE- Daimi Riyaset Divanmın intihabı 
akabinde Reisicümhurun intihabına başlanrr. 

Reisicümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihap edilr. 
Bu intibapta reylerin tesnifi için kur'a ile dokuz ınebus 

tı:ıfrik ve reyler Heyeti Umiııniye salonunda açıkça tasnif 
olunur. 

İntihabrn neticesini Meclis Reisi Heyeti Uınurniyeye bil
dirdikten sonra Reisicüınhur intihap olunan zati hazır- ise ri
yaset kürsüsünü işgale davet eder. 

Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çıkıp teşkilatı esasiye ka
Huıınnun 38 iııci maddesi mucibince yüksek sesle yemin eder. 

Ondan soma kürsüyü Meclis Reisine bırakır. 
O da iıı 'i kada derhal nihayet verir. 

Reisicümhur 
intihabı 

DOKUZUNUU MADDE -lntihabı esnasrnda Reisicüınhur Reisicümhur in-

h d · ı M ı · R · · · ·h b · · · l . . tihap' edilen zat 
azır egı se, ec. ıs e ısı ıntı a ın netıcesım ıeyete ve mb- hazır değilse 

hap olunan zata. bildirir. 
Reisicümhur g·eldikte yukarıda zikreclildiği veçbile yemin 

eder. 

ONUNGU MADDB - Her içtima iptidasmda daim! reis Müteakip içtima 
· ·h d"l · · 1 d · · · · b k · k"]l · d senelerinde R 1"ıııtı ap e ı ın cı ye uı ar a nı ıçtımaın sa ı reıs ve ı . erın en yaset Divanı in-
en yaşlısı muvakkateıı Heyeti Umnmiyeye riyaset eder. tihabı ve R eisi-

cümhurun nut
Bu takdir·de sabık kiltipler kiltiplik makamında ınuvakka~ kunu oicuması 

ten bulunurlar. Muvakkat reis, yoldama yapar. 

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

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise birakır. 

Bunu rnüteakıp daimi Riyaset Divam intillabatına başlaıur. 
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ReisicümJıurun ON BİR!NOİ MADDE - Reisicümhu.run nutkunu teş-
nutkunu Başve-

kil okursa kilatı Esasiye Kanununun 36 mcı maddesinin son fıkrası 

M ereısim i nıah
susa 

llişiksiz muzba
talar 

ilişikli nıazba
talar 

Tetkik encü
nıenleri 

İ lıza?·i encünıe
nin tetkikatı 

Tetkik Encüme
n·inin muameliitı. 

mucibincc Başvckil okuyacak ise lıitabct kürsüsünden kıraat 

eder. 

ON İKİNCİ MADDE - Mcrasimi mahsusa her içtimam 
bidayetinde ve Teşkilatı Esasiye Kanununun 25 inci mad-
desi mucibincc intihabatın tecdidine karar verilmesi üzerine 
teşrinisaninin ilk gününden evvel vuku bulan fcvkala.de içti
malarm bidayctindcn icra olunur. 

İKİNCİ BAP 

İntihap mazbatalan 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Daimi Riyaset Divanı~m ( ve 
icabında Reisicümhurun ) intihabrndan sonra intihapları hak
kında şikayet ve itiraz vaki olmıyan ve bn nizamnamcye mü
zcyyel nümuneşinc muvafık olan mazbatalar rcis tarafından 
heyete arz ilc isimler bir bir okunarak işari rey ile tasdilm 
iktiran eder. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclis Reisi intihapları hctk
kmda şikayet ve itiraz vuku bulan ve nümuncsine muva
fık olmıyan mazbatalar: Heyeti Umumiyece kuı·'a ile tefrik 
edilecek otuz azadan mürekkep Mazbataların Tctkiki Encü
mcnine havale eder. 

Bu en cü men devre esnasında bir i ş çıkınca toplanıp on u 
iııtaç eder. 

ON BEŞlNC! MADDE - Encümcn kur'a ilc, beşcr i}za
dan mürekkep ihzari encümcnlerc ayrılır. 

Her ihzari encümen gizli reylc bir reis ve bir de mazbata 
muharrirliğini ifa edecek katip intihap eder. 

Tetkik Encümeni Reisi her ihzar'i encümenin tctkik ede
ceğ i kadar intihap mazbatalarnu kur'a ile ayırır. 

ON ALTI CI MADDE - İhzarl Encümen, Tctkik En
cümeni Riyaseti vasıtasile her türlü tetldkatrn İcrasına sala- · 
hiyettardır. 

Encümen, bütün vesaik ve muhaberatr tetkik ve Hükü-
metin olanca tahlük vesaitinc müracaat edebilir. 

Tetkikattan sonra keyfiyet reye arzolunur ve mucibincc 
mazbatası tanzim edilerek Tetkik Encümenine verilir. 

ON YEDİNCl MADDE - Tetkik Encüineni re'sen ve 
yahut İhzari Encümen mazbatalarmda gödüğü talil esbabım 
tetkik edip mürettep aza adedinin mutlak ekseriyctile bir ka
ı·ar ittihaz eder ve tanzim edeceği mazbatayı H eyeti Umumi
yeye gönderir. 



- 37-

ON SEKİZİNCİ MADDE - Mebusluğu talil olunan zat 
İhzari Encümende : Tetkik E ncümeninde ve Heyeti Umumi
J:e4e. kendini müdafaa etmek ve yahut diğer bir mebus va
sıtasile ettirmek hakkını haizdir. 

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

Mebusluğu tatil 
olunan zatin 

kendini müda
laası 

ON DOKUZUNCU MADDE - Mazbataları tetkik 
mebuslar kendi haklarmdaki r eye İstirak edemezler . . . edilen Bu zeva,tın ken

di haklarında 
r eye iştirak ede

miyecekleri 

YİRMİNCİ MADDE - İntihabı tetkik olunan bir mebus lntihabı tetkik 

mcbushiktan istifa edebilir. 
Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihap mazbatası

nın tetkik edilmesine nıani değildir. 

edilen mebusun 
istifası 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Mazbatası H eyeti Umumi- Mazhatası r ed
dedilen zat yede r eddedilen zatm yerin e yeniden mebus intihabı için ri-

yaset, ajt olduğu makama tahrira:t gönderir. 

UÇUNCtt BAP 

Encüınenler 
1 

YİRMİ İKİNCİ MADDE (muaddcl : 7 nisan ı927 ) - Her Daimi encümen-

d lerin müddetle-
ic;timam başlangıcmda vazifeleri ertesi içtimaa kadar evam ri, intihapları, 
et!Jlek ve azası H eyeti Umumiyece .. izafi reyle intih ap olun- adetleri ve bazı 

mak üzere on beş encümen teşkil olunur. 

MECLİS VAZİFELERİLE MttTENAZIR ENCttMENLER: 

ı - "Teşkilatı Esasiye Encümeni (15 a.za, ı riıuvazzaf ka
tip ) . Dahili iıizamname işleri bu encümene muhavveldir; 

2 - Arzuhal Encümeni (20 aza, 2 muvazzaf kaiip ) ; 

3 - Divanı Muhascbat Encümeni (15 aza, ı muvazzaf ka
tip ); 

4 ,- ıMeclis H esaplarnun Tetkiki Encümeni (10 aza, ı mu
vazzaf ka tip ) ; 

5 ~ Meclis Kütüphanesi Encümeni (5 aza, bunlardan birini 
Riyaset Divanı İdare Amirleri arasmdan ayırır. Bu encümene 
Kütüphane Müdürü M tiplik eder ) . 

BltTÜN HtiKÜMET HİZMETLERİLE MttTENAZIR 
ENCUMEN : 

6 - Bütçe Encümeni (25 aza, 1 muvazzaf baş ka tip, ı refiki; 
1 muvazzaf ka tip). Bu encümen kendine bir de r eis v~kili 

intihap eder. 
Umumi bütçe mazbatasının yazılması ve müdafaasile mü

kellef bir mazbata muharririnderi başka bu encümen bir . veya 
niühtelif dairenin bütçe mazbatasmı yazmak ve müdafaa 

ah ka m 



Ihtisas cetv•li 
ve namzetlik 

E ncümenlerde 
gizli celse 
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etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi intihap 
edebilir. 

VEKALETLERJ,E MUTENAZIR ENCUMENLER (Heca 
harfleri tertibile) : 

7 - İktısat Encümeni 
8 - Hariciye » 

9 - Dahiliye » 
Bu Encümene lüzum 

olunur. 

(25 aza, ı muvazzaf katip); 
(ı5 aza, 1 muvazzaf katip); 
(25 aza, ı muvazzaf katip); 

görüldükçe bir reis vekili de intihap 

İskan, posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene muhav-
veldir; 

ıo - Sılılıiye Encümeni (15 aza, ı muvazzaf katip); 
ll - Adiiye » (20 aza, ı muvazzaf katip); 
ı2 - :M;aliye » (ı5 aza, ı muvazzaf ka tip) ; 
Tapu işleri bu .encümene muhavveldir; 
ı3 - M. M. Encümeni (20 aza ı muvazzaf ka tip) ; 
ı4- Maarif » (15 aza ı muvazzaf katip); 
ı5- Nafıa » ı5 aza, ı muvazzaf katip); 
Yukarıdaki Encümenlerle tenazuru bulunınıyan dairelere 

müteallik layiha ve teklifler maliye nınuruna ait iseler Bütçe 
ve Maliye Encümenlerinde, bundan başka bütün layiha ve 
teklifler Dahiliye Encümeninde müzakere olunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE- Encümen intihaplarına me
dar olmak üzere mebusların tercümei hal varakalarından anla
şılan ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Riyaset cani
binden tanzim ile hastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik lev
haya talik olunur. 

Mebuslar encümen iizalıklarına namzetliklerini koyabilir
ler. 

Namzetlerin isimlerini muhtevi cetvel de Riya!!.etçe has
tırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik levhaya talik olunur. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir encümende gizli 
celse aktini vekil veyahut encümenin üçte bir azası talep ede
bilirler. 

Gizli celsede encümen azasından ve vekilierden maadası 
bulunmazlar. 

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

Encümen azala- YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Heyeti Uınumiye lüzum gö-
rının arttırılma- .. .. • 1 d d' · kk b'l' 
sı, rı;ıuhtelif ve rurse encumen aza. arının a e ını muva aten artıra ı ır ve 
muvakk.at encü- muhtelit veyahut muvakkat encümenler teşkil eder. 

menler B k b'l ·· 1 k d'l · h l · · · u a ı encumen er en ı erıne mu avve ışın ıntacma 

kadar vazifelerine devam ederler. 
Muhtelit encümenlere numara sırasında mukaddem olan 

encümenin reisi riyaset ve mazbata muharriri mazbata mu
harrirliği eder. 
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YİRMİ ALTINCI MADDE - Her encümen kendine gizli Encümen reisi, 

ı b. · b. b h · · b. kAt· · t.h mazbata muharrey e ır reıs, ır maz ata mu arrırı ve ır a ıp ın ı ap riri, katibi, hu-
eder. susi mazb&ta 

muharriri, mu
vazzaf katibi, 
reise vekalet 

Bir encümendEın muayyen bir madde için, lüzum görü
lürse, hususi bir mazbata muharriri intihap olunur. 

Muvazzaf katipler birden ziyade encümene katiplik 
edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aittir. 
Encümen Reisinin mazeret veyahnt gaybubetinde Maz

bata Muharriri ona vekalet eder veyahut ayrıca bir reis 
vekili intihap olunur. 

YİRMİ YEDiNCİ MADDE Bir encümen kendisine 
muhavvel layiha veya teklifin diğer bir encümene ait olduğu 
mutaleasında bulunursa esbabı mucibe serdederek o encüme 
ne havalesini talep etmek hakkını haizdir. 

Bir encümene 
muhavvel işin 
diğer bir encü
mene aidiyeti 

YİRMİ SEKİZİNCi MADDE - Bir encümen kendisine Diğer .bi?· encü-
menin 1nutalea.sı 

muhavvel layiha veya teklif veyahut alelitlak bir mesele hak- alınmak 

kmda mazbatası sonra yine kendi tarafından yazılmak üzere 
iptida diğer bir encümenin mütaleasını alınağa lüzum gö- Diğer bir encü
rürse layiha veya teklifin o encümene havalesini isteyebilir. mendeki iş hak-

kında mütalea 
Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhavvel bir beyan etmek 

layiha veya teklif veyahut alelitlak bir mesele hakkmda mü-
taleasını beyan etmek üzere o layiha veya teklifin kendisine 
havalesirii isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encümen müttefik 
iseler Meclis Reisi icabını icra ederek ertesi celsede bundan 
Heyeti Umumiyeye malfımat verir. 

Şayet iki encümen arasında ihtilaf çıkarsa keyfiyet reis 
~arafından Heyeti Umumiyeye tebliğ olunarak mesele orada 
müzakere ile halledilir. 

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

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Encümenler kendile
rine muhavvel işlerin tetkikinden başka hiç bir işle meşgul 

olamazlar. 

OTUZUNCU MADDE - Encümenler meclis binalarında 
ve kendilerine tahsis edil en odalarda toplaıurlar. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Encümen ruznameleri encü
menler tarafından tanzim ve bir gün evvel bütün vekillere 
VE) mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Meclis Reisi veya
hut encümen reisi azayr hususi vasrtalarla da toplayabilir. 

Encümenlerin 
vazifesi 

Encümenlerin 
içtima mahalli 

Encümen ruz
nameleri 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Azadan en az üçte biri hazır Encümende 

bulunroadıkça encümenler in'ikat edemez ve reye müracaat 
olunamaz. 

n ıs ap 
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Encümende mü- UTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Msütaceliyeti H eyeti Umu-
zakMe ne vakit . · . . 

. · başlar · ınıyede kararl aştırılan maddelerden başka muhavvel ışler~ıı 
müzakeresine ancak kırk sekiz saat sonra başlanır. 

H eyeti 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 · 

Encümen zabıt
ları, mazbatala
rın imzalanma
ları, takdim ·ve 
havaleleri, mu-
halef et kaydi 

diği takdirde veyahU:t reisin tensibi üzerine encüinence 
bastırılır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her encümenin müza
~ereleri hulasatan zabtedilir. 

Şukadar ki encümen karar verirse harfiyen zabıt t11 tu
tu.labilir. 

Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur. Bu zapti 
aza imzalar. 

Encümen mazbatalarmı reis, mazbata muharriri ve katip-
ten maada müzakereele hazır bulunmuş aza da imzalar. 

Encümenl er mazbatalarmı Meclis Riyasetine verir. 
Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp azaya dağıttırır. 
Bu suretle basılıp dağıtılınıyan mazbatalar H eyeti Umu-

miyede müzakere olunamaz. 
H eyeti Umumiye, mazbataların, rrsmi gazete ile neşrin e de 

karar verebilir. 
E ncümen m az bataları ri yasete verildikçe· re 'sen zabıt 

ccridesine ve ruznameye geçer ve levhaya talik olunur. 
Bu bapta aza tarafından itiraz vuku bulursa bumin sair. 

müzakere edilecek maddelere tercihan Heyeti · Umumiyede 
halli lazımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı mazbatada musarra:h ·bulun
madıkça tarafından imzalanmış bir mazbata aleyhinde encü
men azasrndan biri söz söyliyemez ve mazbata muharririnden 
İ stizahatta bulunamaz. 

Layiha ve tek- OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Bir layiha veya teklifi, 
m~~te;t: !~r;{':r- Heyeti Umumiyede, başlıca ait olduğu encümen müdafaa eder . 
rırı tarafından Diğer bir veya daha ziyade encümende ayni layiha veya 
müd af acı:.. edile- tcklif hakkında müzakere geçmis ve mazbata da tanzim kılm-

cegı · 
mış ise o encümenler yalnız kendilerine ait olan madde veya 
kısımları müdafaa ederler. 

Muhavvel evra- OTUZ ALTINCI MADDE - Encümenlere mtlhavvel bir 
kın ne vakitte 1• "h kl"f h ı · .. .. d · ı t b" b l intaç edileceği, ayı a veya te- ı , ava csı gunun en nı ıaye ır uçu \: ay 
bir encümenden içinde Heyeti Umumiyeye gönderilmek lazım gelir'. 
~~1e~~:a;:;:h~~= Eğer encümen bu müddette müzakereyi ncticelendiremczse 

tacı müddeti esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye bildirir. 
Aksi takdirde mezkfır layiha veya teklifin doğrudan doğ

ruya ruznameye almmasrni Hükumet veya sahipleri isternek 
hakkını haizdirler. 
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Bir encümen tarafından diğerine muhavvel mesele, on gün 
zarfmda başarılmak ve kabil o lamazsa esbabı mucibesi hi!
dirilmek muktazidir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE Encümenler kendilerine Layiha ve tek-

h ı l, ·h kl'f.l · ·ı ı ·· T k'l' E · li/lerin Teşkilatı mu avve ayı a veya te ı erın ı \: once eş . ı atı sasıyc Esasiye kanu-
kanununun metin ve ruhuna mugayir olup olmadıgım tctkik nuna muvafa-
etmekle mükelleftirler. katları 

Bir layiha veya teklifi Teşkilatı Esasiye kanununa mn-
gaJ: ir gördükleri takdirde esbabı mucibesini tasrih ile mad-
delerin müzakeresine geçmeyip reddcderler. 

OTUZ SEKİZİNCi MADDE - Encüınenler bütün veld- Encümenlerin 
vekaletlerle mu-

letlerle doğrudan doğruya muhabere edebilirler. habereleri 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Bir ınebus ikiden 
de daimi encümene aza olamaz. 

ziya- Bir mebusun iki
den ziyade encü
mene aza inti
hap edileme·nıesi 

Bütçe Encüınerline mensup olanlar diğer bir encümene in
tihap edilemezler. 

Riyaset Divnnı Jzasr encümenlere intihap eclilemezler. 

KIRKINCI MADDE - Encümenler, vekilieri ve müte
hassısları davet etmek salahiyetini haizdirl e ı ·. 

Davet edilen vekil bulunam1yacağı takdirde namına söz 
söyliyecek memurin riiesasmdan birini bulundumr .. 

Bir kanun teklifinin sahipleri teklifleı·inin tetkikına me
mur olan encümende hazır bulunurlar ve fikirlerini beyan 
etmek isterlerse mütalealarımn dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edi lir. 
Oelmediği takelirde encümen işi intaçla keyfiyeti mazba

tnsrn a derceder. 

lntihapları caiz 
olmıyan aza 

Encümenlerin 
vekilleri, me
mu1·ları, müta-
hassısları, ve 

teklif sahipleri
ni dinlemele1·i 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Her mebus mensup olmadığı Misafir azanın 

b
. müzakereye 
ır encümenin vesaikine ıttıla kesp ve celse gizli değilse mü- iştirakleri 

zakerelerine iştirak edebilir. 
Ş\ı ,kadar ki orada rey veremez. 
Bir encümen, azası nclan olmiyan melıusların mütaleasrna 

müracaat edebilir. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Bir devre içinele sabık bri en- Sabık encümenin 
·· · · t · ~ · · ı ı _ 1 b·· 1 d · .. mazbatası cumenın tanzım e tıg·.ı maz )atayr, teı;.a) u e en yenı encu:-

men müclafaa eder. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümenler Meclisin tatili Tatil esnasında 
toplanacak en-

esnasında Heyeti Umumiye kararile muayyen işlerin ınüza- cümenler 

ker esi için toplanabilirler: 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Mazbatası müzakere olu- Heyeti Umumi-

b . .. · ' h t ·· .. cl f yede encümenin nan ır encumenın azasr veya u encumen nanuna mu a aa- mahalli mcıh-

ya salahiyettar mazbata muharriri veya bir aza encümenlere susu 

tahsis olunan masanın başında bulunurlar. 
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Nısap bulunmadığı takdirde encümen narnma söz söyliyen 
zat yalnız maddenin encümene iadesini teklif edebilir. 

Devamsızlık KIRK BEŞİNCi MADDE - Ma~eretsiz veya haber ver-

Encümende in
tizamı muhil 

hareketler 

meden mütevali dört in 'ikatta hazır bulunınıyan en cü men 
azası encümence istifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere keyfiyet Meclis 
Riyasetine bildirilir. 

KIRK ALTINCI MADDE - Bir encümende söz kesilir, 
şahsiyatle uğraşılır ve intizamı bozacak nümayişlerde bulu
nulursa encümen reisi icabında celseyi tatil eder ve keyfiyeti 
Meclis Riyasetine bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi intizaını bozan hareketlerinden dolayı 
hakkında şikayet vuku bulan mebusa ilitar cezası verir. 

KIRK YEDiNCİ MADDE - Encümenlerin gördükleri Encümenlerde 
görülen işler 
hakkında rapor işler hakkında senede en az iki defa Katibi Umumilik tara-

E ncümenler 
evrakı 

Divanı Mııhase
bat encümeni
nin vazifesi 

fından bir rapor tanzim ve Meclis Riyasetine takdim olunur. 
Riyasetçe bu raporlar bastırılarak mebuslara dağıtılır ve 

Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

KIRK SEKİZİNCi MADDE - Encümenlerin evrak ve 
vesaikile zabıtları, ait oldukları layiha ve teklifler Heyeti 
Umumiyenin kararına iktiran ettikten sonra, Meclisin evrak 
hazinesinde saklanır. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Divanı Muhasebat En
cümeni muhasebei kat 'iye kanunu layihasile dairelerin sarfi
yat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir Divam Muha
sebat tarafından tanzim olunacak raporlrı tetkik eder. 

Tetkikatın neticesini gösteren mazbata basılarak mebus
lara dağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti Umumiyece müzakere ile karara rap
tedilir. 

Ar~u~al Enc'ji- ELLiNCİ MADDE Meclis Reisi Teşkilatı Esasiye Ka-
menının vazıfe- 82 · · dd · "b" T "" kl · k 1 1 leri nununun ıncı ma esı mucı ınce ur erın gere şa ııs a-

rına, gerek amıneye müteallik olarak kanunlara ve nizamna
melere muhalif gördükleri hususlarla bir hakkın ihkak edilme
mesi veyahut ihmal edilmesi üzerine gönderilen arzuhalları 

ve bu mahiyette telgrafnameleri üzerlerine bir numara koy
durup hususi bir deftere kaydettirdikten sonra geciktirmek
sizin Arzuhal Encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik olunmakta bu
lunan bir teklife müteallik arzuhallar reis tarafından doğru

dan doğruya o encümene havale olunur. 
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Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi icra edebilir. Ar
zuhal sahibine bir ilmühaber verilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - Meclise verilecek arzuhallar Arzuhalin şart-

sahibinin imzasile mümza olmak, şöhretile oturduğu yer gös
terilmek ve bir kaç imzayi muhtevi iseler içlerinde en az bi
rinin oturduğu yer tasrih edilmek icap eder. 

ları 

ELLİ 1K1NC1 MADDE - Arzuhalların bir mebus vasıta- Vasıta ile takdirn 

sile takelimi de caizdir. 
Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile verildiğini şerh ile 

arzuhalm altma imzasmı kor. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümen: 
1 - Bidayeten Hükümete, Şurayi Devlete mahkemelere ve 

Divanı Muhasebata verilmeleri iktıza eden arzuhalları ait ol
duğu makamlara tevdi; 

2 - Gerek re 'sen icramn son kararma itiraz ve şi kayeti 
mutazammın evrakı ve gerek ait olduğu makamlardan veri
len cevapları ruznaniesine ithal; 

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

4 - Tayini muaıneleye mahal olmıyan arzuhalları intaç 
eder. 

Encürnenin rnu
arnelatı 

ELI,İ DÖRDÜNCÜ MADDE - Af veya mücazatm tahfifi Af m.üsted'ayatı 

müsted'ayatı mahkümlar veyahut bunların akraba veya ehip-
bası tarafmdan takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresine Adiiye Vekilinin veyahut gönde
receği devair rüesasmdan birinin huzuru şarttır. 

Müsted 'ay at nazara şayan görülürse arzuhal bir inha ka
rarma merbuten Adliye Encümenine gönderilir. 

Bu encümen icap ederse bu kanun teklifi ile keyfiyeti 
Heyeti Umumiyeye arzeder. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - Teşkilatı esasiye kanununun Arzuhallara 

82 inci maddesinin son fıkrası mu ci b ince şahsa taallfık eden 
hususlarda her arzuhalin neticesi hakkında sahibine tahriri 
cevap verilmesi mecburidir. 

vap 
ce-

EI,Lİ ALTINCI MADDE - Meclise takdim edilen arzu- Encürnenin cet

hallar hakkında her hafta encümence arzuhallarm numarasını, 
sahip - veya sahiplerinin isim, şöhret, oturdukları yer ve 
arzuhallarının hulasasmı ve bu bapta ittihaz olunan ka
rar ile esbabı mucibesini mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak 
basılır ve bütün vekiliere ve mebuslara dağıtılrr. 

veli 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Her mebus 
tılnıası gününden başlıyara k bir- ay içinde 
meninin bir arzuhal hakkında verdiği 

cetvelin dağı- Bir arzuhalın 

Arzuhal Encü- müzakeresini is
temek 

karar ne olursa 
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olsun bunun H eyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresini 
istiyebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata t anzim ve tak
dime mecburdur. 

Bu müddet geçtikten sonra encümen k~rarlan kat 'iyet 
kesbeder. 

V ekil veya gön- ELLİ SEKİZİNCi MADDE - H eyeti Umumiyenin mü-
dereceği m emur . 
dinlendikten son- zakeresıne arzolunan arzuhallar hakkmda icap ederse ait 

ra reye müra- olduğu vekil veya göndereceği memur dinlendikten soma r e
caat 

V ekillerin cevabı 

M eclis Hesapla
rının T etlciki 
E ncümeninin 

vazif eleri 

Sarftcın evvel 
vize 

Mevcut defter
leri 

H esabı kat'i 

ye müracaat olunur. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE V ekiller kendilerine 
gönderilen arzuhallada arzuhallar üzerine encümence ittihall 
olunup t ebliğ edilen mukarrerat hakkmda İcra ettikleri ta- . 
kibatı ve kendilerince müttahaz kararları, 'nihayet iki ayda 
encümene bildirirler. 

ALTMIŞINCI MADDE - Meclis Hesaplarının Tetkikı 

Encüemni H eyet:i Umumiyece kabul edilen Meclis bütçesilc 
merbutu olan bütçelerin tatbikatma nezaret ·eder. 

Encümen tetkikatınııı neticesini Heyeti Umuıniyeye bildirir. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Bütün ita emirleri encü
men canibinden muı·akıp intihap edilen bir aza tarafm
dan sarftan evvel vize edilir ; edilmedikçe muhasebe hiç bir 
gfına tediyatta bulunamaz. 

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

Encümen mevcut eşyayı bizzat teftiş ve defterleri tetkik 
ederek raporunu H eyeti Umwniyey vrir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümen her · senenin 
sonunda geçen sene , bütçesinin kat/i hesabını Heyeti Umu
miyeye arzeder. 

Mu hasebe ve ALTlVIIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE Meclis in 'i kat 
'lleznenirı. teftişi halı'nde ı'kcn .. h · · ı d ~· ı 'k 1 · 

Murakıp 

encumen . eyetı mecmuası e, egı ı ·en mı:ıra np 
intihap olunan aza, gününü ve s~atüıi bildirme<,lcn muhasebe 
ve vezneyi te~tiş eder. 

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasile tesbit 
olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün muamelat durdurulur. 
Icabmda neticeden · H eyeti Umumiyeye hal;ıer verilir: 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE Encümen azasındıüı 
ınurakıp olan zat tatil · · zamanlarıtıda Devlet makarnııda 

bulunur. [ 1] 
---------------

{1 J 1169 mımara ve 2,5 hazir:ar~ .19(26 ta-r.ihli ,kanurı?tn bi-
ı-inci maddesı ( m,l,addel.: 9 mc~yıs · 1928 J 

Bii:~iik · .~illet M,eclisi d~hili .nizarry,ncımes{nirı altmış 
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DÖRDÜNCÜ BAP 

Kanun layihi:ı.ları ve ' teklifleri, esbabr mucibe mazbataları 

AT,TMl~ Al,TINCI MADDE - Hükümet tarafından mec- Kanun layihala-
. · rının esbabı 

lise takd\m olunan kanun layİhaları bütün vekillerin imzala- mucibe mazba-
ı·ınr ınuhtevi olmak l azımdır. taları ve 

Her kanun Jayihası kanunun icrasnıa memur olacak. vekil
I e ı· tar~frndan tanzim ettirilen bir veya müteaddft esbabr 
mucibe ınazbatasile birlikte Meclis Riyasctine göriderilir· veya· 

' ' 1 • 

verilir. 

J?u mazbatada iptida layİlıanın heyet i umumiyesi, son,ra 
maddeleri hakkında malümat verilir. 

,. I~ . 

Esbabı mucibe mezbatasında üga veya ilavesi istenilen 
a);ı)dmın nelerqen ibaret olduğu ve neden değiştirilmeler,ine 

veya ilavelerine lüzuın görül düğü tasrih edi lmek meşruttur . 

Mazbatalar sarih ve müclellel vesikahın, icabında ihsrıi 

malumatı ihtiva etmek lazımdır. 

Bu şeki lele olnıiyan mazbatalar ikm!!Heri zamanında ait 
olduğu encüınen tarafından gösteri lecek lüzum üzerine riya
set canibinden Hükümete iade olunuı·. 

Reis gelen la.yiha.ları ait oldukları encüm enlcre r e'sen ha
vale ve keyfiyeti zabıt ceridesine ve levhaya derceder. 

Bu haveleye bir mebus itiraz etmek isterse <ıelse başmda 

söz alır. 

havaZeleri 

Aı,TMIŞ YEDİNC1 lVIADDB M.elmslaı· . t.amfıııdan Kanun teklifle
. h . rinin esbabı mu

veri len kanun teld ifleri bir veyn dahn ziyade ımzayı ı tıva cibe muzbataları 
eelebi !ir. ve havaZeleri 

kanun teklifleri dahi, yukariki madded~ tari-f edildi ği 
,·ecih üzere yazılmış bir esbabı mucibe mazbntıısile - hirlikte 
ı·iyasete gönderilir veya. verilir. 

Şeraiti cami olmiyan teklifleri , ait olduklan encümenler, 
sahiplerine ikmal et.tirmek h akkını haizdirler. 

Kanun t eklifl eri dahi kanun la y ilıal :ırr gibi reis tarafından 
cıi.cüınenlcre re 'sen havale edilir. 
· · -Btr' havnl elere vuku bulacak itiraz lar da diğer madde 
ahidmı vecih üzere dermeyan edi lmek laznndrr . 

.. U_,TlVLIŞ BBK1Z1NCİ UADDR - Hükumet veya teklif Kanun layiha 

1 "b" ·ı ] l ' ·ı ll"fl · · ve teleli/lerinin sa ıı ı verı en mn~1n ay ı ıa Yeya tc~ ı cı·ını ruzııaınoye ge?·i alınmaları 

almmadan evvel Heyeti Umumiycyc malümat vermek şartile 

geri alabilir. 
., 

b eşinci madaesi mııcibince Meclis Hesaplarının 'l.'e tkilcı Encii.
meni azeısından ınuı-akabe vazifesini ifa edecek zatıı şehı·i yiiz 
elli lira ii.cı-eti lıuzuı· verilir. 

Bu maddenin hiikınii 1 teşriııisani 1927 taı·ilıiııden başlıyan 
içtiınaa da şarnildiı-. 
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Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer bir mebus veyahut 
ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa müzakereye devam 
olunur. 

Bu layiha veya teklifler ruznameye alınmışlarsa geri allll
maları için Heyeti Umumiyenin karar vermesi lazımdır. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Gerek intihabatm 
tecdidine karar verilmesi, gerek intihap devresinin sonuna 
gelmesi sebebile Meclisin yeniden intihabı halinde sabık Mec
lis tarafından henüz kabul edilmemiş yahut yalnız birinci 
müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konupta ekseriyete ik
tiran etmediği için ikinci defa reye konması lazım gele~ bütün 
kanun layiha ve teklifleri yeni meclis için hüküınsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenlerin veyahut on 
mebusun talebi üzerine Riyaset tarafllldan encümenlere ve
rilir. 

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen kabul edebilir
ler. 

BEŞİNCİ BAP 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

YETMİŞİNCİ MADDE - Bir kanun layihası veya teklifi 
hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci müzakeresinden 
evvel Hükumet, teklif sahibi veY,a ait olduğu encümen müsta
celiyet kararı istiyebilir. 

Bir layiha veya teklifin yalnız bir defa müzakeresile iktifa 
edilmesi için Meclisin kabul edeceği esaslı bir sebep olma
dıkça ınüstaceliyet kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararım İstiyenler icabmda o krarrn geri 
alınmasını talep edebilirler. • 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE- Müstaceliyet kararllllll ta
lebi yukarıdaki maddede münderiç şartları muhtevi ve tahriri 
olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye konarak müzake
resiz işari reyle kabul veyahut reddedilir. 

Müstaceliuet ka- YETMİŞ netNCİ MADDE - Müstaceliyetine karar ve-
rarının hükmü 

Müstacel meva
dın takdimen 
müzakereleri 

rilen layiha veya teklifler yalnız bir defa müzakere olunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyet kararının it
tihaznu müteakip Hükumet veya encümen tarafından tahri
ren vuku bulan bir talep üzerine Meclis, isterse o layiha veya 
teklifin sair işlere takdimen müzakeresine karar verebilir. 
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YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir kanun layİlıası Takdimen müza-

kl .f. · d b 1 · dd 1 kd" kerenin esbabı veya te ı ının ruzname e u unan saır ma e ere ta • ımen mucibesi 
müzakeresi istendiktc bunun esbabı mucibesi dermeyan edil-
mek lazımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükumet veya bir encümen 
talep edebilir. 

Bu talep tahriri olmak şarttır. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE - Bir kanun layihası veya 
teklifinin yalnız hemen veyahut takdimen müzakeresi hak
kında ittihaz olunan karar, müstaceliyet kararı sayılmaz; 

binaenaleyh iki defa müzakere olunmak icap eder. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir kanun layihası veya 
teklifin beş günden evvel ikinci defa müzakere edilmesini 
esbabı mucibe serdile ancak Hükumet veyahut ait olduğu 
encümen tahriren teklif edebilir. 

Takdimen mü
zakerenin hük

mü 

İkinci müzake
renin taeili 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE - H eyeti Umumiyece red- Reddolunan me-
. . b" · d h 1. vadın sene için-

dolunan layiha ve teklifler ayni ı çtımada ır a a Mec ıse de teklif edilme-
takdim olunamaz. meleri 

ALTINCI BAP 

Ruzname 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE - Ruzname 
tanzim olunur: 

şu suretle Ruznamenin na
sıl tanzim edile-

1 - Riyaset Divanının H eyeti Umumiyeye maruzatı ; 

2 - Sualler ve istihzalar ; 
3 - Tercihan müzakeresi kararlasan ı 
4 - Haklarında müstaceliyet kararı verılen maddeler : 

5 - İki defa müzakereye tabi olan 
3, 4 ve 5 inci fıkralardaki maddeler encümenlerdcn riyase

te gelmeleri sırasile ınüzakereye konur. 
Şu kadar ki lVIeclis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz 

edebilir. 
Ruzname bir gün evvel BaşvekaJete ve bütün vekalctlere 

tebliğ olunur. 

ce ği 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - Tebrik, teşekkür, Evrakı varide 

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

Bunlara Riyaset Divaıu ınünasip görürse Meclisin narnma 
cevap verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzını tensİp ettiklerini in 'i ka
dın başmda katipierden birine okutur. 
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YEDİNCİ BAP 

ln'ikatlar 

SEKSENİNCi MADDE - Hilafma Meclisiri kararı olma
dıkça, yalı ut re 'sen veya hükumet canibinden Riyaset vasrta
sil e davet vuku bulmadıkça H eyet i Umumiye, tatilc müsa
dif olmadığı halde cumartes i, pazartesi, perşembe günleri 
in 'ikat eder. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Rcis saatinde Meclisi açar M eelişin açılma 
ve kapanması, 
nısap, yoklama ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Yoklamanın na
sıl yapılacağı 

Ruzname hari
cinde ifade 

Söz istiyenlerin 
kaydı 

Talep ve kayıt 
sırası 

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

Nısap hususunda, Riyaset Divanınca tereddüt hasıl olur, 
yahut a.zadan beşi şifahen veya tahriren nısap bulunmadığını 
beyan ederlerse yoklama yapılır. 

Nısap yoksa H.eis müzakereye başlanınıyacagmı söyliyerek 
veya bilahare nısap hasrl olacağı muhtemel ise in .'ikadı bir saat 
sonraya talik ederek Meclisi kapar. 

lVI.eclis o güfl açılmadığı takdirde, ertesi in 'i kat içi n mu ay
yen olan günde yine o ruzname ile toplanır. 

SEKSEJ İKİNCİ MADDE - Yoklama, divan ka.tiplerin
den birinin esami defterini yüksek sesle okuması ve azanın 

( burada ) demeleri suretile i~ra olunur. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE -Bir mcbusun . ruznaıne 
haricinde bir ifadesi olu rsa keyfiyeti Reis takdir ederek ona 
söz verir. 

SEKSEN BÖRDÜNCÜ MADDE - Hiç bir mebus ismini 
kaydettirmeden, yahut in 'ikat esnasında Reisten müsaade al
madan söz: söyliyemez. 

Söz kürsüden söylenir ve H eyeti Umumiyeye hitap edilir. 
Bir mebusun pek kısa bir mülahazası olursa Reis ona· bu

lunduğu yerden söz söylcmeğe izin verir. 
Bu takdirde o mebus Reise hitap eder. ,, 
Ruznamede bulunmıyan maddeler haldemda katipler söz 

kaydedemezler . 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - Söz talep ve kayit srrasm:ı 
göre verilir. 

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

Reis söz alanların isim leri,ni sırasil e heyete bildirir. 
Encümen narnma söz istediklerinde reis . veya mazbata ınü-

harr.irleri sıraya tabi değill erdi r. · 
Son söz mebusl arındrr. 
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SEKSEN ALTINCI MADDE - Bir mehus al dığı söz sı- Söz sirasınin 
başkasına ve1·il-

· ı·asrnı bir arkadaşma verebili r. 

Sözünü arkadaşına bırakan mebus onun nöbetinde söz söy
·Jemek ·h.akkmr haizdir. 

m esi 

SEKSEN YEDİNC1 MADDE - H er müzakerenin başın- V ekillerin huzu-
.ı k d H"kA .. l b l .. ru ve o nama. uan sonuna a ar u umet narnma muta. ea. eyan etme { u- gelenlerin söz 
zere Başvekil veyahut o nama ınütaleat. serdine mezun bir ve- söylemeleri 

.JU,l -veya bi:rinci sı~uf devair rüesasından bir;i bulunur. 

Bundan . başka bir vekalete ait bir layiha veya teklifin mi.i
zakeresi sırasrnda o veki lin veyahut o nama gelen birinci sınıf 
devair rüesasından birinin Mecliste huzuru meşruttur. 

Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus . olmak üzere 
n•elecek inikada talik olunur. 

Vek1!1er veyahut Hükumet uarnma gönderilen birinci dereee 
. devıtir rüesasr encümen reis ve ma.zbata muharrirlerinclen ev
Yel ve sıraya tabi olmaksızın söz istiyebilirler. 

SEKSE N SEKİZİNCİ MADDE - Tahriri bir nutkun kür- T ahriri nutuk 

sü üzerinden okunınası veyahut katibe akutturulması caizdir. 

F'akat okuma müddeti yirmi dakikayı geçemez. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE Müza~ereye ma.ha.l 
olmadığı, ruznaıueye veyahut bu ııizamname alıkamma riayete 
davet, takdim ve tehir t eklifieri asıl meseleye t ekaddüm 
eder . 

. Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehde ve aleyhde iki
şer mebus - on beşer dakikadan fazla sürmemek i.izeı·e - söz 
söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lazım gelirse mesele işar'i reyle 
halledilir. 

U sul hakkında 
söz 

DOKSANINCI MADDE - Reis, meseleler müzakere edi- R eis ve katiple-
]' k k 1 h 1 h 1 1 · · · h rin müzakereye ır ve reye onur en · e . ve a ey c e as a reyını ı z ar etmez. iştirakleri 

Yalnız meseleler:· reye kondukta reyini verir. 

Bu müzakereye karışmak isterse Reisl ik mevkiini diğet' bir 
reise birakarak hitabet kürsüsüne iner ve ancak müzakerede 
bulunan madde veya mesele reye iktiran ett ikten sonra tek
rar· mevkiine çıkar. 

Fakat bn ni zamnamenin tatbikı dalayısile söz söylerse yu
karıdaki fıkra ahkanu cereyan etmez. 

Söz İstiyen kiltipler de bu usul e tabidirler . 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - H eyeti Umumiyede söz 
·kesınek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı bozacak iıümayişler
de bulunmak katiyen yasaktır . 

Söz kesmek ve 
saire 



Sadetten çıkmak 

Müstehcen söz
ler 

Milzakere esna
sında gürültü 

Tecavüze uğrı
yan mebusun 
keZilm hakkı 

Gizli eelseZer 

....... 50 ~ 

DOKSAN İKİNCİ MADDE - Söz söyliycn mebusun sö
zü. ancak kendisini bu nizamnameye riayetc ve sadedc davet 
eden reis tarafından kesilebilir. 

İki defa sadede davetten sonra yine ondan hari<} söz söyle
rneğe devam ederse kendisinin o madde hakkında ayni in 'i
katta söz söylemekten memnuiyeti Reis tarafından heyete 
teklif olunur. 

H eyet müzakeresiz işari rcyle karar verir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir mebus Heyeti Umu
miyede galiz ve mü.stehcen sözler istimal ederse Reis derhal o 
mebusu lisan nezahetine davet eder. 

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri riyaset maka
mma verirse Reis o takriri tashih edilmek üzere iade eder. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Heyeti Umumiye mü.
zakereleri gü.rü.ltü.yü. mucip olupta Reis bunu yatıştırmağa 

muvaffak olamazsa ayağa kalkar. 
Eğer gürültü. yine devam ederse celseyi tatil edeceğini 

söyler. 
Yine intizamın iadesi kabil olamazsa bir saat mü.ddetle 

umumi mü.zakereyi tatil eder. 
Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakat gürültü. yeniden başlarsa celseye hi tam verip in 'i

kadı başka bir güne bırakır. 

DOKSAN BEŞİNCi MADDE - Zatı hakkında taarruz va
ki olan ve yahut ileriye sürdüğü. mütalea hililfında kendisine 
bir fikir isnat olunan mebus her zaman söz isternek hakkını 
haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söylerneğe mecburi
yet hissettiğini beyan ve keyfiyeti Reis takdir eder. 

. Reis buna mahal olmadığım bildirip mebus da bunda ısrar 
ederse heyet müzakeresiz işar'i reyle bu bapta bir karar verir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Teşkilatı esasiye kanunu
nun yirminci maddesinin ikinci fıkrası mucibince mühim bir 
maddeden dolayı Meclis müzakerelerinin gizli tutulmasmı ve
killer ve yahut on beş mebus tahriren teklif edebilirler. 

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

Gizli müzakere İcrasım istiyenlerin isimleri zabıt ceride
sinde ve icabmda Resmi Gazetede tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli İcrasına lüzum gösteren mesele hallolun
duktan sonra açık müzakereye geçilmesi Reis tarafından he
yete teklif olunup bir karar ittihaz edilir. 
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DOKSAN YEDİNCİ MADDE - Gizli eelsenin zaptım di- Gizli eelselerin 

van katipleri tutarlar. zaptı 

Fakat Meclis karar verirse muvazzaf kcltipler de tahlif 
olunduktan sonra bu vazifeyi görebilirler. 

Aza bu zabrtlarr görmek hakkını haizdirler. 

DOKSAN SEKİZİNCi MADDE- Bu zabıtlarrn tevhidin- Zabıt hulasası, 
den sonra gizli bir celse aktedilerek sabrk zabıt hulasasr o- bunla:;;:;rihıfzı, 
kunur, zabrt bulasasının okunmasım müteakip bu hulasa ve 
zabrt ceridesi bir zarfa konarak Mecliste hazır bulunan reis 
ve divan katipleri tarafından filhal rnumla mühürlenerek 
Meclis evrak hazinesine tevdi olunur. 

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

SEKİZİNCi BAP 

Kanuniann müzakeresi 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE -Kanun layiha veya iki müzake1·e 

teklifleri ancak iki müzakereden sonra kat 'i surette kab u,! 
edilmiş olur. 

YÜZÜNCÜ MADDE - iki defa müzakere hakkındaki iki müzakereye 
· "d ·f b"" ·ı h b ı ,. 1 tabi olmıyan la-şeraıt varı at ve masarı at utçesı e esa ı mt ı mnununa yihalar 

munzarn, fevkalade tahsisat ve bütçe fasıllarında münakale 
taleplerini muhtevi kanun layihalarına şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Hilafrna Heyeti Umumiyenin Layiha ve tek-

k ı d ı h. b" 1 1' · ı teklı"fı· bastrrr- liflerin bastırıZ-aran o ma r {Ça ıç ır {anun .ayııasr veya ması 

!rp azaya dağrtrldrktan en az kırk sekiz saat geçmeden mü-
zakere edilemez. 

YÜZ İKİNCİ MADDE - Bir kanunun müzakeresine baş- Esbabı mucibe 
ve maddelerin 

landıkta reis, esbabr mucibe mazbatalarile maddeler heyeti okunması 
umumiyesinin okunmasına lüzum olup olmadığını heyete sorar. 

Buna lüzum gördükte aynen okunur. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Layiha veya teklifin müzake- Heyeti umumiye 

b ı d . h . . h 1.1 d .. hakkında söz, 
reye aş anmasın a reıs, eyetı umumıye a {lUn a mu ta- rn.üzakerenin ki-

lea beyan etmek istiyenlere söz verir. fayeti teklifi 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hakkında söz 
İstiyenlerden en az ikişer nıebus iradı kelanı etmeden mü
zakerenin kifayeti reye konamaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE 
aleyhinde söz İstiyenler bulunursa 
ruhsat verilir. 

Müzaker enin kifayeti Müzakm·enin ki-
fay eti aleyhinde 

içlerinden yalnız birine söz 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur. 



M.addel~rin mü
zak.eresi 
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YÜZ BEŞİNQİ MADDE -;----: ll.eyeti Unıunıiye müzakeı:·esi 
bittiken sonra maddelere geçilmesi reye konur. · 

H.eyc · iktiran etmezse la.yiha, veya tcklifin ı'eddt;dilmiş ol
duğ·unu H.eis tebliğ· eder. · · ' . 

Beş gün sonra YÜZ ALTINCI MADDE -İkinci müzakere birinci müza-
ikinci müzakere 

1 kinci müzakere 

kereden ancak beş gün geçtiltüm sonra ruznameyc alınır. · 

Y'ÜZ YEDL Cİ MADDE - İkinci ınüzalteredc 'layiha YO 

teklifin heyeti umumiyesi hakkında müzakere ccreyan etmez, 

Bu -müzakeredc ancak tadil teklifleı•i üzerinde müzakere 
cercyan eder. 

Müteaddit m es- YÜZ SEK!ZİNCl MADDE - Müzakere edilen bir madde 
elelerin bir birin- .. t dd' 1 f 1 1 d ·· ki · b 1 den ayrılmaları mu ea ıt mese e veya ı ı:ra ar an mure \:ep ıse un arın 

ibare ve tertip 
yanlışlıkları 

Son şekil üze
rine m'Ü2;akere 

Miizake1·e sıra
sında sual 

M uahede veı mu
kavele ler 

birbirinden tefrikilc ayrr ayrı reye konmaları tcklif olundukta 
muktazası ifa olunur. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE - Layiha veya teklifiıı 
katiyen kabulü reyc konmarlan evvel, ibare ·Ve üslüp, yahut 
tertip ve tensik itibarile noksan veya iltibas olduğu aza veya 
encümen tarafmdan dermcya·n olunursa metin ait olduğu errcü
mene gider. 

Edilen tashihlerin reyc iktiran etmesi lazımdır. 

tüg. ONUNCU MADDE - Layili-u veya teklifiıı madde
leri üzerinde müzakere bittikten sonra heyeti umumiyesi hak- · 
kmda lehde ve aleyhdc ' söz söylemek İstiyenlerden yalnız bii:·cr 
mebusa ruhsat verilir. 

1 
YÜZ ON BİH.İNCİ MADDE - Bir kanunun' v:eya bütçe--

nin müzakeresi sırasmda her mebus H ükümete veyahüt ınaz 
bata muharririne istediği sualleri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur. 

YÜZ ON !I<!NCİ MADDE - 'Teşkilat~ · esasiye kanu;m. 
nun 26 mcı maddesi mucibince tasdikieri meclisin müsaade
sine mütevakkıf bulunan Devletlerle mün'al{it ınuahede ve 
mukavelelerin tasdiki talebİnı mutazaınmm kanun layihalan 
meclise takdim edildiktc o muahede, mukavelenin ihtiva 

· ettiği maddeler reye konamaz ve metinleri hakkmda tadilat 
tcklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında vuku bula
cak itir<{z layihaıuı{ encümene iadesini .istemek suretinde '.?lur. 

Bu itiraz müzakereden sonra nazarı müta]eaya almdığı tak
tlirde cncümene havale olunur. 

E ncümen tetkik edilmek için_ kendisine mııha vv el teklifleri n 
heyeti mecmuası hakkında bir mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırıhp aza:ya dağıtılır. 
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Encümen mazbatasıııda layihanııı kabul, tehir veya reddi
ne karar verir. 

Tehir kararı şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 
« Meclis, ınuahede veya ( mukavele ) nin filan ve filan 

maddeleri ( tehiri mucip madqeler tamamile yazrlmalrdır. ) 
hakkında Hükumeti!} nazarı dikkatini eelbederek tasdikı için 
ımiktazi müsaadesini tehir eder.» 

Bu muahede ve mukaveleler lıakkrnda müstaceliyet kararı 
_verilmiş ise encüınen, tadil tekliflerine dair olan mazbatasmı 
itiraza uğramıyan maddeleriıl.ınüzakeresi akabinde Heyeti U
mumiyeye takdim eder. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet Mukaveleler 

Meclisinin kabulüne muallak olarak Hükılmetçe aktedilen 
ınukavelelerle bunlarm tasdikı talebini mutazammm kanun 
lftyihaları hakkmda dahi geçen maddedeki usule riayet 
olunur. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Teşkilatı esasiye kanu- fade olunan ka-
nunların tekrar 

nunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası mucibince müzakeresi 
Reisicümhurun ilanını muvafık görmeyip esbabı mucibesile 
birlikte bir daha müzakere edilmek üzere on gün zarfmda 
Meclise iade ettiği bir kanun, Heyeti Umumiyeye haber 
verildikten sonra, ait olduğu encüınene havale olunur. 

Encümen Reisicümhurun iade esbabı mucibesini de muta
lea ettikten sonra o kanunun müzakeresini iade ve netice
sinde mazbatasını Heyeti Uınumiyeye takdim eder. 

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

Hakkmda vaktile gerek müstaceliyet kararı verilmiş 

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

YÜZ ON BEŞİNCi MADDE - Bir nutkun talik ve Bir nutkun ilanı 

ilanı teklifi ancak onun zabıt ceridesile neşrinden ve o nutkun 
taallılk ettiği madde kabule iktiran ettikten sonra 
reye konabilir. 

DOKUZUNCU BAP 

Tadilnameler 

YÜZ ON ALTINCI MADDE - Bir encümene muhavvel 
kanun layiha veya teklifi hakkmda bir veya bir kaç mebus 
tadilat teklif etmek isterlerse bir tadilname tanzim ederek 
Reise takdim ederler. 

Tadilnamelerde bunlarm kanunun 
veyahut bütçenin hangi faslma ait 
edilmelidir. 

hangi maddesine 
bulunduğu tasrih 

Tadilnamelerin 
nasıl verileceği 
ve encümenlere 

tevdii 
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Bu tadilnameler encümen mazbatasmm zeylinde 'sahipleri
~in esbab.r mucibeyi ha~i muhtıraları ile birlikte basttt.rıarak 
hıiklarıi{da e:ricümence ittil1az edilen kararlar ile esb~bı beyan 
edilir:· ' · · ' · . . · ı. ' 

Layiha~in Heyeti Umumiyede müzakeresi 'esn~sı~da ~o . t~di
latı,n sır~sı geldikte sahibi esb~bı mucibesini' tçı.fsil edip .me~cut 
azadan t~rviÇ ve teyit' eden o~lunursa miizakerey ' k~n'ur. 
. Aksi takdirde müz~~eresi~deiı vaz geçilir. . .. · 

Birinci müza- YÜZ ON YEDİNCİ MADDE - Kanun layihası veya tek-
reden sonra ve- 1 . .,. · b' · · .. k · b' 'k 1 · 

. rilen tadilname- ı.qnın , ı~ıncı mp_za ~resı ,ı~tı ten sonra . arzo unan yenı ta-
ler .. . dili;ıameler o layi!ıanm tetk~kma m.emur encümene verilmek la

,. pmdrr. _ 

Müzakere sıra
sında verilen 
tadilnameler 

.. ·• ı \ 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE-- Birinci ve ikinci' rtiüza
. kerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin 

ait olduğu ericiimene. havalesini mazbata· muharriri ·taıe·p ederse 
bu havale mecburidir. ·· ' 

Birinci ve ikinci ... . Y'OZ ON :OOKUZUNCU. MADDE - Birinci ve ikiı;ı~j mü-
müzakere 'sıra- k · ·.. · · ' d kd' 1 d'l l · 
sıJ!da verilip en- za erenın , gereyanı sırasın a . ta- ı,ı;rL o unan ta ı nanw er.ın en-
cüm_en~ haval_e- cümı:ı:ııe ~avalesi encümen tarafından istenınediği halde tadİ-
lerı ıstenmı- lA b b · 'b · h' 1 · ·f d .. 1 b yen tadilname- atm es a ı mucı es~ sa ıpe:p .tara m an mucıı:ıe en eyan 

ler olunur. 

· · · · İkinci - müzakere srrasmda buna yalnız encümen cevap ve
rebilir. 

B un un üzerine tadilnamehin nazarr mütaieaya · -:aliırp alın-
mamasm·a·heyetÇe karar 'verilir. '· 

N azar! mütaleaya alınırsa encüriıene liavale olunur. · Encü
men isterse filhal kabul eder. 

Tadildt teklif YÜZ Y.lRMİNct MADDE - Tadilat teklif edenler tadil-
~ . . . ' . 

ede~~~:We:fla- . n;ı_melerın . havale o~unduğu encümendı;ı fikirle.~ini beyan etmek 
isterlerse mütalealarrnrn dinlenmesi zaruridir. • 

Ikinci müzake
rede encümene 

iade olunan ma
ddeler hakkında 
tadil teklifleri 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE -İkinci müzakerede 
encümene iade ·olunan-: maddeler. hakkında sair mebuslar tara-. ' . 
frndan encümene tadil teklifleri verilebilir. 

Tadilnameler ne YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - ·Tadilnameler asıl mad-
~ zaman r-eye ko- · · · k · ' 

nur .... d eden evvel reye oııl!r. . .. . 

Munzam mad- . 
d eler 

,• 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADD-E ~ Munzam maddeler tek
lifi içinde tadiliıameler hakkındaki usul tatbiktOlunur. 



-55-

ONUNCU BAP 

Kanuniann tefsiri 

Yüz' • Y!RMİ DÖRDUNCU MADDE Bir kanunun 
tefsiri iazım geldikte tefsir talebi~i h'avi esbabı mu~ibeli 
tezkere veyahut takrir ' o .kanunun bidayeten müzak'ere etmiş · 
olan encüınen veya encümenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu husus! bir encüınen tetkik etınis ise ve
kaletlerle ınütenazir encümenlerclen · aza: ahnınak snret'ile1 on . 
beş kişiden mürekkep ınuvakkat bit' encümi'm teşkil olunur. · · 

Encüınen ınazbatası ·Heyeti Umuıniyeye • arzedilereK tefsiri · 
ınutazaınmm fıkra müzakere edilir. ·· ' ı •· ' . 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul .ve ekseriyet ni
sabı lazım ise ·tefsir fıkrası ·da ayni usul ve-nü>aba tabidir. . 

'Tefsiri ınutaza:ınınm fıkralar yalnız bir defa reye konınakla. 
iktifa edilir. 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADİm . - 'İ'efsiri ~~tazainınm 
talepler ve ınazbatalar _ encüınen ve Heyeti Uınuıniyece terci-· 
han müzake;e olun~r. · 

1 

' 

1 

' . 

ON BİRİNCİ BAP. 
.' 1· ' 1' 

Bütçe ınüzakeratı 

Tefsir 

Tercihan mü- . 
zakere ,' · 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE - Bütçe Encümeninin Bütçe Encüme
nince tetkik o-

tetkik edeceği işler şunlardır : lunacak işler 
1 - Meclis ve ınerbutatı bütC}esile ınunzaın tahsisatı hak-

kmda kanun layİhaları; 
·• 2 - Muvazenei umumi ye kanunu; 

3 - Munzaın tahsisat, fevka]ade tahsisat ve fasıllar arasın

da mürrakale talebini havi kanun layihala:rı ... · 
4 - Devlet varidatının veyahut masarifatının arttı.rılması 

veya el~siltilmesini intaç edecel} her nevi : kanun layiha ·Ve 
teklifleri ; 

5 - Muvazenei uınuıniye kanuniarına ve 4 üncü fıkrada~i 
kanunlara müteallik bütün tefsir taleplerinin tetkikı. 

YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Muvazenei uınuıniye 
kanun~i:ı:a taallÜk edip ınas~rifin :art~rılınası vey~ varidatın 
eksÜtiını:esini mucip olacak tadilnaıne veya ınunzaın madde
ler ancak alakadar bütçeye ait ınazbatanm dağıtılınasım ta
kip eden yedi gün zarf~nda teklif edilir. . · . · 

Umumi ve zati ınaaşlar, tahsisat, gündelik ve harcır~h
ların a'rttırılınasına ıneınuriyet ihdasına veya bunlar~p. nie'r'i 
kanunlarla ınuayyen olan hudutları haricinde tevsiine dair ' 
ınebuslar tarafından tadilnaıne veya 'bütçeye ınunzaın madde 
teklif edilemez. 

Her iki fıkradaki hükümler bilavasıta vergiler kanun-

' . 

Bütçe hakkında 
tadilname 

Bütçeye mun
.ıammadde 

1 



Bütçeye ve ver
ai kanunlarına 
taalluku olmı-

yan ahkam 
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larına tahsisat itasını tazammun eden kanunlara da şamildir. 

Bu maddede münderiç takyidat Hükumet veya bütçe En
cümeni tarafından kabul edilen veya elli imzayı havi olan tek
liilere şamil değildir. Bu teklifler Bütçe Encümenine havale 
olunur. 

YÜZ YİRMİ SEKİZİNCi MADDE - Muvazenei umumi
ye kanunile bilavasıta vergiler kanuniarına ve tahsisat itasrnı 
iktıza ettiren kanunlara, varidat veya masarife taalluk etmi
yen hükümler dercedilemez. 

Bu kanunların müzakeresi sırasında vnkn bulacak teklifler 
ancak mevcut maddelere doğrudan doğruya taalluk etmek şar
tile reye konabilir. 

Maliye vekilinin YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Muvazenei nınu-
huzurile fasıl 
!asıl müzakere miye kanununa merbut cetveller, Maliye Vekilile ait olduğu 

vekil veya göndereceği birinc'i sınıf devair rüesasından biri ha
zır olduğu halde, fasıl fasıl müzakere ve rey istilısal olunur. 

Hükmü bir se- YÜZ OTUZUNCU MADDE- Mnvazenei nınnıniye kanu-
neden fazlaya şa- l b t h''k ·· b ' d f 1 mil maddeler nnna veya ınt mer u atma u mu ır sene en az a zamana 

şamil olan maddeler: dercedilemez. 

ON İKİNCİ BAP 

Reylerin istihsali 

Muhtelif şekiller YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE - Müzakereye arzolunan 

/şari re11 

meseleler hakkında Mecliste üç suretle rey verilir. 

1 - lşari rey ( El kaldırmak veyahut ayağa kalkmaktır) ; 

2 - Açık rey (Üzerinde mebusların isimleri yazılı varaka
ların kutuya atılması veyahut, talep vukuunda kabul, ret, is
tinkaf kelimelerinin telaffuz edilmesidir ) ; 

3 - Gizli rey ( işaretsiz yuvarlaklarm kutuya atılmasıdır). 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - Müzakere sırasında bu 
nizarnname alıkamma .tevfiki harekete daveti mutazammrn me
selelerle mebuslardan birinin söz söylemekten men'ine, takbi
lıine veyahut muvakkaten meclisten çıkarılmasına dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mncibince açık veyahnt gizli reye müracaat 
zaruri olmıyan bütün hususlarda işari rey istimal 'olunur. 

İşari rey istimali halinde evvela lelıde, sonra aleyhde bu
lunanların reyine müracaat edilir. 

Ondan sonra netice reis tarafından heyete bildirilir. 
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YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - İcra Vekillerinden biri 
hakkında şikayete ve mebuslardan birinin ithamma ait 
teklifierin kabulü mevcut azanın üçte iki ekseriyetinin husu
lüne mütevakluftır. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE ~ 1şari reyleri reisle 
katipler !UÜttefikan saymak ve takdir etmekle mükel
leftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak sın·etile rey İstİhsalinin netice
sinde ittifak edemezler veyahut ekseriyetin husulünde şüphe
ye düşerler veya azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse 
ayağ·a kalkmak usulüne müracaat edilir. 

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

Hiç bir mebus rey istihsal olunurken söz söyliyemez. 

V ekillerden ~i
kay et ve mebus
ların ithamın
da alınacak ek-

seriyet 

1 şari reylerin 
sayılması ve 

takdiri 

YÜZ O'l'UZ BEŞİNCI MADDE - Muvazenei umumiye Para, vergi ve 
muahede mese

kanunu la.yihasile vergi ihdas veya .ilgasma veyahut vergi- Zelerinde açık 

lerin arttırılınasma veya eksiltilmesine ve muahede ve muka- rey 

velelerin tasdikina müteallik kanun layİhaları hakkında doğ-
rudan doğruya açık reye müracaat olunur. 

YÜZ OTUZ AL'fiNCI MADDE-İşari reye müracaat 
zaruri olmıyan sair hususlarda açık rey verilmesi talebe 
mütevakkıftır. Açık rey, bir meselenin ilk reye konmasmda 
on beş ınebus tarafından tahriren talep olunabilir. 

Mesele reye lfonurken reis ve katiplerce şüphe hasıl olur
sa yalnız beş mebus şifahen açık rey talep edebilirler. 

Açık rey istiyenlerin isimleri Resmi Gazete ile ilan 
olunur. 

Talep üzerine 
açık rev 

YÜZ OTUZ YED1NC1 MADDE - Açık rey şu suretle Açık rey nasıl 
istihsal olunur istihsal olunur: 

İptida mebuslarn-i davetine mahsus çıngırak ü ç dakika 
müddetle çalınır. 

Her ınebus üzerinde ismi yazılı 

renkli rey varakaları bulunur. 
beyaz, kırmızı ve yeşil 

Beyaz veraka kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkafı muta
zammrndır. 

Reye başlanmadan evvel reis, reylerin neyi tazammun ede
ceğini kısaca söyliyebilir. 

Reye müracaattan evvel mebuslar reylerinin gayet veciz 
bir surette esbabı mucibelerini kürsüden söylemek isterlerse 
reis lehde ve aleyhde yalnız birer zate ruhsat vere
bilir. 

Sonra kiltiplerden biri mebuslarm intihap dairelerine 
göre heca harfleri tertibi üıerine isimlerini 
başlar. 

akımıağa 

Hangi harften 
ile taayyün eder. 

başlanacağı r·eis tarafından çekilen kur'a 

Ismi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine konmuş 



Gizli rey nasıl 
istihsal olunur 

Rey istihsali 
teaddüt ederse 
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kutuya rey varakasını bizzat atar. 
Bütün isirolerin okunmasını müteakip kıraat esnasında rey 

. vermemiş · olanlarm isimleri bir daha okunur. 
Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey verrneğe davet 

edilirler. 
Yahut 
İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (kabul), ( r~t), (is-

tinkaf.) kelimelerinden birini talaffuz ile reylerini bildirirler . . 
Bu rey katipler tarafından kaydedilir ve zapta geçer. 
Reyler topLanınca i'eis IIiuamı:ılenin bittiğiiii söyler. 
Bundan sonra rey verilemez. · 
Rey' kutularını katipler açıp her birinin içinde bulunan va

rakaları sayarlar. 
Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir İcra · etmez. 
Karar yalnız lehde ve aleyhde · bulunanlar'In miktarına gö- · 

re taayyün eder. 
Müstenkiflerin varakaları sadece nısaba dahil olur. 
Katipierin istihsal ettiklerı netice her halde o celsede tafsi

latile (yani mevcut azanın adedi, iıisap olup olmadığı, lehde, 
aleyhde buluiıanlarla müstenkiflerin miktarı' ve iptal edilmiş 
varakal'ar varsa bunların adedile i ptallerinin sebebi tasrih ·o hill
mak suretile) reis tarafından meclise bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar müstenkif reyi addedilecek ancak 
nısaba ithal edilir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCI MADDE Açık ~r~yin tatbik 
olunabileceği hususlarda ~zadan on beşi. gizli rey usulünün tat
bikını isterlerse .. bunun icrası heyetç~ müzaker~siz e~seriyetle 
karara mütevak)nftır. 

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

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Gizli rey açık rey 
gibi istihsa:ı olunur. ': 

Yalnız bu ,şıkta mebuslar, reisin solundaki · ka~ipten biri 
beyaz, ötekj kırmızı iki yuvarlak alırlar. · 

Bunlardan beyazı kabul, kırnıızısı da redde işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre kürsü üzerin
deki rçy kutusun~, ötekini de tatbik kutusun~ atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise iı:;tinkaf pıa

nasmı ifade eder. 
Katipler rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye , 

döküp beyazlada kırmızıları ayırırlar' ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murakabe için sayı1ır. 

' Ondan' sonra reis neticeyi heyete ·bildirir. · ' 
.. 1 

YÜZ KIRKIN O~ MADDE. - Bir kaç' n:ıadde .. ve layiha 
veya teklif hakkında açık rey istihsali teaddüt ederse 



- 59_-

varakaların muhtelif kutulara ayni zamanda atılması suretüe 
icra olunabilir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE - İtiraz vuku bulma- Kutuların dolaş

dığı · takdirde, haderne tarafından kutularm · dolaştınlması 
suretile de açık rey istihsal olunabilir. · 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE - Bir maddenin açık reye 
konulnl.ası celse sonuna bırakılabüir. 

YÜZ KIRK ÜÇüNCÜ MADDE - Heyeti Umumiye ve 
encümenlerde icra edilecek intihaplar şu şekilde olur: 

Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu konur. 
Her' mebus hece harfleri sırasile ismi okundukça kürsüye 

gelerek tımsip ettiği zat veya zatlarm is imlerini havi vara
kayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyüı1 eden üç mebus tara
' fından bu rey varakaları tasnif olunur. 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (yani azanın 
miktarını, nısap olup olmadığını, rey · varakalarının adedini, 
müstenkifleri, iptal olunmuş · varakaları ve bunlaı·m niçin 
iptal edildiklerini ve rey alan zatların isimlerile aldıkları 

reyler miktarını gösterir ) mazbata reis tarafından okunmak 
suretile in'tihabm neticesi heyete bildirilir. 

tırılması 

Gelse sonunda 
rey istihsali 

lntihaplar 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Bütün müzake- Karar nısabı 
reler, üçte iki ekseriyet meşrut olmıyan hususlarda hazı_r 

bulunan azanın mutlak ekıseriyetile kararlaşır. 
Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayıl,ır . 

Huzu_ru muktazi azanın mevcudiyetini reis ve katipler 
müşahede ederler. 

Bir mesele reye konurken mevcut azanın _·adedini tahkik 
hususunda reis ve katipler ittihat edemezlcrse yoklama yapılır. 

Nısap bulunmadığmdan rey istihsali mümkün olmazsa 
müzakere edilen maddenin kararı ertesi celseye bırakılarak 

ikinci defa reye müracaat olunacağı ruznameye geçirilir. 
İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun netice 

u;ıteberdir . 

. YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede 
her madde kabul veyahut ret olundukça kararnı neticesi 
reis tarafından yalnız «Kabul olundu» vcyahut «Ret edildi)> 
diye heyete büdirilmek lazım gelir. 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE - Teşkilatı esasiye ka
nununun 102 inci maddesi mucibince mezkfı.r . kanunun tadili 

' icap ettikte teklifin meclis miirettep azasının en az üçte biri 
tarafından imza edilmesi meşruttur. 

Tadilat mürettep aza adedinin üçte iki ekseriyetile kabul 
olunur. 

Neticenin Reis 
tarafından teb

liği 

Teşkilatı Esasi
ye Ka-nununun 
tadilinde icap 

eden kararı 
nısabi 



1 ki nevi zabıt 

Son in'ikadın 
zabıt hulasaın 
ve zabıt ceri-

desi 

Sual hakkı 
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ON UÇUNCU BAP 

Zabıtlar 

YÜZ KIRK YEDlNCİ lVIADDE - lVieeliste iki zabıt 
tutulur: 

1 - Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabıt ceridesile ve icabmda 
Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Bu zaptm, · itiraz vukuunda, mu terizin ilk cclsede söz 
alması veya riyasete göndereceği bir varakanm gelecek 
zabıt ceriÇlesinin sonuna ayııeıı derci suretile tashihi 
la.zımdır. 

2 - Zabrt bulasası - Bu hulasa, gelecek in 'ikat günü 
zabrt ceridesine derç ve levhaya talik olunur. 

Bu zabrt bulasasına aza tarafından itiraz varit olursa 
harfiyen zapta müracaatla tasbih v.e o suretle bir daha neşir 
ve talik olunur. 

Zabıt bulasasını reis ve in 'ikatta bulunmuş olan iki katip 
imzalar. 

YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Bir içtimaın son 
in'ikadınm zabıt bulasası ldtipl~r tarafından filbal tanzim 
ilc o in 'ikadm sonunda okunur. 

Tashihi, kıraatİ müteakıp olmak lazım gelir. 
Son in 'ikadm harfiyen zaptıllln tasbihi mebuslar tara

fından verilecek varakamın ilk intişar edecek Resmi Gazete 
ilc ilalll suretile olur. 

ON DÖRDUNCU BAP 

Sual 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU lVIADDE - Her mebus Hü
kumet narnma Başvekile veyabut vekiliere şifahi veya tahriri 
sualler sorabilir. 

Sualin tarifi YÜZ ELLİNCİ lVIADDE - Sual, sarih ve ınuayyen 

maddeler hakkında malumat İstemekten ibarettir. 

Sual takriri YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE - Cevabı gerek tahri-

Cevap 

ren, gerek şifahen istenilsin sual mutlaka tahriren vuku bulur. 
Sual tahirleri riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabıt ceridesine geçirir 

ve bir tezkere ilc ait olduğu vekile bildirir. 

YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE - Suale tahriri cevap 
istenmiş ise, gelecek cevap, sual ile birlikte, aynen zabıt 

ceridesinin sonuna dcrcedilir. 
Suale şifalıi cevap istenmiş ise, riyaset tezkeresinin vusu

lünden nihayet iki in 'ikat sonra vekil ona lVIeclis kürsüsünden 
cevap verir. 

Reis, cevaptan evvel suali katipierden birine okutur. 

\ 
1 
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YÜZ ELLI ÜÇÜNCÜ MADDE - Vekil sorulan suale Cevabın gecik-
tirilmesi umumi menfaat mülahazasma mebni veyahut muktazi malu-

matın elde edilmesi il}in cevabı muayyen bir müddet gecikti-
receğini sual tahriri ise tahriren, şifahi ise kürsüden beyan 
eder. 

Vekil, umumi m'enfaat mülahazasma mebni isterse suale 
gizli celsede cevap verebilir. 

Vekil sorulan suale gününden evvel de cevap vermek hak
kını haizdir. 

YÜZ ELLI DÖRDÜNCÜ MADDE - Suali soran cevap Suali soran gü
nünde bulungününde hazır bulunmazsa keyfiyet 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. 

mazsa 

YÜZ EI_jLI BEŞİNCi MADDE - Mes'ul vekilin ceva- Soranın mütalea 
beyan etmek 

bım müteakip yalmz suali sonra mebus mütalea beyan etmek hakkı 

hakkım haizdir. 
Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla süremez. 

YÜZ ELLI ALTINCI MADDE - Bütçe heyeti umumi
yesinin müzakeresi sırasında veyahat bir vekaletin bütçesi 
müzakere olunurken bir mebus sualler hakkındaki usule ta
bi olmaksızm ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir ve 
lüzum gördüğü izahatı talep eder. 

ON BEŞİNCİ BAP 

İstizah 

Bütçe müzake
resi sırasında 

ımaller 

YÜZ ELL! YEDiNCI MADDE - Bir maddenin Başve- lstizah hakkı 
kilden veya vekillerden İstizah olunmasım mebuslardan biri 
teklif ederse İstizah edilecek madde tasrih edilmek suretile 
reise bir takrir verilmek lazım gelir. 

Bu takrir, Heyeti Umumiyede okunduktan sonra kabul 
veya redeli hakkında müzakeresiz işari reye müracaat olunur. 

Kendisinden i st izah vuku bulacak vekilin o gün meclise 
gelmesi veya maiyetindeki memurin rüesasından birini gön
dermesi için İstizah olunacak maddenin tasrihile reis tarafm
dan o vekile davetname yazılır. 

YÜZ BLL! SEKİZİNCi MADDE - Tal\:rir sahibi, He
yeti Umumiyece istizalım günü tayin eelilineeye kadar takriri
ııi geri alabilir. 

Eğer gün tayin edilmişse bu tal\:ririn geri alınması He
yeti Umumiyenin müzakeresiz işari reyle karar vermesine 
manuttur. 

Takririn geri 
alınması 



Geri alınan tak
ririn bir diğeri 
tarafından te-

kabbülü 

1 stizahta her 
mebusun söz 
söyliyebilmesi 

Ruznameye ge
çilmesi 

lstizahın kila
yeti 

Esbabı mucibeli 
takrirler 

Bunlara fıkra 
ilavesi 

Encümene mu
havvel takrir
ler ve bunların 

reddi 

Bir istizalıa di
ğerinin ilavesi 

Bir istizaha 
munzam isti

zahlar 

Açık reye müra
caat 
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YÜZ BL: ,t DOKUZUNCU MADDE - Sahibi tarafından 
geri alman bir üıtizah takririni diğer bir mebus tekabbül 
edebilir. 

YÜ7, il 1/l'I/IIŞTNCI MADDE - Davet olunan vekil mu
ayyen gürdc biz c~;ı t, yahut ınaiyetindeki devair rüesasmdan 
biri vası;:ı s i l u Heyeti Umumiyede izahat verir. 

Onda n sc nm t eklifin sahibi, veyahut sahipleri müteaddit 
ise ilk imza~;ı olan mebus önce ve sair mebuslar onu müteakip 
leh ve al(;ylıc! e söz söliyebilirler. 

YÜZ AL't' - Y1IŞ BİRİNCİ MADDE - Vekil tarafmdan 
verilen i ::•l:<d ,-e mebuslar canibinden mukabeleten vuku bu
lan ifadd; rden sonra hiç bir takrir verilmezse reis ruznameye 
geçer. 

YÜ!~ A1 NlUIŞ İKİNCİ MADDE - İstizahm kifayeti ile 
ruzn aıne:;e ;~:eçilmesi hakkındaki takrirler diğerlerine takdi
men l'('ye koıt ur. 

YÜZ A l__,"i'M IŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Eğer sadece ruzna
meye geçii mr_ı:; i kabul olunınazsa esbabı mucibeli takrirlere 
sıra ge lir·. 

BHnlı• rJ::: bi ı· encümene havaleleri kararlaştırılmazsa iptida 
Hükümet in ;-e i'c ih ettiği takrir açık reye konur. 

YÜZ AJ 'l'lHŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Esbabı mucibe1i 
bir takr ire ~-~ı · fı kra ilavesi hakkında vaki olacak teklifin mut
laka 1 alü·iı- , :ı reye konmasmdan evvel tanzim ve .Heyeti 
Umumiycye 11r.zı lazımdır. 

Y t Z ALTEIŞ BEŞİNCİ MADDE - Encümene muhav
vel taLrü·l ~;· h :ıkkındaki encümen mazbataları müstacel me
vat usıılüııe te; fikan müzakere edilir. 

E:ıcürıen _m<-. zbatasr reddolunduğu takdirde esbabı muci
beli t: ı ]çridcr Ryasete takdimleri sırasile okunarak reye ikti
ran ccler . 

YÜZ AL}'Y IŞ ALTINCI MADDE - Bir istizaha, icra 
edile< ~cği gün üzerinden üç in' i kat geçtikten veyahut müza
keres ine ba:ı l andıktan sonra biğer bir istizah zam ve ilhak 
edilemez. 

Bütçe m!'mı Lcresine hiç bir İstizah zam ve ilhak olunamaz. 

Y (__' Z AUL'MIŞ YED1NC1 MADDE - Bir istizaha di
ğerler i inzi.n:ın:. ederse her istizah takririnde ilk imzası olan 
veyalı ;_ıt o lmln nmadığı takdirde imza edenlerden biri · din
lenme:lib::e mü::akerenin kifayeti istenemez. 

YÜZ Alli'MIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Mebuslar isti
zahm nctice3inG taalluk edecek takrirler verebilirler. 



Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından isteı ıirse gizli reye J e müracaat 

olunur. 

ON ALTINCI BAP 

Meclis tahkikatı 

YÜZ ALTl\'IIŞ DOKUZUNCU MADDE - Hükumetten 
vaki olan bir istizah veyahut bütçenin müzakercsi urasmda 
veya neticesinde veyahut resen teşkilatı esasiye kınununun 

46 mcı maddesinin 1 inci ve 2 inci fılualarınd :ı ınüuderiç 

Hükı1ınetin umumi siyasetinden ve vekalet le··i n if; ı ve icra
srna mecbur oldukları vazifelerden dolayı v.:'üL on1cH birin
den ve yahut İcra Vekilleri Heyetinden cezai veya lmt mali 
mesuliyeti müstelzim ef'al vukuundan balıide tahkikat ic
rası talep olunursa r eise bir takrir verilmek i!ct i; ;a ed0r . 

YÜZ YETMİŞİNCl MADDE -Bu takrir .:: ei ~; tarafmdaıı 
meclise arzolunur. 

Alfıkadar vekil veyahut veki lle ı· de keyfiy('ft, n lıalıerdar 

eelili r. 

Iki ş e kil 

M eelise arz ve 
vekile iıaber 

YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE ~ Alfıkadlli' vekil ve Vekil ve takt·ir 

k · · 1 d' 1 d'k · · · sahibinin dinlen• ta rırı veren veya veren er m en ı ten sonra t a:.:;Ti'lll naza- mesi, takririn 
rı dikkate alınıp alınmaması hakkında meclis I Ji ln ıüzakere rnazara alınması 

işari reyle kararını verir. 

YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE -Bunun ü;; eı·!ııe H eye- Encümenin tah-

tl. kikat icrası 
Umurrıiye, tahkikat İcrasını ya Teşkilatı Esasij'e ve Ad-

liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit :B;ncün ı ::ııı e veya-
hut beşten on beşe kadar azadan teşel,kül edece~c lnı:msi bir 
'l'ahkikat Encürrıenine havale eder. 

YÜZ YETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Tahkilmta memıır 
olan encüınen Hi:ikı1ınetin bi:iti:in vesaitinden istifade ve iste
diği evrak ve vesaika veziyet eder. 

Hükumetin ve
sai tinden is ti
fade ve vesaik 

celbi 

YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Heyet i - mumiye Encümenin müd-

ı d ı ı 'k t ·· · ··c1 l ' ] 'f deti, seyahati, mr arın a ta 1 n a a memur eııcumemn ne mu < l'C e va:t.ı e- şahit ve ehli 
sini bitireceğ· i , icabmda başka mahalle gidip gitn ı:y cceği tes- hibre dinlemesi 

bit olunur. 
Bu enci:imen vek illeri jsticvap edebileceği g il ıi hariçten 

herkesi şahit ve ehl i hibre sriatile dinlemek sal ı hiyetini lıa

izdir. 
Davet olunan şahitlerin jcabetleri nlf'clıul'i ol up hakların

da usulü muhakematı ceutiyede mevzu ahl,aın tı , -.:b ik olunur. 



M es elenin inta
cına kada1· isti
zah lıakkında 

takrir verilme
mesi 

Encümenin ni
hai mazbatası 

Mes'uliyeti mu
cip olmıyan iş
ler hakkında 

tahkikat 
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1lJZ YETl\f-İŞ BEŞİNCİ MADDE - Eğer bir istizah ne
ticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata memur encüme
nin meseleyi intaç etmesine kadar ayni madde haklmida tck
tar istizah takriri vcrilemez. 

YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE - Encümcnin nihai 
mazbatasr cezai ve mali mes 'uliyeti müstelzim ise tab ki kat · 
evrakr teşkiHitr esasiye kanununun 67 inci maddesi mucibince 
·Meclis kararile teşkil olunacak Divam Aliye nihayet on beş 
gün içinde tevdi olunur. 

YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE - Meclis bir madde 
hakkında resen malfımat edirunek isterse bir Tahkikat Encü
meni teşkil edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu va
zife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatm icrasnıı a.za vcyah nt en cü men tcklif 
edebilir. 

ON YEDİNCİ BAP 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE - Bir ınebusun teş-

Encümenin ne 
müddette }§i 
intaç edeceği 

rii masuniyetinin kaldırılması için vuku bulacak talepler 
mahkemeden Adiiye Vekaletine tebliğ olunur. 

Adliye Vekaleti esbabr mucibeyi muhtevi bir tezkere ile 
mezkfır talebi Başvekalet vasıtasile lVIeclis Riyasetine gön
derir. 

Reis bu talebi Teşkilatı Esasi ye ve Adiiye Encümenlerin
den mürekkep Muhtelit bir Encünı.ene havale eder. 

Eııcümenin reisi kur'a il e beş azadan mürekkep bir ihzari 
encümen tefrik eder. 

Bu ihzari encümen gizli reyle kendine bir reis ve bir de 
mazbata muharrirliğ·ini ifa edecek katip intihap eder. 

Encümen bütün evrakr tetkik edip o mcbusu dinler. En
cümen şahit dinliyeınez. 

YÜZ YETMiŞ DOKUZUNCU MADDE - İhzari ve muh
telit encümenler bir masuniyetin kaldırılması hakkında ken
dilerine mnhavvel evrakr en çok bir ayda intaç ederler. 

YÜZ SEKSENİNCİ MADDE -Bir mebusa teşkjlatı esa-M asuniyetin kal
dırılnıasının se-

bepleri siye kanununun 13 ve 27 inci maddelerinde ınevzubahs olan 
memnu fiillerden biri isnat olur ve ilızari encümen tetkikat 
neticesinde buna kanaat hasrl ederse teşrii masuniyetin ref'i 
lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve ;Muhtelit En
cümene takdim eder. 

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zikredilen mad
delerde s:ıyrlaıı nevilerden değilse ihznr] encümen ta ki bat 



- 65-

ve muhakemenin devre sonuna talikı hakkında bir 
rnazbata tanzim ve kezalik :M:uhtelit Encümene takdim eder. 

Muhtelit Encümen bu bapta ikinci bir karar ittihaz eder. 
O mebus isterse ihzari encüınende, Muhtelit Encümen

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

Heyeti Umumiye bu hususta kararrnı verir. 

YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Masuniyetinin kal- Bu bapta bizzat 
mebusun talebi 

dırılınası için bir mebusun kendi talebi kafi gelmez. 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE - Hilafma karar olma- Açık müzakere 

clrkça masuniyetin kaldırılması ha kkrnd aki müzakere açıkça 
cereyan eder. 

ON SEKİZİNCİ BAP 

İnzibati cezalar 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADD:Z - Bu nizanınamenin 
muhafazası noktasmdan mebusların uğTayacaklarr cezalar üç 
türlüdür. 
ı- İhtar, 
2- Takbih, 
3 - Muvakkaten Meclisten çıkarılmak. 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜMADDE 
müstelzim har eketler şunlardrr: 

ı - Söz kesmek, 
2 - Süküneti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmak, 

İhtar cezasım 

Nevileri 

!h tar 

YÜZ SEKSEN BEŞİNCi MADDE - İhtar cezasım Takdi1· hakkı 
takdir ve irifaz etmek haklu riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra· mutavaat gösterip 
kendini tebriye etmek isterse ona' ruhsat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinelen dolayı ihtar cezasına 
uğrıyan mebus in'ilmdm veyahut eelsenin sonunda söz ala
bilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın in 'ikadm veyahnt eelsenin 
sonundan evvel verilmesi reisin elindedir. 

Reis, mebusun izalı:atnu kafi görmezse ihtarr ipka eder. 
Ka.tipler bunu kaydederler. 
Bir mebus ayni in 'i katta iki defa ihtar cezasına uğranıa 

keyfiyet zabrt hulasasrııa dercolunur. 

YÜZ SEKSEN AI,TINCI MADDE - Bir in'ikatta iki de- Iki defa ilıtaı·ın 

fa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o in'ikadın sonuna 
kadar söz söylemekten ınemnuiyetine, reisi n tek] if i üzerine, 
meclis müzakereR iz işari r eyle karar vereb ilir. 

neticesi 



Takbih 

Meclisten mu· 
vakkaten çıka
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M eclisten çıkarıl· 
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-M-
YüZ SEKSEN YEDiNCİ MADDE - Takbih cezasım 

tnüstelzim olan hareketler şunlardır: 
ı - Ayni in 'ikatta iki kere ihtar cezasını gördüğü halde 

bunu müstelzim hareketlerden vazgeçmemek, 
2 - Bir ay içinde üç kere ilıtar cezasrna uğramak, 

3 - Mecliste bir gürültüye sebep olmak veyahut meclisin 
işlerine iştirakten imtina için bir ittifak aktetmeğe Heyeti 
Umumiyede açıkça ve gürültülü bir surette önayak olmak, 

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

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

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

2 - Ayni in'ikatta üç kere takbih cezasma uğramak, Rei
sicümhuru, Meclis Reisini , Meclis ve Heyeti Hükumeti teh
dit ve tahkir etmek, 

3 - Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebri mua
melelere, dahili kıyam ve isyanlara veyahut teşkilatı esasiye 
kanunu allkanıma tecavüze 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 heyetçe müzakeresiz ve işari reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat ve
yahut arkadaşlarından biri vasıtasile izahat verrneğe hakkı 

vardır. 

Takbih ve muvakkaten meclisten çıkarılmak cezaları zabıt 
hulasasm.a dercedilir. 

YÜZ DOKSANINCI MADDE - Muvakkaten meclisten 
çıkarılmak cezasına uğrıyan bir mebus ruhsat alıp kürsüye 
çıkarak açıkça af dilerse tekrar Meclise girmek hakkını haiz 
olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar. 

YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Meclisten muvak
katen çıkarılmak cezasına uğrryan nıebus hemen içtima salo
nundan dışarıya çıkmağa mecbur ve ondan sonra bir in'ikat
tan üç in 'ikada kadar içti ma salonuna girmekten memnudur. 

Bu cezaya uğrıyan mebus içtima salonunu terketmekten 
imtina ederse in'ikat mnvakkaten kapatılır ve reis o mebusu 
salondan çıkartır . 
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ON DOKUZUNCU BAP 

Mezuniyet 

YÜZ DOKSAN tl<lNCİ MADDE - Mür'acaatı üzerine 
reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet verebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsaadesi almmak 
şarttır. 

Sekiz günlük 
izin 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Sekiz günden fazla Daha fazla me
zuniyet mezuniyet talepleri iptida Riyaset Divaıunca tetkik olunur. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Reis, mezuniyet Mecliste karar 

taleplerini Meclise arzederken, bunların her biri hakkında 
Divanm mütaleasmı da bildirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verü·. 

YÜZ DOKSAN BEŞiNCİ MADDE - Bir biri ardına üç 
in 'ikatta yapılan yoklamalarda veyahut açık rey istihsalindc 
bir mebusun Meclise devam etmedi ğ·i tebeyyün ederse Q 

mebus izinsiz addedilir. 
lVIebusun gaybubetini muhik gösteren hususların tetkik 

ve takdiri Riyaset Divamna aittir. 
Gaybnbeti meşru bir ınazerete müstenit olmadığı anlaşılan 

mebusun ismi Resmi Gazeteye derç ile ila.n olunur. 
Bu husustaki şikayetler R(yaset Divanına arzedilir. 

Izinsizlik 

YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE - İzinsiz veya mezu- Tahsisatın kesil
mesi 

niyetini geçiren mebusların geçirmiş 

sisatlarından kesilir. 
oldukları günler tah-

YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE - Bir içtima senesi~- lki aydan faz la 
mezuniyet tak

de iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verilebilmesi H e- dirinde tahsisat 
yeti Umumiyenin kararına vabcstedir. 

YİRMİNCİ BAP 

Riyaset Divanının vazifeleri 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE - Riyaset Divam- Muhtelif vazi
feleı· 

nın vazifeleri şunlardır : 
1 - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis memur ve müs

tahdemleri hakkında memurin kanununun nasıl tatbik edile-
ccğ·i ve o kanuna göre inzibat komisyonu teşkili hakkında 

isti şari olark rey beyanı ; 

2 - Mezuniyet işleri; 

3 - Mebuslardan isimleri Resmi Gazete ile izinsiz veya 
namevcut kaydalunanların şikayetlerini dinlemek ve faslet-
rnek; 

4 - Meclis bütçesinin tanziıni; 



Divan azası hak
lv'ında şikayet 

Divanda tesavi 

R ey tasni/inele 
yanlışlık 
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5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve inşaatr.na dair kararlaı· 
ittihaz etmek 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Riyaset Diva
rıımn bir veyahut daha ziyade azası hakkında münferiden 
cleruhte ettikleri işlerelen dolayı vaki olacak itirazlar ve şi

kayetler azası kamilen hazır bulunduğu halde clivanca nıü
wkere olunarak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

İKİ YÜZÜNCÜ MADDE - Riyaset Divanmda reylerde 
1 es avi olursa reisinlü iki sayılır. 

!Ki YÜZ BİRİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede vaki 
olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi katipiere ait olmakla 
lıeraber, ınühim bir yanlışlık olduğu in'ikat veya eelsenin 
bitmesinden sonra a.ulaşılırsa reis, Riyaset Divanını toplama
ğa cla.vetle takip edilecek yolu kararlaştırır. 

lntihaplardan İKİ YÜZ İKİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede yapılan 
çıkan mesele-

ler i ı ıtihaplardan çıkan Dahili nizarnname meseleleri Riyaset Di-

Riyasetin vazi
feleri 

R eis vekilleri 

Kiitipler 

\·amnca müzakere olunur. 

İKİ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - I{iyasetin vazifeleri şun-
lardır: 

1 - Dışanda meclisin tem.sili; 
2 - Bu nizanıname alıkumının tatbikı; 
3 - Müzakerelerin idaresi; 
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt hulasasımn tanzimine ne

zaeet; 
5 - Bütün Meclis memurlarının Riyaset Divanile istişa

reden sonra tayinleri veya memurin kanununa göre hakla
rında muamele ifası ve müstahdemlerinin idare amirlerinin 
teklifi üzerine nasp ve azilleri; 

6 - Riyaset Divaıuna riyaset; 
7 - Riyaset Divam kararlarının tamamile icra ve tatbi

katını murakabe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemlel'l murakabe etmek. 

İKİ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE- Reis vekillerinin va
zjfesi,. mazeretinde veyahut gaybubetincle, reisin makıımına 
kaim olmak ve reisin bütün hukuk ve salahiyetlerini istimal 
etmektir. 

İKİ YÜZ BEŞiNCİ MADDE - K&tiplerin vazifeleri şun
lardır: 

1 - Müzakerelerin zaptma nezaret etmek, zabıt hulasa-
Sil11 taslüh etmek ve bunları imzalamak; 

2 - Heyeti Umumiyede evrak okumak ; 
3 - İn'ikattan evvel söz İstiyenleri kaydetmek; 
4- Yoklama yııpmak; 
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5 Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

İKİ YÜZ ALTINCI MADDE- İdare ainirhıriniıı vaz ı-
feleri şunlardlr· : 

1 - Meclis binalarile salonlarma, ınefruşat ve ınuhetviya
tma ve bütün· eşyanın · ınuhafazasma itina edip bunların mun
tazaınan defterlerini tutmak; 

2. - Merasimi mahsusayı tertip ve idare; 

3 - !nzibata ı 
4 - Hademe işlerine N-azaret etmek; 
5 - Masarifin tesviyesine 
6 - Riyaset Di vanınııı reyi alındıktan sonra meclis büt

çesini tanzim ile yine Riyaset Divanma vermek; 
7 - Dulıtüiye varnkaları tevzi etmek. 

İKİ YÜZ YEDİNC! MADDE - !dare amirleri Meclisin 
tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile Devlet makarrmda 
otururlar. 

1 dare ·amı"ırleri 

lda?"e amirleri
nin tatilde An
karada ·otur-

maları 

!ICt YÜZ SEK!Z!NC! MADDE - !dare amirlerinin 
zife ve mes 'uliyetleri müşterektir. 

va- Vazile ve mes'
uliyette iştirak 

!Kl YÜZ DOKUZUNCU MADDE - Sükıln ve . intizamın lntizamın mu-
. 1 f ·· 1 1 · 1 · l · · · · · hafazası müfre-mu ıa azasr, muza {ere erın a .enıyet ve ser Jestısmın temını ve zenin istimali 

lüzum görüldüktc inzibat kuvvetile askeri müfr'ezenin istiın:ı-

li hususlarında idare amirleri Reisin icra vasrtalarıdrr. 

!K! YÜZ ONUNCU MADDE - Mebuslar· Riyaset Di- Idareden sual 

va.ıu ve idare hususları hakkında reise tahriri veyahut şifalıi 
sualler sorabilirler. 

İKİ YÜZ ON B1R1NC1 MADDE - İdare arn ideri her i ı; - ldcwe amirleri
nin hesabı 

tiına senesinin başında halefierine bir sene zarfıııdalü i cı· aat
larının hesaplaı-mı vermekle ınükelleftirler. 

YİRMİ BİRİNCİ BAP 

İiızibat 

İKİ YÜZ ON İKİNCİ MADDE - Reis, Büyük Millet Riyaset konağı 

Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

İKİ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Reis, Meclisin dahili 
ve iıarici emıüyeti hakkında laznn gelen tekayyüdatı icra et
mekle mükelleftiı·. 

İnzibat kuvvetile askeri muhafız müfrezesi ancak reisin 
emir ve kumandası altındadır. 

Dahili, hari.ci 
inzibat, askeri 

müfreze 

İKİ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclise silahlı gir- Meclise silahlı 
girmek 

ınek yasaktır. 



M eelise girmek 
memnuiyeti 

Samiler 

M eeliste eurum 
ikaı 
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Giren her kim olursa olsun riyaset marifetile Meclis 
binasnun dışarısına çıkartılır. 

İKİ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE - Heyeti Umumiye 
salonile encümen odalarına mebuslardan, Meclis memur ve 
müstahdemlcrinden, Hükumetten iş için gönderilmiş ~emur
lardan ve davet' edilen mütehassıslardan · başkalarının gir
meleri yasaktır. 

Girenler reis veyahut idare amirleri tarafınd~ııı dışarıya 

çıkartılır. 

Meclis binalarını görmek İstiyen seyircilere reis ancak iş 
zamanından başka bir saatte müsaade edebilir. 

İKİ YÜZ ON ALTINCI MADDE -Meclis in'ikatlarınm 

devaını müddetince sarnilerin kendilerine tahsis olunan ma

hallerde başı açık oturmaları ve sukfıt etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademi tasvibi mut;:ı,zammın kavlen 

veya filen bir harekette bulunanlar oranın inzibatmı nınha

fazaya memur olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umumiye müzakerelerini ihlal edenler icabında 

hemen salahiyettar mercie teslim olunurlar. 

İKİ YÜZ ON YEDİNCİ . MADDE - Meclis binaları ve

yahut müştemilatr dahilinde mebuslardan başka bir kimse 

b1r cürüm irtikap ederse, eğer o cürüm Müddei Umumiliğin 

resen takip edemiyeceği fiillerden biri ise Riyaset Makamı 

mücrimi dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm resen Müddei Vmumilikçe takip olunacak 

fiillerden ise Riyaset Makamı mücrimi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai bir cürmü meşhut irtikap 

ederse Riyaset Makamı idare amirleri · vasıtasile mücrimin 

Meclis binası haricine çıkmasını men edecek tedbirleri ittihaz 

ve Müddei Umumiyi davetle takibat icrası lüzumunu kendi

sine tebliğ ve mücrimi ona teslim eder. 

İrtikap olunan cürüm, cinai cürmü meşhuttan başka ve 

fakat re'sen Müddei Umumiliğin takibatmı müstelzim bir 

fiil ise Riyaset Makamı idare amirleri vasıtasile lazım gelen 

iptidai tahkikatı icra ve tahkikat evrakını · Adliy'eye tevdi 

eder. 

Adliye cürmün teşrii masuniyetin ref'ini icap ettireceğini 

takdir ederse Başvekalet vasıtasile göndereceği talepname 

Heyeti umuıniyeye arzolunur. 
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YİRMİ İKİNCİ BAP 

Meclisin dahili hizmetleri 

İKi YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE - Meclisin 
hizmetleri : 

ı - Katibi Umumilik; 

d ah i1l 111 eclisin dahtlı 
hizmetleri 

2 - Katibi Umumiliğe merbut encümen katiplerini de ihti
va eden Kan unlar, Zabıt, Evrak ve Matbaa Müdürlükleri; 

3 - İdare ' amirlerine merbut Muhasebe ve Daire Müdürlük
leri ve Muhasebeye mülhak veznedarlık; 

4 - Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeni Başkatipliğ·i 

ve Kütliphane Müdürlüğü tarafından görülür; 

İKİ YÜZ ON -DOKUZUNCU MADDE - Meclisin heyeti Merasimde bu
nmumiyesile is bati vücut etmiyeceği merasirnde Riyaset Di- lunac~~r heyet

vanı meClis narnma hazır bulunur_ 
Meclis narnma bir heyet izamı takdirinde azanın adedi 

meclis tarafından tayin ve heyet kur'a ilc intihap olunur. 
Reis vekillerinden, katipierden ve idare amirlerinden bi

rer zat behemehal bu heyete dahil olur. 

İKİ YÜZ YİRMİNCİ MADDE - Vekiller nanuna Heyeti Vekiller namMıa 

Umumiyed~ söz söylemek için gönderilecek birinci derece sö~::~~y:~ek 
devair rüesası vekaJctlerinden her veyahut münhasıran bir 
iş için beyanatta bulunmağa mezun olduklarına dair riyasete 
hhaben tahriratı harnil olacaklardır. 

Bu tabiirat müzakereden evvel riyasete verilir. 
Reis, gelen zatm hangi vekalet narnma söz söyliyeceğini 

heyete bildirir. 
; Div~'ııı Muhasebat Reis ve Reisi Sanileri de icabında Mec

lise izahat verebilir. 

İKİ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Riyaset Divanı Dahili idare ta-
limatnamesi 

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 müteallik kaideleri tesbit 
edecektir, 

İKİ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - İcra hususlarına 'l'emenni takrir· 
leri verileme:: 

dair Heyeti Umumiyeye mebuslar tarafından temenni tak-
ı·irleri veril em ez .. 
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Yİ-R!Mt ttÇUNOtt'B..A:P 

' K:ütüpane 

İKİ YÜZ YlRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Kütüpane En
(·ümeni azasmdan biri bilhassa kütüpaneye nezaret ed-er. 

Nezaretinin netilesini muhtevi rapor ·her sene · basılarak 
azaya· dağrtrlrr. 

İKİ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Kütüpane 
J<}ncümenine katiplik eden kütüpane müdürünün encümence 
istişari reyi almır. 

İKİ YÜZ YİRM:l BEŞİNCi . MADDE - Kitap, gazete, 
mecmua, har ita ve saire intihabr .encümene aittir. 

Aza da iştira hakkında teklifler dermeyarı edebilirler. 
Bunlarm takdiri encümene aittir. . . 

İKİ YÜZ YİRMİ AIJTINCI MA.DBE - Müdür mevcu
clım muntazam kaydını tutmalda mükellef ve •bundan 
ınes 'uldür. 

Aç'rk bulunchrğu ·saatlerde müdür veyahut müavirti be
hemehal ·kütüpanede ispatı vücut edeT. 

İKİ YÜZ YİR:Nİİ YEDİNCt MADDE - Kitaplaidaiı 
lıangilerinin -kütüpaneden çıkarılmıyacağr v.e ha~_gile~inin 
mebuslara iare edilebileceği encümen tarafmdan -tesbit 
olunur. 

Makbuz alrnmadıkça hiç bir kita;p kütüpaneden _çıkmaz. 
Encümenler diledikleri kitapları tetkik etmek için ala

Lilirlerse de encümen odalarmdan dışarıya çıkaraİnazla~. 
Mebuslara iare edilen kitapların en çok bir ayda iadeleri 

meşruttur. 

Ay içinde iade edilmiyen kitp.pları müdür tahririm istei·. 
Bir 'haftada iade edilmiyen kitapları mebuslar öderler. · 

YİRMİ DÖRDUNCU BAP 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

İKİ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCt MADDE - 'Me·clise . ilti
haklarr günü Katibi Umumilik tarafından yeni azaya bir 
tercümeihal varakası nümunesi verilir. 

Encümen intihaplarma medar olacak cetvellerin tanzim 
olunabilmeleri için bu varnka ertesi güne kadar cloldurulup 
Katibi Umumiliğe iade olunur. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder. 
1 - Mebusun isimleri, aile ismi ; · 
2 - Baba ve anasmın -isimleri ; 



3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi; 
4 - Tahsili, bildiği . diller, varsa ihtisası , eserleri, ilmi 

rütbeleri; 
5 - Meslek ve meşguliyetleri ; 
6 - Harcırahlara esas olmak üzere rvli olup olmadığı, 

varsa çocukları. 
Tekrar intihap olunan mcbuslar bu varakayı doldurmak

tan vareste iselerde evvelki devredeki vukuatı varakalarımı 

zeylatmekle mükelleftirler. 
Bu varaka ahvalde vuku bulacak değişiklikler kayded il

rnek üzere bir haneyi muhtevi olacaktır. 
H er değişiklikte mebus keyfiyeti tercümei haline hemen 

kaydettirir ve devre sonunda musaddak bir sureti mebnsa 
verilir. 

İKİ . YÜZ Yİ RMİ DOKUZUNCU MADDE - Mebuslu- fntilıap mazbata

ğu kabul olunan zatııi esasen iki nüsha olarak tanzim edilen 
mazbatalar~ndan biri kabul tarihinin ilavesile ve meclisin 
büyük mühürile mühürlenerek o mebusa verilir. 

sının mebıtsa 
verilmesi 

İKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE - Her mebusa devre- Melmslara ve-
-rilecek mrızbatrı 

nin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu müddet 
zarfmda aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve tekaüt aidatı 

miktarım gösterir bir mazbata verilir. 

İKİ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihap daire ve devresi 
yazılı, Meclis Reisi tarafından imzalanmış bir hüviyct 
cüzdam verilir. 

Mebuslar Riyaset Divanmca şekli tayin edilecek bir 
mebusluk rozetini taşıyabilirler. 

Merasirnde kullanılacak mebusluk ala.meti kenarlarmda 
birer beyaz çizgi ve üzerinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
ibaresi ha.k edilmiş bir madeni pilaln mulıt.ovi bulunan lur
mızr renkte hir hnm:ıil sonun:ı :ısrlr mineli lıiı· ay ve yıldrzdrı·. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAP 

Bu nizamnameye ait zabıtlar 

Hiivviyet cüz
danı, rozet, · 

ha mail 

İKİ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - Bu nizamname- Tadil, ili'ıve, ilga 

nin tadil veya bir veyahut daha ziyade maddesinin ilgasr 
veya bu nizamnameye bir veyahut daha ziyade madde ilavesi 
hak1nnda vuku bulacak teklifler evvel beevvcl Teşkilatı 
Esasiye Encümeninde tetkik ve ondan sonra lmmınlann 

müzakeresi usulüne tevfikle lVIeeliste müzakere ve intaç edilir. 
Bu bapta yalnız bir müzakere ka.fidir. 
Bu nizarnname ile bundan sonra vuku bulacak tadi-

Hitr, teşkilfttı esasiye kanununun 35 inci maddesinele 



Bu nizamname
nin tefsiri 
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gösteriien şekilde iiana tabi . değildir. 
Bundan sonra vuku bulacak tadilat Meclisçe kabule ikti

ran eder etmez mamulibih olur. 

İKİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE- Bu nizamnamenin 
tefsiri kanunların tefsiri usulüne tabidir. 

1 

Bu nizamname İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Sabık Meclisi 
ile mülga nizam-
name ve karar- Mebusanın nizamnamei dalıilisile Türkiye Büyük Millet 

lar Meclisinin 23/II/1338 tarih 38, 40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı 
kararları mülgadır. 

M er'iyetin baş
langıcı 

Bu nizamname
nin ic?·ası 

İKİ YÜZ OTUZ BEŞİNCi MADDE- Bu nizarnname ka
bulünden itibaren mer 'idir. 

İKİ YÜZ OTUZ A~TINCI MADDE~ Bu nızamname 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

2 mayıs 1927 · 



4 - Azayı kiramın tahsisat ve tekaütterine 
ait kanuntar 

-
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkında kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 21/V /1930 - Sayı: 1499) 

Kanun No : 1613 

BİRİNCİ MADDE- Büyük Millet Meclisi azasının senelik tahsisatı (6 000) 
liradır [1]. Bu tahsisat her ay başmda beşer yüz lira olarak verilir. İçtima 
senesi esnasında intihap edilenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri <iydan 
itibaren ve mebusluktan ayrılanlarm ınuhassasatı ayrıldıkları ay nihayetine 
kadar hesap edilir. 

Vefat eden mebuslarm, kanuni mirasçılarına, senelik tahsisatm yarısı 

tazminat olarak verilir. 

İKİNCİ MADDE - 1452 numarş1r kanunun üçüncü maddesinin aidat ve 
vergilere mütcallik hükümleri bu tahsisata da şamildir [2]. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İntihap dairelerine gidip gelen Büyük Millet Mec-
1 isi azasına her içtima senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her 
intihap devresi için azimet ve avdet harcırahı verilir. Harcırah ve tekaüt 
hesaplarında ( 125) lira esastır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Nisabı müzakere kanununun altıncı ve seki
zinci maddelerini muaddil 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanunla buna 
müze,yyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 numaralı kanun ve yedinci maddeyi 
muaddil 16 teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numa ı·alı kanunlar mülgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi tara
fından icra olunur. 

19 mayıs 1930 

[1] Bu miktar, 7 mart 1931 ta1·ilı ve 1757 ı maralı kanun ile 4 200 liraycı 
tenzil edilmişti?·. 

[2] 1452 numanılı Devlet memU?·lan maasatının tevhit ve teadülüne dair· 
kanunun üçüncü maddesi: ' 

(1) numaralı cetveldeki maaş asıllarından onuncu derecedeki (2,3) ve do
kuzuncu, on birinci ve on ikinci de1·ecedekiler (2,8) ve altıncı, yedinci, sekizinci, 
on üçüncü, on dördüncü ve on b eşinci derecedekiler ( 3) ve dö1·düncü, b eşinci, 
ve on altıncı derecedekileı· ( 3,2) ve on yedinci der·ecedeki ( 3,25) ve on sekizinci 
-deı·ecedeki (3,5) ve on dokuzuncu derecedeki (3,75) ve birinci, ikinci, üçüncü 
ve yirminci derecedekiler de ( 4) emsalile darbedilip hasılları maaş olarak 
verilir. Bu maaşlar tekaiit aidatı, kcızanç vergisi ve maktu vergi ile kazanç 
vergisi ınunzam kesirlet·ine ve maaı·if ve1·gisine tabi değildir·. Damga pulu ve 
ıneınurların yol vergileri diğer· ınüklleflerde oldıığu gibi tahsil edilir. 
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Büyük Millet Meclisi Divan Riyaseti Azasına tazminat itasına dair kanun 

Kanun No : 756 

BİRİNCİ MADDE- Türkiye Büyük Millet Meclisi Divaıı Riyııscti azasıııa. 
lı cr içtima senesi için biıı ı:;ckiz yüz lira tazminat ita olunur. 

İKİNCİ MADDE - lşbu kanun ikinci devrei intihabiycniıı üçüncü içtima 
senesinden itibaren meridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - lşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından 'icra 
olunur. 

27 şubat 1926 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni azasıııda.ıı murakip olan zata ücreti 
huzur itasına dair olan 25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun 
birinci maddesi ! 

Büyük Mi.llet Meclisi dahili nizamnamesinin altmış beşinc i maddesi mucibin
ce Meclis Hesaplarının Tetkikr Encümeni ftzasmdan tatil esnasmda rolırakabc 
vazifesini i fa edecek olan zata şehri: makt~an yüz elli lira ücreti huzur veri lir [-I] ! 

1 

[ 1] Bu kanıın 1238 numcım ve 9nıayıs 1928• tnrihli kanı.ırı ile tadil edilmişti·r : 

Birinci madde - .25 hazinın 1928 tarih ve 1169 nurncıraZı kantınun biı·inci 
maddesi berveçhi ati tadil olunmuştuı· : 

Biiyiik Millet Meclisi dahili nizaınnamesinin altmış b eşinci ınaddesi ınucibin
ce Meclis Hesaplann-ın 'l.'etkiki Enciimeni azeısından mumkabe vazifesini ifa 
edecek zat(ı şehı'i yüz elli lim ücnıti huzıı·r ve·rili·r. 

Bu maddenin mii.kmii 1 teşriniscıni 1927 tcıı ·ihinden başlıyem içtimaa·· da 
şcımildir. 
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Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin 
hakkında kanun 

(Resmi Geride ilc nc:5ir ve ilanr : 30 mart 1927 - Sayı 580) 

Kanun No: 995 

BİRİNCİ MAD DJ~ - ticrek birinci gerek ikinci Büyük Millet Meclisler in-
de aza bulunan asker ve sivil ınütekaidin dahi meınurin kanununun yetmiş 
üçi,incü maddesi alıkamından istifade ederler [1]. 

İKİNCİ MADDE - Bı1 kanunını hükmü, mcmurin kanununm1 bilümum 
mali mevadı ah karnının tatbiki tarhinden mutcberdir [2]. 

ÜÇÜNCÜ MADDE -Bu kanunun hükmünü icraya· Maliye Vekili me
murdur. 

21 mart 1927 

ll] Memuı·in kcınıınunıın y etmiş iiçiincii maddesi : 
M ebuslukta geçen miiddet tekaiide mahsup ediliı· ve mebusluk tcıhsisatının 

aslı olan on bin kuı·uş tekcıiide escıs tutul.ur. Işbu madde hiikmii bi1·inci ve ikinci 
Biiyük M illet M eelisi azalcınna dcı şcımildi1· . M eb us olmazdem evvel bulundıık
lcırı menıuriyetleı· doleıyısiZe kes bi istilı kcık ettikleı·i tekaiit maaşı miktcırı bıı 
haddi nıiitecaviz olanlanı m euıtıriyet marışı iizeı·inden tcılısis olunuı·. 

l2] 1927 senesi mıı·ı azenei ımıuıniyc kcınıınıınun sekiz ve dokıızuncu mcıd
deleri: 

Mcıdde 8 - 18 nırwt 1926 trı rihli meınıırin kcınnnu ile 7 hazinın J9i26 
tcırihli ordu, bahı·iy e ve .iandcırma zabitcın ı• e menıuı·ini hcıkkındaki kanunun 
mali m.evadı cılıkamı ted·ricen tcıtbik ve lı eı· sene hcıngi mcıddele1· cıhkamının 

tcıtbikıncı iptidcır edilebileceği ınııvcızeıı e i umıımiye kanımlarile tayin olunuı·. 
Madde 9 - 18 maı·t 1926 tcırihli m emuı·in kanununun 20,21,25,69 ve 72 inci 

ve ( D,H) fıknılcın miistesna olmak iize ı·e 84. ve 88 inci maddelerinden V 7 lıcı
zimn 1926 trıı·ihli o ı· du, · balı ı·iye ve jandcınnrı zrıbitcın ve memuı·ini hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin memıırin kanıımınun 88 inci maddesine matuf 
hiikmile 2,8 ve 9 1.ıncı.ı nıcıddele1·inden mcıada bilUmum ahkamın 1927 senei 
maliyesi haziı·an ve yalmz memw·in kanununun 86 ıncı maddesi hiikmiiniin 
1927 senei nwliyesi teşrinievveli iptidasından itibcıren tcıtbikıncı bcışlcınıı · . ( Bu 
mcıdde 1204 nunıcıraZı kanunun biı·iııci ·ve 14.52 nıımamlı kanunun on dokuzuncu 
maddele1'ile kısmen tadil olunın uştur). l3] 

[3] 1204 nıınıaralı 1927 senei ııwliy esi muvazenei ııınumiye kcınununun do
kıızuncu ıncıddesine miizeyyel kanıınun birinci ve ikinci maddeleTi : 

Biı·inci madde - 1927 senei mcıliy es i mnvazenei umıınıiy e kanununtın 
dokuzuncu maddesindeki ( D, H fıkraları miistesna olmak üzeı-e 84 ) ibcıı·esi 
tayyolunın uştur. 

Ikinci madde - Biı·inci maddenin hiikmii 1.Q27senei ınrıliyesi iptidası,ndan 
itibaı·en tcıtbik olunur. 

14.52 numcınılı Devlet memurları maaşatının tevhit ı· e t ecıdiilüne dcıir kcınu
nıın on dokıızuncıı maddesi : 

- 13 kıinı~nııevve l 133:'1 taı·ihli tahsisatı fevkalô..de kamrncıınesinin 
memurlaı;a nıiitea.llik ahkamı ve macwif teşkilatıncı dcıir 22 maı·t 

1926 taı·ihli kcınıınnn dokıızunctı mrıddesinin son fıkrasındaki ortcı tedı·isat 
mualliınle1·ine ait hiiküm ile mezkııı· kanunun onuncu maddesi ve 18 mart 1926 
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. 995 numaralı kanuna m üzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile neşir .ve ilfınr : 2/ VI/ 1930 - Sayı: 1509) 

Kanun No : 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı kanun, hükmü 
Büyük Millet Meclisinin üçüncü devresinde mürrtahap azadau asker ve sivil 
mütekaitlere de şamildir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü 1 haziran 1930 tarihinden mu
teberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükmünü ieraya lVIaliye Vekili me
murdıir. 

3 haziran 1930 

tarihli nıenıurin kannnunıın 37 inci maddesinin maaş zanımına nıüteallik 
lı iiJcmü ve bn hükme mütcnazı1· ola-rak diğer kannnlardrı mevcııt hükiimler ile 
nıemıırin kanununun yinni birinci maddesi ve rnaaş kanununun 17 inci ve 
lıakimleı· f;,anununun on dokuzııncu mcıdde lcrinin maas ve tahsisatı miktcıı-lanna 
ait hükümleri ve 25lıazimn 1927 tm·ihli H a1·iciye "V ek'aleti memurin kanununun 
dokuzuncıı maddesinin maaş ve tahsiscıtına müteallik hükmü ve bu kcınuna 
muhalif olan sai?· alıkanı mülgad•ır. 



5 - Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ F ASIL 

Kütüpane Encümeni ve kütüpane memurlan 

MADDE 1 - Büyük Millet Meclisi kütüpanesi, kütüpane Encümeninin 
idaresindedir. Kütüpane nınuruna nezaret, kitap, harita, gazete ve saireyi 
intihap ve kütüpane tahsisatını tayin' ve alelusul sarf encümene aittir. 

# 

MADDE 2 - Kütüpane memurları : kütüpane müdürile muavini olan 
kütüpane ve vesaik muhafızından ibarettir. 

Kütüpanede vazaifi 6 ıncı maddede muharrer bir veya iki müstahz ır 

istihdam olunur. 

MADDE 3 - İnhilal vukuunda kütüpane müdürü meka.t ibi al iye me
zunları arasındn bilimtihan tayin .olunur. 

Müsabaka imtiham ulilınun taksim ve şuabatından ve taksime esas 
olan nazariye ve taamüllerden ve kütüpane ve fihristierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulumu hukukiye ve İktısadiye hakkınd malumatı umiı
miyeden ve Türkiye kanunlan hakkında malumatı mücmele ile Farnsızca 
kitabetten icra ve müteaddit lisan bilen tercih edilir. 

Bu imtihan tahriri olup Büyük Mill et Meclisi Reisi tarafrndan tensİp 
olunacak bir reis vekili ve bir idare memuru ile Kütüpane Encümeni 
reisinden tesekkül edecek heyet tarafından icra ve imtihanın yevm ve 
sureti icrası Katibi Umumi vasrtasile ilan olunur. 

MADDE 4 - Müdür muavını fransızcadan tercümeye muktedir 
mekatibi aliye veya lise mezunları aı:asından Kütüpane Encümeni 
tarafmdan yapılacak imtihan ile bilmüsabaka tayin ·ve müteaddit ]isan 
bilen tercih olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Kütüpane vezaifi 

MADDE 5 - Kütüpane vezaifi berveçhi at idir 
1 - Kuyudat, tertip ve teftiş : 
Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfikan mevcut asarın mevrude, 

hecai ve tasnifi kuyudat ve fihristierin in yapılması, numaralama k ve 
etiket vaz 'ı ve asa rm fihriste nazaran tasnifi ve usulü müttehaze 
veçhile lıususi malıallerine vaz ve tertibi ve muayyen zamanlarda 
kütüpanenin teftişi 

2 -İhzari muaınelat, 

Tetebbüatı teşri i ye için istenilen kanun, nizarnname ve bunların zey il 
ve tadil atı ve müteferri esasatı ilmiye ve kavanini müınasilei ecnebiyeyi 
ve asar ve vesaikr saireyi cem ve ihzar ve Türkiye kanunl arının 

kütüpaneye mahsus f ihristi umumisini tanz im ve aleddevam kanunlarm 
tebeddülat ve ilavat ve müzakeratmı takip. 
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3 - Muamelatr kalemiye: 

Kütüphaneye alman eserlerin zeyil ve mabadini ve yeni çıkan eserleri 
takip ile alınması Hizrm gelenleri ve tecdit olunacak aboneler kütüphane 
Encümenine arz ve encümen tarafından tedariki takarrür edenlerle kütüpha
neye ait encümenin diğer mukarreratı hakkında icap eden muameleyi ifa ve 
intaç ve kütüphanenin muhaberat ve kuyudatr kalemiye ve daktilografi
sini ve kütüphane istatistiklerini icra ve kitapçrlara olan hesabatr kayit ve 
tediye edecek mebaliğin muamelesini ihzar ve heyeti idareye arz ve 
encümenlerden alman eserlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve neşriyatr teşriiyenin cem ve mübadelesi, 

Büyük Millet Meclisine ait zabit cerideleri , esbabr mucibe mazbata
ları ve kanun layİhaları ve müfredat bütçeleri ve saire ile Hükümetin 
neşriyatı resmiyesini ve gazeteleri cem ve kolleysiyonlarrna ilave ve ec
nebi parlamentolarile Büyük Millet Meclisinin neşriyatım mübadele ve mev
cut vesaikm kuyudatrnı tanzim ve muhafaza. 

MADDE 6 - Müdür maddei salifede mezkuı· vazaifin heyeti umumiye
sile mükelle-ftir. Muavin işbu vazaifte müdüre muavenet ve talimatname vec,:
hile kuyudat ve ii.sarı tertip ve tanzim ve müdür tarafrndan jrae olunacak saiı· 
hidematr ifa ile muvazzaftrr. 

Müstahzir kütüphanenin hid€ınatr dahiliyesini ve mevcut kitap ve saire
nin ve alat ve levazımrm tathir ve muhafazasını ve gazete ve risalelerin ihza
rnu ve kütüphaneyi açıp kapamak gibi sair hidematr ifa eyler. 

Kütüphanede müstahzirden başka lüzumu kadar haderne vardır. Bunlar· 
kütüph:ı.ne açık iken ve müdürün malümat ve müsaadesi olmadan kütüphanf>
haricinde meclisin diğer bir hizmetile tavzif edilemezler·. 

MADDE 7 - Büyük Mill et Meclisinin tabı ve tevzi olunan evrak ve 
vesaikından beşer nüshası ve meclis narnma olarak lUtibi Umumilik makamı
na veya evrak kalemine gelen sair vesaik ve asardan ikişer nüshasr daima mü
ta leaya arzolunmak ve ihtiyaç kolleksiyonlai'Ina ilave edi,Jmek üzere Katibi 
Umumi tarafından kütüphaneye gönderilir. 

Kütüphane müdürü her sene, kütüphanede kolleksiyonu yapılan ve Meclis 
ruznamesine dahil olaı·ak tevzi edilen matbualann ınuntazam fihristini yapa
rak kütüphane fihristine zeylen ilfLve eder. 

MADDE 8 -Kütüphane müdürü ecnebi parlamentolara mübadeleten gön
derilecek Büyük Millet Meclisi neşriyatmın cins, mikatr ve mahall i irsalini 
bidayeten KfLtibi Umumi ile tesbit ve bunlar·ı matbaadan alarak muhtassun
lehlerine irsal eder, bu baptaki muhaberat dosyası kütüphaneye aittir. 

Ecnebi parlamentolarına gönderilecek işbu vesaikın perakendeleri rapt ve 
teclit ve sermayeleri fnınsızcaya teı·cüme ve üzerlerine tahrir olunuı·. 

MADDE 9 - Bilmukabele Büyük Millet Meclis ine 'gelecek vesaiki ecnebi
ye kütüphaneye· teslim ve kütüphanede her mem lekete mahsus olanları ayrı 
deftere kaydedildikten sonra ayrıca tanzim edilerek fihristi de kütüphane 

fihristinin vesaikı ecnebiye kısmına ilaveten tabedilir. Bu vesaikten biri .encü
menler tarafından hashellüznm tercüme ettirilmek istenilirse Katibi Umumi
likçe icra ettirilir. 
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MADDE 10 -Kütüphane müdürü kütüphane encümeninde müzakere edi
lecek mevadı ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

MADDE ll - Her içtima senesi bidayetinde kütüpane müdürü kütüpa
nedeki asarı birer birer tefti ş eder, zayi olanları ve sureti ziyaı kütüpane 
encümenine arz ve encümen kararile zayi nüshalar yeniden iştira ve ziyaa se

. b ep ol anlardan bedelleri tahsil olunur . 

ÜÇÜNCÜ F ASIL 

Kitaplarm sureti iştira ve teslimi 

MADDE 12 - Kütüpane Encümeni kararı olmadan kütüpaneye mahsus 
eser celp ve iştirası memnudur. 

Encümence almması tekarrür eden asarm aleh1su1 kararı tanzim olunur. 
Bu karar alınacak şeylerin müfredatnu ve malüm ise fiatı da muhtevi 
olur. Ancak bundan sonra Kütüpane Müdürü bu kitapları sipariş eder ve 

bedellerinin tesviye olunınasma 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 meblfığı mezküru vezneden ahiz ve gönderdik

ten sonra bankadan veya postaneden al acağı makbuzu muhasebeye vererek 
muvakkat senedini istirdat eder. İştira olun an veya hediyeten gelen , eserler 
veya listesi encümen reisine irae olunur. 

MADDE 13 - Kütüpaneye gelen her eser kırk sekiz saat zarfmda kayde 
ve fihriste geçirilir. •Çok miktarda birden gelen kitap ve vesaikin kırk sekiz 
~'mat zarfmda tasnif ve kaydına başlamlması lazımdır. 

DÖRDÜNCÜ F ASIL 

Mevadı müteferrika 

MADDE 14 - Büyük Millet Meclisi Kütüpanesi eyyaım resmiyei tatiliye
den maada her gün sabapları dokuz buçuktan akşam beşe kadar ve Meclis 
devam ediyorsa eelsenin bitamma kadar açıktır. Meclis m ün 'akit iken 
kütüpane Encümenince veya Heyeti İdarece t ekarrür ederse cuma günleri .de 
kütüpane küşat olunur·. Bu takdirde kütüpane memurin ve müstahdemini 
münavebeten gelirler. Tatil esnasmda Meclis memurlarının devamı hakkında 
ittih az edilen usul kütüpane meınm·ini hakkmda da caridir. 

MADDE 15 - Açık bulunduğu zamanlarda kütüpaneye mebuslardan ma
adasının girmesi meınnudur. Katibi Umumi her zaman ve Meclis memurları 
vazifeten girerler. 

MADDE 16 - Mensup ol duğıi vekalet veya daireleri tarafmdan 
resmen müraeaat üzerine Heyeti İdareden tahrirl müsaade almak şartile 
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zevatı saire dahi kıraat salonunda mütalea edebilirler. Lakin bu müsaadenin 
itası mütalea edilecek asar ve vesaikin Meclis kütüphanesinden maada diğer 
kütüphanelerde bulunmamasma mütevakkiftir. 

MADDE 17 - Kıraat salonunda kitap İstiyen zevat kitap talebine mahsus 
puslaya kitabın rümuz ve numarasım ve unvaıuıu ve zirine kendi ismini 'yaza
rak memuru mahsusuna verir. Bu pusla isten'ilen kitabın yerine vazolunarak 
kitap dolaptan çıkarılır. İstenilen her eser için ayrı pusla yazılır. Kitabıu 
iadesinde pusla da sahibine verilir. 

MADDE 18 - Mebusan kü,tüphane için mübayaasnu arzu ettikleri asarm 
isimlerini kıraat salonunda mevzu deftere kayit ve zirini imza ederler. Kütüp
hane Encümeıı inin ilk içtimaıı1da tahsisatı mevcude nazarı dikkate almarak bu 
bapta bir karar ittihaz ve neticesi münhasıran mezkür deftere ve talebin zı

rine tahrir olunur. 

MADDE 19 - Kiltüphaneye gelen eserler siirati münıküne ile teclit ve cil
din üzerine Meclis kütüphanesine ait o l duğu işaret ettirilir. 

MADDE 20 - Kıraat salonunda encümen toplanması ve yüksek sesle mü
nakaşa edilmesi ve yemek yeni lmesi ve geceleri yatıl ması memnudur. · 

MADDE 21 - Her intihap devresi iptindasında kütüphane fihristi tabedi
lerek azaya tevzi ve her encümene bir nüshası ita olunur. 

MADDE 22 - Kütüpane memurin ve ı:riüstahdemirıi yedi emanetlerine 
mevdu ve kütüpanede mevcut asar ve levazım ve eşyanın muhafazasile mü
kellef ve mes 'üldürler ve he ı· şeyi yerli yerine koymadan müfarekat ede
mezler,. 

MADDE 23 -:- Müdür, vazifesini ifa ile beraber maiyetinin de vazifedeki 
devamına ve kütüphane mesaisinin tensİk ve tanzimine ve nezafet ve tathi
ratının teminine dikkat eder. Maiyetinin mucibi tevbih' ve mücazat ahvalini 
ve şayaııı takdir ve taltif mesaisin i nazaT'T itibare alınmak temennisile heyeti
i dareye arzeyler. 

MADDE 24 - Müdür, hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen va
zifesine gelemiyecek olursa heyeti idareye arzı malümat eder ve maiyetine 
bu gibi mazeretlerden dolayı ancak ayda üç gün için verebilir. Daha ziyadesi 
için heyeti idarenin müsaadesi lazımdır. Bila müsaade devam etmiyenlerin 
maaşmdan kıstelyevm icra edilmek üzere müdürün· heyeti idareye beyanı key
fiyet etmesi mecburidir. 

MADDE 25 - İşbu nizamnamenin tatbikına Kütüphane Encümeni ve He
yeti İdare nezaı·et ve liizum g·örülecek tedabir ve saireyi ittihaz ederler. 

BEŞİNCi F ASIL 

Sureti t ert ip ve tasnif 

MADDE 26 - Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi için esasen üç kayit 
tutulur. 

:Efevvelen, mevrude kaydi, 
Saniyen, Hurufu heca tertibile kayit, 
Sal isen, 'Mevzu itibarile kayit, 
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MADDE 27 - Mevrude kaydi defteri berveçhi zir tanzim olunur: 
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İki sütunda senei ımıliye iptidasında (1 ) den başlamak ü zer·e sıra n uma. 
rası tahrir olunacaktır. Senenin son iki l'akamil e sıra numarası kitabın 

ınevrude numarasım teşkil eder ve hem kitabm unva n sayfasına hem de 
lıurufu lıeca kaydına talırir edilir. Mesela : Kitabın unvan sayfasmda ve 
yahut kayitta 125 numarası görülür ise mezkfır kitabm 1333 senesin de 
kütüpaneye alındığı ve J 332 senesi mevrude kaydına 125 numaraya müracaat 
olunduğu halde ne suretle tedarik oluueluğu tafsilatı görül eceğ·i anlaşılır. 

İkinci siitunda kitabın kütüpaııeye girdiği tarih yazrlır. 
Üçüncü sütunda muhtasararı müellif, unvan, kaçıncı tap, adedi cilt, mahalli 

tap, senei tabı yazılır. 

Mesela: Refik Ahmet, tar ihi umuın1, Der·saadet 1328 vr yahut Ata di» 
tarihi osman] , ikinci tap, ci lt 2 - 8 Dersaadet J 330. 

Dikkat edi lmeli dir ki bir eserin bir ka ç: ciltten ibaret olursa olsun yalnız 
bir mevrude numarası olur ve fakat ayni mımara her bir cilele yazılır. 

Maba it li a.sar ve resaili mevkute ve emsali için her bir tam ci lde bir verut 
numarası vazolunur. 

Dördüncü sütunda eser k aç ci ltt en ib a ı·et ve kaQ mücell et içinde ise ikisi
n in adedi de tııhrir olunur. Mese lft sekiz ci lt olarak teli f olunan bir· ese r 
dölt mücellet içinde ise 8/4 sureti işaret olunur. 

Beşin ci sütunda kitabın mücellet olup olmadığı tahrir edil ir·. Ki tap 
mücellet ise (C) terkim olunur. Değil ise teclit edi lineiye kadar sütun 'boş 
kalır. 

Altıncı sütuııda eser in sureti t edariki yazıla~. 

Mübadele = B, hed iye = H, iştira suretile yenı ise Ş , Ye ıııü taııı e l 

ise= A. 
Yedinci sütuncla f iyat neşrine ve sekizinci sütunda f i yatı baliğ·e yani ıııal 

olduğu fiyat t erkim olunur. Dokuzuncu sütnnda kitabm mazınununa göre 
sınıfı tahrir olunur. 

MADDE 28 - Mükerı·e r· tediyatta hulunulnıamak üzere kıymet i ted iye 
oluna n asarın fi yatı ba l iğ·a sütununa sürh le (S) harfi vazolunur. 

MADDE 29- Cüz cüz neşrolunan asarm hitamma ve resaili mev
kufenin bir cild inin itmamına değin asıl mev rude defterler·i hari cinde tutu-



cak muavin bir kayde ithal 
kayit hurufu heca tertibi 
dilmiş listelerden ibarettir. 
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ve cüzler ayrı rafa konulur. Bu muavin 
üzerine dizi imiş ve klasör derununda cemc-

MADDE 30 - Her bir kitap mevmde kaydine ithal olnnul' olunmaz 
mevrudc numarası kitabın unvan sayfasma işaret edilir. 

MADDE 31 - Hurufu heca tertibile tutulacak kayit fiş üzerine usulü 
atiye dairesinde tanzim olunur. 

(1) Her bir eser için 12 1 j2 X 7 1 /
3 santimetre ebadında ihzar olunacak 

kartlardan birine ve kifayct etmediği takdirde yukarı sağ köşeye müte
selsilen sıra numarası vaz'ilc kafi miktarda kart ilavcsilc her bir eser için 
bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalıuz bir yüzüne yazılır. 

(T) Muhtelif unvanı havi müteaddit eserlerden müteşekkil mcmurlal' 
ve emsali için umumuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı gibi aksarnı 
için birer tali fiş yapılır. 

(S) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tall fişlerde de esas fişlere müracaat 
işaretile muhtasaran kayit icra olunur. 

MADDE 32 - Fişler berveçhi zir doldurulm: 
(1) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. İsim mümkün olduğu . kadar 

kamilım tahrir edilir. 
(B) Bir eserin müellifleı::i müteaddit ise birinci satıra ilk isim ve 

altındaki satıra diğerleri yazılır. Mesela Necip Asım ve lVIemct Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım Nccip ve altında Arif 
Memet ve tali bir kartta : 

Arif, Memct 

Osmanlı tarihi 1331 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine müracaat 

(T) Müntahabat, naşirin ismile kaydolunur. 
(S) Unvan kamilcn tahrir olunur. 
(C) Müellifin rütbesi, işgali ve diğer asarı varsa bunlarnı müellifi oldu

ğuna dair ibareler tayyoluhur. 
(H) Kitabın sayfa .adedi ve ebadı nihayetinde yazılır. Bir eser mütcaddit 

cİltlerden müteşekkil ise kartın nihayetinde tadat edilir ve her bir cilt için 
ayrıca bir satır ifraz olunur. Ciltlerin ayrı ayrı unvanıarı var ise unvanları 
dahi ayrı ayrı gösterilir. 

llmi iktisat 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Ci lt 
Cilt 

5 
ı 

2 
3 
4 
5 

İktısat 
( Vağner Adolf ) 

Ci lt layipriziğmol 1895 
Cilt Mukaddeme 
Ci lt Vergiler 
Cilt Ticaret ve ziraat 
Ci lt Sanayi 
Cilt Maliyat 

İki cilt bir arada te<:lit olunduğu halde balada gösterildiği veçhile kavis 

ilc irae olunur. 
Bir eserden müteaddit nüshalar olursa yalnız bir kart tanzim olu-
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nur. Bu nüshalarm tabları veyahut neşirleri ~uhtelif ise tah 'm adedi , naşir
leri ismi ve tabm senesi de gösterilir. Şu kadar ki mazmuım 'nüshadan 
nüshaya farklı ise yani tadiH\.t icra edilerek yeniden telif olunmuş ise her bir 
ııüsha için ayrı bir fiş tanzim olunur. 

(D) Esas kartında mevrude numarası ve mevzu tertibi üzere smıf ve 
. kısım rumuzu ile numarası vazohuıur. 

Mevrude numarası var ise bu numara dahi terkim olunur. 

(Z) Resaili mevkute, neşriyatı teşriiye , asarı muhita mismü 
müellifi olmıyan eserin hurufu heca tertibi noktai nazarından 
yerine eserin unvanı geçer. 

muayyen 
müellıifin 

(R) Eserin sayfa adedile eb'adr gösterilir. Eb'adr berveçhi zir terkim 
olunur: 

Kitabın zahrr ledelmesaha anlaşılacağı veçhile irtifaı 20 santimet~eye 
kadar olanlar sagir = S, ve 20 den yukarı 30 sa.ntimetreye kadar vasat 
= V, ve 30 dan fazla olanlar kebir 1 K tesmiye ve bu rümuz fişte sayfa 
adedinden soma kavis içine konulur. 

(Z) Her bü· cildin ilk ve son sayfaları damgalaıur, sayfa adedi yüzü 
mütec-aviz olan ciltlerin kuru mühür ile 99 uncu sayfası dahi damgalamr. 
Atlaslar, haritalar ve müteferrik resim levhalarmın her biri kuru mühür ile 
damgalanır. 

MADDE 33 - FişJ et mücllif ismi tcrtibile lıurufn hcca sırasında kartlara 
mahsus gözleı·de hıfzolumu·. 

MADDE 34 - Kitaplarm mnlıteviyat.ma göre bervcçlıi zir sımflara taksim 
ve hizasmda bulunan harflerle yadolunur. 

(1) llahiyat I 
(2') Tarih H 
(3) Coğrafya c 
(4) Neşriyatı teşriiye R 
(5) J.Iukuku esasiye s 
(6) İktısat .A 
(7 ) Asarı muhita ve resaili mevkutei urouroiye u 
(8) Kavanin K 
(9) r ... isaniyat L 

(lO) Asarı mütenevvia M 

:MADDE 35 - Bunlardan her sınıf berveçhi zir kısımlara ayrılır ve keza
lilı: harflerle tarif olunur, ol veçhile ki birinci harf sınıfı ve ikinci h·arf kısmı 
gösterir. 

lLAHlY AT ( A) 

(1) Asarı muhita ve !'esaili ınevkute 
(2 ) Tefsir 
(3) Hadis 
(4) İlmi kelılm , hikmet, tasavvuf 

TARİH (T) 

(1) Asal'! muhita ve resaili mevlmte 
(2) Tarihi umumi 

I. T 
I. F 
I. s 
I. A 

H 
H. U 
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(3) Tar hi İslam 
~ 

H. I 
(4) · Tarihi Osınani H . K 
(5) Tevarihi hususiye H. H 
(6) Teracüınü ahval H. c 

COGRAFYA (C), 

(1) Asarr ınuhita ve resaili ınevkute c. T 
(2)- Seyahat c. s 
(3) Cografyayı siyasi ve iktısadi C. c 
(4) Atlas ve haritalar c. H 

NE8R1YATI TEŞR1İYE (R) 

(1) Zabıt cerideleri R. z. 
(2) Kanun layİhaları R. K 
(3) . Encüınen ınazbataları R. T 
(4) Bütçeler R. B 
(5) Malumatı ihsaiye R. s 
(6) Neşriyatı ınütenevvia R. M 

HUKUKU ESASiYE (S) 

(1) Asarı ınuhita ve resaili ınevkute s. T 
(2) Hukuku esasiyei nınnıniye s. u 
(3) Hiıkuku esasiyei hususiye s. H 
(4) Hukuku idarei unıuıniye ve hususiye s. R 
(5) Hukuku Beynelmilel ve nınalıedat s. M 
(6) Siyasiyat s. s 

1KTISA1' ( A) 

(1) Asarı ınuhita ve resaili ınevkute A. T 

(2) İçtiınaiyat A. c 
(3) İktısadiyat A. K 
(4) İlıni mali A. L 
(5) Bütçe A. B 
(6) İstatistik A. s 

ASAR! MUHİTA VE RESAİL1 MEVKUTE1 UMD_MİYE (U) 

' (1) Asarı ınuhitai nınnıniye u. T 

(2) Resaili ınevkutei nınnıniye u. R 

(3) Y evıni gazeteler u. G 

(4) Takvim ve salnameler u. s 

!{AV ANİN (K) 

(1) Asarı ınuhita ve resaili ınevkute K. u 
(2) Asarr ınuhita ve resaili ınevkute K. u 
(3) Fıkih ve şeri K. K 

(4) Felsefei hukukiye K. F 
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(5) 'l'arihi hukuk 
(6) Hukuk ve kavanini medeniye 
(7) Hukuk ve kavaniı~i cezaiye . 
(8) Usulü muhakematı cezaiye 
(9) Ceza muhakeme usulleri 
(10) Hukuk ve kavanini ticaret 
(11) Kavanini İktısadiye 

LlSANtY ~T (L) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevk\].te 
(2) Sarf ve nahiv ve mantık 
(3) Kamus ve lugat 
( 4) Edebiyat 

ASAR! MÜTENEVViA (M) 

(1.) Asarı mütenevvia 
(2) Ulumu tabiiye 
( 3) Ulfunu ri yaziye 
( 4) Askeri Himler 

S. B 
Şekil : 2 

Storm 

K rr 
K. D 
K. c 
K. s 

K. M 
K. R 
K. lı 

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, tarus Kumpanyası 
sene 1905-608 [V] 

S. B 606 (A) 
S. B 606 (B) 

345.34 Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
305,35 ~Keza üçüncü nüsha yedinci tabı 909 

MADDE 36 - Müteaddit nüshaları havi bir eser mesela stormun bütçe
sinden üç nüsha bulunur ise ayni sınıf ve birinci nüshaya S. B, 125 işareti 
konulmuş ise ikinci nüshaya S. B, 125 «A» ve üçüncü nüshaya Ş. B, «B» ko
nulur. 

MADDE 37 - Evkatı muayyenede neşrolunan asar ve resaili mcvkuta 
evvela sıra numarası ve badehu sınıf ve kısmı mübeyyin rumuz ve badehu 
eserin birinci cildinden itibaren müteselsilen adetler konulur. Mesela 
Meclisi Mebusau zabrt ceridelerinden birinci cildine 15 R. Z. - 1 ve ikinci 
cildine 15 R. Z. - 2 ve ik inci cildin bir ikinci nüshasr var ise 15 R. Z. - A ter
kim olunur. 

MADDE 38 - Bcr minvali maruz fişler tasnif olunduktan sonra · her bir 
kısım için bir takımı elsinei şarkiye, diğeri elsinei garbiyeye mahsus üçer 
liste tanzim olunur. lıistelerin 33 X 1/2 santimetre ebadında varakalardan 
teşkil ve bir kH'tsör derununda hifzolunm. 

T.ıistelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçüncüsü sagir hacmında olan 
ftsar içindir. 

Listelerin başmda birinci satırda şarkiye veya garbiye ve ikinci satırda 
sınıf ve kısmı hizasmda hacmi yazılıdır. lıiste, arzan dört sütuna taksim olunur. 
Birinci sütunda yukarıda sınıf ve kısım rüınuzu ve bunun altında mütesel· 
silen sıra numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, kitabın unvanı, mahal 
ve tarihi tabı, üçüncü sütunda adedi cilt ve dördüncü sütunda mevrude 
numarası yazılır. 
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~ADDE 39 - Mezln'lr listelere sıra numarası vaz 1ı için kaidei atiyeye 

riayet , olunur: 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitapların hacmi kebir ise 1 den başlar 99 za 
kadar devam eder. Vasat ise 100 den başlar 249 z:ı kad:ır devam eder ve 
sair ise 250 den başlar 499 za kadar devam eder . 

K. T. 
643 

. Şekil: 3 

Elsinei garbiye 

Kavanin, asan muhita ve 
resaili mevkute 

Pozentr Karnusu kavanin 2 ı 05,:33 
Berlin 1909 

MADDE 40 - Bu listeden mütehassıl rümuz ve erkarn eserin hüviyetini 
tayin eder; Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti >K. T. 643 olacaktır . 

Li&telerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve erkarnı 1 
:ve· esere 'mahsus :fişin 

sağ hamişinde üst cihetinde tahrir ve kezalik o eserin .nnv:aru saw:fasına terkim 
olunur. 

MADDE 41 - Yuvarlak glase kağıdİndan mamul etiket üzerine 15 inci 
maddede mezkur rümui 've erkarn yazılarak etiket kitabın zahrına yapıştırıhr. 
Hacmi tkebir olan ,kJtaptarriı etiketi yukarıda, :vasat elanla.r ortada ve sağir 
olanlar altta ilsak o1rinur. 

MADDE 42 .- ZahrJ .etiketi istiap ederniyecek raddedo dar .alan kit;ıplara 
etiket sağ kabm zahrma karip bir mahallinde yapıştrrılrr. 

MADDE 4~ - Eser kaç ciltten ibaret olursa olsun her bir cildin zahrına. 

ayni rümuz :ve n.un;ıarayı havi etiket yap1Ştrrılrr . . 

MADDE 44 - Sınıfları mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yer
le~tir,rnek üzeı;e dolaplar ihtiyaca göre taksim :ve sınıfın ismi dolıı:pların :haricine 
te~ki,m olunur. 

MADDE 45 - Kit~plar umumiyetle alt r_a!lardan bilipticlar sağdan sola . 
evvela kebirler, badelin vasatlar ve nihayet sagirler dizHlr. 

H er bir' sınrfm kısımları birbirinden t efrik edilir ve yeniden varit olacak 
kitaplar konulabilmek üzere aralarmdaki hali yerler bırakrlır. 

MADDE 46 - Atlaslar, haritalar; büyük resimler . ve fevkal~tdc büyük 
kitaplar ait olduğu sınıfın dolapları altında mevcut gözler derununa konulur. 

MADDE 47 - Raflarda evvela irae olunan, saniyen mefkut olan, salisen 
ılıacmi büyüklüğünden veya sair esbaptan dolayı muayyen olan yerin gayri 
bir dolapta rabian verilen kitaplar · yerine kitap zahrı şeklinde sade beyaz 
talı,tadan ıiıual .olunan bir levha vaz ve ·ÜZerinde kitabın etiketi ·konulur. 
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MADDE 48 - Kıraat salonunda mütalea için kitap talep olunduğu halde 
zirde şekli ınuharrer pusla ita olunacaktır-: 

. Kitap' talebine .itıahsus pusla 

Rnmuz ve Mfrelli -
Kitabın Adet Mülahazat 

hı ismi unvanı 
ci lt numarası 

' 
' 

' 

ıl : 
ı 

Talibin ismi ve mahalli ikameti : .. .... ........ .. . 
Tarihi: . ... ..... .... . 

M,ADDE 49 - İstiare için kitap tabolunduğu halde zirdc şekli muharrcr 
pusla imza olunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi kütüp:ınesinden isti:ıre olunan kitap senedi 
Rumuz ve ınımara ..... . 
Müellifin ismi ........ . 
Müddet ......... ... ... .. . 

İmza: .. .. ...... . 
Meşguliyet : ........... . 

Mahalli ikamet: ....... . ... . . 
Tarih : ...... . ...... . 

MADDE 50 - İarcsi arzu olunan kitap bulunmadığı veyahut iade 
ol unduğu halde madde i sa hı kada beyan olunan senet sahibi ımza ya 
iade edilir. 

MADDE 51 - İarc senedi hıfzmdan evvel idare defterin e kaydolunur. 
Mezkür defter zirdeki şekilde olacaktır: 

Sahibi imzanin ismi 1 Eserin 1 Adet 
ve mahalli ikameti unvanı cilt 

Tarihi 
iade 

Tarihi Müddeti 
iare iare 



MADDE- 52 - Teclit için kütüphaneden mücellidc kitap verildiği halde 
zirde şekli gösterilen mücell it defterine kaydolunnr. 

Mücellit defteri 

Tarihi ita 
Adet 

Un van 
Tarihi Kıymeti 

Mülahazat ci lt iade te cl it 

1 

Unvan sütununda kitabın zahrmda basılacak ibare yazılacaktır. 

Kıymeti teclit mücellidin- hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

MADDE 53 - Ayni şekilde tanzim olunacak pusla mücellit tarafından 
imza olunarak hifzedilir. 

--·~--



B - Heyeti Umumiyenin mesai hulasas1 

-- -
Üçüncü devrenin dördüncü içtimar eş'nasmcla Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi 

bir teşrinisani ı930 tarihinelen 26 mart ı93ı tarhine kadar 4 ay 26 gün z~rfındaki 39 in 'ikatta 43 
celse aktetmiştir. Celseler kamilen a~üL Bu içtima zarfmda gizli celse aktolunmamıştır. 

Aşağıda müncleriç cetvelin tetkikinclen müsteban olacağı üzere Heyeti Uınumiye ceman 36 saat 
33 dakika hali içtimacla bulunmuştur. 

1 - Heyeti Umumiyen in aktettiği eelseleri n adet ve tarihlerile 
ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

Ne kadar de 
;:::: 

ettiği ..... ;:::: vam 
«:! Q.) 

Q.) · -~ en en en 
c 'V OJ c Tarihi Günü s. D. u u 'ü 

ı -ı Açık ı- XI - ı930 Cumartesi 2 00 
2 ı » 3 - XI - ı930 Pazartesi o 02 
3 ı » 6 - XI - ı930 Perşembe o 35 
4 1 » 13 -XI - ı930 Perşembe o 05 
5 ı » 15 - XI - 1930 Cumartesi 2 37 
5 2 » ı5 - XI - 1930 Cumartesi 3 os 
5 3 » 15 - XI - 1930 Cumartesi 4 05 
6 ı » 17 - XI - 1930 . P azartesi o 05 
7 ı » 22 - XI - ı930 Cumartesi o ı5 

8 ı » 27 - XI - ı930 Cumartesi o 08 
9 ı » ı - XII - ı930 Pazartesi o 02 

ı o ı » 4 - XII - ı930 Perşembe ı 05 

ll ı » 8 - XII - ı930 Pazartesi o 20 
ı2 ı » ll - XII - ı930 Perşembe o 20 
ı3 ı » ı5 - XII - ı930 Pazartesi o 40 
ı4 ı » 20 - XII - ı930 Cumartesi o 28 
ı5 ı » 25 - XII - ı930 Perşembe o 33 

ı6 ı » 29 - XII - 1930 Pazartesi o 35 
17 ı » ı - I - ı93ı Perşembe ı 55 
18 ı » 3 - I - ı93ı Cumartesi o 02 
ı9 ı » 8 - I - 193ı Perşembe o 28 

20 ı » ıo - I - ı93ı Cumartesi o 30 
2ı ı ~) ı 5 - I - ı93ı Perşembe o 30 
22 ı » ıg - I - ı93ı Pazartesi o 20 
23 ı » 24 - I - ı93ı Cumartesi o 20 
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ı:: 
Ne kadar de-

...... ·s vam ettiği 
('(j d.l <l.J ·-
~ en en en ,-..__ 

-ı:: 
a:i <l.J ·- Tarihi -pünü s. D. ı:: .U u u ·- --

24 ı Açık 26 - I - ı93ı Pazartesi o 50 
25 ı » 2 - II - ı93ı Pazartesi ı 20 

25 2 » ... 2 - II - ı93ı Pazartesi o 30 
26 ı » 5 - II - ı93ı Perşembe o ı5 

27 ı » 9 - II - ı93ı Pazartesi o 20 

28 ı » 12 - II - ı931 Perşembe o 15 
29 ı » 23 - II - 1931 . Pazartesi o ı5 

30 1 » 26 - II - 1931 Perşembe o 25 

3ı 1 }' 2 - III - 1931 Pazartesi o 55 
32 ı » 5 ~ III 1931 Perşembe ı ı o 

1 

33 ı » 9 - III - 1931 Pazartesi 1 15 
34 ı >> ı2 - III - ı93ı Perşembe o 10 

35 ı ı6 - III ı93ı Pazat·tcsi 
.. 

ö 40 » 

36 ı . >) ı9 - -In - ı931 Perşembe 1 40 
37 1 )) 2ı - III - ı931 Cumartesi ı 05 

38 ı » 23 - III - ı931 Pazartesi 1 ı o 
39 1 » 26 - III - ı93ı Perşembe 2 55 
:ıe 2 ~) 26 - III - 193ı Perşembe o 25 

. ; 



2 - Umumi Heyete muhtelif encümenlerden ·gelen ~azbatala~ 

.. _. 

:Q"nıuini Heyete, muhtelif Encüınenlerden (204) taı,ıe ınazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel bunla
rın hulasalarile ncticei İnuaınelelcrini göstermektedir. 

Bu 204 ınazbatadan «115» şi kanun, «ı2» si tefsir, «56» sı karar olarak kabul edilmiş; «2». si 
Hükümete iade, «8» zi encüınenlere tevdi kılınmış, «9» zu reddedilmiş, «1» i hükümsüz kalmJş ve 
«1» tanesinin de müza•keresi 4 üncü devreye tehir edilmiştir (1]. 

Adiiye Encümeninden gelen mazbatalar 

Uımımi Heyete, Adiiye Bııeüıneııindcn 25 ınazbata ge lmiş olup bunlardan 5 kanun, 2 si tefsir 
16 sı karar olarak kabul edilmiş; l i hükümsüz kalmış, ı i de reddedilmiştir. 

ı - Ankara !stiklal Mahkemesince ıo sene 
hapse mahkum edilen Süleyman Radi Beyin sıhhi 
vaziyetinden dolayı geri kalan cezasının aff.i hak-
kında 3/ 559 numaralı Başvekalet tezkeresine dair Dahili nizamnaınenin 69 uncu maddesi mucibin

ce hükümsüz ka.lmıştır. 
· 2 - Askeri şahıslar tarafından işlenilen suç

larm af ve tecili hakkında ı;746 numaralı kanun 
la;tihasma dair 8 - I - 193ı tarihinde ı 74ı numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 
3 - Bartının Ahmetpaşa Köyünden Knıalıoğul

larıııdan Alioğlu 11feınedin ölüm cezasına çarpıl

ması hakkrnda 3/ 490 numaralı BaşvekaJet tezke
resine dair 

4 - Bor Kzasnun Avşıviran Köyünden Mur
tazaoğullarmdan Mustafaoğlu Bekirin ölüm ceza
sma çarpılması hakkında 3/543 numaralı Başve
kalet tezkeresine dair 

5 - Çıldırm Meredis Köyünden ZilaJoğullarm
daıı Seferoğlu Pehlivamn ölüm cezasına çarpıl

ması hakkmda 3/49ı numaralı Başvekalet tezkere
sine dair 

6 - Çoruınlu Mustafaoğlu Alımedin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3/544 numaralı Baş
vekalet tezkeresine dair 

29 - XI - 1930 tarihinde 586 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

26 - I - ı93ı tarihinde 604 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir 

ı - I - ı931 tarihinde 595 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir 

26 - I - 1931 tarihinde 605 numaralı karar .ola
rak kabul edilmiştir 

[1] Bu rakamlcw, mesela bir luınnn için miiteaddit enciimıenlerce mazbata tanzim ettikleri cihetle, 
bittcıbi hakikat? göstennezle1·. 
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7 - Dörtyo~un Ocaklı Köyünden Hacı Abdür
rahmanoğlu Kavlak Mustafanın ölüm cezasına çar
pılma))J;~ J;ıaid(In:da .' :l/492: ' ' n,upuvralı ; BaŞYeldhlet tez" : : 
keresine dair ı -1- ı93ı tarihinde 596 numaralı karar olarak 

8 - Gerzenin Srıyar Köyünden Toııkaloğul
l~:rı,n.Q.an Şı;ı,kiroğl]l . Ra1simin. .ölüm ce;m,sın~ çarpıl

masi hakkında 3; 521 numaralı · :Başvekalet tezker.~ -
sine, dair . 

-., ;_;! ',' 

·:· 1 i, .. · . 

9·::_: · Ci.ires~n Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Şura-
yı Devlet kanununun 25 inci maddesinin tefsiri hak
kında 4jı05 numaralı takririne dair 

ıo - Ilakimler kanununun 37. jnci maddesiniıı 
ilgası hakkında ı;763 numaralı kanun layihasma 

·kabul edilmiştir. 

ı ~ I- ı93ı t~rihinde ,597 num,arah karar olarak 
kabul edilmjstir. 

. ... ~ • ' t • 

26 - III - ı93ı tarihinde ı 71 numaralı tt!fsir ola
rak kabul edilmiştir. 

d~ir, 20- XII" ı930 tarihinde 1730 numaralı kanun 
olarak kabul edilm~ştir. 

ll - Hakimler kanununun 20 inci maddesinin 
müeccel olup ol~adığmm tayin ve tefsiri hakkm-
da 3/547 numaralı Başvekalet tezkeresine dair .23 -III- ı9;n . tarihinde ı70 numaralı tefsir .. ola

rak kabul ediı.miştir. 

:ı2 ~ Heyeti mahsusaca haklarmda Devlet hiz
metinde kullamlmamalarma :karar verilmiş olan 
avukatlar hakkında yapılacak muamelenin tefsiren · 
tayinine dair 3/ 569 numaralı Başvekalet tezkeresi-. 
ne dair . ı6 - III- ı93ı tarihinde 62ı nuinarırlı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

ı3 - Jandarma neferi Memetoğlu İbrahimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/ 496 numa

ralı Başvekalet tezkeresine dair 
' . 

' 29 - xr- 1930 tarihinde 588 ' numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ı4 - Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin, ti
caret kanununun 386 mcı maddesinin tadİline dair · 
2jı39 numaralı kanun teklifi hakkında 12 - II - ı9·3ı tarihinde : 1'749 mimaralı kanun 

. - olafak 'kabul ecÜlıniŞtir.· 
ı5 _:__ Kozanın oiıluk köyünden Solak Süley-

manoğlu Hasan Alinin ölü~· cebsına · Çarpılması 
hakkında 3/545 numaralı Başvek8Jet tezkeresine 
dair 

ı6 - Kütahyanın Ortagireği köyünden Ahmetoğ
lu Hüseyinin ölüm cezasına çarpriması hakkıİlda 

26 - ı' ~ 1931 üıl%rnde · 606 ' numaralı karar 
' ·. l ~ 

' \)ıarak · hblit ediııniştı~. ' 

3/ 498 numaralı BaşvekiUet tezkeresine dair 16 - I.II - l93ı .tarihind~ 622 numaralı karar 
olarak kab~l '~aiımişiir. · 

17 - Maliye Vekaletile Düyunu TJmumiye 1930 
senesi bütçelerinde münakale yapılması hakkında 
1/ 76f9 numaralı kanun layihasma dair 1 -I - 1931 tarihinde .. 1,740 . ııum.ar.alı ~anun 

olarak kabul edilmiştir. 
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18 - Menemen hadisesini ika ve teşkilatı esa

siye kanununu cebren tağyire teşebbüs edenler- . · 
den 37 şahsın ölüm cezasına çarprimaları hakkın-
da · 3f56!l-. nurnam lı ·Başvekalet tezkeresine dai"n 3 - II - 1931 tarihinde 611 numara1ı kar(l:r 

olarak kabul edilmiştir. 
19 - Ordunun Gölköy N ahiyesinin Aydoğan 

köyünden Bayramoğlu Memet ve Memetoğlu Mah
mudun ölüm rezasma çarpılması hakkında 3/ 546. 
numaralı BaşvekaJet tezkeresine dair 

20- Sabık İstanbul Mebusu Süre(Yya Paşamn , 
tapu senetlerinde muharrer kıymetin kiymeti ha
kikiye olmasına ve istimlakatın işbu kiymete göre 
İcra edilmesine dair 2/15 numaralı kanun teklifi 

.26 - .l - 193ı ·. tarihi11d.~ · 697 numı;ı.ııalı .kanar 
olarıık kabul edilmişt_ir. 

hakkında ' 2 ~ TI:-' ı931 tarihinde reddi mütezammın Bütçe 

2ı :...._ Şük'ruoğlu Deli İsmail, Ahmetoğlu Mah'ir; 
Alioğlu İzm.iz İsmail ve Faik~ğlu TevfiKın' ölüni' 

Encümeni mazbatası kabul_ edilmi~tir. 

cezasına çarpılması hakkında 3/499 numaralı Baş-
vekalet tezkeresine dair ' 29 - X - 1930 tarihinde 

' olatak kab~l edil'mişti·r. 
22 - Şilenin Manşar Köyünden İmamoğullarm- · 

dan Kara İbrahimoğlu Süleymamn ölüm . cezasına 
·ç·a~pılmas~ . hakkında 3/522 numaralı BaşveRalet 

·587 ni.ımaralı ' karar 

tezkeresine dair ı- I - ı93ı tarihinde 598 numaralı karar olarak 
k~bu! edilmiştir. 

1 

23 - Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hüku
meti arasında mün'akit iadei mücrimin mukavele
namesinin tasdikı hakkında 1/772 numaralı kanun 
layihasına dair · 26 ~ nı - ı93ı tarihinde 1800 ~umaralı- kanun 
.,_ ... 

24 - Zilenin Şeyhkolu mahallesinden Abdur- . 
raufoğullarından Nurioğlu Örnerin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/523 numaralı Başvekalet 

olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresine dair · i - I _.:1931 tarihiiı<le ·, 599 numa'ra1i' ı:karar 

25 - 20 - XI - 1930 tarih ve · 282 iıı"ıinaralr 
kanunun tefsiri hakkında 3/325 numaralı Ba:şve~ 

olarak kabul edilmiştir. 

kalet tezkeresine .dair 25' :::: X'II - 1930 · tarihindii ;:.592 iıiı~arali ':latr~r 
olarak kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encüme~in~en · g!ıle'n . evrak 

Heyeti Umumiyeden Arzuhal E ncümenine 2 'ciazbat~ · gelmiş blurr bli~ılartlan ı ·ı ;karar · oia:rak 
kabul edilmiş 1 i de Hükı1mete herayİ tetkik gönd~filfuiştir~ ' .•··. '. , . 

ı - Cebelibereket Mebusu Nac.i Paşa ile Ordu 
M·~busu İs~aiı ' Beyin, K~nyalr BaŞaralızad~ Mus-
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tafa imzah İstİda hakkında Arzuhal Encümenince 
ittihaz olunan 302 m~maralı kararın Umumi He
yette müzakeresine dair 4/71 numaralı takriri hak-
kında - 15 • 1 --193ı tarihinde berayi tetkik Hükümete 

gönderilmiştir. 

2 - Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Yüz
başı Ahmet ve Tahsil memuru İbrahim Beyler 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 575 

- ve 6ı8 numaralı kararlarm Umumi Heyette müza-
keresine dair 4/9ı numaralı takriri hakkında 9 - II - ı931 tarihinde 6ı5 nu~aralr karar olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete Bütçe Encümeninden 68 mazba ta gelmis olup .bunlardan 47 si kanun, 3 ü tefsir, 
]2 si karar olarak kabul edilmiş; 3 ü r~ddedilmiş ve 3 ii de encümenlere tevdi krlmımştrı' . 

1 ~ Afyon Karahisar Mebusu Alt ve Denizli 
Mebusu Mazhar Müfit Beylerin, 24 mayıs ı928 
tarih ~e · ı926 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 2 numaralı cetvelde bazı ilaveler yapılması 
hakkında 2/155 numaralı kanun teklifine dair 

1 • 

2 - Afyon Karahi§ar Mebusu Ali, Erzincan 
Mebusu Saffet ve Tekirdağ Mebusu Cemil Beyle
rin, Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve har
cırahları hakkındaki · kanunun ı inci maddesinin 
tadiline dair 2jı5ı numaralı kanun teklifi hak
~ında 

·,_ 3 - Ankara Şehri !mar Müdürlüğünün 1930 
senesi bütçesine 150 000 liralık munzam talısisat 

.. verilmesine dair 1/756 humaralı · kanun layilıası 

2ı - III - 193ı tarihinde ı 772 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

5 - III - 1931 tarihinde 1757 nnmaralr kanun 
olarak kabul edilmiştir 

hakkında 20 - XII - 1930 tarihinde 1731 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

4 _:___ Anl\ara şehri su tesisatının ikmali için 
lüzunı . görülen tahsisat hakkında 1/ 864 numaralı 
kanun layihasnıa dair 23 - III - ı931 tarihinde 1719 numaralı lmnnn 

olarak kabul edilmiştir 
5 ~ Askeri memnu ınnıtakalarda bulunan ve 

eşhasa ait olan gayri menkulatm bedelsiz olarak 
emlaki milliye ile değiştirilmesine dair kangn la- . 
yihasmm tesrii intacı hakkında 3/415,508 numa
ralı Başvekalet tezkerelerile askeri memnu ınınta
kalarda bulunan ve eşhasa ait olan gayri menku
latm bedelsiz olarak emlaki milliye ile değiştiril
mesine dair 1/ 341 numaralı kamm layihası hak-
kında 26 - I - 1931 tarihinde 1744 numaı'alr kaıinn 

olarak kabul edilmiştir 



-97-
6 - Askeri ve mülki tekaüt kanununun 8 inci 

maddesinin tefsirine dair 3/ 532 mımaralı Başve-
kaJet tezkeresi hakkında 19 - J - 1931 tarihinde 166 numaralı tersir ola

ı·ak kabul edilmiştir 
7 - Askeri ve mülki tekaüt kanununun 58 inci 

maddesinin tefsirine dair 3j 533 numaralı Başve-
kaJet tezkeresi hakkında 2 - n - 1931 tarihinde 609 numal'alr karar ola" 

rak kabul edilmiştir 
8 ~ Beşvekalet 1930 senesi bütçesinde 2 300 

liralık münakale yapılması hakkında 1/813 Dahi
liye Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 33 300 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/815 , İktısat V e ka
l eti 1930 senesi bütçesinde 349 350 liralık milmı
kale yapılması hakkında 1/818 , Milli Müdafaa 
Vekaleti 1930 senesi kara bütçesinde 100 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/821 numaralı 
kanun layihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1930 senesi bütçesinde 1 000 liralık mü." 
nakale yapılması hakkında 2/148 numaralı kamm 
teklifine dair. 

9 - Devletle alakaları katedilen bilumum as
keri ve mülki memurlada zabitan eytam ve cra
miline tekaüt aidatlarnun iadesine dair kanunun 
1 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/445 numara-

12 -II- 1931 tarihinde 1750 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

lı Başvekalet tezkeresine dair 5 - II - 1931 tarihinde 612 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

10 - Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülüne dair kanunun 13 üncü maddesindeki 
yanlışlığın tashihi hakkında 1/ 751 numaralı ka-
nun Hiyihasına dair l - I - 1931 taribinde 1738 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

ll - Devlet Demiryolları ve limanlan Umu
mi İdaresinin teşkilat ve vazifesine dair kanunun 
tadili hakkında 1/757 numaralı kanun lfı.yihasma 

dair. 

12 - Düyunu Umumiy'e 1930 senesi bütçesinde 
867 555 liralık fevkaHide tahsisat konulmasına dair 

26 - HT - 1931 tarihide 1784 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1/ 774 numaralı kanun l a.yihası hakkında: 10 - I - 1931 taribinde 1742 numaralı k:mun 
olarak kabul edilmiştir. 

13 - Erzincan Mebusu Saffet Bey ve 2 arka
daşrmn, gümrük tarifesi kanunuının 4 üncü mad" 
desinin 4 ü1ıcü fıkrasının tadili hakkmda 2/ 157 
numaralı kanun teklifine dair 

14 - Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi büt
çesinde 16 500 liralık riıünakale yapılması hakkm-

26 - III - 1931 tarihinde 1795 numaralı kamin 
ol arak kabul edilmiştir. 

da 1/816 numaralı kannn H'i.yihasrna dair 12- II- 1931 taribinde 1751 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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15 - Eytam Iriaaşı müstahaklarımn Devlet hi
dematmda bir vazifeye tayinleri halinde maaşları
nın kesilip kesilmiyeceğinitı tefsiri hakkında 3/529 
numaralı Başvekalet tezkeresi 

ı6 - Gümrük tarife kanununun 5 inci madde
sinin 7 inci fıkrasında muharrer 3 üncü şekildeki 
müddetin yalnız mezkur şekle münhasır olup ol
madığının tefsiri hakkında 3/ 48!) numaralı Başve

kaJet tezkeresine dair 

ı7 - Hakimler kanununun 20 inci maddesinin 
müeccel olup olmadığımn tayin ve tefsiri hakkında 

. 3/547 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

ı8 - H arieiye Vekaleti ı930 senesi bütçesinin 
440 mcı faslı unvanının tebdili hakkında ı/857 

numaralı kanun Hiyihasma dair 

ı9 - Harita Umum Müdürlüğü ı930 senesi 
bütçesinin bazı fasıllan arasmda mürrakale yapıl

ması hakkında ı;749, Milli Müdafaa Vekaleti ı930 
senesi hava bütçesinde ı500 liralık mürrakale yapıl
ması haklun da ı;754 ve Milli Müdafaa V ekaleti 
ı930 senesi kara büt-çesinde 5ı8 000 liralık mürra
kale yapılması hakkında ıj755 numaralı kanun 
layihasma dair 

ıo- Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğünün sabık seneler bütçelerinden tediye edilemi
yen borçlarının ı930 senesi Bütçesinden verilmesi
ne dair ıj753 numaralı kanun layihası hakkında 

2ı -Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün ı930 senesi bütçesine 9 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair ı;758 numaralı kanun la-

2- II - ı93ı tarihinde ı 746 numaralı kanun 
olarak · ka:bul edilmiştir. 

ı2 - II - ı93ı tarihinde 616 numaralı ~(arar' o1a
rak kabul edilmiştir. 

23 - II - ı 93ı tarihinde 170 numara]~ t:efsir ola
rak kabul edilm1stir. 

' . .,. 

·, 
9 - III - ı931 tarihinde 1763 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1930 tarihinde ı 728 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - ı930 tarihinde ı 733 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

i • 

yihası hakkında 29 - XII - l.930 tarihinde ı 735 numaralı .kanun 

22 - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umuın Müdür
lüğü 1930 senesi bütçe kanununun 5 inci ınaddesil e 
sarfma mezuniyet verilen 500 000 liranın 672 000 
liraya iblağı hakkında ıj769 numaralı kanun layi
hasına dair 

' ı 1 it i 

23 - İktısat ve Dahiliye VekiHetlerile Emniye
ti Umumiye Umum Müdürlüğü ı930 senesi bütçe
sinde 200 000 liralık mürrakale yapılması hkkında 

olarak kabul edilmiştir. 

29- XII -1930 tarihinde ı7.36 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

• '1/866 numaralı: kanun layihasına dair ı6- III- 1931 tarihinde 1 768 .. numaralı ka.n:un 
olarak kabul edilmiştir. 



-99-

24 - İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 
1.19 OQO lirııJ*, m.ünakale yapılması . hakkında 
1/ 777, İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 
181 623 liralık münakale yapılması hakkında 

1/ 778, İktısat V e kaleti 1930 senesi bütçesinde 
236 000 liralık münakale yapılması hakkında 

],/779, Mill~ M:üdafaa Vek.aleti 1930. senesi hava 
bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/ 780, Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi 
deniz bütçesinde 183 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/ 781, Adliye Vekaleti 1930 senesi 
bütçesinde ll 100 liralık münakale yapılması hak
kında 1/ 783, İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçe
sinde 40 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/ 784, Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü 

1930 senesi bütçesinde 13 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/789, . Maliye Vekaleti 1930 
senesi bütçesinde 80 228 liralık münakale yapıl

ması hakkında 1/ 790, Sıhhat ve İçtirİıai Muave
net Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 21 000 liralık 
münak::ı.lc yapılması hakkında 1/ 791, Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
7 750 liralık münakale yapılması hakkında 1/ 793, 
Adiiye Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 4 000 lira
lık münakale yapılmasına dair 1/ 795, Hariciye 
Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 45 000 liralık mü
llakale yapilması hakkında 1/ 7.96, Posta, Telgraf 
ve Telefon Um um Müdürlüğü 1930 · senesi bütçe
sinde 31 000 liralık münakale yapılınası hakkmda 
1/ 798 numaralı kanun layihalarile İdare Heyeti
nin, Riyaseti Cümhur 1930 senesi bütçesinde 3 . 000 
liralık münakale yapılması hakköıııda 2/ 144 nu-
maralı kanun teklifine dair 26 - l - 1931 tarihinde 1745 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 

25 - İktısat Veldlcti bütçesinin ecnebi müte
hassısları tertibinden ücreti tesviye edilmek üzere 
bir Türk mütehassısının istihdamına mezuniyet ve- · 
rilmesi hakkında 1/ 801 numaralı kanun layİlıasma 

dair 

26 - Jandarma Umu1n Knmandq.nlığı 1930 se
nesi bütçesinde 59 000 liralık . münakale yapılması 
hakkında 1/ 831, Maliye Vekalcti 1930 senesi büt
çesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/833, Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi kara 
'\Jütçe_sinde 3 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/834 ve Adiiye ve İk~ısat Vekaletleri 1930 
senesi bütçelerinde 20 000 liralık münakale yapıl-

12 - ll - 1931 tarihinde 17 48 numaralı ·kanun 
olarak kabul edilmiştir 
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ması hakkında 1/844 numaralı kanun layihalarma 

dair 5- III- 1931 tarihinde 1759 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - Jandaı·ma ve hudut kıtaatı küçük zabitan 
ve efradının usulü iaşeleri hakkındaki kanunun 
2 inci maddesine müzeyyel 1/832 numaralı kanun 
layihasma dair 9 - III - 1931 tarihinde 1762 numaralı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
28 - Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 

teşkilat ve vezaifi hakinndaki kanunun 3 üncü 
maddesinin tadiline dair 1/792 numaralı kanun lil
yihası hakkmda 

29 - Kocaeli lVlebusn İbrahim Beyin, Ordu, 
bahriye, jandarma zabitan ve memurini hakkın

daki kanunun 12 inci maddesinin tefsirine dair 

26- II - 1931 tarihinde 1755 
olarak kabul edilmiştir. 

numaralı kanun 

4/ 48 numaralı takriri hakkında 12- II- 19:31 tarihinde 617 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiktir. 

30 - Konya Mebusu Kazım Hüsnü Bey ve ar
kadaşlarının, Konya Mebusu Merhum Musa Kazım 
Beyin çocuklarnun ıneccanen tahsillerinin temini 
hakkmda 2/143 ve Rize Mebusu Atıf Bey ve 88 
arkadaşmın, Eskişehir Mebusü merhum Salt Beyin 
çocuklarmm tahsil masrafnun Hükı1ınetçe veril
ınesi hakkmda 2/145 numar~lı kanun tekliflerine 
dair 

31 - Maadin nizamnamesinin 50 inci madde
sinin tadiline dair 1/ 878 numaralı kanun layihası 

26- III-- 1931 tarihinde 1786 numaralı · kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

hakkmda 26 - III - 19:31 tarihinde 1794 numaralı kanun 
olarak kalıtll edilmiştir. 

32 - Maarif Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 
49 820 liralık münakale yapılması hakkmda 1/802, 
Gümrükler Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçe
sinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkrnda 
1/804, Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye V eka
I etleri 1930 senesi bütçelerine munzam tahsisat 
verilmesine dair 1/806 ve Milli Müdafaa Vekaleti 
1930 ~enesi kara bütçesinde 100 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/807 numaralı kanun 
layHıalarma dair 

33 - Maarif Vekaleti bütçesinin 561 inci fas
Imdan bir kısim tah_sisatın mütedavil sermaye 
halinde kullaıulmasma dair 1/820 numaralı kanun 

9 - ll - 1931 tarihinde 1747 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

layihası hakkında 2l - lll - 1931 tarihinde 1774 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

34 - Maliye ve İktısat Vekaletlerile Şurayi 

Devlet 1930 senesi bütçelerinde 260 000 liralık 

ınünakale yapılınası hakkında 1/ 863, Gümrükler 
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Umuın Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 3 000 
1 i mlık ınünakale yapılması hakkında ı / 865, İktı
sat VekaJeti 1930 senesi bütçesinde 120 000 liralık 
mürrakale yapılması hakkında 1/ 867, Maliye, Na
fıa ve İktısat V ekaJetleri ı 930 senesi bütçelerinde 
münakale yapılması hakkında 1/868, Mil ll Mü
dafaa Vekaletile Uınum Jandarma Kumandanlığı 
1930 senesi bütçelerinde 127 065 liralık münakale 
yapılması haklutıda 1/ 870, Milli Müdafaa VekfL
leti, 1930 senesi bütçesinde 63 190 lira 15 kuruş
luk mürrakale yapılması hakkında l / 876, Milli Mü
dafaa Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 361 255 li
ralık ınünakale yapılması hakkında 1/ 877, Maliye 
Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 30 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/ 879, İktısat Vekaleti 
1930 senesi bütçesinde 9j_ 973 liralık mürrakale ya
pılması hakkında 1/880 ve Umum Jandarma Ku
nıandan1ığı 1930 senesi bütçesinde 50 000 liralık 

mürrakale yapılması hakkında 1/ 884, Emniyeti U
murniye Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
20 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/885, 
Harita Uınunı Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
3 930 liralık münakale yapılınası hakkrnda 1/ 886, 
Maliye Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 30 000 li
ralık münakale yapılamsı hakkında 1/ 888, Ma
liye ve İktısat Vekaletleri 1930 senesi bütçelerin
de 3 000 liralık münakale yapılması lıakkmd;ı 

1/ 889, Milll Müdafaa Vekaletlerile Harita Unıuın 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçelerinde 48 610 lira
lık münakale yapılınası hakkında 1/ 890, Milli Mü
dafaa ve İktısat Vekaletler-i ] 930 senesi bütçele
rinde 450 000 liralı kmünakale yapılması hakkında 
1/891, lVIilli Müdafaa V ckaletile hava büt
çesi nde 2 500 liralık münakale yapılınası hakkında 
1/892 ve Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi deniz 
bütçesinde 79 826 liralık münakale yapılması hak
kında 1/893 ve Adliye ve İktısat Vekaletlerile Şu
rayi Devlet 1930 senesi bütçelerinde münakale ya
pılması hakkında 1/897 numaralı kanun layihala
rile İdare Heyetinin, Divam Muhasebat 1930' se
nesi bütçesinde 5 000 liralık münakal c yapılması 
hakkında kanun teklifine dair 

35 -Maliye Vekaletilc Düyunu Umumiye 1930 
senesi bütçesinde münakalc yapılması hakkında 

26 - III - 1931 tarihinde 1789, 1790 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/ 765 numaralr kanun layillasına dair 1- I- 1931 tarihinde 1740 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

36 - Manisa Mebusu Yaşar Beyin, üzümleri 
kurutmakta, ziraatte hastalık ve haşarata karşı 

kullanılan kimyevi maddelerin· gümrük ve istihlak 
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resimlerinden muafiyetine dair 2/138 numaralı ka
nun layihası hakkında 

37 - Mart - ağustos 1927 aylarına ait iki lut 'a 
raporun takdim edildiğine dair 3/ 17 numaralı Di
M. Riyaseti tezkeresinin 2 ve üçüncü fıkraları hak
kındaki Df. M. Encümeni mazbatasına dair 

38 - Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere 
İzmir gümrüğüne getirilen adi mermer taşlarm
dan alınan cezayi naktinin affı hakkında 3/577 nu-

26- II- 1931 tarillinde 1756 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - III - 193ı tarihinde Bütçe ve Maliye muşterek 
Encümenlerine 

maralı Başvekalet tezkeresine dair ı2 - III - ı93ı tarihinde 620 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

39 - Milli Müdafaa Vekaletile Askeri J_<'abri
kalar Umum Müdürlüğü ı930 senesi bütçesinde 
39 586 liralık münakale yapılması hakkında l/85ı 
numaralı kanun layİhasile İdare Heyetınin, Büyük 
Millet Meclisi ı930 senesi bütçesine munzam tahsi
sat verilmesine dair 2/ı52, Büyük Mille"t Meclisi 
ı930 senesi bütçesinde 2 800 liralık mürrakale ya
pılması haklanda 2/ 153 ve Divam Muhasebat ı930 
se~esi bütçesinde 10 000 liralık mürrakale yapılma-
sı hakkında 2jı54 numaralı kanun tekliflerine dair ı6- III- 193ı tarihinde ı 769 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
40 - Milli Müdafaa Vekaleti ı930 senesi kara 

bütçesinde ıo 000 liralık mürrakale yapılması hak
kında ı;768, ı930 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasmda 350 0'00 liralık mürrakale yapılması hak
lunda ı;775 ve Umum Jandarma Kumandanlığı 

ve Maliye Vekaleti ı930 s nesi bütçelerinde 446 000 
lir8lık mürrakale yapılması hakkında ı/776 numa-
ralı kanun layihalarma dair 29 -XII - 1930 tarihinde ı 737 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

41 - Muallim maaşlarım vaktinde veremiyen 
vilayetlere yüzde onlardan seksen bin liraya kadar 
ikrazat yapılması hakkında 1/ 760 numaralı kanun 
layihasına dair 

42 - Muhasebei umumiye kanununun 118 inci 
· maddesinin tefsiri hakkında 3/489 numaralı Baş

vekalet tezkeresine dair 

43 - Mübadele ve t effiz muamelelerinin intacı 
ve kat'i t asfiyesi hakkında ı/824 numaralı kanun 

ı9 - I - ı931 tarihinde ı 7 43 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

5 - II - ı93ı tarihinde 6ı3 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

layihasına dair ı9 - III - ı93ı tarihinde ı 77ı numaralı kanun 

44 - Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü 
fıkrasının tefsiri hakkında 3/469 numaralı Başve-

olarak kabul edilmiştir. 

kalet tezkeresine dair ı2 - II - ı93ı tarihinde ı67 numaralı tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 
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45 - Müstafi zabİtandan nisbeti askeriyeleri 
katedilmiş olanlara t ekaüt aidatıarının reddi Hi
zım gelip gelmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/488 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

46 - Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 
memurini hakkındaki kanunun ı2 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/536 numaralr Başvekalet tezkeresi 

29 - XII . - ı930 tarihinde 593 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir . 

hakkrnda 5 - II - ı93ı tarihinde 6ı4 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

47 - Ordu Mebusu Şevket Beyin, emvali mil
liye ve metrukeden müzayede ile satdan gayri 
menkul bedelleri hakkında 2/ı46 numaralı kanun 
teklifi ile Hazineden taksitle gayri menkul mal 
satın almış ·olanlara borçlarımn tediyede kolaylık 
gösterilmesi hakkında 1/817 numaralı kanun layi-
hasına dair · 21 - III - ı93ı tarihinde ı 773 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
48 - Ölçüler hakkında ıj324 nurnaralı kanun 

layihasına dair 26 - III - ı931 tarihinde 1782 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

49 - Pulluk imalathanelerine yardım hakkm
da 1/871 numaralı kanun layihasma dair 

50 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, 
tapu senetlerinde muharrer kıymetin kıymeti haki
kiye olmasma ve istimlakatrn işbu kıymete göre 
İcra edilmesine dair 2jı5 numaralı kanun t eklifi 

26 - III - 1931 tarihinde ı 797 numaralı 
olarak kabul edilmiştir. 

kanun 

hakkında 2 ; II - 1931 tarihinde reddi mutazammrn Bütçe 
Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

51 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşamn, 
belediyelerden yüzde iki nisbetinde merkezi hüku
met vergisi alınmasına ve tarik bedelinin msfınrn 
belediyelere · ait olmasma dair 2/ 19 numaralı kanun 
teklifi hakkında 

52 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanrn, 
ziraat bölükleri teşkili hakkında 2/ 22 numaralı ka
nun teklifine dair 

53 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşamn, 

tiyatro ve sinema biletlerinden yalmz yüzde on nis
betinde vergi alınması hakkında 2/ 123 numaralı 

kanun teklifine dair 

54 - Sabık Saruhan mutasarrıfı vekili Aziz 
Raşit Beyin mezkur memuriyet esnasmdaki maaş 
ve harcırahı hakkında ı;872 numaralı kanun layi
hasına dair 

.. 

2 -II- 193ı tarihinde reddi mutazammın Bütçe 
Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

2 - II - 193ı tarihinde reddi mutazammın Bütçe 
Encümeni mazbatasr kabul edilmiştir. 

19 - I - 193ı tarihinde 602 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - III - 1931 tarihinde ı 796 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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55 - Sabık Musul ve Gergük l\1ebusları Naim 
zade Nuri ve Nazim Beylerle müteveffa Mcmet Nu, 
ri Bey verescsine gayri menkul mal verilmesi hak-
kında ıj894 numaralı kanun layihasma dair 26 -III - 193ı tarihinde ı 785 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
56 - Seferele ve sefer mahiyetindeki mühim ha

rekatı askeriye ile büyük manevralarda askere ve
rilecek gıda hakkında ı/860 numaralı kanun H1-
yihasma dair 23 - lll - 1 93ı tarihinde 1776 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 
57 - Seyyar küçük sıhhat memurlarının zati 

binek hayvanıarına yem bedeli verilmesi haklanda 
lj71ı numaralı kanun layihasına dair 26 - II - 1931 tarihinde 1754 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 
58 - Sinni mükellefiyete vusulden sonra ya

pılacak tashihi sin muamelatının tekaüt ve saire 
gibi bütün muamelatı askeriyece de ınuteber olmı
yacağı hakkında bir karar ittihazına dair 3j 388 
numaralı Başvekalet .tezkeresi hakkında 21 - III - 193ı tarihinde Bütçe ve Milli Müda

faa müşterek Encümenine 

59- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 1930 
senesi bütçesinde 10 400 liralık münakale yapıl-

ması hakkında 1/ 761, Nafıa Vekaleti 1930 senesi 
bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/ 766, ı930 senesi bütçe kanununa merbnt 
(D) cetvelinde tadilat yapılmasına dair 1/ 767 
numaralı kanun layihalarile İdare Heyetinin, Bü-
yük Millet Meclisi 1930 senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesine dair 2/ 142 numaralı kanun 

; 

teklifi hakkmda 25 - Xll - ı930 tarihinde 1732 nunuı.ralı kanun 

60 - Sıvas Mebusu Remzi Beyin, 8 hazil·an 
1929 tarih ve 1513 numaralı kanunun 1 inci mad
desinde muharrer müddetin 9 haziran 1934 tari
hine kadar terndieli hakkında 2/ 147 numaralı ka
nun teklifi ile 1927 ı;rıali senesi nihayetine kadar 
Milli Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hak
kındaki kanuna bazı maddeler, tezyiline dair 1/ 800 

ol ar ak luı bu 1 edilmiştir 

numaralı kanun layihası hakkında 26 - III - 193ı tarihinde 1783 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

6ı - 'l'eşviki sanayi . kanununun 7 inci madde
sinin C fıkrasının tefsirine da i e 3/ 122 numara.lı 
Başvekalet t ezkeresi hakimıda 5 - If - J931 tarihinde İktısat Encüıneniııe 

62 - Tömbekilerden istihlak vergisi alınıp a-
lınmıyacağrnın tefsiri hakkında 3/ 504 mımaralr 
Başveka.let tezkeresine dair ı - I - 1931 tarihinde 1739 numara h kanun ·ola

rak kabul edi l miştir 

63 - Türkiye dahiline otomatik oyuncak ma
kinleri· ithal etmek ve bunları işletmek hakkmıiı 
münhasıran Himayei Etfel Cemiyetine verilmesi 



-105-

hakkında 1/839 numaralı kanun liiyihasma dair 

64 - 28 nisan 1930 tarihli askeri tekaüt ve 
istifa kanununun bazı maddelerini muaddil kanu
nun ı inci ve 2 inci maddelerinin tefs1rine dair 

26 - III - ı931 tarihinde J 786 numaraJı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

3/572 numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 21 - III - 1931 tarihinde 624 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

6!5 - 22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı 
kanunun tefsiri hakkında 3/548 numaralı Başve
kaJet tezkeresine dair 

66 - 24 mayıs 1928 tarih ve 1291 numaralı 
kanunun 1 inci maddesine merbut 2 numaralı cet
velin tadiline ve 4 numaralı haşiyesinin 3 üncü 
fıkrasınm tayyine daü· 1/794 numaralı kanun layi-

21 - III - 1931. tarihinde 625 numara,h karar 
olarak kabul edilmiştir. 

lıası hakkında 26 - II - 1931 tarihinde 1753 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

67 - 1336 senesinden 1929 &eııesi nihayetine 
kadar yapılan sarfiyattan mahsubu yapılınıyan me
baliğ hakknıda 1/875 numaralı kanun la.yihasımı 

dair 26 - lll - ı931 tarihinde 1801 numaralı kanun 
olarak kabul edilmişti r. 

68 - 20 - XI - ı338 tarih ve 282 numaralı kanu
nun tefsiri hakkmda 3/325 numaralı Başvekalet 

tezkeresine dair 25 - XII - 1930 . tarihinde 592 numaralı karar 
o l ıHak kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninden· gelen mazbatalar 

Umumi H eyete Dahiliye Encümeninden 13 mazbata gelmiş olup bunlardan 9 zu kanun, 2 si 
tcfsir, ı i karar olarak kabul edilmiş ı i de reddedllmiştir. 

ı - Ankara şehri sn tesisatının ikmali için lü
zum görülen tahsisat haklunda 1/ 864 numaralı ka-
nun l iiyih asına dair 

2 - A~keri memnu mmtakalarda bulunan ve 
eşhasa ait olan gayri menkulatnı . bedelsiz olarak 
cmlaki milliye ile değiştirilmesine dair k anun layi
hasının tesrii intacı hakkında 3/415,~08 numaralı 

Başvekiilet tezkerelerile askeri memnu mıntakalar
da bulunan ve eşhasa ait olan gayri menkuHıtın 

bedelsiz olarak emlaki milliye. ile değiştirilmesine 
dair 1/341 numaralı kanun l ayihası hakkında 

3 - Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Şn
rayi Devlet kanununun 25 inci maddesinin tefsiri 

23 - III - 193ı tarihinde ı779 numaralı kanun 
olara){ kabul edilmiştir. 

26- 1- 1931 tarihinde ı744 numaralı kanun o1a
rak kabul edilmiştir . 
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hakkında 4/ 105 numaralı takririne dair 

4 - İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin 
muaddel 10 uncu maddesine bir fıkra ila.vesine dair 

26 - III- 1931 tarihinde 171 numaralı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

1/ 862 numaralı kanun layihası hakkında 9 - III - 1931 tarihinde 1760 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - lVIemurin kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında 1/ 850 numaralı kanun layihasına 

dair 

6 - Muallim maaşlarını vaktinde veremiyen 
vilayetlere yüzde onlardan seksen bin liraya ka
dar ikrazat yapılması , hakkında 1/ 760 numaralı 
kanun layihasma dair 

7 - Mübadele ve teffiz muamelelerinin intacı 
ve kat 'i tasfiyesi hakkında 1/824 numaralı kanun 

23 - III - 1931 tarihinde 1777 numaralı kaiıuıı 
olarak kabul edilmiştir. 

19 - . I - 1931 tarihinde 17 43 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

layihasına dair 19 - III - 1931 tarihinde 1771 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

8 - Ölçüler hakkında l/324 numaralı kanun 
layihasına dair 26 - III - 1931 tarihinde 1782 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
9 - Sabrk İstanbul Mebusu Süreyya Paşamn,. 

belediyelerden yüzde iki nisbetinde merkezi Hü
kumet vergisi alınmasına ve tarik bedelinin nıs

fının belediyelere ait olmasına dair 2/ 19 numaralı 
kanun teklifi hakkında 

10 - Sabrk İstanbul Mebusu Süreyya Paşa
mn, tiyatro ve sinema biletlerinden ya lmz yüzde 
on nisbetinde vergi alınması hakkında 2/123 nu-

2 - 1,1 - 1931 tarihinde reddi mütazammın Bütçe 
Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

maralı kanun teklifine dair 19 - I - 1931 tarihinde 602 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

ll - Türkiye Cümhuriyetile Romanya Kırallığr 
arasında aktedilen mezarlıklarm muhafazasrmı 

dair İtilafnamenin tasdikı hakkında 1/773 numa
ra l,r kanun layihasına dair 

12 - Vilayetler umumi idaresi kanununun 
muaddel 140 rncr maddesinin tefsiri hakkında 
3/509 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

13 - 13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı ka
nunun 2 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair 

23 - lll - 1931 tarihinde 1780 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştjr. 

1 - I - 1931 tarihinde 165 numaralı tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 

1/ 887 numaralı kanun layihllsr hakkında 26 - III - 1931 tarihinde 1798 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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Divaru Muhasebat Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete Divam Muhasebat Encümeninden 6 mazbata gelmiş olup bunlardan 5 i kanun ve 
ı i de karar olarak kabul edilmiştir. 

ı - Eylul - teşrinisani ı929 aylarrna ait rapo
run takdim kılmdığma dair 3j5ı3, ki'munuevvel 
ı929 - şubat ı930 aylarına ait raporun takdim kı
lmdığma dair 3j5ı4, mart - mayıs ı930 aylarına 

ait raporun takdim kılmdığma dair 3/515 ve ha
ziran - ağustos 1930 aylarma ait raporun takdim 
kılmdığına dair 3j5ı6 numaralı Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi hakkında 20 - XII - 1930 tarihinde 590 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir 

2 - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün 1927 senesi hesabı kat 'isi hakkında 1/770 
numaralı kanun layİhasile Hudut ve Sahiller Silı
hat Umum Müdürlüğünün 1927 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığına dair 
3/537 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke· 
resi hakkında 16 - III - 1931 tarihinde 1765 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 
· 3 - İstanbul Darülfüunun 1926 senesi hesabı 

kat 'isi hakkında 1/759 numaralı kanun layİhasile 
İstanbul Darülfünununun 1926 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/330 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke
resine dair 

4 - İstanbul Darülfünunu 1927 senesi hesabı 

kat 'isi hakkında 1/659 numaralı kanun layİhasile 

İstanbul Darülfünunun ı927 senesine ait mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 

3/588 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tez
keresine dair. 

5 - Konya Ovası Sulama İdaresinin ı927 sc
nesi hesabı kat 'isi hakkında 1/764 numaralı kanun 
layİhasile Konya Ovası Sulama İdaresinin ı927 

senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/539 numaralı Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresine dair 

6 - Tahlisiye İdaresinin ı927 senesi hesabı 

kat 'isi hakkında ı;527 numaralı kanun layİhasile 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin ı927 sene
sine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılm
dığı hakkında 3/538 numaralı Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresine dair 

29 - XII - 1930 tarihinde 1734 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

19 - III - ı931 tarihinde ı 770 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ı6- III - 193ı tarihinde 1766 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

· ı6- III - ı93ı tarihinde ı 767 nınuaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

• 
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Hariciye encümeninden gelen mazbatalar , 

Umumi Heyete Hariciye Encümeniııden ll mazbata g·elmiş ve hepside kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

ı- Hli harpte bulunan ordular yaralılarınnı teh
vini iztrrap ve islahr halleri ve üseraya .yapılacak 
muamele hakkmdaki mukavelenarnelerin tasdikma 
dair ıj745 numaralı kanun layihasr hakkında. 26 - III - ı93ı tarihinde ı79ı numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir . 

2- Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükumeti 
arasmda mün'akit iadei mücrimin mukavelename
sinin tasdiki hakkında J/772 numaralı kanun la
yihasma dair. 

3 - Türkiye Cümhuriyetile Çekoslavakya Hü
kumeti arasmda aktedilmiş olan ticaret ve seyri
.sefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında J/854 
numaralı kanun layihasrna dair. 

4 - Türkiye Cümhuriyetile İsviçre }<~ederal 
Meclisi arasmda mün'akit ticaret ve ikamet mü
kaveleşinin tasdiki hakkmda ıj838 numaralı ka
nun layihasma dair. 

