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Reisicümhur 
GAZİ MUSTAFA KEMAL HAZRETLERİ 



A - Meclisi Aliyi doğrudan doğruya alakadar 
eden baz1 kanun, nizarnname ve 

talimatnameler 

-·-
1 - Teşkilatı Esasiye Kanunu 

(Kanun .:~ 491) 

BİRİNCİ FASIL 

Abkaını esasiye 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Devleti bir Cümhuriyettir. Cümhu1·iyet 

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

kiye Devletinin resmi dili türkçedir; makarrı Ankara şehridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Hakimiyet bilakaydiişaıt 
tindir. 

m ille- Hakimiyeti rnil
liye 

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

Biiyük Millet 
Meclisi 

BEŞİNCİ MADDE - Teşri salahiyeti ve İcra kudreti Salılhiyetle1· 

Büyük Millet Meclisinde tecelli ve tcmerküz eder. 

ALTINCI MADDE - Meclis teşı·i salalıiyetini bizzat Teşri 

istimal eder. 

YEDİNCİ MADDE - Meclis, icra salahiyetini, kendi ta- lc·l'a 

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

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

SEKİZİNCl MADDE - Hakkı kaza, millet namıııa , Hakkı kaza 

usulü ve kanunu dairesinde müstakil ve mehakim ta.rafrndan 
istimal olunur. 

DOKUZUNCU MADDE 

İKİNCİ P' ASIL 

Vazifei teşriiye 

Türkiye Biiyük Millet Meclisi1t teşek
külü 



lntihap etmek 
hakkı 

lntihcıp olunmak 
hakkı 

M ebusluğa mani 
ahval 
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Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tarafından münte
hap mebuslardan müteşekkildir. (>10<] 

O ru CU MADDE -'-- On sekiz yaşını ikınal eden her 
erkek Türk mebusan intihabrna iştirak etmek hakkını haizdir. 

üN BİRİNCİ MADDE - Otuz yaşım ikmal eden her 
erkek Türk, mebus intihap edilmek salaJıiyetini haizdir. 

ON lK1NCl MADDE - Ecuebi hizmeti resmiyesinde 
bulunanlar, mücazatr terhibiye veya sirkat, sahtekarlrk, do
landırrcrlık, emniyeti sui istimal, hileli iflas cürümlerinden bi
rile mahkum olanlar, mahcurlar, tabiiyeti ecnelıiye iddiasında 
bulunanlar, hukuku medeniyeden iskat edilmiş olanlar, türkçe 
okuyup yazmak hilmiyenler mebus intihap olunamazlar. 

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

Tekmr intihap Müddeti biten mebusl~rrn tekrar intihap edilmeleri 
olunmak hak/çı 

Sabık Meclisin 
devamı 

1 çtimaın tem
elidi 

caizdir. 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtimaına kadar devam eder. 

1 eni intihabatın i crasına imkan görülmediği takdirde içti-
ma devresinin bir sene t emelidi caizdir. 

Vekciletin şümulü Her mebus yalmz kend·ini intihap eden dairenin değil, 

.. 

nınnın milletin vekilidir. 

[ * J 306 numaralı karar : 

1 - lntihap bitipte r·eylerin en çoğunun bir zat uhdesinde 
taayyiin yahut miisavi reylerde çekilecek kanuni kur'anın 

bir zat uhdesinde takan·ür ettiği an, o zatın rıı ebusluğunun 

ınebdeini teşkil eder. 

2 - Bi?· nıemuriyette iken rııebus olanlcır hakkında teşki

latı esasiye kanununun yinııi üçüncü ve yinni sekizinci mad
deleri ahkam·ı lazimüttatbik olabilmek yani nıemuı·iyet kabıüii 
vesilesile rııebusluğıın sukutuna hiUcmoluncıbilnıek için mebus 
olcııı bu memıırun kendi intihabına resınen 1.ttıla hasıl ettikten 
sonrcı ıneınuriyette devam etmek istediğine dair nıerciine saı·i

llcııı malfıınat aı·zctıniş alınası lazımdır. 

3 - M c bıts intihap edilen bir zatırı ınebusluk tahsisatı na 
istilıkakı M eelise iltih ak ı ilc me ş ruttuı·. Y cılnız lı! eelisi n kam
rile mii.eyyct mazc retc ıniis teniden gelnıemek fil en iltihak arl
dolunıır. lı! eb ıts in tiltap edildiği ne resmen ıttıla hasıl eden 
memıır vcızifede bulıtıısun, mezun olsıın bıt tcwihten sonraki 
ınüddete ait ınemııriy et maaş ııe tcıhsisatı fevlw ladesini alaınaz 
ve işten el çekt1:rilıııiş, vekalet enı1·ine ctlının1ş, açıkta kalmış 

olsım y·ine bu müddet e ait ıııaaş ve tcılısisatı f evkaladeleı·i 

verilemez. 
26 şııbat 1927 
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0N DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisi , her 
sene teşrinisani iptidasmda davetsiz toplanrr. 

Meclis, azasının memleket dahilinde devir, tetkik ve mura
kabe vazifelerinin ihzarı ve teneffüs istirahatleri için senede 
altı aydan fazla t1:1tili faaliyet edemez. 

ON BEŞİNCi MADDE- Kanun .t eklif etmek hakkı Mec
lis azasnıa ve İcra Vekilieri Heyetine aittir. 

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

[ Vatan ve milletin saadet ve selametine ve mill etin bila
kaydüşart hakimiyetine mugayir bir gaye takip etmiyeGe
ğinıe ve cümhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmıyacağnna 

namusnın üzerine söı veririm] . 

. 

Davetsiz top
lanmak 

Tatil 

Kanıın teklifi 
hakkı 

Tahli f 

ON YEDİNC! MADDE - Hiç bir mebus Meclis dahilin- Mas1lniyeti teş
riiye 

deki rey ve mütaleasından ve beyanatmdan ve Meclisteki 
rey ve mütaleasnun ve beyanatnun Meclis- haricinde irat ve 
izharmdan dolayı mes 'ul değildir . Gerek intihabmdan evvel 
ve gerek sonra aleyhine cürüm isnat olunan bir mebusun 
maznunen isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemesinin 
icrası heyeti umuıniyenin karıırma menuttur. Cinai cürmü 
meşhut bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde makamı 

aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir meb
usun intihabından evvel veya soı1ra aleyhine sadrr olmuş ce
zai bir hükmün infazı mebusluk müddetinin lıitamma kadar 
talik olunur. Mebusluk müddeti esnasında mur·uru zamaıı 

cereyan etmez. 

ON SEKİZİNCi MADDE - Mebuslarrn senevi tahsisat
ları kanunu malısus ile tayin olunur. 

Tahsisat 

ON DOKUZUNCU MADDE - Tatil esnasmda Reisicüın- Fevkcıtcıde ciave t 

lmr veya Meclis Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet 
edebileceği gibi azadan beşte biri t arafmdan talep vuku bu-
lursa Meclis Reisi dahi Meclisi içtimaa davet eder. 

YİRMİNCİ MADDE - Meclis nıüzakeratr alenidir ve Aleniyet 

harfiyen neşrolunur. 
Fakat nizanınamei dahilide nıünderiç şeraite tevfikan Hafi celsele.1· 

Meclis hafi celseler dahi aletedebilir ve hafi celseler nıüzake-
ratmın n~~ri Meclisin kararına ınenuttur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Meclis müzakeratını, kendi 
nizamnamei dahilisi mncibince icra eder. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Sual ve istizah ve Meclis 
tahkikatı, Meclisin cünılei salahiyetinden olup şekli tatbikı 

nizamnamei dahili ile tayin olunur. 

Müzakercıt 

Mü1·akabe 



M ebuslıık ve 
memııriyet 

Reisler 

_,_ 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Mebusluk ile Hükumet 

memuriyeti bit· zat uhdesinde içtima edemez [•] 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi H;eyeti Umumiyesi her teşrinisani iptidasmda bir sene 
için kendisine bir reis ve üç rei8 vekili intih'ap eder. 

Tec(Udi intillabat YİRM1 BEŞİNCİ MADDE - İntihap devresinin bita-
mından evvel Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakaaile 
intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden meclisin intihap 
Jevresi ilk teşrinisaniden başlar. 

Fe1ıkaliide içlimcı Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, :fevkalade bir içti-

Meclisin başlıc(t 
VCI!Zııif'i 

M ebusluğıın 
zeı•aU 

M ebusluğıın 
sıı/,utu 

ma addolunur. 

YİRMİ ALTINCI MADDE - (muaddel: 10 nisan 1928) 
Büyük !\{illet · Meclisi ka vaninin vaz 'ı, tadili, tefsiri fesh ve 
ilgası, Devletlerle mukavele, muahede ve ~ulh akti, harp ilanı, 
muvazenei umumiyei maliye ve Devletin unıum hesabı kat 'i 
kanunlarının tetkik ve tasdikı, meskukat darbı, inhisar ve mali 
taahhüdü mutazammın mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve 
feshi, umumi ve hususi af ilanı, cezaların tah:fif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır 
olup kat'iyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin in:fazı gibi 
vazai:fi bizzat kendi i:fa eder. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Bir mebusun vatana hi
yanet ve mebusluğu zamanında irtikap töhmetlerinden birile 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesi azayi mevcudesinin sülüsam ekseriyeti arasile ka
rar verilir veyahut on ikinci maddede münderiç ceraimden bi
rile mahkum olur ve malıkurniyeti kazıyei muhkeme halini 
alırsa mebusluk sıfatı zail olur. 

YİRM1 SEKİZİNCİ MADDE - !stifa, esbabı meşrua 
dolayısile mahcuriyet, bila mezuniyet ve mazeret iki ay Meclise 
ademi devam veyahut memuriyet kabulü hallerinde mebusluk 
sakıt olur. 

{* J Bu maddenin h ini nıiizaket·esinde « Daı·ülfünun mü
der·rislikleri bundan nıüstesnadıı· » maalinde !stanbul Mebusu 
Ali Riza ve Scıruhan Mebıısu Vasıf Beyler tamtından vet·ilen 
takrit·ler Heyeti Unıumiyece t·eddedilmişti:. ( 23j lllj 1340 -
Cilt 7. Sayfa 835:836). 

87 nurııamlı tefsir : 
Ankara Hukuk Mektebinin ali bit· meslek mektebi olduğuna 

ve mektebin det·slerine maaş değil ücreti tak1·ir· veı·ildiğine bi
naen bıı muallirııliğirı rııebuslukla içtinıaında hiç bit· nıahzuı· 

yoktur. 15 şubat 1926 
111 nurııamlı tefsit·: 
Biiyük M illet M eelisi Az asından birine Hükumet tarafından 

tevdi edilen rııuayyen ve rııuvakkat b-iı· iş Hiikfımet memuriye-
tmden addolımarııaz . 10 şubat 1926 
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YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Yukarıdaki maddeler 

inucibince mebusluk sıfatı zail veya sakrt olan veyahut vefat 
eden mebusun yerine bir diğeri intihap olunur. 

OTUZUNCU MADDE - Büyük Millet Meclisi , kendi 
zabıtasını reisi marifetile tanzim ve idare edel'. 

ttÇttNCtt F ASIL 

Vazifei icraiye 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Türkiye Reisicüınhuru, Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi 
azası meyanmdan bir intihap devresi için intihap olunur. 
V azi:fei riyaset yeni Reisicümhurun intiha bına. kadar devam 
eder. 'rekrar intihap olunmak caizdir. 

Yeni mebus 
in tihabı 

Zabıta 

Reisicümhur ve 
müddeti 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Reisicümhur Devletin reisidir. Devlet Riyaseti 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Reisicümhur hastalık ve 
memleket haricinde seyahat gibi bir sebeple vazaifini ifa ede
mez veya vefat, istifa vesair sebep dolayisile Cümhuriyet 
Riyaseti inhiHH ederse Büyük Millet Meclisi Reisi VekaJeten 
Reisicümhur vazaifini ifa eder. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Cümhur Riyasetinin 
inhilalinde meclis müçteıni ise yeni Reisicümhuru derhal in
tihap eder. 

Meclis müçtemi değilse reis tarafından hemen içtimaa da
vet edilerek Reisicümhur intihap edilir. Meclisin intihap 
devresi hitam bulmuş veya intihabatrn tecdidine karar veril
miş olursa Reisicümhuru g·el ecek Meclis intihap eder. 

OTUZ BEŞ!NC! MADDE - Reisicümhur Meclis tarafm
dan kabul olunan kanunları on gün zadında ilan eder. 

- Teşkilatı esasiye kanunu ile bütçe kanunları müstesna 
olmak üzere ilaunu muvafık görmediği kanunları bir daha 
müzakere edilmek üzere esbabı mucibesile birlikte keza on 
gün zarfmda Meclise iade eder: 

Meclis, mezkı1r kanunu bu defa da kabul ederse, onun 
ilam Reisicümhur için mecburidir. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Reisicümhur her sene teşri
nisanide Hükfımetin geçen seneki fa aliyetine ve o s~ne ittihaz 
edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir nutuk irat eder. 
veyahut Başvekile kıraat ettirir. 

R eisicümlmra 
vekalet 

Reisicümhıının 
iııtihabı 

Kanunların 
ilanı 

Kanunlarrın ia
desi 

Reisicümhurun 
nutk;ı 

OTUZ YEDİNC! MADDE - Reisicümhur ecuebi Dev- Hariçte Devle

letlerin nezdine Türk Cümhuriyetinin siyasi mümessillerini tin temsili 



Tahlif 

Vükelanın im
zaın 

Başkumandan
lık 

Mes'uliyet 

Ferdi af 

Istisna 

Tahsisat 

Hükumet teş
kili 
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tayin ve ecuebi devletlerin siyasi müınessillerini kabtıl edeı'. 

OTUZ SEKİZİNCl MADDE - ( nıuaddel : 10 nisan 
1928 ) - Reisicümhur, intihabı akibinde ve Mecli:;ı huzurunda 
şu suretle yemin eder : 

[ Reisicümhur sıfatile Cünıhuriyetin kanunlarma ve haki
miyeti milliye esaslarma riayet ve bunları nıüdafaa , Türk mil
letinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetinıle sarfi mesai , 
'!'ürk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle 
men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye ve iHlya ve eleruhele 
ettiğim vazifenin icabatma hasruııe:fs etmekten ayrılnıryacağr
ma namusnın üzerine söz veririm.] 

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

KIRKINCI MADDE - Başkumaııdanlrk Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup 
Reisicümhur taratmdan temsil olunur. Kuvayi harbiyenin 
emil' ve kumandası hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Er
kam Harbiyei Unıunıiye Riyasetine ve Seferele İcra V ekiileri 
Heyetinin inhasr üzerine Reisicümhur tarafından nasbedilecek 
zata tevdi olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Reisicünıhur hiyaneti vata
niye halinde Büyük Millet Meclisine karşı nıes 'uldür. Reisi
cümhurun ısdar edeceği bilcümle nıukarrerattan mütevellit 
m es 'uliyet 39 uncu madde madde nıucibince mezkur mukar
reı·atı imza eden Başvekil ile vekili aidine racidir. 

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

KIRK İKİNCİ MADDE - Reisicümhur, Hükumeti.n inhası 
üzerine, daimi ınaluliyet veya şeyhubat gibi şahsi sebepler
den dolayı muayyen efradm cezalarrnı iskat veya tahfif ede
bilir. 

Reisicümhur Büyük Millet Meclisi tarafından itharn edi
lerek mahkum olan vekiller hakkrnda bu salahiyeti hıtimal 

edemez. 

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

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Başvekil, Reisicümhur 
canibinden ve Meclis azasr meyanmdan tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafmdan Meclis azasr arasından 
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intihap olunara k heyeti umumiyesi Reisicümhurun tasdikıle 
Meclise arzolunur. 

Meclis ınüçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimarna 
talik olunur. 

Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai ııazarrnr azami bir 
hafta zarfmda Meclise bildirir ve itimat talep eder. 

KIRK BEŞ!NCİ MADDE - Vekiller Başvekilin riyaseti 
altmda ( İcra Vekilleri Heyetini ) teşkil ederler. 

1 cra V ekillet·i 
Heyeti 

KIRK ALTINCI MADDE - İcra Vekilieri Heyeti Hükfı- Müşterek mes'
ııliyet 

metin umumi siyasetinden müştereken m es 'uldür 
Vekilierden her biri kendi salahiyeti dairesindeki icraat-

tan ve maiyetinin ef'al ve muamelatmdan ve siyasetinin U· 

nıumi istikametiııden münferiden m es 'uldür. 

Münferiden 
mes'ııliyet 

J\IRK YEDİNC! MADDE - Vekillerin vazife ve ınes'uli- Vazife ve mes'

yetleri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Vekaletleriıı adedi kanun
la tayin olunur. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Mezun yeyahut her 
hangi bir sebeple mazur olan bir vekile İcra Vekilleri Hey
eti :lzasmdan bir diğeri ınuvakkaten niya b et eder. Ancak 
bir ve kil bir ve ldletten fazlasma ni ya b et edemez. 

ELLİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisince 
İcra Vekillerinden birinin Divam Aliye sevkine dair verilen 
karar vekaletten sukutunu dahi mutazamınmdrr. 

ııliyet 

Vekaletlerin 
aded·i 

Vekile n·iyabet 

V ekillerin it
hamı 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - İdari dava Ye ihtilaflarr rü'yet Şw·ayi Devlet 

ve hal, Hükfımetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun layihalan 
ve imtiyaz mukavele ve şartnameleri üzerine beyanı ınütalea, 
gerek kendi kanunu ınahsusn ve gerek kavanini saire ile ınu-
ayyen vazai.fi ifa etmek üzere bir Şurayi Devlet teşkil edile-
cektir. Şurayi Devletin rüesa ve azasr vazaifi . ınühimnıede 
bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleri ile metemeyyiz zevat me-
yanından Büyük Millet Meclisince intihap olunur. 

ELLİİKİNCİ MADDE - İcra Vekilleri Heyeti kanunla- Nizamnanıeler 

rm suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği husu-
satı tesbit için ahkaınr ceclideyi muhtevi olmamak ve Şurayi 
Devletin nazarr tetkikinden geçirilınck şartile nizaınnameler , 
tedvin eder. 

Nizamnaıneler Reisicümhurün imza ve ilanile ınamulübih 
olur. 

Nizamnanıelerin kavaniııe mugaycreti iddia olundukta bu· 
nun mercii halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
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DÖRDttNCtt F ASIL 

K u vv ei kazaiye 

. --:; 

ELL! ÜÇÜNCÜ MADDE - Malıkernelerin teşkilatı, va
zife ve salahiyetleri kanunla muayyendir . 

ELL1 DÖRDÜNCÜ MADDE - Hakimler bilcümle dava
ların muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü mü
dahaJattan azade olup ancak kanunun hükmüne tabidir. 

Malıkernelerin ınukarreratrm Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve İcra V ekiileri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve 
telıir ve infazı alıkamma müınanaat edemez. 

ELL! BEŞİNC1 MADDE - Hakimler kannnen muayyen 
olan usul ve ahval haricinde azlolunamazlar. 

ElıLİ AL'l'INCI MADDE - Hakimierin evsafı, hukuku, 
vazaifi, maaş ve muhassasatlarr ve sureti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

ELL! YED!NCİ MADDE - Hakimler kanunen muayyen Hakim erin va
zife kabul ede-

nıiyeceği vazaiften başka umumi ve hususi hiç bir vazife deruhte ede· 
mezler. 

Aleniyet ELL1 SEK1Z!NC1 MADDE - Mahkemelerde muhakemat 
alenidir. 

Ha/i rnuhakemat Yalmz usulü muhakemat kanunu mucibiııce bir muhake-

Müdafaa hakkı 

V azi/ c ve saza~ 
hiyet 

ınenin hafiyen cereyamna mahkeme karar verebilir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE- Her kes mahkeme huzu. 
runda hukukunu ınüdafaa için lüzum gördüğü meşru vesaiti 
istimalele serbesttir. 

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

Divanı Ali 

Vazife ALT .MIŞ BİRİNCİ MADDE - V azifelr rindeıı m ün bais 
hususatta İcra Vekillerile Şurayr Devlet ve Mahkemei Tem
yiz rüesa ve fızasnıı ve Baş Müddei Umumiyi muhakeme et
mek üzere bir (Divanı Ali) teşkil edilir. 

Azanın adedi ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - Divaıu Ali azalığı için on 
biri Mahkemei Temyiz, onu Şurayi Devlet rüesa ve azası me
yanından ve kendi heyeti umumiyeleri tarafından ledeliktiza 
reyi hafi ile yirmi bir zat intihap olunur. 

Reialer ... Bu zevat reyi hafl ve ekseriyeti mutlaka ile içlerinden bi-
rini reis ve birini reis vekili intihap ederler. 



ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE -- Divam Ali bir reis ve on NıtJap · 

cl ört aı:~a ile teşekkül ve ekseriyeti mütla kıt ile karar ittihaz 
eder. 

M.ütebalu al tr zat ledelimıp heyeti n ııoksanııu i lun al için 1/ıtivat aza 

ihtiyat aza vaziyetindcdirler. 
İşlıu ihtiyat aza üçü Mahkeınei 'l'emyiz, üçü Şnrayı Dev

letten nıüntehap aza araı:;rml:ın olmak Üzere knr'a ile tefı:ik 

olunurlar. 
R;eisliğe ve rcisvekilliğin e intihnp olunanlar bu lmr'aya 

cl:ılıil olmazlar. 

AUl'lVllŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Divam Alinin müd- Mi iddd ımıwnıi
lifc 

dei nmumi.liği Baş Müdelci Umumilik tarafından ifa olunur. 

AI.ıTMIŞ BEŞiNCİ MADDl~ - Divanr Aliniu kararlan Kcım1·lann kcıt'
iyeti 

l;:at 'idir. 

AJ/l'MIŞ ALTINCI MADDE - l>ivaıu Ali mevzu kanun- [{un un ve ıısulü 
rnuha.lcerne 

lara tevfikan nınhakerne icra ~ve hüküm ita eder. 

AL'l'MIŞ YEDİNC! MADDE - Divam Ali görülen lü
zunı üzerine '!'ürkiye Büyük l\lill et Meclisi kararile teşkil 
olunur. 

:&EŞİNOl F ASIL 

Türklerin huk"llku amınesi 

AL'l'MIŞ SEKlZİNCİ MADDE - Her 'l'ül'k hür duğal', 
h ür yaşar Hürriyet, haşkasma muzrr olmıyacn k her türlü ta
sarrufatta bulunnıaktır. Hukuku tabiiyeden olmı hül'l'iyetiıı 
herkes için lmdndn lıaşkalamım hududu hürriyetidir. Bu hu
dut ancak kanun ıııarifetile t esbit ve tayin cd il ir. 

AL'l'MlŞ DOKL"ZUNUU MADDE - 'l'üdder kanun ııa
zarında müsavi ve bila istisna kanuna riayetle ınükelleftiı-ler. 
Her türlü zümre, snuf, aile ye f ert imtiyazlan mi.ilg:ı Ye 

me mn udur. 

Di V(ını Alinin 
teşkili 

Hiin·iyel i lm
dudu 

!Vliisa vat 

Yl!;'l'M1Ş1NC1 MADDE -- Şahs! masuniyet, vicclaıı , tc- Hukukıı tcıbiiye _ 

fekkür, kelam, neşir , seyahat , ak.it , sayüamel, temellük ve ta-
sarruf. i çtinıa , cemiyet şirket lıak \ "C hürriyetleri 'I'ül'ldt•rin 
tabii lıukukundandır. 

YETMlŞ BlHlN Cl J\IAJJDE - Caıı, ınal , ın~ , nıeskeıı Mcısımiyetlm· 
hcL' türlü taarruzdan nı asnndur. 

YE'l'~iİ~ lKt ·ct 1\IADDE - Kaııuncn muayyen olan 
ahval Ye eşkaldcn başka bir snrctl c hiç bir kimse derdest vo 
tevkif edi lemez. 

Masaniyeti 
şahsiye 



l~kence ve saire 

1 stinıval vt 
istimlak 

Vicdan hürri
yeti 

M esken masu
niyeti 

Matbuat 

Seyahat 
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YETM1Ş ÜÇÜNCÜ MADDE- işkence, eziyet, müsadere 
Ye angarya memımdur. 

YB'l'.MİŞ DÖRDÜNCÜ MADDB - Menafii umumiye için 
lüzunın usulen tahakkuk etmeclikçe ve kanunu mahsus mu
cibince değer pahasıpeşin verilmedikçe hiç blr kimsenin malı 
istlmval ve nıülkü istimlak oluııamaz. 

Fevkaliide ahvalde kanun mucibincc tahmil olunacak uak
tl, ayni ve sayüamele müteallik mükellefiyetler ınüstesna 
olmak üzere, hi <:; bir kimse hiç bir fedakarlığa icbar edile
mez. 

YE'l'.MlŞ BBŞlNCt .MA.DDE - Hiç bir kimse mensup 
olduğu din , mezhep, tarikat ve felsefi içtihadmdan dolayı 

muaheze edilemez. Asayiş, adabı nınaşereti umunıiye ve ka
vaııiııc nıuğayir olmamak üzere her türlü ayiuler serbesttir. 

YE'l'lVIlŞ ALTINCI MADDE - Kanun ile ınuayyen olan 
tum! Ye ahval haricinde kimsenin meskenine girilcmez ve üzeri 
talıarri edi lemez. 

YB'l'MİŞ YBD1NC1 MADDE - Matbuat kanunu daire· 
sinde serbesttiı· YC n eş redilnıeden evvel teftiş, nmayeneye 
tabi değildir. 

YB'l'MlŞ SEKİZİNCİ MADDE - Seferberlikte idarei 
örfiye halinde vcyahut nıüstevli emrazdan dolayı kanunen 
miittehaz tedabir icabatmdau olarak vazedilecek takyidat 
ıniistesna olmak üzere seyahat hiç dir suretle takyidata ta
Iii tutul:ırnaz. 

Ukııt ve sait·e YE'llMİŞ DOKUZU rcu M:ADDB - Ukuduu, sayüıııne-

liıı , temellük ve tasa.rrufun, içtiıııaatrn, cemiyetlerin ve 
şirket leri n hnduclu hürriyeti kanunlar ile nıusarrahtır. 

T ed?'isat SBKSEN1NC1 MADDE - Hükümetin nezaret ve ınura-
luı besi :ı ltnıda ve kanun d ;ı i resinde her türlü tedrisat ser-
IJl'sttir. 

Miimselı1t SEKSEN BİRlNCİ MADDE - Postalara verilen evrak, 
mektuplar Ye her nevi emanetler salillıiyettar müstantık, 

ma.Jıkeme kararı olmadıkça açılamaz ve telgra,f ve telefon ile 
v:ıki olan ırınhaberatm mahremiyeti ihlal olunanuız. 

'Jıba1· ve şikayet SEKSF~N İKİNCİ MADDE - 'l'ürkler gerek şahısıarına 
geı·ek amuıeye ınütea ll ik olarak kavanin ve nizama ta muhalif 
gördükleri hususatta nıerciiııe ve 'l'iirkiye Biiyük Millet Mec
lisine münferiden veya miiçtemian ihbar ve şikayette buluna
bilit'ler. Şahsa ait olarak vuku bulan nıüracaatın neticesi ınüs· 

t ediye tahriı·en tebliğ olunmak mecburidir, 
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SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Hiç kjmse kanunen tabi Tabii mahkeme 

olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye eelp ve sevkoln-
namaz. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Vergi Devletin nınn
mi masarifine halkın iştiraki demekt ir. 

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

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

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belediyelerce tea
·mülen eibayet edilmekte olan rüsunı ve tekalifin kanunlan 
tanzim edilineiye kadar keınakan ci bayete devam olunabilir. 

Vergi 

Cibavet 

SEKSEN ALTINCI MADDE - Harp halinde veya harbi lda1·ei ö1·/iye 

icap ettirecek bir vaziyet hudusunda veya isyan zuhurunda 
veyahut vatan ve Cünıhuriyet aleyhinde kuvvetli ve fili te-
şebbüsat vukuunu müeyyit, kat 'i emınarat görüldükte, İcra 
Vekilleri Heyeti müddeti bir ayr tecavüz etmemek üzere umu-
mi veya mevzii idarei örfiye ilan edebilir ve keyfiyet hemen 
Meclisin tasdikına arzolunur. Meclis idarei örfiye müddeti-
ni, iııdelicap tezyit veya tenkis edelıilir. Meclis müçtemi 
değilse derhal içtimaa davet olunur. 

İdarei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kararına ınütevalc
krftrr. 

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

İdarei örfiye mnıtakasile bu mmtaka dahilinlle tatbik olu
nacak alıkarn ve muamelatm sureti icrasr ve harp halinde dahi 
musuniyet ;,e hürriyetlerin tarzı takyit. ve t.aliki kanunla tes
bit olunur. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE- İptidai tahsil bütün Türk- Mecburi tahsil 

ler için mecburi, Devlet mckteplerinde mcccanidir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE - Türkiye ehalisine din Tüı·klük sıfatı 

ve rrk farla olmal<sızm vatandaşlık itibarile (Türk) rtlak olu-
nur. 

Türkiyede veya hariçte bir türk babamu sulhünden do
ğan veyahut Türkiyeele ınütemekkin bir ecnebi babanm sul
hünden Türkiyede doğupta memleket dahilinde ikamet ve 
sinni rüşte vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve yahut 
vatandaşhk kanunu mucibince Türklüğe kabul olunan herkes 
Türktür. 

Türklük srfatr kammen nıuayyen olan ahvalde izaa edilir. 
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ALTINCI F.ASIL 

·Mevadı müteferrika 

V iliiyat 

Te~lciMtı .rııülkiye · SEKSlEN DOKUZUNCU MADDE - Türkiye coğrafi va-

Hükmi şahsiyet 

ziyet ve iktrsadi münasebet noktai nazarmdan vilayctlere, 
vilayetler kazalara, kazalar nahiyelere münkasemdir ve na
lıiyeler de kasaba ve köylerden terekküp eder . 

DOKSANINCI MADDE - Vilayetlerle şehir, kasaba ve 
köylet· hükıni şahsiyeti haizdir. 

Tevsii meznni- DOKSAN B1R1NCt MADDE - Vilayetler umuru tevsii 
yet ve tefrikı 

vrıza.if mezuniyet ve tefrikı vazaif esası üzerine idare olunur. 

M enıu1· olmale 
hakkı 

M emu.ı·in kanu
nu. 

Kanunrt muhalif 
evami?· 

Bütçe 

Muvcızene ha
ricinde scurfi

yat 

Biitçeııin müd
cleti 

H esabı kat' i 
kanunu 

Iki sene 

Memnı·in 

DOlUtAN İKINCİ MADDE - Hukuku siyasiyeyi haiz 
her türk ehliyet ve istihkakrna göre Devlet meınuriyetlerindc 
ist.ihdnnı olunmak ha ı, km ı haizdir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Biluınum memurların ev
safı, hukuku, y;ız;ıifi , maaş Ye muhassnsatı ve sureti nasp ve 
n:>:i ll eri ve tel'fi w t c- rı:kkil rri Luıunu mahsus He muayyendir. 

DOKSAN DÖRlJCXCÜ .MADDE- Kanuna muhalif ol:ın 
umurda amire itaat memuru mes'uliyetten kurtarınaz. 

Umnı·u maliyt. 

DOKSAN BEŞ1NC1 MADDE - Muvazenei umumiye ka
nununa müteallik olduğu senei maliyenin duhulünde mevkii 
ic.ı·:ıya konulabilmek için lfıyihasr ve merbutu bütçeler ve 
cetveller nihayet teşrinisaninin iptidasrnda Meclise takdim 
olunur. 

DOKSAN ATıTI CI :MADDE - Devlet emva.linden 
mnva:ı:ene haricinde sarfiyat caiz değildir. 

DOKSAN YEDiNCİ MADDE- Muvazenei umuıniye ka
nununun hükmü bir seneye ınahsustur. 

DOKSAN SE KİZİNCİ M...illDE - Hesabı kat 'i kanunu 
müteall ik olduğu sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfında 
istihı;;n l olunan var idat ile yine o sene vuku bulan tediyatm 
ha kiki miktanın mülıeyyin kanund ur. Bunun şekil ve tak
simatı muvazenei umumiye kanununa tamanıile mütenazır 
olacaktır. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Hesabı kat 'i ka-
nununun layihası mütealJik olduğu senenin sonundan 
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itibaren nihayet ikinci senenin teşrinisanisinin iptidasma ka
dar Büyük Millet Meclisine takdim olunmak mecburidir. 

TeşkilMı esasiye kanunıma ait zavabıt 

YÜZÜNCÜ <MADDE - Büyük Millet Meclisjne ınerbut ve Divanı Mııha
sebat Devletin varidat ve masarifatını kanunu mahsusuna tevfikan 

ınurakabe ile mül<elle:f bir Divam Mnhasebat müessesti r. [*] 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Divam Muhasebat umumi mu
tabakat beyannamesini taallfık ettiği hesabı kat 'i kanununun 
Maliyece Biiyük Millet Meclisine takllimi tarihinden itibaren 
nihayet altı ay zarfmda Meclise takdim eder. 

Umumi muta
bakat beyan

namesi 

YÜZ İKİNCİ MADDE - !şbu teşkilatı esasiye kanununun Teşkilatı esasi'!{e. 

t d ·ı· ~ d ki ·ı t b' . ı · kanununun tadılı a ı ı aşagı a şeraı e a ıuır: 

'radil teklifi ~'[eclis azayi mürettebesinin laakal bir sülüsü 
tarafmdan imza olunmak şarttır. 

Tadilat ancak adeili mürettebin sülüsani ekseriyeti urası 
il e kabul olunabilir. 