5 - 'l'ürkiye Cümhuriyetile İta l ya Krallığı 
arasında akit ve imz aolunan konsolosluk mukave
lesinin tasdiki hakkında ıj750 numaralı kanun 

26 - lll - 1931 tarihinde 1800 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

26 - Lll - 1931 tarihinde 1799 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

26 - HI - 193ı tarihinde 1793 numaralı kanun 
ola ·ak kabul edilmiştir. 

layihasma dair. 26 - Ul - 193ı tarihinde ı 788 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

6 - Türkiy,e Cümhuriyetile J aponya İmpara
tOrluğu ı')orasmda aktolunan ticaret ve seyrisefain 
mukavelesinin tasdiki hakkmda 1/837 numaralı 
kanun layİlıasma dair. 

7 - Türkiye ve Litüanya Cümhuriyetle~·i ara
smda aktedilen muhadenet_ muahedenamesinin tas
diki hakkmda ıj811 numaralı kanun layihasma 
dair. 

8 - Türkiye Cümhuriyctile Romanya Krrallrğr 
arasında aktedilen mezarlıklarm muhafazasına 

dair İtilafnamenin tasdikr hakkında ıj773 numara-

26 - III - J 93ı tarihinde ı 793 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

23 - III - ı931 tarihinde 1781 numaralı kanun 
olarak kabtıl edilmiştir. 

Jr kanun layihasma dair 23 - III - ı93ı tarildndc ı780 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

9 - Türkiye Cümhuriyctile Yunanistan Hü
kumeti arasmda aktedilen dostluk, bitaraflrk, uz
laşma ve hakem mualıedenaıncsile mcrbutu bahri 
kuvvetlerin tahdidine mütedair protokolun tasdilu 1 
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hakkında 1/786 numaralı kanun liiyihasma dair 

lO .~ Türkiye Cümhariyeti ile Yunanistan Hü
kumeti arasında aktedilen . ikamet, tiearet ve seyri
sefain mukavelenamesinin tasdikı hakkında 1/787 
numaralı kanun liiyihasına dair 

ll - ı3 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı ka
nunun 2 inei Iriadaesine hir fıkra ilavesine dair 
ı;887 numaralı kanun layiliası hakkında 

12 - lii - ı93ı tarihinde ı.75.2 numa't'alı kanun 
·· cıbirak kabul edilmişti:r: 

1 
. 5 -•III - 193ı tarihinde 1758 numaralı kanun ola-
rak kabul · edilmiştir. 

26- III- 193ı tarihinde ı798 numaralı 
olarak kabul edilmiştir. 

kanun 

İktısat Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete İktısat Encümeninden 18 mazbata gelmiş olup bunlardan ı5 i kanun, 2 si tefsir 
ve ı i de karar olarak kabul edilmiştir. 

ı - Erzincan Mebustı Saffet Bey ve 2 arkada
şının, gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesi
n in 4 üncü fıkrasııun tadili hakkmda 2jı57 numa
ralı kanun teklifine dair 

2 - Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesi
nin 7 inci fıkrasında muharrer 3 iincü şekildeki 

müddetin yalnız mezkür şekle münhasır olup ol
madığının tefsiri hakkında 3/ 485 numaralı Başve
kfılet tezkeresine dair 

3 - Hayvanlarm sağlık zabıtası haklundaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair ıj830 

numaralı kanuıı lil.yihası hakkında 

4 - lsHUu hayvanat kanununun 4 ünGÜ mad
desinin tadiline dair ı;8ı9 numaralı kanun layi-

26 - III - 193ı tarihinde ı795 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

12 - II - 1931 tarihinde 6ı6 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir 

23 - III - ı93ı tarihinde ı775 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

lıası hakkında ... 9 - III - 1931 tarihinde ı76ı numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

5 - Kadastro kanununun 3 üncü maddesinin 
tefsiı;i hakkında 3/580 numaralı BaşvelciJet tez
keresine dair 

6 - Karadeniz Boğazı T ahlisiye idaresinin teş
kilat ve vezaifi hakkındaki kanunun 3 üncü mad
desinin tadiline dair .l/792 numaralı kanun layi-

5 - III - ı93ı tarihinde ı69 numaralı tefsir 
. olarak kabul edilmiştir 

lıası hakkında 26 - II - ı931 tarihinde 1755 numara1ı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin, tica
ret kamınuun 386 ıncı maddesinin tadiline dair 
2jı38 numaralı kanun teklifi hakkında . 

' 
12 - II - ı931 tarihinde i749 mimaralı ' kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

• 
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·- - 8 :___ Maadin nizaninamesiiıin 50 -inci madde

sinin tadilirre dair 1/878 m1niaraJı kanuıi layihası 
hakkında · 26 ~ III - 1931 tarihinde 1794 nuinaralı kanun 

· olarak kabul edilmiştir. 
9 - Manisa Mebusu Yaşar Beyin, üzümleri 

kuı;utmakta , ziraatte hastalık' ve haşerata·. karşı 

kullanılan kimyevi maddelerili gümrük ve istihlak 
resimlerinden mı-iafiyetine dair 2/189 numaralı 
kanun teklifi hakkında . 26 - II - 1931 tarihinde -1756 numaralı kanun 

10 - Ölçüler hakkında 1/324 numaralı kanun 
layihasına dair 

ll- Pulluk imalathanelerille yardım hakkkm- · 

olarak kabul edilmiştir. 

26 - III - 1931 tarihinde 1782 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

da 1/871 numaralı kanun layihasna dair 26 - III - 1931 tarihinde 1797 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

12 - Tömbekilerden istihlak vergisi alınıp 

alınmıyacağının tefsiri hakkında 3/ 504 numaralı 
Başveldlet t ezkeresine dair 1- I - 1931 tarihinde 1739 numaralı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

13 - Türkiye Cümhuriyetile Çckoslovakya Hü
kümeti arasmda aktedilmiş olan ticaret ve seyrise
fain mukavelenamesinin tasdiln hakkinda 1/ 854 nu
maralı kanun layihasrna dair 

ı 4 - Türkiye dahiline otomatik oyuncak ma
kineleri ithal etmek ve bunları işletmek hakkının 

münhasıran Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi . . 

26 - III - ı93ı tarihinde· 1799 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

hakkında ı;839 numaralı kanun layihasma dair 26- III- 1931 tarihinde ı 787 numaralı kanun ola-

15 - Türkiye Cümhuriyetile İspanya İmpara
torluğu arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain 
mukavelesinin tasdikı hakkında ı/837 numaralı 

rak kabul edilmiştir. 

kanun layİlıasma dair 26 - III - 193ı tarihinde ı 792 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

ı6 - Türkiye Cümhuriyetile' İsviçre · F ederal 
Meclisi [\-rasında m ün 'akit ·ticaret ve ikamet muka
velesinin tasdiki hakkında ıj838 numaralı kanun 
layİlıasma dair 

ı7 -Türkiye Cümhuriyeti ü e Ynnanist:in Hü
kümeti arasında aktedilen ikamet, ticaret ve seyri- · 
sefain mukavelenamesinin tasdikı hakkında ı;787 

numaralı kanun layiha~ına dair 

. ' 

ı8 - Zabitai saydiye nizamnamesinin 29 uncu 
maddesinin tefsirine dair 3/ 574 numaralı Başveka
let tezkeresi hakkında 

1 

26 - III - ı93ı tarihinde ı 793 nurharalı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

5 - III- ı931 · tarihinde 1758 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - Iii - ı93ı tarihinde ı68 mtmaralı tefsir ola
rak kabul edifmiştir. _ 
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Maliye Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete Maliye Encümenindeı;ı 26 mazbata gelmiş olup bunlardan ll i kanun, 2 si tefsir, 
9 ziı karar olarak kabul edilmiş; 2 si reddedilmiş ve 2 si de encümenlere tevdi krlmmıştır. 

1 - Askeri ve mülki tekaüt kanununun 8 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/ 532 numaralı Başve-
kalet tezkeresi hakkında 19 - I - 1931 tarihinde 166 nilmaralı tefsir ola

rak kabul edilmiştir 
2 - Askeri ve mülk'i tekaüt kanminnun 58 inci 

maddesinin tefsirine dair 3/ 533 numarah Başveka-
let tezkeresi hakkmda 2 - II - 1931 tarihinde 609 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir 

3 - Askeri meınnu mintakalarda bulunan ve 
eşhasa ait olan gayri menkulatm bedelsiz olarak 
emlaki milliye ile değiştirilmesine dair kanun layi
hasının tesrii intacı hakkmda 3/ 415,508 numaralı 
Başveka.let tezkerelerile askeri memnu ımntaka
larda bulunan ve eşhasa ait olan gayri menkulatın 
bedelsiz olarak enılaki milliye ile değiştirilmesine 
dair 1/ 341 nuınarah k~nun layihası hakkında 26 - I - 1931 tarihinde 1744 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 
4 - Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi 

İdaresinin teşkilat ve vezaifine dair kanunun ta
dili hakkında 1/ 757 numaralı kanun Hiyihasma 
dair 

5 - Eytam maaşr müstahaklarmm devlet hi
dematmda bir vazifeye tayinleri halinde maaşla
rının kesilip l5:esilmiyeceğinin tefsiri hakkında 

3/ 529 numaralı Başvekalei tezkeresine dair . 

6 - Gümrük taı·ife kanununun 5 inci madde
sinin 7 inci fıkrasnıda muharrer 3 üncü şekildeki 
ınüddetin yalnız mezkı1r şekle münhasır olup ol
madığının tefsiri hakkınaa 3/ 485 numaralı Baş-

26 - III - 1931 tarih'inde 1784 ımınaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

2 - II - 1931 tarihinde 17 46 numaralı kanun 
ola ra k kabul edilmiştir 

vekalet tezkeresine dair 12 - II - J931 'tarihinde 616 numaralı ~arar. 
ol ara k ka bul edilmiştir . 

7 - Karade'tıiz Boğ·azı Tahlisiye İdaresinin 
teşkilat ve vezaifi hakkındaki kanunün 3 ü.ncü 
maddesinin tadiline dair 1/ 792 numaralı kanuıı-

la.yihası hakkında 26 - II - 1931 tarihinde 1755 numaralı kamm 
ola'rak kabul edilmiştir 

8 - Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin , ordu, 
. bahriye, jand~rma, zabitan ve . memurini hakkm
daki kanunun 12 inci maddesinin tefsiriııe dair 
4/ 48 numaralı takriri hakkında 12 - II - 1931 taripinde 617 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir 
9 - Manisa Mebusu Yaşar Beyin, üzümleri 

kurutmakta, ziraatte hasta lık ve h aşarata karşılık 



kullanılan kimyevi maddelerin gümrük veistihlak 
resimlerinden muafiyetine dair 2/138 numaralı ka-

, nun .teklifi . ha:~kmda 26 - II - 1931 tarihinde 1756 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

10 -Mart - ağustos 1927 aylarına ait iki kıt
a raporun takdim edileliğine d~ıir 3/17 numaralı 
bivanı Muhasebat Riyaseti tezkeresinin 2 ve 3 ün

·.eu fıkr-aları hakkındaki Divaıu Muhasebat Encü
meni mazbatasına dair 

ll - Muhasebei umumiye kamınunun 118 inci. . 
-. :maddesinin tefsiri Jliakkmda. 3/489 numaralı _Baş

vekalet tezkeresine dair 

12 - Mübadele ve teffiz muamelelerinin intaru 
ve kat 'i tasfiyesi hakkında 1/824 numaralı kanun 
layihasına dair 

13 - Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/469 numaralı Baş-

9 - III - 1931 tarihinde Bütçe ve Maliye Müşte-
rek Encümeni:ne. · 

5 - II - 1931 tarihinde 613 numaralı karar 
olar.ak kabul edilmiş,tir. 

19 - III - 1931 tarihinde 1771 . numaralı ka:ni.m 
olarak kabul edilmişti,r. 

. vekalet te-zkeresine dair 12 - n - 19-31 taıtihinde 167 numamh te:f.Sir 
olarak kabul edilmiştir. 

14 - Müstafi zabİtandan nisbeti askeriyeleri 
katedilmiş olanlara tekaüt aidatıarının redeli la
zım gelip gelmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/48.8 
numaralı Başvekalet tezker~sine d:air 29 - XII - 1930 tarihinde 593 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 
15 - Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 

memurini hakkındaki kanunun 12 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/536 numaralı Başvckalet tezkere-
si hakkında 5 - II - 1931 tarihinde 6.14 numaralı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

16 - Ordu Mebusu Şevket Beyin, emvali mil
liye ve metrukeden rnüzayede ile satılan gayri men
kul bedelleri hakkında 2/ 146 numaralı kanun tekli
fi ile hazineden taksitle gayri menkul mal satın 

-alıpış olanlara borçlarını tediyede kolaylık göste
rilmesi hakkında 1/817 numaralı kannn layihası
na dair 

17 - Sa b ık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, 
tapu senetlerinde muharrer kıym.etin kıymeti ha
kikiye olmasına ve istimlak:atm işbu kıymete göre 
İcra edilmesine dair 2/15 numaralr kanun teklifi 

2.1 - III - 1931 tarihinde 1773 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir-. 

hakkında 2 - Il- ı931 tariliinde · reddi mutazammın Bütçe 
. Encümeni . mazbatası kabul edilmiştir. 

· :: 18 ı-:-- : .Sab.ıık İstanbul ' .Meb:usu Snreyya Paşanın, 
belediyelerden yüzde iki ~ nisbetinde merkezi Hüku-
met vergisi alınmasına ve tarik bedelinin nısfmm 
belediyelere ait olmasına dair 2/ 19 numaralı kanmı. 
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teklifi hakkında 2 - II - 1931 tarihinde reddi mutezammın Bütçe 

Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 
. 19 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, 

Tiyatro ve sinema biletlerinden yüzde on nisbetinde 
vergi alrnması hakkmda 2/ 123 mımaralı kanun 
tcklifine dair 19- I - 1931 ta~ihindc 602 numaralı karar- olarak 

kabul edilmiştir. 

20 - Sinni mükellefiyete vusulden sonra ya
pılacak tashihi sin muameH1tınrİı tekaüt ve saire 
gibi bütün muamelatı askeriyecede· muteber olmı
yacağı hakkında bir karar ittihazına dair 3/388 
numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 

21 - Sıvas Mehusn Remzi Beyin , 8 haziran 
1929 tarih ve ] 513 numaralı kanunun 1 inci mad
desinde muharrer müdeletİn 9 haziran 1934 tarihi
ne kadar temelidi hakkında 2/147 numaralı ka
nun teklifi ile 192.7 mali senesi nihayetine kadar 
milli Hü-kumet bütçelerine müteallik bvrçlar hak
kmdaki kanuna bazı maddeler tezyiline dair 1/ROO 

Bütçe, Maliye ve Milli Müd~faa E.rıcüme11lerin
den mürekke]l Muhtelit Encümene. 

numaralı kanun la.yihası hakkında 26 - III - 1931 tarihinde 1783 numaralı kanun 
olarak ka bul edilmiştir. 

22 - Tömbekilerden İstihlak vergisi alınıp 
almmıyacağııun tefsiri hakkmda 3/504 numaralr 
Başvekalet tezkeresine dair ı - I - 193] tarihinde 1 739· numaralı kanun 

olarak kabul ed ilmişt ir . 

23 - Türkiye dahiline otomatik oyuncak ma
kineleri ithal etmek ve bunları işletmek hakkının 

münhasıran Himayei Etfal Cemiyetine verilmes·i 
hakkında 1/839 numaralı kanun layihasıa dair 

26 - HI - 1931 tarihinde 1787 numaralı · kanun 
24 - 28 nisan ı3339 tarihli askeri tekaüt ve olarak kabul edilmiştir. 

istifa kanununun bazı maddelerini ınuaddil ka-
nunun ı inci ve 2 inei maddelerinin tefsirine dair· 
3/572 numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 21 - III - 1931 tar ihinele 624 ııumaralr karar 

olar8k kabul edilmiştir·. 
25 - 22- haziran 192'7 tarih ve 1122 numaralı 

kanunun tefsiri hakkmchı 3/54R ııumıırn Ir Başve
k ii let tet~keresine dair 

26 - 24 mayıs 1928 tarih ve ı291 numaralı ka
nunun ı inci maddesine merbnt 2 numaralı cetve
l in tadiline ve 4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fık
rasının tayyine dair 1/794 numaralı kanun layiha-

21 - Ili - 1931 tarihindE> 625 numa.rnlı karar 
olar·ak kııhul ed ilmi ştir. 

sı hakkında 26 - II - 1931 tarihinde 1753 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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Maarif Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete Maarif Encümeninden 3 mazbata gelmiş olup bunların 2 si kanun ve 1 i de karar 
olarak kabul edilmiştir. 

ı - Muallim maaşlarını vaktinde veremiyen 
vilayetlere yüzde onlardan seksen bin liraya kadar 
n~razat yapılması hakkrnda ı;760 numaralı kanun 
layihasına dair 

2 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, 
tiyatro ve .sinema biletlerinden yalnız yüzde on 
nisbetinde vergi alınması hakkında 2/ı23 numaralı 
kanun teldifine dair 

3 - Tedrisatı iptidaiye kanununa bir madde 
t ezyiline dair ı;874 numaralı kanun layihası hak
kında 

ı9 - I- ı93ı tar;ihinde 
rak kabul edi lmiştir. 

1743 numaralı knun ola· 

. ' 

ı9 - I - ı93ı tarihinde 602 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 -III- ı93ı tarihinde ı 778 numaralı 
olarak kabul edilmiktir. 

' 

kanun 

Meclis Hesapları Tetkiki Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete M. H . Tetkiki Encümeninden 3 ımı zbata gelmiş olup bunl arın 3 ii de katar ola
rak kabul edilmiştir. 

ı - Büyük Millet Mecl isinin mayıs, haziran 
ve temmuz ı930 ayl arı hesabatr hakkınd a (5/ 59 
numaralı) 20 - XII - ı930 tarihinde 591 münaralr kar ar 

olm·ak kabul edi lmiştir 

2 - Biiyük Millet Meclis i ağustos, eylul, teş

rinievvel 1930 ayları hesabatı hakkında (5/ 63 nu-
maralı) ı9 - III - ı93ı tarihinde 623 numaralı karar 

olarak kabul edi l miştir 

3- Büyük Millet Meclisi ve müşteıni l atmdaki 

eşya hakkında (5/6 numaralı ) 23 - III - ı931 tarihinde 626 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir 

Milli Müdafaa Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi H eyete Milli Müdafaa Encümeninden 15 mazbata gelmiş olup - bmılardan 6 sı kanun, 
8 zi karar olarak kabul edilmiş ve ı t anesi de Bütçe, Mal iye ve Milll Müdafaa Encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene verilmiştir. 

ı - Askeri Şahıslar tarafından işlenil en suç
ların af ve tecili hakkında 1/746 numaralı kanun 
layihasrna dair. 8 - 1 - 1931 tarihinde 1741 numaralı kan~m 

olarak kabul edilmiştir. 
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2 __:_ Askeri meınnu n11ntakalar kanununun ba
zı maddelerinin tadili hakkmda ı;8ı2 numaralı 

kanun layihasma dair. 

3 - Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı 

maddelerinin tefsiri hakkmda 3/541 numaarlı Baş
vekalet tezkeresine dair. 

4 - Bursa Maarif M.üdürlügü sicil katibi 
Süreyya ve hususi muhasebe memurlarından Ek
rem Beylerin istiklal madalyasile taltifleri hak
kmda 3/557 numaralı Başvekület tezkeresine dair. 

5 - Devletle alükalarr katedilen bilunıum as
keri ve mülki nıemurlarla zabitan ve eytam ve 
eramilin tekaüt aidatıarının iadesine dair kamuıun 
birinci maddesinin tefsiri hakkmda 3/445 numaralı 
Başvekület tezkeresine dair. 

6 - Hali harpte bulunan ordular yaralı l arıımı 

tehvini iztirap ve islahi halleri ve üseraya yapıla

cak muamele hakkındaki mukavelenarnelerin . tas
dikine dair ıj745 numaralr kanun layihaşı hak
kmda. 

7 - Kocaeli Mebusu İbrahim Süreyya Beyin , 
Ol'du, 'bahriye, jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun ı2 inci maddesinin tcfsiriııc 

ı2 - III - ı931 tarihinde ı 764 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

] 9 - I - 1931 tarihinde 
olarak kabul edilmiştir. 

2' - II - 193ı tarihinde 
olarak kabul edilmiştir . 

60ı numaralı karar 

610 numaralı karar 

5 - II - 1931 tarihinde 6ı2 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

26 - III - ı93ı tarihinde ı 791 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

dair 4/48 numaralı takriri hakkında 12 - ll - 193ı tarihinde 6ı7 numaralı karar 
Ölarak kabul edilmiştir. 

S - Müstafi zabİtandan nisbeti askeriyeleri ka
tedilmiş olanlara tekai.lt aidatlat·mrn redeli lazım 

gelip gelm iyeceğinin tefsiri hakkında 3/488 nu-
maralı Başvckalet tezkeresine dair 22 - XH - 1930 tarihinde 593 mimarali karar 

olarak kabul edilmiştir. 

9 - Sefer ve sefer mahiyetiııdcki mühim hare
katı askeriye ile büyük manevralarda askere ve
rilecek gida hakkında ıj860 numaralı kanun la
yi h asma dair 

ıo - Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapı
lacak tashihi sin muamelatının tekaüt ve saire g·ibi 
bütün muamelatı askeriycce de muteber olmıyacağı 
h;;ıkkrnda bir karar ittihazına dair 3/388 numaralı 

23 - III - 1931 tarihinde ı776 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresi hakkında 21 - HI - ı931 tarihinde Bütçe, Maliye MüŞtet
rek Encümenine. 

ll - Türkiye Cümhuriyetile Romanya Kıral
lığı arasmda aldedilen mezarlıkların muhafazası 

na dair İtilafnamenin tasdiki hakkında 1/773 nu-
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maralı kanun layihasma dair 

12 - Türkiye Ciiıhhuriyetile Yul'Uinistan Hü
kümeti arasında aktedilen d-ostluk, bitaraflık, uz
laşma ve hakem muahedenamesile merbutu •bahri 
kuvvetlerin tahdidine mütedair protokolun tasdikı 

23 - lU - 1931 tarihinde 1780 numaralı kanun 
olarak kabul . edilmiştir. 

hakkında 1/ 786 numaralı kanun layillasına dair 12- II - 193ı tarihinde 1752 numaralı kantı.n ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
· Yüzbaşı Ahmet ve Tahsil memuru İbrahim Beyler 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 575 
ve 618 numaralı kararlarm Umumi H eyette müza-
keresine dair 4/ 91 numaralı takriri hakkında 9- II - ı931 taı· ihiııdc 6ı5 numaralı karar olarak 

kabul ediimiştiı· . 

ı4 - 28 nisan ı330 tarihli askeri tekaüt ve isti
fa kanununun bazı maddelerini muaddil kanunun 
1 inci ve 2 inci maddelerinin tefsirine dair 3/572 
numaralı Başvekalet tezkoresi hakkında 2ı- III- ı93ı tarihinde 624 numaralı kara r olac 

rak kabul edilmiştir. 
ı5 - 22 haziran ı927 tarih ve 1122 numaralı 

kanunun tefsiri hakkmda 3/ 548 numaralı Başve-

kaJet tezker esine dair 2ı - III - 193ı tarihinqc 625 numaralı .karar ola
rak ka;bul edilmiştir. 

Nafıa Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi H eyete Nafıa Encümeninden 3 mazbata gelmiş olup bunlardan ı i kanun olarak kabul 
edilmiş, ı i Hükümet tarafmdan geri almmış ve ı i de reddedilmiştir. 

1 - Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi 
İdaresinin teşkilat ve vezaifine dair kanunun tadİ-
li !ıakkmda 1/ 757 numaralİ kanun layillasına dair 26 --III- 1931 tarihinde ı 748 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

2 - Mühendislik ve mimarlık hakkrndaki ka- · 
ııuna bir madde tezyiline dair 1/771 numaralı ka-
nun layihası hakkında 24- I- 193ı tarihinde Hükümet tarafından gen 

almmıştır. 

3 - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşanm, 
belediyelerden yüzde iki nisbetinde merkezi hükü
met vergisi alınmasına Ye tarik bedelinin ıusfımn 
belediyeler e ait olmasma dair 2/ı 7 numaralı ka-
nun teklifi hakkında 2- II- 1931 tarihinde reddi mütezammm .Büt<:,e 

Encümeni mazbatasr kabul" edilmiştir. 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninden gelen mazbatalar 

, Umumi Heyete Sıhhat ve İ. M. Encümenindeıı 3 mazbata gelmiş olup bunlardan ·2 si kanun ola
ra k kabul edilmiş ve l i de Ad liye · Encümenine verilmiştir. 

1 - Arıkanı İstiklal Mahkemesince 10 sene 
hapse mahkum edilen Süleyman Radi Beyin sıhhl 
vaziyetinden dolayı geri kalan cezasının affi hak
kında 3/ 559 numaralı Başveldl. let tezkeresine dair 

2 - Seyyar küçük sıhhat menıurlarmm zati 
binek hayvanıarına yem bedeli verilmesi hakkm
da 1/ 711 numaralı kanun layihasına dair 

3 - Tababet ve şuaba~ı san'atlaruun tarzı. 

iceası haklerndaki kanuna müzeyyel 1/ 752 numa-
ralı kanun layihası hakkında 

19 - Ili - ı93l tarihinde Adliye Encümenine 

26 - li - 193ı tarihinde ı 754 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

8 - XII - ı930 tarihinde 1729 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

Ticaret Encümeninden gelen evrak 

Umumi Heyete '!'icaret Encümeniden ı mazbata gelmiş ve bu da İktısat Encümenine verilmiştir. · 

ı - Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesi
nin (C) fıkrasımn tefsirinc dair 3jı22 numaralı 

Başvekalet tezkeresi haklanda 5 - li - 193ı tarihinele 1ktısat Enciimenine. 

Ziraat Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete Ziraat Encüemninden ı ınazbata gelmiş ve bu da reddedilmiştir. 

ı - Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşamn, 
ziraat bölükleri teşkili hakkında 2/22 numaralı ka-
nun teklifine dair 2 - ll - ı931 tarihinele redeli mutazaınınm Bütçe 

Encüıneni mazbatası kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümenden gelen mazbatalarr 

Umumi Heyete Bütçe ve Maliye Muhtelit Encümeninden 2 mazbata gelmiş olup bunlardan ı 
karar olarak kaJml edilmiş ı _ inin ele müzakeresi 4 üncü devreye tehir edilmiştir. 

ı - lVIart - ağustos ı927 aylarrna ait iki kıt 'a 
raporun takdim edileliğine dair 3jı 7 numaralı Di. 
lVI. Riyaseti tezkeresinin 2 ve 3 üncü :fıkraları hak-
lundaki Di. M. Encümeni mazbatasrna dair 23 - III- ı93ı tarihinde 4 üncü intihap devresi

ne müzakeresi tehir edilmiştir. 
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2 Münhal bulunan Divanı Muhasebat 
Birinci Reisliği için gösterilen namzetler hak-
kında (5/ 66 numaralı) 26- III- ı93ı tarihinde 628 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyete M. K. Muvakkat Encümeninden 4 mazbaıta gelmiş olup bunlardan ı i kanun, ı i 
tefsir ve 2 si d karar olarak kabul edilmiştir. 

ı - Ecuebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti 
hakkındaki kanuplarrn ücretli müstahdemine teş
mil edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair 3/493 nu-
maralı Başvekalet tezkeresi hakkında ıo - I - 1931 t arihinde 600 numaralı karar ola

rak kabul edilmiştir 
2 - Hakimler kanununun 20 inci maddesinin 

müeccel olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkm-
da 3/ 547 numaralı Başvek&,let tezkeresine dair 23 - III - 193ı tarihinde 170 numaralı tefsir 

olarak kabul edilmiştir 
3 - Me~urin kanununun bazı maddelerinin 

tadili hakkında 1/ 850 numaralı kanun layİlıasma 
dair 23 - III - 1931 tarihinde ı 777 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir 
4 - Memurip. kanunu~ıun 2 inci muvakkat 

maddesinin 2 inci fıkrasının tefsiri hakkında 1/593 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 23 - III - 1931 tarihinde 627 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir 



3 - Heyeti Umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Kanunlar 

N° Hulasası Tarihi 

ı728 ı930 senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 24 teşrinisani ı930 

ı729 Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı İcrasına dair 11-IV-ı928 tarih 
ve ı2ı9 numaralı kamtna müzeyyel kanun ıo kanunuevvel ı930 

1730 Hakimler kanununun 37 inci maddesinin ilgasma dair kanun 26 kanunuevvel ı930 
ı 73ı Ankara şehri İmar Müdürlüğünce yapılacak istikraza Maliye 

Vekaletinin kefalet eylemesi hakkında kanun 26 kanunuevvel ı930 
ı 732 ı930 senesi bütçesinde münakale ve bazı tadilat yapılmasma dair 

kanun 3ı kanunuevvel ı930 
ı 733 Hudut ve Sahiller Sıhhat Um um ı,nüdürlüğünün tahsisat harici taah-

hüdatmm sureti tediyesine dair kanun 30 kanunuevvel ı930 
1734 İstanbul Darülfünununun 1926 ma:ll senesi hesabı kat 'i kanunu 31 kanunuevvel ı930 
1735 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1930 senesi bütçesine 

tahsisatı munzamme itasına dair k;anun 3ı kanunuevvel ı930 
1736 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüği! 1930 senesi bütçe kanu 

nunun 5 inci maddesile sarfma mezuniyet verilmiş olan 500 000 
liranın 672 000 liraya iblağma dair kanun · 31 kanunuevvel 1930 

1737 1930 senesi bütçesinde münakale yapılmasma dair kanun 30 kanunuevvel ı930 
1738 Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki ı452 

numaralı kanunun 13 üncü maddesinin tadİline dair kanun 
1739 295 numaralı kanunun ı3 üncü maddesinin ilğası hakkında kanun 
ı 740 Hariciye Vekaletile İngiltere Sefareti arasmda sulhen tesviyesi takar

rür eden mebaliğ hakkında kanun 
1741 Askeri şahıslar tarafından işlenip askeri mahkemelerce rüyet ve 

hükme raptedilen veya henüz görülmekte olan suçların af ve teciline 
dair kanun 

1742 ı930 senesi bütçesine fevkalade tahsisat verilmesine dair kanun 
1743 Muallim maaşları için _vilayetlere ikraz mezuniyetine dair kanun 
1744 Memnu mıntakalarda yapılan istimlak bedellerinin tesviyesi hakkın-

da kanun 
17 45 ı930 senesi bütçesinde münakale i crasına ve tahsisatı fev kalade ve-

rilmesine dair kanun 
ı 746 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 47 inci maddesine bir fıkra tez

yiline dair kanun 
1747 
1748 

ı930 senesi bütçesi munzam tahsis~t ve münakale kanunu 
1930 bütçe kanununun 5 inci maddesine merbut D cetvelinin tadili 
hakkmda kanun 

1749 865 numaralı ticaret kanununun 386 mcı maddesinin tadilf hakkında 
kanun 

ı 750 1930 senesi bütçesinde münakale yapılınasma dair kanun 

10 kanunusan i 
10 kanunusan i 

10 kanunusanİ 

10 kanunusanİ 
12 kanunusanİ 
2ı kanunusanİ 

1 şubat ı93ı 

ı şubat 193ı 

6 şubat ı93ı 
10 şubat ı93ı 

22 şubat ı93ı 

22 şubat ı93ı 
14 şubat ı93ı 

ı93ı 

1931 

ı93ı 

ı93ı 

ı93ı 

ı93ı 
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Hulasası Tarihi 

1751 . 1930 senesi Evkaf bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 22 şubat 1931 
1752 Türkiye Cümhuriyeti ile Yunanistan Hükumeti arasında. aktedilen 

dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem ınuahedenamesi üe ınerbutu 
bahri kuvvetlerin tııhdidine ınütedair protokollin tasdikı hakkında 
kanun 22 şubat 1931 

1753 Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna - merbut cetvell eri n tadiline 
dair kanun 4 mart ı93ı 

ı 754 Seyyar küçük sıhhat ıneınurlarına yem bedeli verilmesine dair ka-
nun 4 mart ı93ı 

ı 755 Tahlisiye İdar~sinin teşkilat ve vazaifi hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesiLin tadiline dair kanun 4 mart ı93ı 

ı756 Ziraatte kullamlan hazı maddelerin gümrük resminden muafiyeti 
hakkmda k~l}Un 4 mart 1931 

1757 Büyük Millet Meclisi uzasımn ta h si sat ve_ harçimhlan hakkında 
ki ı()ı3 numaralı kanunun birinci maddesiıli muaddil kanun 7 mart ı93ı 

1758 Türkiye Cümhuriyeti ile Yunanistaıı Hükfurı-eti arasmda aktolu-
nan ikamet, tiçaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hak
kında kanun 

ı759 ı93ı senesi l?ütçesinde münakale yapıl masına dair kanun 
ı760 İntihabı mebusan kanunu muvııkkatinin lO uncu maddesine hiı· fık-

ra ilavesi hakkında kanun 
ı76ı lslaln hayvanat kanununun 4 üncü maddesini muaddil kanun 
ı 762 94-7 numaralı kanunun 2 in ci maddesinin ta diline da ir kanun 
ı 763 Harici ye Vekuleti 1930 senesi bütçesinin 44 üncü fas h unvanmm 

tebdili hakkında kanun 
1764 Askeri memnu ınıntakalar kanununun birinci maddesinin (A) fık

rasite on dördüncü maddesinin tadili hakkında kanun 
ı765 Hudut ve Sahiller Srhhat Umuın Müdürlüğünün ] 92p senesi hesabı 

kat 'i kanunu 
] 766 Konya Ovası Sulama İdaresinin 1927 senesi hesabı kat '1 kanunu 
1767 Karad!'Jniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin1927 senesi hesabı kat 'i kanunu 
1768 1930 senesi bütçesinde ınümıkale İcrasına ve tahsisatı fevkaH1de veril-

ınesine dair kanun 
1769 1930 senesi bütçesinde münaluıle icrasma ve tahs i satı fevkalfide ve-

ri lmesin,e dair kanun , 
1770 İstanbul Darülfünununun 1927 mali senesi hesabr kat 'i karnmu 
1771 Mübadele ve teffiz işlerinin k~t'i tasfiyesi ve intacı hakkında kanun 
1772 Nakliye vasıtal arı hakkmdaki kanuna merbut cetvelin tadiline dair 

kanun 
1773 Hazineden taksitle gayri menkul mal satın a l mış ol an l aı·m taksit 

bedellerinin tecili hakkında kanun 
1774 Maarif VBkaleti emrinde bulunan Meslek Mektepleri atelye ve satış 

evleri için t ahsis olunacak ınüt~davil sermaye hakkında kanun 
1775 Hayvanlarm sağlık zabıtasr kanununun ~2,46 ve 4-8 inci maddelerinin 

tadili hakkında kanun 
1776 Kuvvetli tayin kanunu 
1777 Memurin kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında kamuı 

9 mart 1931 
7 mart 193] 

9 mart 1931 
14 mart 1931 
14 mart 1931 

9 mart 1931 

14 mart 1931 

18 mart 1931 
18 mart. 1931 
18 mart ı931 

1b m::ı.ı.t 1931 

1 'i mart 1931 
22 mart 1931 
22 mart 1931 

24 mart 1931 

24 mart 1931 

24 mart 1931 

25 ınart 193ı 

25 mart 1931 
25 mart 1931 
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N° Hulasası Tarihi 

ı 778 Türkiyede ilk tahsillerini mektepte yapacak türk vatandaşı çocuk-
larm türk mekteplerine girmelerine dair ve 23 eylul ı329 tarihli 
tedrisatı iptidaiye · kanununa m üzeyyel kanun 25 mart ı93ı 

1779 Ankara şehri su tesisatı için yapılacak istikraza ait kanun 25 mart 1931 
1780 Türkiye Cümhuriyeti ile Romanya Kırallığı arasmda aktedilen (me-

.zarlıklarm muhafazasına dair ) İtilafnamenin tasdiki hakkında ka-
nun 28 mart ı93ı 

178ı Türkiye Cümhuriyeti ile Lituanya Cümhuriyeti arasında aktolunan 
muhadenet muahedesinin tasdiluna dair kanun 28 nıart ı93ı 

1782 Ölçüler kanunu 1 nısan ı931 
1783 1927 mali senesi nihayetine kadar Milli Hükumet bütçelerine müte-

allik borçlar hakkmdaki ı513 numaralı kanuna müzeyyel kanun 30 mart 193ı 
1784 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin teşkilat ve va-

zaifine dair olan ı042 numaralı kanunun tadili hakkındaki 1483 
numaralı kanuıtun hazı maddelerinin tadiline dair kanun 30 mart 1931 

1785 Esbak Musul ve Gergük Mebusları Naimzade Nuri ve Nazım Bey-
lerle müteveffa Memet Nuri Bey ailesine gayri menkul emval ve-
rilmesine dair kanun 30 mart ı93ı 

1786 Konya Mebusu merhum Musa IGzım Bey ile Eskişehir Mebusu 
merhum Sait Beyin çocuklarının tahsil ettirilmesine. dair kanun 30 mart 1931 

1787 Türkiye dahiline otomatik oyuncak ühal etmek ve bunları işletmek 
hakkrnm Himayei Etfal Cemiyetitıe münhasır olduğuna dair kanun 30 mart ı93ı 

1788 Türkiye Cümhuriyetile !talya Kırallığı arasmda akit ve imza olunan 
konsolosluk mukavelesinin tasdiki hakkmda kanun 30 mart 193ı 

ı789 ı930 senesi Seyrisefain İdaresi bütçesine tahsisat verilmesine dair 
kanun 30 mart ı931 

1790 1930 senesi bütçesinde münakale icrasma ve tahsisatı fevkalade veril-
mesine dair kanun ·30 mart ı931 

1791 Hali ha'rpte bulunan ordular yaralılarmlll tehvini iztirap ve ıslahi 
halleri ve üseraya yapılacak muamele hakkmdaki ı temmuz ı929 ta
rihinde Cenevreele in 'ikat eden siyasi konferans tarafından ihzar ve 
27 temmuz 1929 da imza olunan iki adet mukavele ile bir senedi niha-
inin tasdikine dair kanun 30 mart 193ı 

ı 792 Türkiye Cümhuriyeti ile Japonya İmparatoğluğu arasmda mün'akit 
ticaret ve seyrisefain mukavelesinin tasdikine mütedair kanun 30 mart 1931 

1793 'rürkiye Cümhuriyeti ile !sviçre Federal Meclisi arasmda mü n 'akit 
ticaret mul;\.avelenamesinin tasdikine dair kanun 30 mart 193ı 

1794 26 mart 1322 tarihli maadin ııizamnamesinin 50 inci maddesinin taeli-
line dair kanun 30 mart ı93ı 

1795 Gümrük tarifesi kanununun 4 · üncü maddesinin 4 numaralı fıkra-

smrn tadili hakkında kanun 30 mart 1931 
1796 Sabık Saruhan Mutasarrıfı Aziz Raşit Beyin mutasarrıf vekaletinde 

ı797 

1798 

1799 

iken maaş ve harcırab olarak aldığı mebH1 ğnı tazınin ettirilmemesi 
' hakkında kanun 
Pulluk kanunu 
13 mayıs ı926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 üıci maddesine bir 
fıkra tezyiline dair kanun 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Cüınhuriyeti arasmda aktolu-

30 mart ı93ı · 
30 mart ı93ı 

30 ınart ı93ı 



122-

N° Hulasası Tarihi 

nan tiearet ve seyrisefain mukavelesinin tasdikma mütedair kanun 30 mart 1931 
1800 Türkiye Cüınhuriyeti ile Alınanya Hükumeti arasında m ün 'ak it iadei 

mücrimin ınuahedenaınesinin tasdikma dair kanun 30 mart 193ı 
1801 1336 senesinden · 1929 senesi nihayetine kadar mahsubu yapılınıyan 

sarfiyatın sureti ınahsubuna dair kanun 30 mart ı93ı 

Tefsirler 

ı65 İdarei umumiyei vilayat kanununun 116 ve ı40 ıncı maddeleri 
karnma kaim 99 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri 

ı66 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 8 inci maddesinin tefsiri 
ı67 lVIusakkafat vegisi kanununun 4 üncü maddesinin tefsiri 
168 Zabrtai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesinin tefsiri 
ı69 Kabotaj kanununun 3 üncü maddesinin tefsiri 

ma-
ı lduunusanİ 

ı 9 kanunusan i 
ı2 şubat ı93ı 

2 mart ı93ı 
5 mart ı93ı 

ı 70 Hakimler kanununun 20 inci maddesinin tefsiri 23 mart ı93ı 
ı 71 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun ı93 üncü maddesinin tefsiri 26 mart ı93ı 

Kararlar 

ı93ı 

ı93ı 

585 Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beye beyanı itimat olunduğu ha!dnnda ıs teşrinisani ı930 

586 Bartının Ahmet Paşa köyünden Kınalıoğullarından Alioğlu Memedin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 

587 Şükrüoğlu Deli İsmail, Ahmetoğlu Mahir, Alioğlu İzmiz 
Faikoğlu Tevfiğin ölüm cezasına çarprimaları hakkında 

588 Jandarma neferi Memetoğlu İbrahimin ölüm cezasına 
hakkında 

İsmail ve 

çarpılması 

589 Konya Mebusu merhum lVIusa Kazım Beyin cenazesinin Konyaya 

29 teşrinisan i 1930 

29 teşrinisan i ı930 

29 teşrinisani ı930 

nakli hakkında 8 kanunuevvel ı930 
590 Eylul ı929 :ağustos ı930 aylarma ait Divam l\'Iuha.sebat raporları 

hakkında ittihaz olunan mukarrerata dair 20 kanunuevvel 1930 
59ı Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tctkik ve teftiş neticesi 

hakkında 20 kanunuevvel ı930 
592 20 - II - ı338 tarih ve 282 numaralı kanunun tefsirine mahal olmadığı 

hakkında 25 kanunuevvel ı930 
593 lVIüstafi zabİtandan nisbeti askeriyeleri katedilmiş olanlara tekaüt 

aidatlarımn reddilazım gelip gelmiyeceğinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 29 kanunuevvel ı930 

594 J\IIencmen kazası ile Manisa ve balıkesir merkez kazalarında idarei 
örfiye ila;u hakkında ı kanunusanİ ı931 

595 Çıldırın Meredis köyünden Zilaloğullarından Seferoğl u Pehlivanın 

ölüm cezasına çarpılması hakkında ı kanunusanİ 193ı 
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Hulasası Tarihi 

596 Dörtyolun Ocaklı köyünden Hacı Abdurrahmanoğlu Kavlak Musta-
fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında ı kanunusanİ İ93ı 

597 Gerzenin Sarıyar köyünden Tonkaloğullarından Şakiroğlu Rasimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında ı kanunusanİ ı93ı 

598 Şilenin Manşar köyünden İmamoğullarından Kara İbrahimoğlu Sü-
leymanın ölüm cezasına çarpılması hakkında ı kanunusanİ 193ı 

599 Zilenin Şehkolu mahallesinden Abdurraufoğullarından Nurioğlu 

Örnerin ölüm cezasına çarpılması hakkında ı kanunusanİ ı93ı 

600 Ecuebi k;adınlarla evlenmek mcmfmiyeti hakkındaki kanunların 

ücretli müstahdemine teşmil edilip edilmiyeceğinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 10 kanunusanİ ı93ı 

60ı Askerlik mükellefiyeti kanunu hakknıda 
602 Sinemalar hakkında 
603 !stanbul Mebusu Haydar Beyin mebusluğunun sukutu hakkında 
604 Bor kazasının Avşiviran köyünden Murtazaoğullarmdan Musaoğlu 

Bekirin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
605 Çorumlu Mustafaoğlu Alımedin ölüm cezasma çarpılması hakkında 
606 Kozamu Onluk Köyünden Solak Süleymanoğlu Hasan Alinin ölüm 

cezasına çarpılması hakkında 

607 Ordunun Gölköy Nahiyesinin Aydoğan Köyünden Bayramoğlu lVIe
rnet ve Memetoğlu Mahmudtm ölüm cezasına çarprimaları hakkında 

608 Menemen Kazası ile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarındaki örfl 
. idarenin bir ay daha temelidi hakkında 

609 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 58 inci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığı hakkında 

610 Bursa maarif müdürlüğü sicil katibi Süreyya ve hususi muhasebe 
memurlarmdan Ekrem Beyleri n istiklul madalyasi ile taltiflerine, ka
nuni imkan olmadığı hakkında 

611 Menemenele vaki haclise failierinden 28 inin ölüm cezasma çarpılma
larına, ikisinin cezasının tahvillerine ve ı i hakkmcla tahlükata mahal 
kalmaclığına dair 

612 Devletçe alakaları katedilen bilılınnın askeri ve mülki memurlarla 
zabitan ve ~ytam ve cramiline tekaüt aidatlarınm iadesine dair olan 
kanunun birinci maddesinin mühtacı tefsir olmadığı hakkında 

6ı3 Muhasebei umumiye kanununun 118 inci maddesinin muhtacı tefsir 
olmadığı hakkında 

6ı4 Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 
ı2 inci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkmda 

615 Yüzbaşı Ahmet Efendinin, tekaüt maaşnuri kidemli yüzbaşılık üze
rinden verilmesine kanuni imkan olmadığı hakkında 

616 Gümrük tarjfe kanununun 5 inci maddesinin 7 inci frkrasmda muhar
rer (azami bir sene zarfmda) kaydi hakkında 

617 Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hakkrndaki kanu
nun ı2 inci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 

6ı8 1darei örfiyenin, Manisa ve Balrkcsir . merkez kazalarmdan kaldırıl

ması ve Menemen kazasında ise 8 mart 1931 tarihine kadar temelidi 
hakkında 

619 Yeniden mebus intihabı yapılmasına dair 

ı9 kanunusanİ ı93ı 

ı9 kanunusanİ ı931 

19 kanunusanİ ı93ı 

26 kanunusanİ ı93ı 

26 kanunusanİ ı93ı 

26 kanunusanİ ı93ı 

26 kanunusanİ 1931 

2 şubat ı93ı 

2 şubat 193ı 

2 şubat ı93ı 

2 şubat ı931 

5 şubat 193ı 

5 şubat ı931 

5 şubat 193ı 

9 şubat ı931 

ı2 şubat 193ı 

ı2 şubat 1931 

26 şubat ı93ı 
5 mart ı93ı 
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Hulasası Tarihi 

620 Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere İzmir gümrüğüne g·etirilen 
' adi mermer taşlarmdan alman nakti ce7.anın iadesi hakkında 12 mart 1931 

621 Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen memurin ha kkmdaki 854 nu-
maralı kanunun 1 inci ma.ddesile 460 numa.mlı avukatlık kanunuııun 
2 inci. maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 16 mart 19.31 

622 Kütahyamn Ortagireği köyünden ölüm cezasına çal'pılaıı Ahmet-
oğlu Hüseynin cezasnun on beş sene hapse tahvili hakkında 16 mart 1931 

623 Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tetkik ve teftiş netice-
si hakkında 19 mart 1931 

624 Askeri tekaüt ve istifa kanununun bazı maddelerini muaddil ka-
nunun 1 inci ve 2 inci maddelerinin tefsirine mahal olmadığı hak-
kmda 21 mart 1931 

625 Askeri malfıllerİn terfibine dair olan 22 haziran 1927 tarih ve 1122 
numaralı kanunun tefsirine mahal olmadığı hakkında. 

626 Büyük Millet Meclisi ve müştemilatındaki eşya hakkında 
627 

628 

629 

Memurin kanununun 2 inci muvakkat maddesinin 2 inci frkraımım 
tefsirine mahal olmadığı hakkında 
Divam 

1
Muhasebat Bir·inci Reisliğine sabık İstanbul Mebusu Fuat 

Beyin ·İntihabı hakkında 

Büyük Millet Meclisinin tatili faaliyet etmesi hakkında 

21 mart 1931 
23 mart 1931 

23 mart 1931 

26 mart 1931 
26 mart 1931 · 
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Divanı Muhasebat )) 6 5 o 1 o o o o o 
Harici ye « ' 
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İktısat . )) 18 15 2 ı o o o o o 
Maliye )) 26 ı ı 2 9 o 2 2 o o 
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Meclis Hesaplarının Tetkiki )) 3 o o 3 o o o o o 
Milli Müdafaa )) 15 6 o 8 o 1 o o o 
Nafıa )) 3 1 o o 1 o 1 o o 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet )) 3 2 o o o 1 o o o 
Teşkilatı Esasiye )) o o o o o o o o o 
Ticaret )) ı o o o o 1 o o o 
Ziraat )) 1 o o o o o 1 o o 
Ad. ve Teşkilatı Esasiye Muhtelit :ıı o o o o o o o o o 
Bütçe, Maliye )) :.ı 2 o o 1 o o o o 1 
Bütçe, Maliye ve M. Müdafaa :ıı )) o o o o o o o o o 
Memur in kanunu Muvakkat :ıı 4 1 1 2 o o o o o 
Orman kanunu layihası )) )) o o o o o o o o o 
Vilayetler idarrsi kanunu )) )) o o o o o o o o o 

ı 
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204 115 12 56 2 8 9 ll 1 



C - Riyaset Divan1n1n mesai hulasas1 

••• 

· Reis Balıkesir Mebusıı K azi m Pş. 
Reis Vekili Bwrsa » Re f et B. 

» » !stanbul » Nıwettin Ali » 
» » Trabzon » Hasan » 

1 dar· e Amiri Bolıı » Falih Rifki » 
» » Ç anaJ.clwle » Şükrü » 
» » Denizli » N ecip Ali » 

Kat ip Afyon K. » Ruşen Eş'ref » 
» Tokat » SüTeyya Tevfik » 
» DerM:zl'i » H ayda'r Rüştü » 
» Yozgat » Avn'i » 

1 Riyaset Divanı dördüncü içtima senesi zarfında 12 defa İçtima etmiş ve 23 mukarrerat ittihaz 
ptmiştir. Bu bapta tanzim kılınan bir cetvel aşağıya derç olunmuştur: 

inikat 
No. 

n 

Il 

III 
III 

IV 

IV 
V 

Karaı: 

ro. 

] 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 

Taeihi 

. 13 - XI - 1930 

13 - XI - 1930 

13 - Xl - 1930 

13 - XI - 1930 
20 - XI - 1930 

20 - XI - 1930 

29 - XI - 1930 
29 - XI - 1930 

14 - XII - 1930 

14 - XII - 1930 
8 - I - 1931 

V erilen kararın hnlasasr 

Zabıt kaleminde münhal bul una n st e no memurluklarına Rüştü, 
·uri, Necdet, ve Necmi Beylerin tayinleri hakkında . 

Kütüphane Encümeııi azalrğma İdare Heyetinden Necip Ali Be~ 
yin intihap edild i ği hakkında 

Stenoğrafi Muallimi Benaroya Efendiye teşı·inievvel 1930 ta
rihinden itibaren 250 lira ücret verilmesi hakimıda 
Azayi kirarndan 3 zate mezuniyet verildiği hakkmda 
Teşrinisaninin 25 inci günü içtima edecek olan umumi tayyare 
kongeesine Aydın Emin Fikri, Maraş Behçet, Zonguldak Rifat, 
Tokat Süreyya, Denizli H aydai- Rüştü, Balıkesir Osman Niyazi, 
İzmir Kamil, Samsun Ali Rana, Mardin Ali Riza Beylerin ve 
Diyarbekir Kazım Paşanm iştirak etmeleri hakkında 
Reisicümhur Hazretlerinin ikametlerine mahsus olmak üzere 
bir Riyaseti Cümhur konağı inşası hakkında 
Azayi kirarndan 3 zate mezuniyet verildiği hakkında 
1930 senesi Meclis bütçesinin ~uhtelif fasıl ve maddelerine 
184 474 lira munzam tahsisat itası ve EskişehirMebusu Ali Ulvi 
Beyin ailesine 3 000 lira verilmesi hakkındaki İdare Heyeti tek
lifinin muvafık görüldüğü hakkmda 
Sıvas hattııun küşat resmine giden azayi kiramın harcİrahların
dan fazla aldıkları miktarın tahsisatlarmdan kat'ına ve Nafra Ve
kaletnin daveti üzerine zabıt tutmak üzere gönderilen memur
lara Meclisten verilen avansların istirdadile N afıa Vekaletince 
tesviyesi hakkında 
Azayi kirarndan 3 zate mezuniyet verildiği hakkında 
Azayi kirarndan 14 zate mezuniyet verildiği hakkında 
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İnikat Karar 
No. No. 'farihi V erilen kararın hulasasr 

VI ı2 15 - I - 193ı !stanbul Mebusu Haydar Beyin 15 teşrinievvel ı930 tarihinden
beri Meclisi Aliye devam etmediğinden teşkilatı esasiye kanunu
nun 28 inci maddesine tevfikan mebusluğunun sukutu lazım gel
diği ve izinsiz geçirdiği bu iki aya ait tahsisatının dahili nizam
name mucibince istrdadına dair 

VI 
VII 

VIII 

IX 

IX 

X 

X 

XI 

XI 

XI 
XII 

13 
14 

15 

16 

17 

ı8 

19 

20 

21 

22 
23 

15 - I - 193ı Azayi kirarndan üç zate mezuniyet verildiği hakkında 
J 7 - III - ı93ı İdare Heyetinin, Riyaseticümhur bütçesinin mefruşat ve demir

baş faslından 3 000 lira tenzilile 39 uncu işletme faslma nakli 
hakkındaki kanun tekli.finin muvafrk göriiidüğüne dair 

29 - I - 193ı İdare Heyetinin, Meclis bütçesinin 10 uncu faslından ı 000 
lira tenzil edilerek ayni bütçenin 788 numaralı kanunun tatbikr 
masrafına zam ve ilavesi hakkındaki kanun teklifinin muvafrk 
görüldüğüne dair 

ı - II - 193ı İnşası tekarrür eden Riyaseti Cümhur konağınm inşaat işlerinin 
idare, takip ve intacl için Hiyaset Divanmm inşaat nınuruna 
ait salahiyeti haiz olmıyarak kararlarını Divana arzetmek üz(ıı·e 
Reis Vekili Refet, İdare Amirleri Necip Ali, Şükrü, Falift Rifkr 
ve Divan Katibi Süreyya Beylerden mürekkep hir komisyon 
teşkil edil diği hakkında 

ı - II - l 93ı Reisicümhur Hazretleri için yapılacak yeni dairenin hali hazır
da ikamet huyurdukları binanın yakınında bulunan arsa üzerin
de inşa edileceğinden ve arsada mevcut kayalarm barut atıla
rak çıkarılması hali hazır ikametkahlarım tehlikeye ilka ede-
bileceğinden bunun fenni vesaitle ve pazarlık suretile yaptırılması 
hakkındaki komisyon kararrmn muvafık görüldüğüne dair 

2 - III - ı931 ı930 senesi Divam Muhasebat bütçesinin 58 inci harcirah faslın
dan 10 000 lira tenzil edilerek ayni bütçenin 788 numaralı ka
nunun tatbikr masarifi faslma ilavesi hakkrndaki İdare Heyeti 
tarafından tanzim olunan kanun teklifinin muvafık görüldüğü 
hakkında 

2 - III - 193ı 1930 senesi Meclis bütçesinin 2 inci faslının birinci maddesine 
90 000 lira ilavesi hakkında İdare Heyeti tarafından tanzim edi-
len kanun teklifinin muvafrk görüldliğüne dair · 

17 - III - ı93ı "Absbury Park, müze müdürlüğünden gönderilen mektup mün
derecatr müzelerle alakadar mahiyette görüldüğünden Maarif 
Vekaletine tevdiiıie dair 

17 - III - 1931 Divam Muhasebat ilavei üışaatı için İdare Heyetinin 40 000 
liraya kadar teaahhudat İcrasına mezuniyet verildiği hakkında 

ı 7 - III --ı93ı Aza yi ki ramdan 6 zat e mezuniyet verildiği hakkında 
26 - III - 1931 Reisicümhur Hazretlerinin İkarnetleri için yapılacak binamn, 

kat'i keşifler-e nazaran, matlup olan mülfemmeliyet ve metaneti 
haiz olmak üzere evvelce tahsis edilen 360 000 lira ile inşası ka
bil olamıyacağmdan, binauru inşaat bedeli için bilmü~akasa ta
karrür· edecek fiat esas olmak üzere yukarıda yazılı miktarm 
yüzde ellisine kadar fazlasile mukavele akit ve imzası için İn
şaat Komisyonu Riyasetin~ salahiyet verildiği hakkmda 



Ankara 
Antalya 
BalıkesiT 
Çorum 
Edi1·ne 
Erzincan 
! zmir 
Kayseri 

Ç-E ncü menleri n mesai hulasalan 

··-
Daimi encümenler 

ADLİYE ENCUMENl 

Reis : :Manisa 
M az b ata M ııharriri : K ocaeli 

Mebusu Mustafa F evzi B . 
» S alahattin » 

Kôiip : Balıkes1:r » Sadık » 

M ebuııs lhsan B.Kocael'i Mebıısıı Rağıp 

» Ahmet Saki »Konya » Mıısa Kazırıı 
» Osman Niyazi »Konya » R efik 
» jJfiinir »Konya » T evfik FikTet 
» H asan I-I ayrt: »Mardin » l1·fan Fen:t 
» Abdiilhak »Manisa » K emal 
» En veT » "_Muğla » Ali Nazmi 
» Reş·it » Yozgat » Hamdi 

Zonguldak M ebıısu Nazif B. 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Encümen, 42 ( ı2 layiha, 4 teklif, 24 tezkere, 2 takrir işten 25. şini in taç etmiş geri kalan ı 7 
iş dahili nizamnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Layihalar 

No. Bulasası 

1/ 501 Bazı mahaller menkul mallarmda hususi olarak mev
cut bulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi hakkmda 

1/ 672 Smai mülkiyet kanunu la.yihası 

1/ 746 Askeri şahıslar tarafından işlenen suçların af ve te-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

cili hakkında 8 - I - 1931 tarihinde 17 41 numaralı 
. .... . "' r . - r • ... ~ .• ~ ~ .. • - ·;o~ " · .. . 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 763 Hakimler kanununun 37 inci maddesinin ilgası hak-
kında 20- XII - 1930 tarihinde ı 730 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir 
1/ 765 Maliye Vekaleti 1930 bütçesinde münakale icrası 

hakkında · ı- I- 193ı tarihinde ı740 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/772 Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti ara
smda münakit iadei mücrimin mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 26- III -1931 tarihinde 1800 nurna

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1;'808 Şurayi Devlet kanununa bazı maddeler tezyili hak-
kında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 836 İcra ve ifliis kanununun tadili hakkmda Dahil! nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/841 Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline dair ll- III -1931 tarihinde Maliye En
cümenine 

1/ 845 Ceza kanununun 160 m cı maddesinin değiştiril mesi 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 846 Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128 - 148 ve 
154 üncü maddelerin in değiştirilmesi h n k km da Dahill nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

1/ 856 · Devlet davalarrm intaç eden avukat ve saireye veri
lecek ücreti veka let hakkındaki kanunun birinci 

2/50 

maddesine merbut cetvele hir fıkrı:ı ilavesine dı:ıiı· 19- III -1931 tarihinde Bütçe Eıı

cümcninc 

Teklifler 

Konya (Hamdi B.) -Ziraat odaları teşkiline dair Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibinee hükümsüz kalmıştır. 

2/82 Giresun (Hakkı Tarık B.) -Bazı müesseselerde sahip-
. siz kalan haklara dair Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2/139 Konya (Tevfik Fikret B.) - Ticı:ıret kanununun 386 
rncı maddesinin tadiline dair 12- II- 1931 tarihinde 1749 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/141 Malatya (Mahmut Nedim B.) - Ankar~ Şehri !mar 
Müdürlüğü tarafmelan inşa eelilen hal hakkmda 29- XII- 1930 tarihinde Hükümet ta

rafından geri almmıştır. 

Tezkereler 

3/400 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun (6) 
mcı maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibincc hükiimsüz kalmıştır. 

3/ 490 Bartmm Ahmet Paşa Köyünden Kmalıoğullarrndan 
Alioğlu Memeelin ölüm cezasma çar·pılması hakkmda 
Başvekalet tezkeresi 29- XI- 1930 tarihinde 686 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/491 

- 130-

Hulasası 

Çrldn-m Meredis köyünden Zil aloğullarmdan Safer 
oğlu pehliyanm ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

3/492 Dörtyolun Ocakh köyünden Hacı Abdurrahmanoğlu 
Kavlak Mustafanm ölüm cezasına çarpılması hakkm
da Başvekalet tezkeresi 

3/494 Gi resun nahiyesinin Ağırlık mahallesinden Sür
melioğullarmdan Mustafaoğlu Yusufun ölüm ceza
sına çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/4.95 İlgazm Karaca Viran mahallesinden Eski Ahu· Kö
yünden Ömeroğlu Himmetin ölüm cezasına çarpılması 

Muamelesi 

ı - I - ı93ı tarihinde 595 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ı- I -ı93ı tarihinde 596 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamp.amenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkında Başvekal et tezkeresi ·Dahili nizamnamenin 69 uncu mad~ 

3/496 Jandarma neferi Memetoğlu İbrahimin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/498 Kütahyanın Orta Gireği köyünden Ahmetoğlu Büse
yinin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başveka-

d esi mucibince hükümsüz . kalmıştır. 

29- XII - 1930 tarihinde 588 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

let tezkeresi 16 - III - ı93ı tarihinde 622 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 499 Şükrüoğlu Deli İsmail, Ahmetoğlu Mahir, Alioğlu 
İmiz İsmail ve Faikoğlu Tevfikin ölüm cezasına çar-

primaları hakkında Başvekalet tezkeresi 29- XI- ı930 tarihinde 587 p.umaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 511 7 haziran ı926 tarih ve 906 numaralı kanunla tadil 
edilen gümrük kanununun 43 üncü maddesinin t ef
siri hakkında 

3/521 

3/ 522 

3/ 523 

Gerzenin Sarı yar Köyünden Tonkaloğullarından 

Şükrüoğlu Rasimin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 

Şilenin Mansar Köyünden İmamoğullarından Kara 
İbrahimoğlu Süleymanın ölüm cezasrna çarpılması 
hakkmda 

Zilenin Şeykulu Mahallesinden Abdullahoğulların

dan Nurioğlu Örnerin ölüm cezasına çarpılması hak
kmda 

3j 535 lzalei şuyu davalarından ne suretle harç almacağı

mn tayin ve tefsiri hakkında 

Dahill nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ı - I - ı93ı tarillinde 597 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ı- I -ı93ı tarihinde 598 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ı - I - 193ı tarihinde 599 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

3/543 
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Hulasası 

Bor kazasının Arşı viran Köyünden Murtazaoğul
larından ·M usaoğlu Bekirin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/544 Çorumlu Mustafaoğlu Alımedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/545 Kozanın Onluk Köyünden Solak Süleymanoğlu Ha
san Alinin ölüm cezasına çarpılması hakkında Baş-

Muamelesi 

26 - I - 1931 tarihinde 604 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

26 - I - 19ql tarihinde 605 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi 26 - I - 1931 tarihinde 606 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 546 

3/ 547 

Ordunun Gölköy N ahiyesinden Aydoğan Köyünden 
Bayramoğlu Memet ve Memetoğlu Malımudun ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

Hakimler kanununun 20 inci maddesinin müeccel 
olup olmadİğ~nm tayin ve t efsiri ,hakkında 

3/ 550 222 ve 506 numaralı kanunlara t (wfikan istifa edil
mekte olan cezayi naktiler için tefsiren bir karar 

26 - I - 1931 tarihinde 607 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

23 - III - 1931 tarihinde ı 70 İıumaraV 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

ittihazına dair Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kalmıştır:. · 

3/ 551 Adam öldürdüğünden 18 sene hapse mahkum edilen 
Ordulu Mustafaoğlu Abdürrahmanın hastalığına bi
naen geri kalan cezasının affı hakkında 

3/ 559 Ankara İstiklal Mahkemesince (10 ) sene hapse mah
kum edilen Süleyman Radi Beyin sıhlıi vaziyetinden 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

dolayı geri kalan cezasının affi hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/564 Menemen hadisesini ika ve Teşkilatı esasiye kanu
nunu cebren tağ·yire teşebbüs edenlerden 37 şahsın 
ölüm cezasına çarpılınaları hakkında Başvekalet 

tezkeresi. 

3/569 Heyeti mahsusaca haklarmda Devlet hizmetinde 
kullanılmaınasma karar verilmiş olan, avukatlar 
hakkında yapılacak muamelenin tefsiren tayinine 
dair. 

Takrirler 

4/69 Kayseri Mebusu Hasan Ferit Beyin kanunu mede
ninin 634 ve borçlar kanununun 213 üncü maddele
rindeki (Resmi şekil) ve (Resmi senet) tabirlerinin 

2- II - 1931 tarihinde 611 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - III - 1931 tarihinde 621 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. HuHisası 

tefsiri hakkında. 

4/105 Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Şurayi Devlet 
kanununun 25 inci maddesinin tefsirine dair. 

ARZUHAL ENCÜMENİ 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26 - III - 1931 tarihinde 171 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

R ei8 : O'rdıı M ebusu Ş ev ket B. 
Mazbata J'Jııhan:iri : Mıığla 
Katip : Balıkes'i't 

» Nııri 
» Emin 

» 
» 

Anıasya M ebııs1~. N afiz B.İznı1:1· M eb 'usıı M ün ir 
Ankara » H al,it Ferit » Kırşehi1· » Hazinı 
Erzurıını » Nafiz » Kocaeli » K enıalettin 
Eskişehi1· » Ali Ulvi »Mardin » Ab dürrezzak 
Gazi Antep » F erit » Rize » Akif 
Giresıın » Şevket » Sıvas » Ziyaett,in 
Hakari » lb ,rahinı » Trabzon » Ali B ecil 
!sparta » lbrahinı » 'Po kat » Mııstafa Vasfi 

V an M ebuint Münip B. 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Encümene verilen 2 takrir intaç edilmiştir. Diğer mesaisi hakkında aşağıdaki cetvel tertip edil
miştir. 

305 Oeeçn seneden müdevver evrak 
8 2 2 Dörd üncü içtima senesi zarfında gelen evrak 

1127 
1.2.21. Vekaletlere gönderilen evrak 

560 
1___§, Encümenlere giden evrak 

552 
l_ı Hıfzedilen evrak 

545 
86 Vekaletlerden gelen evrak 

631 
1.22.2 Karara raptedilen evrak 

395 
2 Encümenlerden gelen evrak -

397 
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~o. Hulasası 

Takrirler 

4/ 71 Celıelibeeeket aci Paşa ile Ordu !smail B. ) - Kon
yalı Başaralızade Mustafa imzalr istida hakluncia Ar
zuhal Encümenince ittihaz olunan 302 numaraJı 

Muamelesi 

kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 15- I- 1931 tarihinde berayi tetkik 
Hükumcte gönderilmiştir. 

4/91 ' Yozgat (Süleyman Sırrr B.)- Yüzbaşı Ahmet ve 
tahsil memuru İbrahim Beyler hakkında Arzuhal 
Encümenince ittihaz olunan 575 ve 618 numaralı 

kararların' Umumi Heyette müzakeresine dair 

BÜTÇE ENCÜMENİ 

9- II- 1931 tarihinde 615 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

R eis :istanbul "Af ebıısu JJ''uat B. 
R eis Vekili : Bıırdıw » Salih Vakit » 

» 
» 

1Jfazbata Mııharri?·i : Gazi Antep » Alırnet Rerıızi 
Kôüp Giresıın » Mıısa Kazırıı 

Afyon K . M ebıısıı A l·i 
Aydın » Mitat 
Balıkesi1· » Ali Şııwri 
Bıırsa » Mnhlis 
Bıt,1''Sa » Şefik Lutfi 
D iya1·beki1· » Rüştü 
ETzıırıını » Az,iz 
Elaziz » H asan .Talısin 
!spar-ta . » Miih eTrem 
Kıldareli » 1J1 em et N ah d 

B ... K ı.1·şehı''t 
» Konya 
»Kütahya, 
» Mam.ş 
» Ni,ijde 
» Samsıın 
» Sinop 
» Sıvas 
» Sıvas 
» 1'olwt 

M ebıısıı Yahya Galip 
» Kazırıı Hüsnü 
» N1:yazi Asırıı 
» Belıçet 
» Faik 
» Adil 
» Recep Ziilıtii 
·» Rasirıı 
» Remzi 
» · Şevk~i 

B . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yozgat Mebııs'ıı Süleyman Sırrı B. 

Encümen, 198 ( 117 Jayiha, ±O teklif, 37 tezkere, 4 takrir ) işten 149 unu intaç etmiş ve müte
baki 49 iş dahili ııizamnameııin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Layihalar 

1/ 1 O 1337 senesi hazine hesabı kat 'isi hakkında 

1/ 11 1338 senesi hazine hesabı kat'isi hakkında 

1/ 12 1339 senesi hazine hesıı bı kat'isi hakknıcla 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalrmştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/ 79 Bahriye mütehassrs zabitanına verilecek zamairp_ hak-
kında 2- II- ı93ı tarihinde Hükumet tara

fından geri alınmıştır. 

ı/260 ·Kadastro ve tahrir kanunu hakkında 2- III- ı93ı tarihinde İktısat Encü
menıne 

1/324 Ölçüler hakkındaki kanuna dair 

1/34ı Askeri memnu mıntakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatın bedelsiz olarak emlaki milliye 

26 - III - ı93ı tarihinde ı782 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ile değiştirilmesine dair 26- I- ı93ı tarihinde ı 744 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 493 ll nisan ı334 tarih ve 7 haziran ı926 tarihli gümrük 
kanunlarile müzeyyelatının bazi maddelerinin tadili 
hakkında 

1/ 533 Gayri menkul ınallar hakkında 

1 j54ı Jandarma askeri memurlar hakkında 

• 
ı;576 Maarif Vekaleti ı928 senesi bütçesine 9 742 lira 4 

kuruşluk munzam tahsisat verilmesine dajr 

1/ 606 Ev~af Umum Müdürlüğü meınurlnrının niaaşları hak-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

24- I - 1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır . 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

kında 25- XII- ı930 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

t ;6ı8 

1/ 624 

1/ 648 

1/ 656 

1/ 670 

Başvekalet memurları lıakkuıda 

İstatistik Umum Müdürlüğü memurları hakkında 

Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ilavesine 
dair 

/ 

Her sene bütçesine konulacak distofajin tahsisatının 
mütedavil sermaye olarak istimali hakkında 

Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata göre 
tensiki lıakkmda 

28 -I- ı93ı M. K. M. Encümeni9e 

28 - I - ı93ı M. K. M. Encümenine 

Dalıili nizamn.amenin 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnarnenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

1/ 684 Pariste tesis edilen beynelınilel kimya offisüıe iştirak 
hakkında 26- II - ı93ı tarihinde Hükfımet ta

rafmdan geri alı!lmıştır. 

1/ 685 Posta kanununun 1 ve 23 üncü maddelerinin tadili 
hakkmda 16- III- 93ı tarihinde Hükumet ta

rafmdan geri almmıştır. 

1/711 Seyyar küçük sıhhat memurlarının zati binek hay-
vanlarma yem bedeli verilmesi hakkmda 26 -II - 193ı tarihinde ı 754 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/748 193ı senesi bütÇe kanunu Dahili nizoamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

11749 Harita U. M. ı930 senesi bütçesinin bazı fasılları 

arasında münakale yapılması hakkında 

1/751 Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne 
dair kanunun 13 üncü maddesindeki yanlışlığın tas
hihi hakkında 

1,1753 Hudut ve Sahiller Srhhat U. M. sabık seneler bütçe
lerinden tediye edilmiyen borçlarnun 1930 senesi büt
çesinden verilmesine dair 

1/754 Milli Müdafaa hava kısmı ı930 senesi bütçesinde 

22- XI - ı930 tarihinde ı 728 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - I- ı931 tarihinde ı 738 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25- XII- ı930 tarihinde ı 733 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 500 liralık ınünakale yapılması hakkında 22- XI- 1930 tarihinde 1728 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/755 Milli Müdafaa Vekaleti kara kısmı 1930 senesi bütçe-

sinde 518 000 liralık ınünakale yapılınası hakkmda 22- XI - ı930 tarihinde ı 728 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

' 1/ 756 Ankara Şehri İınar Müdürlüğünün 1930 senesi büt-
çesine 150 000 liralık munzam tahsisat verilmesi hak
kında 

1/757 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin 
teşkilat ve vezaifine dair kanunun tadili hakkrnda 

1/ 758 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün ı930 
senesi bütçesine 9 000 liralık mınızam tahsisat ve-

20 - XII - ı930 tarihinde ı 731 numa
ralı ' kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - III- ı93ı tarihinde ı 784 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

rilmesine dair 29- XII- ı931 tarihinde ı 735 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/760 Mu all im maaşlarını vaktinde verınİyen vilayetlere 
yüzde onlardan seksene bin liraya kadar ikrazat ya-
pılması hakkında 19- I- ı93ı tarihinde ı 743 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/761 Sıhhat ve İçtima'i Muavenet Vekaleti ı930 senesi 
bütçesinde ıo 400 liralık münakale yapılması hak
kında 

1/765 Maliye Vekaletile Düyunu Umumiye ı930 senesi büt

çesinde münakale yapılması hakkında 

1/766 Nafıa Vekaleti ı930 senesi bütçesinde 6 000 liralık 

25 -XII - ı930 tarihinde ı 732 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1- I- ı93ı tarihinde ı740 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

, .. , . münakale yapılması hakkrnda. 25 -XII - ı930 tarihinde 1732 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

1/767 1930 senesi bütçe kanununa merbut (D) cetvelinde 
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Muamelesi 

25 - XII - ı930 tarihinde ı 732 · numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

1/768 Milll Müdafaa VekaJeti 1930 senesi kara bütçesinde 1 

ı o 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 29 -XII - 1930 tarihinde ı 737 n uma-

ı/769 Hudut ve Sahiller Sıhhat U. lVI. ı930 senesi bütçe 
kanununun 5 inci maddesile sarfına mezuniyet •veri
len 500 000 liramn 672 000 lirya .iblağı hakkında . 

ıj774 Düyunu umumiye 1930 senesi bütçesine 867 555 li

ralık. fevkalade tahsisat konulmasrna dair. 

1/775 1930 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 350 000 

ralı kanun olar~k kabul edilmiŞtir. 

29 - XII- 1930 tarihinde ı 736 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı6- I -193ı tarihinde ı742 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

liralık münakale yapılması hakkmda. 29- XII- ı930 tarihinde ı737 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

1/776 Umum Jandarma Kumanclanlığı ile Maliye Vek~. leti 

1930 senesi bütçeleri arasında 446 000 1ira1ık ınima

kale yapilması hakkında. 

1/ 777 . İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 110 000 lira
lık mürrakale yapılması hakkmda 

1/ 778 İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesi.nde ı81 623 lira
lık mürrakale yapılması hakkında 

1/ 779 İktısat Vek~leti 1930 senesi hütçesinde 236 000 lira
lık münakale yapıl ması hakkında 

1/ 780 Milli Müdafaa Veka.leti 1930 senesi hava bütçesinde 
10 000 liralık münnkale yapılması hakkında 

1/ 781 Milli Müdafaa Veldleti 1930 senesi deni z bütçesinele 

29 - XII - ı930 tarihinde ı 737 numa
ralı kanunla tevhideri kabul edilmiş

tir. 

26- I- ı93ı tarihinde ı 745 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26- I- ı931 tarihinde ı 745 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

18 300 liralık münakale yapılması hakkında 26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilm-istir. 
' . 

1/ 783 Adliye Ve kaleti 1930 senesi bütçesinde ll ] 00 lirn-
lrk münakale yapılması hakkında 26- I- ı931 tarihinde 1745 nurnarali 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 784 İktısat Vekaleti 1930 senesi bütt;esinde 40 000 li ra-
lık münakale yapılması hakkında 26 -.I- 1931 tarihinde ı 745 numaralı · 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1; 785 Seyrisefain İdaresi 1930 senesi bütçesinde 1811 lira-
lık münakale yapılm ası ha k km da 26 - II- 193ı tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır, 
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1/ 789 Emniyeti Umumi ye 1930 senesi bütçesinde 13 500 
liralık ınünakale yapıl ınası haklqnda 26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 

1 kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

l j 790 Maliye Vekaleti 1930 senesi bütçes inde 80 228 lira-
lık münaknle yapılması hakkında 26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 791 Srhhat ve İçtimai Muavenet Ve kaleti 1930 senesi büt-
çesinde 21 000 liralrlc münakale yapılması hakkrnda 26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 

kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

1/ 792 Karadeniz Bağazı Tahlisiye İdaresinin teşkil at ve 
vezaifi haklu ndaki kanunun 3 üncü maddesinin ta-
di line dair 26- II- 1931 tarihinde 1755 numaralı 

kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1/ 793 Tapu ve Kad astro Umum Müdürlüğ·ü 1930 senesi 
bütçesinde 7 750 li r-ahk ınünaka l e yapı lınası hak
krnda 

1/ 794 24 mayıs 1928 tarih ve 1291 numaralı kamuıun l ınc ı 

maddesine merbut 2 numaralı cetvelin tadiline ve 4 

26- I -1931 tarihinde 1745 numaralı 
kanunl a tcvhiden kabul edilmiştir. 

numaralı başiyesinin 3 üncü fıkrasmm t ayyine dair 26- II- 1931 tarihinde 1753 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 795 Adliye Veldleti 1930 senesi bütçesin de 4 000 liralık 

mü na ka le yapılması ha k kın da 

1/796 Hariciye VekaJeti 1930 senesi bütçesinde 45 000 li-
. ralrk münakale yapılması hakkında 

1/ 797 Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. 1931 bütçe kanun 
l a.yihası 

1/ 798 Posta ve telgraf ve tefon U. M. 1930 sene~ i bütçe-

26 -I-1931 tarihinde 1745 numaralı 
• kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26 - I - 1931 tarihinde 17 45 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmistir . 
. ' 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mueibince hükümsüz kalmıştır. 

sinde 31 000 li ra lrk müna kale yapılması hal"kmda 26- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/799 

1/800 

'fahlisiye İdarsi meınurlarrnın askeri ve mülki te
kaüt kanunu ahkilınrna tabi olmaları hakkında 

1927 mali senesi nihayetine kadar mi111 hükumet 
bütçelerine müteallik borı,:lar hakkmil aki kanuna 
bazı maddeler tezyiline dair 

1/801 İktısat Vekaleti bütçesinin ecnebi mütehassıslarr ter
tibinden ücreti t esviye edilmek üzere bir 'J'ürk müte
hassrsının isti hdamilla mezuniyet veril mesi,ne dair 

1/802 Maarif Yekaleti 1930 senesi bütçesinde 49 820 lira
lık ı:ilünakale ya pılması hakknıda 

Dahili nizamnamenin 69 unct~ mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26 - III- 1931 tarih inde 1783 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir .. 

12- II- 1931 taııihinde 1748 numaralı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

9 - II- 1931 tarihinde 1747 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ı/803 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ıncı maddesinin 
2 inci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut cetvelin ta
diline dair 

1/804 Gümrükler U. M. ı930 senesi bütçesinde 6 000 liralık 

münakale yapılması hakkında 

1/805 Konya ovası sulama İdares inin 1931 senesi bütçe ka
nunu 

ıj806 Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekalet]eri 1930 
senesi bütçelerine munzam tahsisat ver·ilmesi hak
kında 

1/807 Milli Müdafaa 1930 senesi kara bütçesinde 100 000 

liralık münakale yapılması hakkında 

1/809 Tahlisiye U. M. ı931 senesi bütçesile memurları maa
şatmrn tevhit ve teadülü hakkında 

ıj810 Yüksek Mühendis Mektebi 1931 senesi bütçe kanun 
la.yihasr 

• 
1/813 Başvekalet 1930 senesi bütçesinde 2300 liralık müna-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi ınucibince hükümsüz kalmıştır. 

9- II- 1931 tarihinde ı 747 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mueibince hükümsüz kalmıştır. 

9 - II - 1931 tarihinde 17 4 7 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

9- II -1931 tarihinde 1747 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

kale yapılması hakkınd a 12- II- 1931 tarihinde 1750 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/8]5 Dahiliye V ekaleti 1930 senesi bütçesinde 33 300 li
ralık münakale yapılması hakkmda 

ı;8ı6 Evkaf Umum Müdürlüğü ı930 senesi bütçesinde 

ı6 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1j8ı7 · Hazineden taksitle gayri menkul mal 
olanlara borçlarını tediyede kolaylık 
hakkında 

satın almış 

~·österilmes i 

1j8ı8 İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 349 350 lira-

12- II- 193ı tarihinde 'I. 750 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edi lmiştir. 

12 - II - 1931 tarihinde 1751 numara1ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2ı - III - 193ı tarihinde 1773 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

lık münakale yapılması hakkmda ı2- II- ı931 tarihinde 1750 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
1/ 820 Maarif Vekuleti bütçesinin 561 inci faslrndan bir kı

sım tahsisatn mütedavil sermaye hnlinde kullanılma-
sına dair 

l/82ı Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi kara bütçesinde 

2ı - III - 1931 tarihinde 1770 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıoo 000 liralık ınünakale yapılınası haklanda ı2- II. 1931 tarihinde ı 750 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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1/824 Mübadele ve teffiz muamelelerinin intaç ve kat'i 
tasfiyesi hakkında 

1/ 825 Satılan mektep kitaplan bedelinden ll 660 lira 77 
kuruşun Maarif Vekaleti 1929 senesi bütçesine mun
zani tahsisat olarak verilmesine dair 

l /826 Yüksek Mühendis Mektebi 1930 senesi bÜtçesinin 4 
üncü faslı unvanının tebdili hakkında 

1/ 831 Jandarma Umum Kumandanlrğr 1930 senesi bütçe-

Muamelesi 

ı9 -III- ı931 tarihinde ı nı nurna
rali kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

sinde 59 000 liralık münakale yapılması hakkıııda 5- III- ı93ı tarihinde ı 759 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 832 Jandarma ve hudut kıtaatı küçük zalıitan ve efr-a
dına usulü iaşeleı;i haklundaki kanunun 2 inci mad-
desine müzeyyel kanun layihasr 9- III- ı931 tarihinde ı 762 numaralr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 833 Maliye Vekalcti 1930 senesi bütı;csincle 15 000 Jim
lık münakale yapılması hakkırıda 

1/ 834 Milli Müdafaa Vekaleti J ı3o senesi kara bütçesinde 

5 - III- 193.1.. tarihinde ı 759 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3 500 liralık mü na kale yapılınası hakkmda 5 - III- 193ı tarihinde 1759 numaralı 
kanunla tevhideıı kabul edilmiştir. 

ıj839 Türkiye dahiline otomatik oyuncak makineleri ithal 
etmek ve bunları işletmek hakkının münhasıran Hi-
mayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 26- III- ı93ı tarihinde ı 787 numara-\ 

h kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/840 Yüksek Mühendis mektebinin tehsisat haı·ici tealı

hüdatınm sureti tediyesine dair 

1/844 Adliye Ve İktısat VekıUetleri 1930 senesi bütçele

rinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/85ı Milli Müdafaa V. Askeri fabeikalar U. M. 1930 
senesi bütçtlerinde 39 586 liralık münkale yapılma-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiııce lıükümsüz kalmıştır. 

5 - III - 1931 tarihinde 1759 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

sı hakkmda ı6- III- ı93ı tarihinde ı 769 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/856 Devl et clavalarrnr intaç eden avukat ve saireye veri
lecek ücreti vekalet hakkmdaki kanunun 1 inci 

1/857 

maddesine merbut cetvele bir fıkra ilavesine dair 

Hariciye Vekaleti 1930 senesi bütçesinin 

faslı unvanııım tebdili hakkmda 

140 lll CI 

1/860 Seferele ve sefer mahiyetindeki mülıim harekatı as
keriye ile büyük manevralarda askere verilecek gi-

Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kali11Iştır. 

9- III- 193ı tarihinde ı 763 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/861 

ı/863 

ı;864 

140-

l:Iulas:ısı 
-- ----------------

da hakkında 

'l'ayinat ve yem kanununa bazı madde l c ı· tezyili hak
lunda 

Maliye ve İktısat Yeldiletleri ı930 senesi bütçelerindf' 
260 000 liralık nıünakale yapı1ması hakkında 

Ankara şehri su tahsisatırun iknıal i için lüznm o·örü
lecek tahsisat haldunda 

ı;865 Gümrükler U. M. 1930 senesi lıütçesinde 3 000 liı·ahk 

Muamelesi 

23- III- 1931 tarihinde 1776 numa
ralı kanun Glarak kabul edilmiştir. 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibin ce lıükümsüz kalmıştır. 

f6- III-- 193ı tarihinde ı 789,1790 nu
maralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - III- ı931 tarihinde ı779 numara
lı kamın olarak kabul edilmiştir. 

münakule yapılması ha k kırıda 26- III- 193ı tarihinde ı 789,ı790 nu
maralr kanunlarla t evhiden kabul edli
nıiştir. 

1/866 İktısat ve D ah i 1 iye Vekaletler ile Emniyeti m nıniye i 
U . . M. 1930 senesi bütçeler inde 200 000 liralık nıüna-
kale yapılması hakkında ı6- III-- ı93ı tarihinde ı768 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/867 İktısat Vekaleti ı930 senesi bütçes inde 120 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 

1/868 Maliye, Maarif, lktısat Vekaletleri ı930 enesi büt
çelerinde münakale yapı lması hakkında 

1/~70 Milli Müdafnıı V. Umurn J anda rma Kumandanlığ·r 

1930 senesi bütçelerinde 127 065 liralık münakale 
yapılması hakkında 

ı/871 Pulluk imal:hhancl cri ıı e yanlm ı hakkıntl:ı 

. 
1/872 Sabık Sanıhan mutasarrıfı vekili Aziz Raşit Beyin 

mezkür memuriyet esnasmda maaş ve harcıralıt 

26 - III - ı93ı tarihinde ı789 , ı 790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III- ı93ı t arihiıı<.lc 1789,1790 ını
ınaralı kanunlarla tcvhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - nı- 1931 1 ar ihindc ı 7 9,17!)0 n ll
maralr kanunlarla tcvhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - III- ı931tarihindc 1797 numara
lı kanun olarak kabul cdjln1iştir . 

hakkında 26 - III - 193ı tarihinde ı 796 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj875 ı336 se ııe ::ıiııdcn HJ29 seııcsi nihayetine kadar yapıl an 

sarfiyattan muhsubu yapı lınıyan ıncbaliğ hakkında 26-- III- ] 93ı tarihinde ı8oı numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/876 Milll Müdafaa V. ı930 senesi bütçesinele 63 ıoo 
liralık münakale yHpılması hakkında 26 - III - ı93ı tarih inde 1789, ı 790 

mımaralı kanunlarla t cv lı iden kabul 
Pdilmiştir. 
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ıj877 Milli Müdafaa V. ı930 senesi bütçesinde 36ı 255 26- III- 193ı tarihinde 1789,1790 nu-
liralık niünakale yapılması hakkında maralı kanunlarla tevhiden kabul 

edilmiştir. 

1/ 878 Maadin nizaınnamesinin 50 inci maddesinin tadiline 
dair 

l / 879 

ı;880 

Maliye Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 30 500 lira
lık münakale yapılması hakkında 

İktısat Vekaleti ı930 senesi bütçesinde 9ı 973 lira
lık münakale yapılınası hakkında 

ı/884 Umum Jandarma Kumandanlrğı ı930 senesi bütçe-

26- III- 193ı tarihinde 1794 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

26- III- ı93ı tarihinde ı 789, 1790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - III - 193ı tarihinde 1789, ı 790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

sinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında ~6 -III - ı93ı tarihinde ı 789, ı 790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

1/ 885 Emniyeti Umıuniye Umum Müdürlüğü ı930 senesi 
bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 

1/ 886 

i/ 888 

Harita Unıunı Müdürlüğü ı930 senesi bütçesinde 

3930 liralık nıünakale yapılması hakkrnda 

Maliye Veka.leti 1930 senesi büt~esinde 30 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 

ı/889 Maliye ve İktısat Vekaletleri ı930 senesi bütçelerin

de 3 000 liralık münakale yapılması hakkında 

ı/890 Milll Müdafaa Vekaleti ve Harita Umum Müdür
lüğü 1930·senesi bütçesinele 48 610 liralık münakale 
yapılması hakkında 

1/89ı Milli Müdafaa Vekaleti ve İktısat Vekaletleri 1930 
senesi bütçelerinde 450 000 liralık münakale yapıl
ması ha)dmıda 

26- III - 193ı tarihinde ı 789, ı 790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - III - 193ı tarihinde ı 789, ı 790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III - ı93ı tarihinde ı 789, 1790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - III - ı93ı tarihinde ı 789, ı 790 
numaralı kanunlarla tcvhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III- ı931 tarihinde ı 789, ı790 

numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III --ı93ı tarihinde ı 789, 1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 
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1/ 892 
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Hulasasr 

Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi hava bütçesinde 
2 500 liralık münakale yapılması hakkında 

Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi deniz bütçesinde 
79 826 liralık münakale yapılması hakkında 

1/894 Sabık Musul ve Gergük Mebusları ·Naimzade Nuri 
ve Nazım Beylerle müteveffa Memet Nuri Bey zev
cesine gayri menkul mal verilmesine dair 

1/ 895 İstiklal harbi malullerine verilecek mükafatı naktiye 

Muamelesi 

26- III --1931 tarihinde 1789, 1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. , 

26 - III --1931 tarihinde 1789, 1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III - 1931 tarihinde 1785 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 897 Adliye, İktısat Veka.letlerile Şurayi Devlet 1930 se

nesi bütçelerinde münakale yapılması hakkında 

Teklifler 

2/6 Aydın (Mitat B.) - Nafıa fen mektepleri küşadı 

hakkmda 

2/7 Manisa(Yaşar B.) -Bağ ve bahçe ve emsali mezma
tın sulanmasmda kullamlan motörlere muktazi me
vadı müşteilenin gümrük ve istihlak resimlerinden 
muafiyeti hakkında 

2/12 

2/ 15 

Giresun ( Hakkı Tarık B. ) - Memurin kanununun 

3üncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında 

Sabık İstanbul Mebusu (Süreyya Paşa) - Tapu se
senetlerinde muharrer kıymetin kıymeti hakikiye 
olmasma ve istimlakatm işbu kiymete göre icra edil
mesine dair 

2/19 Sabık İstanbul Mebusu ( Süreyya Paşa ) - Beleeliye
lerden yüzde iki nisbetinde merkezi hükumet vergisi 
alınmasına ve tarik bedelinin nısfmın belediyelere 
ait olmasma dair 

2/22 Sabık İstanbul Mebusu ( Süreyya Paşa) - Ziraat 
bölükleri teşkili hakkında 

2/ 25 Manisa ( Dr. Saim B. ve rüfekası ) - İspirto ve meş
rubatı kütlliye inhisarı kanununun 29 uncu maddesi-

26- III - 1931 tarihine 1789, 1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26 - I - 1931 tarihinde sahibi tarafm
clan geri alınmıştır. 

15-- I - 1931 tarihinde sahibi tarafm
dan geri alrnnnştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz mlnuştır. 

2- II - 1931 tarihinde reddedilmiştir. 

2 - II - 1931 tarihinde reddedilmiştir. 

2 - II - 1931 tarihinde reddedilmiştir. 



-143-

No. Hulasası 

nin tadili hakkında 

2/26 Erzurum ( Necip Asım B.) - Kağıt paramıznı kıy-

Muamelesi 

19 - I - 1931 tarihinde Sahibi tarafın- : 
dan ' geri alınmıştır. 

metinin arttırılması hakkında 19- I- 1931 tarihinde sahibi tarafın

dan geri alınmıştır. 

2/35 Sıvas( lbrahih Alaeddin B.) - Bütün Devlet me
mur ve müstahdemlerine aile ve çocuk zamları itası 
hakkında 24 - I - 1931 tarihinde sahibi tarafın

dan geri alınmıştır. 

2/36 Mardin ( Ali Riza B. ) - Zürrai takviye masrafın

dan tedeyyün ettirilen ve ettirilecek olan mebaliğın 
istirdat kılınacak olanlarmlll Ziraat Bankasına itasr 
hakkında 19- I- 1931 tarihinde sahibi tarafın

dan geri al m mıştır. 

2/39 Yozgat ( Tahsin B. ) - Ankara Şehremaneti hududu 
dahilinde muhtelif malıallerden şimendiferlerlc 

nakledilecek fide fidan ve ağaçların ücreti nakliye
leı·i hakkında 

2/44 Mardin( Nuri B.) - Kelebek hastalığının distofajin 
veya mümasili ilaçlarla imhası ve diğer tüfeylat 

2;1: - I - 1931 tarihinde sahibi tarafın

dan geri alınmıştır. 

hastalıklarının tedavisi hakkında 2- II- 1931 tarihinde sahibi tarafın

dan geri alınmıştır. 

2/ 56 

2/ 60 

Kastamonu (Hasan Fehmi B.) - Kastamonu vilayetine 
merbut Taşköprü kazası harikzedeleririe muavenet 
hakkında 

Muğla (Nuri B.) - Bilümum kavanini maliyede mün
. deriç temyiz komisyo!llarınm ilgası hakkında 

2/ 80 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Kazançları emlak tasar
rufundan ibaret olan eshamlr şirketlerden n;ıüsakka
fat verg'isi alındıkça kazanç vergisi alınmaması hak
kında 

2/ 89 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Bekarlardan vergi alın-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ması hakkında 15- III- 1931 tarihinde Hıfzedilmiş
tir. 

2/90 Denizli (Necip Ali B.) - Hukuk Fakültesi Müderris
lerinden merhum Mahmut Esat Efe~dinin ailesine 
vatani hizmet tertibinden üç bin kuruş maaş tahsi
sine dair 

2/ 111 Denizli (Necip Ali B.) - Elaziz Mebusu merhum 
Mustafa Beyin ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine d~ıir 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıstır. 

<> ' • • 



No. 

2/112 

2jı20 
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Bulasası 

İzmir (Münir Bey ve arkadaşlarının) - Müteaddit ze
vata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilavesine 
dair 

Kayseri (Ahmet Hilmi B.) - 29 mayıs ı926 tarih ve 
892 numaralı kanuna müzeyyel 

2jı23 Sabık İstanbul Mebtısu Süreyya Paşa - Tiyatro ve 
sinema biletlerinden yalnız yüzde on nisbetinde ver-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

5 - II - ı93ı Dahiliye Encümenine 

gi aLınması hakkında ı9 - I - ı93ı tarihinde 602 numaralı 

karar olarak kabul tıdilmiştir. 

2jı29 

2jı35 

Gümüşane (Hasan Fehmi B.) - ı4 haziran ı326 ta
rihli müsakkafat kanununun bazı ı,naddelerinin ta
dili hakkında 

Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Ankaranın müstakbel 
planından dolayı tasarrufları menedilen ,arsa vergile
rinin tecili hakkında 

2jı38 Manisa (M. Yaşar ve Kani Beyler) - Üzümleri ku
rutmakta, ziraatte, hastalık ve haşarata karşı kul
lanılan kiınyevi maddelerin gümrük ve istihlak re
simlerinden muafiyetine dair 

2/140 Sabık İstanbul Mebusu Süreyya Paşa - Müsakkafat 
vergisi kanununun 7 inci maddesinin 3 üncü fıkra
sının tadlline dair 

2jı42 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ı930 seriesi büt
çesine munzam tahsisat verilmesine dair 

2/ı43 Konya (Kazım Hüsnü Bey ve arkadaşları) - Konya 
Mebusu merhum Musa Kil.zım Beyin çocuklarının 

meccanen tahsillerinin temini hakkında 

2jı44 İdare Heyeti, Riyaseti Cümhur ı930 bütçesinde 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26- n -ı93ı tarihinde ı 756 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

25 --XII- 1930 tarihinde ı 732 numa
ralı kanunla tevhiden kabul e'dilmişt}r 

26- III- ı93ı tarihinde ı 786 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 000 liralık münakale yapılması hakkında 26- I- ı93ı tarihinde ı 745 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/145 Rize Mebusu Atıf Bey ve 88 arkadaşı, Eskişehir 

Mebusu merhum Sait Beyin çocuklarının tahsil mas-
raflarının hükumetçe tesviyesi hakkında 26- III- ı931 tarihinde ı 786 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2jı46 Ordu Mebusu Şevket Bey, eınvali milliye ve metru
keden mü~ayede ile satılan gayri menkul bedelleri 

hakkında 21 - III - 193ı tarihinde ı 773 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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2jı47 Sıvas Remzi Bey, 8 haziran ı926 tarih ve ı5ı3 nu
maralı kanunun ı inci maddesinde muharrer müd
detİn 9 haziran ı934 tarihine kadar temdidi hak
kında 

2/ 148 İdare Heyeti , B. M. M. ı930 senesi bütçesinde ı 000 
liralık münakale yapılması hakkında 

. ; 
2jı50 Çanakkale Mebusu M em et Bey, J 6 haziran ı930 ta

rih ve 1710 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin 
tadili hakkında 

2/15ı Afyon Ali, Erzincan Saffet, Tekirdağ Mebusu, Cemil 
Beylerin, B. M. M. Au..ıının tahsisat ve harcırahları 

Muamelesi 

26- III- ı931 tarihinde ı 783 numara
h kanula tcvhidcn kabul edilmiştir. 

ı2 - II - ı93ı tarihinde ı 750 numara
h kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

1 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad-
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkındaki kanunun ı inci maddesinin ta diline dair 5 --III- ı93ı ta illinde 1757 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/ 152 İdare Heyeti, B. M. M. ı930 senesi bütçesine m un
zam tahsisat veri lmesine dair 

2jı53 · İdare Heyeti , B. ıvı. M. ı930 senesi bütçesinde 2 ROO 
liralıl~:. münakale yapılması hakkında 

2jı54 İdare Heyeti, Divam Muhasebat 1930 senesi bütçe-

ı6- II-- ı93ı tarihinde ı 769 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı6- II-- ı93ı tarihinde ı769 numara
lı kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

sinde ıo 000 liralık münakale yapılması hakkmda ı6- II-- ı931 tarihinde 1769 numara
lı kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

2/ 155 Afyon Ali ve Denizli Mazhar Müfit Beylerin, 24 
mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı kanunun 1 inci 
maddesine merbut 2 numaralı cetvele b:ızı maddeler 
yapılması hakkmda 2ı - III- 193ı tarihinde 1772 numara

Jr kamm olarak kabul edilmiştir. 

2/ 156 telare Heyeti , Divam Muhasebat 1930 senesi bÜtçe-

2/157 

sinde 5 000 lir·alık münakale yapılınası hakkında 26- III --1931 tarihinde ı789 , 1790 nu
maralı kanunlarla t evhiden kabul 
cdllmiştir. 

Erzincan Saffet, Tokat Şevki, Ela.ziz H. Tahsin Bey
lerin, gümrük tarife kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü frkrasınm tadili hakkında 

Tezkereler 

26 --III- 193ı tarihinde 1795 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/17 Mart - ağustos 1927 aylarma ait iki kıt'a raporun 
takdim krlmdığına dair Diva~n Muhasehat Riyaseti 
tezkeresi ( 2 ve 3 üncü maddeler ) 23- III- 1931 tarihinde müzakercsi 

4 üncü devreye tehir edilmiştir. 
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3/35 Divaıu Muhasebatın teşkilat ve vazaifine dair ihzar 
edi len layihanın takdim kılındığı hakkında Divanı 

Muamelesi 

Muhasebat Riyaseti tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hü~üinsüz kaumıştır. 

3/39 Memurin kanununun 47 ve 90 ıncı maddeleri hük
müne nazaran 2 mart 1334 tarihli kanunun 2 inci 
maddesinin ınülga olup olmadığının tefsirine dair 
Divanr Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/122 Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin (C) 

Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad- ~ · 
desi mucibince lıükümsüz kauııuştır . . 

fıkrasının tefsirine daiı· Bnşvekalet tezkeresi 5- II- 1931 tarihinde İktısat Encü
menine 

3/141 Ziraat Bankası hisse senedatınm damga resminden 
muaf olup ,olmiyacağmın tayin ve tefsiri hakkmda 
Başvekület tezkeresi 

3/142 Zirat Bankası hisse senedatının damga resminden 

3/145 

muaf olup olmıyacağrnrn tefsiri hakkındaki tezkere-

nin tesrii intacİ hakkında Başvekalet tezkeresi 

İnhisar idareleri hesahatının Divanı Muhasebatça 
t etkik edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair Divanr 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/325 20 - X - 1338 tarih ve 282 numaralı kanunun tef
siri hakkmda Başvekalet tezkeresi 

3/375 Muhasebei uınumiye kanununun 78 ve 123 üncü 

12- II - 1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınııuştır. 

12- II- 1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
desi ınucibince hüküınsüz kauınıştır. 

25- XII -1930 tarihinde 592 numara
Jr karar olarak kabul edilmiştir. 

maddelerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 26- III --1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

3/388 Sinni ınükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi 
sin muamelatının tekaüt ve saire gibi bütün ınuame

l atı askeriyece de muteber olınıyacağı hakkında bir 

karar ittihazma dair Baş~ekalet tezkeresi 

3/415 Askeri meınnu ınıntakalar-da bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatın bedelsiz olarak emlaki mil
l iye ile değiştirilmesine dair kanun la yi hasının tes-

ri i intacrna dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 431 Riyo- ele- Janeyro Elçisi Ali Beyin maaşının tesviye 
sureti hakkında bir karar ittihaznın dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/445 Devletle alakaları katedilen bilılınnın askeri ve mülki 
ıneınurlarla zabitan eytaın ve eraınili ve tekaüt ai-

21 -III- 1931 tarihinele Bütçe, Mali
ye, M. M. Muhtelit Encüınenine. 

26 - I - 1931 tarihinde 17 44 nuınaralr 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Dahili nizaınnamenin 69 uncu mad
desi ınucibince hükünisüz kalııuştır. 
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datlarmın iadesüıe dair kanunun birinci maddesinin 
tefsir hakkında BaşvekaJet tezkeresi 5 -II - ı93ı tarihinde 6ı2 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 469 Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasırün tefsiri hakkmda Başvekalet tez
keresi 

3/ 485 Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 7 insi 
fıkrasında muharrer 3 üncü şekildeki müddetin yal
nız mezkur şekle münhasır olup olmadığını tefsiri 

ı2- II- ı93ı tarihinde ı67 numaralı 
t efsir olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Başvekale tezkeresi ı2 --Il- ı93ı tarihinde 6ı6 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 488 Müstafi zabitandan nisbeti askeriyeleri katedilmiş 

olanlara tekaüt aidatıarının reddi lazım gelip gel
miyeceğinin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi 

. 3./ 489 Muhasebei umumiye kanununun 118 inci maddesinin 

29 - XII - ı930 tarihinde 593 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir . 

tefsiri hakkmda Başvekalet t ezkeresi 5 - II --ı93ı tarihinde 6ı3 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 504 Tömbekilerden istihlak vergisi alınıp nlınmıyacağr-

mn tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ı- I - 193ı tarihinde 1739 nurnarali 
kanun olarak kabul edilmiştir 

3/ 507 Askeri memnu ınmtakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatm bedelsiz olarak emlaki mil
liye ile değiştirilmesine dair kanun layihasınm tes

rii intacı hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 51.1 7 haziran ı926 tarih ve 906 numaralı kanunla t adil 
edilen gümrük kanununun 43 üncü maddesinin tef-

, 

26- I- ı93ı tarihinde ı 744 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

siri hakkında Başvekalet tezkeresi ı 7 -XII - ı930 tarihinde Adliye En
cümenine 

3/529 Eytam maaşı müstahaklarmın Devlet hidematmda 
bir vazifeye tayinleri halinde maaşlarının kesilip ke-

silmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezke ı·esi 2- II- ı93ı tarihinde ı 746 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 532 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 8 inci maddesinin 
tefsirine dair BaşvekaJ et t ezkeresi ıg- I- 193ı tarihinde 166 numaralı 

3/ 533 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 58 inci madde-

3/ 534 

sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

ı931 senesi bütçe kanunu layİhasile merbut «D» cet
velinde tadilat yapılmasına dair Ba.şvekalet tezkeresi 

3/ 536 Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurını 
hakkındaki kanunun 12 inci maddesinin tefsirine 

t efsir olarak kabul edilmiştir. 

2 - II - ı93ı tarihinde 669 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizaınnamenin 69 uncu mad
desi rnucibince hükürnsüz kalmıştır. 
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dair Başvekalet tezkeresi 

3/547 Hakimler kanununun 20 inci maddesinin müeccel 
olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkmcla Baş V. 
tezkeresi 

3/548 22haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı kanunun tef
siri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/552 Tahlisiye idaresi teşkilat ve vazaiii hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesinin tefsiri hakkında Başvek:i-

M uarnalesi 

5 --II- 1931 tarihinele 614 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . . 

23 --III - 1931 tarihinele 173 numaralı 
tcfsir olarak kabul edilmiştir. 

12- III --1931 tarihinele 625 nurnarall 
karar olarak kabul edilmiştir. 

let tezkeresi Dahill nizamnamcnin 69 uncu mad
desi ınucibince hüküınsüz kalrmştır. 

3/566 

3/567 

Hudut ve sahiller sıhhat ımının müdüdüğü J 931 
bütçesillin 13 üncü faslının 6 mcı maddesine 6 038 
liranın lavesi hakkmda 

Milli hükumet bütçelerine ınüteallik borçların ka
yıtlarına ve müddeti muayyenesi zrfmda müracaat 
etmiyenlerin alacaklarının sulmtuna dair kanunun 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/570 İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve 
şehbenderlik memurlarma Türkiyede bir vazifeye 
nakil ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 572 28 nisan 1330 tarihli asker'i tekaüt ve istifa kanu
nunun bazı maddelerinin muaddil kanunun 2, 3 inci 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiııce hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizanınamcnin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

])ahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

maddelerinin tefsiri hakkında Başveka.let tezkeresi 21- III- 1931 tarihinde 624 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/577 Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere İzmir o·üm
rüğüne getirilen adi ın ermer taşlarından alınan ce-
zayı nakdinin affı haklunda Başvekalet tezkeresi 12- III- 1931 taribinde 620 numaralı 

kar,ar olarak kabul edilmiştir. 

3/581 İktısat Vekaleti 1931 senesi bütçesinin 661 inci fas
Imm 4 üncü maddesine mevdu tahsisatm ayni faslın 
2 inci maddesine nakli hakkında Başvekalet tezkc
resi 

3,1585 

3/ 587 

Hariciye Vekaleti 1931 senesi bütçesinde tadilfıt ya
pılınasma dair Başveldlet tezkeresi 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 23 üncü maddeleri
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Dahili nizanınameııin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 



No. 

3/589 

149-

Bulasası 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 mcr maddesi
nin tefsiri hakkmcla Başvekalet tezkeresi 

Takrirler 

4/35 Gazi ,Aııtej:>. (Reşit B.) - Kars Mebusu merhum Hacı 
Bedir Beyin mahdumlarınm meccanen, tahsillerinin 

Muamelesi 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

temini hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4/36 Afyon Karahisar (Ruşen Eşref B.) - Askeri baytar 
tatbikat mektebi muallimi bjnbaşı merhum 4hmet 
Beyin mahdumları ile yüzbaşı merhum Hidayet Be
yin kerimesinin tahsillerinin maccanen ve leyli olarak 
temin eelilmesi hakkında 

4/48 Kocaeli (İbrahim B.) - Ordu, bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındak'i kanunun 12 inci 

4/89 

> 

maddesinin tefsirine dair 

İstanbul (Ahmet Rasim B.) - Muharrir Mahmut Sa
dık Bey merhu!nun zevcesi Cevvale hamının terfihi 
hakkında 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

12 - II - 1931 tarihinde 617 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır . 

DAHİLİYE ENCUMENİ 

Amasya 
Amasya. 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Çorıım 
Eslı:iseh·ir 
G·i1·e;ıın 
Ka1··s 
Konya 

R eis : Tekirdağ Mebusu Cem·il B. 
.Jl eis V ekili :Adana » Hilmi » 
M az b ata M ııhmTiri : Jlf. alatya )) Abdülmuttalip » 
Kat·ip :Kars )) Halit » 

Mebusıı Esat B.Ma.latya ~M ebusıı V asıf 
)) 1 smail H akkı » lif an isa )) Mitat 
» Ras·ih » Mersin )) A'ıi Mün·if 
» EminFikri » Niğde )) Ata 
» Fah1·~t~in » Ordıı » !smail 
» 1 snwıl K e ınal. » Rize » Atıf 
» Sait » R-ize » Esat 
» Hac im Jl!l ııhi tt in »Samsun )) Avni 
)) Baha Tah » T ekirclağ )) Faik 
)) Ziilitii » Zonguldak » Halil 

Zongııldak M ebusıı Rif at B. 

B. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Encümen 37 -( 20 Jayiha, 8 teklif, 8 tezkere, J takrir ) işten 23 ünü intaç etmiş ve mütebaki 
14 iş dahili nizamnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Mo. · Hulasası 

Layihalar 

1/ 307 Nüfus kanunu layihası 

1/ 444 . Ormanların idari ve fenni muamelatı hakkında 

1/499 1930 senesi nüfus tahriri hakkmda 

1/ 558 Londra posta kongresi karurlarım havi senetierin 
tasdikına dair 

1/ 646 İdarei hususiyelere ait maarif hissesinden san 'at 
mekteplerine tefrik edilecek mebaliğe dair kanuna 
bazı maddeler tezyili hakkında 

1/ 648 Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ilavesine 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

24- I- 1931 tarihinde Adiiye ve Da
hiliye Encümenlerinden intihap olu
nan azadan mürekkep muvakkat En
cümene 

20- XII- 1930 tarihinde Hiikumet ta
rafmdan geri alınmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu ınad

dcsi mucibince · hükümsiiz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsiiz kalmıştır. 

dair 27- XI- 1930 tari~inde Bütçe En
ciimenine 

1/ 737 Cemiyetler kanunu layihası 

1/ 760 Muallim maaşlai·ını vaktinde verınİyen vilayetlere 
yüzde onlardan seksen bin liraya ikrazat yapıl-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ması hakkında 19 --I -1931 tarihinde 1743 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/773 Türkiye Cüınhuriyeti ile Romanya Kırallığı arasmda 
aktedilen mezarlıkların muhafazasına dair itililfna-
ınenin tasdiki · hakkında 23 - III- 1931 tarihinde 1780 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1,/808 Şurayi Devlet kanununa bazı maddeler tezyili hak-
kında 7 - III --1931 tarihinde Adiiye En

cümenine 

1,1814 Belediye kanununun 109 ımcu maddesine bir fıkra 
ilavesine dair 

1/822 

1/ 823 

Muamele vergisi kanunu makamma kaim kanun la
yihası 

Müsakkafat vergisi haklunda 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi muc~bince hüküınsiiz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad-· · 
desi mucibince hiikümsüz kalmıştır. 

2-- III-- 1931 tarihinde İktısat Eneli
menine 
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No. Hulasası 

1/824 Mübadele ve teffiz muamelelerinin intacı ve kat'i 
tasfiyesi hakkında 

1/838 Türkiye Cüınhuriyetile !sviçre Federal Meclisi ara
sında mürrakit ticaret ve İkarnet mukavelenamesiniıı 

MuaD'elesi 

19 - III- 1931 tarihinde 1771 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tasdikı haklanda 26 - III- 1931 tarihinde 1793 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/850 Memurin kanununun bazı maddelerinin tadili hak-
kında 23 - III - 1931 tarihinde 1777 numara

:- lı - kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/862 lntihabi mebusan kannnu muvakkatjnin muaddel 
10 nuncu maddesine bir fıkra iliıvesine dair 

1/864 Ankara şehri su tesisatının ikmali için lüzum görü-

9 - III- 1931 tarihinde 1760 numara· 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

len tahsisat hakkında 23- III- 1931 tarihinde 1779 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/887 13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine bir· fıkra ilavesine dair 

]/896 Afyondan istihsal olunan uyuşturucu maddeler ın

hisan hakkmda 

2/3 

· Teklifler 

Çorum ( Dr. Mustafa B. ) - Sıhhiye 

lçtirriaiye vergisi unvanlı 
ve Mua veneti 

2/10 Sabık Siverek (Kadri Ahmet B.) - Ağaç dikme 
unvanlı 

2/43 

2/47 

Konya (Ahmet Harndi B.) - Aşarın ilgasile yerine 
ikame edilecek vergi hakkındaki kanun ile sayım 
kanmin mucibince vilftyet hissesi olara·k tefrik olu
nan · mebaliğin la.akal nısfnnn hiclematı ziraiyeye tah
sisine dair 

Muğla · (Nuri B.) · - Sicilli nüfus kanununa bazı me
vat tezyili hakkında 

2/ 120 Kayseri (A. Hilmi ve H. Ferit Beyler) - 29 mayıs 
1926 tarih· ve -862 nurnaralT kanuna müzeyyel 

26- III-- 1931 tarihinde 1798 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

!Jahi11 nizamnamenin 69 uncu mad.
desi mucibinc~ hükümsüz kalmıştır. 

22- XI - 1930 tarihinde sahibi tara
fından geri almmıştır. 

24 - I - 1931 tarihinde Adiiye ve Da· 
hiliye Encümenlerinden intihap olu· , 
nan azadan mürekkep Muvakat En
cümene 

22 - XI - 1930 tarihinde sahibi tara
fından geri · alınmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kaliiiiştır. 

1 

., 
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No. HuHtsası 

2./121 Sabık !stanbul Mebusu (Süreyya Paşa) - Belediye 
vergi ve resimleri kanununun 5 inci, 6 ıncı ve 7 inci 
maddelerinin ilgasına dair 

2./135 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Ankaranın müstakbel 
planindan dolayı tasarrufları menedilen arsa vergile-

Muamelesi 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad=, 
desi mucibince hükümsüz ~almıştır. 

rinin tecili hakkında 8 c XII - 1930 tarihinde MalİJe Eln
cümenine 

2/141 Mall!-tya (M. Nedim l3.) - Ankara Şehri İmar Mü-
dürlüğü tarafından inşa edilen hal hakkında 29- XII- 1930 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır. 

3/325 

3/425 

Tezkereler 

20 teşrinisani i338 tarih ve 282 numaralı kanunun 
tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Milli Mücadeleye iştirak etmiyen ve vaziyeti kanuni
yeleri 854 numaralı kanunun dairei şümulüne dahil 
bulunanlardaıi memuriyet İstiyenler hakkında yapı: 
lacak muamelenin tayin ve tefsirine dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/435 16 kanunuevvel 1329 tarihli kanunun bedeli naktiye 
taallı1k eden hükmünün ilg·a edilmiş olup olmadığı-

25 - XII - 1931 tarihinde 592 numara-. . 
h karar olaraka kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalrruştır. 

nın tefsiri hakkında Başvekiilet tezkeresi Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/450 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 18 --XII - 1930 tarihinde Adiiye En

cümenine 

3/509 Vilayetler idaresi kanununun muaddel 140 mm mad-
desinin tefsiri hakkında Başvekiilet tezkeresi 1- I- 1931 tarihinde 165 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/ 549 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresi-
nin teşkilat ve vezaifine dair kanunun 36 ıncı mad-
desinin tefsiri hakkında Başvekiilet tezkeresi 26- III- 1931 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 

3/ 571 Vilayetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekiilet tezkeresi 

3/ 578 Umumi harpte düşman devletr tarafından Osmanlı 

tabiiyetine giren milletierin çocukları hakkında 

1331 senesinde verilen kararın fes.hi hakkında Baş
vekalet tezkeresi 

Dahili nizamnamenin. 69 uncu mad
desi mucibince hükürnsüz kalmıştır. 

Dahili nizarnnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküil).sÜz kalınış.tı~.· 



No. 

4/ 105 
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İinlfı.sası 

Takrirler 

Giresun (Hakkı Tarık B. ) ·- Şurayi Devlet kanunn
nun 25 inci maddesinin t.efsiri hakkrnda 

Muamelesi 

26 - III - 193ı tarihinde 171 riumaralr 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

DİV ANI MUHASEBAT ENCttMEN! 

Reis : Balıkesü · M ebu.sıt, t snıaü H ak kı B. 
M'azbata Mu.hat·?·iri: A. ks~ray » Kazını » 

» Ka-t·ip : Balıkesir » Hay1·ettin 

Ar·tvin M ebusıı M enıet Ali 
B ayazıt )) Şefik 
B-itlt:s )) Mııhütin 
Çanakkale )) Menıet 
Çankın )) Rif at 
Den·izl·i )) Ynsu.f 

B.E·rzwrıını 
» Elhziz · 
» isparta, 
» Konya 
» R-ize 
» T1·abzon 

M ebıısıı Asını 
)) Hüseyin 
)) Hakim Riza 
)) Hiisnii 
)) Ali 
)) A1·if 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

Encümen, 31 ( 17 liyiha, ı4 tezkere) işten 14ünü int.aç etmiş, mütebaki 17 ış clahill nizamnn
menin 69 uncu maddesi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

Layihalar 

1/ 527 Tahlisiye İdaresinin 1927 senesi hesabı kat.'isi hak
kında 

1;'632 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı İdaresinin 1928 
senesi hesabı kat 'isi hakkında 

1/ 659 İstanbul Darülfünununun 1927 senesi hesnbı knt.'isi 

16- III - 1931 tarihinde ı 767 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkmda ı9 - III - 1931 tarihinde ı 770 numara

1/ 663 1928 senesi hazine h esabı nınnınisi hakkmdn 

1/ 744 Seyi·isefain İdaresinin- 1927 senesi hesalır kat'isi hak
kmda 

1/ 759 İstanbul Dari:ilfi:inununun 1926 senesi hesabı k nt 'isi 

Jr kamm olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince · hükümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüki:imsi:iz kalmıştır. 

hakkında 29 - XII - 1931 tarihinde ı 734 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası 

l / 762 ı926 senesi hesabı kat'isi hakkında 

1;'764 Konya Ovası Sulama İdaresinin 1927 senesi hesabı 

kat'isi hakkında 

1/ 770 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1927 

senesi hesabı kat 'isi hakkmda 

1/782 Mülga Şeker ve Petrol İnhisarı İdaresinin ı930 se
nesi 4 aylık muvakkat bütçesi hesabı }çat'isi hak
kmda 

1/827 ı927 senesi hazine hesabı kat 'isi hakkında kanun 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad" 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

16- III - ı93ı tarihinde ı 766 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı6 -1II- ı93ı tarihinde ı 765 numara· 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince lıüküms~z kalmıştır. 

layİlıası Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi . mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/ 828 ı929 senesi hazine hesabı kat 'isi hakkında 
layihası 

kanun 

1/ 842 İs tan bul Darülfünununun J 928 senesi h esabı kat 'isi 

Dahili nizamname11İn 69 uncu m~d
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

' . 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmrştır. 

ıj847 Hudut ve Sahiller Sıhhat Uınum Müdürlüğü 1928 
simesi hesabı kat 'isi hakkında karinn l ayihası 

1/849 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarr idaresinin 1929 

' senesi hesabı kat'isi hakkında kamın l ayihası 

1/873 Tahlisiye Umuın Müdürlüğünün 1929 senesi hesabı 
kat 'isi hakkında kanun Hiyihasr 

ıj883 Yüksek mühendis ınektebi 1929 senesi hesabı kat 'isi 
hakkında kanun l ayilıasr 

Tezkereler 

3/ 134 Şeker, Petrol ve Benzin İnhisarmın 1926 senesine 
ait hesabı kat'1 cetvellerinin gönderildi ği hakkında 

Dahili nizamnamenin 69 uncu. mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştn·. 

·Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi muci.bince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Başvekalet tezkeı·esi Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/ 237 İspirto ve İspirtolu İçkiler Umuın Müdürlüğünün 
1927 senesi bilançosu ile hesabı kat'isinin gönderil-

diğine dair Başvekalet tezkeresi Dahili ni~amnameıiin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Hula.sasr . 

3/ 330 İstanbul Darülfünununuıı J 926 senesine ait mutaba
kat beyannamesinin takdün kılındığı hakkında Di-

Muamelesi 

vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 29- XII- 1930 tarihinde 1734 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

3/ 382 

3/ 384 

3/ 508 

Şeker ve Petrol İııhisarı İdaresinin 1927 senesi he
sabı kat 'isi haklunda Başvekalet tezkeresi 

Şeker ve Petrol İnhisarı İdaresinin 1928 senesi he
sa bı kat 'isi hakkmda Başvekalet tezkeresi 

Şeker ve Petrol 1nhisarı İdaresinin 1929 senesine 
ait hesabı kat 'i cetvellerinin gönderildi ği hakkmda 
Başvekalet tezkeresi 

3/ 513 Eylul - teşrinievvel 1929 aylarına ait raponın tak
dim kılındığma dair Divanı Muhasebat Riyaseti tez
keresi 

3,1514 K~. :ıunuevvel 1929 - şubat 1930 aylanna ait raporun 
takdim kılındığına dair Divam Muhasebat Riyaseti 

Dahill nizamnaıncnin 69 umu ma<l
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili ıızamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsiiz kalmiştır. 

Dahili uzamnamenin ~9 uncu mad
desi mucibince hükiimsiiz kalmıştır. 

20 - XII - 1930 tarihinde 590 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 20- XII- 1930 tarihinde 590 numara
lı kararla t evhiden kabul edilmiştir. 

3/515 Mart - mayıs 1930 aylarına ait raporun takdim kılın-
dığma dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 20- XII - 1930 tarihinde 590 numara

lı kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/516. Haziran - ağustos 1930 aylarına ait raporun takdim 
krlındığina dair Divanı Muhasebat Ri yaseti 1 czkeresi 20- XII -1930 tarihinde 590 numara

lı kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/ 537 Hudut ve Sahiller Sıhhııt Umum Müdürlüğünün 1927 
senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kı-

lındrğına dair. Divam Muhasebat Riyaseti tezkeresi 16 - III- 1931 tarihinde 1765 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/ 538 Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 senesine 
ait mutabakat beyannamesiıün takdim kılmdrğma 
dair Di \ranı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 16- III- 1931 tarihinde 1767 numara

lı kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

3/ 539 Konya Ovası Sulama İdaresinin 1927 senesine ait mu
tabakat beyannamesinin takdim kılıı1dığma dair Di-

3/588 

vanr Muhasevat Riyaseti tezkeres i ı6 -III- ı931 tarihinde ı 766 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir, 

İstanbul Dariilfiinununun 1927 senesine ait mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hakknıda Di
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ı9- III - ı931 tarihinde ı 770 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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HARİCİYE ENCÜMENİ 

Rei:s : Er·zincan ~M ebıısu, Saffet B. 
M a,zbata M ııhani·ri: S in't » Mahmut » 

» Kô,tip : Edirne » Z eki M esııt . 

Antalya M eb ·ıısıı S iile ynıan Ş ev ket B .1 znü·r Mebusıı Vasıf B. 
E'olıı » Cevat Abbas » Kocaeli » lb1·ahinı Sii1·eyya » 
Bıırsa » Ahmd Miinı'·r » ~M ard in » Yakup. Kadri » 
C eb elibereket » Sabri » Sanısım » N usrat S adııllah » 
Ezaz,iz » F azıl Ah tn et » Sıvas » N ecnıettin Sadık » 
lzmı't· » M ah1nzıt (_ 'elal » T'rabzon » N ebizade H amdi » 

Encün{cn, H ( 1:3 l fıyiha, 1 tezkere ) işten 11 ni intaç etm iş , geriye kalan 3 iş dahili ııizamname
nin 69 uncu maddesi mucibiııcc hüküıusüz kalmıştır. 

No. Hulfı sası 

Layihalar 

1/14 Tel-if hakkı kanuııu 

1/745 Hali harpte bulunan ordular yaralılamun tehviııi 

iztırap ve islahı balleri ve üseraya yapılacak muame
le hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair ka-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi 'mucibincc lıükümsüz kalmıştır. 

nun layihası 26 - III- 1931 tarihinde 1791 numara
lı kanun olarak kabuf edilmiştir. 

1/750 Türkiye Cümhlll'iyetile İtalya kr·allığı arasında akit 
ve imza olunan konso losluk miıkavelesinin tasdiki 
hakkında kanun liyihası 26- III- 1931 tarihinde 1788 numa

ralı kaimn olarak kabul edilmiştir. 

J /772 'l'ürkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasmda 
mün'akit iadei mücrimin mukavelenamesinin tasdi-
ki hakkında 26- III- 1931 tarihinde 1800 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/773 

1/786 

Türkiye Cüınhuf'iyetil e Romanya krallığı arasında 

aktcdilen mezarlıklarm muhafazasına dair itiJftfna
nıenin tasdiki hakkında 

Tür·kiye Cüınhuriyetile Yunan Hükümeti nı-asında 

aktedileıı dostluk b itaraflık uzlaşma ve Hakem mu
ahedenamesile merbutu bahri kuvvetlerin tahdieline 
dair protokolun tasdiki hakkında 

1/787 Türkiye Cümhmiyetil e Yunan Hükümeti anısmd:ı 

a.ktedilen İkamet, ticaret ve seyrisefain mukavele-

23 -III-- 1931 tarihinde 1780 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

12- II- 1931 tarihinde 1752 numara
Jr kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

sinin tasdikine dair 

] / 811 Tüı·kiyc Cürnlmriyetile Litoanyc Cümhuriyeti ara
smda aktolunan muhadenet mukavelenamesinin tas-

Muamelesi 

5 - III - 1931 tarihinde 1758 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

diki hakkında 23- III -1931 tarihinde 1781 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/837 Türki ye Cümhuriyeti le Japonya İmparatorluğu ara
smda aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelena-
mesinin tasdiki hakkmda 26 -III- 1931 tarihinde 1792 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/838 Türkiye Cümhuriyetile İsvi çre Federal Meclisi ara 
smda mün'akit ticaret ve İkarnet muahedenamesinin 
tasdiki hakkmda 26- III - 1931 tarihinde ı 793 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 854 Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükumeti ara
sında aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelename
sinin tasdiki hakkmda 

ı;858 Konsolosluk kanunu layihası 

1/ 887 ı3 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Tezkereler 

3/ 586 Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükumeti arasmda 
mün'akit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
ıo uncu maddesinin t efsiri hakkmda Başvekalet tez:
keresi 

26- III --ı93ı tarihinde ı 799 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26- III ı931 tarihinde ı 798 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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İKTISAT ENCUMENİ 

Re·is :!zmir ]febusıı Mustafa Rahıni B. 
]fazbata Mııha·rr·i· ri: ]fardin » Ali Riza » 
Katip : Afyon Karahisar» !zzet » 

Adana Jlf ebusu K em c& l » Kütahya M ebusıı Cevdet B. 
Adana » Za;nıir »Manisa » Kani » 
Denizl·i » Em,in Aslan »Manisa » Yaşar » 
Edirne » Faik »Mardin » Nııri » 
Eskişehir » Emin »Mersin ' » Hakkı » 
Istanbul » Akçuraoğlu Y ıısuf» Rize » Hasan Cavit » 
Istanbul » Edip · Servet » Şebin Karahisa~r » ls1nail » 
İstanbııl » Ha1nıii » Trabzon » Dan iş » 
lstanbııl » Hüseuin » Yozgat » Tahsin » 
lzm'ir » Hüseyin » Z ongııldak » Hüsnü » 
Konya » Ahmet Hamdi » Zonguldak » Rağıp » 

Encümen, 40 ( 24 layiha, 7 tel pjf, 9 tezkere ) işten 27 sini in taç etmiş ve mü te baki 13 iş dahili 
nizamnamenin 69 uncu maddesi m.ucihince hükümsüz kalmıştır. 

No. HuHi:ı,;ası 

Layibalar 

1/ 260 Kadastro ve tahrir kanunU' layihasr 

1/ 324 Ölçüler hakkında kanun layihasr 

1/444 Ormanlarm idaresi ve fenni muamelatı hakkmda 

1/512 Türkiyede ecnebi tebaasr tarafından 

memnu olan san 'atlar hakkında 
yapılması 

1/670 Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata göre 

Muamel~si 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

26- III- 1931 tarihinde 1782 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 -I- 1931 tarihinde Adliye ve Dahi
liye Encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümcnine 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmrstır. 

' . 
tensik edilmeleri hakkında 23 - III- 1931 tarihinde Bütçe Encü

menine 

1/671 27 şubat 1926 tarihli ve 755 numaralı kazanç vergisi 
kanunu ile bu kanunun bazı maddelerinin tadİline 
dair 21 mayıs 1927 tarih ve 1033 numaralı kanunu 
tadil edici kanun layihası 22- XI- 1930 tarihinde Hükumet ta

rafmdan geri almmıştır. 

1/672 Sınai mülkiyet hakkında kanun layihasr 17-- III --1931 tarihinde Adli ye En
cümenine 

1/787 Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükumeti ara
sında aktedilen ikamet, ticaret ve seyrisefaİlı muka-



No. 

ıj788 

159-

Hulasası 

velenamesin~n tasdiki hakkında . 

Rüsumu belediye kanununa merbut tarifenin 5 inci: 
maqdesinin tadiline dair 

ı;792 Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin teşkilat ve 
vezaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin ta
diline dair 

ı,l8ı9 Islahı hayvanat kanununun 4 üncü maddesinin ta-

Muamelesi 

5 . : III - ı93ı tarihinde ı 758 numara
lı b :anun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnameuin 69 uncu mad
d~ .i mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2 6 --II - ı93ı tarihinde ı 755 numara
lı kan u n olarak kabul edilmiştir. 

diline dair kanun layihası 9- rn - · ı93ı tarihinde ı 76ı numara
Ir k anun olaralili .abul edilmiştir. 

ı;822 Muamele vergisi kanunu makamma kaim kanun la-
yihası ı T -· III- 193ı tarihinde Dahiliye · En-

, ci in ıenine 

1/ 823 Miisakkafat verg·isi· hakkında I )al ıili nizamnamenin 69 uncu mad-
. c lesi . mucibince hiikiimsiiz kitlmıştrr: 

1/ 830 1Hayvanlarm sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin tadiline dair 23 -1

• III - 1931 tarihinde ı 775 numa
ralı i'ca:ı'mn olarak kabul edilmiştir. 

1)835 Kazanç vergisi kanununun tadili hakkında Dahib: nizamnamenin 69 uncu mad
, · d esi' · mucibince hiikümsiiz kalmıştır. 

1,1837 Türkiye Ciimhuriyetile Japonya İmparatorluğu ara~ 
sında aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelenaı.
mesinin tasdiki hakkında 

1/838 Türkiye CUmhuriyetile İsviçre Federal Meclisi ar a
sında mün'akit 'ticaret ve İkarnet mukavelenamesİr ını 

26- III- 1931 tarihinde ı 792 numa
ralı kamtn olarak 'kabul edilmiştir. 

tasdiki hakkında 26 _III -lL93.1 tarih!nde ı 793 numa
ralı kanını '<Olarak kabul edilmiştir. 

1,1839 Türkiye dahiline otomatik oyuncak makinieri i thal 
etmek ve bunları işletmek hakkının, münh:~ ;ıran 
Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkmda · 

1/843 Tütün· İnbisarı kanununun 42' inci maddesine bil" 

26- III- 193{ tarihinde 1787 numa
ralı kanun olarak; kabul edilmiştir. 

fıkra tezyili hakkında kanun layihası Dahili niza:mnamenin 69 uncu - mad-

1/848 İhtira heratma bir madde tezyili hakkmda 

1/853 

1/854 

· Tahlisiye Umum Müdürlüğ·ü müstahdeminine vı eri-
lecek tayin ve elbise bedelleri hakkmda . . 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti: .. ara
sında aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavele .na me
sinin tasdiki hakkında 

... 1 .. "'11 

~ 

desi nıucibince hükiimsüz kalınıştır. 

Dahili niza:mınamenin 69 uncu - mad
desi mucib ince hiikümsüz kalmıştır. 

Dahili ni! ~amnamenin 69 uncu - mad
desi m uc ibince hiiküınsüz kalpnştır. 

26 - III. --:193ı tarihinde ı 799 n uma- . 
ralı kr mm ı olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/871 

160-

HuHi,sasr 

Pulluk imalathanelerine yardım hakkında 
layihasr 

kanun 

ıj878 Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin tadiline 

Muamel 

26 - III - ı93ı tarihinde ı 797 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair kanun layihasr 26- III-- ı93ı tarihinde ı 794 numa
ralı kanun olarakk abul edilmiştir. 

Teklifler 

2;ıo Salırk Siverek mebusu Kadri Ahmet Beyin « Agaç 
dikme » ünvanlı teklifi kanunisi 

2/137 Giresun mebusu hakkı Tarık Beyin gümrük tarife 

5 - I - ı93ı tarihinde Adliye ve Dalıi
liye Encümenler~nden mürekkep 
Muhtelit Encümene 

kanununa müzeyyel kanun teklifi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümı:ıüz kalmıştır. 

2jı38 Manisa mebusu Yaşar ve Kani Beylerin üzünıleri 

kurutmakta ziraatta hastalık ve haşerata karşı kul
lanrlan kimyevi maddelerin gümrük ve istihlak 
resimlerinden muafiyetine dair kanun teklifi 

, 2/ı39 Konya mebusu Tevfik .l!..,ikret Beyin ticaret kanu
nunun 386 mcr maddesinin tadüine dair kanun tek-

26 - Il - 193ı tarihinde ı 756 numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

lifi ı2- II- ı93ı tarihinde ı 749 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2jı49 Yozgat Süleyman Sırrı Beyin tjft'ik keçilerinden 
alınan verginin tadilinc dair kanun teklifi 

2jı50 Çanakkale Mebusu Memet Beyin ı6 haziran ı930 
tarih ve ıno numaralı kanunun 4 üncü maddesin- -

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştıir. 

deki müddetin temdidi hakkında kanun 23 - III- ı93ı tarihinde Bütçe En.cü
menine 

2/157 Erzincan Mebusu Saffet ve iki arkadaşının gümrük 
tarife kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkra
rasrnrn tadiline dair kanun teklifi 

' Tezkereler 

3/122 Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin C fıkra-

26 - III - ı93ı tarihinde ı 795 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

snun tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

3/504 Tömbekilerden istihlak vergisi alınıp alrnmryacağı-
mn tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi · · 1 --I- 193ı tarihinde 1734 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

3/525 Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan ve Estonya Hü
kümetleri arasmda muhtelif tarihlerde aktedilen ti
caret ve seyrisefain mukavelenamelerinin Türkçe 
metinlerindeki hatalar hakkında Başvekalet tezke
resi 

3/ 552 Tahlisiye İdaresinin teşkilat ve vazifeleri hakkın
daki kanunun 3 üncü maddescinin tefsiri hakkında 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır . 

Başvekalet tezkeresi 7- III - 1931 tarihinde Maliye Encü
menine 

3/558 

3/574 

Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükumeti arasın- ' 
da aktolunan ticaret mukavelenamesine merbut 
(B) listesinin (136 - B) fıkrasında yapılacak tashih 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

Zabıtayi . saydiye ni zamnamesinin 29 uncu madde
sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/580 Kabotaj kanununun 3 üncü maddesinin tefsiri hak-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2 - III --1931 tarihinde 168 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

kında Başvekal et tezkeresi 5 - III- 1931 tarih inde 169 numaralı 
tefsir olarak kabul edi l miştir. 

3/ 586 Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükumeti arasında 
aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
10 uncu maddesinin tefsiri hakkrııda Başvekalet tez- · 
k e resi 23 - III - 1931 tarihinde Hariciye En-

.cümenine 

3/587 Gümrük tarife kanununun 17 inci ve 25 inci madde
lerinin tefsiri luıkkrnda Başveka l et tezkeresi 23 - III - 1931 tarihinde Mali ye Encü

menine 

Çanakkale 

KUTUPANE ENC'UMENİ 

Reis : AksaTay 
Mazbata Muhar-riTi: Gümüşane 

J11 ebusıı Besim Atalay 
» H alil N i hat 

B. 
» 

M ebıısu Samı:h Rif at 
Kastamon n 

B .Denizli M ebusıı N ecip Ali 
M ebıısıt. V Pl et B . 

B. 

Encümen,. bu içtima senesi zarfında 5 defa toplanarak kütiipanenin noksanlarrm tamamlamak 
üzere lazım olan kitaplar, risaleler ve mecmualarla bazı tar ihi kolleksiyonlarrn alrnmasrna ve kütii
paneye ait um uru cariyeni n rüyetine dair bazı ka r-arla ı· vermiştir. 
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MAARİF ENCÜMENİ 

R eis : Erzunun M euıısıı N afı Atııf B. 
M a,zbata MııharTiri: Sıııas » lbm.Mm AZaettin » 
Katı·p : Af yon KarahisaT » · 1 zzet Ulvi » 

Afyon K. Jlfebusıı ~Haydar B.Sıvas Mebusıı Rahrni 
Çankın » 'Pa,zat » Sıvas » Şemsettin 
l zrnir » Osmanzade H arndi» T1·auzon » Ab dullah 
Kocaeli » Kılıcoğl'tı Hakkı » Urfa » F erit Celal 
Konya » Naim Hazim » U1"fa » R ef et 
0Tdıı » Hamdi » Zonguldak » Celal Sah'iT 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

Enciimen, 4 2 layiha, ı teklif, ı tezkere ) işten (3) nii intaç etmiş ve miitebaki ( l) iş hiikiim
süz kalmıştır. 

No. 

1/ 760 

l / 874 

Hulasası 

· Layilialar 

Muallim maaşlarını vaktinde veremiyen vilayetlere 
yüzde onlardan seksen bin liraya kadar ikrazat ya
pılması hakkında kanun layihası 

Tedrisatı iptidaiye kanununa bir madde tezyiline da
ir kanun layihası 

Teklifler 

2/123 Sabık İstanbul mebusu ( Süreyya Paşa ) - Tiyatro 
ve sinema biletlerinden yalnız yüzde on nisbetinde 
vegi alınması hakkında kanun teklifi 

Tezkereler 

3/573 Lise ve orta mekteplere almacak leyli ve meccan'i 
talehe hakkındaki kanunun üçiincii maddesinin tef
sir·ine dair· Başveld l et tezkeres i 

Muamelesi 

· ı9- I-- ı93ı tarihinde ı743 numaralı 
1 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23-- III - ı93ı tarihinde 1778 numara
ır kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 - I - 1931 tarihinde 602 numaralı 

karar olarak kabul edilm.iştir. 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibince hiikiimsüz kalmıştır. 
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MALlYE ENCUMEN! 

R eis : .S aınsıın 
llfazbata MuhaTr'iri: Bayazıt 

Mebusı.ı Ali Rana B. 
» lhsan » 

K at ip : lstanbııl » 

Ankara 
Elaziz 
Giresun 
le ez 
ı;nıi1· 
Kastanıonıı 

M ebusıı S am i 
» Mustafa 
» Tahir 
» 
» 
» 

E nı in 
Kanı il 
R ef'ik 

.BKayser··i 
» K ıklaTeli 
» Kocaeli 
»Konya 
» 111 alat:ya 
» Ma1·aş 

Ziyaettin » 

M e bit~;ıı Ahn?,et II ilmi B. 
» Ş ev ket 11 "' .. » 
» Reşit Saffet » 
» · Fu.at 
» M alıniut Ned·inı » 
» Mitat » 

Trabzon ·Mebusu Şefik B. 

Encümen, 37 ( llla.yiha, 7 teklif, ı9 tezkere) işten (32) sini intaç etmiş, mütebaki (5) iş dahili 
nizamnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

1/757 

1/792 

Hulasası 

La,yihalar 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin 
teşl{ilat ve vazaifine dair kanunun tadili hakkmda 
kanun liiyihası 

Karadeniz bogazı Tahlisiye İdaresinin teşkilat ve 
vazaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin ta
diline dair kanun layihası · 

ı/794 . 24 mayıs ı928 tarih ve 129ı numaralı kanunun ı inci 
maddesine merbut 2 numaralı cetvelin tadiline ve 
4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fıkrasının tayyine. dair 

Muamelesi 

26 --III- ı93ı tarihinde ı 784
1 
numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

26- II- ı93ı tarihinde ı 755 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanun layihası 26 -II- ı93ı tarihinde ı 753 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/799 Tahlisiye İdaresi memurlarmın askeri ve mülki te
kaüt kanunu alılduıma tabi olmaları hakkında ka-
nun Hiyihası 27- I-- ı93ı tarihinde Bütçe Encü

meninc 

ı/800 ı927 mali senesi nihayetine kadar Milli Hükümet · 
bütçelerine müteallik borçlar hakkmdaki kanuna 
bazı maddeler tezyiline dair kanun layihası 

1/803 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 rııcı maddesi
nin 2 inci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut cetve-

26---III - ı93ı tarihinde ı 783 mınıa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir, 

lin tadilin'e dair kanun layihası ı - II - ı93ı tarihinde Bütçe Encüme
ıııne 



- 164-

No. Bulasası 

1/817 Hazineden taksitle gayri menkul mal satm almış 
olanlara borçtarım tediyede kolaylık gösterilmesi 

Muamelesi 

hakkında kanun l ayihası 21 --III- 1931 tarihinde 1773 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/824 Mübadele ve tef:fiz muameleleri nin intacı ve kat 'i 
tasfiyesi hakkmda kanun la.yihalası 

1/829 Arazi vergisi kanunu layihasr 

1/839 Türkiye dahilinde otomatik oyuncak mn k ineleri it
hal etmek ve bunları işletmek hakkımn münhasır·an 
Hinıayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında kanun 

19 --III- 1931 tarihinde 1771 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

layihasr 26- III- 1931 tarihinde 1787 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/841 Veraset ve intikal vegisi kanununun tadiline dair 
kanun layihası 

2/117 

Teklifler 

Kütahya ( Nuri B. ve 4 arkadaşı) - Tapu harçları 

kanununa nıüzeyyel kanuıı teklifi 

2/123 Sabık 1stanlml ( Süreyya Paşa ) - Tyatro ve sinema 
biletlerinden yalmz yüzde on nisbetinde vergi aluı-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamcnin 69 unc nınad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ması haklunda 19- I-- 1931 tarihinde 602 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

2/135 Yozgat ( Süleyman Sırrı 13. ) - Ankaranın müstak
bel planından dolayı tasarrufları meneelilen arsa 
vergilerinin tecili hakkında 8 - I- 1931 tarihinde Bütçe Encümc

mne 

2/138 Manisa (Yaşar ve Kani Beyler) - Üzümleri kurut
makta, ziraatta hastairk ve haşarata karşı kullanılan 
kimyevi maddelerin gümrük ve istihlak resilerinden 
muafiyetine dair 26 - II - 1931 tarihinde 1756 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/140 Sabık İstanbul ( Süreyya Paşa ) - Musakkafat ver
gisi kanununun 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 
tadili hakkmda 30-- XII --1930 tarihinele Bütçe En

cümenine 
2/ 146 Ordu (Şevket B.) - Emvali milliye ve metrukeden 

müzayecle ile satılan gayri menkul bedeleri hak-

kında 21 - III --1931 tarihinde 1773 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

2,/147 Sıvas (Remzi B.) - 8 haziran 1929 tarih ve 1513 nu
maralı kanunun «1» inci maddesinde muharrer müd-
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No. H ulusası Muamelesi 

detiJı 9 haziran ı934 tarihine kadar temelidi hak-
kında 26 - Il'I - ı93ı tarihinde ı 783 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

Tezkereler 

28 mayıs 1929 tarih ve 1466 numaralı kanunun «2» 
inci maddesinde muharrer (şek! i i ta) kaydrrırn tefsi-

• • 1 ~ 

rine dair Başvekalet tezkeresi ı5 -I - ı93ı tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

3/ 488 Müstnfi zabİtandan ııisbeti asekriyeleı·i katedilmiş 

olanlara tekaüt aidatlarrnın redeli lazım gelip gelıni-

yeceğinin t efsiri hakkrnda BaşvekaJet tezleeresi 29- XII- ı93ı tarihinde 593 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 500 8 haziran 1929 tarih ve ı513 numaralı kanunun tefsi
rine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 501 17 · şubat J 34J tarih ve 552 numaralı kanunun tefsi-

ı3 - II- ı93ı tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

rine dair Başvekal et tezkeresi 2- II- J 93ı tarihinde Hükümet tara-

3,1504 

3/ 511 

Tömhekilerden istihl ftk vergisi alrıup a lınınryacağı

mn tefs iri hakkında Başvekalet tezkeresi 

7 hazir·an ı926 tarih ve 906 numaralı kanunla tadil 
edilen gümrük kanununun 43 üncü maddesinin t ef-

.frndan geri alınmıştır. 

, ı - I - ı93İ tarihinde ı 739 numaralı 
kanun ' olarak l~aqul edilmiştir. 

siri hakkında Başvekalet t ezkeresi 25- XI - 1930 tarihinde BÜtçe Encü
menine 

3/ 529 Eytaın maaşr müstahaklarımn Devlet hizmetlerinde 
bir vazifeye tayinleri halinde ınaaşlarrnm kesilip ke-
silmiycceğiniıı tefsiri hakkmda Başvekiilet tezkeresi 2 - II - 1931 tarihinde 1746 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/ 532 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 8 inci maddesi

nin tefsirine dair Başvekiil et te;r.keresi 

3/ 533 Askeri ve mülki tekaüt kaimnunuıı 58 inci maddesi
nin tefsiriııc dail' Başvekalet tezkeresi 

. 3/536 Ordu Bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini 
hakkmclaki kanunun 12 inci maddesinin tefsirine da
ir Başvekalet t~zkeresi 

3/548 22 ha ziran 1927 tarih ve 1122 ııuınal'a lı kanunun 

• 
19- I - ı93ı tarihinde ı66 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

2 - II - ı931 tarihinde 609 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

5- II- 193ı tarihinele 6ı4 numaralı 

karar olarak kabul ' edilmiştir. 

tefsiri hakkrııcla Başve,kuJ et tezkeresi 2ı- III-- ı93l tarihiı:ıde 625 numaralı 

karar olar!).k kabul edilmiştir. 

3/552 Tahlisiye idaresinin teşkilat Ye vazaifi hakkındaki 

kanunun 3 üncü maddesinin tPfsirinP dair Başve-

.. . i 
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No. Hulasası 

kalet tezkeresj 

3/567 Milli Hükumet bütçesiı:ıe nıüteallik borçlarm kayıt
larına ve müddeti zarfq:ı.da müracaat etmiyenlerin 
alacaklarının sukutuna dair kanunun tefsiri hak-

Muamelesi 

·13 - III- 1931 tarihinde Bütçe Encü
menine 

kında Başvekalet tezkeresi 10- II - 1931 tarihinde Bütçe Encü
menine 

3/570 !nğiliz lirası olarak maaş almakta olan Elçilik ve 
Şehbenderfik memurlarına Türkiyede bir vazifeyc 
nakil ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 12- II - 1931 tarihinde Bütçe Encü

menine 

3/572 22 nisan 1930 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanunn
nun bazı maddelerini muaddil kanunun 1 inci ve 
2 inci_ maddelerinin tefsirine dair Başvekalet ter.
~eresi 21 ·_ III - 1931 tarihinde 624 numaralı 

karar olarak kabul ~dilmiştiı::. 

3/587 Gümrük tarife kanununun 17 ve 28 inci maddeleri-
nin tefsirjne dair Başvekalet tezkeresi 25- III- 1931 tarihinde Bütçe Encü

menine 

3;'58~ Askeri ve· mülki tekaüt kanununun «6» mcı madde-
sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 22- III - 1931 tarihinde Bütçe Encü

menine 

3/ 592 Askeri ve mülki tekaüt kanununun muvakkat .«2» 

3/ 594 

inci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. · 

Maaş kanununun «5» inci maddesinin tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mııcibincc hükümsüz kalmıştır, 

• 
MEOLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENOttMENt 

Reis :Van 
'M az b ata 'M uharriri: .A nka1·a 
'Mu1·akip : Denizl·i 

M ebusu H akkı 
» Rifat 
» 'Mazhar 'Müfd 

B . 
» 
» 

Anka1·a M ebusıı Şaki1· B.Erzıwıım M ebıısu Asım B . 
Balıkesir » Cavit 
Çankırı » Ziya 

Kütahya 

» Kastamonıı 
» Konya 

M ebusu Ragıp B. 

» -Gemaz· 
» llfit,stafa 

» 
» 

• Encümen, 26 mart 1931 tarihine kadar B. M. M. mayıs, teşri·ni evvel 1930 ayları hesabatı hakkında 
(2) ve B. M. M. ve müştemilatındaki eşyaya dair (1) ki cem'an üç mazbatayı muhtelif tarihlerde 
Yüksek Reisliğe takdim etmiştir. 
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MİLLİ M,trDAF AA ENCtr~ENl 

Jle~is : Kütahya, Mebusu Recep · B. · 
Mazbata, Mııharriri: !stanbul » lhsan Pş. 
Katip : Bitlis » Mıthittin N ami B. 

Afyon K. Mebıısıı lifusa Kazım , B;Giimuşane Mebusu Şevket B. 
B ayazıt » H a.lit » Kastamonu » Ali Riza » 
Bilecik » lb1·ahilnı » Kırşehir » Lutfi Müfit » 
B olu » H asan C em il » Konya » Ffiisnii » 
C eb elibereket » N aci Pş.Kiitahya » Faik » 
Diyarbekir » Kazım » Ordu »· R ecai » 
Elazı:z » Ahmet Saffet B.01·du » Şevket » 
Gazi Antep » Kılç Ali » Tokat » B ekir Lutfi » 

Y o.zgat M ebusu S al,ilı B. 

Encümen, 19 ( ll lay i ha, 7 tez kere, ı takrir ) işten (15) ini in taç etmiş , ( 4) iş dahili nizaınna
ınenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır, 

No. Hulasası 

Layihalar 

1/192 Askeri rütbe eshabmın nnvanı hakkında 

ıj745 Hali harpte bulunan ordular yaralılarının tehvini 
iztirap ve ıslahı halleri ve üseraya yapılacak mua-

Muamelesi 

20- Xl- ı930 tarihimi~ l'ı'lfzecÜlmiş· 
tir. 

. mele hakkındaki mukavelelerin tasdikine dair 2&- III- ı93ı tarihinde ı 791 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 746 

1/773 

Askeri şahıslar tarafından işlenilen suçların af ve 
tecili hakkında 

. . 

Türkiye Cümhuriyeti ile Romanya Kırallığı arasm-
da aktedilen mezarlıklarm muhafazasına dair İtilaf
namenin tasdiki hakkında 

l/780 Türkiye Cüinhuriyetile Yunanistan Hükumeti ara
sında. aktedile dostluk, bitaraflrk, uzlaşma ve hakem 
muahedenamesile bahri ' kuvvetlerin tahdidine müte-

8- I- l93ı tarihinde 1741 numaralı 
kanun olarak kabul edilmişt-ir. 

23 - III - 1931 tarihinde 1780 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair protokol un tasdiki hakkında kanu;ı layihaları ·12- Iı'- 1931 tarihinde ı 752 nurnarali 

ı;8i~ 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

A~keri mem~u ınıntakalar kanununun bazı madde-
lerinin· ta dili hakkmda 12- III - ı93ı tarihinde· ı 764-numara

ı/852 Radyo kanunun layihasr 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi. muribince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

1/860 

1/861 

168-

Hulasası 

Seferele ve sefer mahiyethıdeki miilıim harekat! as
keriy~· ile ' büyük mariev~·elerde askere verilecek 
gıda hakkında kanun layihası_ 

Tayinat ve yem kanunuıta bazı maddeler tezyiline 
dair kanun la'yilıası 

1/881 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 2 inci maddesine 

lVInamelesi 

23' - III - 1931 tarihinde 1,776 numa
ralı Ininun olarak kabul -~dilmisÜr •. 

. · · ' ·'ı·'' J.. 

\', •,j 

16- III- 1~31 . tarihinde Bütçe Eı1cih 

menine 

1 fıkra ilavesi hakkında .kanun layİlıasi I)ahili nizamnamenin 69 uncu m-ad"' 
desi mucibince lıükümsüz kalmrştıl'. ' 

1/882 Tahdidi sin kanununun 2' inci · maddesinin tadiline 
dair kanunun · 2 inci maddesine m üzeyyel kanun la
yihasr 

Tezkereler 

3j 388 Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak taslıihi 
sin muamelatının tekaüt ve saire gibi bütün muame
latı askeriyede muteber olmıyacağı hakkında bir ka-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştrr. 

.- rar ittihazına dair Başvekalet tezkeresi 21- III--1931 tarihinde Bütçe, Mali: 
ye, Milli lVIüdafaa Encümenlerinden 
mürekkep ·ıvrhutelit Encümenc 

3/488 lVIüstafi zabitandan nisbeti askeriyeleri katedilmiş 

olanlara tekaüt aidatıarının reddi lazım gelip gel-
ıhiyeceğ·inin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi · 29 -XII - 1930 tarihinde 593 numara

. lı karar olarak kabul edilmiştir. . . 

3/ 541 · Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin 
tefsiri hakkında Başveka1et tezkeresi 19 -I --1931 tarihinde 601 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 548 

3/557 

-
22 haziran 1927 · tarih ve 1122 numaralı kanunun 
tefsiri hakkında · Başvekalet tezkeresi 

Bursa maarif müdürlüğü sicil katibi Süreyya ve hu
.susi muhasebe memurlarından Ekrem Beylerin istik
lal madalyasile taltifleri hakkında Başvekalet tezke
resi 

21 "-III - 1931 tarihinde 625 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2- II - 1931 · tarihinde 610 · numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 572 28 nisan 1330 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanunu-
' .nün ·bazi maddelerini muaddil kanunun «1» inci ve 

«2» inci maddelerinin tefsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

3/595 Zabitan ve askeri memurlarm maaşatı hakkındaki 
kanunun «6» ıncı madqesinin tefsirine dair Başveka-

21 - III - 1931 tarihinde 624-numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

4/ 91 · 

~ 169 - · 

Hulasası 

let tezkerem 

Takrirler 

1 .. 

Yo~gat..(Süleyman Sırrı B.) - Yüzbaşı Ahmet Bey 
hakkında . Arzuhal E~cümenince ittihaz olunan ka
rarrri Urri'umi Heyette müzakeresine dair takriri 

NAFIA ENCÜMENİ 

Muamelesi 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibinec hüki.imsüz kalmıştır. 

9 ~ II - 1931 tarihinde 615 riumaralr 
karar olai·ak kabul edilmiştir. 

R e·is : S amsıın M ebıısıı Et hem B. 
Mazbata Mııharr·iri: Çonım 
Katip : M an isa 

» Z·iya » 
» » Osman 

Adana M ebus'ıı K ad ri B.Kiitahya M ebusıı lbrahirıı B. 
Bil.ec_ik » As af » Kiitahya » 1 smail H akkı » 
Çanakkale .. » Ziya . Gevher »Manisa » A.kif » 
Erzincan » A.z1:z S am i h » Niğde 
!çel · » Hakkı » S arn s um 

» . Halit » 
» Dr. Asım · » 

Kayse1·i » Hasan Fer·it » Urfa » A l·i Sa·ip » 

Encüıneıı , 2 ( 2 Jayihn ) işten ikisini de iı1tnç etmişti ı·. (· 

U.yihalar 

ı 

1/ 757 Devlet Demiryolları ve Limanl qrı Umumi İdaresi-

nin teşkilat ve vezaifine dair kanunun tadili hak-
kında 26- III - 1931 tarihinde 1784 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 771 Mühendis ve mimarlık hakkındaki kanuna bir mndde 
tezyiline dair .. 24- I- 1931 tarihinde Hükumet tara

fından geri alınmıştır. 
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SIRHAT VE lÇTİMAİ MUAVENET ENCttMEİN 

Reis : Er·zıırıım Jl!lebusu Dr. Ahmet F·ikri B. 
Jl!l az b ata Jl!l ııharTiri: Bıırsa » Bakte.1·iyolok Refik» 
Kat ip : Jl!l an isa . » Dr. Saim » 

Antalya Mebusu Dr. Cemal Bl stanbul Jl!l ebıısu Dr .. Haklvı Şinasi Pş 
Aydın » Dr. Reşit Galip » Kayse·ti » D-1·. Burhan B. 
Bolıı » Dr. Emin Cemal » Kayseri » Dr. Halit . » 
Çorurıı » Dr·. Mııstafa » Malatya » D1·. Hilmi » 
D enizli » Dr. Kazım » Tokat » Hüseyin Hüsnü » 
Eskişehir » Dr.lsrııail B esim PşTJrfa » Dr. Refet » 

Encümen, 3 ( 2 layiha, 1 tezkere ) işten 3 ünüde intaç etmiştir. 

No. , Hulasası Muamelesi 

Layihalar 

1/752 Tababet ve şul'J,bati: sanatlarınm tarzı icrası hak-
kmdaki kanuna m üzeyyel kanun ıayiha~~ 8 .- XII ~-1930 · tarihinde 1.729 ·numara~ 

_lı · ~anun: .<?larak .kabul edil:ın,işt~r .. · .' .: 

1/896 Afyondan istihsal olunan uyuşturucu maddeler in-
hisarı hakkında kanun la. yihası 25- III- t931 tarihinde Dahiliye E~· 

cümenine 

Tezkereler 

3/559 Ankara İstiklal mahkemesince on sene hapse mah
kum edilen Süleyman Radi Beyin sihhi vaziyetinden 
dolayı geri kalan cezasının affı hakkında Başveka-
let tez k e resi 19 __ III'- 1931 tarihin~e· Adliye E ncü. 

menine 
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TEŞKlLA Tl ESASlYE ENCUMENl 

Re,is : 1 zrnü· M ebıısu M alırıwt Esat B. 
M azbata Muha1Tiri : Giresun » Hakkı 'Pank » 
Iüitip : Tekirdağ ·» Celal N ıı1·i » 

A1·tv,in M ebusu Asırn B .t stanbııl Mebıısu Harııhııllah Sııph'i B . 
Aydın » Dr. ~Mazhar » Ka1·s » DT. SadTettin » 
Aydın » Tahsin >) Kastarnonu » Hasan F ehrni » 
Bıırsa · » As af » Kırklareli » Dr. Fııat » 
Çorurn » lsrnet » Mıığla » Yunııs Nadi » 
Gürnüşane » H asan F ehrni » Mıış » l l yas S arııi » 

Encümen, 2 ( 1 teklif, 1 takrir ) işten hiç birisi intaç edilmemiştir. Geri kal an 2 iş dahili ni
zamnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

2/24 . 

· H ula:sası 

Teklifler 

Tekirdağ (Cela1 Nuri B.) - Dahili nizamnamenin 
22 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Takrirler 

4/88 Gümüşane ınebusu ( Hasan Fehmi B. ) - Teşkilat ı 

esasiye kanunile menafii mnumiyeye müteallik imti
yaz.a.t kanunu arasında tedahül eden salahiyetleriıı 

teirikini temin için bir karar i ttih azı . hakkında 

Muamelesi 
-----------------

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad-
9esi mucibince hüküınsuz kalmıştır, 
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Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Mubtelit Encümen 

[. Adiiye ve Teşkilatı Esasiye E ncümenleri nden mürekkep J 

Encümen, 6 ( 6 tezkere ) işten ·) hiç birisini intaç etmemiş ve bunlarda dahili nizamnaınenin 
69 uncu maddesi ınucibince hüküı'nsi.i.z kalmıştır. 

No. Hulasası 

Tezkereler 

3/ 497 · Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmet Beyin teşri! nıasuni
yetinin kaldırılması hakkında .Başvekal et tezkeresi 

3/ 519 Siirt Mebusu Mahmut Beyin teşrii masuniyetının 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hi.i.ki.i.msüz kalmıştır. 

kaldırılması hakkında Basvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad-. ' 

3/ 526 

.3/ 562 

3/ 575 

3,1576 

Tokat Mebusu Bekir Lütfi Beyin teşri! masuııiyeti
nin kaldırılması hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Afyon Karahisar Mebusu Haydar ve Manisa Melmsu 
Bahri ve Saiın 'Beylerin ifadelerinin alınınası hak
kında Başvekalet tezkeresi 

İsparta Mebusn İlırahim Deyin teşri! ımısuniyetinin 

kaldırılması hakkında 

Aksaı·ay Mebusu Kazını Beyin ifadesinin alınınasma 
dair Başvekalet tezkeresi 

Muhtelit Encümen 

desi mucibince lıükümsüz kalmıştır. 

Dahil! nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibincc hi.i.ki.i.msüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hi.i.kümsi.i.z kalmıştır. 

Dahili nizamnameniıı 69 uncu mad
' desi mucibincc hükümsüz l\almıştır. 

Dahil! nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiııcc hi.i.kümsfrz kalmıştır. 

[Bütçe, Maliye Enci.i.menlerinden mürekkep] 

Enci.i.merıe 1 tezkere verilmiş, bununda müzakeresi 4 üncü devreye tehir edilmiştir. 

Tezkereler 

3/17 Mart, ağüstos 1927 ayiarına ait iki kıt 'a raporun 
takdim edileliğine dair Di. M. RiYfiseti tezkeresinin 



No. Bulasası 

2 ve 3üncü fıkraları 
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M ubtelit Encümen 

Muamelesi 

Antalya lVIobusu Rasih Beyin takriri 
üzerine müzakeresi 4 üncü devreye 
tehir edilmiştir. 

[Bütçe, Maliye ve Milli Müdafaa Encüınenlerinden mürekkep] 

Encümene bir tezkere verilmiş, buda Dahili nizaınnamenin 69 uncu maddesi mucibince hüküm
süz kalmıştır. 

Tezkereler 

3/388 Sinni nıükellefiyete vusuldeıı soma yapılacak tas
hihi sin muamelatımıı tekaüt ve saire gibi bütün 
muamelatı askeriyece de muteber olmiyacağı hak
kında bir karar ittihazma dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hiikümsüz kalmıştır. 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni 

l Vekaletlerle mü tenazır encümenlerden intihap olunan ikişer azadan mürekkep J 

R e·is : lstanbııl Mebusıı Hakkı Şinasi Pş. 
Mazbata Mu,hatTi1"i: Kaysm-i » Ah nı et H ilmi B. 
Katip : Antalya » Ahmet Saki » 

Afyon K. M ebusıı NI usa Kazını B.MJ,i,ğla Mebu,su Ali N azmi B. 
Bilecik » As af » Mardin » Nu1·i » 
Çanakkale » Ziya Gevhm· » Rize » Atıf » 
Edirne » Faik » T ekit·dağ » Faik » 
lznıir » Kanıt:ı » 'Pokat » Beki1· Lutfi » 
"Af arıisa » Sainı » Trabzon » Abd-ullah » 

Z ong1.ıldak "Af elnısıı Celal S ahir B. 

Encümen, 9 ( 5 layiha, 3 tezkere, 1 takrir ) işten 5 ini intaç etmiş, mütebaki 4 iş dahili nizanı
namenin 69 uncu maddesi mucibince .hükümsüz kalmıştır. 
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No. Hulasası 

Layilialar 

1/ 618 Başvekalet memurları hakkında kanun layihası 

1/ 624 İstatistik Umum Müdürlüğü memurları hakkında 

~anun layihası 

1/850 Memurin kanununun bazı maddelerin'in tadili hak
kında kanun layihası 

1/859 Memurin kanununun 9 uncu maddesi yerine kaim 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahi\! nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

kanun layihası 23 -III- 1931 tarihinde 1777 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/869 Memurin kanununa bir madde tezyili hakkında ka-
nun layihası 23- III'- 1931 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 

Tezkereler 

3/493 Ecııebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti hakkınd~ki 
kimunların ücretli müsta~demine teşmil edilip edil-
miyeceğinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 10 - I - 1931 tarihinde 600 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/547 Hakimler kanununun 20 inci maddesinin müeccel o
lup olmadığının tayin ve t efsiri 

3/ 593 Memurin kanununun ·2 inci muvakkat maddesinin 2 

23 -III- 1931 tarihinde 170 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

inci fıkrasının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 23- III---1931 tarihinde 627 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 21 

'> ' 

Takrirler 

Muğla '(Ali Nazmi B.) - Memurin k?-İıununun mu
vakkat biriı~ci maddesinin tefsiri hakkında Dahili .nizamnamenin 69 uncu ma,d

desi' mucibince hüküınsü~ kiı1mıştır. 



..(lnıasya 
· Antalya 
Çorunı 
Çorunı 
Kars 

- 1.75-

Orman kanunu layihası Muvakkat Encümeni 

[Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden intihap oıunan azadan mürekkep] 

R eis : Tekirdağ 
· Mazbata ~1uh:ath?:i : · Kayseri 
K<Uip : Balıkesir 

M ebusıı Faik 
» · R esit 
» F ah'retı/,1/ 

B. 
'>> 
» 

Mebuus Esat 
. » ·A . Sah:i 

B~Kocaeli 
~> · Malatya 
» Man·isa 
~ 1l1 ardt·n 

M ebıısıı Ra,qıp 

\ . >> .t smail K enial 
)) Münir 

• '>> Baka tali 
· . · : . , Z o1'ığııldak 

>> Rize 
111 ebıısu ·N az if 

)>' A b diilmııttalip 
» K emal 
» .lrfan F e1·it 
» ' Atıf 

B. 

B . 
' » 

')) 

» 
» 

Encümen, 2 ( 1 Hiyiha, 1 tek.lif ) işten ~ikisinide lintaç etmen1iş , bunlarda dahili nizamnameniıı 
69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. Hulasası 

Layihalar 

1/ 444 Ormanların idari ve fenni muamelatı hakkında 

Teklifler 

2/ 10 Sabık Siverek (Kadri Ahmet B. ) - Ağaç dikme un
vanlı 

. •, 

Muamelesi 

Dalıiii 1iizamnameııin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnameniıı 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kalmıştır . 
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Vilayetler idaresi kanunu Muvakkat Encümeni 

[Vekaletlerle mütenazır encümenlerden intihap olunan ikişer azadan mürekkep] 

Re-is : Tekirdağ M eb'usu C e'rnil B. 
Mazbata Muharri1•i : Malatya » A bdüirnuttalip » 
Kôüp : Edi1·ne » Z ek·i Mesut » 

Balıkes-i'l' M eb'ıısıı S adı k B .Kayse'ri M ebusu B ür hanettin B. 
B ayazıt » lhsan » Kocaeli » Salahattin » 
Çorum » z iya >> Kocdeli » Süreyya » 
Edirne » Faik » Manisa » Saim » 
Erzurum » Naf'i Atuf » M~rsin » Hakkı » 
Istanbul » lhsan Pş.Samsun » Ethenı » 
Kayseri » Ahmet hilmi » Tokat » B ekir Lutfi » 

Ur'fa ~Mebıısu, R efet B. 

Eııcümene 1 layiha verilmiş ve bu da dahili nizamııamenin 69 uncu maddesi mucibince hüküm
süz kalmıştır. 

~o. 

1/ 855 

Hulasası 

Layihalar 

Vilayet idaresi kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 



1 - Encümenlerin aktettikleri içtimaıar sayısını gösterir cetvel 

-·-
Daimi Encümenler 

Adiiye Eencümeni 
Arzuhal » 
Bütçe » 
Dahiliye » 
Divanı Muhasebat Encümeni 
Harici ye 
İktisat 
I(ütüpane 

)) 

)) 

İçtima 
sayısı 

19 
25 
54 
36 
ll 

7 
50 
5 

Maarif Eucümeni 
Maliye » 
M. H. Tetkik Encümeni 
M. Müdafaa » 
Nafıa 

S. ve İçtirı:ıa M. » 

T. Esasiye 

Muhtelit ve muvakkat Encümenler 

Adiiye ve Teşkilatİ Esasiye Encüm~nle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen 

Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mü
mürekkep Muhtelit Encümen 

Bütçe, Maliye ve Milli Müdafaa Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 

İçtima 
sayısı 

Memurin kanunu muvakkat Encümeni 
o ( Vekaletlerle mütenazır encümenlerden 

intihap olunan ikişer azadan mürekkep 
Orman kanunu layihası muvakkat En-

2 cümeni [ Adiiye ve Dahiliye Encümen
lerinden intihap olunan azadan mü· 
rekkep] 
Vilayetler İdaresi kanunu Muvakkat 

O Encümeni [ Vekaletlerle mütenazır En
cümenlerden intihap olunan ikişer 

azadan mürekkep ı 

İçtima 
sayısı 

3 
36 

4 
27 

5 
6 
1 

içti ma 
sayısı 

6 

4 

5 



2- Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel ...... 
o o "' ::::: 

..!<: .... s,.ı:::ı::: 

.--t .· ·f V Q) +-' 
. • : f l ' ! ·~ c:' ...... :::ı o~ ... > ı:: 

§].§ V V .... .... V ı... ..... :a ·-"' ~ .... <.l ·~ 
V V V V o---

«S 
~ 

ı... -.::: V ı:: -os .., 
.ı:: V 'i: ..... <;::! ()o ·:;, :;a ..!<: .ı:: • : ::ı 

N ..!<: ;:ı ..!<: «S Z·- "' 
Encümenler ~ V V «S V ..... . ~s 

f- f- f-o :E > ı:: ·- "'Q):::ı 
.::<-::ı~ 

Daimt Encümenler 

Adiiye Encümeni 12 4 24 2 o 42 25 17 
Arzuhal ll o o ·o 2 o 2 2 o 
B~tçe ll ll 7 ;40 37 4 o 198 149 :49 
Danili ye ll 20 8 8 ı o 37 23 14 
Di, Muhasebat ll 17 o 14 o o 31 14 1.7 
Harici ye ll 13 · O ı o o 14 ı ı .3 
İktısat ll 24 o . 7 9 o o· .40 . 27 13 
Kptüpane )) o .o o o o o o .O 
Maarif ll 2 1 o o 4 3 . .ı 
Maliye ll ı ı 7 19 o o 37 32 5 
M. H. Tetkiki ll o o o o o o o o 
M. Müdafaa ll ı 1 o 7 ı o 19 15 4 
Nafıa ll 2 O·· • • o o . . o . . o 2 2 o 
Sıhhat ve i. M. ll 2 o 1 o o 3 3 o 
T. Esasiye ll o . 1 o 1 o 2 o 2 

Muhtelit ve Muvakkat 
Encümenler 

o'' 

Muhtelit Encümen [ Adiiye ve 
Teşkilatı Esasiye Encümenlerin-
den mürekkep] o o 6 o o 6 o ,6 
Bütçe ve Maliye Encümenlerin-
den mürekkep Muhtelit En cü-
men o .o 1 o o o 1 
Bütçe Maliye v_e M. Müdafaa 
Encümenlerinden mürekkep 
muhtelit Encümen o o 1 o o o 1 
Memnrin kanunu M. En cü-
meni [ vekaletlerle mü tenazır 
Encümenlerden intihap olanan 
ikişer azadan mürekkep ı 5 o 3 ı o 9 5 4 
Orman kanunu layihası Mu-
vakkat Encümeni [ Adiiye ve 
Dahiliye E. intihap olunan aza-
dan mürekkp 1 o o d 2 o 2 
Vilayetler İdaresi kanunu Mu-
vakkat Encümeni [ Vekaletlerle 
mü tenazır ·Encümenlerden irıti-

hap olunan ikişer azadan mü-
rekkep ı o o o 1 o 1 o 1 --



D - inzibat Komisyonunun mesai hulasalan 

Bu içtimada inzibat komisyonu seçilmemiş ve esasen buna lüzum da hasrl olmamrştrr. 



lie<:en SP ıı e( \ e ıı ıJ r yr·o- ) 
luıınıı ve bıı sene g·e-

1 lenin ıı ıec nııııı 

)) 

)) 

)) 

)) 

.E .- Umumi _evrak muamelatı 

18 9 Lôyihalar 

;; 8 Teklifler 

ls .f Tezkereler 

30 Takrirıcr 

8 Mulıtelif evrak 
2 .f 4 Miitenevvi hususata ait evrak 

283 Bazı eşhas hakmda takibatı kanuniye icrası ıçw 
müsaade talebini haui Başvekô.let tezkereleri 

rı 87 Arzuhaller 

1 4% Evrak gelmiştir. Encıimenler ve kalemler arasında 
yapılan hava/eler bu yekilndan hariçtir. 

M.eb/ıııs . evrak zn numara ve lwlô.salarile gördükleri muamele ne~ayici 
berveç/ıi zır arzolunmuştur. 

1 - Layihalar 

Dördüncü içtimn senesi zarfında Meclisi Aliye ( 150 ) layiha gelmiş olup bunlardan ( 104 ) ü 
resen veya tevhiden kanun olarak kabul edilmiş (3) ü de Hükumet tarafmdan geri alınmıştır. 

Mü te baki ( 43) layiha ise dahili ni zamnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Geçen seneden nıüdevver (39) layihaya gelince, bunlardan (7) si resen veya tevhiden kanun, 

(1) i hifz, (7) tanesi de Hükumet tarafından geri alınmıştır. Mütebaki ( 24) layiha ise d:ıhili 

nizaınnamenin 69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

A - Dördüncü içtima senesi zarfında gelen layihalar 

No. Hulasası Muamelesi 

1/748 1931 senesı bütçe kanunu l ayihası Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibinc-c hükümsüz kalmıştır. 

1/749 Harita Umum Müdürlüğünün 1930 senesi bütçesinin 
bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında 22- XI -1930 tarihinde 1728 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

lj750 Türkiye Cümhuriyetile İtalya Krallığı arasmda akit 
ve imza olunan konsolosluk mukavelesinin tasdiki 

Muamelesi 

hakkında 26- III - ı93ı tarihinde ı 788 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/751 Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülüne 
dair kanunun ı3 üncü maddesindeki yanlışlığın tas-
hihi hakkında ı- I- ı931 tarihinde ı738 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;752 

1/753 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası hakkm
daki kanuna müzeyyel 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Dımını Müdürlüğünün 

sabrk seneler bütçelerinden tediye edilenıiyeıi borç
'larnun 1930 s~nesi bütçesinden verilmesine dair 

lj754 Milli Müdafaa Vekilieti ı930 senesi hava bütçesinde 

8 -XII- ı930 tarihinde ı 729 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

25- xii- ı930 tarihinde ı 733 mimara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 500 liralık münaka le yapılması hak km da 22- XI- ı930 tarihinde ı 728 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 755 Milli Müdafaa Ve kaleti ı930 senesi kara bütçesin-
de 518 000 liralık münakale yapılması haklunda 22- XI - ı930 tarihinde ı 728 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/756 Ankara Şehri !mar Müdürlüğünün 1930 senesi büt 
çesine 150 000 liralık nıunzam tahsisat verilmesine 
dair 20- XII- ı930 tarihinde ı 731 numa

ralı kanun olarakkabul edilmiştir. 

1/ 757 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin 
teşkilat ve vezaifine dair kanunun tadili hakkında 26- III- ı931 tarihinde ı784 numara

lı luıaun olarak kabul edilmiştir. 
1/758 Hudut ve Sahiller Sıhhat Unıum Müdürlüğünün 

• 1930 senesi bütçesine 9 000 liralık munzam tahsi
sat verilmesine dair 

1/759 İstını bul Darülfünuııunun 1926 senesi hesabı kat
isi hakkmda 

1/760 Muallim maaşlarmr vaktinde veremiyen vilayetlere 
yüzde onlardan seksen bin liraya kadar ikrazat ya-

29 - XII - 1930 tarihinde 1735 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - XII - ı931 tarihinde ı 734 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

pılması hakkmcla 19- I -1931 ,tar~hinde 1743 numaralı 

kanun olarak kabıtl edilmiştir. 
1/76}. Srhhat ve İçtimai Mnavenet Vek~deti 1930 senesi 

bütçesinde 10 400 liralık münakale yapılınası hak- -
krnda 

J /762 1926 senesi hesabı l{at 'isi hakkında 

25-- XII - 1930 tarihinde 1732 n uma
. ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz 1\almıştır. 



~o. 

ı;~63 Hakimler 
hakkında 

182-

Hulasası 

kanununun 37 inci maddesinin ilgası 

ı/764 Konya Ovası Sulama İdaresinin ı927 senesı hesabı 

kat,isi hakkında 

1/765 

1/766 

1/767 

Maliye Vekftletile · Düyunu Um uroiye ı930 senesi 
bütçelerinde münakale yapılımısı hakkında 

N n:l'ıa Ve kaleti ı930 senesi bütçesinde 6 000 liralık 

münakale yapılması hakkında 

1930 senesi bütçe kanununa merbut (D) . cetvelin
de ladilat yapılmasına dair 

ı/768 Milli Müdafaa Vekaleti ı930 senesi kara bütçesin-

Muamelesi 

20- XII- ı930 tarihinde :p30 numa-
ralı kanun olarak lutbul edilmiştir. 

" 
ı6- III - ı93ı tarihinde ı 766 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı - I - ı93ı tarihinde ı 7 40 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 -XII- 1930 tarihinde ı 732 numa
ralı kanuni~ tevhiden ka bui ~d ilmiştir 

. 25 - XII - ı930 tarihinde ı 732 numa
ralı kamuıla tevhiden kabul edilmiştir 

• 1 • • 

de ı o 000 liralık miipakale yapılınası hakkında 29 - XII- ı930 tarihinde ı 737 nurna
lı kanun olarak kabul e?ilmiştir. 

1/769 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umuın Müçlürlü~Fı ı930 

senesi bütçe kanununun 5 . inci roaddesile s adına 
mezuniyet verilen 500 000 liranın 672 000 liraya 
iblağr hakkında 

ı/770 , Hudut ve Sahiller Sıhhat Uınum Müdürlüğünün 

ı927 senesi hesabı kat 'isi ha k kın da 

1/771 Mühendüılik ve mimarlık haklundaki kanuna bir 

29- X~I- ı930 · t~rihindc 1736 numa
ralı kanun ·olarak k~bu'l edilmiştir. 

ı6 - III- ı93ı tarihinde ı 765 numara
lı ' kanun ol~rak kabul · edil"mişÜr. 

madde tezyiline dair 24 ~I- ı93ı tarihinde Hükümet tara
fında~ geri ~lınmıştır. 

1/ 772 

1/773 

'!'ürkiye Cümhuriyetile Alınanya Hükümeti arasında 
mürrakit iadei mücrimin mukavelenamesinin tasdiki 
hakknıda 

'l'ür·kiye Cüınhuriyetile Romanya Kıralhğı arasında 
aktedilen mazarlıkların muhafazasma dair İtilafna

menin tasdiki hakkında 

26- III- ı93ı tarihinde ı800 numara-
lı kanun olarak kabul edilı~iştir. 

23 -III- ı93ı trihinde ı 780 numara'lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 774 Düyunu .Umumiye ı930 senesi bütçesine 867 555 lira-

1/775 

1/776 

lık fevkal4de tahsisat konulmasına dair ı o-I: 193ı tarihinde ı 742 numaralı 

kanun ı;ılarak kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçesinin bazı t~sılları al"asrnda 350 000 
liralık münakale yapılması hakkında 

Umum Jandarma Kumandanlığr ve Maliye Vekaleti 
1930 senesi bütçelerinde 446 000 liralık münakale 
yapılması hakknıda 

29- XII - ı930 tarihinde ı 737 numa
ralı kanunla tevhiden kab~l ediln,ı_iştir 

29 -XII - 1930 tarihinde ı 737 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
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No. Hulas:ısı Muamelesi 

ıj777 İktısat V ekiileti ı930 senesi bütçesinde 11 O 000 lira
lık münakale yapılması hakkınd'a 26 - I - ı93ı tarihinde ı 7 45. nul!laralr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/77Ş , İktısat Vekftleti 1930 senesi bütçesinde 181 623 lira
lık mürrakale yapılması hakkında 

}./779 

ı;780 

İktısat Vekilieti 1930 senesi bütçesinde 236 000 lira
lık münakal~ yapılmns; hakkında 
. ~ . . . . ' 

Mill'i Müdafaa Vekiileti ı930 senesi kara bütçesinde 
ıo OOOliralık münakale Y\1<pılması hakkmda: 

ıj781 Milli Hüdafaa Vekaleti 1930 senesi deniz bütçesinde 

26 - I - ı93ı tarihinde ı 7 45 numaralı 

kanunla tevhiden kabut edilmiştir. 

26 - I - ı93ı tarihinde ı 7.45 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26- I - ı93ı tarihinde 1745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul · edilmiştir. 

18 300 liralık münaknle yapılması hakkinda 26- I- ı931 tarihinde 1745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul · edilmiştir. 

1/782 Mülga şek,er ve petrol inhisarı idaresinin 1930 ·se-

nesi 4 aylık muvakkat bütçesi hesabı kat 'isi hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mu~ibince hüküı'nsüz · kalmiş,tır. 

lj!783 

1/784 · 

Adiiye V ekiileti 1930 senesi bütçesinde 11 100 liralık 
münakale yapılması hakkında 

İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 40 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 

ıj785 Seyrisefain İdaresi 1930 senesi bütçesinde 8:11 li

ralık münakale yapılması hakkında 

1/786 Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükumeti arn -
,· sında· aktedilen dostluk, bitaraflık, uzlaşam ve ha

kem muahedenamesile ınerbutu , bqhri kuvvetlerin 

26 - .~ - ı931 tarihinde ı 7 45 numaralı 

kanunla tevhiden· kabul edllmiŞtir. 

26 - I - ı931 tarihinde ı 7 45 numaralı 
kanunla tevlıideiı' k:ibul edilmiştir. 

26- II - l 9;-lı . tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıstır. 

• " • • 1 

'tah dieline ıiıütedair protokol un tasdiki hakkında . ı2- II: ı93ı tarihinele ı 752 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/787 

1/788 

1/789 ' 

. ' 

1/790. 

ı. 

Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan :Hükumeti nrn
sında akteclilen iknmet, ticaret ve seyrisefain ınukn
velenamesinih tasdiki hakkmcla 

Rüsumu bnhriye kanununa merbut tarifenin 5 inci 
maddesinin ta dil ine dair 

·Emniyeti : Umumiye Umum Müdürlüğü 1930 senesi 
bütçesinde ı3 500 liralık mürıakale yapılması hak
kinda 

Maliye Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 80 228 .lir.a. 
lık münakale yapılması hakkında 

' ' ' 

5 - III - 1931 tarihinde 1758 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

: •. 

Dahill nizamnamenin 69 . uncu mad
desi mucibince 1'\ültümsüz kalmıştır. 

.· •.'· :.ı. 

. 26 - I ,- 193ı tarihitıdfl ı 7~Ş numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

• t ' 

26 - l - ı931 tarihinde .1 7 45 numaralı 

kanunla tevhiderı; kabu\ .. edilmiştir. 
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No. Hulasası 

1/791 Sıhhat ve İçtima'i Muavenet Veldleti 1930 senesı 
bütçesinde 21 000 liralık münakale yapılması hak-

Muamelesi 
-~~ -------------

kında 26 - I - ı93ı tarihinde ı 7 45 numaralı 

• 1 

1/792 Karadeniz boğ·azı tahlisile idaresinin teşkilat ve va
zaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tadiline 
dair 

1/ 793 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1930 senesı 
bütçesinde 7 750 liralık münakale yapılınası hak-

kanunla tevhideı:ı kabul edilmiştir . 

26 - II - ı931 tarihinde ı 755 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 26- I- ı93ı tarihinde ı 745 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/ 794 24 mayıs 1928 tarih ve 1291 numaralı kanunun ı inci 
maddesine merbut 2 numaralı cetvelin tadiline ve 
4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fıkrasının tayyine dair 26 -II - ı931 tarihinde ı 753 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştiı:ı. 

1/795 Ad1iye Vekaleti -ı930 senesi bütçesinde 4 000 lira-
lık münakale yapılmasma dair 26- I- ı93ı taı'ihinde ı 745 numaralı 

kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

1/796 Hariciye Vekaleti ı930 senesi bütçesinde 45 000 li-
ralık münakale yapılması hakkında 26- I- 193ı tarihinde ı 745 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/797 . Hudut ve Sahiller Sıhhat Umuın Müdürlüğünün 1931 
senesi bütçesi hakkında 

1/798 Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesinde 31 000 liralık münakale yapılması 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkında 26 ~I- ı93ı tarihinde ı745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/799 Tahlisiye İdaresi memurlarının asker! ve mülki te-
kaüt kanunu alıkamma tabi olmaları hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi ınucibince hükühsüz kalmıştır. 

ı/800 ı927 mali seriesi nihayetine kadar Milli Hükumet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki kanuna 
bazı maddeler tezyiline dair 26- III - ı93ı tarihinde ı 783 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/801 İktısat Vekaleti bütçesinin ecuebi mütehassıslarr 
tertibinden ücreti tesviye edilmek üzere bir Türk 
mütehassısm istihdamına mezuniyet verilmesine dair ı2- II- ı93ı tarihinde ı 748 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/802 Maarif Vekaleti 1930 senesi bütçesinde 49 820 lira-
lık münakale yapılması hakkında 9 - II- ı93ı tarihinde ı 747 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/803 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 mcr maddesinin 
2 inci frkrasile 4 üncü maddesine merbut cetvelin 
tadiline dair Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Hulasası Muamelesi 
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1/804 Gümrükler Umuın Müdürlüğünün 1930 senesi büt-
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkmda 9- II- 1931 tarihinde 1747 numaralr 

kanunla tcvhi<J.en kabul edilmiştir. 

1/805 Konya Ovası Sulama İdaresinin 1931 senesi bütçesi 
hakknıda Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad

desi mucibnice hükümsüz kalmıştır. 

1/806 Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye VekaJetleri 1930 
senesi bütçelerine ımmzam tahsisat ver ilmesine dair 9- II -1931 tarihinde 1747 ımvıaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/807 Milli Müdafaa Vekaleti 1930 senesi kara bütçesinde 
100 000 liralık münakale yapılınası haklunda 9- II -1931 tarihinde 1747 numaralı 

kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

1/808 Şurayi Devlet kanununa bazı maddeler t ezyili hak-

1/809 

kmda Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsUz kalmıştır. 

Tahlisiye Umuın Müdürlüğü 1931 senesi bütçesile 
memurları maaşatrnm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanun layihalarr Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibincc hüküınsüz kalmıştır. 

1/81 O Yükse·k Mühendis M ekteb inin 1931 senes i bütc:esi 
hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

l /811 Türkiye ve lıitltanya Cümhuriyetleri arasmda akto-
lunan ınuh:ıdenet mnaheden:ımesinin t:ısdiki Juık-

kmda 23 - III- 1931 tarihinde 1781 numara
Jr kamuı olarak kabul edilmiştir. 

1/812 Askeri memnu ınıntakalar kanununun b:ızr m:ıddele-

rinin tadili hakkmda 12- III -1931 tarihinde 1764 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/813 Başvekalet 1930 sens i bütçesin de 2 :JoO lir·:ılık nıün:ı-

k:ı.le yapı l ması hak km da 12- II- 1931 tarihinde 1750 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/814 Belediye kanununun 109 un cu maddesine bir fık
.i· :ı ilavesi h:ıkkrnda 

1/815 Dahiliye Vekaleti 1930 senesi bütçes inde 33 300 li-

Dahili nizamnamenin 69uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ralık münakale yaprlmi.ısı hakkında 12- II- 1931 tarihinde .1750 numaralı 
kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

l/816 Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senes i büt~esiııcle 
16 500 ]iralık rnünakale yapılması hakkrnda 12- II -1931 tarihinde 1751 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/81.7 Hazineden taksitle gayri ınenkul mal satın almış o

lanlara borçlarınr tediyede kolaylık gösterilmesi 
ha.kkriıda 21 - III - 1931 tarihinde 1773 numara

lı kanun olcirak kabul edilıni ~ti r. 



No. 

1/8ı8 

1/819 

1/820 

- t$6-

Hulasasr 

İktısat Vekaleti 1930 senesi bütçesinde !349. 350 lira
lık 'münakale yapıJması .hakkında 

İslahı hayvarrat kanununun 4 üncü maddesinin tadi-. ' 
. line ·dair .· 

Maarif Vekaleti bütçesinin 56ı inci faslından bir 
kısım tah~isatın mlttedavil sermaye halir1de. kulla~ 
mlmasma dair 

:M uarnalesi 

ı2· - n~- ı93ı tarihinde ı750 numara
li kanunla tevhiden kabul· edilmiştir. 

9- III- ı93ı ·tarihinde ı 761 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 193ı tarihinde 177 4 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj8.2ı Milli Müdafaa Vekaleti ı930 senesi kara bütçesinde 

1/822 

1/823 

ıoo 000 liralık münakale yapılması hakkında '12 "II - · ı931 tarihinde ı750 numaralı 
kanunla tev1ıiden kabul edilmiştir. . 

Mua.mele vergisi kanunu makamma kaim kanun la
. yiha~ı · 

Müsakkafat vergisi hakkmda 

., 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

· Daliili ı:ıizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiı:ıce hükümsüz kalmıştır. 

' ı/824 Mübadele ve teffiz muamelelerinin intacı ve kat'i 
tasfiyesi ' hakkm.da ı9 - III-- 1931 tarihinde ı 77ı numa

ralı kanun olarakk abul edilmiştir. 
1/825 Satılan mektep kitap bedellerinden ll 661 lira 77 

kuruşunMaarif Veldlleti 1929 senesi bütçesine mun-

ı/826 

1/827 

zam tahsisat olarak ilavesine •da'ir-

Yüksek · Mühendis Mektebi 1930 senesi bütçesinin 4 
üncü fa.sh unval'lmm tebdili hakkında 

1927 senesi hazine hesabı kat'isi hakkmda 

.Dahili nizamnamenin 69 .uncu mad
. desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalınıştn;. 

Dahili ·nizainnamenin 69 ·uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/828 1929 senesi hazine hesabı kat'isi hakkmda .... Dahili riizamnaıneni,n 69 .. uncu 'mad
desi nıucibince hükümsüz ;kalmıştır. 

ıj829 Arazi vergisi kanunu layihası Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1iS30 Hayvanlarm sağlık zabıtaları hakkındaki kanunun 

1/831 

· ı;832 

1/833 

bazı maddelerinin tadiline dair 23 - III - 193ı tarihinde 1775 numa-
ralı kanun olarak kabıil edilmiŞtir. 

' Jarida~nia Uronın Kl1mandanlığ·ı 1930 senesi bütçe-
siride 59 000 liralık nıün'akale yapılması hakkında 5- III- ı93ı tarihinde ı 759 numara-

· · • ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

J.andah:iıa ve lindut kıtaatı küçük zabitan ve efra-
d'inin usulü iaşeler.i hakkındaki kanunun 2 inci mad
desine müzeyyel kanun layihası · 

Maliye Vekaleti1 1930 · senesi bütçesinde 15 000 lira
lık münakale yapıiniası hakkında 

9 -III.- 1931 tarihinde 1762 nurnara
ralı ' kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - III - ı93ı tarihinde ı 759 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir! 



~o. 

1/834 

- 187 --

Hula~ası Muamelesi 

Milli Müdafaa Vekaleti ı930 senesi kara bütçesinde 
3 !)00 . liralık mürrakale yapİlması hakkında ·s- III- ı93ı tarihinde ı759 ::mmara

lı kanunla tevhideıı kabul edilmiştir. 

lj835 Kazanç verf:\"isi kanununun tadili hakkında Dahili nizamnamenin. 69 .uncu . mı;ıd. 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahill nizamnamenin 69 uıicu mad- , 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

ıj836 

ıj837 

İcra ve iflas kanununun tadiline dair 

Türkiye Cümhuriyetilç Japonya İmparatorluğu ara
·Smda aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelename
sinin tasdiki hakkmda 26- III - ı93ı tarihinde ı 792 numara

lı kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

l/838 Türkiye Cümhuriyetil e lsvi ç ı·e Federal Meclisi ara
~ında : münakit ticaret ve ikamet ınukavelenamel erin 

ı;839 

( . ' • 

tasdiki hakkında 26 - III-- ı93ı tarihinde ı 793 nwna
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye dahilinde otomatik oyuricak ··makine l e ı·i it

hal · etınc:ıl~ . ve b,unlp rı , işl etınek hakknun münhasınuı 
Himayei Etfal Cemiyetine verilmesine dair 26- III- ı93ı tarihinde ı 787 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/840 Yüksek Mühendis Mektebinin tahsisat harici taah
hüdatııun sureti t esviyes ine dair· Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibüıce hükümsüz kalmıştır. 

1/84ı 

1/.842 

Veraset ve intikal vergis i kannmmun tadiliıı e daiı· 

İstanbul Darülfüı~un~ı 1928 senesi hesabı kat 'is i hak
lunda 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibinee· hüküınsüz kalmıştır. 

Dahili nizaınnamenin 69 uncu mad
desi mtİcibince hüküınsüz 'kalmıştır. 

1/843 Tütün inhisarı kanununun · 42 inci maddesine bir· 

1/844 

'' ' 

1/845 

1/846 

1/841 

fıkra tezyili hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi · ·ınucibincc hüküınsüz kalmıştır. 

Adiiye ve İktısat ·ve kal etleri J 930 senesi bütçeleri n-

de 20 000 liralık münakale yapılması hakimıda 5- III- 1931 tarihidne ı 759 numaralı 
kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

·ceza kanununun ı60 ıncı maddesinin değiştiri l mesi 
hakkında 

.Ceza muhakemeleri usulü kanununun ı28, 148 ve 
154 üncü maddelerinin değiştiı·ilmesi hakkmda 

.. 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ] 928 
senesi hesabı kat 'isi hakkında 

Dahili nizamnamenin 69 ·uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincç hü.kümsüz kalmıştır . 

'ıiS48. İhtira beratı k anununa bir madde t ezyili hakkında 
1 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükiimsüz kalrriıştır. 

Dahili nizamn·amenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

1/849 

. - 188 --

Hulasasi 

İspirto ve İspirtolu İç kiler İnhisan İdaresinin 1929 
senesi hesabı kat 'isi hakkında 

1/850 Memurin kanununun bazı maddelerinin tadili hak-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

kında 23 - III - 1931 tarihinde 1777 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/851 

1/852 

1/853 

Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Fabrikalr 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 39 586 
münakale yapılması hakkında 

Radyo kaınuıu hakkında 

Um um 
liralık 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü müstahdcnıiııiııe von
lecek tayin ve elbise bedelleı·i hakkında 

1/854 Türkiye Cüınlıuriyetile Çekoslovakya Hükümeti ara
sında aletedilmiş olan ticaret ve seyrisefain mukave-

16-- III - 1931 tarihinde 1769 numara
lı kamm olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

leııamesinin tasdiki haklernda 26 -III- 1931 tarihinde 1799 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/855 Vilayet idaresi kanununun bazı maddelerin i ıı ta dili 
hakkında 

lj856 Devlet davalarmi iııtaç eden avuka,t ve saireye vçrile
cek ücreti vekalet hakkındaki kanunun 1 inci madde

sine merbut cetvele bir· fıkra ilavesine dair 

1/857 Hariciye Veldleti 1930 'senesinin bütçesinin 'i40 rııcı 

faslı unvanmın tebdili hakkında 

1/858 Konsoloslnk kanunu Ja.yihası 

1/859 Meınurin kanununun 9 uncu ımıdelesi yerine kaim 
kanun l ayihası 

1 /8GO Seferele ve sefer mahiyetinde ki ınühinı harekatı as
keri ye ile büyük manevralarda askere verilecek · gı
da hakkında 

1/861 · Tayinat ve yeın kaııununa 

hakkında 

bazı maddeler tezyili 

1/862 İntihabı ınebusan kanunu muva.kkatinin mnaddel 10 

Dahill nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştrr. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

9 - III- 193'1 tarihinde ı 763 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mncibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

23 - III - ı931 tarihinde 1776 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

uncu maddesine bir fıkra ilftvesine dair· 9- III-- 1931 tarihinde ı 760 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

l/863 

-189-

Hulasası 

Maliye ve İktısat Vekfıletleri ı930 senesi bütçelerin
de 260 000 liralık münakale yapilması hakkrnda 

1/864 Atıkara Şehri su tesisatının ikmali için lüzum görü- . 

Muamelesi 

26 - III -193ı tarihinde ı789,ı790 nu. 
maralr kanunlarla tevhiden kabul 

'ediliniştir. 

len tahsisat hakkında 23 -III- ı93ı tarihinde ı 779 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/865 

1/866 

l/867 

GümrükJer Unıum Müdürljiğü ı930 senesi bütçesinde 
3 000 liralık münakale yapılması hakkrnda 

İktısat ve Dahiliye Veldletlerile Emniyeti Unıunıiye 
Umum Müdürlüğü ı930. senesi bütçelerinde 200 000 
liralık münakale yapılması hakkında 

İktısat Vekiileti 1930 senesi bütçesinde 120 000 lira
lık münakale yapılınası hakkında 

26 - III- ı93ı tarihinde ı 789,ı 790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

ı6- III- ı93ı tarihinde ı 768 numarac 
lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

26- III- ı93ı tarihinde ı 789,ı 790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

1/868 Mal iye, N afıa ve İktısat Vekaletleri ı930 senesi büt- 26- III- ı93ı tarihinde ı 789,ı 790 nu-
çelerinde münakale yapılınası hakkında maralı kanunlarla \evhiden kabul 

1/869 Memurin kanununa bir madde tezyili hakkmda 

1/870 

1/871 

Milli Müdafaa Vekaletile Umum Jandamıa Kuınan

danlrğı 1930 senesi bütçelerinde 127 065 lir·alık ınü

nakale yapılınası hakkında 

Pulluk imalathanelerine yardım hakkwda 

1/872 Sabık Saruhan ınutasarrrf vekili Aziz Raşit beyin 
ınezkur ıneınnriyet esnasındaki maaş · ve lıarcirahr 

edilmiştir. 

23- III -1931 tarihinde Hükumet ta
rafrndan geri alınmıştır. 

26 -lll- 1931 tarihinde ı 789, 1790 nu
maralı kanunla;·la tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III- 1931 tarihinde 1797 numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

hakkrnda 26 -lll- 1931 tarihinde 1796 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/873 Tahlisiye Umu mMüdürlüğünün 1929 senesi hesabı 
kat 'isi hakkında 

l/874 'fedrisatı iptidaiyc kanununa biı· madde tezyiline 
dair 

1/875 1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar yapılan 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

23 -III- +931 tarihinde 1788 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

· sarfiyattan mahsubu yapılmiyan mebaliğ hakkında 26 -III- 1931 tarihinde 1801 numaralı 
kanun olarak kabul edilı:niştir. 

1/876 Milli Müda:faa Vekaleti 1930 senesi kara büt~esinde 
63 190 lira 15 kumşluk ınünakale yapılması hak-



-190-

No. Hulasası 

km da 

ı/877 Milli M üdafaa V e kaleti 1930 senesi kara bütçesinde 

Muamelesi 

26- III- ı931 tarihin~e ı 789,ı 790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul ka
bul edilmiştir. 

36ı 255 liralık münakale yapılması hakkmda 26 - III- ı93ı tarihinde ı 7S9,ı 790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul ka
bul edilmiştir. 

ı/878 Maadin nizanınamesinin 50 inci maddesinin tadiline 
dair 26 - III - ı9:H· tarihinde 1794 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/879 Maliye Vekiileti 1930 senesi bütçesinde 30 500 lira-
lık münakale yapılması hakkında 26- III· ı93ı tarihinde l7.89,ı 7.90 nu

maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilm;~ t ir. , 

ı/880 

ıj88ı 

İktısat Vekaleti ı930 senesi bütçesinde 9ı 973 lira
lık münakale yapılma.sı h~kkmda 

Askeri ve mülki t.ekaüt kanununun 2 inci maddesine 
ı fukra ilavesi hakkında 

ı/882 Tahdidi sin kamuı.nnun 2 inci maddesinin tadiline 

dair kanunun 2 inci maddesine müzeyyel 

1/883 Yüksek Mühendis Mektebi ı929 senesi hesabı kat'isi 

26- III - ı93ı tarihinde 1789,ı 7.90 nu
maralı kanunlarla tevhii.den kabul 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsü:Z kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mcıcibince hükümsüz kalmıştır. 

hakkında Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalı ıuştır. 

1/884 Urouro Jandarma Kumandanlığı ı930 senesi bütçe

sinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/885 Emniyeti Uınumiye Uınum Müdürlüğü ı930 senesi 
bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak-

26- III - ı93ı tarihinde ı 789; ı 790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir . 

kında 26 - III - ı93ı tarihinde ı 789, ı 790 
numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

1/886 Harita Umuın Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 

3 930 liralık nıünakale yapılması hakkında 
/ 

1/887 ı3 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair 

1/888 Maliye V e kal eti 1930 senesi bütçesinde 30 000 lira

lık münakale yapılması hakkında 

26- III - 193ı tarihinde 1789, ı 790 
mımaııalı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III - ı93ı tarihinde 1798 nurnana
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2'6- nı- 1'93ı tarihinde ı 789,ı 790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 



No. 

1/889 

1/8~0 

1/891 

-191-

Hul.asası 

Maliye ve İktısat VekaJetleri 1930 senesi bütçelerin
de 3 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 

Milli Müdafaa VekaJetile Harita Umum Müdürlüğü 
1930 senesi bütçelerinde 48 610 liralık mürrakale 
yapılması hakkında 

Milli Müdafaa ve İktısat Veka.letleri 1930 senesi 
bütçelerinde 450 000 liralık münakale yapılması 

hakkında 

1/892 Milli Müdafaa VekaJeti 1930 senesi hava bütçesinde 
2 500 liralık mürrakale yapılması hakkında 

1 j893 Milli Müdafaa Vekaleti ı930 senesi deniz bütçesinde 

Muamelesi 

26- III- 1931 tarihinde 1789,1790 nu
marab kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26 -III- 1931 tarihinde 1789,1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26-III-1931 tarihinde 1789,:!/JO nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

26- III- ı931 tarihinde ı 789,1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

79 826 liralık münakale yapılması hakkında 26- III- 193ı tarihinde ı 789 . ı790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

ı;894 Sabık Musul veGergük mebusları. Naim zade Nuri 
ve Nazım Beylerle müteveffa Mehmet Nuri Bey ve-
resesine gayri menktü mal verilmesi hakkında 26- III- ı93ı tarihinde ı 785 numara• 

lı kanun olarak kabul edilmiştir 

ıj895 İstiklal Jıarbi malullerine. verilecek mükafatı 
diye hakkında 

n ak-

ıj896 Afyondan istihsal olunan uyuşturucu maddelee ın

hisarı haklunda 

ıj897 Adiiye ve İktısat Vekaletlerile Şurayi Devlet ı930 
senesi bütçelerinde münakale yapılması h akkında 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz . kalmıştır-. 

26 --III- ı93ı tarihinde ı 789,1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

B - ttçüncü içtima senesinden müdevver 

1jıo 

. 1/ 11 

ı/12 

1/1'4 

ı337 senesi hazine h esabı kat 'isi hakkında 

ı338 senesi hazine has bı kat 'isi hakkında 

ı339 senesi hazin e has bı kat 'isi 'hakkında 

Teiif hakkı kanunu laxihası 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi muı;ibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamna~enin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamııamenin 69 uncu mad. 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad . 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

1/79 

1/ı92 

1/260 

1/307 

ı;324 
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H ulasası M uaruelesi 

Bahriye mütehassıs zabitamna verilecek zamaim hak-
kında 2- II · ı93ı tarihinde Hükümet tara

fından geri alınıruştır. 

Asker] rütbe eshabınm unvanı hakkında lVIilli Müdafaa Encümeni mazbatası 
üzerine 20 .- XI- ı930 tarihinde hıf . 

zedilmiştir. 

Kadastro ve tahrir kanunu layihası Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Nüfus kanunu Hiyihası Dahili nizamnamenin 6!) uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Ölçüler hakkında 26- III- ı93ı tarihinde 1782 numa 
ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/341 Askeri memnu mmtakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatm bedelsiz olarak emlaki mil-
liye ile değiştirilmesine dair 26-- I- ı93ı tarihidne ı744 numaralı 

kanun olarak kabul crlilmiştir. 

1/444 Ormanların idari ve fennl muamelatı hakkında 

1/493 

ı;499 

ll nisan 1334 ve haziran ı926 tarihli gümrük kanun
larile müzeyyelatmrn bazı maddelerinin tadili hak
kında kanun layihası ( 2 maddesi; diğer iki madde 
ı 723 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir·). 

ı930 senesi nüfus tahriri hakkında 

1/50ı Bazı mahaller menkul mallarmda husus! olarak mev-

Dahill nizamnamenin 69 u~cu mad-
desi mucibince hükümsüz k.ılmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uı.cu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

20 - XII - ı930 tarihinde Hükumet 
tarafından geri almmışiir. 

cut hulnnan tasarruf şekillerinin tasfiyesi hakkında Dahili nizamnamenin 69 un\:u mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

1j5ı2 Türkiyede ecnebi tebaasr tal'afından yaprlmasr mem
ııu olan san'atlar hakkında 

ı/527 Tahlisiye ldaresinin 1927 senesi hesabı kat'isi hak-

Dahili nizamnamenin f>9 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

kında 16 - III - 1 93ı tarihinde ı 767 numa

1/533 Gayri menkul mallaı· hakkında 

1/541 Jandarma askeri memurları hakkında 

1/558 Londra posta kongl'esi kararlarını havi senetierin 

ralı kanun olarak kabtti edilmiştir. 

Dahili nizaınnamenin 69 uncu mad
desi ınucibince hüküınsüz kalmıştır. 

24 - I - 193ı tarihinde Hükumet ta-
ı-ı;fından geri almımştır. 

tasdiki hakkında Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
desi mu ci h ince hüküınsüz kalmıştır. 

1/516 Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçesine 9 742 lira 4 
kuruşluk muıızam tahsisat verilmesine dair 

1/ 606 . Evkaf Umum Müdürlüğü memurlarının maaşları 

hakkında 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hüküınsüz kalmıştır. 

25 -XII- 1930 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 



No. 

1/618 

1/624 

1/632 

1/646 

- 193-

Hulasası 

Başvekalet memurları hakkında 

İstatistik memurlan hakkında 

İspirto ve ispirto lu içkiler inhisarr idaresininn 1928 
senesi hesabı kat 'isi hakkında 

İdarei hususiyelere ait · maarif hissesinden san'at 
mekteplerin~ teft"ik edilecek ınebaliğe ait kanuna ba
zı maddeler tezyili hakkında 

1/648 'l'elgTaf ve telefon kanununa bazı maddeler iWvesine 
dair· 

"1/656 Her sene bütçesine konulacak clistofaj in tahsisatrmn 
miitedavil sermaye olarak istimali hakkkmda 

1/659 İs tan bul Dariilfünununun J 927 senesi hesabı kat 'isi 
hakkında 

1/663 ] 928 senesi hazine hesabı u mu m isi hak km da 

]/670 

1/671 

Gümrük Muhafaza memurlar-mm askeri 
göre tensiki hakkmda 

teşkilata 

27 şubat 1926 tarih ve 755 numaralı kazaııç vergısı 
l<anunu ile bu kanunun bazı maddeleri nin tadiline 
dir 27 mayıs 1927 tar·ih ve 1033 numaralı kanunu ta-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hiikümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnaıiıenin 69 uncu mad
desi mucibince hiikümsiiz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükiiınsüz kalmıştır. 

Dahili nizaınnaınenin 69 uncu mad
desi mucibince hükünısüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükiimsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükünısüz kalmıştır. 

] 9 - III - 1931 tarihinde 1 7'i0 ımına
ralı kanun olarak kabul edi l miştir. 

Dalıli nizamnamenin 69 uncu maddesi 
mucibince hükümsiiz kalmıştır. 

Dalıli nizamnamenin 69 uncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

dil edici · 22 - XI - 1930 tarihinde Hükumet ta
rafmdan geri alınmıştır. 

l/672 Srna! miiJkiyet hakkında Dalıli nizamnamenin 69 uncu maddesi 
rnucibince hiikiimsiiz kalmıştır. 

1/684 Pariste tesis edi len «Beynel m il el kimya offisi » ne 
iştirak hakkmda 26 - II - 1931 tarihinde Hükumet 

ta rafında n geri alınmıştır. 
, 1/685 Posta kanununun ıncı ve 23 üncü maddelerinin 

1/711 

ta dili hakkında 16 - III - 1931 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

Sayyar küçük srhhat memurlarmm zat] binek hay
vanıarına yem bedeli verilmesi hakkında 26 - II - 1931 tarihinde 1754 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/737 Cemiyetler kanunu l ayihası 

1j744 Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi hesabı kat'isi 

Dahli nizamnameniıı 69 uncu maddesi 
mu ci b ince hükümsüz kalmıştır. 

ha klnnda Dahli ni zamnamenin 69 uncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. I{ulasası 

1/745 Hali · harpte bulunan ordular yaralılarnun tehvini 
iztrrap ve isl ahı halleri ve üseraya yapılacak nma-

Muamelesi 

nıel e bakkın<:laki mukavelelerin tasdikine dair 26 - III - 1931 tarihinde 1791 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/746 Askeri şahıslar tar:afınclan işl enilen suçl :ırın af ve 
tecili haklnncla 

'1 

8 - I - 1931 tarihinde 1741 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



2 - Teklifler 

Dördüncü içtima senesi zarfrndna verilen (21 ) tekliften (16) sı resen veya tevhiden kanun ola
rak kabul edilmiş, (1) i de sahibi tarafından geri alınmıştır. · Geriye kalan ( 4) teklif ise dahili ni
zamnamenin (69) uncu maddesi mucibince hükümsüz k~lmıştır. 

Geçen seneden müdevver (32) teklife gelince, (1) i karar olarak kabul edilmiş, (10) u sahipleri 
tarafından geri alrnmış, ( 1 ) i hrfz ve ( 3 ) ü de r·eddedilmiştir. "Geriye kalan ( 17 ) teklif ise 
Dahili nizamnamenin (69) uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

A - Dördüncü içtima senesi zarfında verilen teklifler 

No. Hulasası 
--------------------

2/137 Giresun (Hakkı Tarık B.) - Gümrük tarife kanunu
namüzeyyel 

2/138 Manisa (Yaşar ve Kani Beyler) - Üzüml eri kurut
makta, ziraatte hastalık ve haşarata karşı kullamlan 
kimyevi maddelerin gümrük ve istihlak resimlerin-

Muamelesi 

Dahili ııizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiııce hüküınsüz kalmıştır. 

den muafiyetine dair 26 - II --1931 tarihinde 1756 numaralı 
kanun olarak akbul edilmiştir . 

• 2/139 Konya (Tevfik Fikret B.) - Ticaret kanununun 386 
ıncı maddesinin tadiline dair 12- II - 1931 tarihinde 1749 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/140 S.abık İstanbul Mebusu (Sürey:ya Paşa) - Müsakka
fat vergisi kanununun 7 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasının tadiline dair 

2/141 Malatya (l\i.ahmut Nedim B. ) - Ankara Şehri lmar 
Müdürlüğü tarafından inşa edilen hal hakkında 

2/1.42 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1930 senesi büt
çesine munzam tahsisat verilmesine dair 

2/143 Konya ( Kazım Hüsnü B. ve arkadaşları ) - Konya 
Mebusu merhum :Musa Kazmı Beyin çocuklarının 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

29- XII- 1930 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

25 - XII - 1930 tarihinde 1732 numa
ralı kanunla tcvhiden kabul edilmiştir 

nıeccanen tahsillerinin temini hakldunda 26 - III - 1931 tarihinde 1786 numa
ra lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/144 İdare Heyeti - Riyaseti Cümhur 1930 senesi bütçe-
sinde 3 000 liralık münakale yapılınası hakkmda 26 - I - 1931 tarihinde 1745 numaralı ) 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/145 Rize ( Atıf B. ve 88 arkadaşı ) - Eskişehir Mebusu 
merhum Sait Beyin, çocuklarının tahsil masrafının 
Hükfunetçe tesviyesi hakkında 26 -lll - 1.931 tarihinde 1786 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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No. Hula<>ası :Muam elesi 

2/ı46 Ordu ( Şevket B. ) - Eınvali milliye ve ınetrukeden 
müzayede ile satılan gayri menkul bedelleri hakkında 21 - III - J 93ı tarihinde 1773 numaralı 

kanunla tevhiden kabul ed ilmiştir. 

2jı47 Sıvas ( Remzi B. ) - 8 haziran 1-929 tarih ve 1513 nu
maralı kanunun J iıı c i maddesinde muharrer müd-
cletin 9 haziran L934tar-ihine kadar· temelidi hakkrnda 26 -lll- 193ı tarihinde ı783 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edi lmiştir. 

2/ı48 İdare Heyeti - Büyuk Millet Meclisi 1930 senesi 
bütçesinde ı 000 liralık münakale yapılması hak
kında 

2/ı 49 Y ozg·at ( Süleyman Sırrr B. ) - 'l'ifti k keçi] erinden 
alınan verginin tadiline dair 

2/ı5o Çanakkale ( Mehmet B. ) - ı6 haziran 1930 tarih 
ve ı 710 numaralı kanunun 4 üncü maddesindeki 

ınüddetin temelidi hakkında 

2/151 Afyon karahisar Ali, Erzinca ıı Saffet ve 'I' eki rdağ 
Ceınil Beyler - Büyük Millet Meclisi azasmın tah
sisat ve harcırahları hakkındaki kanunun J inci 
maddesinin tadil ine dair 

2/ı52 İdaı·e Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1930 senesi 

bütc;esinde münzam tahsisat verilmesine dait· 

2/153 idare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1930 senesi büt-

12 - Il -· 1931 üıı·ihinue 1750 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edil
miştir. 

Dahil ııizamnaınenin 69 uncu maddesi 
nıucibince hükümsüz kalmıştır· . 

Dahli ııizanınameuiıı 69 uncu maddesi 
ınucibince lıükümsüz ka l mıştu. 

G- LLL - ı93ı tat'ihinde 1757 numaralı 
kanun olarak kabul edilmişt ir. 

16 - lll - 193ı tarihinde ı769 nuına
ı:a lı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

çesinde 2 800 liralık münakale yapılması hakkında ı6- III- ı93ı tarihinde ı769 numa
ralı kanunla tcvhiden kabul edilmiştir 

2/154 İdare Heyeti - Divanr Muhasebat l 930 senesi b.ütçe-
'sinde ı o 000 ı ira Irk ınünakale yapılınası hakkında ı6- III- ı93ı tarihinde ı 769 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
2/ 155 Afyon Karahisae Mebusu Ali ve Denizli Mebusu 

Mazhar Müfit Beyler - 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 
numaralı kanunun ı inci maddesine merbut 2 numa-

ralı cetvele bazı il avel eı· yapılması hakkınd a 

2jı56 İdare Heyeti - Divanı Muhasebat ] 930 senesi bütçe-

21-III -193ı tarihinde ı772 numara
lı kanun olarak kabul edilmişitr. 

sinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 26- III- ı93ı tarihinde ı 789,1790 nu
maralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

2/ 157 Erzincım (Saffet Bey ve iki arkadaşı) - Oümrük 
tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fık-

rasının tadili hakkında 26- III- ı931 tarihinde 1795 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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B - U çüncü içtima senesinden müdevver 

No. Hulitsası Muamelesi 

2/3 Dr·. Mustafa B. (Çorum) - « Sılılıiye ve Muaveneti 
lçtimaiye vergisi » unvanlı 26 - XI - 1930 tarihinde sahibi ta

rafmdan geri · alınmıştır. 

2/6 Mithat B. ( Aydm) - Nafıa Fen Mektebi küşadına 
daiı· 

2/ 7 Yaşar B. ( Manisa ) - Bağ ve bahçe ve emsali ıuez
ruatm sulanmasında kullanılan ınotörlere muktazi 
mevadı müştailenin gümrük ve istihlak resimlerinden 

26 - I - 1931 tarihinde sahibi ta
rafmdan geri almmıştır. 

müafiyeti hakkırıda 15 - I 1931 tarihinde sahibi ta
rafından geri a lınmıştır. 

2/10 Kadiri Ahmet B. ( Sabık Siverek Mebusu ) - Ağaç 
dikme unvanlı 

2/12 Hakkı Tarık B .. ( Giresun ) - Memurin kanununun 
3 üncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında 

2/15 Süreyya Paşa . (Sabık İstanbul Mebusu) - Tapn senet
lerinde muharrer kiymetin kiymeti hakikiye olması
na ve istiınlakatm işbu kiymete göre icra edi. ı mesine 

Dalıli nizamnamenin 69 uncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dalıli nizamnamenin 69 uncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

dair 2 - II - 1931 tarihinde redeli mütezam
nun Bütçe Encümeni mazbatası ka-

2/19 Süreyya Paşa ( Sabık İstanbul Mebusu ) - Belediye- bul edilmiştir. 
lerden yüzde iki nisbetinde Merkezi Hükümet ver-
gisi alınmasHıa ve tarik bedelinin msfınnın beledi-
yelere ait olmasma dair 2- II - 1931 tarihinde redeli mütezam

mm Bütçe Encümeni mazbatası ka
bul ed ilmiştir. 

2/22 Süreyya Paşa (Snbrk İstanbul Mcbusu ) - Ziraat bö-
lükleri teşki l i hakkında 2- II- 1931 tarihinde redeli mütezam

mm Bütçe Enciimeni mazbatası ka-
2/ 25 Saim B. ( Manisa ) - İspirto ve meşrubatı küuliye bul edilmiştir. 

inhisarı kanununun 29 uncu maddesinin tadili hak-
kmda 19 - I - 1931 tarihinde sahibi ta

rafmdan g·eri alınmıştır. 

Necip A'Sım B. (Erzurum) - Kağıt paranrn kıyme

tinin artİrılması hakkmda 
19 - I - 1931 tarihinde sahibi ta-

2/35 İbrahim Alaettin B. ( Sivas ) - Bütün Devlet me- rafmdan geri almmıştır. 
mur ve müstahdemlerine ai le ve çocuk zamları itası 
hakkında 24 - r - 1931 tarihinde sahibi ta

rafından geri a l ınmıştır . 

2/36 Ali Rıza B. ( Mardin ) - Zürraı takviye mm;rafm -
dan tedeyyün ettirilen ve ettirilecek olan mebaliğden 
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No. Hula;;;ası Muamelesi 

istirdat kılmacak olanların ziraat bankasma itası 

hakkında 19 -I - 1931 tarihinde s~hibi tarafm
dan geri alınmıştır. 

2/39 Tahsin B. (Yozgat) - Ankar·a Şehremaneti hududu 
dahiline muhtelif malıallerden şimendiferlerle nakle

dilecek fide, fidan ve ağaçların ücreti nakliyeleri 
hakkında 24 - I-- 1931 tarihinde sahibi tarafın. 

dan geri alınmıştır. 

2/42 Celal Nuri B. (Tekirdağ) - Dahili nizamııamenin 22 

inci maddesine bir fıkr·a ilavesi hakkmda 

2}43 · A. Haındi B. (Konya) - Aşarrıı ilgasile yerine ika
me edilecek vergi hakkındaki kanun ile sayım kanu
nu mucibince vilayet hissesi olarak tef'rik olunan 

mebaliğ·in Hiakal msfmın hidematı ziraiyeyc tahsi
sine dair 

2/44 Nuri B.. (Mardin) - Kelebek hastalığının distofajin 
veya mümasili ilaçlarla, imhası diğer tufeylat has-

Dahili nizarimamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz · kalmıştır. 

22 - XI - 1930 tarihinde 
fmdan· geri alrmİııştır. 

sahibi tara-
'. 

talıklarnun tedavisi hakkında 2- II- ı931 tarihinde sahibi tarafın

dan geri alınmıştır. 

2/47 Nuri B. (Muğla) - Sicilli nüfus kanununa bazı me- . 
vat tezyili hakkında 

2/50 

2/56 

2/60 

2/80 

A. Harndi B. (1\onya) - Ziraat odaları teşkiline dair 

H. Fehıni B. ( Kastamonu ) - Kas~aınomı Vililyetin~ 
rr,ı.erbut Taşköprü Kasabası harikzedelerine ınuavenet 
hakkında 

Nuri B. (Muğla) - Billımnın kavanini mal iyede ınün
deriç temyiz komisyonlarının ilgasma dair 

Hakkı Tarık B. (Ciiresun ) - Kazançları emlak tasar
rufundan ibaret olan eshamlı şirketlerden miisakka
fat vergisi flıl~ndıkça kazanç vergisi alınmaması hak-
kında ,• 

2/82 Hakkı Tarık B. (Giresun ) - Bazı müesseselerde sa

hipsiz"kalan haklara dair 

2/89 Süleyman Sırrı B. ( Yozg·at ) - Bekarlar·dau vergı 
almması hakkmda 

2/!JO Necip Ali B. ( Denizli ) - Hukuk fakültesi ınüderisle
rinden merhum Mahmut Esat Efendinin ail0siıw va-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kal mıştrr. 

Dahili nizamnamen~u ~9 uncu mad
desi ınucib,ince hükümsüz. kalmrştır. 

Dahili uizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnameuin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince h~umsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamcnin 69 uncu mad
desi ·mucibinco lıükümsüz kalmıştır. 

15 - III - 1931 tarihinde · hifzedilmiş
tir. 



No. 
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Hulasası 

tani hizmet tertibinden 3 000 · kuruş maaş . tahsisine 
dair· 

Nec_ip Ali B. ( Deni;,;li ) - E laziz Mebusu merhum 
Mu~tafa Beyin ailesine vatani hizmet tertibinden 
maaş veı·ilmesine dair 

2/ 112 A. Münir B. ( İzmir ) - Müteaddit zevata vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanunun 
üçün cü maddesine bir fıkm ilay esine dair· 

2/ 11'7 Nuri B. ( Kütahya ) - Tapu harçları kanununa ınü
zeyyel 

2/120 A. Hilmi B. ( Kayseri ) - 29 mayıs 1926 tarih ve 
862 numaralı kanuna müzeyyel 

2/ 121 Süreyya Pşa sabık ( İstanbul ) - Belediye vergi ve 
resimleri kanununun 5inci, 6mcr ve 7inci ma clıleleri

nin ilgasına dair 

2/ 123 Süreyya Paşa sabık ( İstanbul ) - Tiyatı·o ve sinema 
biletlerinden yalnrz yüzde on nisbetinde vergi alm
ması hakkında 

2/ 129- H. Pehmi B. ( (lümiişane - 14 haziran· 1326 tarihli 
müsakkafat vergisi luınunnnnn 28 inci maddesine 

Muamelesi 

Dahili nizaınnamenin G9 uncu mad~ 
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili niui.mİııımenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnameııin 69 uncu mad
desi mncibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
des i mucibince hükümsüz kalmıştır. 

19 - l 1931 t arihinele 602 numaralr 
karar olarak ],abul edi lmiştir. 

müzeyyel balıili nizamnamenin ·69 uncu mad
des i mucibi·nce hükünısüz kalmıştır. 

2/ 135 Süleyman Sırrı B·. (Yozgat ) - Ankaranın müstakbel 
pHl.nrndan dolayı tnsaı-rufl arı menedilen a r·sa vergi-
l er· iııin tecili hakkında Dahil! nizaınnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hüküıusüz kalmıştır. 



3 - Tezkereler 

Dördüncü içtima sen~si _zarfmda Meclisi Aliye (92) tezkere gelmiş olup bunlardan (6) sı resen 
veya tevhiden kanun, (5) i tefsir, (25) i de resen veya tevhiden karar olarak kırbul edilmiş; (26) 
sı Umumi Heyette okunmuş ve (1) tanesi Hükumet tarafmdan geri · alınmıştır. Mutebaki (29) 
·evrak ise dahili nizamnamenin (69) uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Ge.çen iÇ.tima senesinden müdevver (39) tezkereye gelince, bunlardan (3) ü kanun, (1) i tefsir, 
(12) si karar olarak kabul edilmiş ve (6) sı da Hükumet tarafmdan geri alınmıştır. · · Mütebaki 
(17) evrak ise dahili nizamnamenin (69) uncu maddesi mucibince hükümsiiz kıılımştır. 

A - Dördüncü içtima. senesi zarfmda g·elen tezkereler 

.. No. . Hulasası 

3/507 Askeri memnu mm.takalarda bulunan ve eşhasa ait 
.olan ~ .gayri menkulatm bedelsiz olarak emlaki milli
ye ile değiştirilmesine dair kanun layihasınm tesrii 

Muamelesi 

intacı hakkmda Başvekalet tezkeresi 26-1-1931 tarihinde 1744. numaralı 
kanunla tevhiden .kabu-l edilmiştir. 

3/508 Ş~ker ve Petrol İnhisarı İdaresinin 1929 senesine ait 
hesabı kat 'i cetvellerinin gönderildiği hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/ 509 V1lay~tler idaresi kanununun muaddel 140 mcı mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeı·esi 

3/5] O 8 haziran l 929 tarih ve 1513 numaralı kanunun tefsi
.rine dair tezkevenin geri verilmesi hakkında Başve
kilJet tezkeresi 

3/511 7 .haziran 1926 tarih ve 906 mımaralı kanunla tııdil 

edilen gümrük kanununun 43 üncü nuıddesiniıı t.ef
siri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/512 Türkiye B. M. M. tarafından gönderilen selama Yu
nan Meclisi Mebusanından gelen cevaba dair Hari-

Dahili nizamnamenin 69 . uncu mad
desi mucibince hükümsüz . kalmıştır. 

1 - I - 1931 tarihinde 165 · numaralı 
tefsir olarak .kabul edilmiştir. 

13 - XI - 1930 tarihinde okunarak 
mezkfı.r tezkere Hükumcte iade edil
miştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiııce hükümsüz kalmıştır. 

ciye V ekaleti tezkeresi 13 - XI - 1930 tarihinde okunmuştur. 
3/513 EylUl - teşrinisani 1929 aylarına ait raporuıı tak

dim kılmdığı hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi 

3/514 Kanunu evvel 1929 şubat 1930 aylarma ait rapo
run takdim kılmdığma dair Divam Muhasebat Ri
yaseti tezkeresi 

20- xll- 1930 tarihinde 590 rnıınıırn

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII- 1930 tarihinde 590 numara
lı kararla tevhiden kabul edilmiştir. 
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3/515 Mart - mayıs 1930 aylarına ait raporun takdim kı-
lindığına dair Divam Mnhasebat Riyaseti tezkeresi 20- XII- 1930 tarihinde 590 numara

lı kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/516 Haziran - ağustos 1930 ayiarına ait raporun tak
dim krlrnd1ğına dn ir Divam Muhasebat Ri yaseti tez
kcresi 

3/517 Azayi kiramdan bazı zevatm mezuniyetleri hııklnnda 

20 - XII - 1930 tarihinde 590 numara
h kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

B. M. M. Riy~eti tezkeresi 17- XI -1930 tarihinde okunarak ka 
bul edilmiştir. 

3,1518 İstanbul Mebusu Ahmet Rasim Beyin tnhsisatr h:ık-
kmda B. M. M. Riyaseti tezkeresi 17- XI --1930 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir. 

3/519 Siirt · Mebusu Mahmut Beyin teşrii masuniyetiniıı 

kaldırılması hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

3/520 · 27 şubat 1927 tarih ve 755 numaralı kazanç vergisi 
kanunu ile ·bu kanunun bazı maddelerinin tadiline 
dair 27 mayıs 1927 tarili ve ıo33 numaralı kanunu 

· tadil ·edici kanun layihasile 17 şubat 1341 tarih ve 
552 numaralı kanunun 6 ıncr maddesinin tefsiri hak
kmdaki tezkerenin geri verilmesine da ir Başvekil.let 
tezkeresi 

3/521 Gerzenin .:Sarıyar Köyünden Tonkaloğul l annd:.:n Şa

ı.kiroğltı Rasimin 0lüm cezasına çarprim ası hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/522 · Şilenin Manşa.r Köyünelen İmamoğ·ullaı-rndaıı Kara 
lbra.·himoglu Süleymanın ölüm cezasınn <,;al'pr lması 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

22- XI - ı930 tarihinde okunarak , 
mezkür layiha ile tezkerenin Hükü
mete ·iadesi kabul edilmiştir. 

1 - I - 193ı tarihinde 597 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

hakkmcla Başvekalet tezkeresi ı- I --ı931 tarihinele 598 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/523 Zilenin Şeyhkolu mahallesinelen Abclürrnufoğullarrn

clan Nurioğlu Sül eyım:ının ölüm cezasıııa qar·prlmasr 
hakkmda Bnşvekfi. l et tezkeresi ı --I- 193ı tarihinde !599 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/524 Aza.yi Kiramclan bazr zevatm mezuniyetleri hak-
kında Büyük Mi ll et lVI~clisi Riyaseti tezkeresi M.ezkür tezkere 4- XII- ı930 tarihin

de okunarak kabul edilmiştir . 

3/525 Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan ve Estonya Hü
kumetleri arasmda muhtelif tarihlerele ı:ıktedilen 

ticaret. ve seyrisefain mukavelenamelerinin 'fürkçe 
metinlerindeki hatalar hakkrnda Başvek~let tezke-

. ·resi Dahili nizamnamenin 69 un<:u mad
desi mucibincc hükümsüz kalmrştrr. 



No. 

3/526 

-202-

Hulasasr 

Tokat Mebusu Bekir ı:.ıutfi Beyin teşeii masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekal et t ezkeresi 

3/527 Eskişehir Mebusu Ali Ulvi Beyin vefatı haklnnda 
Başvekfı.let tezker·esi 

3/528 Azayi Kirarndan ba zı zevatm rnezuniyet leri hakkm-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Mezktır tezkere 8- XII - ·ı930 tarinin
de okunmuştur. 

da B. M. M. Riyaseti t ezkeresi 15 -XII --ı930 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

3/529 Eytaın maaşı müstahaklarnun devlet hidematından 
bir vazifeye tayinl eri halinde maaşlar~ıun kesilip 
kesilmiyeceğinin tefsiri ha kkmda Başvekal et tez-
keresi 2 - II - ı 93ı tarihinde ı 7 46 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/530 1930 seııesi nüfus tahriri hakkmd<\ki kanun l ayi hası
mn geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/531 Eskişehir Mebusu Sa it Beyin vefatı hakkmda Başve-

Mezkür tezkere 20 - XII - ı930 tari.· 
h1nde okunarak kanun layihası Hükü
mete iade edilmiştir. 

kal et tezkeresi Mezk{ır tezkere 20 - XII - 1930 tari· 
hindc okunmuştur. 

3/ 532 Askeri ve mülki t ekaiit kanununun 8 inci maddesinin 
tefsirine dair Başvekfi.let tezkeresi 

3/533 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 58 inci madde-

19 - I- ı931 tarihinde ı66 numaralı 
tcfsir olarak kabul edilmiştir. 

sinin tefsirine daiı· Başvekfılet tezkeı·esi 2- II- 1931 tarihinde 6ıO numaralı 
karar olarakk abul edilmiştir. 

3/534 1931 senesi bütçe kanunu layihasma merbut (D) 
cetvelinde tadililt yapılmasma dair Başveldlet tez
kcresi 

3/535 İzalei şuyu davalarmdan ne suretle harç almaca-

Dahll niuımnamenin 69 uncumaddesi 
mncibince hükümsüz kalmıştır. 

ğının t ayin ve tefsiri hakkında Başvekalet t ezkeresi Dahil nizamriamenin 69 uncumaddesi 
ınucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/536 Ordu, bahriye ve jandarma zab.itan ve memurini 
hakkrndaki kanunun 12 inci maddesinin tersi rine 
dair Başvekalet tezkeresi 

3/537 Hudut ve Sahiller Srhhat Umum Müdürlüğünün 

1927 senesine ait mutabakat beyannamesinin tak-

5 - H - 1931 tarihinele 614 numaralı 
kaT'ar olarak kabul edilmiştir. 

dim lulmdığma dair Başvekiil et tezkeresi 16 - III - 1931 tarihinde 1765 nunıa· 
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

3/538 Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takelim kılrndığma 

dair Başvekalet tezkeresi 16 - III - 1931 tarihinele 1767 numa
ralı kanunla tevhiclen kabul edilmiş· 
tir. 
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3/539 Konya Ovası Sulama telaresinin 1927 senesine ait 
mutabakat beyaunamesinin takdim krlmdığma dair 
Başvekalet tezkeresi 16 - lll - 1931 tarihinde 1767 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edihniş
tir. 

3/540 Evkaf Unıum Müdürlüğü memul'larrmn maaşlan hak
kındaki kanun liiyihasmm geri verilmesine dair Baş
vekalet tezleeresi 

3/541 Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 542 Menemen Kazası ile Manisa ve Balıkesir merkez 
kazalarında idarei ödiye ila.ıu hakkında Başvekalet 

Mezkür tezkere 25 -XII- 1930 tari
hinde okunarak layiha geri verilmiştir 

19 - I - 1931 tariilinde 601 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi ] - 1 - 1931 tarihinde 594 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/543 Bor· Kazasnıın Avşıvinııı Köyünden Murtazaoğu ll a

nndan Musaoğlu Bekirin ölüm cezasma çnrpılması 

hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/544 Çorumlu Mustafaoğ'hı Alımedin ölüm cezasına çar

pılması hakkında Başvekal et tezkeresi 

3/545 Kozanın Onuluk Köyünden Solak Süleymaııu ;~lu Ha
san Alinin ölüm cezasma çarpılması hakkmda Başve-

26 - I - 1931 tarilıinde 604 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

26- I - 1931 tarihinde 605 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

kaJet tezkeresi 26- I - 1931 tarihinde 606 numaralı 

hırar olai·ak kabul edilmiştir. 

3/546 Oı·duııun Gölköy Nahiyesinin Aydoğan Köyünd en 
Bayramoğlu Ahmet ve Memetoğlu Mahmudmı ölüm 

cezasına çarpılması hakkrnda Başevkalet tezleeresi 

3/547 Kakimler kanununun 20 inci maddesinin müeccel 
olup olmadığının tayin ve tefsil'i hakkmda Başveldl et 

26- I - 1931 tarihinde 607 numaralı 

karar olarak' kabul edilmiştir: 

tezkeresi 23 -HI- 1931 tarihinele 170 numaralı 
tefsi r olarak kabıli edilmi ştir. 

3/548 22 ha ziran 1927 tarih ve l 122 ımıııaı·alı kanuınw 

tefsiri hakkında Başveld l et tezke ı·esi 

3/549 Devlet Denlir olları ve J ı imaıılan Umum1 ld uı·Psiııiıı 

teşkilat ve vezaifine dair kanunun 36 mcr maddesi-

nin tefsiri hakkında Başveka. l et tezker·esi 

3/550 222 ve 506 numawlr kanunlam tevfikaıı istifa edi l
mekte olan cezayİ nakdiler için tefsiren bil' kar·ar 
ittihazma dair Başvekalet tezkeresi 

21 - lU - 1931 tarihinde 626 numaralı 
karal' olarak kabul edi lmiştir. 

26 - Til - 1931 tarihinde Hkümet ta
rafından geri alrnmrştır. 

Dahli' ni zamnamenin 69 uncumaddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. 

3/551 

3/552 

8/ 533 
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Hulat;ası 

Adam öldürdüğünden 18 sene agır hapse ınahküru 

edilen Ordulu Mehmetoğlu Abdürrahmaııuı hasta
lığına binaen geri kalan cezasının affı ha k kın da Baş
vekaJet tezkeresi 

Tahlisiye İdaresinin teşkiH\.t ve vezaifi hakkmdaki 
kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair Başvekalet 
tezkeresi 

Azayi Kirnından bazı zevatın mezuniyet leri hakkm
da Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

3/554 28 mayıs 1929 tarih ve 1466 nurnaralı kannnıın 2iııci 

rnaclclesincle muh:ıner (şekli ita) kayclmm tefsirine 
dair tezkerenin geri verilmesi hakkında Başvekalet 

Muamelesi 

Dahli nizaınnaıneııin 69 uncumaddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dal~ili nizamnanıenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

15- I - 1931 tarihinele okunarak kabul 
edilmiştir. 

tezkeresi 15 - I- 1931 tarihinele okunarak mez
kı1r tezkere Hükı1mete iade edilmiştir . 

3/555 Azayi Kiramclan bazı zevntm mezuniyetleri hak-
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 19 - I- 1931 tarihinele okunarak kabul 

edilmiştir. 

3/ 556 İstanbul Mebusu Haydar Beyin teşkilatı esasiye ka
nununun 28 inci maddesine tevfikan mebusluğunun 
sukutu lazım geldiğine dair.Büyük Millet Meclisi Ri-
yaseti tezkeresi 19 - I --1931 tarihinele 603 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 557 Bursa Maarif Müdürlüğü sicil katibi Süreyya ve 
hususi muhasebe memurlanndan Ekrem Beylerin is
tikHil madalyasite taltifi haklurıda Başvekület tez-
kcresi 2 - II - 1931 tarihinele 610 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/558 Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasnı

da aktolunan ticaret mukavelenamesine merbut (B) 
"listesinin (B 136) . fıkrasında yapılacak tashih hak
kında Başvekalet tezkeı·esi 

3/ 559 Ankara İstiklal lVIahk~mesince 10 seııe hapse mah
kum eelilen Süleyman Radi Beyin sıhhi vaziyetinclen 
dolayı geri kalan cezasrnm affı hakkında Ba.şveka
let tezkeresi 

3/ 560 Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kaııunn bir 
madde tezyiline dair kanun layihasııuıı geri veril-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibin~e lıükümsüz kalmıştır. · 

ınesi hakkında Başvekalet tezkeresi 24- I- 1931 tarihinele okunarak mez
kür kanuiı Hiyihası ı Hükümete iade· 
edilmiştir. 



No. 

3/561 

3/ 562 

3/563 

3/564 

3/565 
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Hulasasr 

Jandaı-ma askeri memurları hakkındaki kanun la
yihasııun geri verilmesine dair Ba.şveldilet tezkeı·esi 

Afyon Kar·ahisar Mehusu Haydar ve Ma!rıisa Mebus
l arı Bahri ve Saim Beylerin ifadelerinin alınması 

hakkında Başvekalet tezkeı·esi 

Niğde Mebusu Ata Beyin vefat ettiği h akkında Baş
vekiilet tezkeresi 

Menemen hadisesini ika ve TeŞkilatı esasiye kanunu
nu cebren tağyire teşebbüs edenlerden 37 şahsın ölüm 
cezasına çarprimal arı hakkında Başvekiilet tezkeresi 

Balwiye mütehassıs zabİtanma verilecek zamaıın 

hakkındaki kanun l ayihasınm ger ı veri lmesine dai r 
Başvekalet tezkeresi 

3/566 Hudut ve Sahilleı· Srhhat Umnıu Müdürlüğü 1931 se
nesi bütçesinin 13 üncü faslının 6 mcı maddesine 

Muamelesi 

24- I- 1931 tarihinde okunarak mez
kfır kanun la.yihası Hükfımete · iade 
edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibi cc hükümsüz kalmıştır. 

26- I - 1931 tarihinde okunmuştur. 

2 - II - 1931 tarihi nde 611 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - JJ - 1931 turihinde okunarak 
mezkfı ı· kanuıı l ayihası Hükfımete ia
de edilmiştir . 

6 038 liranın ilavesi hakkında Başvekillet tezkeı·esi Dahli nizamnamenin 69 uncumaddesi 
mncibince hükümsüz kalımştıı·. 

3/567 

3/568 

Milli Hükumet bütçelerine müteallik bol'çlamı kayt
larına ve müddeti muayyenesi zarfında müracaat 
etmiyenlerin alacak larımn sukutuna dair kanun te1-
siri hakkında Başveka let tezkeresi 

Menemen kazasile Manisa ve Balıkes i r- mer-kez ka
zalarrndaki örfi idarenin bir ay temelidi hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/569 Heyeti mahsusaca haklarmda Devlet hizmetide kul
lanılmamalarına karar verilm i ş olan avukatlar hak
kında yapıl acak muamelenin tersiren tayinine dair 

D n hli ııizamnanıenin 69 uncumaddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2 - II - 1931 tarihinde 608 numaralı 
karar olaeak kabul edilmiştir. 

Başvekiilet tezkeresi 16 - III - 1931 tarihinde 621 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 570 

3/571 

İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçi lik ve şeh
benderlik memurlarına Türkiyede bir· vazifeye nakil 
ve tahvillerinde ne suretle mnaş veri leceğ·iııi n tersi
rine dair Başvekalet tezkeresi 

Vilayetler idaresi kanununun ]4 üncü maddesinin 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi nıucibince hüküınsüz kalmıştır. 

tersirine dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizarrınamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/572 28 nisan 1338 tarihli askeri tekaüt ve istifa kanu
nun bazı maddelerini muaddil kanunun 1 inci ve 2 
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inci maddelerinin tefsirine dair Başvekalet tezke-
resi 21 -III --1931 tarihinde 624 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/573 Lise ve orta mekteplere alınacak leyli meccani ta
lebe hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsi
rine dair Başvekalet tezker·esi 

3/574 Zabıtai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesinin 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 2- III - 1931 tarihinde 168 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/575 İsparta Mebusu İbrahim Beyin teşrii masımİyetinin 
refi hakkında BaşvekiUet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/576 Aksaray Mebusu Kazım Beyin ifadesinin almma-
sma dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu ,mad

desi mucibince lıükümsüz kalmıştır. 

3/577 Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere İzmir güm
rüğüne getirilen adi merıner taşlarmdan alman ce-
zayi naktinin affi hakkmda Başvekalet tezkeresi 12 - III - 1931 tarihinde 620 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/578 Umumi harpte düşman devletler tebaasrndan Osman
lı tabiiyetine giren milletlerin, çocukları hakkında 

1331 senesinde verilen kararrn feshi hakkında Baş
vekalet tezkeresi 

3/579 Ziraat Bankası hisse senedatının damga resminden 
muaf olup olamıyacağının tefsiri lıakkrndaki tezke
renin geri verilmesine dair BaşveldUet tezkeresi 

3/580 Kabotaj kanununun 3 üncü maddesinin tefsiri hak
krnda Başvekalet tezkeresi 

3/581 İktısat V e kaleti 1931 senesi bütçesinin 56.1 inci 
faslımn 4 üncü maddesine mevzu tahsisatm aynı 
faslrn 2 inci maddesine nakli hakkında Başvekalet 
tez k e resi 

3/582 Pariste tesis edilen « Beynelmilel kimya offisi » ne 
iştirak hakkrndaki kanun layihasımn geri verilme-

Dahili nizanmamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

12- II- 1931 tarihinde okunarak mez
kfır tezkere Hükfımete iade edilmiştir. 

5- III - 1931 tarihinde 169 numaralı 
tefsir olarak kabul edimiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

sine dair Başvekalet tezkeresi 26 - II - 1931 tarihinde okunarak mez
kı1r layiha Hükumete iade edilmiştir. 

3/583 Seyrisefain İdaresi 1930 senesi bütçesinde 1 811 li
ralık münakale yapılması hakkındaki kanun layiha-
srnrn geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 26 - II - 1931 tarihinde okunarak mez

kur layilıa IIükumete iade edilmiştir. 
3/584' Menemen kazasile Balıkesir ve Manisa Merkez ka

zalarrnda ilan edilmiş olan örfi idarenin yalmz Me-
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nemen kazasma münhasır olmak üzere 8 marta ka- 26 - II - 1931 tarihinde 618 numaralı 
dar temdidi hakkında Başvekalet tezkeresi karar olarak kabul edilmiştir. 

3/585 Hariciye Vekaleti 193J senesi bütçesinde tadilat ya-
pılmasına dair Başvekalet tezkeresi Dahili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/586 

3/587 

3/588 

3/589 

3/590 

Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti ara
smda aktedilln ticaret ve seyrisefain mukavelename
sinin 10 uncu maddesinin tefsiri hakkında Başveka
let tezkeresi 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddeleri
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezleeresi 

İstanbul Darülfünununun 1927 senesine ait mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında Di. 
Muhasebat Riyaseti tezleeresi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ıncı maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeı·esi 

Posta kanununun 1 inci ve 23 üncü maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun layİhasının geri verilmesine 
dair Başvekalet tezkeresi 

3/591 Azayi Kirarndan bazı zevatm mezuniyetleri hakkm-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kalmıştır. 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

19 - III- 1931 tarihinde 1770 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir~ 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

16- III - 1931 tarihinde okunarak la
yiha Hükümete iade edilmiştir. 

da B. M. M. Riyaseti tezkeresi 19 - III - 1931 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

3/592 Askeri ve mülki tekaüt kanununun muvakkat 2 inci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi, Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad

desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/593 Memurin kanununun 2 inci muvakkat maddesinin 
2 inci fıkrasının tefsiri hakkında Başveka l et tezke
resı 

3/594 

3/595 

Maaş kanununun 5 inci maddesinin tefs iri hakkı da 
Başvekalet tezkeresi 

Zabitan ve askeri memurlarm maaşatı hakkındaki 

kanunun 6 ıncı maddesinin tefsirine dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/596 Memurin kanununa bir madde tezyili hakkındaki 
kanun layihasının geri verilmesine dair Başvekalet 
tezkeresi 

23 - III - 1931 tarihinde 627 numaralı 
karar olarak kbul edilmiştir. 

Dalıili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizariınamenin 69 uncu mad
desi mucibince hi.ikümsüz kalmıştır. 

23 - III- 1931 tarihinde okunarak mez
kur kanun laylhası Hükfımete iade 
edilmiştir. 
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3/597 Devlet Demiryolları :ve Limanları Umumi İdaresinin 
teşkilat ve vezaifine dair kanunun 36 mcı maddesi
nin tefsiri hakkındaki tezkerenin gerı verilmesine 
dair Başvekftlet tezkeresi 

3/598 Muhasebei umuimiye kanununun 78 ve 123 üncü 
maddelerinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri ve
rilmesine dair Başveka.let tezkeresi 

Muamelesi 

26- III- 1931 tarihinde okunarak mez
kfrr tezkere Hükumete iade edilmiştir, 

26- III - 1931 tarihinde okunarak irıez
kur tezkere Hükfımete iade edilmiştir. 

B - Gegen seneden müdevver 

3/17 Mart - ağustos 1927 aylarına ait raporların takdim 
edildiğine dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezker·esi 
( 2 ve 3 üncü maddeler) Dahili nizamnameı1in ·69 uncu mad· 

desi mucibince hükümsüz kalmıstır. 

3/35 Divanı Muhasebatın teşkilat ve vezaifine dair ihzar 
edilen layihanın takdim kılındığı hakkmda Divam 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/39 Memurin kanununun 47 ve 90 mcı maddeleri hükmü
ne nazaran 2 mart 1334 tarilili kanunun ikinci mad
desinin mülga olu]-)_ olmadığının tefsiri hakkında 

Divam Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/122 

3,D-34 

3/l41 

Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin ( C ) 
fıkrasının tefsirine dair Ba.şvekalet tezkeresi 

Şeker, petrol ve benzin inhisarlarınrn 1926 senesine 
ait hesabı kat'i cetvellerinin takdim olunduğ·u hak
kında Başvekalet tezkeresi 

Ziraat Bankası hisse senedatının damga resminden 
muaf .olup olmiyacağrnın tayin ve tefsiri hakkında 

. ' 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiı:ı,ce hükümsüz ·kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnameiıin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibiİıce hükümsüz kalmıştır. 

Başvekalet tezkoresi 12- III- 1931 tarihinde Hükı1mete 

tarafından geri alınmıştır . 

3/142 Ziraat Bankası hisse senedatnun damga resminden 
muaf olup olmiyacağının tefsiri hakkındaki tezkere
nin tesriii intacİ hakkında Başveka.let tezkeresi 

3/145 İııhisar idareleri hesahatının Divanı Muhasebatça 
tetkik edilip edilmiyeceğinin t efsirine dair Divanr 

12 - II --1931 tarihinde Hükumet 
tarafından ger] · alınmıştır. 

3/237 

Muhasebat Riyaseti tezkoresi Dahili nizamnamenin ' 69 uncu mad

desi mucibince hükümsÖz kalmıştır. 
İspirto ve İspirtolu İçkller Umum Müdür·liiğünün 
1927 senesi bilançosu ile hesabı kat 'i sinin gönderil- ' 
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diğine dair Başvekiilet tezkeresi 

3/325 20 teşrinisani 1338 tarih ve 282 numaralı kanunun 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/330 Istanbul Darülfünununun 1926 senesine ait muta
bakat beyannamesinin ta kdiın kılmdığı hakkında 
3/330 numaralı Divam Muhasebat Riyaseti tezke
resı 

3/375 Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 1~3 üncü mad

deleı~inin ' tefsiri hakkında Başveldlet tezkeresi 

3/382 Şeker ve Petrol İııhisarr İdaresinin 1927 senesi hesabı 
kat 'is i ne dair Başvekalet tezkeresi 

3/384 Şeker ve Petrol İnhisa~ı İdaresinin 1928 senesi he

saln kat'isi hakkında Başvekalet tezkeı'esi 

3j3Ş8 Sinni mükellefiyete vusuJden sonr-a yapılacak tashihi 
sin muamelatnun tekaüt ve saire gibi bütün muame
ınelatı askeriyecede muteher olmryacağ·ı hakkrnda 
Başvekalet tezkeresi 

3/415 Asker! ınemnu mıntakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulatm bedelsiz olarak emlaki mil
liye ile değiştirilmesine dair kanun layihasınrn tesrii 

Muamelesi 

Dahili nizamnaınenin 69 uncu mad
desi İnucibince hükümsüz kalmıştır. 

25- XII - 1930 tarihinde 592 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

29- XII - 1930 tarihinde 1734 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilm~ş~ir 

26- III- 1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mncibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 ımeu mad
desi mueibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizarnnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

intacı hakkında . Başvekalet tezkeresi 26-- I- 1931 tarihinde 1745 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3j42fi 

3/431 

3/436 

lVIilll mücadeleye iştirak etmiyen ve vaziyeti kanuni
yeleri 854 numara h . kanunun dairei şümulüne dahil 
bulunanlardan memuriyet İstiyenler hakkında ya
pılacak muamelenin tnyin ve tefsirine dair Başveka-

let tezkeresi 

Riyo De Janeyro Elçisi ,;\li Beyin maaşının tesvi
ye sureti hakkında bir karar ittihazına dair Başve
kal et tezkeı'esi 

16. kanunuevvel 1329 tarihli kanunun bedeli nalc
diye taalluk eden hükmünün ilga edilmis olup olma-

, ' ' 

dığının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/4:45 Devletle alilkaları katedilen bilumunı askeri ve mül
ki memurlarla zabitan ve eytam ve eramiline tekaüt 
aidatlarımn iadesine dair kanunun birinci maddesi -

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibincc hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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nin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

28 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 6 mcı 
maddesini.n tefsirine dair BaşvekaJet tezkeresi 

3/469 Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasımn tefsiri hakkında BasvekaJet tez-, . 
keersi 

3/471 28 mayıs 1929 tarih ve 1466 numaralı kanunun ikin
ci maddesinde muharrer ( Şekli ita ) kaydının tef
sirine dair Başvek.alet tezkeresi 

3/485 Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 7 inci 
fıkrasında muharrer 3 üncü şekildeki müddetin yal
nız mezkur şekle münhasır olup olmadığının tefsiri 

Muamelesi 

5 - II - 1931 tarihinde 612 numaralı 
ka-rar olarak kabul edilmiştir. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

19 - II - 1931 tarihinde 167 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

15 - I - 1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

hakkında Başvekalet tezkeresi 12 - II - 1931 tarihinde 616 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

3/488 Müstafi zabitandaıı nisbeti askeriyeleri katedilmiş 

ol anlara tekaüt aidatlarrnm reddi lazını gelip gel
miyeceğinin tefsiri hakluııda Başvekalet t ezkeresi 

3/489 Muhasebei umumiiye kanununun 118 inci maddesinin 

29 - XII - 1930 tarihinde 593 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

tefsiri hakkında Başvekalet tezleeresi 5 - II - 1931 tarihinde 613 numaralı 
kar·ar olarak kabul edilmiştir. 

3/490 Bartmrn Ahmetpaşa Köyünden Krnalroğullarından 

Alioğlu Memedin ölüm ceıasma çarpılması hakkında 
Başvekalet tezkeresi · 29 - XI - 1930 tarihinde 586 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/491 Çıldırrn Meredis Köyünden Zil al oğullarnıdan Safe
roğlu Pehlivamn ölüm cezasına çarpılması hakkm-
da Başvekalet tezkeresi 1 - I - 1931 arihinde 595 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

3/492 Dörtyolun Ocaklı Köyünden Hacı Abdurrahman
oğlu Kavlak Mustafanın ölüm cezasına çarpılması 

ha k kın da Başveka l et tezkeresi 1 - I - 1931 tarihinde 596 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/493 Benebi kadrnlarla evlenmek memnuiyeti hakkrndaki 
kanunlarm ücretli müstahdemine teşmil edilip edil-
m iyeceğinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 10 - I - 1931 tarihinde 600 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/494 Giresun Nahiyesinitı Ağn·lık Mahallesinden Sürme
l ioğullarmdan Mustafaoğl~ Yusufun ölüm cezasına 
çarpılması hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

3/495 ' Ilgazın Karacaviran Nahiyesinin Eskiahır Köyünden 
Ömeroğlu Himmetin ölüm cezasına çarpılması hak-

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır . 
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kında Başvekalet tezkeresi 

3/496 Jandarma neferi Memetoğlu İbrahimin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

3/497 Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmet Beyin teşri! masuni
yetinin kaldrrılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/498 Kütahyanın Ortağireği Köyünden Ahmetoğlu Hüse
yinin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet 

t.P.7.kerr.si 

3/499 Şükrüoğlu deli İsmail , Ahmetoğlu Mahir, Alioğlu 
İzmiz İsmail ve Faikoğlu Tevfikin ölüm cezasına çar-

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

29 - XI - 1930 tarihinde 588 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

IJahill nizamnameniıı 69 uııcu mad
desi ınucibiııce hüküınsüz kalmıştır. 

16 - III - 1931 tarihinde 622 numaralr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

pılmaları hakkında Başvekalet tezkeresine dair 29 - XI - 1930 tarihinde 587 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/500 8 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanunun tef
sirine dair Başveldlet tezkeresi 

3/50ı 17 şubat 1341 tarih ve 552 numaralı kanunun 6 mcı 

13 - XI - 1930 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır . 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 22 - XI - 1930 tarihinde Hükumet ta
rafmdan geri almınıştır. 

3/504 Tömbekilerden istihlak vergisi alrnıp almmıyacağımn 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi ı - I - 193ı tarihinde ı 739 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



4 - Takrirler 

Dördüncü içtima senesi zarfında (22) takrir veri l miş olup: bunlardan (1) i tefsir, (4) ü karar 
olarak kabul edilmiş ve (15) i de Umumi Heyette okunmuştur. Geriye kalan (2) takrir ise dahill 
nizamnamenin (69 ) uncll' maddesi mucibince hüküınsüz kalmıştır . 

Geçen içtima senesinden müdevver (8) ta1.ıire gel ince, (1) i kamr olarak kabul , (2) si hıfız ve 
(1) i de berayi tetkik Hükümete gönderilmiş vt geriye kalan (4) takrir de dahili nizamnamenin 
69 uncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

A - Dördüncü içtima senesi zarfında verilen takrirler 

No. Hulasası 

4/86 Çorum ( Dr. Mustafa B. ) - Sıhhiye ve Muaveneti 
!çtimaiye veı·gisi unvanlı kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair 

4/87 Konya (Ahmet Hameli B. ) - Aşat'm ilgasile yerine 
ikame edilecek vergi hakkındaki kanun ile sayım 
kanunu mucibince vilayat hisses i olarak tefr-ik olu
nan mebaliğin laakal msfının hidematı zi['aiyey1~ 

tahsisine dair kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında 

4/88 Uümüşane (Hasan Fehmi B.) - 'l'eşk i lati esasiye kanu
nu il e menafii umumiyeye müteallik imtiyazat kamı
nu arasında tedahül eden salahiyetlerin tefrikmi te
min için bir karar ittibazı hakkında 

4/89 İstanbul (Ahmet Rasim B. ) - Muhal'rir Mahmut 
Sadık B. merhumun zevcesi Cevvale Hammm 
fihi hakkmda 

ter-

4/90 Konya ( Kihım Hüsnü B. ve arlmdaşlarr - Konya 
Mebusu merhum Musa kazım Beyin cenazesinin 

Muamelesi 

22- XI- 1930 tarihinde okunarak 
mezkur tekl ifin sahibine iade!' i kabul 
edilmi ştir. 

22 - XI - 1930 tarihinde okunarak 
kür tcklifin sahibine iadesi kabul edil
miştir. 

Dnhili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince lıükümsüz kalmıştır. 

konyaya nakli hakkında 8 - XII - 1930 tarihinde 589 numaralı 
karr oalrak kabul edilmiştitr. 

4/ 91 Yozgat (Süleyman Sırrı B. ) - Yüzbaşı Ahmet ve tah
sil memuru İbrahim Beyler hakkrnda Arzuhal En
cümenince ittihaz olunan 575 ve 618 numaralı karar
ların Umumi Heyette müzakeresine dair 9 - ll - 1931 tal'ihinde 615 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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4/92 Sabık İstanbul Mebu.su (Süreyya Paşa ) - Mebusluk-
tan istifa ettiği hakkında 15 - XII - 1930 tarihinde okunmuş

tur. 

4/93 Malatya (M. Nedim B.) - Ankara Şehri !mar Mü
dürlüğü tarafından inşa edil'~n hai hakkıı;ıdaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair 

4/94 'Manisa (Yaşar B.) -Bağ ve bahçe ve emsali mezru
atın sulanmasında kullamlan .motörlere miıktazi me
vadı müştailenin gümrük ve istihlak resimlerinilen 
muafiyeti hakkmdaki kanun teklifinin geri verilme
sine dçıir 

4/ 95 Erzincan (Necip Asım B.) - K&ğıt paranın kıymetinin 
arttırtlması hakkınd'dki kanun teklifinin geri veril
mesine tlair 

4/96 Manisa (Dr. Saim B.) - İspirto ve Meşrubatı Küıüiye 
İnhisarı kanununun 29 uncu maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 

4/97 Mardin (Ali Rıza B.) - Zürrai takviye masntfında.n 
teaeyyün ettirilen ve ettirilecek olan mebaliğden is
tirdat kılınacak olanların Ziraat Bankasınaitası hak
lundaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 

4/98 Sıvas (İbrahim Alaettin B.) - :aütün Devlet mimmr 
ve müstahdemlerine aile ve çocuk zamları itası hak-

29 - Kil - 1930 tariliinde okunarak 
mezkur teklif sahibine ~,=erilmiştir. 

15 - I - · 931 tarihinde - okunarak 
mezkı1r teklif sahibine verilmiştir. 

19 - 1 - 1931 tarihinde okunarak 
mezkür teklif sahibine verilmiştir. 

19 -I - 1931 tarihinde okunarak mez
kı1r teklif sa11ibine verilini'ştir. 

19- I --1931 tarihiı\de okunarak mez
kUr teklif sahibine verilmiştir. 

kındaki kanun teklifinin geri verilmesin.e dair 24- I - 1931 tarihinde . okunarak mez
.k{n' teklif sahibine verilmiştir. 

4/99 Yozgat (Tahsin B.) - Ankara Şehremaneti hududu 

da~ili'ne muhtelif maha.llerden şimendiferlerle nak
l edilecek ·fide, ·fidan ve ağaçların ücretli nakliyeleri 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 24 - I - 1931 tarihinde okunarak inez

·kftr teklif sahibine verilmiştir. 

4/H'lO ·Cebelibereket ( Sabri B. j - Orman kanunu layiha
snun müşterek bir enciimende müzakeresine dair 

4/1 Ol Aydın ( Mi tat B. ) - N afıa !fen mektehi küşadına 

24 - I - 1931 tarihinde okunarak ka
bul edilmiŞtir. 

dair kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 26 - I - 1981 tarihinde okunarak 

4/102 Mardin ( Nmi B. ) - Kelebek hastalığıı1ın l.listofa
jin vey~ mümasili ilaçlarla imhası ve diğer tufeylat 
hastalıklarımn tedavisi hakkında kimun teklifinin 
geri verilmesine dair 

mezlHır tekl:if ·sahibine verilmiştir. 

2 - n - 1931 tarihinde okuııarak 

mezkür teklif 'tıahibine verilmiştir . 
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No. Hulasası Muamelesi 

4/103 Samsun (Adil B. ) - Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti 
Reisliğine tayininden dolayı mebusluktan istifa et-
tiği hakkında 2 - II - 1931 tarihinde okunmuştur 

4/104 Erzincan ( Saffet Bey ve iki arkadaşı ) - Büyük 
Millet Meclisinin teşkilatı esasiye kanununun 25 inci 
maddesine tevfikan tecdidi intihaba karar vermesi 
hakkında . 5 - III - 1931 tarihinde 619 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4/105 Giresun ( Hakkı Tarik Bey ) - Şurayi Devlet ka-
nununun 25 inci maddesinin tefsirine dair 26 - III - 1931 tarihinde 171 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

4/106 İstanbul ( Fuat Bey ) - Mebusluktan istifa ettiği 
hakkmda 26 - III - 1931 tarihinde okunmuştur. 

4/107 Afyon Karahisar ( Ali Bey ) - Meclisi Alinin tatili 
faaliyet etmesi hakkında 26 - III - 1931 tarihinde 629 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

B. Geçen içtima senesinden müdevver 

4/21 Muğla ( Ali Nazmi Bey ) - Memurin kanununun 
birinci muvakkat maddesinin tefsirine dair 

4/35 Gazi Antep ( Re'şit Bey ) - Kars Mebusu Hacı Bedir 
Beyin mahdumlarımn meccanen tahsillerinin temini 
hak km da 

4/36 Afyo.n Karahisar ( Rüşen Eşref B. ) c Askeri baytar 

tatbikat mektebi muallimi Binbaşı merhum Ahmet 
Beyin mahtumlarile Yüzbaşı merhum Hüdai Beyin 
kerimesinin tahsillerinin meccani ve leyli olarak te
min edilmesi hakkında 

4/48 Kocaeli ( İbrahim Bey ) - Ordu, bahriye, jandarma 
zabitan ve memurini hakkmdaki kanunun 12 inci 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnamenin .69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili nizamnameninı 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz ' kalmıştır. 

maddesinin tefsirine dair 12 - II - 1931 tarihinde 617 numaralı 
karar olarak kabul edilmşitir. 

4/64 Menteşe ( Şükrü Kaya Bey Dahiliye V ekili ) - Ko
bakoğlu İsmail Hakkı imzalı istida hakkında Arzu
hal Eucümenince ittihaz olunan kararm Heyeti 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair Hıfzedilmiştir. 

4/65 İzmir ( Saracoğlu Şükrü Bey Maliye V ekili ) - İs
tanbul Emvali Metruke Sabık Müdürü İsmail Hakkı 
imzalr istida hakkmda Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan kararm Heyeti Umumiyede tetkik ve müza
keresine dair Hıfzedilmiştir. 



No. 

4/69 
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Hulasası 

Kayseri ( H. Ferit Bey ) - Kanunu medeninin 634 ve 
borçlar kanununun 213 üncü maddelerindeki ( res
mi şekil ) ve ( resmi senet ) tabirlerinin tefsiri 
hak km da 

4/71 Cebelibereket ( Naci Paşa ) - Konyalı Başaralızade 

Mustafa imzalı. istida hakkında Arzuhal encümenince 
ittihaz olunan 302 numaralı kararın Umumi Heyette 
müzakeresine dair 

Muamelesi 

Dahili nizamnamenin 69 uncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

15 - I - 1931 tarihinde berayi tetkik 
Hükumete gönderilmiştir. 



5 - M .uh.telif, evrak 

Eu s~pe 8 1tane muhte~~~ . e.v,ra~ gelmiştir. Bunlardan 4 ü karar olarak kabul edilmiş, 4 ü de U mu

m~ , Heyette ok;ı.mn;ıilş~u,r. 

Bu sene gel~n muht~lif evrak 

No. Muamelesi 

5/59 B . . M. M. mayıs, haziran ve temmuz 1930 ayları he-
sa batı hakkında M. H. Tetkiki Encümeni mazbatasr 20 - XII - 1930 tarihinde 591 munara

h karar 'olarak kabul edilmişti/ . 

5/60 Milli Müdafaa V ekili Mustafa A]Jdülhalik Beyin 
Maliye V ekaJetine naklile Milli M üdafaa V ekaJetine 
vekaleten ve muvakkaüm yin~ müşarileyhin ta
yini hakkında Cüınhuriyet Riyasetinden gelen tel-
graf 25 - XII - 1930 tarihinde okunmuştur. 

5/61 Milli Müdafaa V ekiileti ne N afra Vekili Zekiii ve in
hilal eden mezkur vekaletede Adana Mebusu hilmi 
Beyin tayini hakkında 
gelen telgraf 

Cümhuriyet Riyasetinden 
1 29- XII - 1930 tarihinde okunmuo$utur. 

5/62 Yunan Meclisi Mebusan Reisinden gelen telgraf 2 - III- 1931 tarihinde okunmuştur. 

5/63 Agustos, eylul, teşrinievvel 1930 ayları hesabatr 
hakkında M. H. Tetkiki Encümeni mazbatası 19- III- 1931 tarihinde 623 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

5/64 Eskişehir Mebusu İsmail ·Besim Paşanm vefatı hak-
kmda ailesinden gelen telgraf 19 - III- 1931 tarihinde okunmuştur. 

5/65 B. Millet Meclisi ve ıiıüştemiliitındaki eşya hakkında 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatasr 23 - III- 1931 tarihinde 626 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

5/ 66 Münhal bul.unan Divanr Muhasebat birinci reisliği 

için gösterile_n namzetler hakkında Bütçe ve Maliye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz-

batasr 26- III-- 1931 tarihinde 628 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 



ô- Mütenevvi husuata ait evrak 

Kayit 
No. Nereden geldiği 

5086 Aydm S. C. F. Karaburun 
T. O. KemalPş., Tire B.leri 
Yenipazar nahiye M. Mar" 
tıiaris kaymakann; Kula, 
Menemen, Milas B. leri 
Mardin valisi, Tarsus C. 
H. F., Keşan C. H. F. Tar· 
susS. C. F., Bitlis belediye
si, Bolu valisi Tokat üçün
cü kolordu kumandam, Si
nop muallimleri Eski foça 
Karaınursal B. leri, Manisa 

Hulasası 

S. C. F, Bolu belediyesi C_ümhmiyet bayramı münasebetile tazi-

İzmir müsevi cemaatı 

5087 Adliye V eka1eti 

mat 

Melfuf ihbarnamenin İzmir Mebusu ·En
ver Beye tebliği hakkmda 

5088 Ankara C. Müddei umu- Ali Cenani Beyin müstantildiğe müı·a-

E. K. 

E. K. 

mili ği caatııuntemini ricasma dair E. K. 

5089 Kilis kaymakamhğı Bir adet sekizinci cilt kanunlar meemu-
ası irsali istirhaınına dair E. K. 

5090 Ankara İcra Reisliği Merbut ödeme emrinin Muş Mebusu h-
yas Sami Beye tebliği hakkında E. K 

5091 Ankaı·a Ş. A. Şubesi R. İstanbıll Mebusu Yusuf Akçura Beyden 
safalıatı askeriyesi hakkında bazı malıl-
mat talebine dair E. K. 

Muamelesi 

5092 Matbaa müdürlüğü Matbaaya yapılacak dolaplar hakkmda İdare Heyetine 

5093 İstanbul ve Ünye Belediye Belediye meclisinin ilk içtimaı münase-
Reisi betile tazimat E. K. 

5094 Ankara Ş. A. Ş. 

5095 Matbaa müdürlüğü 

5096 Ankara İcra Reisliği 

5097 Maliye Vekaleti 

5098 Ankara İcra R.eisliği 

Aydın Mebusu olan zatm isminin ne 
olduğu ha k kın da E. K. 

Matbaaya ait dört kalem malzemenin 
müb.ayaası hakkında İdare Heyetine 

~erbut ödeme emirlerinin zabıt katibi 
Burhan ve posta müvezzii Tahsin Bey-
lere tebliği hakkmda E. K. 

Meclisi .Ali emrindeki emvali metruke-
evinin satılmasında bir mahzur olup ol-
madığı hak,krnda · E. K. 

Merbut ödeme emrinin muhasebe mü
meyyizi Muzaffer Beye tebliği hakkın-

da E. K. 



Kayit 
No. Neeeden ge l diğ i 

5099 Mnliye Vekaleti 

-218 . 

Hulasasr 

İki adet sekizinci cilt kanunlar mecmu
ası itasr hakkında 

Muamelesi 

E. K. 

5100 Cümhuriyet Riynseti mn- Reisicümhnr Hazretlerinin kütüphane-
mi kiltipliği: 

5101 Me r·sin Mebusu Hn k lu R. 
5102 Anknrn l era Reisli ğ i 

5103 Ankara Ş. A. Şnlıesi 

5104 Matbaa müdürlüğü 

5105 Mntlıaa müdürlüğü 

lerinde noksan olan zabrt. eeridclerinin 
tedarik edilerekirsali hakkında E .. K. 

Bir hafta mezuniyet istirhann hakkında İdare He~' etin e 

Ödeme emirl erinin Adana Mebusu Za-
mir ve Aksaray Mebusu Kazını Beyleee 
tebliği hakkında E. K. 

Aydın Mebusn Mazhar Beyin safalıatı 

askeriyesine dair bazı malumat veril-
mesi hakkında E. K. 

Kıet~siy e ita sı hakkmda 

Kanunlar kalemine nakl edil en ser nın
sa hhih Atrf Beyin yerine Mu !ıl is Beyin 
tay ini ne dair 

İdare H eyetine 

İdare H eyetine 

510G Dahiliye Vekfıleti Sekizinci cilt. kanunlar mecmuasından 

beş adet itasına dair lV[at.baaya 

5107 Cümhmiyet Ri yasrti Kal e- Reisicümhur Hz. kütüphaneleri 7, 8, 6 
mi malısus rncı cilt kanunlar mecmuasından birer 

adet irsali hakkında Matbaaya 

5108 Ankara C. l\'lü<.ld r i Umn- Gazi Antep Mebusn Ali Cenani Beyin 
mili ğ i birinci istintak dairesine müracaat ct-

fi109 l\'laarif Vekilieti zat işl eri 

5110 l\[er eftc C. H. Reisi 

!'illl Dahiliye Veka.l cti 

5112 İstanbul vil a.yeti 

mesi lüz1.1nıunun kendisine tesrii tebliği 

hakkında E. K. 

İzmir Mebusu Vasrf Beyin tekaüt ma-
aşı senedi resmisinin Ankara defter·daı·-
lığma gönderildiğ· i hakkmda E. K. 

Kurtuluş bayı-arnı münasebetile t az imat K K 

1927 senesi vil ftyetler husus'i idareleri 
bütçelerinden 300 adet t akdim edildi-
ğine dair E. K. 

Sekizinci cilt kanunlar mecmuasından 

bir adedinin tesrii irsali hakkında lVIatbaaya 

5113 !stanhnl Darülfünun Hu- Meclisi Aliele şimdiye kadar neşredilen 
Imk Fıı kültesi 

5114 Ankara Ş. Asker i ik 
R. 

5115 Ankara Ş. Askerlik 
R . 

şubesi 

şubes i 

ve n eşredilecek olan kanunlar mecmua
sil e zabrt ceridelcrinin irsali istirlıamı

na dair 

Kati p Şerafettİn Beyin ınüracaatı lüzn-

Matbaaya 

munnn kendisine t ebliği hakkında B. K 

l\[ai·din l\iebusu ~rfan Ferit Beyin as-
ket'lik vesikalnnnm iade edildiği hak-
kında E. K. 



Kayit 
No. N ereden geldiği 
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Hulasası 

5116 Ankara Ş. Askerlik şubesi İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Be-
R. yin gönderdiği tercümeihal varakasına 

Muamelesi 

sicil numarasım kaydetmediği hakkında Ev. K. 

5117 Ankara C. Müddei Umu- Ali Cenani Beyin müstantikliğe müraca-
miliğine at ettiği hakkındaki derkenarına rağ

men müracaat etmediğine dair Ev. K. 
5118 Edirne valisi, belediye R. 

5119 Ankara Ş. Askerlik şubesi 
R. 

Kurtuluş bayramı münasebetile tazimat Ev. K. 

İstanbul Mebusu Edip Şervet Bey ve 
I)iyarbekir Mebusu Kazım Paşanın gön-
derilen tercümeihalleri doldurmaları 
mn temini istirhamına dair Ev. K. 

5120 Ankara Ş. askerlik şubesi Artvin Mebusu Memet Ali. İstanbul Me-
R. busu Refik, Kütahya Nuri, Malatya 

Mebusu Vasıf Beylerin gönderilen tercü
mei halleri doldurularak , şubeye irsali 
hususunda tavassut edilmesi istirhamına 
dair Ev. K. 

5121 Ankara Ş. askerlik şubesi Kütüphane için beşi muhafaza ve yiı,·- . 
R. misi mübadele olunmak ·Üzere 25 adet 

sekizinci cilt kanunlar mecmuasının itası 
hakkında 1\{atbaaya 

5122 Viyanada Konya Mebusu İstenİlen askerlik tercümei hal varaka-
Musa Kazım B. sım takdim ettiği hakkında . Ev. K. 

5123 Ankara İcra R . .Merbut ödeme emirlerinin encümen ka
tibi Fehmi ve Bütçe Encümeninden Ze-

5124 Divam Muhasebat R. 

5125 Diyanet İşleri R. 

5126 Ankara C. Müddei U. 

5127 Ankara asliye mahkemesi 

5128 Başvekalet 

kai Beylere tebliği hakkında Ev. K. 

İstanbul Mebusu Tevfik Kamil Beyin 
evine takılan resmi telefon masraf ve 
mükilJeme bedelinin Posta T. T. İdares.i
nin hesaplarını kapayabilmesi için bir 
an evvel tediye ettirilmesi istirhamma 
dair 

Beş adet kanunlar . mecmuası i tası is tir-
hanuna dair 

• 1 

Kütahya Mebusu Cevdet Beyin Ankara 
birinci istintak dairesine müracaat et
mesi lüzumunun kendisine tebliği hak-

tdare Heyetine 

Matbaaya 

kında Ev. K. 

Rize Mebusu Akif Beyin şahit sıfatile 

iradesinin alınması için mahkemeye mü-
racaat etmesi hakkında ' Ev. K. ' · 

S. ve 1. M. V e kaletinin vekaleten ifa et-
tiğinden bahsile tekaüt m~aşı İstiyen 

Kırklareli Mebusu Fuat Beyin böyi~ bir 
maaş t ahsisine imkan olmadığından ken-
disine tebliği hakkında Ev. K. 



Kayit 
No. -Nereden geldiği 

5129 An~ara İcra R. 

5130 Ankara İcra R. 

5131 Ankara İ.Cra 'R. 

5132 Emniyeti U. M. 

5133 Divanr Muhasebat R. 

5134 B. Erkanr H. R. 
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Hulasası 

'Merbut ınal beyannamesinin Cebelibere
ket Mebnsu Ali Riza Beye imza etti
rilmesi hakkmda 

Müstahdemine -ait ıner.but on adet öde-

Muamelesi 

Ev. K. 

me emrinin tebliği hakkında Daire M. 

Merbut ödeme emrinin zabıt katibi Bür-
han Beye tebliği hakkında Ev. K . 

1 - 7 cilde kadar bir takım kanunlar 
mecmuasınrn üası istirhamına dair Matbaaya 

Meclisi Aliye ait telefonların şimdiye ka-
dar tediye edilmiyen mükaleme bedel
lerinin P. 'T. T. Müdüriyetinin hesapları
mn bir an evvel bakabilmesi için tediye 
edilmesi hakkında İdare Heyetine 

B. E. H. !stihbarat neşriyatmdan birinci 
kitabın takdim edildiği hakkında (Kitap 
Reis Hazretlerine takdim edilmiş) Ev. K. 

5135 Norveçya Nobel mükafatı 1931 Nobel ınükafatının tarzı tevzii hak-
komitası Oslo 

5136 Matbaa Müdürlüğü 

5137 Divanr Muhasebat 

5138 Başvekalet 

5139 Milli M. V. Zayiat ve mu-
hallefat Ş. 

5140 Cümhuriyet Müddei Umu-
mili ği 

5141 Ankara İcra R. 

5142 Ankara İcra R. 

5143 Ankara C. Müddei u. 

kındaki izahnameden on adet takdim e-
dildiği hakkında (Hrfız) 

İntertip makinelerde kullamlmak üzere 
yüz metre bez mübayaası hakkında İdare Iteyetine 

Niğde Mebusu Faik Beyin defterdarlık 
zamamna ait üıdei muhakeıne suretile 
tanzim kılınan ilfım ve tebliği varakası

nrn mumaileyhe imza ettirilmesi hakkın-
~ ~.K 

Ali İktısat Meclisi neşriyatından yirmi 
takım takdim kılındığı hakkında Ev. K. 

Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin 
gönderilen vesikalar zirini imza etmesi 
hakkında -Ev. K. 

Trabzon Mebusu Sül~yman ·Beyin 12 -
II - 1930 tarihinde Ankara birinci müs-

tantikliğine müracaat etmesi hakkında Ev. K. 

Merbut tebliğ varakasınm Kütahya Me-
busu Cevdet Beye tebliği hakkında Ev. K. • 

~Ierbut celp varakasınm Malatya Mebu-
su Dr. Hilmi Beye tebliği hakkında Ev. K. 

30- XI- 1930 tarih ve 9756 numaralı 

tezkere muktazasınrn tesrii ifası hakkm-
da Ev. K . 

5144 Erzurum, Denizli Belediye- Belediye meclisinin ilk içtimar münase-
leri betile tazimat Ev. K. 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

5145 Matbaa Müdürlüğü 

5146 Hariciye V. 

-- 221 -

Hulasası Muamelesi 

Dört adet paspas mübayaasma d~ir İdare Heyetine 

Merlıum Konya Mebusu Musa Kazım Be-
yin cenazesinin 12- Xll- 1930 tarihin-

de Viyanadan sevkedildiğ·i hakkında İdare Heyetine 

5147 Gümrükler Umum Müdür- Kavanin mecmuasının 8 inci cildinden 
lüğü bir nüshasn1m itası hakkında Matbaa M. 

5148 Ankara Hukuk Mektcbi 
Müdüı·lüğü 

5149 Anka ı ·a askerlik Ş . R. 

5150 Ankara Müddei L1• 

5151 Matbaa Müdürlüğü 

5152 Ankara C. l\'Iüddei U. 

5153 Ankara askeri ik Ş . R. 

5154 Ankara askeı·lik Ş. R. 

5155 Matbuat U. M. 

7 ve 8 inci cilt kanunlar mecmuasile 3 
ün cü devreye ait zabıtl arm ü ç;ün cü cilt
lerinden sonrasmm itası hakkında 

Zabıt katibi Vecihi Beyin mektep vesika-

Matbaa M. 

s il e birlikte şubeye müracaatma dair Z. K. 

Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
adresi hakkmda E v. K. 

İş Bankasma vürut eden intertip maki
nelerinin bazı yedek aksamının mezkur 
bankadan aldırılması hakkında İdare Heyetine 

Trabzon Mebusu Süleyman Srrrr Beyin 
halen nerede bulunduğunun iş'arr Ev. K . 

Merbut Iistede isimleri _ yazılı ve yokla-
mada gelmiyen ihtiyat zabitl erinin nere-
de bıÜ\mdukları hakkında Ev. K. 

Malatya Mebusu M. Nedim Beyin malül 
zabitana verilecek ikramiyeyi alabilmek 
için mensup olduğu kolorduya müracaat 
etmesi hakkında Ev. K. 

15 - XJI - 1930 ·tarih ve 5/ 22 numara 
il e gönderilen Alınanca mektubun t er-
cüme ettirilerek takdim kılındığı hakkm
da Ev. K. 

_ 5 156 Ankara hi ı · i ıı c i ic nısından Merbut c elp varakasının Ce belibereket 
Mebusu Ali Riza Beye tebliği hakkında 

5157 :Edirne Valili ğinden 

5158 Konya Mehmm Musa Ku
um Beyiıı validesinin mek

tubu 

5159 Tapu Kadastro U. M. 

5Hi0 Ankam Müddci U. 

5161 Aııkarn iı.:rasrndaıı 

Musa TGi zım Beyin cenazesini n Edirne-
den İstanbula geçtiği hakkında Ev. K. 

Musa Kazım Beyin çocuklarının mekte-
be ıneccanen kaydi hususunda Meclisi 
Alinin gösterdi ğ i atıfete teşekkürü muc 
tazanımm mektubu :Ev. K. 

Kars Mebusu 1<--,aik Beyin refikasma is-
tida kaydının verilmesi hakkında Ev. K 
B. WL NL Katiplerinden Halil Hilmi Be-
ye ait maaş bordrosunun gönderilmesi 
hakkrnda Ev. ,K. 

Ce lıelilıereket Mebusu Ali Ri za Beyin 
celp varakasrnm tebli ği hakkında Ev. K. 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

-222-

HuHlsası 

5162 Letonya yeni Sosyalist Fır- 1933 senesinde Nevyorkta teşekkül eele-
kası Reisi Lore Cvitcı. cek Beynelmilel meclisi müessesanm bü

yük bir sulh tesisi için toplanacağı hak
kında 

5163 Maarif V. Z. İ. M. 

5164 Matbaa M. 

5165 Matbaa l\L 

Çanakkale Mebusu Rifat Beyin aidatı te
kaüdiyesinin bildirilmesinin temini İstir

lıamma dair 

Matbaa memurlarmdan Rükiye Haıumm 
apandisitten ameliyatı için muktezi üc
retin Meclis bütçesinden verilmesi İstir
lıamma dair 

Kırafika müessesesinden gelen makine 
parçalarnun fatorasmm gönderilcliğine 

Muame;esi 

Ev. K. 

Muhasebe M. 

İdare H. 

dair Ev. K. 

5166 Ankara askerlik Ş. 

5167 Kale Belediye R. 
Erzum Belediye R. 
Kayseri Belediye R . 

5168 Uzunköprü Belediye R. 

5169 V an Belediye R. 

5170 Çölemerik Belediye R. 

5171 Diyarbekir Belediye R. 
Diyarbekir Türkocağı 

5172 Hariciye V. 

5173 Matbaa M. 

5174 Muş Belediye R. 
Adana Türkocağı R. 
Bilecik Belediye R. 

5175 Muş Türkocağı R. 
Elaziz Türkocağı R. 
Karacaviran H. F. 

5176 Kandıra Türkocağı R. 
Uşak Belediye R. 

5177 Viran H. F. İdare R. 

5178 Ankara Birinci İcra M. 

Artvin Mebusu Memet Ali Beyin tercü-
mei halinin gönderilmesi hakkında Ev K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında 

Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Menemen İrti ca hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telin i hak-
km da Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

8 inci cilt kavanin mecmuasından üç 
adedinin irsali hakkında Ev. K. 

Adi keçe . paspasmm demirbaş defterin
deki kaydmm terkini hakkında 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak
kında 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak
kmda 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
k ında 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
km da 

Malatya Mebusu Dr. Hilmi Beyin Anka
ra birinci icra dairesine müracaat eyle
mesinin temini istirhamma dair 

İdare H. 
( 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 
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Kayit 
No. Nereden geldiği Hulasası Muamdt·si 

5179 Soma Belediye Reisliğinden Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
Bilecik Türkocağı Reisi i- kında Ev. K. 
ği nden 

5179 Beyoğlu yüksek tahsil 
gençliğinden 

Siverek Belediye R. 

Keşan Belediye R. 

5179 Kulp Belediye R. 

Bergama miting heyeti ter
tibiyesinden 

Urfa Belediye R. 

5179 Düzce Türkocağı R. 

Ergani Belediye R. 

Edirne kongresi namın;ı 

Reisi Faik Beyden 
Hendek Türkocağı R. 

Tutak Belediye R. 

5180 Ankara şehiı· 

Reisliğinden 

askcrliş Ş. 

Menemen irtiea hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen irtiea hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen irtiea hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen iıtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak- · 
km da Ev. K. 
Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen irtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Konya Mebusu 'revfik Fikret Beyin hal 
1 

tercümesinin irsalinin temini istirhamına 
dair Ev. K. 

5181 Ankara şehir askerlik 
Reisliğinden 

Ş. Zabıt Katiplerinden Ahmet Naim Beyin 
hal tercümesinin irsalinin temini ricasına 
dair Ev. K. 

5182 Ankara şehir askerlik Ş. Adana Melıusu Kemal Beyin kaydinin 
Reisliğinden araştırılabilmesi için nüfus ve askeri tez

kerelerinin gönderilmesinin temini rica
sına dair Ev. K. 

5183 Kırapika Amerikan yazı 

makineleri şirketi Viyana 

5184 Gebaş Belediye R. 

Mutki Belediye R. 

V arto Beleeliye R. 

Van Belediye R. 

Makine ve yPdek aksamının bedeli hak-
kında Muhasebe M. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hilelisesinin telini hak-
kında Ev. K. 
Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
k ında Ev. K. 



ICayit 
No. 
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N ereden geldiği Hulasasr Muamelesi 
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Menemende Türkocağı ı-:.. Menemen İrti ca hfı. clisesinin telini hak-

Baymdrr Türkocağı R. 

Edirne Türkocağı 

Denizli V alisinden 

Tire Belediye R. 

Babaeski Belediye' U. 

Ergani Belediye R 

Genç Belediye R. 

Çorlu Türkocağ·ı R. 

Cehan Beleeliye H.. 

Mardin Türkocağı R. 

Germik Beleeliye R. 

Siirt Türkocağı R. 

Uı·fa 'l'ürkocağr R. 

Kula Belediye R. 

Lice Beleeliye R. 

kında Ev. K. 

Menemen İrti ca hftdisesiniıı trlini hak-
kmda Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
k mda Ev. K. 

Menemen i ı·t i ca hadisesinin telini hak-
kmda Ev. K. 

Menemen İrtica haclisesinin telini hak-
kmda Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kmda Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kın da 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak
kında 

Menemen irti ca hadisesi nin tel ini/ hak-

Ev. K. 

Ev. K. 

kında l~v . K 

Menemen irti ca hJ.clisesinin telini hak-
kın da Ev. K. 

Menemen ir·ti c :ı hil.disesinin telini hak-
lunda Ev. K. 

Menemen irtic:ı had isesin in telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hftdisesiııiıı telini hak-
k mda Ev. K. 

Menemen irtic:ı hadisesinin telini hak-
k:mda Ev. K. 

Menemen . İrtica hilelisesinin te lini hak-
kımla 

Menemen iı· ti ca hadisesinin telini hak
kında 

Ev. K. 

Ev. K. 

Dersim Belediye R. Menemen ·İrtica ha.disesinin telini hak-
~~a ~.K. 

Çemişgezek Türkocağı R. Menemen İrtica hilelisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

B~şgil Belediye R. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Pertek Beleeliye R. Menemen İrtica hadisesinin telini hak-

Laclik Belediye R. 

' 

kında Ev. K. 
Menemen İrtica hfıdisesiııin telini hak
kmcla Ev. K. 

5185 Ankara Müdelci Umumili- C:azi Antep Mebusu Ali Cenani Beye 
ği öclrme emrinin tebliğ <'dilmesi hakkında Ev. K. 



:Kay1t 
No. Neı::eden geldiği 
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Hulasasr Muamelc:si 

5186 Kars Valisi Saim Bey Vilayet umurrj meclisinin 3 üncü intihap 
devresinin a çılması ınünasebetile tazimat Ev. K. 

5187 Zonguldak Valisi Arif B. Vi layet unıuın1 meclisinin 3 üncü intihap ./ 
devresinin açılması müna.sebetile tazimat Ev. K. 

5188 Rize Belediye R. 

S:ıray Belediye R 

llöyniik Belediye R. 

Tekirdağ· Belediye r.. 

Maçk:ı Belediye R. 

'I'rab7.on Belediye R 

Ovaerk Beltdiye R. 

Manlin Türkocağı R. 

5189 NeYşehir: Niğde Mebnstı 

Ata Bey mahdumu Hilmi 
Bey; 

5190 Menemen: 
tarihsiz ve imzasız 

5191 Dinar Belediye R. ve Ar. 

... 
Nazimiy~ Belediye R. 

'!'rabzon miti.ng heyeti ter
tibiye R. 

Git·esun 'l'ürkocağr R. 

Dikili Belediye R. 

lVIuradiye Belediye R. 

Lüleburgaz Türkocağı R. 

5192 Basvekftl ete 
o • 

!1193 M:ıthn:ı Müdürlüğiiııdeıı 

Menemen irtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen irtiea ha.clisesinin telini hak-
krııda Ev. K. 

Menemen i r-t i en hadisesinin telini lı ak-
kın da Ev. K. 

' 
Menemen irtica haclisesinin telini hak-
k mda Ev. K. 

Menemen irticn haclisesinin telini hak-
lun da Ev. K. 

Menemen iıtica hftdisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Menmneıı irti cn hftdisesinin telini hak-
k mda Ev. K. 

Menemen i l'tica hftdisesinin telini hak-
k mda Ev. K. 

Merhum Ata Beyin cenazesinin hangi ta-
ı·ikle hareket ett i ğinin hilelirilmesi rı ca-
sma dair Ev. K. 

Hiznıetler·iıır muk:ıbil taltifleri hakkıncln Ev. K. 

Menemen irtica Md isesinin telini hak-
k ında Ev. K. 

Menemen İı'tic:ı hadisesinin telini hak-
lnnda Ev. K. 

Menemen iı·tica ha. d isesi ni n telini hak-
k mda Ev. K. 

Menemeıı irtica hadisesinin tel ini hak-
kın da Ev. K. 

Menemen iı ·tica hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Menemen ir t.ica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Balrkesiı· vilayeti varidat dairesi tahsil 
şubesi tebliğ memurlnrrndan Ahmet Mu-
cip imzalı arzuhalrn irsaline dair İclnr-e H. 

Mntbaa için 8 kalem eşyn ve kırt:ısi yc-

nin itasma d:ıir İd. H. 



I{aylt 
No. Nereden geldiği 
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Hulasasi 

5194 Ankara Asliye Mahkeme- Kastamonu Mebusu Fuat Beye tebliğ e-

Muamelesi 

sinden elilecek isticlanın henüz vürut etmediği Ev. K. 

hakkında 

5195 Ankara Asliye Malırnekesi ııize. Mehusu Akif Beye merbut daveti
Birinci Hukuk dairesinden yenin tebliğ ettirilerck neticesinin bil-

dirilmesi hakkında Ev. K. 

5196 Bayazıt Diş Tababeti Ta- Diş Talebe Cemiyetinin teşekkülü müna-
lebe Cemiyeti Reisi Mahie sebetile taziınat Ev. K. 
Bey 

5197 Posta, Telg_araf Umuın }~ü- Badema makamı . riyasete gönderilecek 
dürlüğünden telgrafların claktilo edilerek takdim edi

leceğine dair Ev. K. 

5198 İstanbulda Tekirdağ Meh
usu Cemi] Bey 

5199 Çorum Valisi Cemal Bey 
İzmir Valisi Kazım Paşa. 
Eskişehir Valisi Hakkı Bey 

5200 Erzincan Belediye R. 
Amasya muallimler birliği 

Akşehir Belediye R. ve Ar. 

Giresun 'l'ürkocağı R. 

Ladik C. H. F. 

Şatak Belediye R. 

5201 Matbaa Müdürlüğünden 

Yeni sene münasebetile aı·zr tehrikat e-
dildiği hakkında Ev. K. 

Meclisi umuminin 4 üncü clevrei intiha
biyesinin ikinci içtima senesi münasebe-
tile arzr tazimat edildiği hakkında 

Menemen irtica hadisesinin telini hak-
kırıda 

Menemen irtica hadisesinin telini hak-
k ında 

Menemen İ rtica h1idisesinin telini hak-
km da 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
k ında 

Menemen irtica hadisesinin tel ini hak-
k ında 

İsmet ve Ka.zım Paşaların yerli malı haf
tasında irat huyurdukları nutukların ta-

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

bedilcliği hakkmda Matbaa M. 

5202 Ankara: Asliye Mahkemesi Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beye mer-
Birinci Hukuk claü·esinden but istida suretinin tebliğ ettirilip ilmü-

5203 Başvekaletten 

5204 Merzifon Belediye R. ve 
Ar. 

haberinin iadesi hakkmda Ev. K. 

'l'apu sicili nizamnamesile bu nizamna
menin meriyete vazı hakkındaki karar·-· 
namenin musaddak sur·etinden 100 adet 
gönderildiğine dair Ev. K: 

Menemen İrtica haclisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Nazilli Belediye R. ve Ar. Menemen İrtica Mdisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Palo Türkocağı R. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
kın da Ev. K. 

Devrek Haliloğlu Şükrü B . Menemen İrtica M.disesinin telini ha·k-
km da Ev. K. 
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Baskil Belediye R. ve Ar. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Kördes Belediye R. Men emen ü·tica Md isesinin telini hak-
k mda Ev. K. 

Silifke Halk Fırkası R. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
k mda Ev. K. 

Finike Belediye R. Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Kilis miting heyeti R. ve Menemen i rtica hadisesinin telini hak-
Ar. km da Ev. K. 

Kızıl ca Hamam Belediye Menemen i ı·tica hadisesi n in teli. ni hak-
ve Ar. kın da Ev . K. 

. Sason Belediye R. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
kın da Ev. K. 

Tavas Halk Fırkası Kon- Menemen irti ca hadisesinin telini hak-
gre Reisi km da Ev. K. 

IJ c :ıizli Mebusu Kazını Bey Menemen irtica hadisesinin telini hak-
km da Ev. K. 

Maydüz Cümhuriyet H . F. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
R. km da E v. K. 

Çanakkale Belediye R. Menemen irtica ha.disesinin t elini hak-
ve Ar. kın da Ev. K. 

Kastamonu Muallimler bir- Menemen irti ca hadisesinin telini hak-
Iiği R. k mda Ev. K. 

Malazkirt Belediye R. ve. Menemen irtica hadisesinin telini hak-
Ar. k ında Ev. K. 

Keşan Riliiliahmer R. .Menemen irtica hadises inin telini hak-
km da Ev. K 

5205 Ereğli Ticaret ve Sanayi Ticaret ve sanayi odasımn küşadr mü-
Odası Kongre Reisi Hakkı nasebetile tazimat Ev. K. 

' Bey 

5206 Japon Sefarethanesi Bu günkü J aponya nammdaki eserin a-
zayi kirama tevzi ed ilmek üzere göıı-
derildiği hakkında Ev. K. 

5207 Hariciye V. B. 1\f. M . azalarmdan harnail ve teferrü-
atrnm Belçika Meclisi Mebusan kastörlü-
ğüne teslim edileliğine dai r Ev. K. 

5208 Afyon Valisi Fahrettin B. Vilayet umumi meclisinin küşadı müna-
sebetile tazimat Ev. K. 

5209 Kars C. H. F. vilayet ida- Menemen irtica hadisesinin telini hak-
re R. km da Ev. K. 

Merdenik kaymakamı Se- Menemen İrtica hadisesinin teli ni hak-
lahadelin B. ve ar kadaşlarr km da Ev. K. 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

5210 Büyük Erkanı Harbiye 
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Hulftsası 
---------

Azerbaycan harekatı hakkında Meclis 
zabıtlarında nıevnnt malflmatm cemü 
telfiki için birer adedinin gönderilmesi 

Muamelesi ---- ___: __ _ 

hakkında Ev. K · 
5211 'fürk anonim elektrik şir- Mülga Meclisi Mebusan dairesinin 1926 

],eti senesi zarfmda elektrik tesisatma sar-

5212 Çapakçnr Belediye R. 

lğdır Belediye R. 

Kavak miting heyeti R. 

Vezirköprü Belediye R. 

Sankamış Türkocağı R. 

Bulaıuk Mazhar· 

Erzurum Nuri Memet B. 

5213 Hariciye V. 

5214 

5215 

Ankara lcra dairesinden 

Ankara asli ye birinci hu
kuk dairesi: 

5216 Ankara i cra dairesinelen: 

5217 Yunanistan Meclisi Mebu
smu Umumi TUtipliğinden 

5218 Kırklareli Valisi Arif B. 
Zarşat Belediye R. . 

Yozgat Valisi Rıza B. 

fedi len mebaliğin verilmesi istirhanuna 
dair İdare H. 

Menemen İrtica hadisesi ni u tel i ni hak-
k ında 

Menemen irtica haclisesinin telini hak
Innda 

Menemen .İrtica ht'ıdisesiııiıı telini hak
krncla 

Menemen İrtica haclisesinin telini hak
kında 

Menemen iıtica hadisesinin telini hak-

Ev. K. 

Ev. K . 

Ev. K., 

Ev. K. 

kında Ev .. K. 

Menemen iıtica h~ıclisesiniıı telini hak-
kı~da Ev. K. 

Menemen ütica hiidisesiııi n teliııi hak-
k ında Ev. 1(. 

Avusturya Millet Meclisi intihabı nctice
sile Kıredyiıı Sosyal fırkasının faaliyeti 
hakkmda Avusturya Elçiliğinden gelen 
iki kıta raporun takdimine dair Kütüphaııeyc 

Merbnt ödeme enır·leeini n İsparta Meb
usu Hafız İbrahim ve Gazi Antep Mebu
su Ali Cenani Beylere tebliğ ettirilerck 
imzalı parçalarıımı iadesi hakkında 

Rize Mebusu Akif Deyin şahit srfatile 
mahkernede buluıımasın!n kendisine tef
himi rieasma dair 

Malatya Mebusu Pazıl Berki Beye mer
but ödeme emrinin tebliğile imzalı par
çasının iadesi hakkmda 

Oöndeı·i l en kanunlar mecmuasının alııı

dığına ve Yunaıı Meclisi 1\febusan zabrt-

; ... 

Ev. 1(. ı : 

Ev. K. 

Ev. K. 

namelerinin gönderilcli ğine dair Kütüphane 

Menemen İrtica hadiscsinin telini hak-
kında Ev. I\'. 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

5219 Çanakkale Valisi Şükrü B. 
Amasya Valisi Kadri B. 

Edirne Valisi Emin B. 
Siirt V al isi Fa h ri B. 

5220 Maliye V. 

5221 Ankara İcra dairesinden 

5222 Ankara İcra dairesinden 

5223 P. T. T. U. M. 

5224 Giresun Valisi Ram i B. 

5225 Develi Belediye R. 

5226 Kayseri 'Valisi M. Fuat B. 

5227 Erzincan Valisi Kemal B. 

5228 Adana Belediye R. 

5229 Başvekalet 

5230 Ankara Ş. askerliş Ş . R. 
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Hulasası 

Meclisi umuminin açılması münasebetile 
tazimat 

7 ve 8 inci cilt kavanm mecmualarmdan 
birer adedinin gönderilmesi hakkında 

Merbut 45 adet üçüncü şahıs hacizname-
lerinin muhataplarına tebliği ile imzalr 
kısımlarının süratle iadesi hakkında 

Konya Mebusu Hüsnü Beye tebliğ edil-
mek üzere gönderilen ödeme emirlerinin 

Muamelesi 

Ev. K. 

Matbaaya 

Ev. K. 

iadesi hakkında Ev. K. 

Telgraflarrn badema daktilo edilerek 
gönderileceğine dair ·Ev. K. 

Vilayet umumi Meclisinin küşadı müna-
sebetile tazimat Ev. K. 

Menemen İrtica hadisesinin telini hak-
kında Ev. K. 

Vilayet umumi meclisinin küşadı müna-
sebetile tazimat Ev. K. 

Vilayet umumi meclisinin küşadı müna-
sebetile tazimat Ev. K. 

B. M. M. Zabıt ceridelerinden abuna kay-
dedilmeleri hakkında Ev. K. 

6 ve 8 inci cilt kanunlar mecmuası 3 ün-
cü içtima yıllığrndan birer nüshasınrn 
gönderilmesi hakkında Matbaaya 

Zabıt katibi Halil Hilmi Beyin şubeye 
müracaatının tebliğine müsaade edilmesi 
hakkmda Z. K. 

5231 Linotip makineleri limitet lJinotip top makineleri teklifnamesi 
şirketi 

Kütüphaneye 

5232 Ankara Cümhuriyet Müc1-
dei Umumiliğinden 

Denizli Mebusu Emin Aslan Beyin müd- , 
dei umumiliğe müracaat ederek ifadesi
nin alınmasnun kendisine tefhimi hak-
km da Ev. K. 

5233 İstanbul ticaret ve sanayi Ticaret ve sanayi kongresinin küşadı mü-

5234 

5236 

kongre reisi Murat B. 

Ankara Cümhuriyet mücl
dei Umumiliğinden 

Adana Cümhuriyet Müd
dei Umumiliğinden 

nasebetile tazimat Ev. K. 

Balıkesir Mebusu İsmail Hakkı ve Baya-
zrt Mebnsu Halit Beylerin Şahit sıfatile 
birinci istintak dairesine müstacelen mü-
racaat eylemeleri hakkında Ev. K. 

Balıkesir Mebusu Hayrettİn Beyin Şahit 
.:.riatile birinci istintak dairesine müsta-
celen müracaat eylemesi hakkrnda Ev. K. 



Kayit 
No. 

\ 

Nereden geldiği 

5235 Ankara Cümhuriyet .Müd
dei Umumiliğinden 
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Hulasası 

Giresun Mebusu Hacim Beyden Menil 
taburunun bayrağımn Ahmet Remzi Be
yin yamnda bulunduğunu söyliyen Ya
şar Efendinin beyanatmm doğru olup 

Muamı>lesi 

olmadığının iş,arının t emini hakkında Ev. K. 

5237 Hariciwe V. Matbuat U
mum Müdürlüğü 

Gönderilen İngilizce mektubun Türkçeye 
çevrilerek aslı ile birJikte iade edildiğine 
dair 

5238 Hakimiyeti Milliye Gaze- B. M. Meclisine ücretsiz olarak gönderil
tesi İdare MÜdürlüğünden mekte olan beş gazetenin dörde indi'rldiği 

Ev. K. 

hakkında Ev. K. 

5239 Tokat Valisi Ali Rıza B. Umumi meclisin küşadr münasebetile ta
zimat 

5240 Elaziz Vali vekili Mitat B. Umumi meclisin küşadı münasebetile ta-

Ev. K. 

zimat Ev. K. 

5241 Ankara İcra dairesinden Üç kıta haciznamenin muhataplarma teb-
li ğ·i ile imzalı kısımlarının müstacelen 
iadesi hakkında Ev. K. 

5242 Ankara İcra dairesinden İki kıta ödeme emrinin Konya Mebusu 
Refik Bey ve zevcesi hamma tebliğile 
imzalı nüshalarımn iadesi hakkmda Ev. K. 

5243 Denizli Belediye R. Pmnmi meclisin küşadı münasebetile ta-
zimat Ev. K. 

5244 Diyarbekir Valisi Nizami Umumi meclisin küşadı münasebetile 
B. tazimat Ev. K. 

5245 Burgaz sanatoryom tabip Kanunlar Kalemi Memurlarından Atıf 

ve müdürü Beyin iadei afiyet ettiği hakkında Ev. K. 

5246 Gazi Antep Cümhuriyet H. C. H. Fırkasimn vilayet kongresinin kii-
F. Kongre Reisliğinden · şadı miinasebetile tazimat Ev. K. 

5247 Ankara İcra nairesinden Merbut ihbarnamenin Malatya Mebusu 
Dr. Emin Hilmi Beye tebliğile imzalı 

niishalarımn iadesi hakkmda 

5248 Çankırı duyg'\ ve çankırı Trenin Çankırıya ilk muvasalatı müna-

Ev. K. 

gazeteleri müdürü Hasan sebetile tazimat Ev.. K. 
n. 

5249 T. B. M. M. Komiserliğin- Sinop Mebusu Refik İsmail ve İsparta 
den Mebusu Hakim Riza Beyler tarafından 

kaybedilen ödeme emi~lerinin polis ta-
rafından bulunup gönderildiğine ·dair Ev. ·K. 

5250 Ankara tebligat memurla- Merbut . ödeme emrini Ali Genani Beye 
rından tebliği ile imzalı parçalarmın iadesi 

hakkında Ev. K. 

5251 Teşkilatı Esasiye En. İstanbulda encümene gönderilen imzasız 
mektubun T. B. M. M. Riyasetine takdi
mine dair Ev. K. 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

5252 Urfa Vilayetinden 

5253 İstanbul vi layeti H. İşleri 
Müdürlüğü 
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Hulasası M'llameıesi 

Zonguldak Mebusu Halil Beyden bazı 
sualler sorulması hakkında Ev. K. 

Riyaset · Makamınca İstimal edilmekte 
olan resmi mührün bir kopyasının irsal 
buyrulması hakkında Ev. K. 

5254 İstanbı.:ıl Polis Müdüriye- Merzifon Sabık gümrük memuru Ali 
tinden Galip Bey bulmadığı cihetle evrakının 

5255 Üçüncü kolordu 
danlığı 

kendisine verilmesi 

kuman- Bir zabitin tercümei halinin tevsiki için 
mePbut mazrufun Erzurum Mebusu Ne-

Ev. K. 

cip Asım Beye verilmesi hakkında Ev. K. 

5256 Matbuat Umum Müdürlüğü lstanbulda çıkan Son Posta gazetesinin 

5257 Şehir askerlik şubesi R. 

5258 Beşvekillet 

5259 Vice Prosident Görant 
Döla Sosesoyeite toüeanie
me 

5260 Devlet Matbaası 

5261 Leyip zik Rodulph Becker 

9 - II - 1931 t arihli nüshasmda Meclisi 
Aliyi alakadar edecek mahiyette görü-
len yazılarm rapten gönderilcliğine .dair Ev. K. 

Konya Mebusu Ahmet Harndi Beyin bir 
kıta tercümeihalile nüfus tezkeresi ve 
askeri vesikası suretleri kendisinden alı-
narak gönderilmesi hakkında . 

. 2033 lira 73 kuruş İzmir Mebusu Münir 
Beyden tahsili ica:p edeceğine dair 

25 martta Budapeştede açılacak Beynel
milel Ziraat Sergisi hakkında izahat 

7 inci ve 8 inci cilt kavanin mecmuala
rını aldıkiarına dair 

Matbaa için muhtelif makine reklamla-

Ev. K. 

Ev. K. 

İk. E. 

Matbaa M. 

fabrikası rının gönderilcliğine dair Matbaa M. 

5262 Ankara İcra Dai<esi Reiııi Merbut üçüncü şahıs haciznamesinin Bur-

6263 Ankara Asliye Mahkemesi 
Birinci Hukuk Dairesi 

5264 Üçüncü kolordu kumar,. 
dan lı ğı 

5265 Ankara İcra Dairesi 

5266 Bolu V al isi Sadık B. 

dur Mebusu Salih Vahit Beye tebliği ile 
imzalr parçasının iadesi-hakkında 

Merbut bir kıta davetiyenin Kastamonu 
Mebusu Memet Fuat Beye tebliğine dair 

61 inci frrka alay 190 K. Miralay Nuri 
Beyin tercümei halinin tevsiki için N aci 

Paşanın bu husustaki malumatma mü
racaat edilmesi hakkında 

Merbut ödeme emrinin Konya Mebusu 
Refik Beye tebliği ile imzalr parçasının 

Ev. K. 

Ev. K. 

Ev. K. 

iadesi hakkında Ev. K. 

Vilayet umumi meclisi kongresi münase-
betile tazimat Ev. K. 

5267 Ankara Asliye Mahkeme;,ıi Merbut gıyap kararının Kastamonu Me-
busu Memet Fuat Beye tebliğ ettirile-
rek nüshai saniyesinin iadesi hakkında Ev. K. 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

5268 Matb.aa Müdürlüğü 

-232-

llulasası Muamelesi 

İnterti;p ve mücellithane için muktazi 
malzemenin mübayaa edilmesi hakkında İdare H. 

5269 Edirne Kongresi Reisi Himayei Etfal KongTesi münasebetile 
Mustafa Asım Bey 

5270 Ankara İcra Reisliğine 

5271 Matbaa Müdürlüğü 

tazimat Ev. K. 

Bağlı iki kıta üçüncü şahıs haciznamele
rinin İstanbul Mebusu Tevfik Kamil 
ve Aydın Mebusu Mustafa Beylere teb-
liği hakkında Ev. K. 

Matbaa daireleri için lazım olan sekiz 
kalem malzeme ve kırtasiyenin veril-
mesi hakkında İdare H. 

5272 Uzunköprü Ticaret ve Sa- Ticaret ve sanayi kongresi münasebetile 
nayi Odası Kongre Reisi arzr tazimat Ev. K. 
Mustafa B. 

5273 Matbaa Müdürlüğü 

5274 Dahiliye Vekaleti 

5275 Vilmoren Ant.rio tohum vo 
fide ticarethanesi Paris 

5276 Birinci İcra Memurluğu 

Musahhih Hüsnü Beyin rahatsız oldu
ğunu bildiren raporun merbuten takdim 
kılındığma dair U. Ka. 

Avrupada satın almacak eşya ve levazım 
hakkında talimat İdare H. 

Bahçe mütehassısı M. Kolierin siparişi 

ile gönderilen tohum bedelinden müte-
baki kalan 1933, 25 frank hesabm tasvi-
yesi için merbut fatura gönderilcliğine 

dair İdare H. 

Merbut muhtıranm Konya Mebusu Re-
fik Beye tebliği ile imzalı parçasmm 
iadesi hakkında İdare H. 

5277 Ankara İcra dairesi 
m urluğu 

me- Aydm Mebusu Emin 1F ikri Beyin müski
rat başmüdüriyetine maa masarif 25 li
ra 90 kuruş borcunun almakta olduğu 

5278 Matbaa Müdürlüğü 

5279 Devlet Matbaasr 

5280 Hariciye Veka1eti 

5281 İcra dairesi memurluğu 

tahsisatmdan kesilmesi hakkmda İdare H. 

Matbaada mevr.ut müstamel sandalyala-
rm tebdili hakkmda İdare H. 

Gönderilen 8 inci ve 7 inci cilt kavanin 
mecmnaları almdığ·ı ve mümkün olduğu 
takdirde diğer nüshaların da gönderil-
mesi hakkında M. M. 

Belçika Meclisi Ayan ve Mebusan aza
larma mahsus harnail ve madalyalar 
Meclisi Ali müzesine konulmak üzere 
gönderildiği hakkında İdare H. 

Merbut ödeme emrinin Cebelibereket 
Mebusu Ali Riza Beye tebliği hakkında Ev. K. 

5282 Ankara tebligat memurlu- Merbut ödeme emrinin Erzurum Mebusu 
ğu Tahsin Beye tebliği hakkında Ev. K. 



Kayit 
No. Nereueıı geldiği 

-----

5283 Ankara Şehir Askerlik şu-
besi R. 

5284 Ankar·a ~~s liye Mahkemesi 
Birinci Hukuk Dairesi 

5285 Artvin Belediye Reisliği 

5286 Su. A. 13 · kumandanlığı 

5287 Tra bzoıı Hasta nesi Baş 

H eki ml iğimleıı 

5288 Matbaa Müdürlüğü 

5289 Matbaa Müdürlüğü 
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Hulasası 

Aydın Mebusu Mazhar Beyin hal tercü
mesinin kendisi tarafmdan imla ettiri-
Jip gönderilmesi hakkında Ev. K. 

Afyon Mebusu İ zzet Ul vi Bey e şaJıit cia
vetiyesinin tebliğ ettirilmesi hakkında Bv. K. 

Artvinin kurtuluş bayramı münasebetile 
tazimat 

Diş Hekimi Fahrettin Efendinin 
haldunda Artvin Mebusu Memet 

sicili 
Ali 

Beyden bir noktasmm tavzihine dair 

Bağlı iki kıta tahriratta yazılı hususatın 
Afyon Karahisar Mebusu Ali ve mcbus 

Ev. K. 

Ev. K. 

Şevket Beylerden tevsiki hakkmda Ev. K. 

Matbaa daireleri için iki teneke vagom 

Mnamelesi 

yağı itasr hakkrnda İdare H. 

Matbaa müstahdemini için 25 adet 
gomleği yaptırılması hakkında 

lŞ 

İdare H. 

5290 Emniyet Sandığı Müdürlü- Kanunlar mecmuasından bir adedinin 

5291 

5292 

lüğünden 

Trabzon Hilalahmer Kon
gre Reisi Aş ki N aili B. 
Bilecik Mebusu İbrahim B. 

5293 Matbaa Müdürlüğü 

5294 159 P. A. kuınaııdaıılığı 

5295 Adli ye Veldleti M üste-
şarlığı 

5296 Adli ye Vekaleti Evrak 
Müdürlüğü 

5297 Kaııuıılae Kalemi 

5298 Aııkam Şehir Askerlik şu
besi R. 

gönderilmesi hakkmda Matbaa !IL 

Hilaliahmer kongresinin inikadı münase-
betile tazimat Ev. K. 
Bilecik Halk Fırkası kongresi arZJ tazi-
mat 

Matbaa için alman ha va gazının bedeli 
olan 651 lira 15 kuruşun sahibi istihka
ka verilmesi hakkında 

Birinci Mülazİm Şefik Efendinin milli 
mücadelede çalışıp çalışmadığının tavzi 
hi için Gazi Antep Mebusu Kılıç Ali 

Ev. K. 

İdare H. 

Beyden sorulup işarr hakkında Ev. K. 

Kavanin mecmualarından 10 adedinin 
gönderilmesi istirhamına dair Matbaa M. 

7 ve 8 inci cilt kavanin mecmua larının 

birer adedinin gönderilmesi hakkm-
da Matbaa M. 

Kanunlar Kalemi katipliğine Memet 
Ali Beyin nalden ondan inhilal eden kfL
tipliğe Nihat Beyin terfian ve Nihat 
Beyden inhiliU eden katipliğe de Saba-
haltin Beyin tayin edildiği hakkında Ev. K. 

Balıkesir Mebusu Fahrettin Beyin hal 
tercümesinin ve askerlik vesikalarının ve 
nüfus tezkeresinin musaddak suretlie-
rinin gönderilmesi hakkında Ev. K. 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

5299 Ankara Birinci İcra Me
murluğu 

5300 İstarıbut Darülfünun Eınirı
liği 

5301 Posta U. M. 

5302 Başvckalet 

5303 Ankara dördüncü ıcra 

mcmurluğuna 

-234-
\ 

Hulasasr 

Mcrbnt celp varakasının Kütahya l'I'Ieb-
usn Cevdet Beye tebliğ edileeek imzalı 
parçasının gönderilmesine dari 

1341 senesi ikinci devrei intihabiycsin 
den sonraki zabıt ceridelerinin Darülfü 
nun kütÜphanesine !5ıönderilme!Ü ricası-

Muamelesi 

Ev. K. 

na dair Matbaa ıvı. 

Muhasebe müdüriyeti ıçın sekizinci cilt 
kavanin mecmuasından bir adedinin 
gönderilmesi hakkında Matbaa ıvı. 

Müdevvenat müdüriyeti kütüphancsile 
şubelerine mahsus olmak üzere üç adet 
sekizinci cilt kanunlar mecmuasının gön-
derilmesine dair Matbaa ıvı. 

Merbut iki kıt'a ödeme emirlerinin mu
hatapları olan Aksaray Mebusu Neşet ve 
Zonguldak Mebusu Halil Beylere tebli-
ğile inizalı parçalarının iadesi hakkında E. K. 

5304 Ankara vilayeti defter- Merbut Cetvelde esamısı muharrer 
darlığı mebus beylerin vergiye olan borçları-

nın nisan maaşlarından katile Yiğenbey 
Maliye Şubesine gönderilmesi hakkında İd. H. 

5305 Adiiye V. Zabıt katipliğine tayin edilen Necmettin 
Bey Adiiye V ekaleti Eytıün Kaleminde 
memur iken taahhüt etmiş olduğu Merkez 

Bankası hisse senedinin taksitlerinin 
temini tahsili hakkında Z. K. 

Merbut ihbarnamenin Konya Mebusu 5306 Ankara Birinci İcra ıne

ınurluğu Refik Beye tebliği hakkında E. K. 

5307 Matbaa ıvı. Matbaa motör ve daireleri için muktazi 
beş kalem elektrik ampüllerinin Meclisi 
Ali ambarında mevcut olanlarm itası 

olmıyanlarının mübayaası hakkında 

5308 Hariciyc Vekaleti Konya Mebusu Musa Kazım Beyin mu

hallefatmın Viyana Elçiliğinden gön
derilip Adiiye Vekalctine takdim edil~ 

diğine dair 

G309 :Matbaa l\f. Matbaaya muktazi atideki malzeme ve 
ambar rafları çubuk ve tahtalarnun se• rian mübayaa ve irsali hakkında 

5310 Ankara Asliye mahke- Merbut davetiyenin Kastamonu lVIeb-
ınesi Birinci hukuk dai-· usu Ahmet Fuat Beye tebliğile nushai 
resi sanisinin gönderilmesi hakkında 

İd. H. 

İd. H. 

İd. H. 

E. K. 



Ka y it 
No. Neı·edeıı geldi ği 
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Hulasasr Muamelesi 

5311 Ankara Şehiı· 

Şubes i Re i sliği 

Askerlik Zon guldak Mehusu Ra g·rp Beyin mu
kayyet bulunduğu Diyarbekir Asker
Jik Şubesini haberdar etmeden Ankara
ya geldi ği anlaşıldığmdan olbaptaki 
kanun mucibiıı ee elli lim nakti cezanin 
cmvalc yatınlıp yatırrlmadığmm kendi-

!J312 Deni zli BL'ledire Reisi 

!5313 l\[at lı aa l\l. 

!J314 i\tali,n' V. 

!J315 H ari ciye V. 

sinden sorularak bildirilmesi haklanda KK. 

Belediye mec lisinin küşadr münaselıe-

ti le arzr tazimat E. K 

Zabıt, kanunlar, fihrist ler ve yıllıklar 

. için beş adet clolabm yaptrrılrnasnun 

temini ist irhaıııma dair İd. H. 

Üçüncü devre dördüncü i ı; timaa ait zabıt 
eeridelerindeıı bir takımrnrn "'Öndcril -
ınesinc dair Matbaa M. 

İsveç Kanunu Esasisi ve Meclis Nizam-
ııamcs i tadilatı hakkmda Hıfzr Kütüphaııeye 

531.6 Tütün 1ııhi sar Uınnın M. 1928 - 1929 senei maliyes ine ait lan-
çolardan biı· adet gönderilcliğine dair Hrfzı Kütüphaneye 

53 17 Büyük 
· Rei · li ğ i 

Erka ııı Harbiye Büyük Erldıır Harbiyece tabettirilen 

5318 .,-\nkara Cümhuriyet Mücl
de i Umuıniliği 

5319 Pul'Usya Hükumeti Kü-
tüphan esi Şark ŞulJes i 
l\f. 

5320 l\l atbaa l\Iüdürlüğü 

5321 Aııkanı şeh ir askerlik 
şubesi 

5322 l\fatbaa l\1. 

5323 Matbaa l\L. 

5324 lstanbnl Hilaliahmer Kon-
gre R. 

5325 !stanbul Valisi 

5326 Yalvaç Belediye R. 

Kızılordu nanııııdaki kitaptan bir adet 
gönde ı·ildiğine dair 

Divaıu l\Iuhasebat Rci:;i Sanisi Faik YC 

Katip H alit Beylerden şikayetc Llair 
baş 

Sekizinci cilt kavanin mecmuasile zrı-

E. K. 

Divanr Muhasebat Re
isliğine 

bıt ceridelerinin göııde r·ilmesi hakkmda Matbaa M. 

lVIebusam kirama lıüYiyet cüzclanJ an 
için 140 ayak glase marokeniıı mübaya-
a.sr hakkında İd . H. 

:Meclis memurlarındmı Ankara lr Harndi 
Beyin hal tercümesinin irsaline delalet 
buyrulması hakkırıda K. K. 

Matbaa daireleri i <: iıı muktazi malzeme-
nin ve krrtasi yeniıı itası hakkmda ld. H. 

Matbaa için bir a<lct ecza dolabile bazı 

l cvazıınrn temini ist irhamrna dair İd . H . 

İstanbul Hilali alı nı er kongresinin senelik 
içt imar münasebl't ilc tazinıat E. K 

Büyük Millet l\lcclisinin açılmasnun yıl 

dönümü ınünasebetile tazimat E. K. 

Büyük Mi ll et Meclisin in açılmasının yıl 
döııümü miinasebetile tazimat E . K. 



Kayit 
No. 

5327 

5328 

5329 

Nereden geldiğ·i 

Siirt İkinci Fu·ka K n-
mandanlığı 

Matbaa M. 

Di ya rbel<i r· 7. K K. V. 
Kenfln Pıışa 
Beşiktaş Harp Akademi
si K. Ferik Fuat Paşa 
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Hulusıısı 

23 nisan müııaselıetile taıimat 
Havao·au sn r-f i ya tıııda n dolayı elketrik 
şirketine 72,88 kuruşun tesviyesi hak-
k ında 

İzmir Hüsnü Emir Paşa Kmbaıı bayı·amı nıüıuı.cbctilc t.chrikitt 
5330 B ayazıt 157 mah rcç n uma-. .., 

·' ralı Kmban bayramı müllaebctile tazimat 

Kırklareli S. Su. F. K. V. 
Miralay A. Ferjt B. 

5331 Artvin Valisi Cevdet B. 
Siirt L 2. K. Lfıtfi B. 
Çengelköy Deniz altı 

·- ı K. Şükrü B. 
Beyoğlu Dr. Kasapyan 
Erzurum K. 9. K. Salih 
Paşa 

Erzurum C. H. F. İdaı·e 

Heyeti Ziya B . 
Erzurum Mst. Mev. K. 
Sabri Paşa 
Kars Muş .M. V. K. V. 
Fuat Paşa 
Erzunrum Belediye R. 
Seyfullah B. Kurban bayramı müna.ebetile tcbrikat 

5332 Ankara Dördüncü lera Borçlu bulunan Zabıt 1\fı.tibi Burhan B e
yin maaşınııı miktaril e maaşma alaka
dar bulunan diğer cihetiıı bildirilmesi 
hususunun temini isti ı·hamnia dair 

Dairesi 

5333 İs ve~,; - Da ıı i marka 

pu Demiryolları 

şirketi 

Oru
inşaat 

Şir·ket tarafından tabettirilen mecmua
dan 300 adet gönderilcliği hakkında 

Muamelesi 

E. K. 

İd. H . 

E. K. 

E. K. 

E. K 

1d.H. 

RK. 



7 - Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için 
müsaade talebini havi Başvekalet tezkeresi 

-·-
Kayit 

o. Hulasası 

514 Ayclında marangoz Nüsret ve mühendis İs
mailoğlu H alil Efendiler haklarmda taki
batı kanuniye ifasma müsaade edilmesi 
hakkında 

515 Trabzonda Mecit hakkında 
516 İzmirde Memet, Abdullah, Mustafa hakla

rında 

517' İzmirde Bursalı Ömer hakkında 
518 Malatyada Muhtar Karayılan Ali, İbişoğlu 

Hüseyin ve uzun Ebuzer haklarmda 
519 İstanbul Şemseddinoğlu Nureeldin hakkmda 
520 Ardahanda illitoğlu Ağa hakkında 
521 Burhaniyeele avukat Ali Vehbi Bey hak-

kında 

522 Tokatta Alioğlu Kaya hakkında 
523 İstanbulda Memetoğhr Riza hakkında 
524 Tokatta Sıvaslı Şevket hakkıtıda 
525 İzmirde Hasanoğlu Memet hakkında 
526 İzmirde Hasan hakkrnda 
527 Kırklarelinde Yusuf hakkında 
528 İstanbulda İsmailoğlu İbrahim hakkında 
529 Ankarada Macarof hakkında 
530 Manisada Kuşadalı Hoca Rıza hakkında 
531 Antalyada Taraman Memet hakkında 
532 Orduda Rıza Çavuş hakkında 
533 Kırklarelinde Yuhanoğlu Esi hakkında 
534 Giresunda Eşref Bey hakkında 
535 Ödemişte Dr. Mustafa Ali Bey hakkmda 
536 İstanbulda Dimitri hakkında 
537 Kırklarelinde Ahmet oğlu Rifat hakkında 
538 Manisada Kazım Efendi hakkında 
539 Bürhaniyede Hafız Mustafa hakkında 
540 Ödemişte Alioğlu Memet hakkında 
541 Çorunıda Memetoğlu Memiş hakkında 

542 Adanada Artist Nurettin, Ziya ve Memet 
Sadık Efendiler hakkında 

543 İzmirde Memetoğlu Ömer hakkında 
544 Adanada Ragıp, Salahattİn ve Fuat, Nabi 

Beyler haklarmda 
545 Manisada Sadıkoğlu Osman hakkında 

Kayit 
No. Hulasasr 

546 Adanada Ömeroğlu Patuk Hüseyin hak- · 
km da 

547 Ankarada Bekir Ağa hakkında 
548 Çarşambada Sürmeneli Hasan hakkında 
549 Balıke·sirde Servet hakkında 
550 Eskişehirde İbrahim oğlu Şaban hakkında · 
551 Adanacla Jozef hakkında 
552 Sivasta Çolak Şükrü hakkmda 
553 Giresunda Asaf Efeneli hakkında 

554 İstanbulda Madam Kuralya hakkında 
555 Eskişehirele S. C. F. lUtibi Fevzi Efeneli 

hakkında 

556 !stanbul da İmam · Sadettin ve Ömer- Ağa 
haklarmda 

557 İzmirele Muhtar- Mustafa hakkında 
558 Bucada Trtoroğlu Makis hakkında 
559 İstaııbulda. Hayri ve Cemal Efeneliler hak-

larında 

560 Adanada Kılınç Osman hakkında 
561 Ödemişte Köprülü Süleyman hakkında 
562 Mersinele Ömer hakkmda 
563 Edirnede Sabık Kavaklı Nüfus memuru 

Nuri Efendi hakkında 
564 Manisada ihat B. hakkında 
565 Maraşta Kaküllü Ahmet hakkında 
566 İstanbulcia Cemal Efendi hakkında 
567 Urfada Mulla Osman hakkında 
568 Trabzonda İsınailoğlu Memet hakkıııda 
569 İstanbul da Hasan Efendi hakkında 
570 Burhaniyeele Dr. Ali Rıza B. ha kkıncla 
571 Deniziide Ali B. ve karısrÜlviye Harnın 

haklarmda 
572 Oaziantepte Mehmet Ali, Cernil ve Abdi E-

fendi ler hakla'rrında 

573 İzmirde Meyhaneci Hüseyin hakkmda 
574 Kuru Çay Kaymakamı Kadri B. hakkmda 
575 Adanada Alunet hakkmcla 
576 İzmirde Hidayet Efendi hakkında 
577 Adanamn Kasap Bekir mahallesinde Sarı 

Alioğlu Hüseyin Çavuş hakkında 
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Kayit 
No. H u! asası 

578 Burhaniyeele Arap Bilal hakkında 
579 İzmirde Vapur acentesinde Halit Efendi 

hakknıda 

580 Molla Mustafaoğlu Çolak Osman ve sabık 
Katırcı Ali Çavuş haklarmda 

581 İstanbulda Demir Fahri Efendi hakkında 
582 V e zir köprüele Zeki Efendi hakkında 
583 Adanada arahacı Ahmet karısı adile hak-

kında 

584 Adanada Abdullah Efendi hakkında 
585 Yozgatta Celal Efendi ha k km da 
586 Çorumda Artin hakkında 
587 İstanbulda Garpis Veledi Sebuh hakkmda 
588 İmrozda dava vekili Osman Efendi hak-

kında 

589 Zonguldakta Macar tebaasmdaıı Demirci 
Yani Gruber ve Avusturya tebaasmdan 
Kans Girişek haklarmda 

590 İzmirde Yodo hakkında 
591 Vezirköprüele Ncemeddin Efendi hakkında 
592 İstanbul da Eva Binti Artin ha kkmda 
593 Antalyada Fatma ve Sehviye haklarmda 
594 Yozgatta Abdullah hakkında 

595 İzmirde Yasef ve Ma·dilta hakl arında 
596 İzmirde Koca Memet hakkında 
597 Kayseride Sadettin, Vehbi , Adil ve Halil 

Efendiler haklarmda 
598 Bartında Hüseyin Efendi hakkında 
599 İstanbulda Madam Roza hakkında 

600 İstanbulda mütekait mülazim Recep Rüştü 
Efendi hakkında • 

601 Adanada Berber Salih ve Sarı Memet Efen-
diler haklarmda 

602 Kulada Yusuf hakkında 
603 İstanbulda Kristina hakkrnda 

604 İstanbulda Sürpik hakkmda 
605 İzmi,rde Giritli urioğlu Mustafa hakkmda 
606 İstanbulda Hacı Tevfik hakkmda 
607 İzmirde Memetoğlu Mustafa hakkında 

608 İzmirde Fer·iç Alalof ve arkadaşları hak
kmda 

609 
610 

611 
612 
613 

Aksamyda Nesip Efendi hakkında 
Manisada Abdullahoğlu Hasan hakkında 
İstanbulda Vangel oğlu ' Hiristo hakkında 
Tarsusta Hacı Hasan hakkında 
Adanada Pamul}lu Mustafaoğlu Ziya hak- I 
kmda 1 

. Kayit 
1 No. Hulasası 
ı 

ı 614 Adunada Azizoğlu Z.akir hakkmda 
615 Manisada Osmanoğlu Hüseyin hakkında 
616 Giresunda İlyaz hak,kmda 
617 İzmirde Memet Çavuş, Mustafa , Fevzi, ve 

İsmail haklarmda 
618 İzmirde Torbaimm Aslanlar Köyünden 

Bahri hakkında 
619 Adanada Memet ve Bekir Çavuş haklarında 
620 Manisada orman memuru Hikmet Bey hak

lunda 
621 Havzalı ()olak Ahmet hakkmda 
622 lstanbu lda ınünteşil' Yarın gazetesi mes'ul 

müdürü Süleyman Tevfik Bey hakkında 
623 Vizeele Çukurlu Köyünden Ahmetoğlu Ali 

hakkında 

624 İnces-u Kazasınm Keşlik Karyesinden Bekçi 
Nuri hakkında , 

625 Tekirdağda Veli hakkında 
626 Boluda Emine ve Safiye Hanımlar hakla

nnda 
627 Ezinede Servet Faif hakkında 
628 lstanbulda Avantina namr diğer Sofiye Bin

ti Torna hakkında 
629 İstanbu l da Muhtelit Mübade le Komisyonu 

Katiplel'inden Maryo Rivas hakkında· 

630 Zonguldakta Kaptan Meınet hakkında 
631 Adanada Ahali Gazetesi sahibi imtiyazı 

Abdülkadi Kemali Bey hakkında 
632 İstanbul da Alioğlu Durmuş hakkında 

633 Fethiyede telgraf muhabere memuru Kad
ri Efendi hakkında 

634 Kayseride Mustafa oğlu Emin ve Nuh 
Memetoğlu Adem haklarmda 

635 Bursada Yasef ve kardeşi Yaşuva hakla-
mıda · 

636 Adanada Fehmioğlu Tahsi:1 hakkında 
637 İzmirde Yusufoğlu İsınail hakkında 
638 Düzcede şöför Rubertin hakkında 
639 İstanbulda Aİmstol Kızı Eleni hakkında 
640 Edirnede Nüfus Memuru N azmi Efendi 

hakkında 

641 Bergamanın Örtü köyünden Süleyman-
oğlu Ilasan Hüseyin hakkında 

642 Deniziide Bedri Efendi hakkında 

643 Yeni Adana Gazetesi Mesul Müdürü Ah
met Remzi ve makale muharriri Nakipza
de Muzaffer Beyler haklarında 
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Kayit 
No. Bulasası 

644 Afyonda Tapu Müdürü Şemsettin Bey 
hakkmda 

645 İzmirde Matmazel 
k ında 

Koemi Koheme hak-

646 Urfada Müslim ve Kahraman haklarmda 
647 İstanbulda Mustafoğlu Necip hakkında 
648 İstanbul da Yarın gazetesi muharriri Arif 

Oruç ve mesul müdürü Süleyman Tevfik 
Beyler haklarmda 

649 Abdülkadir Kema.li ve Memet Efendiler 
haklarında 

650 Mersin hapishanesinde ınahkünı İsınail hak-
kında 

651 Müslimoğlu Memet hakkında 
652 Kürt İbişoğlu Halithakkında 
653 Kirkor kızı madam Paylik hakkında 
654 İstanbulda Sabri ve Cemil Efendiler hakla-

rında 

655 Ankarada Şevket Efendi hakkında 
656 Afyonda İsmail hakkında 
657 Kırklarelinde İslam Bey Kyünden İbrahim

oğlu Musa hakkmda Menemen müddei u
mumiliğince takibatı kanuniye ifasına dair 

658 İstanbulcla bakkal Memet hakkında 
659 İstanbulda Karabet kızı Virjin hakkında 
660 Ödemişte Bayındır lı tüccardan Hafız N edi m 

hakkında 

661 İstanbul da N işanoğlu Y erva ııt hakkında 
()62 Tokatta Niksarlı Ganiklioğlu Hüseyin hak

kmda 
663 İstanbulda çıkan La Turquie li barale gaze

tesi mes'ul müdürü Osman Harnit Bey hak
kında 

Kayit 
No. Bulasası 

fa, Mustafaoğlu Süleyman, İbrahimoğlu 
Hüseyin, Kasap İbrahimoğlu İbrahim, Ka
sap Ahmet Bey ve efendiler haklarında 

668 Alaşehir kazasının Çavuşlar köyünden Ha-
cıoğlu Memet ve suç ortağı haklarında 

669 Samsunda Mutinoğlu İslam hakkında 
670 Balıkesirele yoğurtçu Hakkı hakkında 

671 Adanada Haydaroğlu Ali hakkında 
672 İstanbulda Altın Diş Ömer hakkında 
673 İçelde Faik hakkında 
.67 4 Amasyada Yusuf Bey hakkında 
675 Ödemişte İnce Ali hakkında 
676 N azilliele Demirci M em et Efendi hakkıııda 
677 Cebeliberekette Davutoğlu Hacı hakkında 
678 Sinopta Saraç Osman hakkında 
.679 İstanbulda Vasil karısı Mağdelini hakkında 
680 İstanbulda Nevzat hakkında 

681 1stanbulda Ahmetoğlu Ali hakkında 
682 İzmirde bomhacı Mustafa Çavuş, Kahveci 

İsmail Hakkı, Koçanlı Sayit, Memet Fevzi. 
ve Bekiroğlu Memet haklarında 

683 Niğdeele Molla Hüseyin hakkında 

684 Çorumda Turaloğlu Memet hakkında 
685 Tarsus ta çıkan Yeni Tarsus Gazetesi m es

u! müdürü Vasıf ve makale muharriri Hüs
nü Raşit Beyler haklarında 

686 Bursada Süleyman hakkında 
687 Bursada Nuri Efendi hakkında 
688 1stanbulda Cemil, Sabri Emin, ve Ali E

Fendiler haklarında 
689 İzmirde Ali, Memet, Ömer ve Ethem hak

larında 

690 Ayclında Mustafaoğlu Şakir ve Hakkı hak-
664 Erzincanda Gülalioğlu Kel Hasan hakkında larında 

665 Urfada Haydar kızı Zeynep hakkında 69] 1stanbulda Nazmiye Hanım hakkında 

666 İstanbulda Yuvagiın kızı Anastasya hak
kında 

667 Manisada Hafızoğlu Osman, Halit Beyoğlu 

Kemal, Hacı Osmanoğlu Topa! Osman, Ali 
Beyoğlu Halit, . Şirvanzade Mustafa, Hüse
yinoğlu Mustafa, Nusuhoğlu Ziya, Boşnak 
Hüseyinoğlu Hamdi, Mustafaoğlu Halil, 
Ahmet Ustaoğlu Tatar Hamdi, Arap Sayit 
oğlu Musa, Doktor İsmet, Doktor Seyfettin, 
Alioğlu Ateş Memet, Yakuboğlu Mustafa, 
Haliloğlu Çoban Memet , Giritli Hüseyin , 
Sabık jandarma Memet, Memetoğlu Musta-

692 Adananın Karşıyaka mahallesinden Musta
faoğlu Aziz ve ayni mahalleden Muratoğlu 
Arif haklarında 

693 İzmirde Y usur'oğlu Nuri hakkrnda 
694 İstanbulda bahriyeli Zeki, karyolacı Hilmi 

ve kalfası Mustafa haklarmda 
695 Balıkesirele Mustafa ·Ali ve Yakup hak-

larmda 
696 İstanbulda Osmanoğlu Şükrü hakkrnda 

697 Bergamada Nuri Efendi hakkında 
698 Trabzonda Memet Efendi hakkında 
69S Samsunda İmam !smail ve oğlu Memet ve 
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Kayit 
No. ·Hulasasr 

Kel Memet haklarında 
700 Gümüşanede Şube Reisi İbrahim Bey oğlu 

Şevket Efendi hakkında 
701 Adanada Ali Galip .Efendi hakkında · 

702 Hoca Yaşar Hacı namile nıaruf Ali Riza 
hakkında · 1 

703 İstanbulda Şeref Yılmaz Efendi hakkında 
704 İstanbulda Ahmetoğlu Süleyman hakkında 
705 Ankarada Doroko Binti Alozin hakkında 
706 Aydrnda Mehmetoğlu Ali hakkında 
707 Kayseride Mehmet Ali hakkında 
708 Kocaelide Hasan Efendi hakkında 
709 Ankarada Hanıit Çavuş hakkında 
710 İstanbulda Pavli kızı Eleni hakkında 
711 Adanada Cebeli hakkında 
712 Çernıik Malmüdürü Asrın Efendi · hakkrndfl 
713 Sa vur nufus memuru Şeyhhum uz Efendi 

hakkrı;ıda 

714. Gaziantepte Şeyhimzade Ali hakkında 
715 Balrkesirde Yorgancr Ömeroğlu Hasan hak-

kında 

716 Niğdede Topa.l Tevfik hakkında· 
717 İzınirde Muzaffer Efeı~di hakkında 
718 İzmir Amerikan Mektebi muallimlerhıden 

Amerikalı M. Mith hakkında 
719 Düzcede Mecdettin Efendi hakkında 
720 Maraşta Bayazrtzade Has~ıı Efendi ve suç 

ortakları Meliki Durdu ile Cingöz Durdu 
haklarmda 

721 Güründa Sami Efendi hakkında 
722 Bursada Roben ve Sintpy haklarında 
723 · Eskişehirde Haci Emin, Hacı Yahya ve i-

manı Yahya haklarında 
724 İzmirde Şef İsmail hakkında 
725 Kulada Fatı oğlu İbrahim hakkında 
726 İzmirde Jak Kohen hakkında 

· 727 Çanakkulede Halide Hanım hakkında 
728 · Kocaelide Demiroğlu Ramazan hakkında 
729 Çorumda Katip Hüseyin Efendi hakkında 
730 İstanbulda ,Ha?Ti Efendi hakkında 
731 Bandrrmada Hacı Muhittinoğlu Memet 

Efendi hakkında 
7;32 Erzincanda Davut hakkında 
733 Ankarada Şakir Ali, Orta Men1et Hasanoğ

lu Koca Bacak Halil , Toramatoğullarından 
Molla Hasanoğlu Hüseyin, İstanoğulların
dan Hayta Memetoğhı Abdi haklarında 

734 Siirtte Nadir ve arkadaşı Nail haklarında 

Kayit 
No. ·Hulasasr 

734 Srvasta telgraf muhabere niemuru Necip E
fendi hakkında 

736 Kayseride Şükrüoğlu Menıet ve Salimoğlu 
Alaettin haklarında 

737 Bursada Hüseyin Efendi hakkında 
738 Tarsusta Hacı Sa ih hakkında 
739 İstanbulda Bektaş hakkrnda 
740 Sanısunda Enis hakkında 
741 Adanada Memetoğlu Mustafa hakkında 
7 42 ·Denizli de Şey h Tahiroğlu Ham di Efendi 

hakkmda 
743 Erzurumda Bedirhan Ağa hakkında 
744 Amasyada Zeki Efendi hakkında 
745 Srvasta Alioğlu Haydar, Memetoğlu Dur

sun, Menıetoğlu Ahmet ve Süleymanoğlu 
Bektaş haklarında 

746 Çorumda Ömer, Halil Mustafa · ve Bekir 
haklarında 

7 4 7 İzmirde Y rldrz Ham hakkında 
748 Urfada Musa Misri hakkni.da 
749 Kuşadası Belediye Reisi· Sabri ve Refik Hil

mi Beyler haklarında 
750 İspartada Osman Efendi Karısı Safiye Ha-

nım hakkrnda 
751 Bursada Davitoğlu Nahum hakkında 
752 İstanbulda Akapi ve Siranuş haklarında 
753 Geliboluda Softa Hasan hakkında 
754 . İçelde Hasan Şekip Efendi . hakkında 
755 Giresunda Kamil Efendi hakkında 
756 İstanbulda Haçik hakkında 
757 İzmirde İrfan Efendi hakkında . 
758 Mardinde Leblebici Cemil hakkında 
757 Tekirdağında Namrk Bey hakkında 
760 Niğdede Muştafa hakkında 

761 Cebeliberekette Memet Efendi hakkında 
762 Bilecikte İbrahim hakkında 

763 İstanbulda Araksi hakkında 
764 İstanbulda Hasan F evzi Efendi hakkında 
765 İzmirde Nino hakkmda 
766 Erzurumda Salim hakkp1da 

767 Mardinde Şeyho ve Abdülkadir haklarında 
. 768 Muğlada Niko hakkında 

769 Tokatta Resul hakknı,da 

770 Tokatta Alioğlu Cevdet hakkında 
771 Siirt te N adir ·ve N aif haklarında 

772 Çorumda Memet hakkında 
773 İstanbullu Cemil Efendi haklmid'a -. 
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Kayit 
No. Hulasasi 

774 İstanbulda Mustafa hakkmda 
775 Bergamada eMmetoğlu Halil hakkrnda 
776 İzmirde İbrahim Efendi hakkında 
777 İstanbulda Andon kızı Evyeni hakkmda 
778 Ankarada İsmail Nail Efendi hakkında 
779 Edirnede Aziz hakkmda 
780 Malatyada Macar tebaasındaıı Suç Bey hak

kında 

781 Zonguldakta Halil Kaptan hakkında 
782 !stanbulda İhaskiy~li C:avriyel ve oğlu A-

ron hakkında 
183 İzmirde Selahi Hüsnü Efendi hakkında 
784 'rrabzonda Sabri Efen d i hakkında 
785 Ankarada Ali İrfan Bey hakkında 
786 Kırklarelinde Ali hakkında 
787 Urfada Mustafa Sabri Efendi hakkmda 
788 Ispartada Ali Karısı Havali Hanım hak-

kında 

789 UşaktaRamazan Hoca hakkında 
790 Şebin Karahisarında Abdullah hakkında 
791 Siirtte Salih hakkında 
792 Kastamonuda Kalfaoğlu Hakkı hakkmda 
793 İstanbulcia Reyva hakkında 
794 Deniziide Mustafa hakkında 
795 Manisada Dıramir İsmail hakkında 
796 Ordnda Kfızımoğlu Ali hakkında 
797 Alaiyenin Sugüzel mahallesinden Karabi

ber şöhretli Emine H. hakkında 
798 Ankarada Şöför Rıza hakkında 

799 Kastamonuda Mustafa Çavuş, Necibe ve Fe
ride haklarında 

800 Bursada Rope ve Sinto haklarmda 
801 Muşta Zeki ,Hamit, Yusuf, Beğ·uve Memet. 

haklarmda 
802 Çanakkaleele Samoel hakkında 
803 Yozgatta Hasan Çavuş hakkında 
804 Balıkesirele Alioğlu İsmail hakkında 
805 Balıkesirele Naim Çavuş hakkmda 
806 İzmirde İsınail hakkrnda 
807 Zonguldnkta Memet kaptan hakimıda 
808 Çankırıda Abdullah hakkıııda 

Kayit 
No. Hulasasi 

809 Kastamonuda Mustafa hakkında. 
810 Sıvasta Süleyman hakkında 
811 Elbistanda Ali kul hakkında 
812 İstanbulda Matatya ve Samai l haklarmda 
813 Erzummda Abdullah hakkında 
814 Oı·duda Recep hakkında 
815 Manisada İbrahim hakkmda 
816 İstanbulda 1 oyeni hakkmda 
817 Yozg·atta Memet hakkında 
818 Sıvasta Ahmet hakkmda 
819 Kütahyacia Hacı Hasanoğlu İsmail hakkrndn 
820 Bmsada Şühü hakkmda 
821 Sinopta Rasİnıoğlu Memet hakkında 
822 Kastnmoııuda Gabriyel ha k km da 

82:3 İstanbulcia Resuloğlu Halil hakkında 
824 Zoııguldakta Niyazi hakkında 
825 Amasyada kasap Yusuf hakkında 
826 A 1 aşehirde Tevfik hak km da 
827 ~'-\ınasyada Ali RİzaEfendi hakkında 
828 Vezirköprüele Memetoğlu Hamit hakkında 
829 Alaiyeele Emine Hanım hakkında 
830 Çorumda Yusuf hakkında 
831 Bilecikte Arahacı Hasan hakkında 
832 Ankıırada Abdullah, Suat ve Sezai Efendi-

leı· hakkıl)da 

833 İstanbuldıı Samih Efendi hakkında 

834 İstaııhulda Zübeyir hakkında 
835 İstanbulda Memet Ali hakkmda 
836 1stanbuldıı Abdullah Sırt'ı hakkmda 
837 İçelde Arap Halil hakkmda. 
838 1stanbulda Tahsin Efendi hakkmda 
839 Keloğ·ullarmdan Behçet v~ Hasan haklarında 
840 Şebin Karahisarında Süleyman ve Ahmet 

haklamıda 

841 İstanbulda İsmailoğlu Hasan hakkında 
842 Geliboluda Yuda hakkında 
843 Arahacı Nuhoğlu Halis hakkında 
844 Hafız Mustafa Efendi hakkında 
845 Nazilli müskirat imalathanesi sahibi Lutfi 

Efendi hakkmda 
846 İzmiı·de Remzi hakkında 



Kayit 
No 

a- Arzuhaller 

··-
1 - Arzuhal Encümenine havale edilen arzuhaller 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Hulasası 

5015 Ziya B. İzmir lskan edildiği hanenin kendisine \ 'C

rilmei ricama dair 

5016 Bibinzade Hüseyin Ef Ar·t - İskan edildikleri hane ve emlakiıı 
vin borçlar kanunu mucibince kendil e-

Nlu ıınıelesi 

Dahiliye Vektlll'1 iıw 
21/X ll j 19HO 

rine teffizi istirhamma dair Eıı c üııı eııdedir 

5017 Naime H. Sıvas Pederinden tahsis edilen maaşr ke-

5018 Osmanoğlu Harndi Ef. ve 
Ar. Mersin 

5019 İsmail Hakkı Samsun 

silmemeine dair 
Mersinde belediye aza intihabında 

yapılan yolsuzlukla r·dan şikayet 

Şurayi Devlet ve Meclis Arzuhal En-
cümeninden verilen kararın infazı 

Knraı·n nıptedi lıni ştiı· 

Dahiliye Vekilietine 
22/ XII/ 1930 

istirhamrna dair· l\al'am raptedilmiştir 
5020 Seymenoğlu 

İn e bolu 
İsınail Ef. 1341 senesi tanzim edilen malUl ga-

ziler kanunundan istifade edemedik-
lerine dair Encümcııdcdir· 

5021 İbrahim Ef. Ye Ar. lzınit· Baş muallim Cemal Beyin hiç bir 
sebep olmaksızın belediye re isi tanı-

ilndan başka mahalle nakledildiği ne 
dair Kaı·ara raptedilmiştir. 

5022 Mustafa Ef. ve Ar. Kay- Orman ihtiyacına kafi gelen sazl.ık 

seri mahallin kurutulmamasmdaıı sarfı 

5023 Yusuf Ziya Ef. Rize - Ken
dirli 

5024 Halil Ef. Kasnba 

5025 M. Rüştü Ef .İstanbul 

nazar edilmesine dair 

Rize maarif müdürünün eseri garaz ve 
adaveti olarak açığa çıkarıldığından 

hukunun muhafazaına dair 
Maliye memurlarmdan Harnit Be~· 

açtığı tiyatrosuna tecavüz ettiğine 

dair 

Süleyman Zühtü ve Salih Beyler ta
rafından ika edilen zararın tazınini is

tirhamma dair 
5026 Halil ve nrkadaşlarr Eti- Emlak ve arazilerinin ~'eniden icra.yi 

mesut tahriri itiı·hamma dair 

Dahiliye Vcka letinc 
22/ XII/1930 

Karara raptedi Inı iştir 

Dahiliye Veka,letin e 
22/ XII/1930 

Encümendcdir. 

Maliye Vekiiletine 
23/XII/1930 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5027 Memet Emin B. İstanbul 

5028 M. Rifat B. Bilecik 

5029 Abdiiilah E:f. Mardin 

5030 Veli Ef. Akdağmadeni 

5031 H. Hüsnii Ef. Bursa 

5032 İsmail Hakkı Ef. Kıldareli 

5033 Nazmi Ef. Kıklareli 

5034 M. Recep Ef. K.uşadasr 

5035 İbrahim Ef. Havran 

5036 Burhaneeldin Ef. Yenişehir 

5037 Azimet H. Sıvas 

5038 Zahir Ef. Havran 
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{\rzuhal hulasası Muamelesi 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan tekrar 
vazifesine iadesi istirhamına dair Enciimendedir. 
Bila sebep açığa çıkarıldığından tek-
rar: ınemuriyetine tayin edi lmesi is-
t.irhamına dair Dahiliye Vekaletine 

22/XII/1930 

İslahı nefsettiğinden bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affi hakkında K~ra.ra raptedilmiştir. 

Tarik b·~delf naktisinin affedilmesine 
clair 

Mahkemece iflasma karar verildiğin
elen p-ıüsebbipleri hakkında tahkikat 
yapılınasma dair 

Matlı1buııun Maaeif .bütçesine ilfıve 

ve itası ricasma dair 
Hiyaneti vataniye cürmü isnadile 
vazifesine nihayet verildiğinden af ve 
icrayi adalet istirhamma dair 
~eınuriyetinin lağvi clolayısile açıkta 

kaldrğrııdan bir vazifeye tayini hak
kında 

lVIuamele vergisinin ilgasr ricasına 

Dahiliye Vekaletine 
23/XII/1930 

Adiiye V ekaJetine 
23/XII/1930 

Encüınendedir. 

' 
Encüınendedir. 

Encümendedir. 

dair Karara raptedilmiştir. 

K:ı:ıraklık dolayısile zürraa Ziraat 
Bankasınca yardım ve muavenet e-
dilmesine dair Encüınendedir. 

Tecil kanunundan istifade ve affi 
ricasına dair Karııra raptedilmiştir. 

Belediyece verilmiş olan zeytinliği 

satan !smail ~akkı Efendi hakkında 
takibat yapılınası ricasma dair Dahiliye Vekaletine 

22/XII/1930 

5039 Feyzi Ef. Ankara Teınyizi askerice tasdik edilen hük-
mün nakız ve tetkiki istirhamına dair Karara raptedilrniştir. 

5040 Abdullah Rüştü Ef. İstanbul . Tekaüde ait müddeti hizmetinin nok-

5041 Sabire It. 

5042 S. Nüri E: Ankara 

san hesap edileliğine dair · 

FITka kasasına zevci tarafından hrfze
dilmek üzere. bırakılan 100 liranın te
mini tesv:iyesi istirhamına dair 

Henüz zinde olduğundan vazifesine 
iadesi . istirhamma dair 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye . V e kaletine 
27 /XII/1930 

Karara raptedilıniştir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5043 Memet Ef. Ankara 

5044 Rüştü Ef. Muğla 

5045 Süleyman Ef. Şarki Karaağaç 

5046 Sadrettin Ef. İstanbul 

5047 Muhiddin Ef. Köprü 

5048 Sabri Ef. Bursa 

5049 Ata Ef. İstanbul 

5050 M. Nuri Ef. İstanbul 

5051 Ahmet Ef. Yozgat 

5052 Emine H. Bağdat 

5053 Zülfü Ef. Elaziz 

5054 Nazmi Ef. Gazi Antep 

5055 Hüseyin Ef. Tosya 

5056 Kadri Ef. Adana 

5057 İdris Hıfzı Ef. İstanbul 

5058 P ertev E:f. İstanbul 
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Arzuhal bulllsasi 

MalUl olduğundan tahsis edilen te
kaüt maaşının kesilmemesi ricasına 

dair 

Hakkında verilen tasfiye kararının 
refile memuriyetine tayin edilmesi 
.hakkında 

Eski kanuna göre tekaüde sevkedil
diğinden yeni tekaüt kanununa tev
fikan muamele yapılması hakkında 
Kanunsuz olarak kesilen tekaüt ma- · 
aşının iadesine dair 
Müddei umumi Asıııı Beyden şikayet 

Haksız olarak maaşmdan kesilen 20 
lira 86 kuruşun kendisine verilmesi 
hakkında · 

Harita Umum Müdürlüğü Levazım 

.M:üdürü iken vefat eden pederi Rı
za Beyin 30 senelik bidematı mesbu
kasma binaen ikramiye verilmediğin
den bu baptaki kanunun tefsirine 

:Muamelesi 

M .. M. V ekaJetine 
25/II/1930 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir 
Adiiye Vekaletine 
24/XII/1930 

Maliye Vekilietine 
28/XII/1930 

dair Karara raptedilmiştir. 
Hakkındaki Heyeti malısusa kararı-
mn refi istnr.hamına dair 
J\'laaşıı:un az verilmesi dolayısiler hu
nun haddi layikına ircaı istirhamına 

dair 
Zevcindcn tekııüt maaşı tahsisi bak-

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir 

kında Encümendedir 
Arazisinin başkaları tarafından ceb-
ren alındığından hukukunun muhafa-
zası hakkında Eneümendcd:r 
Kanunsuz olarak vazifesine nihayet 
verildiğinden iadesine dair Encümendedir 
İstikr-az ettikleri para için Ziraat Ban-
kasınca fazla faiz ahnmakta olduğu-
na dair 
Hizmeti vataniyesine mukabil istik
lal madalyasile taltifi i~tirhamma dair 
Fahiş tarbedilen vergilerin .haddi la
yıkına tenzili istirhaınına dair 

Emlaki milliyeden aldığı haneye Ev
l~af İdaresince müdahale edildiğine 
dair 

EnrümendrJn· 

Karara raptedilmişti. 

Maliye Vekaletine 
28/ XII/ 1930. 

Encümendedir 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
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5059 Şükrü Ef. Kırklareli 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Hakkmda Heyeti Mahsusara verilen 
kararm refi istirhamrna dair Encümendedir 

5060 Nuri Ef. ve arkadaşları İzmir Tarh edilen vergilerinin fahişliğ·i do-

5061 Nazmi Ef. Mersin 

5062 Nazmi Ef. Mersin 

5063 l.Jeman H. ve arkadaşları Ka-
rama n 

5064 Hakkı Ef. İsparta 

5065 Hatice H. Tokat 

] ayısile haddi itidaline ircar istirha-
nurıa dair 

Kanunsuz olarak çıkarıldığından va
zifesine iadesi istirhamrna dair 

Dahiliye Vekaletine yazdığı şikayet-

Maliye V ekaletine 
27 /XII/1930 

Dev 1 et Ş urası R. 
28/XII/1930 

nameye cevap verilmediğine dair Encümendediı;. 

Belediye intihabında yapılan yolsuz-
lukların tashihi hakkında Hıfzedilmiştir. 

Mütevellisi . olduğu dükkanıara Ev-
Imf İdaresince müdahale edilmekte 
olduğuna dair 
Zevcini öldüren İsmail hakkında 

idam cezası verilmesine dair 

Erıcüıneııdedir. 

Adli ye V ekaJetine 
28/XII/1930 

5066 Saclık Ef. ve arkadaşları Emla.ki milliyeden aldık l arı hanele-
Amasya 

5067 Hasan Ef. Göynük 

5068 Nuri Bf. Urfa 

5069 Kaznn Bf. Ladik 

5070 Memet Ef. İstanbul 

ı-inin mütebaki taks itlerinin affi rica-
sına dair Karara raptedilıniştir. 
Jandarmalıktaki hizmetine mukabil 
miktarı kafi ikraıniye ile taltif edil-
mesine da.ir· Karara raptedilmiştir. 
Ri .lfısebep açığa çıkarıldığından ia-
dei mennn·iyeti istil'lıamına dair Adliye Vekaletine 
Bilasebep açığa çıkapldrğından iadei 
memuriyet istirhamına dair 

Fazla çocuğu olduğundan ikraıniye 

ile taltifi istirhamrna dair 

1 

Maliye Vekaletine 
28/XII/1930 

Maliye Vekaletine 
24/XII/1930 · 

5071 Halil Bf. ve arkadaşları Köprü Hazineyi zarara sokanların aeasında
ki şikayetlerinin nazarı dikkate alın-

"5072 Cemal JM. İstanbul 

5073 İsmail Hakkı Bf. Aydm 

5074 Nazmi Ef. Manisa 

nıasma dair 

Haksız yere vazifesine nihayet veril-

Dahiliye V ekaletine 
10/I/1931 

eliğinden tahkikat icrasrna dair Dahiliye Vekfüetiııc 
4/II/1931 . 

M.emuriyetiniıı l ağvi dolayısile peri
şnn olduğundan bir memuriyete tayi
ni hakkında 

Darp meselesinden bir ay hapse mah
küm olduğundan tecili istirhamma 
dair 

Dahiliye Vekaletine 
28/XII/1930 

Encümendedir. 
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5075 Turgut Ef. İstanbul Maaşmın tenzil edilmemesi ricasına 
dair Karara raptedilmiştir. 

5076 Ali ]~f. Mersin Hidematı vataniyesine lıinaen istiklal 
madalyasile taltifi istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

5077 Sami Ef. İzmir Hizmetine mukabil İstikliilmadalyası 
verilmesi istirhamına dair Karara raptedilıniştir. 

5078 Etem Bf. İstanbul Aif karar Heyetince hakkında verilen 
kararrn tasdikine müsaade buyrulına-
sına dair Encümendedir. 

5079 M. Remzi Ef. Artvin İstiklal harbi esnasında duçar olduğu 
zarara ımıkabil kendisine bir hane ve-
rilmesine dair Encümendedir. 

5080 Binbaşı Miftah Ef. 

5081 Ferhat Ef. İstanbul 

5082 İsmail Ef. ve aı·kadaşları 

M .Kemal Pş. 
5083 Ali Kemal Ef. lstaıılıul 

5084 Ayşe H. Ankara 

G085 Şükrü Ef. Ödemiş 

5086 Rcşide H. 

Vücudunun zindeliği hasebile or-duda 
istihdamma dair 

Demiryollarındaki vazifesine nihayet 
verildiğinden iadei ıneinuriyeti istir
hamma dair 
Ormanlarda katiyat icrasile tehvini 
ihtiyaçları için ruhsat itasına dair 
Hava · gazı şirketinden çılmrıldığm

daıı istihdamını havi 

Üç aylık tckaüt maaşnıın verilmesine 
dair 
Belediye intihabının feshile ycnidcıı 
İcrasına dair 

Vefat eden zevciııe müddcti hizmeti
ne nazaran kendisine maaş tahsisi 
hakkında 

5087 Şefik ,B. Bitlis sabık deftcrdar. Tasfiye kararının rcfilc vazifesine ia
desi hakkında 

5088 Cem il Ef. İstanbul Ali Karar Heyetince hakkında veri· 
rilen kararın tashihine müsaade buy
rnlması hakimıda 

5089 Lı1tfi Ef. İstanbul Halcptc bulunan eşyasının satılma-. 

sına dair 
5090 Osmanoğlu Besim Ef. Ankara Emliiki metrukeye ait arazinin mümı-

5091 Saffet . Ef. Cebelibereket 

sip miktarın kendisine verilmesi rıca
sına dair 

Gayri kanuni tevkif edildiğinden tah
Iiyesi istirhamına dir 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

İktısat V e kaletine 
28/XII/1930 

Karara raptcdilmiştir. 

Dahiliye V ekalotine 
24/ XII/ 1930 

Dahiliye V ckaletinc 
13/1/1931 

Encümendedir 

Dalüliye Vekiiletinc 
30/XII/1930 

Eneümendedir 

Dahiliye V e kaletine 
2/XII/1930 

Hıfzedilmiştir. 
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5092 Mfuıire H. Bursa 

f5093 :ıvıustafa Ef. ve Ar. Devrek 
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A rzuha 1 bulasası 

Ziraat · Bankasından kafi miktarda 
tohumluk verilmesi ricasına dair 

Hayvan lursrzlarrnı himaye edenler 
hakkında takibat. yapılması ricasına 

dair 

5094 Salamon Mitranİ Ef. Edirne, Ali karar heyetince verilen kararm 
Lisesi sabık fraıısızça mua~- tet.kik ve yeniden bir karar itasr is-
li mi 

5095 Kenaıı Asaf Ef. istanbul 

5096 S. Sır·l'l Ef. Alaiye 

5097 Ahmet Ef. Torbalı 

5098 O. Adil Ef. Ankara 

5099 Tahsin Ef. istanbul 

5100 Hatice H. ve Ar. Yıldızeli 

5101 Mustafa Ef. Uzunköprü 

5102 Anastan Ef. istanbul 

tirharnma dair 
'l'amdığı bir şahsa kefalet ettiğinden 
dolayı ankast vazifesine nihayet v<> 
rildiğinden iadesi ricasına dair 

Açıkta kaldığı müddete ait 
larının itası hakkında 

maaş-

Bilnıüzayede Maliyeden aldığı arazi 
başkası tarafından istirdat edilmekte 
olduğundan ıiıeni ve kendisine iadesi 
hakkında 

Heyeti mahsusaca. verilen karar Ali 
Karar Heyetince refedildiğinden a- . 
çrkta kaldığı müddete ait mütera
kim maaşının verilmesi hakkında 
Yeni tekaüt kanununa tevfikan mua
meleyi tekaüdiyesinin ifasrna dair 
Kuraklık münasebetile mahsul alm
madığrndan bankaya olan borçları

mn tecili hakkında 
Nahiye müdürü Mazhar Beyin yol
suz muamelatni.dan dolayı hakkında 
takibat yapılmasına daiı· 

Sebebi kanuni yokken barodan kay
di terkin edildiğinden tekrar mesle-

Muamelesi 

Maliye V ekaletine 
4/ XII/ 1930 

D ah i liye Vekilietine 
2/XII/1930 

Encümendedir 

Dahiliye Vekaletine 
29/ XII/ 1930 

Maliye Vekaletine 
31/1/1931 

Maliye V ekaletine 
30/ XII/1930 

Karara raptedilmiştir. 

, 
Karara rapted ilmiştir. 

Encümendedir. 

Dahiliye V ekaletine 
28/XII/1930 

kine iadesine dair .Adliye Vekaletine 
29 ; XII/1930 

5103 Haliloğlu Hasan Ef. Gazi An- tstiklal mahkemesince malıklım oldu-
tep ğundan bakiyyei müddetinin affe-

dilmesi ricasına dair Encümendedir. 
5104 Bekir Ef. Mersin Af kanununun kendilerine de teşmil 

5105 Çıldır : İbrahimoğlu 
Ardıhaı1 

ve tahliye edilmeleri ricasına dair Karara raptedilmiştir. 

ebi! Ef. 'rayyare Cemiyeti binasmda ahaliyi 
· ce bre n ve meccanen çalıştırdığından 
dolayı kaymakam hakkında muanıe-
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Arzuhal huHisası 

lei kanuniye İcrasına dair 

Muamelesi 

Dahiliye V e kaletine 
2/XII/1930 

5106 Mustafa Hakkı Ef. ve Ar. Zeytin mahsulünün fazla olmadığın-

Burhaniye dan muamele vergisinden istisna ediJ
melerine dair Karara raptedilmiştir 

5107 Hüseyin Ef. Çiftlik 

5108 Emin Ef. Giresun 

51()9 Z.eki Ef. İstanbul 

5110 Mustafa Hüseyin Ef. Niğde 

5111 Sami Ef. Karaköse 

5112 Ahmet Ef. İnegöl 

5113 Niyazi B. İstanbul 

5114 Hayrettİn Ef.Ankara 

G 115 Kadir Ef. Amasya 

5116 İsmail Ef. Kastamonu 

5117 A. Fehmi Ef. Bursa 

5118 Nazif Sururi Ef. İstanbul 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan müte
rakim matlubatırun verilmesi hakkın
da 

Hakkında kanunsuz olarak talikikat 
yapan vali hakkında muameleyi ka
nuniye ifasma dair 
Hiyarieti vataniye · cÜrmündcn dolayı 

mahkemece heraat ettiğinden m~zul!
yet maşı vernınesi hakkında 
Temlik kanunu mucibince istird<i.i; 
edilen mallarrnrn iadesi hakkında 

Karaköse Nahiye Müdürü Hayri B~;
yiu gairi kanuni muameleele bulun
masma mebni hakkrnda tahkikat ic
rasma dair 

Evvelce verilmiş olan arazının kafi 
gelmemesine binaen emvali metruke
den 50 dönüm daha arazi verilmesine 
dair-

Ali karar heyeti vazifesine nihayet 
vermek dalayısile hakkındaki kara
rm tetkikı için Meclisçe bir karar it
tihazma dair 
Evvelki memuriyetinden sepkeden 
bir senelik müddetinin siciline derç 
ve ilavesi hakkında 
Emlaki milliyeden aldıkları haneleri-
nin taksitlerini vermediklerinden Hü-

Devlet Şurası R. 
1/ II/ 1931 

Encümendedir 

Encümendedir 

Dahiliye V ekaletine 
29/ XII/1930 

Dahiliye V ekaletine 
24/XII/1930 

Dahiliye Vekaletine 
24/XII/1930 

Karara raptedilmiştir 

Encümendedir 

kf:ımetçe satılığa çrkrrldığmdan tehiri Karara raptedilmiştir 
İbtirhamına dair 
Il akkında verilen idam cezasının Mec
lisi Alice tetkik ve icrayi adalet olun-
r:ıası ricasına dair Hıfzedilmiştir. 

Gayri kanuni tasfiyeye tabi tutul-
duğundan hakkında muamelei roade-
letin İcrasına dair Encümendedir. 
Ali Karar Heyeti tarafından verilen 
kararın ref'i istirharruna dair Encümendedir. 
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5119 Mustafa Ef. İzmir 

5120 Memet Ef. Diyarbekir 

5121 İbrahim Ethem Ef. Bilecik 

5122 Niyazi. Ef. Aydın 

5123 Murat Mustafa Ef. Kütahya 

5124 Derv~ Vehbi Ef. Basa Eski 

5125 Hükumet tabibi Talat B. To
kat 

512Ş Hakkı Ef. Adana 

5127 Hayriye ve Hatice H. İstanbul 

5128 !smail Ef. Ankara 

5129 M. Ali Ef. Balıkesir 

5130 M. Ali Ef. Cide 

n131 M. Emin E{ Orhanga.zi 
; . 

f)j32 O. Nuri Ef. Kocaeli 

Cıl33 Nedim Ef. Terme 

fıl 34 Nuri Ef. Keskin 

i 
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• 1 
Çalınmış olan mücevheratının zahire 
ihracı için icap edenlere tebligat ic
rası istirhamına dair 
Ziraat Bankası memurlarından İsma
il .. Hakkı Beye 1:\efaletinden istinka:f 
ettiğinden depozit olarak verdiği pa
ranın iadesi hakkında 

Karara rapteailİniştiı: . . 
1 • 

Gazilere verilen ikramiyeden hisse
siı:ıe düşen kısmın daireyi icraca ha~ 
ciz edilmekte olduğuna dair 

. .. 
İktısat V ek~letine 

1 

29 /XII/193,0. . 

Encümendedir. 

; .. 
' 

Aydın hapishane müdürü Hakkı Bey
den şikayet Kar~ra raptedilmiştir . . 

1 ' ' ı . 
Islahı nefsettiklerinden bakiyei niüd-
deti cezaiyelerinin affi istirhamına 
dair Karara raptediliniştir. 
Hapishaneye verdiği ekmek ve gazın 
bedeli olan 450 liranın tesviyesi rica-
sına dair Encümendedir. 
Mecliste bulunduğu müddete ait be-
raati zimmet mazbatası verilmesi 
hakkında Encümendedir. 
Tekaüt maaşının mafevk maaşı ü-· 
zerine hesap edilmesi hakkında Encümendedir. 
Kütahya şimendifer hattmda vazife 
esnasında sağ hacağını zayi eyledi
ğinden tazminat itası hakkında 

Kütahya şimendifer hattında vazife 
mmasında sağ bacğmı zayi eylediğin
üı=-n tazminat itası hakkında 

::'.~emuriyetine muadil bir vazifeye ta-

Adİiye V ekaletine 
4/ I/ 1931 

Adli ye V ekilietine 
· 4;ı;i931 

:.•:ni istirhamına dair Karara raptedilmiştir 
Biriken malUliyet maaşının defaten 
verilmesi ricasına dair Enc.ümendedir 
I:mlaki milli;reden aldığı zeytinliğin 

son taksit bedelinin teciline dair Maliye Veka.le'tin'e 

11/I/19~1 
t'eretli müstahdem bulunduğu müd-

' ' 
r1FL zarfında tekaüt maaşınm kesilme-

' .. \ 

rnesi ricasına dair Karara raptedilmiştir 
~iraat Bankasına olan borcunun te
cili istirhamına dair 
K ayınakamın gayri kanuni muamele
sbden şikayet 

Encümendedir 

Dahiliye V ekaletine 
4/ II/ 1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

5135 Saracoğlu Memet Ef ·ve 
kadaşları Ulus 

arka- Müsadere edilen kerestelerinin iadesi 
ricasına dair Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 5136 Fevzi Ef .İstanbul 
5137 Necmettin Ef. Günaıi 

5139 Memet Ali Ef. Boyabat 

5140 Tevfik Ef. ve arkadaşları 

Çoban İsa 

5141 Necip Ef. Kastamonu 
5]42 Hasanoğlu Aziz Ef. Söğüt 

5143 Hüsnü Ef. Başkala 

5144 Sait Ef. Konya 

Mahkümiyetinin affi hakkında 
Hakkı terfiinin nazarı itibara alınma
sı hakkında 

Maaşma miktarı kafi zam yapılması

na dair 
Harikzedegandan olduklarmdan em
laki milliyeden arazi verilmesi istir-
harnma dair 

Encümendedir. 
Dahiliye Yelcaletine 
11/I/1931 

Maliye V elealetine 
24/I/1931 

· Hatayİ adlinin tashihi ricasına dair Encümendedir. 
:)ehit olan oğlundan maaş tahsis edil-
mesi hakkmda Encümendedir. 
Tekaüt muamelesinin bir an evvel 
intacı istirhanuna dair Encümendedir. 

İskan muamelesinin bir an evvel inta· 
CJ hakkında Encümendedir. 

5145 Zeyııeloğl-u Recep Bayındır Bayındır muhasebei hususiye dairesi- . 
ne verdiği kırtasiye bedelinin bir. an 
evvel verilmesiııe dair Encümendedir. 

5146 Rifat Hil'mi -Ef. Niksar Tekaüde sevkedildiğinden iadei me-
muriyetine dair Karara · raptedilmiştir 

5417 Seyitzade Sait Ef. Ediremit·- Zeytin yağından muamele vergisinin 
kaldırılması hakkında Karara raptedilmiştir. 

5148 M. O. Ahmet Ef. Bursa Müterakim tekaüt maaşlannın veril-

5149 Muttal ip Ef. Srvı=ıs 

5150 
5151 

Musa Aziz Ef. Çorum 
Memet Ef. Tekirdağ 

5152 Salih Ef. Develi 

5J 53 İslam 1<-,uat Ef. Göztepe 

5154 Yüzbaşı Zi:ya. Ef. 

51 55 Mustafa Ef. Çeşme 

mesi · hakkında Kaı·ar-a . raptedilmiştir 

Park inşası maksadile hedmettirilen 
on dört eliilckana mukabil verilen em-
lakin tekabül etmediğ·i hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 
Açıkta kaldığı miiddete ait miltera
kim maaşının verilmesi ve iadei rrie-

Encümendedir. 
Kararn raptedilmiştir. 

muriyeti istirhamma daiı· Encümendedir. 

Ziraat Bankasmdan istikraz ettikleri 
paranın tecili hakkında Enciimendedir. 
Y~\prlan tahririn usulsüz olduğ·uridan · 
yeniden icrasr hakkmda Enciimendedir. 
Ali Karar Heyetince veri len kararın 

· refi ve i ad ei memuriyeti istirhamma 
dair· 

Memleketindeki emlakine mukabil 
eınlaki milliyeden ev verilmesi hak
krnda 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye V ekiiletin e 
11/I/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

--------

5156 Ahmet azif Ef. 'l'ur·gutlu 

'5157 Hilmi Ef. İstanbul 
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Arzuhal hulilsası 

Hizmetine mukabil istiklaJ madalya
sile taltifi hakkında 

İnhisar idaresinde münhal bulunan 

M namelesi 

M. M. Vekilietine 
11/I/1931 

vazifeye tayini hakkında Karara raptedilmiştir. 
5158 Hüseyin Ef. ve arkadaşları. Hüki'ımetçe tahsis edilen hanelerin 

Gerze 
5159 Ahmet Ef. Ünye 

5160 Hakkı Ef. Kastaomnu 

bedeli iearınm aluımaması hakkmda Encüınendedir. 

Müterakim maaşının itası ile memu-
riyetinin iadesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Vaki olan hatayi adlinin tashihi istir-
harnma dair Encümendedir. 

5161 Cemal Ef. İstanbul Mekteplerden birine başnmaHim ta-
yini hakkında Encümendedir·. 

5162 Azizi Ef. ve arkadaşin ı·. Ada- Mülteci sıfatile kendilerine Hüki'ı-

na 

5163 Osnuın Zeki Ef. Kütahy:ı 

5164 Şemsettin Ef. Konya 

5165 Nuriye H. Samsun 

ınetçe verilmiş olan emiakin mükafat 
olmak üzere meccanen terki hakkında Encüınendedir. 

Hiç bir sebebi kanuniye müstenit 
olmıyarak sınıfı tenzil edildiğinden 

ınuhafazai hukuku istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt müddetine istiklal harbi hiz-
metinin ilavesi hakkında 

Haklu iskanr olmadığından bahsile 
iskan dairesince evvelce tahsis edil
miş olan haneden çrkarılmakta oldu
ğundan bu baptaki istidalarmm ter
vicine imkaıı yoksa memleketlerine 
iadesi hakkında 

Encümendedir. 

Dahiliye Vekaletine 
11/T/1931 

5166 Kıdemli Yüzbaşı Vasfi Ef. İz- Ali Karar Heyetince beraati ta ha k-
mit Imk etmiş iken biHl.hare nisbeti aske

,l'iyesi kat ve tekaütlüğünden mahrum 

5167 Rahmi Ef. Elilzi7. 

!'"ıl68 Ş3:kir Ef. Göre hapİhanesi 

!i169 İsmail Ef. Zonguldak 

;JJ70 Recep Ef. Kuşadası 

~ı171 Sait Ef. Kayseri 

ecli l diğine dair Kar:ıra rapteclilmiştir. 

~l!aznun şahıslar viHiyetçe himaye 
edildiğinden bunların hakkmda taki-
ba1 yapılmasma dair 

:l'e<•ili mücaiat kanunundan istifade-

Dahiliye Vekaletine 
24/ XII/ 1930 

:cri hakkında Karara raptedilmiştir. 

Ali Karar Heyetince karara raptedil-
n.iy eıı evrakının Meclisi Alice tetkik 
•:dilmesi ricasına dair Encüınendedir 

~.;üterakim maaşl<;trnıın üç sa.neden-
lı c l'i muamelesi ikmal edilmediğinden 
tı ,srii intacı istirhamrna dair 

Açrkta kaldığı müddete ait maaşınrn 
i ı asil e tekaüt. maaşma miktarı kafi 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5172 Kocaeli Ahmet Ef. v.e Ar. 

5173 Hafız Ömer Ef. oğlu İsmail 
Ef. Adana 

-250-

Arzuhal huliisası 

zam yapılması ricasına dair 

1'ahrir neticesinde tarhedilen vergi
lerinin fazlalığı dolayısile tenzili hak- . 
lun da 
ı:; rmeni emvalinden verilen emiakin 
tı.;scil ve tapuya raptına müsaade 
eıiilmesi hakkında 

;)f74· 'Mustafa Ef. ve arkadaşları AJ'iedilmeleri hakkında 
Trabzon 

51 75 

517G 

Kitapçızade Hafız Emin Ef. 
:M: ila s 

Na~mi .Ef. İstanbul 

h177' Yenişehir Hüseyin Ef. 

;;··78 Mcmet Ef. Silifke 

5179 Sadık Çavl~Ş Ankara 

~.Jaden resminin yüksek olması yü
zünden zımpara madenierini tadil et
nı(;ğe mecbur oldukları hakkında 

1 
Emniyeti Umumiyece hakkında ve-
ı ilen kararın celp ve Mecliste tetkik 
c<J ;ımesin~ da. ir · . . 

.:lO senedenberi tasarruf ettiği tarla
!arının malıatıa· hükumetçe malUlini 
a~,keriyeye tevzi edilmekte olduğuna 
dair 

::'1lüddetinde sayılmış ve tezkeresi alın
mrş ağnamından bu kere rnektum ad
dedilerek beş misli resim istendiğine 
t}air 

Harbi umumide ifa ettiği vazifeyi 
vataniyesine rİıükafaten kendisine ik

ı·amiye ita veya Mecliste münhal 

Muamelesi 

M. M. V ekaletine 
11/1/1931 

' 
Encümendedir 

Maliye V ekaletine 
' 1 ' 

11/1/1931 
Karara rapt~dilmiştir. 

İktısat Vekaletine · 
27/XI/1930 

Dahiliye V ekaletine 
4/11/1931 

Dahiliye Vekaletine ' 
11/ 1/ 1931 

. 
Encümendedir 

l)ir yere kay-rılması istirhamına dair Encümendedir 

5180 · Fİamit Ef. ve Arakadaşları :vıetlıaldar olmadıkları katil mesele-
Niğde s.nden dolayı mahkum olduklarından 

tecilleri istirhamına dair 

;ıı8ı Remzi Ef. ve arkadaşları An- 8ıılahi hal peyda ettiklerinden baki-

Adli ye V ekaletine 
11/1/1931 

talya yei müddeti cezaiyelerinin affına dair Karara raptedilmiştir. 

5182 Ali' Ef. ve· arkadaşları Mersin Kendilerinden gayri kanuni istihlak 

hl83 Nazmiye H . Elbistan 

'· .: .• : : !)(., . 

Yergisi tarh ve tahsil edilmekte oldu-
gi..lna dair 

i.: tvcinin katiHerinin meydana çıka
rılması ve hayatlarının tahtı temine 

· ~i ın masının mahalline iş 'arına dair 

Maliye V ekaletine 
27/XII/1930 

Adli ye V ekaletine 
27/XII/1930 



Kayit 
No 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5184 Paşazade Hakkı Ef. Payas 

5185 Memet Cemil Ef. KırkağaÇ 

5186 M. Behçet Ef. Antalya 

-251-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Yurtluk maaşma mukabil Ceyhanda 
1 

teffiz edilecek arazinin muamelei tef-
fiziyesinin ifasına dair Encümendedir 
Yeni belediye kanunu mucibir.'?e be-
lediye memurları meıp.urini daimeden 
olmadıklarından evvelce hakkında 

verilen karardan dolayı iadei muha-
kemesi istirha.mrna dair Karara raptedilmiştir. 

Selalır hal' peyda ettiklerinden haki-
yei müddeti cezaiyelerinin af.!: İstir-

harnma dair Encümendedir. 
5187 Necati Ef. Mersin Diğer memurlar gibi kendilerine mes-

ken bedeli verilmesine dair Encümendedir. 
' 5188 Abdullah Münip Ef. İst:::nbu! İlga edilen Ali Karar Heyetinde r rw-

cut evrakının Mecliste tetkik ve bir 
karara raptına dair Encümendedir, 

5189 Musa Kazım Ef. İstanbul ·Ka- Esnayi tekaütlüğünde tahakkLı1' lOt-

drköy tirilen 840 l~Ta ikramiyenin temini 

' 5190 · Lıltfi Ef. Ankara 

5191 Osman Ef. Sıvas 

5192 Ahmet Harndi Ef. İstanbul 

5193 Hakkı Ağa Balya 

5194 ' Ethem Ef. Antalya 

5195 Keml Ef. Antalya 

tesviyesi istirhamına dair 

V ergi mektumatr ve kaçakçılığı için 
53 468 liralık ikramiye hakkırım ve
rilmesine ·dair 
Tütün ikramiyesine malUl zabitan ınİ
siili yüzde yirmi beş zammrna dair 

ı Amcasınrn katilleri hakkında mahal
li Hükılmetçe lakaydi gösterilınekte 
olduğuna dair 

Balya hapishanesine verdiği . ekmek 
bedelinin temini tesviyesi istirhamr
na dair 

Ali karar heyetince hakkında verilen 
kararın feshi ve yeniden kararı ad
linin · iüihazına dair 

Şurayi Devlet kararına itirazen en
cümende mevcut mütekaddim arzu-
haline müzeyyel işbu arzuhalin mün-

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedi~. 

Encümendedir 

Adli ye V e kaletine 
12/I/1931 

Adli ye V ekaletine ' 
12/I/193i 

Encümendedir 

derecatrnın nazara alınmasına dair Karara raptedilmiştir. 

5196 Seyfi Ef. Kilis 

5197 Cema.l Mustafa Ef. ve arkadaş
ları Konya 

Kendilerine teffiz olunan emvalin 331 
senesindeki kıymeti mukayyedesi üze
rinden hesap edilmesine dair 
Adiyen İskan edildikleri hanelerinin 
istirdat edilmekte olduğuna dair 

5198 Abdullah Cevdet Ef. İstanbul Ali Karar Heyetinde tetkik edilmiyen 
kararın refi hakkında Dr. Abdullah 

Encümendedir 

lVIaliye V ekale,tine 
24/ XII/ 1930 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5199 lVIemet Ef. Karacaşirvaıı 

5200 Nuriye H. Dedeağaç 

5201 Ali Rıza Ef. lnebolu 

5203 A. Hikmet Ef. Gümüşane 

5204 Ahmet Temel Ef. Ünye 

5205 Mutemetoğlu Nuri Ef. 

5206 lVI. Cemil Ef. Beşiktaş 
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Arzuhal hulasasr 

Cevdet imzalı arzuhalin gönderildiği
ne dair 
Sekiz taksitte ödemek üzere aldıkları 
tarlalarm taksitlerini yirmi senede 

lVInamelesi 

Encümendedir 

ödemesine müsaade edilmesi hakkında lVIaliye Vekaletine 
19/ I / 1931 

Gayri mübadiller ccmiycti tarafından 
yapılan sui istimalih meni ve verilen 
emlakin tapu senetlerindeki kıyınetine 
itibar edilmesine dair 

Malılllere verilccek ikramiyenin bir 
an evvel tevzii hakkında 

Bila sebep jandarmadan kaydının 

Maliye VekaJetine 
12/ I / 1931 

Maliye Vekaletinc 
12/ I/1931 

terkin edilmesine dair Encümendedir. 
Tekaüde sevkedilmek suretile tasfi-
yeye tabi tutulduğu Temyiz lVIahke-
mesi kararına dair olan şikayetine 
cevap · verilmediğinden şikayet 

Kaymakamın gayri kanuni yolsuzluk
ları hakkındaki şikayetlerine bir ne
tice verilmediğinden şikayet 

Üç buçuk sene sonra hakkmda ademi 
istihdam · kararı veren Şehremaneti

nin mağduriyetine sebep olduğuna 
dair 

Adiiye VekalHine 
21/XII/1930 

Dahil iye V ekftletine 
24/XII/1930 

lVIaliye V ekaletine 
12/I/1931 

5207 İbrahimoğlu Mustafa Ef. Ge- lstanbulda ikamete memur mütegal-
ve u deresi 

5208 Ali Riza Ef. Samsun 

5209 Osman Ef. Ordu 

5211 lVInallİm Bahaettin Ef. Urfa 

5212 Aliye H. Ankara 

libeden Osman onbaşının kendilerine 
ait araziye tecavüz ettiğine dair 

Halasından vakıf olan teva:rüs ettiği 
mağazalara Evkaf idaresinin müda
hale ettiğine dair 

İşten el çektirilmiş isede mahkemece 
beraet ettiğ·inclen bir mahalle tayini-

Adiiye Vekaletine 
14/I/1931 

Evkaf U. Müdürlüğüne 
12/I/1931 

ne dair Encümencledir. 
Bila sebep nıuvaffakiyetsizliğine isti-
nat edilerek vnifesine nihayet ve-
rilcliğ·ine dair 
Mua:llim kanunundan istifade etmi
yen müteveffa zevyinin 34 senelik 
hukukuna mukabil ikramiye verilme-

Eııcümendedir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5213 Ali Ef. Emet 

5214 Emin ıısta Yahvaç 

5215 Deretepe Heyeti İhtiyııriyesi 

5216 Hafız Ahmet Bf. Menemen 

5217 Raınıızan Ef. Eşıne 

5218 Sırrı Ef. Kastamonu 

5219 Hameli Ef. Bozkır 

5220 Gazi İsmail Ef. Tut Nalüyesi 

5221 Berber Sait Ef. Aydın 
5222 Galip Ef. Adana 

5223 Emine H. 

5224 Muallim İlhan Ef. Cerablus 

5225 Faik Ef. Kayseri 

5226 İbrahim Ef. Eskişehir 

5227 Ali Ef. Tokat Hapishanesinde 
5228 Muhacir Tahsin Ef. lnebolu 
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Arzuhal hulasasr 

si hakkında 

Aşar borçlarmrn faizlerinin affi hak-

lVInamelesi 

M. M. Vekaleiine 
8/XI/1930 

kmcla Encüınendeclir. 

Ticaret odasının 
göstererek fazla 
şi kay et 

smıflannr yüksek 
para istediğinden 

Arazi vergisinin tezyit edildiğinden 

İktısat Vekaletine 
12/I/1931 

şikfıyet Encüınendedir. 

Maaşının bilfı sebep tenzil edileliğine 
dair 

Borçlanınıı kanunile adiyen iskan e
tlilerek mağduriyetine sebebiyet ve
ri lmemesi hakkrııda 

Tekaütlüğünde ıııaluliyctiııin ııazarı 

itilıar·e ıılınmadığr hııkkında 

Malüline dağ·ıtılacak ikramiyenin bir 
an evvel tevziine dair 
Parasını ve eşyalarını çalan Feyzul
lah hakkrnda mahkemece henüz bir 
muamele yapılmadığına dair 
N efi cezasıımı affi hakkında 
Memurin kanununun maddei mahsu
sasma tevfikan tekaüde sevkedildiği 
halde tahsis muamelesinin sürünce
meele kaldığına dair 

Maliye Veznesine hane taksiti olarak 
veedikleri bin altı yüz liranın iadesi 

Diyanet İşleri R. 
12/I/1931 

Dahiliye Vekaletine 
27 / Xli/1930 

İktısat Vekaletine 
12/ I/1931 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Adli ye V eka1etine 
12/I/19-31 

hakkında Encümendedir. 
Barem kanununun 37 inci maddesinin 
tefsirile mağduriyetten vikayesi hak-
kında Encümendedir. 
Mübadele komisyonundaki matlubu-
ııun verilmesine dair 

Vergi muafiyeti kanununun tatbiki
ne dair 

Mnhkümiyetinin affi hakkında 
Terkeylediği emlake mukabil iskan 
edilmesi hakkında 

Hariciye Vekaletine 
31/I/1931 

Maliye V ekaletine 
12/I/1931 
Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye Vekaletine 
25/XII/1930 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

- 254-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

5229 Mustafa Ef. Adanalı Badatta 'l'abiiyete geçmesine müsaade edil-

5230 Sezai Hasan Ef. Sıvas 

5231 Hukuk Fakültesi Agah B. İs
tanbul 

5232 Halil Hilmi Ef. Ordu 

5233 Zelıra H. Bursa 

mesine dair Encümendedir. 
Maliye Vekaletinin emrile elli bin 
lir-a sarfederek yaptırdığı değirmeni-
nin başkasına verilmemesi hakkında Encümendedir. 
Tekaütlüğünün refi ile iadei memu-
riyet ettirilmesi hakkında Encünıendedir. 