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

7'aclil olunmı
yacak madde 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - '!' eşkilatı esasiye kanununun Tadil ve ihmal 

hiç bir maddesi, hiç bir sebep ve balıane ile ihmal veya tadil 
olunmaz. Hiç bir kanun teşkilatı esasiye kanununa münafi 
olamaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - 1293 tarihli kanunu esas! Bu lcanımla miil-
·ı d ld l · 20 l ~ · 1337 · ı ı· 1 · ga !Ga·vanin ı e meva ı muac e esı ve mnunnsanı ta rı 1 ı teş ;:ı-

li'ttı esasiye kanunu ve müzeyyelatı ve tadilatr mülg::ı.dn·. 

YÜZ BEŞİNC! MADDE .:__ Bu kannıı tarihi neşrinden Me1·'iveti icı·a 
itibaren mer'iyülicradır. 

20 nisan 1340 

_.,,Jıı,eıEM• 

r'l 292 nıımaı·alı karaı·: 

Divanı Muhascbatın, liizıwıımda, bir kamınnıı 'tcfsiı·ini 

Meclis Riyasetinden talep etmek hakkına malik olduğu 

H eyeti um tımiyenin yinni ikinci içtimaının birinci cclscsind e 
takaıTür etnıifti?·. 6 kanmııısani 1927 



2 - lntilıabı mebusan kanunu 

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

..... 

FASLI EVVEL 

Devairi int ihabiye ve aksarnı 

' BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Osmaniyeele ınebusan iutilıabı 

sancaklar itibarile icra kılınacak ve her sancak bir dairei intihabiye ve 
her nahiye bir şubei intihabiye itibar olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - Kanunu Esasinin altmış beşinci maddesi mucibince 
Heyeti Mebusan azasr her elli bin nüfusu zükura bir nefer olmak itibarile 
tertip olunacak ve nüfusu zükuru elli binden dun veya zıyade olan sancak
larda yirmi beş bin nüfus elli bin itibarmda tutulacaktır. 

Şöyle ki; bir sancak yirmi beş bin nüfusu zükı1rdan ibaret olsa dahi bir 
mebus intihap edeceği gibi diğer bir sancak ahalisi yetmiş beş bin nüfusu 
zükı1rdan akal olduğu halde dahi yalnız bir mebus intihabına hakkı ola
cakta·. Bundan ziyadesi için yüz yirmi beş bine kadar iki ve yüz yetmiş bine 
kadar üç ve iki yüz yirmi bine kadar dört nefer mebus intihap olunacak ve bu 
miktardan ziyadesi bu nisbet üzere arttrrrlacaktır ll] . 

FASLI SANİ 

Müntahipler defterinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin tarihi neşrinden itibaren 
bilcümle Osmanlılarm nüfusu zükürunn havi her: kazada bir defteri esasi 
tanzimine iptidar olunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Her kazada mevcut olan Osmanlı nüfusu 
zükurunun esas defteı·iııin tanzimile vukuatmrn tashihi mevadr atiyede 
beyan olunacağı veçhile belediye meclisleri ve nahiye meclisleri rüesasr 
ve eimme ve papaslar ve hallamlar ve muhtarların derece derece vazi
feleridir . 

BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunname Hükumeti Seniye marifetile idarei 

[1] Bıt mctdde, 3 nisan 1339 tm·ih ve 320 mmıcıml·ı kanunun birinci maddesi 
ile be1·veçhizi1· tadil edilmiştir: 

Tii1·kiye Büyiik Millet Meclisinin miktan azeısı Tü1·kiy e Devleti halkın
dan her yi·rmi bin uiifusıı ziik1i1·da bi'!· ne[e1· olmak iizer·e intihctp olunur. 
Bir dairei intihabiyenin niifusu ziikum yirrni binden dıın olsa dcthi her 
halde bi1· mebus intihabına hakkı olacağı gibi nüfusıı ziiMının yi1·m.i 
binden fazlası için bervcçlıi etti muamele ifcı olıınur. Şöyle ki: 

Otuz bine lwdct1" bi?·, ohız bin bi1·den elli bine kadar iki, elli bin bi1·den 
yetmiş bine kadm· iiç, yetnı.iş bin bir·den doksan bine kadm· dört mebııs intihap 
olunacak ve bu miktett"dan ziyadesi b1ı rıisbet iize1·e cırttırılacaktır. 
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belediye reisiııe vusulünde belediye heyeti celp ile alenen kıraat olunacaktır. 
Badehu kaza dahilinde bulunan nefsi şehir ve kasaba mahalH\,tı defterinin 
tanzimi için eimme ve papas ve halıarn ve ınulıtarlar ile her mahallenin 
muteberannıdan ikişer veya Ü<;rL· kişi sırasile dairei belediyeye celp 
olunarak hangi cemaattan olur ise olsun mahallerinde kadimen sakin 
olan veya bir seneden beri tavattun eden Osmanlı nüfusu zükünuıun defteri
nin ınerbut nümunesi veçhile sekiz gün zarfında tanzimi bunlara tenbilı 
olunacaktır. Mezkür niiınuııe vcç:hile her mahalde yapılacak defter iki kısma 
ınüııkasem olup bir kısmı yeni tevellüt eden Osmanlı uüfusn zükürundan bed'ile 
yirmi beş yaşına değin ve diğer kısım yirmi. beş yaşnu tecavüz edenlerin esa
nıisini havi olacaktn· [1] . Sinleri elaıı ııufns defterinde mukayyet olmıyan 
Osmanlıların kaç yaşında oldnlüarıııa dair eiınmc ve papaslar ve halıanılar 
ile muhtarların ve muteberanclan olan ıııezkür iki veya üç kişinin tahki
kat ve ifadesi muteber addolunacaktır. Şu kadar ki mahalle ahalisinden 
kaideten aksini isbat eden olursa defterce tashihi icra olunur. 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya kasaba malıallatma tenbilıatı 

luzimeııin icrasrnı mu tea kip belediye reisi kaza dahilinde bulunan nevahi 
mecalis reislerini muavinlerile ikişer veyahut üçer kişi celp ile zikı-olunan 

defteri esasinin n ihayet beı·aber lı ir defaya mahsus olma k üzeı-e reisi 
kazaya celp ile beşinci maddede beyan olmueluğu veçhile iki krsrm 
olarak sekiz gün zarfmda defteri esasinin tanzim olunmasım tarif ve 
tefhiıu edecektir ve nihayet meclis reisi nma vinlerile beraber reisi nahiyeye 
avcletlerinde o nahiye dahilinde bulunan kuranın eimme ve papas ve 
haham ve muhtarlarile muteberaııdan ikişer Yeyahut üçer kişi celp ile 
zikrolunan defteri esasinin niha yet sekiz günde tanzimini tenbih edecektri. 

YEDİNC! MADDB - Her mahalle ve kariyenin imam ve papas ve 
haham ve muhtarları ve nıutebemnr defteri esasi taıızirui hakkrnda olan 
emri aldıktan sonra her giin kariye ve mahallerinde ıuüııasip bir ma
halle tecemmü ile 'l'ürk~e olarak Ye lisanı Türkiye vakıf olmıyan köylerele 
merkeze geldiği vakit 'l'iiı-kçeye tercüme olunmak üzere kariyelerinde 
tekelHim olunan lisanlan ve zikrolunan tertip üzere defteri esasiyi nihayet 
sekiz gün zarfmda iki nüsha olarak tanzim ve temhir ile bir ııüshasmı 
hemen na.lıiye reislerine Yerip diğer nüshası mahalle ve kariyelerinde 
en müsin olan ınuhtai!Ill lıaııesiııcle hifzolunnr. 

SEKİZİNC! MADDE - Yirmi beş [2] yaşını tecavüz eden Osmanlılardan 
hukuku medeniyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede veya o 
iddiada bulunmuş olan veyahut ııizamr mahsus mncibince muvakkaten 
hizmeti ecnebiye imtiyazuu hai z olan ,-eya iflasrna hükmolunupta iadei 
itibar etmemiş veyalınt mahcnriyetine hüküm lahik olupta fekki haciz 
edilmemiş olanlarm Ye bir kimsenin hizmetkarlığında bulunan ve sm 
ahval ile ıuiiştehir olan ve bir cünha ve cinayetle mahkum bulunanlarm 
esamısı karşısında ve defterin mülahazat hanesinde keyfiyetieti iş 'ar 
ve tasrih edilecektir. _·: ' 

DOKUZUNCU 1\fADDB - Bir kimse bir senedenberi her hangi kariye 

[1] 3 niscın 1339 ta,rilı ve 320 numcıralı kmııınıın (on sekiz yaşını ikmııl eden 
heı· feı·di zükııı· intihcıp etmek hcıkkı,nı hcıizdiı) maalindeki ikinci ıııaddesi nıu
cibiııce, bu rnadde tadil olıınınııştnr. 

[2] l[ezcı, 320 nıııncırcılı lwnnn ın ncibin ce on sekiz 

• 
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ve mahallede iluımet etmekte ıse ol mahalle ve kariyenin defterine 
kaydolunacaktır. Şu şart ile ki iıttihabı ınchusan hukukunu haiz olduğuna 
dair terkeylediği mahalle veya kariye ınuhtal'!ndan yeni kaydolunacak 
mahalle veya kariye ınuhtnnna hitabeıı bir lut'a ilınühaber getirecektir. 

Memurini Devleti Aliye işbu ilınülıalıere muhtaç olmayıp iutihalıı 

mebusan zaınamııda her hangi nınhalleclc l.ıulımut· ise o mahallede rey 
verrneğe haklrdn·. 

Silah altında buluna n askeri ni zamiy e w reclife ve zaptiyeclen laa kal 
ınüla.zim rütbesini haiz olanların bulunduğu ınahalde ınebusan intihabmdn 
rey vermeğe selalıiyetleri ol nca ktı r. Mezun en vatanmda bulunan ve 
ınebus intihabımı tesadüf eden askeri nizaıniye ve redife Ye zaptiyeden 
ıniintehiplik şeraitini haiz olanların neferata kadar bilaistisna cümlesinin 
rey verrneğe hakkr olacaktır ve asakiri şahane ve zaptiye zabİtanından 

mıili hakkı intihap olupta vatanınrn gayri ınahalde bulunanlar memurini 
saire gibi üınülıa bere miihtaç ol nuyacaktır ve kuraları çıkıp askere 
alıuaeal<: olanlarm intihap ıçın malınileri mecalisi marifetleeile' tarafla
rından istediklerini ve kil tayin etmeğe salahiyetlcri bulunacıı k tn· [1] . 

F.AS·LI SAUS 

Heyeti teftişiyenin ve ınüntehiplerin vazaif ve hiıküku ile sureti intihap 

ONUNCU MADBE - Knnı ve m;ıhallatt ;ııı ıııatlı1p o-tan defatir kazanrn 
meclisi belediyesine nu·nt etm eğe haşladığr giinden itibaren azası kazaarn ce
sametine göı·e döl'tten ona kadar olnwk üzere bir- heyeti tefti~iye teşekkül 

edecektir. Heyeti tei'ü~iyc meclisi beleeliye reisinin tahtı r.iyasetiude 

olmak üzere ıııel:alisi iclııreııiıı ahnlil1en intihap oluııınnş bnluııan azasile be
lediye ilzasıııcl:ııı t cr ekküp olnnnı· Ye kazamıı l:esaıneti lıasebile hariçten bir 
kar; azanrıı alınımısına liiznıu g·öı·üııür ise . heyeti teftişiye azalığına kabnlü 
heyeti teftişiy~min intilıabilc ve ckscri;reti ura i lc olm [2]. 

[1] Bıı son ['ıkm aşağıycı de rı.: edile11 2:'5 cyffi.l .13.28 tarifili kunun ile tadil 
edilmiş tü· : 

Mcıdcle '1- B en·?, bnhr/, eı-kün uc ii nı em ı- e zabi:tan ile hiiçiik zabitcı?mı ı· e jan 
darmcı iimera ı· e zabitan ı· e cfmdı ı· e riitb ei w;keriycyi Jı(ıiz iinifonnayı labis 
hilcii,mlc mcn::rubini a:;lveriye hiz·meti oskrı·iy ede bnlıındııklcı·n miiddetçe gerek 
miintelıibi e ı·t•el 1•e gerek ?lliinteltibi so.ni s ıfcıtile inWı.cıplnrın·ı istimrtl ede
mezler. 

Madde ,2 - Orclıı hizmetinde lml1wmıycın bilfı'lllıım miitckcıiclini be1-riye ı·e 
bcıhriyc re süô.Jı tıltmdcı bnlıınnuyan ilıt1:yrıt zabit re cfradile ofra.dı recMfc ee 
?n ii sirılı fcız ıı lıa.kl; ·ı intilıaı1lrırını istı'mal edebilirler. 

[2) Bıı madde, 16 lıaz irrm 1tl.2'7 tar i lt ı· c 1079 nw11amlı l;amııı -ile b e n· crlı ·i 
zir tcıdil edilmiştir: 

I\:ıım t• e mcılwllfıttwı m cıtlııp olan defatir kaztın ın medisi b e l edi~l) esüıe ı-ii.rııt 
e tıneğ e başladığı günden itibaren ô.zası kaz:rımn cesam ctiue göı·e dö?"tt en oııa ka
dar olmcık ii zere bir heyeti t e[tı·.5iy c t e .~ e kkiil e eler. ll eyeti teftişiy e meclisi, bele
diy e reı:sinin taht ı riyasetind c olma/,: ii zr re ı · ilô. yet meı·/.;ezıeri olan kazalaı·dıı en
ciimeni daimi ı-ilô.y e t lizasile belediy il azusııı (l!ın ve diğ r kazalard-a yaln·ız br-le
diy e meclis·i ô.za.sı, ndan il'r/.;ı'p olıımır ve 7.-azcıimı cesaıneti hasebile luw·içten bir 
kaç ô.zcımn alımnrıs/.?lrı fiiz ıt:m görii.liirsc ll e)feti t eftişiy e ô.zcılığwa kccbııl, heyeti 
f efti.~iy eıı in iııtilwlı il c ı· e eb eriyrt i am il r: ol!l'r. 

Il.ezıı 9 ııwrt 19::11 tcırih u e 11'61) nıwwrcılı kcın ıın ile b ıı maddeye aşağ1.daki 
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ON BİRiNCi NL\ DDB - Yirmi beş yaşını ikmal etnıiyen ve ( hukuku 
mrdeııiyeclen sakit bulnııan ve tabiiyeti eenebiyede veya o iddiada bulunan 
,-eya mm·akkaten hi zmeti ecııehiye imtiyazııır haiz olan veya nizamcn iflUs 
ile mahküm olnp iııclei itibar etmrıniş yeya mahcuriyetiııe hüküm lJhak olup
ta fr kki hacir etmemiş olaıılaı· ) veya doğrudan doğruya DeYlete nz ~ok ver
g- ı vermiyenle r ( intihap hakkından sakittir) [1] . 

ON 1KfNC1 MADDE - Vmut eden elefatiri heyet i teftişiye lç;muı uı ı ınt

vafık ve sehvü ha ta ve fesatta ıı sa liın olduk! an n ı tetl<:ik ve indelhace 
ınııhallat ve lmradan iktrza edeıı l eı·i ce lp ve tahkik edecek ve işbu tahkilwt 
k azanm cesametine göre alt ı günden nihayet on beş güne kadar imtidat ede
cek ve hu müddctte heyeti teftişiye her gün iç:tima eyliyecektir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Oıı ikinci maddede beyan olunan ıııüddeti ıı 
hitamında t etkik ed ilen müntahip clel'tcrleriııiıı birel' sur ti ~ıkarılıp 

cami ve k il ise ve havra ve Hükümet konağ·ile dai rei belediyeni n duvar 

fık?-a ilave edilmişti?·: 

Ancak jes1'lı, iptcıl veya m eclis ll ey eliıti ieşk·il edece k, mik lanlcı aza ı:c yedek 
aza kalmamak g·ibi sebeplerle belediy e ml'clisinin tcşel.-kiilii ıniimkiin olm-ıyan 
yerlerde, belediy e lı ııdııdıı dalıi/1'ndeki ııı a ll alle ilıtiyor lı eyctleı··i belediye reilii
nirı veya belediye kannnıımın 90 ı.ncı madde.si ınııcibi?ıce nasbol-ıınan r"eili ı• eki
liııin riyaseti cıltındcı b elediye bi n as mda to plcınarak b clediy e m eelisi azal1 ğı na 
intiJwp olıınmak evsafmı hcıiz olmale iizere J.- end1: cımlannda ı•eycı lıcıriç f e?ı yıı
kcırıda gösterilen miktardcı heyeti teftişiye azası scçl'rlc r. 

[1] Bıı madde, 3 nisan 1339 tıı rih ve 3.'20 nnmaral-ı kaııımw1 atı'ye derealıı
nan 2, 3 ve 4 iincii maddeleri ilc tadil oln-nımıştw· : 

Madde 2- On se ldz yaşırıı ikmal eden lwr f erdi z iikıır iııtilı ap el mek lıak-
1.-ını lıcıizd·ir. 

Madde 3 - ili ııallimiıı miistesııcı olmak. iize re 111 erkezden mansuıı bil (i nıııın ııı c

ınııı-in ile ıııii.ftiil e r, lıiikkaın ve miiddei wıwmile r ı •e belediye ı·eisleı·i e) müntelı i
bi sani intilwbma miibaşe ı·e tten 1"1.·i a.y e ı:ı·cl ilitifa etııı iş olınadıkça ıncılı rılli mc
ıııııı·iyetlerinin dahil bıılnndıığıı daiı-ei in tilıabiyeden ın ebııs intihcıp olıwcıınıya
ccıklcıı-ı gibi ordıı, kolordıı, j'ı rkcı l• nmanclcınlııı-ile bilünımn alı zı aske r l'e kalem 
ı· e .~ub e reisl e ı-i, .icıııdarınrı rılcıy, ta lmr ı·e böliik kuınaııdrınları d<ılı i ıııel'kii m e
ınııriyetlerinin dcılı il bıılıındıığıı dairei iııtilıcıbiyecle ııwbııs iııtilı cıp cdile nıez l e r. 
Aksi takcliı·de intihabı t•a ln' rnıı.teber olmaz e*) 

Jlfcıdcle 4- Miiıı.tclı i bi en·e l. miint elıibi sani ı-eya nıcbııii olabilme!; i(· i-lı vc r-
qi ile ıııiik e llef olınak ın eşnı t değildir. 

Binaencılcyh, maddenin cıııcrık ( ) i~are li aras ı.nda bııhı111ııı k·ısmıları m criclir. 

( *~) B n _fıl.Ta ile alakada1· olcın 412 nıımarcılı kcınır şöy ledir : 
3 nisan 1339 taı·ih ve 320 mıma1·alı intihap kanıımıncı gö1·e filvcıki beleeliye 1·eisle1·i 

m'iintelıibi scıni intiluıbına mııbaşeretten iki ay evvel istifa etnıiş olmadıkça mahcılli 
memnuiyetlet·inin dahil bulıınclıığu daü·ei intihabiyeden mebııs intihap edilemezle1· ve 
aksi takelirele ·intilıabı vaki mutebe1· olmaz; ancak, kanıınıın bıı ibcıı·esinin tahlilin
elen ve iki ay evvel istifa eelilmediği halde intilıap eclilememek nehyinin müntelıibi sani 
intilıabatına mubaşe1·et zcımnıı ile lıir amcla ziki1· ve i?·aclından da anlaşıldığı üze1·e 
/m memnuiyet, müntehibi scınile-ri yeniden intihap edilmiş olan umumi intihcıbata matuf 
ve evuelce intilıap edilmiş miintehibi sanilerle münhal vııkuunclcı yapılcın intilıaplar ka
nıınun mcılcsat ve ifadesinelen lıcıt·iç olclnğu, H eyeti Umumiyenin 12 nisan 1928 tarihli 
altmışıncı in'ikadınırı biı·inci eelsesinele tcıka?'?'Ü?' etmiştir. 

('~<':<- ) As!.'e1·lerin nıebus lıığıı lıcıkkınclcıki alıkanı dcı cışcığıya de1·colıırımıış tu?': 
.5 ey lııl 1386 tcırilı ve 18 numa-ralı lcanmwn üçüncü maddesi mucibince « Büyük 

Millet Meclisi azcılığı ile menııwiyet bi?· zat ululesinde içtima edemez. Anecık Heyeti 
V ekile azalığı ve Büyük Millet M eclisinin inzinıamı 1·eyi i le se/irlik, onlu ve lwlo?·dtı 
lwmandcınlığı ınemu1·iyetlet·inin Meclis azcılığı i le cemi caiz » göriilmüşiii. 

Baladaki J nisan 1JJü tcı1·ih ve J20 nımıat·alı kanıında mens·ııbini cıskeı·-iyesinin 
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veya kapılarıııa ve sair· ınümerrinas olan yerlere ve her rc'si nahiye ittihaz 
olunan kuraya talik olunat:ak ve bunların muhafazası için zabita veya 
belediye tarafından bir aclam lmlun::ıcaktrr ve bu defterlerin talik olun
duklarma dair matbaa bulnıınn yel'lerele gazete Yeya varakai mahsusalaeile .. 
Ye matbaa oluırynn yerlerde münadilerle dnirei teftişi ye tarafından 

köylere lazım gelen yerlere talik için reis ve muhtarana gönderilet:ek 
ilannameler ilc ilalli keyfiyet olunacaktır. Işbu müntahip defterleri tı:ılik 
oluııcluğu günelen itibaren oıı lı cş gi.iıı muallak olup on heşinci günü akşamı 
şehirlerde beleeliye daires i ve nevahiele rcisler mnrifetile kalclrrrlacaktrr. 

ON DÖRDÜNC ·· MADDB - On üçüncü maddede beyan olunan 
on beş gün zadında her kimin intilıaba hakkı olupta ismi yazılmannş 
olduğunu veya ismi yazılmak laznn gelmez iken yazılmış bulunduğunu 

mualluk olan defterele görenler adi bir· nmıka üzeı·ine ve heyeti teftişiyeye 
hitaben lıiı· isticlanaıne yazrp verecektir. Heyeti teftişiye tarafından 

icrayi tetkikat ile nihayet r,ckiz gün zarfmda ekseriyeti ara ile verilen 
karar esbabı mucibesilc beraber sahibi istidaya muhtasar bir vcrakayı ıncm
lıure ile bildirecektir \'C iddiası kabul olunm ise ona o·öre defter tashih 
olnnup recldolunduğn ve sahibi isticla ]Ju karanı kani olmadığı halde böyle 
intihap davaları 1çın ol l<azanrn' mahkenıei istinafiyesi addoluııacak 
meclisi deavisine ba arzuhal istina:fı key:fiyet edecektir. Bu istinaf hakkı 
heyeti · teftişiye tara:frndan müstediniıı yedine verilen kararnamenin 

tebliği tarihinden itibaren beş gün zarfmda rnekbul olup andan sonra 
davayı istinaf gıı~· ri mesınudur. Ve meclisi eleavinin icrayi tetkikat 

ile nihayet sekiz gün zarfmda ekseriyet.i ara ile vereceği hüküm kahili 
istinaf ve temyiz değildir . Müstedinin hakkı tebeyyün ederse nüfus 

defteri tashih olunacaktır. Ve böyle .istida ve istinaf davalarmda hiç 
bir nam ile harç alınımyacaktır . On beşinci gün müdeletİn hitamile 
defterler kaldırıldıktan soma itiraz ve isticla ve istinafa kimsenin hakkı 
olm1yacaktır . Şu kallar ki nıücldeti ıııczkfı.rede kaza dahilinde bulunnıa-

dıklarmı usulen isbat edenlerin mebus intihabınm bed' inden on heş 

güne kadar heyeti teftişiyeye istida \·ermcğe ve bad hu istinaf dahi 
etmeğe hakkı olacaktır. 

mebus intihap edilmeleri bazı tadiUita tabi tutulduğu gibi bilaha-re neş?·olunup aşa
ğıya de?·colunan 16 kfınunıtevve l 1339 ta?·ih ve 885 nurnanılı kanunlcı bu takyidat tevsi 
edilmiştir: 

Birinci madde - Beni ve balıt·i ve jandcwma sımu/u mulıtelife erkan, üme·ra 
ve zabitan ve bilıımum mensubini aslcer·iyeden hakkı istifayi haiz olmıyanla?·la istifa 
ve tekaüt hakkını haiz olup inti/ıcıbatı ıımıımiyenin ilanından itiba?·en nihayet on 
gün zarfında usıılen istifa ve tekaütlükle?·ini talep etmiyenler Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Azalığıncı intihap olııncımazlar·. Aksi takdirde bu intihcııJ keenlemyekün acl
clolunur. 

!kinci madde - B iTinci ve ikinci Tür·kiye Biiyük Millet Meclisinde aza bulunmuş 
olan ve bulıman bilumıım erkan, ümera, zabitan ve mensııbini askeriyenin hııkulm 
ıııüktesibei askeriyele1·i ve kıdenıleri mebııslıık müddetince dahi malı/uz olup dev·; ·i 
intihabiyenin hitamında ve yahut devre-i intihrıbiye esnasında mebııslııktcın istifcılan 
halinde mebus olrııazdıın evvelki sicillerine gö?·e rnııamele görü?·lm·. 

Vçüncü madde - Nisabı müzakere kanununun dö1'Cliincü maddesi (yani balada 
rnünder{ç 18 nııma1'Cılı kanım) şünııılii dahilindeki cısker mebuslar vıızifeler·i ııhde
lcTinde bıılundııkça tarnarnen kavanin ııe nizarncıtı aslçeriye nhkmıncı tabi bıllıınıırlcır· 
ve M eclis nıiizcıkemlına i:jti?·cık eclem ezlm·. » 

20 nisan 181,0 ta?·ilı ve 491 nıı·mamlı teşkilatı esasiye kanımunun « muvakkat 
madde » si ile « Türkiye Biiyük Millet Meclisine intihap edilen ve edilecek olan bili'ı
nııım rnensubini askeriyenin tabi alcıcakları şerait hak/cındaki 19 kanıınuevvel 1839 
tar·ihli kanım alıkcimının » baki olduğu tcısrih edilmiştir·. 
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ON BEŞİNCİ MADDE - Defteri esasisini tanzimine memaliki ınah
rusamn her tarafında mayıs iptidasıııc1a bed olunacak ve haziran niha
yetinde musahhah olarak hazıı: bulunacaktır. 

ON ALTINCI MADDE - Mayısın on beş ve yirmısme doğru beşinci 

maddede muharrer kaffei nüfusu 7-ükflru havi defteler heyeti teftişiyeye 

vasrl oldukta her kazanın ne mi k ta!' u üfusu zükflru olduğu ba mazkıta 
serian mutasarrıflığa bildirilecektir. 

Ve sancağm havi olduğu kaffci kazalardan bu yolda mazbatalar geldikten 
sonra sancağm meclisi idare ve heyeti tcftişiycsi hazır olduğu halde her 
kazanın nüfusu züklıru yekumınu cem ilc .sancak dahilinde Osmanh olarak 
ne kadar nüfusu zükfrr sakiıı bulunduğu malfun olclukta ikinci maddeele 
gösterilen suret ve nisbctc tatbikan sancakta bir kaç: mebus olmak lazrn1 geli rse 
ınutasarnf tarafından vilayet gazetesine ve merkezele bulunan heyeti tefti
şiycye ve sancağm sair kazalal'ı kaymakam ıarına ve kaymakınl ar marifctile 
her kazamn heyeti teftişiyesin e ve nevahi resitel'ine serian bildirilecek 
ve heyeti teftişiyeler varakai malısusalar il c intilıap olunacak mcbusamn 
miktarım ilfm edecektir. 

ON YEDlNCİ 1\IADDE - Heyeti mebusan için azalığa intihap salahiyeti 
bulunınıyan evvela tabaai Osmaniyeden olmıyan saniyen nizanu mahsus muci
bince muvakkaten hizmeti ecnebiye iıntiyazmr haiz olan salisen türkçe hilmiyen 
rabian otuz yaşını ikmal etmiyen ham isen lıini intihapta bir kimsenin hizmet
karlığında bulunan sadisen iflas ile mahkum olupta iadei itibar etmem i ş olan 
sabian sui ahval ile müştehir olan saminen malıcuriyetine hüküf!l lahik olupta 
fekki hacir edilmiyen tasian hukuku mcdeniyc(kn salnt olmuş olan aşiren tabi
iyeti ecnebiye iddiasında bulunan kimselcrdir. 

Dört sene sonra icra olunacak iııtihaplarda mebus olmak için türkçe okumak 
ve mümkün mertebc yazmak dahi şart ol acaktır. 

(Heyeti mebusan azalığile Hükümet ıneınuriyeti bir zat uhcl es iıı d e içtima 
edemez. Fakat vükeHtdan intihap olunanlarm azalığı mecazdır ye sair mcmu
rinclen biri mebusluğa intihap olunur ise kahnl edip etmemek yeddi ihtiyarm
dadır. Fakat kabul ettiği halde mcmuriyctindcn infisal eder.) lVIebusan intihabı 
nınnınisi dört seneele bir kere icra olunur ve her mebnsnn 111eddeti 
memuriyeti dört -seneden ibaret olup tekrar intihap olunmak dahi caizdir [ll. 

ON SEKİZİNCi MADDE - 'Temmuzun birinci gunu mebus inti-
habına bedolunması için mutasarrıflar tarafmdan kaymakamlar marifetilc 
her bir kazanın heyeti teftişiyesine haziran ipt.idasmda ihtar olnııacaktır. 

O DOKUZ NCU MADDE - Emri iııtihap kazanm her nalliyesinde 
ayrı ayrı icra olunur ve bir uahiycde mnkayyet olan bir müntehibin diğer 

nahiyeye gidip r ey verıniye lıaldn olamaz. 

YİRMİ Cİ MADDE - Her nahi:ve intihabmın hü nü cereyanma nezar<'t 
etmek üzere hini intilıapta heyeti t (•f1i şiycd en knr 'a kcşidesile tayi n olunan 
bir aza hazır bulunacaktrr. 

YİRMİ BİR1N Ct l\IA DDE - i: ş bu kanunun on birinci maddesinde 
beyan ol unduğu üzere hakkr in tilıcı ha 1ıail olımyanlardan maacla kaffei 
Osmanlılar birinci derecede müntehiplerdir. Defteri esasicle i simlc ı·i muharrer 

[1] Bıı mndderı in( ) için(le bulıman fıkmsı 11 inci madde zi1·inde miinde.riç 
18, 320 ve 385 nnmaral1 krımııılarla tadil ednmiştir. 
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birinci derece müııtehip bulmı::nı her beş yüz kişinin bir müntehibi sani iııt.iha
bma hakları olacaktır [ 1] . 

YİRMİ İKİNCİ MADDE -- İkinci derece müntehip olmağa salah iyeti 
olmıyanlar evvelen tcbaai Devleti Aliyeden bulumruya.n saniyen nizann 
mahsus mucibince muyakkaien hizmeti ccnebiye imtiyazını haiz olan 
salisen on seki?: yaşnu ikmal ctıniycn rabian hini intilıapta bir kimsenin 
hizmetkarlığında bulunan hamisen iflas ile mahkum olupta iadci itibar 
etmemiş olan sadisen su i alıval ilc müştch ir olan sabian mahcuriyetiıı e 

hüküm lalıik olup fckki hacrcdilmiycıı saminen hukuku medcniycdeı ı sakrt 
olmuş olan tasran tabiiyeti ccncbiye iddiasında bulunan kimselcrdiı·. 

YİRMİ ÜÇÜ CÜ l\IADDE - Bir nahiye dairc~indc beş yüzden ziyade ve 
yedi yüz elliden dun birinci derece müntehip olduğu halde biı· ve yedi yüz elli
den bin iki yüz ciliye kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yedi y i:iz clliyc kadar 
üc; ve bin yedi y iiz elliden iki bin iki yüz elliye kadar dört nefer ikinci dcrcc·e
dc müntehip olacaktır ve şayet gösterilen miktardan ziyade bir nahiycdc birinci 
derece müntehip bulunur ise bu nisbet üzere beş ve altr ve daha ziyade ikinci 
derece miintehip intihap edilc_cektir. Bir nahiyenin müntehibi evvell eri beş yüz
den dım ve iki yüz elliden ziyade olur ise bu misilin nalüyelerin dahi bir mün
tehibi sani intihap etmeğe hakları olacaklardır 12] . 

Y1RM1 DÖRDÜNCÜ MADDE - H er nal1İye dahilinele mevcut münta-
hiplerin birer defteri tanzim olunup nahiyeye mcınuren gidecek olan 
iizaya verilecektir. İşbn defterlerin bir iki gün zarfmda tanzimi ic;in heyeti 
teftişiye lüzuın görür ise kaza kaymakamından muvaakateu lüzumu 
kadar kiltip İsti yecektir ve kaymakamlık merkezinde müstahdeın ketche 
kifayet etmediği halde kaymakam ahaliden ve erbabı haıniyetten faln·1 
katipler tedarik cdercktir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - H er nahiyenin ne kadar müntehibi var 
ise heyeti teftişiye tarafından o miktar puslalık ufak ve üzerine bir kaç 
ısım yazılacak kadar beyaz kiiğrtlar hazırlanıp heyeti mezkılreye mahsus 
büyük mühür ilc admsı bittcmhir nahiycye tayin olunan mcınura. veril e
cektir. 

YİRMİ ALTINCI lVIA DDE - Nahiyc memurunun nahiye merkezine 
vuruelundan evvel o nahiye dahilinele ne miktar müntalıip var ise beher kısım 
en ziyade üç yüz müntahipteıı ibaret olmak üzere aksam a taksim olunur ve 
her bir kismnun müntehiplcri i ~ iıı heyet i teft i ~iye ınarifetile lıir gün tertip 
ile o günde merkezi mıhiye olan karyede bulunmalan her lnsnun ahalisine 
haber verilir. 

YİRMt YEDiNCİ MADDE - İntihabın g·iinüııü ve sureti icrasnu heı· kar-

[1] 320 nıımamlı kanmıım .5 inci maddesi mucibince 500 adedi. 200 e tenzil 
edilmişti?·. 

[2] B·ıı m~ıdde kezcı 3.'20 numa.ı-alı hın ıınnn berveçhizir olan :) inci maddesilf 

tcıdil edilmişti ı-: 

Bi·r ncıhiye eleılıilinde bıılmırın niifnsn ziikii. rdcın her ik·i yii.z kişi için bir miin
t elı ibi scıni intilwp olıınıır. 

Bıı milctaı·dcın fazl(ısı için b eneç lı i rıti ımwınele if rı olnnuı-: 
Üç yiize kadcır bir, ii ç yiiz birden b eş yiize l~aclar iki, beş !Jii z lıiı-deıı y edi 

yii ze kadm· iiç ilah ... ıııii?ıt ehibi srıni intilıctp olnımr. 
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yenin müntehipleri bilmek i ~ in nihayet ha ziranın yiı·miııci giinü heyeti tef
tişiye marifetile her nuhiyenin havi olduğ·u kmııyi gezip ihbar etmek üzere 

re.fakatinde bir ik i süvari ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti arasile intihap olu
n acak ınuteber kimsel en1ı>n memurlar gönderilccek ve bunlara yevmiye olaı·ak 
ielarei beleeliye ümıfrııdaıı münasi p miktar ücret veri lecektir·. 

YİRMİ SEK1Z1NC1 :MADDE - Otuzuncu maddede gösteı·i len memurlar 
he e karyeye vasıl olduğu gün muhtaran ve saire vasıt asile ınünasip ·ye vas i 
hir mahalle müttalıipleı · i celbedi p ı·csi nalliye olan karyeye toplanacakl a rı günü 

beyan ile İstanbula gidecek nı ehusaın intihap etmek için nahiyeleri dahilinde 
buluna.nlaı·dan münasip kimseler i iııtihap il e tayin eylemelerini ahaliye tefhim 
edecek ve her karyede bu veç:hil e \' aıifesiııi ifa eylediğini mübeyyin ınnhtaran 
taraflarından bi ı· kıt a ilrnühabeı· alacakttr. 

Y lRl\11 DOKUZUN CU l\iADDE - Kura alıalisine itayr malfı.ınat için gi<le
rek ınemurl :mn azimctlerinde mii.ııt ehipleı · in resi nahiye olan karyeye gidip 
lieclilintihap tecenımularındarı iki g·ün evvel otuzuncu maddede beyan olu
nduğu üzere heyeti teftişiyeelen üıyiıı olunan memurlar her nahiye dahilinde 

mevcut müntehipler iıı elelterlerini ;-e balilda beyan olunan al'ka ları mühüdü 
puslalrk kağıtlan ve nıüntehipleı· t ıı rafındaıı işbu puslalar1 içine atmak için 
evvelce lıer şubeye iki kili t li w biri diğeriıır uymaz iki anahtarlı muhkem ye 
ııahiyenin pnslalarmr istia p edecek cesaınette ve üzeri ufacık bir zarf i hata 
edebilecek kadın· delikli heyeti teftişiyP ınar i fetil e inşa edilen sandığı ve 

nıaiyetinde bir iki süva ı·i Ye lüzuınn v;mw Hükumeti nıahalliyecleu veyahut 
yevıniyesi id::ırei hel ediyrcle ıı vel'i lerek ücretli bir katip istishap ile müntehip 
]erin vuruelundan bie ik i güıı evvel rrsi nahiy c olan karyede haziL' buluııac::ık
tır. Nahiye memnrlıırrııa i t;ısı l Dıını gelen ücreti yevmiye iclarei belediye san
dığmclan veı·ilecek ve bu üc ı ·etin miktaı·r heyeti t efti~iye tarafrııdan tayin 
olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE- lııtihapta lıa zıı· bultmacak memur resi nalıiye olan 
karyeye vasıl oldukta ıı alı i yr nıerlis reis i ye azıısı hil'lcşip işbu h:::ınunnamyei 

alenen krı·aat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE- Kaııunnn km:ı_at.ind en sonra heyeti int ihabiyc 
namile her nahiyede muvakkat hir hPyet teşekkül e<lecektir. Bu heyet in reis i 
kazadan gelen !Trtihnp memurudm. Mel'kezi nalıiye olan kaı·ye dahilindeki 

imam ve ını.pas ve hamam ile na h iye m ec i isi reisi ve fı. zasr işbu heyeti intihabi
yenin aza sı ol acaktır . .Muvakkat lıeyl:'t i iııtih a lıi ye t l:'şkil oluııdnktan sonra 
heyet azasının saat ka~ ta n kaça kııda r mahalli iııt i lıapta bulunacaklan ve 
intihabm icra oluıı acnk mahalli rkseriyeti i\ra ilc t ayin olnııuı·. 

OTUZ ti<:tNCİ MADDE - N ah iyenin heyet i iutihabiyesi icrayi 
intihap için teıı s ip olunan mahall e gidip ve puslalarm ilka olunacağı 

sandığı açıp içi boş olduğunu heyeti t eftiş i yeye ve ha zır bulunanlara 

gösterdikten sonra kilitlenip anahtarların biı· i kazadan gelen memura 
diğeri nahiye reisine vrrilecek ve badehu sandrğ·ın dört tarafmda.n sicim 
geçirilip uçları mnhtarrıı ve sair aza nın ınühüı·lceilr t eınhir o l unaraktıı' . 

OTUZ ÜÇÜNCÜ :MADDE - Sandık temhir olunduktan sonra en uzak 
karyeniıı 

muhtal'laı:r 

mevcut ıni:iııt a hipleı· ile 

YC ihtiyadardan iki 
Pimme 
kişi 

Ye papasları ve hallamları ve 
· elboluınıp heyeti intihabiyenin 
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reis ve azasr marifetile hemen müntehipleein her .birine arkası memhur 
pusulalardan birer tanesi verilip y irmi altmcr maddede beyan olunduğ'll 

nisbet üzerine bulunduğu ııahiye i~incle heı· ne kadar ikinci derecede 
müntehip intihap olunmak liiznn gelir· ise emniyet ettiği adamlarm 
isimlerini puslasına yazacağı ve yazrsı olmıyanlar emniyet eylediği 

kimseye mahallince mi.istamel olan Jisancla yazclrr·acağr ve şayet puslada 
ikinci dereceele ınüntehip olacak miktarelan ziyade isim yazar ise yazdığr 

isirolerin iptidasından başlayıp ikinci derece müntehp olmak için talep 
olunan miktarı kaydoh : nanı k ziyadesi keenleınyekün hükmünde tutulacağ·r 

ve ikinci derece müıı l"hip olacaklarm adedinden daha az isim yazar 
ise yazdığı isimleı-in ka bul ve kaydohınacağı ve eğer hir nahiyede 
ikinci derece üç müntehip olmak lazım gelirken müntehip puslasrnrn 
üzerinde bir adamııı ismini ü~ defa yazarsa yalnrz bir rey itibar edileceği 
ve yazılan isimler okmıınaz sueette ise kocnlemyekün hükmünde bulunacağı 

heyeti iutihabiye azası tımıfrndan mümkün olduğu kadar müntehiplere 
tefhim oluna ca ktrr. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDB- Puslalar nıüııtehiplere verilip bir veya 
iki saat sonra heyeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcut bulun
ınaları eimme ve papaz ve hahaın ve uınhtarlaı·a tenbih olunacak ve ınu

cıyyen olan saatte heyeti intihabiyeniıı tertip edeceğ· i üzere her karycııin 
ınüntehipleri sırasil e gel ip pusl nlar sandığa atılmazdan evvel Zatr Hazret i 
Padişahinin duayı ömrü Şevketi Şahanel eri imam ve papaz ve halıarn tara
fmdan kıraat olunacaktır. Bir müntehip heyeti intihabiyenin huzuruna gel-

dikçe karyesi ve ismi ve şöhreti heyetin ldtibi taratmdan sual olunm. 
Vereceği cevap Ü.zCt'iııe nıuhtarli:ır kendisi. o l duğuını şifahen tasdik eylerse 
müntehip defterine müraC'::ıntla isminin üzerine caize ~ekilip puslayı sandığa at
masma. ruhsat verilit·. Bir müntehip pm;lasrm saııdrğa atacağı vakit elinde 
bir pnslaclan ziyncte hulunmnmasrna 1ıı' .nt i iııtihahiye dikkat edecektir. 

OTUZ BEŞİNC I ·MADDE - Aı·kası ıneınhur olonyan puslalar hile ile 
sandığa atılmış ise keenl emyekün hükmündedir ve bu puslacla münte
lıip keı~di imzasrm dahi. yazrruş ise yalmz ikinci derece mün.tehipleriıı 

isimleri kırnat ve kayclolunup müntelıipl erin imzası ku·aat ve kaydo
lunmryacaktrr. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Her karyenin müntehipleri puslalarıur 

attıktan sonra « karyemizde mevrut olan müntehipler puslalarnu sandığa 
attılar » diye katibin yanmda bulunan mi.iııtchip defteri o karyenin imam 
ve papaz ve haham ve muhtcır ve ihtiyarlan tara:f'mdan temhir veya imza 
olunduktan sonra anlar çekilip diğer karyenin muhtar ve imam ve papaz 
ve haham ve müntehipleri· gel ip keznlik intihalıa becledeceklerdir. 

OTUZ YED1NCLMADDE - Bir karyenin emri intihabı bitarn bulupta 
ınuhtaranı çekilip eliğer karye alıalisi intihaba bedettikten sonra hazır bu
lunnuyan müntehip gelip rey Yel'mek hakkından sakıttır. Özrü hakikisi ol
sa dahi mahalli intihalıa gelıııi.yen müntahilıin vekil ile rey verrneğe luıkkı 
olamaz. Nalüyel erin lıavi olduğu karyelerin intihabı bil' günde itmam olu-

namazsa o gün akşam üstü heyeti intihabiye dağılmazdan evvel sandığrn de
liği üzel' ine bir kağıt vazolunup ve etrafı ve sandık sicim ile bağlanıp uç l arı 

ve anahtar delikleri heyeti intihabiye tarafmdan temhir olunduktan soııı.·a 

heyetin l ararile emin YI.' ıııünasip bir mahalle vaz'ile muhnfazasrna itina olu-
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nac.ak ve ertesi günü sandığın mülıül'lcri heyetc:e bilmuayene açılıp yine inti
lıaba bedolunacaktır. 

OTUZ SEK1Z1NC1 MADDE -ller ınüııiehip reyini verdikten soma avLlet 
eder. Müntehiplerin bir günden ziynde res i nahiye olan karyede eğlenınemelc
rine heyeti intihabiye gayret eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karylerdc olduğu misill{ı şehir ve ka
sahalarda dahi dört beş veynlınt heyeti teftişiyenin mü ıuısip göreccğ·i mnhal
lerden ibaret muvakkaten şube l ee tt>şkil ve her şube için heyeti t eftişi ye t ara
fından bir memur tayin olunur. Kma Ye ııahi:veler için mahallinde beyan olu
nan nıuaınel at şehir ve k asa b n la ı·r1n 1 eşekkül eclrn şubelerele dahi tanuımile i cra 
lu] ınır. 

KIRKINCI MADDE - Merkezi kaznda IJtılnnaı·ak mahalli iııtihaba hiz11nt 
gclmiyen, yazdığı rey puslasrnı t<:>ınhiı· ederek bir znrf i<,:ine koyup özrünü 
beyan ile melfuf pusl asım n saııclrğa ııtı l ıııasma da ir heyeti teftişiye reisi ne 
hi ta ben göndereceği mektup a lcııen açılıp oktına rak mektnhn gönderen 
maruf ise gönderdiği pusla k a p:ı lt ol duğu halde sandığa a tılrr. Marnf deği l se 

o pusla hükümsüz bıralulrr. 

TGRK B1R!NC1 l\IADDJD - Na lı iye n şulıel(;'riıı bilcümle ınüntehiplcr 

rey verdikteıı soma heyeti intihnhiye fızası kumilen hazır iken sand ık ac:ılıp 

ikinci derece ınüntehipl c r eı;vel eıninlc isimler ine balmuyarak sandığa atılım 

puslalar birer birer sayılırken uıyısr bilinelikten soma betekrar sandr-ğa ko
nulaeak « nahiye ve şnbeye şu kadar mihıtah ip gelip şu kadar pusla atmış » 

diye muhtasar hemen bir lnt 'a ınazlıata tan:~im olunur . 

IORK İKİNCİ MADDE - Rey veren miiııtahipl erin adeelinden ziyade 
pusla znhnr ederse na h iye Ye şulıeııin lwye t i iııtilıab i yesi şediden m es 'nl 
tutularak hile ile pusla atıınıann zalıirc ilm-ıcı iç:in canibi Imza ve liva
dan mahsus memur ve must aııtrk gönd cril crı>k ı;c fakat ahaliyi tekrar int i
hap ile meşgul etmemek i ~ iıı ı·cy ,-eren nıünta hih in adeeline ınüsavi pusla
lar sandıktan çrll:ıırılıp fazla kal anları aslıı ac;ılrp okunınaksızm alenen ihrak 
ol una caktır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ l\lADDE - Pn~l alıırrıı adelli bilindikten sonra her 
pnsla.daki isiınlerin t ahı·iriıı e lıedol mıacaktrr. ~öyle ki puslacla görülen 
isimler bir kaç büyük kağıt1 a hurnfu heca tertibi üzere yazılıp sonra 
olmnan puslal anla o isimle ı· tekcrrül' r tt ikçe ism inin yanına (1) rakamı 
çekilir. Bu arada sandık açık tn tu lm a u w k için isimlerin tahririne bedoluna
cağı anda saa te bakrlıp mesela tahrire :-;aat yediele beddolunnpta saat selüze 
kadar bir saatte iki yüz elli pııslamn lıavi olduğu isiınlerin t ahrir olun
olunmasına kara r verilirse üç saat için sandıktan yedi yüz elli pusla çıkarılıp 
bir sofra üzerine vazolunarak kıraat ve ta lırir olunur ve bir taraftan dahi san
dık kilitlcııip ve ctrafma sicimler gc•t;ir ilip uçları ve saııdığm deliği tcınlıir 

olunarak ınüııasip bir yerde hıfzoluııur ve sandığm konulduğu malıa.llin ka
pısı t emhir olunur ve h er gün taclat YC t emhir olunan puslalar bir torbaya vaz 
ilc temlıir edilir. Ertesi günü heyet crkence teccnımü ile evvel emirde o giiıı 

kaç saat meşgul olacaklanın lmrarlaştını.rak \'C sandığı alenen aı:rp o kadar 
saate kafi puslalar çıkarılarak şayet y ine hitam bulmazsa kenıafissabık devam 
olunur ve her akşam ne miktar pusla tadat ,.e tahrir oluımp her bir ikinci 
derecede müntelıip o gün ne miktar r ey kazanelığını müş'ir muhtasar bir maz-
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hata yazılır. Bilcümle puslalar kayit ve tahı-it• olunduktan sonra en ziyade rey 
kazanıp ikinci derecede müııtelıip olanlarm yedine heyeti intihabiye tarafın-

• dan bir kıt 'a mazbata veriliT. 

KIRK DÖRDÜı UÜ 1\lADD:I!.: - Ueçen maddelerde beyan olunan kaideler 
icra olunduktan sonra defterde çekilen caizeler mueibinee nalüye ve şube da
hilinde rey verrneğe falan falan kuradan veya mahallinden şu kadar müntehip 
gelmiş ve usulü üzere sandık açılıp puslalar tadat ve tahrir olundukta falan 
zat şu kadar ve falan şu kadar rcy kazanıp ve ekseriyet kazanan ve falan 
falan zat olduğ·unu müş 'ir nalüye ve şubenin heyeti intihabiyesi tarafından 

ayrıca iki kıt 'a mazbata tanzim olun up biri kazadan gelen memura diğeri na
hiye reisine verilecektir. 

KlRK BEŞ!NC! MADDE - İkinci derecede ınüııtchip olanlar intihap 
oluııduklarma dair re '~i nalüye ve şubedc heyeti intilıabiyeden alacakları maz
bata üzerine re 'si kazada bulunan heyeti t eftişiyeye ()'idip mazbatayı ibraz 
edecek ve bu mazbatalar defteri malısusuna kaydolunacaktır ve mebusanın 
icrayi intilıabı için heyeti teftişiyenin bulunduğu mahalde hangi gün ve saatte 
bulunması 15zrm geleceği tcnbih ve mebusluğa namımt olanların isimlerini 
h avi heyeti teftişiyeden memur yedi ne bir kıt 'a pusla verilip isterse namzet 

olanlardan isterse namzet olmayıp elirayet ve hamiyatine itirnat cyled i ği ve 
mebus olmak i ~in laznn gelen evsafr haiz olan sair zevattan intihap edebile
ceği ve sancakta her ne miklar me b us olacak _ise adetleri o miktar isimleri 
yazması ikinci derece müntehip olanlanı teflıiın olunacaktır ve mazbatasmı 

kayit için heyeti tefti~iyeyc gitıniycn ikinci deı·cce müntehiplerc hangi gün 
ve saatte hazır bulunmak lazım gcl ereğ·i mahsus davetnameler ilc ilıtar 

olunacaktır. 

KlRK ALTINCI 1\IADDE - Heyeti teftişiyeden tayin olunan yevmü saat
t c hazır bulunacak ikinci derece müntclıiplerin yedi ne arlw~ı heyet i t eftişiye 

mühürilc t emhir olunmuş birer kıt 'a pusla verilir. Sancakta h(' l' ne kad<:ir 
mebus olacak ise balada tarif olunduğ·u üzere ikinci derece ınüntehip olan
lardan her biı·i o kadar isimleı·i yazacaktır ve yazı bilmediği halde heyetin 
içtima eyledi ğ·i ınalıaldcn çıkınayıp orada iken emniyet ettiği adama yazdrra
caktır. Sancak dahilinde mebns olacak adetten za it ve noksan isim veyahut 
kendi imzasmı yazarsa otuz altıııc-r maddenin ahkamma tatbikan icrayı 

muamele olunur. 

KlRK YEDİNCİ 1\IADDE - ikinci derecede ınüntehip olanlar pusla-
lamn elerumımı atmak için lıeyeti teftişiyenin içtima cyl('fl i'!;i odada 
sofı·anrn üzerinde ve ortasında yalnız bir pusla sığa hilerek kallar delikli 
bir sandık bulunacaktır. !kin •i cleı-ece müntehiplcr Pl!Slalarrıır atınazda n 

evvel sandık açılıp içi boş olduğunu buzzara gösterildİkten sonra kilidi üze
rine büyücek bir varaka vazolunarak heyeti tef~işiye mülıeile ve :revmi inti
hapta hazır bulunmak için davet olunan nıüftii belde H' rüesayi ruhaniye ilc 
ikinci derece müntehip olanlanlan üç ];:: i şinin mühürlerile tcmlıir olunur. 

TORK SEKiZlNCl MADDE - Sanürk kapaıııp ınülıürleııdikten soııra 

heyeti teftişiyeyc geli p ma zbatasınr en evvel k;ıy1lc ~ ti r e n il;:inci derece 
miintehipleı; sırasite davet olnnnp elleı·indeki puslaları sandığm i<;ine ata
caldaı-dıt ve atar iken bir pnsladan ziyaele o lmamasına dikkat oluna
caktır. 
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KIRK DOKUZUNCU lYIA.DDE - Yevmi intihapta hazır bulunacak ikinci 
derece müntehiplerden ka za dahilinde bilcümle intihap olunan ikinci derece 
ınü:ıtehiplerin onda sekizi menut ise sandık açılıp mebnsluğa rey kazanan 
larm isinılel'iııi lıavi 1·esi saacağm heyeti teftişiyesine ita olunmak i~in atide 
beyan olunacak ma zba taıırıı tanzimine ipticbı· olnınıl' YC şayet yevmi nınay
yende mnı.:nt olaıı ikinci deı·ece ınüntehipler kazaıun ikinci derece münte
hiplerinin ııı ccınuunnıı o ı lll:ı sekizinden az ise sandık aç:rlnıayıp deliği üzerine 
bir Yı mı ka yaz il e heyet i t d t işiye tn eafıııdan ve yalnız yeYmi ın

tihapt.a hnzır bulunmak H,: ın davet olunan müftii belde ve rüesayi 
ruhaniye enııiplerinden tcmhiı· oluııup ıneYı.:ılt olmıyan ikinci derece 
müntehipler gelinciye kadae sandık emin biı· nınhalde lufzolunacak ve gel
miyen ikinci derece müntelıipleı·e f il~n gün resi kazada hazıı· bulunmak üzere 
Hükümeti malıalliye tarafınclaıı ıııalısnsnn ihtaeııaıneler gönderilecektir. 
Puslusım sa ııdığa atmış olaııl;ıl' isterse n vd et edecektir. 

ELL1:NC1 1\IADDB - lkinei derece ınüntehiplerclcn gclrneyip gerı 

ka laıılar muahha ran resi kaza y<ı g-el d ik te heyeti teftişiye ilc o gün ı0ın 

cı> lbolunan müftii belde ve ı·üesayi ruhaniye tarafından sa.nclığm mühiiı·leri 
l edelınuayenı> delik a<;ılrp ikiııei ueı·re e münt<ıhipler puslalarmr samlığa ata
cak ve işbu dasetten sonra mazeret i hasebile gelemiyen ikinci derece ınünta
hipler beklemeyip sandık açılacaktıl'. Saııclık açıldıktan sonra gelecek ikirı

ci derece müntehipler hakkı iiıtih aptan malırum olur. 

El .. Lİ BiRİNCi M:ADDB - H e:vetin huzurunda saııdrk a çrldıkta eH el 
emirde :ıtrlan puslular tadat il e nlenen okunarak mebus olmak için 
emirde atılan pnslalar tadat ile aleııen okunarak nıebus olmak içiıı puslada 

yazılan isimler kaydolunur ve bir isim puslalarda tekerrür ettikçe (1) 
rakamile işaret olnnuı· Ye bu Yeçhile bilcümle puslalarm tahriri hitam 

bularak her bir zatin kazandığı ı·eyleı·i ı.:eın il e ınazbata tanzim ve 
heyet tarfından teınhir olnnup kaz::ı kaymakamı marifetile liva
da. bulunan heyeti teftişiyeye gönder i 1 i ı·. İş bu ına.zbatada sancakta 

mese la iki ıucbus olacak halde kazada e ıı ziyaele rey kazanan yalmz iki isim 
yazrlanıayrp sair rey kazıınan her ne kadar isimler ohu ise olsun velev 
cüz'i rey k:ızaıııuış lıulrııısun ııınzhı:ıtaya dereile isiml erinin altına reylerin 

adeeli rakam ve ynz1 ile iş11ret olnnacakt.ır. Sancağm heyeti t eftişiyesine 

gönderilecek mazbatanın bil' sureti t e ınhiı· olunarak meclisi belediyede hif
zol.uııacaktrr. 

ELJ_..l lKlNCll\lADDE - Her l<azaıuıı heyeti teftişiyesinden ınazbata gel-
eliktc resi liva olan kazanın ı·ey leı·i dahi sayılıp ana dair bir ınazbata 
tanzim olunduktmı soııra saııı.:ağm heyeti teftişiyesinden başka ınüftii 

belde ve rüesayi I'Uha niye ve isterlı>rse sa i ı· kazalaı·ııı naıuzetlel'i veya 

Ye killeri lıazrl' hul.nnduğu h :ı lde ipfida l'esi 1 i Ya olan kaza mn mazbatası 

açılıp intilıap oluııaıılıırın isimleril c her bir i sınin kazandığı reyin mik
tarı ya.zılıı·, bad~lnı kazalal'daıı gelen ınazbatalı:ır :ınısile aQılıp kıraat ve 

l;:ayit ve ı.:üınlcsiııiıı yeküıın nıalfını olclukta sancak dahilinde az ve 
(:ok r·cy kazaıımaış ıı e kad ııı· zat ımhur ederse cümlesinin isimleri birel' 
lıirel' zikı·olunm Ye nıüsanıt üze ı·e r ey kazannuşlıır bulunnı· ise bey.iııleriıı

t1e ktmı keşicll' olnınu·. Bndelm en ziyade rey kazananlnı· kiınle ı· ise 
oıılann ınelms olduklai'Inı lıaxi heıne ıı l.ıiı· ıııazbata tnnzim ile heyeti teftişiyei 
li va tara.fımlan m ülırü zatileı·ile teınhir o lı ın ur . • 
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ELIIİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Her ismin kazandığı reyleri havi tanzim 
olunan ınuzbataıım nınsaddak snı·etlel'i bilihra~ bir kıt'ası nıebus olanlara 
ve bir kıt':ısı vil ayet m:ıtbaasımlıı tnlı'ile her kazanın heyeti teftişiyesine veril
mek üzere v:üii vi layete H' ıııutasu rrıfa gönderilir. 

ET.1Lİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekset·iyeti ara ile mebus olanlar sa ıı
cağnı heyeti teftişiyesinden ·ıı l acakla n mazbatayr sa ncağın meclisi ida-

resine tasdik ett iı·e ı ·ek nihayet teşrinievvelin yirminci gunu İstanbuldıı 
bulunup yedlerindeki mazbatai ıuus:ı-ddakayr heyeti melmsanrn hini küşa

clında mnvaklwt reise ibraz eclecekt.ir. 

ELU TmŞ!NC1 MADDE - Elli ü~ütıcü maddede beyan oluııduğu üzere 
ekseriyeti ara ile me b us olan ların ınazhata ı arı tamamen canibi vila.yete 
geldikten ve nı erkezi vi lfLyetin heyeti teftiş i yesi ma ei"feti le merkezin 
mebusları dahi tah rı kknk eyledikten sonra valii Yilayetin tahtı riyasetinde 
olar:ık meclisi idare Ye heyeti teftişiye bir yere toplanıp evvela merkezi 

Yilayet olıııı smıcağm mazbatasr Ye lnıclehu diğer sancaktardan gelen 
ınazbatalal' kıraat ile vilayet dahilinde ınebns olan her bit· zat ıçın 

ınuhtasat· birer lcrt 'a ıııazbata taıızinı o luıı acağr misillıl her sancağ·ın 

heyeti teftlşiyes i taratmdan gelen mazbatalarrıı birer sureti çıkarılıp 

heyeti hazıra tarafrııdan mühr·ü zatilerile Ye meclisi idarenin mührü 

mahsusile temhit· olnndnktıın sonıcı valii viUlyet in inhasına leEfen bila 
tehir Dahiliye Nezaretine gönderilecektir. ViHlyette toplandıkları gün 
zikrolunan ınazbatnlann sür'ati tanzim ve tahriri zımıırnda lüzuınuna göre 
dört beş ve daha ziyade ldltip bultuıdmnlacaktır. 

BI.JlJ1 A L'l'TNCJ M Anı m B !li beşinci maddede beyall olunaıı 
uıa zbatalar vilayetten Du h ili ye N ezaretine geldikte heyeti ın ebusan açılmış 

ise hemen gönderilecek ve a<;ı lnıanuş ise ki.işadına değin hıfzolunacaktır. 

Vilayetten bilvünıt Dahiliye N.er.aretiııclen heyeti ınebusana gönedri lecek 

bilcümle ıuczabıt ve e\'l'ak i~in heyeti ınebusaııın reis ve katipleri tara
fından Dahiliye Neuırctine makbuz ilırıülıaberi verilecektir. 

FASLI RABİ 

Defatiri esasiyenin sureti tashihine dair 

BLJLI: YEI>LNCI: MADDE - Defteri esnsiye intihaptan sonra Meclisi 
iclarei kaza marifetile bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhir olun-

duktan sonra idarei belediyede hrfzoluııaca k ve her sene ınayısm birinci 
gunu meclisi idarei belediye heyetleri huzurunda sandık açılıp ve 
defteri esasiye (,; Ikarılıp clairei lıeledi~re heyetine teslim olunacaktır. 

EI.JLİ SEKİZİNCi MADDE - Yedinci maddede beyıın olunduğu 
üzere her mahalle ve karye ınulıtarları nezJinde bulunacak defteri esasiye 
rniiraeaa.t la mahaJie ve kı:ıryeleı·i dahilinde hulunan münteliibinden bir sene 

içinde vefat veyahut diğer mahalle nakletmiş veyahut sekizinci maddede 
beyan olunan alwalden birine düçar olarak nıi.i.ntehiplik hakkından sakıt ol-

muş olanlar ile oıı yedi yaşiLu ikmal ilc on sekiz yaşma girmosile veya diğer 
mahalden oraya nakli hane etmesi Ic müntehiplik hakkını kazanaıılarm esami
siui havi iki k1t ·a· defter yazılar~ık imam \·e papaz ve lıalıam ve ınııhtarlar 
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tarafından hadettemhir niha yet mayrsm sekizinci günü merkezi kazada bulu
nan idarei belediyeye gönderilccek v-e defterin tanzim ve hemen irsali i~in 
nihayet mayısrn beşinci gününe kadar ınuhtaralara tahriren tenbih ve ihbara 
idarci belediye mecbur bulunacaktır. 

BI ... Lİ DOKUZUNCU MADDE - Altmış bir in ci maddede • muharrer def
terler vasıl oldukta idarei beleeliye tarafından mütalea ve icabına göre icra.ri 
tahkikat olunduktan sonra bir kaç: sureti tanzim ctirilip hıfzolunacak ve gör
mek istiyenlere meccanen bir.cr sm et i verilecektir ve itiraz edecekler olanlar on 
dördüncü madde ahkümma tevfikan hareket ederler. Muayycn olan vaktin 
mürurundan sonra tahakkuk eden hale göı-e heyeti belediynein nezareti altın
da belediye kAtibi şerhil c Hiğv vrya il Dve olunaeak isiml eri taslıih edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiı · i esasiyenin tasbilıleri her sene temmuz 
iptidasma kadar ikınal olunacak ve badettaslıih bu defter yine [defteri esasii 
müntehibin] namile yaclolunacaktrr. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Her kaza clalıiliude mevcut bulunan mün
tahiplerin isimlerini mübeyyin defterler dört senede bir defa vi l~yet matbaa
snıda tabolunur ve her kaza için kac; nüshamn lüzumu olduğu ve ne fiyatla 
satılacağı meclisi idarci vilı'\yettc karar verilir ve her kariye ve mahalle muh
tarlarına kazasına mahsus olan clefati1·i matlmadan ikişer niishasr Hükumet 
tarafından mecca ııen gönderilir. 

FASLI HAMİS 

Mevadı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarei belediye ve heyeti teftişiye ve intiha
biyenin talep ettiği malumatı vermekten imtiııa eden eimme ve papaz ve ha

ham ve muhtarlardan iki yirmilik mecdiyeden on yirmilik ıncediye kadar 
cczayi nakti alınır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir isim V('ya sıfat takmarak veya
hut kammen hakkı intihaptan mahrum olcluğuıın ketmederek keud~sini inti

hap defterine yazdırınağa veyahut ism ini mükerrer kayclcttirmeğc cüret eden
lerelen bir yüzlük Osmanlı altınından on altına kadar cczayi naktt alrnrt· ve 
bir ayclan bir seneye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜMA DDE -Ya bizzat mebus olmak veya diğer bir 
zatı mebus intihap ettirmek garezile müntehipleri ihafe eden veyahut teşvik 
için müntehiplerc akçe ve eşya vert' nlc ve verilen akçe ve eşyayı kabul edenler 
ve bir şahıs hakkında rey vermek veya verdirrnek veyahut rey itasmdan im
tina tmek için Devlet memuriyeti veya bir hizmeti hususiycyi vait ve- kabul 

edenler iki aydan bir buçuk seneye kadar hapsedilir ve on yüzlük Osmanlı 
altınından elli altına kadar cezay İ ıı akt'i alınır ve bu ciirmün faili memurinden 

ise tart cezasile de mahkum olunur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reyl eri ıı vazolnnclnğu sandığı ve inti-
hahata nıüteallik evrakı resmiyeyi g:ısp ve sirk:ıt Ye t:ıhl'ip edenler bir se

neden iiç seneye kadar hapis cezasil e beraber on yüzlük osmanlı altmından 
yüz altına kadar cezayİ nakti ile mahkum olnnm· ve bu f ile cüreti esnasrnda 
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nıueibi mücazat olacak diğer bir file tasaddisi teheyyün eylediği halde ceza
kaııu'ıınamei hümayununa tevfilmn başkaca mücazat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - !şim ceza fnslıııda beyan olunan hare
lü1ta müessir olupta henüz maksatlan file <:rkrn:ınuş olanlar z.ikeolunan ce 
zaların msfil e .. müeazat olunur· . 

.AI!r:MIŞ YEDİNCl MADDE - Gerek mahkemece lıir hüküm suclurile 
ve g-erek izhari iflas ederek iadei itibar edememesile hakkı intihaptan sakrt 
iken mı.ıhrumiyetiııdeu evvelki ve geı·ek sonraki defatit'İ intihabiyeye kendi 

sun'n olmaksızm nıukayyet olduğu halde rey verenler bir haftadan bir :ıya 
kadar hapis ve bir· mecidiyeden h eş mecidiyeye kadar cezayi n :ı kti ile 
ınücazat olunur. 

AL'rrvnş SEKİZİNCi MADDE - Altmış altıncı maclde<le gösterilen 
ilk ahval ile kendisini kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sı.ıhte olarak 
diğer mukayyet bir müntelribin isim ve sıfatını ta.lunarak bir cemiyeti 

intihabiyede her kim rey verirse altı ayclan iki seneye kadar hapis Ye bir 
altından on altına kadar· cezayi naktl ile müc:ızat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Bir dPfııdan ziyade intihap etmek için 
bir mükerrer kayitten istifade edenler bir haftadan bir aya kHdıır luıp-
solunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rey y;ımıağa tayin olunduğu bir müntehi!Jin 
ifadesinin gayri bir ismi kayeled en lıer şahrs lıakkında bir aydmı altT aya 

kadae hapis ile beraber bir altıııd;ııı on :i ltıııa k:adar cezayi nakti ile nıücn
ıııt olunur. 