Tekaüde sevkedildiğinden iadei me-
mur.iyeti istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

Yeni Türk harflerinin kabulü dolayı-
sile matbaaeriara verilecek ikramiye-
nin biran evvel verilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

5234 Memetoğlu Faik Ef. Geyve- Milli mücadelede malul kaldığından 
nin Y rlanlr karY:esinden 

5235 Kocaeli Nuri Ef. 

5236 Harnit Ef. Bayburt 

maaş tahsis edilmesine dair · Encümendedir 
Mahkemei Temyiz kararında vaki 
olan hatayi adlinin affı ile zayi olan 
hakkının iadesine dair 

Hazineden matlubu olan hane bede
linin tesviyesine dair 

Maliye Vekaletine 
15/ I / 1931 

Maliye Vekaletine 
19/I/1931 

5237 lVlauavgat hapishanesinde Fev- Sırkat filinden dolayı mevkuf oldu-
zi Ef. ğundan mahkeme kararile kefaletle 

tahliyesine dair Adiiye V ekaletine 
19/ III/ 1931 

5238 Hüsnü Ef. Eskişehir 

5239 Musa Ef. Cebelibereket 

5240 Cavide H. Ankara 

5241 Cavide H. Ankara 

5242 Dudu H. Niğde 

5243 Boyacıyari İskender 

5244 Rüştü Ef. Adapazarı 

Bila sebep tasfiyeye tabi tutulduğun-

dar şikayet Karara. raptedilmiştir. 
Tckaüt maaşma zam yapılması hak-
k ında 

İmar Müdürlüğünün, arsala~·ın tev
hit ve tevzi kanununa muhalif hare
ket ettiğine dair 

Bahçe ve hanesinin İmar müdürlü
ğünce yol olarak kesilmesine müsa
ade edilmemesi hakkmda 

Vefat eden oğlundan müstahak ol
duğu eramil maaşının bir an evvel 

Maliye V ck~i.letinc 
19/I/1931 

Dahiliye V ekaletine 
22/I/1931 

Dahiliye V ekaletine 
22/I/1931 

verilmesi hakkmda Karara raptedilmiştir. 
Emlakine gayri kanuni olarak büku
metin vaziyet ettiğine dair 

Avukatlık yapabilmesi için altı ay 
ıneccani staj görmesinin mağduri-

Maliye V ekaletine 
22/I/1931 

yetini mucip olacağı hakkında Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5245 Harelanbo Ef. !stanbul 

-255-

Arzuhal hulasast Muamelesi 

Avukatlık yapmasma müsaade edil-
mesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

5246 Harndi Ef. ve arkadaşları. An
kara 

5247 Tahsin Ef. !stanbul 

Emlaki metruke hanelerine icar ver-
diklerinden muvakkat tazminat ve-
rilmesine dair Encümendedi r. 

Heyeti mahsusa kararmm refi hak-
kında Encümendedir. 

5248 ]ievzi Ef. İzmir Y oğusla vyadaki ormanrna mevzu 
haczin ref ve izalesi hakkındaki ev-
rakmm bir an evvel intacı hakkında Encümendedir. 

5249 İsmailoğlu Memet Ef. Erdek Eşkiya tarafından yapılan tecavüzün 
menine dair-

5250 Gedikoğlu Hakkı Ef. Çankırı Mükafatı naktiye istirhanuna dair 
5251 Hilmi Ef .. Beşiktaş 1'ekaütlüğünün refi istirhamına dair 
5252 Hüseyin Ef. Batarnı Arazi teffizatında yolsuzluk yaprl

drğrna dair 

5253 Dört idam malıkumu Kasta- B. NI. M. derdesti tetkik olan idam 
m onu kararını havi evrakın adilane tetkiki-

Dahiliye V ekaJetine 
25/XII/1930 
Encümendedir 
Karara raptedHmiştir. 

Maliye Vekaletine 
19/ I/ 1931 

ııe dair Hıfzedilmiştir. 

5254 Süleyman Ef. Samsun 

5255 Yeni haldeki bütün ·esnaf 

5256 Uzun Bey karyesi ahalisi na
mma ,aza Memet Ef. İzmit 

5257 !bı-ahim Fevzi Ef. Art-vin 
5258 Süleyman Ef. Lülebür~·az 

5259 Habip Ef Hancılar karyesi 

Tccili mücazat kanunundan istifade-
silc affı hakkmda Karara raptedilmiştir. 

Yeni haldeki bütün dükanların mute-
dil bir fiyatla verilrp.esine dair Karara raptedilmiştir. 

•rahriri müsakkafat komisyonunca 
takdir edilen kıymetlerin haddi Hi

. yika ibiağı hakkında 

Mü terakim 
hakkında 

maaşlarrnrn verilmes· 

Aşar borçlaı·mdan dolayı haczedilen 
ar·azisinin iadesi hakkında 

Mali'ıliyet evrakının tesrii intacı hak
kında 

lVf al iye V ekaletine 
22/I/1931 

Maliye Vekaletine 
21/T/1931 

Maliye VekaJetine 
22/I/1931 

M. M. Vekaletine 
22/I/1931 

5260 Mustafa Ef. ve arkadaşları Emvali metru keden aldıkları emlak 
Balıkesir bedelinin yirmi senede ödenmesine 

dair Karara raptedilmiştir. 
5261 Kobakoğlu !smail Hakkı Sam- !skan Umum Müdürü Sabıkr Hacı 

sun Memet Beyin yanlış mütaleasr hak
kında evvelce vermiş olduğu İstİda

sına bir karar verilmesine dair Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5262 Ali Natık Ef. Demirci 

5263 Faik Sabri B. Manisa 

5264 Zekiye H. 
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Arzuhal bulasası 

Halı ticaretimizi sektedar eden Tib
r·is halılarının gümrük rüsuımından 

Muamelesi 

muaf olmaması hakkında Encümendedir·. 
Mahkemesinin başka bir mahalde 
rüyet edilmesine dair Encümendedir. 

Kars mua.hedesinin 13 üncü maddesi 
mucibince eınvali gayri menkulenin 
rnuameJei ferağiyesinin ikmali İstir

harnma dair 
Konya Delik Nahiyes.i Heyeti Kazalarının ipkası istirhamına dair 
İhtiyariyesi . . . . 

5265 
Encümendedir. 
Dahiliye Vekaletine 
.22/I/1931 

5266 Saİmoğlu Rifat İstanbul Münasip bir vazifeye tayin edilmesi 

5267 Yeni hal esnafları Ankara 

· 5268 Hakkı Ef. İsparta 

5269 Rifat Ef. Niksar 

istirhamına dair 

Yeni insa edilen haldeki dükkanların . . 
Dahiliye V ekaletine 
22/I/1931 

icar bedelinin indirilmesi hakkında Karara raptedilmi-ştir. 
Mütevellisi olduğu hanın evkaf ida-
resince vaki müdahalesinin meni hak-
kındaki istidasnun bir an evvl intacı 
hakkmda Encümendedir . . 

20/Xl/1930 ta.rih ve 5146 numaralı 
iadei memuriyeti istirhamına dair 
olan istidasına lahikai maruzatı Karara raptedilıniştir. 

G2i0 Ko. 4 A. 131 B. 2 K. Yüzbaşı Divam• Temyizi Asekerice verilen ka-
Emin B. rarda hatayİ adli olduğundan huku. 

5271 Mustafa İsmail Ef. Şoför 

5272 Necip Ef. Bursa 

5273 ijamidiye Muhtarr 

5274 Ahmet E!. Sivrihisarın Hamam 
Karahisarı köyünden 

' . 

5275 
... ; 

Yüzbası İşınail Hakkı Ef. 
' . ' 

5276 Leon Şenman İstanbul 

ku kanunisinin verilmesine dair Encüınendedir. 

Bafra adliyesindeki matlfıbunun bir 
an evvel verilmesine dair Encümendedir. 
Bursa Defterdarlığınca haksız tarhe-
dilen kazanç vergisi için verdiği is-
tidamn elan intaç edilmediğine dair -Encümendedir. 

Hamidiye karyesinin Bolvadından 

fekkile Afyona rapt ve ilhak edilece-
ğine ve bunun gayri kanuni olduğuna 
dair 

Eşhasr mütegayyibeden gayri resmi 
satm aldığı tarlası hazinece istirdat 
edildiğinden bedelinin tesviye. i is
tirhamına dair 

. 
Tekaüt kanununa bir madde ila vesile 
milli mücadelede çalışıp tekaüt olan
lara zam yapılması hakkında 

_ Barodan verilen terkini kayıt kararı
mn refi ile bir an evvel mesleğine 
iadesi istirhamına dair 

Dahiliye V e kaletine 
24/I/1931 

Maliye V ekaletine 
24/I/1931 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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An:uhal huHlsası Muamelesi 
-----------

5277 Ali Aslan Ef. Kütahya Balı- Hamil ol~uğu beyaz şcritli istikUll 
ke.<>ir hattı depo memuru 

5278 F'uat Rcmzi Ef. Ankı,ıra 

G279 Hüseyin Ef. Batnın 

5280 Ccmnl Ef. İstanbul 

fi281 Mut.talip Ef. -Sıvas 

5282 İdris ve arkadaşları Konya E-
. reğlisi 

G283 Maçkada Kaskatioğlu Sülcy-
man Ef. 

G284 Hüseyin Ef. İstaflbnl Halata 

5285 Hklayıet Ef. Düzcr 

5286 Fik~ ·i Ef. Yozg:at 

5287 Zeynep - Dörtyol 

5288 Ziyaoğlu Fikri Ef. Yozgat 

5289 Hüseyino.ğlua Hami 

5290 Harnit Ef. Yozg·at 

madalyasr şeridinin kırmızıya tahvili
ne dair 

Açığa çıkarıldığ·m.dan iadei mcmuri
yct.i istirhamma. dair 

Jı.ialiye V ekal(}tindcki alacağı hakkın
da bir karar ittihaz rdilincej e de
ğin üç b~tı- lira avans verilmesi hak
km-da 

Usttlsüz .olaraık tarhedilmek istenen 
kazanç vergisinin kendisinden alınma
masına dair 

Ahat deği-rrncnin·in k-endisine verilmc
si hakkındaki Memurini lVIuhakemat 
Eı;ıcümeninin 12/ III/ 334 tari:h ve 
227/212 numaralı kararının tatbikr 
ve hakkının verilmesine dair 

. !Liva-t makinelerinin tazminat bedeli
nin kendilerin~ itası hakkında 

Ha:z·ine aleyhine olarak yapılan sui 
ist.irnalin tahkikine dair 

J\l[a.liy.c Vekfdetipdeki alacağının verji-

Karara rapt.cdilmişt.ir. 

Dahiliye V ekaJetine 
20/ XII/ 1930 

'\iali:yc Vekaletine 
17 /XII/1930 

Encümendcdir 

Encümendedir 

Karara raptedilmiştir . 

J\l.ııliye VekiUetine 
24/ I/1931 

mesine dai'I' Encümendedir 
Tütün. İnhisarmdak'i vazifesine tc•k-
rar alınması hakkında 

Kırşehir Müddei Umumisile hapis
hane müdürü hakkında Adiiye Vekil
Ietine va:ki ola-n şikayetinin cevapsrz 
kaldığr haJkkıncl.a şi.kayet 

Oğlu İbra·him~n mabkfımiyetinin a:ffi 
hakkında 

Emlaki metrnkeden aldıkları emia
kin yirmi senede ödenmeleri istir
hamnıa dair 
lVIütegallibeden !stanbnlda ikamete 
memur edilen Osman Paşanın emla.
lerine tesahiip ettiği hakkmda 

Enıl.aki me.trıı.ık,ede1ı aldıkları emlak 
ve a,razi bedellerinin yirmi senede ö-

Fncümendedir 

'VlfLlıye Veki.\letiııe 

3/II/1931 

Adliye Vekftletine 
24/I/1931 

Encümended i ı· . 

Adliye Vekaletine 
24/I/1931 

.denmel.eri .hakkında Ene.ümande.dir. 



Kayit 
No 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5291 Malul Zakir Ef. İstanbul 
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Arzuhal hulasası 

Tekaüt hakkından mahrum edildi· 
ğine dair 

5292 Agah B. · çocukları. . Samatya Mülga Harbiye Nezareti mutemedi 
Agah Bey ailesine tahsisatı mestu
reden verilmiş olan paramu istirda

. dından sarfınazarla hanelerine vazo-

Muamelesi 

M. M. Vekaletine 
24/I/ 1931 

lunan haczin retine dair Karara raptedilmiştir. 
5293 Bedri Ef. Yozgat 

5294 Hasan Hüsnü Ef. Fatsa 

5295 Alıdülbaki Ef. Ankara 

5296 Memet B. Tekidağ 

5297 Yusuf Ef. Beyoğlu 

5298 Hakkı Ef. Yenişehir 

5299 Ali B. Ulupınar P ertck 

Uhdesindeki değirmene tahrir ko-
misyonunca fahiş kıyınet takdir edii-
diğine ·dair Encümendedir. 

Kadro harici çıkarılarak halen maaş 
ve harcıralı verilmediği ve bir me
muriyete de tayin edilmediği hak
kında 

Rükumeti , sakıta . divanı lıarbince 

malıkum ve rütbesi refedildiğinden 
suçunu:n ten~ip buyrulacak makamca 
tetkik edilerek icrayi adalet edil
mesine dair 

Mcmuriyetine iadesi hakkında Devlet 
Şurasınca verilen kararın infazı hak-

Maliye V e~aletine 
24/I/1931 

Karara raptedilmiştir. 

kında Encümendedir 

Bakırköy fabrikaları kara barot şube
sinde çalıştığı müddete ait 180 lira 
matlubunuti · i ta edilmesine dair 

Bermucibi ilam kendilerine tahsis 
edilen baltalığın verilinesine dair 

Bergamalı Topaloğlu Alımedin müte
gallibelik yaptığına dair 

Encümendedir 

Adliye Veka1etine 
24/I/1931 

Dahiliye Vekaletine 
27 /XII/ 1930 · 

5300 Şerif B. ve arkadaşları 1stan- Barem kanunundaki maddeye tevfi-
bul Kadastro memurları kan ücretlerinin maaşa tahvili istirha-

5301 Behcet B. Nazilli Noteri 

mına dair 

Harç pulları aidatı beyiyesinden olan 
matlubunun elan · tesviye edilmediğin
den şikayet 

5302 MalUlini askeriyeden Basri Ef. :Malul gazilere verilecek ikrami?eden 

Ma:liye'' ·V ekiiletimi 
. 25/I/1931 

Maliye V ekaJetine · 
25/I/1931 

kendilerine az verildiği hakkında Encümendedir · 

5303 Muzaffer B. Niğde Haksız olarak tekaüde sevkedildiğin-
dan rütbesinin iadesi hakkında Encümendedir 

5304 Ziya Ef. Gazi Antep Hapishanenin soğtikluğundan şikayet Encümendedir 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5305 Ahmet Ef. Niksar 

5306 Osman Ef. 

5307 Hacı Hüseyinoğlu Derviş Ef. 
ve arkadaşları Yarınadan köy 

5308 Nazmi B. Sereıli 

5309 İsmail B. İçel 

5310 Ali Ef. Burdur 

5311 Hamit B. Yaylaköy 

5312 Fazıl B. zevcesı Lutfiye H. 

-259-

Arzuhal bulasası 

Baro olnnyan yerlerde icrayi vekalet 
edebilmeleri için kanunun bu suretle 

Muamelesi 

tadili hakkında Karara raptedilmiştir. 

Nuhiye ~üdürü ve jandarma kuınan-
danının · pederine işkence yaptıkları 

hakkında 

Develeri için kazanç vergisi vermele
ri mağduriyctini mneip olduğu hak
kında 

9 -XI- 1930 da takdim ettiğim arzu
halinin neticesinin bildirilmesi hak
kmcia 
Mütebaki mahkumiyetlerinin af veya 
tecili istirhamma dair 
Teşvikı sanayi kanunundaki muafi
yete rağmen kendilerinden kazanç 
Yergisi talep edildiği hakkında 

Yedi sene evvel kendisine teffiz edi-
len zeytinliğin bu kere başkalarına 

verildiğinden şikayet . 
Harpten mütevellit bir hastalık neti-
cesinde vefat eden kocasından mu-

Dahiliye V ekaletine 
22/ XII/ 1930 

Maliye · V ekaletine 
25/I/1931 

Eneümendedir 

Karara raptedilmiştir.-

Maliye V ekaletine 
31/I/1931 

Encümendedir 

hassas maaşının azlığından şikayet Encümendediı:: 

5313 Kocaeli 
Heyeti 

Çayrrdivanı İhtiyar . Tahriri arazi komisyonu tarafından 
fazla vergi takdir' edildiğinden şika-

5314 Varto Varidat Ka. Memet Ef. 
yet Eneümendedir 
Mal müdürünün garezine uğrıyarak 
vazifesine nihayet verildiğine dair Maliye Vekaletine 

26/I/1931 
5315 Konya Sıhhat Müdürü Sabıkı Askeri tıbbiyesinden neşet ettiği hal- . 

Saffet B. de sicilli tababette istihdam edildiği 
için tekaüt müddetinin noksanı he-

5316 Bartın: Anonim şirketi müdü
rü Memet ve arkadaşları 

5317 :mrzurum : Şahin Dursun 

5318 Balıkesir : Yusuf Ef. 

sap edildiğine dair Encümendedir 

Tathir edilmiyen Bartın boğazmm 

masarifi tatlıiriyesi olarak muhasebei 
hususiyece kendilerinden para iste
nildiğinden şikayet 

Kasaplık sığırlarının hastalık iddia
sile İstanbula sevkine müsaade edi,l
memekte olduğuna dair 

Validesine hidematı vataniye terti-

Dahiliye Vekaletine 
25/XII/1930 

İktısat Vekaletine 
27 /XII/1930 

binden maaş tahsis edilmesine dair Encümendedir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve :ı.flrcsi 

5320 Ali Ef. Ayancık 

5321 

5322 

5323 

Malatya Beleeliye Reisi N ai m 
B. 
Drrarna · mnhacirleri nanıma 

YnsHf Ef. 
Bergama: Mustafa Ef. 

5324 Akhisar: Fevzi Ef. 

5325 Belediye Reisi Ömer B. Maç
ka 

5326 Kocaeli Divan karyesi ahalisi 
nanuna Muhtar Meınet Ef. 

-260 . 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Şehit olan oğlundan tahsis edilecek 
maaşm bir an evvel'intacı hakkında M. M. Vekaletine 

26/I/1931 
Tütün zeriyatı memnuiyetinin refi 
istirhamma dair 
Mübadeleten verilen emiakin tapu se
nedinin kendilerine itası hakkında 
Bergama hapisanesine verdiği ek
mek bedelinden alacağının itası hak
kında 

Vazife başmda malul olmuşken bu ci
het nazarı itibare alınmıyarak aleHlde 
tekaüt maaşı tahsis edileliğine bu 
bapta icrayi adalet buyrulmasma 
dair 
Sıhhati un:ıumiyeyi muhafazatan ka
zaya bir doktor tayin ve izarnma 

Encünıended ir. 

Encümendedir·. 

Adiiye Vekaletine 
25/I/1931 

Encünıendedir. 

dair Karara ra.ptedilnıiştir. 

Takdir komisyonunca takdir edilen 
kıymetirı hakiki nisabıııa tenzili hak-
kında Encümendcdir. 

5327 Dokuzuncu Kolordu Muhasebe- Terfi müddetini ikınal ettiği halde 
cisi Ali Nuri Ef. 

5328 Yeniköy Ahmet :F'ahri 

5329 Yozgat Nizam Ef. 

5330 Amasya Kayalat· rnübadillerin
den Nurettin ve arkadaşları 

5331 İstanbul Tütün lnhisarı Muha
sebecİsİ !smail Ef. 

5332 Samsun Muhsine H. 

5:333 C:elibolu Yalıide H. 

hala terfiden maln·uın edildiğinden 

icabı madetetin ifasına dair Encümendedir. 
Açıkta kaldığı müddete ait maaşları-

mn ."erilmesi hakkında Eneüınencledir. 

Ma.nifaturaya ait olarak alman bele-
diye duhuliye resmi hakkmda Dev-
let Şurasına verdikleri istidamn tet
krkı hakkında 

A ltı ve daha fazla çocuklara malik 
hulnndtlğundan hÜkuınetçe kendileri
ne nıuavenet yapılınası hakkında 

'l'anzifat rüsnmu için belediyece taz
yik edilmemeleri hakkında 

1306 senesinde Hicazda Araplar ta
ı-afmdan yakılan evine mukabil İs

tanbul veya Ankarada bir ev verilme-

Dahiliye Veldletine 
25/I/1931 

Encümendedir. 

Dahiliye Vekaletine 
25/I/1'931 

sine dair Encümeııdedir. 

Mahkum olan kocasının affi istirha-
mına dair Adiiye Vekaletine 

26/I/1931 



Kayit 
No 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

- _26H 

· Arzuhal bulasası Muamelesi 

5334 Mesudiye Nuri ve ·arkadaşları MübadeJey:e tabi tutulduklarmd'aı! 

5335 Artvin S. Hikmet 
5336 Üsküdar Memet Ef. 

5337 İstanbul .Ayşe Pembe H. 

5338 

5339 

5340 

Bursa Beşevler Karyesi Hey
eti İhtiyariyesi 

Manisa Yusuf Ef. 

Elaziz M. Yunus E:t. 

5341 İzmir Srdrka H. 

5342 

5343 

Erzincan Rıza Ef. ve arkadaş
ları · 

Karahisar Caferoğlu İbrahim 

Ef. 

5344 Keşan T'ahsiu 'Ef. 

5346 · İst.aiıbul Enise H. 

5347 İzmir Fuat Salih Ef. 
5348 Ankara Şahari Ef. 

5349· İstanbul Pa:nayot Mavridi 

iskfı.n edilmeleri hrukkmda Maliye Vekaletine 
11/I/1931 

Tekaüde sevlıiedilmemesi hakkında · . En:cümend~diı•. 

. Ali Karar Heyetinin ·ikmali vazife e
derek tati li f;:ı,a.liyet etmesine mebni_ 
haklarrndfl]d heyeti mahsusa kara-
mu ref ve affedilmelerine dair Encümendedir. 
Vefat eden kardeşinin yegane varisi 
kendisi o~duğundan maaş ta})sisi istir-
hamına dair 
Arazilerine tahrir komisyonlarınca 

fa ıla kı~met ta kd ir edildiğinden ye
niden tahrir yapılmasına dair 
f'azl'a olarak verdiği kazanç vergisi
nin iade edilmesine dair 

Şahsen ve vekah~ten AdliyP \- ekale
tinde bulunan işlerini iğbirar ııetıccsi 
olarak tehirini ve gayri kanuni tehir 
den ve '32 'gün hapsine emir veren 
sabiic AdJiye V ekili M. Esat Bey le 
Müddei Umumi Osman B. haKkmda 
takibatı kanuniye ifasma dair 
Umumhanclerin tekrar hişadıra :nü-

Encümeııd~diı:. 

Encümendedir. 

Maliye Vekaletine 
25/l/1931 

Encümendedir 

saadc 'edilmesi hakkında Encümendedir 
Hareketi arzdan mut.azarrrr olan fe-
laketzedelel'e Hükümctçe muavenet 
yapılması hakkında 

İskan 'suret.ilı:: verilen emlak ve arazi, 
lerinin ellerinden alnıdığına ve otur-
duldarı müddete ait ' icarlarm H ükü-
metçc talep edileliğine dair 
Münasip bir vazifcye tayini istirha
mma dair 

İskanı için emvali metrukeden bir 
hane verilmesi hakkında 

İ stiklal madalyasr talebine dair 
lVfalüliyetine binacn dereec üzerinden 
maaş tahsisine daİr 

İstanbul borsasrnda haksız olarak 
kaydı terkin edildiğinden kaydının 

yeniden İcrasına .müsaade edilmesi 

E ncümen'dedir 

E ncümondedir 

Ma·1iye V ekalotine 
28/XII/1930 

Dahiliye V ekaletine 
'29/ XII/1930 
Encümendedir 

1\1. M. Vekale.tiııe 

9/XII/1930 

istirhamma dair Karara rapt.edilmişt.ir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5350 Galip Kemali Ef. İstanbul 

5352 Ankara: Hasanoğlu Hüseyin 
Ef. 

5353 Mudanya : Esat Ef . 

5354 Biberzade Halil 
Akşehir 

ve rüfekası. 
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Arzuhal hulasası 

Arzuhal Encümeninin 7/VI/1930 ta
rih ve 504 numaralı kararmm Heye
ti Umumiyece tetkiki hakkında 
Satm aldığı evden çıkarıldığmdan 

hukukunun vikayesi istirhamma dair 

31,38 senelerine ait güzeşte ve aida
tından matlubu olan mebaliğin alei
emsal itası hakkmda 

Hazineye olan borçlarmm 
tirharnma dair 

tecili is-

5355 İstanbul : Hüseyin Tevfik Ef. Ali Karar Heyetinin ikmali vazife 
etmesinden dolayı hakkmdaki mua
melenin intaç edilmediğine ve bu 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

M. M. V e kaletine 
26/I/1931 

Maliye V e kaletine 
26/ I / 1931 

bapta icrayi adalet edilmesine dair. Encümendedir. 
5356 Kırşehir : Sait Ef. Kesirülayal olduğundan aldığı teka

üt maaşı da kafi gelmediğİnden mua-
venet talebine dair Encümendedir. 

5357 Isparta: Abdülbaki Ef. ve ar. Fahiş nisbette tarhedilen müsakka-
fat vergisinin haddi layikma tenzili 
hakkında Encümendedir. 

5358 Tapu ve kadastro memurları Tapu ve kadastro heyeti memurları-

5359 Ankara: Lı1tfi Ef. 

5360 Çikarlı karyesi: Muhtar Ali 
Ef. 

5361 Ordu: Ma.hmut Ef. 

5362 Samsun Hüseyin B. refikası 

Dilher ·H. 

5363 İzmir Salahaddin Ef. 

5364 Tarsus Ahmet Aziz Ef. 

mn da harem kanunundan istifade 
etmeleri hakkmda Encümendedir. 

İlıbar ettiği kaçak eşyadan dolayı 

ikramiye talebine dair Encümendedir. 
Arazilerine takdir edilen fahiş kıy-

metin haddi layikına tenzili hak-
km da 

Emlaki milliyeden aldıkları emlaki 
yirmi senede ödemeleri hakkmda 

Kendisine tahsis kılman haneye fahiş 
kıyınet takdir edildiğinden haddı la
yıkına tenzili hakkmda 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affı ve
ya tecili hakkında 

Adana - Nuseybin demiryolları kum
panyasmill yolsuz muamelelerinden 

Encümendedir. 

Maliye V ekaletine 
25/I/1931 

Maliye V ekaletine 
25/I/1931 

Adliye V ekaletine 
25/ I / 1931 

. şikayet Karara raptedilmiştir. 

5365 Anamur Dava vekili Nuri Ef. Mevcut kadroya bir hakim bir İcra 
ve Ar. memuru ve bir zabıt katibi ilave etti-

rilmesi hakkmda Encümendedir 



Kayit 
No 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5366 Ünye Süleyman Ef. 

5367 Aydıncık Halil Ef. 

5368 İstanbul Rıdvan Ef. 

5369 Ankara Bekir Ef. ailesi Şazi

met H. 

5370 Ankara Recep Ef. 

5371 İstanbul : Şahver H. 

5372 Ankara : Esam H. 

5373 Maraş: Rüştü Ef. 

5374 Devrek: Hilmi Necati Ef. 

5375 İnebolu : Hüseyin Ef. 

5376 Sıvas : Ömer. Şemsi Ef. 

5377 Trabzon: Sabriye H. 

5378 Maçka: H. Hadi Ef. 
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Arzuhal hulas~sı 

Tasfiye kararı refedildiği cihetle açık
ta kaldığı müddete ait maaşlarının 

Muamelesi 

verilmesi hakkında Bı uümendedir .. 
Emvali metrukede11 aldıkları emlak 
bedellerinin yirmi :;ıenede ödemeleri 
istirhamına . dair 

Emvali metrukeden aldığı apartman-

Maliye V ekaletine 
26/ I / 1931 

dan Celal Be,yin çıkarılması hakkında Enc;.kı cndc<lir 

Müteveffa zevci Mülazİm Bekir Efen-
dinin şerefi , askeriyesine hürmeten 
kendisinin bir vazifeye tayinine dair Dahiliye Vekaletine 

11/I/1931 
Düşman tarafından ihrak edilmiş ola:n 
matörüne tazminat itası hakkındaki 
arzuhaline raptedilmek üzere icap 
eden vesaiki takdim ettiğine dair Encümendedir 
Babaşınm vefatı üzerine imarnet ve 
hitabetin oğluna tevcihi istirhamına 
dair Karara raptedilmiştir. 

Vaziyet edilen emvali hakkında An-
kara Defterdarlığında mahfuz 224.7 
numaralı dosyanın encümence tetkiki 
istirhamına dair Encümendedir. 
İcra ve iflas kanununa borçlunun ha-
pis edilmesi 'için bir madde ilavesi 
istirhamına dair Encümendedir. ' 
Hazineden matlubu olan istihkakı-

nın bir an evvel verilmesi hakkında 
On üç sene müddeti hizmeti varken 
tekaüt talebi isaf edilmernekte oldu
ğundan 16, 83 numaralı kanuna tev
fikan hakkında muamele İcrasına 

dair 
· Evkaf İdaresince emanet sureti le alı
nan ceza bedelinin kendisine 'veril
mesine dair 

. 1 

V efat eden hemşiresinin servetinden 
istifade etmesi hakkında evvelce ver
diği arzuhaline cevap verilmesi hak-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Evkaf Umum Müdür~ 

lüğüne 

5/II/1931 

kında - Karar& rapted.ilmiştir. 

Tekaütlüğünün refi ile iadei memu-
riyeti ve imkan görüldüğü takdirde 
tekaüt maaşının haddi layikına ibia-
ğı hakkında Encümendedir. 



Kayit 
NO 

5379 

5380 

5381 

Arzuhal tıahibinin isim 
ve adresi 

Maçka : H. Hadi Ef.. 

Anka<ra•: Şehit Memet Ef. pe-
deri Ali Ef. 

r_,fıtfi Ef. Ankara 

' 
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'llekaüt- ma:aşmm · haddi layikma ib-
· l ağı -na·kkında · · Encümendedir. 
Şehit ·M em et Efendinin muhallefatı 
h-akkında-· ··· Eneümendedir-. 

-Memurin kanununun muvakkat mad-
desine tevfik-an ta:sfiyeye tabi tutul-
duğundan almadığı maaşlarının ve-
rilmesi hakkında Karara· raptedilmiştir. 

5382 Rıza Ef: Artviıi Arazi vergisinin · yahhş ve fahiş tak-
dir · edildiğinden haddi layik-ma ten-
i lli hakkm.da Encümendedir. 

5383 Um-timi ınühadiller mi.ınına 'td
ris Ef. -ve arkadaşları Burdur 

Borçlanma kanununa tevfik-an yede-
rindeki eınvalin bedellerini ahval 
dol~yısi l e veremedikleri hakk-mda 

5384 Adil Ef. ve. ark-adaslar.ı Dev:let 'I,'ekaüt . aidatı verilmek suretile idare-. . .: . 

Demiryollan memur-larından 

/ 

5385 Döşemecizade · M-eınet Reşit Ef. 

5386 

5387 

İstanbul 

EıninoğJu .. M:em.et Ef. 

Manisa 
Faik B. İ:znıü~ . 

5388 Ali Kemal Ef. Bodı:ıum 

ler.inde müstahdem' bazı ınemurin te~ 
adül kanunundan istifade ettikleri 
halde kendileri bundan mahrum kal
clık l a_rından ,olbaptaki macldei kanu-
ııiyenin· tefsiri hakkında 

Fazla olarak almaı;ı_ istihlak vergisi
nin iadeşi · hakkmda 

Mahkumi:xet kararmm. t etkikile affi 

hakkmda 
Kadastro müfettişliğine tayini İstir

harnma d;,ı.iı: 

J~angava ile -longa sünger· saydı mem
nni:y-etiinin ref-i istirhamma dair 

5389 M em et ]3; Doğ·finbey Belediye N ahiyelerindeki sulılı '. mahkemesinin 

Reisi 

5390 Hamza Ef. İstanbul 

5391 Salih Ef .ve aı·kadaşlan Koca
eli 

ipkası ist1rhamıııa dair 

Maaşma nurkabil eınla.k verilmesi 
hakkmda 
Takdir- olunan vergi kıymetlerinin 
fazla lığına binaen h~ ddi layıkma ten-

Maliye Vekaletine 
4/ II/ 1931 

N afıa V ekaletine 
31/I/1931 

M'aliye· V ekaletine 
3/II/1931 

Enciimendedir. . ··;.ı 

Ençiimendı:ıçlir 1 1 

Maliye V ekaJetine 
5/II/1 931 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ziline <l. aiı· Encümend(!.<;}İr, 

5392 Mahmut Ef. ve arkadaşları Emvali metrukeden almış oldukları 
Develi emlak ve araziııjn bor Çlanma kanunu

na tevfikan· yirmi · senede ödemeleri 
istirlüimma dair· · Maliye· V e kaletine 

3/II/1931 

. __ ı 



Kayit 
NO 

5393 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

Ahmet Ef. ve arkadaşları 

5394 Halisoğlu Edip Ef. 
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Arzuhal bulasası 

Emliiki metrukeden almış olduklan 
emliikin yirmi· taksitte ödemeleri hak
kında 

Belediye kanunun 89 uncu maddesi-

Muamelesi 
\ 

lVIaliye Vekilietine 
5/II/1931 

5395 Rüstem Ef. Zonguldak 
nin tatbi~ edilmesi istirhaınrna dair Encümeridedir. 
Tegayyüp eden Rober Felekciyan 
Efendiden mutlubunun Hükfımetçe 

satılan emvali gayri menkule bedelin
den veri lmesine dair 

5396 Ahmet Ali Ef. Ilıca Nahiyesi Gayri kanuni hakkında verilen tas-

·ıvı aliye V ekiiletine 
5/II/1931 

lVIüdürü fiye kararrnm refi hakkında Karara raptedilmiştir. 
5397 Biirhaniye C. H. F. R. ·Edremite nakledilmekte olan ağır ce

·za niahkemt:ısinin Burhaniyeele ipka 
edilmesi istirhaımna .dair 

5398 Rifat Ef. Niksar sı:1bık posta Tasfiye kararrnın refine dair 
memuru 

5399 Akif B. İstanbul Evvel ce haciz vazolunan üç -sandık 
derisinin gümrük ı·esıni almarak ken
disine iadesi hakknıda 

5400 Osman Ef. Yabanabadm Ça- Resm~ qıhsatl<ı. katiyat yaptıkları hal-
tak Karyesi Muhtarı de tetkik ve tahkik edilmeden ke

l'estel.erinin ınüsadere edildiği hak
kında 

5401 Emin Ef. Erzurum 
lVIüdürü Salııkı 

Tahrirat Kendisinin ve hemşiresinin oturduğu 
,iki: haphanenin tahsis muamelesi mev
cut iken Arzuhal E.ncümeninde bu 
hanelerde kira ile oturduğu hakkm-

Encüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye Encümenine 
31/I/1931 

.. ' 

. Karara raptedilınişti~·. 

da verilen kararın yanlış olduğu ve , 

5402 Aliye H. Merhum ŞeyhülisHim 
Musa Ef. Refikası 

5403 Miralay Ziver B. Eliiziz 

5404 Rıza Ef. Fethiye 

5405 Ahmet Mhcip Ef. Balrkcsir 

yeniden bir karar verilmesi hakkmda Karara raptedilmiştir. 

Zeveinin memlekete yaptığı hizmete 
mukabil emsali gibi kendisinin de ter-
fibi. ahvaline müsaade buyrulmasr 
hakknıda 

Yeni tekaüt kanununa tevfiken maaş 

Butçe Encüın(mine 
~ı ;u:ı;;ı931 

tahsisi istirhamına dair l~n cümendedir 

Emvali metı·ukeden kendilerine veri-
len arazinin em.sali gibi bulunduğu 

kazadan tahsisi hakkmda 

Ali Karar Heyetinin ikmali faaliyet 
etmesine mebni hakkındaki evrakın 

Meclisçe tctkik ve kararı adi l ittiha
zma dair 

:r...: ·,-: cünwndellir 

Maliye Vekilietine 
~i / TJ /19.31 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5406 İbrahim Ef. Keşan 

5407 İsmail Hakkı Ef. İstanbul 

5408 Hasan Ef. ve ar. Devrek 

5409 Ahmet Şükrü Ef. Yozgat 

5410 Faris Ef. Bursa 

5411 Zekiye H. Gazi Antep 

5412 Salihoğlu İbrahim Ef. ve ar. 
Akdağmadeni 

5413 Mahir Ef. Kastamonu 

5414 Recai Ef. Emet 

5415 Yüzbaşı Refik B. Bolu 

5416 Ahmet Ef. Kars 

5417 İhsan B. İstanbul 

-266-

Arzuhal huHisası 

Af ve tecil kanunundan istifade ede
rek tahliye edilmişken bakiyei müdde
tinin ikmali için tekrar celbedildiği 

Muamelesi 

hakkında E:.<·tim<>ndedir 

Şurayi Devletçe iadei memuriyetine 
karar verildiği halde bu kararın Ma-
liye Veka1etince infaz edilmernekte 
olduğu hakkında :JVlflli.) c 'l .. kaletine 

4;II/l931. 

Karaca Habiboğlu Memedin halk 
aleyhine vaki olmakta bulunan teca-
vüzünün meni istirhamrna dair Bnr·ümeııdedir 

162 ve 5051 nurnarada mukayyet 
27 / XII/ 1930 tarihli istidasınrn mü-
zakeresi esnasında mağduriyeti nok-
talarını tetkik ve icrayi adalet buy
rulmasrna dair 

:M:ahkfı.miyetten aflarr, olmadığı tak
dirde memleketleri hapishanesine na
killerine dair 

Müteveffa zevcinin harp malulü ol
ması dolayısile kendisine ve çocuk-

E nciiınrndedir 

Adli ye V ekaJetine 
3/11/1931 

larına maaş tahsis edilmesi hakkında Encümendedir . 

Temlik kanunundan istifade etme-
dikleri gibi iskanı adi suretile veri-
len emiakin muamelesinin de intaç 
edilmediği _hakkında 

1\Iahkfı.miyet kararmda vaki olan ha
tayİ adlinin tetkikile icrayi adalet 
istirhamına dair 

N ahiyelerinde sulh mahkemesi teşkil 

Dahiliye V ekiileti ne 
3/ 11/ 1931 

Adli ye V ekaletine 
19/I/1931 

edilmesi istirhamrna dair Encümendedir. 
İstiklal harbine iştirak ettiği ve el-
yevm malul bulunduğu cihetle hak-
kı sarihi olan derecesinin tayini is-
tirhamına dair Encümendedir. 
Vandan Erzuruma kadar olan harcı-
r·alumn temini tesviyesi istirhamına 
dair 

İstanbul gümrüklerindeki sui istima
latın tetkik ettirilmesi hakkında 

Encümendedir. 

Maliye V ekaletine 
28/11/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5418 Rifat Ef. Malatya 

5420 Bekir Ef. Acıpayan 

5421 Miralay Halit B. Afyon 

5422 Abdullah Ef. Ankara 

5423 Çiftçi Harnit Ef. Ayvalık 

5424 Ali Rıza Ef. Birecik 

5425 Halil Atalay B. Anamur 

5426 Maşuk Ef. Dinar 

5427 Ferdi Ef. İstanbul 

5428 Ragıp Ef. Yozgat 

5429 Ihrahim Hakkı Ef. Bergama 

5430 Binbaşı Ahmet B. Ankara 
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Arzuhal bulasası 

Tebliğ memuru hakkındaki şikayeti 
Şurayi Devletçe tetkik edilmekte ol
duğundan evrakının na~zı ve iade-

Muamelesi 

sinin teminine dair Encümendedir. 
Harmanları yandığından vergilerinin 
tecili ve kendilerine muavenet yapıl-
ması hakkında Encümendedir. 
Haksız olarak tekaüde sevkedildiği 

hakkında Encümendedir 
Hiç bir sebebi kanuniye müstenit ol-
mıyarak tel~aüde sevkedildiğinden 

Şurayi Devletçe tasdika iktiran eden 
bu kararın tetkik ve icrayi adalet 
buyrulmasma dair 
Hayvanatının barınmaleta olduğu mü-
teneffızandan muhtar Sadettin Ef. 
tarafından işgal edildiği ve bu bapta 
vaki müracaatına bakılmamakta bu-
lunduğu halclunda 

Kaymakam Fahri Bey efkan nınu

miye hilafma olarak kendi adamım 
belediye riyasetine intihap ettirmek 

Encümendedir 

Adiiye Vekaletine 
5/İI/1931 

maksadını takip ettiğine dair EncUmendedir 
İrticakar beyanatile hallun fikrini 
teşviş eden Anamur Müddei Umumisi 
İsmail Bey hakkında bir muhakkik 
izamı hakkında 

Muhtacı muavenet olduğundmı Hül.u
metçe yardım yapılması istirlıamma 

dair 
Kapatılmış olan eczanesinin ki.işadnıa 
veyahut diğer bir mahalle nakFne 

Adiiye Vekaletine 
5/11/1931 

Encümendedir 

müsaade buyrulması hakkında Encümendedir 
. 336 senesi kuvayi milliye k•ımandanr 
İbrahim Bey tarafından alman bir at 
bedeli olan iki yüz liranın: itası İstir

hanuna dair 

Bidayeti meşrutiyette gözleriılilı.m ma
lül olduğundan bu haline medıame

ten malulin gibi icrayi tekaüdü is
tirhamına dair 
Aile harcırahı ve yahut mesken be
deli verilmesi hakkında Harita U
ınum Müdürlüğünce sabit bir mua-

:M. M. V eka !etine 
4/ 11/ 1931 

E ncümondedir 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5431 ıvı. Fuat B. Ankara 

5432 Tı.:ı.ran H. Kadıköy İstanbul 

5433 Fuat B. Ankara 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 
··---- --~---

mele olmadığından bu meselenin tes-
biti istirhamma dair Encümendedir. 

Aile harcırahı ve yahut mesken be-
deli verilmesi hakkında Harita U-
riıum Müdürlüğünce sabit bir nına-
mele olmadığından bu ıneselenin tes-
biti isti,rhamına dair Encüıneııdedir. 

Hidematı vatı:pıiy ,e tertibinden maaş 
tahsis edil~esi istir):ıamına dair Büt. En. 

3/ITI/1931 

.Aile harcırahı veril~esi istirlıamına 

dair Encümendedir. 
5434 İsmail Hakkı Ef. Yedikule İs- Ali Kaırar Heyetince heraat etmiş ise 

tasyon şefi . de iadei hukuku için bir kayit ve 
işaret konmamış olduğuİıdaıı hukuku 
tekaüdiyesinin iad~si için bir karar 
ittibazı hakkında 

5435 ıviüla.zim . N1ı1,ri Ef. İstanbul Derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis 
• edilmesi hakkında 

5436 İsmail Ef. Uşak 

5437 M. Arif ·Ef . . Gazi Antep 

5438 Ferhat iEf. Adana 

Askeri tekaüt kanunundan İstifadesi 
istirhamına dair 

Vergi borcundan dolayı yapılaiı hac
zin gayri kanuni olduğundan müseb
bibi hakkında takibat yapılmasına 

dair 

'l'ekaüt maaşma mukabil İskan edil
mesi istirharmna dair 

5439 Ömer Ef. Maden evkaf memu- Tekrar memuriyete alınması istirha-
ru sabıkı mına dair 

5440 Kamilzade Abdurralın~:.ın Ef. V alinin g·ayri kanuni hareketlerinderi 

Encümendedir. 

ıvı. M. V. 
4/II/1931 

Encümendedir. 

Maliye V eldiJetine 
4/II/1931 

Maliye VekaJetine 
4/II/1931 

Encümendedir~ 

Urfa şikayet Adliye V ekaletine 
3/II;1931 

5441 Memet Ali Ef. hmir 

5442 Hüseyin Ef. SaınsuP 

5443 M. Derviş Ei. Erzu ,·; un 

Derecesile müteiıasip bir · memıırıyc~te 
tayini istirhamına dair 

Yeniden mevki i ıcra:va h:onulat.ak 
iş kanununun 'bütün Türkiye işçileri
nin istifadelerinin · trınin >nc şamil 

olması istirhairıına dair 

Zimmet ineselesinden dolayı mahkum 
ve Karsa nefyedilen oğlu Rasİmin ba
kiyei müddeti cezaiyesinin af ve tecili 

Dahiliye V ekaJetine 
3/II/1931 

İktısat V ekaJetine 
5/II/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5±44 Ferit .Ef ve \r. Karamau 

5445 Rifat Ef. Kars 

G446 M. Şükrü Ef. Gemlik 

5447 Hüsnü Ef.Artvin 

5448 Abdullah Ef. Eskişehir 

5449 tltcr H. Hopa 
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Arımhal bulasası 

hakkında 

Altı senedenbel'i tahtı icarrnda olan 
mağazanrn sahibi tarafrndan bir di
germe satılelığına ınebni ınüddeti 

icar bitmeden kaymakam tarafından 
cebren tahliye ettirilınekte olduğu hak
kında 

• Hazineden alacakirının tesviye edil-
mesi istirhaınına dair 
Tekaüt muamelesinin biran evvel tes
rii intacı hakkrnda 
Tasfiye kararının refile tekrar memu-

Muamelesi 

Adliye Vekiiletine 
5/ II/ 1931 

Dahiliye V ekaletine 
3/II/1931 

Encümendedir 

Encümendedir 

riyete alınması hakkında Encümendedir 

Emlaki milliyeden iki yüz dönüm ara
zi verilmesi haklanda 

Tekrar muallimliğe alrnması ve ınüte~ 

rakiın maaşının itası hakkında 

Maliye V ekiiletin e 
5/II/1931 

Maarif V ekaJetine 
5/II/1931 

5450 İbnılı im B. oğln Dilfıvcr Ef. l\'fahkfımiyctinin affı haklanda 
Ordu 

Adli ye V ekaJetine 
5/II/1931 

5451 Hasan Ef. Urfa Kaymakamın tahvili için bir iş'ar 
yokken bu tahvilin Urfa Mebusu 
Mahmut Bey çocukları tarafrndan 
işaü edilmekte olduğu hakkında Karara raptedilmiştir. 

5-J-52 Adliye Vekaleti Evrak Müdü- 6 aylık farkı maaşının itası istirha-
rü Ziya B. 

5453 Ali Fuat B. Esbak Harbiye Na
zırı 

5-:1:54 ~lua ll'im Osman B. Sıvas 

5455 Al i Ş aba i1 E f. İstanbul 

545() Şev ki Ef. ve arkadaşları 
Cfeyve 

5457 F'uat Reınzi Ef. Ankara 

mına dair Encümendedir. 

Mütekaiclin ile eytam ve eramilin teh-
vini iztırapları hakkında bazı müta-
lea ve temenniyata dair Encümendedir. 
Tasfiye kararmrn refile muallimliğe 
aluıması hakkmda Encümendedir. 

lVlalı11 olduğundan maaş tahsisi istir-
hamma dair 

Hendelderin açılması için kendileri-

M. M. V ekaletine 
5/II/1931 

ni çalıştıranlar hakkrnda şikayet Encümendedir. 
Açığa çrkarıldığrndan iadei memuri-
yetine dair 13 - 12 - 930 tarih ve 5278 
numaralı arzuhala zeyildir Encüınendedir. 

5458 Rasih Ef. oğlu N aci Ef. Bol- V nzifei askeriyesihi i fa etmesine da-
vad in iı· olan muamelenin tesrii intacı hak

kmcia M. M. V ekaletine 
5/II/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5459 Abdülkadir Ef. Aadana 

5460 Muharrem kaptan Fethiye 

5461 Bahriye H. Kadıköy 
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Arzuhal hulasası 

İstimlak edilen arsasma takdir edi
len kıymetin haddi l ayikına iblağ e
dilmesi hakkında 

Fr·ansızlar tarafından zaptedilen yel-

Muamelesi 

Maliye V e kaletine 
5/II/1931 

kenli gemisinin tazmini hakkında Encümendedir. 
Hidematı vataniye tertibinden maa-

. şma zam yapılması istirhamına dair Encümendedir. 
5462 Osmanoğlu Ahmet Ef. ve ar- Yayı nam mevkiindeki hali arazinin 

5463 

5464 

kardaşlarr Çarşamba kendilerine~erilmesi hakkında 

Tuzluca Kazası Belediye Reisi 
Hafız ':Ef. ve arkadaşla;rr 
Merı;ı;et Fahri Ef. Bursa 

Kazalarına. bir doktor tayin edilmesi 
hakkında 
Belediyece tarhedilen verginin haddi 

Maliye V e kaletine 
1/IT/1931 

Encüpıendedir. 

i. 
''<. 

:·ı 

l?.yikrna tenzili hakkıı1da Dahiliye Vek~letine 
5/II/1931 

. Heyeti' mahsusa k.ararınrn refi hak-5465 Salih Ef. İ~tanbul 
lmida ' Encümendedir. 

5466 Raftan Ağasıoğlu Hakkı Ef. ve Düşman tarafından ihrak ve tahrip e-
arkadaşl?-rr Olti dilen emlakine mukabil yedindeki 

ınazbata esrnannun verilmesi hakkm
da Maliye Vekaletine 

5/II/1931 
5467 Adile J;I. Adapazarı 
5468 M. Halit Ef. Diyarbekir 

Maaş tahsisi istirhamma dair Encümenaedir. 
Açığa çıkarıldığından iadei menıuri-
yeti istirhamına dair Encümendedir. 

5469 Ahmet Hasan Ef. ·Bodrum 

5470 Hayri Ef. Gazi Antep 

İskan edildikleri hanelerinden çıka-
rılmamalarr istirhamına dair 
Açığa çıkarıldığından iadei menıuri
yeti hakkmda 

5471 Halil Çavuş İsparta Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affi 

Enciinıendedir. 

Adli ye V ekaletine 
5/II/1931 

hakkında Karara raptedilmiştir. 
5472 Kozan Müftüsü İzzet Ef. ve Kozanda orta mektep tesisi hakkında Encümendedir. 

arkadaşları 

5473 Bursa Hanıitler köyü heyeti 'l'ahrir komisyonunca arazilerine tak-
ihtiyariyesi dir ohman fazla kıymetin haddi iti-

dale tenzili istirhanıma dair Encümendedir. 
5474 Sıddık Ef. Konya Maa~atrn tevhit ve teadiilü hakkm

daki kanuna n'azaran derecesinin ta-
yin edilmesi hakkında Encümendedir. 

5475 Hafız İlyasoğlu Nuri Ef. ve Emvali ınetrukeden mukassatan al-
kalem ar. Develi dıkları emvalin taksitleri müddeti

nin yirmi seneyi iblağına dair 

5476 Belediye R. Hakkı B. ve ar. Zelzeleden harap olan hane ve dülcan-

Maliy~ V e kaletine 
7/II/19iH 

Erzincan larının 'vergilerinin tadili hakkında Encümendedir. 



Kayit 
ND 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5477 Seyfeddin Ef. Bartın 

5478' H. Fehmi Ef. Kastamonu 

5479 Asım Ef. İstanbul 

5480 Hakkı Ef. · Ankara 

5481 Hali'l' İbrahim· Ef. İstanbul 
5482 Memet Necip Ef. Bursa 

5483 Fahri B. İstanbul 
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Arzuhal bulasası 

Tehvini · maişetine medar olmak üze
-re maaşma hidematı vataniye terti-

Muamelesi 

binde'n bir miktar z~m icras1na dair Bütçe Encümenine. ' 
' 3jiil/19S1 

'l'ekaütlüğünün refi ve tavzifen is-
tihdamı istirhamrna dair Encümended-ir. 
Tekaüt maaşının mafevk rütbe üze-
rinden tahsisi istirhamrna dair Karara · faptedilmiştir. 
Yeni tekaüt kanunundan istifade et-
mesi ' hakkında Encümendedir. 
İst_iklfil madalyasile · taltifine dair Encümendedir. 
Beyanname vermediğinden maa ceza 
tarhedilen ·kazanç · vergisi hakkında 
defterdardan ·şikayet · Encümendedir. 
Seyrisefain İdaresince memuriyetin- · · 
den çıkarıldığından iadei memuriye-
ti istirhamına dair Encümendedir. 

5484 Ali B. zade Şevki Ef. Erzurum Lozanda aktolunan beynelmilel mu-

'' ,,,· 

5485 Refael Kardeşyan. İstanbul 

5486 Ali Bey zade Harndi B. ve ar. 
Erde k 

ahede münderecatına istinaden hak
kı matlubunun iade kılmacağından 
lazım gelenlere tebligat icrası hak-
kında Hıfzedilmiştir. 

Müddeti hizmeti 25 seneye baliğ ol-
madığı ceva~ile A(lliye Vekaletince 
mazuliyet maaşı t3thsis edilmemekte 
olduğu hakkında Encümendedir. 

Emvali metrukeden kendilerine 8 
taksitte ö.denmek üzere ihale edilmiş 
olan zeytinliklerin . taksit müddeti
nin yirmi seney·~ ibiağı hakkında Maliye. Vekaletine . . 

7/II/1931 
' .. :.. . 

5487 Türkmenoğlu Hacı Memet Ef. Sayım resmini verdiği halde kendi
sinden cezayİ nakti talep edildiği~e Sıvas 

5488 Nuri Ef. İzmir 

5489 Memet Nuri Ef. İstanbul 

5490 Zeynep H. Keskin 

5491 Cevdet B. ve ar. Nallıhan 

dair Maliye V eldletine' 
7/Il/]931 

Tasfiye suretile açığa çıkarıldığın

dan iadei memuriyetine ve matluba
tının tesviyesine dair 

Heyeti mahsusa kararının refi hak
kında 

Kaymakam tara~ndan tahkir edii
diğine dair 

Encümend(ıdir . .. . 

Encümendedir. ~ .. :. 

Dahiliye V ekaletine 
. . ı .., 

31/T/1~31 ' ' 
Em vali metrukeden · aldıkları emlak ·· ... 

. ·. :ve· arazi bedellerinin 
ödenmesi hakkında 

yirmi senede 
Maliye V e kaletine 
7/ II/19;)1 



Arzuhai sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal hulasasf Muamelesi 

5492 Büber zade Memet Ef. Ankara İskan suretile verilen arazinin ade-

5493 Ahmet Cevdet B. İstanbul 
5494 Faik Ali B. İstanbul 

5495 Hacı Hasan ve Ar. Terme 

5496 Arif Ef. Sinop 

5497 Tevfik Ef. İstanbul 

5498 Nuri Ef. Bursa 

mi kifayesi dolayısile emvali metru
keden arazi verilmesine dair . 
lade.i memuriyeti istirhamına dair 
Tekaüt maaşının valilik maaşı üzerin-
den tahsis edilmesi istirhamına dair 
malıkurniyet cezalarının affı hakkında 

İkramiyelerinin itası ve istihkakının 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye V ekaletine 
7/ II/ 1931 

birı:ı,n evvel verilmesi hakkında Encümendedir · 
Tekaüt muamelesi hakkında bir ka-
rar ittihazına dair 

Tekaüde sevkedildiğinden ikramiye-
sinin tesrii itası hakkında 

M. M. V ekaletine 
7/ II/ 1931 

5499 İzzettin Ef. Mardin Nuseybin Pahalılık zammı verilmesi hakkında 
Encümendc<l ir 
Encümcndedir 

5500 Hasan Basri Ef. Ayvalık Açığa çıkarıldığından açık maaşı ve
rilmesini ve memuriyete tayini hak
kında Maliye V ekalotine 

7/ II/ 1931 

5501 Vehbi Ef. Çankırı 

5502 Abdilikerim Ef. Akhisar 

5503 A. Harndi Ef. Bozkır 

5504 Rifat Ef. Elaziz 

5505 M. Reşit Ef. İstanbul 

Malıkurniyet cezasının Türk ceza ka
nununa nazaran tashih edilmesi hak-
kında · Encümendedir 

Malul olduğundan belediyece tahsis 
edilen maaşının kesilmemesi istirha-
mına dair Dahiliye V ekaletine 

7/ II/ 1931 

Gayri kabili tedavi hastalık ve malu
liyetinden dolayı tekaüde sevki veya 
ikramiye ile taltifi hakkında -Encümendedir 
Kanunen müstahak olduğu maaşları· 
nın verilmesi ricasına dair 

Belediyece tarhedilmek istenilen res-

Maarif V ekaletine 
7/ II/ 1931 

min gayri kanuni olduğuna dair Dahiliye V ekaJetine 
25/I/1931 

5506 İsmail Hakkı B. Muhafız ala- Müddetini doldurduğu halde terfi 
yı kumandam ettirilmediğine dair Enci.i.mendedir. 

5507 Fuat B. Kırklareli Mebusu 'l'ekai.i.t muamelesine dait Karara raptedilmiştir. 

5508 Mustafa Ferit Ef. Milas 

5509 Halil Ef. Denizli 

5510 Mustafa Ef. Maraş 

Mi.i.vekkillerinin t ef.fiz suretile iskan· 
l ar ı hakkmda 

Mahkumiyetlerinin affi hakkında 

Defterdarlığa olan borcunun yedin
deki mazbatadan mahsubuna dair 

Dahiliye Vekaletine 
31/I/1931 
Karara rapteclilmiştir. 

Maliye Vekaletine 
31/I/1931 



'Kayit 
NO 

~A.rzuhal sahibinin islm 
ve adresi 

5511 Hakkı Bf. Ardıhan 

5512 Rifat Ef. Erzurum 

5513 Mnst:ıfa Rıflu Ef. İzmir 

5514 Em."ne H. Bayramıç 

5515 Melek H. İstanbul 

5516 Bedriye H. İstanbul , K:utal 

5517 Halit, Ef. Çöl enıerik 

5518 tsrnail Hnkkr Ef. Anknerı 

5519 Nu ri Rf. İst :ı ıı lıu l 

5520 SırTı Ef. ve aı·k:ıclnşl arı 

5521 ıvl. C'enıi l Ef. Allann 

5522 Arif. El'. Bnı·sa 

552:3 Hüseyin Rf. Giresun 
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A.ı·zuha l hula.sasr 

Kayma ka mda n şi ki:! yet 

Hükumetten ala cağınnı tesviyesi , 
hakimıda 

Malfıli yeti ne dair olan müracaatnun 
bir an evvel intacı hakkında 

'l'ekaücliye olarak kesilen mikt.arm 
kendisi ne verilmesi hakkrnda 
Ebelik etmesine müsaade eelilmesine 
dair 
Koeasrnrıı birinci derecede malülen 
tekaüde s ~vk i hakkında 

Meclisi nnıuml ~tza intihabrnda ya
pılan yolsuzluğun tahkiki için bir 
müfettiş i zanır hakkında 

lska ıılrır·ıııa tahsis edilen evin kendi
lerine pa r·a srz olarak verilmesi hak-

Muamelesi 

DahiÜye V ekalet ine 
31/I/ 1931 

Ehcümencledir. 

M. M. Vekaletine 
7 / IT/ 1931 

Erıcümendedir. 

Eııcümendcclir. 

Eııcümendedir. 

Dahiliye Vekfdetine 
31/I/1931 

kmda Eııcümendedir. 

Deı'rre üzerine tekaüt ımıaşı tahsis 
eelilmesine dair 

Emva 1 i nıetrnkeden verilen 
ist ieda t et1ihneınes i hakkmda 

hağm 

1'ayiıı olnııduğn kıtaya gitmediğin

den sil k i askeriden tarded ildiğinden 
in ch'i memmiyeti hakimıda 

K :ı patt'rğı dükk<lmndaıı ta lep edi len 
kaznll<; ve i"gisiniı'ı affi hakkında 

(; iresnı ı Ddte ı·da ı ·lığınc:ı. yapılan seh
vi n t;ı Rh i lıile mağdnriyetine meydan 
ve rilm emesi hakkında 

M. M. Vekaletine 
.7/[I/1931 

Dahiliye Vekaletine 
5/IT/1931 

M. M. Vekaletine 
5/ IT/1931 

Maliye V ekaletine 
7/Il/1931 

Maliye Vekaletine 
31 / I / 1931 

5524 Hnsa ıı Bi. n nrhıı dasl n n Knzaıı Nezaret altmda bulunduklarmdan . ' 

5525 Saln·iye H. İstaıılıul . 

5526 Tevfik Bf. Koıı ya 

5527 Esa t FA. ·lstaubul 

bir- an evvel tahkil~at icr·asil e serhest 
hrrnkılmal:n'r hakkrnda 
Vefat eden hen:ı.şiresiııiıı servetin-
den İ sti fadesi hakkında 

A çık ınaaşr verilmesi hnkkmda 

Tercümanlık etmesi için muktazi ve
sikaıun itasr hakkında 

Encümendedir. 

Karara ra,ptedilmiştir. 

Maliye Vekaletine • 
3/II/1931 

Encümendedir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muameiesi 

5528 Muhtar Mustafa Ef. Selimiye Miktarı kafi arazinin kendilerine ve
köyü halkı narnma Manavg·at rilmesi hakkında Maliye V elealetine 

3/II/1931 
5529 Muhtar Mustafa Çavuş İ m ra-

niye köyü halln narnma 

5530 Salih Ef. İstanbul 

5531 Hacr Şükrü Ef. ve arkadaşları 
Erzincan 

5532 Refik Ef. Samsun 
5533 Şükrü Ef. Erzincan 

5534 İlhami B. Bursa 

5535 Hasanoğlu Ömer Ef. Cizre 

Vebayi bakariden dolayı mazbta mu
. kabih 1tliif edilen hayvanlarının be
dellerinin bir an evvel tesviyesi hak
kında 

Maaşının verilmesine ve hukukunun 
sıya_netine dair 
Zelzele hasebile tekalifi emiriyenin 
muvakkaten muafiyeti hakkında 
Muallimlikten infisali esbabına dair 
Tasfiyeye tabi tutulduğundan ikra
miye ile taltifine imkan olmadığı tak
dirde tekaüdiye olarak terkeylediği 
miktarın kendisine verilmesi hakkm
da 

Maaşından telmüdiye olarak katedi
len mebaliğin bir an evvel verilmesi 
istirhamına dair 

Biraderlerini katıedenlerin ceza ka
nununun 450 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrası alıkarnının tatbikı istirhamma 
dair 

EncÜmEmdedir. 

· Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Maliye Vekaletine 
7/Il/1931 

Maliye V ek:lletine 
7/II/1931 

Adiiye Vekaletine 
7/II/1931 

5536. Hacı Şükrü Ef. ve arkadaşları Ticaret odasının kaldırılması hakkm-
Erzincan da Encümendedir. 

5537 Halil Refet B. ve arkadaşları Bulgarİstanda terkeyledikleri emlak 

·t • • 

5538 Kamil B. Marmaris 
5539 Hasan Ef.Miliis 

5540 Fethi Ef. Kula 

5541 Kavasoğlu Yusuf Ef. Ordu 

5542"· .AH E'f. ~~~ Ar. Çarşmaba 
·; , · •. ~ 1 : .- ı..· ' .ı..\( ' , ; . 

:! ··ı 

5543 Recep Ef. İzmir 
• . 4 ··, 

' ,._.,..; 

· -v.e ara~iye mukabil iskanıarına dair Encümendedir. 
Hazineden alacağının bir an evvel 
tesviyesi hakkında Encümendedir. 
Ecnebi memleketlere ihraç edilecek · 
oğlak ve kuzudan resim alınmamasına 
dair Encümendedir 
Malıkurniyet cazasmm affı istirhamı-
na dair Encümendedir 
Biraderini katledenler hakkmda ta-
kibatta buhmulmasına dair 

Karyeleri hududu dahilinde metruk 

Dahiliye V ekaletine 
3/ II/ 1931 

arazinin kendilerine verilmesine dair ' Maliye V ekaletine 
2/ II/ 1931 

·)3a:kiyei müddeti 
· isii'rharriına dair 

cezaiyesinin affı 

Adliye Vekilietine 

7lllll931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5544 İbrahim Ef. Nevşehir 
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Arzuhal bulasası 

M:üskirat inhisarında dava vekilieri 
için tefrik olunan meblağdan tasar
ruf imkanı olduğuna dair 

Muamelesi 

Maliye V ekiiletin e 
7/11/1931 

5545 Hüseyin Ef. Sarıkamış Divanı harpçe katedilen nisbeti aske
riyesi hakkında divanı temyizi aske-
rice biran evvel karar ittihazına dair Encümendedir 

5546 Binbaşı H . Hüsnü Ef. Ankara '!'ürkiye - Surye tahdidi hudut ko-
misyonunda bulunduğu müddete ait 
yevmiyelerinin verilmediği hakkında · Encümendedir 

5547 A. Aziz Ef. Ankara Türkiye - Surye tahdidi hudut ko
misyonunda bulunduğu müddete ait 
yevmiyelerinin verilmediği hakkında . Encümendedir 

5548 Ahmet Taceddin Ef. İstanbul Hukuk usulü mahkemeleri kanununun 

5549 Yusuf Ziya Ef. İstanbul 

5550 Antaki Emin Ef. İstanbul 

5551 Ali Naki Ef. İstanbul 
5552 Memduh Rıfkı Ef. Kasaba 

5553 Y anko Eftihidis İstanbul 

33 üncü maddesinin tefsiri hakkında Encümendedir 
Ali karar heyetinin müddetinin hitamı 
dalayısile evrakının Meclisi Alice tet-
kikı istirhamına dair Encümendedir 

Tesbiti zarar komisyonunca tasdik 
edilmiş tazminat hakkının verilmesi 
istirhamına dair 
Harp zammı hakkının itası hakkında 
Mahkı1miyetinin affı hakkında 

Baroya kayit ve kabulü istirhamına 

Encümendedir 
Encümendedir 
Adli ye V ekaletine 
5/11/1931 

dair Encümendedir 

5554 Memet Zühtü Ef. ve Ar. Ünye Emlaki miliyeden aldıkları emlak ve 

5555 Binbaşıoğlu Mustafa Ef. Yoz
gat 

5556 N azlı H. Çal 

5557 Anastas Mihailidi. İstanbul 

5558 Memet Ali Ef. Gelibolu 

5559 N acip Ef. Manisa 

arazinin yirmi senede ödemelerine mü-
saade edilmesine dair 
Borçlanma kanununa göre verilen 
arazinin bir kısmının müzayede su
retile satılığa çıkarılması mağduri

yetini mucip olduğundan ınüzayede 

kararının refi hakkında 

·Dokuz çocük annnesi olduğundan mü-
kafatı naktiye verilmesi istirhamına 
dair 
Avukatlık etmesine müsaade edilme
sine dair 

600 liralık mükfifatı naktiyesinin bir 

Encümendedir 

Maliye V ekiiletin e 
7/ 11/1931 

E ncümen d edir 

Encürrıendedir. 

an evvel itası istirhamına dair Encümendedir. 
Arzuhal Encümeninin 19/V /1930 ta-
rih ve 24 numaralı kararrna itirazı 

hakkında Encümendedir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve :ı dresi 

- -------- ----

5560 Abdullah Ef. Ankara 
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A ı-zuhal hulilsasr 

'fekaücle sevki mağcluriyetini mucip 
o lduğundan kararı vakiin refi . İstir
harnma dair, 

Muamelesi 

Bııciimeııcledi ı·. 

5561 Ahmet Ef. ve ar. Akclağma- Tahrir komisyonun c;:ı eml~k ve ara-
cleni zilerine kıyınet takdir edi l diğinden 

5562 İbrahim Ef. Kemalye 

5563 Tekirdağ: Hakkı Bf. 

5564 İstanbul: Yovaııaki 

5565 Bursa: Mustafa Ef. 

5566 Memet İzzet Ef. Zafranbolu 

hadeli layikma indirilmesi hakkmdı:ı Encüınended iı· . 

Emlaki milliyeden satm alclrğ·r bah
çenin borçlanma kanununa. tevfikan 
ödenmesi i stirhamına dair 

İskan sur'l'tilc vel'ilen han e ve dü
ldiıılarıııııı bir lusmrıını istirdadr ci
hctine gid ilmesi ınağril.l'iye J· in i nıu

cip olduğ·u hakkında. 

i cra yi ve ka !et etmesine müsaade edil
ınesi hakkrııda 

Hanesiniiı tamiri ve yolunun açılması 
istirhaımna dair 

Köyleri ımıhtanımn keyfi ve kanun-
suz harekatından şii;: ôJ . .,ret 

Maliye Vek~tletine 

24/ U/ 1931 

Dahiliye Veldlet in e 
2-!jlii/ 1931 

En cüme ıı'dedi r·. 

Da lıiliye Vekil iet ine 
22/ II/ 1931 

Eneümerıdcd i r . 

5567 Mahmut 'l'ayyar Ef. 
şan e na hi yesi 

Gümü- -'l'asfiye kararının r ef.i le iadei nıemü
ı ·iyeti 1 istirhamma dair Dahiliye V ekiileti ne 

24-; j [ / ] 931 

5568 Ahmetoğlu Yusuf. Bahçe 

5569 Hafrzzade Hüseyin Ef. Ke
malpaşa 

5570 Fevzi Ef. Çanakkal e 
5571 Ahmet Ef. İstanbul 

Hilkiın in sni istiınalatınm lıiı· mü-fet- • 
tiş tarafmdan tahkik edilmesine dair Maliye Veld l etiııe 

22/ 11/ 193! 
Emvali ınilliyetleıı aldığı emlak ve 
aı·azinin yir-mi senede ödenmesine 
dair Eneümendecl iı· . . 
Traktör· tazmi.ııatmrn ita sı hakkında Eııcüınendedir, 

1a.dei muhakeme suretile hakkının ve-
rilınesine dair Encüın€11dedir. 

5572 Belediye reisi Süleyman B. ve Saadettİn Efendini.ı efat ve hareka-
ar. Erciş 

5573 H. Hüsnü Ef. Bayrndır 

5574 Hayrettİn Ef. Çarşamba 

5575 Salahaddin Ef. Tire 

5576 'fcvfik B. Eskişehir 

tmdan şik~.yet Eııcümmıdcdir. 

Hapishaneye verdiği ekmek bedeli
nin bir an evvel verilmesine dair 

Tekaüt muamelesinin biı·an evvel ya
pılması istirhamma dair 

Tekaüt muamelesinin yeni kanuna 

A<.lliye Vekilietine 
11/ II/1931. 

·Maliye V ekftlctinc 
24/III/1931 

tcvfikan ya pılmasr istiı-hamma. dair Encümcııdcdir 

Heyeti mahsusa kararının refi hak-
k ında Encümendcdir 



Kayit 
NO 

5577 

, 
Arzuhal salıibinin isim 

ve adresi 
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A nmhal huHisası 

Keşiş Köy alıali sine tarhedilen 2900 lira 

Muamelesi 
------·----

Bayazıt merkez kazası 
köyü İhtiyar Heyeti verginin tenzili istirhamrna dair Maliye V ekaJetine 

24/II/1931 
5578 Enver F evzi Ef. !stanbul 

5579 Mitat B. Tutak kaymakamı 

Gümrükteki lıalrlarınrn 

istirhamma dair 
yed in o itası 

Kıdem hakkının nazarı itibare alın-

Maliye Vekaletine 

10/ II/ 1931 

ması istirhamına dair Encümencledir · 
5580 Hüseyinoğlu H nrşit 

Kemalpaşa Kasabası 

Ef. M. EmJaki metrukeden aldığı hane ve 
arazının yirmi taksitte ödenmesine 
dair 

5581 Ahmet Temel Ef. Ünyede mu- Tasfiye kararmın refi il e iadei memu-
kim Mardin icra memuru 

5583 Memct Ef. ve Ar. 

5583 Pir·oğlu Ali Ef. Manisa Yaya
köy 

5548 İlhas Ef. Kayseı·i 

riyeti istirhamına dair 

Emlaki milliyeelen aldıkları arazinin 
yirmi taksitte ö.denmeleri için bir ka
rar verilmesine dair 

130 liralık bir· rüsum ı çın talep edi
len kazanc: Yer·gisiııiıı fazlalığı mağ

<luriyetini ınucip olduğuna dair 
Harcırahı nı bi ı· an evvel tesviye edil
mesine dair 

5585 Başvartanİk halkı nanuna Me- Tahrir komisyonunun takdir ettiği luy-
met Ef. metin haddi l ayıkma tenzili istirha-

mına dair 

5586 Kamil B. Divam lVluhasebat ]~m vali m et nı k eden aldı ğı arazi için 
azası taksit olarak verdiği mebaliğin iade

sine dair 

l aliye V eka !etine 
24/ II/ 1931 

Encümendedir 

Adresi belli olmadığın
dan hıfzedilmiştir. 

Encümendedir·. 

.. 
Eııcümendedi r·. 

Maliye Vekaletine 
22/ II/ 1931 

Karara raptedilmiştir. 

5587 Rifat B. Darülfünun Arapea TekaütlüğünüH l'efi istirhamıııa dair Encümendeclir. 
Muallimi 

5588 Kara Hafızzacle Ziya Ef. ve Emvali ınetmkeden satın almış ol-
arkadaşları Konya cluklan emlak ve arazinin yi ı·mi sene-

5589 

-
Şefik B. Bo;,-;kır Hükümet Ta
bibi 

5590 Memet Ef. Sıvas 

5591 Mustafa Sırrı Ef. Karaisalr 

de ödemneleri istirhamına dair 

C:ayri kanuni hareket eden bir ha
kim hakkında tahkikat yapılmak üze
r·e bir müfettiş gönderilmesi hakkın
da 

İaclei memuriyet istirhanuııa dair 

Tekaüt muamelesinin bir· an evvel 

lVIaliye Vekaletine 
24/ II/ 1931 

Adiiye Vekaletine 
24/ll/]931 
Encüme:ııdeclir. 

İstikmali istirhamma dair Encümencledir. 
5592 Todoraki Pirlioğ· lu Ef. lstan- İcrayi Vekalet etmesine müsaade eelil-

bul mesi istirhamma dair Encümendedir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
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5593 İsmail Ef. Muğla hapisanesin- Mahkümiyetin.in affi hakkında 
de 

5594 Esat Muhlis B. İstanbul Hidematı vataniye tertibinden ma-

Muamelesi 

Encümencledir. 

Çengel köy aş tıihsisi istirlıamma dair Encümencledir. 
5595 Turhalın Hacılar karyesi Muh- M.adeıı taharri edenlerle ara lanndaki 

tarı Alioğlu Yusuf Ef. ve ar- ıuünazaatııı hertaraf eelilmesine dair İktısat Vekaletine 
kadaşları 26/II/1931 

5596 Mustafa V asfi M ana vgat 

5597 Hatice H. Ordu 

Hazineden matlübunun ver·ilınesine 

da il' 

Merhum zevcinin lıarcirahtan matlü-

Maliye VekaJetine 
26/II/1931 

bu olan mebaliğin verilmesine dair Encümencleclir. 
5598 Habip Ef. Ankara 

5599 Memet Riza Ef. Ankara 

Bu istidasmm 21/931 tarih ve 5492 
numaralı istidasina raptı hakkında 
Kendisini cerh ve oğlunu katieden
lerin ınuhakemelerinin iadesi hakkın
dn 

5600 Kütahya Alioğlu Seyit Ahmet Hilfıfı kaıum nıahkünı edildiğinden 

Ef. enakııun eelbile tetkik edilmesine 
dair 

5601 . Bursalıoğlu Hayn Ef. Fatsa İşletmektc olduğu fabrikadan dolayı 

Encümendedir. 

Aclliye Vekaletine 
26/II/1931 

Encüınendedir. 

teşviki sanayi kanunundan istifade 

,. ., 

5602 Esma H. Çarşamba 

ettirilmesi ve mezkür fabrikanın em
liiki milliyeye ait olan dörtte üç his
sesinin taksitic kendisine verilmesi 
hakkında 

Kocasının ve oğlunun katilleri Ali ve 
Dursunun derdestile muhakcmelerinin 
g-örülmesi hakkında 

()603 Ahmet Hameli Ef. istanbul Amcası Sayidin katilleri hakkında ta-
Maçka kibatı kanuniye yapılması istirhamı-

Encümendcdir 

Adli ye V ekaletine 
26/ II/ 1931 . 

na dair Encümendedir 
5604 l\1. Celal Ef. İstanbul Nişantaşı lVIaliye Vekaleti aleyhine ikame eyle-

5605 Şükür Ef. Si irt 

5606 M. Lütfi Ef. Giresun 

5607 Belediye Meclisi Reisi 
B. Ladik 

5608 Fadıl Ef. İstanbul 

Mahmut 

cliği idari dava hakkındalü Arzuhal 
Encümeni kararına itirazına dair 

'l'asfiyc kararınrn refi ilc iaclei memu
riyeti hakkında 
Tasfiyeye tabi tutulduğtmdan iadci 
mcmuriyeti istirhamma dair 
Kazalarındaki sulh mahkemesinin 
malıkemei asliyeye ifrağına dair 
Müterakim maaşlarının verilmesi ve 
ikramiyc ile taltifi istirhamına dair 

Teşkilatı Esasiye En
cümcninc 

Eııcümcndcdir 

Encümcnclcdir 

Bncümcndcdir 

lVIaliye V eka,lcÜne 
26/ II/1931 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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5609 l\temet B. Sabık Emet Telgraf Memuriyete tekrar alınması istirha-
Memuru ınırta dair 

5610 Fatsa; Sabık pertek mustan- Memu~·iyete tayini istirlıamına dair 
tıkı Cemil Ef. 

56ll Hasan Rıza Ef. 3. K. O. Müs
takil top. T. Ka.•ıacı ustası 

5612 Hatice ve Fatma H. Samsun 

5613 Cemal Ef. Ankarı.ı 
5614 Yakup Kenan ::x Muşlada 

nmkim ftza müHl7imi sahrlu 
5615 Mustafa Ef. Çapk,rr 

5616 Süleyman Ef. .Aksaray Vila
yeti 

5617 Hediye H. İstanbul 

Sınıfı muvazzafaya nakl i istirhamr· 
na dair 
Evlatlarnun ana vatana gelmelerine 
müsaade edilmesine daiı 
Matlubunun itası ve isl\ilnına dair 
Memuriyeti tayini istirhamına dair 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşları
mn tediyesi istirhamma daiı· 
Şehit maaşı tahsis muamelesinin tes
rii intacı istirhamma dc~;r· 

Merhum kocasının açıkta kaldığı 

müddet zarfındaki mathıbunun bir 
an evvel kendisine tesviyes i istirha
mma dair 

5618 M. Nuri E:f. İstanbul EyupsU:l- Heyeti mahsusa kararının refi is-

Muamelesi 

Eneümendedir 
Encümendedir. 

Rncümendedir. 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Encüm ~mdediı'. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. Vekaletine 
28/II/1931 

M. M. V ekaletine 
28/II/1931 

tan tiı·hamına dair· Karara raptedilmiştir. 

5619 Şefika H. Müteveffa yüzbaşı Ey tam maaşının bir a ıı evvel tahsis 
Ziya Ef. ailesi 'l'ortum ve itasma dair Maliye Vekaletine 

24/II/1931 
5620 Dişçi Hacer H. İstanbul Dişçi mektebi imtihan.ıoa girmesine 

müsaade edilmesi hakkında Encümendedir. 

5621 Paşazade Memet ve Ar. Konya Redmedilen değirmeninden talep edi-

5622 Abdullah Ef. Konya 

5623 Kiği Şakir ve Ahmet Ef. 

len müsakkafat vergisinin refi istir
hamrna dair 

Barem kanununa ithal ve tekaüt ka-

Maliye Veka.letine 
28/ II/ 1931 . ·l 

nunundan istifadesi lstirhanuna d3;ir Encümendedir 
Arzuhal Encümeninde kalan mazbata 
ve teferruatınnı kondil rine itasr hak-
k mda Encümcndcdir 

5624 Bodrum Memet Çavuş ve ar. Kanova ile sünger saydına müsaade 

5625 Daday Mornetoğlu Adem 

5626 Tavasoğin Yusuf Ef. Ordu 

5627 Amasya Halis Ef. ve ar. 

edilmesi hakkrııda Encümendedir 
İadei memuriycti haklunda 

Biraderini ve amcasım katledenler 
hakkında kanuni takibat yapılması 

istirhamma dair 

Traktörler ıçın verilen tazminatm 
su matörlerine teşmili istirhamma dair 

F.nciimendedir 

Ad liye V ekaletine 
24/II/193'1 

Encümendedir 



Arzuhal sahibinin isim 
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5628 Saimbeyli İbrahim 
Hüseyin Ef. ve ar. 

Beyoğlu Anasır farkım ihtas edenler hakkında 
takibatı kanuniyede bulunulmasına 

5629 

5630 

5631 

563.2 

5633 

Eskişehir avukatlarmdan Ah-
m et Tevfik Ef. 

Kırşehir Eczacısı Aziz Ef. 

İncesu: Nizami F.f. 

Karamanda Ferit ve ar. 

Sarıkaya karyesinden Hacıoğ
lu Ömer Ef. 

dair Dahiliye V ekaletine 
24/ II/ 1931 

Heyeti Mahsusaea verilen kararın refi 
hakkındaki verdiği arzuhaline zcyil-
dir. Karara raptcdilmiştir. 

Emlaki milliyeden aldıkları arazinin 
uzun vade ile vermeleri hakkında _bir 
karar ittihazı istirhamına. dair Encürriendcdir 
Tasfiyeye tabi tutuMuğundan iadei 
memuriyet istirhamrna dair Encümentledir. 
Kaymakamm keyfi hareketinden do-
l ayı mutazarrır olduklarına dair Dahil iye Vekaletine 

24/Tl/1931 
397 numaralı kanun nıncibince em
sali veçhile ikramiye itası hakkında M. M. Vekaletine · • 

28/Il/1931 

5634 Ödemiş: Abdülkc•·imoğlu Şa- İskanları istiı·hamrn,. il:ıir 
han Ef. · 

Dahiliye Vekaletine 
28/II/1 931 

5635 Yozgat: Behzat ve ar. Ciheti maliyece takıp Gdilen hayvan 
ve saire bedellerinin affi veya tayin 
olunan yirmi sene müddetin muhafa
;o:ası hakkında 

5636 Eskişehir avukatlarından Ah- Heyeti mahsusa kararrna itiraz 
met Tevfik Ef. 

5637 Arapkir: Celal Ef. Kazalarındaki yolsuz hareketlerin 
tetkiki için bir müfettiş- gönderil~ 

mesi istirhamma d .tir 

5638 Zonguldak : İzzet vasıtasile Türk ceza kanununun 121 ve 122 inci 
Tm·eyut Ef. maddelerinden İstifadesi istirhamma 

Maliye V e kaletine · 
28/II/1931 
:Sncümendediı· . 

Dahiliye V ekaJetine 
28/II/1931 

dair Encümendedir. 
5639 Çanakkale: Avram Seydi Ef. Traktörlere verilecek tazminattan is-

5640 

5641 

Lapseki Karpuzoğlu Mustafa 
Ağanın oğlu İsmail Ef. 
\Jöksu İsmail . 

· 5642 Yozgat Nizamzade Mahmut 

.t ifade etmesi istirhaınına dair 

Traktör tazminatı . itası istirhaımna 

dair 
Eniştesi~lİ katledenler hakkındaki da
Yanın 9.-iğer bir cinayet mahkemesin
ce rüyeti istirhamrna dair 

Hapishaneye verdiği tayin bedeli 

Bneümendediı·. 

Encümendediı•. 

Adliye Vekaletine 
28/li/1931 

matlnbunnıı tesviyesi istirhamına dair Adliye Vekaletine 
28/II/1931 

5643 Çanakkale Kumki1 lc köyünde Traktöi.· taıminatı veri lmesi istirha- · 
Fevıi Ef. ınma· dair· Encümendeclir. 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5644 Silifke Muallim Celal B. 

5645 Çanakkale Halileli köyünden 
Fenercizade M usta fa Ef. 

5646 Çanakkalede mukim zürradan 
Hasan Çavuş 

5647 Çanakkalede Hasan Tahsin E:f. 
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Arzuhal bulasası 

İskiinları istirhamına dair 

Traktör· tazminatr verilmesi istirha-
ımna dair 
Traktör tazmiııatr verilmesi isti·rha-
mına dair 
Traktör ta.zminatı verilmesi istirha-

Muamelesi 

Dahiliye V ekal etine 
28/II/ 1931 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

mrna dair E ncümendedi t', 
5fi48 Yozgat Molla Şakiroğln Celal Vazifesinele sni istimall eri görülenler 

Ef. hakkmcla Adiiye Vekaletine vaki şi-

kayetinin serfi 'i itibara alınmamasnun 
istifsarına dair Adli ye V ekaletine· .. · 

5649 .. Akçadırı Belediye azasmdan J anelarına kt:1manelamndan şikayet 
Tasto. A.hınet Ef. 

5650 Sinop Tahmuzoğlu Lutfi Ef: İftira cezasite tecziyesi ciheti.ne · gi-

Encümen<;ledir. 

dilmemesi istirhamma dair Encümendedir. 
5651 Çarşamba Halilzade Hüseyin 

Avıü · 
Pontiiscular tarafından yağma edilen 
emvaline .mukabil Hükumetçe yardım · 

edilmesi istirhamma dair Encümendedir. 

5652 Erzurum Tortum Telgraf Mü-
dürlerinden niütekait Dursun İadei memuriyeti istirhamma dair 
B. 

5653 Tuzluca Tüccar Süleyman ve · Karakak köprüsünün açılması istir-
arkadaşl arı 

5654 Vm1 Bahcıvaıı Memet• ve ar-
kadaşla ı·ı 

. harnma dair 

İskan sllt'etile ver.i len emlak ve ara
zinin yetlerinde btılunan mazbatalara 

Encümendedir. 

N afıa V elealetine 
28/ II/ 1931 

mahsup edillJ?.eSi hakkında Encümendedir. 
5655 Aııüılya Ali Münir Ef. tkramiyenin maarif tahsisatmdan te-

mini tesviyesi istirhamma dair Maarif V ekaletine 
.28/II/1931 

5656 Piraziz Nahiyesi Rren karye- Ftilafı kantm detterdarlıkça yapılan 
siıiden Tir"Alioğlu Hüseyin Ef. mua.meleye dair Maliye Vekaletine 

28/II/1931 
5657· İçel Nafıa F en Memurn Ali Ef. Hiç . bir tahkikata m üstenit olmaksı

zın işten el çektirildiğinden tahkikat 
yapılması istirhamma dair 

5658 Yuhus ve arka-

Nafıa Vekaletine 
28/II/1931 

'.! 

Ba~vartanik · 
daşlart 

N alliyelerinin Kemaliye Kazasma il
hakr istirhamma dai'r Dahiliye V e kaletine · • 

28/ II/1931 
5659 İzmir Fatriıa Zeynep H. ve ar. Metruk MaHar Müdürlüğünce müza

yedeye çıkarılan hanesinin sa.tılma

. ması istirhannna dair 
5660 Trabzon Sevizoğlu RaSTk Ef. Babasını öldüren ve yedişer · seneye 

ve ar. mahkum katillerin Hükumetçe halfL 
' ' derdest · edilmediği · ve kendileri teh-

Encümendedir 



Arzuhal sah:ibinin isim 
ve adresi 

5661 İzmir Cemil Ef. 
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Arzuhal hulasasf 

dit edildikleri hakkında 

Emlaki metrukedcn aldığt haneyi 
yirmi senede ödemesi ve emsali gibi 
harikzedc kanunundan İstifadesi is
tirhamına dair 

5662 Saimbeyli Halitoğlu Ali Ef. Harcırahlarının verilmesi ist.irhamına 

Muamelesi 

Dahiliye Vekaletİni; 
4/ III/ 1931 

Karara raptedilmiştir. 

dair Eııcümendedir 
5663 Tarsus lVLcmct Necati Ef. Orman ihalesinden yapılan -sui işti

malin tahkikine dair 

5664 Şarkışla Hasköylü Ahmet Hil- Şarkışlaya bir adiiye müfettisi gün-
mi Ef. dcrilmesi istirhamına dair 

5665 Geyve Ahmet Ef. kerimesi Sı- Nafaka hükümleri hakkında hapis 
dıka H. usulünün ikamesi istirhamına dair 

İktısat Vek~Uetinc 
4/III/1931 

Aqliye Vekilietine 
4/ III/ 1931 

Adliye Vekilietine 
4/III/1931 

5666 Ortahisar Belediye Reisi M. Orta hisara su isalesi istirhaınına dair Encüm ndedir 
Hurşit Ef. 

5667 Manisa Necip Ef. 

5668 Biga Tevfik Ef. ve ar. 

Maliyede mchnz maaş kaydının tarih 
sırasile ihracına dair 
Sekiz senede verilmek üzere emvali 
metrukeden aldıkları haneterin taksiti 
verilmediğinden dolayı_ Hükumetçc 
muamelei kanuniyeyc tevessül edildi
ğinden mütekaddim istidalarının inta
rına kadar tecili muamele edilmesinin 
alakadarana tebliği hakkında 

5669 Türk İran tahdidi hudut ko- Türk - İran Tahdidi Hudut Heyetin
misyonuna memur Harita Bin- de memur bulunduğu müddete ait 
başısı İbrahim B. yevmiyelerinin tesviyesi istirhamma 

dair 
5670 Sofya İvança Dimitrooğlu Nu- Türkiye Cüınhuriyeti tebaasma kabu-

ri Ef. lü istirhamına dair 

5671 Uşak Mısırlıoğlu Nuri Ef. 

5672 İzmir Recep Ef. ve ar. 

Hastalığının tedavisi için lazım gelen 
makamata emir buyrulması istirha
mma dair 
10 000 metrelik ccnebi kerestesinin 
ithali hakkında müsaadenin rcfi 

Encümendedir 

Maliye Vekilietine 
4/III/1931 

Encümendedir 

Hariciye V ekiileti ne 
4/ III/ 1931 

E ncümen d edir 

istirhamına dair Encümcndedir 
5673 Bitlis Kamil Ef. ve ar. Hazineden alacağı olan matlubatının 

biran evvel itasr istirhamına dair Encümcndcdir 
5674 Erzincan Muhlis Sami Ef. ve Yedierinde bulunan tahribat scnetlc-

ar. rine mukabil milli emlakten arazi ve 
hane temeliükü istirhamına Jair Kanı.ra l'npted.ilmiştir. 
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5675 Mersin Sabık serlwmser Naz- İstiklal madalyasilc taltifi istirhamı-

Muamelesi 

mi B. na dair Encümendedir 
5676 Gemlik: Sıtkı ve ar. Emlaki milliyeden sekiz taksitte al

dıkları emlaki borçlanma kanununa 
göre yirmi seıi.ede ödemeleri istirha
mına dair 

5677 İstanbul: Tekaüt M. Rüştü B. Tevliyet vakfının iadesile gayri ka
nuni muamele yapanlarm tecziyesi 

Maliye Vekaletine 
4/III/1931 

hakkında ' Encümendedir. 
5678 Kiğı : Ahmet Kemal Ef. 

5679 Sıvas : Hamza Ef. 

Mahkumiyet kararı hakkrnda affi hu
susi istihsali istirhamma dair 

Hayvan yem bedeli istihkakının tes
viyesi istirhamma dair 

Adliye Vekaletine 
4/III/1931 

M aliye V ekaJetine 
4/III/1931 

5680 Eskişehir: Ahmet Tevfik Ef. Heyeti mahsusa kararının refi İstir-

5681 İstanbul: Hamza Ef. 

5682 Ayvalık: Hasan Basri Ef. 

harnma dair Encümendedir 
Emlaki mazbuta maaşma mukabil 
emla.k verilmesi hakkında olan 1/I/ 
1931 tarih ve 5390 numaralı arzuha
line lahikadır. 
Açığa çıkarıldığından açık maaşı ve
rilmesine ve memuriyete tayini hak-

Encümendedir 

kında Encümendedir 
5683 İstefanas İkonomidi İstanbul Baroya kayit ve kabul edilmesi istir-

5684 Nazmi Ef. Mersin 

5685 Ata Ef. Denizli 

5685 Belediye R. Nuri Ef. ve ar. 
İslahiye 

5687 Halit B. Diyarbckir 

G688 Mustafa Ef. Balrkcsir 

5689 Sadriye H. Balrkcsir 

5690 Nccrniye H. Balıkesir 

G691 Safiye H. Balıkesir 

harnma dair Encümendedir 
Azil kararının refilc iadei memuriyc-
ti istirhalllina dair Encümcndedir 
Almakta olduğu maaşnı tczyidi İstir

hanıma dair 
ViH\.yetlerinin ilgası halinde kazala
rının Adana vilayetine raptı istirha
mma dair 

Emlaki milliyeden 4 taksitte ödenmek 
üzere aldığı erolakin yirmi senede 
ödenmesi istirhai!lina dair 

Mahkum olan oğlunun affı istirharm-
na dair 

Mahkum zcvcımn affı is tirhalilina 
dair 
Mahkum zcvcinin affı istirhamma 
dair 
Oğlunun malıkumiyetinin affı istirha-
roma dair 

;,P''!""I~ 1 ·' l 1 <:. 
.J....t.~ı..~.ı 1 -'!:-~- l 1 ~- 1 

Encümendedir 

Dahiliye V ekaletine 
4/ III/ 1931 

Maliye V ekaletine 
4/ III/ 1931 

Karara raptedilmiştir . 

Karara raptcdilmiştir. 

Karara ra ptedilmiştir. 

Karııra raptedilmiştir. 



Kayit 
ND 

Arzuhal sahibinin isim 
ve nC' rcsi 

5692 Hürmüs H. Balıkesir 
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Menemende mahkum olan zevcinin 
tahliyesi istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

5693 Fikriye H. Balıkesir 

5694 Ali Ef. ve ar. Çölemerik 

5695 M. Sabr-i B. !stanbnl 

5696 Dr. Asrın B. !stanbul 

5697 Ömer Şemsi Ef. Sıvas 

Menemende mahkum olan zevcinin 
tahliyesi istirhamma dair 
Vali vekilinin gayri kanuni hareket
lerinin tahkikine dair 

Yanlış tatbik olunan bir kanunun 
tefsiri hakkında 
Kazanç vergisi 
hakkında 

kanununun tadili 

Evkafta kalan müterakim bedeli ica
rın kendisine verilmesi istirhamına 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye Vekaletine 
4/III/1931 

Encümendedir. 

İktısat En. 
5/ III/ 1931 

dair Evkaf U. M. 
22/ III/1931 

5698 Recep Ef. Ankara 

5699 Tevfik Ef. ve ar. Adana 

Maaş tahsisi ve ikı;arniye verilmesi 
istirhamma dair 

Tef~izen ve kanuna· tevfikan emvali 
metrukeden aldıkları ve üzerine bina 
yaptıkları arsa 'müştemilatile mahke
mece . satılığa çıkarılmıştır. Mevcut 
vesaika binaen icrayi adalet buyrul
ınası istirhamma dair . 

5700 Bursaya tabi Kuınlu~han aha- Köyleri arazisine komisyon taı:afm

lisi ilanuna köy heyeti ihtiya- dan takdir olunan kıyınet fahiş ol
r.ıyesı duğundan arazinin yegan yegan tah

ririne müsaade buyrulması istirha-

M. M. Vekaletine 
1 4/III/1931 . 

Maliye V ekaJetine 
4/ III/1931 

ınma dair Encümendedir. 

5701 Ali Haydar B. htanbul 

5702 Memet Ef. Seyitgazi 

Orman kaıumu layihası hakkmdaki 
mütalcalarının nazarı itibare almına
sr istir1ıamrna dair 

Kazalarında bulunan istintak memu
runun cfalü hareketinden şikayet 

5703 İbrahim Ethem Ef. Kastamonu Ncfi cezasının affı hakkında 

5704 Vehbi Ef. Manisa Emvali metrukeye ait aşrlanmamış ye
nice ve delicelerinin talip alacaklara 
tcvziinden üç sene sonra yarı yarıya 
taksim edeceklerine dair 

5705 Memct Ef. l\1üdcrrisoğlu Deve- Emvali mctrukeden aldıkları emval 
li ahaHsi narnma ve cmlakin taksit bedellerinin yirmi 

l\1uhtelit Encümene 
5/ III/ 1931 

Adli ye V ekilleüne 
7/III/1931 

. Karara raptcdilmiştir. 

Maliye V ekaJetine 
7/III/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5706 Sıtkı Ef. Dosya 

·. :. .; ... . 
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Arzuhal hulasası 

senede tesviye etmeleri hakkında 

551 numaralı kanundan İstifadesi is-
tirharnma dair 

5707 Şaban Mahmut Ef. ve ar İz- Hariçten kereste getirilmesinin menı 
ınır . istirhamma dair 

5708 Hasan Adem Ef. Karamürsel Malmüdürü hakkında şikayet 

5709
1 

Memet ~f. Niğde Em vali metrukeden aldıkları emlak 
ve arazinin taksit bedellerinin tecili 
istirhaınına dair 

5710 Hüseyin Tevfik Ef. İstanbul Ali Karar Heyetince neşri ilan olunan 
kararlar ile Heyeti mahsusa kararının 
fesholunduğundan hakkında icrayi 

Muamelesi 

Maliye V ekaJetine 
7/III/1931 

Encüınendedir 

Encüınendedir 

Encümendedir 

Maliye V ekaJetine 
7/III/1931 

adalet buyrulması istirhamma dair Encümendedir. 

5711 Süleyman Tosuııaki Ef. İzmir Oturduğu hanenin teffizi istirhamma 
Karantine dair 

5712 İbrahim Ef. Kays~ ri Uhdesine tahsis olunup J.m kere istir
dat edilmiş olan hanenin· uhdesin
de ipkasr hakkında 

5713 İsmail Ef. Çankm İstikiali millide mecruh ve malul ol
muş olduğundan kanunen iktrza eden 
ikramiyenin itasma emir ve müsaade 
buyrulınasma dair 

5714 Samsun Kavağı ve kurası a- Tahriri arazi komisyonunca takdir 
halisi nanuna Muhtar Recep olunan kıymetlerin haddi layikına in-
Ef. ve arkadaşları dirilmesi istirhanuna dair 

5715 Yahya Ef. Çanakkale Vilayeti 'rraktö tazminatr verilmesi hakkmda 

Dahiliye V ekaletine 
7/Ill/1931 

Dahiliye Vekaletine 
7/III/1931 

D ah i liye V ekaletine 
7/III/1931 

Mal iye V ekaletine 
7/III/1931 

Çıplak karyesinden Encümendedir. 

5716 Nüzhet Ef. Sabık Hazre Nahi- Emlaki milliyeden 4 taksitte ödemek 
yesi Müdürü 

5717 Süleyman B. ve arkadaşları 

İstanbul 

5718 Mustafa Ef. Emet 

., . 

üzere aldığı emiakin yirmi senede 
ödenmesi istirhamma dair 

Hayatı ticariyelerin in idamesi i<:in el
lerinde bulunan istok afyon mahsulü 
fiyatı haddi nisabım buluncıya kadar 
münasip mühlet verilmesine dair 

Malılliyet maaşr tahsisi istirhamma 

Maliye V ekaletine 
7/III/1931 

İktısat Vekalctine 
7/Ill/1931 

dair M. M. Vekaletine 
7/III/1931 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
NO ve adresi 

-----------------------
5719 Mustafa Asım Ef. Konya 

ı . 

5720 Nazmi Ef. Trabzon 

5721 Madam Kalvert. Çanakkalede 
Batak çiftliği sahibi 

5722 !. Seliimi Ef. Kastamonu 
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Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Hizmeti maksure hakkının iadesine 
dair M. M. V ekaletine 

7 /III/1931 ' . . 

Tekaüt maaşı ta·hsisi muamelesinin 
tashihi istirhanuna dair Enctifuenl:WcÜf. 
Traktör tazminatı itası istirhamına 

dair Encümendedir:. 

Tekaütlüğünün refile tekrar vazifeye 
alınması istirhamına dair Dahiliye V e kaletine 

7/III/1931 
5723 İbrahim Sami Ef. ve ar. İstan- Okturva resmi alınmaması istirhamı-

bul birinç tüccarları namına 

5724 Ali Osman Ef. İstanbul 

na dair 

Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
karar maksadr temin etmediğinden 
Milli Müdafaa Vekaletindek.i dosyası
mn celp ve tetkikile gayri kanuni 

Dahiliye V e kaletine 
7/III/1931 

muamelenin tashihi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

5725 Recep S.alih Ef. Dev. D. Y. Bolu hastahanesinde icra olunan mu-

. 5726 

Umum İşletme Reisliğind~ d'a- ayeneyi havi 27 mayıs 1926 ve tem-
ire odacısı Ahme't Ef. yaninda muz 1927 tarihli raporun celbettiril-

Serenelizade Hilmi ve Hasan 
İbrahim Şirketi !~mir 

mesi hakkında 

Gümrük resmi olarak verdikleri mcb
lağın kendilerine iadesi istirhamına 

dair . · 

5727 Kazım Ef. İskilip Zabitlik nasbrnrn tashillile İtalya ,ve 
Balkan harpleri zammından . istifade · 

M. M. V ekaletine 
14/III/1931 . 

İktısat V ekiiletin e 
14/III/1931 

ettirilmesi hakkında l\IL . M .. .Vekaletine 
15/ III/1931 

5728 Faham Pş. veres~si vekili 
umumisi Hulki B. Konya 

ı . ' ' ". 

5729 Fatma H. İstanbul Kadıköy 

Müvekkillerine ait arsa hakkında 

mahkemece ve .Devlet Şurasrnca veri
len kararların tctkikile mağduriyeti
ne meydan verilmemesine dair 

Müteveffa pederinden mevrus emlak
ten kendisinin de _ İstifadesi istirha-

Har:i<ıiye y ekiiletin e 
14/III/1931 

mrı~a dair Encümendedir 
5730 Ömer Onbaşr Malatya Tekaüt muamelesinin biran evvel bi-. . 

tirilmesi hakkında 

5731 Murat Ef. Keşan İskan edilmesi istirhamına dair 

5732 Memet Muammer B. İstanbul ~eytin yağı tasiratıİıdan alınmakta o
lan muamele vergisinin ilgası istirha-

Dahiliye Vekaletine 
14/IU/1931 

D ah i liye V ekiiletin e 
14/III/1931 



Kayit 
No 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

5733 Hürrem Ef. Suşehri 
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Arzuhal bulasası 

mrna dair 

Hakkında · takibatı kanuniye yapıl
maması istirhamrna dair 

Muamelesi 

İktısa~ Veka.letine 
14/ III/ 1931 

Adiiye · Vekalet~ne 
14/ III/1931 . 

5734 Mcrnet' Ef. ' ve Ar. Yenişehrin 929,930 serı:elerine ait sayım ikramiye~ 
Rüstem kariyesinden lerinin verilmesi istirhamrna dair Maliye V eka.letine 

14/ III/ 1931 
5735 Muhsin Kaptan 

5736 Yirmi zürra narnma Karadi
kenli Ahmet Ef. Mut 

5737 Şahinde H. Balya 

5738 Mustafa Ef. Burdur 

5739 Mustafa Ef. Manisa 

5740 · Tokluoğlu Ali Ef. Burdur 

5741 Memet Rasih Ef. Manisa 

5742 . Ahm~t Tayyip Ef. Manisa 

5743 Ferişte H. İzmir 

5744 Yusuf Ef. Kilisi köy muhtarı 
İs pir 

5745 Hasa,n .B. Mut 

~ "' ~ ' . -·· ·· 

Ücreti tedrisiyeyi . v;eremediğinden ·; 
dolayı terkettiği mektep müddetini 
ikmal etmemiş olması bulunduğu va
zifedc terfiine mani addedildiği h.ak
kında 

Emvali metruke borçlarına ait taksit 
müddetinin ya on altı aya ibiağı veya 
harmana kadar tecili deyinlerine mü
saade buyrulması hakkrnda 

Balya şirketinin malul olan zevcine 
tazminat vermesi istirhamrna dair 

· Maluliyet tnaaşr tahsis muamelesinin 
tesrii istirhamına dair · 

Bakiyyei müddeti cezaiyesinin affi 

İktısat Vekaletine 
14/ III/ 1931 

Maliye V ekaletine 
14/ III/ 1931 

N afra V ekaJetine 
14/III/1931 

M. M. V ekaletine 
14/ III/1931 

istirhamma dair Adiiye Vekaletine 
14/III/1931 

MalUl olduğundan maaş tahsisı İstir
harnma dair 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşla
rının verilıpesine dair 

Bakiyyei müddeti cezaiyesinin affi 
ricasrna dair 
İskan suretile verilen evin istirdadr 
cihetine gidilmemesi ha.~krnda 

Yol mük~llefiyetlerini .bedenen ifa et-
meleri istirhamrna dair 

Kazalarının İçel vilayetinin lağvr 

halinde kemafissabık Silifkeye raptı 
. istirhamına dair 

' . 

M. ~· Vekalt!tiiı~ 
14/lfi/1931 

' Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye Vekaletine 
15/III/1931 

Dahiliye Vekaletine 
15/III/1931 

Dahiliye V ekaJetine 
. ' 

, 15/III/1931 

,-

, 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

5746 İsmail Ef. Koskor Muhtarr Yol mükellefiyetierini bedenen ifa et-
İspir·- meleri istirhamrna dair 

5747 Hacı Mustafa Fehmi Ef. Hen- Belediyeden şika.yet 
dek 

5748 M. Ali Ef. !stanbul 

5749 Ahmet Lfı.tfi Ef. Keskin 

5750 Hasan Fehmi Ef. E7.ine 

5751 Ali Ridvan B. İstanbul 

5752 Münir B. İzmir Mebusu 

5753 Mülazİm Nafiz B. Ankara 

Milli mücadeledeki hizmetine müka
faten terfii istirhamına dair 

Kanunlarımızrn hüsnü tatbikı istirha
mrna dair 

İkramiyesinin bir an evvel verilme
sine dair 

Emvali metrukeden 8 taksitle satın 
almış olduğu binanın iki senedenberi 
Maliye V ekaletin~e teslim edilmeme
sinden dolayı akdin feshine dair 

Kadro harici istihdam edilen merhum 
İsn:ıail Hakkı Beyi tayin ve istihdam 
eylediğinden dolayı merhumun aldığı 
paramu kendisinden tahsili cihetne 
gidi lmesinin muvafık olmadığı hak
kında 

Y olsuz olarak tekaüt edildiğinden 
· tekrar v·azifeye alınması istirhamma 

Muamelesi 

Dahiliye V ekaletine 
15/III/1931 
Dahiliye V ekaletine 
14/III/1931 

M. M. V ekaletine 
18 /III/1931 

Adli ye V eMietine 
15/III/1931 

Maarif V e kaletine 
15/III/1931 

Maliye V ekaletine 
8/III/1931 

Dahiliye V eMietine 
15/UI/1931 

dair Karara raptediJmiştir. 
5754 Halit B. İstanbul Norveçten celp ettiği ecuebi çimento-

5755 Ali Ef. İstanbul 

ları gümrük resmine · dair Maliye V e kaletine 
15/III/1931 

'rekaüt ınaaşr tahsisi istirhamına dair Maliye Vekaletine 

5756 

5757 

İbrahim Ef. ve ar. Görenci ka- İskan edilmeleri istirhamma dair 
riyesi ahalisi 
İbrahim Ef. İspir Yol mükellefiyetini bedencn ifa etme

leri istirhamına dair 

5758 Ayanoğlu Sadık Ef. Kastamo- Kazanç vergisinin fazla tarhedilmesi 
nu neticesi mağduriyetini mucip oldu-

5759 Zaide H. İskilip 

ğundan hakkının 

na dair 
vikayesi istirhamı-

·Muhtacı muavenet olduğundan Hi
mayci Etfal ve Hükumetçe yardım 

15/III/1931 
Dahiliye V ekaletine 
15/ III/ 1931 

Dahiliye V ekaJetine 
15/ III/ 1931 

Maliye V eldiJetine 
15/III/ı931 

. yapılması istirhamma dair Eneümendedir 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal hulasasr Muamelesi 

5760 Melek H. Elbistan Mahkeme Tasfiye kararının refi istirhamma 
Aza Mülazimi 

5761 Cemile H. !stanbul 
dair Encümcndedir 
Hududu milli haricine tardedilen 
nişanlısı Romanyalı Edip Habip E-
fendinin hududu milliye kabulü İstir
harnma dair Encümendedir 

5762 Ahmet Harndi Ef. Tekirdağ Açıkta kaldığı müddete ait maaşları-
Saray köy 

5763 İsmet H. Salihli 

5764 Şerif Ef. Karadeniz ereğlisin
de 

5765 Mustafa B. İstanbul 

5767 Küllük muhtarı 
mi Ef. Mila.s 

5768 Lutfi Ef. Ödemiş 

Hasan Feh-

5769 Osman Paik Ef. Develi 

5770 Ali Rıza Ef. Milas 

5771 Ziya B. Samsun 

mn verilmesi istirhamma dair Karara r'aptcdilmişti. 

Manastırın N ejepol karyesinden Sırp 
tebaasmdan müteveffa !steriyo Man-
çonun kerimesi ( Giliko) ya ait Salih-
Iide metruk emvali gayri menkulesinin 
vekili umumisine iadesi talebine d;ür Enc:ümendedir 

Adiyen iskiimm veya borçlanma ka-
nunu mucibince yirmi senede öden-
mek üzere bir hane verilmesi İstir-

lıamma dair 

Ruslar!a yapılan ticaret ·muahede
sİne rağmen hakkının verilmediğine 

dair 

Ehven ve müsait şeraitle köyleri hal
kına arazi teffizi istirhamma dair 

Mahkemece verilen mahkumiyet ka
rarının refi istirhamma dair 

Emlaki hakkında mahkemece veri
len kararın mağduriyetini mucip 
olduğundan telelfisi istirhamma dair 

Kefalet akçesinin iadesi esbabmm 
İstikmali istirhamma dair 

26/VI/1930 tarihinde Meclisi Aliye 
vazifei sabıkasma tayini istirhamı~ 

na dair olan isticlasmm tesrii intacı 

Dahiliye Vekaletine 
15/ITI/1931 

Harici ye V ekaletine 
15/ III/1931 

Ev. U. M. 
11/III/ 1931 

Adli ye V ekaJetine 
15/ III/1931 

Adli ye V ekaletine 
15/III/1931 

Ev: K. U. M. 
15/ III/ 1931 

istirhamma dair Encümendeclir. 
5772 A. Miicip ~- Balıkesir Arzuhal Enciimenince hakkında ve-

rilmiş olan karara itiraz ettiğine dair Enciimendedir. 

5773 Muallim Ali Fehmi B. Bursa. Vilayet umum m~clisi tarafından ka
bul edilmiyen eylul 1926 tarihinden 
eylul 1929 tarihine kadar olan maaş 
farkmm verilmesi istirhamma dair En c üm eneledir. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin is1m 
ve adresi 
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Arzuhal huiasası 

5774 Kamil B. Şerbetçİoğlu İnebolu Adliye hizmetinde bulunduğu cihetle 
dava veldleti ruhsat namesi verilmesi 
hakk,ında 

5775 İsmail Hakkı B. Samsun 

5116 Ahmet lVIahir B. Ankara 

İskan edildikleri hanenin tahliye ve 
istirdadı · yolsuz buhinduğu cihetle 
hakkının koruriniasma dair 

Terkedilen kazanç vergisinin Memet 
Ali Beyden tahsil edilmesi istirhamı
ııa dair 

5777 Ali Riza Ef. ve arkadaşları Zelzele hasaratı hakkındaki istirhaın-

5778 
Erzincan · 
Mübadillerden Hadiye H. ve 
arkadaşları İstanbul 

larının tetkikine dair 
Mübadil olarak tahakkuk etmiş ve 

· edecek olan matluplarrnm sekiz misle 
iblağı esbabmın İstikmali istirhamma 

Muaml3lesi 

Adli ye V ekaletine 
'i5;ın;ı 931 

Dahiliye V ekaletine 
15/III/1931 · 

Maliye Vekaletine 
15/III/1931 

Encümendedir. 

dair Encümendedir. 
5779 Katınİr Muhtarı Memet Ef. Er- Yol mükellefiyetierini nakten ifa et-

zurum 

5780 Talat Ef. Erzurum 

5781 Rasim Ef. PaJo 

miyeceklerinden bedenen ifasrna mü
saade buynılması istirhamına dair 

İcrayi Vekalete müsaade edilmesi 
istirhamma dair 

Pederi Ergani Mebusu Sabıkı Mer
hum EJ1!.in Beyin hidematı vataniye
sine mükftfi:ıtan ailesine maaş tahsisi 
istirhamma dair 

5782 Gedikoğlu Mustafa Ef. İnebolu Kefalet aidatının müddeti kanuniyesi 
lıitam bulduğu cihetle kefalet aidatı 

ile birlikte mÜddetin bitamından 
bu ana kadar geçen zamanların aidat 
faizinin verilmesi hakkında 

5783 Mahmut Ef: Devrck 

5784 Musa Ef. Ereğli 

Talep edilen kazanç vergisinin fazla
lığı mağduriyetini mucip olduğundan 
haddi layikına tenziline dair 

Milli mücadeledeki hizmetine muka-

Dahiliye V ekaletine 
15/III/1931 

Adiiye V ekaletine 
15/III/1931 

Bütçe Encümenine 
18/III/1931 

Dahiliye V ekaletine 
15/ III/ 1931 

Maliye Vekaletine 
15/ III/ 1931 

bil bir ev verilmesi istirhamma dair Encümendedir 
5785 Ahmet Müfit Ef. Kangal Haklundaki tahkikat evrakrum eelbile 

tctkik buyrulması istirhamına dair Encümendedir 
5786 Cabas Muhtarı İsmail Ef. · ıs- Yol mükellefi;vetinin bedenen ifası-

pir nın kabulü istirhamına dair Dahiliye V ekaletine 
23/ III/ 1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

5787 Muhtar Memet Ef. ve Ar. Ye- 1929, 1930 senelerine ait sayım ikra-

Muamelesi 

n işe h ir ınİyelerinin verilmesi istirhamına dair Maliye y ekaletine 
22/III/1931 

5788 M. Lı1tfi Ef. Giresun 

5789 Salahaddin Ef. İstanbul 

Tasfiyeye tabi tutıilduğu cihetle Şu
rayi Devlete müracaat müddetinin 
geçtiğinden kararının tetkiki istirha
mına dair 

Evvelce vermiş olduğu istidasının 

ne muamele gördüğü hakkında 

5790 Kırıftikoğlü. Memet ~f. ve Ar. Emvali metrukeden aldıkları emiakin 
Şiran taksit müddetinin 20 seneye iblağı 

P.akkrnda 
• 1 

.5791 Muhtar Ahmet Sf, Tortum 

5792 ·Manisa: H. I\:& mil Ef. 

Vebadan dolayı itlaf edilen hayvan
larının bedeli olan iki bin üç yüz 
doksan altı liranın verilmesi istirha
mına dair 

Nahiyelerinin tam teşkilatlı kaza ha
line g·etirilmesi istirhamına dair 

5793 Çaycuma : Yusufoğlu Ahmet Malul olduğundan nakti mükafat ve-

Encümendedir 

Maliy~. V ekaJetine 
22/III/1931 

Maliye V ekaJetine 
22/III/1931 

Encümendedir 

Dahiliye "Y ekaletine 
22/III/1931 

Ef. rilmesi istirhamına dair ·M. M. V ekale~ine 
18/III/1931 

5794 Yozgat': Ahm()t Ef. 

5795 Anamor: Mütekait Hurşit Ef. 

5796. İsparta : Şükrü Ef. oğlu Hak
kı Ef. 

5797 Bandırma : Kale 
zade Kamil E:f. 

Kethüdası 

5798 Akşehir: Hasan Tahsin Ef. 

5799 Seyitgazi: Memet Arif Ef. 

Encümendeki arzuhalinin bir an ev
vel intacı istirhamına dair 
Tekaüt maaşile ikramiyesinin bir an 
evvel verilmesi istirhamına dair 

Mütekaddim istidası Arzuhal Encü
meninden sepkeden işara İsparta 
evkaf müdürlüğünden hilafı hakikat 
cevap verilmiş olduğuna dair 

İki kıta granit ocağınm müddetinin 
yirmi seneye çıkarılması istirhamına 
dair 

Doksan 4ç . mulıacirlerinden şimdiye 
kadar iskan görmediği ve borçla te
darik ettiği hanede satıliğa çıkarıl

dığı cihetle ya evkafa olan borcu-... - ., 

nu~ itfası veya emvali milliyeden bir 
hane tahsis ve iskanı hakkında 

Muallimlikten aziedildiğinden azli es
babmın tetkikile mağd1ıriyetine mey-

Encümendedir. 

Maliye V ekaletine 
24/III/1931 

Encümendedir . 

İktısat V e kaletine 
22/III/1931 

Dahiliye V ekaletine 
24/III/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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dan verilmemesi ricasına dair 

Muamelesi 

Maarif Vekaletine 
24/III/1931 

5800 Kabakoğlu İsınail Hakkı Ef. işinin bir an evve l intacı hakkında 

5801 

5802 

5803 

Samsun 
İstanbul Ahmet Kerim Ef. 

'Kobakoğlu İsınail Hakkı Ef. 
Samsun · 
Iğdır Aziz Ekber Ef. 

5804 Diyiu:bekir Halit 

5805 Konya V. Saffet B. 

Teluar vazifeye alınması istirhamına 
dair 

İşinin bir an evvel iı"ıtacı hakkında 

İskan edilmeleri istirhanuna dai 

Mağduriyetteıı kurtarılması istirha
ınına dair 
Askeri tıbbiyesinde okuduğu dört se
ne müddetin tekaütlüğüne · ilavesi 

Encümendedir. 

Maarif V ekaletine 
24/III/1931 · 
Encümendedi r. 

Maliye Vekaletine 
22/III/1931 

Encümendedir. 

istirhamma dair Eııcümendedir. 

5806 Samsun Recep Ef. zevcesi Ha- Teffiz suretile verilen hanenin baş-

5807 

tice H. 

İnebolu Nazif zeveesi Cemile 
H. 

5808 Ordu Celal Ef. 

5809 Bandırma: İsmail ve ar. 

5810 Aydın: Menıet Ef; 

kasına tahsis ve verilmemesi istirha
mma dair 

MahkCım olan kocasının iadei nınha-

Dahiliye V ekaletine 
22/III/1931 

kemesi istiı;haınına dair Adiiye Vekaletine 
24/III/1931 

Mntlılbunun bir an evvel verilmesi is
tirhanıma -dair 

Ziraat Bankasının kendilerine i·kra
zatta bulunması istirhamma dair 

Meccanen nüfusa tescilleri istirhamı
na dair 

Maliye V ekaletine 
24/III/1931 

İktısat V ekaletine 
24/ III/ 1931 

Dahiliye V ekaletine 
24/III/1931 

5811 Eskişehir: Avukat Ahmet Tev- Avukatlık yapmasına müsaade edil-
fik Ef. mesi istirhamına dair Encü~nendedir. 

5812 Gazi Antep: Velioğlu Şaban Tecili mücazat kanunundan istifade 
Ef. 

5813 İstanbul: P anayot ve ar. 

5814 İstanbul: İbrahim Sabri Ef. 

5815 Gümüşane : Abdullah Ef. 

ettirilmesi istirhanuna dair 

Avukatlık yapmalarına müsaade e
dilmesine dair 

Yunan tarafından yıkılan hanesine 
mukabil bir· hane veya hanesinin be
delinin verilmesi ricasina dair 

• 
Mahkılmiyetlerinin affi istirhamına 

Ad liye V ekaletine 
24/III/1931 

Adli ye V ekaletine 
24/III/1931 

Dahiliye V ekaletine 
24/III/1931 

dair Encümendedir. 



Kayit 
N 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi Arxuha.l hulasasr 

5816 Develi : M em et Faz lı Ef. ·; _. ! l• J3, M. -Meclisini n · bir karaıra. raptın.a., 

<kadar .,, emlaki milliye ye ait olan 
, horçlaırmm;tecili isürhanuna dair 

5817 Adana: Ethenıoğhı · · Haci Sü- · İskan muamelesinin tesrii intacı hak-

Muamelesi 

Maliye V ekaletine 
24/ IJI/1931 

leyman Ef. kmda Dahiliye V eka.l etine 
-· 24/III/193'1 

5819 Vehbi Bey zade ·Ali Rıza. Ef. ·sekiz senede ödemek şartile emlaki 
Köprü ıniUiyeden aldıkları emiakin bedelle-

rinin tecili ve temelidi ri c asma dair Maliye V ekaletine 
24/III/1931 . .. 

5820 Memetoğln ·M'evlüt Ef. İspir 

5821 Sıtkı Ef. Bayburt 

5822 Miınisa: Muzaffer Ef. 

'l'arik mükell'efiyeti hakkındaki arzu
hallaı:mm ·bir karara raptı ricasına 
da il' 
Müfterileriıı tecziyesi istirhamıtıa 

dair '. 
Lise veya liıüa ll im nıekteplerinden 
bitine mec-canen kaydi istirhainma 

Encümendedir. 

Maliye V ekaletine 
24/III/1931 

dair Encümendedir. 

İhtiyar Heyeti · intihabmm yolsuzlu-5823 Tererneele ··Muk im Doniceoğlu 
ı_.fıtfi Ef. ğuna dair D'ahiliye VeltaJetine~ 

24/III/1931 

5824 Amasya Telgraf Memüru Mah
ınut E:D. 

Zamaılı memuriyetinde ihtilas olma
dığı 'halde tahsiii tafep edilen meba
li ğiıı af:l'ine dair 

5825 Kitapçr:iade Şakir Ef. Erzu- Mahrııkat bedelinden olan matlfıbu-
rum llllll bir an evvel tesviyes'i is'tirhami

na dair 

Da nil iye V ekaletiıi.:e · 
24/III/1931 . -

Adli ye V ekaletine 
24/III/1931 

5826 lsparta Fırka 6 mahrukat mü- Hazineden m_a.tlüpla_rınrn tesviyesi is-
teah.hitle;·i narnma Hakkı Ef. tirhamına dair Encüıııe11dedir. 

5827 Urfa merkezinde mıikim Va- ~Iuhacir olmaları dolayısil e kendile-
mn Emin Paşa mahallesinden rine hane ve arazi verilmesi istirha-
Ali~ilu R;za · Ef. . mrna dair . 

5828 ~i,i.sr~v B. _ Şile 

·,;ı::, ... 

5830 ~~ı:t.ıı Q. , 1)Y.f~k I\ _B?r . 

{ : ,• ~ 1 ' ., 

., 

Bareın · kanunu mucibince sekizinci ... ... 
derecede bir memuriyete tayini hak-
kında 

!sti)lılak edilen -bağ ve bahçesi,ne ko
misyo~ıe,a .tespit e@ilen bedeli hasa-

• • • '1 ' • }.·• 

rm kendisine verilmesi istirhamrna 
dair 

Dahiliye V e kaletine 
24/III/1931' 

Maarif V ekaletine 
. . ' l 

24/I!IJ19Ş1 _ 

Nafra Vekaletine 
24/III/1931 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
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5831 Mevhibe H. İstanbul Saml!-tya Zevci müteveffa Akif Bey narnma 
Enver Paşa tarafından gönderilerek 
satııı aldığı hane bedeline verdiği 

2500 liranııı istirdadıııa teşebbüs e
dildiğinden emsali veÇhile tecili İstir-

Muamelesi 

( lıamma dair Encümendedir. 
5832 Ankara: Receboğlu Osman 

. 
5833 Salim Rasim Ef. İzmir 

5834 Tercüman Meylan zade Esat 

5835 Ali Rıza E{ İstanbul 
5836 Ankara Hüseyin Ef. 

5837 Niğde Mustafaoğlu Adil Ef. 

5838 Mustafa Ef. Hendek 

5839 Göksu İzzet Ef. 

5840 Samsun Kabakoğlu İsmail 
Hakı Ef. 

Milli Mücadeledeki fevkalade hiz-
metine mukabil muhtacı muavenet 
olduğundan ikramiye ile taltifi is
tirhamına dair 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi is
tirhamma dair 

·, 

Evvelce vermiş olduğu istidasmnı ne 
muamele gördüğü hakkında 
Mağdpriyetten vikayesi hakkıııda 
Tekaütlüğünün refile yeniden sınıfı 

muvazzafada istihdamı hakkında bir 

Encümendedir . 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

karar ittihazı ricasına dair Encümendedir. 

İstiklaJ harbindeki hidematına bina-
en istikliH madalyasile taltifi istir-
harnma dair Encümendedir. 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında Encümendedir. 
Arazisi hakkında mahkemece verilen 
karara itirazı hakkıııda Encümendedir. 
Teffiz suretile verilen emlak hakkın-
da Devlet Şurasınca verilen karar ve 
maruzat Encümendedir. 

5841 Akşehir Ahmet Riza Ef. ve Emlaki milliyeden aldıkları emlak ve 
arkadaşları arazi taksitlerinin temdidi istirhamı-

na dair Encümend'edir. 
5842 Zeyneloğlu Ali İzmir hapisane- Bakiyei müddeti cezaiyesinin . affi 

sinde hakkmda Encümendedir. 
5843 Behlüloğlu Celil Ef. Ordu Teffiz suretile verilen arsa ve hane

nin başkasına verilmesi mağduriye-

tini mucip olduğuna dair Encümendedir. 

'5844 İzmit Kullar karyesi İhtiyar Arazi komisyonunca takdir edilen 
Heyeti kıymetlerin haddi layikına indirilme-

5845 Akşehir Berberzade Halil ve 
arkadaşları 

5864 Hayrettİn Et Çarşamba 
584 7 Esat Fahri B. Kasaba İskan 

Memuru 

si hakkında Encümendedir. 

Emlaki milliyeden alman dükkanla-
rin bedellerinin temdidi hakkında Encümendedir. 
Tekaüt maaşı tahsisi istirhamıııa dair · Encümendedir. 
İadei memuriyeti istirhamına dair Encümendedir. 



Kayit 
No 
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5848 Girit mübadilleri ııamına Ha- Beyannamelerinin kabulü için yeni-
san Fehmi ve arkadaşları den bir müddet tayin buyrulması is

tirhaımııa dair Encümendedir 

5849 Gazi Antep Zekiye H . 

5850 Hatice H. Eskii$ehir 

Kocasının vefatı dolayısile çocukla
rına ve kendisine eytam maaşı tah
sis edilmesi istirhanuna dair 

Şehit olan oğlundan maaş _tahsis edil
mesi istirhamına dair 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

5851 Adana Bosııalı Haınitoğlu Yu- Hane ve arsalarmnı iadesi istirhaınr-

suf Ef. na dair Encümcndedir. 

5852 Niğde Riza Ef. Eınvali milliye ve metmkedeıı aldı

ğı emlak ve arazi taktisleriııi tediye 
edemediğinden defterdarlıkça fesih 
kararı verilmesi ricasına dair Encümendcdir. 

5853 İznıir: l<'uruzan Ha mit ve ar. Hizmeti askeriyeleri hakkmda bir ka-

5854 Konya: Mustafa Ef. 

5855 Malatya: Cemal Ef. 

5856 Ovacık: Yusuf ve ar. 

5857 Iğdır: Erivan ınulıacieleri ııa

nıma İbrahim ve ar. 

5858 Kırkağaç: Muallim lütfi Ef. 

5859 İstanbul: M. Kemal Ef. 

5860 Üııye: Mustafa Ef. 

5861 Ayvalık: Şefi k C: alip Ef. 

5862 inebolu: Cemile H. 

5863 İzmir: Kerim Ef. 

5864 Erzumm: Ali B. zade Şevki 
Ef. 

5865 İzmir : Ali Baba 

rar ittihazı istirhamına dair Encümendedir. 

Kürt Rizanın aşiret reisi Hacı Ahmet 
oğlu Arifin işl ediği cürümden dolayı 
ımılıakeın esi ııin icr·asr istirlıamına dair Eneümcndedir. 
l skan ettiri lmesi istirhaııuııa dair Eııcümendedir. 

ahiyelerinde ınektep küşadr ve nü
fusa kayded ilmemiş olanlaı-m da ka-
yıtları esnasında cezaya düçar edil
memesi istirhamına dair 

Sekiz taksitle aldıkları eınvalin be-
dellerini veremediklerinden bir müd-
det tecil ve telüri istirhaınına dair 

Türkocağinclan tardediimiş olduğun-

dan tekrar· kaydının tecclicli ricasına 

E ncümendedi r·. 

Encünıendedir. 

dair Encümendedir. 
1stiklal maclalyası ve iki kat krdenı 
zammı surctile taltifi istirhamrna dair Encümendeclir. 

İstiklal harbinde şehit olan oğlundan 
maaş tahsis edilmesi ve mükafatr nak-
tiye itası istirhamrna dair Encümendedir. 
İskan surctile verilen haneden çıka:-
rılruamalarr istirhamına dair 

Katedilen eytam maaşlannın itasrna 

Encümendedir. 

dair bir karar ittihazr istirhamrna dair Encüınencledir. 

Evvelee vermiş olduğu istidasrnın ne 
muamele görelüğü hakkında Encümendeclir 

Zarar ve ziyannun hükumetçe tazmi-
ni istirhamma dair Encümendeclir. 
İaclei muhakemesile mahkumiyetinin 
affına dair Encümencleclir. 



Kayit Arzuhal sahibinin isim 
N° ve adresi 

5866 Ankara: Refik Mai~ !13 . 

5867 Kastamonu: AbduıiJ];ah ıEf. 

5868 S'Ivas: 1\lHinire H. 

5869 Ayvalık: Harnit B.. 

5872 Sıvas: Muallim Osman B. 

5873 P@soi: Refet Ei'. 

5874 İspİJ": Ahmet Ef. ve Ar. 

5875 Karaköse: İ. Rahmi Ef. 
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LiseLen<ilıen birine Ainııını.ca muaJ1imi 
oilması !için bir kaı::rur ittihazı hakkın-

da Encümendedir. 
Aşar hoııcutıiı.ua. yedimdeki deyin. se-
nedilıe mahsubu ıistir.hanuna dair Encümendedir. 
Alt'lYh·iırıH~elci mahkeme kararmda ha-
tayi :adli .bulımdu,ğımdan iptali hak-
k.ı;nda EncümendediT. 
İşgalinde bulunan hanenin teffizi is-
tirhamma dair Encü.meınd.edir. 

Tasfiye kararının refine dair verdiği 
arzuhaline cevap verilmesi istirha-
mma dair Encümendedir. 

!tlaf edi1en nayvantaruuıi bedelleri-
nin veri1mesi 'istirhamına dair Encümendedir 
Tarik müke'l1efiyetinin •bedenerı ifa 
etme1er1ne müsaade -edilmesine dair Encümendedir. 

Barem kanımundan istifadesi istir.ha-
mma dair Encümendedir. 

5876 Adana: Ali F.erhat Ef. Evvelce vermiş olduğu ist.idasının 

ne muamele gördüğü 'haldunda E.ncüımendıedi:ı:. 

5877 Alaca : Nesime H. Kendisini dağa kaldıranlar hakkında 
taki'bat ya:pılınası ve lrakimden şikayet Erıcümendedir 

5878 Malatya: Ri fat Ef. 'Evvelce verın'iş dld'ttğu istidasmm ne 
muamele gördüğü haklanda Encümendedir. 

5879 ·Karadeniz Ereğiisi: Ahmet Nu- 'Tekaüt m"'1aımelesiniın ~biran ev-Mel ya-
ri Ef. p1lması 'isti:r'haımma ·cılair Encü,meı;ıdedir. 

GSSO Sultaniye: Osman Ef. 

5881 İstanbul : Ali Osman Ef. 

5882 Bozkır: A. Harndi Ef. 

5883 inebolu: lVIeınet Ef. 

5884 Yusuf Ef.Fırka 34. hesap me-
ınurluğundan mütekait 

5885 İzmir: Naci Ef. 

5886 İsta:nbu:l: Mustafa Ef. 

Tasfiyeye tabi tutulması hakkındaki 

kararın ·rıeri~e iadei memuriy.eti ıs-

tirlıamına dair Encümendedir. 
Hakkında verilmiş olan karara itiı·azı 

ha vi Encümendedir. 
Evvelce ;v.erd~ği arzU!halin biran evvel 
ratacı istirhaınma dair En.cüınendedir. 

Maliıliyetine ·binaen tarik bedelinden 
affı istirlıamıııa dair Encümendedir. 

Mahlm:miyetinden dalayı tekaüt maaşı 
verilmediği cihetle tekaüt maaşının 

verilımesi haklm:nda Encümendedir 
Müddetıi 'lllahkfımıiyeti olan beş sene 
esba:bı ınüşeddededen dolayı ilave edil
miş olan hi.r senenin -affı istirhamına 

da1r Encümendedir. 

l\b1uliyet ·eiV"ı:akr ·Sl!hhat işlerinde hala 
intaç edilmediğinden icabının icrası 

i st ir hanuna ı <il.aıiır Encümendedir. 



Kayit 
NO 
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5889 Niğde: Rafide H. 

5890 Sivas: Emin Ef. 

5891 Kandmı: Memet Ziya Ef. 

5892 Denizli Kuruhacı: İbrahimza

de !smail Ef. 

5893 Batıkesir: Selman Ef. 

5894 Balıkesir: Selman Ef. 

5895 Erzincan : Şükrü Ef. 

5 97 Ankara: Rabahatti n Ef. 

5 98 Manisa : İsmail Ef. 
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1kame- ettiği izalei şuyu davası halörn 
vekili tarafından teşviş ve talil edil-

Muamelesi 

mekte t}lduğuna dair Encümendedil'. 
Bakiye:iı müddeti cezaiyelerinin affı 

istirhamma dair Encümendedir. 
Tekaüt muamelesi hakkında Devlet 
Şurasmea verilen karara itiraz Encümendedir. 
Devlet Şuraısı mülkiye şubesinde bu-
lunan 13- ll- 1930 tarih ve 72 numa-
ralı evrakma cevap verilmesi istirha-
mına dair Encüıncndedir. 

Hatayi adli neticesi olarak verilen 
cezasının affı hususile rcfi istirharru-
na dair Encümendedir. 
Divaru harbin verdiği kararm tetki-
kile affı istirhamına dair Encümendedir·. 

Evvelce veı·miş olduğu arzuhalinin ne 
muamele giirdüğü hakkında 
Sırpistanda terketmiş olduğu araziye 
mukabil arazi verilmesi istir·hamınn 

dair 

Aleyhinde verilen kararın tashihi iR-
tirharnma dair 

Encüınendedi e. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
5899 Manisa: Akhisar İbrahim Ef. Hakkında takibatı kanuniyede buln

nulmaması istirhaınma dair Encüınendedir. 

5900 Eskişehir: Abdullah Ef. 

5901 Bal ya: Hakkı Ağa 

5902 Mardin: Şehmuz Ef. 

5903 A laiye: Belediye Reisi Hüse
yin Bey ve ar. 

5906 Karadaniz Ereğ ii si: Hasan Ef. 

5907 Manisa: Kemal Ef. 

5908 İskilip: Emin Ef. 

5909 Vanlr Hüseyin Paşa ailesi na
mma Hacer H. ve aı·. 

5910 İzmir : Mustafa Rıfkr Ef. 

Bir ay sonra kesbi katiyet edeceği bil
dirilmiş olan hakkındaki kararın bir 
an evvel tebli ği hakkında Encümendedir. 
Ekmek bedelinden matlubu olan pa-
rayı hala alamadrğma dair Encümendedir. 
Kendine tarhedilmiş olan kazanç ver-
gisi fazla olduğ11ndan haddi nisabr-
na ircar istirhamına dair Encümended ir. 

Alaiye Ağır Ceza lVIahkemesinin ipka-
sr istirhamına dair Encümcııdedir. 

Harp malülü olduğundan ikramiye 
verilmesi i tirharnma dair Encümcııdedir. 

Askeri af ve tccil kanunundan isitfadc 
ettirilmesi istirhamma dair Encümendedir. 
Tckaüde sevkedildiğinden ikramiyesi-
nin verilmesi istirha.mına dair Encümcndedir. 

Memleketlerine gitmelerine müsaade 
edilmesi is! irhamrııa dair Enciimeııdcdir. 

Tckaüt muamelesi evrakının zayiat ve 
harp mezarlıkları şubesinde biran ev-
vel iııtaç edi lmesi istirhamma dair Encümendedir. 
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5911 İznik: Memet Ef. 

5912 Kars: Memet Ef. 

5913 H endek: Ömer Ef. 

fi914 Kocaeli: Salih Ef. 

5915 Kigı: müntahibi. san il erden 
Sabri Ef. ve ar. 

5916 Ardahan: Nuri Ef. 

fi91 7 Üsküp: Süat Ra miz Ef. 

591 Refahiye: Münener H. 

5919 Gelibolu: Kerim Ef. 

5120 

5121 

5922 

Ankara hapishanesinde tahsil
dar Hüdayi Ef. 
Çay ınuhtan Murat Onbaşı 

Çayderesindeki Köylü Emin 

5923 Karaköy Mnhtarı Füruz Ef . 
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lVlükerreren tahsil olunan kazanç ver-
o·isini niadesi istirhamma dair Encümendedir. 
1'ahakkuk eden harcırahının tesviye-
si istirhamrna dair Encümendedir. 
Şehit olan oğlu Alımedin verescsine 
maaş tahsis muamelesinin biran ev-
vel intacı istirhamma dair Encüınendedir. 

Şehit olan oğlunun torununa tahsis 
olunan maaşm verilmesi istirlıaınma 

dair Encümendedir. 
Kigı kazası yolunun Erzurum şnsa-

sma ·raptı istirhamma dair Encümendedir. 
Kaza kaymakamı hakkında şildyet-

lerine cevap verilmesi istirhamma dair Encümendedir. 
Heyeti mahsusaca verilen kararm 
ref i için arzuhalinin ali karar heyeti-
ne havalesi istirhamma dair Encümendedir. 
H:ızine tarafından müdahale edile-
rek alman arazisinin iadesi istirhamına 
dair Encüınendedir. 

Harp malıllü olduğu cihctle maaşının 

kesilmesi mağduriyetini mueip oldu-
ğundan tekrar verilmesi istirhamı-

na dair Encüınendedir. 

Siımine hürıneten bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair Encümencledir. 
Kariyeleri hududunun t esbiti ve 
maliyece sürülmüş hayvanlarm iadesi 
istirhamrna dair Encümended i ı· . 

Bolveelin kaymak:ımı ve çay müdürü 
hakkında t ahkikat yapmak üzere 
bir müfettişin izamı istirhamma dair Eneümendedir. 
Yol vergisi vermiyecekl erinderı. 

bedenen ifasma müsaade buyrul-
ma sı istirhamma da ir Encüınencledi ı· . 

II - Bütçe Encümenine havale edilen arzuhaller 

5818 İstanbul: Beyoğlu Yenişehir 16 nisan 1340 tarihli kanun mucibince 
mübadillerinden Bedrettin matlubatımn tesv iyesi ri casına dair Bütçe Encümeniıw 
Beyıade Şefik Ef. 
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III - Evrak Kalemine hıfzedilmek üzere havale edilen arzuhaller 

5210 El a 7.i:~. : Sabık C: az i Antep lıfı

kim i M. Ynnns 

53 19 Diyaı·lıekir : D e rv i ş 

5345 Çorlu: A . 159. Bl. 1, Kummı

d a m H. 'f ahs in B. 

P ertck kaymakamımn iskftn kan unu 

m tı cibince tcvzi i laznn g-elen a razide 
yo lsuzluk yaprlclığma ,.c c:ki hükfı

mct c ait harp madalyal armm hılikin c 

müsaade edi l medi ğine d air 

Zaruretine ve müddetini ikmal ct 

ın ı>ıncsin c binacn teka üdc seYkcclilm c

ml'si h ald,ında 

'l'ashihi nasbr lıakkmda 

5419 Edi ı·n e : Askerlik Şubesi R e- 8 innirıin tashihil c t ckai.idc sevkeclil-

isi S üvari B i nbaşısı Zek eri ya memesi h akkında 

B. 
5904 İstnn l ıul Maal'i:f: Emi nl i ği v n

sıta si l e sahık lı aş ımın ll im Cc

mal B. 

Tasf iyeye tab i tntuldnğundan t ek

rar ınua lli m li kt<' istihdam ed ilm esi is

ti rlı a mnı a d a i ı· 

IV - İdare Heyetine havale edilen arzuhaller 

5138 B. M. M. DaktiloğTafla nııdaıı Meclisteki v a:~.i :f:esinin aff i rioasma 

B. K. 

E. K. 
E . K. 

E . K. 

E . h . 

Mcl fıhat H . d air ldar c H eyutin e 

5289 Nevşehir: Ni ğ·d c Mebnsu mer

hum Atn B ey in va lides i Şcı·i

fe H. 

Niğde Mcbnsu merhum Ata B eyin ail e 

Ye ç;ocuklarına tahs is edil ecek maaş 

ve ikı·ami yecl e n val id es ine d e veri l-

mcs ine dair lllare Hey l' tiıı e 
5888 B . M. M. Znhı t K fı tibi Av- C:iizlerinden rahatsız olup rapoı: 

ni B. mu cibin ce munyene ve t eda v i edil e

ccğin de ıı ü c·ı· e t i rı i n ve ı ·il mcs i İ stir-

lı amma da iı · 1d . II . 

V - İktısat Encümenine bavale dilen arzuhaller 

5696 İstanbul : Şişl i Seriı· iya t. ı Dı·. Kazanç ver g isi kanununun t adi li hak-

A . As un B. kırıd a baz r maruzat ik. B. 



Kayit 
NO 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal hulfLsası Muamelesi 

VI - İktlsat Veka.leti Ticaret Umum Müdürlüğüne havaleedilen arzuhaller 

5351 Kıbrıs: Lefkoşe sabrk maarif Mil li ithalat ve ihracat şirketi hak-
azasrndan Şevki B. krnda malumat vel'ilmesine dair 

VII - Kanunlar Kalemine bavale olunan arzuhaller 

5201 Ankara: Sabrk f,fızi stan Meb- Ankara İstikla.l Mahkemesince aley-
u su M. Necati B. hinde verilen karar suretinin ken-

İktısat Ve k ;leti Tica
ret Umum Müdürlü
ğüne 

disine verilmesine dair K. K 
5623 Kiğr Kasabası halkından Ha- Arzuhal Encümeninde kalan mazbata 

cı Hafrzoğlu Şaki ı' ve ka t'deşi ve teferrüatmm kendilerine iade-
Ahmet si istirhamma dair K. K. 

• 5766 Kocaeli Mebusu Reşit Saffet • Zayi ettiği tercümei halin bir sureti-
B. nın sicilden çıkarılarak verilmesi 

istir·hamma dair K. K. 
5870 B. M. M. Dakti l oğmfl anndan Sıhhi mazeretine binaen vazifesin-

Suat H. den affi istirhamma dair K. K. 
5871 B. M. M. Daktiloğı'aflarmdan 16 günlük maaşının daktilo Firdevs 

Suat H. 
5887 B. M. M. Dahi liye Encümen.i 

Katibi Zeki B. 
5896 Kars Omıan Müdürü Eşr·ef B. 

Hanıma verümesi ricasına dair K . K. 
Mcrbut rapora binaen üç ay mezuni-
yet verilmesi istirhamrna dair K. K. 
B. ıvı. ıvı. Zabrt heyeti tahririyesinde 
bulunduğu zamana ait bir kıt 'a beracti 
zimmct mazbatasr veri lmesi istirha-
mına dair· 

--~- ·-

K. K. 
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1- Sua'Her 

Dördüncü içtiına zarfLnda üçü BaşvekaJet, biı·i Hariciye Veka1eti ve biri de Sıhhat ve içtimai 
Mıı1avenet Vekaletine ki ceman üç sual sorulmuştur. 

iBAŞVEKA.LET 

1 - Gümüşane Mebusu A·li Fethi Beyin, Adana sa bı k · ve la luk belediye r·eis ve fı.zalarının irti
kfip v irtişa maddesinden suçlu oldukları halele mahkemeye sevkeclilmemcleri csbabma dair sualine 
Başvei<il 'İsmet 'Paşa tarafından 4 - XII - 1930 ta:L'ihinde aşağıdaki şifahi cevap veri lmiştir: 

Ba.şvekia İsmet Pş. (MaJatya.) - Müsaade bn- · cürüındcn dolayı adliyeye teslimi icap ettiği kana
y.ur.u.rsan.ız memurlarm mlhlıakemesi halcimada a.tinde bulunursa verirler. Adli muhakeınc devam 
mevc-ut olaR Illevzuatımmı gö.zden -g.eçi,r.ınek ,is- eder. Vekil veya va;li nı emurun ademi muhake
terinı. Bir· monıurun muhakemesini mucip, lıaklmi- me.sine karar verirse takibat yoktur. Sual takri
da ıbi·r ihpar v-e_ya şil{awet -olunca o memur hakkın- r-inde mevzubabs olan Adana belediye reisi ve aza
da yaıpLlan ilk .tahkikat menmrin muh-a,kemat ka- larmdan şikayet meselesi 1928 ,de Adana Valisi ta
m.uuına ·göre, memurun memuı·i_yeti deı•eoosi na-l rafıondan başlıyor. 
zarı i~t~b~re ahı~amk ~ki suretle muamele görü ı· .j Esasen vali bey bu meseleden evvel muhtelif 
Ya mıllı r:ade ıle ,tayın olunan memurlarclandır. ves ilclerlc şikayet ediyor. V ckalette olan kanaat 
Onlaa: Jıakkmda lfızumu muhakeme kararını dog- : aralarmda geç imsizlik varilliŞ, evvelce şikayetleri 
rudan doğruya Şurayi Devlete verir ve yahut üzerine kavli mücerretle muamele yapmak mümkün 
milli .ixade ile tawin olunrnıyan n,ıeınurlardrr. 1 değildir, şayam itibar bie ınevzu varsa onun hak-

Bun1ae ha'klnnda ilk kaı:arı vilayet idare he-
1 
kında icap eden kanuni muamele yapılır diye valiyi 

y.eti verir. memur.in -mnhakemat lmnununnn usulü bu mecı·aya sevkediyor. Dir müddet sonra vali bey 
tı.udı.rır. B.ir .de geçen sene Biiyü·k Millet Meclisinin ! -muayycıı isnadat, bilhassa stı.iistimalat isııadatile 
istar .ettiği iUl@9 numaralı .kanun vardır. Bu .kaımn ' belediye reisinden ve azalarmdan şikayet edi-yor. 
memurlarm bazı cürümlerJ.nclen 8ıolayı muhakeme 

1 
l'I'Iuamele 1928 de böyle •başlıyor. Dahiliye Vek:aleti 

usuhlerıi-ni .ayırmıştır. ırtikap, ·irtişa ve sair kanun- ! derhal şikayet ınevzuunu heyeti teftişiyeye tevdi 
da ıtasr.ilı .olunan muayyen ciiriimlerden dolayı bir ; ediyor. Mülkiye müfettişi tahkik ediyor ve bir 
memurun muhakemesi mevzubahs olursa onun hak- ' fezlckc yapılıyor . Fezlekcde -müfettişin kanaatİ şu

kmda evvel emirde karar ittihaz salahiycti Şurayi ı dur: Tayini muameleye lüzum yoktur. Vekalet bu 
De.vletten alınmıştır. Söyle bir etirümden dolayı neticey i almakla beraber mesclenin vilayet heyeti 

.ınemu: ha~lunda an~k merci~ aidi __ veya ~ıüd~~i 1 idarcsin~e _mütalca edilmesi ve bir _ ~ara~a ra~t~lun
umumı :dogııudan dogruya talnbata luznm gorebılır masnm ıstıyor . Evrak Adana V ılayetme gıdıyor. 

ve ilk tahkikat vıe takıiıbaıtm .d0ğrudan doğruya adli Vi'lfıy.ct idare heyeti bunu mütalea ederken Belediye 
usule taıbi •tı.ıt.ulması için vıekil veya valinin lüzumu Reisi hakkında bir karar ittihazımn kendi salahi
mı.rJıal~cme kararı vermesi H1zımdır. 1609 numaralı , yeti dahilinde olınayıp Şurayi Devlete ait bir me
kanunun .hükmü budur. Demekki yaıptırrlan tah- ı sele olduğu içtihad]IH'la bulunuyor. Binaenale.yh 
kikata göre va1i veya velül mornma isna:t olunan, bi·r karar vermeksizin Şurayi Devlete müracaat .edi-
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liyor. Bvrak Dahiliye Vekaleti vasitasile Şurayi vı:ıziyet iııd e bulnnuyoe. Mülkiye müfettişi tayini
Devlete gidiyor. Şurayi Devlet meseleyi tetkik edi- ' muameleye lüznın yoktur demiş , Vilayet İdare He-

' . yor, diyor ki: bir defa belediye reisi hakkında bi- yeti men 'i muhakemelerine karar vermiş. Ş urayı 

rinei d recede karar ittihazr vilayet idare heyetinin Devlet salahiyeti dahilinde olan meseleleri ayrr-
1 

salahiyeti dahilindedir, bir defa siz hüküm vere- . mrş, suç yoktur, demiş evvel ve ahir Şurayi Dev-
ceksin iz. İkin c i si: Yalnız belediye reisi hakkında ~ nu ş, suç yoktnr, demiş evvel ve ah ar Ş urayı Dev
ı;;ikayet yapılmıştır, şildyette azalar da mevzubahs 1 Jet hiç bir vakit bunJarm Jiizumu muhakemeler ine 
olunuyor, onlar hakkında da tahkİkatı teşmil ede- k araı· vcrmem i ştir. Nihayet vekalet kanunun ken
ceksiıı iz. Evrak bu snret le tekrar vilı'iyet idare he- ı diler ine verdiği içtihat ve salahiyeti hukukiye ile 
yetine gidiyor. Vilayet idare heyeti Şurayi Devletin ı mcsclenin adLiyeye tevdiine mahal yoktur, diyor 
gösterdi ği yol üzerinde hem tahkikatı beled.iye rei- : ve Adana vilayetine teblig ediyor. Muamele bu su
sinden başka diğer azalara teşmi l ediyor hem de l r ctle nillayete eriyor. Muamele baştan nihayete ka
mesele hakkında bir karar veriyor. Verdiği karar dar kanuni mecrasuu takip etmiştir. Şimdi arzu
i snaclatı tctkik ett ikten :-;onea, gerek belediye r ei- buyurursanız sual takririnde mevzubalıs olan mua
sinin gerekse aza.l arınııı men 'i mu hakemel eı-i sure- m elenin safahatını topluca ve hulasatcn bir daha 
tinde oluyor. Memnrin muhakemat kanununa göre , arzedcyirn. 
bir şey daha vardır. Vil üyet idare heyetleri bir ınc- i Sual takriı·inde ın evzubalıs olan muamele safa
rnur hakkında ya men'i muh akemc v 'ya liizumu mu- lıatı mavakaa mutabık değildir . Filvaki Adana
hake~lc kararı verirler, fakat her iki karar da Şu- 1 

dan belediye heyetinin suiistimalleri hakkında Da
ı·ayi Devletin tetkikiııe arzolunmak lazımdır. l lıiliye Vekaletine gelen ilıbar ve şikayet üzerine mül-

Eğeı· Şurayi Devlet liizumu muhakeme kararı kiye heyeti teftişiyesi tarafuıdan tahkikat yapılnuş 
i 

verirse artık vila yet idare heyetinin yeniden vazi- ve netice fezlekcyc raptedilmiştir. Bir fez lekede 
yet almasına mahal yoktıır. l\'[csele doğrudan doğ- : tayini muamcleyc mahal olmadığı zikredilmiştir. 
ruya mahkemeye gider. Şurayi Devlet men 'i muha- 1 Bununla beraber cvrakı tahkikiye kanun ve usulü 
keıne kararım tasdik ederse lüzumu rnulıakeıne 1 ~laiecsiııd ' vilayet idare hevetinc verilmixtir. İdare 

1 ·' • 

ihtimali sak it ol ur. l\leıı i mrıhakeın e kararı ver- heyetince salrıhiyct mevzuba.hs olarak karaı· itti-
i • 

t"ilmeklc beraber bu mecburiyetteıı dolayı bütün lı azı Şuray i Devlete ait ol duğu kararilc evrak Şu-
i 

evrak tekrar Şnrayr Devlete tevdi olunur. Demek- i t·ayi Devlete gönderi lmiştir-. Şurayi Devlet <rerek 
ki Şurayi Devlete ikinci gelişidir. Şuray i Devlet evnıl<i tahkikiyeyi , gerek vilayet idare heyetinin 
bu meseleyi mütal ea ederken 930 mayıs 1609 nu-

1 

bu salahiyet kararını t etkik ederek tahkİkatın yal
ınaralı kanunda ç:tlnnış bulunuyor. Demek başlan- ~ IHZ belediye reisi ka kkmda değil aza hakkında da 
ı:-; ı crndaıı itiba ren sahibi saHUı iyct olan Şurayi teşmi 1 ile b cra b er lıieinci derecede vi !ayet i da re h e

Devlet yeni bir kanunda bir vaziyet karşısıııda lm- 1 yetince bir- karar ittihazi la.zııu geldiğini derıneyan 
lıyor. Şurayi Devlet bu defa meseleyi ikiye ayı- ' ederek muamelenin ikmali için evrakı 29/ 1/ 1930 
nyor. l tar-ihinde iade etmiştir·. Bunun üzerin e evrak viia-

l - Mütaleasr Şurayi Devlet in salahiyeti dahi- ' yete gönderilmi ş ve Şurayi Devletin talebi veçhile 
linde olan mesai!; 

1 

aza hakkında da l{arar ittihazı istenm i ştir-. Yilayet 
2 - Mütaleası Şurayi Devletin sa lahiyeti dahi- · idaee heyeti tahkikat evralumn neti celerine na-

linde olmıyan mesail; i za,['an aza hakkında da tetkikatı teşmil etmiş ve 
1 

Mütaleasr Şurayi Dev letin salahiyeti chhilin- enticedeıı ger-ek reis gerek aza hakkında men'i 
de olan mcsaile geliyor ve bu mesai! de Adana Vi- ' muhakeıne kararı vererek evrakı Dahiliyeye göu
liiyeti İdare Heyetinin verdiği men i muhakeme dermişti e. 

1 

karı~.rını doğru buluyor ve tasdik ediyor. 1609 Dahil iye Vekaleti vilayet idare heyetinin tet-
numaralı kanuna göre mütaleası Şurayi Devletin kikat ve ınukarreratınm ınecburiyeti kanuniyeye 
salahiyeti dahilinde alllllyan meseleler için, diyor tevfikan tekı-ar Şurayi Devlete tevdi etmiştiı.·. 

ki bu mesail bizim salahiyetiıniz dahilinde değil- , 20 mayis 1930 tarihinde 1609 numaralı kanun me
dir. ] 609 numaralı kanuna göre hareket etmek Hi- riyete giı·ıniş bulunduğundan .Şurayi Devlet usule 
ırındır diyor. Evrakı Dahiliye Vekaletine veriyor. teallCık eden bu kanunun hükümleı·inin rİıakabli-

: . ~ 

Şimdi Dahiliye Vekaleti 1609 numaralı kanuna ne de şümu lü olduğu kana&t.ile :me,&~lenin 1609 nu-
- 1 ' ~ • • ' 

g·öre salahiyet ve içtihat kararmı istimal etmek maralı kanun hudueluna giren c.ihetleri ile girmi-
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yeıı c ihctleı·iııi ııyıı·ıııış ve Inı kaıııınuıı hııı·i c inuP ~imdiki beyaııatr ura~rııdu ilıtililE .n>hııı·; mnl ilı

kulıııı i~ııauııt i ı; in ııwıı'i mnhakeme l,;aı·ıı ı·ıııı tas- tilfıf bunl1an sonra huşh,,·oı·. ~nnı,,· i ı>r,·let :,;on dı· 

dik dm iş ve Hi09 llllllli!l'iilr kaımııa tabi olan i~- fa olarak C\Taka vaziyl't e ttiğ·i z;ınıan 1609 nııınıı 

ıındat iç:in ademi salfthiyPt mütalPa. ecleı·ek enaiu nılı iı·tild[) n irtişa kaınıını ı;ıknuş lıulunuyo r. 

ıııl'cnıyi kaııuııiyesiııi ta kip etmek üzere Dııhiliye- Şurayi DeYiet l\Tnlıtl'I'L'ın Ba~H·kiliıı ~imdi ki lwyıı 

.n· ial1c etmiştir. l natmdan da anlaşıldığı ve\;lıi le b n kanım n n nsuJı. 

Binaeııalcylı Şunıyi Jkdl't bu iş lıakkmda evvel ait olan kı~ımlanmn makalıiline dalıi ~ami l olaea
n· ahir· lüzunıu ınulıakenw kamn verırıiş değ· ildi!'. ğ·ı kanaat Yl' ic:tilıacliil' ena kı talıkikiye ara::;ııulaki 

::;ıiımli 1609 ııuıııanılı kanuııa gÖ l'e ıııe::; e lenin mü- mevadı ikiye ayn·mış, bn menteldan irtiki}p ve iı: ti

teakip safluı::;ıııa ge lelim. Mezkfu kaınmun 1 iııei :;;a kaıınııuııa h•nıas edı·n cihelleri soıı <:tkaıı l\aıııııı 

ınmldPsiııin ikiııci frknı sr mucilıiııee lm lıapta ad - ınueilıinee doğrudan doğnı.va mnlıkerrw tanıfıııclwı 

li ta k i hata li:izıım olup olnıadığma karar vermek ınuhakemderi göı·ülnwk üz ne evrak! Dalı ili~' c Vl'
s; ıl ühiyPti doğl'ndan doğruya vekillcl'e ve valilere k<'ılctine göııdcrnıiştir. 

lıırakılııııştır . izah edildiğ·i H<: lüle heyeti tefti~i - Dalı il iF VPkfill't i irtikfıp n iıtişa kııııııı11ııııııı 
ye tal'afmcbıı yapılan tahkikata mi.isteııid e ıı kmnı- hiriıı c· i maddesinin hir fıkı·asımhı mcve ut olan hiı· 

lll bil' hcyd. Ye merci olan yjJ fıyct idare lıeyPt iiH:(' kayda istinat eden•]( Ştırayİ ne,·ld \l' irtiki}p \'(' iı·

ınevz ubahs zcvatm mahkemeye ~edöııc küfi dclfı- ti~a ın addelcrin<lcn suı; lu g·örüldükleı·indcn dola.vı 

il o lııuı dığı hakkurda biı· kaı·aı· ittihaz edilmiş ol- cloğnıdan lloğnıya ınalıkcnıe tanıfındaıı mulıakeını· 

ıııası11a ve salı1hiyet sahilıi o l ıın valinin elP ıııeıı i ı•cli lnwleı·i liilmm ve i ı; tilıaclile güncleı·ileıı cnakı. 

ı11ııhııkeme kararmr ten·i\; l:'ttiğ·iııe istinat ecl ertl\ tı•vkif etmi ş H' mahkemeye vermem iştir (G ii ·r'iift ·ii.
llahili ye Vekil ieti kaıınn] salühiyet ve iı;tih;tdım le r). 

adil takibata lüznm olmadı.ğ·ı n,ctiecsinde izlıar 1'1· Hakikat ve ,·ak 'a bıımlaıı ibaretti ı· . Şnray i Dev
ıııiştiı·. ]3 ıınun üze ı·ine Adaıw lıclecliye lwyetiııi ; ; il·tiıı irtikilp ve irti~a kaıınııuııtııı menıclı ıncılısrı

illdia oluıuın <.:Ül'i.iııılcl'i rııeveut olmadığı iı;iıı HiO ~l sa:mı<:ı tc vfikaıı snı;lu olma::n liJzıın ge•len ve doğnı
ııuııını·;ılr k;ınnııa tedikn 11 Adliyeye teslim l criııc· dmı doğruya nıahkenw tanıfrııclan hakl ann(la hıl\i 

llızuııı giirülıned i ğiııi Yil~ yete tPiıliğ· etmiştir . bat it·rasıııa i<:tilı <.ıt edilen beleıliye J'l'is ve üzalarr, 
Muame le lıaştıın aş;rğ·ı kı nun ;rhklıııı clnhi liıı · :C. ~lll'<l)· i Devidin k;rn;ıat ve iı;tilı;ıelma muhalif ola-

< · ı·ı·t•yaıı etıniştiı·. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - lVlnhtcı·em 

rak takibııta seYkolunınadıktaıı mamla ayı'll'a t·l'k
nrk; '- ı·ar r\.c1aua belediyesinin lıa:;;ma ge\;irilmi~tir. Bu 

dıışlııı· Aclaııa BelPeliye Riyasdinde H' ilznlıklnr~ ı'- dct lıiı· nık'adır. 

ıln lıuJuıınıuş o lıııı hey et hakkmcln vali tarııf ı !:- Efendiler ; HaşHki l l'aş;ı Hazrctleri11iıı izııh;ı 

dan sui istinııılleri istişmmıı eıli lıncsi üzc riıı e lı ;ı tıııdnıı ;ıııl;ışrlıyol' ki il'tiki1p ve il'tiş;ı kaınııntllllll 

ıııülkiyc müfettişinin tııhk ik at i c rnsı i\; in _ın ;ılı;ı ı- !.!iisteı·diğ·i maddclei'Ci e ıı ıı;ışi Stı(.;IU ncldcıli l e ıı llll'-
liıı e g·ö 11 derilmesi l);ıhili ye Vekiıletiue yazılııuştll' 

Ad;rn;ryil ıııi.ilkiye müfettişi gönderilmiş , ıuülk i 

·' ı· müfettişinin l'nakı tah k ikiyesi \)u nı yi DtYi c: ı · 

gitnı i~:~t ir. Şıtra,ri Dcvll't bn haııta bir kanıl' ittih: ' l. 
dmek üzeı·u ı•vı·akr tnlıkikiye,vi Adana Vi lilye1 i 
id;ıı·e H eyetin e g-üııdermi~ ; Adana 1daı·e Hı·yl'1i 

lıeil'diyP r eisi lıakknıcla k;ır·ar ittihıızmm sııli'ıhiy• ' 

t i llalı iliıı dc olmadığ1 kamtatiııde lıulnmn·ilk kt·y
fiyd i Şurnyi Dev lete ; karar ittihaz l'tnwk i<:iıı 

gii11c1crıni~. Şura:vi Dı'det ise lwlelli~·e reis H \ fız<t

lnn l ıakkrıııla. kar·aı· ittihaz dmeği idarl' lıe~·diııin 
::;a ] fdı i yeti da.lıihııde g-iinlüğ·ü iı;in icap eden 1\anıı·ı 

almak üzere en·<~kr tekrar Adana viliJyctiııe giin
lll'l'mi~ , >\dana v ililyeti meııi mulıakeıne karan iil' 
rYrakr Şunı.yi Dc'Yll'te tekrar iade' etıniı:;t i ı·. Bın·;ıy;ı 

nıuriııi nıalıke mcy t· \'lTnwk n·ya vermenıl'l' Dalıili 

ye Vl'ki liııiıı Yl'~' a nılileriıı iktidıın , snlillıiyl'li (la
lıilimkJir diyol'. Bliyle bir ınadde i kamıııiye o l ıı -

m az. 
Kemal B. (Adana) - Ortnda ::;u ı; yoktur. ~ır i

ishmnlıkn dolayı tasfi~'l',H' tabi tutnla11 sııbrk v;ıl i 

Adana Jidrı·iniz l\li.i~tcık Llıtfi Bı•yi ıı icldimm.lır. 

Ali Fethi B. (Devamla) - Hnyrl' olııımız. Suı; 

o l iıp o lııı adrğrııı Zati Al ini zelen zi?iilll' Şurnyi l>c v
lt>t gör·elıilir. 

S ize g·öre bazı nıuaııH·lfıt suı; o lıııryn l ıilir. l<';ı k;ıl 

y üksek lJiı· idare m;ıhkenıesi o]nıt Şlll'ayi DeviPt 
hnmı SU\; acldctmi ştir. Hiıı;ıeıı;ı]py)ı :)n nı y i l )e vle
tin r ey i ellıdte /ıiziııı i ~ in Y(' meml eket iı;iıı sizin 
rcyiıı iz:ılPn zi~r adP nıut P iı e rdi r heydendi! 

kadar· ccrcyan eckıı muamele lıakkmda snal tak- Efendiler, irtil,fıp ve irtişa Jctmııııı mi.izııkel'e 

l'il'i ile l\hılıteı·em Başvekil Pa~a liazı·etleriııin ed ildiği zam;ın Hük('ıııı et naillma kaınıııun Meelis-
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çe kııbul t->diluıesiui iltizam ede ıı , l\aııııııu hmm- ı·ııyı Devletr g-elmiş. tdarc heyetinin ıııeııi mHhn
runu zdn ınüdafaa eden ,.e o zaınıın Adli ye Vekili kenw karaı·ı ,·e r cliği mesel elercleu · lıir kısınmın 
bnluıırın Mnhterrtn Mııhnıut Bsat Beyin ifadatrııı , da \·aziyet almak salalıiyet im dahilinelP ılcğ ildir de

zabrt ceridesinde ayııeıt şöyle g· öı·üyonun: ( Biz mi:;;. Beıı mülı eııdis· değilim , diyen lınknkş iıı asları it
lm kanunu şimdiye kadar usul Vl' menısiınin ınüş- tilıam mı etıniı;; olur ? ~nrayi Devlet ademi sa la hiyet 
külatı ııı ka Idr rııııı k, Dedet ,.e mi li f't mı ıl u w g·öz beyan l'tm i~. B iııa eıııı l cy lı rnevzubalısedil cıı bir ta

dikıııişl t•ri sür·at le takip ,.e ınahkeıue huzuı·una kım ze\'atııı :m~,;lıı oldukJan hakkıııdaki i~madat 
~:ıknmıak iı;incliı· ki Büyük Millet .Medisiniıı tas- haksız \ 'C yen;izdiı ·. J\annıı şüphe yo k ki bizim te

vibiıır aı·zettik . 1\aıınııun , eğer tabiri eaizse züpte- şebbüsüıııüzle ve Büyük M.illet M. ee lisiııiıı ı;ok ala

si, I'llhtı , buduı· . Hu güne katlııı· eereyaıı eden tat- kadar o lanık takibile il'tiküp ve irtişaclaıı nııızııuıı 
bikııt glisterdi ki eldeki nsnl ve me rasinıl e Devlet olanlan iıiı· aıı e\'Vel Adliyeye '' emıpk iç indir. 

Ye millet mııluıu el uzataıtlarm cezasını vermek F'akat işin uzaması sebebi kendiliğinde n aııla
ı;ok uznıı znınaıılaı·ıı tcnıklwf ell i yoı·. Hatta baska ş ıiı yor. Anıyıı hıı şl·ııı bir bımw gir·iyor. Şu nokta chı 
bir ta bi ri r ba zı kimsel er eld e· me,·eut us ul ve ı~ ı e- ı,; u k ınühimdir . Vazıı kaııuıı , irtikiıp YC irt iı;mrlan maz

rasimi sui mııksatlnrma sipe r ittihaz t:>tınektedir- ıınn olanlan gayet sürat le ınulıak eme etmcği clü

ler. Arzcttiğ·im kıııınnlıı , itiııwt <-'diyoı· uz ki , hır- şünürken ııamus sahiplerin in şunnıı ve lmmtıı ıığ·
srzlıın clııha seri tenkil edebileceğiz . ) Kııııuııuıı tek- mzınu kurban olmalannı da uslü tccviz etme;,. 

lifiıHleıı u zamuıı Hükümetin mul;sadı bu gibi irti- Gc<;iınsizliği ötedenberi vek~ılctı;e malCtın olan NLü ;;

kfLp ve ittişa ka ııuııuıımı dah ilin e g·iı · eıı l'fali d<ılıa tak l 1fıtfi B ey in iığraznıa kurban olacak diye bir 
seri bir surette tenkil etmekten ibaretti . Yoksıı bu gi- tııkım ııamuslu adamlan Dahiliye VekiHeti nasıl 
bi ef 'a l i vekili ıı t akdiriıı e tl•rkedt·t·ek ieu p edenleri sürünclürsün ?. 
mulıakemed eıı kıırtarınak n• ieup t•derıkri sevket- i\Ll'selfı : irtikfıptaıı mazııuıı ola, ınıı biran l'\'Vl'l 

nı ek i<;iıı kanun yapılmıımıştıı· vt> lJôylf:' lı i ı · katıu- l'czalaııdı rılması ne kadar ! Jxını sa; ::>umııı bunun 

ııuıı yııprlmasr xateıı asla hııtiL· a getiri lemez. Hiıııı- ÜğTa.zmdaıı namus erbabmı kurtarmak ta u kadar 
e ıı nleyh Muht e ı·cm Bıış,·ekiliıı e<:'vıılmıclnn anlıışılı- l' izcmdir. ( Alk·ışlar ) . 

yor ki ; irtikı1p vt• iıti şa ile suçlu ııcld edil e ıı lıu zt•- Fethi B. ( Gümüşane ) - Şurayi Devlet bu Zl'
Yat Dahili ye Vekilinin himayesilf:' ve eını·ile mııh- Yatr suı;ln g·öı·meııı işs(' bn zenıtııı 1609 nuınarnlı 
kenıeyc sev kediiıııckteıt kuı·tanlınrşlaı ·dıı·. Bunun iı·tildp ,.e iı·tişa knnunuıınn usnlü dnir·esiııclr 
bn suret le aıılaşılchğ·rıır kaydl'tmek isterim. mıı_hakemell•rinin c:ercyan etmesi lazım geleceğine Vl' 
(Du,qnı değ1'1, maddei kamıniv cvi uknyıınnz :~eslen). kl'ndi salilhiyl•ti hari cind e bulunduğuna .dair Hl'-

BaFekil İsmet Pş. ( Malatya ). - ~uııl takl'f- den fikir YC karar dermeya n etmemiştir? 
rini okndn ııu z. l ~ir takım Yataııdıışlaı· hakkıııdıı Başvekil İsmet Paşa - 1609 nuntaralı ir
şu ,·rya lm snı·E'tle nıku lıul:ııı ihlıııı · üze ı·iıı c iıısa- tiküp kanunu değil kanuna gü ı ·e muhııkPınl'
ııııı it i bııı· etmeğe nıechm· o ldnğ·u it iy at tnıı mülhem 1 e r· i ce rf'y a n etmes i· l ftzıındır· , diyorlar , aslıi ! Şıı 
o lınıyan h it· ii.slfıp il e ynzı lmıştıı·. Cevap vrı· i['ken nı yi D evl et biiyle demedi. Şurayi Devlet ; hu ıııe
kaste ıı bu mennlara t emns etmed im. O sua li sdecle nıütııl e ıı bey an etmek snlahiyeti bizd e yok

a nlattığmı zaman ta k ri l' sahibi lı i ı· defa düşünür tur·. meenıyi kanunisini ta kip edi ıı iz, d edi ; ımı
ve bir vataııdıış ha kkıııda söz süy l i yeeeğ·i zaman hakemel erini i cm edin iz, demedi . 

dikkatli da\'l'aıııı · , iıısnflı lnıluııuı· diye üfnit et- Reis - Efendim: sun] surulrnuş ve l'evap ve

miştiıu( AU..1şlrır ). Şura yi ÜHlet snçhı gör·müş , rilmiştir . Hiııa e ııaleyh mesele bitmiştir . Ruzıııı 
yalaııdır. Şımıyı Devlet snı;lu 1-!'Ö t·ınemiştir. Şu- ınE>ni n diğer ıııadlles iııe geı;iyoruz. 

2 - (lüınüşaııt• Melnısn Ali F ethi Heyiıı , açlık n sefıı l e t iı;iııde kalaıı İzmir n eivıll'lmlak i köy
lPr' hakkındft bıızr gazetel eı·iıı ııeşr·i y atrruı dair sunline Başvckillsmet Paşn tııra fıııdaıt 20- Xl 1-
1900 tnrihinde berveçhi zir e e nıp Hri lmi ştir: 

Başvekil İsmet Pş. ( Malatya ) - Sual takri- I'P; hmirdc bım gazeteler Dcğirıncııdl•t·e nalıiyesin
rinde talıkika nı edar ulacak saralıııt bulmuyoruz. de, Ahmctbcyli köy ünde scfaletten bulısetmişkr Da

Fakat F ethi Bt'yiıı :mal takririudeki ifnJesiue gö- ha ha nıdis gazetelerde iııtişar eder etmez vilayet 
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tahkikııta t e \· ı>ssül etmiş, lıir hı>y('t t eşkil etmiş, lrğı için Zit'aat Baııka,;rııa vakti le ımılilmat veriimiş 
iıl'Ft Değiı·nıemlere ıı a lıiyPs iııiıı Alı ııı ethc~· li köyü- ,.e Ziraat Rııııkası; tohumla htmlara ~·aı·dıın <'tmek 
ne gitm i~ , orada . lıe~·t>ti ihti,val'i~·e ii<' bl'ı·aber lı ~l n· 

1 
üzeı·e husus! teşkiliit y;q~nırş , . aıı la şrlı~: ol' ki. bıı köy

vakıtlan t'ıı fakır addolnnan bazı aıleler ıırzdıııcle leı·de o lııı,· ııl ınm ıınıııını maışetım· gıirr bır srkmtr 
ta h ki kat .'·ap m ı ş l ar, ta lı kikata göre bu A lıım•the?li v:ırnı ı ş, fnkat hıı sı kıntıııın lwr <'<'piı<·cl<' safhala ı·r 

köyüııdr fak ir ailelerin ıııüıılı asıra ıı ahlatl a Ye.nı lm ııı·zt•Hiibındl'll ibaeettiı·. 

ot la keııJiil'riııi lwsledik!Priıı e dair m u. l\ınıa.t bnlnn· Aı:Jık vt· sl'fııkt ir:indı•. alılat ,Vl'nwkJ<, Jıayatlarrnr 
mııınrş, IH' ı · t•vdl' ıın, \'l.;:ınt•k. ;t.l'~ · tin zt·~·ti ıı .vağr gibi 
asli gıda 111 l'nHlr tesb it olıınnııı ş. Ht•?d, aı,: lrk n 
sdalettl'n hazr kiiyil'riıı hir·ret ctt ikleı·iııe tl<tir olan 

gr•c:irnwğ·t· nwf'lıııı· oldııkhırr lı avndis in iıı doğı·u ol
nıa cllğr aııl:ışılı,vor . 

Ali Fethi B. (Gümüşane} - Hfl'ndinı ; İzmir 

hantelisi dl' talıkik etmiş, kö~·lüleı·dl'n bazılaı·r r;ift- rivaı·ın da lıazr ~ - t, rit'rdl' tütün fi,\·atlanıını düşküıılü

lik sahiplt•r ile ınııkawlt• yapanık ÜdPnı iş \'t' banı- ğ·i.i.n d t'n Yl' nıalısülüıı o lma.ma,;ıııdan ııaşi Değ· i1 ·men
iisine, üahu r;ok kazanmak iı :in c,:a lışmağu gitm i şleı·. dt'n' alıiy <:' ·inde n· d i ğl·r bir ka <: nahi,\·rde nıaişet 
Esasen iki i.i.ı; nahiyedl'; Çıımaonıs ı , Değirnu'ndere, srknıtrsr olclıığnıııı hııntlan rvvt'lki haftalarda 1zmir 
~eydikii~· nahiyl·il'rinJP hububat mahsnlii. başak \'l' g:azet'e lt'r i .vaznuşlaı: \'(' oraya ınnlıbir göndermişler 

<:İ(;l'k zamanmda yağan yağmııı· l ar dolnyısile anza· ve nıalıaliL•ı·indl' tahkikat if'ra l:'t.miş l erdir. Şimdi 

.va ııği·aınıı;; , oıııın ic,:in C')'i olmaınti;i , fakat hıı köy- Başvt·kil Paşanın verd i ği nıalfımattan btıı·ada sıkıntı 
lm·dt: tütün n· zp~·tin dt• yapıltlığr it: iıı lwmıeıı ilı- olmakl a lwnılwr bıınlann tamaınt'ıı ar; l ık \'C' scfa
tiyM:larını hnıılarla t clnfi <'tmişlcr. C'nmao\'as ı , 1><'- lPt1<' karşı knrşıya olmad ıkları an l aşı lr)'or ve Ziraat 

ğirınendPre \'(' ~l')' dikiiy Iahiyeh'ri koopcnıtif tt'ş - Bankıısıııra lııınların tolınnılnklarrnı h'cla ı·ik et
ki lı1tın a ma 1 ikt il'ler. Koopenıtif serın;ıye,;i il· Zi r.ı- mc k, kt'ıHl i lerine ~·ardım yapmak üzere tedhi ı: al m
at Bankı.ı,;r ııın kooper~tifh,r·t· ekkd i ği ,;ermaye ,.c dığı da anlaşrlı,\·or·. Mrm l eketimi ziıı l'YV<'lbncvvel 
kt' ndi iht iynt akı.;ahırmdan hn nahiyclrre yan i, C'ıı - nıalıdııt bir ımntakasrnd;ı lıusıık gelmiş olan Jm 
nı ao,· ası , 'frn ·halı. Seydil,öy , f){>ğ·irnıenden' Nahi ye- maişPt clnrlığrnm hıı sm·etle femı bir dcrcr<•dc ol
lerim' <'l'm'an 21-14 bin lira ikraz muaınt'Ll•si )·apmış- nıadığıııa Yt\ Ziraat Banka,;rııııı Ye ora laki koopt' 
lnı·dıı· . Bııhsolunaıı Ahmetheyli kii yi.i nde 7 bin kilo ı ·at if t cşk ilı1tınm hu darlrğr tahfif i\:in h'dbiı· a l
tütün >ıatılınış , 40 il i\. 120 üzerinden. · fakat diğt\l' makt a o l dnk l aruıa. d:ı ir Başn•kil Paşanın bt•yanatr
kiiy !erek tütüıı u rizaya uğradığı i<:in fiya tr yüksek m gcrrk brndl'n iz vt• g·l' rt·ksC' l\1 Pr l isi A 1 i11iz 11H'm11 ıı 

dt'ği im iş , bmalard<t srkmt1 olara k. d;ılıa t'v,·r l vil~ - niyt' t le tt• l iı kk i l' tm i ştir. l3aşka siili?C'<'l'k lı ir şry 

yl't(~t' tnhıım darlığı tesb it olnnmıış vr tohıım dar- yoktıır . 

:3 - f)t>nizli Mehusı1 Mazhar· Müfit Bey w 4:i nr·kııdaşıı ıııı . MPııemeııdek i iı ·t i rıı vak:ısr tlola
)· ı silt' Hük\ınıetiıı hııdise hakkında ıw g-ibi tC'clbir a ldrğma \ ' <' alarağına dair olan şifahi snnliıw 

1 - 1 -1 93 1 tarih in<le vr ril e ıı renıp iıf'!'ve(; hi fıtidir. 

Başyekil tsrnet Pş. ( Malatya ) - Kiı ınınurv- de s<'yil'(·.i k:ılınıısıdrı ·. Bn kildar mnllımat hik t>şki
vl'l in ~3 üncü günü l\lleneınrııde hadisP vııkn;ı g:e- yaııın do l gııııln ğ·ıın ıı , hu,;nnıct lt• ı · iıı de k i nılışl'tiıı ha\'
liyoı·. Bn haclise luıkkrııda a ldrğrnıız ilk nıpoı·Lıı· sa lan ın almıyaeağ· ı Jrrerrd<' köklü ol lnğnnn sonra 
dökülen knnl:ır i<; in bize şiclll et li bir· t erssü ı · \'<' drnfta hıılnııaıı kalahalığm, s<·y irr·ikı ·i ıı aıı l:ışıl 

,·a k :ııım mııhiyrti itilını·il e ii<: diiı·t hedhııhtııı dt>\'- mıız hiı· hnlf'ti ruhiye i ı:: iııde şaşkııı- l ehl e riııe tef
let k:ıınıııl:ımıa karşı ı:;ılgmrıı haı·eketi \ ' !' de rh nl si r rt.nwk i<;in - şaşkm bir hald e lınlnıı chıkl:ırrnr 

t<ezn lanın gii nıı ı> l e r·i f ikrini uyandırdı. Müteakip bizt• t· e lkiıı ediyord u. Fakat mrselcnin hıı kadar-c 
raporlar 1\ulıl a.v Beyin ya ı ·a l andıktıııı ve llennnıı - da t'lıemmi,rt>tll' ııazar·ı dikkatim izi rt' lhetnwk için 
sız cli.iştüktı>ıı soıını şerirh'ı' tnl'ııfıııdnıı treııvi.izı> 1\ilfi idi. Rıın da ıı sonra al dığım ız rapor h:ıdisc 

uğnıdrğını - elrminizi tnlll'ik rt ıııi yt-y iın. tafsiliı - hakkıııda lıildi ğ·imiz tafsil ilttaıı bir kısnııııı Ycrie 
1 ıııı hepimizin bildiği tnr·zd ı ı - vahşiyanr ımınnıeh• ki s<'Ft'clt• ııl r ı·d e ıı lıir krsnumıı tasvipk;lr hir halc·l'i 
göl'(lüği.i nii hilclil'di. Ayni z:ınıandrı mızrıı·ı dikb- nılıi)' t' giisterdikkriııi ilnn' Pcliyol'(ltı. O zaman 
tiıııizi r.r llı rtıniş olan şey. hadi,;edr h nzır· lıııluıırııı hil' k rı<: ııoktrıi n;ı z; ıı·cla ıı hadist• biiti.iıı intihnhımr7.ı 

h11lkın ilk ı·apoı·lara l!·örr kayıtsız \ 'C lıi>ıRİz lıiı · hııl - a~:ınış. hiitiiıı ıın zıı ı · laı · ınır zr k<' nd i üzpı·iıı<· c<'lbetmiş 
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bir hale gt•kli. Kanuna kın·şr lıaı·t• k\'1 kım-;ısmcl;ı lıerrt. ic·in hiı· trıkmı csbaj) lıazıı·ladıldanıu s()"]iveıt 

' 1 • , 1 ·' 

soıı kııvvd olmak üzen: c·P iholııııaıı bir ııskpı· ndanılat'la c;eı·c;cvel eıınıiş bıılundıığunıı ifade etti. 
müfı·ezcsinin başrmla lınlunıın 21-22 yıışımla hit' li ik tıılıkiknt lııı şekli Yt•ı·iı]('c' o lıaldr mesclc şii
c;O('Jlk , hic; vazifPsi olnı :Hhğ"I hı~lc:e~ hililkis kl·r~cli - l n~ııll_ii hiı· tmtibin .·,lıarekdc,.gt'<;ıne~ i .. sı.ı ı_·.eti ı~cle tı•: 
siııi rı· llı t•tlnı ihtiyac; n' kc• ndısıııuı rsııs smı atı l ııkk ı olunmak t;ıbıı ıclı. 'ı ınr goruluu kı adlı 

Llcı·lıal s il il lıııır kııllannııığr t•ınrl'ttiğ·i halde onıın talıkikiltlıı 1Pslıit olıımın hıı tl•rtihin lım·elwt ~mf h;ı -
ıısa 1P1i , t o planmış olan nı.tandaşla n lmn tliikmc- sınıla iiıw sürülen müdlleası din daYası idi. yanı 

cl< ·n ııasilıa1 la. ilıtm·la ~·ol n g·ctil'llwk g-ayreti ne .\·üzll' l' l'l'. St'ıH•clc ıılwı·i dini siyasete alet it t ilıaz 
SI'Y kd miştiı·. Bu usaldin ,21 - 22 ~·aşım]a hil' g<' n- vdl•n lıi.itiiıı lıarrkrtkrin bir tekeı'l.'Üri.i görülüyor
c·(· kııl'şı lıazıl'ladığ·ı nııımııel(' lıit: hir sım•1lı• kahili clu. Ellıdtc• lnınıı tı•ı·tip cJcnlel'in din ıwnlPsi nı·

tdsil' ve tl·\·il g-;il'ünnıiyonlu. kasmllıı takip l'ttikiLTİ biı· takmı maksntlaı·ı van]r. 