YE'rM1Ş B1RlNC1 MADDE - Gerek muamelei cebriye icrasile ve gerek 
memuriyetten mahrum etmek veya zatini veya familyasını veyahut servetini 

bir zarara duçar eylemek telıdidatı ile mi.i.ntehibi rey vermekten içtinap 
ettiren veyahut rey itasına ichnr eden 1 er bir ayda n bir seneye kadar hapisle 

beraber beş altından yirmi altm:ı kadar ceza.yi nakti ile mücazat 
olunur. 

YE'r.Mtş İKİNCİ MADDE - Eı-acifi kfizibe neşrile ve bir' takım ınüfteri
yat .ilanile ve sair gfına hile ve desais iına,lile intihap muamelatmı bozanlar 
veyahut bir ve daha ziyaele müntehibi rey vermekten içtinap ettirenler ve-

yahut cemiyetle Ye tehdit amiz ııümayişle bir cemiyeti intihabiyenin 
icraatmı ihlftl ederek hakkı intihabın İcrasına veyahnt her kesin serbestçe rey 

vermesine irası nakisa edenlee bir aydan bir seneye kadar hapis ile beraber 
bir altmda.n kırk altma kadat' cez::ıyi ııakti ilc mücazat olunur. 

YETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti intihabiyeye meni intihap 
garazile her nevi hücumu icra veyabut kastedenler üç seneden heş seneye 

kadar muvakkat kürek cezasile mücazat olunur. Cürünı bir veya daha 
ziyade kaza ve nevahiele icra olunmak üzere Pvvelce tertip ve ittifak ile ya-

pılmış bulunursa ınuvakkHt kürek cezası on ·beş seneye kadar temdit 
olunabilir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu kanunda gösteril en eeraiınin 
bir kaçı birlikte icra kılınn·sa mürtekipleri en ağır cezayi müstelzim 
olan cürınüıı cezasile mücazat olunurlar 
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YETl\fİŞ BEŞİNC1l\'LADDE - Emri intihabattan mütevcllit hnkukn umu-
miye ve hukuku hususiye dasalal'I bir intihap neticesinin nesir· n i lan olun 
dnğn tarihten altı a.~' mürurunda o·ayri mcsmu hükmüne girer. 

YETMİŞ ALTINCI l\LADVE - Bir mebusnn emri intihabr makbul 
ve ınntcbcr olduğu bi ı· heyet i me b nsan tarafından taselik ve ili\ n olduk-
tan sonra intİlıaba fesat kai·ıştırılnuş olduğuna dair mahkemeden bir hü-
küm lahik olsa bile mcbusluktaıı snkntu caiz olamaz. Fakat mcbus olmak 
için ka.nunen ınnayycıı olan şcraiti cami olmadığına hükmolunur ıse 

evveli hüküm heyeti mcbnsanea nazarı 1ctkike alrnrp veri lccek karara göre 
mabkôm olan mebus ya ipka ,·eyahnt mebusluktan iskat il c yerine aharı-
mn intihap ve tayini ic:iıı l\[almmı Sactırete mazbata arzolnnnr. 

YETlVIİŞ YED1NC1 l\lADm<; - .. 'ı.ltmış nltmcı, nltmrş yedinci, yetmiş 
birinci, yetmiş ür;üncü, yetmiş dördüncü, yetmiş beşinri, yetmiş altıncı, 

yetmiş dokuzunrtı macldcleı·cle gösteri lcn rf 'alin muhakeınesi kaza daaYİ-
meclisinde ve altmış sekizinei , yetmiş ikinci ve yetmiş yedinei mnddelrr-
.de beyan oltman ef'nliıı ınulıakemesi liva merlisi t emyiziııde iera olıuıur \'C 

di\'anr temyizi ,·ililyette istinaf ediliı·. 

·MEV ADI UMUMİYE 

YEMlŞ SEKlZlNCİ MADDE - Mebuslardan istifa eden w vi.ikel5-
lıktan ınaada DevJet meınnriyetiııi kabul eden ve kanunu esas'l hükmiinee 
mebuslnktan infisali lazım gelen ve vefat eden ve heyeti mehnsan tarafm-
dan nsulen reddolunan ve hukuku medeniycden Immmen sakıt olan l arın 

intihap olundukları sancakta mcbuslnğa yeniden diğerleri intihap olunur. 
Alıvali nıeşruha heyeti mebnsan tarafrndaıı tahlük olunarak esbabı mucibesi 
ve yerine diğer mebusun intihabr liiznmn bamazlıata mııkaım saclarete 
bildirerek oradan dahi tayin o l mıcak fızamn bulunduğu vilayt't nılisine 

iş'arı key:fiyet olunur. l\Iiiceddcden intihap olunacak mebns o senenin 
içtimama yetişemez ise hc~·rti mebusnıırn gelecek ic:timamda. hazır bulun-

mağa meebnrdm. Mebnsluğn kabul ile sancağın heyeti teftişiyesi tarafından 

aldığı mazbatayı meclisi idarei livada tasdik ettirdikten sonra istifa C'den
lerin istifasr yalnız heyeti mebusandan kabnl olunabilir. 

YETM:lŞ DOKUZUNCU l\JADDE - lnt.ihap icı·a oluınır ik (·n bir zat 
vilflyet dahilinde iki veya biı· kaç ~anckta ekseriyeti ara. kazandığı ha lde 
hangi sancağrn ınebnsluğunn tercih cyl ediği valii vilayet tarafrnda.ıı doğ-
rudan doğruya kendisinden istilam olnnup mebns olan zat nihayet sekiz 

gün zarfmda tercih eyl ediği sanenğr tahriı·en vali i vilayete bildirıneğe mer
bnrdur. B n sm·et.le mehusn la n ndeeline ııoksan gelen saııeakta mücedacden 

diğeri intihap olunur .. 

SEKSENİNCl MADDE - 1ııtihap için nahiye ve şnbeye gelecek olan-

lar 0 sırada de~r ni miri için hapsolnnamaz. EYveldeıı mabpus ise muvak-

katen sebiyli tah liye ol nnnp iııtihabnı ikmalinde>ıı ~onra yi11e tevkif 

olunabilir. 

san 

SEKSEN B1R1NCİ MADDE - Kanunu esasiye tevfikan 
dört seneden enel ha ir ad ei Sen iye dağılclrğr halde 

heyeti mehu
lradei Seniye 
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tarihinden itibaren iki ay zarfmda işbu kanunun alıkamma tevfikan ye
niden intihabata şuru olunmak için Dahiliye Nezaretinde valiler ve valiler 
canibinden muta~arrıflara tahriratı mahsusa irsal olunacaktır ve o sene 
ıçın defteri esasinin yeniden tashihi l azım gelıneyip musahhah itibar 
olunacaktır ve işbu sonraki intihabrn tarihi hitamrndan itibaren mebus 
olanlar nihayet üç buçuk ay zarfmda Dersaadete bilvürut heyeti mebu
sanrn içtimarnda hazır bulunmağa rnecburdur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyen olan vakitten evvel hasbelicup 
heyeti mebusamn ba İradei Seniye içtimar lazım geldikte Dersaadette 
ne kadar vakit hazrr bulunmalan iktiza edeceği Dahiliye Nezaretinden valiler 
ve valiler tarafmdan dahi doğrudan doğruya mebuslara iş 'ar olunacaktır. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet belediye kanununda mu
harrer hudut dahilinde bulunan mahalle~· bir dairei intihabiye ve her 
bir dairei belediye bir şubei intihabiye itibar olunacak ve elviyei mül
hakada vilayete merbut sancaklarda ce l'eyan eden usul cari olup Şehir 

Emaneti merkezi vilayet addedilecektir. 

lntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun 

Kanun N o : 1112 

BİRİNCİ MADDE - 1927 senesi intillabatına mahsus olmak üzere intihabı 
mebusan kanununun beş ve on iki Ye on üç ve on dördüncü maddelerin
deki sekiz günlük müddetler dört güne ve on beş günlük müddetler sekiz 
güne ve beş günlük müddet üç güne tenzil edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun icrasma İcra Vekilieri Heyeti me
ınurdur. 

21 haziran 1927 

lntihabı mebusan. kanunnamesinin suveri icraiyesine dair talimat r ~ J 

(7 mmcızcın 1326 ve 20 eylUl 1324) 

MADDE 1 - İntihabı mebusan kanunnamesi bilcümle Memaliki 
IVlahrusai Şahaneele nahiyeler teşekkül etmiş itibarile - yazıl ıp zikroluna ıı 

lı:anunnamenin ne.şrinde şayet nahiyeler teşekkül etmemiş yerler var ise 
münasebatı mevkiiyeyi gözeelerk dört beş kuradan ibaret icrayi intihap 
için hükumeti mahalliyeler marifetile nıuvakkat şubeler teşkil olunacaktır 

[;;] T er·tibi sani diistul'. Cilt : 1 -Sayfa: 37 
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ve resi şube ittihaz olunacak kadyenin muhtarı nahiye reisinin ve 
şubenin sair kura muhtaraın birleşerek ııa h iyelerde olduğu misillu meclis 
intihabm vazifesini İcra edeceklerdir. 

MADDE 2 ...:.__ !ntihabı mebusan kanunnamesi iktizasmca defatiı·i esasinin 
tauzimi ve işbu defterlere dair olan sair muamelatm mayıs iptidasrııclaıı 

bedolunması lazimeden olduğundan kanunnamei mezkur her ne vakit 
viiayata vasıl ölursa hemen bila teahhür elefatiri esasiyenin tanzimile ana 
müteferri olan sair alıkamın icrası için Vülatı Izam Hazratı tarafından 

la. zıın gelenlere evamir ve tenbihat verilecektir. 

MADDE 3 - !ş bu kannıı name n i n viUlyete gönderilecek nüshai müte
addidesinden her sancağın cesametine gör·e lü:mmu miktarı mutasarnflara 
ve valinin bulunduğu şehr·iıı idarei belediye reisine ve merkezi vilayete 
merlmt kazalar kaymakamlarrna irsal ve nhldını mündericesine tatbikaıı 

serian icabımn icrasr iş'ar oluancak ve esas defterleri . tanzim oluııuııcıya 
kadar ara sıra ne yolda hareket oluueluğu istilaın kılınacaktır. 

MADDE 4 - !şbu kanunnamenin ııüshai ınüteaddidesi ınütesanrflrğa 
vurut eylediktc mutasarrıf veya vekili kazalarm cesametine göre lüznmu 
miktarım kaymakamlara irıın l Ye lmluııduğu şehir veya kasaba n m meclis 
belediye reisi ne i ta edecek ve arasıra kayma ka m ve meclis beledi rei
sinden defteri esasinin tanzimine dair malumat talep edecektir ve 
vilayat kanunnamesi mucibiııce ınemaliki malırusanın kaza merkezlerinde 
mecalisi belediye mevcut olup şayet mevcut olmıyan resi kaza var ise 
kamuınanıcİ ınezkılre tatbikan hemen meclisi beledi teşkiline miintehiplerin 
defterinin tanzimine Lededil ec ekti r. 

lVIADDE 5- !şbu kanunnamenin ııüshni ınüt eaddidesini kaymııl,<anı 
kaza, idarei belediye reisine teslim edecek ve her kazad defteri esasiyi 
atide beyan olunacak heyeti teftişiye tanzim eyliyecektir. Kaymakamı 

kaza defteei esasının taıır.inıine dair heyeti teftişiyeelen ve belediye 
reisinden arasıra tahriren ınalumat istiyecektir. Hıf7.I inzıbat için clııirei 

beleeliye reisi veya vekili tarafmdan iktiza eden ınuavenet talep oluıı
dukça kaymakam itaya mecbnrclur. Bu mecburiyet Yilayetle resi liva 
olan kazalar için vali ve ınutasarrıfa da hi şamileli r. 

lVIADDE 6 - !ntihap kanununun cezaya miiteallik faslı nıahsusu her 
intihap senesi evrakr nıatbna ile intihap malıallerine talik olunacaktır 
ve kanunu mezkflrun birer nüshai matbuası her kariye ve mahalleye 
irsal olunacaktır. 

İntihabı mebusan muamelatına ınüteallik bazı ınukarrerat ve tebliğat [*] 

( ,'2 1 evlııl 1321 ) 

1 - Meclisi mebusana müteallik muamelatm icra ve ikmali için kura ve 
nevalıiye izamları icap eden memurin ve ketebeye verilecek ücuratrn varidatı 
belediyesi kifayet ctm i yeıı yahut dairei belediyesi teşekkül etmediği için 

[*] Takvhııi vakayi- No. 6 
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varidatı olmıyan kazalarda ne tamftan tesviyesi lfızrm geleceği bazı taraf
lanlan istifsar cdilınesilc lcdelistizan zikt'Olunan ücuratın evvel emirde kaza 
~-alınt linı mcrlisi idarelerince miktarları takdir ve tayin olunarak 
sandığından verilecek ınazbata üzerine nıridatı belediyesi miisait olan 
yel'lerde mahalleri daiı·ei belediye ve varidatı belediyesi müsait yahut mev-
cut olmıyan yerlerde dahi malıalleri ınal sandıklarından itası icap edeceği 
Meclisi Malısusu Vükelaca tezkir edilerek Babralice icabı icra kılındığı. 

2 - !ntihabı ın eb11san . kanunnamesinin kırk beşinci maddesinde 
heyeti teftişiye tarafnıdan mebnsan namzetlerinin isimlerini havi ikinci 
derecede müntehiplere pusla verileceği nıuharrcr iseele heyeti mczkurenin 
kinıleri ne suretle namzet addcdcrek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek eliğer maddelerde sarahat ve d~lalet olına-

drğmda.n sureti müracaat ve kabulü hakimıda kanunııa.mei mezkurde 
sa.rahat yoksada l~anunn esasinin altnuş sekizinci ve intihabr mebusan 
kanunnamesinin on yedinci maddelerinde mcb us intihap olunması caiz 
olacaklar hakkında tafsilat ınünderiç olmasma ve Meclisi Mebusanm ilk 
iı:timaı için tatbik edilmiş olan talimatı ınuvakkatede mebns olmak üzere 

namzet olacakların ya. ı·csıncn bi lmüracaa namzetliklerini kayclcttirmeleri 
yahut ıncbusluğa chlolcluğunn ınusaddak intihaba salih olaıılardau laakal 
üç yüz kişiye bir Yaraka tahtim cttiriler ek bilvasrta t ebliğ eylemderi lazım 
geleceği muhancr olmasına biııacn bu şerait dail'esinde namzetliklerini vaz
cdeceklerin kabul \·c ilam icap edeceği Meclisi Malısmmi Vi:ikelaca tezekkür 
kılındığı. 

3 - l\febusan kanunnamesinin sll\·cri ic·raiycsinc dair talimatrıı bi-
rinci madde'sinde icrayi intillabat için dört beş kariyedon ibaret 
muYakkat şubeler· teşkil olunacağ'Im ve yirmi Ü<dÜııcü maddesim1e bir 
nahiyenin müntelıibi evvell eri beş yüzden dun ve iki yi1z elliden ei'zun 
olursa bu gibi ııahiyelcrin dahi müntchibi sani intihap ctmeğc salfi.lriyetleri 
olacağı mnlıarrcr olup halbuki bir ~ok kariyeler ufak ve nüfusu kaliley.i 
havi olduğu cihctle beş kariyeden bir nıüntehibi sani intilıabına salalüyettar 
iki yüz elli nüfus zükfı.r bulnııınadığTndan hahislc beşten ziyade kariyelc-

ı·in birleştirilmesinde beis olup olmadTğr bazı ınahallercc istifsar edilmesi'le 
bilmuhab0rc salifüzzikir maddelerin mazınuııuna nazaran müntehibi 
cvvcllerin miktan müntehibi saııi taymmc müsait olmıyan kuramu 
münasebcti mevkii.rcler.i itibarilc bil'leştirilmes i maksudu asli olan tcshili 
intillabat matlabına nıuvafrk olacağıııdaıı hn gibi kuradmı ioabı kadarunu 
birl eşt irlmcsi Medisi Vükelaca ınünasip göriilcrck. 

4 - !ntihabı mebusan kaııunuımıı ::;ekizinci maddesinele tanzim 
edilecek esas defterlerinde cinayet ve c ünlı a ilc maJıkfım olanlarm isimleri 
hizasma ş0rlı \·crilcceğ i muharrer iken gerek müntclıip gerek birinci ve 
ikinci derecede müntchipierin tadat olunan şerait meyanında ciinlıa ve 
cinayet ilc ınalıklım olmamak kaydi musarralı olmadığından keyfryet 
lcdelistizan iflasıııa hükmoluıınıuş ve iadci itibar etmemiş olanlarm 
malıcur ve hukuku ıncdeniycden mahnım bulunanlarm int.ihap olmıaım-

yaeakları kaıınnu esasi ile intihap kannıuıncla mübeyyin ve cünha ve cinayet 
ilc ınalıkflmiycti sabıkamn manii lıakkr intilıap olduğuna i:lair sarahat gayri 
meYcnt olmasına nazaran esnayi intihalwtta hali ınalıcnriyf~tte bulnnaıılarla 

iadei itibar etmemiş olan müflislel'in n · cünha ve eina:yl~tle nıahkGıneıı 
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henüz ceza görm ekte bulunan ve binaenaH1zalik lıüiTi yeti şahsiyelerine 

malik olmıyan eşhasnı intihap etmek ve edilmek salahiyetniden malıru 

miyetle ı·i tabii olduğu gibi salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyudu 
maııia sırasında münderiç hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan kaydi 
mutlakma göre hukuku medenileri bil alı are iade olunanlarm da bu salahi-
yctc nail olmamaları icap edeceğinden ve hukuku medeniyeden sukutu 
gayri mütezammm bir hüküm ile mahkı1m olup ikmali müddet i cezaiye 
edenler e gelince; bunlarm maahaza evvelcc malıkı1m olmuş olmalarmdan 
dolayı salahiycti mebhnspanhadan mahnımiyetleri lazım gclmiyeceğinden ona 
göre tebligat ifası. 



Devrenin ilk 
içtirnaı 

Bcızı ıstılahla1· 

Tahlif 

\ 3 - D ah ili n izarnname 

... ~ 

BİRİNCİ BAP 

Meclisin teşekkülü 

BtRlN Cl MADDB ·_ Devrenin ilk i çtiınaııun birinci in'i· 
kadmın ilk eelsesinde daimi reis intihap edilinciyeye kadar 
azanın f'n yaşlısr muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder 
veyalıut bir ınuvakkat reis intihap ~lunur. 

Eıı o·enç dört aza nıuvakkaten katiplik makammda bulu
nurlar. 

Hııngi ıııehusun en yaşlı ve hangilerinin en genç olduk
lanımı evvelden t etkilu hususu, vazifeleri yeni Riyaset Di
vaıunııı intihabma kadar devam edecek olan, idare amirte
rine a ittiı·. 

Devre, tccdiJine karar verilmediği halde dört seneden 
ibaret ol an intihap mi.l.ddetidir; 

içtima . her teşrinisani iptidasmdan gelecek teşrinievvel 

ni hayeti ne kadar devam eden Meclis senesidir ; 

İn;ika t, Heyeti Umumiyenin muayyen günlerde vaki top-
lanışlarıdır; • 

Gelse, her in ' ikadrn teneffüs tatilile inkıta a uğrryaıı kı

sıınlcmnda n her biridir. 

iK iNC I MADDE - Muvakkat Riyaset Divanmm teşelc
külünde ıı sonra Teşkilatı Esasiye ka ı ıuuunun 16 mcı maddes i 
mucibince mebusla.r intilıap dairelerinin hece harfleri sırasite 

tahlif olunurlar. 
Tahlif, Teşkilatr Esasiye kanunundaki yemin metnini 

kürsii üzerinde yüksek sesle okumaktır. 
Sonradan Meclise iltihak eden nıebuslar da ilk celsede bu 

rasiıneyi ifa ederler. 

Daimi Riyaset ÜÇÜNCÜ .MADDE - Tahlif merasimini müteakip daimi 
Divan intihabı 

Riyaset Divanı
nın müddeti 

Riyaset Divanı 
nın nasıl terek 

lcüp edece,ği 

Riyaset Diva ıu iııtihabı icra edilir. 

DÖRDÜN CÜ :MADDE - H.iyaset Divaııınm vazife~i bir 
i çtinı a senesi içindir. 

BE$1. Cİ MADDE - Riyasct Di vanr: 
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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ALTINCI MADDE - Riyıısct Div :ıııı gizli 

ekseriyetle intihap edi lir. 

rey ve mutlak Riyaset Divanı
nın nasıl intihap 

edileceği 

Mutlak ekseriyet hasıl olmadığ·r tRkdinle ayni usu le teY-
fik:m ikinci defa intihap icra edilir·. 

Bunda da mutlak ekseri yet hasrl ohımazsa en ziyade izafi 
ekseriyet kazallilıılnrdan istenilen adeelin iki misli aynianık 
bunlar hakkrn<l~ üçüncü defa reye mür::ı caat olnıım . 

Bunda izafi ekseriyet kafidir. 
Reylercle tesavi olur·ııa kur'ayn mürııcııat edilir. 

YEDİNCİ MADDE - Reis, reis vekilleri, koltipler, ic!:ıre Re~s , rei~ velc'il-
~ · 1 · · · .. ·ı · . lerı, kd tıp le?· ve 
amıı · eı·ı ıçın ayrr ayı·ı r·eye ınuracaııt o nnur. idm·e amirle?·i-

Rey varakalamıa reis için bir·, reis vekilleı·i ıc,:ın üc,: , kft- nin ayrı ayn 
intihaplan 

tipler için dört, i<lare tımirieri için üç isim yazılır· . 

'EI\1Z1NCl MADDE - Daim1 Riyaset Divanını1t iııtilıalır 

akabinde Reisicümhurnıı intihabma haşlanır. 
Reisi.cümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihap edilr. 
Bu iııtihapta reylerin tesnifi içi ıı kur'a ile dokuz nıehn. 

tefrik ve r eylei· Heyeti Umumiye sa lonun cln :ı çrkç:-ı tn. nif 
olunur. 

lntihabm neticesini Meclis Reisi Heyet i Umumiyeyr bil
clirdikten soııı·a ReisicUmhur intih:ıp olunan zati hn zı ı· i. ,e ri 
yaset kürsiisünü işgale davet eder·. 

Reisiciimhur, riyaset kürsüsün e çrkrp teşkilfıtı esasiye ka
nununun 38 inci maddesi ınuc ib ince yüksek sesle yemin ede r. 

Ondan sonra kürsüyü M eel is Reis ine lırra k rı·. 
O da in 'ikada derhal nihayet ver·ir. 

R e'isicümh u?' 
·in tihabı 

DOKl ZU CU MADDE - !ntilıabr esnasında R c isi r i.inıhnr Reisiciimhıt?' in-

1 d ·ı M ı· R · · · 'h b · · · h . . tihap edilen zat ıa.zır egı se, ec ıs eısı ıntı a m ıı et ı cesını eyete VP ıntı- hazır değilse 

hap olunan zata bildirir. 
Reisicümhm geldikte yukınııla zik ı ·edildiği \'e<;hil e yrınin 

eder. 

ONU rcu MADDE - Heı· i çtiına iptidnsıııda daimi reis Müteakip içtima 
· t'h d'l ' · k d · · .- 1 ı. · k'll . l senelerinde R 1'ın ı np e ı ıncıye a ar aynı ı çtımam sa nı< reıs ve · ı eı·ıııc en yaset Divanı in-
en yaşlrsı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyase t ede r·. ti~ftbı ve R eisi-

cumhurun nııt
Bu takdirele sa bık kfi.tipler k~Ltiplik makammda muvııkkn- ku.nn ohmna.qı 

ten bulunurlar. Mnvakkat reis, yoldanın yapaı·. 

Nrsap \'arsa ve Rrisi cüınhur o giiıı nutkunu irat rdecP kRP 
kürsüyü işgal il e celseyi açar ve sene başı nutkuını irat eder. 

Ondan sonra riyaset kür·süsiiııü muvaklcat reise bir·akı ı ·. 

Bunu ınüteakıp daimi Riyaset Divanı intih:ıbatw n b:ış l nılll'. 
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Reisiciim}ıurun ON BlRI:NCİ MADDE - Reisicünıhurun nutkunu t eş -
nutkunıt Başve-

kil okıwsa kilatı Esasiye Kanununun 36 ıncı maddesinin son fıkrası 

M P?"rt.~imi mrıh
susct 

llişilaıiz mazhcı
tala?· 

Ilişiieli mazbcı
tala?· 

Tetkik encü
menleri 

1 hzari encüme
nin tetkikatı 

Tetkik Enciime
n·i-nin mıuımeltitı 

mucibince Başvekil okuyacak ise hitabet kürsüsünden kıraat 

eder. 

ON !KlNCt MADDE 
bidayctinde ve Teşkilatı 

l\'Ierasimi mahsuıo;a her iı;:timarn 

Esasiye Kanununurt 25 üıci mad-
desi mucibinae intihabatm t ecdidine karar verilmesi üzerine 
t eşrinismıinin ilk gününden evvel vuku bulan fevkalade içti 
ma l arın bidayctinden icra olunur. 

İKİNCİ BAP 

İntihap mazbataları 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Daimi Riyaset Divanının ( vt> 
icabmda Reisicümhurun ) intihabıridan sonra intihaplarr hak
kında şikayet ve itiraz vaki olmıyan ve bu nizamnameye mü
zcyyel nümunesine muvafık olan mazbatalar r eis tarafından 
heyete arz ile isimler bir bir okunarak işarl rey il c tasdika 
iktiran eder. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclis Reisi intilıapları hak
kında. şikayet ve itiraz vuku bulan ve nümunesine muva
fık olmıyan mazbatalar Heyeti Umumiyece kur 'a ile tefrik 
edilecek otnz azadan mürekkep Mazbatalarm Tetkiki Encü
menine havale eder. 

Bu encümen devre csnasmda bir iş çıkınca toplanıp onu 
intaç eder. 

ON BEŞiNCİ MADDE - E ncümen kur 'a ile, beşer aza
dan mürekkep ihzari encümenlere ayrılır. 

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

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

ON ALTINCI MADDE - İhzari Encümen, Tetkik En
cümeni Riyaseti vasıtasile her türlü tet.kikatm İcrasına sala
h iyettardrr. 

Encümen, bütün vesaik ve muhaberatr tetkik ve Hüku-
metin olanca tahkik vesaitine müracaat edebilir. 

Tctkikattan sonra keyfiyet reye arzolunur ve mncibince 
mazbatası tanz im edilerek Tetkik Encümenine veri lir. 

ON YEDiNCİ MADDE - 'l'etkik Encümeııi re'sen ve 
yahut İhzari Encümen muzbatalarmda gö~üğü talil esbabmı 
tetkik edip mürettep aza adedinin mutlak ekseriyetile bir ka
rar ittihaz eder ve tanzim edeceği muzbatayı Heyeti Umumi
yeye gönderir. 
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ON SEKİZİNCİ MADDE - :M:ebuslnğu tatil olunan zat 
lhzarl Encümende: Tetkik Encümcninde n Heyeti l mu mi
yede kendini müdafaa etmek ve yahut diğer bir mehrı · va
srtasile ettirmek hakkım haizdir. 

Bu hak hiç bir suretle takyit edi_ll'meı. 

1\'[üzakeredeıı som·a heyeti umumi.v<' karanm ittihaı !:'dcr. 

M ebııslu ğu talil 
olunan zatin 

kendini müda
farısı 

ON DOKUZUNCU MADDR - l\fazbatalarr tetkik 
mebuslar kendi haklarmdaki reyc iştirak edemezler. 

edil Pn Bu zevatın ken
di haklarında 

reye iştirak ede
miyecekleri 

YİRMİNCİ MADDE - İntihabr tetkik olunan bir mebns lntihcıbı tetkik 

mebnsluktaıı istifa edebilir. 
Şn kadar ki bu istifa keyfiyeti onmı intihap ınazbatası 

nın tetkik edilmesine mani değ i ldir. 

edilen mebusun 
istifası 

YİRlVlİ BİRtNC1 MADDE - :Uazbatası H cyr ti l r ınuıni - Mrız/Jntcısı ?ed
dedilen zat yede reddedi len zatm yerine yeniden mebus intihabr için ri -

yaset, ait ol duğu makama ta lırirat gönderir. 

·. 
UÇt!NCtt BAP 

E ncümenler 

YİRMİ İKİNCl MADD'l~ (muaddel: 7 nis:uı 1927 ) - Her Daimt encümen
lerı:n müddetle

kadar devam 1·i intihapları .içtimaın başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa 
etmek ve azasr Heyeti Umurniyece izafl reyle iııtihnp olun- nd~tleri ve ba~ı 

ahkii:m 
mak üzere on beş encümen teşkil olunur. 

l\1 rlis vazifelerile mütenazır encümcnler : 

ı - Arzuhal Encümeııi (20 aza, 2 muvazıı:af kütip ); 

2 - Divam .Muhasebat Enriimeni (ı5 ftza, 1 muvazzaf Ui
tip); 

3 - Mecl.is Hesaplaı·rmıı 'l'etkiki l·~ncümeni (10 aza , ı mn
vazzaf ka tip) ; 

4 - M.cClis Kütüphanesi Encümeııi (5 aza, bunlardan birini 
Riyaset Divam İdare Amirleri arasından ayırır. Bu enciimene 
Kütüphane Müdürü katiplik eder). 

5 - Teşkilatı Esasiye Enci.i.meni (1 5 aza, ı mu vazzaf ka

tip~ 

Dahili nizarnname işleri bu encüınenc mulıavvcldir. 

Bütün hükümet hizmetlerile mütenazn· eııcümen : 

6 - Bütçe Encüıneni (25 aza, ı ınuvazzaf baş ka tip, ı refiki ; 
ı muvazzaf ka tip ) . Bu encümen kendine bir de reis vekili 
intihap eder. 

Umumi bütçe mazbatasmm yazılınası ve müdafaasile mü
kellef bir mazbata muharririnden başka bu encümen bir veya 
muhtelif dairenin bütçe mazbatasmı yazmak ve müdafaa 



/lı tisas cetveli 
ve namzBtlik 

Encümenlerde 
gizli cıe lse 
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etmekle mükellef hnsusi mazbata ınuharrirleri dahi intihap 
edebilir. 

VckaJetlerle mütenazır encümenler (Heca harfleri tertibilc); 
7 - Adli ye Encümeni (20 aza, ı muvazzaf ka tip) ; 
8 - Dahiliye Encümeni (25 aza, ı muvazzaf katip) ; 

Bu Eıi.cümene lüzum görüldükçe ,bir reis vekili de intihap 
olunur. 

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

9 - Harici ye Encümcni (ı5 aza, ı muvazzaf kiltip ) ; 
10 - İktısat Encümeni (25 aza, 1 muvazzaf ka tip ) ; 
ll - Maarif Encümeni (15 ~za 1 muvazzaf ka tip ) ; 
12 - Maliye Encümeni (ı5 aza, 1 muvazzaf kiltip) ; 
Tapu işleri bu encümene muhavveldir. 
13 - Milli Müdafaa Encümeni (20 aza, 1 muvazzaf ka tip ) ; 
14- Nafıa Encümeni (ı5 aza, ı muvazzaf katip). 
ıs - Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiyc Encümeni (ı5 aza, 

ı muvazzaf katip): 
Yukarıdaki Encünıenlerle tenazuru bulunınıyan dairelere 

ınüteallik layiha ve teklifler maliye nınuruna ait iseler Bütçe 
.ve Maliye Encümenleı·inde, bundan başka bütün layiha ve 
teklifler Dahiliye Enetimeninde .müzakere olunur. 

YiRM I ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümen intihaplarına me
dar olmak üzere mebuslarrn tercümei hal varakalarından anla
şı l a n ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Riyaset cani
hinden t anzim ile lı astırılır ve azaya dağıtılır. ve kezalik lev
h:ıya t alik olunur. 

Mebuslar encümen iizalıklarnıa namzetliklerini koyabilir
ler . 

Namzetterin isimlerini muhtevi cetvel de Riyasetçe has
tırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik levhaya talik olunur. 

Heyeti Umumiyede encüınen intihaplarr ancak bu cetvel
Ierin dağılmasından dört gün sonra başlar. 

Y1RM1 DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir encümende gizli 
celse aletini vekil veyahut encümenin üçte bir azasr talep ede
bilirler. 

Gizli celsede encümen azasmdan ve vekillerden maadası 
bulunmazlar. 

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

Encümen azala- YlRMİ BEŞiNCİ MADDE- Heyeti Umumiye lüzum gö-
rının arttınlma- .. .. • 1 d d' · kk t b'l' 
sı , nıııhtelif ve rm·se encumen aza. arının a e ını muva ~ a en artıra ı ır ve 
muvakkat encü- muhtelit veyahut muvakkat encümenler teskil eder. 

menler B k b·ı .. l k d'l · h • l · · · u a ı encumen er . en ı erıne mu avve ışın ıntacına 

kadar vazifelerine devam ederler. 
Muhtelit encümenlere numara sırasmda mukaddem olan 

eucümenin reisi riyaset ve mazbata mulıarriri ınazbata nıu 

harrirliği eder. 
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YlRMİ ALTINCI MADDE - Her encümen kendine gizli Encünıen r eisi, 
. . mazbata nıııhar
ıntıhap riri, kıitibi, hureyle bir reis, bir mazbata muharriri ve bir katip 

eder. 
Bir encümendeıı muayyen bir madde için, lüzuın görü

lürse, husus'i biL' ınazbata nıuharriri intihap olunur. 
Muvazzaf katipler birden ziyade encümene katiplik 

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

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

YİRMİ YEDİNCİ MADDE Bir cncüınen kendisine 
muhavvel layiha veya teklifin diğee bir encümone ait olduğ·u 

mutaleasrnda bulunursa esba bı nı u ci bo serelederek o encüıııe 
ne havalesini talep etmek hakkım haizdir. 

susi mazb&ta 
muha1·rir i, mu
vazzaf kii tib i, 
reise vekıUet 

Bir encürneııe 
muhauvel işin 
diğe1· bir encü
mene aidiyeti 

YlRMİ SEKİZİNCl MADDJ~ - Bir encünıen kendisine Diğe r bir encü-
menin 1r.u tal eas ı 

muhavvellayiha veya teklif veyahut alelitlak bir nıesele hak- alımnalc 

kmda mazbatasr sonra yine kendi tarafmdan yazılmak üzere 
iptida diğer bir encümenin ınütaleasrnr alnıağa lüzunı gö- Diğer ?i?: eııcii-

.. lA ·ı kl"f· ·· h l · · · b· ı · mendckı ı~ h rık-rurse ayı ıa veya te ı ın o encumene ava esını ısteye ı ı r. kındn rniÜalea 
Kezalik bir encümen diğer bir encümene muluıvvel hir b eycın etmek 

layiha veya teklif veyahut alelitlak bir mesele hakkında mü-
taleasnu beyan etmek üzere o layiha veya teklifin kendisine 
havalesini isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alakadar olıın her iki e ııcümen ınüttcfil' 

iseler Meclis Reisi ica brm i cra ederek ertesi ce1secl e bundan 
Heyeti Umumiyeye mah1mat verir. 

Şayet iki encümen arasmda ihtililf çıka rsa keyfiyet reis 
tarafmdan Heyeti Umumiyeye tebliğ oluıı:ı ra k ınesele orada 
müzakere ile halledilir. 

Mütaleasr sorulan encümen mazbatası d i ğer mazbatalar 
gibi basılır ve a zaya. dağ ıtılrr . 

YİRM1 DOKUZUNCU MADDE - Encünıenler kendile
rine muhavvel işlerin tetkikinden başka hiç bir işle meşgul 
olamazlar. 

OTUZUNCU .M:ADDE - Encümeııle r meclis binalarmda 
ve kendilerine tahsis edilen odalarda toplanrrlar. 

OTUZ B1R1NC1 MADDE - Encümen ruznaıncleri eııcü

nıeııler tarafmdan tanzim ve bir gün evvel bütün vekiliere 
ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Meclis Reisi veya
hut encümen reisi azayr husus! vasıtalarla da toplayabilir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE" - Azadan en az üçte biri hazır 
bulunmadrkça enciimenler in'ikat edemez ve reye müracaat 
olunam az. 

Encünıenlerin 
vazifesi 

E ncümenlm·in 
içtima mahcılli 

Encümen ?"UZ

nameleri 

Encümende 
nu ap 
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Encümende mü- OTUL.; ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyet Heyeti Umu-
zakere ne vcıkit . l l . . 

başlar ınıyede ka rar aştırı an maddelerden başka muhavvel ışlerın 

Mnhavvel evreı
kın basıtması 

Encümen zabıt
ları, mazbatala
rın imzalanma
ları, takdim ve 
/ı.a·vcıle leri, mu-
halefet kaydi 

müzakeresine ancak kırk sekiz saat sonra başlanır. 
Heyeti umumiyede müzakere olunan bir kanunun encü

mcne iade olunmuş bir veyahut daha ziyade madd~sinin mü
zakercsi bundan müstesnadır . 

1\luhavvcl .evrak encümen azasmdan beşi tarafından isten
diği t akdinle veyalnıt reisin tensibi üzerine encümence 
bastırrlır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her cıı cümeniu müza
kereleri huHisat an za btedilir. 

Şukadar ki cncüıncn karar veriı·se harfiyen zabıt ta tu
tula,!ıilir. 

Azaıım isimleri zabıt cericlesiııde tasr.ih olunur. Bn zaptı 
aza imzalar. 

Enci.i.men mazbatalannı rcis, mazbata ınulıarriri ve katip-
ten maada müzakereele h a zır bulunmuş ar.a da imzalar. 

Enci.i.menler mazbatal armr Meclis Riyasetine verir·. 
Riyaset bu mazbatalarr derhal bastırıp azaya dağıttrrrr . 

Bu suretle basılıp dağıtılınıyan mazbatalar H eyeti Umu
miyede müzakere olunamaz. 

H eyeti Umumiyc, mazbatalarm, resmi gazete ilc neşrinc de 
karar verebilir. 

Eııeümen muzbataları ı·iyascte verildik<}e rc'sen zabıt 

cerid esine ve ruznaıneyc ge<}er ve lcvhaya talik olunur. 
Bu bapta aza tarafından itiraz vuku bulursa bunun sair 

miizakcre edilecek maddelere tercihan Heyeti Umumiyede 
halli Hizımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı mazbatada musanah bulun
mac1ıkça tarai'mclan imzalanmrş bir mazbata aleyhinde encü
mcn azasından biri söz söyliyemcz ve mazbata muharririnden 
İstizahatta bulunamaz. 

L~yih?- ve tek~ OTUZ BEŞİNGİ :MADDE - Bir layiba veya teklifi, 
lı! len.n hangı FI . U . . d b l . ld ~ .. .. d f d , mazbata muhar- eyctı mumıye e, aş ıca aıt o ngu encumen mu a aa c eı. 

nrı tamtından Diğer bir veya daha ziyade encümende ayni liiyiha veya 
nıüda/aa edile- 1 l'f ] ı ı d .. ı · b d 1 · ı 1 ceği te~ ı ıa cnn a muza <ere geçmış ve m az ata a · :ınzım u ın-

llliŞ ise o encümenler yalnız kendilerine ait ohu madde veya 
kısımlan müdafaa ederler. 

Mulıavvel evra- OTUZ ALTINCI MADDE - Enci.i.men.lerc mu.havvel bir 
kın ne 'ı;akitte 1' ·ı ı l'f h 1 . .. .. l 'h 1 . b 1 intaç edileceği, ayı ıa veya tc' ı , ava esı gunuuc en m ayet JU' u~u c ay 
lı ~r_ ~ncümenden içinde Heyet i Umumiyeyc gönderilmek li'tzrm gelir. 
dır;enne muhav- E~ .. b "del tt .. ·k · t' J ı· vel evrakm in- j ger Cl1CUlllCll U mu e e muza ·ereyı ne !Ce Cl1C ıremCZS!' 

tacı miiddeti csbabı mucibesini H eyeti Umumiycye biHirir. 
Aksi takdil'de mezkfı.ı· lay iha veya teklifiu doğl'udan doğ

nıya ruznameyc almına,smı Hükümet veya salıipleri isteme)c 
hakkım · haizdir ler. 
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Bir encümen tarafnıdan eliğerine ınuhavvel nıesele, on gün 
zarfrnda başanimak ve kııbil olaınnzsa esbabr mucibesi bil
dirilm ek muktaziclir. 

O'l'UZ YED1NU1 MADDE Encüınenler kendilerine Layiha ve tek-

ı ı ı ' "h ı ["f l · · ı ı ·· 'I' 1 ·ı · E · liflcrin Teşkilatı mu 1<1v\·e .. ayı a veya te ( r · ce m ı \: once eş n atı sasıyc Esasiye kanu-
kanununun metin ve ruhuna mngay ir olup olınadıgnu tetkik nuna nıuvafcı-

Iı ··ı ll f. l katları etme< e mu <e _ e tır er. 
Bir l fıyiha veya teklifi Teşkilatı Esasiye kaınuıuıı a mu

gayir n·örclükleri takdirde esbabı ıııucibesini tasrih ile mad
delerin müzakeresine geç:ıneyip reddcdcrlcr. 

OTUZ SEK:İZ1NC1 MADDB - Eııciiınenler bütün veka- Enciimenlerin 
vekaletlerle mıı-

letlerle doğrudıın doğruya muhaberc edebilirler. habe?·elm·i 

OTUZ DOKUZUNCU MADI>E - Bir ınelms ikiden 
de daimi encümene aza olamaz. 

ziya- Bir mebusun iki
den ziyade encii
mene ıi.za inti
hcıp edileme-mesi 

Bütçe Encümeııine mensup o laııl n r diğet· ]Jir enciiırı ene in
t ihap eclileınezl er. 

Riyaset Diva nr fızasr enciiıncnlerc intilıap ed ileıneıl er. 

KrRKlNUI MADDE - Encüın enl er, vekill er i \'C müte
hassısları davet etmek salahi yet iııi haizd irl er . 

Davet edilen vekil bulunanuyacağı ta kdirde uanıma söz 
söyliyecek menmrin rüesasıııdan birini buluııdurur .. 

Bir kanun teklifinin sahipleri teklifl erinin tetkikma me
mur olan encünıe nde hazır Imiunurl ar ve f ikirlerini heyan 
etmek isterlerse ınütal ea larınm dinlenınesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir. 
Gelmedi ğ i takdirde encümen ,işi intaçla keyfiyet i mazbcı 

bısına dercecler. 

Intikeıp ları caiz 
olmıyan azcı 

E nciimenlerin 
vekilleri, rne
nıwrlan, miita-
h cıı;sıs ları, ve 

ttklif sahipler-i
ni dinlerneleri 

JÜRK BlRlNUl MADDE -- Her mebus mensup olmadığı Misafi1· azanın 
nıiizake·reye 

bir encüıncni n vesai kiıı e ıttı la kl•sp ve celsc gizli değilse mü- iştiraldc?-i 

zakerelerine işt i rak edebi lir. 
Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir encümeıı , azasıııclan olmiyan nıebnslarııı ıııütaleasma 

müracaat edebili r. 

KIRK 1K1Ncl M:ADDE - Bir devre içinde sabık bri en- Scıbık encünıenin 
.. . . . ~. .1 k l l .. 1 l . .. mazbata11ı 

c uııı enın tn ıızım ett ı g ı ınn z )atayı, tc ·a) nı ec en ye ııı e ııcu-

ıneı.ı ınüdafa a ed e ı-. 

KIRK ÜÇÜNUÜ MADDB - Eııcürnenler Meclisin tatili Ta til esnasındrı 
toplanacak en-

esnasında Heyeti Uınnmiyc kaı·ıırile ınunyyen iş lerin ınüzn- ciirnenle?· 
keresi i ç iıı toplanabilirlet·. 

1\lRK DÖRDÜNUÜ MADDE - l\t[azbatası müzakere olu- Heyeti Umumi-

' 

• •• • A h .. .. d f yede enciimenin uan ) ll' eııcumenın azası veya nt encuıneıı nanuna mu a an- mahalli malı-

ya Sa]a.hiyettnr ınazbata lllUhlli"L"İL"i Yeya bir aza e ııcümenle t•e Sli8U 

tahsis ohmaıı ınasamıı başmda bulunurlar. 



De vamsızlık 

Encümende in
tizamı mııhil 

ha1·eke tler 

Encümenle·rde 
görülen işle1· 
lıakfı.ındcı nı11o1· 

Encümenle1· 
evrakı 

Divanı Muhas f; 
bcıt encümeni
nin ·vazifesi 

Arzuhal E ncü
meninin vazife

le?··i 
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Nısap bulunmadığı . takdirde encüınen narnma söz söyliyen 
zat yalmz maddenin encümene iadesini teklif edebilir. 

KIIU( BBŞ1NC1 MADDE - Mazeretsiz veya haber vcr
mecleıı mütcvali cl ört in 'ilmtta hazır bulunınıyan encümen 
azasr encümence istifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere keyfiyct Meclis 
Riyasctiııc bildirilir. 

KIRK Al/l'INCI MADDE - Bir encümende söz kesilir, 
şa lısiya t 1 e nğraşrln· ve i ntizaım bozacak ni.i.mayişlerde bulu
nıılnrsa encümen reisi icabmda celseyi tatil eder ve keyfiyeti 
Meclis Riyasetine bildirir. 

l\Ieclis Reisi bu gibi intizamr bozan hareketlerinden dolayı 
hakkında şikayet vuku bulan mebusa ihtar cezası verir. 

JGRK YEDİNCİ MADDE - Encümenlerin gördülderi 
işlel' hakkmda senede en az iki defa Katibi Umumilik tara
fınJan bir rapor tanzim ve Meclis Riyasetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastıı·rlarak mebuslara dağıtılır ve 
Resmi Gazete ile ele neşrolunur. 

KIRK SEKlZlNCİ MADDE - Encümenlerin evrak ve 
Yesaikile zabıtlarr, ait olclukları layiha ve teklifler Heyeti 
Umumiyenin kararına iktiran ettikten sonra, Meclisin evrak 
hazinesinde saklamr. 

KIRK DOKUZUNCU 1VIA.DDE - Divaıır Muhasebat Eıı
cümcııi muluısebei kat'iyc kanunu layilıasile dairelerin ı:ıaı·fi

yııt ve taahhüdatr hakkmda her üç ayda bir Divam Muha
sebat tarafından tanzim olunacak raporlrı tetkik eder. 

Tctkikatm neticesini gösteren mazbata basılarak melms
lara dağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti Umumiyece müzakere ile karara rap
tcdilir. 

ELlANCİ MADDE - Meclis Reisi Teşkilatı Esasiye Ka
ııunuııun 82 inci maddesi mucibince Türklerin gerek şalusla
nııa, g-eı·ek fı.mıneyc müteallik olarak kanunlara ve nizanma
nı c l e ı·c ımıhalif gördükleri husnslarla bir hakkıiı ihkak . edilme
ınesi veyahut ihmal eelilmesi üzerine gönderilen arzuhalları 

ve bu mahiyette telgrafnameleri üzerlerine bir numara koy
durup husus! bir deftere kayclettirdikten sonra geciktirmek
sizin Arzuhal Encümeniue havalc eder. 

Bununla beraber diğer bir eneümende tetkik olunmakta bu
lunan bir teklife müteallik arzuhalla,r reis tarafmdan doğru
dan doğruya o encümene havale olunur. 
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Arzuhal Encünıeni de böyle bir havaleyi icra edebilir. Ar
zuhal sahibine bir ilmühaber verilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - - Meclise verilecek arzuhallar Arzuhalin şart-

sahibinin imzasile mümza olınnk , şöhretile oturduğu yer gös~ lar·ı 
terilmele ve bir kaç imzayi muhtevi ist>lee iç:lerinde en az hi-
l'inin oturduğu yer tasrih edilmek icap eder. 

ELL! lK1NC1 MADDE - Arzuhallarm bir ınebus v:ısıta- Vasıta ile ta.kdim 

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

arzuhalın altına imzasını k~r. 

EI~ı: .. t ÜÇÜNCÜ MADDE - E ncümen: 
1 - Bidayeten Hükümete, Şurayi Devlete mahkemelere ve 

Divanr Muhasebata verjJmeleri iktıza eden arzuhalları ait ol

duğu makamlara tevdi ; 
2 - Gerek re'sen icr:ımn son karanna itiraz ve şikayeti 

mutazammrn evrakı ve gerek ııit olduğu makamlardan veri
len cevapları rumamesine ithal; 

3 - Arzuhalin bir encüınene havn lı>si lazım geldikte bu 
muameleyi ifa; 

4 - Tayini muameleye mahal olmıyan arzuhalları intaı_: 

eder. 

Encii:nıenin mu
ameUitı 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Af vey:ı ınücazatın tahfifi A.f m.iisted'a.ycıtı 

müsted'ayatı mahkümlar veyahut bunların aluaha Yeya ellip-
bası tarafından takdim olunabilir. 

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

Müsted'ayat nazara şayan görülürse arzuhal bir jnha ka
rarına merbuten Adiiye Encüınenine gönderilir. 

Bu encüınen icap ederse bu kanun teklifi ile keyfiyeti 
Heyeti Uınumiyeye arzeder. 

ELI .. ! BEŞİNCİ MADDE - Teşkilatı esasiye kanununun Arzuhallara ce-

82 inci maddesinin son fıkrası ınucibince şahsa taalluk eden vap 

hususlarda her arzuhalin neticesi hakkında sahibine tahriı·i 

cevap verilmesi mecburidir. 

Eı: .. ı: .. ! AL'riNCI MADDE __:_ Meclise takdim edilen arzu
hallar hakkında her hafta enciimence arzuhallarnı 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 vekillere ve mebuslara dağitrlrt·. 

Enci.imenin cet
veli 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Her nıebus 
tilması gününden başlryarak bir ay içinde 
meninin bir arzuhal hakkmda verdiğ i 

cetvelin dağı- Bir arzuhalın 

Arzuhal Eııcü- müzakeresini is
temek 

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

B n halde encünıen, o arzuhal için mazbata ta nziın ve tak
di me mecburdur. 

Bu müddet geçtikten sonra encümen kararlan kıü' iyet 

kesbed cr, 

VeJ..:il veya uön- ELl.ıİ SEKİZİNCi MADDE - H eyeti Uınumiycnin ınü-
dereceği nıernu1· k · 1 h 11. ] ] ]u d · d · dinlendikt.en son- za -eresıne arzo unan arzu a ar ıa' n a ıcap c ersc aıt 

ra reye miim- olduğu vckil veya göndereceği memur diıılcndikten sonra ı'e
caat ye müracaat olunur. 

V elcille1·in cevcıbı ELLt DOKUZUNCU MADD_;E Vekiller kendilerine 

M eclis Hesapla
rının Tetkiki 
Encümeninin 
vrızif e le1·i 

Sru"ft.an evvel 
vize 

Mevcut deft er
leri 

H esabı kat' i 

gönderilen arzuhallarla arzuhallar üzerine encümence ittihaz 
olurrup tebliğ edilen mukarrerat hakkında icra ettikleri ta
kibatr ve kendilerince müttahaz kararları, nihayet iki ayda 
encümcnc bildirirler. 

Ar ... Tl\IIŞINCI MADDE - lVIeclis Hesaplarnun 1'etkikı 

Encüemni H eyeti Umumiyece kabul edilen Meclis bütçesilc 
merbutn olan bütçelcrin tatbikatma nezaret eder. 

Eııcünıen tetkikatrııın neticesini Heyet i Umuıniyeye hildiı.·il'. 

ALTMIŞ BlH1NCt l\1ADD]'~ - Btitün ita emirleri oneii
men canibinden mıırakıp intihap edilen bir aza tarafm
dan sarftan evvel vize edilir; eclilmedikçe muhasebe hiç bir 
güna tediyatta buluıı aınaz . 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - idare Amirleri tarafmclan 
tutulan eşya ve mevcut defterleri enrümene arzolunur. 

Encümen mevcut eşyayı bizzat teftiş ve defterleri tctkik 
ederek raporunu H eyeti Umumiyey vrir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ 1\'[ADDE - Encümeıı her senenin 
sonunJa geçen sene bütçesinin kıft 'i hesabm ı H eyeti Umu
miyeye arzeder. 

Muhasebe ve ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE Meclis in 'ikat 
veznenin te!tişi 

Muralcıp 

halinde iken encümen heyeti mecınuasile, değil iken mmakip 
intihap olunan aza, gtintinü 
ve vczneyi teftiş eder. 

1'eftişin neticesi filhal 
olunur. 

ve saatini bildirmeden muhasebe 

bir zabıt 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün muamelat clurdurulur. 

varakaısile tesbit 

icabmda neticeden H eyeti Umumiyeyc haber verilir . 

. AJ ... TMIŞ BEŞlNCt 

murakıp olan zat tatil 
bulunm. [ 1] 

MADDE Encümcn azasmdan 
zamanlarında Devlet makarrmda 

:::---------
[ 1 J 1169 n n mara ve 2.5 hazinın 1926 tcwihli kcınnnwn b·i-

?·inci maddesi (m.urıddel: 9 mayıs 1928) 
Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin a.ıtm ış 
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DÖRDUNCU BAP 

Kanun layiha.larr ·ve teklifleri, esbabr .!lıucibe mazbatalarr 

AJ~TMIŞ ALTINCI MADDE - Hükumet tarafından ıuec- Kanım ld,yihala-

1. . k ı · l k l' 'h l 1 "t" k ' ll . . 1 rının es babı ıse ta c ım o unan anun ayı a arı JU un ve ı er.ın ııuza a- mucibe mazba-
rmı muhtevi olmak lfızımdır. taları ve 

Her kanun lilyihası kanuııun İcrasına memur olacak Yekil
ler tarafından tanzim ettirilen bir veya ınüteaddit esbalıı 

mucibe nıazbntasile biı·likte l\.feclis Ri yasetine göndeı·ilir veya 
verilir. 

Bu nıazbntadıı iptida lfıyihanm lı eyeti uınuıniyesi , son m 
ınaddeler.i hnkkıııda malfırnat vel'ilir. 

Esbabı ınucibe ınezbatasında il gn veya ilavesi istenilen 
ahkaımn nelerden ibaı·et oldnğll Ye ıı eclen değiştirilınel erine 

veya ilihelerine lüzum görüldüğü tasrih edilmek meşruttur . 

Mazbı:ıtalar sarih ve müclellel vesikalan, icabmda ilısai 
maltımatı ihtiva etmek la. zımclrr. 

Bu şekilde olmİyan mazbatalat' ikınalleı·i ınınamnda ait 
olduğu encümen tarafmdan gösterileerk li.izuın üzerine riya
set canibinden Hükfı.ınete iade oluıım·. 

Reis gelen l ayihaları ait olduklan eııcümenlere re'seıı lıa

vale ve keyfiyeti zabıt cericlesine ve levhnya clerceder. 

Bu haveleye bir mebus itiı·ar. etmek isterse celse h~ışrııda 

söz alır. 

hfıvale le1·i 

AJ~TMIŞ YED1NC1 MADDB Mebuslar tarafından Kcınıın teklifle-
.1 . rinin esbabı mu-

verilen kamuı teki ifleı·i. bir veya daha ziyaele İnızayi 11tı va ei be nuızbntcıları 
edebi] ir. 've hcıvalele1·i 

kanun teklifleri dahi, yukrıı·iki maddede tarif edildiği 
vecih üzere yazılmış biı· esbabr ımıcilıe m:ızbatasile birlikte 
riyasete gönderilir veya verilir. 

Şeraiti cami olmiyan teklif leri, a it olduklan eneünıenler , 

sH lıiplerine ikmal ettirmek hakkıııı haizcliı·ler. 

Kaııuıı teklifleri dahi kanun Htyi.hal~n·r gibi reis tarafrndan 
encümenlere rc'sen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer ımıelde 

ahktiım vccih üzer e dermeyan edilmek laznndrr. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Hükumet veya tek lif Kanun lr!11iha 

1 ·ı · ·ı 1 1' ·ı kl 'fl · · ve tekli/le1·inin sa ıı Jı verı en <anun ayı ıa veya te· ı erını ruznameye ge1·i cılımncıla?·ı 

alınmadan eVYel Heyeti Uninmiyeye maliimat vermek ~artile 
geri alabilir. 

------.----------

b eşi1 ı ci maddesi mucilıincc M eclis H escıplarının 1'ctkikı Rncü
rneni iizasından mmakabe vazif esini ifa edecek zata şehri yiiz 
elli lim iic1·eti hıızur verilir. 

Bıı maddenin hiihnii, 1 t e.~ri1ı isrım: 1.927 tan:Jı.inden başl,ıyrın 

içtirtıcıa da şanıildir. 



Hükümsüz kalan 
layiha ve tek

lifler 

Müataoeliuet ea
babı mucibesi 

Müstaceli11et ta
lebi takriri ve 
nasıl kabul 
edileceği 
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Şu kadar ki kanun tekliflerini eliğer bir nıebu~ veyalıut 
ait olduğu eııcümen üzerlerine alrrlarsa müzakereye devam 
olunur. 

Bu layilıa veya teklifler ruznameye almmışlarsa geri alın
malttrr için Heyeti Umumiyenin karar vermesi lazımdır. 

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

Bu gibi vesaik Hükfııneti.n, yeni encümenleriıı veyalıut on 
nıebusun talebi üzerine Riyaset tarafından encümenlere ve
rilir. 

Encümeııler bu vesaiki aynen veya tadilen kabul edebilir
ler. 

BEŞİNOİ BAP 

Müstaceliyet ve takdimen müza.kere 

YE'l'MİŞİNCİ MADDE - Bir kanun layihası veya teklifi 
hakkında ya takdim edilirken, yahnt birinci müzakeresinden 
evvel Hükumet, teklif sahibi veya ait olduğu encünien müsta
celiyet kararı istiyebilir. 

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

Müstaceliyet kararım İstiyenler icabmda o kl'arın geı·i 

alınınasım talep edebilirler. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Müstaceliyet kararının ta
lebi yukarıdaki maddede nıünderiç şartları muhtevi ve talıriri 
olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye konarak müzake
resiz işar'i reyle ka bul veyahut reddedilir. 

Müstaceliuet ka- YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Müstaceliyetine karar ve-
rwrının hükmü 

Müstacel meva
dın takdimen 
müzakerele1·i 

·rilen 1ayiha veya teklifler yalnız bir defa müzakere olunur. 

YE'rM!Ş ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyet kararmm it
tihaznn müteakip Hükumet veya encümen tarafından tahri
ı·en vuku bulan bir talep üzerine Meclis, isterse o layiha veya 
tek1ifin sair işlere takelimen müzakeresine karar verebilir. 
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YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir kanun layihasr Takdimen müza-

t kl .f. · d b 1 · dd 1 1 d" kerenin esbabı veya e ı ının ruzııame e u una n sa ır ma e ere tar ı men mucibesi 
müzakeresi istendiktc bunun esbabı mucibesi dermeyan edil-
mek lazımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet veya bir encümen 
talep edebilir. 

Bu talep tahriri olmak şarttır. 

YETMİŞ BEŞİNCt MADDE - Bir kanun layihasr veya Takdimen mü-
zakerenin hük-teklifinin yalıuz hemeıı veyahut takdimen müzakeresi hak mü 

kında ittihaz olunan karar, müstaceliyet kararı sayılmaz; 

binaenaleylı iki defa müzakere olunmak icap eder. 

YETMiŞ ALTINCI MADDE -Bir kanun layihasr veya 
teklifin beş günden evvel ikinci defa müzakere . edilmesini 
esbabr mucibe serdile ancak Hükıl.met veyahut ait olduğu 
encümen tahriren teklif edebilir. 

Ikinci müzake
renin taeili 

YETMİŞ YEDiNCİ MADDE - Heyeti Umumiyece red- Reddolunan.fr!'e-

d ı ı . ·ı kl"fl · · · d b" d h l\,r 1. vadın sene ıçın-o unan ayııa ve te ı er aynı ı ~tıma a ır a a ıı'ı.ec ıse de teklif edilme-
takdim olunamaz. meleri -

ALTINCI BAP 

Ruzname 

YETMiŞ SEKİZİNCi MADDE - R.uznaıne 
tanzim oluınır : 

~u suretle Ruznamenin na
sıl tanzim edile-

1 - R.iyaset Divannım Heyeti Umunıiyeye maruzatı; 
2 - Sualler ve istihzalar; 
3 - Tercihan ınüzakeresi kararluşan ı 
4 - Haklarmda müstaceliyet kararı verilen maddeler : 
5 - İki defa ınüzakereye tabi olan 
3, 4 ve 5 inci fıkralardaki maddeler encümenlerden riyase

te gelmeleri sırasilc müzakereye konur. 
Şu kadar ki Meclis bıı bapta ayrıca bir karar da ittihaz 

edebilir. 
Ruzname bir gün evvel Başvekiliete ve bütün vekaletlere 

tebliğ olun ur. 

ce ği 

YE'fM1Ş DOKUZUNCU MADDE - Tebrik, t eşekkür, Evreıkı varide 

takdir, temeımi gibi hususları muhtevi arizalar ve telgraf-
nameler levhaya talik ve harfiyen veyahut bulasatan veya sade 
zikredilmek suretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanı nıünasip .görürse Meclisin narnma 
cevap verir. 

Reüı, bu evraktan l\leclise arzmr tensip ettilderini in 'ilm
dm başmda katipierden birine okutur. 



ln'iklıt yiinle1·i 
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nıscıp, 1Joklarna 
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sı·rası 
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YEDİNCİ BAP 

tn 'ika.tlar 

:-:\EKSEN1NC:1 l\IA DDE - Hilafıııa Meclisin kurarı olına
dıkı:a , yahut re 'sen Yeya hükumet canibinden Riyaset vasıta
~ile da,·et vuku bulmaclrkça Heyeti Uınumiye, tatile müsa
dif olmadığı halde cumartesi, pazartesi, per~embe günleri 
iıı 'i kat eder. 

SEKSEN B1H1NC1 7\IADDE- Reis saatinde Meclisi açar 
,.e müzakerelerin sonunda kapar. 

J\Lürettep olan azanın yarısından bir ziyadesi hazır bulun
ınaJıkça müzakereye başlanaınaz. 

Nısap hususunda, Riyaset Divamnca tereddüt hasıl olur, 
yahut ftzadı.}n beşi şifahen veya tahrircn nısap bulunmadığını 
beFın ederlerse yoklama yapılır .' 

Nrsııp yoksa Reis miizakereye başlanmıyaeagını söyl iyerek 
\'l'~· a bilfıJıı:ıre ıusap ILasıl olacağı muhtemel ise in 'ikadı bir saat 
~omaya talik ederek Meclisi kapar. 

:Meclis o giiıı aç ılmadığı takdirde, ertesi in 'ikat iı,;in muay
ycn olan günde yine o ruzııame ilc toplamr. 

:-:lf~KSEN İKLNC:l i\t:ADDE - Yoklama , diYan kativlerin
den birinin esami defterini yüksek sesle okuması ve fızaıun 

( burada ) dcm.cleri smctilc icra olunur. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ l\IADDE - Bir ınebusuıı ruzuame 
lıaı·i c iııcle bir ifadesi olnr~a keyfiyeti Reis takdir ederek ona 
soz verır. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Hiç bir mehns ismini 
lm~rdcttirıneden , yahut in 'ikat esnasında Reisten müsaade al
madan söz söyliyeınez. 

Söz kiirsiiden söylenir ve Heyeti Umumiycye hitap edilir. 
Bir mcbusun pek kısa bir ınülahazası olursa Reis ona bn

Juıtdıığu Yt'rden söz süyl emcğc izin verir. 
Bıı tahlirdc o llll'lms Rcisc hitap eder. 
H.uznaınedc bnlnnınıyan maddeler lıukkmda katipler söz 

kaycledcınczler. 

t;EK};EN Bl~ŞlNCl .MADIJB - Söz taleiJ ve kayit sırasınH 
göre veri li r . 

Heyet isterse müzakere olunan ıneseleleı·in lehinde, aley
hinde, hakkuıcla ınünanbe i le söz söylemek takarrür eder. 

H.eis söz nlaıılarm isiı~ılerini sırasi le heyete bildirir. 
Encümen ııanuna söz istedik l eı·i nde reis veya mazbata ınu

h;ıni deri sıraya tabi değillerdir. 
Son söz ınebuslarnıdıı·. 
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SEKSEN AVI'INCI MADDE - Bir mebus aldığı söz s~- Söz sırasının 
bıışkasına vm·il-

r:ısıın bit· arkadaşma verebilir. 

Sözünü arkadaşma lnrakan nıcbus onun ııöbetiııde söz söy
lemek h<ıkkmı haizdiı· . 

• 

m esi 

i:)EKSEN YEDJNC1 l\IAJJDE - Her müzakerenin basın- Vckille1·in hıızu-

ı ı ] Il ... 1 , .. l 1 t l' .. nı ve o nama 
c an soııuıın uıc ar -.u ,;umet ıwmınn muta ea )eyan emer u- gelenlerin söz 
zere Başn•kil veyahut o nama ınütaleat senline mezun bir ve- söylemeleı·i 

kil veya birinci sımf clevair rüesasıııclan biri lmlnııur. 

Buııdaıı l><:ışka bir Yekftlete ait lıir lfıyiha Yeya teklifin mü
zııkeresi sırasında o vekili n veya h nt o nama gelen birinci smıf 
devair rüesasmdaıı birinin Mecliste huzuru meşruttur. 

ilLılnıunazlarsa müzakere lıir tlef;ıya nuıhsus olmak üzere 
gelecek inikada talik olunur·. 

V ekiller veyahut Hükumet mıınrna göııuerileıı birinci dereee 
devair rüesası encümeıı reis ve nıazbata mnlıat'l'irleriııclen ev
vel ye sıraya tabi olnıaksrzın söz istiyebilirler. 

S~KSBK SEKİZ! rcJ M1WDE - Tahrir-1 bir nutkun kür- Tah?'i,ri nııtıık 

sü üzerinden okı.umıasr nyahut katibe okuttnrulınası caizdir. 

Fakat oluıma müdcleti yirmi cl<ıkikayr geçeme;r,. 

SEKSEN DOKUZUNCU lHADDE - Müzakereye malıal 
olmadığı, ruzııameye veya hut bu niznınname ahkuımııa riayete 
duvet, takdim ve teltir teklifleri asıl meseleye tel<athlüm 
eder. 

llöyle bir teklif vuku lmlmsa aııeak lehdc ve aleylıcle iki
şer mdms - on bcşcr (]akika.claıı fazla sürmenıek üzeı·e - söz 
söy J i ye h tl irl el'. 

Neticede l'('yc müracaat lazuıı gelirse ınesele işaı-1 reylc 
lıalleclil ir. 

U s ııl lıalckıucla 
söz 

VOKSANJ NCI l\J ADJJ.E - Re is meseleler müzakere edi- Reis ve kMiple-

1. ] ·ı 1 1 1 ı 1 ' 1 · · · ı ?"in nıüzakereye ır ve rcye w nur ~en e. ı ve a ey H e wı a reyııu ız 1ar etme?.. iştinıkle?·i 

'Lılıuz meseleler reye koııclukta reyiııi verir. 