1 L('pinıiz aill'l('rimizdc; YL'f işdil'cliğ· imiı c;or ıık- Rıı nı<ıksntlanlmı hi ı· kıRmmı belki bizznt )ıan•ht 
lııı·dıııı bir kınhan \·cnniş o ltlıık . Hc•piıniz bıı knı·-1 Pd rııl<· ı ·, r ina~· l't yııpanlm· VL' hn uğ·nnla raıılm·nıı . 
h;ı.ııda Yatan i<;iıı büyük ümitl(•rk ~·<'tiştirileıı gen<; ve[·c•ııll:' ı· hili.Yordıı , bir hsmı nıa.ksadı lwlki onl;H" 

ve kalınıman zııbitl.cnlen Yat:ıııdaş eli il' frcln edi l- ÜH bilmi.nn·lnrdı. Hadise lınl;kıııd n hıı g-üıı bildik
ıni:;; bil' ::wlıit ( nıziyct i ) göı·dük. Bir taraftan te- kı·iıniz SL)ı·l'ti ııınıııniycılı• lııından ilıan• ttil'. · 

c·ssii ı· \ ' l' tl'elliiın , zaptolnııınaz lıir lı a ld c ikl'ıı , fli - Jlnl i c;i ıı \' L' ati i(:in alınarak tcdlıirll'ri tayin 
ğTı· tıımftan da 1 h•vld memnrrı ve Bi.i~·ük i\Lillrt l'tınl'k iizl'l'l' hncliseyi mıılıtc•lif f'l•p lı elercleıı dik 

J\ Il'(·lisi ktıı·şısrnua ınesııl ndaınlar sıf.atilc•, haclise- kntli olarak nıütalc•a rtmck zıwnı·c·ti \'a]'(lrı·. Biı · dl·
niıı malıiyl'1 ve lıakikntıııı tl'tkik l'tm ek ml'rhııriyı'- fa hııiP bınlli'ık rclc•ıı tcdbiı·ln i (: iıı kaı·ıır Yerrrıektı• 

tiııde bıılıındnk. lJük!ıınl'f kl'nclisini kat ·ı vazifl• l r ı · k;ırşısında 

l ~ir muhit ıınkadaı· Z l'lıiı·lenmi~ olnınk Ji\zını- g·iinlii .' 

dı ı · ki insanlnr fl'nıiz tdckküı· ve ınıılı;ıkc•me kabili- 'l'l•şk il iltı l'Snsi~ ·e; vatnıı \'E' Ciim lnıı·i yı·t aley lıiıı 

y\'1 iııdl·ıı hıı kaLlar a~ağı ıkn'<'l'YL' düşenlı• ı ·.. Hi- cl l' fill t<'Şl'blıüs nıkmınıı müe~yit. kat '1 enı ınnı·l ·lc ı · 
kiıyl•s.iıı e t;ılı;ıınmül eclı•ınccliğ·iıııiz nıanz.;ır.aların g·iirüldiiği:i vakit Hi.iki'ııııc·tc• biı· ay müddl'fl<· iclaı·1·i 

l'ikıı vııkıııınn Inı bıchn soğ- ıık k::ınlılıklt' sı•yıwlc•- iiı·fiye il iiıı l'dt•hilnwk sc•JDiıiyl'tini n·ı·i.\·o ı · . 

lıilsirıl< · ı·. Biz ayni c·iiri.inıh• ı ·clL'n dolayı ııd li yl'l ıiıı nıl'sC'leyi 
Soııru 1 h'\'ll'ti ıı müsel li\ h k n nıt J pı·i hadisL'ye tn kip ve i n tae: rtnwsinde bir tL•n•cldüde düşmed ik . 

c:ağ· rl'ılını şkL• n , Inı l;nn' C'tll'riıı l' IIL•riııc1Pki silillmı Bilakis Adiiyenin ilk gi.inlı•rclc vaziyl't. Pel ipte nwsu
lıic: ı:;iiphı• giitünlH'z kııdı·pth• ı·iıH• , mııhnkknk ış- lenin hııkilmtııır mc.Hlana çıknrmak i ~:in giistl'n]iğ-i 

Jı.t ilııwsiııe karşı hıık;l(lnı· lll('.nlilıı ol;ııı· lıiı· lıah•ti kifa.n·t \ ' C' cli ı:ayf't hakikah'n i tm in an vcı·rrrk biı· 

ı·ıılıiyl' giisfl')'(·hilsinll'ı·! sm·ı'11l'tlir. y iiksck hiı· iktiJaı· ile mcsl'i(•yi nilıa)'l'-

l\1 ÜlldL·i uınrınıl dPı·lıal işe vaz i.n·t l'tti. ilk te- 1 ine b 1aı: ad liynı in takip rtınesi nde lıic; bi ı· man i 
ınnsl:ı.nlmı az zaman za ı·frııda , lınkikaf l' ll ııdli yen iıı yoktııı·. McsPieniıı lınsnsiyd i şrı ıı oktn.claıl ır ki hir 
1-!<1.\Tl'i YC' clirııyl'tilc , bir c:ok hakikııt· lm· mcydaıın Lll'fıı lıadiseııiıı. bütün mcınlekctt'l' husııle gl't irdiği 

c:ıktı. 1 ik (:ıknn Jıakikatlaı· lıadisl'Yi i ka cclcıı t;dc•- e!Pm n Ü'L'ssüı· , son ı·a cla\'nyr sö. ı ·;ıt le inta.ç l'fnwk 
nin on g-Ü ı Hlenlwri hö~·lı' nwlıdilik fikı·in i l'trafn il:in giirü len ilıtiy;ıc; nsnldl' daha sı'ri bit Jıatt.r lını·(' 

~ · n.\ ·tlıklaı ·ını, hıısuınet sn~;tıklannı, soııra ıığrndık- krtiıı ihtiyar· edilmesini isti l zaın c·di ~·oı·dıı. Ondnıı 

hn ba zı kii)·lcnil' sili\hlaııdıklcırnıı, müzaheı·(•t soıını askeri Y<' mi.illd hir· (:ok mıılıntaplaı·r o l ;ııı 

g·iil'clüklpı·ini \'C l\lcııemcıı ~clırini dnlıa rvvcl nıC'sc• lenin bir nıahkenwclP ı:üyl't oltııımnsındaki 

kl'Şf'L·deı·ek tertiple g-inliklvı·ini g·iistı•rdi. T\ezalik · lııısıısiyd; dıwı.ı:n süı·'atll' iııtac: ('t mek ic:in ayl'ıc•a 

t;ılıkikat , lııı lıacli. · l•niıı filen ikııııııı on güıı rvvel bir aın il olarak nazıın dikkate nlınmnk lil zrm icli . 

lı a~ lanmış oldıı ğ·ıı ıııı YL' fen•raıı üç diiı·t kişi tanı. - ~oımı bilhassa , g izli tertipler ve ııl':tın zıırnnnclan lwri 

fı ııclıııı cll'nılıde rdilnıi ş hiı· t('şehlıüs olmayıp yapıinn ıni:izakrrl'h•ı· ııl'tiresindı• hii~'le lıiı· lıal'l'kl't 

clalııı ı·Yn·l i\tanisada iki üc; nyuaııbrı·i bi ı: tn kım tezalı ür (•dinre en·l' l (•ın in]c bıı teı·t ipl eı·iıı c·ı • ı·l·.nın 

i c;tiın;ıln ı · ıı<'1iresin<k karıırlnştmlmrş, hi.i~·i.ik şrhir- l'tmi~ o ldıığ-u t:ılımiıı o lıınahih•N•k ~- l•ı·l<'nh• g-izli 

l1·ı· ııı ·;ısııHla g·iLli~ln , gt·lişleı·lı· taıızinı ohınımış. Jım·ekvt]pı·i fnnliyl'1teıı Lll'ı·hal iskut dnıl·k lilzım 

soııl'a lıi zzcı t ı\ I t' IH'llll'll Şe lı l'i iL:iııcll'ıı hıı <:l'tnı in g· ı·l iyonlı ı. 'l'1 · ı ·ti p J\Lt'llL'I1ll'IHk lı ı ı snrl't'lı· h·znlı ııı· 

gdee:cğ:iııi bilen w onbıl' gl'liııc·ı · kı • ııtlilt· ı·iıw ınüzıı - 1·diıı ııknnwt<' ıığ· l'iıymrn cliğ·('ı· 1ııı·nflnnıı ne su ı·dle 
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i::;lt·diil·i lH•niiz talıkikııt In ııı< ·~·da ı ın t; ıkmnmı şt ır. l<·re ıwvk<'t nıelcri kl•nclil<'riniıı nwsuliyl'tkı·iııi mı_ı-

BiııaL•nakylı kati \'l'miistar<'l tı • Lllıiı· il<' mulı- C'İptiı·. s('lll'knl<' ll ll<'l'i bu lı;ıkikııtlcr kenıalik, fill 
t vnıPI tı · ıtihiıı IH·~ · l'ti nlL'<·ııııınsını Ll<'rh:ıl atalde \'l\ aınc11 olıınık ııııla~ıldıktıın soıını , J\l.cıwmc• n g·ihi 

iı·C'a l'tnwk nıerhul'i~·l'ti \'al'dn' . Bıı nıülfıh;ıza tt•::;- nwmll'kt'tiıı g-<'rek ıınınııı n• bilhassa iı·faıı itihaı·ih• 

kilfıtı l'sasiy<'ııin ,·eı·ıliği salilhi~ ·din tatlıiki il e ii<: ill'ı·i o l :ııı lıil' ınınt· ııkasrııdıı bıı 1c·~<· kl;iillc• ı· na s ıl i~

kaz:ıda idarvi ii ı ·fiyt• iliinı za rıırl bir hak ı-;okt u. 1<',\'l'bili,ror ? insana hüzün Yl'l'l' ll ::;<',\' bııdııı·. ~onı ·;ı 

i daı·<'i ii l'fi~·L·yi Hü.,·ük :Jlt • c·lisiıı tasdikına ııl'zettik tL'~<'kkü l kı· nıürndl'l<'.\'l' s<·,·k<·ttikl('J·i ndnnı hıl'ı ıw 

ı ınııı ın üze rine divıınr lıarhi iirl'i ( sefe ı · ) alıkilın ı ı n dt·ı·er c • ,·ahşl't ik;ı l'delıilPc·ı• k dü~ük w ıışağ:ı hi ı· 
tatlıik <·ckr('ğ·i ri iH•tk bittabi Hsul ll'nl<' rok sur'at ;-;p,·iy<'yE' il ka Nl elıili ,,· ol'l;ıl'. ıııııksat lnı·ı nNleıı l ıı ı 

tl'lllİII o lıın ıır;ıktıl' . lladisı•ııin ıni.ishi<'L' i h•dh iı · J vri - k:ıda r · lıt l' i 'ıııı ;ııı rcl il' ! nuı ·ııl;ın İIIS<I II;J iııtilı;ıh ii!' 

ui lıiiyh·ı·ı· al'zl'itiktcıı soıı r;ı şimdi ııwsele~· i ımılıh•- ;ııülilhıızıı tt• lkiıı r dc' n ııokt;ı!al'(lıı·. Hiı· <:ok ılt'fn 
lif c·t•p li! • l ı • ı · iı llkıı nıi.i.t ııka <· tın di·i \'nzifv nddl'<liyo- 1\üyi.ik ~\l. e< ·l istE' \ ' C' rfkil l'ı ııııınıııiye kaı·şısııHl;ı !ı n 
ı ·ıı nı. nu•fa• l t•le ı · ırıi.i ı ı;ıkıışıı oluıııııı ı şt111'. l::l uı ·et i ıııııı rııı i -

i\ l t•s<' l eııiıı Lliııi si.n ·sı·tt· alet ittihaz L'dL'Il sa[lı:ı - .V<'dc• lıiliıırıı Ş('." lıudııı · ki lııı nırnılrkettr c·rı·ey;ıır 
s ına ı ı;ızıın dikkııtimi z i 1l· , · e ilı Ptnwli,,·iz. Rn saflı;ı edE'ıı lı;ı, ·;ı de,·let kun·r tlrri iiı·spJı>ııC'Iıiliı·, iirsrl<' i ı 
lı irnı: c\'\'e l ckcl i ğ· iııı gi lıi yüzlei'(:C' SL· rı ctkıı lırl'i 1<·- ıııiştiı· g· ilıi lıil' , · ;ıziyl't ikıı c·clr ı ·se, ıııüfsitlr ı · lı :ı s 
lü' rTüı · l'ıifıı snfhrılar ıı ı ;ıyııidıı·. l'iiııılıı ıı·iy rtiıı k:ıldırııı;ık iı_:iıı lııı lı:ı, ·;ı yr ıııii.-:ıi1 lıııluyoı·lııı· . Oııı u; 
lıida,, · l'ttı•n lıel'i t;ıkip l't1 i ğ'İ. l h •,·ll't işkrini din i')- İ< : iıı k:ıııuıılal' dr,·lc>t otoı·itc•siııi. clr,·ic>t knınıııln:·ı 
lvriııd<•rı <ı y ıı·ııı;ık hatt'l lıal'<'k<:ii , ilı ti ııı;ıl ki hıı ıı- \'<' kıı, · , · <'(lt•ı·iııi lıl'r lınlii kiii'Lla ıııasuıı Vl' ıııııhh•
dıııı lııışka ~,wkiz sı•ıw <'Yn·l, din :ıl P.\'Iıiıw lıiı · hnt iı ı · elll tııtııııık i c: iıı lıil' <;o k icdıılıil' clerpiş rtıııişlE'ı·
lt::ıl'<'krt· gibi isıı ııt n· i fsndata nıııhal vt• ı ·ı·lı il i ı·,li. dil'. ı\lc' r ıı>ııırıı had isesinde ıııünim vr nıliı·<'ttiplı • 
<:iiııki.i bu isıu:ıdatı , as ıl s ı z oldıığ-ıııııı giiste ı · l' <·c•k ' 'l l riıı , ııı:ıks;ıtları İ<,;iıı lıu deı· c•ee <·rsııı·;ııır lınl'r k,• ı 
ıııiilıiııı \ ' l' rıı ıııııkııi ilıııi l , yaııi z.nııııııı. lı e ııii z gev i knııı;ı krııdilr ı ·iııd<• krı , · , · pt lıissr1ııır .l c'l'i dc•,· ld 

ınrıııişt i . l<]y·, . ., ı ;ı lıu pı·opııı .. ~·aıı<layı ynpıyol'lnl'(lr.l kıl\ · ,· l'fiel'iııde u • Hül\ fıııwt işkııır~; i ıırlt• lı ir ıır,· i 
l •'ıık:ıt. <liiııy;ı iş i C'I'indrıı diıı işl <' ı· i ny rıldıkt;ııı soıı- za yıflık g· üı · iildüğ· ii ııüı ı fn l' zo lnııduğ·nıın ı·N i <lrtııwk 
ı·;ı seıı<· l r ı · g<•ı: ti H ,· ııhıııdaşla l'ııı i t ik:ıd ııt \'C' ,· iı ·- ıır ii ~küldül'. Ihıl;ikırt <• ıı lıii~ · l<' bil' lı:l\';ı n• lıii,, · l l • lı ir 
d:ıııiyl'tiııdc• i\lınl'ııı lırl'lı:ıııgi lıir ıniiclalıaiPsi , ııırm- ııınııa.\'1 nıiifsitkl' n · i'L·sat ıııüstııitl<·ı·i :ılı\· ııldı · ıı 
ııııi yrt i YE' t;ıs;ırr · ıı fn olııwd ı ğ·ı s;ılıit· old u. <: ıkarnıı~ olnlıilirkr, 

~iyasE'tt<' aı·aııı l nıı şey lıi l' takıın acbnılunıı Y · .. • 

lıillıassa politik a<·ıl ı ıı · ııı (liııi ;ılı;ır fe l'tl e l'iıı hü rT i-

A ı ·kndıı~lar lıiiylı• lıir nwvz nl:ıi'I nıi it: ıiP;ı \'<' h·~ 
ı·ilı l' dl'ı·k ı· ıı , lelıi ıı clt' n• nlı• ., · lıiııd<• olıııı ilnı ill <· ı · 1 • 

yPti al<'yhiııc Yl' DeviPı-iıı kaııııııları ııl ry hiııc lı i l' tt•ııı;ıs l' tnı ek ııt• kadar ıw z ik oklıığıııııı lıiliriııı. Fa . 

vas ı1ııi bıı r Ttız o l ;ı l' ırk knll aııına l nndı l' . .ıvr eıııını ka t llH'vz ıııııı ıw kndıı ı · ıH·zakl' ti ol~a, y iıw 01111 1ı· 
ol;ırı ş<y lıudnı ·. H ııtlisrdE' ı .. röl'üyonı z ki rc•lınletlE'ri ıııns l'tnwli,,·iz. Rillwss:ı ııwrkii iktidııı · Ll a ol:ııılııl'ırı 

- lıir :u:ııu.n <·<' lı;ıl:.1i - 0 !11hiliı·. Hil' krsnııııın l ı il r l'rk ı !l'L' t'l'k parti n • gl' l' l'l; llül;fı nwt itilı;ı .ı~l <• , ic·!·a;ıtı ııı 
Lısnıııııleı·ık \'C' ı·rııııl c•s ı clııı r l dr ıı g· ıclıyoı · lı r h:ır ı r>- tı · nkı1 l'1 nwk yolııııdıı ııc:ı l;ııı <'N<'~·;ııı tlrg-pı·lıi ı · tırkım 
silı· Inı ııclam l n ı · ıııütc•;ı ı Tiz lıir istikııııwtl• sr,·koln - : ıdnnılarıı ;ıı·tık ll iikfıındiıı yl'ı·iııdt·ıı knlknınıyac·:ık 
ıııı yorl n ı·. llıı lı;ır·c•kl'tiPı· l>r,·lrt \ '<' Cüııılıııl'iyPt : ı - l;;ıcln l' z:ı il' oldıığıı kanaa tini n·ı · nH·ktL•dil'. Puk;ıf 

i l'ylıi ıw J'ilt• ıı t t•<·ı l\ · ii z n • knst ııınlıi.n•tiııdt•di ı ·. ıııt•,· kii iktidal'da olaıılal' Dı · , · iet kn\'\'dk ı·i zail' li~' o ı · 

Diıılr diiııy:ı i ş l <'l'iııin ııynlınası nırs<• le.-illi ! ı \ ' 1' lıiı· takıııı z nı·;ıı·l;ır \'L' l'ı•snfi<J r· <: ıkıyoı · di.n• 1<'Jl 

l'lılıu lıııl'adadıl' . LiJ,,·ik idnreılı • iıl'l'kL•f' it i!;:nt ,·;: kil olııır ll ııy<~f'nklnl' mı ? T\<• ~-ıııı;ıı·lırl'~il. ıı 1• s(iy lı · ı ·

v il'<l;ıııiyl'tiııJP lll' l' tiii' IÜ ııımıindaıı \'l' lllt' ı ti;;ui .n ·l- lt • ı·st • lıl hufl mi s;ı~·ıl;ı(·;ıklnı· ? nii,\·IL• lıil' z ilıııi) · l'! , 
tl'rı ilzadcdi l' . . \ ııc·nk ,·n1: ıııdııı:;l: ıı· hrııııı si.\ · ;ı,;l't \·a- lıiiylc · lıir hattı hııl'l'k l' t. ~iipiH· yoktııı· ki , Fıııl;;ıl f'ı · 

sıt;ısr ittihıı 7. <'d<·n·k nlıal' ı i ('lıa ı · ic:iıı Y<'.\ ' il J )(', · il'tiıı s;ıdııı ,· ı· r ·ı •c•<'ğ i ı wtic·ı • lı · ı·i n · zıı l'ırı·l;ın , · 1 · ı· 1 · <·1'ldil'. 

idnn·si ı Hl l' TIIÜI'SSİI' olnı<Jk İ<:iıı kdlbıııanı;ızlar . i ti - ( nm ('(J srslll·i ). 

knt V<' virtlaniyntt;ı lııı i z ;ılıati \' t•ı·il'k<•ıı ililn· l'tııwJ i. 0u h:ıldl' ııı c·svk nıl'nılı · kPtiıı i ı: tinı ı ıi lıiiııy 1 • siıı 
yi ın ki knııum• ıı nwnııııı nlaıı lııı i' Pkl'tlc· ı·iıı ilıtiy;ıı·ı dl', ik i kııtlııııı Ol'tasıııı bıılnlıilııwktiı ·. 01<·ll< · rılı 1 · 1'i , 

\T ııwııııııı 1<-~< · kki.illt•ı· i ıı l'nali.n·ti kiııııııııı km·::;ı tc•- Iri<: olnı:izs;ı otıı z ~<'rı<'dl'rtlıl'ı·i , lıı ı llolııııııııy;ııı s ır· da 

ı · ;ı\· ii z , .<' rii i'Ü.nıdiiı ·. ~ l t•,;l • lii tc ·kh i l'I'İil ::;c•c ldi kn ı ııı - lıudııı· . \lt ·nıl!'kl't in tıılıııııınıülii ~ · ol;tı ıı · ~< · Idi ;ıl 

lll'll t c•b rl'iir· ı • t ıııi ~ lıil' \'H7. i,Y<· ttil'. 1 \uııl;ıı·ııı gizli n l: ı - t ııı d ;ı lwı· 1iil'lii t c• IHlid ıı tı l ' l' s< ·tl<•r·i koyııı;ıl< ıı_:ıll 

ı ·crk ç::ılıı;;ııı;ısı ,.,. \·;ıtı ll ı tlaşlıırı lıil' t ıık ıııı istikııııı• ·1- lıil' Pslııılı ı ıııııı · iht• hnl:ılıilil'i z . l•'ukat lın e.- lınl.ır ınu-
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eih~ cjiğeı · t::ıqftaıı ~ ~~ijsel biı· vaıiyeti eıı nihayet rekct etmek !Uzun gf]d i ğiıı i filt ,.e i!nıell olarııi~ 
i~da. f! tımığe ı:ılij.saittir. Hepinı görüşüme p;örr 
me&e)e lıir İ (; tiqıai mesele , bil' çok nazııı·iyatı o.l
ına41a bNalıel'. lın~i]{atr h ıı l dt> aın ı:- li bir ııırseletlil' . 

A.rn ~li t ı:ıcrq}ıf vr jçlqıı111 meselesi n ııııırli t l' l'
lıi yr mrsrlesidil'. l ~ i z im ~.ektjğimi z s ıkıntı ııf'dil' ·1 

nmiFı) Pfl' t haY aRpı~ lıı , tt•n]>iclııttıı, nınhrılif ıı eşr· i yıı t · 

ta ınenılekf'tin \ 'f' Df•vlet otoı-it es iniıı ~ekt i ği sı

l~ıptı , !ıı emll'kf't ·ılıııgaııhğrııın su i ist iınııl edi lnws i
dil'. Nasıl Jn f" A'L'ii ikticl<ır sa)ıihi ıucpılehtin tııhıım

mi.tJü yoktuı- vrsilesiııi siper ittihııx ed f' l'fk )\rn
disiıı! l fıhuti mt'•·kiinde göstenııeğr istidntlı İf)e 

fıı·s11t ve imkilm lıulun ·:ı teııkit etınrk ,· :ıziyct i ni 

tı1kııınuş ql<!!l ı1dıımdı1 bütün şıılısiyetlrl'i, Devletin 

öğn•tnı i ş olacaktır. 

Adli tııkidat hn öğretnwkte ıu• kadar muvaffak 
olprsa i çtiınal nizamın ah cı1girıi o lqıdar çok mu-. 
hafazH etmiş olıır . }Iaf!iscdc pek <' lı<·mıniyctli ojan 
ljiğr·ı · bil' ııokta yr cla ııı:ızarı dikluıtini;;:c arzrtınek 

ü;tıTiııı . O <la dahilde olan her lıaıııı;i hir ınes~le 
ka !'Ş ısı nda n ihıı yl't h ir askeri ın üfreze.ve, ord ııya 

ınürac·rat o luıı cluktan soııı ·a bilL- vııtandaşl arın ka
yıt~ız ka 1 nı ıı !andır . 

Bunun sebeb ini ·ize arzt•dcb.ilil'inı . Başlıca .·c
b<']), dalıili mt'S<'iekl'dt• sık, sık o1·dunun müdaha
lesiıw ilıtiyıı ~ g-ösh•ri lnwsidir. Yı.ın i: mülki, idaı·i 

mııkıımlanmız lıL•nüz rllerindeki b~tüıı knvwtl eri 
lıütün k;ııınn H knYn' tieriııi ııy:ık altııııı ;ılqıak kullanınndaıı orduya pıüracaat cJiyoı·. 

i< ;iıı lı i<~ lıir Jıudut tıılııımım;ıktıı~lıı· , ( JJn.iJnt sl' s/l'l' i) . .lkiıırisi : Askeri nıüfrczr, \'a.z ift>s inden lı:ıı·i<: 
( Hnıı·o s(' Sit>ri ). Nazik olıın nokta. şııhıslıı1·ıı biı· takım rnüdııhalı·lpre st•vkolnnnyor. Askeri müf
tanlllık eden hel' hnııgi hi1· trrlıiyP iealıııır g;iizclı>ıı n •ze, bir siYil n•yıı bir .ianda.ı ·ma müfrezesi drğil

uzakjııştıl·aıı r e ·ar-et. ha:it tahirile ıııınnıs ticıırrti. dir. Askeı·i müfn•zc bir :n ·rr g'eliıırt• onun knman
Dev lete t::pıllfık eqen ııoktıı IS P ııı ev kii ik- dııııı tıışkıı1lık g·i"ist<•t'<'n kalabalık karşısındH ne sn
ti c1 il! 'dH lmlıı1ııııı hil' ı1dıın1ı Y<'Yll nd<~nılal'ı l:ii· rl'tl~· hitap cdil<•e Pğiııi , onl a rın na s ıl ikna rdiler"
ı·ütm ek ic:iıı gösterilen <ll'llllll~lll, neYietin lıizzHt ğini diişi.iıınıemelidir. Onlıırr ikna etmek iınkfiıılan 
!mdı·Ptle1·iııi Ye lıütün kn1nınlıınnı rlı eınmiyetsiz, kı'n<li sıııı 'at ,.r ilıtisıısı lıari cindt•di ı · . 

it ih ~1ı· hakkından ınnhnıqı bi ı · sp ,·iyeyP düşi.i1 :me k Dplıi li hadisL'dc aRkert ınüfrc•zc ~elinccy<' ka
i<: i ıı ı:ı-iist e r·i le n fı1 ı-t 1 g·ı 1 y reı hfll iııe gelmes id i ı· . H u- dar hütiiıı bıı tL•rtibat, nı tanda şla r arasmda ha ll p-
11pn pı · tı.ısı nasıl bnlıına eal, "? bıınmı Ol'tıısı , biı: defa , dilıııiş olm:ık Ji\:r.rmdır. Demek ki mülki idare ikna 
7.tıll11lll la w tl•eri.tb.L· ile bulmıac·ak ,.<, lııı zı1mıı ıı il e rdcrL•k, ilıtar edt•c·<• k, tl• nbilı cd<'<'l'k sivil ku\'wt
t ee ı-ühe f'snal'llllda kanınılan hııkkile işletııı ektf' lın- INi Vl' jandanııa k1ıv,·<'tlcri kııllıınılaeak hunla
lnnal'ak ; yıpıi lıiı- ,· ataııdaş lwı- hııııg· i hil' mf'sr ley i rın h<'psiııı· karşr gelmiş olan müt<•rı:ıviz nilıa~'et 

tt>ııkit rclrı·keıı Ye h t> ı· hang-i lıir ıu rsr l edr Dedrti mülki iclıır<•nin si l ~lıile yola getirilıniycrekte As
ııınlıatcıp tptıını )ı: o hmmstıı fikirlerini ~öylerkrıı keı·in siliih kııvn· til<' kanıma itaııta ichar oluııııcak. 
hangi htJdudn kadar kendjsi memlrl<Pt e zııı-arlı !şte aneak o zaman asker g-cliı·se vaz ife· gayet 
olmıyan lıi1· ı,:en;f'\"(' i{; inile kıılıılıiliı-. lnııııı kendisi- bıısittiı· , arıdır, fakat basittiı-. Binacnaleyh a ·ker 
lll' hiı· tanıft cın tı•r ııviiz l'ttiğ· i zıımıııı lwıınııl a ı·, <liğcı· ılalıill lıııdisdeı·([p ıım·ak bu lıudnt tlalıilinde lnılla.

tıll'<lft, q cla hDclise lı•r göst<• 1 ·reı·k ti1 ·. 'l'l'nwpni ccle- nılahiliı·. Bu snı·etle bir ı;;ok hadiseler n•hanwt 
Jim ki hn clersil'l'i mijnıki.!n oldnğu si.1ı-ııtk alnı ış ola- Jll',V<.la et nı eıkn lıall oJnnahilir . Vchaınet TW?clıı 
lım vı· bu Jıusustaki taşkınlıklanlıı.ıı nwmll'kıot nıünı- rdl'n lıadi~ı · l er asker geldiği zıı.nı ıın omuı müdalıa 
ki.1n olduğıı kadııı- az zarar göı·si.iıı , <:ünkü her hileli - lt•f.ii ile ihtilı1ta ını•ydaıı n •mwcl!'n lıallolııııııı· . 
scqen munıfık w ınnhalif hiı· d<'l's t:ıka rn1az·ı1k n• Bn ınryznun nınlıt e li f kanunlanınızdaki temasla
hadi~l'lerjn n·rd,iği dr.rskrP kıırşr g-(iz lı ~ ı · iınizi kapar- mır ınc•zc <•dip Büyük l\'lerlisc aynrıı hir kamın ln
<;ak, kıımml maııialan, iT:t iınııi maniıılıın tlaima tıırt- rilıası takdim l'tnwk isti~·orıı z. Dııhili lıacliRel eı·dl' 

ırı a:::sak kendimizi mcs ' uli~·rtı• ilka cckrrk n~ hc:aba ııskcl'i nıüfn•ze iL'r ıw gih i ahvalde er lbolun ıır ? ve 
ı:Pkcç:rk bi ı- ~ok hil<.lişckr kcll'l;m;rııda ka la hi 1 i ı-iz. Bu rPiholı ıııd ıığıı zammı karşı 1 ıki r nızifPler nelerden 
1ı oktıı i nazal'dmı H ükfı nwt m•srinı t h ıısusunda cl<'l'- ihnrdt i ı- . Bıııııı gı'n'k nıtandaşlaı· ve gerek biz

lı al alıı.ııırı~k bir tPclhir- düşünnw~li Bilakis h i1d iseııin zat askPI'l ınüfl'Pzelt-ı· sanıhııtk hilı•r<•lderdir. ARı! 

Vl' r·di ğ i . d~' rsll'l'deıı "~.taı.ı~a~ la~·m . l. ı ep inıi ziıı. esas lı ; ol<ııı şmlııı· . Dahili hadisl'il't'l' askPr~ıı _müda halcRinP 
olnrak ıst1fı.ıde ı·<.h•rcgını ızı umıt <'d iyoruz. Bıllıassa , dıı,·et etnwkten :oıı lıaqde kadar ıçtmap cylenı<•k 

ilnıit t•diyonız ki namus tirarl'ti , şantaj w DeYiet l azımdrr (Rraı·o s e.~lrri). Bir eli ğer ihti~raç y iıı ~· ııa 

otm· itl'il>ı·i;ıi kastNll•n ıwsriynt vı· hanı adli ta-' zan dikkati rclllC'tınistir . O da biiyle feYkalfid • . ' ı . . 

kibntlıı vııtarıdaşlarn. haıwi hndııtlaı· dalıilinc.k hn- hatlisqi<'J' olıınc:ı A<lli?L' hir tııkrnı ıısııiiPı·iııi ihti-
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:-;;ır· l'th'l'ı·k lııısıısi hiı· hattı Jıarekl't takip ellehil-l till• 1ahki], l'dilipte ı·eza.nı ı:arptll'llınıısı lnzımılı i· 

nı r lidiı· . Bıııııı da H,\'l'll'H tetkik Pttiı·iyonız Tabi'i ki il1i'eti ıııiııırhi~·l· temiıı o lıııı abi l s iıı. 

ı•liıııizlle bıılıınaıı had isl' ir,; in değ il geııi~ zanııimhı 

süklıııetlr mütaka oluııaı-ak atide, stıı 'l' li daime
de 1Xdli~·e ııiıı Plinlll· nıctlan tatbik o lııcıık bir hüt 
tef bıılnıısıııı Li iv<·. 

l:;;t e arkadıı;la1·; 
Mnwıneıı lıadisl·s i ınüııaselwt il e Hükfınwtiıı hal 

Efeııdileı· , g-örüyoı-sııııuz ki bu va k 'ada n yalmz 
llört bt·:;; serseri bir kar,; esra ı·kL•ş iıı fe rdi \'l• ı;;alısi 

han•kdi lleğ ildir. Başvekil Pa:jaııur heyaıratrııdaıı 

an lıttlrk ki Ü(; aydtlıı beri J\lııııisada bu lınsustıı il:l i· 
ııialar oltı.\'1.11' , hü~· ük ı;;l•lıirler ı.mısııı tla g-elip g-i trrıt ·

lt· ı · ya prlıyor· , t"l•d ihat a lıııı ,,·o r ; malııılli nı k ·n ola·' 
iı.:iıı vı• ııti iı:iıı vı.ızi ,ve t i ııasrl ınütHi ea dtiğiııi ıti'Zl't- rak ı\leııt'nwiı kasaba ,; ı tesbit ediliyor, o ra s ı ile rtıu-

ıniı;; oldum. lıalwn· edil iyö ı·. 

Tem (• ııııimi z; mernlek<'He h ııtarzdıl g-izli tertip- f•Jfentli leı · ::;ıı halde lııı ür,; a~· zaı·frıı<.la etoı· • .nın 

kr kunın , faeialaı· ikaıııa , ( 'ümhnriyl't ale)·hiıw siıi- t•cİı• ıı lıu ııll\'al y (' Yakay ii ı ııılı~' ae:ık o lıııı ithu·ri 
kast ikı.ııııa ll•:;;ebhiis ecleı ıl t• ı·in nıalık eın t· karşısnııhı mülkiyemiz ıı~· ı·ed e idi ! Huııun Y ııl i si, po li s i. zıı ln

.se ri bir snh·tt't• a<.lall't i ea lıını ııl'i'sinue tet"rülıe d- t ı ısr, jaiıdarnıa kuınaııdaiıı ,nJk mu idi ·! Bıı ıne~wltth · 

melt•ri n i giiN·ıı ekti ı ·. İ )iğl'J' tiıraft a ıı m <· mkket'iıı H ük linll'ti tıı t• rk t•z iy t· nt· kad ı.ı ı· si ir 'a t n• d inı yl·t güs
lı cyct i ıınııırni .vesiııin bıı hadise tııünasl'lwtik iııti- 1t•ı · ıııi:;;se \'l' biz oıılaı·a lll ' kaLlar ~ükı·ıııııı bor·~;lıı 

balı ı tı)· aıınııı:; n • g-l·ı·ek liattt lıaı· t· kr·tiınizd t· g·l·n·k ka - i~ı·k ınııail'sl'l' malıalil nıemurla. l'llı<laıı dıı '·az i f(· I L• ı·i 

ııuııhlt'lmızda gerd;: i~timai itıi.iııııst•bdll'ı·dl' n'ıl·\·ı· ııt rıi .nıpmııdıgındaıı tekilsü l vl· ilımall er iııdeıı dölayı 
l'ksi klikl eri nll'ydaııa r,;ıkiırnıış olsun. Bunhımı ısbı- haklarındır lıittalıkik kan untın hükıııüııii talep d
lımtlu ıııiisbet ndireler a l ahile linı . ~elı it Kuhl fı,, · niek te o k<War lıılkkı sal'ihinıizdir . 

a ill'l e ı:inıiz i ı.:erisi ıidı• , lıatınılaı·ımızda. ( 'i:irtılıııı·i.n·t l~f~iıcli l e r idııı·ei rni:ilki.ve ~·e lJ ilhıı:sı ı zııbıfııımı 

iı.:iıı baı;;lı ha~ıııa hiznwt dnıiş biı· fedakiır o lıırak f' ıı lıü yük nııılııneti ,.e li yakııt i fi iliıı nıkrrtıııdıııı 

yıışıyaeaktır. Uı·duıırııı \'l'rd i ğ i lııı aziz krırbaııııı soııı·a fai li tııtrnak değil maha rN. o filiıı nıkuruıdan 

hize ilham dtiği nız ifel er i lıl'pimiz dikkatll· )·eri m· l•h·e l lıizım g-l'le ıı vazif't·:·i yapıı rak lı f il t• nıeyclaıı 

getirmeliyiz ( Alkı!Jlw). \' P ı·nı e nıektiı · . Zab ıt a i nıatıiayi ıni.ikeııım L' I i~letrnek-

Mazhar Müfit B. (Denizli) Arkııdıı ş l ıı r· . Me- tir ( Hmı·o s/!sleri ). 
ııenı e ıı 1ıadisesi lıııkkıııdıı v nknburıııı su ıı liıııiz~ Hıı ş- ldıın·i niü lki.vede ıtü~ d ! mi:ihiın olafi nokta bu
Yekil Paşa Hıızı·etl e ı · iniıı \'eı·dikler·i N' Y :ıpt ıırı , lwyıı- dııt· . ( Nm ı·u s e.~/('l'i). Diyoi·uın ki fevknlıitll• \' t•kil~ ' i 

ııat \'l' izalı a.t ıııcl a ıı Meııemcıı ha d i st•sin iıı nı· sun•tl!' iı;iiı ft• \·kalildt· kııııniı istl'r , · ı· fr\'kıılfıt1t• tabiri 
z ıılıur ve nasıl itlaı·c edi ldiğ ini Yı· tııhkikatrıı ııeti- i<:irı d~ hi ~ bir zııuııııı ye hilhııssa lm Yıı k ayi iı;irı 

C'es iıı e rttı la dt ik. Va" 'aııırı z ııhııı' untları g-iister·di- lıiı; lı i ı· uııııa ıı hatırıında n ter·ör Yeyahnt istikliil 
ii:i ::;ı·klı· ıw zanı n biz bıııııııı şiiın ııllü n• mi.İr'l'ttı•p ınah k(•nıe l e ri g-e~;meııı i şfif'. 

o lduğ·ıııı a kaııi idik. Baı:;\' l' kil Paşa Hıı zı·l't l eriııin l'ıışıı "flııztl'tll'i'iııiıı he:· ıınnflııd:ııı ıı il' ııuıu rıiyetlr 

lı l'ya ııatl a n du bu kaııaatimizi teyi t e11i. ~u lı <ıl ıh· ıı ııl ııdıın ki h ıı l iı;iır \' 1:' i ,· tiklıal i ı:i ıı lııızı t <:>d lıir 

t•feııtlill'l' , nık 'aıım şt•k il n· ar-azrna g-üre buıııııı fı·v- l t· ı · ittihıı zı l azımdır. Hal i ı;i ıı ittihaz o luııaıı t ed-
kal fıcle Yakar i ıneyamııa itha l İ l~zrm g·t·lir. lıidh rınısıııdıı idıır t i iirfiyt> Yilnlır . B'ıt l azımdıı; . 

Fevkıdfıde ıtlı\'aldc tııbii n· nonnal zaın:ı nlııı · i ı; iıı ld ı Jl'(:•i ii ı·fiye seff' rlı rl'fik kanıidiıır nazıı rıın se-
yapılan kanınin aeaba k i'ıfi midir, deği l midir ? E - fer her lik nsnlii nınlı:rkenıesi <: er·e.nın edı·ee ktrr ki 
gel' a.rkatlaşlarım . tabi! zanııııı lar i ı.;iıı ya pı l ıı ıı ka- Inı clıı lı <:>ır iın i z:ıh l.'t ti ğim sürati trmin edeeekt ir, 
ınııı lar bütün ,·aka:vi n• ha cl isa tt a, f'e ,·ka l ı! dı· alı- h n ıwkt ıı şııya ıı ı teşe kkü rdür·. T•'a kat i st ikba 1 içi 11 

\·alde <le kfıfi g-el sl'yui , nım kaııun, l'"seı·i deY- tlüşüıı ııı ekte li'ızıındrr . Y:ıni ileride l.m g· ilıi vak:ı~r i 

kth,rde k eııdi esası: kaınıııfıınııda n· hizi nı de teı;; - :t.tı hnr edeeE>k O'liırsa hadis;ıtm de rh al i z:ı l es i· i<:iıı 

l;il fı tı es1.1siyenıizde olduğu g- ibi fed,alfıd 1 • n •kn yi ıııe ııını·iııi ııd li ~'f' ııiıı ,.e ıı l ıi k iıdnr· ınrnıudıınrı; .. 1ı 
i ı; iıı bir idan·i Öl'fi .n• H' fe\'l,ıı l iıd l· nıalıkı·nıPiı•r t ı·- ,·e ~ :ı lıo tl'clhiı·i ıııi ittihaz edd iın ' SÖ'YIP , -r ~· ıı 

sisi liizıımuııu hissederek kaydl'tnwzdi, dernek olıı - ltö·y lto uıi yı ıpıı lıııı ? g-ibi rı'l ütııi' E>a l aı·. mi.iznkerelerk 
,\ '0 1' ki, fe \· kıılfıtJ e n •kayi i ı,: iıı IJı•[H•nıeJıaJ fe \· k;ı- \'Hkit ziy;ı ıııa rş-';ıt· H isti'Ş"ıl i' <J llli!hııi' kalmamak 
liiclc kava niııt• ihfi ,,·ıı ç \ardn. Neden eft· ııdilı• r . bn- üzE>ı·e ş iın di'd('n b'n lınsus i (;iıı ı l e lıir kıımııııın m'eY-

zı bü~' l e fL· , · kaliıdt• n·ka:·i w ı·L• ı· ııiın vilf·dn ki on - ncliy('ti liizrmdır. 

ların ıııütel· as iı· l r ı · i oıılanıı ~ei'kri , o nıı idare eıl e ıı E fe ndil er im kaııuıın , be ıı deııizi ıı kanaatirilee 
eller s ri olatak del·lral ~' (' fa kat a(h]:l.nc olmak şm·- en ziyade kııı'tt'l' lıı eıı k şeyJ~r ınnlı:ıl\ rme usulüne 
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1n;ılllık ell t • ıı şe ,yk nliı·. (:ü11kü Inı n · ('fıtsııli ı·ü - \ ' ()ktııı·. l ~i ııa('11nlcy lı IJül\lıııwtiıııi z: i11 IJ11 )! tillkii 
ı-ıııııler lı ;ıkk ıııd ;ı y iıı e killillllll <:t>z;ıd;ıki t·Pzıı l;ıı- kil- tedhirleri.ııP lı e ııd e ııi z kat'iyt' ıı taraftarım n• tw;viıı 

l' i V<' v: ı f idir·. Hiıı m' ııal eyh lwninı <:Pza knlllltnı i <.: iıı L'cle ı-iın . H eyeti Ul'liil> ııi z tk za ıııı ecle ı·im Imiiii İi;i1i 

lıiı; lıiı· itiı·;ıwıı yoktur. !_•'a kat lııı gibi fcv l<allıdl• rak •tkrl cr (Jlny hay .·cslcri). Bu nıcı;t•lctk eııl ilıi 

nlı\ · ; ıl İl:iıı ııınlıııhıııc mmll e riıııizde Jıazr cı;asat nazan Llikk at lıil' ııokta va r ; b ilil'ı;iniz ki 'l'l:i l'hiıı 

, ·;ı ı ·d ıı· k i a hnıli :ılliyedc o ııı e l'asiıııt> l'i;ı yet o luıı - bir aıı 'aııPsi , bi ı· şıan nınlıı·. Sokakta iki kİi;)İ kaq~<ı 

rrıa k ıı e k;aln ı· I Jzı nı' ise cı lı nıli fl•v k<ıl iltle i ı,: i n Ll(' edL• rse ta nıssu1 eller ve ayıı·ı ı· , bu ınut;ıvassı tla rııı 

o ıııcı·ıısiıııdl• ıı sal'i'ıııııznr ccli lm('k te o kntl;ıı· Iii - <:oğu kıııııııı akıtıı- 1·e hatt.;ı ii lenlt'l' lle Y<Lı·dıı·. Pak;ıt 

z ıııHlıı ·. Meseli'ı IJiz:iııı IJiı· hiy;ııı<•ti 1 · ;ıtaııiyr ka- bu a lıvali rnümas.ilcdc hcılu y ine kaııınr ıılutat·ak 

llllllltllııı z: v;ırtlıı- . 011nn ecz:a lusıııı b11nameıı cczn adamlaı· , yani nıutavnssıtlaı· 1·a rdır. 

ka ı tttıll ııı a gi ı ·ııı i~t i ı ·. Ji'a ka t oııu n lı us ı ısi nllılıakl'llH' Fakat ıııaall'sd l\Leneıncn va k 'mnıula bu cı 11 'all< ' 
wwll eri 1·a ı ·ıl ır . ilksl'IJ o ka11uııuıt llün.liiıı c·ü , lıc - 1·e 'J'ü l'küıı ~ ian ıı c ı ·t'<lc kaldı hi lın iyonını . Uiiz 
~ iıı C'i, nltııwr, ~-l·tliııci nwLl<lckı·i ~ok mi.ilıimdir. i iııiiııd< : yi rmi iki ,\ ' ii::;ıııdn biı· zıtbit veki li , hiı· gl'ııt: 

Hıı matldel<'l' mulıakcııı e usıılüıı c t ıwl lfık edi yrmlu. onlu ııım hiı · ctiz'ü ifayi vaz i f<·~·c g i<.li yo ı · , vı ıı· ıılıı -

Bıı gü n istikl);tl ic;iıı o ımı.ddelcrd eıı i~tifack .'or . Bummlıı Lht iktifa l'tın i yorlal' , yirmi dukik;ı ıı ğ -

vdi 1 n wl i tl ir. Oıı liı ı·da ::;u id i : ı·;ış;ıı·;ı k kö l' bir hic,:alda mulıtel'enı ::;e lı id i ıı ba::;ı ı ır giiv-
l\ll•ı;e l it; ııı<• rei i ıınıh;ıkeııH' ııl• ı· l·~ idiı· '! Hut·;ı ıla dc·siıı c ıı ay ıı·ı _vu l'ial' . Buııun knl'::;ısıııda biııll'. J't•c 

<·kscı·i.v;ı ilıtili\f \'(' :;alfılıiy<·t ıııcscle · i zuhur E'dc- halk 1;1 1 olup kalnırşlal'. Belki koı·kınıışlanlıı· <liy('
lıiliı·. Salrılıiyet ıneselpsile ıığTıışınnııwk i c; iıı ya- Jim ve hir an i~iıı lıuııu kabul etmiş olalım. F'ııkat 

f iliıı nıki oltlıığu yeı·clil' ve .vahut ıı ı azınıınııı tc•vl<if l'l'eıHlil l'r , u aYaze i tnkdi~ w tahsin ve o a lkrş l;ıı · ııt · 

eı liltli ğ· i ycı- ınrı·ı:;ii ııınlı nkeıneclir. l lu ııu kalıull'tnıiş dem ·1\lir ? Bı n11ı iıı sa ıHıı · Jıaxsalası ıı lnıı yor ve hıııı 

t ik , lııı g il ıi cent iııı es lı a ln i c; iıı nwiıak iııı tanıfıııdaıı <ltı n a ıılı,vonım ki Uüınlıul'i.vet, iııkil i'ı lıa lll' kadnı· 

Jıclıe ı ıwl ~<ıl ıııııvnkkat tevkif ıııüzt·k];l•t·esi vel'ilir ga,v ı z l an vaı·sı ı lııı fe(·İ n· Jıuııı·izanc lı an• k c 1lt·ı · il l' 

\'<' tevl; if l'Lli 1 i ı· \'l' m ulıal;cınesi TlH'\·ku fcıı iera nı ı ılı tc ı ·l · nı oı·ll ıı nı II Z:ll ka ı ·şr ki ıı \'l' g-a~· ı zl11rı u dcn·t·v 
l'<liliı· . Buııu kabııl l'lnwk lfı z rnıdır n· ~ · in e bn ka- lı a in a ıı ctli r . Bu kara kıınl'l H' nwl 'ı ııı l;un·<·1 lıil 

ıııııı ıııı lıir maddesind e lli,,·o ı-dıı l;i rc lp w LlaYct nıe li d ir ki lıizde yeni lıtl' Y;ıta ıı l<·ınin td(' ll lııı t)l'( il t 
~i lıi nwrıısiııı .1·oktnr. i\ lalıke ııw tloğnıllaıı doğnıya 

ınazııııııu , mücrinıi i lı zar etkı-. Buıııı da kabul 
<'1mt·k l iizı nıllıı · n• yi ıı e lm kaıııııııııı ıısull' taıılllık 

daiııı;ı eü ııılıııri,v t•tin \'l' iııkıl iliH ıı ni gil lılııııııdıı· . 

\'l' daiılla olaea kt ıı· ( A il<t~lctr ) . 

};f'eııdii(• ı ·; tns1i etııtl'yim . .iHulıtt• ı ·ı•ııı i;>P l ıi1 1\ulıi -

t' ıi l·ıı lıiı· nıaddc~indc di.nll'(1ıı ki nılllınkPnıe ııilııı.v<'1 l ilyııı nılııı ıııü .· tcı·ih o lsuıı , oınııı i th':ıl i , oıııı ıı ıııd

lıiı · mazc ı ·e t t• ıııüstl'ııit olm a:>:sn yil'nıi g-i in<le iıı ttll: ki'tn·~i ol; 11ı cün ı lıul'i ,Yl't \'L' iıılcıl i! lııııı J , iııı s<' 1Pvak
vll ilil' . 13uıılıınn hükümleı·i B. ~\l. Heeli :;iıı i ıı Imf ctti l' l'llll'Z. U d;ıiııın yüriiyet·<·l,t ir \ ' l ' llııiıııa yü
ln s<likıı ı;ı i kti ı· ıı ıı l'lmek i;)aı ·t i l <• ılr ı ·h n l it· ı ·;ı ol ııııuı · . ı ·iiyeeekti r . ( i ll!.i .~ll ll · ) . ~: iiııkü deııdill'l' , 1\lllıil ily 

.\ı ·t tk lıiiknıii liilıikiıı 1 eıııyiz i yuktur. knt ' illiı· . gilıi it;iıı d e lıiııleı·<· e kişi lıuluıınıı \'C clniııııı u 
lstiklı;ıl iı:iıı o l aı·nk kuınııı i < ; iıı , lınnstı'lleriıı kıılın- kaı·; ı yı l aı ıııı gıı·tl ;ı ğ ııı a :;nrılneak 1·e tl ;ı iııı;ı t•zet·t•k 
Iii kill'i gelir. Höyle lıir kn ınııı taııziııı ecli lil'l'it:' \'l' zelıı·ini ı;;ı~aııııyaenk lıil' lıa. il' sokaenk lıil' g-c ıll: 

ınulıııkune ıısuli.iııdc sii ı ·nt t emin cd iliı· . Adliye lik vn ı·clır . 
Jıı<'ınuı·lııl'ınırzııı eline ve ı·ecek ol nı·sak. usul ıılıval i Bütün \' ata ııda şln ı · ınihı1< · rilı olsnıı ki e iiııılllıı · i 

ıııüııuısilrclc itbı·<·i ii ı·f i yeyc lüzıuıı lıil t' kalııııı:>: yd n•jimi ve iııkıl i'ı ıı , lıu , tl' vl;if ecl il e nı ez, yııı·u 

za nııınd :ıyıın. Bu hal 1·e istiklı:ı'J (Ic Inı g il ıi vaknyi yerel; tir efend il er ( Y11 şu sesleri. hraı•o sesleri '1'1 ' 

lı n lduı ıda yııp ılıı ·nk tedbiı·lt>ı·diı·. Faakt 11 c:abıı alk·ışlicr ). 
esnslr 1Jil' tcdhir. son lıiı· tedlı i ı· tl aha Yill' uudrr ? c- Reis- El'eııdim: HaşYckil Paşa JT;ız ı·eti<-l' i su
vet va l'dll·. Bu ı;i l ııııı l nn l:rkııı·t aıı bi ı· bünye, lıiı· vii- ale ı:;t•vııp ve ı·d il <• ı· . S ual s11hilıi de lmııu ldlfi giiı· ii

r- ııt v<ı nl ıl'. Bu <;ibaııla l'lıı ı;aı·e . ·iııi bulllıı k, fakat esas yoı·. l ~u müııııselıetle ll;ı~1·ekil Pıışa Hıızı·e th·L'i id:ı 

ol;ın lıi:in~'l' ıııarawım t rda1·is i l ııı g·üııüıı , yal'llıııı ı· ci Öl'f iye il i'ini hııkkııHlaki eslıah ı t1a iz;ıh lııı yuı·-

ınesclc:;i lkği l diı·. rrcdavi:;i seııclcn~ ınühtn<:tı ı ·. ıııuşlal'(lre. 

1\'[csolCt bııııda tal im Yl' terbiye kıs ım va ı ·, hıında Ağaoğ-lu Ahmet B. (Kars)- Paı;;;ıııı lıı' ıı de ııi ;r. 
propaganda krsınr Yal', ıı r~ı· i.nıt kı:o~ııı ı \'aı·dn· k i dt> siiz istl• riııı. 

lıuıılaı·a Hiikfıın ct· i ııı i:>: zu t cıı c lı r nııııiy C' 1 ycı:ııı i ştir Reis- Mes!'le sı ı al n' e<' l·aptan ilı:ıl'rtti ı · . 
,. b il' ka1 <lalıa sa l'fr ın<·sai ctlerrğ·inde ~üphc 

1 
Ağ·aoğ'lu Ahmet B. ('Kars)- Sual içi n [ pğ· il , 
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Hükfurıct tıırafıııdaıı hir tcklif vanlıl'. O teklif tiıı nıüdafaasıııı e li ne alıp nıüdafaa l'clen hiı· l'l't·Ülii 

hakkında ııı·zc(lect'ğiııı. dcdcte ıa~· ık bir sözdür. Ayııi zamanda nıathııata 

Reis - ~nale vel'ilen ccvn.hr sa lıibi snal kfıfi karşı , itiraf ederim, matbuatm bütün taşkm -

g-öı·ıııüştü 1'. !)i md i i da l'ei ö ı·fi~1 C tııl ebi ha k kı nda k i lık i arına nığmeu fazla bir tedbi r, fevka liide bir 

tezkeı·c oku ııcln . O tezkere luıkkıııda Başvekil Pıı - tedbir alınmıya~:ağını bl'yaıı lmyııl'maları ... ( ·a ·ii
şn Hazretle rinin sözüne itimzıııız \'<li'Sa lınyu ı·n- riiltiiJcr ). 1\ l üsaade buyunıııu z bendeniz anladığ'lllıı 

ınız siiyleyi ııi z. söy li yunım . Siz de aıı l auığıııı zı g-e lip bumtla süy-

Ağ'aoğlu Ahmet B. ( Kars ) - Efendim ; beya- il'!'siııiz , bendeniz öyle an ladım \ 'C o ııa gö re beyaııı 

ııııtııı h:ıkkıııda söy li ycceğ inı. Mutlaka itiraz olma- f ikir ed iyorum. Başka tül'lü aıılanı ı şsaııız geliı· beııi 

sı Jazıııı deği l. tenvir ed ·rsiııiz. 

(Hnrıl bitmişt1'r 8e.sleri). Yahya Galip B. - Ri ca ede ı·im, aslı üzere kııl -

Kamil B. (İzmir)- Usu l hakkında söy li yeee- sııı, tefsir etmeyiniz. 

ğ· iın , R eis l'aşa Hazı·et l e ı·inin huyuı·du klan g-ilıi Ağ·aoğlu Ahmet B. ( Devamla ) - Mathuat;ı 

su:ı l v:ıki o lmuştur \'C sua le ele cevap ,·e rilmiştir·. kal'şı dahi a lııu ııış olaıı bu nıziyrt Hükfınwt lıa

~ua l sahibi de izahatı kiifi g-önııüştü ı:. nizaınııanıt· şmdıı lıulunaıılal'ln cümhnl'i yet rsas laı: ıııa her· 

Rarihtir·. Reis Paşa Hazrt'tl e ı·iniıı ifade huymduk- haııg· i lıiı· vııziyete riayet edece kl e l' ine deı·iıı bit· 

l arı ve<; hile rn esc tamaındıl'. ziinı in H kef ilclir·. ( U 1 ırı :;;ii J IIı e mi vnr :;e81et·i ). 
Reis- J<}fe ııdiııı ; Ahmet H. idııre i ül'fiye talrlı i ~iiphem yoktu!' . Fakat Beyefendi le l' , IJeıı din li -

hakkında söz söyliyecektir. snal Ye <:eYııp hakluıı

da değ il. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) - Mese le lıa:ittiı · . 

lı ir tn i ep tezkı:•ı·esi g-e l ın iştir . H n tezkeı·e ha kinnda 

ıııebus lar· kendi fi kiı·ler ini lıeya ıı etmekte sel'lwst

til'i e l' ( Giiriiltiilcr ). l\ l üsaade buyunııınz efe ndim 

l'i ea cde l'im. 

Muhte ı ·em ıırkadıış l ııı· , as ıl nwvzLw g-e<;ınecleıı 

1' \'Yel lsnıet Paşa Hazı·e tl e riııin bul'nda nıki olan 

iazhatıııclıııı ıııütevellit hissiyatınıııı lı('yıı ııınıı nıii 

s:ıııde lmyu nınuz . Ben lıu beyanatı lıiiyi.ik biı· md
tuniyet le ve cleı·iıı bir· hümıetlc d inl etliın. öııüııcle 

ckı·in lıiı· meftuniyetic eğilir Ye hürmetimi beyan 

ctlt•ı · iın . 

Pıışa Hazı·etleriıı in l myuı·duk l aı·ıııı bendeniz iki 
ke liııı e il e te lhis ettim. 

Pnşa Hı~zretler·iııiıı cletlikleri şudul': vatandaş

I :ı rın hiiıTi yetlel'i t emin edi lecel<, azguıla r , bunu 

l ıi lırıi yeıı l er ez ilecektiı· . lşt e lıüı· , se ı·hest , ıııüstakil 

lıiı· Devletin kuı·u l nııısı ve iııkişııfı i<;iıt hakikateıı 

yo ı ·dunı , zati i'ıl i ııiz ,.e diğeı·let'ind en lnınıda ınat

lmııt hakkıııda <;o k şedit tedbiı·l<:'r tavsi.ve edenl er 

nı·dı. Buna nığıneıı Başvekilin gel ip ınesuliyeti 

üze ı · in e ;ılrııası ve ınatbuat hürriyetini tııhd i t. et

ııı i yeceği ıti söylemesi büyük biı· fazilett ir V<' bi

zim i<; in büyük bir tenıina ttı 1'. ( G·ii riiltiile·r). Bt•ıı 

im mı lımada n söy 1 eıııcği bi ı · nızif(• hi 1 i yorunı. 

1-\u nlal'I ka y d ettiktPn sonnı et'end il e l', Menl:'-

nıeııde vııki olan hildiseye y;ılnız 1'ü ı ·kiy<:'yi cleğ·il 

insan namını ta::;ıyaıı her ha ngi lı il' nırlığ ı , tabiatil e 

kalbinin ta fı mukından müteessir l'tmişt ir. n~ bu fa

eiaya karşı maşeri vi('llan isyan l't nı işti 1', isyan t•t

miş olan ıııaşel'l Yictlaıı teminat isti_vol', isvan et

ıniş olan ınıışer·i vicdan lıu fa('ıııııııı ıııukabilini isti

yol'. ilm ill e ı ·i nin tecziyc ed ilmesini ist iyo l'. Hükfı

nı et tt' im münasebetle tec11ıirln ittihaz t•tnıiı;;ti l'. 

Hi <; şüphe etm iyorum ki im hususta ııl'aıııızda fııl'k , 

ihtilil f olabils iıı . Hep iıı; iz mütte hideıı td<li f o lu
nan kanunu viedaııen tas ,·ip eclef· eğiz ( Giiriiltiill'r}. 

Yahya Galip B. ( Kırşehir ) - Biz zaten ıııüt-

g-ayet metiıı , gııyet Yellıt bir d üsturdm n bu düs- telıicliz. 

tunlan: mem lekette cel'eyaıı eden ı..rnyr·i müsait Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) - Kol'lmıa aziziııı. 

,.e g-ay ı · i ııım·ııfık lıavalııı· i t,; iııde millete lıitalı cn Süzden k o l'lunıı. Hırakııı süy li yeJ'inı. Haş\'ekil Pa
bahsetmek ; hakika t en büyük lıir DeY iet adaınıııııı şa HııZI'etlpı·i kadar· nıütehaınınil o lnınız . 

~iaı·n1ır. Yahya Galip B. ( Kırşehir ) - Hadcliıııiz ıııi 

lhmu del'in ve büyük biı· hüı · ııı et ve mrftuııi - efe ndim, lı e ı· k es ıı oksmı ıııı hn<klini bilııa·li , \ hıııd 

.vetle ka yd eder Ye ö ııüııde hümıetle eğ il irim. Hu Bey! 

g-Ün efkiln uınuıııiyeııin hel' kes i ıı az t,;ok ifnıt.a doğ- Ağaoğlu Ahmet B. ( Devamla ) - l~n·t H ii k lı-
ru yürüdüğü bir zamanda Yatandaşla.nn h üniyet- m ct li'ızıın gelen tedbi ı· leri itti lı az etmiştir. Fakat 

lel'iııc r iayet olunacak, vatandaşlarm hüniy.:t i idari ve milıaııiki tedbirler bu g-ibi mcselelcrdt' 

muhafaza ed ilecek, ya lııız azgın lıkl arm başı ezi lccek, ka fi midir? Bendeniz Hükfımetiıı Jıaı · i eindc bu i şle 

yolundaki söz memleket mesuliyctini ve cüınlıuriye- ahikadar olan ve bu ışııı ve bu facıaıını hertaraf 
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edilmrsi yolırrrda ı,ıalışmak vazifesilt• mükellef 
oln:rı diğer bir· arnilin meveut olduğunu biliyorrım . 

O ami l de, o unsur da nihayet vazifesinin başma 
koşpıalıdır. Efendiler Malümu A linizdir ki Başn•
kil Paşa Hazretlerinin buylll'duklan gibi; yüz eJl i 
senedenberi bu Türk mill eti medeniyete kavuı:;mak 

leti rul\iyenin karşrsuıdaı, heıı kmııdi ıwfsiınC', kr11-
diıni ~;ok kü~.;i.Ümüş bir "azi~·ctte gördünı ve bıı hüt Ic 

mes 'uliyetinin maııJ'eY! meıs 'uliyctin bi.r krsrııııııııı 

da bana g-eldiğini hissettim. 
Ali B. (Rize) ~ }~llwtte , elbette. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) - Sen de va l'sm bu-
iı;in kendisini izmihilfılden kurtarmak Ye medeni- rada, sen de varsııı. Ben keııdimi nıisol güstel'dim, 
yetin :f:eyizlcri sayesind~o: inkişaf edebilmek i~.;iıı sende bundan istifadt• mi edeceksi·ı~ ~ Ben bunula 
medeni.vet şelll'ahma kendisini atmıştır. Fakat senden ı;:trk vazifemi ifa etmişim, bunl'l bi'l"rnelisin , 
se ci yesi ay n i m ah iret te, ay n i ha muı·daıı yapılmış bi ııueııaleyh beıı l\cııui m i misal olarak göstcriyarnm 
bir takım heyulalar' onun karşrsına <;ıkmai-:tadır. \ ' C ıliyorum ki b11 meınlel~etin milnevver zümresi 
Selimi Salistcn beri, l\lalımndn Sarıiden beri mütefekkiri, mnharriri, mııallimi, alimi , g-LlZl'tecisi, 
gelip giden bütün derviş ·va.hdctileri, Kabak~.;ı lınl~ısa bir memleketin müıwvver deıdien kısmı Ya
:Mustafalar, bu günkü Şeyh Nieınetlcr hep ayni zife~iııi ifa etmemiştir n~ etmcml·lüedir. Bn ııokt a i 
mahiyette, ayni hamurdan yapılmr::; insanlardır . ıuızardaıı diyorum ki h-en ınes'uliiın , yoksa bn işte 

Yahya Galip B. (Kırşehir) -Hi~; lririsi Tür·k btm senden t;ok temizinı , mabenayrm. l!:fendilcr, 
değildir. 'I'ül'kler'i te ıızih eder·iın. C'ünılınri.vet, inkilap ba~tan ha~a bir dincli·r, bit 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) - Tüı·k mü, gayrı inıanJrr ( Ona :;;·iiphe yol.: seslPJ-i) . Bu dinin, bıı 
'l'ürk mü nedir, bi lmem; f<ıkat meml ekette bu g·ihi iınamıı bir kitabı olaeaktr, bir ibadeti olaeaktı , 

adamlar \·arda·. O l<adar va r ki biı · türk zabitini dalıileri ola<·aktı , ınümiııl eri olacaktı, Cümhuriıye
öldürnıek faciasr. bir türk şehr·irıde yapı lmıştır·. t in faziletleriııi, fİ'l<irleriııi cemaat arasmda geeel i 
Bum1 kimse inkar edemez. giiııdüzlü c;alrşaı·ak m·ı;wü tamim ede<"ek, hn c-a hil 

Yahya Gıdip B. (Kırşehir) - Allah bin keı·e eemaati yfi.rüteeek adamlar olacaktı. 1ı ::;t e bu saha-
lanet etsin. <la ki vazrfderimizi görmeuik. Bu sahada me::ı'uli-

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) - Bnııu kim ynp- ~·dimiz varurr. Evet, ınes ' nliyetimiz bu sahadadrt. 
nırştıd Tabiatile türk değil se de türk tabiiyetiııd e Bıınu eğer biz burada \·e o nıi.i.barek şehidin ruhu 
bulunan ve 'l'ürk HükCunetiııe iştirak etmiş olan iıı- Cinünde itiraf eder ve güna.lnmrzr itiraf ettikten 
sanlardır. Bun la r mütemadiycn böyle Türki.i.ıı öni.inc sonra da t cyaklmza , intibaha geliı·sck ve Cümhuri
...:ıkmışlar ve rnütemadiyen bu husnsta TüT"kün in- ,rl't ve l~ıyiklik imanına karşı her münevvcr kendi 
kiı;ıafrn:ı mani olmak istemişlerelir n • ınüteınacli üzerint• terettüp eden vazifeyi ifa eder:o;e l\'lazhar 
hareketleri neticesinele 'l'üL'kü bir kat daha zafıı i\1iifit Bcye derim ki o g-encin o y üksek adamm 
uğr·atrnrşlarclrr . Fakat bu g·ünkü haclisenin diğe r kam hcJcre gitmcıni~tir. Binacııalcyh Devletin, 
bir al fımeti c1ıı1ıa vardır ki o a.lfıınet üzerinde bütün H. ükfımetin aldığ kararlarla beraber Hi.i:kümctin 
arkadaşlarım ve Başvekil Paşa Hazı·etleri ele te- yaııı başmJu bu memkkctin müıwYvt•r aksamnın 
vakkuf <'tti ler. Bunun üzerinJe bir daha clnrulma- büyük ve hatta Hüküm et ntzifesindcıı daha büyük 
sr, tevakkuf edilmesi lazundır . O da bu faciayı bir vazife t erettüp ediyoı·. O vazife de drtrma-dıı. ıı 
görüp te lfı.kayit ve seyirci kalan halkrn haleti ruhi
yesidir. Hakil-mten bu, o kadar feei bir hal eti nı 

hiyedir ki ve o katlur adi bir· şeydir ki insan buıııı 
duyduğu zaman şahsen malı('np bir vaziyette ka
lıyor, yerin elibine gitmek isti ,,~or. 

Çünkü biz hepimiz bn memleketin adamı.rız , bu 
mcmll'l<ctin i\:inde, bir ı;;elır·inclc adam boğazlanıyor . 

O da kim . zabit, mnullim yaııi memleketin maddi 
ve maned ink i şafr vazifesini üzerin e alan bir :.;em;: , 
o kadar izdihamın ortasında hoğazlamyor . ·Yirmi 
dakika boğ·a.zı kes iliyor da müdahal e edilmiyor. 
Hatta tasvipkar ol aıılar bile <;ıkıyor. Efendiler; 
korkmak l azım gelen asıl bu lıadisecl ir. Halkta, 
kütlei nasta mevcudiyeü bu gün ke~fedileıı bu lıa-

~,;a lışınaktır \'e cğl'l' biz lıaldk1 Cümh miyetı;i kr i. ek 
l'l' eğer biz Cümhuriyl'tin mcmJekette yaşaınasıı ır 

arzu ediyorsak, cğl' l' biz mütl'ma.cliyPıı karr:;ımıza t;ı

kaıı o ııı cnhus ruhun yok olmasını istiyorsak biz o in
k i 1;1 hı ya pan insanlar, g-eceyi gündüze kataTak w 
kl'ııdi \'CZa.ifi Jııısusiyemizi unutarak b il a aralll V(' 
lıasbet c ııl il 1~ lı c,:a lışaeağ· ız, eğ!'l' biz buıııı ~· aparsak n· 
bu suret le Hükümetin ~·ardımn:ıa koşarsak, Hükfıınl'
tirı tedbirleri müsmir olur. Yoksa bu tellbirlPr milıa
ıı ik idi r, iclaridir. öteki dm· in kırk başı Yar, kırk biıı 
başı var. Bu baı;;larm biri·ııi keseı'S{'k (itcki <;rkar, asr'l 
ınesel e devi , o menhns rulın ö'ldi'irmcktir. Bumı öl
dürecek Hüküm et değildir, muallimdir, nnıha.rrir

clir:, şaiTdir, mütefekkiruiı-, cdiptir. 



Refik B. (Kenya) - Hnt V'(>, lır·a vcı . 
Ağa;o·ğlu Ahmet B. (Kars) - 13-eml eı-ıi z 

s iiylüyonım . 

hnnn 

Yahya Galip B. (Krrşiıb.ir) - Muhalifl eri ele 

rıııutm ayımz . 

brkçiyi dövmüş, ıniilü<.vnn diişmnııları bekc: iyi teş
vik ı'tmişh•r , git Hükfıınct e müra caat ct ha.kkııu 

iste -drmişkr. Hl'kt:i a rzııha l ciye grlmiş, hana bir 
ıı rzuhHl ynz d<(' miş. a rzn.t.ıal ci ııe o demiş ~ nıuhta.r 

IH'.ni dii,·Jü. tokat attı arzn lıalr ka(;a yııza.rsııı demi ş, 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) - Muhalifler- bu arztıhalri hn:;ı klırnştan yüz kunışa kadar Hrzuha.l 

l'nlıu iilclür·mek it; i.n Galışı yo ı:lnr ( Gii ·rii ltiil N). 

AH Saip B. fiJda) - Mu h t-e ı·em arkadaşlar , 

~·azıırım demi-ş, öy lt• ist• bana yüz kunışluk bir arzu

l.ıııJ y az u(•nıiş. 

Ahm et Hryefendi Yazifenıizi ynpnHtdrk , ~; apmıyo- Ağai>ğlu Ahmet B. (Kars) - Ar·ap hikayesi 

l'11 Z, h epimiz nws 'nlüz clE>diği i c:iıı söz ıı lmnk mee- mi ? • ı•i ır, 

lnn·i yetiııd e kaldım . Ali Saip B. (Urfa) - Hnyır bn sizin hildl.ye-

Efe noil e ı ·, haclise çıbn M<'ııemend e Ahm t' t Hey, ııizdir ( ll rı.ndP.Itr). Arzuhalei ar·zıı lı ::ı li okuynnca 

lnındnn ü<: ay I:'YYel st>ynlıat Ptmişti . HadisP çıkan lwk~ i ağ' lamağa haşh~·arak v::ıh nth dc ıaıek bana 

ye r·lercl P o şehidiıı knfnsrmı trılnlmı h;ı yrak onln n zu lüm l'tnıi::;lerd•• halwrim yokmuş demiş. 
i:;tikbal etıııişti . Ben ist0dinı ki Ahm-et Hey kür- Efrnd il er hn günkii gazetl•lerin vaziycti bııdnr. 
siiy e çıktığı zammı ; ef0ndiler , hu t eşkiliii y:q3 rlır· - Bt•ş kmrışa :M.ill i:vrt satılır, heş knrnş-a Vakit, Ak
ken ctrafnnıza topl anarıla ı ·, hizi baynı. ld a karşı- şa.m, ( 'iimhuriyl't satı lır . Rejimi kuvvl·tle ııt1ir-en hu 
layanlar mürteril er imiş, bize çok eyi ,vaptınrz. g-azetr l ı•r bı·ş knrıışa satı l ır, I-lakkiıni yet oknnmaz, 

Gok cyi bit· trşkilnt yaptıi;. Cümhnriyeti muhafaza fakat işitiriz ki fi liln ~-t•rdt• ~Yar ın g-azt•tl·~ iııi kapış

t•deceği z t1i:nn adamlar, mcğer,;e kana ,;nsamrş ınışlar, yüz kunışa satrlmı ş. Bııııun akibcti budur._ 
v;ıtandaşiarm kamm i r; mr k istiyormıış. 31 ımu·tr hlınlar ç ı k:a rdrlaı·, nıütarekede lstiklfıl 

Biııarna !ey h bıı kür-süye grli~7oı•nm, sizdt•n harbindl' a leyh im izt' k u vv et sevkedenl er bmılard ıı:. 

af diliyornnı, beni aff(•din drsclerdi kendisinin Şeyh Sait isyaıu ç ıkaı:<:ınlar bunlardır . Bu günkü 
dini iipe('ektim. lkn i ş l\lcmrdi de bunlaı· c,:rk a rJıl ar. Biııacnalı'yh 

Ağaoğ-lu Ahmet B. (Kars) - Sencleıı mi nf eli- efenelil er asıl bıınl ara ı,;a.n· hnlmak l ilzundır, yoksa 
lt Yt'Cl'ğim ~ ,.\hnwt Be~> in d<•cliği g-·ihi bunlara. dokımnlmadığı 

Ali Saip B. (Urfa) -Hayır heııcl-e ıı <~Pğil , ınil- i <: iıı tı·şekkür· ecteı·im deııwk Joğnı bi r şey değildir. 
ll'tt t> ıı af d ileyc('rksin ı ıVLııht rn• nı arkadaşlar ; ben hürriyet.i matbuatm 

ifı~feRdilN; Ahmrt He~-. y ~ı lnrz matinı a t lıüni~· ı· -

1 iıw dokınııılınr~· ac::ığı iç in BRş Veki l Paşaya tt•ş ı•k 

hür etti . Ef,•ndilt' r; nı a t hnat lıüı ·-r·iyrti diyornz, 
ri<'H t'tlcrim, müsaad~· ı•dı:• rst•ni;r, sizt• uf ak bir hikii yr 

nr·zt-'<h·~· im, cındmı sGıı ı ·a manaza trma dt>vam <•deyim: 
('nğTııınz bi l iı·siıı i z, a ta ~iiv.h' t· illir: 

Hiı· ıınıhtarla bir· bekc: i ka vga t•tmişlt-r , mıılıtaı· 

düşma.m dl•ği lim , p;azeteri l eı-.in düşımını deği lim . 

( lazl'tccüı.•T , rejimi, miidufaa. eden iıısanhır, bizim 

dilimir-dir, kafa mrzdır, dima·ğımrzdır, r ejimi 
mütl ;ıfaa ed·iycn·l a.r. Asıl benim düşnıanhğım, 

r·ejimi ~-ıkınak isti.n·n haiıı gazeteri lt•rdir ( Rmvo 
sf' sleri). ( Alktşlıtr}. 

Ağ·aoğ'lu Ahmet B. (Kars) - Afr ı-irı .. .. 

HARİCİYE VEKALETİ 

1 - < : ü rııiiş;ııw 1\fdmı:;u A li Ft>thi Bt•y iıı ihzarl koıı f<· rnıı shı 'J'üı · ki~rr. <:ünı lnıı·i .n• tiııi trnısil rtnwk 

iir-ı·rt· l',• ·ıwn-ı '.' ' l' ~i<leıı lw~·rtiıı hı ~ kişiclt• ıı mürt•kkl'p olllnğ·ıına w snin•r<· d::ı ir şifalıl snaliıw lTnı·ic-iye 

\T ı·kili Dı·. 'l'ı·,· fik Rüştü Bı·~- l !"i - XH - 19iW tarihincl<• nşnğ·ıo ak i <·Pvah·ı \'t> rnıiştir : 

H-ariciye V~kili Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir)- Srıalll'ı·iıı trrtibiıw ba kılara k hüküm yürütü-

Snalleri dinlediniz ; nıüsaaclrlPriiP hıı snallt• ı ~i şiiyll' li1nr<• clt•r·hal g-iizl' <:n ı ·ııı~' oı· ki maksat olan şı•y nıı•ın

hasit lıil' tahlill' taJıi tntalım ; ])aha doğl'lTSil Jwrk t•- ll'kl'timizin lı ar i<' l si .\'HSl'tilll' taallfık t•dt•ıı t•saslr bir 

s in bn sn:ı lh•ı ·d c·n ııe :ınhy tı rağnıı a nhıınıy n vı· bılı- ıneYzıı i.iz t ·ı·iıı<lt• llnl'i c· iyı' Vı•ki litll ' sıuıl sor·nıak d eği l 

ın ine ça lrşar·ak c<'vaplııı·ınr nıııı gi iı-t· vı ' t'lni::: ol;ı.' · ıııı. lı:ışluı biı· ht•dd' ,· aı ·. 
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$imdi bir de hrn snal ç:.rı·çcvcsi dahilind e kalmak milletl er ın·asıııda bir snlh ve int.izam a1iimcd o1ara1~ 

k11 ygusil e sııderr evet efenelim lm koııfrr:ınsn. şu ııı · t1111 ehcmıniycti tabiatile bıı ihzal'l konJcransa 

arkad:ışlanmla g ittim, şn kııdnı· yev miye le r aldrk dııwtimizi iııta ~ etmiş ve ilk defa olarak mezkur 

ve o r·:ıcln başkıı hııri e iyr 11a;,ın dn vn ı·di drmeklr koııfenııısın üçüncü içtiınama tarafımızdan iştirak 

ikhfn dscın ın<'Sl'll' Büyük Mcelisç:c• d:ıh:ı sıııılin tan: edilmiştir. Bu arr.ettiğiın içtimaa y in e bir.zat gittim 

vr · tl'rtibinu cn aıılaı:;ılmış olduğu rilwt ll• kilfi g·c·ls<• Vl' onıcla Türki~re ııoktai nazarınr teşrih ettim. İşt.c 

biiP bma L1a ko ııu şmalarımızı ynkrııdan v ı· şüph<\-;iz bu i ~ tiıııaclıı idi ki günün şeraiti içiııue istilısali amell 

f'IH•nınıiy<'tle Vl' alil ka ill' takip r cl L•n halk kütl <' l <'r iıırt• \'(' kabil ulnıı t'mniyet mu:ılıedesinin hizm tatbkm:ı 

ıı ası l anlaşılarak . Bnnn diişünnıek li ğimir. lfir.ımclır haşl ad ığımır. Vl' taraftn.r olduğumuz bitaraflık sistl'· 

vı• tabiiuir. Bn ~malleri ve söylediğim gibi ii.vl r mi oldıığunu izah etmiştik. Tatbikatta rn ç:ok tı

hasit hir ccvalı r okny:ın oeta ıııali'ırnatlı lıir v<re ülı giirrn sistrm şimdi budur. İcabmda bir kim 

v:ı t al1clıış tasavnn ed elim . Rğeı· siy:ısi hadise- sr~· ı' k arş r replı e alınaksır.rıı mıntaka Yi ınüt ekabil 

l< • ı· i takip cdl•ını>miş ise zan11rclebiliı· ki ötrcknbcı·i rmniyct misakı daha ilrt'i bir safha olmak ür.cr e 

Cı•ıniyNi A l~vam merkrziııdl• toplanm:ısı mutat hitamflık v<· hakem nına11C'u clrr i s istemi bizim sira

olan has it bir konfer ans var, oraya Harici ye V ek ili srtim izin ana ha ttrnr trşki I <'tıncktcd ir. Onun esas

git ın i ş, bir ~ok a rka.daşım da biri ik te giltiirmüş larını iptida lın konferansta ifade ct m iştik. Siyasi 

n • lıir ~ok masraf da etmi ş. H em başka devletlerin 1• r lı•v dola~· ı s ilt' olsun düşünre bu eihcti mcmnuni

H:ıri r iye Nazrn olsa bil e sualc bak:ırak bizzat işti- yPtle kaydt'tm eksir.in geç<'ınedim. ~nal çerç:cvcsindcn 

rak <' tm es i <k o kadar l ıl.zrm mr imiş ~ Şüplwsi dr çıkmamak için rh cmıni yrti malısnsasr lıaldmıda lııı 

haki ka.ln·. kadarla dikkat nazaruu isti el5p dtiğim hu konf<·-

Dahasr var ; Hari r i)·c Vl'kili hn g-ibi fırsatları ı ·aıısııı bu defaki i ç: timaı sonun cusu olacaktı. asıl ki 

gıın im rt hi lerı' k l ll' nı gczi,vor· hem de bi rar. dünya lı- öyll~ oldu . İşte' bu ilır.ari kon ft'ra n s ta lıazrrl ann n 

ğıııı düzeltiyor gibi biı· şey hatınına ge lr bilir. pr·oj e yakııı bir ~tidc içtimar beld enen büyük tcı • ki 

( Ilandel N). t<·slihat konfcr:ınsı mür.akcrelcrine ilk zemini teşkil 

Vı.ılwı biiyle biı· zanıır sual soran a ı·kada şlarrnuz- edrrektir. Bıı itiharl:ı nwzkür pl'Oj r de bizi yaknıdaıı 

dıııı bekl cınem. A nca k sua I lr rdeki i fa dt• ve tertip :ı l fı kadar cdl' ll mü h im halı islerd r meml r ket im iziıı 
tııı·z r hıı ba.lıtsrz t efelıhüıne ınüsaittir . 

~u lıald <· y iıı c sun i ç:rr~r·vcsi dalıilind e kalınıya 

vı · mümkün ın rrtf'11e kısa. söylenwğe riayet etın rklc 

lıı • r:ılıl'r rfkJrı nıııumi:vcınizin ta ğ litiıı e meydan ver
nwnırk it:in cenıplarrını ihtimal dalıiliııd r bıılmıan 

n ıılııyı ş l a rr da dt'l'[ıiş ed erek a.rr.t' tmcl.iyim ki hn su
ııllı·ı· nH•vr.nııııdaki hakikatta B iiy ük :M<'rlisin ve 
l'fk~ı.·r um ıım iyrmi r.in hıızııruııcl a ap :ı ı;: ık trza lı iir 

dın i ş olsun. 

E vvelil samimi a.rzetın l• liyim ki t rrk vr tahelieli 
tı•slilı:ıt harr keti büyük lı a rbiıı felılkctlerindcn sonra 

hı ı n El'! in tekerrürüne maııi olabilmek iç in derpiş 

(•dilrn hnsıısatrn ilk safında gelen w ınedm~yet 

üıı·ilıiııiıı ancak hn günkü safh asında ilk drfa olarak 

n•sml sahadn konıışnl an büyük bir fi kiı: vr hir t t'cl

lıi ı ·cl ir. 
Ccnıiycti Akvnın ınııkav t• h:s iııiıı srkiziııri madde

sini teşkil rdr ıı hıı t ca lıhüdiin ~' eri ne gelmesi iç in nıü

tı•addit ve nınhtuli f sebep ve saiklrrlc ipt.ida bir 

l'a zi~·<' t i nıııhsnsasrııın i~tilr.anı l'ttiği hususatı t.<'nıin 

etmek vr icnp eden ilıtirazi kayıtlan dermeyan ct 

nwk Ye hu ~ok mühiın ve mudıl m eselede Türkiye 

ıı oktai iı nzn nıır t ebn rii z ettirmek beynelmilel sabn
llnki vn ziy etinıir. in esas l:ırrnd:ındı. tşt r hu v:ızife v<' 

rııdi şc il c w knYVetli bir heyetl e oraya gidildi. Ar

kadaşlanııı Ri yaseti Cürnhur Ki\tibi Umnmisi Tev
fik Bry w Paris Büyiik l<Jlç isi Miiniı· Bey ve Ccvat 

P:ışa YP. Bü~·ük Millet 1\fcc lisi ~zasmda.n Mahmut. 
Nt•f•nwttin n • Asım Bcyknli . Ka.l cnii l\t[alısııs Miidü

ı · ü il c hal'i r.iyc' uc bn konfera.nsın mevzım il c ve Cr

ıııiy t>t i Akvnnı işlerilc i ştigal ed en cla.irrnin Müdürii 

Unınıni si Bey elP hir.e r<'faka.t rtti. Dcrhal şurasını 

arzey.l cm eli yiın ki hn işte ihtisas salıibi olmuş olan 

arkadaşlanrnı7.da.n oldnğn gibi Büyük Meclisin ınü

kerrem ~r.asımn vücut. ve lıuzurlarmdan pek çok 

istifade rd i.lmi ş oldnğıınn memnuııiyctl c ve billuıs

sa. knydcderim. Vcsilc olnnra bilhassa şıırasım da 

işıırct ctın e li ?im ki bu gibi biiy ük işler·d c milletimi-
ilıza.ri koııfenınsııı toplanması mrıvn.fık görü.lmiir:; ?.in kabili ,vl'ti ınahsnsasınm ve Türkiyenin rlı cnı 
v<• Ct'miyeti Akvaın hari cindeki iki büyük D evletle miyrti hnsnsiyes inin irap ettiği rolü hakkile ifa 

( \• ıııi ycti Aham 1\ft'rlisi fıuısıııdaıı tt'rekkiip 1 tmek rd rbilınrk it.:i n ve nwml rkrtiınizin emniyet ve inkir:;a 

ii 7.ı' l' <' da vet vıı tı•şk il ı~dilmiştiı·. fı lınkuk v ı• şera itini tamamil c tl'miıı eylrmrk için 

D•·nı okı·nt \' l' (!ünılıııı·iyett;:i < la.zi 'I'iil'kiyrsiııin meml eketin hiitiin km·vrt vr 7.rkiila.rmdn.n srrasilo 
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ve azami istifade husıısunua asla ihmal rt ıncmclidir. belt • l'dt• ıı soııra tl'l,anür cdt·ıı n •sad biı· miktar oiup 
Bu ııoktai ııa.zarı bu gün lıu \'l'sil r ilc drğil b .iriııci taamiil halini nlmrr:; Ye bu sut·l'tlr ıniitPamil llf;Ult• 
Büyük . Mil let Mecliside sırası. düştük<,:c yine bu tediknıı takdiı· t•dilmiştir. l>i ğ·t• ı · dckgıısyon ilzn
küı·süucn müda.faa etmiştim ( Hrrıı • o ı; l' :>l P. ri). Tcc- !arın a st•kizer n • nıüşa,· ir lw.n' altı n· knll•nıi ınalı
rübclcr bıı hıısııstaki ü:whcti daha kıın-t• tl e teyit sus müdiiriiıı r ye,·mi.n• her:; iıığ·ili z liı· 1ısı \'Pl'ilıni~t i ı ·. 
c·tti. Bı ı gibi koııfern ııslııı·n p:itııı iş olıııı ;ırkadıışlıı ı· 

Hariciyc faaliyt•ti salıasının nwlıdut al'kadnşla- \'e müt eatld it dt•Ykt l p ı· hizzat nefsiııde lt'f•ı ·ülw l'tmiı:; 
rm iıılıisarr sahasıııa düşınektl'll kornııma~ıııııı ye- olan . \li Ft·tlıi Be.rd'<•ndi bu nıiill'amil ıısıık· ıwk 
gilne yolıı da. hud nı·. yakrndnn vak ı ftıl'lııı·. J l ıılilsn ~ · t • <liııei ~l'llPSİıH· ı.dı· 

Suya girmeden eyi yüzrnek üğnmnıek ],imsenin 
kiit·ı değildir. 

Bu cribi islcı·de her memleket kentli nsul n ' ihti-, . 
yacıııa göre hareket eder. Uaamafilı ilızari konie
ransta diğer mcınl eketlcre ait delegasyoıılat heyct
lerinin listesi işte climdediı·. Uıılarııı pek ç:oğunuıı 
Ccıniyeti Akvam merkezinde ayn ayı·r lıusııs1 \'e da
imi heyetleri bulunmasilc Jwnılwr bıı koııfl• raıısa 

günderdiideri heyetleri teı·kip edenlerin adetlt' ı ·i beş 

ilc on iki amsrnda telnılüf etmektedir . 

ıııt>k ii zp ı ·p lıulnıııııı Hııı·ici,v <' \"ı>kil<• t iııiıı l' ıı ıı z uıı 
seynlıııti lın clrfnki olmuştııı· ki , lm da lıiı · ı ıy ,'ÜY

nıiiştiil' ; lkın t·k b;ııı;ı )"t' \' llliyl'I Pı: imiıı llll't·ınıııı ol;ı 
l'll k i.h: hiıı türk lirası Yrrilnıiştiı· . ~imdi ik iıı r i sıı;ıl ~ 
lr l'ill( ' ceuıp \' e t·ecrğ· iuı. };,-et ilızal'l koııfernııst;ı 
lı;ı ~; k;ı lı;ıl'il'i yr wızıı·lar·r Yaı·dr. .\ıı e;ık lı r ııi g·iiııdr
ı · irk r ıı Hüküııırtiıı rn·r l crniı·cl r nırvz ııuıı lıi z iııı 
i(;i it P lı cmııı i~' <'ti il e Ye ııwııılek r tiıııi z iıı ııH·ııf'anti 
ııiıı i<·nlıilr ıııııkııy_vrt o lnnıştur . l •'illıııkik;ı lıiz 
ııır ı·nsiııı Yf' rşkilldrıı cn·r l rsns Yr nlwal ile miitr-
1 · rC!'ğ· il oluyol'nz . . ·asıl ki Sll'iısı düşiiııc·r l'iitlı esi Biz meml eketimizin lı alini düşünen·k hem ınas-
ııiıı <' lt:i payPsiııdt• olup olmndığ·r <lıılıi ınt·e lıuliiııii z raf ve zamanJan azaıııi tasarruftın Ye lıt>m Je rııak-

sad m temini hususlal'lm tdi f iç: i n bu gibi st> ya lııı 1-

lt~rdc bil' kaç işi bil'den giirmek itiyadııır lırı· ,·a kit 
lıusnü tatbik ctt ik . 

kıılıııış olıııı biı· clclc•ge ile c· aıılı bil' nwselt·~· i nıii zııke-
n•.n• Büyük 1\lt·rlisimiziıı Rt•if;i ı TI';ık;ıt imk hil' Vl'k il 
lııılııııdıığ· u lınldP nı cınur l'tlilıni::;t i. hı ı tm·z ııı ı ~ı ı 
lıetsiz o ltlıı ğuııu kimse iddia edvııwz . .ı\ncıık olsa 

Bilmem bu hu ·usta misale lüzuın val' mı ? Bıı o ls:ı Inı lıususatt;ı Şnlısııı iııtilınhıııdnki isn lwt ııw,· -
defa dalı i iki dost ve kom::;u D C> vlctin l-l ükfımet ıncl'- :.-: ıılınlıs o hılıilil' . Biıı:wıınleylı sııllı \'(' t •nıııiyl't ~iyıı 
kt•zil' ı·iııi ziyal'e timiz Tüı·k ınilll'tiıı c ve onun lıii- ~l'1inıiziıı ınülıim bil' ('ilıl'tiıı<> temas etll'n tnlı<lidi 
yük Reisiıı e vo !sm ct Paşa Hükfımetiııe kar·şı bes- t t•sl i lı ı ı 1 i ş i ıı i biz i 1 k güıı üıHll• ıı he ı· i ı; ok sn nı im iyt•t ll' 
lcnil n mütckabil saygı ve mulıabbet l criıı büyük tc- tl'l:lkki l'tt ik. ve ~ok elwmnıiy<'tli g·iiı·di:ik ve lıt·ı · 
za.lıürlcriıw vesile bahşolnıııştut·. ' defas ıııd a bizzat hulmı<lunı. Tüı · kiyeııiıı hu ıııpv zıı-

Bunııııla şnnn kaydet mek ist cı·im ki bn defa dal; i ııoktai ııa zarlııı·ını n : Tüı·ki)· t· t' nıııi yet vC' nw
ehcınmiycti mahsusasi Ic ı ı zun süren i lızal'l koııf(• - ıı;ı fi i ıı i ıı ir ;ı bntrnr nım·nffak iyl't lt• mi.itlnfaa Pt t iği 
ı·ansta bizim i ç: iıı hayati rlıt'nııniycti lıaiz olan lll C' \ "- mi :~r kail bultıını~·oı·ıız. Sözlcl'inw ııilıayl't n• l'id,en 
zıılarnı müzakeresine i:;;tinı.ki ınütmıkıp hcyt'tiıniz i\l.i F'l'tlıi Bt>.1- Lıl':ıfrııdan düşünü l düği.iıı c nsla ilıti 
ikiyc ayrılmış bir k rsmı ıwzcttiğim ziyarrtlcrdr ha- ımı l n • rnwrıwk il' IH • ı ·a lwl' iki n r i sııal iıı .'- :ız li ış tıır
ııa rl'fakat etmiş n~ diğer yarısı da koııfl•rans mü- z ıııclaıı lıntır:ı gelm Psi ııırllııız kalan ya ıılr~ hir tt•
zakrrelcrinc denırn rylcmiştir . O halde ki ihzaJ'l f't•lılıü ııw k<ırş r bir kl>liml' ilt• işare t c tın c<l<•n g'l'<:t• ıni 
koııfrraıısr iç:tiınaıııın kısım alıirind<> lw~·ctimiz dört .n•c·t•g-ı ııı. l ' zııktaıı n ' :vakıııdaıı taıır~· ;ııı nrkııcl;ışl;ı 
vc nihayet ÜG aı·k;ıclaştan ibarl't kalrnışt r. Mnsa.rifiıı nnırz \ 'l' hitt;ıhi Ali F'C'tlıi Beyin de ynkıııclaıı nı;ılü 
ncyc baliğ olduğuna gelince; lı cyl'tin hııkiy<•s i VL' ııımluı· ki hi z yrnniye almak g ibi lıasis eııwllrı·l r, 
bilhassa lıc~ap ilc iştiğal rdcıı arkadaşımız clalın he- <.; ;ılısi srı·Ht e ııdiş<'silr lı:ı yatrmız 1:ı hir:ııı r ııdir:;r 
nüz Ankaraya avdct. ctınt>miş olduğu i ~ iıı kat'i ıı ilk olmuş drğ· ili z.( An1.~lor ) . finadl't Yt' ikba linıi 
hir şry cliyl'mi,verrkscmcll' aldığımız ~-c ,·ıniydr ı·i :.-:i Büyük Tiiı ·k ~lilletiııin snııdd n • iklı;ıliııdt> <11'<1 -

söyleıııckle sarİlı hir fikir nmıiş ola C'ağ] nıtı yaıı n• bıılaııl;ıı·clanı z. l r:;tr hıı knJaı · ( AJl;ı ;drı1· ). 

kailiın. lptida kendimin ycYmiycsını m·zedl•- hmı ·o sf'sl f' ri ) . 

yiın. Ycvnıi~'P oıı inğili z lirasıdll'. B;ı h cyl'tinıiz Ali Fethi B. Gümüşane) - l\lulıt r ı·0 ııı nı·ka 
İ(!iııdn alrıı:ın t'n büyük ıniktaı·dır ; \' P hn mikt ;ır tl;ı ş lııı·: i (:iııtl l' ynşndığııııız lıu tıısa l'l'u f lı n f'tnsıııdn 
Inı i(;timaa g-itlc·rkt·ıı lwsap edilmi~ olmayıp tn Bii- lııılkı hıs;ıı·nıf'n Vl' p;ıı· ı ı lıil'il<tiı·ııı rğ<' srvl<rtın<'k 
yük Milh•t ML•r lisi hiikümrtiııckıı lıc·r·i ıızıın tecrü- ı<:i ıı lıiı· ı:ok ııııtııkl:ıı.· siiylrıııııi .;vr lı rr t;ır:ıJ' t ı ı bu 



te?:alıil!r'1lt devam ~tmrkt-e bulu·mnuştm'. 
Bf>n bu tezıılıüq·ııta işti ·riYk Mmek iı:;iıı ınıtuk 

si:iy l~ınrkt.e-use Muhterem iE!·aT·ieiye Vt>lüli Heyrfeıı
diy-€ şinı-cli okuııml sııa l varakEısınr takcli·rrı f'ttim. 
'l'esti<hııtr i·ııdi ·rın-t>k i{:in ·Ci·ııenede .lıf'men beş se
n€\decıı l>t'T'i i ıı · iluıt et n w kt e f!liıı ·ıı bi·r i h uı 1'1 kfın f<t•rıı ııs 

ll ıu gibi hf'veti nıurahh:ısa1arı teı1:ip 
ı111ı>'k ; pc: k güzel i. pat eeleceği için 
;ki lm nokta üzerinclf' faz la tavıı'klmf 

ve ieş'lti l et
zannedeTim 

eelecek oh1·e-
sak yıışndrğnmz hu tıısarrnf haftasmda. Hi:ikiıme
ıtin sö:deı·ile f'fıı li ıır::ısmdn pek te muüıhwkat olmıı

·dığım halkıı hildir·miş olarak ve hu suı·etle helki 

n11rdw. B.u ihzarl koııfı·nınsa mıılctPdir , pek mnlıt r- de lıir sui misal vel'miş ola cağız. Hn it.ibıwla bn 

n~m biır· orta d<:i riymwt -Ptmektedir. Bıı k<·ın:f't•r;ı~ısa 

HüJkümetinıiz. şimdi Hıwi.f'i y-t> V·t>·kili l~eyt>fPıı

ıTin: iıı pf'k şü·Hıullii ola.ıı ·cevııp laı·mdıııı ıııılaş ıl

<·ıığı vtlf:h.iLe, atft>tti·ği t-Jı.e·nmıiyPti g·(.)st.er•nıek i<; iıı 

Hıwit\iye Vekili · l ~eyi ·l'l riyıııwti altmchı hir· . kııı: ı;rıı<'

r1Pn ·J.ı~' r·i l:wy.eti mn·ralıl~asıılıır g·öBderemktrf' ili. Hu 
~eıqre ·ıt'ö·ııder<i l e n heyeti muı·ııhlıııx:ınnı şaşasr:nı yük
SL' Itnwk i ı,; in h i ı,; bir şey t•si ı•g('tnrm iş okh:ığnıı n g•iri

ı·üy•fl'f'Ull1 , l}i•r ·hüy~'ik el.ı,;i , hatta iki ·l.l'ü:yük elçi. lı ·i ·r 
m·ta P l ı;:i n Ü<,; ı.nıv.Pt·P l~ H·ş nıuhıırri ·ri v•e sııhihi iın

tiya;r,ı ınehus ıırkadııii>lııT hıı hey.et i nııırııhh ·ıısıı y:ı 

ilt •i .bıık t"tmiş-tii ·r. AnlaşTlıyoı· ki Muhti"'T·enı Vel<il 
B.f'y lm hey-eti ınurııhhasayr to('·rtip ede ı·ken avıldle-

ıne~' ZU iizer·inde fazlat·ayakkuf etnıek is'tt>miyorum. 
( G ii riili ii 7 P r. ne old11. lmnmı /.a;g(l?''t"nfla rı e at.ôJm.~·ı 

• 
Reis- ('uınııı·tf'si günii saat 14 t.e t.(r);plııınmak 

ii9.<•r·e e!"'lseyi tatil N.l.i,ym·um. 
Ha.riciye Vekili T.evfik R~ti:i B. (lzmi:r) - . 

11e·is Hryefr,ııdi ; he-ıHleNiz CPvaı3 v.er Me:kt.irn, sö?. 
İtit iyf!lr'thırn . 

Reis - Buyurulll.lE. (N1L.s1J olıır, r'-l'·lsP. Jrrıpand1 
81' .~lwri). 

Kf.cııdim , relsuy.t' dt>vaı;ı.ı odi.vonız. Söz Haı-icjy(' 
VPkili B cycfcndiuinôir. 

Hari,ciye Vekili Tevfik Rüştü B. (İzmir) -

r·.inde ıneml1:'k.f>tt{' bir tııs·arruf htrftıısı yaşanılııl'a- M:erak bn~· ıu·ına~rımz, efl'ndim, ~ok krsa söyh ~rec t'
ğ·nu hatn·lryamanuş n• ı:rııy-et Nısaıl ıı:ğ"lz laı·dan ·hüt- ğim. 
ı,:cn .in nıao<;·raflaı·mda :Hü:ı-lunt't1n ~ON 1t"''<'t't' ta~,ır·- RöylemE>k ish'diğıim şudur ki ; tnsarrnf f ikid.e
rnfil riay-t>t edeee·ğ iıw dair- ı;;fizleı· s-öyi Pııt't>ıe·ğiııi llü- ı · iıw ı:ok ehenııııiyetle iştir:ık ı>cler iın ve zaımediyo
şü•ıwı·ıı·f"J'i'l ·i~ir . Hu sözle·ı· , y-e~ıi hıütç-t>-ııin lıu g-üııkü ı.· uııı ki tasıırrııf, pıll'iıyr y.eriııde kullaıım.:ık ve isı·af 

takı"ir nı-t>vzı1-ı1 il·e nlill<ıı·dıır· olan. lıilfaı·z hın·l':rrı ı h etııwnıekt.ir. Bir Dt>Yl eti ıı c•ımıiyeti clnhi .li yesiııin, 

ııııasnıflıınnd n ne d.e·N•(·-eyt' kada ı · tasarTnf ıröstenli- nsııyiş YP sulhunu eıı uenz vf'srıitl(' Ye en emin su
ğ- .inıi z·i, t1ısıcırTl!tf yapt1ğ·ınıızı id·dia erte·n hn si) :~ - l'·<'ttE' temin Ptnwk. o memleketin tnsııı·ı·ufıın a yol 
l{'·l'·dt• ııı' clt•ı·c•eı:•y-t> kadııı· saHıiııı1 ohlnğnmuztı. aı::nıııııın en lwl ay şeklidir·. H<> tıcleniz hu zııııclııymı. 

SlHHA'T VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ 

1 - 'IJC'nizl ·i Melın·sn 1\'T ırrd~ııı· Müfit B~yin. s0n zaın:ııılaı·clıı Anknr·ıHÜı g·iiı ·üiC'n kıını 'hnmma hatı

bıJı.ğ·<~ hnkkmcla n•e g·ihi tecl<ıhiT itltil~:ız f'~1ild ·i-ğ'hı-e clnir olan sııtıliııe Vt>lül r~oktor Refik Hf'yiıı 

fıi/HT/19311m·ilıiııclf' v·Pröiği e-t'Y:ıp şudm·: 

S1hhat ve İ. M. Vekili Dr .. Refik B. (İstan
bul) - Bfemlim; E eyeti Celilenizcp mechuJ ele

ğiilli ı· ki A1ıkarııd·H aJıva l i a(J iye.de ·dahi karnbü.ıııııııı 
_ha.stalrğı. , bazı Şl'lıirlc•rd e oldıığu g<i.hi, beldi ola
ı·ak bulnııur . Buna ıııis<ll olarak ıniisa.aôe eclt' ı·sr

ıı iz son <liirt st•ıwıı i ı ı ii<: ~·az V<' üı: kı.ı;; nwvsi m i ll\' 
aiıt olmak üzere f:wiÜI'(]dd karnhiiınma vnknatıııa 

~J.it istrı.tistikinıizi arzt'd(\yim: 

lLazirım 

1927 - 192, 2 
~928 - 1929 3 

1929 1930 !) 

l~t'10 - 1931 3 

Kaıı·unıwv,·el 

1'927 l92R !'i 
1 ~)2R - 1'~129 !'i 
1929 - ] ~!30 
1~30 - 1931 6 

'['cllH'IlH.Z Ağustos 

2 6 
3 ll 
6 H 
!) !1 

lGiıııııınsm1i !)ııbRt 

6 4 
4 4 
ll 2 



-3l7-
Bumlan sonra hn seııeniıı kihıuı.ııısanisiııtlc adetlerl.n arzedt:•t·eğim. Hastalık kanuımsaııide 97, 

vakaıyi birduıı bire doksan you iye <iÜ<tı. Şubatta ~ubı~tta th 76 \lak'a halinde göTüldü ve bunlarııı 
thı ydmi~ a ltı vak 'a olmuştur. bir. lusnu;5 . - 6 :mı:ıılmllede t r.sbit· edildi. Meselfı "'ı~eııi-

.c\nettiğim ınalünı a,t şubatm 28 iuri g·üııü ~ehirde · klliımnusaıüde tl; şut~atta dö r t, sonra U lıı

akşamına kadardır. Bu· vaka:yı, t eşkiliJtmıız va.sıta- caııJatda; hışr·inisanide 1, kı1:mmusa:ı:ıidı ı 7, ::ıubı.ı.ttıı 

sile Sılı lıiyt• Vekfı.letince talıkik ve tetkik edilen 2 v.ak'a göriildü. lVIahaller~ni tesb it ettik. Şubu1 
Yakayiden iharetti.r·. Bunda n a:nlaı:.;ılıı· ki ; kara nihayetine kadar olan 18'7 nık'aclır. 'l'efoıTÜat.nıı 

lıumınıı hastalığı hemen beldi olarak dai ımı me\·- sin üz~::•ı: indtıki bir eetvol ile aı~Zedeeeğim. Bütüıı 

cnttnr. Bizim dl' v'azifurııiz bittabi bunun vüs 'at vofiy.a.t l;;a.ıınuuevveJdu 2,. kftııunıısmıide 11 :;;nbattıı 
kesbetnı.emesi i<:iH l'limizden gelen her türlii tedabiri ı:; 0lmak üzeı~e ll den ibaı·t<'t •til'. Şi mdi;vc kadar 
yapmak H~ daimi sun~tte ma.ni ola(la)\ eı-;baha t e- tifo, kar·aıhümnıa olmak üzcı~ tesbit ettiğimiz has
vessül etmek Vl' ay ni zamanda da hastalığın tama- talıldardaı,ı bu miktar Yefiyat \'Uim bnlcln. BH hiı· 

meıı beı•1 araf edilmes i i ı,; in vücudıı li:izmı olan :;il'- hak i kattıı-. Çün kü defiıı rnllsati.vesi bel ediyede ı ı 
miti de anımaktan ibarettıir. (,! ıktığı i (! iıı b n ıniktar bit· lıakilmttı r.. 187 vak ·achlll 

1930 senesi k~tııunuevvoJ iıu:le 6 va k 'a. hnl uııaıı v.diya t nisbet·i ; % &,5· gibi lı ufi f bir dk·roacdedir. 
lı astalLk, l;:fmnnusarıinin 18 inci gününde 97 vak '- l)iil't ayhk vak'a rıoticesi budnr. Bunl arı ~in ÜI'W· 

aya ~ rktığ·ııu haber alıııca, bitta bi bu hususta ica p ı· iııt · taksim oJect;k oluı:-:sak: 
eden bir ~,:ok tedabiri ittihaza başladık . Onlwı:ı da 

Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yekfııı 

1-5 6- 1 o 11-15 16-20 2 1-2 5 26-30 3 1-35 36-40 41-50 
-

İkinci teşr.in o 4 o o 3 o ı o o 8 
Biri nci kan un o 3 ı o 2 o o o o 6· 
İkiııci kanun 7 30 25 8 13 8 2 3 97 
Şubat g 20 24 9 6 6 76 

16 57 50 1 7 24 14 4 4 187 

Vefiyatm az olırwsı .ııı ayni zamaııda ıki sl'bt·bt·jlm ııı·zar·e ti ~,:eşıuel ete kadar ten'lİ etti. Hu sur:et ll' 
at.fcdiyoı:ıım. Biri hast.alığ:nı haf if olması, diğeri- ı her hangi lıiı· şekilde sulaPııı kieleıımeıtH·si i~,:iıı.lil 

de ilk ~·aşlarda zuhur otmesidir. esasen suyu lilğuru zrnı gelen 1ed~ıbiı:i iıttilıa z ettik. Bilfunıım luı.sta~.;ıkaıı 
muııta za.rn olmıyan hi ı· şt•h.irde Dedet id·m·ei sih - ' evll'ri n· ci\:ar·ında tc ınasta bulunan ev kri ası mec-i . . • 

hiyesinin kal'şısuıda bulunduğu ıuüşkül i.ı trıı ıı e IJuri,,·eti .ııl' tabi tuttuk. Hast alık çıkan malıal:lcle ı·i , 

kadar büyük olduğu heyeti i.ı liyeııizce ınalüıuclnr: lıill ı ·asS<ı ııa.zan dikkate ala..ı·ak altı ekip Y<tr>Jruık 

Bi.-. bu va ' kaıırn :t.nbnru üzetüı e ka. ı nııuısıı:ııideıı s.url'tile bit dokt .oı· , bi·r kü~ük srlıhat mennu·u ve 

beri te h.likeli zarnaııhrrd.a ittihaz ettiğim i z t eclh ir- ma l ıail e ınnlıt.arı:lannı.kıu ibul'et bir heyet le tekmi'l 
leı·in heyeti mııumiyesini aldıle 1\ieselu esaseıı tifo tıır;ıınıığa lıaşl.aclık , kıılağuntza g·e l eıı lıiT takrın 

,;ari hastalıktaıı olduğu i'<; iıı buııu ilıbara müda.Yi / hu l')e rl e r , hastalı ğı·n a..ı;zettiğ i ıu. yekütıda ~:lıeğ il tıel
dibba mecb-urd ur. K e ııJill'ı·i ıw bi ı · kı·re daha buıı u ı' ki <ha ha faıJa oltluğıı nwrkez iııtle idi. Binaeı:ı.a l-e~·h 
lıatr.rla.ttı.k Vl' ayui za.ma.nda ına lfJTnu Min iz bıı l'ada IJ.ıı ı ı u Jı p ı · b afta tc·krar et ıııeğc başladık . Bu s tı ı:ıoı t: lı· 
6 - H lı aftatlmıber i hir· grip salıı:rııı da baı:;l amış . lıeı· rnıılı a ll l'd~· esaseıı bi ;.;c Yerril.lllİı;> hasta lıaberiı.ı 

f1 1duğ·nnLlan !m hususta her haııg·i b.ir ya nlrşJ.rğa j deıı l.uışkıı hnstnük olu.ıı olnın.dtğım. şiipJwli vakı.ı.y i 
nH•ydılin kalmamak için tlokto-ı· ııı : kııdıış.l ıınıııızııı lıul.uı Ln]J bulıuı mnd.ığıııı , ba:aı eYlrrcl E' ki hastahı·nıı 

ııazan dikkatini ce llı ettik. lı elwr v ı·ı · ilmed i .ğ·i t akdi nle lmııLa.nıt clıı sıhh:at idıı -

Hasta (:ık a ıı n lr ri , eğer k endileri ıuuktedir re leı·iJI:I:' hildinn:l's ini t etniıı 'l::' vı lı ştık. 'FietHt'İt'll 

değilsP tathire tıılıi tııttuk. Muktedir iseler ln•ııdi ı:;e bn• rnerlmt olan At·ıkanı tti Yar·uıd aki kiiyh .. ı·i 
et ibbay i müdavil e ri rasıt asile hııstalanıı l'Şyasıııııı ıll'7. ;ıı·et altııııı nhlrk. <.'ünkü lmıılaı· , \ııkıırııya süt. 
ve t>vh•ri ııiu tnthiriıı e ıı e z<1ret ettik. Baktt•riyoJoji ıne,·a ddı gıdaiye nakl ed iyorlıır. lı t>lki şelıircleıı 

Ye kimya l ftbonıtuarları , hıfzıssıhha nıüPssesesi lıastıılrk ıı.lanık bir Lıulaştınıw me ı·kez i olurlaı· 

esasen iki seııeden beri şehı·in sularım daim! ı diylc' bu köyleri doğrudım doğruya nezııre ti tıbbi ye 
bir· surette n ezaret altında bulundurnıaklıı benı.lıw r alt.ııııı aldık ve aşı nıeclnıri yeti tatlıik ettik. Bıtma 



-318-
ıııüt·mlt·lc:-ıiııiıı l<Jıj faaliyetini l1itirip ilk lııılı;ıı · Jıı;ı-ı \l' s;ıiı·e ııH·v;ıtldı g·ıd;ıiyc sııtaıı 'l;ıl' ki - lm yeldına 
Ji y\' tiıı e ge<;uıek Üzt•ı·t• olaıı ııırıııuı·iııiııi vt• doktoı' - d;ıhil değilt1iı·. KaHes i dahil olacak oluı·sa (30,000) 
);ınııı lm işt• lıası·ettilcUnnııni ınalıallt•l'i , h;ıııl;ıı·ı , kişiye yakrn aşı yapılnııştıı·. 
otelleı·i , lokaııta ınüst<ıhdeıııiniııi , hapisaneyi v 0 Soıı olmak üzeı·c manızatım, lıastalığ·ııı bu ay 
sııiı· im gibi yt'l'ie ri aşı mechutiyet i altına ;ıldık. i <:eı·siııde şiddetini kaybcdeccğini ümit cd iyonım . 
. \ıık;mı \'ilılyctilc aıılaşanık ıııalıalle ınulıt;ırlıın- Fakat lıiı; bir zaınaıı şelıiı·de su ve lağım meselesi 
ııııı ıııah;ıllelel'iııd<· hast;ı olup olırı;ıdığ·ını güııü gÜ- halleclilmeyiııcc, büyük bir refahla, büyük bir bu
ııüııc Vililyet ~ılıhat JJ;ıitesiııc lıal1et· veı·mp]eı·iııi !aşma t clılikcsiııiıı hertaraf olacağmı Heyeti Celi-
1l'nıiıı ettik. ı)elıirde açılnı;ısı Ye teınizleıııııesi ieap leııize söyliyecck mevkiele değilim. F'illıakika her 
edeıı çıılnırlaı · 1·e·saire Vill'Sa lıuııl;mn da <ıy ı·ı ca lıir hangi bir An·ııpa ve Amerika şehrinde tifo lıeı· 
1l•d hi ı·i ıııahsus ;ı l t ıııd;ı yapıinı ası eıııl'i ıı i verdi le ''ak it göı·ülebi 1 i ı· . Fa kat su c ilıetiııdcıı em in olan 
Hu SUL'etle tt•dnbiı· ittih;ı z et eı·keıı hnstalığ·ııı şekli bir şehrin lw~·eti sılılıiyesinin saı·fettiği mesai daha 
intişan lwkkıııd;ı da tetkikııt yaptık. nıüsnıir p lıır . Bizim burada mesaimiz, sn yüzün-

H asta ildeeli zııhuı· ('ttik l e ı·i ın;ıhHIIcre ııa za rmı. deıı her gün akaml'te ına.hküm bulnııabiliı·iz . Bunun 
ıııuııt;ız;ını lıiı· ist ikaıııl't takip etnıckll' beralJ(•t· lı ;ıs- olmaması it,:iıı lll'ycti s ılılıi yen iz dinde mevcut Vl'

tHiık ;ıy ni zaııı;ınd;ı l ı ir yenle lıüyük l;iı· kütle h;ı- snitlc ve Jıeı· gün llikkatl c salgmr takip ctınekte
liııtle giirülınctli. )~n ııi uınnıııl t;ıl,iı· l e , v;ıziy(•t t;ıııı diı·. 
\ ' ;ısfl su iııt;ıııı giister ıııeıni şti ı· . Buuuııla benılıeı· Mazhar Müfit B. (Denizli) - Aııkaramrzda zu-
11i z ıjelıı·i ıı su l;ıı ·ı ııı daiııı! ııez;ıı·et altına aldık , lıil - lım edcıı kanı lıuınına hastalığı hakkında lH't' tüı·
O ıııuııı <;<'şıne l eı·i lıeı· han g i lıir iııt;ııı tehlikesine lü t cdalıir i fcnııiycııin ittihaz ed ildiğin c, Vekil 
loır:;;ı salim bulıuıclul'ıruık içiıı ıınıayeııeye talıi tut - Beyefendinin lıeyanatındaıı ın cmııuniyctlc it tiHi. lıa
tıık. Bu g·üne IGıdar Aııkaı-a çeşıııe sulanııda tifo o.; ıl ettim. !"akat yine Vckil Be~~efcndiniıı bcya.ııa
tııikroiJU lıulunıııamıştır. Eğ·eı · y;ıptı ğ·.ın ıı z tt'tkikrıt tından anlıyoruz ki lıeı· ne kadar . tifo Jıastahğı 
l't' ıııüteıııacll tayHkkuznınuz hizi Inı sulaı·da ıışüp - sulardan ileı·i g-elmrınişse de fakat yarın veya ilbüı· 
lı ·.ve diiıjüı·ecek olursa bittabi lwlka suyu l'eı·ınf'- güıı ic;in su lardan ileri gelip gelın i ycecğiıı i bittabi 
iı ı<'k eilıt•t iııi i iti zanı e(keeğ·iz. t emiıı edemi.nırlal' n· anlaşılıyor ki arasıı·a Inı 

.Ma 1 fıııın ili i ıı iz d ir ki su i lt' lı u ı ;ısıııH _ s<·k- ınemlekett e görü len bu g-ibi sari hasta lıklaı· liığım
liııd c lıasta ;ıdrd i lwll<i çok yüksek adl't.lrn· <; ;h- sızlıktaıı H' su nwselesim1en ileri geliyor. Bimwn
lıilir. Hn güıı iiııiiııde lıııluııduğ·uııınz sıılg- ııı kü<;ük aleylt bu gibi emnızr sariycye lıiı; olmazsa nıl'lıına
ıııikyastrıdn·. Bıııııııı lıi.iyi.ik lıiı · s:ı l g·ı ıın iııkili'lp inık~ıı rnaııi olmak it.;in g-t•rek su , gerekse bu lfığım 
l'tııH • ıııesi it;iıı , ııl'zettiğ·iııı tedlıiı·lt•ı·i .Yiipın;ık 1 ;ıhil mrsl•lesi lıakknıdıı a it. ol<luğn nıakamlaı;daıı hiı· 
, · ;ızifeıııizdiı· n· yııpıyunız. l<'s 11 i ıni ziıı hulilsmmıı kat daha mesai sul'fetıne l erini t menııi ile bei'Ubt•r 
aı·zcdel'ek o lurs;ıııı, soıı h;ı ft;ı z; 11 ·fııı c[; 1 :3530 ev asan filiycsiııe iııtizar et ınckt eyiz. 
ziyııre t ed ilmi ş Vl' 17 900 kişi gözde n gec:iı·i lıni ştir. Srhhat ve İ. M. Vekili Dr. Refik B. (lstan-

Hnıılnnlnıı (i kişi şüpheli oldukinn i<:iıı mlis;ı- bul) - ]<}fend im ; Aııkanııım su mese lesiııi , Mee
lı ede ;ıltıııa ;ılııııııışlanlıl'. Y;ılııız ikisi ilk devn.'d<• li si Ali cle ıı <: ıkmış olan iki milyon liı·alık l<nııuııla 
tifo , diğeı· diiı·dii lle g ı·ip olduğu ta hakk uk e;nı iş - ]);ıhili ye Vekili Bey arkııdnşıınız alfı. l<adal' olar;ık 
t i ı ·. Ann r.cl<• ııleı·iıı ;ışılaıımasr i<:iıı tlüıt ye ı·cl e ası ;ıylanlaıılwı·i takip euiyoı·. Elyevm CVl'ak Nafın
l'l' i nt;ılııııştır. suıı h;ıft;ı zııl'fııı(la R500 kişiyl' biı·iı;_ tl;ıdır. 'J'etkikat hitaın lıuh1ukt;ın soıını İcra Vc
l'i illjı, 2500 kiıjiye de ikin ci aşı y;ıprlmışt'ıı· . Bittıılıi killl• ı·i Ht>yetiııde lnııınıı HükCımet~e ıııi yoksa 
lıillııııtım evlen1t• etilılın~' i ıııiidaviye ıııee(·;ıııt•ıı ;ı.~ı Beletliye t;ırafıııdaıı mı yapıla cno·ı mevwlı;ılıs 
\ ' l'l'lliğiıııiz İ<:iıı , lJLıı·alaı ·da Iınsıısl olaı·ak aşıl;ıtlıhı;·. olacaktıı·. Beııdeııi z iıı mürac;liJtrııı üzer·inc, Hnı;;
l ~uıı l;ıı·tl a ıı ııınacla iııı;ıiJtlınııt• ;ıııı<' lı·l eı· i, ;ıskeı·leı·. 1·ekil l'aş;ı Hazretl er i lıtı yolda et•vap ve ı: ııı.ış 
mıılıtelif 25 ıııektrpte lnıluııaıı tilll-'lıeler 1 · ı·- lerdir efeııdirn. 
killetlt•ı· , hııpi::;ı.ıneler , lıaııl;ır , otdler, lukııııtnlar 
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flii1•diiııcü }d,iınıı zarfmdn •( lümüşarıe 1Vlrbu:m Ali fi1eııJıi [[?,eyin · 'IJe lı•diyP ·int ilınhıtın ka

nştıulaıı ..fesnt w• yolsıızluklat· hal<ıkında Bahiliye \'ekiliııdeıı istiznlıtn buluıınlmasııııı dair ,. o l aıı 

tıı·luı iı·i ti - XJ - ~93~ ·tarihiıı~le kalıul edilmiş YC istizıılı günü 15 - x. ı - 1!)30 olaı·:ık tesbit edilıııiş
,f.i.ı : . 

Mezklıı· günde · ceı·eyıııı eden müzal<'ernt ayr.ıeıı . nşağ·ıj'ıı ·dm•<; ediLmiş olup neticede ~ · ı·kil ~ühii 

~Kııya Heye 10 :mnlınlif !'eye kınşı 22·1 reyle itim;ıt beyan edilmiştir: 

~li Fethi B. 1( G.ümfu?a;ne ;) - JHuhtcreın arka- rii'rk ınüntehipler·iniıı rrey vt•ı ·nı e k i(:iıı s;ıntl<•ı·ef• 
das.lrur: Soıı belodi·'.'C ~ııtiltalıı 111".mlc[.·ett•\ ş··ımcıı· '. · ı· l:ıe·l'lemeleı·ı· ııı· .. 1 · + l 1 · ,, ~ • " , , eum ınrıyeı ıınııırııa, c cmo \rm; ı 

kndlarr görüı1ınemiı:; :bir alaka uyaııdı1'Clı. 'Çünldi bıı nanıma memımniyetle telakki etme k icnp Nlt'ı · 
i: ı. ıtihlq1)ta .~ki .fuka . rokal~l't .JıwLi:ııde . lmrşı b~Tı;;ı.va .lwıı baıı hükumet meınur·lan n:• · lıa zı fırkııeı lar , 

gı'lmiş ınılunuyoı·lar'<ilı. bnııdııııı pek ziyııclt· tPlftş göster·ılilPI' . Reykriıı 

lihrtiiilı şehiT w .ka!Sabalwrda ı lın ane değin lıiı; ıbir aı·zu edilen tnrııfıı ver· ilmediğ· i g·öı·ü1dü·kı;ı · 

iııtiJıabı.ııta iştiırak ~'tınemtş binil'I'(·e nıtanclaı:; bıı asalıiyct ziyedeleşti. lst edi_ği tarırEıı rey \'erıııek 
clt'rlia · ı·ey vermek .Jıakkııu ı~tr llaııına'k . iı;. in saı.~tkı:ee , ha,kkım .kullamıııık g·ilıi e ıı · ınerrıduh ve en lüznııılıı 

p;ünlerec suııclıtk başına gl'imck fn·satım bekle- biı· Yazife ifa ettiği i~iıı t>ıt güzicle şehir ,·e kas;ı

.çlikr. \T.a.kıa htmlanın bi·r · ı·oldarı deftorde ismin Yok balal'Imız .halkıııa irti cıı, koınonist. lik ve ıı.ıııır·s.· i , . 
oevabmr .aldtk1arı iı;i · ıı mt~'iis ' ' t' münfail lek•c leri sür·ülınek ist.eııildi. Bğ·er eıı iler·i ıı;elpıı 
·gtwi 'dti·»dülcr .mmı.ınai'lh bnnu · giiı-enJer asla füt.ıır şehir .ve .kasaılı;ıl;ırımızcla bn clr·eı·llJe vas i nıiky;ıs
g-eti;ıımcdiler mi.lJ'i haki·mi:n 1t ne 0'lduğmnı Cünı- ta iı·t.iea lı arekl'tll'ri mı·vent idise u ,rı·ril'riıı iclan· 

lııı!'i-:n't sa)•eRinde anlmnış olan lıailk bu haki- iiıniı·lcri belediye iııtihabatmdan ent' l .böyle bir lı;ı 

miyetin \'CI'diğ•i 1•cy hakinın hütün ·münıaııaathı- ı·oketi ııcdeıı sezme~lileı· \'t' Hükumet merhziııi ı.w-

1'<1 , ınüşkiHirl'e g·ö·ğüs ge ı • l'rek ·ı<'tı'l'lmımıı'k is- ~l oıı ikaz etmediler. 
-t·i,rorcln. Rey sanClıklnnnıı ·vııianda-şl aTiıı hn Serbest C.ümJıııı·i-y et Fıı·kısının (('ı:;ekkiilüııclt' ll 
•t<ehalükü her hang-i :lirrkaya mensup olut'laı·sıı olsun- e\' \'1'.1 bütün memleket lıu.Jkmın Hüküııwtttm ·nwnı 

· lnı· lıütün c'ümhuı·iyetci'lerin knlpleı·ini meflıınet- •nuıı olduğuıın H~ şunı.ıla buTada işidilen şikiiyl't 
h·rle Solduı·mu.k i<:a'J! odeı·. Dt•nıol\'ı:a~;iı·ıin cari oldu- . l eriıı nıeıLfaa.tll'ri t;atınin l'Üilm llmiş lüımıull'rin \ ' l' 

·ğıı ·ınem1lekt11 erde bir nı.tan8.aşm sandık baı:;ma :Ya eeııehi propag-ıı.ndasma kaprlmış olaıı s;ıfdil 
·gidip ı·e~y vermeı-ıi onun iı;iıı bir vataıı I~Ol'C'tı, .1 ı-iıı kopanLıkluı·r ya~·garaiardan ibaret olduğuını 
me~1on·ı ·bir 'Vaııifedir·. Bir •nı omlekettc irntihap ,işitiyoı·duk. O zaınınılııı· Hükümetten menıımıı 
zama-mnc1u bn ,·azifeye karşı 'bigfııı e kalaıılanıı olan 1~ı hııll~ lı elediyt' i: ııtihııbıııd;ı ıwden bir

adeıli uc kadar (:ok olm·sa onı.da ılemokmsiııiıı denlıire nıi.irt.eti olm·erdi '! Hnkil<ııt lm bela ı· ;ız 
'lml'k tnbııkatı ·a. ı·asıııda ·O kachn· nı an lıı'Şlclığrıı ıı bir znın;ındıı bu kııdar zıt iki çehre nasıl g-öst.e

lı ·ükmt'tmıck ikti~a ıxler . flııiH\ ıtabakaları ııın u- rT.bi l.iı· "! Bın irt ıiea den il on ·hareket . nasıl tocn;süm 

ma ait olan işleri kime tm,cli etmek · daılıa müıııı - t>tti '! H;ılk li\yık lmmııılıın istemiyoruz, Halifeyi 

sip ·olacağnu düş~inınt•zk•rsc umumi işlcı-de, umu- ist.i-yomz mn dedi '1 ( Giiriiltiiler bıımıcla 1111 sü!Jlı:
mi menfaa-tleri bir tıırafn lnnıkara:k husus'i \'e .sinltr sesleri). hlayıı· efendiler. Bin keı·e hayır. 

şııhsi ımenfıı, atıleri il·e r·i ği~tüNnek · istiyeıı.l · er i ı·ı' )' lni en o tl eıııcktir. lııışkn ııt' <h•mektiı·, i .rt1io;ı diyı· 
almaktan ımalırum otmczleı\'!l' memleket işkı·i- tefRiı· oluıınıı lıtı harel;;et halkın L"eyiııi sel'lwst!<<' 

•n in ·do·ğrn göriıiJ.nıediğinden şikay<'te h;rklıın .kal- \' (' ·istediği tn ra f lehine •lwllnıım;~k istemesinden 
maz. lıaşkn hiç: bir· su.retle tecelli f'tıııenıişt ir . ( Jlny-ır 

Siyasi ı·iiştıüıı yıü.ksek ·Ol(l.lnğn memıe:t"et.J.eTde ~S e!Sıe ri). 
reye iştirak edenlerin ad edi de yüksek •o.lm. B:1 ı 1\lı alinin Serbest Clini.huriyl't Frrkasmm beledi

·nıti'lrultazalara :b;imıeıı sona Lıele~i~e intlilhalıa:tı:nda ye .namzctlcııiuc ı•cy ·ver:rnck i-:;t cmcsiııi i:rtica ı:ıuı·etile 
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tcfsit C'lkııler , halkın n~yiııi de iıılıisar altıııı:ı al- ~crb ·st Cüıııhuriyet Pırkası lehiıw rey verc ·ek 

mak ist iyeııkı·dir. B n iıılıisal'lanıt eüınlıuriyet ıni.iııtehipleriıı beleeliye uııirele ı ·iıw gil'lııe l eı·i, po

ve dcmukı·asi ıııefkurelerile hi\ lıir aliiknlıın oln- lis ve janlarmn ile meneclilmiş . ~lüııtrhipleı· zalııta 

ıııaz . Ha ki ki ci.imhuriyet\ i ler ci.inıhu ı·iyd ınef- knv\'etleı·i ıııa rüetile dağıtılınışi a ı·cliL·. 

kilı-esi ıı i ıı taıunuıdığr eıııell er ıı rkasıııcln koşan lVL ü ııtehipl e ı· iıı se ı· best rey vermeleri ne m ani ol-

ıue ıı fantpe ı· est l erdeıı yüz ı,;evil'nıe li diı·l eı·. ın nk iç in il er i süı·üh•n bir çok ıııüşküllt•r kufi gel-

Rasih B. ( Antalya ) - Belli , lı e lli. nıediği zamanda son telibir olmak üzere bir ı;ok 

Ali Fethi B. (Devamla) -lşte efendiler, halk . nıtaııua~lanıı şahsi masuniyt'tl eri ıı e ve lıüniyetleri-

büyük bir teı·biyei si~·asi,re sa h i bine ya kışacak ne t ' C'iJ \ ' ÜZ eJilm iş \'l' asayiş i ihJ rı J ettikleri baJıa iı e-

vec,;hi]e süklıııctk intihap saııd ıkl tu·ııw gddigi silt> yüzlercesi tevkifhaneye atılmı~tır. 

zaman ..... ( Giirii,ltiiler ) . Şaynı mennıııııiyet ,.e şükrandn· ki ( 'ürnJımi-

Efcnclim, hep biı·dL•n siiyl •rseııiz tabii hepinize ydiıı Adiiye memurlan, Dalıili.n· mcmurlarııım bu 

birden cevap ve remiy(•ceğim. Rica ede rim bil'er hi - kanıııısuz harekiltuıda alet olmamış Vl' t·lindcıı gel

ı·cı· sii)rk y iniz, belki cevap \'e lil eeek şey l er· \ ' ar·dır . lliği kadar ı;;alısi nıa:-;ııniyl'tl ere \'aki olı:ııı In ı teC'a-

IIükfınwt memurlan lıalkııı \'ataıı'i \'azifesiııi ,·üzleri bel'taraf etmek H ' hürriyetleı·i ihlfıl ed ilen 

ifaya ,·a ı· ktı\' Yl'tlerill' nwııi olmak istl'diler. Ser- rataııdaş l an sL·rbcst bırcıkmak i~;in ı,:ahı;;mış l ardrr. 

lıcst 'ümlıuı·iyet Fıı·kası iı,:iıı l'L'Y n·ı·mek istiyeıı ı•;feııdiler · müddci nmumikı· ve hakimlerimiz 

müııtt•lıipkrin mülıim bir kısmına ddtel'Cle ismiıı asayişi ilı l 51 edenlere karşr elbette müsamalıa d-

yok, cevabı Yeriltli. ( Giiriiltii!PI' ). rnezleı·. Bu bahane ile teYkiflıancye atılanlamı 

Reis - Diııleyiııiz efendim. adl i)'l'ee dcrhal tahliye edilmeler i \'C haklarm la 

Ali Fethi B. ( Devamla ) - 13u suretle Dev- tevkif kamn \'eı·ilm emesi Dahiliye memurlanıını 

]ete karı;;ı bütü.n ınükell cf iyctlel'iııi ifa edenler sıl'f frı·ka gayretile ve iııtihabatta halkı tethiı;; 
Cü m h uriyetiıı , mi Ili hakimiyetin teC'ellisi için ye- maksadi k bi ı· takım Ya ta ııdaşlan te,·kif etmek 

gilııe fırsat olan eandık başında en mııkadclcs hak- 1·e bu sıın·tle Cüınlıuriy ctin Tül'k milletine temin 

l arıııdaıı malırum lnraluldJlaı·, U\'Ct lıet· UHİl'l'i İll - ett i ğ i L'll cır.iz haldaı-ı keyf'i SUrette ihJa .l etmek 

tilıabiyL•de bir ka<; kişhıin ismi sl'h\'l'ıı deftL•rleı·c ic;iıı hareket eylemi:;; olduklanııa en büyük delilllir. 

gc\miyebi I i ı·, bıı lıata~· ı kabul etmek ta biidiı·. Fa- Bütün şe lı ir ve kasa bu lardaki ha I kın ~özü ö

kat selıi,· ,-e hata payını yüzlerce Jefa tecavüz ı ıünde eere~·an l'UCn biı· sistemi \'l' bir merkczdl' ll 

l'dL•n hu mıntmalar , lıeı· daiı-ei int ilıabiyeue ve her ,·erilen talimata görl' hareket edildiğini ıra· c

şehiı· Vl' kasahada ayni falıiş ni~bctlcri bıılursa d eeek \'\' t,:lıik hirbiriııl' pek mü~ahilı. olan bu lıa
IJLındaki maksadr mahsusu g-öı·memek mümkün- diseleı· , \'at andaşlar arasrııdcı cm ııiyl'l i tesis ile 

m üLlür '1 Sonra deftl'ı·de is nı i nı rken ismi yok m u vazzat ola n me mn rJ arın Dalı i I iye V eki! i taı:afın
d iye g-eri ı,; evi ı·il eıı leriıt bi lühaı·l· isi m leri lıizasıııa da ıı nasıl yazifelerine taban ta ha mı zıt mak~at la ı' 
sahte imza veya parmak izlcı·i koyarak 0 isim sa- ~t.:ın kullaıulclığınr g-östL•rmiştir. Eğel' bu haksız 
lıihine müntelıibin g-ıyabıııLla r e.r attıl'llnıı~tıı·. Bu tecavüzler karşısıwla ualıa cıcıkh vak 'alar zlınr 
vrık'alilr vesaik ile teslıit edilmiş ve vesikalan icap c t· meıniş ise, bunu halkın terb iyei siyasiyesine 

cdeıı ıııakamliıt·a veı·i l nıişti ı ·. Bazı yerlerde ıııüıı- ,.e karıundan ayrılmamak hususundaki azmıııl' 

tc h ipl eee ismi ll yok cl:'\·rıln kafi gel menıiştir. Çü n- medyıııııız. 
kü nı üııtelı ipl eri ıı kısım kü ll isi lle defteı ·de is m in E fend iler ; Rerh ·st Cü m h ııri~·et Fıı·kası lclıiııe 
yok d emek hinız ınüşküldüı·. Bu gibi yerlerde t'l',\' Vl'rınek istiyeııll'rl' kar~r ııihayl'tsiz müşküller 
ııi.itus tezkel'elel'ine biı·eı· l>ehaııe lıulıııınıuş \'C ika edi lm ekte iken Halk Fırkasına rey u~rccclde 
« tezkerenin şu ,·eya lm köşesi yııtılnııştır » di~' e- l'e o nisbette sühnlct ve sahabct göstcı·ilmiştir. 
rck ınüııtehipler ı·ey ,·e rmek hakkıııda iskat eclil- Bunlardan nüfııs kuğıdı ibı·az •trniyenl •re mahal

nıişle rcliı·. leı·iııul'll cıldıldan ilmüha.bcrlerl e . veya ııüf us da-

Bazi yedl•ı·de lıu tedbir de ki'ıfi g-('lmeyiııee il'Cll' r inden ver.i lcn puslalal'la n ' y atınaları temiıı 
ııi.ifns tezkel'cleri ıınıtebeı · değilcl ir. yeıı id e ıı nüfus 1•dil nı iş ve hatta gö~cbe hal i nde sık sık yeı-leı·iııi 
chıiı·eleriııueıı hüviyet varakalaı ·ı ı,:ıkartııuz denli- lleğ·i~tireıı bir takım kiım;elcrUL'Il nüfus tl•zkerelcri 

nı iştir . Diğt' L' ci h etteıı ele ıı üfu~ da i L"cleı·i lı ü ,·iyet amınlmaksızın \'e ce b ren Halk Fırkası le h i ne n·y 

va rakala I'IIll vermekten inıtiııa ey] em işti ı·. attınlm1ştır. 

Yine bazı yel'lerde llaha şiddetLi tediJir olaral< .Efendi ler; unmıni olarak saydığım yolsuzluk-
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larm bir krRımnı mcılı al vr vrık'a ziln·C'drrek göı-:- pılanık reı·ryaıı etmiştir. ,:tntilı a lı alın ilk gün1<' rin
tl'J'nıl'k ist<·rinı. (ll' bir trrrülıt> ın a lıi~·e tiııd e olarak giisterilcn 

.\ dana: ı\ıla na iııtilıap r ıı rü ını' ni nıli_,·c \'l' l'ui ği serb<•sti ııl'ti rrs inclı· iııtilı a hatııı taınanıik fırka 

ııı azbntn da sandıkt.aıı -±730 ı·ı·_,- J)lıs ]a s ı <; ıktığıııı ını z l rhiıw ren'~· aıı aldığı giirülüı · g-ii ı·i:ilnwz hütün 
\ 'P c!rfteı·lrı·de 4652 ndrd iniıı iı;;mi hiznRrıı:ı imza , Hiiklını e t kuv\'l'tll'ı·i , lw l edi~'e rı' İR vı• nıl'mudan 

ınülıüı· ,-<•.nı parnıak işarl'ti nızedildi ği ııi ~iiliyoı·. hatu· H hıı ya lr gelmez tedbirler ıılnuığa lıaşl:ıınr~

Bn lıal dt· ar:ıdal\ i fııı·k o laıı ( 7~) l'l'Y a<:ıktan san- l:ı1·dır . M rselfı Hıılk Fı1·kııRı rı : ını ze tl er iııe veı·i leıı 
<lı ğa atılmış ve intilıahata fesat kaı ·ıştınldığr rl's- ~H-iO ı· f:'ye ıııuk :ılıil fır·k:ımız n:ını zrtl e riıw 17:i-t r ey 

men tesbit ed ilnıil:ltir. \'e rilıııiş o lduğu g-ör·ülünce iııtihalıatııı ;ıltıııcı gii-
Sandıkt:ııı z ıılııır t'U<'n 4730 ı·p~- pnshı s ıııd a n 1ıü lw r· ne lı :ı haı;;ıııa olursa olsun kaz:ınnuı k tali

~:i~fi tan es i iııı z:ıs r z w aclı·eı;;siz lııılnııclnğu cihetl r ınatm:ı tevfiki harekrtle l<iişelı:ışl:ıı·ında polis ko

lwletli ye k:ııııınıınnn -n iıı r i maduesiııe mııga ~· ır ıııisı• rl e ri , poliRleı· ,.e lwk<;i l e ı· konulmuş ve hu 
g·iil'iill'ı·ı·k g-n_vri mutdwı· addPdi lıli ği halde ,·ali ; s nı · tc• f!(• lııılkııı hel!:'cliye Ha ireR ilı r takaı·ı·üpleei 

Inı l'<'yleri lı otb c lıot mntelwı · ndtlPtnıiı, w akalli - nıeııedilıııiş ve uza k mnhallerclrn geiN:e k müııto

,\'<'tf<' kalan nza~·ı iş başrııa gı•ı:;irmiştiı·. Hıılhnki hipl eri nıizin c- e ll ıi için tutulan otomobill c
ı·ıırümL'IL ınazba.tmmn hi ç:e sa?m·nk n' kpııdiııi rıı 1 h:ırek e tl e ı·iıı e mÜRMide oluıınıanı ıs vr bnnln-
S.' ııı·a.Yi lh•v lt• t '. -ı• ı·in e ko.Yn ı·Hk indi snrl'tf<· karar ı· .. f .. ı · ı 'f ı · ı · t' ]' 1 ' 1 · ııı sa ı1p ve şo o ı · e eı t ev \1 <'t ı m ış ıı·. ' IL' Ul-
vı·ı·nwk valinin sHlilhi_,·pti dahilinde dPğilcliı·. nııza rey \'e rm ek i.·tiyen h a lkı bi.ishüti.in t et hiş 

Valinin vazii'ı ·~i ; ıı c ünwn tıll'iı fından Pksrti- mnksı1dilr iı·tiı·n ve lıolşHiklik tiihııwtl eril e f ırkn -
_,·et kazandığı mazbata ik tl'Rhit Pclih• ıı zevata in - ıııız me nsupları J ek f l eıımeğf ça lı şılunş ve v ilfıyct 
tihap olnııdııklanıır biluiı·mhekJ <•ıı iha n' ft ir . .l\ lünt l'- 1 · • , ı ı · ·f 

ııınkaınııı< a n f ı1·k :ını ı z azasuıcı:ııı )azı a n ıstı 'ay:1 
hipll'rin esaın i s ini lı;n· i Jpftl'L'Ieı· askıdan incliril- iı · lını· edilıniştil·. R:ılk F'ırk:ısr lllı>nsuplannm rey
d ikt <• n bir ka<: gün ROııı'n taı·ifatı kanuni~-~· 

lıııri r ind r memııı · ıııı bcll'd iyr V<' ınüstahd l'mi-

ni vr am eh!niıı isiml erini lıa, · i 1800 ki-
i:iilik bir deftrr )·cnid Pn ta nzim w enc>Üınt'Il <' kıı 

lıııl l'ttirilmişt ir. Hıılhnki hıı deft<•rd<' isim 
lı·ı · i g"l'<;L' Il nıi.intl'lıipl rr ayrı ra sakin bnlunclnklııı·ı 

mahall e defteı·il<·ı·ind<' dahi ka.nlolıınmHşlar~dır . 
J\1 üntl' h ipiL·ı· ~<· rhı•st n·~- wrnwk iRt ed ikl<• ı · i Ya

kıt zıı bı ta m Pm n ı·l a n taı-afrııdıı ıı tıızyık kn• ımıruz 
kalnıışlnrdu· . 

leı·i hi<; müşkülfıt g-öste rilmr ksizin almıı·k e n ; S:l
lliıhııı ~aat dokuzunda g-e lipte sııııt on altry:ı luıd:1l' 

s1ı ·f. knıın1ıi haklamıı istimal iç in lı ekliyeıı yi.izl eı·

ee münt ehip poliı;; v ı> .iaııd :ı l'nı a kn vvrtl eril e dağı 

tılmışlardn·. 

Konya : Konyada ba:;t:ı ,.n 1 i oldnğu ha lde zabi t n 
iınıirk ı ·i ı wk a<;ık snrl'ttt· halkı w' malınlle ımılı 

t nl'laril e intih:ıp enrümeni azn l a rııır t e lıtlit ve 
Ha 1 k l •' ı rk :ıs ı le h ine ı· ey vrr'm iyr iclı:ır ey! em işi c:· 

,. e iıı t i hap m :ı h :ı ll ind e ki Serlıest l ~ a·ka y:ızrcr
Bn t:ız:\. ·ik Jı adis<>kr i k:ı rs. ısrııda zammı \'(' nı c-

lanıır ııttırııı;ık Ruı ·e tilr 'e rlıest Cün1hnri yet Fn·
kilıı t:ı~· ini l';ııretil<' nıüclcki ıınırınıiliğc V<' s:ı iı· nııı -

k aı;; ıııa rry vrrnırk iınkfınııır s r llı rtnıiş l erdir. 
şiki1yrt 1 Pr Pclilıniştiı· . Hir kı sım münt r-

Hıınclnıı 
ka m i :ır 
lıiplı• ı· l'<'Y Yl' l'mPğe g'l'ldikh,ı·i zıınıaıı isimlerinin lıi 

~ıkrşt ırılnıı 
za l aı·rnda nyılnnııa panııak i z iı-ri n •_va inı zalı 1ı · giiı·-

s;ıhilıi ıı den 
nıiişiL•nliı ·. Bu snı·<>tll· haklıırından malırıım (•dil<'ll 

ı.re ı·i k<ıl:ııı 
ınüııt !'hipl t r nıli~· ı· şikiı~· p f L't nıi ş i P J ' (liı· . Tasnif Ps-

h:ışka iııtih :ıp muanwl<>si üç g-üne 
4l:J nı:ılıallPde ııwvı·nt s<>kiz lıin ı·ey 

ancak lıine ya kın ı· e ~- n lııı n lıilıniş ve 
erkl'k Yf' k:ıdııı lıiıılrn· r ı-ey sah·i-

rıasıııcla sa ndıktan tomar h :ılind r w• Pkser isi a~· ni lıi nıtıı n ı1 aş lırlecli~r r iinüncl P s;ıh:ı lıt :ııı nkşnnı;ı 
pıırm ıık izini lı aY i \'('. sandrkta z ıılım· rttikll'riıı <' hilıi ,-ntıı nd :ış lı e l et1i yP önünde sah:ıhtaıı nkş:ıın:1 

kacln r lı e kl edikl e ri hald <> h ak ianın hılhrı:ınn ııaz:ır:ııı rünılesinin bir anda atılmış o lduğu kana- ~ ' • •-
atini \'l' t'l' <'<'k n 'y ım~lalan c: ıkıııı~t· rr . Bn ].:;p~·fi - i ııışlal'(lrr. 1\on,v :ı nıliRi üc: tpşı · iııi evvelcl c otnza 
yd ı:l'ylcrin tasnif eclilirk<'n iııtilıap r nrünıı•ni ta- yakın m:ılıııllr ıııuhtannı Mzdiııe celhedeı·ek 
ı·;ıfından bir zabıt nr:ıkası ik t !'slıit t'clilnıiştir. Halk Fıl'l<ıiSTlla r ey v e ı ·di nıı eğe ~a lrş:ır :ıksınrz, aksi 

Esa t'n bıı ı-ey pu.s lala rrııııı üzerind<•ki ııarmak halclr ı1ldı ğım emir ü zer iıır derhal i <' ı' :ı:ıt:ı g-e<:m· 
izlL•ı·i tetkik <'d iliı ·l';e hakikat k o lnylıkl n nwyclana knfnııızr kmmm diye tehdit <>ttiğ i işhu nı:ıh:ıll<' 

<;ıka.raktır. unılıtnı·];ıı·ı t a ra frııclaıı tutulmuş zahıt varn kas r 
~ l <• ı·s iıı lwl edi.n• intihabııtr r itldı · n ('Sl'flt•n ' ş:ı- il e sa lıittiı ·. ( l!rı nrült' l ). Otıız m n lı a lJr. mıılıtnrıııın 

yan ol:ıc:ık miiclııhalı•!Pı:, t< • lıılitl cr, t c·vki f ]pı · ya- zıı lııt vnrnknsı il<' sa hittiı·. 



İ~Rkiı;e lıl1': Ptıtı iği encümeli · az·asr tarafrnc.hın · hif" z~ı:hrtla tevsik 
ıı; s ki şclıir iıı ·r ilı ::ı hmrıı başladığı g·üıı ll•tdl' Hlal·k rd il e ıı s:ıııdıktıın füsüııkfiı· bir· t es iı·le oı :a'<'alt Hııl lt 

l•'wkmmıa ffi(' Jl S llp zenlt. tm·afın<lıııı (~Ctl' re ı~ı l•' ır· kası ıı:ım zetl e ri lelline 715 ve Sel'lwst. Cümhuri
. \ eem rhııi ~kpl'tc;i k0yünd(•n Bskiş(•lıire· relhed·il- y.rt J.lı'rl{llS P naınzrrlf'l'İ lehine yazıln ·ıı · ya Illi?;' 2'70 
miş '' L' l~t·zı.ır ı Keııa.ıı B'(':Vt' l'ozahmw~iııu\: r i wıl . ı' C'Y c: ıkıy.o ı ·. 
lıi.ı· taar·ıı ıı z yaptınlımştn . B:u· taaıTuzıın HnJk Lı pıld;ıığ ı pek fiş ika r ohan lm f<>sac_~~no fa ·i~ler·i 
f ı rkasma ın er~sııp • zevat tanıfrndan t ~ ı·tip edildiği lıakkrııd~ı takihat i 'c r·ası i c; iıı . yapı•lııHI ş i •k:"liyetiPı· 

aJii ıye talıkikatr il e sabit olmuştn r . ('}errlc hn taan· ıı z na.zan dikkate a.lııımı~HH'. 
w geııeksL' Scı• lwst JJ'ırka Orak rrıs ı ııın lıan csi (LC Maııi s:ı: Manisa intih:ıhat ııı <ila d;ı y.o lsu,.,lukl ı:ıır

yapılaıı ,.e filiyata gegem_iycn ikiıw i lıir tıutrı·u ;;: rereyan l'tt i ı;>; ini isbaıtıa kM'i olan v e·· intiluıiı eneü
üzeriıw Bsk işPhiı• ınüntrlıip l e ı • i int. ih a lıa drvamdaıı ıneıı iııi .ıı P ksr ri y(>tı İ tıu: ıı .fıııd:ııı · ta,nV\İm ed·il 'en ve 
s;ı ı·fı mt'l.aı· e tmiş l erdiL Beled·iye kıın.nnunun l\fanisa VııliUğine ve·t' tlPn· bir· maıZbata.yı a .yıum 

~:.ı, üııe:ü ıııadcl rs i nıuc·ilıi ııc P iııt. ihap oluıımıık hak- oltuyııc:ığım: 
lc.ııH hni z :t.Pvat ı.ıı türk~e olnt'l' , yaza r o lması lazıııı ( l!) lflsııa y i · iıı:t ib aptaı m.ünt.ehipl ler: iıı tır.ı cüirıHın 

ge l ·iı·ken elycnn Eskişe hiı ·d'(;' esas ve yPdele i:lzn hu;;:nrunclıı rl· il '<" yazclırldam' r ey pushısı a<ılıe<il i n.n" 
ııu'ya ıuııd ıı I.J. kişi 'l'ürkc:e o.kn.yup yıızınıısınr bil- ca k yi ı•mi heş i.l e 01ıuz1 aınvsmcla iJwn., esnayi ı t.a,{iJ.a t -
ııı.ez l eı· . ta ( l50 ) kacl ııı· el il e yazrhmş. o1ııı ı ı:ry paslasuıa. 

Balıkesir: tesadüf ed ilınişt.i ·ı: - ()Irız.1.ln1!1.şi:ı ·r seslel'i). 

Bıılıkes iı·d e Scıı· hest 'ü.mhu.riyet. Prrknsmıı Rei.s- Dinleyini;;:. 
ııı e ıısup olup gör·düklel'i mi.işkülat ve yo lsuz- Ali Fe-thlı B. (. Gümüşan-e )' Dr :ın:üa - l<J. 
Iukl ıınl a ıı dolayı iııtihaha iştil'akr iııık~n hulıı- fe ııdiın , hn pnslal:ı ı: en c;ok imadü:ddiJı dil'şe

nıı y ;ııı vP Balıkesi ı· hıılk ı ııııı h akkı iııtilıııh:ı mn li k k e ı· Rüsrn ağa, A,lavı l ey, ŞPhitl~ r· , hler:(> vr· Ay ni 
kı snı rnrn % 95 ni teşkil Pclen 9560 kişinin ya- Ali ve sair· nuıhaJliit ıni.iutehipl e ı· iıı~u ı·py puı;lııla

pılaıı iııtihalım g-:ıy ı · i kanuni olduğuıı:ı daiı· ' rıııda g-iirülmüştür . 
ıııusaddıı k imza lar il e Da hiliye VPk~ l rtiııe g·ön- (2) - B iı · şahsııı Alay B·ey ve Hüsrev Ağa ına

de l'cliklei'İ mıızlıatn oradaki iııtihahm tarzı cer r- lı a ll ch'rindl! ıı iki dvfa tey iı;;tiınal Pttiğ·i ~ör· iil'müı:ı-

yıı nı ve istilısııl ed ile rı ıı t>t.ieeııin ne dPrecP gay ı · i ı t.ür . 
1 (3 ) - l\ol ii1ı te lı : i pl ıı riu rvy lvri ıı kselJ iyetle eı wü~ knııuıı i ve g-ay ı · i tabii o l duğuıın f' ll mükPmmPl 

hir vesikn teşkil ett iğ i cih et lP hnııa faz la hir ŞPY 
ilil vC>s ini zait gör-üyorum. 

l ın p ıı lı nznnnııılaki daM. i lolar·a ya2<.ılnı l dığı htıJdı.· 
\ sandık .i ~ in~m·ı m.üst.l' ııs-ilı il e qıknuş. ve ı>l , il a \ 'C' 

kopya kagıdalc yazılml~. n•y pusüılaııma t.as:ı<1M <,'ntn 1 cıı H ' Sil iYr i : 
('ııta !en ve S i 1 i n· i elP int ihıı l.Hıt ~rı·lws1 Ci.iınhu- o lıııım n ş hı ı lı a 1 lıa~r ı·rt kı·lc ka rşrl.annıışt.ır . 

ri yet Fnknsı l eh iıır kalıir biı· eks riyeti P ıı e ti cP - (4 ) - S·a ııd~ k aqılc_hğmcla. hi <: biı· tıa r ı.ı.fn chı ı:ıüıph( • 

lı • ıi(]İkt r ıı so ıırıı neti<·eyi lıo znııı k iı,:iıı hu iki edilmemiş kll'lk ve bozuk ı.,>iirülmımıiş, va sandık 

ııuıhıı!I P mıılısqs dahn cür'<•tk~nııı e lıiı · hil e irııt denınu ıı dıııı · c; rkıııı Y(> t.ıı.ııhı t edi len· ePtve ldPki is i nır 

olmuştur. O dn irıtihnp cleftc• ı·l r ı ·iniıı c: alııınııısıclıı · . lm·ll' mımtfık l{ ıJonış i~e d.ı.ı en rüın en clak tı il ola

Bıı ,·ak 'a ii7.t'.l'İne ÇatalraJa sandığın flt: ılnı a sıııa rınrıı t.l!1\s iı · ettikleri pmılala uılan ba şk a rey pns

knı·nı· vrl'ilemiyor·. Vi iDyPt iP nıuh:ıhr ı: e h:ışlıyoı· . 1 ıaları Ja g(i ı · ülınüştür . Bıı puslala ı·m mııkad

Uüıılpı· g-eçti ktPıı son ra s:ı ııdık nı;:r lıp Cümhu- · ck ın a ma k ıı ın r aidjne bildirdiğim i;;: smıdıktaki 

1'İyr1 Halk l•' ırkıısı ıuıınzPt l e ı·iııin mu vnffııkiyrtlPri ya nktaıı atı l mnk ih tiınali ı de var«lıı· Vl' bu. n~tk· 

il ~ ı ı oluııuyo r. ,ta i ıı a.;;:ardan enrümeıı ekser iyet iıı cı' ı.ıü phe lıaı-nl 

::;iliv ı ·ide ın Psel r daha aş ikar hir sm·r tt r er ı·rya ıı .: o lnıııştur. I şbu mazba1a tanzim ve Manisa, Viln-

c•diyor. S ilinide Dahi li ye VPl<~ lrtinr g· öııde- \:.Vet i <Ct•.lil c•si ıw takdim kıJnıdı : ] .. A 

rii P ıı nıus::ıddıık ııuızhatııcl ı ıki ınühü l' , imza ve Rasihi B. ( Antalya) - Eıı cıımıın ıı:ttııla-ı: ı rey.
pnı ·nınk izl e ı ·i ııdPdiııd eı ı de pek lınri ;r, bir suPett P ' l e ı·i va kt.il r ıı edt> ıı knlınl f'tmiş.IN 'I ve lın. yııı!ı,ğı nt>
nıılıışı l ı ı eıığ ı vrc;hi:lt'; Serlws t Uümlıuri y Pt. P'ırkıı- : (lrıı kıı pat.ınıımışl .ad 

s ııı n HOO kişi !'ey nı·cliği hııldr hibl lü znın cliirt Ali Fethi B. ( Devamla ) 
IH 'Ş g ün kıı yıı ıııkııııılık enll' iıı cle lnı·a lulan ve küş:ı- , \'ıtktilr gii nııüş ve• ma kamı 

dı l'Sııasıııda kilitkriııi.ıı kml<lığı ve üzt>rindcki :ll ir Rasilı Efe ıı di. 

- T~JH•ÜınQn ~zıı la 11ı 

ait li ıır lı i !dJ ı • miıj l eı·-

belediye ı · i ya set ıııiihiiı' i iııiiıı ınPvkiiı ü tebdil 1 l z ıııir: Lnıııi l' de iut ihabatba diğaı· yeder_i geı;icl~ 
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lılll!akacak \ll!<,:lıile biı· <;ok ınüclahalelı'l' vı· kaııun
suzl~g ,i;J ınrı ycı,p.ıJını::; v • ınüut.c lıipll'L' t;]l'ıt.flııdarı hmı 

laıı tesbit <•lWt·rek icap eden ınakaınlnı·n ı:;ik~~·pt 

!'O i 1 miştıiJ·. 8zcüııı lt• iııti-halıı.ı ttıı drftt• l'leı· aslmln ll 
iıı.cl ·iı • ildikt.<•n soın·a da Halk F'rrkasrııa ı·e.\· n'ı·ı · 

<·elwmıi <uı l aşılaıılal' JeHeı·lı·I'P kaydolıııııııuşlardıı·. 

Okumak ,vazmak hilmi~· t• n lPI'i n pnslıılal'ı 11111 f ıı ·bı

ımza ınemmp mntı•nwtleriııe yı.ızdırılmnsıııa ınüm;ı 

ııaat ecb lmiı;;t ir. B'u s •hep k Serbest Fıl'ka l rlıiıw V<' 

l'il eıı bin küs-nr parmak izi i ı·ı•y pnslası t•ııcümı'ıı 

kntinl eı-i tm·afınJan adresleri .razılmı.ım1ş olmas ı 

yiizüuı-Jeıı hükiimsüz knlmıştıı· ( Doğr·ıt .'flı J!III ışlnr 

sf'sll'ri ). Halbuki Adaııada Hulk Fırbısı i<;:i ll ayni 

s;ıııd1k l :ınlaıı ~S 70::! ı·e:v puslası ı:ıkııı ı ş t rı·. Biııa

<'ıı;ıleyh 764 rey rıı.:ıkta ı ı atıl ı ıııştır. O ıı lı ı>ı:; d;ıi ı· ei 

iııtihabi,rcdı', ilk dı' \'l'e ,int ilıabına olaı·ak tayiıı 

edil en 12 g-ün zaı·f'ında toplanan ı·ı'y ıniktal'I 

l~l 371 diı· n bn dı' \'l't' tlı• Sı' ı·best < 'ümlııı ri y<•t Pıı· 

knsımı ı·ey \" l• ı ·eııleriıı ad(•d i 1 ~ 1:12 ılir . Bıı kt·y 

fiyd bi.itüıı ı ·ıı rünıı• ıı azııla n \'(' lwl ('<li.nrı· resmen 
ma 1 GnıJııı·. 

Temdit deyı·esindı• rı •y hıı k kı ıı ı i st i ınıı 1 L'dl'n lı•ı·i ıı 
adedi. ı.:ok azdır. Fakat lııııılıınıı da miilıinı biı· 

kısmının ı ·ı·yleriııi ~<'rlwst f'i.imhııri~-c t l•'ırkas ııın 

n'l'dikl<•ri nıııhakknktn· . Buıılanıı , kilfi'Psiııiıı ı·ı· .\' 

IPr ini HaJk Fıı·kasıııa \'('L'dikll•ı·i kalıııl olıııısrı lıilı · 
n•<,:hilP vPril(•n aclı·vss i7. n·y pııslalan l' ll C'Ümeıı ka - ,\·ine ıwtircdl' scl'best fıı·ka.nı n'r ilı •n 1'<',\'lı-l'in aı!Pdi 
ı·aı:ınw nığm<m vali tamfıunıı ımı tt'bL·ı· addl'di l- Hı ı lk I~'u·kasııın vrı·i l en re,vlı'r<lrıı pak fazl;ı ol ıııası 
ınil1,tia· {lqlrilınt 11/(•sl'lesi sesleri). (lörüliiyoı· ki k<ı - i(· ; ıp Pdcr·di. Bu nıknmlan hıdııt ('ttik. uı biıı l'l',\' 
lllll.Utn ay n i nıaJdı's i daiı1uı l-Ja 1 k Fıl'kası le h i lll' ol- dL · ıı lii bin i Serbest Fırkaya \'l'l'i !diğ; i r esmen nıa
m{lk üzere tahmı t ı:ı bana zıt suı·etlerlt' tatbik olun - l fımdm· . Belediyee<• de muhakkaktır ( Oiil'iiltii!PI' ). 
ınıış_tm·. Bımdaki tarafg-irlik \'(' adall'tsizlik nşikilr- İ z ınir lıclecliy esinel', !.zmir eııeüme ıı ilzıılarııH·;ı 

dır. lı(psi tarafından tasdik ol unnınş t ıır ( Oiiriilliil rr ). 
St~ı-htıst Cüm.l ı ı u · iyet l•~ ıı · kas ıııa l't',\' ,·ı·ı·nwk i ~ti - " .. 1 1 - ı · ı · · ı · ·ı ı .. · ı · ( f: " 

.~ (),\' l'l 1 \ t' l'lnllll lt'j)S l \'('S I \H tl!' UZl'l'IIH'( ll', ı 0/' 1' -

·V('JıJt•ı•dt'll bir ~:oklan, l'n ciinı c ıı ilzaları , ı ıolis mü -
- n ·.rjiz srs/!; ri ) . Bn rakamlaı· l'ı ' _, . sandıklarııı;ı fl'sat 

düı• ve lwnıisı•ı·lpri tanıfıııdaıı aleııl'ıı g-ı' ı ·i <:ı·nil -
kı!l'!ştınldıu· nı pek ~şiknl' hir sıır<'tt e isp;ıt eılı· ı· . 

ııı.iı:;lurdiı;. ın · ılıal l clcrJen l)('lediyeye g·et irileıı 
Bir <:ok \·atHmla ş l ar pı·opağaıııla yaptık lar ı 

saııdıklaı· viin 

kal ııuştır. 'l'nsıı ifte sa ııd ı ğı nı li 
Dznsı tarafında ıı nı ii h i.iı·leri ıı 

lı • ; ·cc belrcliyt' clt• 
i HI lı a.ıH!s i ·l ~· tn• k if t•lli 1 m i ~ l l' ı ·d i ı ·. Şahsi masııni~· et -

lı ii ri i.n·n eııeüml'ıı 
il'l'l' ,- nkıı bıılnıı lıu teeı1\'Üzll' l' mü.Jdl•i ıımnmilik 

tıım oldnğ·u t<•tkik (•dilip a(:ılnıak JJzını g·eli rk l' r ı 
ta-t·afıııuan durhal lw ı-taraf l•dilerek nwYkııflaı· sı' r · 

lll ! nmcliyl'de azadan hi<:: biris i beledi~-e~· l' ılavet l.ıei'ıt bmılulnuşlanlıı· ( Umı ·o .wsl l' ri ). 
eılilııwmiş n· k eııdiliğiııtlt'n g·eleıılt' r de krılnıl oltııı -

Tabii 
on l uı; ı 

h ra nı 
tevkif 

Dalıili,\ ·e Vekiliıw ek 
rıı ; ıınıştır. Biııaeııalcylı sand ı klaı:, sandıklan kapıı -

dt i ğ·i ı ı; ı ıı bı· anı ; hı•lı•d i-
ya ıılnnıı g:ı~ ·abmda başka k i mseleı· taı·a fmchııı ıır:ı 1-

ya' 

,re kanııııuıın.ıı 33 üıı<:ii medıksindl' intilıap 
nı ı ~t"ıı· . (N rde 1ı /; r lli sesleri ) . İştı• bnnchııı lwlli dPıı 

eııriinwııiPı·i ıı;ııı ta~· iıı. ediil• ıı nisap adl'di ııazıll'l 

itiban• alııınuınıış H' sımdıklar hililfı kııııuıı o l aı·uk ılirn ;;ii~ · lüyot'lım. Rtınlara ınümn .· il dalı;ı bil' rok yol -

ı . ı 1' · ·ı· · sıı. zlııl,· l·,ıı·ı ". r' fcı·ı•tıııı•l : tı • ıı s:tı ·i' ııı.·ız. ,·ıı· t• rlı• ı·ı•l,· s.· ı· ·zn lıiı · :ı.ı,:ılıp wpanınışlaruıı· . <;sıı.ay ı tmmı 1<' ını zası \'l ' ' ' • • • · ' 

adl'(·si ayni ~· azı ilı• ~·azılınış \'(' lfalk Fırkasnuı \'llC'Üilll'll kiHihi tarafrııdnn n• ı·ilıniş olan ı wk ş;ı _, · aııı -

ıııt•nfıııp bir (:ok !'(·~· pııslal:ınııa tesadüf t'dilnıişt iı · . ıl ikkat bir ilıbıınıanıt·~ · i ayıwn okııma k ist-ı• ı · iın. 

lkftı•ı·krdı•ki imza \'C' parmak izleı·i ik pııslıı Bıınlaı· Sl'trolnn;ımaz . Bıı ilılınrııanw ; .nıpılcııı iıl 

ltLrdaki paTmak izleri vı• imzalaı· krı ı·şılaştın[ııırn tilıabata ll l' büyük t·i.i ı ·'l'tln l (• fı•s;ıt karı şt ıı ·ıldığ-ı ııı 

l'!!f;at. yapıldığı. yolaylıkla nıe~·daııa t: ıkar . Hı·r san - g-iistl' ı·ın eğ·<' kMicliı·. 

kık nwvrnclımuıı ıı~Tı a .\Tt hısııifi lıilfılıaı·t• nwvzn - I. Karanti m• int i lı ap eıı r iinwııimll' teı:;riııit'\ ' \' t' 

lnlhs olalıilı•c<'k, sııi istimal iddi a larını teshil \ ' l' teY- liıı 1 ine i g-üni.imleıı it ilını·e n ~ · npılaıı J'L'.\' ;ıt ıl ma ııw

sikiıw meda r olaeağı diişüııük·ı·ek lıııııa nın ni olm;ık l'nsimiııdc 3 gün lı i\ lı ir sıırd k halk f ıı ·k;ısı H:ııı 

ÜZl'l'L' bütün snııdıklnr mıılıtl'Yi .nıtı haı·nıaıı edilmiş !';ızla n•y utılnıanııştır ( Oiiriilliilrr ). Y nııi lıilt sııl'ı '

V<' ha(Ü•hıı, tasnif edi lm işt ir . tinde fnzl;ı IT)' ntılııınıııı.;tn·. Yalıırz Sı·l' lws t P ıı ·ka~·a 

Rcy pııs.lala.ı·ııırn tadat.ı l'ıırii nıl' ll i'ız;ılm·ına lll'- n·~- ahıraklanı olı.ıııc·a knnTtilt• g-iiı:li:ik g-iistp ı·ilıni::; 

ğ iJ kanun lıililfıııa ohırak lw iPdiyı · nıt • ıııııl'lanııa \· ı· isinılcnle lıir .\ · nıılış l ık \' <lı · di.n• ı·l'k miiı·aı·;ı;ıt ı•d cıı 

yaptınlmışt ıı·. J'L'.\' ı-;;ıhiplı•ri g-ı · ı·i giindı• ı · ilnıi~t i ı·. Bu nııwnıekyı · . 

Tnsııife lıaşlnıımazdaıı <'V\'!'I ıll'ftl'ı·lı·ı·ılı·ki im- y;ıl ııı z iııtilı;ıp e ıH·iinw ııi l'l'isi lh. 1\ l it;ıt Bı ·yiıı \"i<·da-
za. ve panımk, iz l eı ·i ınerınıııı ~-l: !l0~ oldı ı ğ·ıı lı n lll t• lll'll ı·ı1 Y.ı. o lııı aıl ı ğ· ı gü 1 ·i ilü ,voı ·ılıı. lJıııııı ke 1ı disi 



-- 324 -
i iı hn ı· edi yo r. MiiteaJ{ip giiııi erd e clnhi Se rheı:;t b ulunmadığı halde ]ınza sou taidi t. suretiİc Hall~ 
< 'ümhıHi yct Fırkasıımı c,: ol< faz la rey il e eksr l'i yeti Fıl'kas ı lehiıw rc•y i i ı:; tinı a l edil en tü rea rdan Nakip
; ıla ('nğ r anl nşıl clı ğıııdaıı ı:; ııııdı ğnı hulnııilnğu nı ;ı- zade !:(•mal Ce ıı de li Beyin k cııılis i, a il esi ve mah
ha l ınün ns ip g·ö l'ülmi yt> rek sandık heyeti ihti ya ri - dnnıl nn ı;e hizııwt c: i s i n anılıırma H alk Fn·kasnıın 
ye oclnsmn kaldrl'lldr. ıı n nızt • t listesi t arafıımzd an t n nzinı ediler rk san -

ll. Saııdık iclaı ·e od a sınıı k a l cl ll'lldıkt a n so ııı ·;ı d ığa atılmı ştır . lşhn anı e li ye Va lıdrttin , M.nstafa , 
iııtih a p e ıı cünı r ııiııd e ı;a z ifesi o lınıyıııılnnn i<;rr i Mulı anPm , Hamam :;;ahibi Ali Ri za Bl'yl Priıı .tazyik 

!.dı = ııı r l e ı·i ın e ıı e dildi. Yalnrz Halk l''rr knsmdnn < ı .. 
lıııılnr isti snn edil d i. tsmiııi ii ğTe ıı e nı edi ğ· im H 

n• isnı. rlaril < · yaptırılıyord u. 

V IL. Yeni . .\ sı r C nzPt esiııiıı ( JO - X - 1930 ) ta -

-;ivil polis ın P nnıt·u o l d u ğuını za ıııı r tti ğ· i ııı sn n n : ~ - l'ilıli nüsha s ıııııı iı·i lnın:ı fnt'l a ( cleft e rl p ı· Kıırmılinr 
ıııil c> nıanı f bir z; ıt olnn en kunetil e ınüra (' n ; ıt Pd t': ı intiha p ki\ tilıi Ki1znıı EfP nd iııiıı niıw g- itti ). Se r·
ın n sf'v il e r c> h t> n musr ,· i y inı . lı n ıı n i tiın n t c> diıı . St·ı·- le,· has il e yazı h lı e ntt eki hakikat şöyl f' cliı·: 
best Fıl'luıııııı ın rmnmyum di yerf'k nıHst'v i c t' bi l- İnt ilı;ıp encÜnl(' ni fizaları tnnı f ııHl:ııı H alk Pıı· 
di ğ iml r ıı isti faelP Pcl c>r'f' k oknınnk ya zın iık hilmi yt>:ı k:ısı n;ıııı ze t l ist P l erinde ıı do lclnl'lnnklığırn bnıı ;ı 
nıt;ıııcl aşlnnn eüml esiıı c> Se ı·h est Pıı·kn li st es i ye- is rar t>dildi. 9 - X - 19:)0 p<>rşrmlı r günü nkşam r 
ı-iıı P H nlk Pır·krısmın listPsini v c> rnı t> ktr id i. nmtat vet;hil r clf'ft r rl eri ve sandı ğı <:iizt rp t> hel f' 
(7Jm, ı · n sPslPri) (Hmıd.P l.e r) (Giir iilfiil P ı '). I-Toşıı - cli y<• ınınt aka sma g·etirirken fı z n lanıı vaki israrlan 
ını zıı gitti değ' il mi dl' ndinı '? Bn zatiıı kim 'o ldı ı - ın u c ilıin ct> iı Pnı lı erimde dr (500 ) ncl Pt H nlk F'ıı·
ğ' nıı ıı ko m ist'l' Y<ı şa ı· Beyr f; llil 1 i nı ü ze riıı r Rt'ııin Yil - k;ı sı n n ııı zd li st f' l rr i ıı i elf' gPtirclirn ve eum:ı g-ü. n ii 
z i f<• ıı ddi;il rP \·ahmı :ı ld ıııı (HmırlP l rı'). r\ııl aşılr - snbnhi Py iıı d Pft er·l ercl e esamis i ııwvcu t olupta ınü-
·)·m· ki ıwk t asYip Pdiyors nııu z . ı·ııt·n a t r tıniye ıı ınünt t> hipl er ıınımn a yn lmz heniııı 

lll. Te~rin irn·elin heşinclnı itilıa n' ıı obım ak t nı · afınıclnıı y üz isim bi r kart üze ı · in e ç ıkarılıp 
ynznı a k bi Imi yen nıi.int ehi pi Pt'l' n '.'·i n i iiPrhPst Fıı ·- lııııı lar i ı,: i ıı imza ve parnuı k izi t arafını da n a tıl a
bı.mn mını zet li stesi drııill'rt> k Hıı.lk F'ırka~nıııı ıı n m - l' [ ı k vE· ;ıd r· esl c> ri de ynzrla rak ilı zn ı· olun du. Rı't esi 

zPt listesi sa ııclrğıı a tılı)' Ordıı. g·üıı saııdı gn n tıl cl ı. 
TV. 'rt>şriııil'V \'t• lin o ntııl('ıı güııündt'n soıını Bu a ıne liyey i Rf'şndi y <' halk f ıı ·ka sr knlübünd e 

<!f;Il f aaliyete lınşlaııımştr. Ş i iy l t> ki , lı m · saat!<~ fırsa t V;ı hd <> ttin Hey in emri il e yaptım. V<' lnına müınasi l 
bııldıık c:a intilıaba memur olan hl' ll ılah i hirlil;- yü z l p ı· ('<• \'a taııd ıış rıı P sa nıis i t a nıtımı zel a rı t aklit. 
h' o lduğum halele nıünı ra at et nıi yt'n nıüııt· p Jıipl Priı ı H p n rıı ı; ık h a sırıak sıu f' til<' f<> sat. ka nştrrılmrş ol
imza ı; eya pa ı·nı ak izleri taklit pfl i le ı·pk tn nıfrnıız- cln ğn t n l' nf ı mda ıı ta selik olnııul'. 
dmı yüzkı ·rp H alk Pırka sı namzet listelPri sa n d ığa 1\:ıı·n ntiıı P tııtilı ııp En r. üııı e ııi J\u til ı i 
atıJnııştıı· ( /\ l'ndı:s 1: al' dcı/ı i l o/dnğn lıald r Sf' s/ r•ri) ](azm i 

(riii-1·iilhilf'l') . (Hrı ı ı dP lrr) 

Hakkı Tarık B. (Giresun) - Hn lıir s;ılıt P k ilı- - lı:;bıı ı·a poı· K azını E f<• ıı d i t a ra frnd a ıı , lınzunı-

tıktn , öy le İS<' nı.;ıhk f' nı f'yP Yr ı· elinı . m ıı zcl a beyan V<' ih zar cd il cr Pk zir·i tanı fııı cla ıı im -
Fethi B. (Devamla) - 1' n lıii salıt Pk fı rlı k zn olııııdıı ğıııuı şah add ederiz. 

ııı eydn ııdnclrı · Hl'k n d a şhır· il r lı enıhe r nı a lıl\(' lll l' .\' l' w - Hakkı Tarık B. (Giresun) - Hn si z iıı fr ı · kaııı :~-

rilınPk l uz ınıd ı r. cl ; ııımnlrı · '! 
V. Hey in i istim al Pt nı ek ü zt• ı ·<• müracaa t eden Ali Fethi B. (Gümüşane) - W f' ndil er·, fes ıı d.ı 

müııt e lıipleriıı elPft t> rdt'ki esıımi s in d<' ıı fak bir ~'> t> lıi, · r <>y ,vf' i<ı y iıı şa hit olan hi zznt iııtihnp r n ri.ime ııiııdeki 

1·a ı ·f;a \ 'l' nwseHi iiad iyP ~·t' riıw Şn<li.n )·az rlınışs;ı diğ·e r r· ü fP lwsı il <' lıu ft>sndı yapmış olan ad am ııi 

lnııııııı biı· seh i,· ol d uğ·u Ye ayni lımwue zt•vr iııin is- hn,vt>t v i t· da ıı azn hr dnya r ak fpsaclr il fı ıı e cli yo ı·. 

ıııi ~orukln rııını w kard t•ş lerinin i s inıl pı·i ya zılı hıı - .MrseJp hundnıı ilıaı ·~ tt.ir . ( Giiri i.l ti i.lP?). 

lıımlıı ğ·n w nıünt (• iıibiıı h'nd isi oluıığ ıı <> n rüııwıı Antal ya : 
fı znlarırı cn aııla şıldığr hald <' r· c>y i istinı n l Pttirilmi - .L\ıı t'lıl,v;ıda da inhhap t' ıı rüın e ni kamınl şekild e 

Yl'r r k gt>ri gi'irıdt•ı·ildi ğ· i n ' henı Pn ismi hi za sııı ıı t eşC'kkül C'tnıt• nıi ş ve encüm cn ~zal arnıdaıı bir çolda
i şar <> t k o nuhır·n k ıııüııt Phip g· ittikt eıı so ııl'a Sadi yf' n da. okuyup. ?aznı n k bilmiyenlt•rden seGilmi şt.iı· . 

ıı ıı ııırııa H a lk Fı rka.snırıı mınızet Ji strsi bittanzim Ek"·n·j yerll•t·de oldug-u gibi in t. ilıap sandrkl arıııııı 

tanıfııııı zd ıın sa ndığa a trlıyordu . o l dukları yt•rl erP gi.r en len • hangi f ıı · k aya r ey ve ı ·e-

VL :iVliirn raa t. etnıi yl'n miint.clıi!)lvnll'lı İzmirde , cPksin ~ :o;wıl i irat o lnııııyor v ı • Serlwst Ciiınltnl'iyet. 
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J<'l rluısıııa , di ye ııleriıı ya i silll l e ı · i l ıulu ııı ıııyuı· n :!ya- ıı <· kıhalıatimiz nm1ır ki lıizi siiug-ölch'cc·ksiniz? 
Jıııt lıiı- ;;nat uğ-ı-ııştırdıktan soıı ra reyle ri i;;tinuıl Biz m· ynptık , cğl'l" tt•mdit ctlilnı ez:r Inı g-üı ı iııt i. 
dt i ı·iyurld u. lıal.nıı soıı gü nüJüı ·. Y l'U i günde ı ı bl' ri aya k ihüi.iıı-

.1500 kişilik bir ııııııtak ııdn yi.izll' rtT Jıalk be''- de bl'ldeui ğ iıııiz l ıalJe n•yleı·imizi nn•ınt·uik, nilalı 
leJiu·i ha lde Inı ıııi.işkülfıt yüzü ndeı ı Jıir güııde aıı- aşkına ııı e rlınınet l'din, biz ~si değ·i l iz. reyJL.ı·iıııizi 
cak y irmi ı- ey atı laiJilıııişt i ı· . Hey \ 't• ı·ınek iı,; 11 ı lwll aııınağa geluik, biz kanundan baı:;ka biı· Şl')" 
balk sabahtan akşaııın kadııı· l ıekll'nıeğe ııı eehnr istemiyoruz diyor lar. Va li İı;t• ~imdi hepi ni zi ge
ka lı yordu . İntilıabntıı ı diiı-Jüı ı cü ).!;unu Ynli; bertirinı diyt• mütemadiyeıı tL•Iıdit t·Ji,, · o ı· . Hu cs
~c ı-l ıest l'ümhuriyct }'ırkası idare lı eyetiııd <·n iki nada esnaftan Akif i sıııiııde biri nıliıı iıı ayak l anıı a 
zntı ay n ayn e,· iıı e daYet ed i_vor n· ıı e lıahasma kapanıp ayaklanıır iipü,,·o ı · . ~· al\"at·aıı st•:-;ill' ağlıya
uluı·sa ulsu ıı iııtihaiHıı Halk Fıı·kası lehi ne ne- ı·ak, ndi heydeııJi ! hizi l1aklal'ınıızllan ınalırıını l't
tieele ı ıınesi için Hük fı met in her Yasıtaya bnş nı - IHL'.\" ııı, biz kaııuna ıııu lı akfd l'tıni)·oruz. ,Yalnız 
ı-aenğıııı, St• rbest l ' üııılıuriyl't 1-'ıl'kasrndan ç:e kilııte- sel'hl'stt,:e re~' imi zi atmak i stiyunız di~·oı·. hağınyoı·. 
lt' l'ini ve ke ndileri ııiıı l'ü ınhuı·i yet H:ılk l •' ıl'lo 1 s 1 Fayık B. (Tekirdağ· ) - \ 'ııliııiıı ayakl aı·ııı;ı 
ll1111lZetleri ıııeyııınııa ithal oin 1111 cak lnnııı ,.e hat- kapanacak kada ı· zi ll et g-iistel'eeek Inı ada ın iııt i hap 
ta lıiriııin beled iyl' reisi yapÜal'ağuıı , aks i tal>- lıakkıı1ııı kn1siyet iıı t' ııa sıl kaııi ullll' heyefend i ! 

dird.e bankalanlaki k ı·etl il c riııin kesileeeğ·iııi ve r Bnıco sesleri, ıı/l.'ışlıır). 
ll ükCınıetle olan her i::;il'l'iııd e gü~:lük l l' kaı ·sı las<ı - Ali Fethi B. (Devamla)- Va li Hükümeti n nıü
eaklarııır siiyliyur. Bütün hu takibata n1 ğnıen' Hı; lk ıııessili ulnıak iizel'e halk(:a şayııııı hünııet hi ı · al1am 
F'ırlmsııım intilıabat ı kazan masına inık ~ ıı o lm adığı o l anık tı1ııııınnştıl' . Elini Lle öpel' . ayağıııı clı1 
aı 1l aşılıııea Mebus Rasilı l~feııdi cıır ünı e ıı fıza la- ( ff <ıyır s e.~lı ri}. llakkıııı kullıııınwk it;i ı 1 isral' ecli
nıır istifa ettiriyor \'C u g"l'(' l' saııt ikidl' Aııkanınt ~·o ı · ht·,,·t·fcnd i lıazl'ctil'ri , bu anıda l'l'l'L',n1ı 1 edl'ıı ni
hareket ediyor . ı •; ııeünı eııiıı istifası üzel'ill l' iıı.!i- kayii aıılatıyunıın : Akif ismindl' b iı · aLla m bö.de yap
lıııp iki g-i.in sekteye uğ·nyoı · . Ras ilı Eft•ııtliı 1 in ııııı:;tıt· \'l' a~·ııi zr1ııı aııda nıliden lıı1kkııu kullanmak 
. \ ııkaraya ınunı saletiııi müteakip \'aziyet kiinıilt • ıı il .:iıı ::;u sun·tll' istirlıanıdıı lnılnııınu::;tııt· (Giirii l

dL'ğil} iyur . Eııcüınl'!ı fıza la ı · ı istifa la l'ııı ı "'L'r i a 1 ı - 1 iih r} . 
~'u ı ·lıır . Rt•y H' l'mek il;iıı lıalkııı s;1atlt· ı ·(·t• ı:t \~ 1 kta j 11 _ Bu salı m· t·ereyaıı et ım ·kte ikl'ıı g'L'l'ideıı biı · kıtı1i 
tizarda kalnıasııı a nığıııeıı (6) iııtilıap sa ıı.Llı ğ ı j [1 ğ-- uskel'i,,·c ııiıı ayak ses l t· ı·i iı:;itiliyul', bir biilük 
\TLliJerek ya lnı z bil' sandığ·a re,v atılm·ağ·ı ilılıı olu- askl'l' süngü tal<c11'ak halkn te\'l'l'eüh L'di,nıl', 
ıııı ,,-ur . Pulisll'r, ja ı1d <ınııalar h alkın be lediy<·.n· halk .nı:;;asın onlu, .'·aı:;asııı gazi Ll .i)' l' bağınyoı· 
!.!,'irınes iıı e değil , ti\'uı·ma hil e ge lın esi ıt L' nı;ı ııi ulu- ( /;al/ımı seslı· ri) lıiı · taraftan size mubıhek etnıiye
yuı·la ı ·. \ 7 a 1 i tl' lı u i da tıııa den ı nı l'd iyor ,.l. Jıt • r l'l'ğiz, biz as i dL·gi 1 iz, bizi hıını~· rı H ük fı nı et t;ağı 1'
lıalde intih abat ı kazaı1rnak i t; iıı a lııı a ıı emirle ı ·iıı (lı , I 'L'.\'Ie ı·in1izi n·rd ikt l'ıı so ıır a dağıl ı p gi<ll'ecğiz 
k;ıt'i olduğunu ie;ıp edeı·s e 52 inl'i ;ıl;ıylıı sünğüle- diyorlar. Beş cbıkik ;ı get;medeıı iiııtle alny kuınaıı
ııeeeğ iııi söylüyor ve Seı· I H·st C'üınh ul'fyet l ·'u·k;ı- daıı ı olmak ÜZL'l.'l' bir tabm asker bekdi ~· e nıl'yd;ı
sıı1 ıı 1 intilıabata i~t i raktl'ıı fL· ı ·agatll' ı·ini ich 1 ı·l' ı1111 H gL· Ii ~· o ı· , asker ha lkı d i ıwi ld v dağ- ıt tığı l'SIHI
Iıeyl'ti iiza lanm1 - tavsi,,·e L'd i,, · oı· ( Giiriiltiiler) . dn yirmi ki~i mulıtl'lif sun·ttc ynı·alaıııylll'. Bunu 

1 lay i'L't l'cli .nırsuıtu z . 13vıı dt• lıayrl'1 L·di ,, · urunı. 1ıı iit L·ak ip hanıya sil~ lı lar a tılı ,,·or . hu son ilıtar
l•'n kat lmııl ıır· şnlıi tl er lıu z rınıı1d;ı o lıııustur. j 11 t i- daıı so ı1ı ·ı ı alıal iııiı1 Üzl' ı · iıı l' az ka l stı1 ateı:; at,:ıla
lıabat ııı tl' ll1did i ı1 tll'll cn·el \'l' soııtılll'll ' u·ü 1ı l 'l'\' - c· a ktı , bl'l't•kd \'l' I'Sill :-il'l'lıl'st ( 'ümlıuri~·l'1 Pır
kriııi atmak it;iıı mülıiın biı· halk kütlt•s7 lll'ledi;·t· kası Oeak rvisi J)uk tor 13ürlıaııL'ttin Bt'~· faf'iaııııı 
ııwydaınııa tupl;ııınıı~ n · saııllığııı <H :ı lnıasıııa ,·ıı- ii ı ıüı1Ü u l nıak ı ı.: ııı halkı aldatmak surl'til<· 

1 i znı· edel'kl' ıı po lis mü(lürü ; lı a lkııı lla ğ· ılın asııı 1 , dağ ıt'nı ağı dü~ünü.nır ....... 
aksi takdinle j;ıııdaı·ııı;ı i ll' dağıt ıla< · ;ığııır alıalirl' Rasih B. ( Antalya ) - Mün' ttelıi odur dn oıı-
ilılıı ed iyor. Bıı es ı1 ; ı dn jnı1cliırnıa lıiilüğü süıı~ü d:1ıı. 
tak;ınık lı;ılkı dağıtnwk istiyoı · , ı· L·y , · cı·ım·ğ"L' Ll l' l- Ali Fethi B. - MaaşaLlah melıns Beyefl• ıHii ; 
liil ik dan· t ed il e ıı halk isl' ; Jl ükünw t iıı ~ iındi ı1 e 1 ,.t t am1 <11} li1I Z lı akk ı1ıll a vyi lıi s i L'I' IJl'sliyuı·sımuz! 
st•bepll' hııtlilvriııi dağıtnııık istediğ·iııi soruyor. Ye olan ca :sesile: Yataııda~lar! h('ııi dinleyiniz ; 
\Ta li de ı~e ınü tl alıak eılvrvk halkı dağıtınakta :;; imdi nıli lı e~·iıı yaııııH1 aıı g·eliyanırıı , kendi , 
l"l'<ll' " 1 i . .)'Ol'. c\lı alı' ·lnıı b<·ı ·~ıl,ıı· ı ·. , . ,. B b' . · ı .. .. .. ı ı ı t' .., ... u ~ u-. , _ _ - aı ey ızımsıe goruştu nı, aı:znanııı.z yt·ı·ıııe ge('l'l''ll', 
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bnıı;iiıı J'cyh·ı·irıizi scl'lH's1<,:l' ],ul l aıııl<'aksıııı;~,, fabt rırıı, dosyıılıırı yıııırıııdııdır. l~snnyi intilwl~nttaya

lıiı· keı·t· dnğ'ılııııııır;~, ~art1ıı· şiıııdi g-idiııi7., yıırını 1 pılıııı knnuıısuzhıklaı·a kar·şı miintehipleri tara

:-;ııa1 son ı ·n gdirsiniz di~· e rica ve niyaz ediyor ve 
1 
fındıın idare amirlerine verilen şikayetname l er ve 

lı;ılkı .)'<1\'a:;; ya\·aş dağıtınağa mll\·affak oluyor. 1 istidalar bir ı.;ok yer'lerde kııbul edil.ınemiş ve ka-

H ayd ar Rüştü B. ( Denizli ) - Bnı\'o yalan- lınl edilen yel' lerde de ııazıın itibat'e a1wınamıştn. 

eıya. Binarııııleyh şikayet kapıları da kapattın1ınış vr 

Ali Fethi B . (Devamla)- Nıısıl yıılnıH.: ı efeıı- tarnfkirlik yHpılnıı ştrr. 

diııı 1 denıek ki .\ııtal ya ahn li s iııden yü;~,le ı· 'l' J<~[e ııdii E· ı ·; hepiıııiz bi liriz ki kanun lıit:mıftrı· 

adanıııı yel'C ser ilmes ini bu adaınııı yalan süyleıııe- \ ' <' kanun ııa;~,aı·ıııda bütün vataııdaşlımıı hukuku 

sine 1ereilı ediyol'suntız. 13u adamın yüzlen:e 

1 

müsııv i dir (Ynlmdiler :> esle-ri). Yahueliler hakkmdıı. 

vntııdaşın yt·ı · e se ı· i Inı esi iht iııııı li ıı i lıeıt<1nı r edeıı 1 zmi r·dc ka nun nıüsa vi olarak tatbik ·edi 1 miştir \·ı. • 

Inı aı·kııclaşımıwı iıı .-aııl ıncdeııi hiı:;lt• ı·ini H I-laik Fırkası i ı,: iıı rey toplanmıştır ve kanun nazıı

ıııilll ımılıııhlıetiııi takdir· etınenıek elde n gPI- nııda bütün \'atanuaşların lıukukıı müsav idi r. 

ıııc;~, , lııılk bn suretle dağıldıktan soımı fııc iaııııı 1\ aııııııu 1atbik edenler Devlet memurlm·ıdır. 

uııu ııu alırıağ· ıı ınu\·aHak o l aıı Doktor Bi.irlııı- Biııaeııak,,· h Dcdct memurlan nızifcleri esnasında. 

ııe11iıı Hey, lıaştıı olmak üzere, iki yih kiş i birer yaııi kıııırııılan tatbik ottikkri zıı;m anda .lDitın:af 

lJ irn tt•\·kif o lunuyor. ( Tabii .scslc·ri ) olmak ınt•eblll'i,,·ctiııclcdirler. Aksi takdirde kamı-
\'ııli Dahiliye Vekilinden aldığı l'llll'l' tedikaıı 

hıııılarııı llll'\'kııfeıı mulıakemelcriııi nıüddei 

uııııınıilikteıı tail'p ed iyor. Tahkikat ııl'1 i · c·s iııdl' 

lıiı; bir l'Üri.inıleri ta,,·yiin etmiycıı bıı nıtancla~

lııı·ııı 1ıılıliyesiııt' karar verelıiliyoı·sıı tlıı lıu kıır ı ıı · 

yine ıkı·lıııl ienı olnıımıyor. Bıı masnmlaı· yiııı· 

~aııtlt• rc·ı· g·ıı~Ti kanuni olarak hüriye1 lctindf'n 

malını ın bınıkılı,yorla ı ·. Rasilı lıcy •l't'ncli buıı ıı 

tillıil lıııluyor . Nihayet adale1 ga ldw ediyor ve• 

llll ' \· kııl'lann lıi.iı·i,\'l: tlcri iade edili~ · or. 

ının bitaı·af lığ·ı da izale edilm i ş w bir kısım vataıı 

dnş l anı diğeriC'l'i aleyhinde fazla imtiyaz ve hukuk 

H'rmiı:; olur. Bir eümhuriyette bnnnıı asli! ·kabnl 

t·di lmiyctTği aşik~nhr. Çünkü bunun de\'am1 mom

leke1tl' aııaı·~i tevlit eder. JMcııdileı· , memurtaT yal

ı ıız re.'· \'l'ı · cliklel'i , yani va;~,ii'l•i nı t aııiye ve vicclani

~·t•leriııi bizzat ifa l'1tikleri zaman ~a!·ıs'i kuııaa.1lPri-ne 

g-iiı·o bitn.taflıktaıı <,:ıkarlar \'e i·stctlik leri ii ıı,ka,rı 
!erl'ilı cdt'bilirler. Bir frrka Hükümeti Dcdet m e

tercih l' lebilil'll'l'. Bir :fırda Hükümeti Devlet me-
i:;;ll' cfl'ııdiler ; ht·ı· ııc· balıasııııı olursa o lsıııı nıurln['llıı \'C inzibıı1' knvYl'tlerin i kendi siyasi me~·

lıl'il'diy t• int ilıııh ııı ı kaza nmak iç iıı H' rikıı emider in k i ini tahkim ve muvaffakiyetini 1 lmıin · İ <;iıı l•chi r 

f't · ı·i lll'1 iı·!'k· ı ·i ... Efc•ıdilcı·! bu suıı lıelcJi~· ~ · intilıa- n· tazyik i('rıısınr istimal ederse bi.itiin kanun Yl' 

lııı1ıııthı is1uıılıul , Edirııe , Kırklııreli , 'l'ekirdağ·, U ümlıııri.n·t nıd' hıımları alt üst olur \ 'C o zammı 
(,'aııakkııle , 1\oeal'li, A,nlm, .Bursa, l kni;~,li , l\luğ·lıı , Hükümetin istin at ettiği esas alıliikı \'C ıııanc,•iyaiı 

1\ütalı.nı , isparta, i\lala1yıı. Tnıb;~,oıı . Bolu, sarsıld1ğı gibi milli hakimi~·etiıı tezalıurlanna 'llli.i
(l;ı ;~,i :\ ııtl'p, 1\ıı·şelıir, Uiresuıı , Ri7.e. i\iğ·de , ınanaat edilmek suretile siyasi: esası dah i mü1ılw

( ,'ı ıııkıı · t , Aııııısy;ı , Y il iiyl't l e riıı clt· ( ll c JJs-i-ııd c mr ll inı olu r. Çünkü Cümlıu l' i yettc bütün ·otoritelcl'in 

s!'sleri ) . ve lıu viliiyetleı·e nıeıısup l;:;ızıı ve ııııhiye- meııı:;ei iııtihap tarikilc millet o l dıığnnda ıı inlı t i

lpı·de ,·c ııyııi ııııılıiyetteki ıni:idııhıı l e leı· kaınııısnz- hııp serbestisi; Uüınluıriyl'tiıı l'tıhu ve mi'lll lııı ki 

lnklııı·, l'l·satlııı· nıkuıı g-e l mişt ir . 1 \ ııeak c:ok uzuıı miyl'tin l'Sasıdrr; lıı t.iha.bııı ı;erbestisi ilıliil edi liı·sl' 

sÜt'l'Cq~·i c ilwtk bnıı l an sayınaktan i ı,:t iııap cek- C i.iınlımiy etin temt> lleri sarsrlrııı~ olm·. Maalesef 

<·eğim. ( ra 'amsıın ;;rslcri). Samsııııdıı da llükfı- bu son belediye intihabında Dahiliye ınemıırlan 

m et 1 anı f' ıı ıcla u giistcri le• n mü ı:; k ü la 1a nığ·nwıı f u·ka - bittabi hafi eel i - alkı lda rı t alimat. da1rcsin c1e 

kıı zaıım ıı:;tıı· . lıaı·ckrte uıec l ıur· oldukl;ırrııdan bu manzar·a lıasıl 

Ragıp B. (Kütahya) - 1\üt alıyııdı ıı ı bir misal o lnıuştnr . Yani Hüküm<'t knvvetler·i kanuna ·ve 

g·<·t il' i ıı i 7.. ın i lll lı ak i ııı iyete ka I'ŞI ku ll ıı ııı 1 nı ış ve hnlkuı ·bir 

Ali Fethi B . (Devamla)- Zııtı il liııi ;~, J\ii1 ahy;ı .. Cünıhnriyette e ıı mukaddes o l arı rey hııkkrm iptn l 

dan misııl istiyoı·snınız. Beyefendi J\nıasyadaıı iı,:iıı eeb iı· ve tazyik yaprlınıştrı·. Böyle bir maıı;~,ara

misal istiyoı·. Zııtı iiiinizin nrznlııı·rııı yeı·iııe g-e- nrıı lııısuli.i 'rürk UüıııJıuriycti tarihinde cseflc kar

timıek iı,;iıı ı,;izdigim p lilndan hıırite ı.; ılmııyn cağıın. şıl aııacaktır. Uümlıuri.not icabatma karş1 hakik1 biı· 

Ragı:p B. - Sayııınıı;~,suıı7.. irt ica maıızarası \ ' CI't'n bu hareketin .bir daha tc
Fethi B . (devamla) - Pek mükemmel saya- keıTür ctmcs iıı e maııi olmak iı,:in Cümhnriycti sa-
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ınıını su n.ıtte sc\·enlerin müttchit ' olacağııu ümit ct- talıi ~o k gPı,:ınedeıı her kes :ın lı yacakt ır . H er hal-
mek isterim ( J-l(ındele r ). Demek ki bu ümidim, pek de ceb ir- ve tazyik siyasetinden rücu ederek Cüınhu
kuvvetli değilmiş. riyetin baka ve inkişafrıu temin i~in memlekette 

Efendiler ; Serbc t Cüm huriyct Fırkası; mcm- seı·best bi ı· siyasi hayatın teessüsüııc yo l açmak 
leketimizde Cümlnıriyetiıı banisi olan Büyül;: Ga- Cüınhuriyetin müstakbel mukaddenıtı ilc aHi.
ziniıı , t eşv ik \'C tas\·ibi il e millet lVIeclisinde mu- · kadar olan bir meselE'dir. 
rak:ılı e hayatını uy:ındımıak, ıı eşie ve ilftn ettiği Ali Şuuri B. (Balıkesir) - Samimi olmak şaı·-
pı·cıısip ve kanaatl eri etnıfmda mücadele etmek ' tile. 

i ç iıı meydana çıkmıştır. .. ~· j Fethi B. (Devam~a)_ - Tabii sam imi olmak W-
Hakkı tarık B. ( Giresun ) Oyle degıl Fet- :mndır·. Ben de oııu ıstıyorum. 

hi Bey ~~' le deği~~ .. .. . . 1 Efendileı· , belediye i_ı_ıtiha~)atııı_da_ y :ı~ılan _ b~ı 
Fethı B. ( Gumuşane ) - OyledıL' Alı Bey- , yosuzlukl a r hakkında soy l ed ıkl erıınııı kaffes ı bı-

fendi . 1 ı·e ı· vakadıe. Şahit ve deliller le birel' biı·eı· tesbit 
Ali B. (Afyon karahisar) - HayH· öyle deği l- l olunmuş ve icap eden makamlara müdellel şiküyet-

dir. M i ll et i meml eket i karıştırm ak istiyorsunuz. 1 er göııde!'ilmişt iı·. 

Fethi B. ( Gümüşane) - Sözle olmaz bunu Bu vesikalıH' kaı·şısıııda 1ev il e ve hakikati tah-
isbat etmek lazımdır . · ı ·i fa im ka ı ı kalınıııruştıı·. 

Ali B. (Afyon karahisar ) -Daha dün bizden 1 :ıvı:uhte reın B:ışvekil geı,:e nl e rd e verdiğ·im İstizah 
olan biL' kaç arkadaşımızlll başına geçerek ağ·zrıuzal tııluiı· i ü ze ı· iııe kür·süden Halk Fırkasrıuıı la bc
gl'lcn heı· şeyi söyliyor suHnz. Nereye gittiğini z in lcd iye intilı nlıatıııdn n ınüşteki olduğunu söy l emiş

fa rkında mısınrz. 
1 

l e ı·di. Bumlan Dahiliye Vekilinin Halk Fnkasmr 
Fethi B. (Gümüşane) - 13ildiğ inıi söylemek lıil e memnun edemed iği anlaşılıyor' ( 1/cındeleı"). 

iiıı s izi n müsaaueııize asla ihtiyacım yoktur. O halde yapıl acak tck bir şey kalmı ştır. O da 
Ali B. (Afyon Karahisar) - Sizi Başvckaletc bütün beled iye intahabatnıa fesat ka ı· ıştrrıldığrıu 

geti ı·nı ek için nıi clinli yeceğ iz hı:ın g i kenunetinizc. itiraf etmek ve ona u·örc yeniden kanun dairc
Fethi B. (Gümüşane) - Söz alrrsmız. si nde cümhuriyct ve mefhumuna yakışacak veçlıile 

Ali B. (Afyon Karahisar )- Söz isti yorum serbestçe intilıabat İcrasına karar verrnektir (lllcm-
Paşa Hazı·etleri . 1 lck r.ti alt iist ctınc l, : değildir seslcl'i) . 

Fethi B. (Gümüşane) - 13ildiğimi söylemek An cak bu suretle vatandaşların sarsılrnış olan 
için s izin müsaadenizc asla istinat etm iyeceğ i nı. 

Se r· best Fıl'lca; lVIeel iste nmra ka be hayatını uyan
dJrrnak ve neşrü ilfın ettiğ i pr·eıısip ve kanaatler·i 
etra fında mücadele etmek için meydana çıknıış
tıı· . 

Yoksa zabıta kuvvetlerile c~lı ir ve tazyik müsa
bakası ya pmak için ortaya atılmamıştıı·. Esnseıı 

bu şerait altmda ... (Giiı·iiltiiler). Söz alm hepinize 
ınulmi cevapl ar vereceğim . 

Esasen bu şerait altmda mcmlekette serbest bir 
siyasi hayat teessüs edemez. 

İzzet Ulvi B. (Afyon Karahisar) - Ya anarşi 
mi olsun. 

Fethi B. (Devamla) - Anarşi olmaz efendil er. 
.Aııaı·şi; vatandaşların bi ı· kısmının diğer kısmına 
faik surette imtiyaz ve hak sn hibi o l duğu vakit 
t eessüs eder. 

Ka rşı tarafa rey vermek İ st i ye nler jandarma 
süngüsile ımıkabele görürse memlekette siyasi frr
kalarrn teşkiline eebren muha lefet ediliyor de
mektir. Bu cebri muhalefetten çıkan ınanayı bit-

itimadı yerine getirilebilir. 
Faik B. (Tekirdağ) - Muhakkak kaza nmak is

tiyorsunuz. 
Ali Fethi B. (Devamla) - Biz kazanmak, gay

lı etınek gayes i ıı<.l e değiliz efendim. lnti habatrıı 
serbest isi gayesi ndey iz. 