Hu ınüzakereye karışmak isterse Reislik uıevkiiı ı i eliğer bir 
n·ise hinıkıırak hitabet kürsüsüne iıı~'r ve ııııcak müzakereele 
lıulunaıı ınndde veya ııırsele reye iktiran ettikten sonm tek
ra ı· nı ev ki ine (:ıkar. 

!•'akat bu nizamnaınenin tatbikı clolayrsile söz söylerse yu
ka l'lcla ki frknı ahkfımı cereyan etmez. 

,__ üz istiyeıı ka tipler ele bu usule tahiclirler. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede söz Söz kes·mek ·ve 
saire 

kesınek, şahsiy::ıtla uğı·aşnuık ve iııtizamı hozııcak nümayişler
dc bulunmak J.:atiyeıı yasaktır. 



Sa,tffltten çıltma.k 

Mii~l ehcen söz
lm· 

Miizakm·e esna
sıuda gü,riiltü 

Teccıvüze nğn
yan mebıısun 
kellimı hakkı 

Gizl·i celsele1· 
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DOKSAN İKİNCİ l\1ADDE - Söz söyliyen mebusun BÖ

'lü ancak kendisini bu ııizamnameyc riaycte ve sadeele davet 
ed.;ıı reis tarafından kesilebilir. 

lki defa sadede davetten sonra yine ondan hariç, söz söyle
mcğc deva m ederse kendisinin o madde hakkında ayni in 'i
katta söz söylemekten nıenınuiyeti Reis tarafmdan heyete 
teklif olunur. 

H eyet ınür.a keresiz iş<u1 reyle karar verir. 

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

Bir ınebus bu gibi elfazı ınuhtev i bir takı'iri riyaset maka
mma veri ı·se Re is o takriri tashih edilmek üzere iade eder. 

1 >UKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Heyeti Um nıniye mü
zakere ler i gürültüyü ımıcip olupta Reis bunu yatıştırınağa 

ımıraffa k olanıazsa ayağa kalkar. 
Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil edeceğini 

söyler. 
Yine iutizamın iadesi kabil olamazsa bir ııaat miiddetle 

unnınıi ınüzakereyi tatil eder. 
Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakut gürültü yeniden başla.tsa celseyc hi tanı verip in 'i

kadı ba~ka bir güne bırakır. 

DOKSAN BEŞ1NC1 ·MADDE - Zatı hakkında taarruz YU

ki o laıı ,.c ya hut ileriye sürdüğü mütalea hilafrnda kendisine 
bir fikir isııat olunan mebus her zaman söz isternek hakkım 
Jıaizd i ı·. 

Bn halde o ınebus ne münasebetle söz söyleıneğe nıecburi
yet hissettiğini beyan ve keyfiyeti Reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığım bildirip mebus da buııda ısrar 
ederse heyet müzaker esiz işal'l rcyle bu bapta bü· karar verir. 

DOKSAN AlıTINCI MADDE - Teşkilatı esasiye kanunu
nun yirminci maddesinin ikinci fıkrası mucibiııce mülıiın bir 
mnddecleıı dolay ı Meclis müzakerelerinin gizli tntulmasını ve
kill er nı yahut on beş nıebns talıriren teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vuknnnda içtima salonu samilerden ve ica
bmda memur ve müstahdemlerden tahliye olunarak gizli eelse
teklif eden veya edenlerin esbabı mucihel eri dinlendikten sonra 
teklifin kabul n~ya rcddi için müzakeresiz işar'i reye müracaat 
oluıııır . 

Gizli müzakere icrasım istiyenlcrin isimleı·i zabrt ceridc
siııde ve icabmda Hesm! nazctcde tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli İcrasına lüzum gösteren ınesele halloluıı
dnktaıı. "oma Hf:rk ınüzakereye geçilmesi Heis tarafından hc
yete teklif olınnıp bir karar ittihaz edilil'. 
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DOKSAN YEDJNCİ l\IADDE - Giıli cclscııiıı 1.aı.ıt ıııı di- Gizli cel:sele?· i. 

van katipleri tutarlar. za7>tı 

F'akat Meclis karar ver irse muvazzaf ldıtipler de tah 1 if 
olunduktan sonra bu vazifeyi görebi lirl er. 

Aza bu zabıtları giirınek hakkını haizdirlC'r. 

DOKSAN SEKlZl NCl .MADDE - Bu zabıtlarm tev lıidin- Zabıt lııılıtsası, 

den sonra gizli bir celse aktedilerd: sabık zabrt lıulasası o
kunur. Zabıt lıulasasmın okunmasım müteakip bu hulasa Ye 

zabıt ceridesi bir zarfa konarak Mecliste hazır bulunan reis 
ve divan Iditipleri tarafrndan fi lluı 1 nnıınla nıülıürlcnerek 

Meclis evrak hazinesine tevdi olunur. 
Gizli zabrtlar en az on sc;ıe gc~medeıı veya Mecüs kanıı·r 

olmadan neşredilemez. 

SEKtZtNCt BAP 

Kanunların müzakeresi 

bımlann hıfzı, 
neş?"i 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Kanun layiha veya Iki rnüzalctı1·e 

teklifleri ancıık iki müzakereden sonra kat'i surette kııbnl 

ed ilmiş olur. 

YÜZÜNCÜ MADDE - lki defa müzakere hakkındaki lki rnüzakereye 
· 'd 'f t 1 ··t ·ı 1 b 1 ,. k tabi olrnıyan ld-şeraıt varı at ve masarı a m çesı e ıesa ı mt ı -annmııı a vilıalar 

munzam, fevkalade tahsisat ve bütçe fasıllarında mi~ııakale 

taleplerini ınuhtevi kanun la.yihalarma şamil değildir. 
Bunlar hakkında bir müzakere kafidir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Hil5.fma Heyeti Uınumiyenin La11iluı ı• e t ek-

k ı d ı h . b' l 1 • · ı · t "kl .ı'fı· bastrrı- li llerin bastı-rıl-ararı o ma ı ~ça ıç ır \.anun ayı ı::ısr veya " - nıası 

lıp azaya dağıtıldıktan en az lurk sekiz saat geçmed<>n mü-
zakere edi lemez. 

YÜZ İKİN Cİ :MADDE - Bir kanunun miizakeresine baş- Esbabı rnncib e 
ve maddeler-in 

landıkta reis, esbabı ınucibe ınazbatalarile maddeler heyeti okıınınası 

umumiyesinin okunmasına lüzum olup olmadığım heyete sor:.ır. 
Buna li.izum gördükte aynen okunnr. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Layiha veya teklifiıı nıiiz:.ıke- Heye ti urnumi11e 

b 1 d . l . . l ld d .. ha.kkıncla söz, reye aş anmasm a reıs, ıcyctı umuınıye . ıa nn a ınuta- müzakerenin ki-

lea beyan etmek istiyenlere söz verir. taveti teklifi 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hakimıda söz 
istiyenlerden en az ikişer mebus iradı kclanı etm eden mü
zakerenin kifayeti reyc konaınaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE 
aleyhinde söz İstiyenler bulunur:a 

Müzakerenin kifayeti Miizakeı·enin ki-
fay eti aleyhinde 

içlerilıdeıı yalmz lıiı·i ıı e söz 

ruhsat verilir. 
Ondan sonra işarireye müracaat olunuı·. 



Maddelerin mii
zake1·esi 
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YÜZ BEŞINCI MADDE - Heyeti Unıumiye müzal<eresi 
bittik r ıı sonra maddelere. gc~i lmesi rqc konur. 

Reyc iktiran rtmczsc layihıı, veya tcklifin rrt.ld edilmiş ol
duğumı Reis tebliğ eder. 

Beş gün sonm YÜZ AlJTINCI 1\[.ADDE - !kinci müzakere biL"inci ıni.i.za-
ikinci mü.zake1·e 

1 1.-inci. müzake1·e 

keteden ancak beş güıı geçtikten sonra rnznameye almrı·. 

YÜZ YED1NC1 MADDE - lkinei müzakereele layiha Ye 

tl:'ld.ifin lıPy ct i umumiyesi hakkında müzakere ccrcyan etmez. 

Bn müzak('J·edr nneak tadil tekliflrri üzerinde müzakere 
eel'eyan l'uer. 

Mütecıddit mes- YÜZ SRKtZtNCl MADDl~ - l\Iüzakcr c cdi14:'n bir madde 
elelerin bi1·birin- ·· del" ı f k 1 · 1 ·· kk · l 1 den aı~nlmalcın mutea ıt mese c vrya ı Ta an ını murr · ep ısr mn . arnı 

Ibare ve te1·ti7J 
vanlışlıklan 

Son şehil üze
rine müzakere 

Müzcıke1·e sıra
sında sual 

birhirinckn tefrikile a~·rr ayrı reyc konınaları teklif olundnkta 
ıııtıktazasr ifa olnnnr. 

YÜZ DOKUZ UNCU MADDE Ul.yilııı. veya tcklifin 
katiyen kabnlii rcyr konmndan c\"\'el, ibare YC üslüp, yahut 
tertip ve tensİk itibari lc noks:ın veya iltibas olduğu aza wya 
cncümeıı t"ımıfıııdaıı deı·m ry nıı olıınnrsa metin ait oldıığn . ııeü

mcnc gillcr. 

Ed ilı'ıı taslı i h k ri ıı n•,y<· ik 1 iraıı etmesi lazınıdn·. 

YÜZ ONUNCU MADDE - Ulyiha veya tekli:f'in madde-
leri üzerinde müzakere bittikten ~onra heyeti umumiyesi hak-
kuula lelıdc ve aleyhde söz söylrnır·k İstiyenlerden yalıırz hireı· 

mcbnsa ruhsııt Yerilir. 

YÜZ ON BtRINCl MADDE - Bir kanunun \·eya bütçe
nin müzakcresi sırasında her mebns Hükfınıetc veyahut ına7.

bat a ınuluıni ı·inc istediği suallcri sorabil ir. 

Suııllcı·, . özler bittikten sonra., sıra il c sornlur. 

Mııahede ve mıı- YÜZ ON lKlNGL M.ADD.g - 'l'eşkilatr esasiye kanunu-
kaveleler 26 d l · ·h· l"kl · ı · · ·· d n u n rncr ma c es ı mu.cı ınce tasc ı · er ı m ec ı sm musaa e-

sine nıütcvaklu:f' bulunan Devletlel'le mün'akit mualıede ve 
mukavclclcrin tasdiki ta.l ebinı ınutazammın kanun Htyihalan 
meclise takdim edildiktc o nnuı hcde, mu kaYelenin ilıt i va 
ettiği maddeler rcyc konamaz ve ınctinlrri hakkında tadilat 
trklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkmda. vuku bula
cak itiraz lnyilıanrn enei.imene indf'siııi İstemek suretinde olur. 

Bu itiı-az müzakereden soııra mıznrr mi.italeaya nlrndrğr tak
d i ı·dc enci.iın enc luwalc olunur. 

Encümcn tetkik edilmek için kendisin e mulıavve l tl:'kliflcrin 
h ryeti mecmuası hakkında bir mazbata tanzim edeı·. 

Bu mazbata bastrrrlıp azaya dağıtılır. 
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Enc:iimen muzbatasında liiyihiınnı kabul, telıir veya reddi
ne k:ırar verir. 

Tehir kararı şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 
« Meclis, muahede veya ( mukavele ) nin f ilan ve filftn 

maddeleri ( tehiri mucip mnücleler tamamil e yazrlmalıdır. ) 
lıakkrnda Hükümetin nazan dikkatini eelbederek tasdikı için 
ıııuktazi müsaadesini tehir eder. » 

Bu ınuahede Ye mukaveleler hakkında ınüstaceliyet k:mıeı 
yeı·ilıniş ise encümen, tadil tcldifleı·inc dair olan ınazbat:ısım 
i tiraza uğramıyan maddelerin ınüz:ıkeres i a kabinde H eyeti U
nmnı iyeye tn kd im eder. 

YÜZ O r ÜÇÜ CÜ MADDE - '!'ürkiye Biiyük Millet Mukaveleltw 

Meclisinin knbuliine nınallak olnrak Hükuınetçe aktetlilcn 
mukaveleleı·le bunların tasdikr talelıiııi mutnzanımm knnuıı 

layihaları h:.ıkkmda dahi geı;eıı maddedeki usul e riayet 
ohıııur. 

'fÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDB - '['eşkil at ı esasiye kanu
nunun 35 inci maddesinin. ikinci fıkrası mucibince 
Reisicümhurun ilanını muvafık görmeyip esbabı mucibesile 
birlikte bir dııhn ınüznkeı·e edilmek üzeı·e on gün zarfmda 
Meclise iade ettiği bir kanun, Heyet i Umuıni.yey e haber 
verildikten sonra , ait olduğu etıcünıeııe havale olunur. 

Encümen Reisicümhurun iade esbn hı mucibesi1ıi de muta
len ettikten sonra o kanunun müzakeresini iade ve netice
sinde ınazbatasınr Heyeti Umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reyc iktiran etmemiş laalettayin bir 
kanun l5yihası veya teklifi gibi Heyeti Umumiyede yeniden 
müzakere ve intaç edilir. 

Hakkında vakti le gerek miista ce liyet kaı·arı 

olsun veya olmasın iade olunan bir kanun ynlııız 

müzakere edilir. 

veı'ilıniş 

bir defa 

1 acle oluncın ka
nmılaı·ın tekrcıı· 

miizcıkensi 

YÜZ ON BBŞİNCİ MADDE - Bir ııutkuıı talik Ye Bi?· nutlm n ild:nı 
ilanı teklifi ancak onun uıbrt ceridesile neşrind en ve o nutkun 
taalli'tk ettiği madde kabule iktiran ettikten soma 
ı·eye komıbi l ir. 

DOKUZUNCU BAP 

Tadilnameler 

YÜZ ON AI/l'lNCI MADDE - Bit· encümenc muhavvel 
kanun layiha veya teklifi hakkında bir veya bir ka \! mebus 
tadil:lt teklif etmek isterlerse bir tadilname tanzim eller·ek 
Reise takelim ederler. 

Tadilnaınelerde 

veyahut bütceııin 

edilmelidir. 

bunlarnı kanunım hangi maddesine 
hangi faslma ait bnlnnduğu tasrih 

Tcıclilnameleı·in 
nasıl vet'ileceği 
ve enciimenlere 

teı•dii 
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Bu tadilnameler encümen mazbatasıınn zeylinde sahipleri
nin esbabı mucibeyi havi muhtıraları ile birlikte bastırrlarak 
haklarmda encümence ittihaz edilen kararl ar ile esbabı beyan 
edilir. 

Layilıanın Heyeti Umumiyede müzakeresi esnasında o tadİ
latın sırası geldikte sahibi esbabı mucibesini tafsil edip mevcut 
azadan terviç ve teyit eden bulunursa müzalı:erey konur. 

Aksi takdil'de müzakf}resinden vaz geçilir. 

Birinci müza- YÜZ ON YEDİNCİ MADDE - Kanun layihasr veya tek-
reden sonra ve- l'f' · b' · · · ·· k · b't ·ı ı · 
1·ilen tadilname- ı ının ırıncı muza eresı ı tırten sonra arzo unan yenı ta-

ler dilnameler o layihamn tetkikına memur encümenc verilmek Ht
zrmdır . 

Müı:akere su·a- YÜZ ON SEKİZİNCi MADDE -Birinci ve ikinci müza-
sında verilen 
tadilnameleq· kerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin 

ait olduğu encüınene havalooini mazbata muharriri talep ederse 
bu lıavale mecburidir. 

Bi?·inci ve ikinci YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE- Birinci ve ikinci mü-
müzakere sı ra- k · d kd' 1 d'ln 1 · sında verilip en- za · erenın cereyanı sırasın a ta un o unan ta ı ame erın en-
ciimene lıavale- cümeıı:e havale..<>i encümen tarafından istenmediği halde tadi-
leri istemni- lA b b 'b · h' ı · f d ·· 1 b yen tadilname- atm es a ı mucı esı sa ıp erı tara ın an ~mucme en eyan 

le·r olunur. 

Tadilat teklif 
edenlerin sala

lıiyetle·ri 

1 kinci mitzake
rede enciimene 

iade alıınan ma
ddeler hakkında 
tadil teklifleri 

Tadilnameler ~ 
zaman rey8 ko

nııı· 

M unzam mad
deler 

İkinc i müzakere sırasında buna yalnız encümen cevap ve
rebilir. 

Bunun üze:l·ine tadiınamenin nazarı mütaleaya alnıp alm
mamasına heyetçe karar verilir. 

Nazarı mütaleaya aluursa encümene havale olunur. Encü
mcıı isterse filhal kabul eder. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE - Tadilat teklif edenler tadil
namelerin havale olunduğu encümende fikirlerini beyan etmek 
isterlerse mütalealarmm dinlenmesi zaruridir. 

YÜZ YİRlVIİ BİRİNCİ MADDE - İkinci müzakerede 
encümene iade olunan maddeler hakkında sair mebnslıı.r tara
fından encümene tadil teklifleri verilebilir. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİMADDE - Tadilnameler asıl mıı.d-
deden evvel reye konur. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Munzam maddeler tek
lifi içinde tadilnameler hakkmdaki usul tatbik olunur. 
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ONUN<;;u BAP 

Kanunların tefsiri 

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

Şayet o kanunu husus! bir encümen tetkik etmiş ise ve
ldUetlerle mütenazır enciimenlerden aza alınmak suretile on 
beş kişideri mürekkep muvakkat bir enciiınen teşkil olunur. 

Encümen rnazbatası Heyeti Umumiyeye arzedilerek tefsiri 
mutazarnmm fıkra müzakere edilir. 

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

. Tefsiri mutazammm fıkra.lar yalıuz bir defa reye konmalda 
iktifa edilir. · 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - 'l'efsiri mntaza.rnmrn 
talepler ve mazbatalar eııcümen ve Heyeti Umnmiyece terci
han müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAP 

Bütçe müzakeratı 

Tefsir 

T et· cihan mii
zakeı·e 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE - Büt~e Enetimeninin Bütçe Encünıe
nince tetkik .R
lunacak işler tet;kik edeceği işler şunlardır: 

1 - Meclis ve merbutatı büt!}esile ınunzaoı 
km da kanun layihaları ; 

2 - Muvazenei uınumi.ye kanunu ; 

tahsisatı hak-

3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve fasıllar arasın

da nıünakale talebini havi kanun layİhaları. 
4 - Devlet vari.datımn veyahut masarifatnını arttırılınası 

veya eksiltilmesini intaç edecek her nevi kanun layiha ve 
teklifleri ; 

5 - Muvazenei umumi.ye kanunlarma ve 4 üncü fıkradaki 
kanunlara miiteallik biitiin tefsir taleplerinin tctki.kı. 

YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Muvazenei umunıiye Bütçe hakkında 
tadilnanıe 

Bütçeye nıun
:ıammadde 

kanununa taaUfı.k edip masarifin artırılınası veya varidatm 
eksiltilmesini mucip olacak tadilname veya munzam madde
ler ancak aHikadar bütçeye ait mazbatanın dağıtılınasım ta
kip eden yedi gün zarfında teklif edilir. 

Umumi ve zati maa~lar, tahsisat , gündelik ve harerrah
ların arttırıbnasma memuriyet i.hdasına veya buıılarm mer 'i 
kanunlarla muayycn olan hudutları haricinde tevsiine dair 
mebuslar tarafından tadi.lname veya bütçeye mınızam madde 
teklif edilemez. 

Her iki. fıkradaki hükümler bilavasıta vergileı· kaııun-



Bütçeye ve -vet·
gi kanuniarına 
tcıalluku olmt-

yan cıhlaim 
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lal'Ina tahsisat itasııu tazmumun eden kanunlrıra da şamildir. 
Bu maddede münderiç takyidat Hükuı\ıet veya bütçe En

cümcni tarafnıdan kabul edilen veya elli in1Zayı havi olan tek
lifiere şamil değildir'. Bu tcklifler Bütçe Encümenine havale 
olunur. 

YÜZ YİRlVIİ SEKİZİNCİ MADDE - lVluvazeııei umumi
ye kanunil e bilavasrta vergiler ·kanunlarma ve tahsisat itasmı 
iktız:ı ettiren kanunlara, varidat veya masarife taallfık etmi
yen hüküml er dercedi l eınez. 

Bn kanunlarm müzakcresi ı:;ırasmda vuku bulacak tekliflee 
ancak mevcut maddelere doğrudan doğruya taalliık etmek şar
tilc rcyc konabilir. 

Mcıliye vekilinin YÜZ YİRlVIİ DOKUZUNCU MADDE - Muvazeııei uınu-
lııızıırile /asıl 
fcısıl miizcıkere ıniyc kanununa mcrbut cetveller , lVIaliye Vekililc a it olduğu 

vekil veya o·öndercccği birinci sııuf clcvair rücsasmdan biri ha
zır olduğu halde, fasıl fasrl müzakere ve rey istihsal olunur. 

Hük·ınü bü· se- YÜZ O'l'UZUNCU l\IADDE - .i\luvazeııei umuıniye kanu-
neden fcızlaya şa- · 1 

mil maddeler ııuıı a \'uyalı ut ınerbutatına hükmü bir seneden faz a zamana 

Mu/ı l eli/ ~ekille ·r 

~amil olan maddeler derccclilemcz. 

ON İKİNCİ BAP 

Reylerin istihsali 

YÜZ OTUZ BlRtNCİ MADDE - Il'lüzakereyc arzoluııa.n 
meseleler hakkında Mecliste üç suretle r ey verilir. 

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

2 - Açrk rey ( Üzerinde mcbuslarm isimleri yazılı varaka
larm kutuya atılması veya h ut, talep vukuuncla kabul, ret, is
tinkaf kelimelerinin telaffuz edilmesielir ) ; 

3 - Gizli rey ( lşaretsi z yuvarlakların kutuya atılmasıdır). 

YÜZ ü'l'UZ lKLNCl :MADDB - Müzakere :maı:;ıncla bn 
ııizamııamc ahkamma tcvfiki harekete daveti mntazaınmın mc
.·el eled c mebuı:;lardan birinin söz söylenickten men 'ine, takbi
lı iıı e veyahut muvakkatcu meclisten çıkarılınasma dair husus
la rda işari reye müracaat olunur. 

Bu rı i zamname mucibincc açık vcyahut gizli reyc müracaat 
zaı· rır1 ol mıyan bütün hususlarda işari ı-ey istimal olunur. 

lşari rcy istimali halinde eYVcla lehdc, sonr.a alcylıde bu
luııan larm rcyine müra caat edi lir. 

Oı1dan sonra netice reis tarafmdan heyete bildirilir. 
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YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - İcra Vekillerinden biri 
kıkkmda şikayete ve ınebuslardan birinin ithamma ait 
tek! if! erin kabulü mevcut azanın üçte iki ekseriyetiniıı h usu
l üne mütevakkrftrr. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - 1şari reyleri reisl e 
ldıtipler müttefikan saymak ve takdir etmekle ıuükel

leftirler. 
Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey istihsalinin netice

sinde ittifak edemezler veyahut ekseriyetin husulünde şüphe
ye düşerler veya azadan beşi ayağa lmlkıp bunu isterlerse 
ayağa 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 

lşarı r eylerin 
sayılması ve 

/ alediri 

YÜZ O'rUZ BEŞ1NC1 MADDE - Muvazenei umuıniye Para, ve·rgi ve 
muahede mese

kanunu layihasile vergi ihdas veya ilgasrna veyahut vergi- lele?·iııde açık 

lerin arttırılınasma veya eksiltilmesine ve muahede ve muka- r e11 

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

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE - !şari reye müraraat 
zaruri olmiyan sair hususlarda açık rey verilmesi talebe 
mütevakkıftır. Açrk rey, bir meselenin ilk reye konmasmda 
on beş mebus tarafından tahriren talep olunabilir. 

Mesele reye konurken reis ve katiplerce şüphe lıasıl olm
sa yalnrz beş ınebus şifahen açık rey talep edebilirler. 

Açık rey istiyenlerin isimleri Resmi Gazete ile ilan 
olunur. 

T alep üzerine 
açık 7'e11 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE - Açık rey şu suretle Açık re11 nasıl 
istihsal olıı,nur istihsal olunur : 

İptida mebuslarm davetine mahsus çıngırak üç dakika 
müddetle çalırur. 

Her mebus üzerinde ismi yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil 

rPnkli rey varakalarr bulunur. 
Beyaz veraka kabulü, lurmızr reddi, yeşil istinka-fı muta

zammındır. 

Reye başlanmadan evvel reis, reylerin neyi tazaınmun 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 ldl,tiplerden biri mebuslarm intihap dairelerine 
göre heea harfleri tertibi üzerine isimlerini okumağa 

başlar. 

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

İsmi okunan mebus lıitabet kürsüsü üzerine konmuş 



Gizli r ey 

Gizli rey nasıl 
istihsal olunur 

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

vermemiş olanların isimleri bir daha okunur. 
Bu suada Meclise gelmiş olanlar varsa rey verrneğe davet 

edilirler . 
Yahut: 
İsmi okunan mcbuslar ayağa kalkarak (kabul), (ret), (is-

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

rakalarr sayarlar. 
MüRtenkiflerin adedi rey üzerine tesir İcra etmez. 
Karar yalnız lehde ve aleyhde bulunanlarm miktarına gö

re taayyün eder. 
Müstcnkiflerin varakaları sadece msaba dahil olur. 
Katipierin istihsal ettikleri netice her halde o celsede tafsi

latile (yani mevcut azanın adedi, nisap olup olmadığı, lehde, 
aleyhde bulunanlarla müstenkiflerin miktarı ve iptal edilmiş 
varakalar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi tasrih olun
mak suretile) rcis tarafından meclise bildirilir. 

! ptal olunmuş varakalar müstenkif rcyi ad dedilecek ancak 
nıs :ıba ithal edilir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNC! MADDE - .Açık reyin tatbik 
olunabileceği hususlarda azadan on beşi gizli rey usulünün tat
bikım isterlerse bunun icrası heyetçe müzakeresiz ekseriyetle , 
karara mütevakkıftır. 

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

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

Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki kat.ipten biri 
beyf1Z, öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar. 

Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da redde işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre kürsü üzerin
deki rey kutusuna, ötekini de tatbik kutusuna atarlar. 

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

Katiplcr rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir t p:·:iyc 
döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murakabe için sayrhr. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE -Bir kaç madde ve layiha 
veya teklif hakkında açık rey istihsali teaddüt ederse 
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varakaların muhtelif kutulara ayni zamanda atılması. sure1ile 
icra olunabilir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE - İtira z 
dığı takdirde, haderne tarafmdan kutularm 
suretile de açık rey istihsal olunabilir. 

vuku bulma- Kutula-rın dola§
tırılması 

dolaştmlması 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE - Bir maddenin açık reye 
konulması celse sonuna bırakılabilir. 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Heyeti Umumiye ve 
encümenlerde icra edilecek intihaplar şu şekilele olur: 

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

gelerek tensİp ettiği zat veya zatlarm isimlerini havi vara
kayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç mebus tara
fından· bu rey varakaları tasnif olunur. 

Musanniflerin tanzim edecekleri ınufassal ( yaııi iızaıım 

miktarını, msap olup olmadığım, rey varakalarının adedini, 
müstenkifleri, iptal olunmuş varakalarr ve buıılann ııiçiıı 

iptal edildiklerini ve rey alan zatlarm · isimleril e alllıkları 

reyler miktarrnı gösterir) mazbata reis tarafmdan okuııınak 
suretile intihabın neticesi heyete bildirilir. 

Gelse sonıtnda 
rey is tihsali 

!ntilıaplwr 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Bütün ınüzake- Kwrar nısabt 

reler, üçte iki ekseriyet meşrut olmıyan hususlarJa haz ır 

bulunan azanın mutlak ekseriyetile kararlaşır. 
Reylercle tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azamn mevcudiyetini reis ve katipler 

müşahede ederler. 
Bir nıesele reye konurken mev.cut azanın ad ed ini tuhkik 

hususunda rcis ve kiltipler ittihat edemezlerse yokl ama y<qJı lıı · . 

Nısap bulunmadığından rey istihsali mümkün olıııazsa 

müzakere edilen maddenin kararı ertesi celseyc b ı r;ık ı larak 

ikinci defa re ye müracaat olunacağı ruznaıneye ge~ ı ı · i 1 i r. 
İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun netice 

. ıuteberdir. 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE Heyeti Umumiyeuc 
her madde kabul veyahut ret olundukça kararrn ııdi rt>.~ i 

reis tarafından yalnız «Kabul olundu» vcyahut «Ret edi ldi» 
diye heyete bildirilmek lazım gelir. 

YÜZ KIRK AI!riNCI MADDE - rreşkilatı esas iye ka
n~nunuıı 102 inci maddesi mucibiııce mezkı1r kanuııuıı tadil i 
!cap ettikte teklifiıı meclis. mürettep azasının en az üı,:te biri 
tarafından iınza edilmesi meşruttur. 

'l'adilat mürettep aza adedinin üçte iki ekseriyetile kabul 
olunur. 

Neticenin Reis 
tcl?'ıı/ından teb

liği 

Teşkilatı Esasi
ye l(unununun 
taditinde icap 

eden ka1·arı 
nısubi 
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ON ttÇttNCtt BAP 

Zabıtlar 

Iki nevi zabıt YÜZ KIRK YED1NC1 MADDE - Mecliste iki zabıt 

Son in'ikadın 
zabıt hulasa81 
ve zabıt ceri-

desi 

Sual halekı 

tutulur: 
1 - Harfiyen zabıt - Bu zabıt , zabıt ceridesile ve icabmda 

Resmi Gazete ile iHln olunur. 
Bu zaptrn, üiraz vukuunda, muterizin ilk celsede söz 

alması veya riyasete göndereceği bir varakanrn gelecek 
zabıt ccridesinin sonuna aynen derci suretile tashilıi 

lazımdır. 

2 - Zabıt hulasasr - Bu hulasa, gelecek in 'ikat günü 
zabıt ceridesine derç ve levlıaya talik olunur. 

Bu zabıt hulasasma aza tarafından itiraz varit olursa 
harfiyen zapta müracaatla tashih ve o suretle bir daha neşi r 

YC talik olunur. 
Zabrt hulasasım reis ve in 'ikatta bulunmuş olan iki kat ip 

imzalar. 

YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Bir içtimaın son 
in 'i ka.dınrn zabrt hulasasr ka tipler tarafından fi lhal tanzim 
ile o in 'ikadın sonunda oku nur. 

Tashihi, kıraati müteakıp olmak lazım gelir. 
Son in 'i kadın harfiyen zaptmın tashihi mebuslar tara

fından verilecek varakamın ilk intişar edecek Resını Gazete 
ile ilanı suretile olur. 

ON DÖRDttNCtt BAP 

Sual 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE - Her mebmı Hü
kumet narnma Başvekile veya hut vekiliere şifahi veya tah ri ri 
snalleı- sorabilir. 

Sualin tarifi YÜZ ELLİNCİ MADDE - Sual, sarİlı ve muayyen 
maddeler hakkında ınalfimat İstemekten ibarettir. 

S ual tcLkr·iri YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE -Cevabı gerek tahri-

Cevap 

reıı, gerek şifahen istenilsin sual mutlaka tahriren vuku bulur. 
Sual takrirleri riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabrt ecridesine geçirir 

ve bir tezkere il e ait olduğu vekile bildirir. 

YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE - Suale tahriri cevap 
i stenmiş ise, gelecek cevap, sual ilc birlikte, aynen zabıt 

ceridesinin sonuna dercedilir. 
Suale şifahi cevap istenmiş ise, riyaset tezker~sinin vusu

lünden nihayet iki in 'ikat sonra vckil ona Meclis kürsüsünden 
cevap verir. 

Reis, cevaptan evvel suali katipierden birine okutur! 
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YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Vekil sorulan suale Ceva bın gecik

umumi menfaat mülahazasın a mebni veyahut nmktazi malu
matm elde edilmesi için cevabı muayycn bir müddet gecikti
receğiq.i sual tahriri ise tahriren, şifah'i ise kürsüden beyan 
eder. 

Vekil, umumi nienfa.at mülahazasına mebni isteı·se suale 
gizli celsede cevap verebilir. 

Vekil sorulan suale gününden e\rvel de cevap vermek hak
kını haizdir. 

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

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isteı·se bir di~r ta krirle yalnız bir d~-

fa daha ayni suali tekrar edebilir. · 

ti?·ilmesi 

Suali somn gü
nünde bulun

nıazsa 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE - ~es 'ul vekili n ceva- Somnın mütalea 

t ı bPyan etmek 
bım müteakip yalmz suali sonra mebus mütalea beyan e me c hak/cı 

hakkını lıaizdir. 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla süremez. 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE - Bütçe heyeti umumi
yesinin müzakeresi sırasında veyahut bir vekaletin bütçesi 
müzakere olunurken bir ınebus sualler hakkındaki usule ta
bi olmaksızın ona dair istediği sualleri vekilden sorabil il' ve 
lüzum gördüğü izahatı talep eder. 

ON BEŞİNOl BAP 

İstizah 

Bütçe müzrıke
?'es i sı·rusında 

.~ııalle1· 

YÜZ ELLİ YED1NC1 MADDE - Biı· maddenin Başve- lstizah hakkı 

kilden veya vekilierden İstizah olunmasını mebuslardan b iı·i 

teklif ederse İstizah edilecek madde tasrih edilmek F-:uretil e 
reise bir takrir verilmek lazım gelir. 

Bu takrir, Heyeti Umumiyede okunduktan sonra kabul 
veya reddi hakkında müzakeresiz işari reye müracaat ol uııuı·. 

·Kendisinden istizah vuku bulacak · vekilin o gün medise 
gelmesi veya maiyetindeki memurin rüesasmdan biTini gün
dermesi için İstizah olunacak maddenin tasrihile reis tarafnı
dan o vekile davetname yaz1br. 