Cümhuri yete ve nı il li ha kirniyete k :ı t·şı kalpleri
mizele taşrdığımrzı söylediğ i miz iman ve samirniyet 
nanuna ve hükfımet ın efhumunda mündemiç olan 
fikri adalet ıı aınına ümit ederim ki miJJl hakimiyet 
esasi le bu kadar baı·iz surette tearuz eden bu b i.mm
s uzlukl arı tasvip etmemektc ve bundan mcs 'ul 
olan Dahiliye Vekilinin hareketini, takbih etmekte 
bütün meclis müttefik kalacaktır ( Asl(t sesleri). 

Reis - Efendim, 18 zat söz istemiştir . 
Dahiliye Vekili Bey! Mebus arkadaş l ar söz 

istedikten sonra mı cevap vereceksinid 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) -

Öyle daha muvafık olur efendim. 
Reis- Söz almış olanlar: Vasıf Bey, Hayrettİn 

Bey, Hilmi Bey Zamir Bey, Rasih Bey, Kümil Bey, 
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Refik Bey, Saki Bey, Ethem Bey, Avni Bey, Ali 1 Muhterem Arkadaşlar; Adaııa, Mersin ve diğer 
B y, Münir Bey, Kazım Bey, Naim Hazim Bey, ı vilayetler hakkmda söylediklerine cevap verecek 
Kftzım Hüsnü Bey, Fuat Bey, Hüseyin Hüsnü Bey, değilim. Ancak feci bir tarzda tasvir ettiği gibi 
Yahya Galip Bey, Ali Şuuri Bey. İznür intihabatı hakkrndaki beyanatm da tamamen 

Refik B. ( Konya ) - Reis Paşa Hazretleri , esassız ve çürük bir esasa istinat ettiğine tamamen 
üçüncü olarak bendeniz söz istemiştim. kaniim. ( Bmvo sesleri ). 

Reis - Sıra bize aittir. Kamil Beyden · sonra İzmirde, buyurdular ki, intillabat daha feci bir 
söz istediniz, Kamil Bey ise yedincidir. Bir de Ra- şekilde ceı·eyan etmiştir. Bilmiyorum niçin böyle 
gıp Bey vardn·. bir tasril1a ve böyle bir tefrika lüzum görmüşler-

Buyurunuz Vasrf Bey. dir; yalnız çok düşündüm ve anladnn ki bu mak-

Vasıf B. ( İzmir ) - Muhterem arkadaşlarım ; sat daha çok bir takım hislerin tezalıürüne tabi 
Serbest Cümhuriyet Fırkası Muhterem Lideri olmak mecburiyetinden başka bir şey değildir. Fet
Fethi Beyi çok hu usi bir dikkatle dinlcdim. Tür- hi Beyefendi yeni fırkayı teşkil buyurduktan son
kiye Cümhuriyetinde senelerdenberi en mühim ra cfkarı umumiyeye ve halka fikirlerini ifade et
mcvkilcri işgal eden bu muhterem şahsiyetin bu rnek için bu millet kürsüsünü intihap etmek sab
kadar umumi ve hayati bir meselc üzerinde millc- rrnı göstcrcmcdiler, halkı ve efkarr umumiyeyi ten
tc hitap ederken hiç şüphesiz şu ve bu mak- vir ve bu temasları yapmak maksadilc lzmiri teşrif 
sadm tesiri altmda söylenen sözlere istinat eden ettiler, İzmirde beş bin, on bin, on beş bin, bilmi
beyanat değil ; hakiki ve gayri kabi li ret vesaika yorum bir zamanlar bir çok gülünç hadiselere se
müstenit mütaleat sercletmesini tabi! görürüm. bep verecek dereceele iptizale uğrıyan bu rakam 
Türkiyenin Sabık Başvekili memlekcte ve halka münakaşalarnu hertaraf ederek söyliyeyim, bir 
hitap eelerken Cümhuriyetin saı-srlması, anarşi halk kütlesi tarafrndan alkrşlanclılar. 
meydana gelmesi o-ibi tehlikeler haJinde ifadede Efendiler; halinn alkışiarı çok azizdir, çok kıy

bulunmaıuıı yapacağı aksi tesirleri elbette takelir :net) i elir; hal km alkrşlarma mazhar olmak siyasi 
eelecek kadar bir tecrübe ve malumata sahiptir. E- hayatta yaşayan şahsiyetler için güzel mazhari
ğm· böyle bir tehlike hakik::ıten mevcut ve muayyen yctlerdir. Fakat bu al luşları yalandan görenler 
e ·aslara istinat eden vesaikle müsbet ise kendisinin ve bilenler takdir ederler ki aUuşları meydana ge
bu millet kürsüsünden böyle haykırması, en yüksek tiren vaziyetİn ruhi sebeplerini hiç bir zaman a
vatani bir vazifeclir. Fakat millete bu tarzda hitap laldan çıkarmamak lazımdır. Fethi Beyefeneli 
cy lecliği zaman bu sözlerin doğru olmadığı şimeli tzmirde Alkrşlanclıkları için muhakkak arzu bu
benim nıüşaheclata istinaden vereceğim n1alümat- yuruyorlardr ki !zmir belediye intihabatrnda ka
la ve hiç şüphesiz Hükümetin vel'eceği müclellel zansınlar, bütün İzmirin ve bütün memelketİn 
izahatla meydana çıkacaktır. (Bı·avo sesleı·i ). Bu umum! bir tezahürü halinde gösterdikleri İzmir 
suretle Fethi Beyefeneli heyeti umumiye vicdanı nümayişleri doğru olabilsin, tahakkuk edebilsin, 
amme karşısında çok müşkül vaziyette kalacaktır. halbuki al'kaclaşlar · o zaman Fethi Beyefendi yi 
Fethi Beyefendi bir çok vilayet lerin yalnrz is imle- alkışlıyan bütün İzmir değildi; İzmir içinde bir 
rini saydılar . Aı-kaclaşlar tarafından vaki olan is- lasrm halk idi. Onun alkışlamak hakludır. Fethi 
rar ve talebe rağmen c,: izdiğim plam Beyefenelinin de alkrşlanınak hakkıdrr. Fakat lz
değ·iştiremem buyurdular, aceba niçin. daha ev-ı mir asıl beleeliye intihabmcla verdiği reyler Halk 
vel çok muayyen ve sarih bir maksat için çizil- Fn·kasma bütün inkiHl.plara, bütün lıalaskar ha
miş bir plan varsa onu muhafaza etmekte serbest- reketlere timsal olan Halk frrkasma olan merbuti
tir. Fakat efkarı urouroiye ve Meclisi Aliyi tenvir yetini izhar ve ispat etmiştir. ( Alkışlar ) 
maksaclım istihdaf ediyorlarsa o yalnız isimleri Fethi Beyefendi buyurdular ki ; Cümhuriyet 
sayarak çizdikleri vilayetler üzerinde b.ir kaç ma- halkrnm reylerine istinat eder, o halde Fethi Beye
lumat verebilirlereli; anlaşılıyor ki orada böyle feneli ele İzmirin halk fırkasma izhar ettiği bu 
nıal ı1mat t'ısni edilmemiştir. ( Bravo se:sle1·i ). .reylerin manzarası karşısında kemali hürmetle e-

En çok intilıabatm gürültülü ~larak cereyan et- ğilsinler, kendisi için acıdır fakat hakikattır; iz
tiği yerlerele vak'alarr ve hadiseleri icat etmek ve mir Halk Fırkasma zahir olmuştur. 
ona beyaıu mütalea etmekten başka bir şey görül- Arkadaşlar ben lzmirin intihabatrncla çalışmak 
ınıyor. üzere gittiğim günele intihabatm ilk günü idi; 
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hemen intihap mmtıkalarrıu dolaştım. Gördüğüm ı istediğim zaman ; mebusumuzsunuz, size ş ikaye

mazara şu idi : her sandığm etrafında mütemadi tirniz vaı·dır ded iler; etrafıını aldılar; arzu ve 
bir gürültü ve yaygara ile meşgul olmak emrını maksatları müntehipler karşısında beni tazyik 
alan guruplar vardı, bu guruplarlll mahiyetini bir- etmekti. 
den anlıyamadım. Hatta merak ve telaş ettim . Orada Ekrem Hayri Bey; Serbest Fırkanm tcş
aceba bizim tarafımızdan vaki olmuş bir tertip mi kilat Reisi Ekrem Hayri Beye t esadüf ettim. Mü
idi ; sordum, anladım, tetkik ettim, Fethi Bey- nevver şahs lyettir, kendisine rica ettim; iki günden 
efendi! icap ederse ispat ederim, bu adamlarm beri gördüğüm manzara beni tet.hiş ediyor. Temenni 
teşkil ettikleri guruplar Serbest Cümhuriyet Fır- ediyorum bana nasip olsun ve intihap sandıklarrmn 
kası narnma sandıklarda gürültü ve yaygara başmda Serbest Cümhuriyet Fırkasına rey vermek 
koparmak ve bu suretle erbabı heysiyetin rey için gelen kadın ve erkek grupları arasında mürrev
vermelerine ınani olmak vazifesini alınışlardr. ver kütlelere tesadüf edeyim. Üstleri başları peri
Arkadaşl ar karşı yakaya gittim ; Fethi Beyefen- şan bu vatandaşlarm ~lbette hakkı reyi vardır. 
di iclıar etmedikleri müddetçe isimlerini söylemek Fakat bu halk Illitlesi rey vermek için bu kadar ar-
istemediğim vatandaşl ar, burada hazır olmıyan 

vatandaşlarm isimlerini söylemek istemem. 
Fakat bilahere polis memuru diye buyurduk
ları İlhami Beyler dahil oldugu halde on yedi 
kişiden ibaret bir gurubun başmda mütemadiyen 
<>'Ürültü yaptıklarmr gördüm; Bunların ileri 
gelen leri le temas etmek istemeelim; dedim ki bu 
tarzda intihabat İcrasına imkan yoktur. Böyle 
gürültü ve patırtı yaparak vatandaşl arm rey ver
meleı·ine mani olmak gayesini istihdaf etmek her 
iki fırkanın takip etmekte oldugu maksatlarla 
kabili telif değildir. 

Beyefendile; o esnada bütün İzmirin tanıdığı 
bir arkaclaşınuzın refikası diğer· bir hanımla bera
ber araba ile rey atmağa geldi karşı frrkaya men
sup olan yaygaı·acılar bu hanımların halk fırka
sına rey atacak l arını anladılar, arabacıya hücum 
ettiler. Bu hanımefendi ile arkadaşı eliğer bir 
hanım ka~mağa mecbur kaldılar. 

Reylerin serbest tezahürü bumuduı·~ Pethi 
Beyefendinin iddia huyurdukları serbest intiha-

zu göst.ermez. Onlar fırkacılar tarafmdan sevkcdi
lir, onlar talima tla yürütülür. O halde bu yay
garalarr yapanlar zavallı · masum adamlarclır. Mes '
ullcr onla~·ı bin türlü propaganda il c iğfal eden 
fırkacılar ve o t cşkilfıtı idare edenlerdir ( Bnıvo 
sesleı·i). 

Ekı·em Hayri B. ; ne yapayım halkın hareketi
dir, halkın haı·eketine mani olabilir miyiz ; mü
taleasında blundu. 

A r·kaclaşl ar! bu vaziyet ka rşısmda her hangi 
bir hakaretten ihtiraz eden, nümayişten ihtiraz 
eden, sahibi haysiyet hir insan bir kadın veya eı·

kek gelip rey vermek imkamnı bulabilir mi ~ 

O halde 15 - 20 yaygaracı il e İzmiriiierin rey 
vermesine mani mi olmak istiyorsunuz ~ açıkça 

ifade ediyorum; karşı taraftaki adamlar, vatan
daşlar , bunun kar·şısmcla bir aksülamel gösterir
lerse bunun mes'uliyetini ]eruhde ed iyor musu
nuz? 

Bir şey yapamaclım dedi , halk hareketidir. 

batın ve Cümhuriyetin esası bu mudud Efendi l e ı· , 4- 5 gün bu manzara, bu vaziyet 
Efendiler; bir polisin ve bir jandarmanın mü- ]evam etti . Tanrdığmuz bir çok ai Jelere haber· 

dahalesi bu kadar zararlı değildir. Çünkü onu verdik, nı ç ın ı·eyınızı kullannuyorsunuz dedik. 
tecziye edecek kuvvet ve kudret vardır. Fakat bir tnsaf ediniz dediler. O şahısların, grpularm ara
takım yaygaı·acılar vatandaşları ı·eylerini istimal- .>mda saatlerce bekleyip, rey verebi lir miyiz. Şah

den menederlerse o zaman Fethi Beyefendinin s iyetimiz şeref Ye baysiyetimiz buna manidir. Ne
korktuğu anarşi meydana gelir. (Brrıvo sesleri, al- tekim Karşıyakaya giden iki hamm arkadaşımız 
k1şlcı1 ·.) yuha ile koğulmuştur. 

Ertesi gün arkadaşlar; Fethi Beyin çok şikayet Bu hareketler yalnız intihap sandık l arı başmda 

huyurdukları karant ine mmtakasma gittim, oeada erbabı haysiyetin rey vermesine ınani olmak sure
·tamamen sizi temin ederim, üzerinde kıravat ve tile tecelli etse idi bu gibi ınanasrz hareketlerin 
yakalık olmıyan ayağında kundurasr bile bulunnu- bertaı·af edilmesi çabuk olacağına göre o kadar 
yan bir talam adamlardan mürekkep hir grupun haizi ehemmiyet olmazdı. Hükümetin vesaikincle 
mütemadiyen bağırdığını gördüm. Hatta Efendi- Lbette mevcuttur. Çoktan beri ·ükfmeti mutlaka 
lar· hendeniz sandıktan nyrıhp clışnrıya çıkmak içinde olduğu ve eski şa kavet d evriııiıı a rtık zaii 



-330-
olduğu Ödemiş rumtakasında dört müstakil hareket ı ~ ver bu hacl isel e r· iıı müvacehesincle titrernek ın ce 

geçt iğini haber aldım. Hayret ettim. Öclerrı.işte buriyctindedir. 
uzun zaman bu maraz zail olmuştu. J H a ngi f u·ka olursa olsun hangi fırkanın pren-

Bunlar istisal edildi. Efendil er! üstl erinden s ibi tes iri altmda söz sölerurse söl e ıı s in , h e ı· Türk 
• 1 ı F ethi Beyefendinin r esmi çıktr. Bunun elı emmieyu vatanperveri m haclise karşısınd a cler·in bir eza 

yoktu. F ethi Beyefendiye gıyaben bir hürmet iz- ~ Ye cefa duyar. O kaymakam en büyük kabahati 
h aı · edebilirler, fakat ayni zamanda içlerinden bi- ' hai z olGa bil e onu tecziye eel ecek makanı vardır·, 
risinin Ödemiş Serbest Cümhuriyct Fırkasıan : o makam tecziye etınezse , memleketin . bütün mu
resmen dahil olduğuna dair biı· vesi ka çıktı. Ayni kadderatın a hakim olan Büyük Millet Mec
zamanda biı·isinin elbisesi arandı ve bu elbisenin ·: li s i va rdır·. Pııkat kaymakamlal' clövülm eğe baş
bir hafta evvel Serbest Fn·ka H eyet i İdare a. zasuı- 1 lar , bu haı·eket t akb i lı edilmez ve bu har·eket t a
dan biri tarafmdıın verildiği tesbit edildi. O halde 

1 
bil g-ö rülüı· ve buna mukabil bu adamlar bir ce

arkadaşlar, serbest intihap hakkının şekillerin 1 zaya uğramazsa ben · orada Ad iiyenin veya Da
sila.hl a nna istinat ettirilm esini mazur gö r·mek , eli- ! hi li yenin veya eli ğe r bir şube i idare memurunun 
ğer taraftan asayiş kuvveti olan jandarma ve po- 1 vaz ifrs ini yapıp yapmadığım t etkik etmek zahme
lise hücuın etmek zannediyorum mill etin nınnın 1 t i ı ı i kc ıı dinıe veı·mcm. Kim o l uı·sa olsun lıu ha.clise 
vicdanım tazip ederek gayri ımısip bir lıarek<•t ve 1 kcır·şısında en ciddi ve şiddetli hi ı· hareket giis-
insafsızlrktrr. 1 ternıek znr·ur·et inded ir. 

O esnada yeni bir vak'a işittik, Sivrihisa r kny ,j Ne gaı·iptir ki arkadaşlae, bunu mer·a ret.l c söy-
makamı döğülnıüş ha y eet ettik. Va li il e temas !emek mcrhuı·iyetincleyim diı· ki bu harekete karşı 
ettik , sorduk ve anladık ki Serbest Fıı·ka heyet i ' mu kahil biı· h a ı ·ekct olmak maksadilc 10, 15 Halk 
ihti ya riyes inin başta olarak yaptığı hi ı· hal'eket : li'ı l'k;ı srna mensup üzalaı· toplaıımış l ııı· ve yıışa s ııı 
eseri olaı·ak kaymakama hücum edilmiş ve kayımı- .' Halk Fı,.kasr diye bağmmşl a ı· ve asay işi ihl al e

kanı. ağır bir ~mette ~aı·alaı_ımrştı~·· F ethi Beye .. : d_iyoı·lar ~iye te vkif edilnıi~l e ı·di~· ."e. hül~fım etiı~ı~
fend ı çok nıahırane bıı · şek ılel e bıı· rol yaparak ' zın tuttıı gu yo l o ka.dıu hıtııra f ımı ş kı kendısı

kabili izah olması güç olan bir maksat tesiri altm- ! nin ist inat e tti ğ i fızayi bil e t evkiften bir an hile 
da hu Cümhtwiyetin ya lnı z Dahiliye emınurların a ' feı·agat etm emiştir·. doğ ı·u mu ya.pmrştıd 
h ücü m ederken Adiiye memurlarma h ücum etme- i M eel is kü rsüsünde bunu i zn lı ve ifade ederken 
rneğ i bi ı· s iyaset oyunu olarak kull annnştıe. l el lı ct t c Hüküm et i n vazife] e e in i i fa ecleı·ken aldığı 

Ali Fethi B. -Hiç lıiı· siyaset oyuını değildir. · \·e J.:nlml e t t i ğ i esasl:ıi'ı d a im a tabii g ür·ürdüm , 

Vasıf B. (Devamla) - Zannecliyo nun ki Cüm-
1 ka lıni ede l'iın . F ethi Bey ve al'kadaslan kaclıır frr

Jıuriyetin bütün memurl arı ayni f ikre ve ayni ruha 1 kac ı olsa iclim belki başka tüı · lü sÖylerdim. 
ve ay ni idııreye tabidirler·. Bunların hepsi 'l'ürk ev- : Bir gün 1znıir·de otnruyor·duk, aı·kadnşlar cle
lüdıdır. H epsi ayni Dev letin kendil e ı·iıı e ınuayyen cli ler· ki Bonıuvada.bir polis vueulımıştuı·. Rvvelft 

1 

vaz if.eler tevdi ettiği şahsiyetlerdi ı ·. l ı: ind e n hiı· ı hu ııu ncl i biı· vaka olar.nk t elül.<ki ettim ; tııhl. {ik ct-
ziimr·eyi qok med ihkür bir smette a l krşlamak ye t ik , tt> tkik ettik, anl adık ki Ser·best Frl'lmya ı ·esmeıı 

di ğer zümr·ey i takhih etmek zannecliyomm sabrk 

1 

mukayyct hif' :ıdam kafayı tütsü ledikten sonı·a gc
Bıı şvekilin yapacağı bir hata olmasa gerektir. ce knhveclen ge~eı·ken mütemadi bie t elkinin cahil 

Ali Fethi B.-- Dahiliye ınemurlıımu da ınazm nılılarda yarattığı kin ve husumet in neticesi ola
gö rüyorum, a ldıl<'l a rı em ir·leri ifa ed i yo r· l ;:ı r. (Gii- ;·ak H a lk Prrkasından intikam almak sevclasrna 
1"iiltiile1'). düşmüş, hakmış Halk Fırka srııın mümessili olarak 

Vasıf B. (devamla) - F ethi ]Jeyefendi! six lıir polis g·örmüş ve ona çat.mrş biz seı ·!J cstçil e r 

söz söy l e r·ke ıı yerimden hi ç cevap ve l'mecliın; siz de hnlk~ ıla ra lıüyl e yapat'rz, diyerek bu aynen adliye 
ay ni nezn ket i ye süküneti gösteri n ix. Gn r iptir ];: i ta lı kikat.ındn var· ve mazlıuttur , ta b n n casını çeke
Seferihisnrda kaymakamı döğcnl er t evki f cdilemt'- rek za.va llı y ı gayet ağır bir sur·ette lmmr ıı clıı n ya
dil e. Arknclaşl ar; her ne sebepl e olur·sıı olsun, her ı ra la nııştır. N i ç in ~ Çünkü efendil er, h n lk kütlelcri ; 
hangi bir mürbir amil tesiri a ltmda olıırsa olsun vakayi ve hakayıka vesait n nokta i na za i'Tiıdnn ta
Hüklımctin bir memuru daynk yedi ğ i zaman zan- mıım il e nüf ıı z edcmiyeeck olan ha lk kütl esi, sistc
nediyorum ki Devlet in bütün otoritesi ve Hükümc-l matik mütemadi b ir propaganda ilc her hangi bir 
tin bütün otor itesi mevznhalı s tir· ve her· vn taııpe r- . zümre al eyhin e dııima tahrik ed ilirse ve brı talıri-
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katta hiç iıı saf görülmezsc elbette bn gibi vak'a- leri, o gece snnchklar açılırken dant ed ilmi ştir. 

larm zuhur edeceğ i t abii dir. Efendileı·; bu vak 'a Belediye sa tonunun ortasma büyük hi ı' masa kon~ 
dolayısite malıalil Hükümet , Bornovadaki Serbest muş. ornda bütün sandıkları mühürlü olduğu ha l
Fırkanın defterlerini istem iştir. B n deft erl erin de masa n m önüne konmuş, knprl ıı ı· nç ıl :ı en k frı'

tctkikiııd en sab it olnı ııştıır ki orada nıukayyct ka nıümess ill c l'i , fırkanrn giindrnl i ğ i heyet ve 

olan nza arasmda katiller, dolaııdırıeılar \' aı·dır, lıütüıı nuıtbuat müm essill cri oeaLla ik en onların 

lı n pisanc(len <:ıkmış olanla.ı· vardır ( ller yerele g·özleri önünde açılın rştrı ·. Fethi Brydrntliııin id

öyle sesleri). O halde arkadaşlar ; i ntilıap rey iniıı <.li:ılnl'ı t;ını:ınıeıı y:ı nlıştrr· ve ınıı;:ıl esef: kı;>ndileı·ini 

\'(' intilıap r cyi hakkmm tezalıür etmesi için eğer i ğfa l e tnıi ş l e ı·clir. Ke ndil e r· iıı e yalnıı ynzıııışlal'drl' . 

karşı taraf fı ı ·ka, adeele çok kı~· met veı·irsc denılıelP Rasih B. (Antalya) - Atl :ıtnıışlaı · cl ıı· . 

dtiği Ya zifcnin kıyınet ve clı emmiyetiııi hakiki hiı · Vasıf B. (Devamla)- İntihap cneünwniııin bü-

s ııı·ette takdir ctnwzse, zaııııedc ı ·iın ki her iki ta- tüıı n zası olduğu halde sandıkl a ı· açılnırştrr. Ar 

mfın da istediği maksadm lı as ıl olma:ına imkan kadaş l n r , en(' Üıneııin ynzclığr mazbn t ııda lıir tek 

yoktuı'. Bunu bit· cih ettcn tabii gii t'ÜL'Üm. Cüııkü saııdıktıı ufa k hiı· g-ed ik ve delik hulanı n nırşlııı·dr r. 

buyurdııklaı'ı veç lıil e 1\l er·li şt (· ki ınıınıkabPy i 1l'miıı Hatta lw ı ·ş r tnra f a7.asr ve ımıtlmat miiınessi ll eri 

ve o maksadr ciJc etm ek i<: in tc~t·kkül (•clvn \'( ~ or- hir· şey Jmlnlıilir miyiz di ye çok clilck;ıt ettilcl cri 

tıı ya atılan f rr·ka millet küı·süs iiııcleki ınn ı·ııkabc- halele hi ç hiı· şey tesbit edenıenıiş l t' ı' ve gazde

nin meydana gelm es in e iııti zaı· cclcnıezse, I nı kn- le rine ya 7.anıııımşlnl'C1rr. Bu snııclık l n rııı ac:ı ld rğı 

daı· sab ır· g-iisterenıezse \'C salıı r gider·eıııiyeı·pk Yakit tes lı it ettikl eri r eyclen yed i yüz ı·ey fıı z l a 

Joğruclan doğnı.va maksacla vasıl olm ak iç in tl'şki - (~ıkt· r . A rtık [•'ct h i Heyefe ndi insııf hn yuı·st;ıı laı· . 

l ut ı tııınanı olnın llı ğı hald e lıelNliye intilıalıatınn Dünyanın en kuvvetli teşkilntını yapalıilse l c ı·di 

gil' i şe rek rcy t oplamağa nıc!'lııır blırs;ı elbette 25 Jıiıı reyin Inı ka clar sarih Jıiı · şekiltle tesbit et 

kem iye te kıyınet verecekt ir·. nwğ·p i n ıknn lml ;ınınzlnnlı. Yelli y i.i z kaclııı· bir· 

F ethi Bey idllia bnynnhılaı· ki İzıııiı· iııtihaha- farkin trshit etnıişl e ı·dir. 
t.ın a fesnt loınşınıştır. Aı:kntbşlııı·; hıniı· ımntakıı 

l aı·ınfla biı' defa encümenleri teşkil eden n ;.-:a nııı 

nıühim biı· kısm ı k ar·şı :E ıı·k :ı fizası idi. C:e ı ·c k Inı 

zevııt ve g!' ı·e kse mütenıadiyen o sandık et ı'ntnıcla 

clolnşnn k :ı rşr fıı·ka nıPınnd:ın ş:ıy:ım h ayı·et biı· 

dikka t ile her g·iin atılan ı·ey l e ı · i t esbit ed iyo ı·lanlı 

ve her· gü ıı kaı·şr taraf gazetcle ı·i hn reylC'ri llC'Ş

r-ecliyol'lai'Clr. İntih:ıhntuı son gün l e ı·iııde hizznt 

k:ır·şı tarafın t es bit ettiğ· i nıikt:ır· takı-iheu 25 000 
küsııı· r ey iıli. Hn rey l e ı·iıı yeki'iıın hC'ı' giiıı kar·şı 

fırluı gaze1e l criııcle ııeşl'e clcl'l enli . Efeneli ler ; Inı 

sand ıkl a r taın:ım e ıı mühürlü o ldu ğu halele F'etlıi 

[{eyi n iddia ettik leri g- ilıi değ il , ]ı('[' k es in gözü 

i:inüııdC' açılmıştiL·. Hııttrı hen hu gibi şik~ yetleı·in 

vulnııı nu düşündüm ; aı·kaclaşla rl a g·örüştüm , ka
mıni hir mccburiyet yokken int i hap rncüıneni rei

si ne resm en k:ırşr fıekayr davet etsin Ye knr.:ı 

frr·kntlnn lıir heyet ge ls in dedim. Ka ı'ş r fn·ka ken 

di naml:ınna snl5hiyeti kanıileyi hni z üç zat göıı

clcrnıiştir. Arzıı ederlerse isiml er·iııi söyl iyey inı. 

D ed ik k i, hu e:Ekarr umunıiye iinüııd e ce reyan et

mesi l lızım g·e l e ıı hiı· şeydir· . Fakat lıütün halkm 

or·aya toplattırrlnı·a k lınnıın teminin e imklin yok

tuı' . Matlıu:ıt nıümessilleri davet C'cl ilmiş . 

Efendil e r; hnıir·de c:rk:ın knrşı fıı·ka gnzetele

ı·i l stanlıuld a (: ıbııı bütün g·ıızet e l t' ı · iıı nınlınhir-

l·~frml il rı·, saııdıklal' a ~ ıl llığı za nıaıı or·acl a hnsıl 

o l aıı yedi yü z r·eyi l<eııdil eı· iıw lıa ğrşlryonım. K en

dil (• ı · iııi ıı olsun, fakat acaba bıııııın l a iııtilı abr kaza

ilaraklaı · nııdıd Fakat bu farktan lzmir intilıahına 

fC'sat kaı· ı ştrnldrğrıır iclllia etmek nıunıf:ıl<ı haki

kat \'l' insaf değ·i l dir. 

Arkadaşlnı · ! kanuni mecburiyet o lmnllığ·ı lı nldc 

1zmir iııtih ap cn ci.imeni büyük bir t C'sanıüh gii. te
ı·t•rpk bi ı· ka ı·nr vermıştiı·. kaı·a ı· şııdıır: her n kşam 
rcylc ı · at ıldi ğ ı zaman rl'ylerin adPdi tesbit edile
eek ve hiı· nınzlnıt;ı yap ılıırak e n riimeıı ılzalm·r ta
rafından imza ed il ecckti ı·. Fethi BeyC'fcnd i soı·sun

lar, intih ab ııı sonuna kadar bu zab ı t l :ı.r tutul
muştuı· \'C intihap en c iiıncn i iiz :ı l :ın t araf:ıııdan 

imza o lunmuştur . VP hnıılnrrn i ~ iııcle knı·şr t araftan 
biı· çok zevnt varclu·. B!ıı :ıe ııal eyh tesbit edilen 

rcylC'rden faz la r ey a tıldığı takd in le lmıımı meyda

na çrkmamasıııa imidin yok id i. 
Halbuki arzettiaim gihi 700 fal'k ınüstesna ol

mak şartil e lıizzat kendil eri nin t esbit et1 i ği miktarı 

çckmem i ştil'. O halde iıı1ilıabatın Ilcılk Fn·knsr le

hin e tezahüı · etmesinin ('Il bnri z bir <k lilini inkar 

etmemek l fızımdır, bütüıı İzmiriiiere ceı'l'?an eden 

bu Jıakikatc müstcnidPn d iyonım ki orada çalı

şan bu kadar t emiz arkadaşlara da biiyle sahte

k/ırlık isnat ctmk, zanncderinı ; yüksl•k şahsiyctlc-
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rin vicdarnna hiç bir zaman yakışmaz. 
Arkadaşlar; Orada yedi sekiz mebus arkada

şımız, belediye reisleri, encümen azaları vardı, on. 
ların gözü önunde bu intihabat cereyan etmiştir. 
Bütün bu arkadaşlarla daha dün Fethi Bey de 
beraber çalışıyordu, bu sartekaı-lık isnadını Mil
let kürsüsünden temamen iade ve reddederiın. 

( Bı·avo sesleı·i ) . 
Büyük mesele olarak huyurdukları diğer bir 

mesele vardır. Bazı adamlar gelmiyormuş ismi Sa
diye imiş te Şadiye çıkıyormuş. 

Efendiler; bunu bilmem Meclisi Alinin neş
rettiği kanunu eğer okumuşlarsa bilirler ki çok sa
rihtir. Binaenaleyh nasıl olurda intihap encümeni 
Meclisi Alinin neşrettiği kanunun sarabati kar
şısında yalnız Fethi Beyefendiye hoş görünmek 
için bunu kabul eder ve yapabi lirele bu reyleri san
dığa atsınlar buna imkan yoktur. Bilakis muhalif 
bir fırkanın liderleri Millet kürsüsünde kanuna 
mutlak itaat tavsiye etmek mecburiyetindedirler. 

O halde kanunun bu sarabati karşısında intihap 
encümeni bunu kabul edemezdi. Dediler ki; cahil 
adamlar vardı, reylerini kullanamadılar. Efendi
ler, gözümle gördüğüm bir şeyi arzedeceğim, bir 
gün karantina şandığına bir efendile soma kızı 
olduğunu anladığım bir hanım içeriye gir·di, bu 
efendi bir arnele imiş, bir san 'atkar encümen kati
bi sordu; bendenizde orada hazır bulunuyordum. 

Nerede oturuyorsunuz~ serbest dedi, ne serbes
ti? serbesttir efendim. Canım efendim, Serbest Fır-

sm, hemşirem hasta, ben onun narnma atayım, 

kanun sarİlıtir dendi. Efendiler İzmir gazetelerin
de mevzubahs olan şikayet mevzuu budur. Sizi 
temin ederim ki belki benim de orada bulunmam 
karşı taı·af gazeteleri için bir vesile olabilecektir ki 
bu hadiseyi alarak efendim gelen reyler kullanıl
maırnştır, gelen müntaJıipler geri çevri lmiştir den
di. 

Bendeniz gözümle gördüm ve bunu vi cdanıma 

tabi olarak ve yalnız vicdanıma tabi olarak size 
arzediyorum. Daktilolar bırakıhnaırnşta reyler 
istediği mutemetlere yazdırılmamıştır. 

Efendiler her intihap encümeninde ve her inti
hap sandığı karşısında daktilolar mütemadiyen rey 
pusl ası yazmakla meşguldüler, Serbest Fırkaya 

rey vermek için gelen müntehiplerin büyük bir 
kısmı olnıyup yazmak bilmiyorlardı. Onun için 
bu vaziyet karşısında oradaki intihap encümeni 
zaruri olarak bu müsaadeyi vermiştir. Her yerde 
bir daktilo vardı. Gözürole gördüm. 

Bunların işleri o·üçleri Serbest Fırkanın pusla
l arını yazmaktı, verilen puslalarm yüzde doksaru 
daktilo ile yazılmıştır. 

Hatta· garip şeyler oldu. Serbest Fırka için ça
lışan memurlar talimat almışlar, bu tesbit edilmiş
tir. Hatta tahkikat yapılması için Hükfunete mü
racaat etmiştir, sonra ne oldu bilmiyorum. Bir 
Serbest Fırka listesi var, bir de Halk Fırkası liste
si var, düşünmüşler bazı adamlar ayırınışlar, Halk 

kaya rey veriniz, fakat ot.urduğunuz yeri tesbit Fu·kası için rey verenler, mülıim bir ekseriyetle o-

etmeğe mecburuz, nerede oturuyorsun, serbest 
dedi, olamaz dediler, serbest dedi. Sizi temin ede
rim efendiler, nihayet bendeniz müdahaleye mec
bur kaldım. Dedim ki ; baksamza arkadaş! Serbest. 
Frrkamn reyleri buradadır, bunu al sandığa at, 
amma evvela bnı·ada ismini bul, nerede oturuyor
sunuz~ O zaman kızına döndü baktı kızı okumuş 

bir lıarumdr, defter açıldı, baktık, diğer bir kızı 

daha varmış, fakat beeaberincle getil'diği kızın 

adı yok. 

Efendiler: münsif olmak Hizımdır. Bu kanun 
ilk defa olarak tatbik edilmiş , memlekette memle
ketin bütün hakkı intilıabatma mal ik ol an reyleri 
derakap yazamamışsa bunu isternek oradaki arka
daşlara karşı çok haksızlık olur, rey kağıtları 
asıldığ ızaınan her hangi bir vatandaş gil'er, tetkik 
eder, ismini bularnazsa tashih ettirir. Onu da 
yapamamışlar, bu efendinin reyi kullanıldı. Kıza 

dendi ki sen lmllanamazsm, heınşiı·en gelsin o at-

kuyup yazar takımmdandır, aldanılmasına imkan 
yoktur. O halde bir hile bulalım demişler, sonra ken
diliklerinden Serbest Fırka listesinin başına Halk 
:B...,ırkasınm namzetlerinden bir kaç isim yazmışlar, 
tabii listeyi gösteriyor, bir takım isimler var. Bu 

isimleei tanıyorlar. Halk Fırkasma rey veriyorum 
diye böyle reyler atılmıştır. Biz telaş etmiyoruz, 
biz bu vaziyeti ve reylerin neticesini hürmet ve 
iftihal'la karşılıyoruz ve karşısında hürmetle eği
liyoruz. Halbuki elimizde bundan başka daha bir 
çok vesikalar vardır, bunlar yapılmıştır diye inti

hapler hakiki cereyarum değiştirmek salahiyeti 
ne bende var ne de Fethi Beyefendicle ve bunu bir 
fn·sat telakki ediyor, feryat ediyor, bağmyor. 

Halbuki HükUmet vaı·, memurları var, Şurayi 
Devlet var, mahkemeler vardır, bu vaziyet görül
müş söyl enmiş ve kabili isbat bir hale gelmişse 
bulunup meydana çıkarır ve halleder. Yoksa arka
daşlar, Fethi Beyefendi yalnH7. mü erredata isti-
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naden kürsüde fesat karrştıl'dığııu iddia ederse için Serbest Cümlıuriyet Fırkası sayesinde bir fr!
beıı de bundan evvel yaptığım gibi yüzlerce misal caatin lıudusuna mani olundu. 
zikrederim. Arkadaşlar; Türk milletinin her hangi bir küt-

Fakat Fethi Beyefendi insaf etsin, ben de o lesi karşısında aziz orduyu ve onun timsali olan 
insafa iştirak edeyim. Reyler tezalım etmiştir. zabiti gördüğ·ü zaman dcrhal dağılır. Türk küt
Millet hakkı intihabııu kullanmıştır. Bunun halk lesi hiç bir zaman a ker·iu karşısında dağılmamak 

ve memleket üzerindeki manevi nüfuz ve tesirini ve askerin hükumet namına vereceği emrc itaat 
ve şeı·efini kürsüden fırkacıhk hissiyatma tabi etmemek gibi bir gaflet ve cinayeti irtildp edemez. 
olarak yapılacak propagandalada ihluJ etm.iyelim Orada halkın dağıtılmasma sebep olan yalnız Türk 
(Bmvo sesle1·i). askerinin yüksek manasıdır. Yoksa Dr. Bürhan 

Fethi Beyefendi sözlerinin, beyanatmlll son- Beyin manasız sözleri değildir ve eğer oradaki 
larında zanncderim biraz asabiyetin tesiri altında halk kütlesi dağılınasa idi Hükümetin otoritesi
cüınhuriyetin sarsrlacağındau, anaı·şi meydana ni temin için, asayişi temin için, vatandaşların 

g-eleceğinden. çok israr ile bahis buyurdular. Ar- hukukunu hayatını, varlığını temin için vereceğ[ 
kadaşlaı·; Cümlıuriyet bu milletin bir çok yüksek em iı·l e asker onu dağrtırdr. Onun için arkadaşlar 
fedakarlıklada elde ettiği ulvi bir müessesedir. fı rkaya büyük vatani bir şeref izafe etmek arzusu 
Kıymetli bir varhktır. Fethi Beyefendi gibi hic; ne kadar meşru ve makul olursa olsun bu gün bir 
şüphesiz eümhuriyetçi olan bir arkadaş Hükmete fırka lideri Millet kürsüsünde söz söylerken as
ve hükümetin her hangi bir icraatına hücum et- kerin otoritesini, askerin nüfuzunu, askerin kud
mek isterken bu yüksek mevzularr kullanmaktan retini , her hangi bir şahsm tesil'ine müsavi tutma
ihtiraz buyursuıılar. İntihabatta serbest rey veril- ması l azım g·elir ( Bnıvo seslm·i). 

memiş, belediye intihabatrnda bu sabit olmuş, Fethi Beyefendi buyurdular ki; bizim frrka 
binaenaleyh cümhuriyet sal'sılacaktır,ana rşi ola- Büyük Gazi Hazl'etlerinin tasvip ve teşvikı ile 
caktır sözleri ya biı· maksadr mahsusun zebunu oln- ınemlekette murakabeyi meydana get irmek maksa
rak söylenir ve yahut irade ve itimadın zafr altın- dile teşekkül etmiştir. Arlwdaşlar bu sözlerin ma
da söylenir. Ben bunun tamamen aksini iddia ede- nasrnı, maksadını biz intihap sıralarında da halk 
rim. Türkiyede cümhuriyet müessesesi, cüıulıuri- kütleleri a msında daimi surette yapılan propağan
yet varlığı her hangi bir intihapta vatandaşlar daların şümulü içerisinde tetkik etmiş ve anlarnış 
arasında tahaddüs etmesi tabii olan bir mücadele adamlal'ız. İzmirde gördüm. Yeni frrka bütün du
neticesinde sarsılamaz. Anarşi meydana gelmez. varlam ve hel' tarafa, dükkanlam, kapılara asmak 
Çünkü bu memlekette iradei milliyenin timsali için, yapıştmlmak için bnstrrdığı beyannamelerde 
olan bir meclis ve ona istinat eden bir hüh.ılmet Büyük Gazinin emı~ile teşekkül eden Serbest Cüm
vardır. Onun kullandığı meşru kanunlar vardır. huriyet Fırkası şunu, bunu, vatandaşiara tavsiye 
O kanunun müeyyidi kuvvetl er vardır. Bunun kar- eder ve şunu ister demiştir, yalmz o büyük ismin 
şısında cüret gösteren her hangi bir kuvvet da- altında neşredilen bu beyannameler içinde de şe
ima çıgnenmcğc ve daima mahvolmağa mahkum- ker ve petrol meseleleri de çok büyük bir yer tut
dur. etekim oldu. Arkadaşlar, F ethi Beyefenui muştm. Efendiler, bu yalnız mahalle aralarında 
müessir bir şekil vererek Antalya hadiselerinden yapılan bir propag·a ııda değildir, gazetelerde de 
bahis buyurdular. askerin oraya sevkedildiğinden intişar eden fırkaıun r·esın'i beyannamesidir ve 
bahsettiler. orad<lk i Serbest Fırka ocak heyeti diyorlar ki 

Bilmiyorum, eğer nutuldarmr okuyara.k söyle- İzmiı· halkı bize rey versin, bize rey verirseniz si
meselerdi heyecana tabi olarak bu şekilde bir be- ze şekeri ucuz yedireceğiz, petrolu ucuz vereceğiz. 

yanat yaptıklarına atfedeccktim. FaJmt söylenen Efendiler bundan başka halkı irşat için fikirler 
nutuk yazılmış, hazırlanmış ve kelimeler tartrla- yoktur. 

rak ondan sonra burada okw1muş bir nutuktur. lntihabat mücadelesinin ınevzuu Serbest Frrka 
Dediler ki: asker geldi, dipçikle orada asayişi noktai nazarrndan; şeker ve petrolun ucuzluğundan 
ihlal etmek İstiyen halkı dağıtmak istedi. AllaJı- ibarettir. Hatta bir o·az te ertesi günü neşrettiği 
tan ki Dr. Bürhanettin Beyefendi ortaya çrklr. mczahi bir fıkrada '' Ey lzmirliler.! kazanlarmı
':atan__rıerverane b~· ~is ~le or~daki halkı ikna et-Iz~ ~azır·!ayııuz , yalunda bol bol reçel yiyecek
tı, dagrttı. Onun ıçın bır hadısc olmadı ve onun. sııuz, dıyerek yazdı. Bu propagandalar İzmir mu-
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hitinde hulzikat en gülün~ det1ikol1ulat ınevzuu ol- mektupta da yok mudur Fethi Beyefeneli! 
muştur . Pakııt beyan name üzeı·ind e Büyük Gazi- Ali F ethi B. ( Gümüşane) - Bana yazı l an nıek-

ııiıı enwi il e olıın fırka diyerek çok büyük sözler tupta var mıdır Vıısıf Beyefendi.'? 
vardır. Vasıf B. (Devamla) - Şu mektupta var, yahut 

Arkadaşlaı·; bu vesileyi hi ç bir za man ih!Dl et- şu beyannameele var, O azi Hazı-etleri fırkası 

ınek ve k aı::ı rma k istemem. l•,ethi B eyefendinin akalliyette kalırsa onun başına o·eçeeekl er ini söy
ynptığı ist izah da l ayısil e mil letin vekil i olarak k en·· l enıişl erdir. Aksini idd ia ediyorsanız lütfen söy
cli lerin e cevap verirken kendileri temas buyur- leyin iz. 
duldan _için beııinı de milletin biL· vekili olarıık Rasih B. ( Antalya ) - lş l erine ge lnı ediğ i için 
bu husustak i ııoktai ııa zadanını söylemeğe hakkım okuınıımışlaı·dıe . 

var·dır. Büyük Gazi hi s şüphesiz iclea li olan ve Vasıf B. (Devamla) - \ı ·kııtlaşlııı- , C:azi Haz
zaten yüksek hııml el e ı·l ( ' , mis li bulunnuyan ham- retlc ı ·ine Halk Ji'ı ı·kasıııdaıı çekil teklifini ynpuuık 
lelerle t ahakkuk ett ird i ı} i cümhuı-iyeti daha kuv- bilmiyorum ıı e dereceye kadaı· m~inıkündüı· ve 
vet li hir surette cfkün eiha nıı g-östeı·mck için bir kab ildi e. Çün kü elbette dalı a d ün fırkaımzm sakafı 
nınha l efet fırka sııım t cşekkülüne münuıııaııt hu- a ltmda bizimle h • ı·aber bulunan arkadaşlar tlünkü 
yuı·maclılar. fırkal armın ve scııelen1enbcri i~:iııde yaşadıklan 

ı;;feııdil cr ; im lıeı·e l zet i n çok yükse k manası fn·kanın nizaınnamesini bilirl er, biz im cümlnı r iyet 

vaı·dır. 'l'a rilı bunu kayıletın •m işti r. Efkan umu- Halk Fırkası nizamnamcsindc başta altı maddei 
ıniye ve hıılk üzerinde çok ııııfiz, ç:ok yüksek ve siyasiye vardır, ondan so;n·a da diğcı· madd eler bu 
hihudut biı· mu habbet ve tesir· kazanan yüksek maddeleri kongı·c kararı dcğiştirebilir, fakat Uazi 
şahsiyetler kendi elle rilc l< arşısına rakip frr·ka ÇI· Hnzı·etleri çok haklı olarak hm· zaman o lduğu gi
k a.ı·amaz l ar . ( ill/; ·1.~ /cır ) . bi ı.ı;ı.ıyet dü ı ·hi ıı:ııı e düşünerek nizanınamey i yap-

Oazi lmııda da biı· istisna oldu ,.c on se ıı edeıı tıkları zaman nizamnanı enin başı:ıa koydukları 

be ı ·i bütün inki l fıp l al'l yıı paı·keıı ist inat ettiği fn·- a l tı maddenin a l tına bir madde ilave buyuı:dular 

kasmm l< aı ·şrsıııda başka biı· fıı·kamn tcşekkülüne ve cl edi l eı· ki (bu mevadı esasiye hiç bir veı;hile 

müınanea t l.ıuyurınadıl aı·. A ı ·lwclaşla ı· ; ( 1 nzi Hıı z- kab i 1 i telıd i 1 <..l e<>· il diı· ) . Bu nı ev adı esas i yede 
ret ler i nıümanaat lmyursa laı·d ı bu gün rnmakabe- lı at ı·l aı·srn ız cünıhuı·iyettir, ha kimiyeti nıj lli yediı· , 

den bu kada ı· yüksek ifadelerle bahseden arka- l üyis i ziındiı· , ve sa iı·e. Ayni ıamanda bu madde
· daşlar hi ı,: bi r zaman vatani vazifeyi yapımyacak- lerd en birind e deniyor ki Cüıulıur·i yet H alk F'ır·ka-

la rdr ( Alkı~lar). smrıı bani ·i ve reisi nınnınis i Gazi :Mu~tafa Kemal 
Ynlmz lıi.itüıı mem leket bi lir· ve elbette milletin Hazl'ctlcridir. Bu maddt•i csıı:-;i ye hiç bir veçlıile 

vekilieri çok ey i bilirler ki Cıızi Ha zretleri bu fır·- değişenıez (tllkışlcır) . , 
kanm tcşckk üliinc mürnanaat etmedikleri zaman, Arkadaşlaı·; Cüınhuriyet Halk Fıı·kasr kendi 
yazdıkl a n mektupta, ben Ciinıhuriyet Halk Fırka- kendine teşekkül etti , toplandı düşündü taşındı , 

smııı reis iyim. ve icap ederse fıekam akalliyette nznıı uzadıya götüştii, münakaşalar yaptı ve niha
kalır·sa Re i sicümlı.urluktıın çeki lerek akalliyet fır- yet içimizelen r eyi hafi ile Oıızi Hazı·etleriııi mi 
kasııırn başına g·eı::eceğ iın buyurmuşlardır . intihap etti 1 (Hcıdiscıttcın ç:ıht1 sesleri) Hakikat 

Efend il er; bunun manası o kadar bar iz, o k a- bumudud 
dar sarihtir ki ( Anlıycınlcıı- i('in sesleri) . Hi ç şüp- Efendi le r·, Cümhuriyet Halk Fırkası memleketi 
siz bu kadar sene po l itikacılık yapan arkadaşlarrmı- haHisa , zafeı:-e isal eden, lVIüdafaai Hukuk Cemiye
zın bunu anlamamasın a imldi.n yoktu ı · . E ğ·e r· aksi- tinin iıntidadıclır. Asker! zafer tahakkuk ettil<ten 
ni söyliyorlarsa o halde anlamamak ic;:in bir· kasti so nra , memleket düşman istilasmda n ktutulduk-
mahsuslan vardır. 

Ali F ethi B. ( Gümüşane ) - Buynrcluğunuz 

şey bana ver·ilen cevabi mektupta yoktür. Akall i
yet kelimesi yoktur, evvela mektubu okuyun da 
ondan sonra uzun mütalealar· yürütüıı . 

Vasıf B. ( Devamla ) - l•,ethi Beyefendi mek
tupta yoktur dediler·, fakat kendilerini çok sirıir

lenclirmiş olan Yunus Nacli B eyefendiye yazılan 

tan sonra, Gazi yüksek kafasında hazırladığı içti
ınai ve idar·i inkilaplai·ı yapabilmek için siyasi 

bir teşekkülün, taazzuvun meydana gelmesin i lü
zumlu buldu ve Türkiyenin her t arafmda seyahat
lar yaptı , halkla yakmdan temııs etti , seyah~tla
rından sonra geleli H alk Fırkasmr teşkil etti. 
H alk Fırkasının yaptığı eser oııundur . Fırka onun
dur, fırkayr teşki l eden aza ııasrl sonuna kadar 
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ondan onun eserinden ve oııuneserıuın yaptığı ta- , Fethi Beyefendiyi daima l\'lillct klin;üsüm1c hakika
rİlıten ayrılmıyorsa bu yüksek ve şerefli tarihi yara- · ti ifade ederken görmek itıtcrim ( Bnıvo iiCslcı-i 
taıı ·Gazi Hazretlerinden nasıl ayrılabilir ( Bmvo i alkışlar). 
sc:leri, alkışlaı) . Bu kadae saı·ih birhakikata rağ- Hayrettin B. (Balıkesir) -Efendiler, Serbest 
men ) ani fırka~'1 teşkil eden arkadaşlanmız ınüte- : -fırkaııııı Muhterem !.~ideri F'ethi Beyefendinin 
madiyeıı bu mevzu üzerinde efki'trr umumiyede pro: 1 Balıkesi ı· belediye intihahatma müdahale olduğı1 
pagaııdalaı· yaptılar. Fethi Beyefendi bizzat bunu : hakkındaki silü'iyet ler i dinledinı. Bn hususta Halk 

1 ' 
yaptı demiyorum, bunu biliyorum, fakat teskilftt- i Fırkası etsk il atı nıüsteki vaziyette bulunması la-

• 1 • ' 

ları bunu yapmıştır. , zım gelil'ken ga ı.·iptir ki , Serbest Fıl'kamn nınhte-
Efendileı·, bütün halk kütl eleı·ini teşvik, tazip ! renı Li derini buı·ada davacı mevkiinde görüyoı·uz. 

kelim elerile tehyiç etmek lmdretine ımilik değil- Balıkes i r belediye intihabı şu suretle cercyan 
dir. Bunu mahztu· görmek lazımdıı·. , etmiştir·. Belediye meclisi ınalır-a halka bir· teşki-

Teşvik , tazip, emir kelimelel'ile efkaı·ı umumi- : !at olmak üzere intihap şubelerini beş muhtelif 
,yeye bu tarzda hitap edi ldi ğ· i zaman, efkan umu- ınıninkaya ayırmıştır. Serbest F'ıl'kanın Heyeti 
ırıiye zannediyor·du ki (lazi Hazretleri bu frrkayr ; Idaresi makamı vi layete lıir kıt'a arzuha l ile mü
da istemiştir. Kanaatİ uınumiye bu idi Efendiler. mcaat ederek iııtihap şubelerinin bıı mevkilerden 

Fakat hakikat daima lıakimJir. Hakikatı örtmek kaldınlımısrıu ve intihııp encümeııııuıı yeniden 
istemck çok müşküldür , ne yapılsa nihayet veka,yi teşk ilini talt'p ve dermeyan etmişt iı ·. Mevzu şika
vc hadisat bunu bariz bir sur·ette gösterir. Cazi yet şu idi: (hJ.ya, iııtihap şubeleri Halk Fıl'lmsı 
Hazretl eri yaptığ·ı bcyaııatla bu hakikatı tekrar · ııahiye şnbe l e ı·iııiıı yııkıııında teessüs etmiş ve 
ifade ettiği zaman memleket hakiki mııııayi anla- iııtihap e ıı cümeni münhasıran Halk Fıekası teşki
mağa başladı. Fethi Beyefendi telaş buyunnasmlar. !<ltına mensup olaıı zevattaıı tcrekküp etmiş vali 
İzmire ilk defa gittikleri zaman , seyahat yaptıkları hu istidayi aleltısul belediye mcclisiııe havale 
zaman gördükleri alkış devam etmiyorsa ve gördük- ediyoı·. 
leri alk ışrn manasının; bu intilıabııı neticesinde aksi Belediye ve İııtihap Eııcüınt·ni Reisi IJn istida-

tezalıül' etm i şse Gaziniıı, fikrin in hakikatm memle
ket tarafından anlaşılınası anıi l olmuştur. 

Bu nihayet akli selimin g-alcbcs idir ( Alkışlcw) . 

Arkadaşl ar; sizi faz la yornııık istemem, elb('tte 
Hükumetimiz Fethi Beyefendinin serdcttikleri id-

yi encüıııeııc ve inthap a. za l aeıııa olmyo ı·. Encü
rneni iıı tihııp azalıırr s iııirl eniyo ı · l aı·. Kendiler·iniıı 

tnmameıı kaııuııi bir şekilde tcşekkül etti ld erin i 
ve intihap şubeleı·iııin ahkamr kaııuniyeye tama
men nnıvııfık bir sur tte te-feik edildiğini ileri 

dialar karşısında icap eden ınüdellel ve vesaika sliı·üyorlar ve madam ki, Serbest Frrka kendileri 
müstenit cevapları vereceklerdir. Yalnrz İzmir in- ne ademi itimat derıneyan etmiştiı· , bunu izzeti 
tihabatnıda çalışmış bir arkadaşrnız srfati le yapılan nefis meselesi telakki ediyorlar· ve müttefikaıı is
ittihamların , istinatların mahiyctini cfkarı nınnıniye tifa eeliyorlar ve bu suretle lıelediyeyi yeni bir 
karşısmda tebarüz ettirmeyi vatani bir vazife t clakki nıüşklila.t karşısında bulnndunıyorlaı·. 

ediyorum Muhtcrcnı Fethi Beyefendiden çok rica Belediye yeni intihap encümeni teşki li iztirarr 
ediyorum, muhalefet lideri olmak kolay bir şey kaeşısmdadrr. A lelusul mahallata t ezkereler gön
değildir. Çok sabra, çok metanete, çok sükfıne ih- deriyor·lae. Mahallfıt muhtarları usul ve kanun da
tiyaç vıırdır . ir·esinde ikişer miimessil iııtihap ed ip gönderiyor, 

Muhalefet fn·kası yapılmak istenildiği zaman mümessillee huznrunda bu (60, 70 ) kişinin nıuvace
uzun bir müddet bu ınurakabcnin eyi yapılabilmesi hesinde kura çekilerek yeni intiha pcncümeni 
için akalliyettc kalabilmek cesaretiııi göstermek la- seçiliyor. Yeni intibap encüıncni işe başladıktan 

zımdrr. hiç şüphesiz kendilerimle bu cesaret var- sonra Serbest Fırka H eyeti İdaresinin sırf ar
dır. Yalnız istical eelipte şu veya lıu maksadr elde znsunu tatmin maksadilc intihap şubelerini mm
etmek için küesüdcn söz söyled ikleri zaman mahalli takalardan ilga ediyor ve yalnrz belediyede kal
teşekküll erinin kendilerine yazdıkları her şeye ta- masmı tahtı karara alryor. Bu arzularnun isaf' 

mam inanmasrn, çünkü o mahalli teşekküllerinin edi ld i ğinden şımaran Serbest Fırkacılar meta·· 
milletlerini mazur göstermek için tasni ettiklerine Jiplerini t evali ctt iriyorlar. Bundan sonra inti
daima inanll'larsa bu izahattan tamamen anlaşıl- hap başl ıyacaktır. 1ntihap başlamazdan bir gün 
dığı veçhile çok fena bir vaziyctc düşerler. Ben evvel Serbest Fırka Heyeti İdaresi makamı vila.yctc 
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ve encümen intihap rmsıne resmen müracaatla 
kanunen teşekkül etmiş bulunan ve intihap hakkı 
yalnız kendilerine ait olan intilıap encümeni a.za
larına zamimeten ve füzuli olarak hariçten, yani 
kendilerinden iki mürakibin cncümeni intihap nez
dinde bulundurulmasmı talep ve iddia ediyorlar. 
Sokaklarda, çarşıda, pazarda kanun isteriz diye 
bar bar bağıran Serbest Fır~anm erkan ve mensu
bini bu suretle gayri kanuni, fevkalkanun meta
lipte bulunuyorlar. 

2 inci bir talepleri daha vardır; bu da intihap 
sandığınm başında kendilerinden iki muhafız nöbet
çinin daimi olarak bulundurulması keyfiyetidir. 

Sokaklarda, çarşıda, pazarda kanun isteriz diye 
bağıran Serbest Fırkanın erkan ve mensubini in
tihap sandığmm, Hükümetin ve kanunun tahtı 
emniyet ve siyasetinde olduğunu ankastin unuta
rak milletin arasını ihtiva eden bir sandığın bir 
talum haydutların, bir takım eşkiyalarm , serse-

. rilerin eline tevdi etmek istiyorlar. (Şehi unutma
yın sesle1·i) . 

3 üncü bir talep daha vardır. Bu talep intihap 
sandığımn başmda kendilerinden katip bulund1ı 
rulması keyfiyetidir. 

Encüıncni intilıap azası baştald gayri kanuni 
olan iki talebi reddediyor. Katip bulundurul
ması meselesine gelince ; kanun bunu encüme
ıı ı intillabın ihtiyarma bırakıyor. Encümeni 
iııtihap dilcr hariçten katip bulundurur, diler bu
lundurmaz. Maahaza Serbest Fırka heyeti idaresini 
tatmin maksadilc Iditip bulundurmağa muvafakat 
ediyor. İster katip bulundurunuz, ister daktilo 
btılundurıinuz, ister matbaa getiriniz diyor. 

4 üncü bir talep daha var. Bu talep müddei 
tunumidendir. Bunlar bir kıta arzuhal il e müddei 
uınumiye müracaat ediyorlar ve pazartesi günü 
saat dokuzda belediye intihabatı icra edileceğin
den sandığrn temhir merasiminde bulunmak üzere 
vakti muayyende belediye dairesine teşrifiniz rica 
olunur diyorla l'. Vazifesini ı:ok müdrik olan müd-

. dei umumi bı:1 hususta kendisinde bir sıfat ve sala
hiyet olmadığİm tebliğ ediyor ve tal eplerini red
dediyor ertesi gün saat dokuzda intilıap başlıyor. 

Belediye H eyetinin cncümeni intihap ve halk huzu
runda sandık muayene edilerek merasimi mahsusa 
ile temhir ediliyor ve intihap başlıyor. Reyler atı
lıyor. Saat (ll ) de başta Serbest Fırka heyeti ida
resi olmak üzere bir cemmi gafir belediyenin önüne 
geliyorlar. Kanun isteriz, hürriyet isteriz diye 
bar bar bağırıyorlar . Velveleyi ayyuka çıkarıyor-

lar. Yani bir gün evvel reddolunan gayri kanuni 
taleplerini gayri kanuni surette aktolunan mitingi 
ile protesto ediyorlar. Bu "'elen cemmigafir bele
diyenin etrafını zincir halinde ihata etmiştir. Es
haiJI ara bu zinciri yararak reyin i istimal etmek 
fırsatnu bulamıyorlar. 

Çünkü Serbest Fırkacılarm maksatları esasen 
hal km re yi ni istimal ettirmemek ve intihabı işkal 

etmektie. Selameti intihap tamamen münselip ol
muştur. Keyf iyetten vali haberdar oluyor. Alela
cele belediyeye geliyor. Manzarayı garüyor. Serbest 
Fırka eleınanlarım, heyeti idaresini nezdinc celbe
diyor. Şikayetlerini, taleplerini dinliyor. Şikayet

lerinin, taleplerinin gayri kanuni olduğunu kendi
lerine ihtar ediyor ve dağılınalarmı emrediyor. 
Dağılmıyorlar. Bu şekilde toplanma tecemmü ka
nunu alıkamma mugayir olduğunu ve dağılmadık
ları takdirde teceınmü kanununun ahkaınmm tatbik 
edil eceğini ihtar ediyor. Yine dağrlmıyorlar. Kah
rolsun Hükumet diye bar bar bağırıyorlar. Valinin 
huzurunda kalırolsun Hükumet demek şam edebe 
ınuvafık olmasa gerektir. Vali bu defa bu cemaati 
Polis kuvvetile dağıtmak mecburiyetinde kalıyor, 

bunlar alelusul nare atarak yaşasm hürriyet, ya
._;asm Serbest Fırka, kal1rolsun Hükumet diye bar 
bar bağırarak bu defa faaliyetlerini malıallata in
hisa ı· ediyorlar. Kapı kapı dolaşarak Cümhuriyet 
Halk Fırkasma rey verenleri tehdit ediyorlar. Ren
cide ediyorlar .. Burılar sokak sokak dolaşarak ka
nun isteriz diyen bunlar, hallun en mukaddes hak
Iuna t ecavüz ediyorlar. Hürriyeti bizzat kendileri 
selbcttiklcri halde lıicap etmeden sokakta, çarşıda, 

pazarda hürriyet isteriz, kanun isteriz diye bar 
bar bağırıyorlar. · 

Cümhuriyet Halk Fırkasma rey verenlere boy
kot tatbik ediyorlar. Bu boykot elan Bahkesirde 
kemali şiddete berdevamdır. Düşününüz ki biz 
vatan düşmanıarına bile boykut tatbik etmedik. 
Edemedik değil, etmedik. 

Belediye uruuru idare müdürü Haşim Beyden 
bir hafta mukaddem almış olduğum bir mektubun 
bazı fıkr'alarım müsaadenizle okuyacağım; hanemi 
tebdile mecbur oldum, çünkü her akşam kapıiUn 
önünde ta besabah ' 'yaşasın serbestç1ler, yaşasın 
F ethi Bey, kahrolsun Hükumet kahrolsun Halk 
Fırkası diye bağırıyorlar. Bu gürültüde bütün ef
radı ailem ve komşularnn hastalanmışlardır. '' Şu 

halde bir vatandaş meskeninde mahrumu huzur
dur. Bu gün meskenini terkeden bir vatandaş bel
ki yarm terki diyar etmeğe malıkumdur. Bundan 
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sarfmazar ediyorum. Para ile adam kandırıyorlar. 
Encümen intihap azalarından Şeremenlizade Sıtkı 

Efendiyi Serbest Fırka azasından biri clükkana ça
ğırıyor; önüne 1500 lira koyuyor al btı sermayeyi 
diyor. Çekil bu Cümhuriyet Halk Fırkasından 
ve encüınenden de istifa ct diyor. Sıtkı Bey, ben 
akide ve imaıumı para ile satan betbahtlardan de
ğilim cevabııu veriyor. İzmirliler mahallesinin ima
mı Hoca Osman Efendiye 300 lira gönderiyorlar. 
Halk Fırkasından istifa et diyorlar, bu hoca efendi 
son derece fakir ve muhtaçtır. Fakat o ihtiyaç 
içinde olduğu halde zillete düşmek istemiyor. Bu 
mazbut seciyeli hoca paralarmı suratıarına fırla
tıyor. Ben para ile imamını değişmem diyor. 
Memleketimizele şayanı hürmet böyle seciyeli 
ve vatanpeı·ver hocalarımız pek çoktur. 
İııtihabm ikinci günü yine başta Serbest Fırka 
Heyeti İdaresi olmak şartile bir cemmi gafir be
lediyenin önüne geliyorlar tezahürat ve nümayişte 
bulunuyorlar. Bu günkü tezahürat ve nümayiş 
bir gün evveline nisbeten daha mütecavizaneclir. 
Bin kişi tahmin edilen bu kafile on 
sekiz yaşından aşağ'r mektep çocukl arr 
haı·eketleri kammen cuı·um teşkil etmiyen 
belediye intillabile asla alaka ve münasebeti olmı-

kabilinden malıallata bir çok uygunsuz haller de
vam ediyordu. O gün sabahleyin erkenelen niebus 
arkadaşlarımla beraber vaziyeti yakından: 1gör
mek ve tahkik etmek üzere Aziziye Mahaell
sine gittik, bir kahvede oturuyorduk, bu esnada 
Serbest fırka el emanları kollarmda beyaz şerit ol
duğu halde kapu kapu dolaşıyorlar'dı; verği yok, 

yol parası yok, şeker bedava ( Gü1·ültiiler·, nasıl 

olur sesleri). Allah bizimle, peygamber bizimle, 
sakın Halk Fırkasrna rey vermeyin, Serbest Frr
kaya verecek iniz, Halk Frrkasma verdiğiniz tak
dirde düşünün, bir kısım kadınları mürit ve müri

deleri bu civarda bulunan Ziya B. Camisine dol
durmuşlar; başlarıııa Uşakı tari ka tn şeyh lerinden 
Yorgancr şeyh Hasan nammda ümmi bir adam htm
lara drektif veriyor. 

Bunu müteakip bir alay galiyor, bu alaYill. ba
şında Serbest Fırkanm şimdiki heyeti idare reisi O· 

lan zat bulunduğu halde kalırolsun Hükumet, kah~ 
rolsun Halk Fırkası, yol parası yok, vergi yok, aha
li vergi vermiyeeeğiz diyerek nizarnı içtimaiyi yık

maga matuf olan bu propagandalardan başka bu 
esnada Hükümetin şahsiyeti maneviyesine galiz 
küfürler, şcni küfürler savuruyorlardı. Bu alay · 
geçti gitti, Bu vaziyctten son derece müteessir öl

yan, gayri mükellefler, işçi kadınlar, müritl er·, 
duk. Bu vaziyeti orada müşahede eden kırk elli 

mürideler, esnaf çıeakları , atnele ... 
Aağoğlu Ahmet B. (Kars) _ Sefiller, perişan- kişi vardı. lVIebus arkadaşlarımızla beraber bu 

ı kırk elli kişiy i aldık Hükümete getirdik. Vakit sa-ar ... 
· Hayrettİn B. (Devamla) _ Birde bunun yanın- bahleyin çok erkendi. Valiye tefonla haber ver-

da yine en ziyade nazarı elikkati eelbedecek olan elik Derhal Hükumetc geldi. Biraz sonra da müd-

Balıkesir belediye intihabile asla alakası ve müna-
sebeti olmıyan hariç vilayetten, civaı· kazalaı·dan 

sur·eti mahsusada celbettikleri sabıkalılar, bir· ta
kım şakiler kollarının altında birer kama, belle
rinde birer tabanca olmak şartile inkiHi.p yapaca
ğız, dağa çıkacağız , sila.hlarrmız hazırdır diye bar 
baı· bağrrıyorlar. Bu zümre tezahürat alayına r ev
nak ve kuvvet veı·en başlıca kesafett ir. Bu günkü 
tezahürat biraz daha güçlükle dağıtrlabilmiştir . 

Ondan sonra vali Serbest Fn·ka erka.nnu, eleman
larını nezdine eelbederek bu hareket tekerrür et
tiği takdirde tecemmüat kanunu ahkamı tatbik edi
leceğini ve dökülecek vatandaş ve masum kanın
dan mes'ul olarak, müşevvik ve muharrik olarak 
kendilerini tanıyaca.ğım ihtar ediyor ve bunu ihta.r 
etmiş olmasına rağmen ertesi gün, yani intiha
bm üçüne ügünü manzara tamamen iğtişaş , ihti
tlal, anarşi vaziyeti andırıyor. Sanki vali , sen 
bize nasihat mı ettin, al senin nasihatma cevap 

dei tımtımı' g·eldi. Vali ve mu''ddei tımtımiye vazi
yeti izah ett ik. lVIüddei umumi yegan yegan elli 
]<işinin if:ıdesini aldı ve hala t a kib:ıt devam etmek-
te d k 

lVIahallfıtta hafrz haıınnlar tarafından mevluclu 
şerif tilavet olunuyordu. Bir takım softalar bo
zuntul arr kapu kapu dolaşarak Allah bizimle, din 
bizimle, Paygamber bizimle; iman bizimle, Allah 
tarafma gelin , P aygamber tarafına geliniz gibi' saf. 
satalarla halkin akidesini tağş i ş ctmeğe çalışıyor

lardı. Bu günkü tezahürata Hazreti Salihin devesi 
gibi süslü develer de iştirak ediyordu. Arkadaşla
rımrzıdan Antalay Iebusu Cemal Beyefendi bu 
ınanzara karşrsmda şu la.tife mevzuunu bulmuştu : 

Bu alay Serbest Fırka alayı değ il , sürre alayı 
demişti de hepimiz gülüşmüştük. Vaziyet tama
men isyan ve anarşi halinde idi . Sokakta çarşı için
de, pazarda dağa çıkacağız diye bar bar bağıranlar
dan birine sükfıt ihtar eden Keçeci zade Memet 
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Beyin göğsüne bu haydutlardan birisi tabancasım 
daya;ı:ıuştı. 

Bu genç çocuk haydudun 
rüververini elinden alıyor, diğer 

lar, tam silfth patlamağa remak 
zabıta müdahale ediyor. Vaziyct 

bileğini büküp 
şakiler gel iyor
kaldığı sırnda 

tamamilc anarşi 
ve isyandır. Hükumet; ciheti askeriyeden müza
hir kuvvet i sterneğe mecbur ·o lmuştur. Kolordu 
K tımandanı Serbest Frrka elemanlarını nezdiııe da
vet ederek .asker kuvveti istimal edileceğini ve va
tandaş kanı döküldüğü takelirde bundan mes 'u lsü
nüz diyerek kendilerini akli selime davet ediyor, 
bunlar· cevaben diyorlar ki , biz ipin ucunu elden 
kaçn·dık ve vaziyete hakim ol aımyoı·uz. Kemali 
aciz ile it irafta bulunat'ak siz bilirsiniz diyorlar. 
Bu vaziyete Şuur·i Bey şahit ol ımışttll'. Öyle mi 
Şnuri Bey ~ · 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) - Doğr·u. 
Hayrettin B. ( Devamla)- Biz ip in ucunu eli

ımzdan ka çırClığnmz dediklet·i zamanda vaziyetİn 
vciıamcti bir· kat daha artmış o lu yoı·clu. Maalesef 
hu anarşi Seı·hest Fn·ka n::ıım alt ın da cereymı 

ediyordu. Bu isy:ının hedefi ncı·eye ınütcveccihti. 

Bunu an lamak l aznndı. Hacıya kubedeıı , devrişe 

tekkedeıı , serhuşa meyhaneden, softaya medrese
den, cah il ve müteassrp insanlara şapkadan, festeıı, 

sarıktan, küylüyc esnaf ve tüccara vcrgi<len bahset~ 
rnek ve lı cr nabza ayrı ayrı şrrbct verilmek surctilc 
lı al kı bir nokta etrafında topla.mak istiyorlardı. Bu 
hi ç bir zamanda siyasi hir fırka vaziyctinde değil 
biı· anarşi teşkilatı idi. Köylüler ııkrıı alun dük
kanlaı·da fes arıyoı· l ardr. Belediye iinünde teza
hilrat icm edi lir·k en softa hozuntul:ın din kurtn
lu yoı> diyerek vced gelip ağladıldan saklanacak 
giz l cııccek hakikatlerden değildir·. Bir kısım 

l<Etl il ol an h unlar müstesııa. olma le şart il e iş

h n ser·bestçilerin arknsına clüşeıı halkın kilffesi de 
ıııasumduı·. İğfal snı·etile on ları hu crı·eyana sü
r·ükl em i şt ir. 

Bu vrıziyet km·şısmda vali , kolor·du lmmandam, 
fn·ka müfettişi; ı~1elmslar ve binle salı ık mebns 
arkadaşımız Halk Fıl'lcası dairesine çıktık Vaziye
ti uzun uzadıya tetkik ettik. Va li ve lw loedu kn
mandam; .tnhrikfıt irtica talll'ikfıtıclır declilee. 
Hakikat ta bu idi. Gerçi kahı'anırın yurdumnn 
vataııpc!'Ver, yüksek siciyeli kııhraınrııı halkı, hi ç 
hir· zaman irtira hissile meşhu değildir. Olmamış" 
tiL' ve olamaz. li'akat halkın ananevi telfLkkileri 
üzerinde işliyen , oynryan, cehil ve taassubu is
tismaı· etmek istiyeıı ve hn sııı·etle c,:rkaeak meşnm 

vak'alaı'dan ihtiraslarrna, süfli emellerine bir kar 
çıkarmak bir menfaat payı ayırmak istiyen, imanı 
bozuk bazı erba br dalalet; halkın a.kidesini bozma
ğa, ifsat etmeğe çalışıyor l artlr. Bu vaziyet yalnız 
Balıkesir·e müııhasır değilidr . Eğer sabır ve ta
ha.ınnıülünüzü sui istimal etmiş olmazsam bunu 
ispat edecek daha canlı misaller arzedebi lirim. 
( Bny1ırıınıız sesle1·i ). Bir gün Balıkesirele bulu
nuyordum. Banclırmaıun Manyas n alı iyesinin Eski 
Manyas köyünden Arahacı İbrahim Ağa ıı:ınunda 
bir tanıdığıma rastgeldim. Niçin geldin dedim ? Bir 
iş için geldim, sizi ele güt'ınek istiyordum dedi. Beni 
görmek istiyorsan g·azete idarehanme gel , orada 
görüşür·üz dedim. ve geld i. S izd en bir şey rica 
cdec0ğim. Fakat çekiniyorum, korkuyorum dedi. No
den dc,linı: Biz seninle beraber kan ve can arkadaş
lığı yaptık. 1 rden ~ekiniyorsım dedim. Sana itima

dını vaı· siiy li yeceğim dedi. Allah Peygamber a~

knıa şıı knraıu kaldırmaym dedi. Bu vaziyet kar
Şifanda lıayrctln• i~inde kaldım. lbrahim Ağa sofu 
değildir. Fakat hakiki dindar, namuslu bir adamdır. 
Aklı başındadır·. Kolay )olay iğfal ve idlal edil emez. 
Pakat nasıl ve ne suretle iğfal edi Id i ğ i ne lıa.yTrt 

ettim. Bu arkadaşım la nıücadele i m i ll iyeele lı alifc 

ordu l arı na kar:;;ı beraber çahşmrştık .. Arkadaşnnı: ik
na etmek iqi n tam bir saat uğı'aştım , innııdrıi mı 
dedim .. 

İnandnn dedi. 
F'akat eminim ki bana Ja inanmadı ve seHlınet

lediın gitti. Bir gün Ay·valıktan geliyorum, yolda 
şose üzerinde ç:a lTşan bir kısım halk toplanmışlar 
görüşiiyor·larclı , merak ettim. Çünkü amele Ü7.~rin
de de talırikat yapıhyoı·du. Ne görüştüklerini · an
lamak istedim, otomobi li durdurdunı. Ciğara yak
mak . hahaııes il e kendilerinden biı· kibrit ·istedim, 
Ciğ:ı r·anıı yaktı lar· , kendiler·ine de bir·er cıg·a.m vel'
cliın . sonı·a içlerinden birisine adıııı soı·dum. 

Adın ned it· dedim. 
Ahmet Çavuş dedi. 
Askerlik yapt1nmr dedim. 
Yapdım dedi. 
Btll'aya ne için geldin '? 
İş ı:ımmak için geldim köye gideceğ im dedi. 
Öyle ise seni gütür'eyim dedim. 
Allah rı:ızı olsun dedi ve .otomobile bindi .. 
Ben yalıuzdım , otomobil ~arsınamasr için şofı'i

rün ya n ında oturuyordum. Otomobil Frrk:ı Mü
fettişi Cemal Beyin otomobili idi. Yolda Ahmd 
Çavuş bana sordu: 

S. en . n er el i sin dedi. 
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Taşralıyım dedim. 
Ne yapıyorsun dedi. 

1 
köyünüze b'öyle kaba softaları sokınazdımz. (Bunlar 
hakilmten ramazanda cerre çıkan cahi l hocalarm 

Ben siyasi işl erle meşgulüm. Fıı·ka teşkil edi- parasını peş in verip savari ardı). 

yoı·~ıın dedim. . 
Sen Serbest Fırkayr teşkil ediyorsun dedi. 
Evet Serbest Fırkayı teşkil ediyorum dedim. 
O halde ben de sizlerdenim dedi. 
Nasil dedim, Köyünüzde teşkilat yapı ldı mr ? 
Evet dedi, hoca geldi kün;üd c vaız etti, teşki

l fı.t tamamdır dedi. 
Acaba bizim hoeaya t enbih ettikler iınizi hoca 

size söyled i mi dedim. 

Evet dedi hepsini söyledi, şa.pka ka lkacak, fes
g iyilecek, sarık gelecek, yeni yazr kalkacak dedi . 

Öyleyse aferin hoca. efendiye dedim. Eyi söyledi ; 
bLl köy bir çepni köydür. Bunlar a lev idirler, bn 
esnada münakaşa cereyan ederken Bürhaniyey(• 
yaklaşmıştık . Şoför Sad i Efendiye yazı il c yaz
dıııı hoca kimdir ve ner ede söy l emiştir. Buıı!l bir 
az daha t ah kik et dedim . B en Burhaniyedc idinı. 

Arkadaşlarl a iki saat kadar görüştüm , tabii beni 
orada tanryan lar vardı. A lun et Çavuş ta o esn ada 
kahveye girmiş, Kahvedekiler dl• Hayrettİn B ey 
geldi . diye ara l arında görüşmüşl er. Ahmet Çanı~ 

bu Hayrettİn B ey kimdir diye kahvedekilere sor
muş, onlar da v ilayet.in mebusudur. demişler. Al:
met çavuşun-gözl eri faltaşı gibi a.çılnuştır. 

Avdette Ahmet Çavuşu y ine otomobile aldım. 
Edrcmidl' gidiyoı ·duın, A hmet Çavuş bana yolJa 
dedi ki : sen bizim mebnsnmnzınuşsnn ? Ha şu nu 
bil eydiıı dedim. 

Uel şimdi ciddi görüşelim dedim, Ahmet Ça
vuş! sen alevisiıı , benim de alev il c ı·e kar~ı nı:ı

lı abbctim vard ır dedim . · Alevil er dar Jü~ünce li 

insan lar değ·illerdir. Sen şapkadan ne zanır göı·

dün ded im ? 

~fe nd im şapkadan hi ze hi ç hir zann· yok dedi. 
Biz huııu alından keheden Je yapıveriyo mz. Biz 
i şç i in sanlnrız , bizi güneşten ınnhnfaza ediy or 
d ed i. 

Hocalam alclnnmışsm dedim, hay ır· efendim al

danmadıın dedi , peki yeni yazrdan ı:ıana n e zarm 
geldi '1 eski arap harflerini bilir miydin ? 

Hayır bilmezelim dedi. P eki yen i yazıyı öğren

dinmi dedim, az çok öğrenmeğe başladım dedi. 

Yen i yazı sizi arap yazısının esar etinclen kurtarmak 
vr sizi okutınak şerefine nail etmek ve haklarımza 
sa'hip kılmak için kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
sizin taassubnnnz n edir; dedim. 

E efndi! biliyoruz ama ne yapalım dedi. prki siz 

Bu cahil softayr köyünüze nasıl soktumız dediın ~ 
demek ki softalar artrk giremediid eri yerlere kadar 
giriyorlar ve işliyorlar. Bunlar ha kikattir. 

Dursun Bey d e bel ediye intihabı icra ecli lir·keıı 
birden bire bir iı·ti ca tahrikfıtı başhyoı· , bunun esba

bııır araştrrdım. Yetmiş yaşında bir hoca., müddet i 
ömründe lı iç bir bel edi ye intihabma i ştirak etmemiş , 

hasta ve yatala.k olduğu halde sedye il e belediyeye 

getiriyorl ar. B elediye azasmdan biri: hoca efendi! 
sen ne için rah atsız oldun, biz gelir ı:ıeııin ı·eyiııi 

n ltı·d ık. Diyor, 
- Hayır ev i adı nı bunda ecir ve sevap var diyor. 
Ne için hoca ef endi ? Oğlum diıı kui·tuluyor, Ho

ra efenel i din battr mı ? 

Ren iıı akim ermez diyor. Sandık başına ge li yor. 
Bir el inde t esbih ; bir elinde r ey puslası , euzübillalıi 

mincşşeytanirracim , b ismi llfı hinahınanirrahiın , din 
ve ı;;erint naımna diyer ek re~' ini atıyor. Sonra bu

ının eslı alııııı anı.şt.r ı·clık 

Meğ·er Se ı·hest. I•' rrka 'J' e şkilfıtı KıH.ibi Umumisi 
ihrahim Sümri Efendinin p ederi Şeyh Halil Efen

d i. n amı eliğer Kadınlar Şeyhi bu sıra buraya gel
mi ş ve derhal m edr·ese ka çlnnl arını, tekke mensup

lnrını yaka l a mış di n nanun a propaganda yapıyor. 

Rifat B. (Zong-uldak) - Bu Şeyh Efe)ıdi kim

cl ir ? 

Hayrettin B. (Devamla) - Şeyh Halil Efeıidi 

Buı·salı Dağıstan! Halil Efendinin ha lifesid ir. Şeyh 
Haeı Alıım•t Efendinin Balıkesir ve havalisinde 

muııtazaman ca izelerini toplamağa nı cmurdur. Bu 
aJam kendi şeyhinin paralarmı zirnınetin e geçiri
yor dolandırryor. Bunnn üzerin e kendi şeyh i bu 
nclnmı afaroz ediyor. Şeyh H n 1 il Efen cl i bunda u 
soııı· ıı k endi k endin e icrayi sa n'ııt ediyor. Belli 
Jıaşh müritl eri kaclııılardnn ibarettir. Söyl emeğe 

teeddüp ediyor·um. Kendisine saf ve eahi l kadın
lar· huznruııd:ı All a lılık isnat ecleı· ve kadmlarm 

iffetini k endin e mubnh :ıcldetıneğe kaclaı· iler·i gi

der, hatta ta.ıııdıklarımdan hil' hanım lıunu lıa

kikl hiı · şeyh zannederek kendis ine intisap eder. 

Bunun ayrıca avcıl rrrı varclrı'. Bu avcı l ar vası 

tasile k endis ini propaganda ettirir. Bu adam bit· 
gün bu kadının iff0t in0 tecavüz ediyo ı·, zavallı ka
dın. « Alçak hcı·if ben seni lıakikl bit· şeyh , mürşit 

zannedcr0k et eğine yapıştım. 

Ren ise benim iffetime, namusuma tecavüz edi-
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yorsun» diyor; kadın fenalaşıyor, sinir ve asabi buh- bilir~ Bunların remiz olduğu muhakkaktır. O za
ran içinde olarak eve dönüp ölüyor. Bu kadın man Müdafaai Milliye Vekaleti kalemi mahsus 
bütün servetini bu şeyhe yedirmiştir. Bunu Balı- mülhakı bulunuyordum. Aldığım emir üzerine 
kesirde hilmiyen yoktur ve bunun misali çoktur. bunun harekatrnı takip ve kontrola memur (:)dil
Şeyh Halil Efendi Mücadelei Milliye zamanında diın. Bu çocuğu o zaman cepheye göndermediler, 
Balıkesir Yunan iğgali altında iken oğlu İbrahim zannederim Konyaya göndermişlerdi. Aradan 
Süruri Efendi ile birlikte belediye rüsumlarından çok geçmeden zaferi idra.k ·ettik, artık zafer neşe

bazılarını iltizam ediyorlar. Yunan kumandarum si le İbrahim Süruri Efendile hiç bir kimse alakadar 
her hafta evine -davet ederek ve her .hafta munta- olmadı. İbrahim Süruri Efendi işte budur. İşte 
zamve mükellef ziyafetler vermek suretile dostluk Muhterem Beyefendiler; vakayii asla tağyir ve 
tesis ediyor ve Yunan kuvvetine istinaden beledi- tahrif etmiyerek ve Meclisi Aliye irasi kelal et
yenin parası olan yedi bin beş yüz lirayı vermiyor. memek için yüzde bir ihtisar etmek suretile söyli
Bu mesele hala Mahkemei temyizdedir. Oğlu İb- yorum. Şimdi Serbest Fırkanm Muhterem Lideri 
rahim Süruri Efendi bu günkü Balıkesir Serbest Fethi Beyefendiden soruyorum. Bu evsafını ar
Cümhuriyet Fırkası Katibi Um,uniisidir. Yunan iş- zettiğim eşhas gibi Balıkesir Serbest l!"ırka Hey
gali zamanmda Yunan kumandanına evlerinde veri- eti idaresinde daha bir çok eşhas vardır. 
len ziyafetlerde hizmet ediyor. Emsali ise cephe- Ali Fethi B. ( Gümüşane ) - Kinıdid 

lerde namusu milliyi müdafaa ediyor. Bu çocuk Hayrettin B. (Devamla) - Bun l arın esamisini 
zaferi idrakten iki ay evvel İstanbula gidiyor. bur11;da söylemek istemiyorum. Çünkü eşhastan 
Bt~ esııada Yunanlular Balıkesirden kuş uçurmu- bahsetmekten içtinap ediyorum. 
yorlar; bahusus Türk geçlerine asla İstanbula Ali Fethi B. ( Gümüşane ) - Mütemadiyen şa
müsaade etmiyorlar. Bu çocuk Yunan kumanda- hıslanlan bahsettiniz, eşhastan başka hiç bir şeyden 
nmın müsaadesile İstanbula geliyor ve İstanbuldan bahsetmed iniz. 
Ankaraya bir mektup yazıyor. Bumektupta ben Hayrettin B. (Devamla) - Sordularda söyle-
vatan hizmetine koşacağrm, ben i Ankaraya aldırın d il erde onun için söyledim. 
diye o zamanki Mebus arkadaşlardan birine Ali Fethi B. (Gümüşane) - Yine soruyorum, 
mektup yazıyor. Bunu samimi zanneden o zat ta vatan hainleri kimdir? 
b~nu Anka~·aya aldırınağa deH\let ediyor ve İbra- Reis - Şahsiyattan bahsetmeyiniz. 
him Süruri Ankaraya geliyor. Bunu müteakip İs- Ali B. ( Afyon Karahisar ) - Reis Paşa! meb-
ta.nbuldaki hemşehriler lbrahimin Ankaraya ca- us, mebusa sual sormak ha ldeını haiz değ· i ldir. 
casuzluk maksadile gittiğini yine bu Mebus arka- Hayrettin B. (Devamla) - lVluhterem Serbest 
daşa yazıyorlar. Mebus Bey bu çocuğun ' lıarekc- Fırka Liderinden soruyorum . 
tinden şupheleniyor . Çünkü Yunanlılar bu sırada' Nuri B. ( Kütahya ) _ İşte soruyor ya ı 
casusluk için her vasrtaya müracaat ediyorlar ve Ali B. (Afyon Karahisar) _ Umum'i hir söz-
casuslukta ötedenberi şeyhler ve din perdesi altın- dür. 
da yürüyenler en güzel vasrta olarak istimal edi- Hayrettin B. (Devamla) - Bu evsaf arzetti
lir. İbrahim Sünu·i Ankaraya geliyor. Bir müddet ğim eşhası aceba Serbest Fırkanın erkanından mr 
sonra da pederinden de İbrahim Süruriye bir rnek- addediyorlad ve isyan ve anarşi hareketinin önü
tup geliyor, fakat bu mektup kendi eline geçmiyor. ne geçmek için Hükümetin ittihaz ettiği tedabiri 
lVlebus Beyin eline geçiyor. muvafrk bulmıyorl ar mı~ Eğer bu eşhası Serbest 

Bu mektupta deniyor ki, İki yüz bin burada Fn·ka erkanından addediyorlarsa. şeyh, mürit, mü
alacağımız var, üç yüz bin de oradan alacağımız rideden ibaret hir kütlenin ilk hedefi tel 'ini bir gün 
olduğu söyleniyor. Acaba kabili tahsi l midir, kabili Fethi Beye olacaktır. Çünkü Fethi Beyin seeiye ve 
tahsil ise bize eyi bir sermaye olur. Bunun manası- mefkuresile bunların mefkuresi beraber değildir. 

nı izah etmeğe hacet yoktur. Çünkü o zaman Yunan ·Bunlar hir noktaya kadar Fethi Beyle beraber gi
ordusu iki yüz bin:, Türk ordusuda Yunanlılarca deceklerdir. Eğer Hükümet bu isyan harekatının 
üç yüz bin tahmin olunuyordu. · Şimdi vatan hiz- önüne geçmemiş olsa idi . Fethi Beyefendiyi bu 
meti ile meşğul olan bir insanın iktısadi işlerle gün bu sakafı mualla. altmda görmiyecektik. Ar. 
münasebeti nedir ve hiç münasebetleri olmadığı kadaşlık şerefinden belki mahrum kalacaktık. 
bir memlekette bunların ne alacağı, vereceği ola- Bu hareket memleketin başka tarafına sirayet 
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etmiş olsa idi bundan vatan çok müztarip olacakıt. arzetmcği faydalı buldum. Meclisin fevkaHide 
İbrahim Süreyya B. ( Kocaeli ) -Onu becere- ' içtimaında hazır bulundum. Bilahare Adanaya 

mezler. 
Hayrettin B. ( Devamla ) - Ne garip tecel li

diL· ki F'ethi Beyefendi istemiyerek benimsediği 

bu eşhası hala elde tutmakta israr etmektedir. 
( O lırılde istiyor sesler·i) . 

Gerek Büyük Dalıimizin eseri ilhamı olmak ve 
gcl'ek şahsi kanaatlerimiz itibari le hepimizele Ser
bet Fırkamn yaşamasını candan arzu edcnlcrdeniz. 
Bunu gerek kalemimizle, dilimizle her zaman her 
yerde izah ettik, fakat biz karşımızda hiç bir za-
man Serbest La.yik Fırkayı görmedik, çok aradık 

karşımızda daima Serbest Fırka firması altında bir 
anarşi ocağı gördük. Yaşasın Gar.i Hazl'etleri, 
arkasından kahrolsun Halk Fırkası. Bu ne 
demektir 1 Gazi Hazretlerinin bizzat kendi eserleri 

hareketle vasıl olduğumuz zaman belediye intiha
bının en had biı· devresi idi . Her iki fıı·ka rey al
mak için azami bir surette sarfı mesai etmekte 
bul unuyorlardı. Muhtereın arkadaşl ar; Adana 
halkı memleketini vataıunı çok sevel', bilhassa 
vatani işlerde yapmış oldukları fedaka.rlıkları 

hepiniz bi lirsiniz. Çok hassastırlar. Mallarrnı; 

kanlarııu, canlarını feda etmekten asla çekinmez-
ler. 

Hele istiklal har·binde ve vatan mücadelesinde 
yapmış ol dukları fedakarlıklar türk tarihine altm 
kalemle yazılacak hatıral'ar bıl'akımştır . Krrk 
kişi ile dünyanın kuvvetli tanııl.nuş o l duğu tabur
larını esir· etmiş l erdir. Maalesef arkadaşl ar bu 

kendi yarattığı bu fırkaya kahrolsun demek haki- kadar yüksekliye ve kabiliyetli olan bu güzel yurt-
kat ile istihza etmek demek değildir de nedir. Bu- ta maalesef tabiat her güzelin bir çirkin huyu her 
nun asıl manası hedefi nedir? gülün bir dikeni olduğu gibi bu güzel yurtta da 

Beyefendiler ; biz Serbest Fıl'kaııın hiç bir za- bazı şahıslar vardır. Bu şahıslar menfatperesttir. 

ınan mahvini tenıenni etmedik, Serbestçiler ınüte- Bu şahıslar yalan söylemekten araya nifak sak
madiyen kahrolsun Halk Fn·kası dedil er. Fakat maktan ve masnın halkımızı iğfal etmekten kork
onların bu temenni ve duaları ne kadar imtidat mazlar. Çünkü bunlar bulanık günleri intihap 
ederse etsin Halk Fırkasınm ömrü de o ],adar uzun 1 eden insanlardır . Her fırsattan, her vesileden 
olacaktır (Bravo sesleri, cılkışlcır). Halk Fırkası h u istifade etmek smetile masum hal kıınızı - iğfal 
vatanla ve sevgi li Gazisile beraber ebeciiyen yaşıya- etmek istemişl erdir ve bu suret le mütenıadiyen 
caktır ( Mütemcıdi alkışlaı-). uğraşmışlardır ve uğraşmaktadırlar. 

Muhtcrem arkadaşlar; bu arzettikleri n hep ha- Muhterenı arkadaşlar; Serbest Fırkanın Ada-
kikattır. Üç yüz ondört arkadaşını bu sözlerimi tah- nadaki teşekkülü başka yerlerde olduğu gibi Ada-
kika ~ezun~ur. . A • • J ııada da hiç bir kaydü şarta . ~abi olmamşrtır. Fır-

Eger maruzatımda hılafı hakikat bır şey c;:ıkar- kalarına aldıkları adamlar ıçınde fena adamlar 
sa hakkımda verilecek hükmü Meclisi Aliele Serbest 1 var mıdır, yok mudur diye bir kere tctkik zahme
Fırkayı teşkil eden arkadaşlarımın yüksek ve te-l tini ihtiyar etmemişlerdir. 
miz vicdanıarına terkediyorum (Brava sesleri, al- Arkadaşl ar; Adananın civar mahallelerinde 
Jmılar). ve yakın köylerinde yaşıyan Arap vatandaşları-

Fethi Beyefendiden burada bir sualinı daha mız vardır. Bunlar lVIısrrdan İbrahim Paşa zama
vardır . Fethi Beyefendi bu işi ya başarınağa muk. ' nında gelmişlerdir. 
tediı- olmadılar veyahut bu aııarşiye ankastin mü- ı Bes.~m Atalay B. (Aksaray) - Arap vatandaşı 
samaha ettiler. Bu iki sıktan hanaisin-in varit yok, Turk vardır . • o 1 

olduğunu izah etmelerini kendiler·inden r ica ede-1 Zamir B. ( Devamla ) - Bunlar bahçecilik, 
rinı . Maahaza Fethi Beyefendinin yüksek vatan- sebzecilik, çifteilik yaparlar, Türklerle beraber gii.
perverliğinden, yüksek zekasından, yüksek irfa- 1 zel geçinen, çalışkan ve kardeş gibi samimiyet gös-

' nmdan bunun ikisine de ihtimal vermiyorum. Am- teren hakiki vatandaşlarımızdır. 

ma ben~m endişeınİ izale etsinler ( Alkışlar ). 1 Arka?aşlar; yine ayni ırktan bir avukat, isnıi-
Zamır B. (Adana) - Muhterem a;l'kadaşlar ; ni söy l emiyeceğiın . Çünkü mahkemeye veri lnıiştiı· . 

bu kürsüye çıkan arkadaşlarımiz size uzun uzadrya 
1 

Mekteplerimizde tahsil görmüş bir avukat, bu 
nıalfımat verdiklerinden dolayı bendeniz bu husus-

1 
avukat arap vatandaşlarımız içinde Halk Fırkası 

ta bir şey söylemiyeceğim. Yal nız Adana hakkm- ' aleyhine, Hükümet aleyhine propaganda yapar
da bazı malfımat vardır ki bunu Heyeti Gelilenize ken yakalanmıştır ve yaptığı propagandacia diyor 
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siz Serbest fırkaya rey vermelisiniz; Çün kü bu a
dam ayni zamanda Serbest Fırkaıun Adanadaki 
ileri gelen flzasrdır. Diyor ki: siz reyinizi Ser-best 
Fırkaya ver·iniz, Eğer böyle yapmazsaııız biliııiz ki 
Halk Fıı·kası sizi sürecektir. İsmet Paşa sizi ke
secektiı · . Arkadaşlar; bu nasıl propaganda, bn 
doğrudan doğruya vatandaşlar arıısında kuııdak 

sokmaktan başka ne ınıma ifade eder ve lıu adam
lara nasıl kapı açılab il ir· ~ ve Ser-best Fırkada 

nasıl yeı: bulur. Sorarım Fethi Beye, acaba bunla
ra kapı açmağa menıleket için faideli mi görüyor
lar. bittabi bu adam yakalanmış, Cüınhuriyet mah
kemesine sevkedi lmiştir. Adalet orada tecelli ede
cektir. 

tün makamata telgrafiyen Hükftınetten, jandar
madan; polisten ve reylerini serbest vermekten 
men ve tazyik edilcliklet'ine dair uzun yazılada 

şikayetlerde bulunnıuşlardır . Eğer Fethi Beye
fendi elyevm vesika olarak getirmiş ol dukları bu 
yeni muzbatayı bitaraf göz ile göl'selerdi ve ufak 
bir tetkik yapmak lütfunda bulunsalardı veldleti 
zamanında gelen mazbata imza sahiplerinden bir 
çoğunun imzal amu bu ınazbatada görmüş ola
caklanndan vaziyeti tamamen kavrıyacaklar ve 
bunu da bir· vesika olarak Heyeti Celileııize ge
tiı·memiş o l acaklal'dı ( Alkışlar) 

Efendiler; Serbest Fırkanm mürevvici efkan 
olan bazı gazeteler· vai·dır, belki Fethi Beyetendi 
bu gazeteleı· bizim gazetelerimiz değildir; diyecek
ler·di r·. 

Fakat arkadaşlar bir gazeteni n sahibi; muhar-
riri, müdürü bir fırkamn ileri gelen a, zası meya~ 

nında bulunuı·sa bu n-azeteye o fırkanın mÜt'evvici 
efidir ıdır demek lazımdır zannederim. 

Mcmlcketim izde de böy le bir gazete vardır. 

Adanaya gittiğimiz _ zaman, diğer mcbus arkadaş

larımız ilc tabii fırkanuzm kazanmasım temin için 
lazım olan irşadatta bulunuyorduk. Efendiler; 

Keza li k arkadaşlar ; sebze pazar-ında bir· şah•s 

sandalyeye çrkat'ak demiştir· ki: ne dumyorsunuz 
lı alk halft mı bu HüHimete itimat reyi verecek~ 
Bunlar· sizi kesecektir, asacaktiL· diyor. Tabii bu 
da yakalamyor ve mahkemeye sevkediliyoı·. Sor:ı
f'Im, bun l arı Hükumet yakalamak la gayri kanuni 
iş mi yapmıştır, yoksa vazifesini mi yapmıştıı· ~ 

Bu bir zulüm mudud yoksa Türk milleti için 
hiç te şerefli olmıyan bu hareketleri menetmekle 
kanuni vazifesini mi yapınıştıd yoksa kanunu ınu
lMfaza eden teşkilatımız bununla alakadar olmı

bu gazeten in birinci gün yazdığı yazı «ey muhteyacak mı id i ~ 
rem halkımız; mcbuslar size baldırı ~rplak diyor

Efendiler, bir de mazbata meselesi var·dır: A
danadan bir çok imzalı bir ınazbata gelmiştir ve 
bunu muhtereın lider Fethi Bey bir vesika olarak 
Hükümete ibr·az etmis,tir·. ve buna ı)ek eh emıniyet 

lar·, ah laksız diyorlar, ikinci 
larda, mebnslar size çiı·kef 

gün ayni bu ü_tnn
diyorlar, ç:aınur di-

yorlar·, üçüncü gün yazdığı yazıda diyor ki : ey 
ınuhtcı·cm halk, mcbuslar beş yüz lira r,ıauş 

vermiştir·. Yalnız Fethi Beyefendinin bir az 1 1 1 1 · - · 1 lJuı.ı.laı· 
1111

-cle-a ryor ar, uıı·ın arını şışırıyor ar, 
şöyle hatıratını maziyc irca buyurmasını ri-

lerile mcrbut insanlardır. 
ca ederim. kendi leri iJ<inci devrede Dahi-
liye Vekalctindc bulunuyorlardı ve o za- Efendiler; bu mebuslardan bu ı,:i l'lwf tabirini 

kullanan kim cl ir~ isim tas ri h etmek lazımdır. Bütün man intihabr kendisi idare ve nezaret ediyordu, 
ortada yalnız lVlüdafaai Hukuk teşki l atı varken heyet i umumiyenin muhtercm ve yüksek olan 
Adanada yine bir vaka olmuş ve bir sandık kaçı- şahsiyeti maneviyesine hürmet ctmiyerek itham 
rılmıştr. altında koymak suretilc lakrrdr söylemek ınuv.afıkı 

M:üntahibi sani intihabr esnasında nuntakanm izahmıdıd Huzurunuzda tekrar ediyorum ağzım
birisinde arzetmiş olduğum hilkattaki şahıslar- dan böyle bir kelime çıkmamıştır. ve ç:ıkmıyacağı 
dan bir kaç kişi masum halkımızdan bir krsnunı gibi Heyeti. Gelilenizi de bu sözden tenzih e lerim, 
iğfal ederek cemmigafir halinde rey sandığına ne olurdu; Fethi Beyefendi Serbest Fırkanrn 
hücum yapılmış jandarmamn elinden silahı alma- mürevvici cfkarr olan bu gazeteyi okuduğu vakit 

rak intihap heyetinin elinden sandık cebren alınıp bir, az nasihat verse zannederim ki daha büyük bir 
kaçn·ılmıştrr. A1ıcak bir 'Kaç gün soııra . o mınta- hizmet yapmış olurdu. Efeneliler her fırkanın propa
kada intihap yapabilmek mümkün ol muştur. Tabii ganda yapTnak hakkıdır ve bu h akkı kemal i hürınetle 

Hükumet alıkarnı kanuniye dairesinde takibata biz kabul ederiz. Fakat bu propaganda bir vatan
başlamıştır. Kanunun pençesinden kurtularnıyaca- daşı diğer vatandaş aleyhine tahrik etmek mem
ğım anlıyan bu kütle derhal bir çok imzalı maz- lekette şuriş ı,:ıkal'mak mahiyetinde olursa insaf 
bata tanzim ederek başta Gazi olduğu halde bü- ı ile düşünelim, buna propaganda demenin manası 
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];:;ılır ıııı ? Hlikfiıııe1 Adaııııtla müd;ılııılı• et ın iştir 1 idi. Bütün nutııkl;ırııı es;ısı l nıdıır. ){u l' ır kııııııı r~:ı 

\ ' l' lı;ılkı t;ız_, · ik l'1 miştir . Vata!llhışları reylerini sı ml·nıkkett e süklııı et n:ımına bir Şl' ,\ ' hır;ıknıanuık , 

istiııuıl l'tmektt•ıı ıııt•ıu:' tıııiştir diyorl;ıı·. Efe ndiler halkı şalıa kaldırnıaktıı· . Fakat lıııulanıı lwleıli~· ı · 

iııtilı:ıl.ınttıı lıöyle lıiı· şey olnı;ınııştır . Bilfıkis iııtilıab;ıtı i r :iıı yapılacak ı>~ ·opag·andalaı · lıı al ilkıt n 
ı·rlıaiJI hıı,vsiy<•tiıı ı·ı:' ylı•ı ·iııi k e ıııııli s(•rlıesti ile ver·- müııasdwti olsa ydı pek ftlil dl·nlc ·k. Hir mis;ıl ilı • 

ıııl'k iı;iıı Hükıiıııt•t tedlıil' a lıııı ştır, eğ·er Hükfıme- hu ,·azi ,n ·ti tl'·'·it l'lkyinı: iııtilıap haşlaına zdaıı lıir 

tiıı lın t edlıiri , bu idaı·esi , olınas;ı idi enıiıı · olu- lnH: g-üıı nn· l o zat yine ııntuklanıll şöyil' 

ııuz ki bir· <:ok lıildiselt>ı·e bu g·üzel ıııemleketinı.i- ılil l' l' \'l' talırik~1 yaptılaı · . 
s:ılıne olııı·ııktı , Hiı· lıi'tdi se"l' nıeydıın veı·ilnıenıis Bir· aks.·am üstü polisin knlın·siııi k:ıpa l -

·' . . ı 
ise Halk l ·'ırkıısıııııı siyasi t e rhiyl'sine ve Hüküıne- tığı ( Toranıan ) ismintle hirisiııi bıılıı,,· orlar . po-
tin b;ısire t \'t' tedhirine teşekkür etmeliyiz. lis hıı adanıııı kalın·siııi. k;ılın·_, · i kıınıarlıaıı r lıa -

Rasih B. ( Antalya ) - l\hıht e rem ıırkadaşlaı ·, liııl' getirdi ğ i iı,;iıı kendi ni zaırıııanwsiıH' tevf ikaıı 
l•'ethi 1\e,vl'f •ııdi lıey;ınat1a hulnnnı·keıı .\n talya kapatmıştır . Bu adamın bu tı•ı•ssürüııdl'ıı istif ndt• 
int ihııp eııeüınenle!'iııiıı istifasını ıııev zulıalıs etti. ı ·deı ·ek i~,:iı·i .Hıl'iaı · n · bir anılıa~ · a lıindiı · i,,· orlar . 

~iizüme başl ı ııııazdıın l'\' \'Ci lın ııoktııyi t;ıv z ilı ede- ('arı;;ıyı dolıı::;ı ,Yoı· , lfükürnl'l yıkılıınıktır, şüyl l' 

<: l'ğinı. lııtihııp encüıııeıı l e ı · i ni lwııiııı istifa ettinli- ula rııktır , lıiiylı· olaeaktır diyor. ( ,' a ı· ::;ı tlu l aı;ıl
ğ iıni söylediler ve bir iki saat sorını yiııl' be- <lık t aıı soııı ·a lıüklırnet biııasıııa geliyor, bu bi 
ııiın vıızift•ye koyduğunıımı söyledilı•ı· . Ünıit ell e- ııa,, · ı .nka('ağız , yıka('ağız, yıkarağ· ı z diye bağ

rinı ki F'etlıi BL'."l'i'l•ııdi lııı katlar ~,;ok ııtlaııuısııı ı;ol: ı · ı.nll'. Ilükümel lıiııasıııııı iki eeplll'siııi ıloln:;ı

;ıtlaclı , lııt i hap haclisesi · oldn ğıı zaıııaıı bl:'ıı .-\ı : - :nıı·lur : polis lnııııı ~ - ak a lı.vuı· : talıl; ik;ıt dt•\·a m 
kanıda idiın . Söyledikl erini z hqı Inı g·ibi i~w <:, o' ; edi.nır: talıkik;ıt lJ e ,·aın ı·derk e ıı F'l'!lıi Be~·e l'l'ıı
ııt l adııı ı z l·'ethi Heyefpııdi . diııiıı uradaki nıüıııessiiiL• ı · i hemeıı geli .nır-lar. O 

Aı·kadaşlıır ; lıelf'di ye intilı;ılıı lııışlııdığ·ıııdıı iki adarn<·ağızda ifauesiııde demi:; ki , lı c ııi Inı surdlı· 

f ırka kaı·şı kaı·şıyıı g·f'lerek . hııl;ikıı1eıı Inı fıı · k ;- Sl' Vhttilı-r . 

ııııı lıir· t; ok esaslım ul;ı e:ık . oııııııl;ı nıÜl'iıclelı• ed :- ~inıdi arkada:; l :ıı· ; bu lıir ,-ak ' ;ıdır. Talırikin 
leeek za ıııııııdıı. ,-elııniııde lınlnııduk . Hallıııl;i ııı elıdl'i budur ,-e bu sıırl'tiL• lınşlaıııyor Inı sıııTt l e 
k;ırşııııız;ı bi ı· f ıı·k:ı ~;ılmıııdı. Kaı·şrnırza ıııeıııl e ke ~ i i:;e Jıaşlaınak bir siy;ısl fırk ;ı iı;i ıııidir , yoksa lıı-ı 
ııııarşi y e . ihtilillf'. halkın H ıııeınl eketiıı dah ili kikateıı halkı aııaı·şi ,n· tahrik ıııidir " 
e ınııiyetiııi tehlikeye se,·kedecek lıir propag·a ıHLı Prupağaııdıılaı· bu iııtilıalıat ı•sııasıııda, li<·.HI i 
t; ıktı. A rk ı-ıclaşlaı· , ı-ıffiııizı:· ııı ıığnıre ıı , Hüyli ~< ( \· li l v ııiıı nıallırnuduı · ki, lıi:itüıı Yil ~ı.n• t kı·de ayni 
MPclisiıı affiıı e nııığ'nıı · ı:• ıı, ~:>ııııu da aı·zpdeyinı ~:~ı·kil vı· ıı~· ni mıılıiydtı· <·ı · ı·ı·.nııı etıni :; tir. Dl'mek 
ki Fethi Hey<>feııdi lıfıli'ı. ,- ııziy e ti g-önıı e ıııişti ı · . ki nıııııt:ıuını lıiı · .n·nh·n itlıın· l'dilınişti1·. Pnıpa -
Mrınl e keti li'<>thi Heyiıı g-Örınl• ıııezliğ·iııP ft•d n ğ-ııııdaııııı lııı i:;l e ııwşğul ul a ıı lıir yeı ·i ,· aı· dL'mek-
ı•demeyiz.. H:ıı·i<:teki f ı rkii t<··~:~ki l fıtı dl> ğ· i !. tiı ·. ]•'akat yap ıl an propağaııdıılaı· ınnnl esl'f Fl'llıi 
dnlııı fıı ·k ;ı tı·şkililtiııa lııışlnrkeıı lıliyük lıiı· ıı e z : : - BıTı·l'eııdiııiıı iddia ettiğ· i g-ilıi t 'üııılıuriyet c~ıısla 
krtsizlik yaparak işe lııışlamrştıı· . (i azi 1-Iıı z r e t lt ·- rı na i:-;t inat ukıı propağumlalnr değ-ildir . Propıı
ril c ıınııııızd : ı o kııdar fıızla nıüıın s Plıat vanhr l; i gaııdıılaı· do~· nıdaıı doğnıya lıir kısm ı ıınarşıy<· 
lıh: o lın ıızsa <lnzi Hnzı·etleı·iııiıı ıııulıteı·Pın isuıi ıı i Jıiı · k ı smı iri il· ıw istinat <·di~ · u ı · : nıkıu ::;öyle bir· 
lııı snı·e tl r ı-mi istinıal t'ttiı·ıııi ,ve l'ektiııiz . ı;;L' .\' siiylı · ııelıiliı ·: Pı ·opuğ·oııtladıı alıink ITIL' \ ' Zlllınlıs 

Aı·kadaşl ııı ·. size lıir ı·esim g-üste ı·pyinı: Hııkıııı z . olmaz, fakat za ıııı l' dl'l"iııı bu siiz, lııı l'ikir hııı · i ('i 
(:;ızi il<> F'Pihi Bey hir ıırııclıı. altr ı 1o<.la ( ~- (' . F'. ) pro pıığaııda larııı ,·asfr ol abilir, lı a ril'i pro pağaııda 
. . .. . . t eşkilı]. t;ı im snı·etl e ııınnıffıık olınnşlıırdı ı ·. hıı sııretil' tııvsif (•d ilebilir. F'akat dalı il de kardı·ş-

Zaııııederim l•'ethi Beyefendi lnıııun ıııııııasıııı lvr amsıııda yapılıııı propağ·aııdalıırda bu vıısıl' 

r:ok ryi takelir hnyururlaı· . Onun il;in {;ızla izı ı h : ~:t ıı m·tnıL'lll ki kııllaııılsııı . fakili arkııdaşlar ; yııpı 

l'tırıiyeeeğiın. l•;fkfın unınmiyt· lıükıııünü n• ı ·e ee ! -: - l aıı pı·upağaııdalal'([a şıı ('.· aslııı· takip edilmişi ir: 
tir. :\rl\ııdaşlar· ; A ııtal yada teşki l fıt lııı ş lııdı ğııH1 n (ia.n•ye varmak it;iıı m· .nıprp yap;ıı·aks ııı iıl'd ı ·fı• 

oı ·nda kendilerini temsil L'deıı Burlıaııl'ttin B.L'Y n · ,·urııı·aksııı , g-<İ.' - l ' ; Sl'lwplrri nıe:;nı kılar. Oııu ı ı 
bir arkadaşmııı ınıtku ile işe başladı , n nt ukl: ı r i(: in , - e ı·g-iil'ı·iıı kıtlknıasıııı o sun·1 k ileri sün· ıTk 

lwr yerde olduğu g-ibi tamameıı halkı Hükümet all' ~: - aşıladılar. 

lı ine ve niza.nıı iı;tinıal ail'yhiıı l' talıı·ik ınalıi,vl'tiıı d l' J faik intilıabat sa nclı ğ· ıııııı lı;ı::;ııııı g·t•liyur, aınaıt 
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reykriı ı izi Sl'i'lll'St F'ırhıııııı s;ıııdığııı;ı ;ıtıııı:r.. ;ıt- ı tiııi yırtı,, · or, s;ıııılık lıa::;ıııd;ı bulull;ııı iııtilıap lıl')'C

mıı:r.sııııı:r. vt·ı·g-ikı · kalkmıyaı·ak; taıı:r.ifııt, tvııl'irat tiııdt • Serlıtst l<' ırkadaıı ilzn vardır , Jlalk F'ırkasıH

resıni kalkınıyaeak , zav;ıllı fakir insaııh ı rı lııı sıı- tla;ı dn i'ı z ;ı , · aı·Llır , .' ·:.! ııi hu vııeünwıı bitanrf dcğil 

n·tk iğ·fa l , bi lhassa ktHlrn l ;ı ı ·r bıı suret le iğ·fal edt- tlir l't' saııu ı ğa vmıı i ~· et edemty iz ı.ı;ihi bi r şey ıle 

r!' l< snııdığııı lıaşııı;ı getirıııişlel'( li r. ı~ı e n:ıı l ıahs Jeğ·iklir. ()ı-ada kendilerinin belediye 
l >.nııl;ır tnııtür haliııdr . islıııt Pdeceğ·inıiz l'<ık'a- iııtilıahımla ~;r.;ı ııaııızedi olaı·ak ı.ı;iistvı·dikler i' Anı

l ;ıı·dn·. ~eker lw:;; kıınışa iııl•c· ek , l'fl• nJiın: Spı·bl'st l;;,ıt Y ıısııf ('pınal B<·~· de i\zadır. Eıwünll'ıı ne isti
l •' ıı ·ka büt üıı dünyada k i şeker fııbı·ik;ıl;ı ı ·i i!' lmıı- y<ıı·su ı ıu~: d i \'Ol' huradn utuı·;ıenğım cevabınr . ' 
t. urat nı ı yapmı::;tr ~ elbise lik kıınıaşlıı ı ·m ııwtTosıı al ı yor. 

oıı bl'ş ~· iı·nıi kunışa iııeeek, lıütüıı ıııeıısııeat· Eğer L' ııei.imeıH· t • ıııni~·rtiıı ~ · oksa onıclan bak. 
falıı·ikalaı·ik konturat mı yapınıı:;tı ? Fethi Bl•- Sizin fırkaııızdan da adam nıı·drı· diyoı · lar. 1\Iaksaclr 
yel'eııcli , ;ıl'leriııe mıığnu·ı·ıı. yıılııız Aııknı·a ile g-Pil'ıı lwnıı:;!'hrih~ ı'L' n·~· vrrcliı·ıııem ek. Orası mnha ·a 
lstıııılıul <ıı·ıısındıı sey;ıhat lıu.rurınasııılcır. f:itsiıı- nı lı;ılinlll'dir. Lstn hırsız t:Y sahibini bastrrır fch
lel' lıu pı·opıığ·ııııdamıı. kö~· kriıı \ ' HZi~r eti i:izPriıı- y;ısrııe;;ı Fethi Bı·ycfcndi bunıJa ~ıkııuş söyliyur. 
de hıumlt· g-etiı·diği nctieeyi g·iiı·süıılcr .. \ ııt;ı l ya - 1-l a~·II· 1•f<"rı dinı. Siz )·aptımz siz. İ l k ıııektqı ta. lcbe
ııııı Hnğ;ız;ık köyünde tütü n n• siga ra ldğıdı ka - sine varıı ı ca.1 · a kadar bütün sokak w Llükki'ı.nlaı ·d-a 

ı:ak<;rlril·r olm. Tütün inhisaı· ı ıııemu ı ·u Hü- kiınsl' ,l'i bırakmamak surdile talı ı ·ik ettiniz. Fethi 
kı'\ııırtı· ıııünıı· ;ı;ıt l'llt:'rek zalııta Illl'llltıi'Uını Bl·~· deııdi ı _\ ııtal~·ada lla bunla r ı .nı pan sizin teş

nlll· g-ider. Köylü lıuıılan görüııı;e elişa- kili\tıııızdır. Bu tL•şkilfıta iltilıcık eJt•n bir iki mual
I'IJ'a ı;rk ı yor l a ı · . H<',vet i mııumi yPsi b i; ·dl'ıı henı tü- lim de 1-'0kaklar cla ve l'l'ic rdt•, ilk n· orta mckteplı• rd!l 
tün ın<'nıurun;ı. h e ııı j;ııHlcıı·maya lıücuın ı• diyoı·lıır· . halkı ~· anlış tl'li\kkilerle ifsat etmişlerdir. 
Bu sureti<' ıneı·keze katlaı· koğalıyorlar. Fethi RI:'- _\ rakatla::;lar: iııtilıa1ı her ;·erde dl• nıın ettiği Şl-'
,vefendi! sizin teşkilatın yaptığ· ı propagandal; ı ı· killle nıüt<• rnaJiyen her suııdığa her gün kırkar elli
ıııemleketi Jın \'aziyetf' kO,VlllllŞtUr. r\rkadıışl;ır; !;iL'l' ad~;ı~ltıi:i, !Jaşlannda idal'll azaJa l.' lllclaıı biri olmak 
g· i izüııüzü ııı_:ıııız. Fethi Beyin lıııtıı·r i<;iıı memleket su retik lı üeı ı ııı şekl inele lıaı·ckl't Ptti ler. Emn iyeti 
im \·aziy<•tl• soku l;ınıaz. l•'et lı i lkyPt<'l1lli; l ~t i ft• et- }f ııhal'aza l'tnıek i<; i ıı H üki'lnwtin cı ldrğ ı teclb ir i l''ut-
ıniyonmı , l'idıll siiyliyonı m. H;ıric:teki teşkilfıt ; lı i Bl'.Hfeııdi <:ok g-örüyor. 
!'ıı·k;ı teşkili'ıtı cleğ·ildir. Başka ıııaıızaı·a arzediyor. ...-\ ı·kaJaı:;lar şunu da arzedeyim ki, ilk Bü.1·ük 

~imdi iııtilıaplnnı ~· eleı.: eğim . . \ rk:ıclaşlar ; iııti- } ! ilitot Meı.:lisiııin teşekkül aıuııdaıı h u gi.iııt• geliııf'iye 
lı;ıp hıışladı. iııtihap başl;ıymeıı snııdıklai'Jıı ba<:n kadar Halk F'ırkasrııın eıı c:ok t•sas ittihaz ettiğ·i 

lıütü ıı ;ı rl-;:adai;! l ıırıııı ı ;r. izah ett i ğ· i g- i lıi oı·ııda da ay- ~e~', kııııu ı w lıi'ırınetkfır olmak \'l' ı nt·ın l ekl'tte koıni

ııi şeki l ch1 dir. lh•r saııd ı ğ· ı n lıaşrııl;ı kırk elli kişi tecilik nılııınıı ya::;atnıamak gay t·~i olıııu::;tıır. 

lıl'I' t;ır;ıft;ı nıkuat yapııı;ığ;ı hazır: l\[emll'kettl' süklıııeti ıınılıafaz;ı drnek. halkı 

Efendim : n·~r iııizi. 1·ercliııiz mi 1 bir birim• giri::;nırkten menetmek iı.;iıı l l üküıııetiıı 

Vrrcl ik .. . zabita kuvvl'ti ve 1-l;ılk F' ı rkıısı o l<acla r fazlıı nğ· -
lhıyunııı lıaşkıı l al'l da gt• l s iı ı hi<.: olmazsa. 

Yok Llur·:ıtıığız. 

Polis ; lıir ; ı z çekilde b ıışl<alıın cla g· elsiıı l er de
di ıni lwmeıı polisin :' ;ıknsıııclaıı tntıır;ık dışarr;·a. 

Efenelim ; siyasi ci:iıııhuri.H·t<:i bil' fırkiıııın efı·a 

<1r bunıudur'l Fethi Be.'· : iııtilıabın şeklinden telıa

li.ikk ş i k6y!'t ecli,, ·orsuııllz , amma g<'<: eıı nızi .\·etleı ·i 

gÖL'nı ek istvın i .1 · oı·sa ııız: lı c-l kidv g·iirvmi~· uı·su n uz. 
. \ rkaclaı:;lar; iııtihap tll'nıın ediyoı·du . Bu serbl's( 

raşıııı ştu· l<i eğer Hnlk FrrkasuHn giisterdiği ü iclal 
ol masa~·<lı halk biı· birim> !!in·c·f•kti. F'L'thi Bey<'
frııcli; isterıniydiıı i z Antalyaıliıki heınşt' hl'i l e ı ·i ın 

bir birini boğaz l asnı "! lın ı nı nın istiyorsunııd 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Ki nı istiyor. 
Rasıh B. (Devamla) - Pethi Bryiıı oradaki 

;ı rka<l aşl ıın lıir g-üı ı lı i r üınille clüşıııii~kr. Buıı ı ; n 

:;elıehı şııclu r : OsnıııııiyP ın;ılı;ıl l esi d iyr lıiı· semh
:niz nıi'Cl ı r. Hiziııı oraclıki henış<•lırileı· tmwınwıı 

l 'ümlıu r i~· l't Fıı·kası cl!'ni!Pıı Fırkaıuıı "\ ııt;ılyaıl u ki 8!'l'bl'st F'ırkaya iltilııık l'!ıniş maha l kııin l'l'.'·ini ta 
at:a l nrıllll aıı i:;itnıi,n• ıı He~il Bl·~· - .' · iııl' lıiı· ;: ıaıııeıı SPI'l)l'St l<'ıl'loı ıı lı yor ve lnıııu ı ı ııeti<·ı·si l ıiı· 

kaı: arkada::; i il' benılwı· < '<' ı 'l'cılı ~ 1 ıı ll;ı rTll'vk i i tı dl·ki ;ıt, r·eyl('l'iııiıı yi:i lu-wld i ğ i ıı i gii ı· ıııüşlrr. D i ğer ::;a ıı dık-

saıı<lığa gl'lip hül'ııın l'di~·orhır Nedl'll ? 1 ta ki H:ılk F'ırkıısınıı ait re~r lrriıı ~okhığn bu farkr 
Heşil •Bl'·'· oı·a.da otıınıeak; lıi..iC"tım edi~ıor, ı ~r utıııuş. () saııdığT l1itiriptl' serıııa,v esiııi tüketince 
bir ll!'i'a polisl' ltakan·t edi,,·ur; jaıl(];ırmııııın cc kı>- diğı•ı· o nıahallderdeki sand.ıklann fazlalJği o far-
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' ı · 9 '.·· ı'z.r. tı•krııı· :otannt kı y ııtuııeıı 1eluş clnlın fa zla ;ıl'tm ı şt.ır. Bumın ı çm 1 ı·eyl' g· ıc _r r<' ' P<' ıı :><'_,· ı · ı <' J H ı ' ·' ' 

doğrııdnıı cloğnıy:ı ınPıııl~· kl'ti ilıti l ;l l t• 1'(' i sy;ı ı l n :-; p , -

1

. ( A1',~t. IT1.1Jf' . ~uıru;·~.ı ye sPs:e l,'/. : · . _ . . . _ 
ketııwk iı.;iıı 1 Pd l ıi ı· ;ılıııağa lınşlanıışlaı·. (lr ç; erk t• ı ı ~ımdı asıl f< c tlıı Bt.lt fc ı_ ıdınııı nı~~ııı hir lı~k 
o·iiriirsüııi:i z ııüııı;ıYİS \' ;ırdır . () ııı;ılıall ec kıı () ın; ı-1 İst emek i<:iıı ~ - apnıı~lnr Şt•klınd e tnn;ıi hu~· m·clııgu 
0 

. ~ " -1. .1 j , .. , ]' l"iiZİY l' tl' 12."l'lİI'<ll'lıın H ' ciinıkni z iıı ll iiZ<II'T <likk:ıti-bnlit'yP o· ıdınırl;ır, llf'l'('~ - (' ( I,YOrSllllUZ . \ll U H:' ( 1- • • · . 

· ~ - .... ,. 1 - 1' th ' ı > ııizi <;ok iıısaf n' nw rlıanı d lt • , lıutn.nı f•<' ll wd ı ~·oı· ıını. vo rl ar . hıılulw cı11 · or aı· ;ıma yaşıısııı · e ı · r~· · 
· · 1- Vnzi .n·t hu s ıll'l·t1t> <k 1· n ın cuerhıı, lı n lk n·~--diye hnğll'i ıı·ak g idi yo rl ar, ö ııl rı· iıw kiııı rast ge ıı·-

se te hditler , teı·ayüzlt• ı · olu.vo r. ı · p i sl l:' riıır yahıı 

süklıııl'ti ınulıufaz;ı Pdin cli.nın ıın , ıw )·apaymı · 

l e ı· i n i istima l c•ttikc.;<' S<• rhest· F'ıı·ka efı·;ıı]r :--:iııiı·

l t · ; ıi.wn· , lıi lh assa m·ııduki O('ilk lH·)- <'1 i n •is- ki 
Fl'tlıi Be.n•f't•ııdiııiıı <;ok si t a)· i şlt• lınlıis lııı)· ıır -

diyoı · . ön ler in e g· ec; r ıııiynnını. Bu lıir ka <; gün lıö ,•: - l•,"l',".l' 
' \luk lan . doktoı· ,- ;ı li y r gı · li yor, cli~ · n r ki: .. . " le ılc•vam <:' tti . Hir akşnnı C üınhuı · i yr1 Halk l •'rı-k: ı- . . 

. 1 1 . .. .. 1 .. 11 v<>rd ıııı , Ya nıı Jıiiı · ı·i.n·t şt• lıiui o l nrağ· ını. <:ok ı-i ra s ı lıiıwsıııdıı otunıvon ı z. dısanc ;ı ıı ı· g·unı tu o c ı.ı , . · . 
1 - · . . · . ,.dl· ı · ı nı N'mı zı• nı ı nH·)· da ııua bır n kmıı , :nı ı-ııı \il nı. -

1-•'ıı·l<,·ı ·ı ı ııı k ,·ı i' Ş ISll lclnkı ))O]JS karakolnnd;ııı SOJ'clll! ~' j ] .
1 

l v · 

• • T , - ı · ınıı zr tat ı ı ' <'{ {' <' eg· ız . Bıınn nıli .n• siiyJi_yn ı· ,-c 
\ ' (

3 su ını ha be ı- ;ı l rlrııı: M c·el ı sı L;munı ı Azıısnıda ı ı . .. .. 
· f<· rtl ası g·umı <: ıı ı-~r;· ;ı c:rkıyoı:lnı- , bütün <:nrşıyr Hasan Beyin ii ni.iııl' 8l'ı·lw:--:t Fıı-kaııııı of•ak iı z asr ı ; -

k;ıjıatmazsnmz yağ-nın l'tkc · l'ğ- i z tl'lıdiuil<• kap::ıttı-dan iki z;ıt' ı~ rkmı~l ar, yoluını kesmi~ l et' , radde ııin Ü- l 
nyo ı · l aı- . Fc·tlı i Hl',n'ft·mli: Bn nı z i~·d , lwh•ciycye Zl' t·inde ada mı diinııeğ·v hnşlaını::> l a ı- . :-;l'lıvbi _f-l aiJ\ . 
ı-t• _, . ,-c;-- mr k ic:iıı o ı·;ı~ -a gl'l i nnı i ~ hiı· nızi .n• t ch,ğ·ı l -

Frrkasmda ıı o lm ası i miş. H alk :F'ırknsr ldı in dP lwy;ı- dir. Kimi iğfal l' tnwk isti~·oı·suınız, Tüı-k mille-
natta bulunması imi::>, vilfı,l'd lTi l'e iisi uzas ııı dan h !r 
zu tr raddc•ni n oı- tasıııd a diil·l• r l <•ı·hıı l'tnı f'rrıLla ;, i 
< 'l·ie ı ·d eıı Sl'S işitirler H' hiı · dP. gü ı- i't ı · I('J' ki admmn 

lwşıııa nıü t eımıdiye ıı nı rmıış l ıır , o ilk vnnı şt;ı bir 
kc•n • bıığ· ıı-ınış l'l' sonra bnydnıı~, l'dl'ı·cl('n lın fpı-yııdı 

duyaııl;ıı- kıı~ nııı~ l a ı- , kndıııhıı· da bağ·ı r ıııı::;laı- . k;ı . 

dııılm·rıı bu c; ı ğ lı ğı üzeı-im• ııo lis ~-eıi ~nı ı ş ,-ı· lıl'l'il'

lt- rd e ıı biı- tcı ı ~t •s iııi yaknlıım ı ~ , f abt d i ğ·t· ı · i b e
mıştır . Bi <.; ıı ı ·t • nwl' lisi iclm·<· aa zsıııı krınıko l ;:ı gl'tiı·di 

ll'ı-. Fl'thi Bl'~ · Pfl'ncli ; l'ilayl'1 nwrlif':i Pll(·iim eni ı'lz ıı,;ı 

t ı ııı mi 9 lı ilşiı , Bii_,·ük Jl lill c•t 71fl' r li s ini mi ? hu r,; fı, 

(' l·ct, işt e bii_,· lt• tehdit k. eğ·l'l' i lt i hak dınezscni z 

\ <II'::>I)' t ynğ· ın;ı edl'f'l'ğ· iz tli _, · oı·laı- , n·_, · l pı·ini Y<'l'ıni ş 

iıısaııhın toplıı_,·orlat . 0f·ak lıeyvti 111ııumi~· <·si lc• 

lıt • ı · ; ıi H·ı· <; ar~ıyr bu sıın·til' bıp<Jtıyoı·lnr aı·kndnr:;lm · 

l't' onıyn ı-ı · ~ - n· ı-ııwk it;iıı oc·; ı k h eyeti ıımıımi~·ps i l l' 

t· op lıı lıiı- ha lde g·i di~·oı- l nı· . Hıı srıı·<•til' ayni tl'lıd i 1 

nlt ı ml;ı <; a ı- i?ı iki giin kaıı :ılı blıyoı· . • -\ııtnlya oı·a

dadır, tahkikat _nıpahi liı-siııi z? hıı ,-;ıziyl't karşrsrıı

da il k işl<'ri ncdiı· bilir misiniz ? ilk işil'ı · i o ı·nda bı ı -
(·\·in e· cııın i yt'tlv g·idenwsin mi '! bunu dıı nır <:ok g·ii- lı ı n<ııı n· sıı-f' milldin l'mniyl't Vl' asıı y i şi ni nı nlı ıı 
ı-üı-sü nüz? 1\ııli.ip <.l i_1·e lıiı- .r<· ı· ıı~: tılnı ·, oı·ad;ı ııııt tık . j';ız;ı i<: in ibınw l'ıli l miş ol mı polisi rı-i diivııwk , 
a mu ıı c ınıluk: fı ı-kam ı z;ı ııwnsııp ola nlar dül;ki'ıı ı - jaııdaı-nıa~ · ;ı hüc:11ııı c•de ı-ck l' lindcıı si l ıliınır nl
lanıı a <:a z iniıı n • F c•tlıi B<' )·in ı·t•s inıl <' riııi assıııl; i ı ' mak.. . F'l'tlıi B<·yd'end i : siz de askeı- icliniz. Bnş
,.<' h;ıı · i ı;; tnı n lı:; \'(' !'if? l'd c ıılt• ı·l' cl l' hıı n •smi giinıH'(k:ı \~el\ i ili k l' tt iııiz . ;'lt t•nıkke1 in C' mııiyl't n • nsıı~· i şi ıw 
lı i <.; lıi r <.lük ! Jıı ı tbıı altş \'('l' i::; l' tnH·s i ııkr. Bu ııl'diı · dt• ııwk olduğ· ıııııı r:ok i ~· i takdil' Pdl'rsiııiz. Hnlk 
<'fvııd il ı' ı· ·1 lwlk a ı ·wmın lıoykot sokmak l1 l'ğ- il m id i ı· 1 !ıii_1 · 1 l' ; ılrşı ı ·s; ı nıl'mlc•kdi rı<; ııı·ıını;ı giit iiı-üı ·. Ynlııız 
,\ ııatşi değ·il nıidid Son ra 1/ ;ılk Frı·knsıııııı g·azl'· lı ı ı ı ııınla ıla krılmrıdı 1·c Jcnıin tPYk ifini c:ok giirdi.i-
1l'IPı' İıı i okunıayıııız. Okııyıır<ıks;ııırz. S<•rlwst Fıı-kıı - güııüz o cl oktonın tnkifi pek tnbiidiı· cl edinı. Tr Y

ııııı ga zl'h' IPtini alımz , ok ıı yuııuz. di~ · oı- l aı·. (_ 'iiııl\i i kifiııi <:ok g·iiı-düğ· üııüz , ada m F' etlıi 131.'~- l'fl'ııdi, lwn im 
Lfa lk F'rı-kası g-ı ı zeteltır i _nıl aıı .nı zryoı· l a ı · . . nılıı n sii~ - - c:ok nıasu nı l~t •mı:;(• i ı ı · i ll'ı·i m cll' ıt hl'ş alt r y üz ii ııü at e~ 
l ü_, · oı- l aı- . Rıı snıT1 i l' ;ıı-k;ıd;ı~lııı- taın ın ; ıııa si l l' bir altı ı ı;ı sl· 1 · kl'tmi~tiı-. Hic: kusursuz olaı·ak bt•ş alt ı 
lıo.dwt hıı~l aclr. ~' e tlıi Dl•_,·ef\•ndi 1 lııııııııı ıwti<' l'S : kişi iili.inw nıalıkıııııdu . .--\la_,. kunıanJıım ı ırn nwtaıwti 
ll\'['l'.\'l' kadar g- icll'erkt i ı-? ( A11rtrşi_111' -'l'sleri ) . iıı ti - alıl iıki~·l·s i c'sl' r i ol<ıı·ıık , asker<' o aııda ydişerck dip
hainn soıı g-ii nltı ı-iıı d e idi . Mıılıalll' i l'rd e ıı g-elc•ıı k ·- <: ik ll' halkı dağıt mak nwehııı·i.Hti Yirdnııiyes i bıı--
clııılnı-, <;oeuk l ııı·ı kıırağ·rııd;ı 1 '<' _, - ll • t·iııi ııtnıak iç in ı ı ı 1 • ı •;•,·· l '-· 1· ,1 sl,· rı · ·.·_.ıı ı ı· ·, , t,"kdiı· edt• ı ·s i-

~ ıs nı < ;ı ;;ı mı ş ır . .,, . ., '· " 
!!· e lıni .'.·· l i'rc·]i. - Zinı l'l".·lrı·iııi :.;;<'l'iıl'st F'ıı·k;ı_nı n•ı-mi - ' · · 

0
],

11 
'"ıı_ ·ı ~ '' ' ni z. ( )ı-ao;ı Pmnı.n• t \' (' ;ısn~ · ışp mrınnr .. . 

) · l· ııl e ı· ·c• lı c· .'.'' lira c· czın. · i mıl\11 _, ·a z ıln rnkııw.--· d i.w ililn ı · · r ı· ı 1 · 1 
'' '' nasihat etme .;: ıstıyoı· . ' a ıy e .;:arşı ıır· çı uşınn 

t'tmiş l enli. B ı ııııı iHa lıaiJ ell'nll· th• ll fıl ilc• il i'ın ( •diyoı·- o luvoı·. A l anı Jınh<?ı· Hı·ıneğ·c nwchnı· oluyor. Alay 
l ;_ır, l'<',Yinizi g·l' lip :.;;eı-lıes1 Fıı·kaya l' l' ı ·nı ı•zsl'ıı i z .•;o- h iı .' lı ii li.ik g·Öııcl e ı·iyoı-. H ;ıhse ttiğ·im clol.;:tor lıiı· hiilük 

l1lltı117.llll lll' o l 1ı r ağ· ııı r diiı;;üniiıı , l.ııınıııı ıı \'t i c·ı•si ıw - n sb· ı ·c' k ı rşı lll'IC•lli yl•de c tı- ııf ıı ı<J;ı ıı c kmbı- taş 
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v::ıı·sıı halkı nskeı·r lın tıışlaı·lıı Jıüenm rttiriyoı·. 1 J<' rtlıi B<'?<'f<•ncli biraz inımf ct ; orduya. oisnn hüı'
Efrııdilrı· , iş hnııuııla da ka lınıyor. O zavallı nchını nwt Pt! 
bununin dn iktifa etmiyor·, lnııınn i.izer-inr Jcığılmıı- Ali Fethi B. (Gümüşane) - Reis Beyefencli. 
makta isı·ııı· ediyor n• bir tıuaftnn eliğer bir· aı·kn- lıiı· snııiye müsaade lınyuı·nr·musnnnz '! 

daşı cln ıı e l<•r süyliyor '! hil iyOl' musunuz ? lıuıın l {eııim, on1unnıı bu hnı·eketini ci.iı·üm teHikki 
söyliyeıı yiıw ldare Hryetindt• dahildir·. DiyM k i: l'ttiğinı şeklinde ifadatta lııılunnlnıasma asliı mü-

Jiüki\nıl'1 utanııuyor nııı , bilıni_,·or mu ki ı · ı- sanele L'd<·ınL'm. T~ira edel'im ben , elli ikinei ala~· 
hnıır nıroeniyrtiıı lıiı · g-özü Yardı r lnmıda (Nf' göz- eürünı ~-apmrştır, di)'<' hi <: biı · zaman siiylrmcdim ; 
Ir ri ı • rır st>slf'l'i ). Biı· konsolos Yarıııış , nınrakipmiş sözlrrimi <')' İ dinlı·~·iniz, tahrif etnH•yiniz. Riea rdr

(Giizii ('ıl: .mı sesl1.n-i) . Fc•thi Bt•yrfl'ndi ; Tüı·k ı:ıi l - ı·i:ıı 
Idi hrı g·ünü idiırk l'tm ek için ııc ka.daı· kan diiktü, Rasih B. (Antalya) - Ric:ı edr rim lınnği h:ı-
Jil' k;ıdar pnı·n sarfetti , hnııuıı ir;i n lıt•yııi ~ürürnüş l<ikatlnrı t:ılwif ettim , lıöyle demed iniz mi ~ 
lıiı· ııdarnııı I nı siizii sarfetmesine hiı.: bir va kit ta- Efendim, a la y g<•lmiştir, şii~r lr yapmıştır, büylı~ 
lııımnıül edt•ıneyiz n• Antalya kahtti edl•nıc•z. Böylo• )·npnııştır, koğa.laııırştır drdiniz, orada emni)'l'İ 
b.ir nıüı·akilıi hi ~ hir vakit kabul ı·deınt>y i z. Bıı dii- ''<' nsa.Yiş yoktu. Ha lk birbirini kırmak , bil'lıiritll' 
.YUil\1 ııımııni.n· z ilıııiy<•tidir. Onun kafasrııda kal- girmek üzer<' idi . Polis. j:-ıııdarnıa i'ıriz biı' vazi,)'l'
sııı (J~/'11. /'IJ s!'si.Pn:). EfendiiL• ı ·; lın va k 'a bir hakikat- te düştü. Bıı lıal üzerin e• nNayiş ve rınniy<'ti tenıiıı 
1 i ı· . ,J:ıııdarnıa kııııı a ııdanrıır ı,:ağ·ınn , sonın pfcııdilc··r . l'tnwk i<:in a lay g-rlui. 
llıııııı si)yliyeıı adam utanmıyor n• nınrakip var- Çok ınııht<•renı n• vicdaıı lr bir şahsiyrt olnıı , 
dıı · diyor, bu l:iirümüş Hükılııwt utaıımı~·or mu di- Ala~· l;uıııaııdaıırnın meta neti Yl' elirayeti saycsiıı
yoı·, ( Giiriillii!Pr ) . Nt• iıla, ıw iıla; m·r·ey <· doğı·ıı d<' lwş ~- üz , a ltı ) ' ÜZ zanıllıııııı iilmcsiıw ınaııi olnınk 
g-iıli~ · o ı·ıız FPthi Br.vrfL• ııui 1 Bu suretl e halkı ta lı - iı:,in nskr rh•r· uipGiklt• halk i dağıtın:ık sıırl'till' , oıııı 
ri k l'di~·or . A rk ndaşlar , bi r lı ö lük \'azife i fa · edrıni- lı r r tüı·li.i em n i ,vet ,-c· asayişr karşı düşınan krsil l'ıı 
ye<·ek ,·azi.H·te gP ii ~· oı· , oıııııı üzrri ıw vali tekrar ellerden knrtanıırştrı·. ( Rmı·o sl'sl eı·i, all:ı.~lnr) 
;ıl;ıya ıııür:ı caat edi ~·or, nl:ı~ - kumandanı ba~- Bunlar biı· g·ün l'Yn•l \'aliye ınm·acaat cdrrrk 
ta o l duğ·u lıııldc· iki biilük g-L• li ,Yoı·. Bun lar ip- müra<1<'1 c•ııiıı Şl'Uİt o la r~tğ·ıın VL' y:ır·ııı yaziy<•t· ala
ti chı nasihat cd i.n n· n• havaya sili'ıh atıyor, da - ra klanur sö)· lrnıjşlrr . Ocal<larımn reisi Ye lı cy!' ti 

ğ ılın di.nır , l<'l't hi Be~·dcııdi! L'nıni~·rt vr asayişi ııiıı orada vaziyeti idnn• <'ttiklcriııi , Br~·Pfı>ıııli 
mnlıafazn ic:in şimdi zatı iı linizdl'n dl'nıin trhiı· et1i- burada, <1ağrlııı diyL· rmiı· Yl'rdiği Şl'ldin dP if; de 
ği ın sun iimi sormak nıziyctiııdp~· im . NL' yapmak li'ı - Ptnwlrri !P dl' g-Üzl'l tav!'ı'if bnynrdulur. DPn1<'k ki 
z ıındı. lhılıili.H Veki lli ğ· i yaptımz, BaşYrkil lik :nıp- lıalki m·a~r a pytiı'l' ll kpııdilt• ridir <k dağrlma.k iı:iıı 
1 ıııı z vı • p;ı:ıspıı :ıskt•ı ·siııi z. Şıı vn.ziyet bu s111·rtll\ <:' l' - P nıiı· VC' ri.voı·lar hıııııı h it: şüphe yoktnr. Bmııı Ol'il 

ı · ı· y:ın l'(h•ı·se ll(' ya.pılır-1 vııli tahkir edi lir ·, polis d ; ıki tahkikat trr;bit rtmiştil' . Fnkat Heyeti f':rli-
1nhkiı· ı:> ıliliı· , jnıııJanıınıuıı r l iııdeıı siliihı nlııırr, l ı•ııiziıı ııazıırr dikkatini rrlp rtnıek i~iıı trmns 
:.ı;r l t>ıı lıiilüğüıı üzer·iııP taş Htı lır , h:ı l n a lay mü<·- rdiyonıın . 
ı· i Nı ,-az iyetiııde , 52 iııti a lay diyr hnlısettiııiz , krır- Ali Fethi B. ( Gümüşane)- Adiiye de ııe ol-
ı:;ruaıı dikkat ettim, bn söz Fethi Bl'yiıı Hğzındnıı nıuştnr·t 
ıııı c:ıkıyor , hiı· s:ılıık hıışn• kiliıı Hğzıııdan mı <:ık ıyo r Rasih B. (Devamla) - eticesi lıitın eıııiştiı ·. 
~' l'l'İil dibine girdim. ıı e ti cr~r i g-öreceğiz. tahkikitt clevHm ediyor. 

r\rkad:ışl:ıı·, Hüyük yeı· I Pr işgııl eden Fethi HP- Şimili lıir· d ı>fa <~ıır·şryı kitpatnıak , yağma etmPk 
y iıı nğ·zıııcla ıı l•öyl e liiflaı· ı:ılu;rn , Huııu k:ıtiyl'tı iı:,in tehdit etm ek, po lis i dağıtmak ir;in hücum et
ümit· etın İ)' OI'dı.ıııı.. .-\lny kumaııııdıı ı lıalkıı kıır·şı ıııı>k , dönnek , jaııcl:ınnanrıı elinden si li'ılırıır a lmnk, 
l.•iı· lıaba gilıi ıı ıısilıat ediyo r·, ı:,ekiliıı diyoı·. iizrrini yn'tnıak d:ığıtın:ık , ondan soıır:ı da g·eleıı 

Onıııı üzerine lıavıı y:ı f>iliih :ıtryorlar , fak:ıt j lıiilüıı:ü d:ığıtınak. ikinci defa gelen hölüğe h'i.irüııı 
IJuııl:ıı' lı e l e l1iyı:>ııiıı karşısında lruluıınıı harap bir 1 <'tmek nıziyeti c iir·ünı o lıııı yor· , !mını ııi ~ in Flüf,fı
kııln ı:>ıı iıı ıı e tHşını , ll(' ağ:ıeııır , nı>tlP s:ıııdaly:ısııır , nıL• t gPrrk zabıta Vl' geı·ckse Adli:ye bunu tt>rtip ve• 
lıi<: hir şc~r iııi lın·aknııyoı·lnr· . ııe yapıyorlar· lıiliı · - ll'şvik <•tknleri tı>vkif t•ttiğindcn dolayı, l•'l'tlıi Bl·
ııı isiııiz ') o lıiziııı enııclaıı aziz lıildiğimiz HSkPrlı>r-i- · ~· l'fl'ııd i tnrafıııdnıı t:ılıtw <:di li yor·, g·iizl'i! 

ıııi ziıı iizı• rl<'l'iıw ntrlıyorlnr (f((ı/ıl'olsmı S f' slrı·~).A- II ., Şimdi ar·kaJaş l aı·_ }_J(•y:ti_ ?l' lil r niz<· arzettim 
lay kııııın ıı dnnıııın ıla ba~rııa bıt' sa ııdalyL' g·l'lıyoı· . l aımıııwıı v:ıziyl'tiıı ınkışah ı ı: ın , ı,:ok kıymetli ' la-
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kikalarınrzı a ldım, nızi.n-ti oldııkı:ıı iznlı P1tirn ı Hakkı Tarik B . (Giresun) - El'rııtliııı. l•'ethi 
zaıııwdrtim. H rq•ti Ce lii Pııizdeıı l wııiın l'iC'Hill. 1 nryefr ııcli ınıtııklal'ıntlıı keııdisinin ~ l <• rlis dıılıili •ı

i\ lad anıki F'c·tlıi i~l'.\'l'ft•ndi lııı vıızi~·t•t l e ri ıııiidııf'mı i dP l1il' ıııııı · 11kıılif' trşkil fı tı vi i C'ııclıı grtil'ııırğ· r lırııı en 
t•tmiı;tiı· , hrınıı ~·apmak la t('ı;Yik ettikiPI'ini l 'l' o hrııı f'iı nıenını· o l duğuını iddi1ı <>d<• ı· siizler siiylı •
vaziyrtiC'ri trknbhül t•di~·o rlar dl'nwkt i ı ·. HPIH'<' ııı:şlenli. Hrııdrııi z lıu sözii sii,vlf'ı·k('tl. ii.viP ,\'11])
arkııJııı; lar ; nıcınkk('tin sükunetini lıoz nıağ·ıı w ıııııdıııız d<• dinı. Y<1ni l\)('(')is <i<ı lıiliııdr lıil' ıııuı · ;ı

<·nıııiyt•tini ilılnlt• da ha fazla ınii saııdt• l'tnwyiıı. ı !\;ıl)(' 1rı;k i l i i lt• iktii'ıı f'tııı<'k ist('ııırd i k l <'l'ini il' ııd ı • 
1\ll'mi<'kl'tiınizin vazi .n•t i, I nı gün hu fıl'kııy;ı <'1 ı ııt•l' ist ed inı. l•'e tlıi 1 -\ı• .v z:ı ıııı ı· ci<'l'inı lııı siiziiıı 

lnl'llsııhıız ııanır altıııclıı .nıpılaıı propag1ıııdalanı .\ li Bt•,v<>i'P ndidl• ı ı ı.n• ldiğ· iııi z;ıııııl'ıt ilrı· ~"<' 111'111111'111 -

müt"ı•lımnmil dc·ğ·i ldiı· . Hıı güıı denım ı•dt•ıı lıir <:ok dıı lıiı · müııakıışa oldu. l\1Na·ll' lıuı ı dHıı ilıııı·Pttiı· . 

rıı·b ı;ııhl'i<•r i l·nı·dıı· ki r;ok fl'C'i bir I'HZi~'l'11l' işii-ı Ali B . (Afy on Karahisar) - ' l';ıı·zi,\'!' l '(' l'llli,I'() I'
,\'Ol'iıll'. Oıııın iı.;iıı lwııdt•ııiz [•'ethi Bt·~- n • F'ırkası l ııı· şu h11ldı • IH•n siiz siiylı·nll' k ıııl'1· kiiııd l' k<IIıyu 

n • lıiitiin 1l'şkili'ıtı hakkında takilıat ~· ııpın1ısr ıı.:ııı l'tllll. 

lliik lıııwtiıı ıınzıın dikk1ıtiııi rl' lp t•dniın. ( J! o11- El'ı• ııdileı·. nıeınlekrtt<· ikiıı<·i lıil' fıı·b ı ıııı 1<'ş <·k 

dı' 71'1' ) J.-l ükünwt yapm1ızsu lll<·r· lisi Ali hıkihııt yap- k[i liiııü ııll • ıııl <'ht iıı l 'l' ( ' iiııılnıı·i.F 1 iıı ı· t· .iiı ııiıı iı ı 
ııı a lı dıl'. Vaz iyt•t o kadaı· <'i<ldidiı·. i\ l iis1111ıll' l'rl<'l'- dt• ıııokı · :ısiııiıı Z1ll'lın·tiııd<•ıı ;ı<ldı'l l!'ı ·iııı. 1 \ıılııısı:s 

st• ııi z ark ııdnş l n r ; l•'rthi l kydrıı hil' ıı okt;ı ııııı tıı1·1'.i- ııı t •ııı l ı•ketiıııizi ı ı ııı<'l' l \ii <·oğT;ıl'isi n • siyı ıs ı s ıııı ıı 

hiııi ri(·;ı rdrl'eğ'iın. ( ş;ıhsi ınrıı f111 J11PI' tnkip t'<h· ıı - t · iıı nııı nıl'<il'ııi.l ·t' ttı • DeYI<'tı• yıı ;ıı·; ı sııHia istilısııl !' 1-

i!'r ) di,ve fı r kiııııızn hÜl'\1111 Pttilrr. ) {ıı ;ıdaııılııı · ti t~·i yiikst• k nı t• l·kii lnıını ic·ııp ı•ttim ı <·kt<'dil'. l ~ ıııııııı 

kiııılrı·sp tııv zi lı t>tııwlidiı·it' l'. Hiztlc•ıı . sizd<•n kiııı- i ı: i :ıd iı· ki. lıt•ıı. g·ı• r e k ıı rk ıı d;ışlıırıııt t;ıl';ıl'ıııd ııı ı 

[pı ·se söy les in. l•'rthi Heyrft'n<li ile g·<'rc:i rskitl(•:ı 1·c g·<•ı·l'k s e dıılıa y iikrwk zl'l' ıı t liıı·;ıl'ıııci:ııı l ııııı;ı lı ıı· 

t.;ııırı;ıklığınıız yoktn. l·'aknt rvlıı lt nd;ııı 111'<1<'1 l't1 i- 1 suni so nıl<.luğ· u I ' ;Jl<ittı· ş;ılıst'll ikiıı<·i lıi; · l'ıl'k;ı ı ıııı 

Çı; i g-ülllleıı lıcri <:ok iyi ta ııı şınz. lkııiın y;ızi_,· dinıi I_L .. l'ud uıııı luıııi olduğ·uııııı i zlı;ıı · f't1inı 1 · ı• lı;ı1t;ı l·'ct 

istt'diği gilıi lıu küı·. ·i.ideıı siiy li yrlıi l il' l <• ı· ( ll t' }Jim,":c. i hi Hı·y sol'(luğTı 1·;ıl\ii tt• ıı.·ıı i :n·:·i L >:ı ı · , tt' .. .. 

l t ı sri/ı l'lsin l l' r. hizdt• isfil'll./; ('(li•riz sı • slt • n). i ı ,'ın• <'1tiııı ), j ikiııl'i lıiı· l'ıı · k;ı~ · ;ı ilı1iy ı ı<: Y1ıı·ılır. 

~ıı lınld l• hiiyll' ı;alısl ıııcııfnııtlt • r , şn lı sl nwııfmıt- Y :ı lııı z itid ;ı l n • <likkntl<• l'ıı · k : ınııı iııkişal'ıııa ı;nlı :; 

lı • ı· di_,·c• bağırıp <:ağ ırd rld a ı ·ını ispnt !'1nıP ii diril'l' . ııı: ı k l :'ız ı nıdır . ll ;ıllıuki 1 ·\· tlıi Ü< ' .1 · iıı l'ıı · knc·ılığı 

Eft•ııcli!Pı· , bl'ııinı m• lıt·~·og l ııııcla 11f11It'tmnıııın v;ır , lı iiyll' o lıııııını:;;tıı ·. \' ı•ziyl'l lı:ı:;;k ı ı sııı·l'll!' tı·rl'lli <'1 -

ııt ' dl' bmadn nır. Bııııa )<'!'tlıi Bt•_,. rPnıp \' t•ı·siııkr . ııı i :;;t il'. i\1 illt•1 iıı :;;inıdi.1 · 1' kııdııı· lıt•tkr Pdilm is 

( Allo: lşlllr). ol · ııı k;ııııııı : ı tl'kı·;ı;· ;ıknıııınıısı iı:iıı lıir ;ız lı;ı -

Ali B. (Afyon Karahisar) - 1\1uhtrı·enı nı·!« ı - 1 l,ikııtt· tl':ıı:ı s <'ı ıııe1 · i l 't' miiHiıııi tl'm·ir vtııw1· i 1 · ı · 

dıışl:ıı· , heıı siiz almak ııivrtiııd r drğildiııı. l ıtı ıııııı llt•n•i i . \ !iY ~· ııi :.-: iıı !ııızunı ııda sii 1 · lı · ııwYi hi ı · • 1 • • • • 

l •'n kııt l·'e thi Hry lwııi hilrrf'k lıilıııivPrek trzv il' 1 :·:~i l'l' nd<L·dinınım: Hııl'llll i ı ·iııdil' ki ish · nıil ' < ' l '<' k 

,.,. tnlıkiı· t' tııı..ı, ist<'nıiş. ıııııkıılıelf'y<' .IH• ı ıi tah;·il< : t ·!: ·ilıl Jıir lıııl.rısa _, ·ı!pmak nıl'c·l;uı·iyl'tiııdı· .l ·iııı. .Sı•s li 
t•tıııiştil'. Bıııııııı lıir lwtl l'fi \'al'() tr . ı\ y ııi lınrc•keıi lı: : z ır gl'ı: irdiı1· inıi z fı·l~kptlı • ı·e az ı:ok 1 t• nıns l'lm i· .. -

l ııış k n ;ıı·katlnşl1ı ı ·: ı d ;ı y aptığı iı.:iıı kahil i ııın S1Jilın h 1ı ti ;·. l : ııııtıılnıı .1·;w1ık k:ıılnl' m ilki iıı ıııııl;nddl'ratııı 

değilclil'. (_!ünkü. ııntkn ill' lırrnlırı· Inı s ııı· ptJr dnlı: d ;ı .l' l' l' tıı1ıııııı; lıiıJisl'it-1' 1 · nı·ılıı·. i':l'l' ıı Jil<· ı· ; I ~' Ptlıi 

hir pı·opng-:ıııdıı ynpm11k isteıııişl<• rdir l'l' .\-lı• e l is i ; ; ,' ,'.'l'f't- ııdiyi lııı ınill vt iıı nııık n ıld< · ı·nt ı 1nı·ilıi~ · t •s iııdl' 

.A iiııiıı snlısiy{'ti ııınııHivrsiııP hiil'tını <'1ıııisleı·dir. lı: : kn l' ddn ~ü ı ·di .ıl\ . 1 3 iriıı <·i dd11 olıll'iık lı1ı1'hi • . • . i . . . 

) •]ğr ı · l•'t>thi lı<•y lıunıdıı ı:ık;ıı·l;ır <l;ı, lııııııı tnrzi)·e ıı ! ıı ıınıi ı ıiıı sıııı g-ii ıı i l'ı·iııdt· si~ · asl lıir i'ıt·k:ıııııı l ı; ı-

ver·iı·l< • ı ·. e söz siiylemrkteıı nız :,!r<.;r<·eğiııı. j :;;ı.ıı ı g· < • ı : ıııi:;; oldıığ· ıııııı g- liı · diil \. lııı zıını:ııılnl'ı iz;ıl ı 
Ali Fethi B. (Gümüşane)- ~iz Riiylrtliııiz !ıı" ı t •d ı · nH ' ııı n· ı • tnH· k tt • istt • nwııı . 

c·<'V1lp vt•r·dim. Bu söz i E'riınd{' ll doln,vı lıi ı: lıiı· zn- 1 Hıı l'ıı·kıı;ıııı ı ııı·y),jj iktid;ıı·ı · g· ı• ı : ın<·k istt•digi 

ııuııı. hi ~ hir kinıReyr tnrziyr \' <'I'Pilll'lıı. ! z _t nı ;ı ıı l ııl'ı i z alı l' tlt·.l · iııı: Jhıı·lıi unııınıiııiıı sonla

Ali B. (Afyon Karahisar) -Siz siiyl0diniz. I T ıtl 11 i't • lılk .. tiı.ı lı <ı::; ımı za ı ; iiktiiğ· ii lıir sır;ıdıı l •'ı•tl ıi 

Ali Fethi B. (Gümüşane)- !--iiz sii,vlrdiniz. hııt- l ~l' .l ' . l zzl' t l' ::;ıı kHlıiıH·sint • g<'<:ıııiı; lı • l' n • ı·ıı ıııiilıiıı ı 

til dediniz ki: hel' Ş<'y i lııırııtla sii~· li,voı·sıııııı z: Roıı- lıir tll 'Z: ırl'li i:-ıı.r<ıl t • tıııiı;lı·l' 1'<' lıir lıüı·ı· l' ti l'!·mi 'L·1 

ı ·n ı:;n olur im lliııı·. olıı ı ı :\loııdoı · ııs ıııiitııı·l'k <·siııi iııızalnıııışi11I'dıı·. Hıı 

Ali B. (Afyon Karahisar:- Fl:ıkkı ' l ';ıı ·ik n,•y ıı :ı utıılnııı .1 ·ıı ı :ı_, · ik ııııılıı · l I •: J'ı·ıH i ilt• ı · huıııı ıııilll'1iıı 

sü)·l<'si ııl cr. n· siziı ı ıı;ı zıı ı · ı dikkııt iııi z i c·t·llll·til' ı·iııı. l lıııııı ilınııl'1 



olanık, :f'cnıılrk olarak ya pmanuşlanlır. fak:ıtl J<:feııdil e ı· , ikinci yazift• tabii yarılmak nwcbu. 
bir c]; ıli"ıll'ti si~ · asi~·e olurak Yt' ilı~iraslaı·;na mağ-lf11: lriyl'ti~ıd<• iJi." Biı· tcınıftım nıücadek Llen1ın cdpı·
n lııı·ıık yapnıışlaı·du·. Bmııı nıgnwıı nıını1 Yııt a ııı keıı bıı · t· anıltan ( mukaddes bir kaıııııı dem ek ııwc

olaıı lıissi~·ntrıuı itiınatsızlık e1ınt•k istenwnı. Eıı- hılri.n·1i11L1t• kalrı cıığrm ) . 'l'cşkililtı esasiye kııııru 1u 

ıı11, lıiı· lıakikntr 1arilıiyt• o lduğ-u l <: lıı ifadl' t•ıli~ · o- lt• thiıı edildi. Hn, tl'('ecldi.it hıılvt• lvrinin, y<·ııi bi
nını. ıwııın ilk t t•ııwli oJJıı. VP lıuıııı diğn saflı:ıl a.r takip 

i\londorııs ınütan• kt•llaiiH'siııiıı nıaııasııır \'t ' tl <·-/ t•11 i \"t' lıi:itüıı ü•rt•ddi:it yolıııı dn ],j manialar lwıt:ıraf 
l;~ıll'liııi ~ok t•yi takelir ı · deı·silliz , bu nıiitarl' k l' ıı <.ı - ı • dil<li. · 

me bu ıııilll'tiıı asıı·laı·daıı lı e ı·i taşıdığı lıi"ıkiıııi~ ·l' l i- E f<· llclil<• ı ·, <;ok c,,·i hatn·laı·sııırz ki bıı mi.iraclclc-
ııi, si l illı 1aşınıak şt• ı ·t•f iııi lıi ı.: bir ,·akit ımılık lım ~·p lırışlaJığ· ınıiz g-ünden itibaren bir nııılıal efct kar
ol nııı,mıı k kııdı·pti ni ll i lııı,vdt• t• rdil'lıll'k istt• nı işl ı• r- ş ını ıza ı:rk mıştır n · o ııııılıa kfl't ıııiit<·ınad iyen uğ
cliı· \ 'C tüı · k si lillırııı tt•sliın etmek, clomıllnıa s ııH ra ı:;m ı ş, nıiit c ıııacli yen yüı·üın<•ın i zc mani olmak istl-
tt•slinı et nwk, şinıeml i fer l e ı· iııi, liınmılanıır tl'sl i nı miştiı· vl' ııilıayet bildiğimiz netic·.t'yc nırımştır. 

l'tmı•k sııı·dik hi.itliıı J)pvldiıı ve ti.iı·k ,·;ırlığımll r<ı ni ~.;ok acı olarak ifadt' <'1nwk i ctl'l' inı , bir fiUİ 

iclaımm ifa<ll' Pele n hi r nıüt ııı ·l'kl' ıııı mn ele i mza vi - k;ıstl'. knclar varmış! ır . Yaııi za.fl•ı·i ll ,;emcrrsiııi iıı 

ı : ıiş1 i ı·. Brrıııı kt•ncl ileri de iııkılı- <'ıll'nwzlt•ı· ve la•- kililhııı vürndnıııı imhn l'1ııwk istl• nıişil'rdir . Al'lnı 

piııiz lııı lıııkikat i bilirsiııiz. Bııııdıın soıırn v <Jt nıı dıı:;lar, m1ılıııLefet meyda na ~ıktığr zanıaıı vicda
ve milli'! in büyi:iklt• ı·i , nıilll'tiıw ı ı r· ı~·anlar hn ka- nmıdn ~ok endişe dnyarnn ( Bnıı·o s ~ sle'l'i ). Mt•nı 

ııaatil'ri n·cldetm i:;d<•]'(l ir. \'e nı i lit' tİn ha k kı ha~··ı tr kk eti ı ıaı·~.;a la nııığ·a Joğnı gidehil ir t• ndi şl'si va l'cl rr. 
n lduğııııu Vt' iilnwk nı<·,· kiin<k olımıdrğnıı 'l'ü ı·i; Oıınıı i~.;indiı· ki Fethi Bry<'fendiııin fl<:ıhnei muha -
milll'tiniıı ö lnıi.n•f'eğ iı ıi w tlalı ıı hiı· ~ok mürm1t•- Jpfet r c; ıktığı nıkit dr Pibrttc düşünnwğe ınerbın· 

lelı·ı·<, talı a.nııniilii o ldıığmı n ispat rtnıişl<'tdil'. n idik, <.Jhrttl' clikkatlt· \l' <'hommiyc·tl<' hareket l't

ınill l'1 i km·haıı vi menwk iı;iıı lıir nıÜ l'ıHlı• l <' salın l'si mck li.izıınııı altmda idi k. Onelan sonı·a F clhi Bc:~·i 

w:n ıı ş l ardır . :\liil'adt•le sa lııı <•sinde iki nız i fe n· ikiıwi lıir ,;alıııed e g-örürüz. ll;i rl<'fn Baı:;n•ki l olınııı:; 
nıaıı zanı tt•<·L' Iii etti. Biriııl'isi nwmil'kl'li istili! d- \"(' hıı nıilh•tiıı mııkacldenıtım onııızuna alarak 
miş olan düşmanlan tarel ed ip <: ıkarnıak \·azi i"<•si .. vüri:inwk ist <• ıniı:;tir . H:iıwi Büyük Millet lHorlisin
ikin r isi ıli' nwdı• ııi Llüııy;ı~·;ı l iıyik yeııi bir l>n·let ı 1l• bıılnnıııı ;ırkntlaşlanı lıııtırlcıtrnm. l•'n·kaya ge
lıiıııı sı kul'lnak nı z i fPsi. tiı·ıliği lw~· allııarne ll !:' idi ? Pmğ·nınıı. ne idi ? ıw ka-

~·üııkü ~-a lııız nı cmkkdi klll'tııl'Iııak kilfi dci!:il- rlar lmı ·;ı d<ı ıııi.i<·acl t> l e ettik. Fıılc ı t. kendisine ufııeı1< 
<li. Diıım· ti C'L' nılic-a<klt> Llcnını l'tt i. Chil' devanı lıir kııplıııııhıığT lıan•kl'ti ?<ıptı ı ·ama {hk . 

etti · ki , ıınalııı·ıımz , ill'nı~iı·t• lt• rinıi z J H• ı·i~a ıı kr;;<ı- Ondan soıı ı·ıı f'dlıi B<·~·efencliııiıı ikinri Başn~-
f't'l 1<-ı · il u a rkıı l,ı i ·mda ('e plıııııe ta~ınıak sn ret ik ('L'P- ki'ılct i zı ı mıııı ı w·lir. Bi ı· tara ftım f<'ct lıi Beyefem1i 
lı e ll'rl' se\· kı·d ildi. ve ııetİ('<'<k :-;;ıkıır,nı zafı•ri lıüni ,\"(• f ııağ· nıt· :.;İ ~· ;ıpnırş , mrıtbmıtıı sel'bı•sti ·\ ' L)l'

istilısal olııııcl1ı. J-Lıtıı·lm·,;ıııı z ki o ::-;ııkaı·.nı zııfni nwk ist< ·nıişt ir, diğı·ı· tııraftan dıı mııtlıııatı i:.;tPdi-
'l'üı·k ıııillet inin taı·ilıiııd r, g::ıı·lw knı·şr kazaııılıı • ı.:.: 

~ · Pg-~ ıw n ' e ıı bü~· iik zııfe r<lir . ( 8iddetli 11/1;ı şla ;· ) . 

0ınk, g·aı·bt' o t<ı ı·i ht c Yl' o nwvkide lıiriııf'i dnfa ola
ı·ak gakh~:· ~almıştı. l\lüradch• denı ın dmiştir . Bi
Ji~·o ı ·sıınıı z . ( :azi nin kunıa ııc1ıı s rııc1nki oı·dıınıııı nııın 

lııprnıın1 a ki hü,\·i.ik zııft•ı·i il u l znıir k1ıı't rı rılmır; . 

ğ· i gibi yürütım•ğ·t• <.;a lışıııı::;tı. 

''-'<' l'll. nilıa yl't Şt·~· Jı Sait İ:;yanınr Inı nıill l'1 İ n 

lıaşınıı get irmiştir . Şe,\·lı Sn it is,\'nıu bir c:ok türk 
<' v l ildmın, hiı · ~ ok kanına vr Jıııziıwııin yi rmi mil
.nın za ı·ıırımı mal olııııı ştnr. Oıııın i ~iııd i r ki Fe1lıi 

Be~·l'fe ıı cl iııiıı Başwkillet ini nııılıalt;fl'tini tecrühu 
,·a tııll · kur1ıınlınış H' <·n nilıa.n·t :\ tmlanya -:\fütal'l'· ~ 1 nwk i s tl'diğ· i m i z Yakit dikka t r tmek ınl'('bııriyc:

k<•si .' · apılııııştıı·. l\llll1aıı~·a i\ 'li.i1 arekl'siııi ıı 'le ifn- tincl ('.' ' İz . F<·tlıi Br•,rin nıııhal<•fd salınesin e c: ıktı ğr 

d<•fli şı ıclıı ı:: i\[m1anya i\li.itaı·l'kt'si , ?lloııdı·os :\Ili.- ;:;ıma n g·azl'leil'ı·ı · vPrm i ş oldıı~u be,vanatlaı·ıııda 

btı·l'kı·si llcl l' tcrkt•dikn ,; i Iii h ların hı ı kk ı lı aya 1 ıııı ı ı ııı - c•ııd İ l?<' lll İ ını H' i Jl olan noktıı lanı da ha ziyadt• cl ik 
dt•si dPmcktir ( ,~iddrtli oll.-ı.:Jlar ) . 1• l'1lıi Bl'~ · i giis- kat <'Itim. lik güıılt•rcl t• soıı posbı gaz<'IL'siniıı hndi 
lt' l'l'l'Pk işt(• ..\loııdros ..\Li.itar l' kı •siııin timsal i, ( lsnw1 leı·il t' bir nıiilnkatı nır·drr. Keııdil c:ri <;o k ey1 hatıl'laı· 

Pnşayi giis1erek ) iştt' i\lııdaıı y;ı :\li.itım• kpsinin tim· le r ,.p lwlki oku~' illl n ı-l;adnş l aı· da clikkııt etmişlel'

sn li ı ( Şidrl1' tli al/n.0ır 1'1 ' ynşo s !'s 11~ ri ). hunıııı tak- dir. Di:iy ullu umnmi yt> meselt•si hııkkındıı ııe y;ıp

cl iriııi c;o k lll' (' İp ,ı:,ok asil ıııiktinıizt' lıa,· nlı• l'd iyo- :ıı ; ık is1iyo ı ·swınz suniille kııı·şr ( l ıoı:<: l nı·ııır \'P ı·

rum ( 1'el: m r ediniz sPslNi, rıl1:1şlor ). ı ın<·k lıir milletin şpı · pf iclir ) , dNli. f st ilmız hakkttıLla. 
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n•' llii:;;üııiiyuı ·s ııııuz , dt•ııildiği nıkit d\' ( 1 ·\ııııu <la - ı k \' ııdilt•f'i irtik :ıp \'ttikleı·iııi lllllltl'lıl;ıı · . 1\l'ii r ı·im 
lı;ı so ııra diiı:;üıı <·< · t·i!iz ). <· t• \·abıııı \'t'l'tli . lı:;te bu söz .. ı:; ı t•Y I<iiııde olaıı lıir cııeiimen .fızasııııı~ lı;~r~·ki'ıt .. ıın 
ll'!' ,.<, im mülakatta11 soıır;ı lıcıı daha z i~·ntlt• şüp- bunıda tnnıaıııilt• ifnde ettil< leı·ı lıaldl' ısmını Mllll
lıelendiııı ,.e , · iı.:dıııııııı<la ~u ndamlnn lıntıl'l;ıdım: clei Uıııunı.iliğe, 11e Hi.iklııııl'te. lll' de Meclisi A liy<· 
Eft-> ııılilcı ·, Inı ıııillt •t ill nıııkn d tkı·atıııd;ı lıir istik- söylt-ıııedil er . lnıııdan .-akıııdrlar. soııı· ıı da ıııillcti 
ı·a z llll'Sl'iesi \'il l'd ı r . lıil' ı:; iı·kt' 1iel' ,·p inıtiy;ızlaı · ıııe - miirtel'ilikle ittilı ; ıııı Pttiğ· iıııizi s ii~rledilt•ı·. Ha~; ı , lıit: 
seksi nınlır , S<'lll'len·t• lıu ıııilletiıı ınes ııisiııi t•ııı- lıiı· \'akit lıit; lıil'iıııiz im k;ııı;ıattc d cğ ili 7. n • hit.; biı · 
m iştir , mahn·tıııiştir. l ~ir adıııı ;ıttHnınıııak i<.;iıı nıkit bıı k a ııaatt e olaına.nz . bıı millet lıit; bir nıkil 
k;ırşıııııza vkıı ıı Sl'IJ<•p \' t' a ınilh• rde ıı biri de lınıı- ıııürtt·ei olnmaz . • \lilkt Jıissi ı:;iikraıııııı hel' Lldad;ı 
lıınlıı· \'l' lı eııiııı hatınııı ;ı ge len Ye en ziyaele ilıt i- lwr fıl'sal düı:;tiikt:L' i zlınr n ' ispat ı·tnıvktcdir H' t'll\'

u ı ıı l ,·t•nli ği ııı isiıııl t-> ı· M. Yt• lıl'l . l\'fctl' ~;ılcııılt•l' , ı.:ektil' . Yalnı z kr11dil t· ı · i d e kabul l'tııı elidirler ki 
.T akl;ırdıı·. El'cııdil (" ı·, Inı istikra zlar , şuıılnl', lınıılar bir t : ıkıııı 111\l z ıı · UIISUI'lar Yal'drr. nıılaı · lnıl;ıııık 
d t• 11ildi ğ i vnkit lıeninı h;ıy;ıliııw lıuıılar g·elmişt i r . suda lıalık ;ıyJıınuık istl'l'l el' . Hu11u itiraf dııı<'h l;i
lıilnıukalıcle hlll' a dıı ki.irsiid en düymıu uııınnıi y t • zıı ıı ; .. re lir . ı-;Jhas ı l lıt• ııiııı mcmlleketiın e, ınilll'linw 
ııı r\' lisiııi n · sı ı iı·t•y i t•ski ifacleleriııiıı men· utli,vetiııt ' s;ııııiıııl lıislerle ııı e rlınt o l ;ı nık ifadt• etııwk istedi -

ğ· iııı ş ulluı · ki: lı r_vhnd e yl:' ı- e ıııill<• ti şu \'l' bu sıı
rl'tlc Lıoyııııınnz; ı a lıptıı sürül< l eıııiyelim . Yetişir· 

millt• tiıı si.i.riik l t• ııcli ğ i! 

rıığıneıı t Pkzip l'tıııişlenli ı ·. ~imdi haııg· i sözl e rİ i le 

itiın ıı t e drliın '1 :-\ o ıır;ı lıiliyorsuııu :~ . sıınıinıl ,·,ıt ; ııı 

hislerile ıııahmul ol;ııı lıir lid eriıı dnhıı teşkilatıııı 

.vapmııchııı heı · haııgi lıir şeh re g-iclipte yııh·lli nı

ziyetimle ın<'nıl<•kPtİ kııldırm;ısı lllll\ ' Hfık ını idi ·• 
( J[ayır sı• s / P n). İ şt<· yııpt ığ'ı lı ıı r ckl· t lındur. H ıı 

ı ı li!lnıl hir hıırl'kt• t nıitlir '! bir fırk;ı böyle ınİ teşkil 

olıııınd bii,,·le mi m·:;,·ü ııeımı lıulud ııw<leııl iılt-ııı 

lıiiylPnıİ yıı puııştıı· '! lıeş g·üıı i~:< · ı·siııcle. Ü<.; ;ı~· ı<:l'l'

sindt• bıışYehil olııeıığ· ıııı lı;ı yıı lile. hırsile hıın · k•: t 

<•clilirse talıii lıii~; J<' y apılıı·. 

Tııtih n p ııı Ps(" l (" sİ g·e lcli. lııtih ap ıı~t ·seksiııde ~:,,ı, 

L' ıı<lişl'li şeyler oldu. Eft• ııdiler, lıuıılııı· lıirer hııy:ıl 

Hcpiııizc hiiı:metleı· sun:ll'iık nıiitııl (" utınuı ııilı :ı.

yet ye ri~· oı-nııı. 

Refik B. (Konya) - Mulıteı ·eııı ıı rkııdaşl aı-; 

karşı l•' ırloı li cle ı · i Fethi Hı·ycfeııdi 1ıırnfmdıııı lı<•
kdi y l:' iııt ilı ;ı pl;ırı dt > L ı yısile n· rill'ıı izıılıııt t akı- i 

ı· i ııi okuduğum 7.i1 Illiill derhal hııtmına 1-!·e lt-ıı şu ol

ı ıı u~t u : 
!Vhı h tL· n • m l•'l't h i Be,veft• ııd i Pıı rist <> ki asude \ ' ıı

z i.n• tiııi lıır;ıktıhtıııı \'{" ın e mll:'kr t r döıııııesiııi müte
ak ip nl:ıllıııı şekilde Se ı·lıl' s t t'iiıııhuriyl't l •' ırka :;ıııı 

d eğ il , hııkikııtt ir vt• lıiiy i P olııııısı ıııaııtıkl lı ir ıı e t i - tPşkil dt· ikt en soıır;ı hııttiı ~n saııt (" lwclıır kPıı<li 
<·cclir . Omııı iı:iıı, F eth i Hı•yl'feııd iııiıı ifııd e lt-r : i, • l'ırblıll'lıır ,.(" ş;ıhısl ;ı nııı sipt' ı · .ittiha7. ed erek ıııil

;ıı·kadıı ~ larıııllıı i fa d ~ J p ı·i ;ıı·asrııcla sa ınimiy e t ııok- ll'ti dalaletc g·ötüı·ııı!'k \'C iııkilalıııı hızını n • lıam
t.ai ııa7.;ıı·ıııc1n ı ı ı:ok büyük fnrk g-ü riiyu nıııı. 1<-IPı-iıı i g-t• vı;wtııwk i<:in her trırıı[t;ı ııH•vı·ut meııfi 

llu günkü lıt>y;ııı;ıtıııdıı iıl'ııiııı n ;ızn ı · ı dikkııti ıni ~ı!ın :; ıı ·ın gittik<:<· ;ıı-tıın t ıı lıı-iki'ıtıml ı 11ı ~üplı esiz ınü 

<· ı• lp <'d<'ıı jki ü ı; ııuktıı , · ıırdıı·. Oııu dıı siiyliyl'('('- h' ı· ss il' ult1nlnı-. lııki l;llıııı e::;usl;ınııı tPiılil;.ey t• üü
ğ- inı; efcııJil e ı · , F'l'tlıi H ı>,, . kaııuıı hitanıl'tıı- , 0 ı ,ı ?Ül'e<·ek ııı;ıhiyett e ıııent'i f;ı ;ıliydi ıııillet kürsi\ 
riıı~·l't dmek l az ımdır , dl'dil e ı- . Hrıllııı ki k;ıııuııu •.i s üııdeıı ııdı-dlt• k ıı rı:;ıla~' ill'Hklıır. 

dakikad a ke ııdil (" ı·i ihli'ıl etıııek ıııe,· kiiııd<• bıılıuın- ,\ı-ka tlıışl;ıı-: lwpiıniz lıiliyonız ki milli istikl uJ 
.vorlnrdı. i'ii z ;ıııııı;ıınPyi lıilirsiııi z. H<'ı- lınıı;.d oku - \ ' l' ı:;t • ı·el'iıııi ze di.i şuı ıııılııı· t<ır;ıJııı tb ıı yııpılıın sui 
ııaıı tahriı-'i ııutuk ııilıa.n·t oıı lıeş dak ikn deY ::nı k;!st , .<' tet·n, · ü z lt• ı · i ınilll'tt.;<' IH·ı·tıır ııf e ttil•t e ıı soııı-a 

ecle lıilir. Halinı ki l\eııclil<• ı-i lıil' saıı t hpy;ııı;ıtta ! nı- liiyih ,ılduğ'lııııuz yi.iksl'k l ıııyııta kanışıHak i ı,: iıı 

luııdnlaı· . Buıı ;ı lı i ı- ~t:·~ · dl'mn 1ik , lı uın ııı s l' lıel ıi: :; id<ll'tli lıaııılelerle lıa~ka milletl l' riıı . hattfı nsı!·-

kt•ııdile)'İıJI' ge ııi -:; ıııüıı:ık;ı~;ı y;ıp;ılıilıııek. tı 7.l1!ı 

ınütnleat sPı-dl'dl'lıilııwk iııık il ıııııı ,·e ı·ıııektiı- . H ::k

kı iııtilıalıl!ı kudsi~·c tiııdt·ıı lınlısl'ttill'l', lı;ıkikal<' ll 

lı nkk r iııtihap ııınkn<hl estiı· . Huıııı lıiiyl<·t·<· loılml 

<'<1eri z; fak: ıt lınkkı iııtih ııl ıı ilıl a ltl (' k l' ııdil er i ı ı iıı 

lı it; kusnnı yokıııuchıı· ·1 Oıılar lııı nıtaııııı b;ı~·~' ... ı 

i fl ı ·;ı sığ·dıı· nınıı tlı ğ· ı iııkil~lıı!tı yııptık. 
1 1 ıı7. iııiıı lıiıı lıiı· lııı-ıı i'P il'ı·ile YÜrmla getirdiği 

ı ııü t• sst• s;ı tı .nktık. Yi'th<·k Hl'ye tiııi zı·l:' H' lıi.itüıı 

ıııillPtt:< ' ııı ıı l lıııı n l;ııı hu lıüyi.ik işl e r . huwnııııuzıı 

ihla l etıııeıııl'k İ<:iıı lıur;ıd a t ekrar rtm i y <•,·t·ğ inı. 

L.t<• ;ırkaclaşlnr . ıııillPtİ rpf;ı lı ;ı, saııclete. itili1."" 

scviy<•cle iııs;ııılııı-ııııHlu '! hiı- t ; ıı·aft;ın h ;ı ld'r iııı_; .. g· iitüı·t·e<>k im lıiiyük i ş l<• ri _v; ıp;ıı-k<•ıı yık ılan ıni.i

lwptaıı lı:ılu;etrııek snretile iııtih;ıp eürınü di ye lı ir ıt·ssl'seln<' ruhları , kıı fıılan kör· kliı-ün e h:ığlaıımış 

<:ok şeyler ::;:ıyLlılar. l •'a k;ıt e ıı hü~·ük <: iinııü ;yine o laıılaı- vt• lııı ıııi.it•ss<'SPl e l'(lt'n doğTml;ııı doiYI'tl~'-l 
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ııiiill'ıııı'iııı huluıııııılal'; vlıed iy e ıı yolııııd ı ı iıl·ı· t iil'lii kaı·şı g-l' ltliler, hepimiz lı11 kıılıildL•ıı hi ı· ç:uk lımlise-
l'l'dıık<'tl'lık t ıııı <;l'kiıııııi.HT('ğ'iz. ı\ ziz n• hıılilskılı · leri günlük, ılu~· ıluk. 

( 'üıııhu r iy<•t ıııÜL'sseseıııize su i kast· i<.;iıı fm;at kcı l - r\rk<~Lla~lııı·: nuıazalla lı bir p:üıı Dev letin umıınıl 

lı~· ıııılıır, pwnıdn eli sntu·lı lwkli,vL·ııl e r 1 · ııı·dı l'. lıııyııtıııda, dalıili Ye Inıriri nıziyctleı-indc olacak 
i ştl' lıiitüıı Inı meııfi mııı s ıı · ıı g-i.i nl enlt> ıı. ııylıır- lıl'l' lwııgi bit· saı·sıııtı kabııl etmd\ !Jzımdıt· ki 

d:ııı lıeı·i dııı·ınııd a ıı ıııilletiıı ı: ıı.ıkııddesatııııı sa ldı r- bu kıtbil tahrikutııı netil'L'sicliı· \'c me~:>\ılü hala sü
ı .ıııı ğ·ıı lııışladıl ; ıı ·. l:J p ı · türlü pı·opıı ınıııdııyı nıeşl'll Hı1laı·ıııdaıı l1olayı karşı fıı·kadır. <) ünkü halk ha
g-öı·d iill'l' 1·e giiı·i.iyoı·l<ıı·. O lı ıı l e g·<• ldik ki il<iııei lıiı· ltı kcmli ııamlanııa bu yolda talıı·ik edilmektcrir. 
hıııııl< · ile her şe~· i ,vıkıHıık i ı; iıı tt•dhil' i.izel'iııdt•dil'- Al'kıtLlaşlaı·: Biraz cvvl'l de ~:>Üylcdim, karşı fır-

lt·ı·. ka tıll'ıısllpial'ı Yc ııamla.nna hareket eodenlel' yop-
EI'e ııdill'l' ; l ı il' ıııı .;ü plw Pdnıııiyiz ki ımıhtPn• ıııl tıklan propag-aııdadıı en kola~' aviamu yollaı·mı as

l•'<'thi I~ L',v <'i'eııdi i·c ıtl'kadıı~: lıın Inı k o ı · kuıı~: l'l' t P iı - la ihnı;ıl l'lnıL·llikil'ı·i i<.;indir ki iııkil u ba karşı kiıı 

lik t· li lıal'e k e tl e ı·deıı. pmpa gıı ııdalanlıııı lıatt i'ı hi zit-r l't' iııtikuııı hisl erilc it;l eı·i tutuşa11lanı; dahi böyle 
kııdııı· ıııiit<·l'Ssi ·ı · ıkğil midir. Ellw1!e nıüt L'essinlil' - g-idersv iııtikaııılııı · ıııııı pek kısa zamanda alıııabi

ll'l'. !\ as ıl ıı lııı asııılıınlrr ki kı · ııdiiL•ı·i dl' iııkilillH tııt· - keeği ümidiııi Ye nlileı· n· dula,risill' inkilubın her· 
sin l'l' <·iirıılıu ı· iyl'1i nııılıafıızıı g- ilıi ı · ıı kıtdsi 1·azil'e ile ti.ii'IÜ rn e ııl'aııti fev kinLla. tutulm ası i c ııp eden esas
ıııiik e ll ef t il'l t•ı· \'t' <lerhal ilıln· ediyonını ki lıiı · g·ün lııı·mı tw·avüztleıı bil e t<Ckinnıediler. 

h ı• ı· lıaıı ğ-i biı· şekil<ll' iııkil il p n· ('i.inıh11riyetinıiziıı Bu eümleJeıı ularak her yerde muhtelif 
ı•saslıii'Iııdaıı biı·isi tl'lılikL' ,\ ' L' ıııanız kalırsa bu telı- ~C' killl'l'ıle ya pıldığı gibi bel ed iye intilıabı 
lil\l',\'i lwı·tıınt .f L't ııwk it;iıı diiıı o ldu ğ'u g-ibi I nı g-üıı- sıl'muııda 1\onyada şapkanııı kaldrt'Ilu<'ağıııdan 

de .ntnıı dıı milletı,:e iiıı suftıı .'iiı·ü.n•eek l l'r anı- :·aznıııı atıla<·ağ·ındıııı , ıncdı·esenin a~rlacağmdaıı , 
srııda l'lbette f·' l'!hi l ·k.\·(·fuıcliyi vı· dün bizimle nwktı• pll'l'(ll' knran okut11lacağından n nihayet 
o l aıı arkmlıı~ lal'ıııı tla lıL• nıbı•ı' lnthl<'ağn. lııılifPniıı dahi g-ı• IL'tl'ğimlcn Serbest Fıarka naınıııa 

Fakat arkada::;l<ıı ·. Fl'llıi Be.ITft·ıHliııin n • ı ıı·- <.;a lı~mılar biiyük bir cün•tle saf vt• temiz Tük 

kı_~dıı~I~Lrıııııı iıısaflal'lll<l ~ıt·al_"'~·ak SOI'li,I'OI'lllll_?, bil ı' nı-~lll't i~ıi r zehi ı · lı · ın.eğe . . n·~tcncliler . Bl'l_cdiye int~~ıap 
!.!; llll \' kad;ıı· Jıattıt. h11 g'UIIkll i ı l'~ ;atta ıı da ı:;tılacl ı · u·unil'l'l 1\. o ıll'adakt faalıyet I'C maktıs tezalıurat . ı - " . 
~dı• ı·ı·k k (· ııdi lı csa~)lcıı·nıa ,rııpıluıı kısııı.en saydı-ı bu !ıuktai ııa znıdaıı bilıukkın. nıütalt'aya. ~a~·andrr. 
g-ıı ıı Z(' lııı·lı talıı·ıkatı .nıpıııılıını k a i'Şl lıı zım o lnıı lııtılıap tan l'V I'Pl lıL' I ' ~:>md halka kendı ıdnık 

nızıılı \"\' sııralıatle si z l<nll'ıı ııdn· t l'liiyonız ıle- n· kabiliyetll' l'iııe g-üre Yergid en, şapkadu.n, mcLlrt'
ıliit'l' mi ! ~ı:a. l'ı \·az ilı bir ka <; lıı ·.nıııattaıı sonnt SL'tkıı, lıalil'e rlı·ıı , lıalısl't til e l', L'Ylcı·i dolaştılar 
lıa~kıı h il' ~l' ,1 · lıatırlaını_vol'um. int ilıııp ~~· iiııiiıll' kadal' lıııtta c,· iııdı•n ı,; ıknııyan ihti-

llal hiiyl ı· o ltııı ('a ıırkaduı;;lıır ; ı~ <.; ı ğ ıl'ltıd aıı ı; ık- ı ya ı· ninderi yüziiııii at;ıııuııııı d im· kaı·şı işlenmiş 
t ı. Sl'l'lwst Pıl'ka llll'IISIIpları L's;ıs olarak o ı·taya biı· kiil'i.iı· g-ibi kalpiL•ri titri~ · eıı saf aile l\atlmları
koııulıııı t 'Liınlıu : ·i,,·<'tı ; i,l · iz, iııkil i'ıbııı lıi z de ııig-l'lı- , 11 ııı , oıılanıı idı·a kll'riııc uyg-uıı olaı ·ak kalkıııız, 
lıilııı ola l' ağı z : ::;ek l i ıu]t'ki pı·ı·11siplerdeıı u zak laş- a .nıldaıırııız , diııi kurt a ı·a('ağı z, mektcplerdc kur'an 
tıl;ıı· . Seri V( ' kolay bi ı· ın u va f'fak iyet <'lde l'l ın ek i u k ııtııl'a ğ'!Z , ın u aş lıa~·lataeağız, pa ra la 1' dağıtacağ·ız 
i <; iıı lıalkııı sııl' iyetimh·ıı istil'adc,n• ko.nıldular , bi-

1 
SL· ı·l)l's 1 Vıı ·ka.nı t'l',l' n·ı·iııiz şekillerimk knlaklarma 

ı·iıı ı· i lıal'ekl'1t ı· bel ediye iııtilıabill' karşrl aş tılıır , · l'isıldadıl<tr. 

zı·nıiıı lıil Z II' , bunu istismar l az ım, lıeııwıı işe g-iı·iş- Yalmz bn kadar nuya ? :::liizlerini diııleıniyeııleri 
t ill'ı· , bıı ıneyaııda lı cr türlü ııı ·op;ıii;ıılldayı lllt'şı·u tl'lıtlil ett ilt'r ve hatta yapılan bu yıkıcı tahrik&tııı 
~iiı·ınt·klc lwı·alıcr bilhassa lkl'lL•t faali .n• tiııiıı mcs- i ıııillt'ti , mcınlckl'li yeni bir lll.;lll'lllllil süı-üldiyc('t'
ıı_l't~iııi tc::;kil cdeıı l'l'l'giler üzeriilde talıt·ipkılr ta.Jı_ l

1 
ğ iııi , bıııılal'~ a~:>ltı iııanılın~ınıasıııı siiyliycııleri bilL' 

ı · ıkat :'a pt ıl al'. ö lüıııll' tclıdıt ten ı;ckınıııedıll'ı·, Inı hususta lıat1"ıı 
Vt'l'g" iil'l' al'l ık \·e ı·ileınL'Z . t ı•d iy esi , tah;ınıınülü · zııb ıtıı Yıtkas ı halini alm ı ş yüziL'ı·ı·ı• misali kayit 

g·n.l'l'i kı-ılıili hale geldi, bunlııı· kaldrrılııeııl\, inlıisaı·- 1 ıııiiınküııdül'. H11zunınıızrı dalıu ziyade ilılfıl etme-
ı . 

lıtl' k<ıldıı·ıla('ak , ~;kı·best ~'ıl'k<t lı e ıııen iktidat· ııı e v- , nwk iı;i11 bıınlardan bir 1\ at; ıııı biziı:ılc beraber, 
kiiııe ge lnı t• li, IH·r ~ey 1\öküııde ıı halloluııacak , anıaıı kııı·ı:;ı fıı·lwyı teşkil eden rüfekanııı da <linkmcsini 
ga,l• ı·c t sesleri , iıt'l' .n·ı·tle siiyl e ııdi, lıcı· aibzdaıı lt' k- ' l'i ı·ıı edeteğ·i nı. 
l' ıt ı· l'tlildi. Yı·ı· .\'l' l' H' l'gikriıı üılısilindl' ınüşkülfıt 1 F'ıı·kaınız nıeıısııplarrndn11 i\lt·('idiyezad<' Tahir 
ha~lııdı. i\l a l memurlul'lııa. ll ükılınl'l kunl'tl criııe !:ey 1\.oııya bellı.:stanımlaki tüccardan birisine gidi-
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yur, k o ııu:;;uyu ı · !m l'sııacl<ı u zat : Hilmi Hry ııı e ktt'p arkadaşımd ıı · yeııi heledi ye 
Oğ· luııı ıll ·dikkriııizi dinl ed inı , al;i amma o bir intihabııtı miinase lı rtile h ony;ı da lı ;ı:-;; g· iist c ı·en 

t ; ıı· ııf yı' ıı i sc ı · lwst ı,:i l r ı · şapbıyı kaldıra ca klarınış , umumi l<argaı;;alıl< es ııa s ıııda lıil' g-ü ıı kendisi ui sn
ı neclr·ese l e l'i ı.ıı;acak l ıı ı·mı ş . aske rli ğ i kaldıracal<la r- kak ta gö l'dünı ve: 

nıı:;; , lıaf'ız ınc kteplcri a c; acaklal'mı ş , vergil rri kaldı- Sen ınünevver , meınil-kl't in ınukııdd e ı·a tı ali,resiııi 
racakl a rnıı ş buııılmı daha iiHt ııc olur ~ i thıı·e eden yüksek t eşe kkülüıı ga,vl'leriııd eıı ve oıw 

Bi ı· di ğl' J ' misal: 'raliııiıı cvi ıw kiiylii bir kadın müteveccih t arz ı lıarr kctte ıı tega l'ül et ıni,n·('l'k 
müra caat ediyor , ],atlııı nı li o ldu frunuıı farkında Jr ad~ıı· ı ı· ı ı 11 ı · ~ , . uyauı < J ll.' ac anısnı , ıı ııs ı ot u ye ıang ı 

d eğ· il , va li sorıı ,Yuı· lı.mıgi fıl'kadansııı . Kadııı cevap sai kle lm tufan i t; iıı e karıştın dedim ve aynl clrrn . 
ve ri~·ul' , lı a ıı gisi nden o larağ·ım serbestten (sel bes- Bu 11 rkaJaş bir gün sonra i st i fa etmişti , bi la
ten ) ıı ede ıı 7 e lı işt e onlar clindarmıı;;l ar, mektepler- hnre Ereğ· li yr bir i ş i ı; in g itıni:;; , i stifası sclıc lıi so
de kumıı uku ta ca klamus.·, nı edı·csel eri , lı afız rnek- r·tıl 'l tıL~Y tJ , .,. 1 ],·ı· t .. 

' c' vııziyeti y akiıı eıı :.rijl'di.iııı hcııiııı 
h·pl l' ri, ııı;n cak lnı ·mış lıcnı vcrgilel'i ve askeriliği dt• mi zı ı e ııııda lıulnııaıı hiı· ;ı d aııı lmı ı l al' l a ıı;ısıl ı:alıı;;ıı·. 
kaldı!'aeaklaı·ımş. Hu gi.i lüıı t; halle ı · JGı zı m Hüsnü Biitüıı hnlkı ya nlış istiknıne t e götiiı·iiyuı·lnı' 
w İ smail Hakkı Beyterin evlerine ve o güııleru e denıi ş tiı · . 
g iden süt ı,: ü k ad uıla ı· taraf mJ an da ayııi şekilde 

tl• hıtı · l'di li yor, bitınedi clalıa nıı· ; Konyada Serbest 
Fırkanın t eşl'kkülü giinlt•rindc erza.c ı y i.izbaşı lığrn

duıı mi:il cakit 1\ oııyacla mukirn Seyd i şehirli Haeı 

Kası nı l •;feııdi n· Kozanda ec· zac1lık eden Memd 

Arkadaş l aı· ; bizler bu teraviiz ler ve ze lıirli 

propagandalar· karşumıJa asla. irkilmeden il e ı · IL·Jik 

hakikatı o l duğu g ibi söy leclil< , her vakit o l duğu 

gibi , mill etin ak lı selim i galebe etti , clavullarlıı , 

c;e ıı g il e l'l e y:ıp ıl ıın şamatn l nr l n Ye lıütüıı Inı r:l':;;it -
.\l i Efendi ism inde ik i za t Karamana gidi yorlar , 

teıı pı·opagaııdalal'a ı ·;ığ ıneıı 1\ uııyıı iııtilıalıııı.ı 1\;ı 
lıuııl a ı · ,., . , . l' ldcıı tnııHlıklııı·ı ılosllan ııdan beş on ki-

bir lıil' ekseriydle ka zııııdık. 
ş i ile Karnınanlll bir kahve köşesinde toplam-
yorl nı·, söze zamanı n uıoclasınclnıı baş lı yo r·l a l' 13cyefc mlil er, lı emşehril e l'imi z güııl e rcl ' ya ıılı :;; 
omlla Iıiiki'ım eti ve Dc\'leti ve hat ta en aziz Yl' i st ika ınrt c göt ürülnıek i ı;in lıiıı lıiı · c;eş it pr·opa -
kııdsl tanıdığımız Jid eı·inıi z i nıe vzu yaparak ld.i- n· aııtlalnl'la talır·ik eclilnıişl e l'di , i ş;ıı·et ett i ğ· im gibi 
ı i.ii'l el' lı ezeyaıı laı· baş lı yoı· . Bu adam lar c üı·- hen ıı;; e hı·il<'rin net ip düşün ce::; i ve niha yet bütiiıı 

ı · · · ı ı · ı arkaclns,lnr·ııı ve H ,·, lk '<'ır· l,·,·ı s ı ef ı·,·ı clıııııı ve ı,·~ıı· ' ' e l't eı·ııı ı ı l' t' etıyor ar ve şöy le tl cYaın ediyor- ' " ·1 • -

l;ıı·: . \ rkada ş l a l' i ş t e bat ı yoru z ve batıyarlar ciddiyetic deva m eden m esaısı neticesi olarak 
o lıald C' tuplaııalım , ~erbt>st F'ırka>' ı mevkia ge- fıl'kanıız ka zaııımştır. Hnlk her ,·akit oluuğu gi
t imwk i ı; iıı bnııl arı bertamf edelim memleket i ve bi hal<ikrıt yo lnndnn ııyrılııııımrştır. 13n necabet i 
(liııi hıı g ilıi lcrdeu kurtarmak lılzını. ve lıu hassasiyet i g-öst el'en lıenışe hı·ilel'imi bu küı·-

1 :;;i tt i ni z m i tngi !iz lı imayes inele büyük bi ı · s üde ıı fa h ı· il e yadeclNim. 
İ s l itın HükCınıdi t eşki l edildi , l\'Lı srı·, S uriye ye Arkadaşlaı· ; Fethi l' eyefe ııdi Konya va lisin
Irak hirkştil er. l\'lııazzam bil' Isla m Hükümeti elen şil,iiy et etti ler, va li muht a ı ·lıın t.oplmmş on
old u, h iz üı; bu ı;uk türk bu gidi ş i e nasıl yaşarız, la n tehdit e tm i ş Ye re y i e ı · i ıı i Ha ik ! •'ırk asma ve ı·

i:;; t r· oııhın ı i l tilıak l azım , hem F eysalda gel ir , i lfım m c l er·iııi söyl em i ş. 
llük fıınl'ti -ııiıı lııılif'es i olatakıııı~ . (Dımıı drı f.-o r.~ı El'l'ııdileı·; Fethi Ut ·.n•feııd i hıı siizl'l'l' ik 1\ uııy;ı 
j'u'l•11 isl c ıii1·!Jor , s csl eri) . ,·alisiııi iııı·itnıi ~ til' n ' lıil' kal; ııl'l\iıı l a~ ıı ı sii,, · kdiğ i 

.\ l'kwl ıı:;;lal': polis H ' llüklımet dusyalurıııdu. bu g ilıi keııdill•ı·iııi ; IJtı lııısustu da o ilılınl'ı k iıııl t·ı· 

kab il nıkııyi iıı yüzlerres i nu·. ~· npııırşsa atl atmış la rdıı· ( J(a/ık alwlar). 

Kanımanın uyamk Hükümeti ve kaymakamı H al hüsbülüıı başkadır. Fillıakika vali bazı ınuh-
esasen buıılan takip ediyor. hemen heps ini yakıı· tarl a ı ·r t o pl aıııı:;;tır ; am<ı ne it: in ~ 

lı yo l' , ~elıadatla ve lıu atlıımiann iize ı: incl e ıı bazı Bu ınulıt· ar l aı: ınahallcl e l'i dol a~anıl; Halk Fır
notlal'ln lm hacl ise tesbit ecl iliyo l' , e ly e vnı mevkuf. kasııı a rl'.)' H' l'l' ııl e ri t clı di t t'lmiı;;kr nıli haber 
tut'inl'. Bu talıl'ik fı. t- böyl<'te gizli ve al en! devam a l ınış, ınenılel<etiıı asay iı;;i ııanıuıa ıııuzır· g:ö ı·mii:;; 

etın r kt e >"(' g-Üıı geı;t il< t;<' meza rdan lıo ı · tlıya n il't i- ' ' !' lıatta inti habatııı serbest isi ııanıın a da tehli
ı·a ruhu lı a lk a l'asıııcl a tııhl'ilıatrnı arttırıyor. kel i bulmuş , bunlara ya ptığınız t a lırik fttı Hükü-

8L'rhest Cümlınri yl't Fırli:asınııı Konya ocağ ı aza- mrtin ııazanııdan kaı; mamıı;;tıı·. Buna devamıııız 
sıııclaıı Avukat Hilmi ve ecati Beyler ,-arcln· . halimle bilmeniz lazımdır ki c ıı ufak müsamaha. 
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dalıi ~-aptlmadan lıakkıııızdn eıı :;;iddl'tli takibatı Bu kadar l'hemmiyet k lıalkııı t'L'Y \' L'l'Lliği ııdeıı 

lm :;;l ı .raeuktır; Lkıni:;;, Lleme:sin mi Fethi lkyefeııLli '? 
1 
bahsediliyor. ;\eaba ~am:mııda da iiyiL' mi olnııı:;;-

Bırakmız ki vali ser·best intihap icrasnu temin 1 tm; ve yiııc bir çok mumaııeatlarclaıı balısoluıumık
lıwmsuııcla çok ürkek bir rol oynamışt ı r, eğer şi- taLlır ; acaba Samsuncia da bir mu manaat olmamı~ 

kıly ·t lfızım:sa onu biz yapacağız; ı;:üııkü gün- nmlıd bu noktalar üzerinde ımıhtereın arkaLla:;;laı·ı 
lcı·cc serbestçi lcr danıllar, zurnalar, şaınata.larla mı tenvir ve gördüklerimi ve anladıklarrmı ifade

hn ldkaten h allun lıuzmunu i h la 1 ve hatta tehdit y i bundaıı dolayı arzu ediyorum. Samsunda cere

etnıiş l erdi r. yan eden ahvalden anladığıma göre Serbest Fırka 

Efendile; şurasnıı kaydetmek çok fa i delidir: kl'ndi ç izdiği proğraın dahilinde hareket etme-

K oııya i nt i ha b ında val iııiıı, hattft vahim derecc
sine vaı·rın bitaraflık düşüncesine rağmen ciddi 

yet ve metanetle devam eden mesaimiz milletçc 
takdir edilmiştir. (Bı·cıt'o sesleri). 

miştir. Proğram üzerinue pı·opagaııda yapınamı~tır. 

İntil ıap esasen propagandadan ibarettir. Ek

seriyeti adediyeyi kazanmak ıçın fazla rey 

almaktan ibarettir. Hiç şüphesiz müsbet sahada 

13eyL' f endiler; her hangi bir tl'lılikeye karşı süylenilmes i lazım g-elen proğram mevznunu ileri 

diiıı o lLlıı ğn g-ibi lıer vakit lıazırız , <lii:;;ınaıılar, sürm ek l azım gelir, halbuki Samsuııda cereyaıı 

miirtevil,•ı·, Jı vr yerde bizleri ve vğe r fili \'ı• top- eden haLliseler ~~~ idi: biz 8amsuııa çıktığımız zn

lu t t'l·aYÜZL' kendilerinde cür 'et g-ôrlirltn;e gii- ınan iııti h abın üç;üııcü ve hatta düniiincü giiııii idi .. 
ğ'li:-;lcı·i nı izi n• ~·ıınınıklarıınızı da i ma kar:;;ı lan n- Otomobil bulamadık; anladık ki ot o mo bi ller i nt i

dr. ve başlarınLla bulacaklardır. ( Al!.:ışlcır). b apt udır. Soı·dnk, suul ettik dediler ki , kad.mlııı· 

İnkilabın şerefli bayrağmı climizdcıı hayatta rey vermektc ve otomobiller de kadınları tuşımak
kaldıkça. brrakmıyacağız, ölürken de bizi takip tadır . Pek eyi amma otomobillerin hepsi mi kadm

edecek. lar1 taşımaktadıd Serbest Fırkaeıları da taşımak-

Şel'efli Türk nesiin e bu ruhu ve lıu mevcudiye- tadır,dcdil er. Bu otomobillerin hepsi de mi Scr
ti devr·edeceğiz , artık maziye dönemeyiz yo lumuz best Fırkanındrd evet efendim- ne ü;in~ otomo

inkilılp yoludur, halas yo ludur, itilft ~-oluclur. (Sii- billere taksi lwnuldu, onların da canı sıkı l dr, hepsi 
ı·cl;li cılkış lar) . Serbest Fırkaya yazrlllı. , erbest Fn·ka ııaınıııa 

I şte arkaJrışlarımSerbes! Fıı·ka Jwlcdiye iııtilıa- ı;:a lı~mağa başladılar. Vakti lc taks i yok ken i:stas
ı,ıııııı cL•n•yaıı tarzı ,.c nctnyici hakkıııdıı im gün yanda gümrüğc kadar· yüz t•lli kunışa müşteri 

biztlcıı hesap istiyeceğine kendi ıııeıısuplamun i ıı- götürürken belediyenin koyduğu taksi üzeri ıw elli 
tihalwt esnasrndaki faaliyetleri hakkmda küçük kmu.;a götürrneğe mecbur oluyorlar. Binaenakylı 
bir ııuıltıı:scbcdc hnluıııııuş olsaydı inkil;lhııı t'Sıısrıtı halk l c lıiııc bir karar ittihaz ct·mir:; ve bn kaı·ar 

H ıneııı l cketiıı nizaııır kıırşısrncln ıııııh<'up lıiı· nızi- şofiirkrin menfaa.tiııi lıalclt1ar etmiştir. Buııdaıı 

yl'tte lmluııdnğuıın g-örecek, daha kuYvetli , daha dolayı oıılar kızmı~lar Yt' . . 'erbest Fırka ıı anı ııı a 

sıığlııııı olmak i!;iıı lırl~ı tL•ı·cdclüt Inı ııı eııfi anasıra; lı aı·eket etmek suretik bdediye n•isim· gayız 
yıkıeılııı· , su i kııst<;ılar c; e kiliıı diyecekti, fırkıılan ve lıu:snıııctleriııi izhar i<;in o ra ya g-idip yaz1lnuşlaı· 
menfnati naınına bunu demek zamımı gelmiştirhrıt- ve o ıılnr ııanııııa hareket ct ıııi yl' lıaşlaırıışlaı·tlıı· . 

ttı geçmiştir bile. (B rMo sesleri, Alkışlcıı'). Bu sltl'etle istifade ediyoı·, zanm yok, olsun bu 

Ethem B. ( Samsun) - A rkadaşl ar, belediye istifadeye diyecek yoktu r·. Bu; istifade edilecek 

intihabıncla vuku bulan luıreketlere dair olan me- hie nokta idi. Bnıın her kes yapabilir. Biiyle frrsat

seleleı· ii.zcrinde kıifi nıeı·telırde izahat nı·Jiler. lan1aıı he r fırka istifııde edcbiliı· . Yalnız şimdiye 

l~ Pııdeııiz tekt:an zait g-örüyorum. Yalnız tilfıvet kııLlaı· lıeledi,ve iııtihnplıJJ'IIH.lıı kadınların intilwp 

lııı yıll'lılaıı istizahııaıııeııin bir ka<; cümlesi lııık- t'tım•k n · l'dilıııek lıakln yo l< tu. Bu intihııp lwk

k ı ııda VL' bilhassa , 'amsnııda ceı·t•yaıı eden ahval kıııı kcıdııılara Halk F'ırkası verdi. KaLlınl a.r buııu 

l.i z e ı ·iııde :siiz si.iyliyeceğim. ııazal'l ihmal ik giirmü:;; değil fakat ıı c dcniinıi:;; ise 

Zaıı ııcd iyonuıı ki karşı fırka o lnulu <ru istizahna- deıı i 1 m iş, bıı katlııı lar tarafıııd aıı bizim aley lı i nı iz

ıııcdl' knznnclrğr yel'lc ı·cl en hi ı:: hnhsetmemiş , krızan- dl' i:-;t imal L'Llill'g-clnıektc olduğuını da g-ördük. lııti 
madrğı ~-c!'ler üzeri n Lle sL·rd i itiraz et ın i~t i ı·. O cloğ- lıahııı biri ıı<'i ; ikinci , üı;:üncü gün lerinde ccı·t•ya rı e

nıJur , fakat <l<'alnt kazaııLlıp;ı Samsunda, sii~· ll'ntliği dl'ıı lııi. lli sL' kr üzel'ine biı· ufak tahkikat ya ptım . 

g-ibi , kendi prensipleri \T kentli JH'Oğnınıı clalıilin- (iiiı ·ıliim ki iki tül'lü propag-anua yapılmaktadır. IJii
Llı ı ıni hareket ctmi~tir. , klınwt kötüdür, Millet 1\leelisi feıııı kaınııılar ya ı ı: -
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yoı·, ıncımırlnr lııı·sııdır. Şmhır, bııJnr ı;;rkliııdı • 1 fa.za etmrk için ikanır rllilıııiş. Heııdrııiz ele ı;;öyln 

ı- t·eavüıl lıir ynzi. yl't~l' lı:ılk aı ·asında _ siiıh·_ı·. siiylen-~lı.iı· çn. rşıyı tlolaşryonhıı~: Alıv:ılclr lı~ ı· fr:kn lil\lr
mek lt• Vl' lı ır \:ok sozlt·ı· de aı·kadnşla ı·ııı ıfnde im- 1 ı k vnrdı. N rdı r Inı dıyr n n lama k ıstNl ını . 01 o
yllrdııklnrı şekilde et•n•yaıı etııwktl'diı·. mobiller yrldrrıııı siiı-'atile i<;iııclc kaclııılar knenk-

1\iı· vnpm· fes g-e li yor, g·e lecrk şıı olnenk, bu · ]arında ç:oenkL:ıı·ı ol duğu lıaldr lııınlnr·ı g·ütüı·üyoı·~ 
"l;ıe;ık , ıwsıl ki siiy lrnillli tc•kr:1ı·a hn eet yoktur. lar. Birisi otonıolıiliıı çaımıı·lnğ·un;ı çıkmış , y;ışn 

Miislırt salıatl:ıki prop:ıganda clrı şudur· : sın 8rı·hest P'rr·ka diye lınğınyor. Böylr . drvnııı 

0ekcr 'beş kmnş;ı, 15 kuruşa inecek. Meclisi edip giderken bir adam ezdiler, ertesi gün bir da
nmunıiye ftıa olursak yol parası kaldırılacak , ha ezdiler. 1'aksi maksi amınayrmz, otomobiller 
ıııelnıs olıırsak bütün vergiler kalkacnk. Bu şe- ortalığm seebazı olmuştur. Bn şekilde bu muaıne
kilde ıııüslJPt sah:ıcl:ıki pı·opngnııdalnr lıundnn iba- leyi gö rdükten sonrn o kalabalrğ·a. gittim, birisi 
ı· rtı-ir. Asıl lııı fıı · kaııııı onıd:ıki ıneınurlarr , ora- n~ltnk siiylüyor. Enc·.üıncııi istemey iz, l1iy er·ek şi 

d:lki nclaın l an ynlınt itlaı w·i l rri cliyrlim, hunla- kilyettr lınluııduğ·u sr ı ·ada Vnli Paşa dn g·elnıiı;;ı-i. 
nıı kııvvrtli kol vr el ku1·ve1i o lınnş1nr. Bel ediye O esnada lınlnpervnzaııc sözleı· söyliyrıı hiı· zaı· , 

dnirrsiııiıı h:ıı·iciııtlrki nıeydıııılığa toplnııarak, mi- genr. lıiı· eft• ııcliııiıı ımtkuııu ınütenkip c·aınlnr l\1-
i iııg·lrı· ynpnrnk. hiz lnı eneüıneııi ist('meyiz, bizim nlrı·, knpılnrı açıl ır. cemant ir.rri g-irrı·. Bu ('('Illa· 

Inı rııei:iıncne itiınmlıımz yoktnr diye bila ruhsat at kinıleı·dir ? ar·kadaşlarııı söyledikleri srfntta :ı
ynpt.ıldnn mitinglerde bağrıştılar. Muhtnrm bir·ini damlaı· vardır. Hatta Sanısundakileı·iıı içinde ha
or·,ıdn güıelee dövdüler. Soknktn şunu , bunu tahkir nilrr de vardı. 

c•tti lrı· vr lınıılnrda hiç: hie ınnhznr görmediler. Aıı- 'l'nıııclık lıir nr·knclnş irani y i ele tanrı· , oııa diyoı·

la şılıyoı· ki yine bu ınazbata da buyrulduğu veç- ki ; sen lımnda ne dolaşıyorsun ~ o da. işte burada
hile her ne balıasma olursa olsun intihabı k:ızaıı- yıın diyor. Hangi tabiiyettesiıı ~ İran tabiiyetinde
mak ... Evet bendeniz Sa.msunda serbestçilerin her yinı diyor. Sen Türk değilsin, burada. durnıağ·a 
ne babasma olursa olsun intihabr kazanmak yo- hakkın yoktur. Seni şimdi Hükumete haber veri
lundaki hareketlerini müşnJıede ettim. İleri gelen rim, çabuk git buradan deyince 0 da hemen ka
nıemleket.lilerle görüştüm ve onlara dedim ki siz çıyor. Öyle ufak tefek şeyler olmuştur. Kapılar 
bu ıneınlekette oturuyorsunuz. Namzetler mem- a çılıyor, encümen odalarına kadar halk girdikten 
lrketin en ileri i!elen adamlnrrdrr. zannederim ki 

u sonı· n omdnki idare heyetinin 
memleketin helediyesi itibarile li'ııim lıir key

r eisi nuısasmrn 

fiyetti. Niç:in la kayit k:ılryorsuııuz ? dediler ki 
helecliyenin iiniincle ndnnı clövülnıiiştüı'. ve lınk:ı-

ı·et g·ömıüştüı·. Biı' ndnın hnkaret g-iiı·ür·se ve teh
l1it ve ihafe karşısmda. kalırsa biz rey vermek için 
oraya ne kendimiz gideriz ve ne de ailelerinüzi 
göndeririz. Bu bir hakikattir. Bu böyle olmuştur 
efendiler. 

Binaen:ıleyh yalnrz kadmlarr otomobi ll er ü r, 
giin ta.şmuştır. Belediye intiha.bı üç gün bu şe
kilde cereyan ettikten sonra belediyenin kapılan 
içinde, koridorlarda, hatta encümenin ifa.yi va
zife ettiği odada. lüzumsuz propaganda. yapmak 
su retile muameleele bulunmak cihetini bert.a raf ede
lim. Serbestçe vatandaşlar reylerini istimal et
sinler, böyle bir karar verilmiştir. Sabahtan be
lediye haricinde ka.lsm demek surctile zanııede

rim intihnp encümeni Serbest Pırka ve 'flalk Fır-

üzeı·iııe çıkaı· , cemant topl nnır , ( lfano·i ·idrır(' li PJJf'-

ti scslrr·i). Sl'rbest Fn·ka idare hoyeti , hrr srıuf
t aıı lı al k var. E ncüıneıı i'ı znsr korknda n ka.<:ar. T\ii

şe bucak dağ·ılrr·lar, nihayet oradan kaçan iki az;ı 

bulurlar, getirirler. Za.nnederiın ekseriyet teşkil 
edilineeye kadar seksen doksan kadar· rey alırlar. 
Esna.yi tadatta bu reylerin tekerrür ettiği anla
şılır ve hesap harici tutulur. İşte vatandaşm hakkı 
reyi ehhenıiyet.li bir surette t.akyit ve tahdit edil-
miştiı·. Çoğ·una. sordum, nedir bu telfışmrz ? nihayet 

bir bel ediye meclisi intihabı yapıyorsunuz şimdiye 
kadar böyle gürültü olmamıştı, bu sefer ne oldu? ace
ba Halk Fırkası götü adamlan mr namzet göstermiş
ti ? biz yedi senelik intihabı yrkacağrz, her kesin 
hakkr reyini serbestçe istimaline siz ınani oluyor
sunuz. İşte reyj.n lıürriyeti demek istediğiniz ta-

rn fıı hıılkın reyiııi vernırsi r1eğildiı·, dedik. lstilı -

kasınn trhlig-attn bnlunınnştnı· ve o suı· etl e sant claclrıı ınanası ııeclil'? hir. ~üplır yok ki rsnseıı kıwşı 

sekiz vr yahııt sekiz lnıc:nktaıı itibaren ı·ry top- fıı·kn, yedi S<'ll<' <>vvrl teşrkkül rtnıiş fırkaya ııııı 

lnına ımınn:ıelesi başlaınrşt.rı·. Deletliyrııiıı kapısın - k:ılıil trşrkkül ettiği için onun hnrrketlericlir, oıııın 
da polisler, jandarmalar nizaın ve intizanu muha- iııkilaplarrdrr, in kila.palara karşı söylemek dilime 
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gimn geliyor. Bunu kenclilerine söyledim. Efendi- kal ahalık ben golince şöyl e biraz çohliverdi, do

Je t·; bu harrket fenaya g·itmek üzeredir. Korka- dim: Efondi]('r; siz intihapçı ımsınız yoksa pı·oıxı 

ı·nn ki memleket bundan mutazarrır olnı. Tiir hele- ğandacr mı, n edir? şöyle bir g-üliimsediler, ania

diye intihabını kazanmak ic;in hu kadar aylnı·ı bir şık1ı ki propağandacılar. 

h areket olur ımı ? soııı·a siiy l enoıı si)zler i halka mal Oradan çıkarken birisi elinde bir zarfla gt•l

r ttikten sonra bu gibi şeyler başımza helagrtiı·ir. ııırk1l'dir . Nedir o oğlum dedim, zal'fı iqcri nrccr

B i ıııwııu h·~·lı brlrcli_vr i ııtiha bm dil ki sii.l· it •nınt•si ğ i m <'frııJ i nı dedi . i c:iııdr ıır \':ll' d<•tl i nı, lı il nwııı 
l ilzmı gt•lpn nıiHalt·ıı~·r siiykıı:ıck sııı·l'tik hiiyiik ef<·ndiııı dedi. Zarf yn·tık vt· üst-ii l\iı · li it:iıuk dt • 

llll'Sl'iei!'l'<le lu.ılkın lıukukrınu ilıl ill l'lle(•ı•k lıiı- tn- hiı· kilğıt· ynı·. Baktım S<•ı·lırst Fı ı·k ıınııı ıı n.ııız t' t 

kıııı siiz.lcre vücut veri lmem esi nıüııasi1J olur dedi m. li stl'sidir, haydi g it oğlum veı· d edim. 

1-I:ı.yır bu sizin söz lerinizdir dediler. Bn Şekilde coreyan eden int:ihabm ma.lfıliyoti 

Efendi ler, Scı·bcst Fırka. nanuna işt e bn sözle~ ve fosa.dr za.hird ir. Ciddcn ve hakilmten vatanda

söyleniyor ve bu söz l<'r köylüler arasında, halk ara- şm hakkı royini istimal e miimanaat etmek çok fe

s rııda işidilmektcdir. Frrmlarda halka. ncnz ekmek na bir şeydir. Bendeniz bunu frrkarılrk itibaı·il <' de 

llağıtı lacak , sokak lar güzel süpiiriileccl,-: , fıı karaya 

bedava kömür clağıtrlacak, nihayet bu memleketin 

i şi ilc alakadar bir heyet in tiha.p olunacak diye 

propağ·anda yapsal ardı doğTu olurdu. Fakat böyl<' 

yapınadrlar. F'cvkali:ld6 işl er üzerinde rnenfi propa

ğancla l ar f ena tesirler yapar. Halkın hakkr 

hüıTi ycti ıı amma tutulan bn yol doğru bir yol de

ğ- i Jel ir·. Yollar kesilmiş, h alk h akkı intihabım is

I im nl < 'Llnncıniştir, B'u doğru değildir dcdikse dr 

d ıwayı hrr ıw palınsıııı:ı olı ı rsa olsun bızanına J , 

i<:i ıı fesatlı mÜl'<lcl i lıarnht w lı a li Pnk i s ı ·ar odil

mi::;t i ı·. Oyl<' tahmi n <'dl• ı·inı ki bütün ş iJ,iJy<• t

ıı nııwkl'in mahiyet i bundan ibarettir·. Tabir bun

lar, Şurayr D evletçe tahkik ve mosele nizamı ka

nııniy<'sine ü·ca ed ilecek tir. 

( fıık tPf<'k ıııisnll er: Bir gün b0lcdiyo daires i-

ıw g- ittim . tn ti hap cncümcni ııı oııın rlnrrıı rry vcr

nwll'ı · i ic;iıı knnır vermiş ve yed i ilc dokuz araRm

ıla ııwıııuı·l<~r ge lip n'~' I Pri ııi 1·ers iııl l'r d(•nıi::;. Do

k ıız lııH:ııktmı son m nwsıı i zama m ol uıığ· ıı i c: iıı hiiy

lt · kımır vPrm i ş : Pek alil şon günl erde sa):ıahtan git

m i şll· ı·, bütün kaprlarr kesmişlcr, h ayır s iz nuısava-

1 ı ihl id ed emezsiniz; intihaba r ey veren sa.ir züın

r elt•r do var. Binacnal eyh onla r mevc>ut iken onlar 

sizdl'll daha ziyn d e iş salıibidirlcı·. Umuru amme 

i il' ımil'azznf biı· m emurdan · dahafazla haizi clı om-

nıiyettir r cy vermek hususunda. Encüm cn bu k a 

rarı vermi ş olduğu iç_in münhasıran ona. muhalefet 

euiyorlar; saat dokuzdan sonra giden bir memur 

ir, in de; artık s izin reyinizi biz vcrd irmey iz diyor

söylomiyonım. 

Zira be l0d iycye r cy vcr cct·k olan insaniann 

reyiıl.i l\imo verirse veı·sin , ya l nız hn llnn bu rt'Y 

hakknırn, belediyecilikte iraelesini ifade edeceğ·i 

bir şekli bn l amadığı:mızdan müteessiı' iın. Acaba 

bel ecl iyeye halk kinıleri iııtilınp etmek istiyo r. 

Bu günkü vnziyet onu ifncleclen cicldeıı uzaktır'. 

Sel'hest Cüm huriyet. Frr·kası Samsun da 3200 rey 

nlmı~trı· , huıın ver'en lerin 2500 zü lmdrııdrr. Şoför

l eı· iıı ıııPs: ıi s i VP kııclrnlnı·ııı otoıııoh iltl e g- idip ge lnı 0 

hrvrRirı·i Inı vııziyet i nıryd~ın:ı g-etinniştil' . 

Oda bizim yaptığıımı ve onlara verd i ğimiz hak

kı intihabrn bize karşı göster il en ifadesidir. Bu ci 

hetleri da h a fnzl a söylemekle bu geç vakitte hu

zurunuzu ihlal etmek istemiyorum ( Alk1.şlar). 

Hilmi B. (Adana) - . Muhter·em arakadşl ar ; 

lmznruııuza Adana, T arsus ve :Mersin belediyP in-

tihnplarmm en yakın müşahicli ve şa hidi olarak 

g·c l fl iın . nu intihnplnrm rrı·eyan tnrzr ve hilhm:ı;;:ı 

Srrbest Cüınlın ri yet Fıı·hasıııııı fn.n. li y~t. tarzıııı 

izah etmek isterim. Fakat öyle zmı ıı ecliyorum ki 

Adana ve lı avali si int.ihaplarnır yakinen görmem i ş 

olmanıza rağmen maruzatrm il e mevcut mali'una

trmzn ve hilg-inize hi ç bir şey ilfıvı:> ı:>tm i yor~~m. 

Çünkü Serbı:>st F'ırkaıun Cümhnri yetçi likte daha 

sola gitmek, idareele daha l ayık olmak üzere, vili't

yctlerde tedarik ettiği fn·ka malzem esi o kadar her 

yerde bir birinin aynrdrr ki , pek tabii olarak hu 

fırkarun intilıaplnrdaki tarzı :faaliyeti guya bir el-

lar. ~;ıwümenin yaıım a yanaşmak kabil deg il c;ün- den idare ecl ili yonnuş gibi daima. her yerde hiı·i 

kü yol la r kesilmiştir. Bana geld iler d ed i IC'r ki: birinin ay n i ol muştur (B mvo sesle,ri). 1 nsan hıııı-
ı,:ok rica L'deriz scıt d e bizim ınebıısnımızsun , hak lardmı b iri sini göedümü hepsini giil'luüŞ g ibi oluı· . 

şu işe , bir keı·t• siiy lediler aldırm a.d rm , iki d efa Bn faal iyet. müsbet ve ıncııfi rcphcden olmak üzr.

siiyl<·dikr ııklıl'ınıHlıııı , Ü<:iiıırüsüıı<l< · knlktıın ~it- r e 2 şek ilel e krl'nen ;ırzPclrc>ı:>ği ııı . Srı:hsrt (\iıııhıı 

ti ııı. ~ lt ·nlivi' J ll' <:rktıın ; ko ı ·i dnı ·thı n1 ıı z ki ~i vıll'tlı , ı ·i y<' t F'tl'k:ı sııı ııı Acl:ına Jı nynl i si ıHll'ki ıııiislır1 fnn -
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liyeti ve frrkaıım her kesin :ıyı·T ayrı_ ııoktai ıuı- za a lrn:ı c:ık tclıditlcı·ilc korkutulınnş \ ' C gctirilmiş

za ı-laı · ıı ıa g-öre güya clüııynyı cennete <:evirecekm iş lercliı·. Bu kadııılardan hazdarının cleftcrlcrclc ü;im
şckliııcle lıulusa edi len pı·opng·aııd:ılae olmuştur. la:ı· i bulnnınayınca adeta ağlar vaziyct ahyorlardı. 

Bıınlan ta.fsi l dnıiyeceğ·im. H ep biliyon:uıııız; verg-i- l\'[ese le anl aş ılmış ve hir helediye c n ci.imcııi .lzası ta
leı · k::ılkacak , ş<·kc ı· beş kunışa iıı crı·k t ir gib i, lı cnı en ı ·afıııJan yükgck scı:dc kadıniarn müsteri h olmala
lwr kt•siıı itlı·aki d c ı·<•cesi n c güre da ı · :ı l an, g-enişli- rrıır ve denildiği g ibi hnJilerindcn ceza alrnımya
.v<· ı ı lıiı · <:rr<;<'\'<' i<: <·ı·isiıır :ıkışıııış. h:ıııı hıı y:ı ll v:ı- rıığ ı ll'ntiıı olumnıış, kn <lııılaı· da inşinılı il <> cliin
itlrrd(•ıı ih:ırr ttiı ·. :\ s ıl propngnııd:ıl:ır ii zpı·i ı l(lc t c- ıııüşlrı·diı·. Y;ıpılnıı hütüıı lı:ırr l <D t a r;ığ'ııırn iııtiltnp 

v:ıkkııl' rtıııPk istrtliğiııı ıı n l<t;ı her yrı·dr o l<ln ğ·n dr,· nııı Pttiği ıııüddrtı,:c lıillı:ıssn _\ı1;ıııntl;ı <:ok 
g· ilıi Aı1nıı:ı \ ' f' h;ıvnlisiııı1r• ll<• lınnlnrııı rcjiın nok- k;ııılı Ynk';ıl;ıı· ~ ıkmamış ise bunu ; Cünılıuı·iyet 

t:ıi ııa zarmdan varit ve huduelunu tccavüz etti~i H alk Fıı·kasr mensuplannın sekinetine olduğu ka 
cihettiı· . Adaıı:ıcla Cümhmiyet Serbest Fırkası 0- dar Hükumet kuvvetlerinin hasiretine ve yüksek 
c:ığıııda lıiı· bayr:ık lıulnnnıuştur. .Arkadaşlaı· .. 
Eski iprkli bir esnaf b:ıy rağr , bu lı:ıynığm üzerin
ele ( Nasr·n ıı min all ah ve fethü n karip. ve lıeşşirül 
mü'nıi ııi llf' ya Muhaınmet) yazılmıştır. 13unn t el iiş

la deı'h a l t ckzip ettil er; fakat bu biı· v:ık'acl rr ; lıu 

bayrağı oray:ı koydnr·aıı ma lünıclu ı ·. ınryda nda cl ır 

iticin line ınedyuıı o lduğumuzu: l{ahul etmek icap 
eder (Brctı ' O seslPri, rıllt1şlar). 

F'l'lhi Beyefendi Adana intilı ahına fesat karış

tırılclı ğ·ıııdaıı ha.lı settil N. Yanlı ş nıalfıın at :ı1dık

l a l'Inı isbat edeceğim . Adana intih abr tamanıilc 

~krbet F ırkaııın eli altmda ve cmeli dairesinde 
ve koyclu ı·cluğunu itiı·af etmişti ı· . B<>ncc nınııza ra- <:eı·ryaıı rtnıiş bir intihaptıı· . Çünkü en ci.inı en aza
cl:ı hi<; şaşıla c:ık lıiı' eihrt yoktur. Şa ı·ktan gm·he sı ıı claıı yed is i Serbest Fır·luı fızası ııd a ıı idi. Bütün 
rn cez ı ·l adıııılaı· la :ıtlıyaıı , en kökleşmiş akidelrı·i karar· laı· F'<>thi Reyefencliııiıı hahsrttikleri hiıı sr
hiı· hııınlede y ık:ııı lı ir· iııkil nlıııı prııçesiııe , <la ha kiz yüz ld~ i lik listr gibi; encmüe ıı karanna iti
Ciiınh rıı · i yctr: i y iııı w o l acağ· rııı diye yel'C1rn ın:ıııtar t'az ctmek t ecli ı' . Tnttfıkllıı·r lıiı · siyaset val'Clır·. 

lıit'cı · g· ilıi hir fıı·ka ç ı k::ırıı·lar· v<> ezhr ı ·r teşkil.lt Halkı clnima bir tehyi ç: ic:eı·isjııde kendil erin e nıer
·' · apıl ı r~a iııl<iliiba ualıi l olmak üzere lwr (:eşit gay- lmt kı l mak yolumı takip <:>d i yo ı·lar ve bir tarafta n 

ri ııırıııınııılar· birer türlü v:ıit l e rl e birer· lıiı·rı· g·örü
lüı·se dün~·anın lıcı· ycrincll' bn manznı·:ı n~' nİ maıı

zaı·adrı· ( Hmı·o sesleri, rıll:ı.~lw'). 

da hrı· g·üıı şikayet t elp:raf lan göııder i yorl:ıı'. Bu 
il er·iclc zuhuı· edecek mnv:ıffakiyets i zli ğ·e k:ırşı y::ı 

pılını::; istilız:ımtta n ba şka lıir ş<>y değildi. lntiha-

Se ı·lı est Cüınhur i yet fr rk :ısıııın Adana ve hava- Inn devam ettiğ i müddetçe cncümendc fırkamız iı:in 
]i siııdrki ıııeııfi faaliyeti ; ifti ra, t:ıhkil' , tczviı· vr g-örüil'ıı tas'ibata rağmeıı Cümhmiyet Halk F'ıı·kası 
tehdit k <>liıne l e ri ile huliisa <:>dileb ilir. Bütün lıir in- iııtilıalıı kaz:ıııımştrr·. O g-ü ıı Serbest l•'ırka şu şr
tilıııp nıüd<letiıırr Inı k :ırrl rş fıı · loıımı ııanııııa haı·r- killi<' il~ıı etmiş t i: intilıalır ~Nhrst ('ünılnıı·iyet 

l•'ı rkııs ı k :ız:ınınrştı ı ·. 
k<'1 (' <lı • ıı iı·ili uf:ıklı c:rğ ıı·t gaıılar taı·afınJaıı Halk 

Srı·hest Cüınhmiyet F'ıı:kası 2:300 hilnwm ka ~ 
l<'ıı·knsr , i<:in Hükfımct i c: iıı H alk F'ırbsın ııı \'t' Tlii-

ı·ey nlmıı;tıı·. C iiıııhnı · iy <:> t Hnlk l •'ıı·kası ise y:ılıı ı z 
l\lınıl' 1 in kü<: iik hü~· ük lwr f'l'rui t (: ııı ağza al ın - 1 1 1 G9 ı·ry a l ııırı:;tı ı ·. 'l':ıhil lıu ıııunı ca ya tsıya uıc aı· 
ımıkta lıaya rd ii C'C•Pk dm·eel'ur tahkiı·h-r ik iftinı. l aı· 1 1 ı ~· and ı o ııuan sonra ha kir hi ı · müddet ca ıa oya a-
yap rlmı şt ıı · . Malıa.ll c malınlle gczi it' n·k lıalk, !'üm- . ı · 1 ,nıhilııwk siyaset ini tnkihcıı buraya geluiğ· ı siiy ıı cn 
huri~·< · t Halk Frl'iwsına t'l'·'· Yernıekten l1ll'tH'tlilıııi:;; , 

t<:>hdit eJilnıiı:;ti ı ·. Arakadaşlarınıııı cla izah ettiği 

vrçhile .Adana ve havalisi .ııdr iııtilınp ıııah a lliııin 

etnı fıııd a lıakkı rcyi o lımya n diiı·t, heş yüz ki ş i 

cln inı a bulnııclunılmnş v<> halk:ı bu mütecaviz fıı·-

kayı ya rar:ık Halk l;'ı rkasııı a rey vcl'!1ıcniıı k:ılıil 

n • zaıııw<lrr iın altı okka sık ll'tiııu t' oltlnğu bildiri
IL•ıı mazbata ilızar euildi. Eğt>r bu mazbataya bil
hassa inı za l a nnrıı ckscri~' et i noktasrnuaıı ch rnınıiyet 

veriyoı · lar·sa şaşarını. Bunu şıına bıına 200 bin 
imza. il c imal ettirm ck mümkündür. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) -
o l aııııya<::ığ·ı lıi ss i ve rilııwk i ste ııilmişt i ı ·. Halk F'ıı·- mulıten•m efendiler; S1•1'lwst Cümhuriyet Fıı·kası 

l<:ısııı;ı rcy ve rm ek i <: iıı g·clceek ol;ın mııhnll<lttaıı Lidt• ı · i l•'l't hi Beyin İstizah nwvzu ıı yaptığı \'<' hu 
o t onıolıil l r ı ·iıı · g·eı:ıııenıcsi ııi lı' ıııiııcıı yo ll :ı ra <:İYİ tlö- kadar ıızıın nıi.inakaşal;ını sdıcbiyct Ycn•ıı hclc
kiilıııüştüı·, bi ı · ~ok eski ııınlıall.lta kaıııyoıılaı· gün- diye int ilıabı hakkında hillıassa. r>alıiliy <' V<'kii
d r ı ·ilııı i ~ ,.r sııf' bdıııl;ıı· <' ii:l'l' ~ı · rlıı • f.if l ·~ı rk;ı ıınııııııa l<·tiııiıı tal;ip rt.tiğ·i t:ırzr h:ırr k eti sahih ve idari 
ı ·ı·.\ ' \ · ı · ı · nıı ·i:iy gı·l ıııiyı · ı·ı · J, olııı·lnı·s;ı kı · ııdilı · ı·iııd l' tl <·<·- ııol \ f ; ıi ıı nz;ın l;ııı t;ılılil ı • ıklıilnıl'k i<:iıı hl'ıı<lı· :ıı·k;ı-
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Ul\şlarım g ibi bu intilıahata takaddüm Pckn ı·ry i;imı kahııl rdiyor yr ~·in e ilk J rfa olnık Tiirki)'\'

hnzr lı ad i ~nt ı YC' iııtilıabnt ı·~nn~ında r<•rı·~·aıı Nlt•ıı dr knduıl;ıı·ııııızııı filhakikn lil y ik olduklaı·ı ı·ry 

vııkuı:ıtı bir d efa mıılıta~ar bir snrettL• giizdrıı lı;ıkkıııı tıııııyol'(ln. Brlediyr iııtihııhııtıııın rs:ıslaı·ı-

1-{<'<:irm<•k mcrburiyetindcy iın. Tül'kiyedr Cüınhu- ııııı ve wmllcl'iııiıı yeniliğ· i tatlıiknttn lıiı· takını 

ı·iyl•t ve ueınokrasiyi tan;İn ı <; ııı 8erbest Fırka iılııl'l ıııüşkül ii tr ihclas Nlcrrği tnlıil • icli . 

·ı l'~ İ s rdi ldiğ i sırada Fethi Bryrfrndi biı· ~ryahat Hıı ıııüşkülı"ıtn heleeliye iııtihalıatıııda zuhııı· 

yaptıl ar. İzmir, Manisa, Balıh~iı·c gittilrr. İz- Nlc• lıilııırs i ımılıt rınrl ol;ııı vr rvveldeıı tııhıııiıı e
ınird<~, Maııümda ve Bn lr kr:;;irdr bir tnlnnı t czalıü- dil en vakn l nı· da iııziımını rtti. Ekil en tohum nuı

rat oldu ve bir t a kını vak 'alar t a lı addüs etti . Bn llııııııııuz olduğ-u i <:iıı bi<:ile(•(']{ ııınh .· ıılüıı ıır o ldıı 

vak 'aların ic:timai ma lıi-y elini ve siya:;;l scc i~·)'<'sini ğ uııu lıilııı e k talıil idi. Biıınrnıılrylı hrı · şrydeıı 
t.ayi ıı etm ek lazım grlirse bnnlnn müşt rrek Y(' rv \·rl ıııc' ınlrk rtin rmni yrt \'C nsayişini ve vataıı

ıniitt e lıit siyasi bir akidl'niıı trznlıüı·ü gibi t r lilkki daşl;ıı·ııı lınklnrıııı \ ' C' hürriyrt l eriııi nınlı fnz w 
l'tmek <;ok güç olur. mn sıın bıılundnrınakla mükcll< f olan Hükfınırt irnp 

Vakra bu t ezahüratt a bıılunaıı nıtandaşl ar ara- l'd<'n idaı·'i tl' dhiriPri en-r ldm aldı. lntilıa p 

sın da. ~i?ns'i akideleri itibarile bizJen uzakl aşan lı nşlnr hnşlnnın z tnhmin <>d ildi ğin i ;ıı·zeı-tiğim v:ık 

vr uzaklaştırılan vatandaş l ar vtwdu·. Fakat bıınlar n l :ır lıir·r ı· hiı·er· zuhu ı· etmr ğ·<> hnşlndr. Devirtİn 

ıwasnıda siyasi ve şah~! emell erini yeni fırkaya kaınııı l a mıa otol'itrsine t rcnvüz ed ildi. Polislrı·c 

r aptcd cn vatandaşlar da nırdır . Srrbrst Fırka- tera d .iz ol ııııdtı. H atta bazı y<>rl erde zabıtaya ku ı · 

n rn ilk günündr n itibarr n dal ga d alga nı cml eke- şun atı ltlı. Bunlanıı hrpsinin fevki nd r vr daha 

tin bütün hansrııı istila eden caz ip, muğfil Ye 

1 

feei ola ı·nk intiha p ınücadel rsi lınh n nrsil e lınlkrıı 

h akika tten uzak propagandalara raptı hayat rtmiş hakkın;ı \'C' hürl'iyetine tnnrruz rclildi . ('ok nın 

vatandaşlar da vardır. Serbest Fırkamn t<>şck-ı kncld rs o lnn lm hnkkrıı demokl'nsiniıı ve milli 
külünden itibaren memlckrtin haYa~rnda uyanan ıın kiıni yrtin esnsı ol :ı n intihnp haldumn hürriye

\ 'C' uyandmlan propogandımııı başmda hu f ırka- tiııe ınünınıı nat rdilmek is t<>nilcli. Fnkat Hükume

nın sebeb i trsisini en ey i bil r nler tara frııdan bu tin nldığr t rcllı il'l r ı · her yerde znmaıuncla tntbik 

fn·ı,:a Cümlınhuriyct H alk Fırkasnır ve onun lıüku- edi ldi. Şu nu arzedeyim ki Hükümet bu manii ted

mctin i l'n az bir zamanda istihl ~f ctm r k maksadına hiı · l e ri lüzuın vr i cn hıncl:ı. haddi g·ayes inde isti-

miistenit olduğu mürşidanc ve drı·v i şanc t a vtır

lada yrııi bir tarikat telkin rdrr g ibi kulaklara 

fısrldandr. Uzun harp \'C feci istil~larm bıraktığı ha
rabrlcr unutularak mill etin , ·r D evlet in bu lıara 

belrrin imaı·larr ic;iıı gösteı·diği haml r lr r , hoş gay

ri'li •r vr r mr kl cr g ib i giist<'rildi . 

lınparatorluk zamanmda .libcralizim prensibinin 

n. lıtl liberalizimin zebunu olan türk çiftçisinin, türk 
san 'atkarınr konırnak i c,: i ıı alınan rıı ilmi \'C' aıneli 

iktı~adi esaslar mill et r t ahammü l ed ilmez bir 

lıoyııııduruk g ibi O'ÖSil'l'ild i. Hürriyet in hndudu 

dalgalı, gölgeli brrakrldı. lnkilabm yaptrğr cscrle-

ııı;ıl rtti. ~!ünkü memleketin intilı np mücadel esi 

ilk d efn olnı·n k haşlıyo rcln. Vatnndaşl nr·r iııtilı;ıp 

nıüraclclrsinde seı:hest hıı·nkmnk ve h alkımrzı lıiı · 

c l rı·rer intih;ılıa al ı ştınnnk l Hzrmdı. 

~fr nclilrr bilil'siniz ki Hiikfını rtl er in v:ızifrsi 

hrr· şeyclrn rvvrl nı rınl ek etin eın ııi yet ve asııyişini 

mi ll1 hftkiıniyetiıı ifadesi ola n kanunl arrnı , D evle

t in otoritesini, vatandaşlarm hak ve hürriyetlerini 

muhafaza ctnwktir. 

Bıı esa~l a r lı er kim t aı·afrndan olursa olsun 

ki.ic:ük bir trrnvüze lı ntti\ biı· istihfafa ma.ı·uz ka

lıı·sn Hiikfını et d e ı ·h n l müclahnleye mecbur olur. 

rin bir gün birrr birer zail ohıua ğı Ye bir gün ~'ünkü Dnl etiıı oto l'itesi kalmıyan yerde kamınun 

birer biı·er ortadan kalkacağı , ihtimal zihinlerde hükmü d e kalnı n z DHlrt otoritesine istinat etmi

yeı-leştirildi. Serbest Frrkanm gönüllül erinin şmn - yen kannıılnl' müeyyedes iz tlnrbr mesell er ve for

d a Vl' burada yapirkları propağaııda ın cnılrk ettl' müll r ı · g· ih idi r. ( Alk1ş lwr) . Hiç bir kanun kendi kcıı

lıerk r~in rmeline göre b ir dava vr herkesin nab- din r işleııwz. Bir memkkl'tin nıukadderatrm istiklft

zrna gör e bir şerit g ibi süı·ülüı·kl'n heled iye ın - lin i, is1 i ldıa li ni vn1a.ııdaş l aı·m hak ve hürriyetini 

tihaplar· ı da başlamış bu l unu~'oı ·dıı. Bclcdiyr ııı- Dl'v iL•t fı·vkiııde ınııhan·l· l lıil' knvvrte istinat 

1 ihabatrııı geçmiş ~rn.clcriıı belediye iııtihabatmdan ettimırk ıııenılrket l el'in istiklıall r l'ini tılısmılaı·l a 

nyır:ın vnsfr miimryyizinin lı r l rdiye iııtihnlıntıııııı icl;ne etııwk gibidir. \' ııtaııdnşlal'ııı hnk vr hüıTiyr

yrııi evsııf ve rsnsntr nıuht e vi hnluıımnsr idi . Br- tini ıı esrısı olnıı inl~işaf kahili,,·l' tll• riniıı t· ıılıakkıı hı 

INliye iııtilı a lır ilk oln ı·ak ' l'i:irkiyrdr hiı· clrrrrrli aıı ra k b \·i lıiı · drv letin id n ı·<•s in <l< · kabil olabilir. 
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Bir !>evlet o loritl'siııiıı salıası m· katlar genişlersel olacağına kani oluı·sa elimleki bi.itiiu kuvvetleri 
\·e bu ktı<ll'l·t- m· k adaı· ka\·i oluı·sa o l suıı nıtaııclaşın ve oııa iııziınaın edecek askeri kuvvetleri nıua

lııık n .: lıürriyetiııiıı n· kabiliyetinin iııki~afı da viıı olaı·ak bila tereddüt kullanal.ıilir. Bir idare 
o nisbett e ınütezayit olur. ( lpı·ek nıtaııdaşm fuuiri h c ı· hangi bi ı· ihtilalele veya harpte nınhar
hak ve hüıTiyetiııi muhafaza vcg·e ı·ck hakkı reyiııin rikleı·iııiıı vaziyet, sıfat ve mevkileri ıı e olursa 
serbest surette istilllaliııi teıııiıı i<,:in Hükümetin olsu n elerhal zabıtası ınarifetile ııezaret altıııa 

lüzumunda ve icabmda müdahalesi ıı i ·Fethi Bey e- alır ve adi iye ye te\·d i etler. lşa ret Ye tar-iz bu

fendi i ntihaba müdahale smeti nde tefsir etti ler. ymduğuııuz ha r·eket hep im te da bir cü nı !esin-· 

Her zanuııı iııtihapta Devl etin ıııuı·akahe ve hiıua- deııdir . Snı,: luııuıı su~uııun derecesini tayin et

Yt'ı> i bazı kere liizım ve hatta r.aruri olur. Buııuıı mek mahkemeye aittir. Bununla idare i\uıir·i kat'

gaycs i r eyo müdahale cdilmı·ınek ve vatandaşın reyi- iyen ııı eşgul o lımız. Ve o lınanıa lıdır. Hi'Lkiıııin 

ni serbest vcrebilmcsidir (Dvğı·u sesleTi). Eğer ica- mazııuııu ınevlnıf veyahut gay ı·i ınevkuf olarak 

bında vatandaşın balcin ve hiirriycti D evletçe müda- ınuhakeıne etmek hususundaki sa lahiyeti vasidir. 

faa eclilmezse bu haklam eli sopalılar hakim olur ( Al- O doğnıdan doğruya k endi takeliri zatisiııe aittir . 

k0Zar ). Fet lı i Beyefendi doğrudan doğruya ma ka- Jster m ev ku fen mu ha kerıı · ed e ı· isterse gayri 

numı ve beniıııl.e benı heı· biitüıı idare anıirier ini nıevknf ınulıukemc eder. Hina eııaleyh eğer şura

ye zabıta ınemul'l al'mı hcJef ittihaz ederek benim da lnu·ada ya kalanan bazı kimseleri mahkemeler 

\·c ı·tliğim emir ve clirektif lıer yerde ayni sistem gayr·i ıu evlnıf veya ınevkuf olarak muhakcme et

llalıiliııdc intilıabata müdalıale olunduğııııu iüdia nıiş ise lınııdan idare ıne nuıı·u ile aralanııcla bir 

buyurdular. Ben ve faaliyetlerinin ınes \ıliyetlerini teza dı rüyet ve i !ıtilaf ınanası çıkanlanııız. 
üzerinde taşıdrğım idar e arkadaş l arım bu işte haki- Vatıı ndaşla ı·· rı ı en mukaddes h ald ıı nıı hürriyet 

katcn çok çalıştılar. Fakat. mesailerinin yt•gaııe o ldu ğu ve lıııkikate n hün·iyetin demokrasi ve ciiııı· 

hedefi memleketin asa yi şin i n ın uhafazasr ve Yatan- lı miyet lerde esas old uğu muhakkaktır. Fakat lıür
daşlarınrıı rcy haklal'lııın mahfuziyetidir (Braı·o riyl't her kesin istediğini yapınası ve ya hut yapmak 
sesleri). istemesi ve elinin altıııa go<;eıı her ~eyi alması d•·-

Bu yekııasa k •:alıı:;ma t arzını ve ht• ı· Jıaıı gi biı· ınck değ ildir. ·Hüniyet lmııunlarla malıdut ve mıı
taarnız halinele D e\'ll't kııVY e t ll'riıı iıı derhal ill'ı·i ayycııdiı· ve hududu tabiiyesi olduğu gib i teşkilatı 
sürülıncsini Fc t· lıi Bt•ydeııdi meı· kezden alınm ış sis- esasiye kaııunıımuzda kanuni hat l arı da vardır. 
ll'ınatik bir emriıı i__fası gibi teli\kki ettiler. Hayır Hüni yet i bu kanunlar baricine <; ıkaı·a n mezhep-

F ethi B eyefendi. bu g ünkü Cümhuı· iyetiıı idH!·e ler de vardır. 
i'uııir l c ri tahsil g-Ö l'l1ıiiş , Ciinıhlll'iyet ve cl e ıııol<rasi- Bilmiyorum bizim dünkü arkadarşhırı)nız bıı gi.iıı
ııin ieabatıııı n idare kannnlannı bilir t ee ı·i.ilı eli l; ü libraller hi.iniyeti hakikatcn bu dt•rece ifrata 

kiım;elerdcıı ibarettir (Braı·u 1;slc ri) . Tabiiyatta ntrdırmışlaı· mıdır. Hi.i.ıTiyl'tin bn tarzı telakkisi 
dt'rlıal habt' ı- Ycr-cyim ki doğrudan doğnıya aııar

lıatta i<,:t i ınaiyatta her müess iı· ayıı i ~e ra it dalı i-
~iı>tle rin tarzı telüiJ~isidir. Bn hüniyet tlüııyada 

linde nyııi ıı e t.i ecy i ve rdi ği g·ibi Inı gü ıı idaı·e 

ıuakiııasıııdn her- haıı g i bir müdahal e kaı-şısıııda 

ayııi trdlıirlcri her yenle g·öreeeksiııiz ve llaiıııa 

g· iirü l ecektiı·. Buının ic,:in her hadise iı_:iu her ye
n• ıı y ı·ı ayı-ı eıııi!'leı· \· ernıeğe hcı eet yoktur. Tahıııiıı 

rneveııl olmıyan hayali ve pek c_;ok zararlı bir md'
lıumtlur. (Nac;iyef) in ac;tığı bu yoldan ve bu yoluıı 
geı_:t iği memleket !erin akibet i ve hali malümdur. 
bizim takip ettiğimiz sistem bu tleğiltlir. Bir.im ta
kip dliğimir. sistem milli lıakiıniyetiıı timsali olan 

lıuynılabiliı- ıııi ki (800) biıı lıu kaclııı· kil o metı·e tlevlet otoritt·siııi H ' oııuıı kaınınlarıııı her zamaı t 
ıııuralılıaıııdaki oıı döıt nıilyoıı ııiifusa · uıalik olan \·e he r yerde lıerkt·se karşı lıi'ıkim kılmaktır. Uaıı 
lın lllt' ıııleketiıı her hadisesi eıııi ı ·le ifa edilsin. Bu- mafilı; hiirri.rl'IJWL'\'l'ı-likte de ~erlJl'st Fırkadaıı 
ııa ıııaddete ıı iıııki'w yoktur. Dcıııokı·asitle idaı·e ıkı·s alacak değiliz. lntilıabatt a da lıu kaııuıılan 
esası taksim ve tehiki vazaif ve kanunlanıııızuı tc- lıukiuı kıldığıııııza kaniir.. Eğer intihalıııı Hetie•' 

yit ettiği ten;ii meznniyettir. Eğeı· bir idıt~·e fıuıi- siııdeıı şıı w,ra bıı fırk a mt•mıııııı o lınamıı:;sa oı ııııı 

ı ·i ieap ettiği bir nıeselcdc l i'tznıı g·e len tedbir.i kusunı kaıııııılara ve kanıııılan tatbik cdeııleı·ı• 

alnıa zsa mPrkezdeıı emir \'' talimat almadım tliye ait tleğiklir. 

ıııes'uliyetten lnH·tulanıar.. Hiı· idare ümiri bir Bn meınııun olınıyaıı fırkaııı ıı ya pek fazla olı.uı 

ııı eııılekctte aı>ayişin ınulıtcl olduğıııııı \'l' mulıtel lıa,raliııin sukutudur H ' yalıııt tedbirtleki noksaıudıı·. 
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Bundan dolayı ııı emul'lııı·, kanunları ittiham ct- olaıı ünr.alı v~·ya iııır.asız ihbariara .iııaıııııak m et'
mek dt>ğt·u bir· şey değildiı·. memlekette (502) be- bmiyetinde IJuluıısaydr ve bıı ilıbal'lııea inansaydı 
leeliye intihabı olmu::;tur. (502 ) belediyenin y irmi h <:> ı · işi bıntkıp bu ihbariann peşi n de lwşmıısı lfizrın 

ikisini yeni fırka kazanmıştır. Aşağı y ukan lVIec- ge liı·. \lman ihbal'lar biı· defa tetkik ve tahlil 

listeki nisbetl erile de mütenasiptir. A caba, Fethi olunur. Eğe ı.· hakikate ınutahıksa veyahut rrıuta
B ycfcndi iııtilıabata ç:rkar ç:ıkmaz bir efsunla , bir- bık o lmas ı ihtimali Yarsa o zaman y in e t.alıkik ve 

tılrsımla beş y üz belediyenin hepsini kazanmak mı tesbit olun~inktan sonra vesika o laı·ak g-österi lir . 

i tiyorlarclı ~ Bcl edi~·e iııtihabatı ccrcya.ıı eJerken Defttıı.·<le isiml e ı· yo·k dedil <> ı·. ltir·azlıll'lııt diınle 
biı· <,;ok yer·lercleıı, lıir ço k vatantlaşlaı·daıı şikayet- eünıl c ııldını. J•'ilhakika bel ediye intihabatında 
ler aldık. Şikft,rctlerin biı· kısmı intillabat csnası n- defter usulü l'atidiı·. Bn belediyenin <>ski iııtiha
da idi. Biı· kısmı da iııtihabattaıı sonra gelmiştiı· . bıııda da böy le idi. Mulıtarlaı.· deftel'ieı·i yazarlar. 
Ş il~fiyetlcri üç: kısma tefrik edebiliriz. Birincis i D efter· le l' tıılik olunur, müdclet i ınuayye ıı e za ı· 
doğrudan doğruya zabİta ve ad iiye vukuatından fıııda vatandaşlar· .itimz etnı <>zleı·sc defterler üze
hahis şikfıye11 • ı·d ir. Bu g ibi va.kay i H ' hadisat ta- ı·incl c ilitv<> olunuı· . .ls iınl e ı·i o lmıyan vataııdaşlal'Ilı 
rrıaınile ad liyeye Jevrolumnuştur. l\I.ahkcınelcri - deftel'lel'i t et k ik edip bakıruı sr lfıwndı ve deftere 
mizin adi l lıükümlel'i ıı e iııtizar etmek zaı· uı·idir . 

.Ikinci şikfı.yetler belediye usulsüzlüklerine a it şi
kfıyc tl crdir ki F ethi Bl' yefcndi burada bunları 

saydılar ve bu şikfıyet l eri iııtiha.p esnasında tetkik 
etmek kimsenin haklu degildir. Ne Dahiliye Vekfı

lcti buna karrı:;abilir n ede hattiL Mc'elisi .Ali. Kanuıı 

giı·uıpmek bi;,zat F ethi Beyefendin in kcııdi başl<t

rma geJıniştiı · . 1\eııdil e ı · i usul bilmedikler i i ç i1ı 

( kanuıı ye ni diı·) ı·ey ve rm ek üzere gitnıiş l cl'd ir . 

l •'akııt dcftei'Cle is iml er i alımıdığı i~iıı r·eyle ı·ini ve-

rerncmi~le ı·dir. 'B'ilhakika hınnıı bunu ıımiı·diı·. 

Böyl e keııdil e ı·inin ç:o k yakından tanıd ı ğ· ı bir çok 
bunlara ne vakit ve nasıl kal'lşrlacağıııı tay in ct- al'kaclaşlal' · iııtihap l1 eftN·ine i siml e l'iniıı girmedi-
miştir. O kanun dcğişmcdikçe kanunun hükmü- ğ·indeıı dolayı buıılal'daıı biı·i de Ekrem Hay ı·i 
ııü tatbik zarmidir. Çünkü vaz ıı kanunun 

maksadr belediye iııtihabatı esnasında vaki 
olacak her hanğ· i bir şikftyet üze rine idad 

makamat doğrudan doğruya rey sandıklan

Illl el uzatır·sa bilfiil müdahal ey i k endis i yapmış 

olur ve hiç biı· va kit hi ç bil' yerde intihap zamanı 

el muamelata değmez. Ancak, ıııanil er, haill er kal-
d ıı·rlıı·. B ~ıııun i ç ind--i r ki böy l e şikftye tl e ı· daima 

i ntiha.bat soııuna br ra kılıı: . .Int i ha bat ta n sonra ge

len şikfıyetler mü! k iye heyet i teftişiyesine devro
luıınıuştura. lVIülıim mel'kezler· ve mühinı şikfıyetlel' 
doğnıdan doğmya mülkiye müfett işl e ı·i tarafm
dan tetkik oluıı.ı:naktadır. Bunlar·daıı bir kaç ta-

Bey elP ıııüı·a caat etmiş f akat keııdi s iııin Doktor 
Ha y ri Bey suretinde yazılmış olduğu ıı ııla .şılııuş 

ve lıil ahare rey iııi istimal etmiştir. 

Adanadaki Sel'best C:ümhuı·iy et l •' ıı·ka · ıııııı li 
clerlerincleıı Akif Bey de böyle bir şikuyette bulun

du. Kendisi 1 b retiye lVIaha llesinde olduğ·u mu
knyyet o lduğu ye r· göst e eilrrıiştiı· ve rcy ini ver-
mi!;\ midiı· ve yahut veı·meıniş midir·. Ot·ıısmı bil
m i yo nm1. 

R e,v vereıılerin aZi ığrndan ş ikfı)'l't C'tt iler. Efeıı

d il c ı·, billıa ssn hen im cihet e c:ok dikkat ettim ve 

nıe ıııl ekett e im seııe bel eel iye iııtihahatında gc~en 

f ı ı · J · · ı ı 1 senri<'re nisheteıı ne l<aclar kişinin n•y \'l'ı·cliği. n e ncsının ez e <csı ge ınıştı I' ve nın nı· ta hemrıı 

ı l ' · ı · · 1... ı 1 ı 1 · · ı !,· ,·ı<l,·ırıııııı e!'kck \' C ııc kadannııı kadrıı oldı)kiııl'ıııı lt•\ · l't ~lll.' ilSIIHl wı·ı mıştır . . \ U<,: Ü < )'l'l' t' l'll'. <Ü<.;Ü < 

ııı c ı·kcz lenl c şikü ydle ı ·i tctkika l'i, · aı· kııy11ıak:ını, l' l' haııg· i meslek l'I'halHnııı dalıa tok ı·e.v l'l't 'diği 

l;ıı· meıınıı· edi lmişl erdir. (lt·lceek ll'7.1ekle r·i De1·1Pt ilıı:ıal olaı·ıık topl:ıtmakta~r ını. ~i11ıdi,ve kad:ıı· gTil'ıı 

Şuı·asına takdim edeceğiz . D evlet Şurasının vere- ıııal (un ata gö ı· e rcy YCt'cııleriıı ntll'di lırı z ı j' t'l'll'ı ' dl' 

ceği karar· iptal veyabnt tasdik kararı her ıı e olur- r ey sahipl el'i niıı ııı ·fı , hatta üçte biridir. Pakat, 

sa olsun beh eıııehal tatbik oluııacnktıı·. Fethi B e- ı.·cy ver enl e r· ge<,:c ıı sc ıı e lere ni shetle her y erel e üç 

yefeııclinin siiyledikleri şikayetl er bi;,de kumilen mi slinden da ha ç:oktm. 

mevcuttnı·. A rkadaşl:ll'Iınm i şaret huyurduk la n 1 Bi na e na ley lı va ta nclıışl <ll' lıel cdiye i ntilı:ı b_<ıtına 
gibi hakikate ıı F'ethi B eyefendi alclıldar·ı haberl e ı·c hakilwteıı alakadar olmuşl:ırdıı· n reyleı·ıııı nr
fazla itiınat buyunı.rorlar. Alın an bir lıaber·in sıtka, 1 mişl e rdir. lıtiea , komi.inistl.ik, anarşi l ek eleri si.i

l<izbe ihtimali olduğu şal'lda eskielenberi tedeis 
1 

I'Ülmek iste nileli dediler. T•'et.h i Bey, bu r<>nklee s i

olunan biı· kaidedir. 1 z iıı fır·ka İ<;in bimz da mukadde r· bir şeydir. Çi.in-

Eğer idare makamları her gün kendisine vaki kü f ırkaııın hi<lı.ıyeti te~eh: külünden bi ı· ha fta sonr·a 
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hütüıı meııılckctlc şıılıl'lt·r ııı:ıldı. Hnllıııki lıida- fus nmlıtt·vi~·atT olan ı\ııta l~ · ;Hla illtilıap ltaıı~lrk
;rl'tte ııiııanıııaıncııiz ıutwilıiıı(~e tcklif n hüd:vct hınna ı'~ · lfıl iptidnsmdıı. başlaııarak; 2 -lX- l!J30 
\'UI'akalnrr Yardr. Bunlar tctkik oluııacnl\tı, llih·i. du HS ımınaralı tczkcn• ilr ·eu{'üınen zuhıt ıldıer
~ · eth·ı·i teı;lıit ohıııacııktı. Oııdıııı sonı·a fırkııya alı- lerinin vilayet idare hl':·ctiı:ıet• ta::;uikı talep oluıı 

ıı:ıcaktı. Hııtt.a bÜ adanıl::ır iı;:rı·isiııdr lıaxı fena mıı~ \'O ayni tarihte kanunun 32 inci niaddt"Bim• 

n· ınenfj ndaınlurın buluııahilo<ıeğ i ihtimnİine bina- tcdikan lwlPdi~·e intihap hakkuıı haiz ikir;wı· ki

en Dahiliye Vekiılefinin de yaı·dım etmesi ıuev- şiııiıı reyi hafi ile intihar). olunduğumı dair cı·valıt 

zubahisti. r<'akat bir gün memleketin her tnı·ııfınchı tezkereleri \'iirut etmiştir. 33 tez-keL'edı· yaz1lı 6fi 
tırkalnı· teşekkül ettiğini habeı· aldıle Bir de vııncln kişinin ı•samisi tanı.fımda.ıı da tetl-ik t•tlile.rel< mn
tcı;ıckkül etmiş fırka~·a lıu surctlt• ch•vşirmo ularak tabakatı görülmüştür. 3 - JX - 1930 da vuku buh~ıı 
~rircnlcriıı tabiidir ki scci,\'t>lt>ri lwdıır akidei siya- -danıt üzc ı· in c işbu 66 kişiden 27 zat huz1n·ile eü.m
~iyoluri 'de muhtelif olacaktı. Elbottc ki hunlaı·ııı losinin ismine km'a çekilerek it<lcriııtkıı kur·a sı
içeı·ixinde f •vlwlftdc müıwYcrleı·, eu ileri Cümlııı- rasil e sekiz zat :eı,;ilip intihap eııcümcııi teşkil e~lil 

ri.rutçileı•, komünistler, aııaı·şistler, müt'teciler Iııı - miştir. Bu sekiz zat şmı,lardır: (Müsaade buyu 
lfı~a her ııovi ve hor· çeşit kimselur bııluııacaktı. Her rursanız isimkı·in i okuyacağım). 1 - IX - 1930 
kes va.k ~ay ı gözilc 'görür· amma aldile lıüknıeuor . H iz 

lwr ~u yi his:siıı izle görüyoı· vn h issiıı iz lı lı Ükmc

Jiyorsnııuz. İrtieaı mcmıırlarnı sezmcleri lfızımdı 
ıli~·orsunuz. Sıızmcdiklrri neden tnalüın. Sq~dik

ler·i ~ıımınla sabittir ki bu sıfa.tla takip edr·ildikleri 

için bıı güıı bunıdıı keııdilt•ı·iııdmı -şi kiiyl't olıııııı 
yor·. 

· Polisin ve zabıta kuvvt'tleriniıı bilhassa vali w 
ka~·makamların halid daima Scı·hest F ırka lehiıı l' 

işbıı onoüımm azeısından Ka ı· 'i zade Memet Bey i-ho 
Koınüsyuncıı Hasau Bey lıari<; olmak üzere diğt·ı· 

altısı Boleeliye Reisi Cialip Be~' in riyasetinde bili~:

tiına komüs~roncu Hasan Beyin okuyup yozına bil 

memesi ve Kar 'i zade M em ot Beyin ele Antalyada 

bulıınmamasr dolayısnt' ~· prJeriııe l\Ioralı Dcrvi:;ı :ı<; 

fcııdi ve Karakaş zade Hüsnü Beyi yine kum ile t d'

rik etmiş \'C bundan soma Yuku bulacak inlıil~l i~iıı 

de yine kura ilc altı zat daha, ihti~· a, t olaırak ayw-

ı·cy veı·eock sırada tazyik !'ttiğini, halk fırkası le- mıştır . 

hiııo rey verdildcı·iııi \' tı halk i tar.yik cttiklcı·ini Bncümenin bu karan bilahare 14 - 9- 1930 da ştl

~öylcdilcr. Fethi .Bcydendiııin iddiasını , mcbıı .- abat teşkili içiıı toplauan h eret i nmunıi,n:dt~ tasdik 

Bıı~r lerin nutuklarıııı dinlcdiniz. Hcı· iki taraf- olıııımuşhır. 

tan da şikayet vaı·. Bu da g-östcri.ror ki idare mc- 9- 9 . 1930 encihnenin ekscri ;'hzasıımı iştinıkilt• 

murlarr vazifelarini bitarafane yapmışlar ve va- nıkıı bulan içtimada 17 mahall enin tll'fterh.•ı·i t et

tanclıışlıı.rııı lanı w serbt'St biı· surette ı·cy vcrını·- kik ve tasdik edi lmiştir. 

h·rini teıniııe <:-a1ışmışlardıı· . I<'ctlıi Beyefendinin ll - 9 - 1930 da 954 ıımnamh kar·arlar bdt•di~:" 
ht•lc.d iyo intihaplaı·ı hakkmcla.ki burada saydıklan meclisincl' h a lka kulaylık olmak iizt•ı-c ka11unım 
mcsclcil1 I'dcıı bir ka<: taııtı.siııi Dahiliye Vekah~ti te1- 33 ün cü ınııddcsinin verdiği salfıhi:vl't üzeı·inc kasa

ldk iıttirmiştiı· . Tetkikatııı biı· kısmiJıı müsaadı• bu - ba ın crlwzindcn maada daha a.ltr şnlwi intihabiyeyı· 
~-umrı;anız okııya~>ım. tefrik edilerek mczkur şubelt•rin rciskı·i bıtledi~-l' 

. Antal:va boleeliye intilıap ımıaınelfı.tıııdaki lw - az.ası mo_yanrııda knr 'a ilc seçilmiş YC buluna0aklan 

rıuıısuzluktan şik~yeti ınutazammııı Antalya nuw kiler tasrih olunmuş ve bu karar Yilaydin tas
ıneı·kcziıidcıı çekilen 17 - X - 1930 tar·ih \' t' 98l dikıııa iktiran etmiştir . 13 -9- 1930 da intilıap 
mnhrcı; ~numaralı Camiiatİk mahallesinden Abdül- encümuni mütcbıı.ki on altı mahallenin ddterleri dı· 
lah oğluc Alunet imz.alı tolgraf kop,vasınrıı ıeffil ı• tasdik olunarak 14-9-1930 da defteı-leriıı 20 e?luı rıı
talıkikat icrası Vckftlcti Cclilrniıı 22 - X - 1930 martes i sabahı taıiknıa, 25 e~·lfıl perşembe l(Üı;iiıı<' 
tarih ve 7646/7R numaralı cnıil'llaınelcrindc bildi- kadar altı gün asrlı kalarak pcr::;cmbt• akşamı kıı 1-
rilmiş olduğundan 26 - X - 1930 akşamı Antal- dmlmasııın. ve dcfterler(k isiml eri yazılı olınıyaıı
ynya nıuvasala.t ve cnalu iııt. ilıabiycyc Yaziyct cd ik- larm bu müddet zarfmda itirazlarrnrn kabul (•c\ ile

n·k ,.e iera edilen tetkikat ıieticesinde iııtilıaba1ııı ceğinc ve bn müddet in hitanııııclan );onı·a hakkı 
aşağıda arzulunduğu şekilde cerı•yan t•11iği ~örii.l- . itirazları kalmıyaca.ğrna ve intilıabın 7 teşrinie\'-
müştür. lcl b ı ·ı ı · ve c aş nyıp tatı giin er ı müstl'sıı;ı olmak üıt•-

1927 talıriri eedidiııc nazaran 33 ınahallt•dt! ö92-! re altı g-iin devam ederek on üı; teşrinicYwl pazar

erkek nı 8711 kadın olmak iizore ~cınaıı 1763!) nü- tesi günü saat on st•kizdc hitam bnla0a.ğına ve san-
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drklarııı lın ıı-ıiilhk1 zarfıııda ıt l' t'l'ien1c l nılu ıı aeağ·r- llll<"ll g-ü ııl · ı ·i kunaeağı malwl hiı· t' \ ' ulııp Yakıa 

ua H' ı;;nah:ıt ı intihabi
4
,·l· meı·kezlerinin ıı ereler i oh- tahliye edilmiş i:se de lıu:,;u ·'i bir ik aml'1g-~ h olması 

c·ağ·rııa ve he ı· int i hap şube:siıı iıı ha ıı g·i m aha 1 Jeleri dol:ıyisi le ınüııasi p görül mi yere k Kc<.; i 1 ik U addesi 

ihti,·u e~ti ği ne dair Yerilen karaı · (enak ın erhut : üzerindeki me:seide konulmasına kurar verilmiş YC 

No.fi ) Zümrüt Ova gazetesin in 17-9-1930 tarih Ye bn karar. da makamı . vilil.yetin tasdilana iktiran et

~79 numaralı ııüs lı as ile ilfııı o lunmıı şt uı ·. Bermucilıi mi şt ir . BHelcc tcka rrür etti ğ i ve il ~n olunduğu , 

karar defterl eriri 20 eylül saat 8 de bclc l iye ,.· Hü- H'<: lıil e teşı·iııieV\'elin yedinci ıı;üııü ye~lincl :;;ubei 

kC.met kapıl a rı önünde ve Kapıağ·zı ınev kiiııde tali k int ihabi~'ede rcy atı lm ağ·a başlanmı~ ve beş gÜıi . 

ulunduğu ,.e 25 el~·fıl per:;t•ınbe günü ·aat 18 de mual- mııntazamuıı rcy at ılmağa devam edilm i ştir. ll inci , 

IJ.k bulundnğu m a lıa llerden indiril erck belediye dai- günü bütün şmıbatr intihabiye r cisle ri ilc azaqan 

resine teslim edilJiği, üç belediye memunı n~ üı; h' bir kısmı ınühimmiııin istifa etmeleri üzer,inc 

ahalitlcn altı imzalr zabrt varakal aril e tL•sb.it olıııı~ ( .Evrakı . ıncrbnta numarası 8) ll \'e 12 inci gün 
muştur . ( ~vrak merbut No . .ı ) leri L'ncünıc ııl e ı· teı;:ckkül edemedi ği cihetle rey atıl-

14- IX- 1930 mahallattaıı ınüııtahap hcy<"ti u- ması d a mecb m en iııkitaa nğramıştır. 14 teş ı·i ııi
nıumi)'l' davet cJ il crek :n za tiıı iı:;tirak il t• biliı,:tima evwlde belediye heyeti verdi ği kaı·un1a bclediyt· · 

şuabatı iııtilıabiyc~·e l fız ıın olan c·ııcüm e ııl crin te- iııtilıabatmın tcshilen icra:sr maksad ilc ınahallftt t a 
şekkülü i~: in kur 'a ilc da ha iki ~'Üz sek~l'n zat tt•f- tl'şkil olunan i ııtilıap encümeııleri reisierinin ta

ı·ik Ye evvel<:c i hti~·ateı ı k lll' 'a i ll· . a,nılmı ş ula n ma men ve azalarnun kısm en İst i fa ey lemi ş bulıın-
6 zatın intihabrnr c1a tasdik etıni:;;t ir . 22. IX- 1930 ması n· lıaleu yen iden intihap cncümeı ıl cri teşki
~..1ak i kararda merkezlc beraber teşk il olunaıı 7 liııı • tcşebbüs edildiğ i takdi ı·de ismiııc kur ·a isa

mmtaka iı,:iıı tcfrik ve iBtihap ulunmı cncümeıı lwt etnıi~' L'Il ilıa ııın · şıılıe teşki lin e kftf i g-e l ıui
reis \'C aza J arnılll bnlunaeaklarr mevkil~ı·in sakaf ! )'t'l't'ğiııe \'C iııtihalJrıı 20 teşriııi ev vele kadar heJıc
al tın ll a olm anıası ve son baha r :so ııumııı lınllılü mü- ı ııeha l ıı et i ce l e ııııı esi zanıret i l,;ıı ııuııi yes in e lıiııneıı 
nasebl'til c yuğ·mm· yağması mahımı·u nazan dikkate şualıat e ııl'Üıne ııler inin J üğvil e iBt ilıabata meı·

alınarak saıHlıklanıı gö:stcr il e ıı mcvkil cre yak ın kt·ı e ıı cüm e ııind e de,:aın ed ilıursi mu vufık gii ı·ül
vc civardak i cami , ınescit n· biııular dahiline ko ıı - ınüş buhıııdu ğ·undaıı keyfiyetin ınııkıımı v il ilyet c 

ması ınüııasip ıı;iirü l düğü gibi bazı mrntaka la rm an:i le tasdik lıuym.ulduğu tnkdirde e ıte.s i güııd e ! ı 
m c:-;afe uzaklığı ıı azaı· ı d ikk ate a lımı rak ahaliye itilınreıı o su retl e iıı tihııha denını edi lm esi kal'nr

tPslıiiRt. maksadil c ayni ~nbc i iııtilıabi.n• dahi l inık gir o lmu ı;; ,.e işbu karaı· ayni güııcle ,· ilfıyet ınak:ı: 
int i hap sı.ı ııdığnıııı ıııi.it eaddi t ııı alıı.ıl l en• nakil n· nı ı ııea da tasdik olunar ak keyfiyrt ınünadi il ila ı ı 
vazedilmesi t ckatTüı· etm i ş n· l>ıı ku r a r rhı ,· ilfı~' t'- L•d il d i ğ i Antalya gazetes inin 13 - X -ll:l30 tarih , 

tiıı tasdikine iktil'aıı ede rek ( l'Hakr ml'rhuta nu- 1-1-93 ınııııaı·alı niish as ile de ililıı " olunmuştur. Br
marası 2 ) Zümrüt Ova gaıetesiııiıı 2H3 ınıınanı lı l esi gi.i ıı ay ııi 13- X - 1930 da lw l ı>< li ye dair·esiııcle 
ııüslıasilc ilfııı olunmuştur. iııt ilı ab;ı denıııı ed ilmi ş n· o ı.d;i ıı akşam saat ·ı s de 

20 eyllık!ı-ıı 2!) L'.\ ' l fık kadar dPf1ı·rlt•riıı mna l- iııtilıa p ıııüdd ct' i lıi ta ın buiJuğu lı;ılde bittctkik 

Hlk hıılnndnğu 6 gün zarfıııd;ı vuku Jıııl aH itiraz- ınü ııt ehip ;ıdrcliniıı h e ııi.iı ııı sf ıııııı reye iştira. k 
lar 32 istidada 526 nüfustur. ( gvı:akı nwrhuta ıııı - etnıeJiğ i ;ın i aş ıl arak ge rek lıelrdiyr heyetince ' L' 

marası 6) bunlarJan 228 meınııı· 29, i alıalidcıı- g-(•n·k iııtihaıı e ıH.:Ümenince intihap muameliltı

dir. B it tl' tki k· cümlesinin n·~· ler inin kabulün e karar ııııı 20 teşr ini en-eld e ikm a liııi teıniııen rey atılııımn 
,·erilmiştir. Yalııı z Ziraat :'1-tülı e ııdisi Akif Beyiıı nıüdcletiııiıı teşriııien·e liıı 18 iııci nunartesi ırün~i 

wrd i ği i Rt iıl ada kendi isminin defterleı·de nıukav- ak:;;anııııa k;ıcbr beş gün teındicliııc ]:3- X- 19:30 
~ · l'1 "o l madığını bildirmesi üzeriıw bittetki k isminin tb kanıt H r i lıni ş ,.e bu karar dıı Yilfıy rt in tasd i

ve ai le:si isiınl <"ri niıı Rağ'lll'tiye ıııalıallı·siııJe mu- kııw ik t inııı cilerek Aııtal~-a gazl'tl's iııin 14-X-1930 

kay,H•( olt1uklan g-ÜrÜ il'l'l'k keııd isi ll l' O yolda re- tıı r i h \'l' ] ..J.9..J. j(i 11 lllila ı·alr llÜShii ST ilda i l fl ıı O] UllllilP;)·. 

( E v ı·a kı uı etbnta ııuııı anısı 10) 

1 H teşri ıı i ev ,·e l 19:30 akşam ı cııcüıncn aza: mda n 

nıp veı·i lııı iş vt• hilalıat· l· rey atılmasıııa başlıııı- tuı·. 

Llıktaıı so ııı ·a 9- X- 1930 da VL' rill'ıı .iki istida<hı 

müddt'ti kaııuııi,resi zarfııı<la Yeri lm edi ği cilıefl c . 

h akk ı itinı z l anııı kaybetmişleı-diı·. 2 - X - 1930 da 

(1006) ııuınaralı med i~i bl'let1i ,,·e karai'Inda altııır ı 

şuhe.i intihabiye saııtl ı ğmın te~r iııi evve l 7 - 8 - 9 

Rt•is A li (l a li p \'C Kanıkaş zade hi.isııü , Sııitoğlıı 

Menıet Kaptan \'e Hacı Mustafa zade Cela l, Moralı 

Deı·v iş , Kerimoğlu Ahıuet Hakkı , ~:ıwuş zade Me-
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ınet Ali 13ey w • Bfendileı· hnzmile Sflll(lJkltıı' n.çıla- l'l' Y Doktor 1\Iüniı· Be~-e ,·eri ldio·i n mütc•bnki 17 

·rak rey pnslarnrilt• nnısncldak iııtilı np defte ı ·l f'r in cle reyle 'Knnıkaş zııde Hüsnü B(·yin ilıı ·azı ekseriyet 
. ~;; <.: 'iııı hakkını hai z kiııısPlenlt>ıı hizal:ır·ınd:ı inı z;ı- e~- l Pdiğ:i anlaşılarak o sıın' tll' ımızbntası tanzim n : 

'l':ıı·ı bi.ıluııaıılııı·ın miktarl:ırr tadnt (•ı lil e rek yekd i- YiU!yetr takeli'nı olnıınııı~tııı·. 
r ·.; • , • • 

ğc•dcr·iııe ınutnlıaknti anlaşıldığ·ı ve 93fi4 ' mürıtehip- E na k mel'lmt No. ı ::ı ) 
~ · t<: ;t:3~~4· zatın iııtih:ıhn iştirak et ıi ğ· i w l'<'Y pıısln- lntihap muamrliltınm ~·ııkanln tafsil oln ııdıı ğ ıı 
· .. , ;,· i· ıı{d'it'ıi' · ı ; iı· nclediııiıı ollınptaki z:ıh ıt nı ı ·:ı kıısnı:ı vec: hilc• ieı·a vr iknııılinu e kaıınııa muğa~· ir lıi ç bir 
_ıqe ı · lıut bulunduğu iizpı·e (e\'l'nkı ıııeı · lnıte numara fiil w lıarekd göı ·ülmPnıiş is<· de nıüşt ekilerin lıu 

" ~ i ' t ) ' iıh; ' niüııtelıip tnı·:ıfındıın isrııı · ile ınüke ıT<·ı · b::ıptaki iddia w metalihntını da te1kik z:ınırl'ti 
· · n·~: atr lmrlsrnd arı \'l' bir adedi nin ele .'·ine zahı1 y;ı . bnlrıncluğ rı için bnıılar dn biı·er birN tah lil l'd il<'· 
. ı~i.ık a sile · t<' ioiiıit l'd ildiğ i ver i h üzen• ( ınerhut 1\o. rektiı· . Şii )· le ki : 

11 ) h(;nüz müdeldi ika.nwti a llı aya vaı·nıı~·an hi ı· l<~Y vrl il , Arıtal ya intihap nıuamrliltnıda kaııun 

ınüııtt>hihin r cy atınasımlan dolayı nwzkür iki pns- s ıı z lnk nıknııııdan bahsedl'n w Vek~l eti' Cl'lil ec l' 
la nın ııazan itiba ı ·e a lnınııya rak nmnıııi .wkfı nd a:. ta lı k ik:ıt a esas itti haz huyrıı la n ş ik~y c•tmı.mt· An
teiızil edi l diğ\ n • ıııutı'lwı· sa~· ılaıı pnslalıınn ta s- tal.nı ııwı.·kpziııdrn 17- X -1930 tarihinde 9Rl mah
ııifi ıı ctiresinde Pn <;ok rey kaza na ninrdan bn~lamı- reç ıınmaı ·a . ile vr Camii atik 1\Ialı allrsindeıı Ab
nık 191.2 şer l'l'yl e Doktor l'iHinir, tüecardnn Ak dn llnlı oğln Ahmet inı zasile <;ekil en t rlg-rııftrı·. (cv
Hüscyjn, Harı 1\[urat zadr Osnınıı , Yozga tlı zadP rakr nwı ·hıı1n mımarası : 16 ) 
.\li Rıza, Kanıtaş zadP Hüsnü, 'l'oyg·a r zndr Cr- Bn tclgTafta Yal inin ir r aa tr gayri lmmıııisiıı ckıı 

mal , Hafız l\lenırt , ~l'y it zade l\leınl't Kaptan, Hae ı l'l' ilıda s P1 ti ğ i kaıı uıısıız Yaziy e1teıı mill etin muz
Alııı'ıe1 zado Ali Rıza , Şc·k crri zatlL• Ali Rt' fik. tarip o ldıı ğıı ndnn H' val inin ilıdas Pttiği fapi:ıda· 

K'l'sik<:i zade 1\lPın c t , Diş Doktoru Rl•nızi . Sl'yfııl- ashı· biııııisbe nnıt edil dananmaınış olm asaydı 

lah , Yürt:ik zaıl e F'ııat , 1\[ühcııdis Hanıdi , Knh<ı nınk ine li tüfL'nk karşrsrııda ei n:ıyPtiıı faili el P kal
Da~· r zade. Hüsey in, Hasan Bası · i , Cafer zade l\ le- ınr.\·a rağ· rııdan v<' bn lıarr·keti ıı lıl' I' halde vali i~irı 
ııi.ct Kaptan , Yii zhaşı zad(' ad il , Haıır ı zadl' Emin. takdir·<' l il ~· ik görülmi yL·reği ndrn bahsedilmiş 1·c 

Doşiı1l' hasan , Kum Hasan, Şl•kPrc i Jlrfa ı·:ılı l\fııst :ı- intilı :ıp nııwınl'l :Hnıcl n m • slll'l' tl c• yolsıız lnk yapıl 

fa , ve 1901 r<•y ik Jiiı e ı }[nstafa zade C'l' l:i l B(•y dığı h akkınd a maddeten hi ~ bir şe~- zi kroluıımamı ş. 

Yü Bfl'JH]il erin ~zalrğa \ ' E' 1H96 rc)r](o ınüt<'knti ka~- - Yıılınz re~·lt'r- iıı atrldı ğ·ı bir g'liııdt• beleel iye nö
ııı akanı ' ( 'clfıl B e~· n l HR!J ı ·t' ~- il<' istikbul ş irke- ııüııd r· i c: tiına Pdf'n ahalinin ııüma~· işlerin r man i 
1 indl'ıı C ıı r ı Vl'li He~- w l RH3 ı·ey il e K r rpcli 1zzl'1. olnı ıık iç; in Hükfımetiıı km·,·p i askt>riyt•yt· ınül'n

Yelkcnli zııdc Şl·,·kd , F'ahrik:ıtiir Haer 1\adı· i , Yü - rıı:ı tr vci' il Pi şikayet ittiha z rdi lmiştir . 

rük Hüst'~·iıı zadP Rıza J3 p~· IPr ve 1.,, O ı·cyh' Ömer Saniycn. A ııt a l~·a m r1·krz iııden muhteli f m::ı

Rl\iS zade S:ılih , Ynhyn zadP Rifıı t , Rl,m ekf;i Mns- kamata k<'şjJ l' edilen ve Vek~lrti Grlil eniıı emri 
tn.fa Kaptan zadı• ı\rt•hmet, l:hıhç;rYnn Osman, Ca lık ÜZ t' l'iıı P kop~· a ları alma.n döı · t tl'lg-raf Yardn. ( Bv
IIacr Ahuurnılııııaıı , Hahç;ıYıııı l\[l'ııwt <.:<WUŞ za dl' nıkı nı erhııt:ı mımarası : l :i) hıınl ardan 

Um;a ıı , Al~ Hiis<'~·in zade Har·ı· Hasan, Demiı·ri Os- Biri; yin r A.bdııllahoğln Ahmet iınzıısil c 

ınan, Lokaııta r r Hüsr)· in , nınhad il knlner i Hüse- 17 - X -1930 da yani cli ğrr t c l gı ·n fm çt·kildiğj gün
y iıı , · Atıliacr İbrııhini, Karıı ç; zadr !smail , Sıı nııf dr He isi r üııılını' Hazrrtl criıı c k eşide edilmiştir. Bn 
Abelnll alı, Ka sap fhros, Hıırı Hüs<·.'·in .zııdı• M tmı1 trlgrafta <l a a.'· ııi ın esı' l l'dr ıı hahsrdil en·k iııtihap 

( :t'n ç; zade B'ıııiıı , Osman Efendi zad ı· I-Ta r i i\lus1 :ı - ııııııınwl ıit ııuı maddt·t cn tl'mas edilnı cnıi ştiı·. 

fıı, (: ıklr · zaclP Osman Bt' .'" n' Bfrııdilt>ı·iıı yecl ı·k 

iiz::ı lığa iııtihnp ed illikl c•ri t::ıay,>üıı t't 1i ğ ini n• in 
t ilı a bın devaim müddel inec lwlcl r lı rmşelı ı ·il!'r i ta -

. rüfındmı · iııtih abrn kanuna mnlınlif bir Şekild e 

yapılelığın a dair hi <: bir iddia Yaki o lma dığmı 1as
l'ilıan nı teşrini<•vvrldr nı a.zhatasr tanzim olıınnııı~

tıır . ( Evrakr nı rı·bııt a nıımaı·nsr : 12 ) , hiliıhnn' .20 
tJ~riıii cv\'c' lur· fl· ,·kal5dl' olaı·ak (20 ) ~zn iştira kik 

ir : tiına l'<kn nwclis brlediniıı rr~· i lı af i ilt• ~ - aptığ· ı 

r i.1·aset intihahr ıı r 1i rc's indı': Iki miistı·nkif<' ve lıiı · 

lkiıırisi: ı-;ahık clnYa vpkil e1 ·i ııdcn Ali Rizn iınzn 

.;;il r l f( - X - 1930 da Ba~vPkillrtr V<' Dalıiliyc, Ad
liyr ve· l\'lilll 1\ lüclafaa Vek:i lr tl c·ri ne hşidc o lıın a ıı 

~~ in e a~· ni mca lclt'ki telgnı ttrr . 

Ü~ün r ıısü : A nta lya kazası H alk F rrkasr mut r
ııwt]ii>·iııden :ı~Tılan nv ııkat Edip imzalr Seı·ht· . ~t 

F'rı·ka Liel<'ri F'l'tlıi B0yv ve birer sureti Son posta 
l'l' Yarm gııze tclerinr h'şiuc• L'dilc>ıı ve valid rrı a.y ııi 

nw:ıldı• ~ikilyl•ti mutazammın olan ı ::ı- X- 1!)!10 t a
rilıli ttdgTn.ftn·. 



-362-
hördünrüsü: Antalynmn Rağbrti y'e -rıınhallcsin- hintilc toplarımalıırrnı ihtaç etml~tir. Biflaenaicrh 

den ve müntelıipl crden Akif imzasile bitarnf bir nnı- hu tcrı•ınrnil l'(\V atıııa ha.kkrnı istimal için vuku liıtıl
hakkik izamı talebine dair Da.hiliyc Vekilletilll~ kP- muştur, gayri lwınıni bir içtim• değildir.) 

şide edilen J!l - X -1930 hırihli bil' telgnıf olnp bn Fillıa.kika belediye önüne toplann\ış -Olan ahali 
zat Antalpı.ya nısnlünün eı·t esi güııü bana birer hirct gelmiş ve t~biııtile orada bir kalabalık 
hıtlhap muaınl'l i'ılıııda vnkua getirilen ~·olsuihtklarr lıasrl olmuş bnhıtısa~rdı ve ı·ey atmak i<;in süln1•, 
huvi 22 madde Üzt·ritıde hir de şiktıyetnanıc vermiş- ııt•tiP Rrrala.rirıı bddemiş bulnnsaln.rdı böyle bir· vı
tir. ( l~\'ralu ıncrbuta numarası: 14 ) zi.Vt'te ellwttt' kHmıııa nnıh:ılif. ı:Yir teccmınü denile-

Asıl t.alıkikata esas ittihaz edilecek bu şikilyet- nın::~di . Fakat vaziret tamamen aksi şekilde teeel
ııünıt'dir. Çü nkü hnnda intilıap mnamelı1 tında vnküa li l'tlniştir. 

getirildiği iddia olıınan yolsnzlııklar mo.clde nıadde 1 - Halk bl'IPdiye meydanına birer, birer değil 
ıasrlh edilmi~tit. toplıı olarak nı evvult'e i'CJhırlni istimal etiniş olan 

Ytık;roa. zikrohınan diğer dört telgt·uf valinin ~eı·hest Fıı·ka telare H eyeti rücsasile tevhldi lıai·c
şalısmda VI' bilhassa 14 teşritıit>vveh.le hclediyl.' 1\ (• t I'Ch rP!;: gelmişlerdir. (Zalnt varakasr ve evmkı 
iiııÜlidt• \'ııku hiılah bir i çtimaın ktıvvd ' müsellelıA meı·bııta numara17 ). 
ih~ dağüıltnasıııdn.tı şik5.yeti mnhtevi bulnndıtğü 2 " Bn i çtimadmı bir gere e\1vel Şch Sinan ına 

cih etle ka.nünun tarif ettiği iııtihat) muaın eltltııım hiı. llesindeki ~l.'rbcıü Fırlw itlare merkezi blıHısında 
haririnde kalan ve memleketin asayişi- ıle ııiAkadar ahali toplananık Hc~·eti İdare Reisi Doktor Bmha~ 
olun bu mCs'l'lenin intihat) işleril c knrışHrılm1yarak ıı e ttiıı \'C azadan Akif Beyler tarafınd<!n - tahrik 
a)'rıea tahkil{[ lazım gelirıc~ede biı da vı:ılinin askcı· nnıiz ııııtuklnr irat ed ilerek bu içtima ilız~tı· oluıı

'ktıvvetlCl' iıı c ınüraraati bir az evvel Fethi Beyefendi n1ııştıır. (Zahıt. varakası ve rapor'lar evrakr merbuta 
taNıfıııdn ıı müdalıal e olarak teliikki ed ildi. Fethi nnınamsı 20- 29). 
Bcyefeııdi biı' vak'a da jandarma kuvveti kfU 3 - 1çtima günü sn.balıı bila istisna dükkanlaı· 
gelııı ez. Asker gdir. Askcı•e ttış atılıt·. Knmaıı- tehdit ile kapattı1'IIımştır. (Zabrt varnluıs~ t'vrakı 
uanıli ba.şi yarılıt'SU. bu toplanışn. l:l.]eifide bir top- merbntı.ı numaı·o 24-27- 28). 
la.nma ııaza.ril e bakı:labilir tni ? ve btl te<'ernmü 4 - Doktor Bur-hanettin Bey vak 'adan ;jJiı· kar· 
muıtt•dilir~c .<ıiz<'l' müdalıalemi sayıltt ? Eger bn gü11 <'VVCI vali Faiz Bt~ye muka~r vila.ycte (Şahsum; 
ada.nılat hakilmten rey vetn\ek lçih gelmiş olsay- muha.bbetinlz yoktur. Fakat bu günlerde şehit olur' 
dıl:ıt· ve tn a lu;adı ınahsttslaı·ı olmnsaydı askeri göl'üt· · ;;am hıı!'i e.vi bir cenaze alayı yeptırtnak lütfuını di
g'Öi'ıncz ilk ihtaı-da derhal ~ekiltne l e l'i lftzrındı. ı-iğ buyurmayıntır. ) şeklinde beyanatta bulunınuşt.m. 
!>evlet lmvvetlct•i ııin müdahalt•si için ·heh emchal 5 - Akif IH~za vakadan bit ka.ç gün evvel b· ~

lhtiln liN· olması ve kanlatin aintılınası mr bekl e- ll'tliye dııiresi öııüııdeki kahveele otuı·urkcn (btı 
nlyor. Sun iyen bu haclise allrak bit ka<; saniye akıtı ılınttmidir. Ceıeya.ııııı ününe durulama!z, dm·
deYah1 etmiş. Raporu oktt~·ayrnı: mak istiycnleı·i yıka ı·, h l:ılk bize müı'acnat edİYOl'. İJı-

l\füştekilef' bn i Gtlmarıı intilıap işlet-il c a.lfikada!' tihabattaki yolsuzluklardan şik5yct ediyoı·. Yol
oldugiı ve i"<; timam asker kttvvetile dağıtılması snzltlklı.ır deva m ederse 31 mart hadisesi bıı~ııdn te
yuzüııdeıı h a lkılı t etlıi ş edilerek bir ı;ok vatandaş- kerrtir eder.) 
laı• rıı lstiını:ı 1 i reydch. ma.hı·tım bırakıldrklarılli ileri 6 - Serbest rırka Prk5Ju içti ma esnasinda. inti
s\.iı'ın ekte oldukları cihetlc lm had isenin sureti hap sandığnıııt saloııdan aşağı belediye önüne iıll'Y
rc ı·eyanı Ve int.ihap netices itıc müessit oltlp olma~ dana çıkaı·ılması gibi kaııunsıiz miitalea.fta b~t
dtğı lıakluncl:t da llltıktaii tahkikat icta edilmiş ve lünmuşlardii' vtı bn talepleri isiıf olnnriıa~s!ı. dn• 
rıct ieei kanaat t a.ınn.inen ~ılc~i şt'ldidc t ebelliiı· etmiş- ğ'ılmıyı.ı<'aklaı•ım Ve saııdrl;: lı et· lıa.ld~ aşağı inınr
tir. Şöyl eld : gei'ck şikayet t.elgraflarrndan ve ~erek 1 id ir. Yolisa r.ot·la indircreğiz, iilc('cğiz , şehit olıı
ı\kif imzasile bann YeJ-iJ(1ll ik,,rctnilmedcn al1la. eağtz, burıl.dall ~ri diinmiyC'CCğ iz demek Snretilt' 
~ıldt~'mı:ı giit·c tniişt ckilerl1ı teeemımı lıukkmda.ki halkı IHikfıın ct ve zabrta kuvvetlerine kıı.rşr ktı~' - . 
i<l<li:ılon şmhti': mağa teşvik etmişlerdir. (Za.brt vaı•ııknııı e\iı'akı 

(I-bı.di:sedeil üç klin evvel yed i mıiHalwda tey ın erbnta hı.i!lıarası 17 ) . 

alrnıı·kpıı bıliıiıfi bit· ycr·e yn.ı1i belediyedeki sandığa 7 - En~limerı Heyeti voziyctteıı korkarak snndrj!r 
lınsı r o ~ürw kndıır rı•.v h'1'İ ili lıetıü1. i~tihıal etme- tı • rk ilı> luı ı;mnğıı bnşlıımişlo.ı·drt·. 

miş ohın binlı~ L' (•ı • vntnııda~ belı•diyı! iirıiitulr ta- 8 - :Mcwııt {mlis ve jnııdlı. i'mn . .ile temini sükun 



H\ lnzibat kabil olamı~·ııc•ağr an la şılıırak Yniiye mü- ı iyt't<' poliskı·in m<•nıur rdilnırsi. 
r·acıııı.t edilmiş \'C vali ınaluılll vuku~n1 gt• l <·ı·ek kiı-1 fi - J)i'ftcnlı• isrııi o lını~ · ;ııı n• müddel i zarf ın da 
11111ıi talepleri tl•r,·iç olunacağı rilırtll' dağılıp ıhi - 1 ı ;üiı ·ııf·:ıat !'tnıi.n·ı·ı•k hakkını iskal rcle ııltrJrıı 1 [alk 

kllııl~r~iı~ açm:ılııı·~. lü!Wmuııu te~~~~~ el.tiğ~ h:ılı J<'ır!;;ısııııı rry atar:ıkl;ıı·T ıkl'tt•n• ilıin• n ' Sl':H'il'nlı·n 
de bılil.Jeıs ınnhtrlıf piltn' tılarl:ı snzu kesılnıış Yt' lwrı 1\ıı tanl.nıda olııır~·aıılıınıı n· lıntlıı v!'i;ıl l'1 nı ı::; 

lllrılenınetniştiı'. hulııııaıılarrn ııııııırıı:ı n •y knlnılii. 

U- Mi:i~h·ıtıliıı aı·astıtda ent•lcı' reyiııi istim;;! G- Bir ::;alısııı iki nı:ılı:ılkdl' ııüfıısıı bıılnnm ıı-

cttiği halde ~-iııt• teceınıniie iı:;tiı·ak cJenl t• riıı Yii- sındıııı lıilistil'lll ı• :ı.nıi ::;:ılısm lıt• ı · iki ınahııllt · ıııı 

c·ııdıı Vt' hatta içliınaı iJ::ıre rdı•n ~erbest F'ırk;ı nıına \'(' nıütl• llfıka bıılıııımı Zt'\'(· l'si g· r~·n hıııdn ı·ı · .' · 

ı·Ueslısmtn h\h• P\'Yrlct' Istimali ı·c~· l'tıniş hulnıı - nı-ması. 

mnlnn 7 - l·~n c ünıcıı fıznlnrı Ualk Fırkası l:ırnl'ıııdnıı 

II - Kıt::ıatı aıskei·i.Hyc bizzat kııntanda PJ t• ıı lwlPdi.' 'l'."l' ııanızC'I g-üsll•ı·ilrni::; olın;ıl:ın sclwb ilt· 
::\lihıla~ · Ct• l{ll B<·~· bile atılan bir sıı.ndalyr ilr b;ı - lıilnnıflrklnnnı ilıl iı l cttiklı•ı·i g-ibi lıiıı:ıı·nf ilzabı 

şllldah llil'Cl'llh ö ltntıştur. Bıı şcnıil al!-ıııda lıu nn dıı (;ıı.lip lky laı·afıııdan (sı ·ııiıı nızifı•nı· hitnııı 

iı:liln:ı:1 kaııuııidh· clı•nwk YL' ~·alııız ı·p.' · n•rınck 

ü~itı td}:ıl'lı.nnıış bir vatunclaş kütlesi ııamı n• ı·t•bil 
mt'k ifhkilnı nu'mıdır. 

Bl>~· l e biı· hal ktıı·::;rsında. iııtihıı lmı dı•ynmııı.ı 
in\kfiıı kıılırıadığı ,.e lıtıllil eıırümeıı ilzasınrıı kor
karak sandık başıııı tt>rkl•ltikkrini ,·e nıü<: leıniiııiı L 

bilhm;sa sımdığı aşağ· ıyıı gctiriııiv. tli~·c nıku lnıln~ı 

knmtnsıız: ıtıt\daluıle ,.e maııtıksız tııleplı•ı-iııi isnl' 
imkanı olıııadtğlııı YI' taşkmlıklıın gittikı:ı' ziyıı.dl'
h·ı,mektP olduğıııııı g-öı·t• n bir Hi.ikfinıet i<:iıı lı i! 

ı.t:ırti kanııııi ll'rı•mmüi.i tlağıtınak maksadil c kn ,·
vci nıHst•llehaya mür·:ıeuattiın hnı;ıka bir <:nı·c k:ıl:ı 
mnv.. 

. 'ıı.ııi~·en: bülüıı bıı hıı.clise aıır:ık bir snat kad;ı r 

dL•vanı ctıni !;l \'ı. · 14 tcşı·inil'Y\·e lcl cıı intilınp lıiLı 

mın a. kodnı• y:ıııi ltı tt•şı·iııiı•Yvcl akşmııınn ka cL:r 
hrr iki fıı·ka ııwnsulıiııi nınııtaz:ım ı·e~· leriııi isi i
mo! <'tınişlc1·diı·. Binnenale~·h bıı hudisı• iııtilı;ıp 

ınnnnwl:lt nın d :ı lı i c: bir tPsir ya pımıimştır . 

H'ı·ilnıişl ir ) li~·<· vm~ifı·den nıeıll'clilnıl'si \'e l'ııt·ii

ınrıı lıı · ~ · rti t:mıfıııdıııı nıiiııll'lıipll'riıı thıı·p \'l' ldı 
dil o l ııııması. 

:-i - 3-l- üıırü nındde~·C' tl'vfikıııı ~za iııtilıııp dııw

;:il' lıakkr olaıı l ıınıı n· ilzn o lnıtığ-ıı sıı l fılıi~ - l'li IHılıı -

ııaıılnnn ııyn a~Tr. ch•ft t •r lt• ı·i yapılın;ıııı:ısr. 

D - 7\liiııtlıiplı · ı · iıı okııyup y:ızııı;ık hilrıwııwsiıı 

Jı• ıı lıili~ı ifadt· f ıı ·ka kıiıTıdr .n·ı·iııı· ı laik r•'ıı · k;ısı 

]Jll i·dnsı n• ı· likkı ·i ,·ı · lııızılıırrnrı cl:ı ısı·nrln n•y :ıt 

tınlık l nl'I. 

JO - llcı·idt• lnsııif s rı ·:ıs rııda lwsnlı:ı kııtr.ı :ı ı;ı :ı k 
ınnks:ıdilt'. okıı~·np ynzmnk lıilmi?rn Vt' ~krlwst· Pıı·

h.nı ı ·r~· kı·iııi nl:ııı lıını ~ ·ıılıırz pnrııınk hastınlıld:ıı·ı 
,·c· nı iiııteh ibi 11 cm n i,rPt ct 1 i ğ-i nda m ;ı pusln yuzdı ı· 

mağ·ıı müsnndı• <'ıiilnıcmPsi. 

11 - Rc·y sııııd ı .kl::ırı nıalı ı ıllıilla bıılıııı thığ-u smı 

tb Sl'l'hl'st F'ırka.nı 1'1'~ - at mni!;n g-Pll'ıı l<• ı · i 11 ı• l lt• riıı 
dc•ıı pıısl:ılııı·ı alııı:ırı1k yıı-trlınnsr. 

12 - Snııdıldıırm t pvhit C'J il <·ı·ek ()000 v;ılnıı'tl:ı~ 
.Aidf Beyin şikil;n•tııamC'siııdt' mevz:uhnlıs \'tti~·i istimali ı· ,·.nkıı ıııalırnın lıır ı ıkıltlı ğ·ı g·ihi Jıeil'lli,, · ı• 

nwvatla g-dinr(•: (en·akı nıeı-lıuta ıınınara ]-! ) ıı;ınızl't lı'l'ind<'ıı .\k Hüseyiıı t'\'\'('lr<· ı·< • ylı•ı·iııi isi i-
Bnıılaı· h<·rvm1 lı i at i 22 ınıH.ldt>dt• t!'llüs ohııımn<;;- ınal t•tkıı ımılıa llilıt:ııı hi ı· çok kil d ın ,. · ı• rkPk kı · i -

tnı·: lı ; ııı<•siıH' toplı.\'aı·nk ev \·l'lki intih :ıp hmmldıı diyı • 

1 - Şııabatm ırığv ilı· intihahııı lıiı· sııııclığ· ıı has .. n • ııtnt lıil:ifınıı l R t C'şriııi rn' l'l sabnlıı snhnlı ıııınııı v. r 

n , mıı. lı al l fıthııı l'\'\'l'I'<'C' iııtihap edi lerek kur'a ı ll' g·ı • l ip l <·krııı· n·~·kı· ini pııı· ı ı nıııkııbiliııtlt• :ıttıı·nıı::; 

l'll<'iimC'nlel'C ayrıJ-an bir losını azanrıı bl'lt'di~· l'.\'' ' l 'l ' Jıtı Sl'lll'p)e intiJJ}lblll i'Oıı g·iinü olmak l11ÜllılSl' 

VI'l'Bliy('l'<'k iki g-ün rp~· utılm:ısııın ııı:ıııi oldıığ· ıı. lwttlı • bıınıı IJC'kli.n•ıı lıiııi nıi.itrraYiz k n Jrıı n• ı·ı·-
2 - f ııtilıap müddrtiııin hi ı· lıa ft:ı temdit ı•d i 1- kı-k k n• pol isll'r tı:ırafıııun ıı ıni.işkü l:'ıt ı,!;Östt•r i leı·ı•k 

ıniycrdc döı·t gün temelidi \'l' bili'i st•bt' Jl iki g·i1ı ı sıı ııdık lınşrnıı lııı·ııkıldrklnı · r gibi Hnlk F'ıı·knsl!ııı 

tlltil . o l tılını::ısr. Osm:ıııi_,-e intihap Pııri.inH'ni isı ifıı t' ı'.'' ,· ı • ı ·erPk lt>ı·in n·~· leri alınmış \'(' tliğ-ı • ı·lı • ı-iıw s:ııı 

l'tıncdiği halde Bt>lcdiy(' Tırisi r:alip Be? s:ıııdığ·ı dık kııpnııdr lwklt•ıııc~·ini z; di~-~· ı ·ey l ('ı·i nlrıını a -

wı-nıiyl'ı·pk iki gi:iıı ı·cy ntılmasıııa nıaııi o ldıığn. mı~tır. 

3 - Hrm miidcll'tlcriıı taksiri he'rn de snndik- 1:-l - Rl'y wı·ııwk ic:iıı g-<'lı• ııJı.r <ll'l'tt•rıl 1 • ismi 
lfıt'Itl h•vlıidi iiP 6000 1'\',\'in lını·i<~ hn·akılinası. :ıı·nıHiığ·r sırnda kt•ııdi ismi ~- ı · ı·iıH ' inı zı ı , . <·~·:ı p;ıı · -

-1, - Heflerlcl'dc isiııılt•ri ~·ıızılr olaıılarıı ismini z ı ııııık hıısıldığ· ııır g·iiı·iiıırl' IH • ıı g-P iııı P<l iııı diyrıılı· ı·iıı 
;v;,ktnr d~Vt' ı·ı •yiPı·iniıı l'<·<ldı•ılilııwsi n• lııı nıl'mıııı - lıazılım ı ·l'!. lııızılııı·ı kııhııl rı lııııın ıı~t· uı·. 
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14 - H~lk Fırk:ısı memmpl:ırmdn hüv,·iyrt jandarm:ı w hattil ınitralyozlarla ınüeelıh ez asker 

cüzd:ını nı·ıııımanıış. Srrhrst Fıı·ka meıısuplanndaıı hPklenwk sıırrtile halkı korkutarak ınüst'llah l~uv'vet-

hiiviyyrt rüzdanı anıııınış. 
] 5 - Sa n dı k 1 :ın n hrr g·ün hadrlımıııyeıır kii.ş:ı

dr iktiz:ı (•dcrk rıı ekst'riya bir fız:ı biı· de Hıılk Fn·
kıısr nıııt'cnwcli hnznri le ac:rlanı k 33 üııcü maddt'~' t' 

mııgayir hıll'rket rclilm iş. 

Hi - Altr :ıy<'laıı az otııran lar n·~·r iştirak Pttiril

nıi:;; meıınırlar n • aileleri Halk Fırkasr l<•hin<' n·yc 

iştinıke ııı C'ebıi ı· edilmiş, 

17 - Reylerin tasnifinde pııslalar adrilil e def

terlerdeki imza adedi karşrl:ıştrrılmıık lilzrııı gelir

ken yapılmamış. 
1. - En cümcn iizalııı:r adrdi k:ımıııiLlrn noksn.ıı 

olm~kla ])(•rabcr bazılarnım re~ri atıldığı zamanda 

kl·ııcli işleril c hariçte nwşınıl bulundııklarr vt' 

buıırl:ı Karakaş zaclr Hüsnü şeken•i Ali Refik H' 

Ct•lill Bt'?h'l'in halk Fırkası lwlrdiye namzedi hn

luııımılarr lıasebilt> bitar~f olınr~racaklanndan sa~
rlrk haşnıda St>rhcst Frrkada n h ir kimse bnhınmadrğ·ı 

vr bitaraf hir ın enııır hnlnndnnılmasr valiye dcf'nt-

lt•l'il' iııtilıııp ierası n ct'bir şiddetll'riıı iııtilıahat:ı 

t csiı·i \ ' l' Seı·ht>st Fıı ·ka mensııplıırmdan ' binle.rr t•si

nin Hükfımet hoclı-unı katmd:ı idaret.t'n hapsi: 

tşlm mrvadd:ı mr,~zuhahs rdilen şikilyr't. üzerine 

)'itpılan tf'tkikat V(' işbu şiki\yt•tler·Jt> . tdkikat a.l·a

sındaki ınüıımwhat ve şikii~·etin vnrit oiur. üı.ı1Yi:Va
rıığr birt•ı· hir<'l' tahlil ediletcetktiı·. 

Biı·inri mııdde - Şuabatm lilğ\·ilt• iııtihabm bir 

saııdığ:ı hası·r ve ınalıaÜiitın cvwlcr intihap e<:lilcrek 

knra ih· rnrii.meıılere ait aynlan bir lmınm az~ilai·nı 
hrl ed iyt·~·c alımın l"andJk haşrmı kabul edilmemeleı~i. 

Belrdi .n• kanıımınun intihap · şu bt> lerine da i ı· 

ol:ın 3:3 üıırii. maddesinde ( brl(•di~· t• intihabrnm 

tl'slı il i i c: iıı lH•led iyen in ı ı üfusuının beş yüzden 

aşağı olnıomak Üzt·ı·r int i hap şubelc·riıH: tefriki ca

i zdiı· ) denilmc·siıw nazaran bö)rl<• şııabat t cşkiliıw 
merbııri?et olmayıp ancak revaz vrı;ildiği ı;ıai·ahattm 
an 1 aşr l ma ktadır. 

, .ı\ıwak yinr mczkfır macldeııiıı müteakip fıkra

sınLla ~ube tt•şkili hakkmclaki bel ediye meclisi ne söylencl i ği ha lde· mız:ı.r·r itihnı·c· a 1 ııımamrş. 
19 - Brrıı~·i ta snif sıındrklın·m küşadrnda lıeı · karanıını iııtihabattan en az altı a~' evvel il§m 

<>a.ndrğııı kı'ııdi t>nrümeni hıızıırıında :ır:rlmasr lfı znn Hizıımn ınüııdrrir; olduğuna nazaran altı ay eYvel 

ikt•n hnıılar ıla.nt edilmi:vrrck hir ka r; malıdut ,-r il:1ıı Pdilıııiş vr iııtihap esııasnıda ittihaz olunan 

gı.ıyri kn.ııııııi şa lı ıs lar ta eafnı<lmı sa nch k ur;ı lmrş. 

20 - ~arall])O] saııdığma atılan r ryl crin yekfımı 

p ııci.imC'ııi mahswmn tesbitile 438 ı·e.v olmuş ikrıı 

\'(' re~r ]ı> ı· küınil<• ıı :-:;ı•rh est Fırka~·a atılıınş iken 
sımdık :ıc;ılmca re~· miktarı 424 ten ibaret olLluğn 

lııı bırıır la şııabat tcşl\ili doğTıı o lmaınıştrr. 

Biıı:ı enalı·~- Jı lıiı: hiı:: sebep ve wsilı: olımyıırak yal

nız i liın rd il m em esi dolayısil e şuabat lüğvcdilmiş 

hile olsa idi ~'inr hiı liiğv doğrıı olm· n nınanıelatr 
intihabi~-r hıı Slll'l'tle kanıınİ bir Şl'kle ir·ca euil.nıiş 

giiı·ü lmüş ~-r bı ı miktaı· iı: inuı' Ha 1 k F'rL"kasnıa ait ol ıın1ıı. 

bir ınısla hilt· bııluıınımııası ieap eLlPrken ::ıo n·~- lüıldıki cliirt gün şuabat vasıtıı:-;ill· iııtilıahat icrn 

pu~lasr Halk Fn·kası nanıma c:rknıış. edildiktı•ıı som·a istifaııaııwleı·de t:-ısrih . edildiği 
~1 - V<ıli iııtilıaptan evvel Ka<:ıtrlı zade Süley

man w Ahmet Be~· l eri huzurıma c:ağrrarak intiluır

tan vaz gec:nıelerini ve heı· türlü lıik vr taz~- ika 

müı·araatla berah ı•r !)2 inci ala~·m süıığ·iilerini kaı·

şrlaı·mda göıwt•klrtini iluıfe smrtile tehdit rtmiş. 

22 - fntilıabrn dc•Yanıı müddf'tinrr iııtihap salıası 

iizı>r-e ya ni bizzat nıüştı·kikı·iıı ~' aptığı ıııüdahale

knlnı hizar olmı şıuıbrıt !'nri'ıml'nlcı ·i rcis H ' i'ı

zaları intilıahın beş inci günü ıni'ı~t.eıniaıı istifa 
Ptmişler ve srhebi istifalarııır da istifan::ıın clerindl' 

tasrih rtıniş olnııılarnuı 

No. mahıılHittan 

nazaran cvrakr 

vaktilc intihap 

merbnta 

ohınupta 

w mm ta kıısr poli s ,·r jandarma ınıılıas:ırasmcla bıı- isim lı • ı·ine kııı· 'a isa h ct etıni~·en zp,·atrıı miktart bu 

lııııu p St>rlH'st Fırkaya l't'.' - n'l'l'ıı le ı· in 200 mr tre şnbrlt' J ' ir; in yen iden Vl' adt>di beşten aşağı olmamak 

uzakta bmıkılanık Halk Fırkasına rt·~- n'rl'rrklt'n' üzrn• rı·di rıwii.ıııen teşkiliıı<' müsait olmadrğr n 

tl'slihfıt giisterilnw:-;i H' Seı·lwst,:ilerin polisler tara- yt>ııiden nıahallilttaıı ikişer kişi isti~'errk adeta in

fıııclaıı tehdit rclilmesi \'(' bc•l.ediye dairesi iiııüııclr tihaha .vrni baştan başlamağa zaman V(' imkan mü

dt• pol isler·iıı sandık b aşma kndn ı· dizi Imi ş bıı 1 nnnınsı sn it bıılnnımıüığı ve şııa ba.ttı;ı dr va m eden beş gÜn
,.c hıııılar alelıkları rmir dairesinele Halk Fıı·kasmıı lük iııtilıap zamanmda belediye ,halkm bir kısmını 

kazaııdırnınğa c:n lrşacakları ve 14 tC'şı·inievvcl salı c•snsen rryl erini \·rı·miş bıılurid;ıkiarr rilıctlc htm

günü haclif:ei malümcnin vu knundan itibaren dan sonraki ı·py] erin yalmz hclediyede ıııüte~rkkil 

toplııııaıı ve re~ · \'l'rmeğL' r;a lışan halkı askPrle dağı- hir saııdıkta kabulü ıstn·arr karşısnıd:ı kalmış ve 

tanık ıwtirı• i intilıa.ha k:ıdaı: süngü iii askeı·, polis, Pshabr mnrilwyl' miistPııit. olaı·ak hıı hap1ıı tanzim 
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edilen l\aı·ı.ıı· ımıkarnı \· iliıyetiu tm;uikiJw iktiran e- lip yoksa iııtilıap haııı·lıklaı·ile ve srıiı· :>ııı·l'tlt!rl e 
den•k \'e:>ait i nıüııasibe ilc rh• ilan olunmuştur. faz la zaınaıı ga ip cJilme::; i iııtihabm yirmi te~riıı i 
( ~\Takı ıncı·hııta nıınıanı !) ) BııııJa hi <; hir ka - evvelden sonra t e hiriııi inıkuıı Jahiliııe sokanıaY.. 
ııuıısuzlıık ?Okt ııı·; bilakis yukanda tafsil olurıliuğu 13u lı ;ı pt:ı kaııuıı saı·iht.ir. Bina ennl ey h cııcünıeni 
üzere ~mabat i<; in a ltı ay C' \~ n· l ililn yapılmaması iııtihaptıı J8 t eş riııi evn• l akşanııııa bıdar tayin 
)·üzüııclen n1kıı bıılım yolsııılıık hatta islah olun- e dilmiş olan beş g· iiıı teıııdit müdLletiııde loırıuıı-
ımıştuı·. su;~,luk yoktur. Hu madd edeki ş ikil yc tiıı ikinci 

Bu maddcJeki ~ikil,n• ti ıı iki nci fıkrası cYvelc\' l'rk ı· ası büsbütün ya nlıştu· . ~'üııki.i Os ma ıı i ,ve i ıı
ınahall.a ttaıı iııtihap euilcı·ek kıır'ıı ile cııeünıcnlcn• tihap eııı·i.imeııi denilen ştılıC' yediııci şu lw i intih;ı 
ııyrılrın bir kısım ilzalaı·rıı bı · lecliyeye a lıııaıı snıı- bi ,\·e olu ı ·. 1kisi bıılııııaıı Nlaeit B ey de ll - X -1 !):30 
dık başımı kabul edilıneındeı·i kcyfiyetidir. Bura- dıı istifa etmi ş ve i stifaııaıııes i snreti enııkı nH't'

J aki bir lwıım azadan ınuksııt şubelerde c:a lışun n · lıuta ıııeya ıııııda lıuluıımuştuı· . ( Numanı 8 ) . . 
kcııdil crinin istifasr \ 'C ştıbelerin lılğvilP a~ ıkta ka- Üc;üııcü mallde - Hem müddetl e ı·in taksiı·i hem 
lan fıza dernek olacağı tabiidir. sa ııdıklal'llı tnlıidile altı biıı r e,v iıı lım·ic; brnıkıl -

_\ltı şubenin lağv il c açıkta kal an aza otuz lllıısı. 

kişidir. Belediye kaııunıınurı 32 inci ınaJJesi her Bu ııuıcld c lıiriııci ve ikinci ınaddel e riıı teknı

belediye. şubesi ic;iıı en c;ok oıı , en az l;e~ ilzaııııı i.·rmlaıt ilıarettir. Valwı neticei tıısııi ft e U964 ınüıı
ktll''a il c aynlaeağrıu g-östermel<1t· olup iwJcd iycJ t • ıı ' e lıipteıı 3232 zatm i ştirak ct ti ğ·i \'l' 6732 ınüııtc
müt eşekkil mpı·kez şnbesiııdc vaktile km 'a il e a~·- hilıiıı iştir;ık etmediği görölmüş ise el e lnıııda cn
n!ını ş ·ckiz Y.at bııluııduğu cih etl e di ğt• ı· otuz ilza- cünıe ııiıı bi ı· sun 'u taksi ri olmayıp n ·ye iştirak 

nın bu cııeünıeıı c iştira k cJenıem el er i g-a~·L't tabi - e t· nıiyeııl\• ri smıdık lıaşın a cebren gTt irıni ye kull
idir. ('ünkü hıııılarm bir kısmı Psas!'ıı istifa L'tnıi~- ret i yo ktur . 
tir. Di~er kısmı da şulwl e rin lil ğ· vile vaz i feleı· i Dünli:iııcü , lı eş iıt c i , altııwı. clo kuıuıı c u , on lıi 

hitnın bulmuştur \'C csasen bir c ıı eüm<•ıı <k on ki- riııi'İ. o1ı iic;üııt'Ü . oıı beşinci \' C on altıncı ıııaddL• 
;;idcıı faz la a ıa btıltılllllillllası da kaııU!lllll saralıatİ lerde ı ikre dileıı \'11ıiyet l er , İsiuı , Y.ıınıan YC ınadtlt• 

i cabrııdanJır. ı ikrt•dilıııi,veı·\·k <~lelitl a. k yap rlnı.ı~ şikilyet l ercliı·. 

lkiııui madd C' - tntihap müddetinin bir hafta .YlüştPkileı: ; Inı madd ele rde defterl erde isinıl e ı· i 
teınclit. eclilmi~·e ı·ek dört gün teınuidi \T bilil se- y azıle olnıılaı·11 isıniııiz yoktur dediler , lıil~kis def
bep .iki gün tııtil o lunınasr. Osmaniye intilwp eıı - terde ismi olnıayıpta Halk Fırkası lehine l'l'.\' \' •·

eümcııi istifa l'tnwdiği halde bl'lcdiyc reisi Ualip reec kleri1ı n·~· l cri kabııl l·tlilJi . Bu şahıs Ja iki 
Bey sandığı \' ermi~·en•k iki gün rey a tılmasıııa nıı ı hııll\• cll' yaıılı olmasından bilistifade iki kere 
mani oiJnğ·ıı. Belediye kaııuııuıııııı 41 iıı e i ınatl - :e.H i~tirıık etti. J<;ııt'Üıııcıı ~;~,alııı·ı ıııüııt elıipl e riıı 

des inin frkı·ı.ıi ahiresinde ( sandığa ı ·cy atılm:ısı ıktıyup y;ızıııa lıilmenıt'si ııtl e n lıilisti facle ~erbest 
i<;iıı ta~· iıı edileıı :<on günün akşamı nıüııt· elıiplı · ı ·- l·' ıı·ka _vl:'ı · iıı e. H alk F'ıı·kııs ı pnsla:<ı \'(~ ı·d iil'ı· . 

den yal'Ismdaıı ziyade;,;iııiıı i:;;til'iık e tıııeıııiş oldu - ı ı l'.\' saııdıkl:ıl'ı ııwlı ; ılliit:tıı lıuluııdu ğn sırada 

ğıı bittl'tkik aııla:;; ılüığı takdil'de saııdrk ac;ılnuya - Se rlı est l •'ıı·kHya rı·y 11tııııığa ge leııl e riıı ell eri ııdc ıı 
rak iııtilıap eıı cümcni kararil c ı ·t·~' atı lmak müJ- puslıılıırı nlııııp y ırtıldı. A ltı ııyclnıı nı otunııı l ıır 
deti biı· hafta teımlit n • kc.diyl't il ilıı ohuıtıı· .) • ı• .v e i şt i1 ·nk ettirilcliği gilıi bir takım ıııenıt zik
Deııilnı ckte ise <le iııtilıap nıiiddctiııi \ 'C lıitaınıııı retnı e ktı· isel er ele hu g·ibi yols ıııluklnl'lıı. ıı e zn
ta,,· iıı eden 31 iııei matlde de BL'i edi~-e )leeli:,;i .ı ınıı n· lıaııgi ıııüntelıibt• k11rşı ~' ııpıldığıııı t asr io 
iııt~lıabı eylul iptidasmtla başlar, te:;;riııie\·,· ı•liıı · d e nıeıııişler \'e hic; lıir ıııüııtelıip tanı fıııclaıı (l ; ı 
~· inn isinde b itı• ı·. ) di,rı· ka t ' i.\·et ifad ı • edilmesine •,endisi h n kkıııd11 biiyl e lıiı· lıııksı z lık H' knımıısu ;~,
\' L' H ün cü maddede ( t cşriniencl iıı yirmiıı e i gii- luk ,Viip ıldı di ye lıiı· .;ikiıye t vaki o lııwıııış t· ır . B.ı 
ııi.ind cn C\' V\'1 g:öııdeeileeck o.lnn iııtilı a p ına zlHı- husus Inı g ilıi icldiıılann zaııı :ıı ııııda t es lıiti n · 
talan ·üzerin e kayınnkunı V\',nı vali tanıfrndan e ll t'Ünwııe müı ·ıH· ;ı;ıt edi lmesi lil ;~, ıııı olup kaııım in
tezkere il c iııtilıap keyfi)·cti iııtihap olu ıı a ıı il za - tilıap ınııaıııeliltıııııt selitmet vı• iııtizaınıııııı t\•ıııiııi 
!ara H' bel edi~T reisin e bildirilir. ) Deııilnı cs iıı e vaıifesiııi taııuuıı il e ahaliııiıı nıüııtehibi olaıı eıı
ııazaraıı bi ı · hafta temel it keyfiyeti nıuamelilt ı cüıı ı e ıılere n· nı utlak suı ·e t te ve ı· ıni ş o lclu iYuııJaı1 

iııtihabiyenin yu·mı t eşr iııieno c i C' katlar int ;ıeı buıılanıı tan zi m ettikleri zah ıt nlnnı itimat t a 

mümkün oldu•"u takdirek nazan dikkat· a!ıııabi- elzeı u \'\' ınnıridiı·, .Esasen bu g ilıi mücldei~ratm 
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ııe tctkil( Yl' rır ık isp;ıt· i iıııl \i'ıııı yokt ur . Ml'~·wliı: ı ı i l'l' lıaıı g- i lıir l'ırkaııııı (•nrünwn Aznsı nw.nınm 

d ördiiıı ti i ın :ıddı·dı · ddh· ı·de i~ıııi yazılı ol;ıııl;ıı ·; ı d aıı ı ıanızı· l g-iistermesiııiıı mL•mııııi~·\'tiııP daiı· 1-n
isllli ıı iz yu klııı· : cli yP l' ı·v ; ıp vr rilcl i; deııili.nır. H ıı ı ıııııı thı lıiı · sı ıı ·a lıal yoktur, ııitel\im nHılıalliH heyet
iddi;ıııın iıııl~fı ııı i ı;pa ti vaı· nııdır '! lıu gün n •,ye işt i - lel'iııc·e c ıı cümenler i ~ iıı iııtilıap oluna)! 66 zat nw
rak l'(ıniyı•ıı li lıiıı k i şi g·ı• ls f.:' tl<• l ı u iddiayı ı:;ı• ı·tl et;;P ~ · uııında 16 ki!?ide Sorbeıst Fıı·ka müntcsibi idi . 
ı • ııı·i.iııı r ııiıı lıuıı;ı \·e receğ i cev;ıp; ıııüı ·;ıı;;ı; ıt ets1•- kezıı kura neticesinelv mıci.iıneıılt•ro t efı-ik olunatı 

lı·l'!li bitt:ılıi ı ·t·ykri k<ı.bul o luııııı ·tlu d emektl': ı w vat lll l'>' iltıııHla yedi kiı;;i de Serbl\l':i t Fırka nwn
ilı:ıre t kalıı ·. ))u .ti lıin ki şi yekd i ğe ı · iıı e şehad<'t subndur. 
ı·tlnek ıııüı·:ıe:ı:ıt ettik l <•ı·iııi isp:ıt;ı kıy;ı ııı etı:;eln Buıılaı·ılıııı biri üı,:üncü , biri Jönlüıı cü , biri lw
lıuııl ; ll'ln .n• ııid e ıı ı·ey l criııiıı kabulü nı ii l azım gele- :;;i ııı·i , ikisi a ltııı cı n .: ikisi UL' int ilınp şubdel'iwhı 

<'l'kt ir 1 1\ ez;ı U nııen nımldt•Lle nıi.iııtelıipkriıı oku- bulunmu ::danlır. Buıılarnı i c,; iııcle ıle Serbest F'ırko 

.\'llfl y;ıznıak hilınem e!iiıHkıı hi list ifade kc ııdikriıı c taı·afıııdan lı elcdi~·c ~zaJığmıı naınzot güstor ilıniş 

:-h · ı ·ht:st l•' ır kıı n•y puı:; l rıı;ı yet·i ıw Halk Pıt·ka sı kimselt• t· ııı cvc ııttnr . 
pu ı:; l as ı ve rildi . \TL' ist·aı·hı ı· e.Y ;ı ttrı ·ıkh 1l(·ııiliyur . Ka l u ı ki hnnlamı da bitaraflıldanııı ih lal cylı'

Miiııt ı·lıip lıor hi t: bit· ~t.aına ıı n• ril( •tı hu J!llslayı ka- d ikl eri lırıkkınclaki :;ıikfıyct alclnmyu yapılnııştır. 

lı tt lt · nwı·lıuı· değ ilitoı ·<l ir . ltinı a t ettikleri kimse- Matltle t.a ı:; rih u l uıımuşt. ur . Bitar·af fızalarııı ı1a 

0\'t' ı·t·ykriııi yaz<l ırahiliri L•r. 1\ y ııi zamanda bıı id- (\alip Bey t;u·afından ; vaz ifen e lıita.m verilmiştir, 

ıl iıı tı(' ile ispat olııııahikl'ekt ir . Bi t· kimse ~; ıkıptıı lleııilen.:k vazifeden meıı eı1ilnı eleri ı;;ııa.ba.t ·ı iııtilHi
l wıı ~krlı\'st Fırkaya reyiıni Yeı·miı:;tinı. Jl albuk i hiyeniıı l üğv il ı· aı;ık ta kalan fızıı i l,) iııdir ki bıı 

lw ııim İnızam ilL• t:ık a ıı l; ~ğıt JI:ılk F' ırka s ı nam- nıadcl c yukaı·ıda biriııei maddoi ıniiştck~ıııll tııt 

zl'l leri pııslası olurak ç: ıkmış dcı:;c bunu, bu ınüş- kiki sı rasında menubahs ed ilmiştir· . 

tt•ki ıı;ısıl i ·pa t cdecel;ti ı·, llıtinıal ki ı-e~· iııdeıı ~ladd <' H - Aza intihaıı etmeğe ve iiza iııtilıap 
::;imd i ı · i.i. t·u l'tnıek arzu ediyoı · . E ğe ı· bunlaı·m 

ı ,ıı l li l:hını gel i rse i nt i lıa p m na ml'lü t ınııı h i c,; 
saflıtıs ıııd ;ı istikrar H' se l ilnıet t1.• ıııiııi imkanı 

b- o luııııı ağa saliUıiyetle ı·i olanların ayrı ayl'l defter
bi ı· ltot·i ,Yil pıl ma ması. Bu mauflc kati~' ()Jl gayri Yaki

ka i- d ir. J\.a llnllun 34 ünrü maddesi mucibincc a;,ıu iıı-

m az. t İ)l<l bnı;ı re~· V (' !'Jl1 Cğ(• hak Jı o Jan lar la aza int İ hap 

Bl'ı;;iw· i madde Ll eft enle ismi o l m' ı yaıı \ 'L' müd- oluıımağ·u ~m l fi lıiye t i o l aııhmn defterl eri ayn, ayrı 
dct i z;ırf'ııHla mliı ·a ca~t l'1 ırıiyerek Jıakkıııı i ı:;kat .nı pılnıı :;;t ır . Defter lerin lıir kısmı 23 üncü mnddı• 

ı·dl'ııitorıh•ıı Jl nlk I •'Hka.sı ı ıamııı;ı ı·e.\ · ataeaklan mueibiıı ce 18 dmı 2S yaşıııa kadar olıııılai'I vo diğı ı· 

ıl cf t t•n· ili'ı \ · ı · ettiler de ııili yor . H albuki defterlerde- cluft erlcr de ?.5 ini ikmal etmiş bulııııa.nları muh
ki ı•sa nıi ; ıd etli t amamL· ıı 1m1a1 olıııııııııı:; , büyle tı• , · idiı ·. Bu sun•t le bin a ltı yüz yotnıiı;ı dört ki ş iııiıı 

soııı·;ı d;ı il i! n· edilmi~ h ir is ı nc 1t•s;H1üf edilm ·nıiıı- .nı lııı z int i lı ap et nı ek hakkına malik olduğu YP 

tiı·. l\ lu lı tınııuıı tasdikıllll aıı so ııra deft erlere il fın• (R2UO ) kiı;;iııin de hem iııtilı:.ıp \'tmek ve hem d<' 
v ıl i l miı;; isim ler nı rı:;a da lıuıılar e ıı e iinı t• ııec defter- iııtilıap o lunnbilnıeğe sa.lnhiyetleri olduğu aıılaşıl

lt- ı·iıı tl' t kiki smıs ıııcla kablett alik ililn• ellilmiı;; ma ktadır . B ir in ci kısım 34 Llüf ter Üzpı· iııde, ikinci 
i s imlt·ı · olup buııl:ır da r•: maıı 117 i s im c!ı:- 11 iba ı·ct- kısrın G7 defter Üz<·t·inLledir. 

tir. · · ~l;ılı;ıll ( · is imiL-ri okuıınıu!-,'1U ı ·. ·' Bunlardan Oın.ı ıını ınaLILle- l'leride tasnif · ıra ·ında hesaba 
l nıı;;kıı lı i ı · de it iı·a z ist i clas ı üzerine kabul olu nanlaı· kat ımımak maksadile okuyup yazma bilmi,vcn n: 
\'ill'Ll ıı · ki lıuulm· bittabi \'l's ilei itiraz olamaz. Yıı- ~erbes t Fıı·bıya n•y utaıılanı yalnız parmuk bıu;. 
km· ıd aki 117 ismi fa rzı mıılıal o l anı k tamamen id- tırdıldan r e müntchibiıı eınııiyct ettiği adanuı 
dia olı ıııduğu reı;hik il ih-e ::wk liıı<lt· kabul etsek pm;la yaztl ll'lnağa mü:;aade etlilm ·mes i. Bu madtlt• 
lı i k Yi ne i n ti ha ıı netil'esi üzerind e bi1· t e::; i ı · i ola- hak k ııı tla y;ıpılaıı talıkikat tamamile müştckil c r· iıı 
nııya C":ığ· ı t a biidiı· . ('ü nk ü anı tlaki rey farkı 593 a l cy lıiıw zulıur etmiş ve cne i.iımm leriıı Halk Fn·ka
diir. Eıı<· Üın en azaları lJalk Fı rkası t:ını fmdaıı be- Sili CI tarartar değil bilükis Sorbest Fıı·kaya karşı 
l ı•tl i ,\ · ı·yt• ıı :ı ım:d g·iisterilnıi ~, olma lan sel)('bile h ay ıl'iıalıaııt• bitaraflık izhar etmi:;; olduklarım 
hitaraflıkl a rım ilılül ey lediid eri g· ibi bitaraf iizala- ispat eyle ıni:;; t ir . ~ii,rk ki : ideli n ulunduğu veı::
ı·ııı Ja ı: a lip Bt•.v t;ı mfınd aıı ; :;eııin nızifl'nc Jıitam hile .fillıak ika rey pusla.Jarııı ııı t ~tkik ve tnsnifi 
Vl'l' ilmi :;;t ir ui .n • \·az i fı•tlc ıı nı eııedilnwsi \'L' eıı c i.iıneıı sını sıııda l;);l p ıı s lada hic,; bi ı· auı·es, lıün-i yct ve iın-
lıe.n·ti ta mfuı.la ı ı ınünlt'lı i pJıoriıı t1arp vl' tehdi t z;ı giirülm i ,n ı·ek ya lmz bi 1'\! l' pa t·mak işareti 

olunması. ttıe\· z u bulunduğu aıı laı;ul ın ı ~ olup kanunun 41 
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inci maddesine nazaran buıılarm tasnif harici br- olmuşlardır. ileri geç:mek ve başka bir vatandaşın 
rakılınası mümkün il;< ' ıı ve bn ı33 pusladan llS sırasını a lmak nı·zusıwda bulnnaıılara da gayet 
pnsla S<'rbest Frrka nam zetlerini yalnrz ı s pus- tabii olarak höylc ınüıııaıı en t etm iştir. İl e riele yer 
l;ı ! laik Fıı·kası ııamzctil'ı · iııi mulıtc,·i bnlrııınrkeıı tutaııJaı· Halk Fıl'ka s ı ıncıır;upl;ıl'ı. ~eı·ide k;ı l ;ıııl;:r 

<"ııcliııwıı bul'ada :-)cl'IJl'st Fırl;aya lıayırlıalıane bi- da, Serbest Fıl'k;ı nıüııt c::ıilı i ıı i olnıa: ; ıııa ıı; ızn ı·; ı ıı 

l;ıl';ıl'lık gi)stl'I'Cl'ck n pannak işaretlerini imza im vaziyette yukanki şckild<' ııwl'ilıi ş ikaye t olıımş

tclüklü ederek kanunun 42 iııci maddesinin 2 inci tuı·. Ancak lıunun kannııa mng·ayrr· hi <,; Lıiı· ciheti 
fıkrasrna göre bu pnslalarr da tasnif harici bırak- yoktm ve ınaamafih geı·ide kalan Serbest ]~n·ka 
mamış ve h cı:;aba dahil etmiştir. Bu muamele bu ın eıısuplarımn da rey atmalaı·ına zaman kalnıama
şildyetiıı t abiatile bir mnkabelei tahciliycs i olmuş- sıııdan reyden mahrum kalmış değillerdir. ~'Linkü 
tur. akşam üstü saat 18 buçuğ·a kadar iııtiza ı· edeıı an-

On birinci madde de : Rcy sandıkları malıallatta cak artık r ey verecek kimsenin kalmadığmı görme
bulunduğu sırada Serbest Frrkaya rey atmağa ge- si üzerine saııclığrn açılmasına karar vermiştir. Ke
lenlerin cller·iııdcıı almarak yrrtrlması, bu ş i kayet de za mükerrer r ey istimali hakkındaki şika.yet t e doğ
alelitlak yapılmıştır. Esasen böyle bir hadisenin ru değildir. Çüıılı:ü defterlerdeki imzalarla rey pus
vukunna imkan da yoktur,. Çünkü sandıklar ma- !aları adedi tamamen tetabuk etmiş ve yalnız bir pus
hamıtta yaııi şuabatı intilıabiyede bulunduğu es- la fazla zuhur etmiş olup lıu da evvelcet mükerrer 
nada yukanda da zikrolunduğu vcçh üzere her şuhei rey atan ve bi ı· zabıt varaluı sı i le tesbit ed ilip nc
iııtilıabiy edcki cncÜmeıı azası meyamnda birer YC- ti ces i tasnift e ııa zn rı itibar·e alınınasma karar veri
ya ikişer ::lcrbcst Fırka mi.intesibi m-evcut idi . Bu l eıı r a por (evrakı mcrbuta numarası ll ) . 

zevatın böyle bir vakm karşısrnda harekete geçme- 14 üıwü nı;ıüd e : Halk Fırkası- ınüııtehiplcr·in
lcri ve dt•rlıal bir zabıt tanzim etmeleri ve hatta d e ıı lı ü n ·iyet <·iizda m a raııma ını ş . ScriH't Fırka 
vazifelerini terketmeleri icap ederdi. Halbul ri ta- ıııcmmpla n nda n h i.i vYiyet l' Üzda m ara ıııııı ştıı· clc
rafıJ1dan da böyle bir şika.yct serdedilmcmiştir. ııiliyoı·. Hüniyct ei'ızdam tmıınak encünıe ııiıı va-

ı2 inci maddede sandıklar tevhit edilerek altı zifesidir. Enclimen azar hir nıüntelıibi şahan ta
b iıı vatandaş r(•yden mahrum bıraluldığı gibi bel e- nıyorsa hüvviyet cüzdanı sormryabilir, taııımadı

diye namzetlerinden Ak Hüseyin evvelce rcylerini ğından da bittabi ciizdan talebine mecburdur. 
istimal eden ınahaWittaıı bir çok kadın ve rı·kcklcri Bu bir vcsilei şikfıyct olamaz ve cliğerlerimkn 

lıa ııetıi ne top! ı ya rak, iııt i lı ap bozuldu d iye mu tat lı ii. n i ,ret cüzdam sormadı ıı ı z, lwııden Ll ı · itıh·nıe

lıil[tfma ıs teşriııievvel sabahı sabah namazı gelip yi ı ıiz iddia~ı pek vahi olm. 15 inci ııuıddct : :,;;ııı

takrar rcylerini para mukabilinde attırmış ve bu dı klann her gün badelmuaycne küşadı iktıza e
::ıebe ple intihabm son gunu olmak münasebetile derken ekseriya bir aza bir de Halk Fırkası mn
nöbet beldiyen bini mütecaviz kadm ve erkekler e temedi huzurlle açılara k 33 üncü maddeye mu
polisler tarafından müşkililt gösterilerek sandık g-ayi r· hareket edi Imiş eleni liyor. Sandık! ar her 
başına brrakılmadıklarr gibi Halk Fırkasma rcy gün açrlnıaz . yalnız ilk günü boş o l duğu mua
vereceklerin reyleri alınmış ve diğerlerine sandık yene edilerek temhir· olunuı· ve akşamları eleliğin 

kapandı beklemeyiniz diye reyleri alınmamıştır, üstü mühürleııir ve sabahlan fla encümen huzu
Llcniliyor. Bunun birinci fıkrası olan sandıkların runda mühür ler a~ılır , bu muamelt'yi ele tayin 
tevhidile altı bin Yatandaşm reydcıı mahrum bıra- eden madclei kanuniye 33üııcü değil 40mcı madcle
kıldı.kları hakkmdaki iddia birinci maddeele tahlil dir. Bn şikii.yct t e alelitlfık yapılmıştır . · Hangi 
olunmuş illi. lkinci fılu·asına gelince: Filhakika samlık bu şek ilde mnayc ııesı z kapanmış veya 
intihabm son günü olan ve t eşrinicvveliıı ı s inci a ç: ılmış tasrih edinıerniştir , lıi l lıkis yedinci şubei 
günü Halk Fırkasıııın bazı propa.ga.ndacılarr ve iııtihabi yeuin za.bıt clcft eriııdeki 13 kal'al'dan ı2 si 
ezciimle Ak Hüseyin daha geceden henüz intihaba hep sa.ııdığrn sabah nasıl muay ene olduğuna., öyle 
i::;1 irak etmem i~ olan kendi frrkaları ınensnplarrn- tatilinde na.srJ k a.patıldığ11ıa , iiylc tatilinden av
dan biı· c_:o k kimscleı·i ikaz l'llCl'l'k alcssabalı bnıı- d c· ltc nasıl a ~ ı l drğ·ııı a, akşam nasıl tcmlıiı· edi! .. 
larin. bcralw ı· hdl'di~-e iiııüııı.· ge l mişler \'!.' ı·cy :-ııra- ı.li ğ iııc llairdir. \'akıa diğel' ı:;ub c lcrd!.'ıı bazı l arı 

sını kcııllilcr ı.' J'i almışlanlır. Bu kaf il eelen soma ııııı zabıt de.fte ı· l e riııde de böyle her gün için san
gelenler de bittabi ilk ge lenlerin arkasmda ahzi- dığm nasıl açı l ıp lmpandığıııa dair müteaddit ka
mevki etmeğe ve sıralarını beklerneğ·c mecbur ra ı· lar yazılmaımş ise de bu nıuamelelerin her de-
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fasıııda znpta gc<:ir ilınes i ı c ııp elleceğ iııe d ııi r kıı- e;ığııııı dııil' hir sıll'iıhati knııuniye olmııdı ğ r evvel cl:' 
ıınııdn lıiı· sn l'nhat olnıadığ· ı gibi lıöy l e lı i ı · zab ıt sc ı·tlollııııııu ş tıı. Sc ı·hcst F'ı ı·kıclnn h iı · l c iııı s cıı i n Y<'
t ııt ıı l ınaıııasıııdn lıir ın;ık sa dı <·ürınl de t;ısan· lı:· yn hii ;ıı ·ııf hil' ııı e munııı <'Jl(·Üıne ııd e hu l ı ııımnsı lı ; ıh 

\'diit'ıııt·z n • ,vukıınla da ynzı ldı ğ ı l' l'<: h üzere sıııa ge liıı c't' lıııııa kııtiyeıı nws;ıg· ı kaıınııi: yuktu r l't· 
I H•ı· ı· ı H:Üıııt•ıı d e ~erbest Fırkaya me ı ıs np olan il;;:ı - nıli l ııı talı·hi is 'af l'tmi~ lıulıııısa id i n• nwselil , san
ııııı lıuna Jikkat etmesi ve va zifes i başıııda lml uıı- tl ık lw~uıua bi l' m t·ınur l ııı l uııtlıırsa.nl r u zaıııa ıı iıı 

mnsr ve a~csi ha lde_ ş il.c~y e t ~· ıı.cüıne ııi , ı~ıühüı-ler 1 ı ihıı l ı ~t ! Lüld'ı.mct müdalıa l e (• tti .tliyc v ukıı lnıl aı·a l i 

lı ozu l muş ıse z:ıpta geç ı r ıl mrs ı ı c:ı p ede rdı. bır ::; ı kayete ne cevap wrcccktı ~ Kamııı ıııtılıap 

16 ın cı maddede 6 ayclıın az otura ııl ııı· reyc ınuamcl fıtmrıı sc l fımct ve iııt i zanu ccrcyamııı ta
iştira k e t t ir·ilmiş ve memurl ıı ı· ve ailc l e ı · i H f! lk mamil e ve bil ii kı.ı~ ·dü~art ahali ce müntalıap izadan 
J i' ırlcn sı l ehiıı e !'eye iştirıı k e m ec bm rd il ııı it ir de- m i.i.tc~ ekk il olan cneümenlcrc bırakmıştır . Saııdrk 

ııili yu ı·. bn şında kim bıılnn acaktıl' , kim bu l nnmıyacaktır· . 

Tetkikat neticesinde lıi l ;ıkis ırı emuı·lı ll·clan bir 1\ık ılir hakkı tamamen encünı c ıı r aitt il'. H clr hir 
kişiııin a ltı ay ik amet etnıcdi ğ· i halele r r.rr iştirak ııwıınır hnlıınclunılm ası lıakk ımlaki t<ı l r.hi ıı 1t'ni 
ett i ğ i a ıı lnşıla ra k ve ec.li ğ i reyin tasni f h;ıri c i lııra- r i lıi ı;; biı · zaman münasirı o l arnıyacağ"I c ilıetl e şikfı 

lolırım;ı halduıı da za bıt tutul muş (e vnıkı merl.ıuta ,vrt olu nan bu ınad ckll c i fiıı lı c t )'Oktuı ·. 

ııunwı·asr 1) ve hi ç bir menını· k;ıııa nt i ha ricincL• 19 nııcn maddelle; bel'nyi tasnif su ııdılilnı·ııı ki.i
Jc enclis ine ı·cy vc r clirildi ğ· i haldcıı ıcla bir şikuyettc şa dın a lı rr sandığın kendi en rüm eııi lıu znnın clıı 

l nı luııı nıımıştı l' . aı:.:ılıııası ];Izım iken bunlar clan•t <·d ilmi_n' l'L'k lıir 

17 i ııı·i ıı ı mltk ek t <· ~ · leri ı ı tnsııifiııde ımslalıı;· kaı: malıdut n· gayri k anuııl ~ıılı ı s l ar tanırl'ı ııd ; ııı 

aı ktlil ı· dcl' iel' icrdeki ımz a adedi kn ı ·::;ıla::;tı r ınak ~a ııdıkl a ı · aı:r lmı ::; l ı r . <len iyo t. l •; ııtiim e ııil'ı· l fığn·dil 

l i'ız ıın ge lirken yapılmamı ::; <k ııiliyu r . mi::; u ld uğ·una ııazaran bö.\'lı• Jıiı · ta lep lt' ımıkul uhı-

lln.lbuki tnsnif ıı etieesiııdc taıı z im ol uıı a ıı maz- maz. :\faiHlut \ ' L' ga:ni kaıı~tıı i e::; lws l ;ınıfıııclan aı_:ıl 

lı atac.la lm cih et taı:;r ih edilmiş ve ta nıfı ıııüan J'flpl- dığı sözü de doğru değiklir . <;üııkü sa n d ık uı t cş

ln n t ct k i [;; atta 323:3 pusl aııı ıı mevcu d iyet i görül- riıı i c\' vd ak~amı saat l R de belediye ve eııcüm cn 

müş ve clefte l'l erde ise 3232 im za sn yı l mıştıı: . İmzıı Reisi Ali Ualip ve uzaclan Karakaşzadc Hüsnü, 
nclcılinc ıın za rnn bil' pnslıının f:ızl n zu lını' etmesi S<'y itoğln l\ tcınet K aptan ve liner Mnst afaza<l<• 
ollı;ıpta l <i l'.alHt nmıkns il c dc tl•slıit olnııdu ğu üzere (\• l i'ıl, l\lum lı De ı·\'i~ , Keı·inı oğ·l u , \ lıınel l't' ll a kkı 

( t ' l'l' <t kı ıııc l'l ı ut ; ı nnnıara ı:ı ı ll ) lıil' kısııııııı mü- (,'nY u::;zadc l\ l ı·nıct "\li Bı•,, · \'t' Efı · ndikr lıuzııı·ilı· 

k ı · ı ·ı·ı· ı· n ·y ııtııı;ı s mdnn il c ı·i g· l'ldi ğ i t·ilwtle :32:32 kanun dniı ·es i ıı tk nc: ılnuştıl' . 

n l : ıl' ıık iııı zn 1'<' pus la miktn l'ı y<•k di ğe ı ·i ıw tdn lmk 20 in ri matl <kd t· 8cnııılıo l sa ııdı ğıı ı n yani 7 iıı <· i 

dıııi::;til'. l hııılaı·daıı clı ı nltr ;ıydaıı az ikaıııd etti- ::;u lı l·i iııtilıalıi.n• sııııdığ rıı a n( ılaıı rey lcrin ,l'l'klınu 

ği ei lı e tle l'<'.v .i ı ıi ıı kalıul t• tlilııı e ııı es in r kaı· aı· Yr ı·i - eıJ<·linwııi m;ılısıısıın t e,;hitil e 43/i ı·ey u lınu ı:; i kı·ıı 

ll'll lıiı· pusla lın ı ·it: lm·ak rl anık 323 1 n·.'· kab ul t' \T t-e .\' l e ı· kaın il ı·ıı Serbcsa F'ıl'kaya atı lnıı ~ ik l' n 
dilıni ~:;t iı: . 1 \nıı l n nl ıı ı ı 1319 ı·ey Se l'lıe s i l • ' ıı·k a ıımıı- ~n ndık <H: ıl ı ıı ca ı -e,v mikt ar ı 42-1- Lle ıı ilı ; ıı: c t· gii r-ül 
z ct l ni ı ı iıı 1·e 1!)1 2 ı · t • y Halk l •' ıl'k <ıfi r ıı ;ıınzct l ni ı ı - ıııü ~ l't' hu mildal' i ı; iıı de .Ha lk fi' ırka sı ıııı lıir pıı s l a 

den olup !)9:) fazla ı-ey il c H alk l •' ırbı sı nın kazan- bil <· bulunmaması i r aıı cdc ı· kt' ll 30 ı ·ı•y pııslnsı l Jalk 
ıl ığ·ı a ı ı l nş ılırııştıı- . l<' ıl'kası nam ııı a c:ı kmri;i . Bu iddi a t nmamC' ıı takdir-

lH iııei ııımldedc : l~ııeiimeıı fızalım nd<•di bı- sizet' ~·;ıp ılını ~tu·. l<' ill·aki 7 iııri ~uiJ<'i iııtilıalı i ,n• ııiıı 

ııııı ı i dc ıı ı ıo l isaı ı olmakl a lı cnıbc ı· lıa z ı l ;u·ııun r cy znb ıt tkftt' ı · iııd c 9- X- l!J30 tm·ih li hi ı· zabıt t a san
a t ıl d rğ1 zamanda kendi i şle ri le meşg ul ol ma hı rr y ı; chğ;r ıı al\ şam üstü su reti temhil' i ve deftel'deki imza
bundan da Ka ı·a k aş zadr Hüsnü, Şelc el'c i Ali Refik, l anı ıuı za ran 438 rey olması lazım geleceği gibi bir 
ve Ce la l hey leein H alk I<'u·kasr belrdi ye ıwmze t i ş ı'ı·h gÖl'Ülmüş isr el e scln ·en yanlış sayılmrş olmasr 
lıııluııııuılan h ase lıil c hita r·af ol amıyncıı kl;ınntla ıı nıiinık üıı Yl' bahıısııs bütün ı·t ·yle l'iıı Se rbe"t F' ır kil 

s; ıııdık lıa ş ııı dn ~e ı ·lıest l i'r r kıı<l;ı ıı lıiı · l<iııı sc huluıı - ,1 ·n l ' t' ril cliğ· i hakliııı <lah idd ia scm i i1ibaı·c a lııım u
ııı ; ıtlı ğ ı 1·e lıit a l' af lıir ım·mu ı · l ıuluııdurnlın;ı sı Yali- 1 ğa <h·ğ<· l'i o lmıyaeak kadaı· Yalıidiı-. ~' üııkii saııdık

.vc dcfnntla söyl e ndi ği ha lde na znn itilıare alma- tuki rC'yleı-i ıı ıı c katlan lı a ıı g- i fu·kayu ait u l duğ ıı

cl ı ğ bu mndd e ııiıı birin ci frkra sın:ı, yn ııi c ncümeıı- ıın bilmek imktım yoktu. llıtim a l ki rcy atanlar 
l e ı·d e beledi ye namzetlerinin aza ol a ı·ak bnln ıımıya- dan bir krsnıı Serbest Frrka rüesasrnı aldatmış ve 
ler de beleeliye namzetlerinin aza olarak bulrınamıya- diğ·el' tarafa r cy vermiştir. Bn iddia gayri makul 
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olıluğ·n kadar snbutu d:ı iıııl,nnsı z<lıı ·. Esasf'ıı nw,·- , hahin· nıel'k ez l cr ini zi .y ;ıı · t·tk intilıabııı ıw kadaı · 
ı . 

zı ııı .;iknyrt rıl il r ı ı 2-l- ı·ry ıırtiı·<'.Y<' trsiı· rtıniyf'ef'k lıital'al'aııf' ı · r ı ·ey;ııı Pttiğ·iııi lıi zzat il'<~<'.l' <' ı:;ılışııı;ısr 

k;ıd;ıı· z;ı il'til'. ,·~· ı' ı · rk rıwiiıııeıı l r l'itı g-N<'k llükfıııı rtiıı Nı•I'IH•st 
~ 1 inci ııtatldrcl e vnli iııtilınpt;ııı en·rl Kaçatlı Fı!'k;ıya karşı hitaraflıktaıı ziyade Jıayıl'lıalı;ıııl' lıa 

zndr Süleyman \'f' ..-\hııı f' t HryiC' l'i hnznmıın <.;.ağrra- rak<•t ettiklerini isbat et mektr bulunmuştur. Buna 
r·n k iııtilıaptaıı Yaz g-e<.;nıPIPı·iıı i vr nk i halde hel' kaı·şı Serbest l<' ırka , nıunıffakiyet i tamamen avnnı
liiı·lii hile ve tnsııin nıi:iı·n e aııtl;ı brnılırı· 52 inci fiı·ibnıı<· Y<' biraz da i rticakDı·ane pı·o rng·;ııı<lnl:w
;ı ] ;ıyııı süııg-Üil'ı·iııi knl'::;ılanııda gii ı·ı· <·L·klt• rini Jaıı iı l'k lt•ıııi ~ \'l' Ilüklınwti ıııalıalli ,, · ı• ııiıı ıııııııı;ı 
il';ıdı · ı·tıııı·J; ı->lll'r til l' kt'tlllikl'ini ! ('lı dil l'ttiğ· i hnk- ~a tk ii ı·;ınt' Jıan• k;1 tıııdnıı ;ıld ığ ı <"iil''vt n · <·t•s;ıı·l'li k;ı 

kıııdnki iddianın da ıııüı:;tl'kiil'l'iıı kıı1· li ıııü cl' ı · - nıııısıız i<:l iıııalm· akl iıw l'l' llüld'ıııwt ııınk;ııııınll;ı 
t 'l'l i<'l'iııdı• k;ı];ıt";ıld ;ı l'ı ı)('k l;ılıiidiı· . .lln i<ltliayı llü klı ııı d i ll'nısil ı• Jl'ıı nıli .\'l' kal'ı:;ı n· islı·ı·iııiıı ( lııı 

Inı zrvat iııtih;ıptaıı rn·i.·l nıknu a ıııııd;ı l e nıı eya ıı uğul'ıl;ı şı·lıil o ltıl'sam baıı;ı lıiı: olmnzsn ı· .1 · i lıil' <·ı·m)Z< ' 
\ ' 1' ::;ikii) ·l'll'lnwkı · i lazım g-C'Iiı ·di. H;ıhıısus lırlediyr aln.1 · ı t<' ı ·tilıiııv müsnadt• <·ckı·si ııi z ) ıııa ;ı liııdı · ,.,, 
iiııi'ııHkki i<;linı;ıııı ıııü~l'lılıipkı·i o l;ıl'ak 1l'Ykif l'dil - lı;ıdi~t· i ııı:ıllııııC',,· i nıknnıııl;ııı ı • , · vrl lıildiı · rı·rk t<'l ı-
l <' nl<'ı· nı<'ynııın<la lnıhııı;ııı ıııunıaiil')' lı SüiPyınan 

, .<' , \lı ııır t l ky l r ı·iıı Inı giiıı , · ;ıli alrylıinclr lıiiy]e 

lıiı· ı:;ik ii y rttr lıulıınm;ı];ıı·ıııda nH'H tıt lınstınıE•tin 

ık IPSil'i ol;ıı·nğ· r tnlıii \'E' y;ı]iııin iıık;lı-ıııa k:ıi'Şr lıu 

iıldiııııııı sıılnıtıı ıııi.inıkiin nl;ııııı:· ;ıe;ığ· r lırclihitliı·. 

Kaldı ki lm şildyrt iııtilıııp ımıanı e l rsine mü
essi ı· bil' vaı-:iyet.i de tesbit etmemektedir. 

22 in ci maddede iııtihıılıın devamı müdcletinclr 
intilıap sahasında tntlıik olunan tedalıil'i in z ilıati

ye<lrn şikayet oluıınıaktıı olup Inı da Hükümet 

tlitk i'ır;ııw ııı;ılıiyrtt r lır.' · ;ıııatt;ı lıııluııııı;ığ·;ı k;ıtl;ır 

il r ri giitii ı ·ıııi i şkrclir. lhı g· iiııkii lıütiiıı ::; il,n yıı tlau 

lıiiliiıı g;ıyı • dP hıııa;ıtinH· <" int'ilı;ıhı frs lır <::ılıı:;;ı 

r;ık <'S ıı;ı y i ıııııh; ı krnıede krııdilrritH' lıiı· ıııiidal';ı;ı 

zc•ıııiııi ilı z; ıı· c• tnırkt e ıı ilıaı·pttiı·. İşlnı t;ılıkik:ıt i'<•z
lrkrsi I ' L' ııwı·but u 31 par<.;;ı tnak l>alıili.'·ı· \' ekfık t i 
rl'lilvsiııe takdim krlmdı. » 

Hıııılar da Akif Bey in bıırnda yaptı ğr şi kn yet 

lvı·dir. B n şikuy ctll'r müfr tt iş tarafından birrr 
lıirı • ı · t;ılılil <•tlilıııiş H lıu talılil ~n s\ll'rtl trs]ı;ı 

ııı;ık;ııııınııı takcliriıır t;ılıi lıil' ınrsrlr olduğu gilıi oluıııııuştııı·. ~iıııdiy r k;ıtl;ır ıııi.ifrtti<:>liklrıı g-Pif'ıı 

lı ıı lııı ~ııs tı·ı·ı• nınıü lıııdil't's i l'l'nasınd;ı l't' oııdmı l' \ ' - c• n;ık ı n ;Hlr ı li yil'llti aitıd ıı ·. ~ILis;ı;Hk lıtıytınıı·s;ı 

\'l'i 1'<' fwıı ı ·;ı tr<hılıiı·i iıı z ilıMi)·rniıı trı:;didi lliiklı- ııı z lıuııi;II'I da lıirel' lıirN okıır ,·c· Dahiliy<' V<knl<'-
rıll'liıı dt• gayl'l t;ıbil bir lwk \'l' biı· , · ;ı z il't •s idil' . tiııiıı lınıılıii'I n;ıstl <·icldi:·rtlr takip rttiğiııi g-iistrri -

« Netice» ı · inı. ,\ıı <· ak l ''rtlıi Be,vefencli Sr l'hest l '' ıı·kaııııı lırlki 

lntihap nıuamelfttıııın şekli cereyaıııııa Ye tet- ııııı;ı)' .' ' <'ıı lıir <'miı· ve cliı ·r ktif cl ;ıil'esinclc ,v;ıptığı 
kik eeli len C\T;tk ve kuyuclntr intiJıaJıiyeye V(' en- lllllllhı z ;ıııı \'(' nıutt;ıı·it lıa zı Jı:ıı·!'krtlNi \ ' ; lf't]ıı·. lııı 

c ·i.inı rıı za iHtlannn ,-e şik;iyntı yakınnın lıirr r birer J ırı· )· r ı·d r nyııi sul'etle tN·rlli rtıniştir. 

ynpılaıı trtkik Ye tahlillrı·i neti cclrriııiıı wediği 1 - .\litiııg; y;ıpıl;ıı·:ık iııtilı;ıbııı ıı<'ti ecsi ııe itiı·;ı z 

k;ııı<ıııtr ııa z nl'aıı Antalya lırlrcliyr ııırelisi intilııı

lıatıııııı hi<.: lıir s;ıfh;ısıııda kauuııeıı fesih ve ip
l;ıli mueip ve hiı· kastı eü l'mi ye iktiı·n.ıı C'tmiş hic: 
lıiı· yols9 zluk p;örülenıenıişti l' ve mnlı;ı ll i\ttn y:ıpı

l ıı ıı iııtihnhatııı taınnm e ıı lıit;ıı'afaııf' <'<'l'eynıı etti
ğ· iııi müııtdıap 66 zatııı i ~: iııc.k• 10 kişinin St• rlJ<'f-ıt 

}'ıı·ka ınüııtes ihi olmasile n' l<nl':ı ile t ef'rik edil
miş eııcüınrnler·cle k eza 7 z:ı tııı nyııi fıı·k;ı ııırıısu· 

hrı lnıluıınınsile sab.it o l muş w trfrik !'dilrıı ~·<'di 

ı:; ıılı ri iııtilıalıi.vrniıı lı<'ı · lıiı·iııclr lıirr r 1·r ikişrr 

'el'lı est Fıı·kn ıneıısnbuııuıı l nılnıınıuı:; o lııı asr v<' lıil

lınssa mel'kez encümcniııiıı son t nsni fte Scr lı <'st Fn·
ka ııa.mzctlerini mnhteYi )'nlnrz pçu·m:.ık işareti liG 
pusla)'I tasniften haı·i ç bırakmaması Serbest Fır

knya karşı vr Hükümeti temsil eden polis müdiil'ii
ııün ~erbrs t· Frrka Reisi lk Bıırhnn rttin BeyJe 
birlikte bir aı·abaya biıwı·<'k bütLin şuah;ıtr iııti · 

l'dilıııek. 

2 - ı\laloınıntıı tt>lgT;ı 1' ~:f' l\İierek 

lırıluııııınk. 

:) - Anı ııınzhnr ynpınnk. 

şiküyct l crcle 

lluııd aıı ııuıksat hakik;ıtrıı lıir nrkndaşmuıı de
tli ğ i gilıi daima efkun ıımıııııi yi mütclıeyyic: lıit· 

lıalılt• lıulnn<lul'llıaktu·. Bu pı·opagantlnlnı · ye iııti

lı;ı Jl nı iiC'mll'lı·si ııd i resi nde nı t;ı n<la~l ı ı ı· :ırnsııHln lı n 

kik;ıi<• ıı ıı nz~ıı ·ı dikknte ;ı]ııı;ıf· ;ık hiı · g· < • ı ·g· iıılik 1·<· ~o

ğ· uldıık nn·clıı·. 

l\ (' ııdinı lıi zz;ıl l z nıinlı •, 7\l;ıııi;,nıln \'(' Bıılıkc•sil'

ılt • l ıuıılcll'lıı < ' Sl'l'lt•ı· ini g·iin.lünı. Bu fııhıeılık yü
züııdı• n nıtan<ln~ l ar birhiı·lt' ı·in e selilm ve nıı cnıckte 

\'<' biı·bii'I Prim• boykot etnı l' kt cd iı·ler. Bıı luıliıı za
mnnla zni] olarağma çok ünıitvımm. Fethi Br)'E'
fı•ıHliniıı de a rkadaş l arııuı, nı·k:.ıdaşım dediği ze
, · ;ıtn, bazı çok ınüfrit w çok il eri varan kimsel ere 
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nc:ık ta\'siyc(k lnılnnaı'ak hiı· 1akıııı denıogojik pro- . \ııl aşılan zavnllr hemşirryi i ğfal f'tnıişler vr lıaş 

p :ıgaııdı.ı ve tahrikilttan sarf ı ııazıır l't1 i ri 1 nwleı·i ek kalaı·ın ın hesabına parmak ha •. tırnuşlar. Saf adam

lilzınıdır. Bir misal söyl i yrcrğim. K endi si burada l arı salıteg~rhğa sevketmek doğru değildir. Bu da 

Jıazır olmadığı vr kendisini müdafaa edcmiyeceği Adananın meşhur olan i stida sıdır. Serbest Fırka 

ı q ın ismini zikretmek doğru olamaz. Paka t bu iki meselede bütün cihan rekorlarınr krrmış ol

lıaleti ruhiyenin ve d emogojinin güzel bir misali- m:ıkla iftihar edebilir. Bir·i süeati t eşekkül ve in

Ilir. JV[anisa Vali si Cümlınriyc1 bayramı dotayısilc kişaf, diğeri de propaganda da ve istidada, zaııne

lıir balo ver·iyor. Balo tabii c:ok nıntavazi bir şekil- cler·im ki dünyanın hiç bir tarafrncliı lıiiyl e hiı' is-

dcdir. tida mevcut değildit' . ( Alkışlrır ). 

Serbest Frrka H ey eti idarrs indcn münevver 

olması Hizım gelen ve lıakikaten ınüıı evver olan 

bir zata bir davetname gönderiyor. Anı kat filan 

Df. ye. D a vetnamcyi okııyonını: 
(Efendim ; 2!)- X -1930 tarihine müsadif p er

!:'< 'mlw g·ünü C' ümhnriyc t bay l'amım 1 esit i c: iıı w
rikc·ı·k hiiyii.k balO,\'a mna nil1• 1rşrifl 0ı · iniz ri cn oln

ııl ıı ·. ) 
Vali 

Ji'ıırıt 

Büyük i st i da ın n ha iz olduğu g·<ı ra lı et h n nda n 

ibaı·et değild iı ·. Vata;ıdaş l aı· top lnıııı·l ııı· ınü~t rıni 
an istida vrrebilirler (Referaııdıım ) buna hi <: bir 

şey eliyemem fakat ])lırad a n sıl nazan dildiatİ en

Jip olnn diğer şeyler de vaı·dıı·. Bir ~ok in1Z:ılar 

ayııi y:cıı:ı ile yazılmış. Sonra mühürler·de hiı· c;oğ·n 

bir hiı·iııin ayni . Parm:ık iı:lrri dr vn ı·dıı·. Vakit 

o lm adığ·ı ic,:iıı lnıııl ai'I tetkik r1timı0clirıı. J•'aknt 

hit'bit'inin ay ni olduğu de ı ·lıal g·i)z(' <;<ı rpryo ı· . l:hı 

(8848) imzayr h avi ola n bir i stid a.d ır. i\ ıı rak b.iri 

Bu davrtnamc iade olu nuyor ve iade olunan birinin ayni olan vr birbirlrr iııin yrriııt• atılan im

kartın arkasmda kendi yazısı il c şiiyle bir yazı var- z::ı ları tabiatile tenzil etmek icap edecektir. 1-\:ı
chr. (lVIcml eket in karnı doyduğu vakta tchir ve ia- kalını doğru düı·üst kaz imza kalauaktn·. Eğer 
ılC' <'ıli~ ·onım ). Srrhcst Fırka !ı 0~-l'1i itlm·rs iııiıı biı' vat.aııdaş l arm saydığı hu y it'lni iki maddelik 

ilz:ıs ı f: i.inılıııı · i~· l't ba ~Tamııın gclmi~·o ı· \'(' dan'1 i ist ida y i tek lıir vatandaş fa knt k endi h akiki ıınza
ıknıogojil; lı i ı· b :ı !ımı e i Ic lll'nı rPddl'd iy o ı· vP lwnı dt' si Ic ver m iş o l saydı da ha nı üessi r· olurdu. Bğeı' 
kiitü lıir· 1:ıı·zu:J talırikfıtta brılnııııyor. Maaına- rııaksa1· ad edi çok göstermek üıc ve Adana (yedi 

filı bunu siiylt:diktcn sonra diğ·er bir şey i de söyle- hiıı ) ( sekiz lıin ) vatandaşın intilıaptan lıaı·ic,: kal

meğ· i vicdan borcu bilirim. Akhisarda bir Yatan- dığıııı ,.e hinncııaleyh iııtihnbın iptali lfızıın geldi

ıl:ış (Beni Serbest Frrkaya mcn subum diye Cüm- ğ iııi ilı ::;as etnwksl' bunun ıwti ccyc hi<: biı· t cs iı·i ol

huriyet bayramına davet etm edil er ) d edi, ıııüteessir ınıy:ıc;ıktır. ~'iinkü kamınlanmız buua müsait de
oldum v e derhal tahl<;ikat;ı gırıştıın. H eyetlerc ği l diı·. ! ~e l edi ye mecli s leri knııunuının k endisin e 

yazıl ımştıı·. Hi ç: kimseye Jıiı' fe rde yazılıııaınıştır . salalıiyet H ı·di ğ i y üksek idare heyetinde n bir k a
(•evabını :ı ldım vr nı enıııuıı oldum. Ülıül' se ı ·lwstı,;i rara iktinı n e tınrdil«:e seki z lıiıı d eğ il sek se n hin 

n ekadar gayri samimi isr bu d a o kad ar Cüıııhnriyte- mi.iııtehip bir <ll'a ya gelse y in e o heyrtin meşnıiye
ç i bir· vatandaş imiş Fethi Beyefendinin çantasımı tini lıozormız. ( A/k1..~l(w, Bl'uı·o sr>sleri ). 
vuı·arnk işt e ves ikala r lıuraclııdır· di ye r·ek iiğ·üııdük- 1\anuııbıı·ııııızııı :ıhkfıırıı Vl' resıni ın;ıbımlanıı 
l eri d el i 1 lrrin nasıl şeyler oldnğmnı arzctın r k iste- sa lillı i,vl'tleri a iwak kanun ?Olu i le bı di 1 o lııııur. 
rinı. ( Hir istida g·östererek ) Bn k:ıramandan gel- Başka yoldan gitmek memleketi kanuıısu~ lu ğ ;ı 1 eş
miş1iı·. Karamaıılı h enı şehrilcrmi z kPndiiPı·inin h a k- \'İk etın rk d emektir. biz bu yo luıı yo lt-usu clrğ·il i z . 
kı rey lerine l'i'a tyl't edilmed i ğindcnt şikfıyct ediyor- ve h e l' k ese kar·şr o yolu kapay a cak kudeet ve sa lil

laı·. 'I' abii hak l arıdn·. Şi kfıyet l'dPhi 1 iı·l e r . Bıı Idi ğı tt a lı i,,·e1 i dr haiziz. ( Rravo sesleri, Allo1.şlcır) 
120, l!'iO, hatta 500 tane kadaı' pal'mak izi vardı!'. Ali Fethi B. (Gümüşane) - lVIuhteı'em a ı·b 

Ji cpsi de kadııı ismi Ye kadnı p ::mnağıdn· . Bn h em- dnşlaı· : son he lediye intihalıatıııda v aki olaıı yol

şeı·ilcriıniziıı kocaları intİlıaha i~tiral; etmiı:; iken suzlukl a r hakkında Dahiliye V ekilinin İstizahı 

clil er· i iştirak et.ınenıişl e r·dir·. Yalııız tu ha fıma gitti. iç in bir t:ıkı·ir venniştim. Heyeti Celil e niı: Inı tak

~ayıınr hayeet bir şey . Kamm:ııı hanımlannın paı·- r·ıı·ı kııhul etmiş ve bn günü d e takı-iı·iıı ıni.iza

ınak izlerinin hepsi biı· birl erine benziyoı ·, M erak keresine tahsis etmiştir. AlelCısul is tizah taluiı·le

ettinı , heş on tnııes iııi toplattmı. F'otoğ ı·afrıu aldırt - r·ind e isti ı:a h sahibi somlınası laı:rm ge len mevadr 

tını . 'retkik rttiı·dim g·aı'İP d eğ ilmi hepsi birbiri- izah ettikten sonrn ait olan vekil cevap ve ı · ir n 
ııin ayni , hu iki üc; y üz iz lıir ka~ p:mnağııı eseri. 

1 
hu maddeye miiten llik olmak üzere diğer rüfeka-
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dan istiyenleı· de istizalı olunan madde lıııkkıncla' kıwıstırrvoı·sıınıı~ volunda nıukalH'lı·clı · bulıınclıı. 

":.kil.deıı i c~p eden şe)~_leri sora.rlar ve bunun için 1 Bı·ıı ·:h• i~l'l' . istt•diğ'i;ııi sii,rknı~ ~k ic;iıı siziıı ıııüsa
lmrsıye gelırler. Bu gun bu nıntat olan manzara- adcnıze ılıtıyarım yoktur declım . Bunda asli\ bir 
ımı tamamen hal'iciııJ e bir· manzara karşısında ı hakaret yok~ur. . 

ka l clrın. Ren Dahiliye V ekilinden İstizah ettikten 1 Hakaret olmıyan bir şey için tarziye veı·emem. 
sonı·a bit· çok mebus arluıdaşlarrmız kürsüye 1 Ben sözlerime fevkaHide dikkat ederim vı' lıiı;: bir 
g-elmiş ve Seı ·best Cii.mhuriyet Frr·kası Lideri ol- ı kimseye hakaret d cğ· il nczak(•tsizlikte de bulun

mııle üzere beni istizaha lıaşl amrşlardrr. Çok uzun 1 mak istemem. Söylrmcğe haklı olduğum şeyleı·i de 

süı ·(• n bıı ınün<tkasadan müteaddit arkadasların muh- 1 söd<:'diğimdeıı dolavı kimsl'yl' ar-da tarziye \'<:'re-
telif mevzulııı· i.izerinde irat ettikleri 'mütenevvi ı ın~m. . 

sözlere ay_n _ayn cevap v<:'rım•k mecburiyetinde kal -ı Size hakar<:'t. <:'tmek h iç bir zaman lıaJrrrmuan 
dım. Bu ıstızahlara uzun uzadı?a cevap verecek ge~memiştiı· ve benden böy le bir şey sadrr olacab
olnrsanı vaktin g-ecikmesi hasebile kor-karım ki hoş- 1 nı hatır·rmza getirmenizi aslii arzu etmezdin 

mıdinizi mu<:'ip olmryacaktır ( Hrıyır, lwy-ır gesleı··i). · Meclis münakaşasmda bir şey söyledin iz, ceva

Hunnıı için mümkün oldnğn kadar ihti.·nı·n ria- 1 brnr veı·diın. Yalnrz tarziye vermemiş oldnğmndan 
yet. edecek ve henden İstizah eden; Se ı·hest Cüın- 1 dolayı hiç müteessir değilim. Çünkü bu vcsilr 

hnı·iyet Prı' loısımn haı'ekiltı hakkıııda sunller soı·-ı il e Ali Beyefendinin bir· çok ·nafi mütal eatnıa 
mal(, ımıahazalar yapmak ICıtfunda bulunan arka- ınuttali oldnm. Evvel§ efendiler, yaptığrm cina

daşlarr mümkün olduğu kadar t a tmin ctın eğc ı;:alrşa- 1 ~'etiC'r i ı;:er iıc;inde Ali B eyin <'ll çok hatn·mr işgal 
rağmı. r·kadaslar·rıı soı·dukl ~rı suallee ve temas 1 <:'den Sl'Y; 1\1oııdros ınütaı•ekesini imza otmiş ol

e_ttikleri rnevzn.lann mütenevvi o l duğ.~ınu aez~tmiş-: makıriı~drr. E:.e~~d i le~·. ; Haı .. bi ~ım~ınl cümlenizi~ 
t ı m , huıılal' aı·asında Mondros Mutıu·ekesınden hatınndadrr . Butun Turk mıllet ı dort s<:'nedenberı 

lıaşlry:uak irtica , komünistlik, anarşistlik, tekkeci-
1 

harbe nasıl devam etti ve cephelerde kısmen mu

lik. yeşil bayrak ı;:ılık ve sair·eye rnütenllik olmak ı zafferiyet kısm <:'n adem i muzaff<:'riy<'tk dört sene 

üzere g·a~' e1 nıfii bir m evzu üzeı · iııde konuşmak mec- 1 Türk mill eti nasıl çarprştr. Elbette cümlenizin 
ı 

huriyeti hasr l oldu. Mondros Mütarekesine temas l'l 'an lıatn·rm işgal etnıekt odir. I-lar·hi yapan Hü-

l'<kn A li Bl\V arkadaşnmzm bLı hwmstaki sözleri ni ' kfım et sizin ına.lfıınnınızdıır. Ha.rbi yapan Hükfı
vakm bu g-ünkü is1izah nwvzıııı il e doğrudan doğ·- 1 nıetiıı bililh<tl'(' ııa~rl bir fıkilwte nğntdıO.ı yin<' 

nıya alUkadar telakki edl•mi ~ ·orum. Fakat söylediği 1 
sizin malümunuzdur. Harbi biziml e yapmış o lan 

ı;;iizkri epvapfuz bırakmak doğ'nı olını,racaktrr. hem ! müttefiklerin uğl'adığr akib<:'tler de cüml('nizin 

k<:'ııdileri iı:iıı lı<'ın (le h eııiın i<: in doo·ı·u olmrya- ınalt1mudnr, vaziyr.ti nmnmiyr. bu yo l dadıı·, o -
t·ııktıl' . zaman ınütaı·ekedl' tı C'vvel mcvkii iktidara. gelt•n 

Aı·akndıışlnı·; evevl eıni ı·de ;\li Bry kiiı·ı;;üye g-el- kabiıwııin Dahiliye ıwzareti mevkiini işgal ed iyor
di ği zıın ı;ııı 1\eııdisiııi t.ezyif v<' tahkir cylediğ·imi dum. Ali Beyefendi rephelcrde bulunınıı~ ve Bitlis 
hryan rttikteıı sonra tınziy<' wr-ip wı·miyeceğ·imi ınıntakasını ınüdafaaya memur edilmiş bir askerdir. 
sor·du ve tnı·z i ye ve ı ·mPcliğ·iııı takcl i ı·cle söz l eı·ine 'Eieczire eeplıeı;;inde de bulunmuı:;iur. Pek ala söz

haşlıya(·ağıııı ililv<' f'tti. Şayet tar·ziy_f' v<' ı·miş olsay- lerimi ~imdi takdir cdeeı'klerdiı·. Eğer bir Hü
rlrın _ !ın kada ı· nafi mallınıatındaıı v<:' mütaleatnı- kfımet cqıhckı·dt· bnluııan kıımandaıılıırdaıı bir 
dan MN:liı;; ınıılınını kalatnktı , hn usul ii . müıınka- a.ıı evvel mütaı·rkl' y:ı.prnız, aksi t a kdiı·cl <' rnemlc

.. nyı Inı giiıı hiı·inri defa olaı·ak gürdüm w Jll' k yeni kctin lıali daha fena olacaktır, diye tazyik ed ilir 
te li1 kki ettim. Arkadaşlar ; hepinizin hatmııdadıı ·. re replwlenlt•n daima Inı tl' l ıı;ı·afları alınm nH'sl'lfı, 

Hakkı 'l'ımk Rı·, · d(• buını hatırlattı. Jkn ~eı·lws1 Ediı·ıwdl'n ıııiitan·kı · ., · i lıir ~ııat daha tt • lıiı· ı'dPı'Sl'

( 'iimlıuı·iw1 l•' ıı-i-:asııı rıı 1\le<'liste mnı·a.kaht• ha:ratını 1 ni~ di.ismaıı ordusu mt•ıııil'ketiıııizi t·io·ıwn·rl'kt ir 

n~'a ndrm.ıak n • -~ıeşı·l•yll'J iğ· im ~~~ ·oğ ranı V<' ıı_~·:•ıısi r~-: yol unJa. 1 elgnıf ~lrr+;a n• Uanakl~~le . boğı;zrndaki 
kr etrafrnua muraclel(• a<·ın:ık uzPı'<' 1'<'~C'kku l ett ı - kıımaııdaııdan bır an evvel ınutarcke var>mak , '( ı . 
ğ ~.ıı i siiy lemişti m. _H u nı ey :ı nda Ha kk ı Tn nk Bey 

1 

l~zrmdır diye telg-raflar ~-ln·sa Hüklım~~t tc _bu ~·~ 
lıoyle olmadı deıııış. . zı?ete karşı hayır beıı mudafaa edecegım dıyebılır 

Beıı bıı sözün Ali BC'~'cll'll g-l'luiğini zıııııwttim n• mi ~ müttdiklcı·in h<:'rbirisi yPn' s<:'r·ildiği ve bizd<.'n 

( Biiyl ed iı· ı\ li Bl'.\' ) r.l'nıbını verdim. Oııdaıı soııı-ıı ı çok ağır şeraitle ıniitareke ~·apt.ıklal'f za man biz k<'ıı
AI i Bey lı er iı;;t e.d iğin izi sii_,· l ü.nn·ı;;ıııııı~ , nwm l(•krt i u i başnmza lı rı rl)(•tmek istemiyrıı k ummıdaıı l arı 
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faik düşmnn karşısrmla istimal Puebilie mi 
Efl'nuiın hn mağ·llıhiydiıı biı· ııetict'si ellıl'ftl' 

icl ik. istikı·az iml<i'ınr yoktur, knıınntiııdeyiın. Hiıı:wıın

bir l ey lı (Vry l, Hette l' Salem gilı i ) i s inıl e l'iıı lnmı cl:ı. 

ıniHarcke olacaktr. !H' gilıi lıiı· nınksndı temin iç: in inıt eclikhğiııi dt• 
Ali B. (Afyon Karahisar)- Buııdnıı soııı·a Ay- ıııı lı y<~nıaclrııı. Asıl e ıı lıüyük knlıahntiın lıu olsa 

vıı lik cephesinele alltıhrn:ı ve ınilletiıır hitap rdr- ge ı·rk; ,\li B. <:;o k haklıdırlar. Daha henüz teşki
ı·ek silfı,h atnuş bir Ali Beye Jıit ap ecl iyol'lnl'. ];lt yapnıadnn ıııC>ıııl e ketin i çeı·isine gieip ay;ıklan-

Ali Fethi B. (Gümüşane)- Bilmem ıııütıneke clıl'ıııışıııi. Huııdnn ımıksntlan znnnedc•r inı iwıil' 

zamam ıwrcde idiniz, Ali Beycfeııdi. Hl•ı· halde srynhnt i olacnkt rı ·. Hııkikiıteıı p;idipte nlıaliııiıı lıu 

omela hulumın eephe kuınnııclıııılıınnın eümles i hili'ı, s uı·etk a~·aklaııınış o lm ası yoknııı ~ işte• hu cıı hüyi.il; 
istisna ınütarekc akt iıı c J füklını 0 ti ieba e <' tıniştil'. : kıılınlıntimdir·. Faknt ıw )'<~ıwyıın ki Inı knlıalı:ıti 

M iitaı·ekeden soııen gelrn !•'erit Paşa Hükümeti 
1 

lıilt' l'ek ynpınadım . Ben lzıııiı'<' g itti ği nı z<~nınıı 

z:ııııaıııncl ıı ınüttef ikl et' ınütar·eke nhknnıınn rinyet lı:ılkııı lm snı·etle s izin tnb iı ·iıı i z veı.;h il r ı ı ynkl:ın ıı

f'tırıemis , itil :l f b ::•.;•tleri Tüı·k ınilletiııiıı hissiyıı- 1 enğ· rm bilenı czdinı. lmkôm ~ 'oldu ( Giirii l t iif e r ). l•':ı-. ı 

ı ıııı o clereee ı ·<'nride rtıniştir ki niha yet bi ı· gnle- · kaJ ni t:;i ıı ayaldanıınşlar ~ ııcdc ıı bu Jıaı·<'kl't bll 111'-

Y<Lil Jıasrl o lımış \' C im g-a l ey aııııı başında. bıılmıaıılar ~·ecıın lı as ıl o lnınştıır ~ Bnıııın ı.:ebeplcriıı i tıı. lılil. t'l · 
n ı·asmcla A 1 i Bry de h u luıımnştm. B ur· n sı doğru- n w k l ~zrındıT. F\~\'kalDde it:; t im adaki ı ı ııt k ııııd :ı 

dur·. Fııkat. hal'bi umumi. ııih:ıy etiııclr nlmaıı , Ma- da izah l't.nıiştiın . Bu lıeyC' ea. ıır ıııulıı·iklen•, hıılllll'l 

ı ~ :ıı·istnn , Bulgnl'istan, Avnstneyn birer 1Jireı· geı·i ı~ıplaklarn , şınıa, buna atfl'tınek uoğnı ikğ;ilt]i ı ·. 

s ıynldrğr zıımıııı siz ıı ecleıı Moııdros ınütarekena.- Bnnuıı ueriıı biı· mnnası \'Hl'drr. 
ınesini yaptııırzdn ingilteı·rye , J.'enıısny a ve sa ır () da halkrıı ikti~ndi zanıtcttc ıı uolayr lıissc ttiği 
l)ev lrt lere kııl'şr müclafıındn devnm etmediniz ele-. derin biı· ııwnınnniyctsizliktir. Bunda da bc
ııı ek bilnırm ıw der·ec:r cloğm olur· ve lıilmem ııe ııiın lıir· sun'lı t:ıksieiın yoktue. Neden cvvela teş

d<'ı·eceye knclaı · askeı · lik kaid r leril e kıılıili trlif g:ci" kiJiit yııpmnclnn halla ayakl anchrmışrm, öyl e mi ? 
ı · i.ilül' ? Efenelim lıir ye l'clC' teşkilnt ynpınıık ic;iıı omya git-

Dnhn bnşkn kn lınhntlnrıınr cln tnclat ettiler. ınek l~zrın gc lil'. <iidiıı ce neden t<'şki l ut y:ıpııı;ıtl:ııı 

ncnim lınşvekil o lduğum zn nuııır hntıl'lnHrlııı' . 0 g ittini z uiyol'l:ır. <iitıneyi ıı e<' ele tctkiksiz, t:ıhkik 

zamnn y iıır lıüıTiyet terıııwlerinclen lıııhsetmişim. six exlıer·e t eşkil~t ynpıyor·l:ır cliyo l'l nı· . 