YÜZ ELLi SEKİZİNCi MADDE - 'rakrir sahibi , He
yeti Umumiyece istizahrn günü tayin edilineeye kadar takri t'i

ni geri alabilir. 
Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri alınmasr H e-

yeti Umumiyenin müzakeresiz işar! reyle karar vermesine 

manuttur. 

Takririn geri 
alınması 
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YÜZ ELI.ıl DOKUZUNCU MADDE - Sahibi tarafından 
geri alman bir istizah takririni diğer bir mebus tekabbül 
et! bil ir. 

y t Z AL'l'MIŞINCT MADDE - Davet olunan vekil mu
ayyen günele bizzat, yahut maiyetindeki devair rüesasmclan 
biri vasıtasile Heyeti Umumiyede izahat verir. 

Ondan sonra t eklifin sahibi, veyahut sahipleri müteaddit 
ise ilk i:.ızasr olan mebus önce ve sair mebuslar onu müteakip 
leh ve a! yhde söz söliyebilirler. 

1ÜZ Al.ıTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Vek.il tarafmdan 
,·erilen izahat ve mebushır canibinden mukabeleten vuku bu
lan ifadelerden sonra hiç bir takrir verilmezse reis ruznameye 
geçer. 

YÜZ A I .ıTMIŞ İKİNCİ MADDE- İstizahın kifayeti ile 
ı·ıı ?.ıwmeye geçilmesi hakkındaki takrirler diğerlerine takdi
nıe.ı reyc konur. 

Yüı \til' nş ÜÇÜNCÜ MADDE - Eğer sadece ruzna-
Illi.' . e '· ımeıs i kabul olunınazsa esbabı mucibeli takrirlere 

1 

Bu , , ·ın bir encümene havaleleri kararlaştırılmazsa iptida 
Hük fıııwti ıı tercih ett'iği takrir açık reye konur. 

y(·7 

lı: 1 

1 'I' ... fiŞ DÖRDÜNCÜ MADDE- Esbabı mucibeli 
ı,· f, ·a ilaYesi hakkında vaki olacak teklifin mı.it-

];, .ı t~ , • ıı reye konmasından evvel tanzim ve Heyeti 
l 'ıı ıntıtl)l':'ı~' arz1 liizımdrr . 

YÜ? ' L'I'M IŞ BEŞİNCİ MADDE- Encümene muhav-
,·"l , •' , ı· hakkındaki encümen mazbataları müstacel me-

.ıt u" .ı ' tedikan müzakere edilir. 
Eıı ·Ü .. ıeıı ıuazbatası reddolunduğu takdirde esbabı muci

lwli takril'ier Riyasete t akdimleri sırasile okunarak reye ikti
r;ın eder . 

YÜ Z AL'l'MIŞ AI.JTINCI MADDE - Bir istizaha, icra 
f'·lileceği gün üzerinden üç in' ikat geçtikten veyahut müza
keresine baş l andıktan sonra biğer bir İstizah zam ve ilhak 
edi l f'nıez . 

Bütçe mü zakeresine hiç bir İstizah zam ve ilhak olunamaz. 

YÜZ AL'l'MIŞ YEDİNCİ MADDE - Bir istizaha di
ğerl e ı· i inzimam ederse her jstizah takririnde ilk imzası olan 
Yey:ı lıut o bul unmadığı t akdirde imza edenlerden biri clin
lenmechkçe müzakerenin kiiayeti istenemez. 

Açık reye müm- YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE Mebuslar isti-
caat zahrn neticesine t uallük edecek takrirler verebilirler. 
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Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından istenirse gizli reye de müracaat 

olunur. 

ON ALTINCI BAP 

Meclis tahkikatr 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - HükCımettrıı 
vaki olan bir istizah veyahut bütçenin müzakeresi sırasında 
veya neticesinde veya.hut resen teşkilatı esasiye kanununun 
46 ıncı maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarında münderi<; 
Hükümetin umumi siyasetinden ve vekaletlerin ifa ve İcra
sına mecbur oldukları vazifelerden dolayı vekilierden birin
den veyahut İcra Vekilieri Heyetinden ceza) veyahut mali 
mesuliyeti müstelzim ef'al vukuundan bahisle t ahkikat ıc

rası talep olunursa reise bir takrir verilmek ikti za erler. 

YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE -Bu takrir r ı>is tar;ıfıııdaıı 

meclise arzolunur. 
Alakadar vekil veyahut vekiller de keyfiyett eıı l · .ı lıenLıı 

edilir. 

l ki şekil 

Mı cl's arz ll" 
f('/:il,· 11rıb<>·r 

YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - AlU kadar ve kil ve v .. I.-it ve ıa!tt·ir 

k · · ı d' 1 d'k k · · srıhilıinin dinlen-ta rırı veren veya veren er ın en ı ten sonra ta rı rm mıza- meı;i, tukı'irin 

rı dikkate alırup alınmaması hakkında meclis bilmüzakere ?ırtzo,·n ulınma. ı 

i~ari reyle kararını verir. 

YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Buııuıı üzeriııe Heye- Eııciimenin tah-
kikat icrası 

ti Umumiye, tahkikat İcrasını ya Teşkil5.tr Esasiye ve Au-
liye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümeııe eya-
hut beşten on beşe kadar azadan teşekkül edecek husus] hir 
Tahkikat Encümenine lıavale eder. 

YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Talıkikata memm HiUdınıetin ve
scıit i nden isti

olan encümen Hükümetin bütün vesaitinden istifade ye iste- fad e ve 1·eııaik 
diği evrak ve vesaika veziyet eder. celbi 

YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE- H eyeti Umunıiyc Enci~mcnin müd-

k d hk.k .. . .. d l tl .f deh, seyalwtı, 
ararın a ta ı ata memur encumenın ı e mu c e e vazı c- şahit ı•e ehli 

sini bitireceği, icabmda başka mahalle gidip gitnıiyeceği tes- lıibl'e diıılenwsi 

bit olunur. 
Bu encümen vekilleri isticvap edebileceği gibi hari~te ıı 

herkesi şahit ve ehli lıibre sıfatile dinlemek salahiyetini ha· 

izdir. 
Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup hakların

da usulü mulıakematı cezaiyeele mevzu alıkarn tatbik olunur. 
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YÜZ YETMİŞ BEŞiNCİ MADDE- Eğer bir istizah ne
ticesinde tahkikat icra olum1yorsa tahkikata memur encüme
nin meseleyi intaç etmesine kadar ayni madde hakkında tek
rar istizah takriri verilemcz. 

YÜZ YETM!Ş ALTINCI MADDE - Encümenin nihai 
ınıızlıatas ı cezat ve maiL mes'uliyeti müstelzim ise tahkikat 
e\'l'akr teşkilatı esasiye kanununun 67 inci maddesi mucibince 
!'ı1eclis kararilc t eşkil olunacak Divam Aliye nihayet on beş 
gün ic:inde tcvdi olunur. 

Y Z YETM!Ş YED1NC1 MADDE -Meclis bir madde 
lıııkkınd cı reseıı malumat edinmek isterse bir Tahkikat Encü
meni teşkil edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu va
zife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatın icrasım aza vcyahut eııcümen teklif 
edebilir. 

ON YEDİNCİ BAP 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

YÜZ YETMİŞ SEKIZiNCİ MADDE- Bir melmsun teş-
ri1 masuniyctinin kaldırılması için vuku bulacak talepler 
m" lıkerneelen Adli ye V eldietine tebl i ğ olunur. 

Atiliye Vekaleti esbabr mucibeyi mnhtevi bir tezkere ile 
mezkuı· talebi Başvekalet vasrtasile Meclis Riyasetine gön
deı·ir . 

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

Encümen in reis i kur'a ile beş azadan mürekkep bir ihzari 
encüınen tefrik eder. 

Bu ihzarl encümen gizli reyle kendine bir reis ve bir de 
mazhata muharrirliğini ifıı edecek katip intihap eder. 

Rncümcn bütün cvrakı tetkik edip o mebusu dinler. En
e iinıen şahit dinliyemez. 

YÜZ YE'l'Ml~ DOKCZUNCU MADDE -İlı:::!rt ve muh
telit encüıneııler bir masuniyetin kaldırılmafa haklunda ken
dilerine muhavvel evrakı en çok bir ayda intaç ederler. 

YÜZ SEKSBNlNCl MADDE - Bir mebusa teşkilatı esa-Masuniy etin kal
dırılmasmın se-

bepleri ı:;iyc kanunuııun 12 ve 27 inci maddel erinde mcvzuba.hs olan 
nıeııınu f iillerden biri isnat olur ve ih zari encümen tetkikat 
neticesinde buna kanaat hasıl ederse teşrii masuniyetin ref'i 
lüzuınuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit En
cüıne ııc takdim eder. 

Bğeı· isn;ıt olunan memııu fiil yukarıda zikredilen mad
delerde sayılan ııeviler<.len değilse ihzar1 encürnen takibat 
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ve nıuhakeınenin devre sonuna tali lu hakkında bir 
mazbata tanzim ve kezalik 1\fuhtelit Encümene takdim eder. 

Muhtelit Encüıneıı bu bapta ikinci Lie karaı- ittihaz eder. 
O mebus isterse ilızad encüınende, Muhtelit Eııcümeıı

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

Heyeti Umuruiye bu hususta kararıııı vevir. 

YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Masuniyetiııin kal- Bıı bcıpta bizzııt 
mebıısıoı tnlebi dırrlması için bir ınebusun kendi talebi kafi gelmez. 

YÜZ SEKSEN lKlNC! MADDE - Hilafına karar olma- Açık rnüzaker c 

dıkça nıasuniyctin kaldırılması hakkındaki müznkere açıkça 
cereyan eder. 

ON SEKİZİNCİ BAP 

İnzibati cezalar 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ M:ADDE - Bu nizaınnamenin 
muhafazası noktasından mcbuslarm uğmyacaklarr reza lar üç 
türlüdür. 

1- İhtar, 
2- Takbih, 
3 - Muvakkateıı Meclisten çıkarılmak. 

Nevilet·i 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - lhtar cezasım llıtıw 
nıüstelzinı hareketler şunlarJ.ır: 

1 - Söz kcsınck, 
2 - Sükuneti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşınak, 

YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - İhtar cC'zasııı ı Trıkcl-i1· luıkkı 

takelir ve infaz etmek hakkı riyasctinclir. 
Bir ınclms ihtara uğradıktan sonra mntanıat göstl'rip 

kendini tebriye etmek isterse ona ruhsat veı·ilir. 
Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı ihtar cczasııı<L 

u ğrıyan mebus iıı 'i ka dm vcyahut eelseni n son u nda sö;,~ ala
hil ir. 

Buııuııla beraber .bu rnlısatrn in'iknuııı veyalıut ceheıı iıı 

sonundan evvel veei lmesi reisi n elindedir. 
Reis, mebusun izahatını kafi görmezse ihtan ipka ('der. 
Katiplee bunu k~ıydederler. 
Bir mebus ayııi in'ikatta iki defa ihtar cezasına uğrar·sa 

keyfiyet zahıt bulasasına dercolunur. 

YÜZ SEKSE Al./l'lNC[ MADDE - Bir in'ikatta iki l1e- lk·i de/cı ihlcınn 
neticesi 

fa ihtar cezasıııa uğrayaıı bir meLusun o in'ikadın sonuna 
kadar söz söylemekten memnniyetinc, reisin tekli fi üzerine, 
meclis müzakeresiz işar1 reyle lmrar verebilir. 
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YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE - Ta.kbih cezasını 
ıııüstclziın olan haı·eketler şunlardır: 

1 - Ayni in'ikatta iki kere ihtar cezasım gördüğü halde 
l'tınu müstelzim hareketlerden vazgeçmemek, 

2 - Bir ay iç:iııde üç kere ihtar cezasına uğramak, 
3 - Mechste bir· gürültüye sebep olmak veyahut meclisin 

i!?leı · in c iştirakterr iıntina ic,:in bir ittifak aktetnıeğe Heyeti 
lTmunıiyede ac,:ıkça r e gür·ültülü bir· surette öna.yak olmak, 

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

YÜZ SBKSEN SEKİZlNCt MADDE - Meclisten mu
,·:ı kkate ıı <;ıkarılnıak eezasııu müstelzim hareketler şunlardır: 

1 - 'l'akhih cezasına uğradığı halde bunu müstelzim hare
ketlerden vazgeçıuemek, 

2 - Ayni in'ikatta ü ç kere takbih cezasına uğramak, Hei
sicünıhmu, Meclis Reisini, :Meclis ve Heyeti Hükümeti teh
(lit ve t:ıhkir etmek, 

3 - Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebri mua
melelere, dalıili kıyıını ve isyaıılara veyahut teşkilatı esasiye 
kaınıııu alıkaımna tecavüze teşvik etmek, 

4 - Meclis binalan ve müşteınilatı dahilinde memnu bir 
f ili il'tikfip etmek 

YtlZ SEKSEN DOK ZUN CU MADDE - 'rakbih ve 
ınuva k ka ten meclisten çıkanlmak cezaları reisin teklifi üze
rine he~'etçe müzakeresiz ve işari reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat ve
yahut arkndıışlarmdan biri vasıtasile izahat verrneğe hakkı 

"ıı rdıı·. 

Takbih ve ınuvakkaten meclisten çıkarılmak cezalan zabıt 
hulfisıısuHı derceclilir. 

YtlZ DOKSANINCI MADDE - Muvakkaten .meclisten 
~ıkarılnuı k cezasına uğrıyan bir mebus ruhsat alıp kürsüye 
~rkıırıık nçık<;a ai' dilerse tekı·nı· Meclise girmek hakkını haiz 
olur. 

M iikC'tTirler bu h:ı l<tan ınahrunıdurlar. 

YÜZ DOKSAK BİRİNCİ MADDE - lVIeclisten muvak
katen ç ıkanlmak cezasına uğnyan mebus hemen içtima salo
ıımıdan dışarıya çrkmağa mecbur ve ondan sonra bir in'ikat
tıın ü ç in'ikada kadar içtimasalonuna girmekten rnemnuduı·. 

Bu cezaya uğrıyan mebus içtima salonunu terketmekten 
imtiııa ede r·se in'ikat nıuvakka.ten kapatılır ve reis o mebusu 
salondan çı kartır. 



-67-

0N DOKUZUNCU BAP 

Mezuniyet 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE - Müracaatı üzerine 
reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet verebilir. 

Daha fazla mezuniyetler ü:in l\Ieclisin müsaadesi alınmak 
şarttır. 

Sekiz giinlii/,; 
izin 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Sekiz günden fazla Dcıha fazlcı me
zııniyet mezuniyet talepleri iptida Riyaset Divanınca tetkik olunur. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE- Reis, mezuniyet Mecliste kara?· 

taleplerini Meclise arzederken, bunların her biri hakkında 
Divanın mütaleasınr da bildirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey üc karar verir. 

YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE - Bir biri arelma üç 
in 'ikatta yapılan yoklama larda ve;'a h ut açık rey istihsalinde 
bir mebusun Meclise devam etmediği tebeyyiin ederse o 
mebus izinsiz addedilir. 

lVIebusun gaybubetini muhik gösteren hususlarm tetkik 
ve takdiri Riyaset Divanma aittir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenit olmadığı anlaşılan 
mebusun ismi Resmi Gazeteye derç ile ilfm olunnr. 

Bu husustaki şildl.yetler Riyaset Divanrna arzedilir. 

Izinsizlik 

YÜZ DOKSAN AL'l'INCI MADDE - İ?.insiz veya mezu- Tahsisatın kesil-
. · · · b 1 · · ll 1 l .. l h mesi nıyetını geçıı·en me us arın geçıı·mış o (u< arr gun er ta -

s isatlarından kesilir. 

YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE - Bir içtima senesiıı- l!Gi aydan fazla 
mezııniyet tak

de iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verilebilmesi He- dirinde taksisat 
yeti Umumiycııin kararnıa vabestedir. 

YİRMİNCİ BAP 

Riyaset Divanının vazifeleri 

YÜZ DOKSAN SEK1ZİNCİ1\IADDE - Riyaset Divam- Muhtelif vazi
feler 

ıım vazifeleri şunlardır: 
1 - Dalıili hizmetler teşkil n tr ve M eel is memur ve m üs

t alıdemleri hakkrnda memurin kanununun nasıl tatbik edile
ceği ve o kanuna göre inzibat komisyonu teşkili hakkında 

i stişar'l olark rey beyam; 
2 - Mezuniyet işleri; 
3 - Mebuslardan isimleri Resmi Gazete ile izinsiz veya 

namevcut kaydolunanlarm şika yetlerini dinlemek Ye faslet
mek; 

4 - Meclis bütçesinin tanıimi; 
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5 - Dairenin tebdiHit, tamirat ve inşaatına dair karaı·lar 
ittihıız etmek. 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Riyaset Diva
ınıım bir veyahut daha ziyade ftzasr hakkmda münferiden 
de ı·nhte ettikleri işlerden dolayı vnki olacak itirazlar ve şi

J,ayetl er azasr kamilı;n hazır bulunduğu halde divanca ınü
z;ıkere olunarak muktazi tedbirler kararlaştrnln· . 

lK! YÜZÜNCÜ MADDE - Riyaset Divanında reylerde 
1esavi olnrsa reisinki iki sayılır. 

1Kt YÜZ BİRİ1 Cİ MADDE - Heyeti Umumiyede vaki 
olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi katipiere ait olmakla 
lıeı·n her, mühim bir yanlışlık olduğu in 'i kat veya eelsenin 
hi tınesi ıı<.len s oma anl:ışrl ırsa reis, Riyaset Divanrnr toplama
ğıı da vet le takip edilecek yolu kararlaştırır. 

11\İ YÜZ İKİNCt MADDE - Heyeti Umumiyede yapılan 
iııtilı:ıplıırdan çıkanDahill nizarnname meseleleri Riyaset .Di
Yanrıı ca müzakere olunur. 

IKl YÜZ Ü(;üKUÜ Uı\ Dl>B - Riyasetin vazifeleri şun-
l:ıı·dıı·: 

1 - Dışarıda ın eel isi n temsili; 
2 - Bu nizamııaıne ahkanunm tat bi kı; 
3 - M.üzakcrelel'in idaresi; 
4 - Zabrt ceridesinin ve zabıt lıulasasmm tnnziınine ııe

zaı·et; 

5 - Bütün M.ecl is memurlarının Riyaset Divanile istişa
reden sonra tayinleri veya meınurin kanununa göre hakla
nııda muamele ifası ve müstahdemlerinin idare amirlerinin 
teldifi üzerine nasp ve azilleri; 

6 - Riyaset Divanma riyaset; 
7 - Riyaset Divam kararlarnun tamamile icra ve tathi

katrnı mnı·akabe ve temin; 
8 - Encüınen ve kalemleri murakabe etmek . 

. 
1Kt YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Reis veli:illerinin va

zi:f'esi , mazeı·etiude veyahut ga.ybubetinde, reisiu makamına 
kaim olmak ye reisin bütün hukuk ve salahiyetlerini istimal 
etmektir. 

1K1 YÜZ BBŞtNCl MADDE - Katipierin vazifeleri şun
lat'dıı·: 

1 - M.üzakerelerin zaptma nezaret etmek, zabıt hulasa-
sım tnshih etmek ve bunlaeı imzalamak; 

2 - Heyeti Umumiyede evrak okumak; 
3 - İn 'ikattan evvel söz İstiyen leri kaydetmek; 
4 - Yoklama yapmak; 
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5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde za bıt tutımı k. 

tın YÜZ AT.TJNCI MADDE - 1cl<ıre amirlerinin VRZ!- ldcwe ıhwi?' l61'i 

feleri şunlaedır : 

1 - Meclis binalaril e sa loıılarnıa , nıefruşat ve muhetviyn
tına ve bütün eşyanın ınnhafazasma itina edip bunlarııı ınuıı
tıızHman defterlerini tutma k ; 

2 - Merasirni mahsusayı tertip ve id ~tre; 

3 - lnzibata 1 
4 - Haderne işl e rine f N azaret etmek ; 
5 - Masarifin tesvi yesi ne 
6 - Riyaset Divannun ı·eyi alrndrktaıı sonra ın ecl is büt

çesini tanzim il e yine Riyaset Divannın veı·mek; 
7 - Duhuliye varakahm t evzi etmek. 

1K1 YÜZ YEDlNCt MADDE - İllaı·e aınirl e ri 'Nfeclisin 
tatiline nıüsadif zamaularda miinaHbe ile Devlet nıakRı·ı·md;ı 

oturnrlıır. 

lrlm·e ıtmi?· le,·i
nin tcıNld<' .1n
krwadn otm·

malıın 

İKİ YÜZ SEKİZİNCi MADDE - İd a re amirlerinin 
zife ye ınes'nliyetl eri müştt>re ktir. 

vn- V11zi! e ııe ?ıus '
ul i11e ll e iij tim/,; 

İKİ YÜZ DOKUZU CC MADDE - Sükfııı ve intizarıuıı lntizwmın mu-

ı f 
.. k 1 . l . 1 . . . . . Jwfcızası ?nü,f?·e-

mu ıa azasr, muza ere. erın ıı enıyet ve ser )estısıııın teıuıııı ,.e zenin istimali 

liizum görüldüktc inzibat kuvvetil e askeri müfrezenin istinı'l-

li hususlarında idnre ilmideri Reisiıı icnı vasıtnlnrıdır. 

lK! YÜZ ONUNCU MADDE - Mebuslaı· Riyaset Di- ldıı1·ede 1ı suol 

vam ve idare hususları h :ı kkrnda r e ise talı1·irl Ycyıı hu t şifa h! 
ımalle r sorabilirJer. 

İKİ YÜZ ON B1R1N C t MADDE - ld a ı· e fımirleri her· i<:- ldwre ıimü·lt?'i
n in lı e sa /n 

tima seuesinüı başmda hal efleı·ine bir sene zal'fındaki icl'aat
larrnm hesaplarmı vermekl e miikelleftirler. 

YİRMİ BİRİNCİ BA.P 

!Mi bat 

İKİrlJZ ON İKİNCi MADDE - Reis, Büyük Millet Rivaset konağı 

Meclisi Riyasetine mahsus konakt a otumr. 

!Kt YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADD1~- R eis, Meclisindahill 
ve harici emniyeti hııkkıncla Hlzım gel <.> n t el{ayyüdııtı i cnı et

mekle mükelleftiı·. 
İnzibat kuvvetil e asl,er1 ınuhııfrz müfrezesi ancak r· e isiıı 

emir ve kumandası altındadır. 

Dahili, lı a1·ici 
inzibat, aske1·i 

müfreze 

1K1 YÜZ O r DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclise s ilahlı gir- Meclise silıihl·ı 
rnek yasaktır. girmek 



M eelise girrnek 
memnuiyeti 

Sanıilıw 

M eeliste eürürıı 
i ka ı 
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Giren her kim olursa olsun riyaset marifetile Meclis 
bi nasrnın drşarısma çı ka.rtrlrr. 

tK! YÜZ O BEŞ!NC! MADDE - Heyeti Unıumiye 
salonile encümen odalarma ınebuslardan, Meclis memur ve 
ınüstahdemlerinden, Hükümetten iş için gönderilmiş memur
lardan ve davet edilen ınütehassıslardan başkalarının gir
meleri yasaktır. 

Girenler . reis veyahut idare amirleri tarafından dışarıya 

çıkartılır. 

Meclis binalarmı görmek istiyen seyircilere reis ancak iş 

zamanından başka bir saatte müsaade edebilir. 

lK! YÜZ ON AI/fiNCI MADDE -Meclis in'ikatlarnun 

devann müddetince sarnilerin kendilerine tahsis olunan ma

hallerde başı açık oturmaları ve suküt etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademi tasvibi mutazammın kavlen 

veya filen bir harekette bulunanlar oranın inzibatnu muha

fazaya memur olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umuıniye müzakerelerini ihlal edenler icabında 

hemen salahiyettar mercie teslim olunurlar. 

1Kt YÜZ ON YEDİNCİ MADDE - Meclis binaları ve

y:ıhut müştemilatr dahilinde mebuslardan başka bir kimse 

bir cürüın irtikrıp ederse, eğer o cüriim Miiddei Umumiliğin 

resen takip edemiyeceği fiillerden biri ise Riyaset Makamı 

nıücrinıi dışarı çıkartır. 

Eğer cüriim resen Müddei Umumilikçe takip olunacak 

fiillerden ise Riyaset Makamı nıücrinıi adliyeye teslim eder. 

Bu ınevr.ilerde bir mebus cinai bir cürmii meşhut irtikap 

ederse Riyaset Malcamı idare amirleri vasrtaaile miicrimin 

Meclis binası baricine çıkmasını men edecek tedbirleri ittihaz 

ve Müddei Umumiyi davetle takibat icrıısr liizumunu kendi

sine tebliğ ve miicriıni ona teslim eder. 

İrtikap olunan cürüm, cinai cürmii meşlıuttan başka ve 

fakat re'sen Müddei Umumiliğin takibatııır miistelzim bir 

fiil ise Riyaset Makamı idare amirleri vasıtasile lazım gelen 

iptidai tahkikatT icra ve tahkikat evrakını Adliyeye tevdi 

eder. 

Adliye cürmün teşrii masuniyetin ref'ini icap ettireceğini 

takdir ederse Başvekalet vasıtasile göndereceği talepname 

Heyeti nmumiyeye arzolunur. 
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YİRMİ İKİNCİ BAP 

Meclisin dahili hizmetleri 

İKİ YÜZ ON SEKİZİNUİ MADDE - Meclisin 
lı izmetleri: 

dahili M eelisi n dahili 
hizmetleri 

1 - Katibi Umumilik; 
2 - Katibi Umumiliğe meı·but cncümen katiplerini de ihti

va eden Kan unlar, Zabrt, Evrak ve Matbaa Müdürlükleri; 
3 - İdare amirlerine merbut Muhasebe ve Daire JVIüdürlük-

leri ve Muhasebeye müllıak vcznedarlık; 
4 - Encümenlerine mülhak Bütçe Encümen i Başkatipliği 

ve Kütüphane Müdürlüğü tarafmdan görülür; 

İKİ YÜZ ON DOKUZUNUU MADDE - Meclisin heyeti Memsünde bu
lunacak heyet-

umuıniyesile isbati vücut etmiyeceği merasimele Riyaset Di- ze1• 

vam meclis nanuna hazır bulunur. 
Meclis namma bir heyet izamı takdirinde azamn adedi 

meclis tarafından tayin ve heyet kur 'a ile intihap olunur. 
Reis vekillerinden, ldltiplerden YC idare amirlerinden bi

rer zat hehenıehal bu heyete dahil olur. 

İKİ YÜZ YİRMİNC! MADDE - Vekiller nanuna Heyeti Vekille1· namtna 
söz söyliyecek 

Umumiyede söz söylemek için gönderilecek birinci derece mem-ıırla1• 

dcvair rüesası Yckalctleriııclcn her veyahut münl1asıran bir 
iş için beyanatta bulunmağa mezun olJuklarına dair riyascte 
hitaben tahriratr hamil olacaklardır. 

Bu t.ahrirat müzakereden evvel r.iyasete verilir. 
Reis, gelen zatın ha ııgi vckalet nanuna söz söyliyeceğiıı i 

heyete bildirir. 
Divam Mnlıascbat Reis Ye Reisi Sanileri de icabında {cc

lise izahat verebilir. 

lKt YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Riyaset Divam Dahili idare ta-
linıcıtrıanıesi 

tarafmdaıı tanzim olunacak Türkiye Büyük lVIillet Meclisi 
dahili idaresi talimatnamesi zabrt ceridelerinin tanzimiııe, 

dahili idare ile meclis meımu· ve ıni.istahdemlerinin vazife ve 
sureti tayin, terfi ve infisallerinc müteallik Imideleri tesbit 
edecektir. 

1K! Yü.z; YİRMl 1K1NUİ MADDE - İcra lıususlarma 
dair Heyeti Umumiyeye mebuslar tarafıııdan temenni tak
·rirleri verilemez. 

1'emenni tak?·iı·
leı·i verilemez 



Kiitiiplıneyc 
neza1·ct 

M üdii·rü:n i-1 ti
şcwı ?'e·v·i · 

[(it ap ' t'e srıi1·e 
inlihabı 

Miidii ·riin vazife 
·ue mes'ııliyeli 

'J'ercümei halle1· 
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YtRMt ttÇUNOU-BAP 

Kütüpane 

1KL YÜZ YlRM.t ÜÇÜNCÜ MADDE - Kütüpaııe Eu
l'ilmrni azasınclan biri bi lhassa kütüpaneye nezaret eder. 

Nezaretinin neti cesini mnhtevi rapor her sene basılarak 
nzuya dağıtılır. 

1 Kİ YÜZ YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE - Kütüpane 
Eııcümeninc katiplik eden kütüpane nıüdürütı.ün encümence 
istişar'i reyi alınır. 

1 K t YÜZ Y 1RM.1 BEŞİNCİ M.ADDFJ - Kitap, gazete, 
ıııeenıua , harita ve saire intihabı encümene aittir . 

. \ za da iştira hakkında teklifler derıneyan edebil irler. 
B11ıılaı·rn takdiri encüınene aittir. 

IKI YÜZ YlR1V11 AUriNCI MADDE-- Müdür 
cluıı nınntazmn kaydını tutmalda mükellef ve 
ııı es 'uldür. 

mevcu
buudan 

A~ık bulunduğu saatlerde müdür veyahut 
lı cııı eha l kütüpanede is ını tr vücut eder. 

muavini be-

1KI YÜZ YİRM.İ YEDlNCt MADDE - Kitaplardau 
lııı ı ıgil e rinin kütüpaneden çıkarı l nııyacağı ve hangilerinin 
nıelınslarn iare edilebileceği eııcüınen tarafından tesbit 
olunur. 

M ;ı k buz a lınmııclık~a hi<,; bir kitap kütüpaneden çıkmaz. 
Eneüm eııler diledikleri kitaplıırı tetkik etmek için ala

hil irlerse de eııcümen odalarmdan dışarıya çıkaramazlar. 
Mchnsl aı·a iare eeli len kitapların en çok bir ayda iadeleri 

ı ııeşrnttuı·. 

Ay ic:: inde iade edilmiyen kitapları müdür tahriren ister·. 
Bir Jı:ıft ada iade edilmiyen kitaplan melıuslar öderler. 

YİRMİ DÖRDUNCU BAP 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

lK! YÜZ YlRMl SEKİZİNCI MADDE - Meclise ilti
lıa ldan günü Katibi Umumilik tarafından yeni azaya bir 
tel'cüıneihal varakası nümunesi verilir. 

Encüıneıı intilıaplal'Ina medar olacak cetvellerin tanzim 
olunabilmeleri için bu varaka ertesi güne kadar cloldurulup 
Eatilıi Uınumiliğe iade olunur. 

Bu . varaka şu maddeleri ihtiva eder. 
1 - il{ebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasının isimleri ; 
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3 - D~ğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi; 
4 - Tahsili , bildiği diller, varsa ilıtisası, eserleri, ilmi 

rütbeleri; 
5 - Meslek ve meşguliyetleri ; 

6 - Harcn·ahlara esas olmak üzere evli olup olmadığı, 

Yarsa çocukları. 
'Tekrar intihap olunan mebnslar bn varcıkayı doldurmak

tan vareste iselerde evvelki devredeki vuknatı varakatarına 

zeyletınekle mükelleftirler. 
Bu varaka alıvalde vnku bulacak değişiklikler kayJ edil

ınek üzere bir lıaneyi muhtevi olacaktır. 
H er değişiidikte ınebus keyfiyeti tercünıei haline hemen 

kaydettirir ve devre sonunda musaclclak bir stll'eti mebusa 
Ycrilir. 

1Kl YÜZ YlRM! DOKUZ UNCU MADDE - Mebuslu-lnt ihcıp nuızbatcı

ğu kabul olunan zatın esascn iki nüsha olarak tanzim edilen 
mazbatalarmdan biri kabul tarihinin ila.vesilc ve meclisin 
büyük mühüril c mühürl eııerck o mebnsa vcı·ilir .. 

1ıct YÜZ OTUZUNCU MADDE - Her mcb rısil devre
nin sonunda, mcbus bulunduğu nıüddeti ve bu müddet 
zarfmda aldığı tahsisat ilc verdiği vergileri ve tekaüt aidatı 

miktarım gösterir bir mazbata verilir. 

!Kl YÜZ OTUZ BlRtNCl MADDE - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini mulıtev i ve intilıap daire ve devresi 
yazılr, Meclis Reisi tarafmdan imzalannuş bir lıüviyet 

cüzdanı verilir. 
l\febuslar "Riyaset Divanmca ~ekli tayin edilecek bir 

ınebnsluk roıetiııi taşıyabilirler. 

Merasimele kullanılacak mcbusluk aHimeti kenarları mhı 

birer beyaz çizgi ve üzerinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi ) 
ibaresi hak edilmiş bir madeni pilakı muhtevi bulunan kır

mızı renkte hir lıamııil so nuna asılı mineli bir ay ve yıldızdır. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAP 

Bu nizamnaıneye ait zabıtlar 

sının tnebusıı 
vm·ilmesi 

M ebııslanı ve
?'Üecek mcızbata 

Hüvviv et ciiz
dcını, rozet, 

ha mail 

!Kl YÜZ O'l'UZ lKİNCl MADDE - Bu nizamrıame- Tadil, ilave, ilua 

ııin tadil veya bir veyahut daha ziyade maddesinin ilgası 
veya bu nizarnnameyc bir veyalıut daha ziyade madde ilavesi 
Jıakknıda vuku bulacak teklifler evvel beevvel 'l' eşkilatr 

Esasiye Encüıneııiııde tetkik ve ondan sonra kanunlarm 
ıni.izakeresi usulüne tcvfiklc Mecliste müzakere ve intaç edilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kafidir. 
Bu · nizanıname ile bundan sonra vuku bulacak tadi

latı , teşkil atı esas iye kanuııtmun ·35 inci maddesinde 



Bu ni:ıamna:nıe
nin tefsi?·i 
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göste~ilen şe~i).de ili'ına tabi d~~ildj.r. 