M:ıtlıuat lıÜI'I'iyrtiııd e ıı lı:ılısetmişim. Nf' büyük Netekim Aclanıı müfetti ş i heyrfeııtli c•zherdeıı 

kalııılıat işlemişiın. E vrt Ali Bey !m benim k:ıbalı n - teşkilat yaptrğmıı söylediler, evet ben Hilmi Be
tiındi.r ve lıeni knhre kndnr· g·ütüı·eee ktiı·. 13cıı hüı·- yrfe ııd i gibi ııınl<t edie müfettişi erin refa.kati şe

ı·i ye t e aşrk olan bir adanırın. H er vakit hrı nşknıu rcfi ııden mahnımuııı. 1\..endiler i Cümhurjyet Halk 
izlını· edeeeğ·im. Mntlıuat lıüniyetiııe dr :ışıkım , Ji' rrk:ısmrn müfettişi srfatile uzun müddet Aadana, 
<' l!.· rı· bnna trn ilı f'tt i ğ· iniz ııınııhaze lmııd nıı ilıaı·et- Me ı·siıı lıa v ıılisiııde teşki l at yııpmnk fiL·satrna ve 
se mnal iftihar knlnıl rclrr im .-\li Bey ! .. Onda n son- vııktiıı e nınlik o l muştur. Ji'n kat Adana halkından 
nı Son Postn gnzetesi~ır ınül;11oıt vrrmişim ve Ol'nda bu knclar güı.;liikl e alman reylerin mil<:tnrr 4700 
(]pmişiın ki horcııını vermek şereftir. Ya ne demeli clil'. 1-\u dört bin yedi yüzün nısfı Serbest ]<'n·kaya 
idinı efrndiled Bir Hükumet iı.:in borr umı Y<'I'll1L'- eliğe r msfı da yirmi beş rey farkla Cüınhmiyet 

ınek mi şrı·eft ir drnıeli iuim ? Bıınn as la kabul ct- Halk Fırkasma veri lmiştir. C. H. Fırkasına. yeril
ııı eııı ve lııııııt Töı·ki ye Ci.i.ınhmiyeti Hüküm eti df' miş olan r eylerin lmnunen gayri mutebc ı· olduğu 

k:ılml etmez zıınııedrr iın. l • 'ıık:ıt vrri leef•k olan lıol' ·· mese lesini de lıil' tarııfa hll~akıyornm . Eğ·e r halk 
rıııı milletin t ecliy(' kalıiliyrti il e miiteıı:ısip olmıı s r Inı kııuıır az hil' zaınaııd:ı ve lmyunhıkları gibi 
lii z rıııcllr' ve treliye kaclili y(•ti clnlıiliııde ıııillet!ıı exlıenleıı ynpı l ıın t cşkilc'ıtn ın n l ik olan Serlırst Cünı 
lıo}'(·.unn vrmırsi , lıorcnıın sadık olııııısı r llı eHe hil' lnıı · iyf't F'ırk:ısrıın Halk Pıl'kası kntlal' ı·ey ve nııi ş 

şe ı ·rftir. Beııinı tarafııntbn lıöylr lıiı· siizüıı r,rlmır:- isı • bunda sizin lk n• müfettişi o lduğunuz o ıııuıtaka-
ııısı :ıyı.p ırır t el n k ki rHiniz '? ondan sorını istikrn;-.
dıın lı:ılıs etm i şiın, ne söylediğimi pek hntu·lanuyo
nun. Yalmz biluiğim bir· şey varsa istikrazı daha 
lıi ı;: hir hükuınctin şimdiye kııclnr reddetmediğidir. 

P:ık:'lt lmııtlrın <'vvel de fıı·s:ıt znhıır rttiğ· i z:ı

ııı:ın siiylecliğ·iııı gi lıi lıu ı.dinkii şel':ıit :ıltııııln lıiı· 

mn t· pşki l:ltnını clı.ı. su i tesiri olsa gerektir. Beni cz
bcı·dcn tcşkiHH yapmış olmakla ithaın ediyorsunuz. 
Bu ithaım ynpacağrmz:ı ezberclen deği l gö r·erek 
yaptrğrıuz t eşkilfttrnrzı biraz Llaha tetkik etmeniz 
da.hn. muvafık olurdu. 

Hilmi B. (Adana) - 17 000 müntehipten yal-
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ım: 4700 ki~i reye i~tirak etmişti r. 1 ve saireler vardır (Vrır sesleri). llayrr efendim yok-

Ali Fethi B . (Devamla) - Bvet , on Yt'dİ hin tııı · . E fe ııllil er , ])e ııi nı k 1\'::;riki mesai dmi::; ol aı ı 

ı ı ı ii ııtelı i p t e ıı yı ıl ı uz dört lı i ıı ye ll i yüt~ ııı üıı te lı ip a rkadu::-la r Hl'HHllıda ll l' t ekker i, ı IL' fes g·iyınek i st i

l"l'.Y vt•ı· e l,ilıııiı;;tir. Diğ·erleri ııeÜ t• ıı l'l' .Y ve ı·ıncm iş- yeıı adam, m: llL· a rap lmr f lcı · iııiıı t ekı·ar gelm L~si ııi 

!ndir '! (: ünl<i.i rey vel'Clirilmellliştir. arzn eLkıı mlHın yokilir n ' olamaz: ( IInnui arknclrış -

.\rkııdaşlamı hatımın rinyet etmek. gôııülle - 7armt .z rmmııdll scsfai) . Yaııi oea k lı L' .F1il'l'iııi 1e::;

riıti yı ı pııuık isterdim. Fakat ııasrl '! Ali Fıey te~- kil v<lL· ıı aı·l,ada~ l a ı · arasu ı da ~iiyle hir a.Llam yo k

kilfLt yapmadan bir yere gittiğ·imden şikayet edi- tur. 

yor. Hilmi Bey ezbere teşkilat yaptığımı söylü- Ragrp B. (Kütahya)- Va nlrı· vıll'llır. 

yor; beıı Lıu tezadı n asıl teli f edeyim ? B u ş ikfL- Ali Fethi B . (Devamla)- Yoktur, oeak lıey \'1 -

yrtlerinizi tens ik etseni z de bana verseniz ben de ](• ri lıar i ('iı ıd e bizim f ıı·k a nıı z ııı lclıiııe n•y VL'I 'L' Il 

kahili icra görebileceklerimi ııazarı itibare alayım. mlıı ınl an n lıeı· lıiriııiıı lıü1·iydi ııi tetkik d llll'l< , 

f<'aknt hirlıirin e tnhan tahana zıt şey l e ı·i yap- t'l'.\" . pı ısla l anııı ıı altında hir nıaııa mevcut o lduğu-. 
ııı;ık lıeııiın ik tidnnm hari cindediı· . A li Bey zaten ııu talıkik etmek ne Seı·hcst C ünılıuriyd F'rrkast

siit~e başlamazdan evvel h iı ·az i~aı·e t etm i~l el'Cli ve ınıı, m• d u düıı yacla hi <: bir fırk aııııı ikt iclan <lalıiliıı

ııntuklaı·ım cla o smetle lıitirdil e r·. Bir muhalefet <le o lnu.va ıı lıir ŞL'yd ir . F'l·s g iy mesini arzn ('lll'll 

1·ıı ı·ıııış, m emld<eti part;al aıııak e n dişes i Jı as ıl ol- acla ırı menılek et dalıilinde nı.ı·sa elbette lımıun mü

ıııuş, şimel i ele artık yeter, memlek etin kaıı lrkele- lıiın bit· krsmı lla <: ık a ıı )·<·rit'riıı ckser i yl'ti ııiıı ora

ı · il e lıoyaııını~ o l <l u ğ-rınu görmiyel inı . Hu ıııulı ı ıl efC'- da o l llllğ·uın ı id<li a ett i ğ· iııi zL~ ııazanııı Halk Fırkası 

te ıtilı ayct vc ı· e lim d iyor. Akt; i takd irel e mem leket aras ıı Hla lmlnıını ak l fıztnı g·l'iiı· (Giirii ltii lcr). 
kaıı l eke iC'rine lı oya ıı aeak clenwk istiyorlaı·. Yusuf B. (Denizli) - Halk l •'ırka s rııı teıııih 

Ali B .(Afyon Karahisar) - M.nğ·;ıl;'\ta y;ıpı.- ederiz. 

yl)r:mın ı t~. ih t iı· a s i~:in ıııeııılcketin aka('ak bıııı Ali Fethi B. (Gümüşane) - Müs;ı;ıde lmy tıı · ıı -
yoktur. mız efe ııdil e ı ·, mi.ümade lıu.l·uı·ıtllliZ , siizÜm(' llcvaın 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Hnyıe ımı ğa l at; ı ' l'<l L•cq!; inı . Ben m eLlH·se talısili gi irmcılim l'l' i\ ıı -
. t a l.rada bulunan aı·kadas,· l aı·ımız ııı lıi<: lıiri d e eski yapmıyorum, sıze soruyorum. _ 

Ali B. (Afyon Karahisar) - İ pt i daflaıt lıeı·i i.iit'rnalrk s ıııı f ınclaıı ) ·c t i~meıni~lc.nli r. 

y<ıpt ı ğıııı na sıl unütnyorsuııuz. 

Ali Fethi B . (Gümüşane) -Hi <.; lıir vak it sôy 

k<liğiıni uııutııı;ım. Riııae ıı ;ı l cy lı l mıı(l;ı hiı· tehdit 

ııı aııası v;ı n;n - ki o ıın geı· i alıyo rl a r . Fakat lı iiy le 

lıi r nıuıw lı a:-n l o lnuı::; ise kendilerini teıniıı edel'im 

k i lı ii)·ic tl' lı d itleı· kar:;;ısımla ka<~aeak aLla m kar~ı

lanııtla ) ·oktnı ·. 

Ali B. (Afyon Karahisar) - HL•ıı ıı ezn ket da i

res iı Hle kanantimi biı · nıelıus sıfııt il e siiyi t'd İın . 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - 1\ a ıı dök ııı el\teıı 

lı ; ılı sett iııi z (Gii riil.tiil er). L'ok ı·i r u (·derim siJsiki 
kt•l tı nırnu kesııwyiııi z . Zate n knı·ışıktır , hiı· el e Zatı 

A liııi z kaı·ıştıı·mmmz it:illll e ı ı ı; ıkrJınabz biı· h a le 

~·e l ınes in. 

Rasih B. (Antalya) - Ey .... 

Ali Fethi B.- Eskielen sarık ta~ıııu~ u laıı .... 

Rasih B . - J~y .... :. 

Ali Fethi B. - i\clı ııııl;ırllaıı değildiı· uıe(lrese 

t;ılısi 1 i güı·ınemişt i ı· Ra s i h l•Jfeııdi! 

Rasih B. - Ey ... . 

Ali Fethi B . - J•Jy C'Y ya! ben n ıektqı gö rıuü::; . 

ötede ıılı e ı·i l fıyik ka ıı u ııl nrı s(•v ıııi ş , oııJaı·a r;ıptı 

kalp et ıııi ş lıiı· ada ı mın. Üy leya s i z iıı g· ib i ıııeclrese 
tleıı yet işıned i ııı ve sizden ltıyik kaııuıılnta nıerlm

ti yet ve Im knııuıılam nınlıııbbet hakkmc.la ders 
alma).; ilıtiyac.rııcln dcğ·iliın . Ne beıı ıı e ele i\ııtaly;ı 

daki a ı·kadaşlm·ıııı s i z iıı derslel'iııit~e ıuühtat: değ·il 

li z lıuıın ey i biliniz. Bizim ııaınüteuahi kabalıatlc-

Yahya Galip B . (Kırşehir) - P,ir snal sorahi- r inıi z aı·us rmla lıakikaten en ınülıim ve Dahiliye 

li r mi yim ~ V<:>ki li Heyefr ııcliııiıı de lJir tü rlü ıiffeclcınediğ·i bir 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Hi<·a elleriın süzü- knlwhatıımz va l'drr . Hı~ da az zaınnıt it;iıı Hüklııııe

nıi.i kcsıneyiııiz , Bu balı:-ıi kapattıl,taıı som·a müsaade te get:nıck ni yet in de olcluğ·nmuzn siiylemiş o lınuklı 

l ı u.l ' lll'lll'Samz Dahiliye V el\ ili BC'yefe ııcliııiıı ı ı utukl a- ğ·ımızdıt. Bu nasıl affoluuah iliı· ? Fn-1\:a teşckkül 

ı·ıııa biı· kac; k~lim c ilc cevap veı·ınek isterim. nalıili - C'ts iıı de Hü.kümete get;nıek ııi yet iııd e o lcluğu ııu 
ye Vekili B ey her fırsatta nut ukl annda ve tumimle- siiy l l'ınes iıı lJn mi.inıkü ıı müllüı-? Biı· fır·ka lıük.Cımd 

l'inde ve saireele bir fikri tekı·ar edip cl unıyorl ar. ııı nk iiııLl e lnılmı cluğn zama ıı iJfınilıuy e o ınevkii 

Oda fırkamız içinde fcsli ler, tcl.;.kccilcr, mürtcciln tııtııı;ık ı t: ııı iLM iada lınluuabi li r. Bu iddiadan ııaşı 
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Dahiliye Vel<ilini tahtw etnı ek hatıra g:etirilınenıe- yorum. Fakat valiye hakard et miş, zabıtaya ha
lidir·. Başka bil' fıl'luı proğTanıile, prensipleeil e si - karet eı-miı;;, polise hakaret etmiş, miihim ecuıyi 
yasi bir teşekkül lıalinrl e nıüracl e le sahıunna atıla.- müstel zim hn fi ill er yapılmış ta neden rczası.z ka l
hi 1 i ı·. l•'abıt 1 la lı i 1 iye V el\ ili Bey i n it i k adın ca h il' nu ı;; lwycfeııd i lıazl'etl eri ? Efemlim, biz lıüt'l'İ.)'I't i st i
~aı·tla. Oda az \' l' ,\'ı:t <:ok zamanda iktid aı· nwvkiine ~·ormw;uz , fa kat lıüni :vetiıı lıu chıdu varmış. Biz 
gl'<:llWk ni,Ydiııtlc olduğ·nıııı söylenwııwk :;;aıtil<•. öyle biı· lıüni yl't isti yormnşuz ki , benim eı-;ki al'ka.-

Eğer bnnn söylememiş ol saydık zannediyorum daşım olan Şükrü K aya Bey beni artık tanımamağa 
k i Dalı i 1 iye V eki li Bcyefendiııin pek ~ok takdirle başlamış ve nihayet bir anarşist tcliildd et mi:;; ve 
rinc mazhar olacaktılc Fakat ne yapalım ki siyasi ancak a narşistl erin istediği hüı:r i yeti isterneğe baş

t eşekküllcr iıı malıiyet inclc , tabiatında iiyl e bir şey hınıışız . l<Jv et belki aramızda hüıTiyet İstemek nok
daiına vardır. , tai ııaıarından eski tamştığımız g:ünler·e na.ıara ıı 

Efendiler , eğ·er bi r· siyasi frr·ka iktidar ınevkii- bir fark hasrl o lmuştm. Bu fark benim hürri yet is-
ne g-elmeği Ü;temiyornın, yalnız nzaktan eğ·len ce 

tal'zında , spoı· taı·zm da hükümetin İ c raatını tenkit 
edeceğim derse, biiy le bil' fıı·loı ya s iyasi fırka dc
nemez. Bu sözlcr·i söyliyecek olan adamın h;1liıı e , 

aklı erenler gül el'l er. 
Evet i c ar ederse i ktidar ıncvk ii ne ge<: m ek ni ye

ti ııLl cy i z, diyt•ceğiın , · ııakkımclrr d'<'ndi ler. -ı kti
dar mevkiinde bıılıııımamış adam değilim. BHııuıı 

ne kadar müşkül olduğunu, ne kada ı· azaplı bir 
şey olduğun da bi lcn l crdcııiın. Fakat vazife ve 
mcsnliyet i almak icap ederse bunu tla yapacağ·rm 

aşikardır. Bunun aleyhinde, lıilafnıda söz söyle
mek bir fn·ka lideri tarafından nasıl caiz olabilir! 
Bunu Avrupada lıukuk t ahsi l etmiş olan ve bu 
kadar tccrübct gömüş bulunan bir Dalı il iye Vekili 

temckte sabit kadcm olmaklığınıdan mı , yoksa Şükrü 
Kay<ı Bt•y in hu hnı-;ıısta biraz geri gitmiş olmasın 

tlan nır il eri gelmi ştir, bunu tetkik etmek l fızınıdll'. 

Ef<'ndiler, biz anarşist terin istedi ğ i lıüniyeti is
t emiyonız. Biı bütün cl(•mohasi memleketl erinde 
ve bilhassa cüın lıuriyctlc idare olun aıı menıleket

lerde ımıtat olan, kaınııı] o laıı , tabi] olan hak V<' 
lıül'L'i yeti istiyoruz (1'ok ? l !?ı sesleri). 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Hizinı f11·kaya 
gelin iz. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Ç/ok tPşcklüir ede
ı· iın efendim, eğer siz de bizim g·ibi hürriyet ist i
yo ı·saııız hi ziın tarafa ge Lini z. 

Ri ca ede ı· im , hi.iJTi yet.i nıünakaşa , Mecliste 
mueak:ı lıc hususunda bu senek i vaziyetic bun-

Beyefendinin mucihi mualıaze telak ki edebilmesi dan evvelki meclis vaziyeti arasında fark var nu
nasıl mümkün olab il ir· arkadaşl ar! Bn muamınayı diL·, yok mudur '! Hürriyeti İstiyen kimdir 1 
henüz daha lıalletdenıeJim . :Sontra köylüy ü himaye Şükl'ü J\aya Hey lıuı·adan vel'd i ğim haberl er e 
i<;in en esaslı olarak yapılan iş leri biz köy lüy ü tah- veediğİnı ınalilmata inaıınuyuı· ve beni safdillilde 
rip suretinde g:östermi:;iz. Bu köylü hu kadar bn- ithanı ed iyor. Hn vel'i len habe ı ·Jere biı: az faz
tlala mı ? Kendini himaye i <,; iıı bn kadar esaslı iş- laca iııanmrşını. nasıl olmuşta inanınrşnn! He
ler yapılmışsa bunlardau bıı kadar müstcfit ise, mü- nim elimde polis ,jandarma kuvveti gibi vesaıtı 

teneffi ise, Fayda görmi.işse bu köylüye; arkadaş İstihb a ri ye yo kt ur, ben itimat et t iğim arkadaşlarm 

sen bundan bu kadar fayda. görüyorsun ama bn yazclrklan r·aporlara inaııır·ıın. Vesaiti resmiyc ve 
senin için zararlıdır, diye ınantrksız bir propagan- sai ı· e il e tetkik, tahkik etmek fırsatmdan nuıhrn
dada nasıl bulunabiliriz, ve bulunsak kim yüzümüze muın; fakat kendileri - ki bütün bu vesaite malik-

bakar efendiler~ 
Hüseyin Hüsnü B. (Tokat)- Şeker beş kuruşa 

Ali Fethi B. (Gümüşa;ne) - Ne buynrdunuz, 
b ir şey buyurdunuz galiba '1 

Fırkanuz g·ayet fena unsurlaedan teşekkül et-

tirler bi zim lıakknmzda aldık ları malumatm pek 
fazla itimat göstermiş oldul<lanııı şimdi söyli yecek 
olursam zannederim beni ithanı etmek hususunda 
bir az daha ihtiyat etmeleri lüznınunu aearlar. 
Serbest Cüınhuriyet Fırkası bie merkezden ve bir 

miş , Devletin otoeitesi ııe tecavüz etmiş , polislere, talimat dairesinde bütün nıemlekette propaganda 
zabitlcr e, vali lere, şuna, buna hakaret etmiş, bu yapmrş ve talimat vermiştir. Bizim ta l imatıııırz 

<lclışetli şey ] p ı·i yapıınş ve hakal'et etıııiş ohın a- Ü<: noktada ıııüteıııe l'l<i z imi ş . 

darnlar haııgi t e\']\ ir karari le, lll'l'l'd l' lı ;ıpislıanl',)'l' 

atılmıştır, bunu öğTeıımellim. Bir <:oklarıııııı me
sela,; Antalyada 200 kişinin t cvkifaneyc atıldığı ve 
24 saat sonra kiinıilcn serbest bırakıldıldarını bil i-

Hil'iıı<·İı-;i: ınitiıı g yapılıırak ş iküyct et wl'k. 
İkiı ı c iı:;i: mııkanıata şi ldyet etın e k . 

Üçüncüı:;ü: arzı malızar yapmak. 
Bizim verdiğimiz talimat dairesiııd e olan mad-
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del e ı: huluıınıuş. benim lı:ıtmmda lıöyl c bit şey ve lm mesleki tııshilı etm e k iç in bu t·<•nıl !l lıunı

yoktur. lGtibi Umunıiıııi ;, Nnı·i Heyefendiye de dan krr:ıat et l c ı·e k fıl'knnıwı nıısihat l a r yağdırmak 

Sol'dum. Onun da hatıriarın da böyle hir şey yok- bilm em ııc d r ı·e<·ey e haclar eiClcli telilkk i olunacak 
tur. ll ernek ki lıi z im malfımatınıız lıa ı·i einde ,·c ı·ilnıiş Jıir haı·l'ke t s:ı.nlıılıiliı·. \ ';ı li~· e ::;u \'l',\':t Inı yollin 
oları tıılinıatı nasılsa l);ılıiliye ' 't· kili Bl',rdt•ndi t•lcle ce\'ap \'erilıııiş lı l:'ıı lı t• ı ·kt•st• ıııu ııŞL'ı'l't <ieı·si, terlı iyl' 

t·tıııi~ ola<· aklardır. F akat kendilerin e tl'min eclc- deı·si ve ı·nı ek i<·in dl'l's haııt· ;wııı;ıdı ııı . lkıı fırk;ı 

ı · iııı ki lJL_ı t • k~ e t'~tikleı ·i vesa ~k k~ımi l ~ıı sa lıte ~~ ~sa-: tcşkili Yazifes il.e _ınükt-llt•l'i~n : _<'üııılıur i_y_et~,:i l i J_,, 
iktir. Bız lıı <; bır zaman lıı e,: bır kııns'yc mıtıng lftyıklık , mi lli ye t çı lık prens ı plerını dalıılıncleclır 

yapa ra k şikayet edin d •medik, biz hiç bir· ocağa 1 
\'C bu g ünkü iktisadi bulıran i~,:iıı lıiz e<• eıı mnyafık 

hiı,: bir arkaclaşa arzr malızar yapan, şika~~ct c-1 ol a ıı teclah ir n e ise o tedbirler dahilindt' fiki r mü

elin demedik Efendiler kendileri de bilirler. İn- ı cadelesi yapmak istiyoruz. H e!'kesin hir· lıal o da

tilıabat zamanında ckscriydle şikftyctler in bir nüs-
1 
vetnames in e nasıl cevap vereceğini hen ve leYlü 

lıası Dahili ye Vekal etine, bir nüshasr da bize gel-! ıw kl ütnfkiıı · olan lıir ıııısihata ri;ıyet etmek iç in 

nıekte idi. Bütün arkadaşlanı daima belediye iııti- ! dahi olsa , tam im etmek lü zumnııu g-ÖI'Iniyonım. 
lı~J~ kaınıııuııdaki m:~ı~cla tevf ikatı şikfiyet etınele-: Ziya Gevher B. (Çanakkale} - Fakat Cümhu-
r ını k a nundan ve sulnından aynlmama l annı tav- riyet bayramı için söyl eınC'k lazımdrr. 

siye :ttik. Başk_a bir şey t_a~si ye_ e:ııı~.ll~ ~' ve lıaş- : Ali Fethi B . (Devam~a: - Zntı fı liniz h_u lüzu ~ 
ka. bır şey tavsıye etmek bır.ım g· ıbı durust adam- · mu görüyo ı·samz kenclınız yaparsını z . Bır enır ı 

lanı yakıı;;ınaz efe nclil e ı·. 1 hayır işlemiş olu rsunuz. 

Binacnalı~yh arzı malızar yapın, miting yapnı , 1 Dahiliye Veki li ikide bir Antalyada A ki f B ey-

kat 'iyen elemedilc 1 tleıı lıah setli vo r : mütemn <liycn Antalya Serbest 
D ahiliye V ekilinin koca biı· f11·ka hakkmda l'iiıııhmiVl't ] •' ırka s ı lid e ril'riııtl en .\ kif lky .. "\kı f 

ı . 
elde ettiği ınal umat topu topu bu isc ,bütün diğer Ht·,· in si kilve t le ri ,·e F'ethi l k,,· iıı şiki'ıyt'tll'l'i. Akif 

ına~fırnatlnr c~a eğ_er bu ınahi ye tt_e, is~ ~ıiz_inı bulı;ıı-l ı :h• :,.. i-'et l~i 15<-y ikisi lıiı·tl~ r . ş il~•l_.vet lt'l'i lıirdir. 
dugumur. fec ı halı tasavvuredebılırsın ı z ışte o fes- J•'ethi , Akif lkyl e r· berahe rcl ıı· . Akıf Bey Antalya

cil er, teshihı_:i l e r ondaıı sonra efend im tekkeyi ı daki l ideı·lerclendil'. Bunu göst e rmek ist iyor lae. 

süpü~·en l el', yok bi.l ıneın~ yeş il bayrak taşıya~1lar ı Hayır efendim; Antalyada _ bizim _o~ağımızde 
ve saırc hakkmdakı malnmat <}Ok korkarım kı bu .\ kif Be.v ıııen·ut <l eğ ildir .. \ kıf Hey hızını . \ ııtal 

kal. ıi ltl l•ııtli ı· .~l)ahi:i.\'e . \.'ekili B eyefendi ııutu~d~nııml.nıda ki fırkaıııı zıı ııwıısup lıiı : zatt. ır. l • ';ık;ıt ~ıl'ıı~ı 
so nnıı a dogru bı ze bır ııa sı h at vel'!lıek lutfuııcla ıııı z ;ı dahil dt•il· ildiı · Y(' lıdı·ı·ııııı zden d1• dt"gıldı ı ·. 

bulundular ( nrkadaşl~r a rasr~ı~ a dcmogo~_i yapan-~ !'~sase_ı_ı f ırk_aıııı ~~n lmnc_ti_ ııi 22 da~ı·c i iıı~ilı ;.ı hi y t· 
lar vardır bu ııl ara nasılıtü edınız demogoJ ı yapma- ı le mutenas ı p g-o ı· en Da lı ıl ıyt' Ve kı 1 ı bu f ı l'lüllllll 

sı ıılar) cled il c ı· . B ir fırsat buldukı,:a merkezierimize ,\ n t;ı\ yacla nıüteadcl it lideri o l duğn ı ıtı ııasıl söy
kanunlardan ayrılmamalarım ve neşrctti ğ·imiz pren- 1 ıi ye lıilir·. Bunu Llu bira~ ınülıalağa etmişl e ı· clir. 
siplcr c~ı-afı~ıda p:·o~)agancla yapmalarım her hal~c 1 Arkııllaşl tır ; Ete m Be:cfcncli Sa.n~sı:ndal<_ ~ b ~l c
cüml~urı_y~tçı ve layık arkadaşl~rdan b~şkaların~ sı-l Ll iye intihııiJ at ındaıı şıkayet et~ıı e k ı ı,: ı~ı . kursuye 
ııelerı ı ç ııı c almamalaruı1 tavsıye ettık ve . daıma ı geldikler i za man henını uzun bır şey tıl cıvet eyle
cdcceğ i z. E fend iler , bir fıı·ka ıırn i ı,: indc binl erce, diğim i siiyled il c r n H eyet i .-\i iyeniz i Ui.ildürdül er 

o ıı lıinl c n~e, y üz binlerce kişi vard ır . Bunların ı ( llcıııde le r ). 

hnsusi hareke~i~.den , bütün _fırka~~ . me~'ul _tut- . H e L"kes zııtı tı liı.ıi ~ ~<ada r nat_uk .olmaz Btlı cnı 
ıııa:c v_e buıııı butun fırkanr ~~ sıyas~tı ı ç ır~ bır m~yar 1 ı ~_ey _! herkes zat ı a lıııı z lu~~l a ı · c ı d d ı , esaslı ş?~:r 
tel akkı etmek \'C hatta boyle bır şcyı de mıllet soy lı yeıııez. a ralı ac ı ye şofoı·lerle yap ıl an mul,a 

kürsüsünden gelip fırka liderine karşı tavsiye! lern eler i lı e li ğ lıiı· ııutn k şekl inele irticai en imt eelc

yo llu ilıtaratt;ı bulunmak i ı,: in bu mese_l e ııiıı ~·ay0~: mez. Ben söz lerimin i t; iııde ıııü_ınk~ıı ol_tl_uğıı l~ada~· 
ciddi ve esaslı olması lU,znndır. Tavs ı ye ettıkl crı l i(' ıı;ıkuz o l nı;ıııı;ısuıa ve Heyet ı Alı yen ı zı malayanı 

::;ı•y ıı e diı- '! lıiı- a ı·kntlaş y;ı]i taı-afı nd ;ın h;ıloy a ı ~ ı· yl<·ı·le i şg;ıl e tın enıeğ·r <lıkl\iıt ede r· H' soylıy eet' 

daHt ed ilmi!) . o da enııp \'t> nııiştiı ·. Ben clt' itiraf ğ· i ııı şeyl<'ı·i zaptt• tmek ist(•riııı . 

rdeL"im. Bu cevap gayri ıı;ı .~ ik ve_ nalwııı :ı lıal biı· l Hnııda ıı zt•,·k d:ı-': a rını , ayıptır, lnısu rduı ·, ~:l~G ~t 
cevaptır. Fakat o arkadaş boyle bı ı· ecvap yazm ış a ı ılaşılryor kı za t ı a l ıı u z .A vnıpn pa ı·J ıııı ı eııt o ku ı su

ise bunu fu·ka için bie meslek g ibi telakki etmek ' ı e ı·inde ekscr lıatipl e l' tanıfrııdan I"iayet olun an bıı 
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ııxıılt· \ ·; ıl\1[ değ· ilsiııiz , hu st•lıt•ple lıtııııı istilız;ı k;ıs- ı IH·ı· nıki1 l lnlıiliyl' \ ' l'kili nwnıııı·larıııa ta limat l'l'
dill' ;ıı ·k;ıd m,; l ;ıı· ıııı z;ı lıilılinliııiz . l ·'ıık;ıt y;ı ;~ ılııııi:l t•- 1'\'lıilil'. Bııııuıı gt•ııil:ll ikle daı·lıkln alnkası yok tur. 
lıııı lıiı· ııu thı iı·at c·tınek lıeııt·c• lıil' kusuı· değildir. · .\ilt• kinı tcılinıat \'l'rilnıii:l l'l' daima \'('l'iln · ektiı·. 

Ra.g1p B. (Yütahya)- Caıı lı noktalıırıııa <:c1· ı:p .\ııtalya<la toplanan lı a lk rey n·rnıek i<:iıı top-
nriııiz. laıımı~ ol ·a idi , asker gel ir ge lmez derhal tlağ·ılıı:l;ır-

Ali eF thi B. (Devamla ) - Uaıı l r ııold;ı gönıw- dr, buyrıl'llul ar. ·r!;ğ·cr buııluı· rey vermek i<,: i ıı gel
tliııı ki ceYap 1·eı·eyim. hkele,Y<' <:rkmışlar, bütüıı ıı~t·ıni~ ise ler ııi<:iıı gclmişlenliı·. O lı a l tle ııs:ı yişi lıoz
otomobillel' Serbest Fırkaya adam taşıyorlarmış mak ic:in gclnıi~ olacaktır. Fakat bn takdinle bu kı:ı

otomobilciye somıuşlar , ni<:iıı taşıyol'suııuz '! oto- bil halkın askel'l. jandı:ırnHt?T görünce dağılmalan 
ınolıilci demiş ki ; belediye hi ı· taksi lwyınuş , ş e - ikti za edeı· . Rey vermek için gelmiş olan adamlar 
keı·i beş kur·uşa yiyeceğ·iz, petr·olu ucuz alaccığız , iRt' ı·ey l c·r· ini vermedikleri için dağılmak isteme
huıılanıını cenı p Yerey im '? Hıııılaı· lıence l'e\·aptan ıııi~:dl·ı· \ ' C nitekim l'l'~· ,· cı·rnl• k isteriz cli ye bao·ır

ınüı;tağnidir. Soııı·n iııtihap mahalline g-itmiş, müı ı - nıı~laı·dır. Halkın dağılmaması manttl;aıı ı·ey ver
tehip misiniz. yoksa propngaııdacı mrsrııız demi:;:, ml•k istediğ·ine deli\.lct eder . 
oıı l ıı ı · cla g-ü l nıüş l eı·, iı.:i ıı d<'tı bir ııc1anı <:ıkmış, I •' ilh ııkika dağ·ılmama l arm uı as ı l selwhi ı-ey 

elinde bir s:ıı· ı zarf vnmuş. Bu ned ir demiş, l't•rmek lı ususunda gösten1 ikicri arzudan ve is-
8c·rlırst l •'ıı ·l\:ıııııı ıımıızrt listrsi clrıııiş. Pek ii ln nıı·clan ilıan·tt i r . ~ l a ıı tıkta lıuıııı i ı · ap t• ttiı·i ı ·. 

dl'ıııiş l' t' I'C'yini 11tııırş, Huııuıı ııt•ı·psiıı(' n·1· ;ıp 1'('- H;ıl ıkesir l\lelnısıı llayrl'tliıı Bt·.'· g:ayl'f ıı;ıl 'i 

ı·t·,, · iııı 1 ( Oii riiltii l ı r) . . \ li Jh·.l · l'l'eııdi <lv o nolda.1 · ;ı ~t',l ' i t ·ı· sii,,· ll'ılilt' l'. ~alısi.l"iıtla l't·,· kal~tk alfıkası lııılıııı 

t c ıııııs ettileı·. 111111111~ o lsaydı ıwk lt•ızetil' diııleıH'< · L·k ~yelt•ı· söy-
13ir tııra:ftaıı kanun i st i yo ı·l;11 · diğ<' t' taı·dt;ııı lt·ıni~ti. Kl' ! Hlilt • riııi intilıabrıı ıw sııı·ctlt• t'l'l'l ' .' ·11 ıı 

l«• ııdilel'i kanuıısnzluk yııpıyorlar . N i zaın ıı<ım eıni ;, etti ğ ini Serbest Fırka efra.Jııım nasıl kamı ıısıı z 

ıııtıl'ibince oıı beş dakikııyı te!'ııvüz etmeıııesi 15.zıın nıütnl('lıclcrJe bnluııdnklarıııı uzun uzadıya izah 
g-elen hi ı· şeyi hi ı · saat kaclııı· söy l edileı ·; ch•cli- l'ttilt•r ; hu söylediklcl'i şeylerden malCıma.t ını yok
l eı·; Zıınııederiııı k i ııızaınııanıe Dnhi li,ve Vekili tur. Bikliğim bir şey varchr o da mün t dıiplel'iıı 

Bcycfencliııi ıı demin oknduğ· ıı rııpoı· 12: i lıi Heyeti itinıal ett iği adama rey pus l al arım yazdırrlmasma 

Ali,vcnizdt•n l )iı· ı:oklal'lmıı l'<tııını srkarnk dışıı - müsaade lntn11ıı iktiza. mdan iken ilimat olıııımı 

n.vıı <:ıkınn s ıın mucıp olan nsaiki kas<ktınişti•· . . '· azırıl<~rııı lnılnıHlnrulmasma mümaıı ea t ccli l ıniı:; 

(İslağfnnıllalı sesleri). olııı;ısırl ıl' . l •~ sas d;ı1· a hııııclnıı ihıll'l·ttir. 

:?l l aksc:ıt l]:ilZI' fl ' mak;ılel eri \'(' y;ı hıııı;ı ıııii~ahilı Hayrettin B. ( Balıkesir ) - nuıı;ı ııılix;ı;ıdl' ('-
Vt'Sil ik olsa !J:l'I't'k tir. Bııııhırı okumak lw k ikateıı d i lı ı ı işt i ı·. 
mııa.''.n' ıı bir nıiidfleti tecavüz etınenıe lid il'. F'akat Fethi B. (Devamla ) - ll;ıyıı· ıııüsııcıdl' (•dilıııt · 

ııııtııldıır·ııı iraclı ister irtirııkıı olsıııı , i sft' ı· knğ'rt ÜZl'- ıııiştir; lıirim·i g-ü nü ıııüsaadl' ı·dilııwıııişt il'; ikiııl'i 

ı·i ı ıdt · o l suıı za ıııaıı ilc rıııık<ın · l't ol;ımaz. ~· i.iııii yiııt' müs;ıadt• l'dilıııeıııiştiı·. Üt;ÜıH·ii g-uııu -

l ,,· ı · l·ııtl'ılt· ı · ,· J) J t J · · de• Jl ıı lk ] •'ı ı·k;ısllllll (j '.' HZI('ISI olllli!SI !l ;l ı ·;ıho· ıı ll' ll ('l'l' 111l'mtıl' ;11' 11 1111 ; 11S<I,I' Ii:{ l Vl' \'il- ·' 
t;ıııd;ı:;;la ı ·ııı lıııkııkııııu mıılı;ıf;ızn l't'ıııl'k it:iıı 1·;ık i ~eı·lıvst ('üınhul'i,VC't l •'11·kısıııa ,v n lı ı ı z iki .vaz ı t ı ,v;ı 
o l;ııı nıüdalıalt·lt·ı·iııi g\ı ,,· a int ilıalıcıt;ı müdalı<~ie su- ıııüs ıı;ıde olıııııııuşt ur. 
ıTt iııd~· ·~iis ll' rmişi z . hayır arkada~lar. Dl'vl et nı c- Hayrettin B. ( Balıkesir) - IJil'iııl'i g:üııü Jllii -

1 ı saade ed ilınis,ti'l'. mu ı· an Yatam a~lann lıukukunn muhafaza İ<:in mü-
dalıalt• edebilirler. Ben bunu şik~yet Ptınedini . Be- Ali Fethi B. (Devamla ) - Haylı· edi l memiştir 
nin şikayetim l'cy vcı·ınek istiyen vatandaşlarm efe ııdinı . Oııla ı · da ademi kifayesini söyliyerek 
l 'l',l' lt·ı·iııi 1·rt'(1irıneınrk i<:iıı 1· nkıılıulaıı nıüdalıall'- hiı: olmazsa altı ,\'il ZL<·r istPıııi~lrr·tlil'. 1ştr üı;üııdi 
lt•ı· 1 • ai tt ir. Bir sisll'ıni aııd ır;ııı . hir Jıiriıw nıi.il:labilı g-Ün ii ınüsa;ıclt• l'tlilcıı şeye lıil'iıH'i ve iki ıı ti g-üıı 
lıi ı · takım Jıadisl'il' l'in vıık ııa P.'l'lcbilnll'si it; iıı nı e rkt•z- ıııiisaaclt' edilıııeııwsi h;ılkm ı·t•y ııtıııama~ııı;ı se i)<'P 

dl· ıı tıı l iııın t 1·e ı · i lm i ş o l mas ı ikti zı:ı Pcleccğiııi >ıii .vll'- o l ııınş t u ı ·. 
ıııi~tim. Bııııa ('L'Yabeıı Dalıili .n• Yekili Bt•.n•feııdi Hayrettin B. (Balıkesir ) - lstcllikkl'i lııı 
lııı.nırdıılar ki • ·Jı(j~- l e bir Şt'.l ' t' lüzıını ~ · oktıu·, meııı- (h•ği ldiı·. l•'c tlıi Beycfe ncli. 

lt ·kl'l iıııi z ~J:l'ııi~tir, hi.i,,·il' talinıatla ,·il J.n•t idat'l' Ali Fethi B.- Buııdaıı ilınl'ettiı· . 1\l;ıııle~wı· si-
llltııımnz , hadisat ll'kevl'i.iıı n• 1;ılıavl'i.il ('dt'lıilir,. z iııle Inı ııoktııda müttefik 1-uı lı ıı;ık iimidi ı ıi gııylıe-

I ·:feııdikr ; hir memleket gt• ııi ~ olsıııı, <lal' olsllıı tliyornııı. 
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Hayrettİn B. ( Balıkesir ) - 8rl'lırst l ı\ rbı l\Iüclıı f'n ;ıi ~ I illi y <' \ 'r ki'ılrtiııiıı kıılrıııi ınnh~n!'wıdn 
lıı•yrti illnl'rsiııiıı elyPvn ı n ı ·zulıallııı· ı m<'Yl·uttıır. ınülh;ıklık \' <ızil'l•i ıııiihiııııııPNiıı i g:ii ı ·nH·Ul' ııırı:; 

istPdikl<'l'i ~ry iııtih;ıp . rnl'Üııırııiııdr ııı ;ıhfu z Yr ' ~· u ldü. 
nıııl';ıkıp lıulu ı ıdıımıaktıl'. ı Bil' srs : o dn lıil' v;ızil'<'dir. 

Ali Fethi B.- H;ı yll' ıııı.ıl'nl"lıl' liiznııı yoktul', Ali F ethi B. (Devamla)- l·'nl<nf ı·PplıPdrki \·;ı -

ynzıc ı istcın i ş l e l'd ir ( G'iiriill'ii ler ). 1\Iüsaade bu- zil'e llnha muknddcstil' ,.e d;ılı;ı ıııi.iı· ct:l'a lıtıı·. 

y unıııuz rfendim. İsmail Hakkı B. (Balıkesir ve Halit B. (Raya-
Efendil er; Balıkesirele Ye diğer· cln irei intihahi- zıt) - Hnyı·ettiıı H<'y iıı Hnlıkcsir· cephes inde ntcş 

yı•lp ı·ık 8nbrst Fıı ·ka lıir c:ok ıır·opngıı ııdal;ı,r yap- h;ıttıııcln lıilfiil ı:;rlrştığını lıiln r iyol'fmnnz g:nlihıı. 

ııı ış . <lc• ıniş ki: lıuııdaıı soıı l' ;r n •r·gi yok. 1 3uıı;ı hcl' Ali Fethi B. (Devamla) - . \r ·Lı <l;rşl;ll' nıiisıı;ı 

kr•N iıı aıııııış. Oııuıı i c,: in r·('y \' ('l'llıPğr lıaşlamış, on- ele• lıuyuı·uı·sarıız lıirıız lin \ '; ısır l h• yirı siizlf'rirH· ('(' 
dnn sıllıl'ıı şd;.('ı·i lı eş kuruşn yi ~' C'<'rğ iz demişler. vııp \ · ı • ı·ryiın . 

I-l rı· I;<'S iııaıııııı ş. Sonı·ıı mi.ir·itiN, ıııür·ich•i<'L' vm·- 1 Yııs ıl' J {ryirı ınıtnldnl'lrıı hrııwli IP zzr tiC' din lı•

ı ı ırş, lı nn l ııl'l d;ı iı·np eden lıir t;ıln r ıı ~rylrrle innn- diııı. (;;ry <' f ı,!· Üz<'l sii,Yiedilrı>, lırli'q.!· ;ıl salıilıidir·lı•r. 

dı ı ·ııı ışl;ır. :\ll nh hi zi ıııl<' hNalı!'r , P<'ygmnlıer' hi- Hc•r \ ' ;ıkit Niizlr r ·iııi lrzzr tlt• zc•vk lr işitmek istPriııı. 

z inılc• I H•ı · ;ı l ı<' l' , S('r·lıest l<'ırkn ile I H• ı ·n l ıee llenıişlel', Fııknt siiz lı• ri ;ı r ;ıs ır ıd ıı IH•rıinı siizlı• ı ·i ın <' atf'ı•r r l ı;ızı 

ı • ğ;c• ı · ;ı ll :ılı vr p<'yg-ııınlı<' l'iıı .lJr l'nlH•r· o l ınasr mevzu- tnlırifiC'ı· \ 'U l' clı ı · . i\ lüs;ıırclP C'dnlt'l'Sl' oııl;r r · ı d;ı lıiı ·P l' 

lı;ılıs olı ır· s;ı l•'cth i Hey fıl'kasrııd ıı ıı ziynde Rasilı lıin•ı · zikı·c• dc'c·rğiııı. .. 
ı •;f'C'ıHli ta ı· atı rı a tHeccüh et ııı es i J :Lzım g·elir. Fa- En·c);l ben bu millet kürsüsi.iıı e gelm0k fırsa

kııt ıım;ılsa F ethi Bey tarnfınıı tcveccüh etmişlcl' , trnı lwldl'mt'llt·ıı sabırsızlık giistermi~iın YC tzıııirc 

g·i'ıyn lıiitün B~ lıkesir h:ıllu bunlara .inaıı.mrş: ~feı:-1 git nıiş iııı .! ı: ctlc·n . bn_ . sa~ırsızlığı g(istcrmiı;;i~ . 
dı lee kendılerı Balrkesır cl:ı ırer ıntılıabıyrsını hıe neden lzınrı·c· g- ıtmı ş ı ın ? zaııııeckrsem lzmırc 
knc: se rı ed ir temsil etın<'kteclirl er. Bali kcsie clairei gitmek n' oı·acla bir mıtnk söylemek istc 
intilıahiyesindeki halkm seviyeyi f iluiyesini hn nıck pek o kadar tasannr ett ikl er i gibi mü
kmln ı' ıışnğ· r. lıallcı hn kadar safeli imi za nn<'diyor- him hil' Şl'~' d eğ ildir. Bir frrka teşkil etmek Ya-
s ıırıu z: l k,vefeııcli , or·acl:ıki lı;ılk dn i ıııa işini Jıili;· , z i f'l's ir ıi üzrr i ııc alınış olan biı· li der heı·Jıangi biı· 
tı•ıııiz , . ;ıkıllr , vııhıııpc•ı·v<'l', ıııınıuslu nclanıLın1rı·. ŞL'Iı ir·~ · g· id cr \ ' t ' onıüıı bir nııtıık n •r·nwk n r·zııs ııını 

Hayrettin B. (Balıkesir) - Orııı lıiz si zdrıı c;ok giistc · r·ı · lıilil'. Enı · l rl' lll' .\li lkyin siizk l' iııe c·ı·\·a -
<'yi lıiliri z \·r lnıını sizd<' rı öğTrnrc·ek clc•ğ· ili z. l ıt•n siiykıııif!l iııı . iznıin]ı· bı ı fl' za lıiiı·lı•r ·, l ııı lı c·~ · ı· -

Ali Fethi B. (Devamla)_ Allalı Jıi z iınle Jı era- ca rıl;ıı· lıasıl olnııış i sı · sizi fl'nıiıı ctkrim. \r asıl' 

lırrcl ir . Peygamber bizinıle lıernlıerdir. Buyunııı Beyrfcııcli hen im bunda bir .·un \ı taksil'inı olııı a
Ser·bcst Fırka tarafına clenilıniş , her kes te orayıı chğı g ibi bö~:l e ol acağ·mclan da asla malümatrm 
g· it m i ş. Bu nedi d buna siz nnsıl in andrnız . yoktu. S izi temin ederim belki de aksi olacağı 

Hnıın küı ·süd en bir hnkilmtr nınhsww olmak hakkrııua nıa l fınıatrnı Yardı. Bu vaziyette bit· 
üzNe neşrecliyorsunuz. frr·kn teşkil L'f nll'k ic;in pı·opagancla yapmak mak-

Hayrettİn B. (Balıkesir) _ Misnf il' olclnğ'lı ııu z sadi il' l znıil'e gitmekli ğ·iın niı.;in sabırsızlık telt'UJü 
rvi n ırıüritl<'ri demişt i r . ed il iy cı ı· ( G ii 1'iiltiiler). ve al kış toplamağa gitmiş 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Zatı ftliııiz uzun gibi mer li sc :11'zcdiliyor. 

uzadıya bir arabacı ile nasıl seyahat ett iğini zi iz nlı 

ey led ini z. Oııu ıı da ne crvap Yer(l i ğ iııi uzun uzndı
ya söyled ini z. H epsin e tahammül rttik , diııledik, 

şahsiyntla tamamen uğraştmız . Şrylı Ahmet Efen
ıl i nin kn<lııılıwn nasıl ımıanı e l e <'ttiğini nr ynptrğ· r 

rıı lırp n ııl attı ıır z . Hıınlnrrıı lı rps iıı e t11lıanuııül rt-

Ali B. (Afyon Karahisar) - A ı·knclıış l nnınızın 

elir ınııllınıatr yok mu idi '? 

Ali Fethi B. (Devamla) - Ar·kndaşlıımnrn da 
lırr lıHi flc lıöy le heyecan olııcağıııa dair malümat
l n ı · ı o l ııırızılı. Olsa bi lr hiı· krılınhnt clcğ ilclir' . Bunu 
lıi ı · k<ılınlı;ıt trlilkki etmek z ihııi y<'t iııi lıiı· tü r·lii 

tik. Ri ca rcle rim lıuıılanıı hil' kaf:rıın vel'.ilerek e~·- aıılı~' nnııyol'ıını. Hn zr salıın;ızlıkiH ı · ~ · ;ıp ıı ıış o l nlıi 

\' <l lnııw da s iz tahammül ediniz. j Jırnhim Rürul'i l il'inı . O g:erH~I i k z;ınıa rmlır. Vasıf Heyefe ndi o 
Beyelen bahsetti ler. Benim bildiğim ibr;ıhim Sünı - g<'n~: li ğ irı ezva kma elyevm sahiptirler. Bazı fırsat
ri Bey mücaclelei nıill i yeye iştirak etm i ş ve yara- lae clada, bazı zamanlarda kendileri benden ziyade 
lanmış bir arkaclaştrr. Fnkat krHdileri nıücadelei sn lnrsrzlrk!ar gösteı·ıniştir. 
milliye zam::ınmda. ifade hııyuı-dukl nı·ı YC<:hile! Vasıf B. (İzmir) - N'errcle sıı lırrsrzlık g·öster--
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nıı ~ı ıırı l i'ıtfrn siiylrr m isin iz '/ krşi'rdilnıiş hir nazaı·iye olsa gerektir· ve bu-
Ali Fethi B. (Devamla) -lik meclisin ikiıı ci ııu znnıllr müntelıipleı·iniz dü çar olduk l arı za-

dcvı·ei içtimaiycdc, hcyec.an lr harekatnuzr....... nıretten naşi kundurasrz kalmış müntelıipleriniz 

Vasıf B. (İzmir) - /';tıtı a lini zi trnkit ettiğim hu n:ı zaı·iyenizi hüsnü telakki etmese ge ı>ekt ir. 

için mi ~ Bu kundurasrz kimseler, sahibi haysiyet kimse-
Ali Fethi B. (Devamla ) - Bir defa tenkit edi- ler- in rey verme lerine maııi ol uyorl:ıemrş. H:ılhuki 

yo ı· clnııu z ondan sonra lıeni müclafan ediyorduıı nz. nasılsa bu sa hibi lıa ysiyet kimse lerin yine azim lıiı· 

Vasıf B. (İzmir) --'- Süzll'l'im le sukntunuz:ı se- kısım ekser iyet i ihr-az etmişlerd ir·. K endiniz te·k-

bep olduğum i~in mi ? fo n in müracaat etmi şsin iz. Rica edeı-inı ı·ey ve-
Ali Fethi B. (Devamla)- Evet efenelim lıu su- ı·in, demişsiniz, bunların kısmı kü ll isiııe ele ceva'n 

kutu kabul ecle nleı·cl e ııiın. ret ;ılmrşsmrz . Bu salı ibi haysiyet kimseleı- ıı c ti-

Zatr a lini z g-ibi müncvver bir arlwdaşımnı bıı (•ede Hnlk r'rrkasma rey vermişl er·. Yalnız oku
c: ııkııta hizmet etmiş olınasmr \"C sizin sayenizlle yup yazma b ilmiyeııl er Serbest F'ır·kııyıı ı·ey vcı·

: :ııkııt !'tnıiş olm ::ımasını biı· ayrp telilkki rtmcın. ınişlcr. Bu sahibi haysiret kiınsel cı-, kundu ı·:ı :-;ız 

l';ıı- l n ııH' ııto lı:ı y atıdr ı·. Pııka1 benim snkutnma uğ· - ;ıclamlann göst erdik leri na ınütcnalıi nıü:;;küli'ı1:ı 

ı·w:t ı ğ·rııız gihi, lıiı· r:ok lıu:-;ııc:lcırdn da lwıı i bu · küı·- nı.ğ·men ı·eylerini nasıl vcrcbi lmi şlcı-dir? 

: ; i idl'ıı nıiiclııfmı l'tnwk iı : iıı hıncıli siiz ln siilediııiz . O lıalde ifadclcrinizdc büyük biı· tı•zat vanlıı ·. 

Vasıf B. (İzmir) - O lı ;ı l de t11lıı·if siizüııii g-eı-ı l3 u tezadı ı-iea ederimhalle yardım buyunmnz. 
:: l <lııırz. Vasıf B. (İzmir) - Yaygara cılaı· dağıldıktan 

Ali Fethi (Devamla) - 'l'ahrif sözünü geri soma rey ver ilebi ldi, lfadem budur. 
al madnrı. Birer bin>r· söyli yeceğim. Biraz da zntr Ali Fethi B. (Devamla) - Ödemişte biı· şeka-

n. liııi z sabırlı oluııuz. vet çetesi varmrş,bu şekavet çetesi Seı-hest Fırka 
Vasıf B. (İzmir) - (:o k salı rı· i ı ymı. 1 nı· afta n imiş, üzerı erinde hatta Fethi Bey i n fotr;-

Ali Fethi B. (Devamla)- İııtilıap <'snasııı- gr·afisi bile zuhur etmişmiş . Bilmem nerede Sefer'i
da knz;ıııılnıı ı ·ey lı• r· dinıhnı·iyetiıı rs:ıs rdıı · , diyoı-l;ıı · . [ hisııı·da zaıınederim. 

J { i ziııı dı• ı l ;ı,·aııırz lnınıbn ilıım•ttiı· . l ~ i z iş t· r lm Ragıp B. (Kütahya) - Seferillisar var mı 'l 

da vada l nılııncluğ·umuz içiııdir ki intihaba kaı·rı;ı- Ali Fethi B. (Devamla) - Var efend im. Rica 

t ıı ·ılıı ı ı fesn tlardnn şildyet ediyoruz. ederim Vasıf Beyefendi l<end il eriı ı e Se:fer·hisar 
l \;ışka lıi ı · cla vamrz da yoktur. Cümhuriyetrt•

1 
namında hiı· kaza mevcut olduğuını an l atm ı z. 

1 ıiit ii ı ı oto ı · it e l er· i n rsası ınill ettir. lV! il 1 et te fikri ııi 1 Coğr·afi mal lımati aı·rnın bir nz eks ik ol duğu nu 
ve ı-e_yini intihap smeti le gösterir. Hiııaeııaleyh 1 g-örüyorum. Bir bu eks ikti. Eşkiya çeteleril e teı:;
buııun her tür·lü. fesn ttan, müclalıa l edeıı 5 ri olnuı_sı ıı·iki. mesai etıni ~ olmak._ bunu _da kazandı k. Rüt
ln zrın geli r. Davnnıız hnnclaıı ihnrrttiı-. Hu h:ıııa l i>enıız Vasr:f Beyın sayesmcle bır dcı·rce dah;ı artı-r 

lıiı· cev:ıp değildir. . ve uııvanlarınııır,a yen i hir uııvaıı daha il il.ve edi ldi. 
Nası l sa izmiı· ınehuslarr arasmda bir zihniyet lçimizde tekkeeiler, yeşil hayr:ıklrlaı· , komünist

vardır. Orada bu lunan vatandrışl aı·da n bir· kısım- ler, anar·şistler, mürteciler vaı:clı , Bit' şakiler 
mn ayağ·mda kuııdur·a olmazsa veya yırtık lnııı- yoktu, bunu da lıu g-ü n kazandık. Hep lınnla.rı lıi z 

<.lura bu lunursa ve fakrü znr·nr·etten ııaşi panta- yapıyoruz a ı·kadaşlaı- ve bunu .· izden g-izl eme ııin 

]onu yanıalı l.nılnnursa hu g- ilıi vatandaşl ar imk;] m yoktnı·. Çünkü Vasıf Beyefeııdi - g-ürnıi.işti.i ı-, 
ııırhm: nrluıdnlanmızın ya.ıımcla kıyınetini k ay lw- söylemiştir·. 

d er. Aynğrııı1n klırıclurn olmıymı hir tnknn h eı:-i:f l e ı ·, Celal B. (İzmir) - Hnkik:ıt üzerine siiy l e ıımi ~-
l ı ir tnkuıı lıalclın (:ıp l ııklıır diye tnYsi:f edilirler. tir. 

i\ynğıııdıı kundurası olan veya olmıyan her -va t an- Ali Fethi B. (Devamla ) - Hal<i1oı t.trı·, öyle o l-
cl a şııı rey i mutrher ve müsavid iı·. Kııııdura i le ı-ry ıııasr H\.zmı g-elir. 

tespit olunamaz. Bu ııazariyeyi ııer·ede g·ö rd i.ini.i ;. Celal B. (İzmir )- 'L'eşkilnt.ııı mnh i yet.i ııi giis-
ve nereden (:rkardınız~ teriı-bir hakikattır. 

Vasıf B. (İzmir) - Öyle bir şey söl eıned im. Ali Fethi B. (Devamla ) - Bvrt , trşkili'ıtınıız 
Ali Fethi B. (Gümüşane) - lfade ni z mazhut- ~ c.;ok :frııa.dır. 

tur. Ayağnıda kuııdunısr olsun, olmasın heı · kesirı Celal B. (İzmir) - Müsellelıan g itınişlerdiı· . 

. rry i ınakhuldür. Hu 1<nııdma ıı :ızııriyes i henüz ye ni ı Ali Fethi B. (Devamla) - Byi olnı ıık hnssasr 
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,;ize ıu::ıhsustnı· . Celal Bey, biz knsul'lu adaınlanz, lrei : <:ok ,;ıılııı·Rrzsrnız! hrr siiziimr cwvnp mı , · rı ·(•

lı em de çok kusuelu adn.ın l a r'IZ, söyliyerek daha ceksiniz H er sözümü kesmek lıir marifet mi ? 
hiı· çok kusur-larnnı z, fakat kusurlarnnızrn kısmı Vasıf B. (İzmir) - Sizden öğrendim efendim. 
külli. i bizim gıyabmuzcla ve malfımatımrz haricin- Ali Fethi B. (Devamla) - Yalnız bir defa sö-
de bize atfedil e n kusurlnl'Clır·. Ben dahiliye me- zünüzü kestim. 

muı·larmm a leyhinde bütün hii cuml amıu teksif Reis - l<'ethi B. ! uınumn hitap ediniz. 
etmişim , bu nasıl ol abili r-miş, t ül'k memurları Ali Fethi B. (Devamla) - Sacliye, Şaziye me-
müsnv iclir·. Dnhiliye m emudarr fe na olur·sa, adliye selesi :Bir· rapor okumuştum. Orada böyle hiı- me
memuı· l arı nasıl eyi olabi lir, d emek istiyorlar. sele vardır. Vasıf B. diyor ki: Fethi Beyefendinin 

B en intihahattaki müdahalelerelen do la yı dahi - bilmeleri Ja z!m g·elir ki Sadiye ismini taşıyan bir 
liye meınur l annda n , dah a cloğTusu Dahiliye Veki- kadm Şaz i ye namına ı·ey veremez. Rapor· sahibi 
lin den şildi.yet ediyorum. Dahiliye memurlarnun diyor ki Sadiye n amındıık i kadın d efterele Şaziye 

vaziyet ini hen dl' takdir edenl er·denim, elbette yazrldr ğ·ı için ger·iye çevrildikten sonra Şaziye na
ka nnıı su z eın r·e riayet etmek muvafrk değildir, mma derhal Halk Fırkasmm puslaJ a rmı doldur
fakat ınemuı·lar a l dıklan emri şu veya bu mecbu- mnkta ve aldığım emir iizeı·ine sandığa tarafıından 
ı ·iyet alt rıı da · yapmak zaruı·eti nded iı·J eı-. atı lmakt a idi. Mevzubahs olan mesele budurt. Bu 
Heıı cle lıili yo nıııı ki ıneınrır , m azuı· mevk iiı ıcledir. münasehetle Dahiliye Vekili Beyefendinin bir 

A l dıklan e rııiı·l eri yapmnkta!'l lıaşka ~aı·eleri noktasına daha cevap vermek isterim. Oda defter
yo ktur. de ismiıı yok d iye geri çevril en bir çok miintehip 

Vasıf B. (İzmir) - Buıın Haşve k~l ette mi öğ- le_rde ıı şikayet etmiştim. 

ı·eııdini z ~ 

Ali Fethi B. (Gümüşane) -Evet, Başveldlette 

iiğrencl im. 
Ağ·aoğ·lu Ahmet B. (Kars) - Va,;rf T1eyefendi , 

Cevaben bana dedil er· ki }'ethi Beyin de başrnn 
gelmişti r. Hakilmten benim de başıma gelmiştir. 

Fakat efendiler , ben memuriyet hasebile Pariste 
lnılunuyor·dum. Hinaenal eyh Türkiyenin hiG bir 

hatilıiıı siizüııü kesmey iıı. yeı·in de altı ay ikamet etmek fırsat ve imkiimna 
Reis- Müd ahnl e yoktur deııdim. 1\fi:izakereyi malik Jeğ·ildiın. hi~ bir kanun , hiç bir vatanda-

idare ],i ze nitt il'. şın lw ı· ne suretle oluı·sa olsun rey ve r·mek hakkm-
Ali Fethi B. (Devamla) - Pnkııt benim dahili- dan nı ahı·ıım edilmesini kasdedemez. Binaeııaleyh 

yr nı e ıııuı·lnnııclnıı şi ka.yd imi h oş gör·miyen Vasrf isminıi askıdaki deft ere yazdrrnuş ve rcy vermek 
t'By<'fenJi. :::; efeı-ih isarda kay makama hakaretten bir Yazifei Yataniye vr v i cdaııiyc• olduğu için inti
dolayı u di iye m em u!'lanııa hürnmlannr t eksif et- hap da irrsine gi tmi ştiın . i sm im defterele z u hıır 

nı ckt l' ın ahznı· gömiyorlar.. .. 8L•fer ihi sa l' Kayma- etmedi. J<'akat hn benim altı ay bir yrı·de ik aınet 

kanıı t alıkil' L•d ilmiş n• a dliye memul'ları nızifeiL• 

I'ini ifa et'llll'll)işlerdiı·. H er ha lde burada benim 
notu m , · ardır. Onda n son ra Bornovadak i fkrbest 
(<~ n·ka deft~·rleriııtlc katillrr, kaça J, ç rl::ıı- V(: saire 
va l'llıış bn kabil adamlar l znı ir Vi l fıyeti n irı ve Me
lmsl:ınınn lıi:r. e h ediyel eridil'. Böy le h ed i ye l r ı· e öte
t.kııbr ri a lışmışızdrı·. Fakat bu hed i~r r ler nasılsa 

lıil'a z so ııı·a Halk F'n·kası lehine hizmet ettik leri 

za nı aıı ~ayd makimi adamlar o l uı· l ar. 

Vası f B. lll' drınrk isted i ği mi pek alil an l adılar, 

J,iı· lih aıni Hry ııı esrl es i \'Hl'dıı· . Onunl a tl'ş ı ·ik i ın0-

sa i l'tti ğimclen ıı aşi ıı z uıı u z::ı <lıya vali taı ·a frndaıı 

mpo l'l ııı· gömkl'ilmi şti r·. F akat işittik , İlh anı i Bey 

intihnha tta Halk Fırknsı leh ine çalışnırş alryhinde 
l':tpor ve r·il en adamdan iııtihn lıatta I-laik Frr·kas ı 

ıı :ınım; ı istifncll' etmekt e hiı · nınhzuı· ~iiı·nıe ıni şt ir. 

Vasıf B. (İzmir) - B<>yefe ıı di .. . 
Ali Fethi B. (Devamla) - B<>yr l'encli H:met -

etnwıni ş o lın a.mu ::ı n i leri gclmcmi.;ti r . Asıl şa_yaıır 

hayret olan nokta budur. Çünkü ban a en yakm 
olanlar beniml e beraber paristen geldikleri ha lde 
on larrn isimlrı·i defterele bulunmuştur vr nasılsa 
yalmz brnim ism im deft erden c;rknrılınrştır. Bu
nu reye lilyn giil'düm . Binaeııaley lı bnyu ı·dııJdan 

gibi yalnrz kanuna ı·iayet etmek içiıı yapılıınş bir 
ameliye deği ldir. Bu vak ·a d i ğer ameliyel<wiıı Ul' 

ne maksat tahtmda yaprlmrş olduğunu pek güzel 
te m· ir· eel er. 

Vasrf Beyefendi daha hiı· çok şeylere temas 
ettil er·. Hn meynndıı hiı · beya nname neşro luııdu. 

ğ·undan ve hundn şek er ve pet ı ·ol meseles i g ibi me
selelerden bahsedilmiş olduğunu söy lediler. Biı· be

led iye intihabatı yapıldığ· ı zaman şeker ve petrol 
rüsumunun t ezy it vey:ı talı f i fi nd en bahsedilme,;iıü 

hnyağı huluyoı·l a r . 

Vasıf B. (İzmir) - Bny:ığr denwdiın. 
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Ali F·ethi B. (Devamla) - 'o tnmu iiylr alım- ınüı:;külfita n: biı· ı;:ok hiicnınl::ıı·a nığınt•ıı :nıp:ıcağ-ız. 

şrın. Hel ki petı·ol vey:ı şekeri ıı da ha az \'eya c: ok (; iirü~·orsıııııız istiza h la ra re nı p n•riyoı.· yaziyt•t te
l'f'Stn<' tıılıi olınnRı sizi ıı iı;iıı şny:ııH ehE'nını i yE't ol- yinı . - Fakat .vaııi fla.zi~·e ka.rşı r:rkınak vnziyl'ti 
nıryalıilir. J<'ııkııt İzmirdE' lıunuııl:ı <:ok ya1uııclıın hnsıl olduğu zaman yapac· ıığnnrz ilk iş lnıııuıı mu
nli\kadaı· olan y üzl erce , lıinlE'I't·e hnlk \' ili', Inı hal oldnğuııu söy lrınek Ye ınuhnl a l'lmsmda koşan 
g;ayet ınühim hayat vr ınııişet ııırı:ıel eı:ı iclir. Hun- ııdamhırdnn olnındı ğnmzı göstermektir. Bu Iikı-imi 
dan lwlecliye intihabatıııda lıahsrtmekteıı daha tn- Inı yo ldaki tel~ıkkilcre sarih bir ceva p olmak ve ef-

lıillıir şe.y bulamıyorum. 

VnsdHey d i ğr ı · hiı· noktaya daha kenıali E'heııı

ıniyetlc temas ett il el'. HeynnnaınNlf' Uazi Hazef't
leı· inin emirlpı·ile teşekkül 0deıı fHkmıırz tl f'n ilnıiş

lhı. ını Vıısrf Hf'yPfeııdi kalıni etmiyorlnr. ı· edcledi

yo ı·l:ıı· , lınııa d i ğ t-r ıırkııtlaş l ar·rınrz da t r ınııs et 
tiler ; zaııned0riııı Rnsih EfE'nd i tPnıas etmişti , ey i 

hntrrrnHlıı değil. 

Rasih B. (Antalya)- 'rnhıniııcıı mi söy li yE'cek-

k ~ın uınuıniyey i de tem·ir E'tmek i ı;: in söylüyorum. 
Biz ilk t eşekküliimüzclen her·i hi ; lıiı· znnııııı (lıı

ziye ka ı·şr t: rknıış lıir frrkn d eğili z ve öyle lıir frı · 
kaıuıı ,·ücnt bulması ımıhaldir·. )IJ u hal il e ııe ken
dimiz nğ'rnşn·ız ve ne ele muhal il e uğ· ı:aşnııılaı:ııll 

:ı rkııclaş l n ı ·ımrza tııvsiye ederiz . .A ı· kadıışi ıı ı · <'/:f;p ı · 

lnıının inılü1ıııııı g-ören Ynı·sıı lütff'n söylesin nw.v

tl:ııı ac:ıktır; Yazi:fe denıhde ets iıı , yapsın. 

Aııtnlyaclaki hndiseııiıı h;ıstı ı ·ılıııası e:n:ı!'; ı ııdıı 

si n iz 'l askerf' ka rşr hü rnıetı:ıizl ik ettiğim i ıırkatlaı;;l a l't1a ıı 
Fethi B. (Devamla) -};nt efrııtliın, hntrmna lıiı·i siiy lecli. Hi~ bir zaman hii~ · le biı: şey aklınııı p;t•l

ge ldi. Ha ı:ı ih J~[eııdi de lı:ıh setti l er, hiı· ı· cs inı gös- nıedi. Neden :ı sl< e re knrşr hürmetsi zlik e<leyiın 'l 

teı·clile ı ·_ Oazi \·c Fethi Heyiıı resmi clük i\ ııl:ıra asker alllrğr ('nli'İ ifa rtmiştir Ye balınsus büJii.n 
koıınnış dedileı· ; işte hakmrz ('f('ndi l eı· ııe lıüyük grnı;liğiıııi Jm nıcsl ekte gN: iı ·d im ve feyz imi ve ir
Jrnnlrk yapı lelığını ispat cd i yo rlaı ·; lıeııiın itil<ıt- fnıırmı Inı şe ref li meı:ı.l ekteıı istih sııl ettim. Nasıl ns
drın c ıt <lnzinin ınnhnhhrti 'l'üı·k milleti e l'rndıııııı l<Prl en• knrşr Jıünıı etsizlik o·österebiliriın. 
lıeı· hiriııin knllıintle dt·ı·in biı · me\'l;i almıştn· 

(8iiplı l' siz sl.'sll'l'i ) .. Bu1mılıablwti giis t t• ı·nwk vı· <:a
zi;ıiıı n ;smi ilc il'tilıar L;tnıek, alt'ni surl'tt<• ta.lik 
!'tnı.ek vt• (:azi nin enıı·ile frrkaın r z lt'sekhil l'tnıistiı: 

d<•nıt·k .. . buıı ı'al'f l~t·ıı pek tabii g-iiı·ilrü ın. Bt•n ' dt 
\'C' tHs\ · iJıiiP 

J'ıı·bınıızr'ı'ı tcşı·kkül et miı;; oldıığuıııı iı:;ard l' t· miı;;

t rı1\. · t.:üııbi lııı bir lıakiknttir. T<'akat bunu aı·ka

daı;; l'lü' ı ınız ııasrlsa biZL' li\yi k görmüyor lar \ ' ü uiyoı·

l:ıı' ki, siz bilhassa Vasrf Be~- , bıı noktayn istinat 
t• di,,· ol'lııı·, <:azi JiazretlL-rin e karı:;ı ~ıharılnııı:; bir 
rrı 'bf;rıı ı z . . 13izim nwvkiimizi ( iıızi Jlııne1i!'riıH' kar
şı ı; ık 'ı"n rş ·.bi ı · frı·ka ha 1 i n dt• ~iirnıt•k i st i,"l' ll :ı ı·l;a 

daşlar JH'k c,:oktur. Bii~ · ILı arv.u ı•diyoı·lıır hilııwnı 

ııic:iıı ~ Esbahını ta hlil C'Jenwdinı. F'akat· kt>ııclikı· i 

( lazinin himıı .n•s iııe ııt• kadar sımsıkı lı ir sıırett< • 

nwı·hııt oluyoı·laı·sa bizi dt' o lıiıııayı·Lkıı uzaklaştır 

mak i t: iıı o Lıda ı · ş i<.l t.k tlt • ıı ğrıı~mak t aclıı·lııı· . O hal 
dı• ıw o l iıc."ak arkııdaşlar. Bt• lıt• ınelıı.ıl bizi <bıziııiıı 

şahsıııa karŞı bir fıı·kıı olarak mr g;iis!t· ı·ıııek is1 İ -

yorsuııuz. 

Benim şika)· et t'ttiğim nokta hall; rıı n•y YC' ı · ııw-

siııt• j:ındııı·ınıı n ' askeı: kn v\'etik ınüınıııı:ı:ı1 t•t1il -

miş olm:ısrtlır. ~\ sk0ı·clen şikayet 

k m ·yl't i lt· mü mn ıınııt edl' ıılt•rde ıı 

Hiıı:ıE' ıı ıılcy lı lııı yold ııki süzlr ri 

e<k·yinı. 

ı:; iki\y e t 

ş id (let l< • 

l'1 t i lll. 
ı ·rcl -

clrdeı·iııı. l<:ğE'I' arkaclaşl:ınlıın lıa z d:ınııııı ıııii -

talC'ııl :ı rııı n tamnınile t·evap vrrıııcyi ııııulınuı;; 

isem ku. uı·ııma b:ıkm:ısınlıu. Notla.nm karrştr. Za
mnn da gcc ikti . Znt en venli ğim cevap lar biı· derece 
ııınnnıiclir. Hrpı:ıine miiınkün oldnfi·n kadar cevap 

\'t• ı·ııwğ'l' <::ılıştmı (Soldan rılbşlar) . 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğ·la )-
ı\'fnhterrnı ae:ık:ıc1nşlarnn F'cthi Heyefendinin isti 

zıı lıııı a eevap vE'r· iı·l<eıı hakiknteıı cevıı plarrmrıı ve 
siizlrriıııiıı mülnyiııı o lnı ıısrııa ı,:ok ı:nlıştım. J;etlıi 

l {ryefeııcli lıili\kis ı·eyaplnnııc1n lı:ınıı karş ı pek şicl 
clrtli oldnl:ıı·. Nutukla rıncla hınıiınler in clc, Lıi

ıııa keııdi frrkıılıı ı · ı ımısrııd:ı mül'tc c ileı· hıılııııclıı 

ğ'nııdaıı hıılısetmiştinı. l~\' f't hıı hir lı:ıkikattir . 

J';ıl;::ııt. o frrkndıı ıni.irtecileriıı lmlnııduğıı cl:ılııı lıü -

Bıı nasıl kılbil i t:ısnn-ıırdnr \'(' böylr bi ı· fr rk aıırn yük hir hakikattir. Hnııl:mn kiınlrr o ldu ğıımı 
vlirnt ' hulnınsrııa nasıl inıkiin tıısnnnı· et.krsiııiz. kentlilerine haber V(' t's iııl rr tliye H:ılk l<'ırkıısıııııı 
Buıııı biiyle ııı·zıı etmek dt>ınck '['Lirk i yı•de mıılıalif kitıılıeti nınuıııiyesiııe lıilclircliııı. <,'ünkü. L'vvelrr 
bir frrkanııı vüeııt hıılnı:ısııır ıııuhııl krlınak th' nwk- l<eııdisi ile ar:ııııızda böyl e kararl:ıştrrı]nuştı . Eğer 
tİı '. Ef<' ndikı· lııı hakikrı1t•ıı nııılıaldir. Biz lizt•ri- lııı kürsiit1(' hmnda lnılnııınryıııı at1nmlarm 
miz\' ııltlrğ- ımr z Yıızif<•,,· i \'iı·ılnıı d:ıiı·l·siııdt• V<' hlit iiıı isinılrrini ıııt'Vz tılıııhs <•t ııı rk ıııut :ıtlıııı olsııy<lı 



- 381 

Rasih B. (Antalya) - llı·le 'l'ürkiyı·ıll'. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Devamla) . 
l • 'etlıi lw.n•ft•ııdiııiıı lıelıl'ml'iıal hi.iklıml'tt' geı,;ı'ıwk 
istl'dikleriııi de iddia ct mi~ dl'ğilim. Yulııır. ın·o

pngaııda .nıpılırl\l'll bu noktaya iı:;ard l'ttim . İımı 
ili' i~m·l'l dnwk iKtl'dim. Y ap ıluıı propagcıııdıı llalk 

- ddtniııı lıııradadıı·- ::;iıııdi lıirı·r lıiı·er okur
dıını . :-;eı · lıı·st ı :ileı· a ı ·as ıııd n. talıil lıir f;Ol' 
ıı aıııııK lu nıtuııda~laı· iı,;iııde keııdikı·iııi ta , l'K.

ki . n' Sultaıı Hııınit zaınaıııııdaıı kalın n eaKuslar , 
lıiyıııı etlı• ı·i silbit ıniieriıııln. ıııı• ı:;rutiyd zaıııaıuıı

d;ı iı ticulari l c ınü~telıir ~u Inı hinıKel('l'iıı , eerniııı i 
;ıdiyc mül'!'iınil'riııiıı , ıııcılıklıııılarıııuı, kıı<;akerlarııı l •'ı ı·lwsıııuı da ğıtılaeağı ~.;i.iııkü oııuıı lıcıııisi Yt' mü
ıl<ı lıuluııılu ğ' ııııu l\t'ıHlikri de tasdik eıkrlerdi . Oıı- ı ·ssisi olan (i azi Jla zrdleriııiıı artık Halk l •'ırka 
l u rın listes iııiıı lıir sun·t iııi kı.:ııdileri ııt· takdim ede- sıııı sennl'diği n· Halk l •'ırkasınu ist iııat t·dı•ıı 
(·<·ğ· irn . l);ılıili )'t' \Teki'ı il'tiııiıı eııdi:;;l'tll' n· bunları isım·t l'a ı:;cı JlüHtnı l' tiniıı az bir zamanıla islmt \'lli 
t;ıkiptı· lıaklı oldıığ·uını gii ı·ı·ee ld ı; ı·ılir. Halıusus lvı·l'ği siiyleııi,, · o ı·dıı \'l' bııııu siiyliy\'ııkr kendi ar
l • 'l'tlıi lk ,vd\'ııdi g; ı ~.(· j('l<•rt~ olnıı lı<•y;ıııat ıııda lı;ıı,;ı kaıln~ları idi. Buııu ima dııwk isfedim .' l•'ak cı t 
rı·y \Tren nıtanJaşlar fırkaınduııdır dl'di . Böy le aıılııı·l;ıı· diye snrilı söykmı·k isti'nı edirn. Y ol~i-ia 
olduğu hald e nıısıl oluyor da kendileri benim fıı· - bi ı· Fırkui siyusiye elbette me\·kii ikt idarn · ge~ mck 
kayı teşkil eden zevatın kaffesi cümhuriyctçi, lil- ister. 

yiktiı· Cliyorlıır vı' lıu cesıır·eti kendil erinde nıısrl Nıısr l olııyorımışta kii.1'lükr lt'lıiııde yap ılan hir 
ı,uluyorlııı · . l ·'ırka efrndıııııı h ir ddteı· < l e ıııukıı y- siya:wt i kiiyli.ileı· tnıııını,,·o ı·mu~, bilıni,,·o ı·nıu~ ? Hıı 

,vet ol ııt ad ı ğ· ıııı n,l'lıi z;ımnııtLı im kürsi.icl<' tekrn r kii.l'lüil' r Inı kndnr akrlsır-1 idnıksir. mi inıiı:;il'r. fi\· ~ -

1'11 ilt'l' ki lıqıs iııi tııııı.vanınııı. J)n ı..ı:iiııkü ııntnk - hi Bı·.n·feııcli Inı g· üıı billıussa ııutuklaı·ıııııı son lds
l;ıı·ıııııı hillı ns~ ;ı Inı kısıınlnı·ıııı iıililh;ın• <:ok nıiite- nııııJa lıukilwtl'ıt ~;ıyaııı dikkat bize bir hall'li rulı i

ıı;ıl" " huldııııı. l·'l' thi 1 \eyel'eııdi hnkikntcıı ııutu],_ ye t;ııııttılar. J\ laııtıkl annııı i(·;ıpl'ttiği v eı,; lıilc keııcli 

l;ıı ·ıııd;ı şaloıyı, l fıtift' .' · i Sl'l'i,l'oı·l;ır. Ni.ikte penlaz klıiıH' olarak mantık kaiclcl e ı·ini değiştirdiler . Her 
olıı,,·orlar. ll er ~l'~-, lıer Ş<' .' ' bizde bulunm, kesin bildiği n • burir. olan hakikatleri kendi isteLlik

Ha 1 k l•'ırkasrmln bu hııımar. , lkd i. C: ayet 1 ahi idi ı ·. leri g-ihi giirüyoı·hır . B ıı kiiyl ii siyaseti lıakkıııda 
J !'n lk l•' ırkas\ miida.faııi Jıukuktaıı intikal dnıi:-,ı , kanantleri bahusııs Ti.irl,iye kiiyli.ilerine yapılpıı ey i
bir ~ok sü zgcı,; leı·deıı ge\;ıııış , büyük inkilılplar lik , demogoji~' l' as la müsait değ ildiı·. Türkiye kö~·
y;ıpnıı::; vat<ınJH'l'\ ' l.' l' lıir zünwcd ir. Fakat , Fetlıi lüsü iı,;in yapılan ieraatııı esası doğrndaıı doğruya 
l k,n·f'~·ıHiiııiıı fırkasıııı te~kil eden zenıt arasmda temiz n saf nıtaııpt'n·crlik l'l' milliyl'tpeı·v erliktir· . 
;ıı·r.dtiğ·iın gi lıi , ıııiü· riııılerd e n arzet tiğ·im g· ilıi ı;;i.ip- Kiiylüyc· yapılan l'yiliği ıı haz l'l' zel'ki .ntpanl a nıı 
IH·Ii adamlu r <lıı ,·un1ır , ıııalıkümlaı· da YHl'tlır , ya lııı z kendi Yiedaıılannda kalır. Bu bir ideal me:se
ıniiı·tl'< · ill't' dt• nın! ır , l\Onıuııi stil'r de Yıı.ı· lır. (,' üı ı- lesidir. Köylünün hııııu sokaklarda, İzmir nht ı ml a
k ii , Sl'(:nll'ğı· nıkıtlan o lmaılığ·ı gi bi t\'C'ri.ilıl'ye •_k rıııda bağn·ıııasr ihtimali yoktur. J\Icscla: Şekcı· fab-
za ınııııları olınaınıı;;tır. l k,·ı;;iı·nw olarak ıılııınıı ~; - ı·iluılıınııııı te::;i,;i kiiylüııün ~k ııd'ine yapılını::; ik, ., 
tır , oıılanıı ;ı ras ındaki bir yolıazla bizim aramızda tisnıli h ir :s i,nısl'ttiı·. Fakat, kiiylü hııııuncy ilikleı·iııi 

nıl'dt'l'Sl' talısili giinnü::; bir zııt <ınısuıda ~ok bü,Yi:ik derlıul anlar ııır n yapan lan takdir eder mi ? Zatl'ıı 
l'nrk 1 · ardıı· ( N m ro sesleri ) . Bizim aramızda ml'd- biz nıtani hiznı r tlerimi z i t· akLliı· l'dilsin di~·e yapaıı
ı ·t·sı· !ahsili giiı·ınü~ olan r-at 111 L' mııri~·et Yı' sıfatı sa- l anlaıı dl'ğiliz. K eza şinı eııdifc l'lt'l' cloğnulan cloğ·
bık as ı , lll' olmsa obu ıı lıilfı fl't iıı ilgasıııa bizinıle nıya kiiyli.i istilısuliltmrn ııakli i <.; indiı:. Fakat bnnu 
lwı·aiJl' ı: kanıı· wı·miştiı·. Hil 5fetiıı ilg;ısım hıı kür- köylü derha l idrcık edebilir mi ~ Aşan ı·efediiC'ıı 
siidc lıi z im kadar müclafua e tmişti ı ' ( AlktŞiur. !ıra ·ı·ı! köylü a~arııı kalkınasmrıı eyi oldıığıınu anlaması 
sesleri). Yeni kuıııı ııları htmıda bizinılı• n ' bizinı iı.;iıı Ü(: sene beldemesi lfiwn gr ldi ve bıımııı hııdi
ı , adar müdaf;ıa etmiştir. Bu gün bizLlcıı a~ · n olaıı sı ıı:ııı eyi olduğuını hic; bir nıkit lıi c; biı· yerde 
\'t' huııl a rdaıı dola..n lıi ze al eylıtaı·lık ~ · dcııler , sii,,·lem ecl i w siiylemi,,·eeektir \'l' zaten sii~r l emel ı.: ri 
lnuıl a n kabul etmet1iği i(:iıı bizden ayrılmıştır. El- ve takdir edilmeleri i ı,; in de yapılmamıştı r. 
lıt·tll' ki bıı ikisi aı·aşrmla bir f m·k olmak lilzım Fl'thi Beyefendi ; elikkat dtiııı. Frrka l ar ııı a al
gelir. Fethi Bl'Yl'fendi bu faı·kı görrni,n'cek liberal- ftdileıı bazı knsml ara hakikat eli bmada i ştirak 

lik m iLlit? J~ük fıııwt,e gc~.mek : ik.rindc istiea l etm.i::; l ettiler .. ~nıılardaıı bi.ri ."e bilhassa en ı;ok ı ıazarı 
oldıık l a nııı ım a ederek so,Ykınışt ıın. Hn lıaııgı bır dıkkatımı ve hayretımı eelbeden c ilı et propagaıı- . 

f'ıı·k<ı i s i ~·as i ,\ ' l' ll i 11 g-ayes i belıl'ın hal Ilüklınıl'l e ge~ · : Lla n· demogoj ide giisterd i k leri büyük malıard 
ınekmi~ , lıiı· defıı , IHı mutlak bir kaitlc deği ldir. o lmııştnr. F ethi Beyefendi bu güıı buradaki beya-

•' 
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natlaril€ (Parfe Dcmogog) oldular. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Teşekkür· eder·inı. 

Şükrü Kaya B. (Devamla) - Mesel~L arkada

~ıın Yasrf Bl•yiıı heı· lıaııgi hiı· ııd li ye ka<.;kııılarıııı 

suretle oluyor. Miti nğl er oluyor, arzuhaller 

vL•ı-i li yor. Belki lıu ıııerkez.Lleıı vcı·ilmiş lıiı· cmrin . 

netieesiclir de liın, bunu şiddet l e reddettil er. Ba

ıı ı ı ıı i t o l aıı kı~ ıııı i~;tidlül tnr·ikil e Jınldnlar ve l'nıir 

g-Ö~tl·ı-ıııek i ı,: iıı tııv::;ifinde yıı l<alıksız dediği , kuıı- 1 · eı·ıııe ıııaxıılıııı ku·k defa tekrar l'ttilc·r. 1\ c ııdileı-i

< iur : ıxız dediği Vl' bal<lm \:ı pl a kl cır demek istL·<liğ·i ne i::ıtidl;ll t ı ı ı· ikik ııtfoluıııııı \'ıııiı-i deriıni ı ·f•ddett i 

aclamlan derhal ele alarak ve bunu fakirlikt e ve l e ı·. Dürüst adanı l nı· hüyl e şey l e l'i yapmazlar bn

yol<sullnJ;Ja tefsir ederek bu biçarcierin zarurct in i yrırdıı l ar. Kendilerine yakıştırmadıkl arı şeyi ne hak

,·e tazallümünü krennüın ettiler. Bu demogoji değil la başkalarına atfedeb ilirler. Idare memul'ları ka

de nedid Adanalı Akif Bey\' liderl erden dediğim ııummzda olsa amir lerinden a l dıkları emiı·l eri ifa 

ir; in kızdıııız. ~)ünkü 1 i derliği kendi lerin e münhasıı · ederl ermiş (H(tşıt :sesleri). B en tahmin l'diyornm ki 

bir sı f at telikki eder ek nı çın başka bir va- ve kat ' iyen eminim ki Fethi Bey ·fcııdiıı iıı Da h i 1 iye 

ranclaı;~ın da lider olabi lmesini kabııl etmiyor- Veki li YC hatta nazıı· olduğ· n zamanlarda Llahi da

lar. Hü.rriyet telakkisinck bi r zamanlar beraber lıili y e memurlan lı i c:.; bir vakit' böyle han·kct etmc

olLluğumıızu , ancak kendisi ayn i m evki i muha- miı;dL•nlir ( Bmi'O seslc·ri ) . Dahiliye memur l arının 

faza ettiğ i lı alde benim geriye gittiğiıni ::;öyledi- baı:;rııa ııınlıt'l'lif d evirl erde nasıl ~mirl er gelliğini 

ler. Ben hiç bir vakit. liberal olmadım . Ben her bilmem. Fcı kat hen kendimi pek eyi bi l irim. Ben 

vakit milliyetçi ve devletçi olarak ka ldım. Bn gün bıı meml e],ett c kııııtıııu h~ı.kim kılmak, ]ı(•r yerdL' ve 

de dev l etı,;i ve milli~rctr,;iyim. Hiiı'riyetp('J'H'l'l ikte Jıerkl'Xl' k aı·ı;;ı , lı~kim kılmak ı <: ııı icra. m t• ,·ki ind e 

de bize tekadtlüm etle m ez ( Bmvu .~ esle ri) . ( Alk't~- •bulun uyonıın . A ntalyada bı ı lıadixc l'Slla ·ıııda 

lar) . rcy vermek, istihy cı l edi l mi ş . l~fl'!1d im ; hekdiye-

F ct.hi Bey d e Halk Fırkasından idiler. Sıfat- de toplanan vatanda:~ lar arasında r eyini CYvelden 

larıını ve me\·ki lerini değiştiren ve sağa g iden ku l lanmış zenıtta l'ardı. Hutta efenelim belki ya

Fethi Beydir: Devletçi likle milliyetçi l iğin , libera- ı·ısı bunlardan ibaretti. K endil erine safdi l fl cme

li zm ile arasmdaki fark l arı da bilenlerdenim. Eğ·er elim. Aldıkl arı her habere kolay inanıyoı·laı· de

F ethi Beyefendiye, anarşiye doğru gidiyorsunuz diın. Bu hadise de sözüme bir delil Jeğil midir. 

ded imse maksaclım kelimenin manayi lC1gavisi değil- Fethi B. ( Gümüşane) - Demek ki diğel' ıus 

diı:, manayi · ılmisidir. Çünkü anarşistler d e L iberal- fı rey Yermemiş, bunlara ni t; iıı r ey verilmi yorcla 

lerdir. F ethi Beyef endi vesikaların layınetini ölçer- dağ·r tılıyor . 

ken de iki nevi ö l ~ıü kullanıyorlar. Bir· ınuhatabrnm Dahiliye Vekili B. (Devamla) - /u·kadaş l :ıl' ; 

vesik a~rıun ölçüsü, bir de kendi vesik al arının ölçüsü hepimiz tekral' t ekrar söyküik. Ben ra por lar ok u
Adana ve Anta lyada her hangi bir vatandaşın yaz- clıım. Hakikati yiııe anlatamadını , elimden ve di

d.ı>·ı hususi bir mektubu, bütün aı·kadaşlarııı !imd en geldiğ i kadaı· Jı er şeyi size v esikal a. ı·ill' an

mütaleatmı res::ı i ra.porlan, müfettiş raporlarını, latmcık istedim. l srar buynnıyorsuııuz .anlamak is

hülusa kuyut ve vesaiki resmiycyi tekzip için temiyorsunıız., ben btmdan dalıa fazlasını y apamam 

kfıfi gördüler. Bütün deliHere karşı onu biz. e arkadaşl arınıdan bir isi il e m ııtabık ka la m adığı

nasıl kat 'i g ibi gösterdiler. Ya.ralanan zatm ken- mrzı söylemişti n iz. Galiba ası l mutabık kalama

dinden al dığımız telgraftan kendiler ine bahsettim. dığınuz cilı et hakikat olacaktıı·. Kendi isiml r rin

Bi·r iskemle ile yaralanmıştır dedim Aclanada d en bahis buyurdular. Tabii zatl mesel cdir. tek

müınessill eri o laı:ı. bir zat bundan bahsettiği r ar etmek istemem yalnız a.ceba bir tck 1'\'ye ne 

için hayır efendim. Onu bir jandarma neferi kadar elıemmiyct veriliyormuş ki F ethi B ey ı-ey

yaralaınıştır dedi ler. Bfendiler: bir 'l'i:iı·k kuman- ler ini hassaten ayırmışla.rdır . l)ünkü keııdil •rine 

dam hic: bir vakıt hakikati tahrif etmez. Kumcın- en yakm olan bir zatin şüphesiz Serbest Fu·ka 

dan vak ' ayı olJuğu g-ibi tasvir etm işt i r ve o vak 'a lehine verilen r eyi kabul edilm i ş fakat Fethi B e

bir hakika.ttir. Benim, in t ih ahat dolayisi l c iclıır·e yiıı rl'yi F ethi Beyin r cyi o l_duğıı için kulml etli l

:~ııı iı · l er in e biı· enı i l' Y e l'mi~ olaeağ·ıınr, idal'(' amir- nıeıniş. Acıılın l•'('thi Bey in rey l eriııin diğ·pı· l ' atnıı 

leriııiıı yek ıı ıısak olan ta rz ı h m·<' ket iııden a ııl a- Llaşlıu·ımn rryiıılleıı fazl ıı lı ir lıaysiyl't. lı i ı· fıızi ld ; 

dı ğ·ı ıı ı ~;öy li yodal' . 1\k~:; ini islmt ett inı. Y iııc bir kuneti mi l'aı· . Y oksıı Zati r\ l ile ı·iııiı ı rry i kıı·k 
israr ed iyorlar. Halbuki ben kendisin e a ı·slan knvv·etini mi lıaizdiı· , (1/cındcle ı) . 

naz.ire olsun diye sizde her şey ayni H em demoknıtım eliyol'lar hem d e rcyl c riıı e di-
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ğer vata n da:;; In rı nk ind \'1 ı faz la bi ı· kıynwt izafe e- n d i ı; öl<.; i.iı;;meğe lı er zamaıı lı azı n m. F et h i Bt>ye
diyorla r. Val;ıa lilı cru l lik daima drmokmtlık değil- fendi Antalyada kil eri balısdmiyonım , seninl e öl
dir. ]<~ğe r F ethi Beyin ı ·< ·y iııd cn ha1ta mütal ealarııı - çüı;;ürüm. F ethi Beyefeııdi yr burada bir sua.l sor
tlan iti nız l a rı ndan, tl· rıkitlerinde ıı ~ekinmescydiın muştnm . ' iye rcYa.p n'l'm cdil cı·, unnttumu ~ Niy · 
kend i fırk a.mız tarafmdan rr.e lıus yaptırarak karşı- oraya temas l'tmcdil ed i\Lenfaa ti :;;ahsi yeleı·ini t c-
ınıza muh ali f ul ara k ı.: ık a l'm azJık ( Giiriiltiiler) . min edenler kimlerdir ? Bunlarr izah buyursunlar, 

Fethi B. (Gümüşane) - Sa yenizel e oldu. benim de söyliyecek sözlerim va ı· . Oırıın için F eth i 
Şükrü Kaya B. (Devamla ) - H alk F'ıı · k asııw Heyefe n li , Hay ı ·ettin Bey<•f<•ndi,vl' <·evap Hrirken, 

nı e n :;up ıııünt eh i pl c ı·in rey i il e olmuştur·. Ji'ethi Ra:;i ha sorun diyl'nwzs iııi z. Bıı noktai t ashih eelc
Bey efe ndi ııut u klaı·ııııı ı so mında lı e niın el birli ğ· i ccğiın F ethi B rydendi : k a ı·şıııızdaki arkadaşımz, 

il e takbih edilnı t> ldi ğ iıııi t e kli f lıuy urdulal' . Takbi - lı aysi yeti l e kim uluı·ı;a ols un hi <.; bir vakit kimseyi 
hi n ınana srın af rd e ı·s ini z :ı ıılı yıımadını. Ben bir· oy natm az, her vakit ic,:iıı a l nı ac:ıktır. F ethi Beye
mckt<'P c: ue uğu d cğ· ilim Vt' siz de bir inziba t ko- fend i ; medreseLl e tahsil g-iirmü~tür buyurnyorsu
mi:;y oıın dPğ il s iııi z zanııcder i m (!Iandclc ı') . Nas ıl nuz. E,·et Bcyrfcıı d i ; Medresede tahsil etmişim. 

t a kbilı edil eeeğim w ne di ye üıkbilı edeceksiniz ~ an - F' <ı:ka t bn a rkada~nıızrn kalbi de, alıır da sec iyesi de 
lıyamadrın. Ben F ethi Beyef endinin kendisinin hil - hcr vakit i ~ in temizdir F ethi Beyefendi : (Barvo 
ıni ycrek aldığı ve ~-:.ı.Iıu t kcııdi:; ine haber verilme
el en fLrkaya g-i reıı zt' va tın <.ll'mog-oj is inden şikaye t 

ediyonım . Şimd i de bııı·ada kendil erinin bilhassa 
bunu yaptıkl anndan şik ~ yl't e<.l eceğim. 

Kfcııdikr, iııtihabat bitti w mu amela t kantın 

dairesinde gcc,:1 i, şimdi b rninı l\[ecli si Aliden isti -

ses! eri, rıllnşlar) . 

Hayrettin B. (Balıkesir) - E fe nd im F ethi Bey 
cl e dil e ı· l~:i t eşkilatmuz ic,: ind e tekk cler e ınrıısup 

in s:ınlaı· yoktuı· , acıılı a lm söz l e ı· ind e ıı 1-:nsıtlan 

tıı ş ı· a teşkil atinn m ıdır ~ 

Ali Fethi B. (Gür.:ıüşane ) - 'l' :ılıi 'i. 

ycct'ğim şry iııtih a ba t esııasındaki dürüst irra atrııı Hayrettin B. (Devamla) -O halde mi safir ol
,.c beyana tım h ak kıııda itim ad ını z ı ta lep etmektir. dnğuınız ev B:ı lık esirde kimin ev i idi ? 'l' ekkeye 
Eğer arkadaşl arınını dah a. soracakları ı:malleı·i vaı·

sa, hepsine biı 'l' t' birer ve ~imdi cevap verebilecek 
va.ziyetteyim . Riitün flos?a larrm buradadır . F akat 
l\Iccli si Aliy i daha faz la i z ' a~ etmek ist emiyorum. 
Eğer F ethi Beyrfcnd inin de daha bir şeyle ri kal 
mış ise cmirlerindeyinı . Yalnız benim de kcndil c
riııcl en bir ri cam var. Hakikatiara in an sınl a r . 

Reis- Bfe ııdiııı . müz:ık e n: nin ki f nyet i hakkın
da takrir vardır. 

Rasih B. (Antalya) - Rei:; Paşa Ha zretl eri. 
şahsım mevzuhıılıs olınııştm . Biı· iki ııol<t.rıyi tas
hih etmek iste ı·im. 

Reis- Müsaade edini z efrntlim, :faka t takriri 
r eye koymadan 9Yvel sözleri yanlış anl a şılan baz ı 

arkadaşlar vardır, t ekrar söz i steınişkrdir . Bina 
ena lpyh da h ili n i zamııam eyc giJ l'e bu m·k ııda~lara 

yanlış anlaşılmış sözlerin i taslıih etmek i ~ i n ~öz 

vcrecegım. Onlarda Ra s ilı B ey, Hayrcttiıı B r y, 
Ali Bey ve Vas ı f Beylcrdir. Buyurunnz Ras ih Bey ! 

Rasih B. (Antalya) - lV[uhtereın efendil er, va
kalanı, tahkikatlam temas eden bryanatıııı üzerin e 
l•'etlıi Beyefendi r ed ]edecek bir şey bul a m amış. 

Ne desin Rasiha . Düşünmüş taşınmış medreseli 

mr nsup, t ckke şeyhinin , k n dıııl nr şeyhinin evi ve 
drrga hr idi. 

Ali Fethi B. (Gümüşane)- Hir d efa nıcıııl ek et-

te tekkc yoktuı·, 

bi ı · türk evidir. 
yoktnr. 

misafi r o lduğum cv pek güzel 
Bu söz mah za i ftir· a dıı·. Tekke 

Hayrettin B. (Devamla) - Hrıı Balıkesiri sen
d r n cy i bilirim . Bu Ank:ırada biıı kişi il c o cviıı 

tckkc olduğunu saıı a ispat ed ebilirim. 

Ali Fethi B. (Gümüşane) - Şu hald<' beni de 
ınüı·itl e ri ıneyaııına k ayded eceksiuiz öyle ııı.i ~ 

Hayrettin B. (Devamla) - Şu halde se ıı yan
lı ş yola sapıııı ş oluy orsun . Ralıkesirele Serbest 
Fırka ka. tilıi ınrR ' ıılü ınücııde l e i mi lli yed e yat·a
l :ı ı ın ıış t.ır dedin iz. H:ı yrr ; mücackl ei milli ye l e ihra
him Süreyy a Efr ndi yar:ılarıın:ıııııştır. Yaı·alanmış

sa hangi ceph ede yaral anını~trr. Sornyorıını . Müea

clelei milli yede İbrahim S üreyya E fe ndi yaral a nma
mıştır. Çünkü milca delci milli y l'ye iı;;tirak 1ıncmiş

tir. Buıın arkacla~rmız Naki Bey biliyorlar. lbrahim 
Sünır·i E fendi casustur B cycfendiler . 

Ali B. (Afyon Karahisar) - Ni z:ıınııaın <'i da-

evet FctJıi Bcy l'fcndi medre. eli y iııı , o ı·ada tahsil hiliıniziıı 88 inı:i maddesinin okuyorum : 

ettim . Fakat o Anta lyada mcvzuba hs l'1t i ğ iniz ı « Madde 88 : Tahr·iı·i bi ı· nntkuıı kürsü üzerin
adanıl arla değ il , s izi.ı ıl c see iye iil ç:üşmeğ·c f eraga ti den okunması veyahut k fı tibc okuttunılınasr ca-
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izdiı< Fakat okuma müddeti yirmi dakikayİ geçe- ııutuklal'lncta bııyıırdukları gibi; öyle prensipiere 
ınez». ve öyle frrkalamıııı t eşkilinde esas olan Imidelere 

lzahat verruiye hacet yoktur. loııd.rus nıütare- istinat et miş değildir. Bu veya şu şekild , teşel;kül 

kenamcsini imza .iı;in giisterdikleri sebep cepheden etmiş muhtelif anasınn toplaım1asuıa istinat eden 
hir takrm kumandanlarm mütareke yapılımısı hak- bit· propaganda mrveut tnr. 
kın<.la müracaatta bulunmalarrdır . O günü yaşıyan- !)ofö rh' ı' belediye reisiııe kızgnıdılıır·; belediye 
lar çok eyi bilir·ler ki evvela ha r·bi nınuıııinin so- reisinc r ey vermenwk iı;in ~erbest Fırkaya girmiı:;

nuna doğru o zamanm Başvekili olan sadırazam lereli dcınişt im, yoksa şoförlcr ve arahacılar tabi
Avrupaya seyahat etmişti. Bunu ne i c; iıı yaptığı- rindeıı başka şey kasdetmcdim. Şu veya bu sc
m kendileri ele pek ala takdit· ederler, :;;adrazam bir bcplcrle muhalefette toplaııımş olan kafileye isti
sulh aramak ıı;ın seyahat etmişl erd ir . Avde- ııat eden bu propaganda mcvzuudur dedim; yok
tinde Sofyaya uğradığı va kıt Bı:ılğarlann bozul- a kendi pr 'ıısipleri ve kendi kaidelerine göre bir 
muş olduklarını görerek İstaııbula dönmüşler ve pı:opagam1a yapılmamıştır. Netekim onu izah için 
lttihadı Tarakki Cerrıiyeti mütarekeyi ve her tür- demiştim ki ; bir belediye intihabında muvaffak 
lü şemiti kabul etmiye sevketmek istem i şlet'd i _ve olabilmek i<;in belediye vezaifine taalluk eden i ş

bu bie hafta kada r müzakere edilmiştir. Nihayet ler üzerinde propaganda yapmak lazım gelir, evet 
kabine i stifasım vermiş ve o panik neticesinde Fethi insanlar eyi ekmek yimek ister, binaenalcyh bi
Bey de dahil olduğu halde onl arın şn emellerine zim heyet ı·eisi iktidara gelirse belediye azası 

bir vasıta olmak üzere hzct paşanın riyasetinde ve reisi olnrsa furun larda ekmeği daha güzel <;ı
bir kabine teşkil etmişlerdi. Nihayet Türk mil- karacağız; daha eyi pişkin yaptıraeağız; fıkaraya 

letinin, Türk vatanının tamamen inkısamrna, kömür dağıtaeağız. Hastalara meccaıı n ilaç vere
inhil aline karar vcrmişlerd iı· ve mütarckeyi kabtıl ceğiz, yollan asfalt yaptıracağız, tanzifat ve ten
etmişlerdir. Hakikatı tarihiye budur. Bir t abm virat i şl eri l c uğraşaca.ğız gibi müsbrt sahada pro
kumandanl arrn müracaat ettiiderine dair hiç bir paganda yapılması lazım gelirken meııfi bir takım 
vesika ibraz edemezler, bunun aksine dair sarih safahat üzcı·inde daima t cuavi.izkar vaziyct alım
ve açık H eyeti Celilenin ma.lümu olan vakayi zik- yor. Iitck im şoförl crin belediye r r isinc kızgrn 

r cdebilirim. Evvelki seneki Halk Fırkası Kongresm- olması dola yısi l c onlar da fırkaya yazrl m ış ve Ser
de Büyük (}aziııin büyük nutuklarrnda Mondros best Fırl;;:a lehinde rey vermiştir. 

mütar ekesinin nasıl başladığını ve ne saflı a l ar geçir- Kapalı zarf meselesine gelince; zarflar clışat'lda 

diğini ve ak itler inin ne şekilde müracaat ettik- şurada burada yazılarak heı· kesin eline veri lmişti. 

lerini oı·ada sarahaten görürsünüz. Büyük C:azinin Rey sahibi olan r eyini yazmış değildir. Onun 
Mondros miitarckcs inin Tüt·k mill etini nıalıve doğ- rcyi dışarıda yazılm1ştrr, kapatılmrk ve git bunu 
ru götürmektc olduğunu sarahaten ! zzet Paşaya ver dcnıniştir . !şte bundan dolayıdır ki rcy sahib i
İhtar ettiklerini de orada göreceksi niz ve buna da- n nereye o·idiyorsun deyince iı;eri gidiyorum di
ir vesikalar Hakimiyeti lVIilii ye cıazetesinde de in- yor. Zarfrıı i.ç:indc ne var diye sornyoruz. Bilmem 
tişar etmiştir. efendim, diyor. Daha fazla taseliatta bulunmağa 

Ethem B. (Samsun) -Efendim ; bendeniz (ti- lüzum yoktur ( Allcışlar). 

Hl.vet huyurulan nutuktan bir fıkt'a) tabirini isti- Ali Fethi B. ( Gümüşane) - }\1:nhterem arka
ınal ettim . Fethi Beyefendi bunu istilıza diye tef- daşlar ben intihap neticesindeki yo lsuzluklar için 
. ir ed iyorl ar. Benden evvel söz söyli yc ıı arkada- açılmış olan bir müzare ile asla alakası olmıyan 
şımrn okuduğu ııizamnamenin seksen s0kizinei bir mevzu üzerinde huzurunuza. tekrar gelmiş ol
maddesi vardır. Fethi Beyefendi İsti za h t akı·iri- duğnınclaıı dol ayı affinizi rica ederim. Oda l\1ondu
ııi verd il er Ye takrir kabul edildikten sonra da ros miitarckcnaıncsi. ki ıne,·znumnzla pek alakadar 
burada bir mıtnk okudular, kastım t il ~_vet koli- deği l dir. Fakat Ali Bey bu noktada c;ok ısrar ettik
mmımı ııııtuk yerinde kull anmaktan ibarettir, leri için cevap veriyorum, tekrar ediyorum. H arbi 
okudukları nutukta.n bi.r cümle aldım, arzede- umumi dört sene devam etmiştir . Muhtelif cephe
yim. Bir arabadan bir de rey sahibin in ,·erdiği lerde 18 - 20 cephede :1: sene mütemadiyen muha
zadtan bahsettil er. Bendeniz o şoför ve arabalar- rebelcr ccı·cyan etmiştir . Bir çok kumanda.nlar, · 
dan l~alısederkeıı bazı izahat ve mülahnzatta bulun- bir c;ok cephelerde muvaffak olmuşl ar, Ycya olma
muştum. Serbest Fırkanın propaganda mevzuu,, rmşlar. Bilhassa müttefiklerimizin cephelerinde azim 
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inuimslar, inhidaml a ı · vukn lınlını.ış ve komşumuz l\[uhterem arkadaşlarım, bu günkü müzakere
Bulgaristanda ş imdi hatrrlad ı kl arr gibi, asker peri- lerden her iki tarafın siiy l ediğ· i slizlerdc t elıarıt7. 

şan bir smc•tte P;ı yi talıtlan olan . ofyaya doğru l'ttirilmesi l azım gelen bir zilıniyet vardır. Politi
yürüınüş l erd ir . Düşman . kuvvetleri bit· taraftan ka hayatmda ımıvaffakiyet her şeyden CYVel ira
Edirne üzerin e, İstanbul üzerine, diğeı: taraftan deıı in sağlamlığına itimat \'C imanın sağ l aınlığwa 

şarktan ve garptan nıem leket imizl' nı uzafferane tcvakkuf ndC'l'. Halk Fırkns ı mubtcrem lideri n in 
~ · üı·ümeğl' baş l anuşlardr. Bn dört st•nelik vakayi idaresi altmda Jaima tarihe şeref bahşedecek bii
ve Hüklım etle ı·in yaptTk lan ŞPyler ve kumandanl a- yük iş leri yapm ı şsa bu her şeyden evvel Halk Fır
r·ın yapt ıkl arı ridaller nihayet bil' mütareke il e ka. ·ı azasrnın ve onun mmwd t eşekkülüniin kendi 
n cticelt'nmistiı·. Bn ınütarckt'y i imza etmek hct- ne ı'sine H iı·adesine gösteı·diği itimattım ileri g·el
balıtlığma düı,;ar olanlardan bir isiy im. Vakıa o mişti r . ( Alkışlaı). 
mütarekcyi ben imza etmedim demiyorum, o müta- B ıı itimat nereden başlar bi li rmisiniz siz cfcn 
n~keyi ben imza ettim ; yani l\Iondmos mütarekesi - u i ler · Bu itimat F ethi Beyefendinin iki defa kiirsii
ııi imza etmiş olmakla nwmit'ket in taksim edilme- .ve gelert'k musıl'rane bir surette :;;öylemek istedi
sin e, parça l anmasına siz sebebiyet verdiniz, demek ğ i i\loııdros ınütarekenamesiniıı akti ndcn itibaren 
ve b un u idd ia etmek pekte kol ay lıkl a kabul ve zulıura gelen dim vaziyette tczahür etmiştir ve 
teslim oltıııacak iddialarda n değ'ildi r. A ı i Beycfen- lı n itimattım i !ham alan lar baş l annda U azı oJ duğıı 

di! Yani neden bu nok taJa bu kaJar ı srar edi- hald e nıeınleketin düştüğü giı·ivey e rağmen km
yorsunuz? ta.rınaJ( itinıadııır, imanım, kendi kalplerinde bul-

Meml eket gelen fdfıketlcriıı sebepleri nıuht c- m u::;lardır. ('ünkü Tür·k milletine ist inat ctmiş

li ftir. B ir· çok sebep ler i olaıı bu kadar ınudil bir lerdir (Şidde tli alkışlm). 

meselcy i siz biT noktaya topluyor YC basit bir şek- Al'kadaşlar, kumandanlar ne yazmış bilm iyorum. 
le ifrağ diyorsunuz ve diyorsunuz ki: İşt e F ethi F'akat Türk memleketini en fec i bir iti lfwm kaı:şr
Bcy l\'Ionduros mütarekcnamcsini imza etmiştir ve sııH.l.a, t• ıı ınüdhiş bir inkirazr karŞısında tehlikeli 
bu felaketleri başımıza getirmiştir. Bunu nasıl id- deviri •r yaşarken o harbi umumının büyük 
dia edebilirsiniz; bin aenal cyh bu kadar basit olan kuımından l arrndaıı biri icabmda üzerindeki iini
bir hareketi tekrar etmek artık za it tir zannederim formııyr bile atarak mücadele yapmış yalnız bir 
arkadaşlar. Türk ferdi olarak ı;alışmıştır (Şiddetli alkışlar ). 

Vasıf B. (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; Fet- Bunu yapan Oazi; o zamanki ordu mm biiyük 
hi Beyefendiye dairei intihabiyeml e alil.kadar· olan kumaııdanlarnıdan biri idi. O halde Mondııos mü
mL•sai üz •r inde ve dolayrsil c meml ketin mühim tarclnc>sini icap ettiren ruhu ; biiyük kumandanlu
ve zarurl gördüğü meseleleri üzeridne cevap Y eriı·- ı·rn kalbill(k araınryalrm. 

keıı çok dcı·iıı olan nezahet ve neza keti ne dikkat Bütün noksan vesaite rağmen, düştüğü bütün 
ettim. Bana zahir olan ve ayni akidei siyasiyeyi felaketli vaziyetc rağmen şerefini, ııamusunu 

taşıyan üç yüze yakın arkadaşlarrmTzrn bana ver- ku l' larmak ii; in daima en büyük fedaJdi.rlığı 

diği kuvvctc istinat ederek Serbest. Fn·l<aya karşı , yapmak l i'tz ım geldiğini bilmiyenlerin imanmda 
Muhtcrem a dmdaşll aı· nıcıısnp o l nı11kla müfte- an~·a lım , aı-kadaş l ar; asabiyete kapıJaı-ak cevap ver

hir bulunduğum biiyük bir t'kser iyetin wrdiği mek ve cevap verirken yalnır. şahsmı düşünerek 

kuvvete i. tinat edert'k, zcbunküş · olmak istemem, nı azlrım bir eda iı:i11de daima(iruni ) yaparak, daima 
li sanrına d ikkı:ıt ettim. Yazık ki mulıtcrem muan- alay yaparak ve Jaima arkadaş.lann söy l emediği sÖ7.
zıın F ethi Bey ; Sabık Paris Büyük Biçisi Fethi ler hakkında noktai nazarrna göre isnatlar ederek 
Bey sözl erine başlarken tahrif kelimesini kullan- cevap vermek belki alcHide biı· hitab >t oymmdur. 
maktan içtinap etmed il er. Mill et kürsüsünde n - Fakat · millet. kürsüsü lıu gibi oynn laı'a illet. ola
zaket göstermek İsti yen bir arkadaşma t ahri f kcli - maz eğe ı· alelade hitabct oyun l arı yaparak mill et 
mesini ku ll anmak kudr •t ve kuvvetini kendil er in- l';ürsüsü Ür.l'ı· i ndt' efkan umnm iye ve h alkı yan
de görüyorlarsit bu tarzda bir lisaııı kııllanmanm lış yollara sevketmek matlup ise Vl' bu arzu rdili 
müşkül olmadığım nazan itibare alsrnlar·. Bıı lti- yorsa hrn bundan içtin ap edeceğim. Daha ciddi 
barla şimdi vereceğim cevaplarda hirinei s ind Pıı da- bir surettt• bn kürsüde goruşmeğe Javct. edi
ha şiddet l i lisan kullamrsam Jfıtfl'n ınazur giir- yoru m arkadaşlar ; bir l'da! 'hen ne kabahatler 
siinler çünkü kendileri sebebiyet wrdiler . yapmışım; Efendi IN>, millet vekili olarak dcr-
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aka p ver ec gım bir cevap vaı·dır, isti hza tar- t i yacın da değili z. 

zmda efk5.rr umumiyeyc yanlış bir tarzda hitaİJlar Antalya haclises inden ba. lıi s buyuruı:lark cn a.<;
yapmak dürüst! il c kabili teli f değilu ir (B rava kr rc hürmetsizl ik yapt ığını siiy l ediğ im i n as ıl sa 

scsle1'·i, ıılk1şlar). B ana cevap ol a ı·ak diyor i a l' ki ben i sm i n i lı atırl a ımyarak söyled i il'l'. Söy l edi ğ i m i tek
güya demişim ki Scı ·best Fırlm c:;;kryada ıı müteşck- raı· ediyorum . Antalyada nsay i ş i ihW r tııı ck isti 
kildir. Böyle şey söylemed im . Mnayycıı bazı mak- yen cür 'ctkarl ara karşı a:; k e ı · s c•v kecli lmi ş ve lııı 
satl n.r, husıml maksatlar i<: in mütemadi yt'n 1ıu- askl'I' i cabınd a bu kütley i C<'bn•ıı dağıtmak eın 

sum ctc kine ilim (•dilen t ahrik eelil en bir halk rini de almı şt ır . Fakat ask r rin ıı i:i.fıızu ve o ıııın 

kütl esinin ıı e gib i fer i tczah iir'leı· kar~ıs ııı ua ka la- Türk mill rhıı i ıı ü ıc r i ıı de h ınık1'ığı tesi r t n nı a ııwıı 

ca ğ· ını anlatırk en eşkıya c:ct.csind c Fethi Beydcn- biı · t aı·afa bıra.kıl a r·ak ya. lııı : : Dokt or B ııı · haıı <·ttiıı 

elinin r esim lerini taşıyan \'C Serlwst Fı rkaya kay- B ey n aınmua , heyct.l erim• nı~' n su p olan b ir n daının 
ded il cıı adamlar vardır, dedim. RayL•s iıı de fur iayn mani o lıınduğıııın süy l eıni şt ir. 

F ethi B eye düşen vaz if · sözlerimize karş ı a lay Efendil er ; sözlr ri sar ihti r . B lhctt c• ıa p l'ı:ı geçm iş

edcr bir yaziyet a l ınakt an ziyadl' ya bı.ı nıı r eddet- t ir. Ya ni or at1a 1 ir facia ıııc.vJa ıı a gel ın 'nıi şse Yı~ 

mek cesaret ini ke ıı d il cı · iıı dc gö r·ın ck ve yahut halk da ğılm ışsa lı u , o ııl nL· ııı askeı · c o l nıı lı ü ı· ıııc 

h a.kikateıı f ıı · lw l an i r,:eri s iıı r hıı gibi t al ı ripka.r ve tiııt1en ve askere karşı mu kavemet etmek i st enı e

muım· unsurl arm girdiğinden t ccssür ve tecssüf- dikl er inden dol ayı değ il ])oktor B ul'iıaıı et tiıı 

lerini söy l c ın ekti . Bunu ya.pma dıııız. Beye itaatten il eri gclm i şt iı· . Bir 'Fürk ııı cbu s rı 

Haydar Rüştü B. (Denizli) - Yapmad ı. olarak bir t avs iyeele bu lundum: fıı-kacılrk i şle-

Vasıf B. (Devamla) - E vet yapmadı. Çünkü r ine kapılarak ord unun , asker in yüksek şercf ini , 

belki yarın y ine bu gibi rey ler e ınühtaç olunını en- nüfuzuııu , kudretini , hPr .h a ngi bir vatandaşın 

dişesi vardı. Arkadaşl ar, ıı yazıktır ki ; kendisine şa h si nüfuzil e mü. av i tu t masm ( 13ravo sesl e ı· i , a i
en nezih bir lisan ilc hitaı cdClı bir arkadaşını kı şhı ı· ). Bunun i<; indc bu kallar bar·i z ve sarih J ir 
kend i zanıuıı ea da in• i intihabi yes i ve müntehip- hal\ ikat va l'l\.e n bu lı aki kat:n şüm u ll ü ın a n ası k:r-
ler i karşısında müşkül bir vaz iyete sokm ak zev
kine ka.pıluı. F ethi B eyefendi bu gibi fırsatlar

dan istifade etmek isti yebil ir. F akat kend il erin e 
saminıiyctlc tavsiye ederim . l çt inap bnynl'snnlar . 
Eğcı· bir birimizin şahsi vaz iyetlerini efk5.rı umu
miyede karş ılaştırmak için karş ı karşıya söz söy
lern eğ-e mecbmiyet o lueı;; a. çok eyi bil sinl er ki bun
dan içtinap edecek bir yazi yette dcğ·ilinı ve bu gi
bi hitabet oy unl arm a girerek her zaman bu gi
bi sözl er söy liyebillrim. 

şrs ıncl a biı· muh a lefet. fırkas ı li t1e r·i söz söylemek 
i <; iıı daim a ~ok düşi:i.ıım e k meclıuriyetindediı·. Buım 

unut a ra k şu ta birinima nı z g·örsüııl el': ~y n en iade 
edi yo nını . 

Nluğalfı.ta yn pa rak, demag-oji yapara k kürsii 
mill ett f' bu ta l' ıd a. beyanat ta bulunmak elbet ken
di eı;;ns l at il e ve p re ıı s ipl e l'il e ka bili telif d eğ il d il' . 

· Muhte reııı a l'k acl a şl a rım; y iıı e sözlerimi tev il 
ed f' ı·l e r·ken , - yin e tahirlerini kullaınyorl ar- tahl'if 
et.m eğe cüı·et ey ler·lerken huyutelnlar ki: Ben H alk 

Arkadaşl ar; ben ayakl a rmda hınclurası ol - F'ıı ·kn srnm Reis i Uınumisi olan Oazi Haır·etl e rin

mryan adaml arm r y vermelerinden veya verme- den ha hsede r·k en , ben ve hen im gibi düşünen arkn
meler in den bahsctmcdim. . özleriın meyclandadrr. d aşl a ı · ım kendil erini bu hi mayeden nuıhr·nın etmek 
Vatandaşl a l'In rcy vermek h aklarıdır. Fakat bazı mak ad ııır t akıp ed i yormuşuı . B nnn bana atfetti
fırkacıl ar bıı masum adamları yanlış yola sevket- le r. Kfeııdil e ı ·, C:a ıi g ibi büyük IJir şah siyet in kiın i 

mişleı·dir. Bu aua.mlar r ey vcrıncğe gelm emi şl crdir . hi maye edip etnıiyeceğ iııi lı en lıilıneın ve beni m 
Sandrğrn etn:ıfında r ey vrrmek İ stiyen Türk va- i ş i m drğ· ildiı: . Him ı:ıye kelimesini ıı e kull a rıdım ne 
tandaşlarmm hakkı r eyini ihla l etmek i ~ in gel- Uaz i H azretleri yeni frrkayı him aye etmesin de
mişl er ve Serbest Fn:kamıı emri idar esi al- di ın, ne gaz i H azretleri ni n Se r-lı est. Frr·ka ile hiç 
trnda Bunu yapanlar kim olursa olsıın hiı· nıünasebeti olmaması l azım o·elcli ğ·ini iddi a 
l:ıonjnr·lu , :fıraklı veyalnıt. ayağında kundıı- ettim . E efen clilr, lı e ıı bütün dünyanın bildi ğ i ve 
rası olmıyan çıpl ak olsun, benim naza.rrınd a ke ııdi s iniıı bilmesi çok t a bii olan biı · hakika t i, 
mücrimdir. Türk vat andaş ıdrr diye bütün dünya mutlak ve sar ilı Jıie hakika t i ifade et t im ve ben de 
masum değildi r. Mücriml ci.· i mill et kürsüsünde ı ifade etmekl e bir vaı ife y:ı ptr ğ·ıma kani oldum. 
al enen takbih etmek hepimi zin hakkıdrr, borcu- Diyo ı·l ar ki bu tar·ıda mesc le mevcutsa Gazi Haz
dur. Çünkü, biz bunlarrn rcylerinc bakm ak ih- retleri ka l'şısmda f: rı·ka teşkil etmek muhaldiı· . 
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Ru rnuhal ile çalışmam ınuhaldir, uğraşamaın, hi
ııaenaleyh bunu yapamam dedil er. Sözlerini bu 
millet kürsüsünde söyledi. Bu sözlerini senet itti
haz ediyorum. Muhteı·em nrkadaşlar-ını , Halk Fır
kasınrn Reisi Uınumisi olan Cazi Hazretleri teşek
kül edecek olan bir muhalif fırkanrn faaliyetine 
man i olmak istemediler·. Runu daha evvelki sözle
rimele sarih olarak ifade ett im. Fakat hiç bir za
man Hnlk Fırkilsınm brışındaiı çekil eceğini, hiç bir 
zamrııı . Halk J •' ır·kasını · tı>ı·kedeceğ·ini ifade bu
ynrmadılar. Bu kadal' sarilı bir· hakikat karşısında 
Halk Fırkasrna kar·şı çıkarken onun reisile karşı 
karşıya kalır mr kalmaz mı ~ Bunun takdiri erbabı 
izana aittir. İzauı ;ılan bunu anlar. Bunu ben ken
disine anlatacak değilim. Nasıl anlıyoı·larsa, nasıl 
kabul ediyoı·larsa, nasıl takdir ediyorlarsa serbest
tirler. Fakat arkadaşlar, ben Halk Frrkasrna men
sup olmakla müftehir olan bir azasryrm, onun 
azasr olarak alenen kürsüyü milletten ha.ykırryo
rum; Halk Fırkası.na hiç bir zaman muhalif ol
mam. Çünkü o benim bütün tarihimi, hütün idea
llerimi, bütün heyecanlarıını ve hatırala.rrnu yük
sek sinesinde taşıyor. Çünkü onun Reisi Gazi Mus
tafa Kemaldir. Onun karşısına çıkamam (Bmvo ses
l eı ·i, şiddetli cılkışlaı") 

Yükse Reisliğ·e 
1 - Mesele tenevvür etmiştir·. 
2 - İzahat ve müzakere kafidir. 
3 - Dahiliye Vekilinin izahatİ tasvip ed il erek 

ruzn/lmeyr geçi lm esini teklif ederim. 

Riyaseti Celileye 

Erzincan 
Saffet 

Dahiliye Vekilinin belediye intihaplarr hakkm
daki beyanatı tasvip ve kendisine beyanı itimat 
olunarak ruznanıeye geçi lmrsini teklif ederim. 

Trabzon Rize 
H asan A . Ji'nrıt 

B. lVL M. Riyasetine 

nunsuzluklara dair verdiği izalıat ile Meclisi tatmin 
ed em iyen Dalı i liye V ekilinin hareketleri Meclisçe 
muah ezeye liiy ik giirülerek ruzııamei müzakerata 
ge<:i lir. 

Ankara ıs teşrinisani 1930 
Gümüşane 

Ali F ethi 

R cis - lki takrir verilmiştir. Müzakerenin ki
faycti ile ruznameye geçilmesi teklif ediliyor. Bir
de (lümüşanc Mebtusu F ethi Beyin ta.kriri vardır

ki Dahiliye V ekilinin müahezesile .ruznameye ge
çilmesi ne dairdir. Nizamnamemiz mucibince mil
zakerenin kifayeti ile ruznameye geçilmesi hak
kmdaki tahir· eliğer talu·irl ere tercihan reye ko
nm. Bu takrir kabul edilemezse diğer takrirle
clen Hükı1metin tercih edeceğ·i takrir reye konur. 
Biııaenaleyh evvel~ müzakerenin kifayetile ruzna
meye keçilınesi hakkındaki Erzincan Mebusu Saf- 
fet Beyin takririni reye koyacağım. Bu takı:iri ka- ' 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişt.ir, : 

Mesele bitmiştir. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) -

Meclis i Alinin Dahiliye Vekili hakkında itimat ve
ya ademi itimadnır beyan buyurmasuu rica iediyo-· 
nı m. ( Liiznnı yok seslen:, gii. ı·iiüi.i. leı· ) . 

Nuri B. ( Kütahya ) - Takrir reye konmuş 

ve kabul edi l miştir. Mesel e bitmiştir. Artık itimat 
veya ademi itimat meselesi mevzubahs olamaz. 

Reis - Efendim; her hangi bir sebeple olursa 
olsun her hangi bir vekil itimat talep edebilir. 
Dahil iye Ye kil i Bey ele itimat tal ep ediyor. Tayini 
esa mi il e reyinize aTZediyorum. ( Reyler toplandı) . 

Reyleriııi vermiyeııler versinler efendim. Rey 
toplam a ınt~amelesi lıitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 231 zat reye 
iştir·ak etmiştir, muamele tamamdır. 221 zat iti
ınat ve lO zat ta ademi itinıat rey i vermiştir 

( Alkışla·r ) . 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) -

~on belediye int.ihabatı 0snasrnda vaki olan ka- Me cl ise arzr t eşekkür ederim. 
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Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey hakkındaki itimat ve ademi itimat reyleri 

1 

Hilmi B 
Kadri B. 
Zamir B. 

Adana 

Afyon Ka1·ahism· 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ul vi B. 
Ruşen Eşref B 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kazım B. 
Neşet B . 

Amasya 
Esat B. 

Ali B. 
Rifat . B. 
Sami B. 

Ankara 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B: 

Artvin 
MemetAli B. 

Aydın 

Emin Fikr~ B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Bal·ıkesi?· 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Pahrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kazım Pş. 

Osman Niyazi B. 
Sadrk B . 

Aza adedi 316 
Reye iştirak edenler 231 

Kabul edenler 221 
Reddedenleı' 10 
Müstenkifler O 

Rr·ye iştirak etmi yenler Sfi 
Münhallcr O 

[1timat reyi ve1·enler} 

Bayaz?.t 
Halit B. 
İhsan B . 
Şefik B. 

Asaf B. 
B ·ilecik 

Bitlis · 
İlyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B . 

Burdu1· 
Salih Vahit B. 

Bıu·sa 

Ahmet Müniı· B. 
Asaf B . 
Bakteriyolok Refik B . 
Esat B. 
lVIuhlis B. 
Mustafa F ehmi B. 
R.efet B. 

Cebelibe·reket 
Memet Sabri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankın 

Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çonmı 

Doktor Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

I
Münür B. 
Ziya B. 

J Denizli 

!

Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Haydar Rüştü B. 
iNecip Ali B. 
!Yusuf B. 
l Diym·beki?· 

1 

Ls:ıak Refet B. 
Kazım B. 
Rüştü B . 
Zekai B. 

· Ediı·ne 
(Fayik B. 
Hasan Hayri B. 

1 Şakir B. 
ı Zeki Mesut B. 

1 

Elaziz 
Ahmet Saffet B. 

I Fazıl Ahmet B. 
1Hasan Tahsin B. 
~ Hüseyin B. 
1 Erzincan 

I
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
'Saffet B. 

E1·zwr1.111n 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 

II Nafi Atuf B. 
NafiZ B. 
Necip Asım B. 

1 

Eskişehi?· · 
ı Doktoı· İsınai l Br~iın Pş. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
KılTç Ali B. 

Reşit B . 
Şahin B. 

Gi·resun 
Hacim Muhittin B 
Şevket B. 
Tahir B. 

Giimii.şcıne 

Hasan F ehmi B. 
Şevket B. 

Hcıkfıri 

İbrahim B. 

Emin B. 
Hakkı B. 

İçel 

lstcınbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Doktor Hakh.ı Şinasi Pş. 
Doktor Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Haındi B. 
İhsan Pş . 
Ziyaeddin B. 

! zmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kamil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celal B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
O~manzade Harndi B. 

tsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbralıim B. 
Mükerrem B. 

](ar s 

Baha Tali B. 
Doktor Sadrettin B. 



Faik B. 
Halit B. 

J(a:;tamonu 
Ali Riza B. 
Hasan Fehmi B. 

lüıyseri 

Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhadeddin B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

]( ı rklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

]{ ıı·şehi1· 
Yahya Galip B. 

!(ocaeli 
:lbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kıheoğl n Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salahaddin B. 

Konycı 

Ahmet Harndi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kazım r1üsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim I-lazım B.' 
Refik B. 

Ankarcı 

Talat B. 

Bilecik 
Ruı-;im B. 

Bur:;cı 

Seııih B. 

Adcı·mı 

Kemal B. 

Afyon J(anıhi:;cır 
lzzet B. 
Musa Kazım B. 
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1
Tevfik Fikret B. 

1

/...üittü B. 
J(ii.tcılı ycı 

Cevdet B. 

!
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
,Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B . 

1

11oktor Fazrl Beı·ki B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Maniscı 

Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Jü:mal B. 
l\iitat B. 
Mustafa Fcvzi• B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Jlfcıraş 

Bl'hc:ct B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B . 
Yakup Kadri B. 

Mıığllı 

Ali azmi B. . 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 

Ata B. 
Ordu 

Hasan l<""'ahri B. 
Harndi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Akif B. 

!Ali B. 

1 ,\ tıf B. 

Rize 

I
Fuat B. 

Scıınsun 

[Adil B. 

I
Aii Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 

1 

Ethem B. 
Nusı-at Sadullah B. 

Sii·rt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sıvas 

1 hrahiın Alaeddiıı B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
f:;cınseddiıı B. 
Ziyaeddin B. 

[Ademi itimcıt ·reyi verenler] 

Elaziz 
Nakyeddin B. 

E1·zw·ııın 

1 Gümüşane 

!
Ali Fethi B. 

J(cıı·s 

Ağaoğlu Ahmet B. 
ll.ii.tcılı ya 

1
Nuri B. 

[He uc iştirak etıniy enlerj 

Ankcım 

Aıııasurı 

lsmail Hakkr B. 
Nafiz B. 

(lazi 1\Iustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 

Halit Ferit B. 
İhsan B. 

Ş. Karahisar 

l
lsmail B. 
Tevfik B. 

1 Tekirdağ 

Celal Nuri B. 
Cemil B. 
Fayik B. 

Tokat 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Al i Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

!Hasan B. 
Süelyman Sırrı B. 

Uı·fa 

Doktor Refet B. 
Ferit Celal B. 
·Mahmut B. 
Refet B. 

Hakkı B. 
Müıüp B. 

Van 

Yozgcıt 

Avni B. 
Süelyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
CeHU Sahir B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Niğde 

Galip B. 

Sinop 
.ı:ıcfik İsmail B. 

Şakir B. 
Antalya 

Hasan Sıtkı B. 

Aı·tvin 

Asım B. 
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Aydın 

Dr. Reşit Galip 'B. 
Dr. Mazhar B. 

Rtılıkesir 

Hayreddin B. 
Memct Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin B.''· 

Bolıı 

lj'alih Rıfki B. (1. A.) 
Hasan Cemil B. 

B·urdıır 

Mustafa Şeref B. 
Bııı·scı 

Dr. Şefik Lütfi B. 
CebelibeTeket 

Ali Riza B. 

[Emin B. 
~ait B. 

ı Gazi Antep 
Ahmet Reınzi B. 
!F erit B. 

Giresıııı 

Hakkı Tarık B. 
Kazım B. 

Gümüşane 

Halil Nihat B. 
lstanbııl 

Abdülhak Harnit B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. (V. ) 
Fuat B. 
Hamdullah Suplıi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş . 

Tevfik Kamil B. 

Çanalekale l zmi·r 

Velet B. 
J(aysc ı·i 

Heşit B. 
J(ı,ı'ı~ elıir 

Hazirn B. 
I.Jütfi Müfit B. 

Koccıeli 

lln·ahim B. 
J(çnya 

M usa Kazım B. 
Malatycı 

I Doktoı· Hilmi B. 

1

1smct Pş. (Bş. V.) 
Maııiscı 

Kani B. 
Ma'I'Cış 

Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Al i Mü n if B. 

Samih Rifat B. Doktor Tevfik Hüştü B. 
Hakkı B. tMczun ) 

Mıığlcı 

Şükrü Kaya B. (V.) Çankıı·ı (V. ) 
Mustafa Abdülhalik B. Saranoğlu Şükrü B. 
(V.) : i . Vasıf B. 

1' 

Denizli 
Doktor Kazım B. 

Eskişehir 

Ali Ulvi B. 

Kcıstnınonıı 

Cemal· B. 
Memet Fnat B. 
Refik B. 

(V. ) Niğde 

[Fayik B. 
Halit B. 

Ordıı 

Şevket B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
[Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sıvcıs 

Ncemeddin Sadık B. 
Rahmi B. 

Ş. ll.cmılıisar 

IMcmct Emin B. 
! Tokrıt 
:Bekir Lütfi B. 

'! Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

Trab zon 
iAbdullah B. 
INebizade Hamdi B. 
[ şcfik B. 

Urfa 

I

Ali Saip B. 
Yozgcıt 

Harndi B. (Mezun) 
Salih B. 

Zongııldak 

Halil B. 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 



G - icra VekiUeri Heyeti 

Dördüncü içtinıa başlangıcıııda İcra V ekiller i Heyeti aşağıdaki zevattan mürekkepti: 

Başvekil İsmet Pş. ( Malatya ) 
Adli ye Vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) 
Dahiliye » Şükrü Kaya » ( Muğla ) 
Hariciyc » Dr. Tevfik Rüştü » (İzmir) 

İktısat » :Mustafa Şeref » (Burdur) 
lVIaarif » ·Esat » (Bursa) 
:Maliye » Saracoğlu Şükrü » (İzmir) 

1\tlilli Müdafaa » Mustafa Abdülhalik » ( Çankırı ) 
Nafıa » Zckfıi » ( Diyarbckir ) 
S. İ. Muavenet » Dr. Refik » ( İstanbul ) 

25- Xll- 1931 tarihinele okunaıı Reisicümhur Hazret l eı-inin tezkeresi üzerine lVIaliye Vekili • 
Saracoğlu Şükrü Beyin sıhhi mazeı-etinden dolayı vaki istifasının kabul edilerek yerine Milli Mü-
clafaa Vekili Mustafa AbdülhaLik Beyin nakil ve mezkür veldletin de muvakkaten ve vekaJeten 
yine Müşarünileyh tarafıııdan idaresi tensip kılmdığına; 

Yine makamı l\füşarünil eyhanın 29- XII- 1930 tarihinde okunan diğer bir telgeaflan üzerine 
Nafıa Vekili Zekıl i Beyin lVIilli lVIüclafaa Vekaletine nakl en tayin ve bu suretle inhiliU eden Nafıa 
Vekaletiııe Adıllla Mebusu Hilmi Beyin tayin edileli ğine Meclisi Alice ıttıla hasıl edilmiştir. 



H - Azayi Kiram muamelat1 

1 - Azayi Kiramın intihap daireleri sırasına göre isimleri, 
mensup oldukları encümen ve fırkalarla verdikleri bazı 

reyleri gösterir cetvel 

R. r·eis, R. ır. reis vekili, M. M. mazbata muhar·riri, Ht. katip, M. muvafık, F. muhalif, H. kabul, 
lU. r·et, C. H . F. Ciimhwriyet Halk Fır·kası, S. C. F. Ser·best Ciimhuriyet Fır·kası demektir·. - işareti 

enciimenler·e cıdemi mensubiyeti veya r·eye iştirak edilmediğini göster·ir. 



-393-- Dalı i li ve 
1796 IIUffiii i'<J iı \ Vekilinin 

Mensup Mensup itimat tal ebi- kanuna 
ne 1·e rclikl eri v erdil'l eri 

intihap oldukları oldukları ı' ey l e ı' r ey leı' 

daireleri İsim ler encüınenler fırkalar 1 5 /Xl/ 193(ı 26;III/ 1931 

Adana Hilmi B. Dahiliye R. V. 

ı 
C. H . F. M. K. 

» Kadri B. Nafıa » » » lVL K. 
» Kemal B. lktrsat » » » - -
» Zamir B. İktısat » » » M. K. 

!Afyon Karahisar Ali B. . Bütçe » » » M. K. 
» Haydar B. Maarif » » » l\IL -
» izzet B. İktısat Kt. » » » - K. 
» .İzzet Ulvi B. Maarif Kt. » » » l\L -

» Musa Kazım B. l\II. lVIüdafaa » » » - K 
» Ruşen Eşref B. - » » » M. K. 

Aksaray Besim Atalay B. Kütüphane R. » » » M. K. 
» Kazım B. D. lVIuhasebat l\II. 

M. » » » lVL K. 

» Neşet B. - » » » M. -

Amasya Esat B. Dahiliye » » » M. -

» isınail Hakkı B. Dahiliye » » » - K 
» Nafiz B. Arzuhal » » » - K. ll 

Ankara ALi B. - » » » M. K. 
» Gazi Mustafa Kemal Pş » » » - -

» Halit Ferit B. Arzuhal » » » - K. 
1 » İlısan B. Adiiye » » » - K. 

» Rifat B. l\1. H. Tetkiln M. 
lVI. » » » M. K. 

» Sami B. Maliye )) » » l\ll. -

» Şakir B. M. H . Tetkikr » » » - K. 
» Talat B. [1] - S. C. F. F . -

Antalya Ahmet Saki B. Adiiye C. H . F . 1\'L K. 
» Dr. Cemal B. S. 1. lVIuavenet » » » M. -
» Hasan Srtkı B. - » » » - -

» Rasih B. Dahiliye » » » M. K. 
» Süleyman Şevket B. Harieiye » » » :ıvr. -

Artvin Asrın B. T. Esasiye » » » - K. 

» Memet Ali B. D. Muhasebat » » » M. K. 

Ay cb ı Emin Fikri B. Dahiliye » » » M. -
» Dr. Reşit Galip B. S. İ. lVIuavenet » » » - -

» Dr. Mazhar B. T. Esasiye » » » - -
» Mitat B. Bütçe » » » ıvı:. ·K 
» Tahsin B. T. Esasiye » » » M. -

Balıkesir Ali Şuuri B. Bütçe » » » M. K. 
» Emin B. Arzuhal Kt. » » » M. K. 

ı 
» IFahreddin B. ı Daltiliye » » » lVL K. 

_ll » HayrettinB. D. lVIuhasebat Kt. » » » - -- [I] - Fırkamn injisalıuıı müteakip müstakil kalmtştır. 
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Dalı il iye 
Ve kil inin ı 796 ııııına ra l ı 

Mensup Mensup it i ın :ı ı tal ebi- kanuna 
lle VCf'd ıki C'I'i vel'd i l<l e ı'i 

İntihap oldukları oldukları r eylel' r·ey ler 
daireler i İsimler encümenler fırkalar 15/Xl/1930 26/l'll/ 1931 

Balıkesir İsmail Hakkı B. D. Muhasebat R. C. H . F. M. -
» Ka.zrm Pş . - » » » M. -
» l\femet Akif B. - » » » - K. 
)) Memet Cavit B. l\1. H. .Tetkikr » » » - ' K 
» Osman Niyazi B. Adliyı:; » » » M. K. 
>.> Sadık B. Adliye Kt- » » » l\'I. K. 

Bayazıt Halit B. M. Müdafaa » » » M.. K. 
» İhsan B. Maliye l\1. M. » » » JVL 'I( 

» Şefik B. D. Muhasebat » » » lVL K. 
Bilecik Asaf B. Nafıa » » » :ıvı. K. 

» İbrahim B. M. Müdafaa » » » - -
» Rasim B. [1] - s. c. F . F. -

Bitlis İlyas San:ıi B. T. Esasiye C. H. F . l\'L -

» Muhiddin B. D. Muhasebat » » » - K. 
» Muhiddin Nami B. l\1. Müdafaa Kt. » » » M. K. 

Boltt Cevat Abbas B. Hariciye » » » M. -
» Dr. Emin Cemal B. S. 1. Muavenet » » » M. K 
» l<'alih Rrfkr B. - » » » - -
» Hasan Cemal B. M. Müdafaa » » » - -
» Şükrü B. - » » » ıvı:. -

Burdur Mustafa Şeref B. - » » » - K. 

ı 
» Salih Vahit B. Bütçe R. V. » » » l\1:. K. 

Bursrı Ahmet Münir B. Harici ye » » » M. K. 
» Asaf B. T . E sasiye » » » 1\'I. K. 

'> Bakteriyolok Refik B. S . 1. Muavenct » » » lVL K. 
» Dr. Şefik Lütfi B. Bütçe » » » - K. 
;} Esat B . - » » » M. K. 
» Muhlis B. Bütçe » » » :M. K. 
:!> Mustafa Fchmi B. - » » » l\1[, K. 
)) Refet B. - » » » :ıvr. K. 

Seni h [2] - S. C: F. F. K. 
Ce beliberek et Ali Riza B. - C. H. F. - -

» M em et Sa b r i B. Hariciye » >> » ıvı: . -
» Naci Pş. M. Müdafaa » » » M. K. 

Çan akkde Memet B. D. Muhascbat » » » l\1. K. 
» Samih Rifat B. Kütüpane » » » - -
» Şükrü B. - » » » M . -
» Ziya Gevher B. Nafra » » » ıvı:. K. 

Qankır·r Mustafa Abdülhalik B. - » » » - K. 

L 
» Rifat B. D. Muhascbat » » » M. K._j 
» !Talat B. l\t[aarif » » » M. -[1/ Fırkanm infisakım müteakip, C. H. F. na tekrar intisap etmtştır. 

[2/ Fırkanın infisahtm müteakip, müstakil kalmtştır . 
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l! 
Dalııli ye 

1796 numaı·aı~ l l \" ek i 1 i ıı i 11 

Mensup Mensup iliın <ıt tal eb i- kaıııına 

ııe venl ik !el' i ver·clikl e ı·i 
İntihap oldukları o l duk l arı n· ~ · le l' 1·ey lPr 

daireleri İ sim l er encümen ler fırka lar 15/Xl/ 19 30 26/lll/ 1 9 3 ı 

Çanlur ı Ziya B. :ıvı:. H. Tetk i kı C. H. F. M. K. 

Çorum Dr. Mustafa B. S. !. l'ıfnavene', » » » l\'1 . K. 

» l sma il Kema l B. Dahiliye » » » l\L ](_ 

» İsmet B. T. Esasiye » » » M. -

» Mün;r B. Adli ye » » » M. K. 

» Ziya B. Nafıa. :ıvı. ıvı. » » » l\L -
Denizli Dr. Kazım B. s. t. Muavrnet » » » - -

» Emin Aslan B. İktısat » » » 1\1. K. 

» Haydar Rüştü B. - » » » M. K. 

» Mazhar Müfit l3. l\1. n. Trtk ikr 
~lürakıp » » » :ıvı. ·-

>> Necip Ali B. Kütüpane » » » ıvı. K. 

» Yusuf B. D. l\Iulıasebat » » » 1\'I. K. 

D iyarbekir tshak R.efct B. - » » » i\'L K 

» ıcaıırn Pş. l\'L l\'Iüdafaa » ~~ » M. K. 
).\ Rüştü B. Bü.t<:e » » » M. K. 

» Zek5i B. » l\L ll 
- » » -

Edirne Faik B. t ktısat » » » l\L -

» Hasan Ha yei B. Adli ye » » » M. K. 

» Şakir· B. - » » » M. -
1 » Zeki Mesut B. Hari ciye Kt. » » » 1\l. K 

Elaziz Ahmet Saffet B. 1\'I. Müdafaa » » » M. Jr '- · 

» F'azıl Ahm et B. Hariciye » » » M. K. 

» Hasan 'l'alı s i ıı B. Bütçe » » » M. -

» Hüseyin B. D. l\Iuhasebat » » » l\L K. 

» Nakycttin jl ] - S . c. F. F. -

Erziııcan .\.bdülh ak B. Adiiye C. H . F. l\'I. -

» Aziz Samilı B. N af ra « « « ıvı. K. 

» Saffet B. Hariciye R. « « « M. K. 

Erzurum Asım B. D. Mu hasebat 
M. H. Tetkikı « « « lVL -

» Aziz B. Bütçe « « « l\1. K. 

» Dr. Ahmet F ikri B. s. 1. Muavrnrt « « « M. K. 

» Nafi Atuf B. l\'laarif R. « « « M. K. 

» N af iz B. . \ ı ·zuha l « « « l\1. -

» INecip Asım B. - « « « M. -

» Tahsin B. L2] - s. F. F. K. 

Eskişehir Ali Ulvi B. Arzuhal C. H. F. - K. 

» Dr. t smai l Besi m Pş. S. 1. Muavrnrt « « « l\l. K. 

» Fmin B. İk tı. at « « « - K. 

ı 
» Sait B. Dah iliye « « « - K ı 

Gazi Antep .\hmet. Rcmzi B. Bütçe l\1. l\ (. » » » - K. ı -f 1 ,2} - Fırkamn infisaizım miitea!tip, miistakil kalmışlardtr. 
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ı Ualıiliye 

1796 numara lı ! Vekilinin 
Mensup Mensup i ti ma ı ta lebi - kaııuna 

ıı e vPrdik le l' i ver·di kl eri intihap oldukları oldukları ı ·E'y le!' eey lef' 
daireleri İsimler encümenler fırkalar 15/Xl/ 1930 26/lll/ 1931 

Gazi Antep Ali Cenani B. - C. H. F. M. K 
» F erit B. Arzııhal » » » - K. 
» ı(Tlrç .1\ li B. ıvı. lVlüdafaa » » » 1\l. -
» Reşit B. - » » » l\1. K. 
» Şah!ıı B. - » » » lVL K. 

Giresun H a.eiın l\1uhiddin B. Dahiliye » » » l\1. -
» Hakkı Tarık B. 'r . Esasiye l\'L 1\'I. » » » - K. 
» !G~zıın B. Bütçe Kt . » » » - K. 

/ 

» Şı , ke t. B. Arzuhal » » » :ıvt. K. 
» Thh~r :3. Maliye » » » M. K. 

Gümüşane Ali Fethi B. [1] - s. c. F. F. -

» Halil ihat B. Kütüpane i\f. l\1. . H.F. - K. 
» Has;,ıı F ehmi B. T. Esasiye » » » l\l. -
» ~ 0\']\et B. M. Müdaf'aa » » » M. K. 

Hakari lbrahim B. Arzuhal » » » lVL K. 
İçel Emin B. i\Ialiye » » » l\1. K. 
» Hakkı B. INafra » » )) M. K. 

İstanbul Abdülhak Harnit B. - » » » - -
» Akçm·aoğ-lu Yusuf B. - » » » M. K. 
» Alı nı et Rasim B. - » » » - -

l l » lk Halilir Şinasi Pş. s. i. l\fuav net » » » M. K. 
» Nmettin Ali B. - » » » I\ I. K. 
» Dr. RPfik B. - » » » - K. 
» Btli:> Servet B. l .ldrsat » » » :ıvı:. -

' Fuat B. Bütçe R. » K. » » » -
» Harndi B. lktısat » » » I\ I. K. 
» Hamdullah Suplıi B. T. E sasiye » » » - K. 
» Haydar B. [2] - S. c. F. - K. 
» Hüseyin B. tktısat C. H. F. - K. 
» İhsan P .;. iH. l\'Iüdafaa M. 

M. » » » 1\L K. 
» Süreyya Pş. [3] - S. c. F. - K 
» Tevf ik Kamil B. - C. H. F. - -

Ziyacddin B. Maliye Kt. » » » M. K. 
İzmir Ahmet Enver B. "\ dliye » » » U. -

» Dr. Tevfik Rüştü B. - » » » - -
» Hüseyin B. iktısat » » » M. -
» Kamil B. Maliye » » » M . K 
>> Mahmut E sat B . T. Esasiye R. » » » :ıvı. K. 
» Mahmnt Celal B. Ha ri ci ye » » » l\'L -
» Mustafa Rahmi B. Ha riciye R. » » » 1\.f. K. 

ll » Münir B. Arzuhal » » » lV[. K. 

f 1 ,2,3/ - Ftrkanm itıjisalwu müteakip, miistakil kal!mşlardtr. 



-397 -

ll. -
Dalıiliyo 
Vekiliıı in 1796 numara l ı 

Mensu p Mensup ı tinıat talebi - kanuna 
ne verdik leri V r·clik l eri 

İ n tihap olduk ları olduk ları ı·<·yler reylea 
daireleri İ s imler encümenler fırkalar ı 5/X I/ ı9 3ü 26/ III/ ı 93 ı 

İzmir Osmanzade Haındi B. Maarif C. H. F . ıvr. -

» Saracoğlu Şükrü B. - » » » - -
» Vasıf B. Hariciye » » » - -

Isparta Hakim Riza B. D. Muhascbat » » » M. K. 
» Hüseyin Hüsnü B. - » » » ıvr. K. 
» İbrahim B . Arzuhal » » » ]\If. K. 
» l\lükerrem B. Bütçe » » » M. K. 

Kars Ağaoğlu Alunet B. lll - S. c. F. F. K. 
» Baha 'l'ali B. Dahiliye C. H. F . ıvı:. K. 
).\ Dr. Sadrettin B. '1'. Esasiye » » » M:. K. 
» !<'aik B. 1\'I. Müdafaa » » » M. K. 
» Halit B. Dah iliye Kt. » » » lV I. -

Kastamonu Ali Riza B. lVL Müdafaa » » » ıvı: . -

» Cemal B. l\f. H . 'I' etki kı » » » - K. 
» Hasan Fchmi B. 1'. Esasiye » » » lVI. -
» Memet Fuat B. - » » » - -
» Refik B. Maliye » » » - K. 
» Velet B. Kütüpaııe » » » - K. 

Kayseri Ahmet Hi lmi B. l\Ialiye » » )) :1\'I. K. 
» Dr. Bürhaneddin B. !:). İ. 1\luavenet » » » l\1. K . 
)) Dr. Halit B. S. i. lV[uavenet « « « ıvı:. K. 
» Hasan Ferit B. Nafıa » )) » U . K. 
» Reşit B. Adiiye » » » - K. 

Kırklareli Dr. Fuat B. '1'. Esasiye » » » 1\'L K. 
» Memct Nahit. B. Büt<_:e » » » 1\I. K. 
» Şevket B. Maliye » » » M. K. 

Kırşehir I-Iazim B. Arzuhal » » )) - -
» r_,ütfi Müfit B . - » » » - -
» Yahya Galip B. Büt<,;C » » )) M. -

Kocaeli İbrahim B. l2] - S. C. F. - K. 
» İbrahim Süreyya B. Hariciye C. H . F. lVI. K. 
» Kcınal eddin B. Arzuhal » M. -
» Kıhcoğlu Haklu B. Maarif )) 1VI. -

>> Ragıp B. Adliye >> ıvı:. · ıc. 

» Reşit Saffet B. Maliye » :ıvı. -
» Salahaddin B. Adliyc M. M. >> M. K. 

Konya Ahmet Harndi B. ikt.ısat >> >> >> M. K. 
» Fuat B. Maliye » » » M. K.' 
» Hüsnü B .. D. l\Iuhaseba.t 

M. lVIiidaf'aa » >> )) M. K. 

ı 
» Kazım Hüsnü B. Bi.itçe >> » >( l\1. K. 

• » Kemal Zaim B. - )) » >> J\'L -
1 I ,2/ - Fırkanın infisahtm müteakip müstakil kalmışlar dır. 
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r lJahiliye 1 
Veki lin in . 1796 ııuı:n:ıralı 

Mensup Mensup itim:ıt tat.eb:- kanuna · 
ıı e verdilderi verclikleei 

İntihap oldukları olduk ları ı·eyleı· rey l eı· 

daireleri İsimler encümenler fırkalar 15/Xl/ 1930 26/III/1931 

Konya Mlilstafa B. :ıvı. H. 'l'ctkikr C. H. F. M. K. 
» Musa Kazım B. Adli ye » » » - K.~ 

» N alın Hazim B. .Maarif » » » :ıvı. K. 
» Refik B. Adli ye » » » :ıvı. -
» Tevfik Fikret B. Adli ye » » » M . K. 
» Zühtü B. Dahiliye » » » M. -

Kütahya Cevdet B. İktısat » » » M. -
» İbrahim B. Nafıa » » » lV I. K. 
» isınail Hakkı B. - » » » M. K. 
» Niyazi Asım B. Bütçe' » >> » 1\IL K. 
» NLU'i B. [1] - s. C. F. F. K. 
» Ragıp B. lVL H. Tetkikı C. H. F. M. K 
» Recep B. M. l\llüdfaa R. » » » :ıvı. -

Malatya A.bdülmuttalip B. Dahiliye :ıvı. M. » » » M. K. 
» Dr. l!~azıl Bcr·ki B. - * » » M. --
» Dr. Hilmi B. S. İ. Muavenet » » » - -

» İsmet Pş. - » » » - K. 
» l\labmut Nedim B. 1\ialiye » » » M. -
» Vasıf B. Dahiliye » » » .M.. K . 

lVlanisa Akif B. 
1 

Nafıa » » » l\1. -
ı » Balıı·i B. - » » » :l\l. K. 

» Dr. Saim B. S. İ. Muavenet kt. » » » 1Vl. -
» Kani B. İktısat » » » - -
» Kemal B. Adliye » » » M. -
» Mi tat B. Dahiliye » » » :ıvı. K. 
» Mustafa Fevzi B. Adliye R. » » » M. -
» Osman B. Nafıa K. » » » M. K. 
» Yaşar B. İktısat » » » lVL K. 

Maraş Abdülkadir B. - » » » - K. 
» Bebçet B. Bütçe » » » M. K 
» Memet B. - » » » M. K. 
» iVIitat B. lVIaliye » » » - -

Maı·din Abdürrezzak B. Arzuhal » » » M. K. 
» Ali Riza B. İktısat M. :ıvı. » » » :ıvı. K. 
» İrfan Ferit B. Adliye » » » - :ıvı. K. 
» . Nuri B. İktısat » » » M . K. 
» Yakup Kadri B. Harici ye » » » M . -

Mersin Ali . Münif B. Dahiliye » » » - -
» Hakkı B. İktısat » » » - -

Muğla .:..\U azmi B . Adli ye » » » M. K 

ll 
» 

' 
Arzuhal l\1. l\1. » » » M. K. 

ı » ~-iüi;;rü Kaya B. - » » » - ~ 

[I/ - Fırkanın infisahtm müttakip, müstakil kalmıştır. 
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ı Dahiliye ı 
. Yekiliııin . 1796 nıımaralı 

Mensup Mensup ıtımat talehı - kaııuna 
ne venlilderi verd ikl e ı·i 

İntihap oldukl arı oldukları ı·ey l e ı· r ey ler 

daireleri İsimler e ncümenler fırkalar 15/X l/1930 26/lll/ 1931 

Muğla Yunus Nadi B. T. Esasiye C. H. F . M. -
Niğde Ata B. Dahiliye » » » M. K. 

» Faik B. Bütçe » » » - -
» Galip B. [1] - C. F. F. -

» Halit B. INaira C. H. F. - K. 

Ordu Hasan Fahri B. - » » » 1\'I. K. 

» Hamdi B. Maarif » » » ıvı. K. 

» İsmail B. Dahiliye » » » 1\'I. K. 

» Recai B. M. Müdafaa » » » M. K. 

» Şevket B. Arzuhal R. 
U. 1\Iüdafaa » » » - K. 

Rize Akif B. D. 1V[nl1asebat » » » l\'I. -

» Ali B. Arz n hal » » » M. K. 

» Atıf B. Dahiliye )) » » :M. -
» Esat B. Dahiliye » » » - K. 

» Fuat B. - » » » ıvı. K. 

» Hasan Cavit B. İktısat » » » - -
Samsun Adil B. Bütç:e » » » l\'1. K. 

» Ali Raııa B. Ma) iye R. » » » l\'I. K. 

» .\vni B. Dahiliye » » » 1\I. K. 

» Dr. Asım B. Nafıa » » » M. K. 

» Ethem B. iNafra R. » » » 1\'L -

» Nusrat Sadu llalı B. Hariciye » » » M. K. 

Siirt Halil Hulki B. - » » » 1\'I. K. 

» ·Mahmut B. Harieiye lVI. M. » » » - -

Sinop Recep Zühtü B. Bütçe » » » - -
» R efik İsmail B. [2] - S. C. F. F. -

» Yusuf Kemal B. - C. H. F. ıvı . -

Sıvas llıruhim Ala~;ddin B. i\ifaa r if l\1. ıvı. » » » M. K. 

» Ncemeddin Sııdık B. Harici ye » » » - K. 

» Rahmi B. Maarif » » » - K. 

» Rasim B. Bütçe » » » M. -

» Rernzi B. Bi.itçe » » » M. K. 

» Şemseddin B. l\'Iaarif » » » 1\'I. K. 

» Ziyaeddin B. Arzuhal » » » ·M. K. 

Şebin Karahisar İsmai l B. 1 ldısat » » » M. K. 

» Meınet Emin B. l3] - S. C. F. - -
» Tevfik B. - C. H. F. M. K. 

Tekirdağ Celal Nuri B. T. E ·asiye Kt. » » » M. -

ı 
» Cemil B. Dahiliye R. » » » ıvı . -

ll » Faik B. Dahiliye ı » » » M. - -/1,2/ - Fırkanm injisahtnı müteakip, müstakil ka/mışlardır. 
/3] - Ftrkanın infisahtm müteakip, tekrar C. H. F. na intisap etmiştir. 



İntiha p 
daireleri 

Tokat 
» 

» 
» 
» 

Trabzon 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Urfa 
» 
» 
» 

» 
Van 

» 
Yozgat 

» 
» 
» 
» 

Zonguldak 
» 

» 

» 
» 

» 

İ s imler 

Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B . 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. 
Nebizade Harndi B . 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 
Ali aip B. 
Dr. Rcfet B . 
Ferit Celftl B. 
M:alımnt B. 
Refet B. 
:S:akkı B. 
M_ünip B. 
Avni B. 
Hameli B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Meınet Nazif B. 
Ragıp B. 
Ri:fat B. 
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Mensup 
oldukları 

encümenler 

l\1. l\'I üdafaa 
.S. 1. Muavenct 
r\rzrıhal 

Bütçe 
Mıtarif 

Arzuhal 
1 ı . '[uJıascbat 

İ.l;tısat 

Ilariciyc 

Alaliye 

I Nafıa 
S. 1. Mnaveııet 
Maarif 

l\[aarif 
1\1. H. 'retkikr R 
Arzuhal 

Ad liye 
i\L l\'J:üdafaa 
Bütçe 
lktısat 
ı\ Ianrif 
Dahiliye 
İktısat 
Adli ye 
iktısat 

Dahiliye 

. i 

Mensup 
olduklan 
fırkalar 

C. H. F. 
» » » 
» » » 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 
» » » 

» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 

» » » 

» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

-Dahiliye 
Vekilinin 1796 nmmıralı 

i ti mat talebi- kaııuna 
ne verdik leri verdıkleri 

ı ·ey ler· r·ey le!' 

15/XI/ 1930 26/111/ 1931 

M. 

M. 

ıvı. 

M. 
M. 
M. 

M. 

M. 
M. 
M. 
1\L 
ıvı. 

M. 
:ıvı:. 

M . 
M. 
M. 

M. 

M. 

K 

K. 
K. 

K. 
K. 
K 

K. 

K. 
K. 

K. 
K. 

Rt. 
K. 

K ll -



2 - lnhilal eden mebusluklar 

-·-
İçtima zarfında 3 zat istifa, 5 zat vefat etmiş ve. 1 zatta iskat edilmiştir. 

!stifa edenler 

İsmi Tarihi Sebebi 

Süreyya Pş. (İstanbul) 15 - XII - 1930 4 - XII - 1930 da talep ettiği mezuniyet 
Heyeti Umuıniyece reddolunduğu için. 

Adil B. (Samsun) 
Fuat » (İstanbul ) 

İsmi 

Haydar B. (Istanbul) 

2 - II - 1931 
26 - III - 1931 

lVIaliye teftiş heyeti rei sl i ğ·ini kabul ettiğin için 
Divam lV[uhasebat Re i sli ğini kabul ettiği için. 

Vefat edenler 

İsmi Tarihi 

Ali Ulvi B. (Eskişehir) 8 - XII - J930 
M usa. IGlıım » (Konya. ) 8 - XII - 1930 
Sait » (Eskişehir ) 20 - XII - 1930 
Ata » (Niğde ) 26 - I - 1931 
İsınail Besim Pş. (Eskişehir ) ] 9 - UI - 1931 

İskat edilenler 

Tarihi 

19 - I - 1931 

Sebebi 

:ıvrccli se mezuniyetsiz iki ay devam etmediği 
için. 

Bu zcvatm hiç birinin yerine yeniden İncbus intihap edi lmemiştir. 



3 - Mezuniyetler 

Dördüncü içtima zarfnıda 31 zat Heyeti Umumiyeden mezuniyet istihsal etmişlerdir. Bunların 
isimlerile mezuniyetlerinin Heyeti Urumniyenin kararına iktiran tarihini gösterir cetvel aşağ·rda
dır: 

ı7- XI- ı930 

Eskişehir Faik B . 2 ay Rapora mii.steniden 

İstanbul Ahmet Rasim ' » 3 ay Raprora müsteniden 

Ordu Şevket » ı ay Mazeretine binaen 

4- XII -1930 

Antalya Hasan SJtln B. 2 ay Ralıatsrzlrğma · binaen 
Muğ-la Ali Nazmi » 2 ay Alıvali sıhhiyesine binaen 

15- XII- 1930 

Bolu Dr. Emin Cemal B. 2 ay Rapora müsteniden 
Gümüşane Şevket » 1 ay Ailevi Mazeretine binaen 
Kars Dr. Sadrettin » ı,5 ay Rapora müsteniden 

. ı5- I -1931 

Ce belibereket Ali Riza B. 2 ay Sıhhi mazeretine binaen 
Giresun Tahir » 1 ay Ailevi mazeretine binaen 
İstanbul Edip Servet » 2 ay Tabip raporuna binaen 
İzmir Enver » ı ay Tabip raporuna binaen 
İzmir Hüseyin » ı ay Ailevi mazeretine binaen 
Kocaeli Kemalettin » ı ay Dişlerinin tedavisi için 
Manisa Akif » 20gün Tabip raporuna binaen 
Manisa Bahri » 2 ay Tabip raporuna binaen 
Maraş Abdülkadir » 2 ay Sıhhi mazeretine binaen 
Niğde O alip » 1 ay Ailevi mazeretine binaen 
Niğde Halit » 2 ~ S ıhhi mazeretine binaen ' 
Ş. Karahisar Tevfik » 1 ay Ailevi mazeretine binaen 
Trabzon S. Sırrı » 2 ay Tabip raporuna binaen 
Yozgat Hameli » 1 ay Ailev1 mazeretine bimı en 

19 -I- 1931 

Bilecik Ra sim B. 2 ay Tabip raporuna binaen 
Konya A. Hameli » 2 ay Mazeretine binaen 
Niğde Faik » ı ay Ai levl mazeretine binaen 
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19- II -1931 

Amasya İsmail Hak kı 'B. ·] ,5 ay Mazeretine • binaen 
Amasya Nafiz » 1 ay 'ilevi mazeretine binaen 
Bursa Dr. Ş. Lütfi » 20gün Sıhhi mazeretine binaen 
Kocaeli Kılrcoğlu Hakkı » · ı ay Dişlerinin tedavisi için 
Kocaeli Salahatti n :. 1 ay Hemşiresinin rahatsrzhğma binaen 
Manisa Mi tat » 1 ay Sıhhi mazeretine binaen 



4- Azayı Kirarn tarafından Meclis haricinde ifa 
olunan vazaif 

-·-
İçtima zarfmda böyle bir vaziyet tahaddüs etucıniştir. 



5 - Teşri! mas u niyet 

Elektiı·ikçi lhsaıı Efendiyi dal'p ınaddesinde ' ı Kaı·s Mebusu Ağaoğlu Ahmet Beyin teşrii ması1-
ııiy etiniıı kaldiL·ılmaımıa dair olan geçen i çtiınacla ıı müdevvel' Başvekalet tezkeresile bu içtiına 
zarfında gelen : 

Isparta Mebmm lbrahinı Beyin , tüccardan Hallaı;:oğlu Osman Beye hakaret , 

Siirt Melmsu Mahmut Beyin, 1stanbulda Razi Efendinin haysiyetine Politika gazetesinde yazı 
ile tecavüz maddelerinden ve 

Tokat Mebusu Bekir Lu.tfi Beyin, Haldri V al isi ik cı ı ınütchaddis bazı vakayiden dolayı teşrii ına

sLm i yetl eriniıı kaldırılmasına dair olan Başvekalet tezkereleri sn· asil e: 

12 - II - 1931 
22 - XI - 1930 
8 - XII - 1930 

'l'arihlerindc Muhtelit Encümene havale oluııınuşsa da bunlar en cüıncııcc tctkik edirn emiş ve dev
renin bitmesi hasebile keenlemyekün olınuşlardn·. 

Bunlardan ınaada: 

Afyon Karahisar Mcbusu Haydar Beylc Manisa Mebuslan Bahri ve Saim Beylerin, cemi ianat ni
zamnaıne ·ine muhalif hareketlerinden; 

Aksaray l\l[elmsu Kazım Beyin, Konya belediye reisi iken ınütehaddis bazı vakayiden dolayı; 
ifadelerinin alınmasını mütazaınınm Başvekfılet tezkereleri ele 26- I- 1931 ve 12- II- 1931 tarih

lerinde yine Muhtelit Encüınene havale edilmişlerse de kezalik keenlemyekün olmuşlardır. 



6 - Yeni intihap olunan Azayi Kiramın res;m ve 
tercümei · t"'ıa.fleri 

İnhil3ıl eden mebusluklar faslında dahi söyleııildiği üzere bu içtima zarfrn"da kimse mebus inti
hap - edilmemiştir. 



7 - Azayi Kiramın neşetıeri Itibarı ile tasnifleri 

t ~eçen i çtiınaın ayni olduğundan naklinden sarfı nazar edilmiştir. 



1 - Fırkalar 

Üçüncü yıllıkta., Cümhuriyet Halk Fırkasından ba şka t eşekkülünden bahsedilen Serbest Cümhuri
yet Fırkası, 18 - XI - 1930 tarihinde gazetel erde intişar eden atidcki beyanname ilc kendi kendini 
feshetmiştir: 

Büyük (iazinıiz Mustafa Kemal Hazretlerinin t e şv ik ve tasvibil c Serbest ümhuriyet Fıı·kasını tc
sis etmiştim. Kanaatınıra bu teşvik ve tasvip tabiatile fır·kanın Oazi Hazretlcrine karşı siyasi müca
deleye o·irınesi ihtimal ini hertaraf cyli~·ordu. I~sasc ıı hu kanaat haı·icinde siyasi bir teşekküle vücut 
vermek mesuliyetini hatınma getiı·memiştim . Halbuki tahakkuk eden şekle göre fırkamız atiyen Gazi 
Hazretlerile siyasi sahnede karşı karşıya vaziyette kalabil eceği anlaşılmıştır. Bu vaziyette kalacak 
siyasi bit· teşekkülün mevcudiyetini fıı·ka müessisi sıfatilc muhafaza YC idamcyi muhal buluyorum. 
Bu suretle Serbest Cümhuri,ret Fırkaımıın feshine karar \' eı·diın . 

Bu karann teşkilatııııza tebliğini ri e ıı ederken bana itimat euen \'C benimle t eşriki mesai ı'deıı 

cümhuriyet~i arkadaşlarıma derin minııcttarlığımı arzeylcrim efendim. 
Uüınüşaııe Mehnsu 

Ali F ethi 

Bilahare, S. C. F . mebuslarıııdaıı (Bilecik ) Has im ve ( Ş. Karahisar ) Mcınet Emin Bc~·lcr tekrar 
Cümhuriyet Halk Fırkasıııa kabul edilmişlerdir {1 j . 

S. C. F. nın diğer fızaları olan: 

Ankara lVIebu su 'l'a !at 
Bursa » Seni h 
E laz iz » Nakycddiıı 

Erzur·uın » 'l'ahsin 
Gümüşane » Ali Fethi 
!stanbul » Haydar 
!stanbul » Süreyya Pş. 
Kars » Ağaoğlu Ahm ·t 
Kocaeli » 1brahiın 

Kütah~·a » Nuri 
Niğde » ı lalip 
Sinop » Refik lsmail 

Beyleı· Mecliste ıuüstakil olarak ı;: alışımşlardır. 

{1 J Aydın Mebusu D1·. Reşit Galip B ey de bidayett e ~ - O. F. no i-ııtisap e tmiş iken sonra yine O. 
H. F. na dahil olrnııştur. 



J - Sütçe 

Meclisi A lin in bütçesi le memm Ye nıüstnhdeml erinin isim ve :ı l mn ktn oldukl arı muhassasatr gös
t ereıı cet ve ller· be r veçhi atidir : 

1 - Bütçe 

Dördüncü iç: tima hütçc tanı iminden cvYcl fcsholundnğu ve esnse ıı yeni mali sene hnlfıl etmemiş 

bulunduğu ic; in hittnhi elfin 1930 biitı;esi mer'idir·. Yalmı, muhtelif kanunlarin yapılan tadilat ilave 
o lunmuştu r . 

f. M. Muhassasatın ııev' i 

Birinci kısmı - Cüzlerde müşterek muhassasat 

Birinci bap - tahsisat, harcırah 

1 Tahsisal 

ı Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı 
3 Divanı Riyaset tazminatı 
4 Mürakıp hakkı huzuru 

Fasıl YPiilınu 

Bütçeye mevzu 
olan 

.ı 

8 400 [I] 
1 . 890 000 [2] 

18 000 [3] 
1 800 [4] 

TadiHi.ttan 
sonra 

9 100 
2 048 500 

19 500 
1 950 

--,--~--,---=-

918 200 2 079 050 

2 ll~u·cu·ah 

ı Aza harcırahı 
2 Beynelmilel parlamentolar İttihadı gongresine 

iştfrak edecek murahlıaslar harcırahı 

62 500 [5] 

7 000 [6] 

Fasıl ycJnlnu 
Birinci bap yekuunu 

69 500 
1 987 700 

/I/ - I802 numaralı kanun ile 700 lira zammedilmiştir. 
/2/ - 1802 numaralı kanun ile I 58 500 lira zammedilmiştir 
/3/ - I 802 nnmaralı kanun ile ı 500 lira zrmmedilmiştir 
/4/ - I 802 mımaralı kanun ile I 50 lira zammedilmiştir 

182 270 

12 000 

194 270 
2 273 320 

/5/ - I 732 ve I 769 narnaralt kanunlarla 29 770 ~·e 90 000 ki cemall 119 770 lira 
zammedilmiştir. 

/6/ - I 802 numaralı kanun ile 5 000 lira zam edilmiştir. 



F. M. 
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Mulıassasatın nev'i 
Bütçeye mevzu 

olan 

İkinci bap - Maaşat, ücıırat, talısisat 

:.\hıvaldwl l:ızııılıınl 

i liiııci h:ıı• ycliı'ııuı 

7 Le\':ızıııı 

ı Tenvir ve teslıiıı 

2 Kırtasiye 

Müteferrika 

Üçüncü bap - Masarif 

Eas1l ykunn 

2 Ziyafet ve merasim masraf ı 
3 Meclis bahçesi daimi masrafı , 

Eas1l yel\\ınu 

H Hiynsel olnmopil llHlsı·:ıfı 

ı Defatir ve evrakı matbua miibayaa 
2 Tamir 
3 İşletme 

109 2:J(; 

1H HOR 

~unu !ıl 

ı6 000 [2] 
ı 500 

7 500 

ı 1 000 [3] 
2 500 
2 500 [4] 

-- ---
16 000 

8 000 
7 000 
6 000 [5] 

-------

1U M:tS:ll'ifi ıniit''IH'\'\'J::t 

ı Defatir ve evrakı matbua 
2 Melbusat 

/1/ - _1732 lllimaralt kanun ile 45 000 lira zanımedilmişttr. 
/2/ - i 802 mımaralı kanun ile 500 lira zamnıedilmiştir. 

21 000 ' 

4 009 [6] 
5 275 [7] 

ta d i la tta n 
soran 

:;a ono 

ı6 500 
ı 500 

8 300 

13 800 
2 500 
3 000 

ı~ 300 

s· ooo 
7 000 
5 644 

20644 

950 
5 025 

/3/ - 1732 ve 1802 rmmaralt kanunlarla 2 000 vt 800 ki cenıan 2 800 lira zam-
medilmiştir. 

/4/ - 1802 mımaralt kanun ile 500 lira zammedilmiştir. 
/5/ - 1802 numaralı karm11 ile 356 lira tenzil edilmiştir. 

/6/ • 1769 ve 1802 numaralı kammlarla 2 800 ve 250 ki cemarı 3 050 lira terızil 
edilmiştir. • 

/7/ - 1 §02 numaralı kanunla 2 50 /im tenzil edilnıi~tir. 
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Bütçeye mevzu 
F. M. Mu hassasatı ıı nevi olan 

3 Sigorta 3 000 
4 Mahkeme masrafı ı 000 

- - -

Fasal ycliünu 13 275 

'11 :\[cmurl:w hm·cıı·:\Jıı 

'12 Hcsmi telefon mnsı·arı 
Masarifi tesisiye 

2 Mlikaleme bedeli 

1:l ficı·Plli ııııılı:ıh«"'ı·e ve ınfıliitiPıııc ınasr:Hı 

Üçündi bap yekCıııu 

Birinci kısım yeı<Cınu 2 

ikinri lusnn - ciize mahsus mulıassasat 

Birinci bap - Masar ifi dainıe 

:\lnllm:ı işlctnw nuısı·:ıfı 

1\iitilpaıw ııı:ısı·nfı 

Bcynehnilt~l parlt• ııı:ıııloltu· ittih:ıdıııa 

iJ?tirnli hisscsi 

ikinci bap - masarifi ınuvakke te 

17 inş:ınt ve t:ınıir:H 

18 TPsisat. ve clemii•Jıa~ 

ikinci bar yekCıııu 
ikinci kı sım yektınıı 

2 ()()0 

250 
ı 500 
ı 750 

:_HW 

79 825 

278 749 

:.! "iOU 

fi 4100 

1 500 

H 200 

27 000 

:;o ono 
77 000 

-

86 200 

[ı] 
[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

['i ] 

1H 

Ü{'üncü kısmı - M iitejerrik masarif 

"iRR lHiltHII':tlı liPilllllllll lnthild HHlsı•afı 1 nun [7] 

tadilattan 
sonra 

2 056 
o 000 

----

8 031 

2 'i OO 

250 
3 soo 
4 050 

:-w o 
ı 26 025 

2 6 10 569 

:! 7Cl0 

o) 000 

-ı :;oo 

'12H r.:ln 
5() t;C)() 

180 130 
--
ı89 330 

1 HOO 

20 Cit'ÇPH sene tlii yu nu 1 ouü - 1 000 

Üçüncü lo sını yekfı nu 2 000 2 900 

lJmumi vt-litln . •' 2 366 949 2 802 79~) 

/1/ - 1732 numaralı kauun ile 700 lira zammedilmiştir. 

/2/ - 1769 numaralı kallun ile 2 300 lira zanımedilmiştir. 

/3/ - 1732 mımarall kanun ile 102 530 Lira uımmedilmişfit. 
/4/ - 1750 ve 1769numaralt kannillar ile 100 ve 500 ki ceman 600 lira zammedilnuştir. 
/5/ - 17 50 numaralı kanun ile 900 lira zammedilmiştir 
/6/ - 1802 numaralı kanunla 944 lira tenzil edilmiştir. 
/7/ - 1750 numaralt kanu11la 1 000 lira tenzil edilm?şfir. 



~ -Memurlar 

Esas Aldığı 
D. l\Icmuriyctin nev 'i ve i:imlcr Adet maaşı maaş 

3 IGitibi Umumi (Vcysel Adil Silıihşor B.) ı 

Biitçe Enciim eni 
' 

5 Başkatip ( uri Arif B. ) ı 

7 Muavin (Hamdi Karaali ve Sıtkı Haydar B. ) 2 
ll l\'lennıı· (Zckili Ccrrah B .) 1 

!(anunlar kalemi 

6 Müdür (Muzaffer l\[üstecabi B .) 
7 M.üdür muavini (Refet. Sakızlı B. ) 

10 l\tlümcyyiz (Fuat Davut ve ı.~chmi Ahmet B. ) 

ll Kısım amiri (Fuat Postaeı, Cemal Bürhan, 

ı 

2 

Ali Fnat B. ) 3 

13 Katip (Şevket 1bralıim, Hamdi Kuruçayrrlr, 
Atıf Hakkı, Süreyya !smct, Zeki Haznedar B .) !) 

14 Katip ((Hasan Yanıkhasan, Hidayet Yılmaz, 

Memet Ali Kurşun B.) 3 
1fi Katip (Baha Hocaoğlu, Refik l\'lüsteeabi B .) 2 

Zcıbıt kalenı ·i 

6 Müdür (Zek i Hocaoğlu B.) 
7 Müdür muavini (Ccvat Aziz B. ) 

10 l\'Iümcyyiz (Ekrem Haeımemet , Fehıni Hük
kam B.) 

ll lVIemur (Halil Dilsizoğlu, Vecih Ervasi, Rcm
zi Mevlüt, Bürhan Fcthullah , Arif Hikmet, 

alih Orhan, Çetin Kaı·ahasan, Rcmzi 
Ayaşll B. ) 

12 Memur (Avni Haeıhüseyin , Şak ir Doğan, Na

. im Ömer, Ata Mustafa, Süleyman Teyınur, 

Kamuran Niyazi, Rüştü Mahmut, Nmi 'l'cl
lfil, Necdet Kocaha~mn, Nccmi Ali B. ) 

Evrak kalemi 

7 Müdür (Tevfik Bağluın B.) 
9 Müdür muavini (Fehmi Küc:ükali B. ) 

14: Katip (Mcmct Kalccikli , ihat 'l'nrşucu B.) 
Jfi ICfitip (Sabahattin Karasait B. ) 
14 Tcvzi memuru (Salil lıattin Hüsnü B. ) 

1 
] 

2 

12 

1 

2 
ı 

ı 

100 400 

o 286 
5!'i 187 
30 9!:1 

70 232 
fı!) 187 
3!) 110 

30 

22 

20 
] 7,!) 

!:)!) 

81 

7G 
71 

70 232 
5G 187 

3:) 113 

30 99 

25 90 

()5 187 
40 123 
20 75 

17,5 71 
20 75 
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D. l\remııriy etin ne,· 'i Ye isimler 

Mrıtbaıı 

7 Müdür (Ayııiya.t ımıhasibi mutcmcdi ) 
(Mazhar Safter B. ) 

ll Ser musa.hlıih (Muhlis Yeniçeri B. ) 
ı3 lVLusa.hhih ( Raşit Badcmli , Bııvcr '\bdi.ilcc

lil, Hüsnü l\fahmut B. ) 

ı4 lVIusalılıih muavini (Ramiz Abdüncıhiın, Ca

bit Hacrbekir B., Rukiyc Kocamolla II. ) 
ı3 Ambar memuru (Şalıap Akil B.) 

jJf ıılıase lı e kale111i 

6 :Müdür (l\[azlum İbrahimusta B .) 

7 nfüdüı· muavini (Fazı! Nakip B. ) 
Jl I\'Jüıneyyiz (Rauf A li, Muzaffer Haınanıcı B. ) 

ll Tetkik memuru (Cemal Haeınıustafa B .) 
ı3 Kftt ip (C:emillshaki B. ) 

9 Mutemet (Ahmet Kaplan B. ) 

Do ir e M ii d ii rliiğii 

6 l\'Iüdü r ( Ayııiyat ınuluısibi ) (Ccmil Şekip B .) 

ı3 Ka.t.ip ( lsmail Hakkı Aliko« B. ) 
ı4 Ambar memuru (Faik Al iyazıcı B. ) 

7 l\Iüdür ( Ayııiycıt mulıasihi nıutc ıncdi ) ( ~ebi! 

Enıirhnlıari B.) 
9 Müdüı· muavini (Saiın Tayyar B .) 

ı4 IG,tip (Şcfik Mazhar B .) 

Posta ı· c i elyraf 

10 l\ii.idüı · (Ali Ali B .) 
12 l\Ieınur (Sabih Çelebi B. ) 
14 Memur ( Talısiıı İbrahim , Rd ik Doınbaylıclli , 

Mustafa J\fmıı_: , Bilal Celil , Mustafa 8a

rııncnı rt B. ) 

Esas Aldığı 
Adet mcıaşr maaş 

ı 

ı 

3 

3 
ı 

ı 

ı 

2 
1 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

5 

.): ı un 
30 

22 

20 
22 

99 

HI 

7fi 
) 1 

70 232 
rif) ı '7 
30 99 
30 9!:l 
22 8ı 

40 ]23 

70 :232 
22 ' ] 

20 75 

i);) ] 87 
40 123 
20 75 

35 113 
25 90 

20 75 
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IH zibat 'IIH' mıırları 

.D. 

ı ::ı Zeyııcl Abidin hzet B. 'r;1lıaıTi Seı·l,oı. ll iı:;cı·i 
ı 4 HÜS('yiıı Yusuf H. 1kiııci Koıniscr 

14 Şevket Hasarı B. » » 

14 Hameli Mustafa B. 'l'ahaıTi lkiıı ci J\omiseri 
ı 5 Ali Memct B. Ü<;üııcü sııııf taharı·i nıeııııım 
Hi A kif Hüseyin Bf. J'ol is ıncnı nı·u 
ı 6 J\ 1 i Riza Ahmet Ef. » » 

ı 6 'l'cvfik Haıııdi Ef. 
ı 6 Mustafa Bekir].;!', 
16 F azlr Halil Ef. 
16 Hüseyin Hasaıı Ef. 
ı6 Yahya Mustafa Ef. 
ı 6 N azmi Ha an Ef. 
16 Rifat Abdülkad i!' .l<}f. 
1 6 Ham di Kasım Bf. 
ı 6 Sadık Sa lih Ef. 
ı 6 Lütf i Yusuf Ef. 
16 Rüstem lbrahim Ef. 
ı 6 Hasan Yusuf Ef. 
16 Niyazi Mustafa Ef. 

» 
» 
)) 

» 
» 

» 
» 

» 

>> 

» 
» 

ı 6 Ahdürmhman Mustafa l~f.» 

1 G Haydar Şevki E:f. » 
16 Rifat Ef. » 

» 
)) 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

1 

·' 
'·-

Esas Aldığı 
Adet maaş maaş 

1 
l 
] 

l 

1 
1 
.1 
1 
1 
ı 

1 
1 
1 
ı 

1 
.ı_ 

ı 

1 
] 

.l 
ı 

22 
20 
20 
20 
17,5 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
lG 
16 
16 
16 
16 
16 
]6 

16 
16 
16 
16 

sı 

75 
75 

. 75 

71 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 



3 - Müstahdemler 

Vazifenin ıı cv 'i ve isimler 

Daktilo (Behice Sabit, Firdevs Arif, :M:ediha Yusuf Ha. ) 

Kütiipane ıniistalızm (Yakup Baki Ef .) 

Baş haderne (:M:emet Abdullah Ef. ) 
Baş haderne muavini (Sclimşahoğlu ..,\.li Çavuş ve .dilsiz 
Srtlu Ef. ) 
Birinci sımf hademe (Ali Çavuş Kocabaş, Ali Emirveli, Dur
muş Abdülkerim, İsmail P amuk, Rıza Tiranlı E f .) 
İkinci srmf haderne (Abbas Çemek, Abbas H alil, Bekir Gök
memet, Cemal Osman, H alit Beşli , Hasan Derviş, Kadri 
Şehtar, KamiJ Çiçek, Mahmut Molla, J\IIemet Ali ! smail, 
Necip Karabacak, uri, Amiş, uri H alil, Rc'cep Muhziı·, 

Rıza H asan, Sadık İbrahim, Süleyman Çif tçi, Süleyman 
H atip, Şakir Ömer, Şaban l\Ier can, Şevket K arahasan, 
Tahir Duman, Tahsin Yusuf, Yahya Karabasdr, Yaşar 

Bayburtlu E f. ve Saadet H .) 
Üçüncü sınıf haderne (Arif İbrahim, Avni Süleyman , 1zzet 
Hamitli, l\1emet Çengel, Memet Karahasan, Muammer lpek, 
Naci P amuk, uri Kubuş, Yusuf İmam Ef.) 
Dördüncü sınıf hadern e (Abdülkadir Kçar, Ali Sülül,, :ib
rahim AHr, ! zzet Karban, Şevki H ali l Ef. ) 
Şoför (l\'Ickki Süleyman E f.) 
Şoför (Hakkı Erenköylü Ef .) 
Mütehassıs balı çıyan (Mr . Adolplı e Dervaıı t) 

Baş balı çıvan (Münhal) 
Balıçivan (Osman lVIüHizim, Ari f ıvı:em et Ef. ) 
Balı çiran (l\l cmet l\'Iemet ]];f.) 
Bah çİvan (:Memet l\1üezzin Ef.) 
Daimi arnele (A li Kell ehlr, Ali Kürt , H asan Zor, Memet Emir 
Celil, Memet Otuzbir, lVlurat Keleş, lVIustafa Aygır, Sadık 

Çoban, Süleyman l\Iahmut E f .) 
Telefon memuru (Memet Ç iliıı gir, Sünır i lVIercan E f .) 
Kalori ferci (H alil Mimir , H asan P ehlivan, Memet Tarahaş 
Ef. ) 
Kaloriferei (H amdi Hacı E f.) 
Elektrik mütchassrsr (Rüştü yaycıbaşr B. ) 
Tamirat memuru (Ali Alışko Ef.) 
Marangoz (Asım Cafer E f .) 
! stenografi mıı.a ll imi (A \'T' :ı ın Beıı aroya E f.) 

Üerrt 
Adet Lira 
-----

4 so 
ı 60 

ı 70 

2 65 

5 60 

26 50 

9 45 

r: · ,) 40 
ı 90 
ı 7G 
ı 250 
ı ı rıo 

2 90 
ı 60 

!lO 

9 40 
2 50 

3 60 
ı 50 
ı 275 
ı 90 
ı 90 
ı ıoo 
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Vazifenin lll'V 'i ve isimler 

Matbrırı 

Ser mürettip (Yaşar lVIcmct Ef.) 
Ser mürcttip muavini (Hasan Ali Ef.) 
Birinci smıf operatör (İsmail Mcmet, Naci Hüfıryin, Hakkı 
Osman Ef.) 
İkinci smıf operatör (Tayyip Hüsnü, Vasıf Hakim Ef.) 
Birinci sınıf mürettip (Necmi Halil, İbrahim Raşit Ef) 
İkinci sınıf mürettip (İbrahim Rifat, Ahmet Musa Ef.) 

Ser makinist (Avni Saatçi Ef.) 
Ser makinist muavini (Hüseyin Raşit Ef.) 
Tipoğraf makinisti (Servet Kılıçlı Ef.) 
lVIakinİst muavini (Nizamettin İhsan, Hakkı Reçper Ef.) 
Makinist ı:ırağr (Şükrü Tahir Ef.) 
lVIotörcü ve elektrikçi (N ccati N ur i Ef.) 
Ser mücellit (Süreyya Agah Ef.) 
lVIüccllit (Şükrü Bozkoyun Ef.) 
lVIücellit muavini (Emin Çolak Ef.) 
Müccllit çrrağr (İhsan İshak, Fuat Salih Ef.) 
Odacı ve haderne (Hüsnü Ali, Davut Beyazıt, Ccmil CclDl, 
Mustafa Veli, Hamza Mornet Kf.) 

Ücrl'l 
Adet Lira 

ı ı30 

ı ıoo 

4 so 
2 70 
2 65 
2 60 
ı ı30 

ı 85 
ı 80 
2 60 
ı 35 
ı 90 
ı 90 
ı 70 
ı 4!) 

2 35 

f) 40 



K - Matbaanın mesai hulasası 

1-.\"1 - 1930: .'J- \'-1931 

ı - Zabıt ceridesi ( 22:26 ıncı ciltler-
1: 39 uncu ini kada malı sus ) 

2 - Zabıt fihristi ( 22:26 ıncı ciltlere 
mahsus ) 

3 - 9 uncu cilt kaııuıılar mecmuası 

4 - Ruzııame 

5 - Gelen evrak ve sabık zabıt lıulasas ı 

6 - Ruznanı e matbuaları ( 1:130 No. ) 

7 - Eııcünı enlere malı sus matbualar ( 9 
adettir ) 

8 - Dahili nizanıname 
9 - Teşkilatı esasiye kanunu 

1 O - Encümenlerin mesaisi hakkında U. 
Katiplik raporu ( 1 ve 2 inci ) 
11 - İ smet ve Kazını Pş . Hz. nin iktisadi 
nu tu k lan 
12 - Esami defteri (birinci devreye ait) 
13 - Esanı i defteri ( 4 üncü devre fevka
lade i çt iın a ) 

14 - Tezkerelik, karar kağıtları , d evanı 
cttveli, ita emri, bordro, dosya ve duhu
li ye varakalan 

15 - Büyük ve küçük takrirlikler 
1 6 - Kalemiere defter 
17 - U. Ka. ve encümenlere bloknot 
18 - Tayini esami cetveli 
1 9 - Jiaftalık karar cetvel i ( 1 : 1 O . sayı ) 
20 - Ri yaseti Cümhur Sarayı şartnamesi 

2 1 - Ecnebi fırka!arı programları 

22 - Zabıt müsvetteliği 

23 - Sıvas Mebusu İbrahim Alaettin 
Beyin kitap hakkında ııutku 

24 - Azayi Kiram ve kalemlerin zarf ve 
kağıt başlıklan 

Sayfa adedi Ta bı adedi 

448 

52 

298 
39 
39 
44 

262 
5f 
1 8 

66 

18 
40 

35 0 
500 

350 
500 

1, 200 
450 
350 

1,400 
1,000 

o 
400 
400 

400 

2,000 
100 

20 50 0 

f 
karton 2,000 
kutu 1 70 

62 ı duhuli ye V. 400 cilt 
)J kartı 900 

6 700 
86 o 
25 o 

2 
102 
108 
1 26 

5 

22 

20 

350 
350 

50 
5 0 
o 

325 

o 

Vekıin (sayfa) 

15 6,8 00 M. M 
224 ,000 Bş. V. 

18, 200 M. M 
26,000 Bş. V. 

35 7,600 
:7 .55 0 
13,650 

590,800 M. M. 
438, 8 80 Bş. V. 

25, 100 
20,800 

7,200 

23,1 00 

39,000 
8,000 

ı o.ooo 

176,635 
6,200 

20,840 
65,100 

700 
35,700 

9,720 
6,300 

33 ,500 

7,150 

188,500 



25 - Sumeıı ve kitap teclidi 

Mürettiphaııe mesaisi : 
Mücellithaııe mesaisi 

Makine dairesi mesaisi : 

- - 418 -

493 adet 
222 )) 
125 )) 

5 
25 )) 

HULASA . 

bezli cilt (Kütüpaııeye) 
:ıı ve ıneşiııli (Kütüpaneye) 
:ıı ıı ıı (U. Katiplik ve kalemlere) 
» cilt ( » » ) 
)) sumeıı (kalemlere) 

3,402 sayfa tertip 
335,731 forına katlama ve telierne 

2,900 kitap :ıı :ıı kapaklama 
100,000 adet mektupluk kağıt katlama 

929 » bezli ve ıneşinli kitap ve defter teclidi 
2,685,850 sayfa ( 335·,73 1 forma ) 

'>>> ··~-