Bundan sonra vuku bulacak tadilat Ueclisçe kabule ikti
ran l•der etmez mamulibilı olur. 

İKİ YÜZ O'fUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu nizamnamenin 
tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tabidir. 

Bu nizarnname 1K1 YÜZ O'l'UZ DÖRDÜNCÜ MADDE - . Sabık Meclisi 
ile mülga ni:ıam- M h . . l I · ı · · ı T" k ' B'' "k ıı..-·ıı name ve karwr- r e usaıun nızamnameı c a u ısı e ur ıye uyu mı et 

lar Meclisinin 23/II/1338 tarih 38, 40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı 
lmrarlan mülgadrr. 

Me1·'iyetin baş
langıcı 

Bu nizanıname
nin icrası 

1Kt YÜZ O'l'UZ BEŞINCİ MADDE - Bu nizanıname ka
hulündcn itibaren mer 'id ir. 

1K1 YÜZ OT( Z Al.JTINCI l\'İADDE - Bu nizarnname 
Türkiye Büyiik lVIillet l\[eclisi tarafmdan icra olunur. 

2 mayıs 1927 



4 - Azayı kiramın tahsisat ve tekaütlerine 
ait kanunlar 

-
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırablan hakkında kanun 

(Resmi Gazete ile neşiı· ve ilanı: 21/V 1 1930 - Sayı: 1499) 

Kanun No : 1613 

BİRİNCİ MADDE- Büyük Millet Meclisi azasıııın senelik ta hsisatı (6 000) 
liradır [1]. Bu tahsisat her ay başında beşer yüz lira olarak verilir. İçtimıı 
senesi esnasrndn intihap edilenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri aydan 
itibaren ve ınebusluktan ayrılanl arm muhassflsntı ayrrldıklnrı ny nihayetine 
kadar hesap edilir. 

Vefat eden mebuslarrıı, kannııi mir:ısc;ıl:ırrna, seneli k tahsisatm yarısı 

tazminat ol a r:ık verilir. 

1KİNCİ MADDE - 1452 nurnanılı kanunun üçüncü maddesinin aidat ve 
vergilere roütcaHik li üküroleri bu tahsisata da şamüdir [2]. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İntihap dairelerine gidip gelen Büyük Millet Mec
lisi a.zasma her içtima senesi ve . merkeze getirdi kl e ı·i ailelerine de her 
intihap devresi için azimet Ye nvdet hflı·c mıhı ver ilir. Harcır:ıh ve tekaüt 
hesaplarında (125) lira esastr l' 1 :3]. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Nisnbı müznkcre kaııununun altıncı ve seki
zinci maddelerini nmadelil 23 şubat 1340 tıırih ve 421 numaralı kanunla buna 
müzeyyel 13 ni san 1927 tarih ve 1006 numarnlı kanun ve yed inci maddeyi 
nmaddil16 teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar mülgadır. 

BEŞlNCl MADDE- Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden mntebenlil'. 

AL1'INCI MADDE - Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi tara
fından icra olunur. 

19 mayıs ] 930 

[1] B u mikta1·, 7 mart" 1931 tm·ih ve 1757 numcınılı kantın ile 4 200 liraya 
t enzil edilmis ve 1847 nwnamlı kcınunun 2 inci maddesinin ( H ) [1krası mıı -
cibince kazcı;ıç ııe rgisindr11 111'1Uıf tutıtl1111 t.şf11 r. 

[2] 1452 numaralı Devlet memıırlcın maaşcıtının tevhit ve t eadiiliine dcıir 
kanımtın iiçiincii maddesi: 

( 1) numamlı cetveldeki macış cısıllcwından onııncıı deı·ecedeki ( 2,3) ve do
kuzııncıı, on bi?·inci ve on ikinci de1·ecedekiler ( 2,8) ı· e cıltıncı, yedinci, sekizinci, 
on iiçiincii, on dö1·diincii ve on b eşinci deı·ecedekile1 · ( 3) ve dördiincii, beşinci, 
ve on altıncı derecedekiler ( 3,2) ve on yedinci derecedeki ( 3,25) ve on sekizinci 
derecedeki ( 3,6) ve on dokıızııncıı derecedeki ( 3,7 5) ve bi?·i?ıci, ikinci, iiçiincii 
ve yirminci derecedekile·r de ( 4) emsalile darbedilip ha.sıllaı·ı maaş olarak 
verili-r. Bu maaşlaı· tekaiit aidatı, kazanç ve rgisi ve maktu veı·gi ilc kcızcınç 
ve·rgisi rnunzam kesi?·leı·ine ı1e macwif vergisine tabi değildiı·. Dcırnga ]mln ve 
merııurlann yol veı·gileı·i diğ c1· mii.lclleflerde oldıığıı gibi talı sil edili'r. 

l3J 1846 nıwıaralı harcıra/ı /;anmıııua bal; ! 
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Büyük Millet Meclisi Divan Riyaseti Azaı:ına. ta.zminat itıısına dair kanun 

Kanun No: 756 

BİRİNCİ MADDJ<J - Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Riynseti 5.znsma 
her içtinın senesi için hi n sekiz yüz lira tazın innt itn oluıım ll]. 

İKİNCİ MADDE - işbu kanun ikinci devı·ci intihabiyenin üçüncü içtima 
senesinden itibaren mcridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - tşhu kanun Biiyük lVIillet Meclisi tarafından ir ra 
olunur. 

27 şuba.t 1926 

M eclis H P.sapl.ann111 '/' ctk·iki E n ci im en i c1za.mı dmı mw·ab p o ltın zahı ii cr!'ti 
ll uzıır i tasıncı dair olan ;y; l1azimn 1.927 tcwih t' l' 116.9 ntmıa.nıl1 krımuınn 

birinci marZelesi: 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamcsinin altmış beşinci maddesi ınucibin
ı:e Meclis Hesaplarının Tetkikr Eıı cüm cni fızasmdan tatil esnasında. murakabe 
vazifesini ifa edecek olan zata ŞL' iıı ·l m ıı ktunn ~ · iiz r ili lira ürrcti huzur Yrr·ilir [2]. 

RlYASET 'l'AHS!SA'l'f 

1339 senesi son dört aymdan itiba!'('ll, Ri ymıet tahsisatr, ınebnslnk ınnhassa
satmdon başka şehri üı;:er yüz lira üzerinden bütı;:cyc vazolunurdu. 1927 de hıı 
miktar «Meclis R~yaseti ve Bnş\'ckfilet tahsisntln r r arasmda tenaznr· temini içi n» 
1800 liı·nsı Divanr Riynset Dznsı tnzmimıtı mndclesinden naklen, 8400 Jinı y a 

ibl5ğ cdilmiştiı·. 

[1] Bn tazmincıt, 1.931 bii.t{' esi?ı e m e ı •z1ı hcıy·it ?111t.cibince, şehri 160 şer lira 
ii zerinden tesuiye ol~ımıı-. 

[2] Btı kcınmı 1238 nıııııara ı· (' .9 mayıs 1928 ta.rilıli l.;anıın ilc tadil eclilınişfi·r: 

Birinci madde - .2.1 lırıziran .1.928 tMih t' e 116.9 mwuımlı ka.n:ıınnn bi rinci 
mcıddesi berveçhi ati trıdil olunrmıştur: 

Bityiik Millet Meclisi dahili nizanuıcım esinin altmış beşinci maddesi mıı.cibin
ce M eclis H escıplannın 1'etkiki Rnciim eni azeısından ınıınıkab e vazifesi?ıi i f cı 
ed ecek zata şelı ·ri yiiz elli lircı ·ii creti lı 11Z'U 'I' ve r·ilir. 

IJıı macld('ni?ı lı ii km ii 1 t eş riııismı i 1.9:J7 taı-ihi1ıden başlıyc11ı içtimaa clrı 

şmnilclir. 
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Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin 
hakkında kanun 

(Resmi Oeride ile ne~ir ve ilanı : 30 mart 1927 - Sayı !"iSO) 

Kanun N o : 995 

B1R1N01 l\'L~. DDE - Geı·ck biriııei gerek ikinci Büyük Millet Mecl islerin-
de aza bnluııan asker ve si \-il mütekaidin dahi memurin kaınınunnıı yetmiş 
üçüncü maddt>si ahkaımndan istifade ederler [1]. 

İKİNOİl\IADDE -Bu kaııuııun hükmü, memnı·in kanununun bilfımnnı 
mali mevadı alıkumının tatbiki tarlıiJl(lcıı mutchcrdir [2]. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bn kanımnıı hükmüııü icı·aya l\faliye Vekili me
ınurdur. 

21 mnrt 1927 

[1] iJf euwrin kannnnnım yetmiş ii~· iinc.ii. maddesi : 
Mebııslııktcı geçen müddet t e. k1ı·iide mcıh.mp edili?· ıı e mebnslıık ta.lısis1ıtının 

(tslı olan on bin kıırıış telc(dide esas t-ıdnlıır. lşbıı mrıdde hiikmii. birinci ı· e ikinci 
Biiyük lllillet Mecl·isi ô,zalannn drı · şcımild·ir. !lfebııs olmazdan e·ı ·v el bıthınd1t.k

lcın mcmııriy e. tlcr dolcıy·ısile l.' esbi istihkak ett?'klel'i tekcıiit 1ııaa.~ı Jniktan bn 
lırıddi miiteca·ııiz olcınlrım m emnriycl mrıaş-ı ·iize rinden trı.hsis olıımır. 

[2] 19.27 senesi mnvazenei nmnnı. iye. krınnnnnıın sekiz ve doknzmıcn marl-
ijeleı·i : · 

·Madde 8 - 18 mart 1926 trı.l'ilıli memnı·in kannnıı ile 7 lıa.zimn 1.9.'26 
tarihli ordıı, bal11·iye ve .imıdal'mrı zrıbifan ı· e 1/IMIIıtrini lirıkk ·ı.ndcıki krımıtıun 
mali uıe vadı alı kfınıı tedricen tatbik ı · e lı er sene hrıngi mcıddele ı· cıhkammın 
tcıtbikına iptidar edilebil ec eği ımwazcn ei ·ııımımiye l;anıınla·ril c tayin olwnıt. r. 

Madde 9- JB mcırt 1926 tarihli 111 e ·mnri1ı krınıımınnn 20,21,25,69 ı•e 72 inri 
ı· e ( D,H) fıkralcın mii.sf esııa ol nı cık üze re 84 t· e 88 inci maddele ·ı·inde ıı V 7 /w
ziran 1926 tcırihli ord1ı, bahriyrı ı:r jcındcu'm(t zcıbitan ve memw·i?ıi lırıklmıdaki 
lcanıınnn biı·inci mcıddesinin memnri1ı kamınıınnn 88 inci mcıdd esine mııtııf 
hii.kmile .'2,8 v e 9 ııncıı maddele·rinden nıarıdrı bilümmn alıkaımn 192i .. senei 
nırıliyes·i lwzinın ve ycılmz ııı emıırin kannnunıın 86 ı.ncı maddesi liiil .. mii.n·iin 
1921' senei maliyesi t eşrinie ıııı e li iptidas·ından itibaren tntbikmcı ·başlan·ı·r ( Bıı 
madde 1204 nıımaml1. lı:cıwu.nıın bi·rinci ue 1452 mqııa. ralı kanunıt.n on dok1ızn11cıt. 
mrıddclerü.e l;·ısm e11 tadil olmımnştw') 1 f.• ]. 

l*] J20d. nıımcıralı 1927 scnei maliyesi muı·azen e i ıwııtmiye kmııınıtnun do
kuznncn maddesine m.iizeyyel k(ımmıın biri1ıci ve ikinci maddeleri: 

Bi1·inci madde - 1927 senei mctli:ı;esi mııvazen e i ıımıımiy e l.:amuı.mıım 
dolmzııncıı madde.çüıdeki ( D, H fıkmları miist e.snrı olmak ii zeı- e 84 ) ibaresi 
trıyyol·ıınmııştw·. 

lleinci madde - Birinci maddenin hii.kmii 1927.~Mı f'i maliyesi iptidrısı11(lcın 
itibaren tatbik olnnnr. 

1452 nwncını.lı Ded et m emurları m(uışrıhnm f e l'lıif L' P fNıdiilii1ı e drı ·ir hımt

mm on dokıtzmıc11 maddesi: 
- 13 kii.1ınmwv-ı·e l 1336 tariiili tahsisrıfı f cvkalad c l;arlıl'1wıııesini1ı 

memıırla'l'(ı · miileallik cıhkam ı ve 111aurif t e şl.-oiliitnırı clcı·ir 22 mart 
1926 tcıı·ilıli knnunım clok1ızımcıı mcıddesiwin son fıkmsıııdcıki ol'tn tedl'iscıt 
mıwllimlerine ait ldikiim ile mezkfir lwnıtnwı onıınctt maddesi ve 18 mwrt 1926 
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995 numaralı kanuna n'ı.üzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ilc 1ıeşir ve ilanı : 2/ VI/ 1930 - Sa:yr: 1509) 

Kanun N o : 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı kamm, hükmü 
Büyük Millet Meclisinin üçüncü devresinde müntahap azadan asker ve sivil 
mütekaitlere de şamildir. 

İKİNC! MADDE - Bu kanunun hükmü 1 haziran 1930 tarihinden mu
teberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükmünü irraya Maliye Vekili ıne
ınurdur. 

3 haziran 1930 

tcırihli nı emUI·in kanımıınun 37 inci nıaddesinüı macış zanımına rııiiteallik 
hiikrnii ve bı1. hii.lcme miitenazıı · olarak diğe ı· kanımlrıı·da mevc·ııt hiikü.mler ile 
mernurin 7uınıınu.nun yinni birinci maddesi ve m.cıaş lumıınunun 17 inci ve 
hakirnle1' kamınımun on dolmznncn ınaddeleı·inin nıaaş ve tahsisatı miktarlanna 
ait hii,kiimleri ve 25hazinm 19.27 trwilıli H an:ciye llekaleti memu1'in kanununun 
dokuzuncn maddesinin maaş ve trıJısi;;a.tıııa miiteallik Jıiikmii ve bıı kanuna 
mııhalif olan scıiı· ahkômı miilgadı ı- . 



5 - Kütüpane talimatnamesi 

-
BİRİNCİ F ASIL 

Kütüpane Encümeni ve kütüpane memurlan 

MADDE 1 - Büyük Millet lVIeelisi kütüpanesi, kütüpane Encüıneııinin 
idaresindedir. Kütüpane nınuruna nezaret, kitap, harita, gazete ve snireyi 
intihap ve kütüpaııe tahsisatını tayin ve alelusul sarf encümene aittir. 

MADDE 2 - Kütüpane memurları : kütüpane müdürile muavini olan 
kütüpane ve vesaik muhafızından ibarettir. 

Kütüpanecle vazaifi 6 ıncı maddede muhnrrer bir veya iki müstahzır 

istihdam olunur. 

MADDE 3 - 1nhilal vukuunda kütüpane müdürü mekatibi aliye me
zunları arasmdn bilimtihnn tayin olunur. 

Müsabaka imtilıaııı ulfımun taksim ve şuabatmdan ve taksime esas 
olan nazariye ve taamüllerden ve kütüpııne ve fihristierin usulü t:mzim 
ve tertibinden Ye ulunın hukukiye ve İktısadiye hakkıuel ınalilmatı umu
miyeden ve 'fürkiye kanunları hnkkında malumatı mücınele ile Farıısızca 

kitabetten icra ve müteaddit lisan bilen tercih edilir. 
Bu imtihan tahriri olup Büyük Millet Meclisi Reisi tarafmdan tensip 

olunacak bir r eis vekili ve hiı· idare memuru ile Kütüpane Encümeni 
reisinden teşekkül edecek heyet tarafındau icra ,.e imtihanm yevın ve 
sureti icrası Katibi Umumi vasıtasile ilan olunur. 

MADDE 4 - Müdür 
ınekatibi aliye veya lise 
tarafrndan yapılacak imtihan 
bilen tercih olunur. 

muavini fransızcadan tercümeye muktediı-

mezunlan arasmclan Kütüpaııe Encümeni 
ile bilmüsabaka tayin ve müteaudit lisan 

İKİNCİ F ASIL 

Kütüpane vezaifi 

MADDE 5 - Kütüpane vezaifi berveçlıi atidir : 
1 - Kuyudat, tertip ve teftiş : 
Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfikan mevcut asarın ınevrude, 

hecai ve tasnifi knyudat ve fihristierinin yapılması , ııumaralaınak ve 
etiket vaz'ı ve asarm fihriste nazaran tasnifi ve usulü ınüttehaze 

veçhile husnsi mahallerine vnz ve tertibi ve muayyen zamanlarda 
kütüpanenin teftişi 

2 -İhzari muamelat , 
Tetebbüatı teşı·iiye için istenilen kanun, nızaınname ve bunların zeyil 

ve tadilatı ve mütefeni esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecnebiyeyi 
ve asar ve vesaikı saireyi cem ve ihzal' ve Türkiye kanunlarmııı 

kütüpaneye mahsus . fihristi umumisini tanzim ve aledelevam kanunların 

tebeddülat ve ilavat ve müzakeratını takip. 
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3 - Mnıımelatı kalemiye: 

lGitüphaneye uluian eserlerin zeyil Ye mabadini ve yeni <;ıkan eserleri 
takip ile alınması lftzıın gelenleri ve tecdit olunacak aboneler kütüphane 
E ncümen ine arz YC eııcüıneıı ta ı·afında n tedarik i ta karTÜr edenlerle kütüplıa
neye ait eııcümcııin diğer· mukarrcratı hakkında icap eden muameleyi ifa ve 
intaç ve kütüphanenin ıuuhaberat ve kuyudatr kalemiye ve dakt.ilografi
siııi ve kütüphane istatistiklerini İcra ve kitap<_:ılarıı olan hesabatı kayit ve 
tedi,re edecek nıebaliğin muamelesini ihuır ve heyeti idıueye ;ırz ,-c 
encümeııleı·den alııınıı eserlerin iadesini temin. 

4 - V csnik ve neşriyntr teşriiyenin cem ve mübadelesi, 

Büyük Millet ..\leclisine ait zabit cel'ideleri, esbabı ımıcihe muzbatıı

ları Ye kanun lftyihalan Ye müfredat bütçeleri ve saire ile Hükfıuıet.iıı 

ııeşriyatı resuıiyesiııi Ye gazeteleri e em ve ko1leysiyoıılarıııa ila ve ve ec
ne bi parlaıııentolaı·ile Büyük Millet Meclisinin neşriyatınr mübadele ve ınev
eut vesaikııı kuynclatrm t;ınziın ve muha-faza . 

MADDE (j - :Yiüdür maclclei sıılifetle ınezkfu· vazaifin heyeti uıımıniye

sile mükelleftir. i\luaviıı işbu vazaifte müdüre ınuııvenet ve talimatname ve(i
hile kuyudnt ve ~san tertip ve taııziın ve ınüdül' tamfından irae olunacak saiı· 
hidematr ifa ile nıuvazzaftH·. 

Müstahzir kütüphanenin hideniatı dahiliyesini ve mevcut kitap ve saire
nin Ye alfıt ve lev:ıznnmr tathir ve mulıafazasrııı ve gazete ve r·isalelel'iıı ihza
nııı ve ki.i.tüphaneyi ıu;ıp kapamak g-ibi 'sair hideınııtr ifıı eyler. 

Kütüphanede nıüstahzirdeıı başka lüznmu kadar hadeıne vnrdır. Bunlar 
kütüphane ac::rk i kcıı ve müdürün ınal üııw t ve ınüsaadesi olmada ıı kütüplıa ne
haricinde meclisin diğ·er bir hizmetile tavzif edileınezler. 

MADDl<J 7 - Biiyük Millet Meclisinin tabr ve t.evzi olunaıı enak ve 
vesaikrııdan IJeşer nüshasr ve meclis namıııa olarak Katibi Umumilik nıakamr
ııa veya evrak kalemine gelen sair vesaik ve asardıııı iki.şer ııüshası daima ınii
talea.yıı aı·zolumııak ve .ihtiyac; kollel\siyoıılarma ilave edilmek üzere lUtibi 
Unınınl tıınıfınchın kiit.üpluıneye gönderilir. 

Kütüphane ıııüdürü heı· sene, kütüphaneele kolleksiyonu yapılan ve Meclis 
nıznaınesiııe dahil olanık tevzi edilen matbualarııı ınuntazıını fihristini yapa
rak kütüphane fihristine zeylen ilave eder. 

MA DDB 8 -Kütüphane müdürü ecnebi parlfuuentolara mübadeleteıı göıı
deri lect"k Büyük Millet Meclisi neşı·iyatııım cins, mikntr ve mahalli irsalirıi 

bidaycten Katilıi Umumi ile tesbit n bunları mathandan alarak nıuhtassun

l t"hleriııe irsnl ecleı·, lm baptaki muluılJeı·at dosyası kütüphaııeye aittir. 

Ecnebi parlaıııeııtolanııa gönclerilerek işbu vesaikın perakendeleri rapt ve 
teelit ve sennayeler·i fl'aıısızeaya t('r·ci.iıne ve üzerlerine tahl'it' olunur. 

MADDE 9 - Bilınnkabcle Büyük Millet Meclisine gelecek vesaiki ecuebi
ye ki:itüplıaııeye teısliın n ki.itiiplıaııecle her memlekete mahsus olanları ayrı 
deftere kaydedildikten soma ayrıca t;ınziın edilerek fihriısti de kütüphane 

i' i hristin in vesa i kı ec ııebiye k ıs ın ına i l[t ve ten tabedilir. Bu vesaikten biri encü
ıuenler tarafııı.daıı hasbellüzum tercüme ettirilmek isteııilirse Katibi Uınunıi

lik~;e icra et.tiriliı·. 
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l\IADDE 10 - Kütüphane müdürü kütüphane cnriinıcııinde müzakere edi
letck menıdı ihzae ve kitabet vazifesini ifa eder. 

:MADDE 11 - Her iç;tim:ı senesi bidayetinde kütüpnne müdürü ki.itüpa
nedeki asarı biı·el' biree teftiş eder, z:ıyi olanları ve suret i ziym kütüpane 
eııc·i.imenine a r·7. ve encii.men kar· :ı ri! e zayi ııi.isha In ı· yeniden işti ı-a ve zıyna se
lı ep olanlnrdiııı bedelleri t:ıhsil olunur . 

ÜÇÜNCÜ FASIT .. 

Kitaplarm sureti iştira ve teslimi 

MADDB 12 - T\.ütüpane Encünıeni k:ınırr olmadan kütüpaneye mahsus 
eser celp ve iştirası memnndur. 

Eucüınence alrıımasr tekarriü- eden as:ınn aleltısul kararı tanzim olunur. 
nu karar almacak şeylerin ıni.ifredntrnr ve malflm ise fiatı da ınuhtevi 

olur. Ancak bundan sonra Kütüpaııe :Müdürü. bu kitapları sipaı·iş eder ve 

bedellerinin tesviye olunınasma ınüsande iç;iıı Heyeti İdareye müracaat ve 
bayiden alacağı iştira senetlerini '' eya fatnnılarrnı lef ve kitapların kütüpa
neye teslim olundnğunu şerh ve imz<ı ederek muhnselıeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye veya irsal olunur. Eğer berveçhi 
peşin para irsal ve tediyesi iktiza ederse bu bapta Heyeti İda re Muhasebe 
1\IIüdürüııün muvafakatile meblağı nıe ı:kılru vezneden alıiz ve gönderdik-

ten sonra bankndan veya postaneden alacağı makbuzu muhasebeye vererek 
muvakkat senedini istirdat ede r. lştinı olunan veya hediyeten gelen eserler 
veya listesi encümen reisinc irae olunur. 

MADDE 13 - Kütüpaneye gelen her eser kırk sekiz saat zarfmda kayele 
ve fihriste ge~iri l ir. Çok miktarda bitden gelen kitap ve nsaikin kırk sekiz 
sant zarfmda tıısııif ve kaydına ba~laııılımısı lazımdır. 

DÖRDÜNCÜ F ASIL 

Mevadı müteferrika 

MADDE 14- Büyük Millet Meclisi Kütüpanesi eyyanu resmiyei tatiliye
den maada her gün sabapla n dokuz buçuktan akşam beşe kadar ve Meclis 
devam ediyorsa cel:;eııin hitmıuna kadar ııç:ıktır. Meclis mün'akit iken 
ld.itüpane Encümeniııce veya H eyeti tdarece tekarrür ederse cuma günleri de 
ki.itüpane ki.işat olunur·. Bu takdirde kütupaııe ıneınurin ve müst<ıhclemini 
münavebeten gelir] er. 'ra til esııasrııdıı Meclis memurlarmlll devamı hakkıncln 
ittihaz edilen usul kütüpane memurini hakkmda da caridir. 

MADDE 15 -Açık bulunduğu zamanlarda l'jtüpnneyc ınebuslaedan ına

adasmm girmesi ınemnudur. Katibi Umumi her zaman ve Meclis memurları 
vazifeten girer ler. 

MADDE 16 - Mensup olduğu vekiilct veya daireleri tarafından 

resmen müracaat üzerine Heyeti Idareden talıril'l müsaade almak şartilc 
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zevatı saire dahi kıraat salonunda mütalea edebilirler. Lakin bu müsaadenin 
itası mütalea edilecek asar ve vesaikin Meclis kütüphanesinden maada diğer 
kütüphane! rde bulunmamasma mütevakkiftir. 

MADDE 17 - Kıraat salonunda kitap İstiyen zevat kitap talebine mahsus 
puslaya kitabın rümuz ve numarasını ve unvanını ve zirine kendi ismini yaza
rak memuru mahsusuna verir. Bu pusla istenilen kita bm yerine vazolunarak 
kitap dolaptan çıkarı lır . lstenilen her eser için ayrı pusla yazılır. Kitabm 
iadesinde pusla da sahibine verilir. 

MADDE 18 - M()busan kütüphane için mübayaasını arzu ettikleri asarm 
isimlerini luraat salonunda mcvzu deftere kayit ve zirini imza ederler. Kütüp
hane Eııcümeninin ilk içtimarnda tahsisatı mevcude nazarı dikkate alınarak bu 
bapta bir karar ittihaz ve neticesi münhasıran mezkur deftere ve talebin zi
rine tahrir olunur. 

MADDE 19 - Kütüphaneye gelen eserler sürati mümküne ile teclit ve cil
din üzerine Meclis kütüphanesine ait olduğu işaret ettirilir. 

MADDE 20 - Kıraat salonunda encüınen toplanması ve yüksek sesle rııü
nakaşa edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatrlması memnudur. 

MADDE 21 - Her intihap devresi iptindasmda kütüphane fihristi tabedi
lerek azaya tevzi ve her encüınene bir nüshası ita olunur. 

MADDE 22 - Kütüpane memurin ve müstahdemini yedi emanetlerine 
mevdu ve kütüpancde mevcut asar ve levazrm ve eşyanın muhafazasite mü
kellef ve m es 'üldürler n her şeyi yerli yerine koymadan müfarekat ede
mezler. 

MADDE 23 - Müdür, vazifesini ifa ile beraber maiyetinin de vazifedeki 
devamına ve kütüphane mesaisinin tensik ve tanzimine ve nezafet ve tathi
ratının teminine dikkat eder. Maiyetiniıı mucibi tevbih ve nıücazat ahvalini 
ve şayanı takdir ve taltif mesaisini nazarı itibare aımmak temenrusile heyeti
idareye arzeyler. 

MADDE 24 - Müdür, hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen va
zifesine gelemiyecek olursa heyeti idareye arzı nıalumat eder ve nıaiyetine 

bu gibi mazeretlerden dolayı ancak ayda üç gün için verebilir. Daha ziyadesi 
için heyeti idarenin müsaadesi lazımdır. Bila müsaade devam etmiyenlerin 
maaşıııdan lustelyevın icra edilmek üzere müdürün heyeti idareye beyanı key
fiyet etmesi mecburidir. 

MADDE 25 - lşbu nizamnamenin tatbikina Kütüphane Eneümeni ve He
yeti İdare nezaret ve lüzuın görülecek tedabir ve saireyi ittihaz ederler. 

BEŞİNOİ FASIL 
... 

Sureti tertip ve tasnif 

MADDE 26 - Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi için esasen üç kayit 
tutulur. 

Eevvelen, mevrude kaydi, 
Saruyen, Hurufu heca tertibile kayit, 
Salisen, Mevzu itibarile kayit, 
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MADDE 27 - Mevrude knydi defteı·i berveçhi ziı· tanzim olunur: 
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İki sütundn sene i mal iye iptidasında (1) den başl amak üzere sıra numa

rası tahrir olnnacaktu·. Senenin son iki rakanıile sıra numarası kitabrn 
mevrude numarasını teşkil eder ve hem kitabın unvan sayfasına hem de 
hurufu heca kaydına tahrir edilir. Mesela : Kitabııı unvan sayfasmda ve 
yahut kayitta 125 numarası görülür ise mezkür kitabın 1333 senesinde 
kütüpaneye alındığı ve 1332 senesi mevrude kaydına 125 mımaraya müracaat 
olunciuğu halde ne suretle tedarik olunduğu tafsilatı görüleceği anlaşrlrr. 

İkinci sütunda kitabın kütüpaneye girdiği tarih yazılır. 
Üçüncü sütunda muhtasaran ınüellif, nnvan, kaçıncı tap, adedi ci lt , mahalli 

tap, senei tabı yazılır. 

Mesela: Refik Ahmet, tarihi umum1, Dersaadet 1328 ve yahut Ata «~h 
tarihi osmani, ikinci tap, cilt 2 - 8 Dersaadet 1330. 

Dikkat edilmelidir ki bir eserin bir kaç ciltten ibaret olursa olsun yalnrz 
bir mevrude numarası olur ve fakat ayni numara her bir cilele yazılır. 

Mabaitli asar ve resaili mevkute ve emsali için her bir tam cilele bir verut 
numarası vazolunur. 

Dördüncü sütunda eser kaç ciltten iharet ve kaç mücell et içinde ise ikisi
nin adedi de tahrir olunur. Mesela sek iz ci lt olarak telif olunan bir eser 
dö rt mücellet içinde ise 8/4 sureti işaret olunur. 

Beşinci sütunda kitabın mücellet olup olmadrğr tahrir edilir. Kitap 
mücellet ise (C) terkim olunur. Değil ise t.eclit. edilineiye kadar sütun boş 
kalır. 

Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılrı·. 

Mübadele = B, hediye = H, işt i ra suretile yeni ı se 

ise= A. 
Ş. ve miistamel 

Yedinci sütunda fiyat neşrine ve sekizinci sütunda fiyatı ba l iğe yani mal 
olduğu f iyat terkim olunur. Dokuzuncu sütun da ki ta bm mazmununa göre 
sınıfı t ahrir olunur. 

MADDE 28 - Mükerrer tediyatta bulunalmamak üzere kryme~i tediye 
olu nan asarın :fiyatı baliğa sütununa sürhle (S) hal'fi vazolunur. 

MADDE 29 - Cüz cüz neşrolunan asarm bitamma ve resaili mev
kufenin bir cildinin itmamma değin asrl mevrucle defterleri haricinde tutu-
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cak muavin bir kayde ithal 
kayit hurufu heca tertibi 
dilmiş listelerden ibarettir. 

ve cüzler ayrı rafa konulur. Bu muav1n 
üzerine diziimiş ve klasör derununda ceme-

MADDE 30 - Her bir kitap mevrude kayeline ithal olnmn· olunına ı 

mcvrude numarası kitabın unvan sayfasma işaret edilir. 

MADDE 31 - Hurufu heca tertibile tutula cak kayit fiş üzerine usulü 
atiye dairesinde tanzim olunur. 

(1 ) Her bir eser için 12 1 j2 X 7 ,;s santimetre ebadında ihzar olunacak 
kartlardan birine ve ki fayet etm ediği takdirde yukarı sağ höşrye müte
selsilen sıra numarası vaz 'ile kafi miktarda kart ilavesile her bir eser için 
bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 

(T) Muhtelif unvanı havi müteaddit eserlerden müteşekkil memurlaı· 

ve emsali için umumuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı gibi aksaım 
için birer tali fiş yapılır. 

(S ) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tall fişl erde de esas fişlere müracaat 
işaretile muhtasaran kayit icra olunur. 

MADDE 32 - Fişler beı·veçhi zir doldurulur: 
(1) Birinci satırda müellifin ' ismi yazılır. İsim mümkün olduğu kadar 

kamilen tahrir edilir. 
(B) Bir eserin ınüellifleri müteaddit ise birinci satıra ilk isim ve 

altındaki satıra diğerleri yazılır. :Mesela Necip Asrın ve Memet A"rifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım Necip YC altmda Arif 
Meınet ve tali bir kartta: 

Arif, Memet 

Osmanlı tarihi 1331 

Asrın ve Arif Osmanlı tarihine müracaat 

(T ) Müntahabat, naşirin ismilc kaydolunur. 
(S) Unvan kamilen tahrir olunur. 
(C) Müellifin rütbesi , işgali ve diğer asarr varsa bunların müellifi oldu

ğuna dair ibareler tayyolunur. 
(H) Kitabın sayfa adedi ve ebadr nihayetinde yazılır. Bir eser müteaddit 

ciltlerden müteşekkil ise kartın nihayetinde tadat edilir ve her bir cilt için 
ayrıca bir satır ifraz olunur. Ciltl erin ayrı ayrı nnvanları var ise unvanıarı 

dahi ayrr ayrı gösterilir. 

İktısat 
( Vağncr Adolf ) 

llmi iktisat 5 Ci lt Hlyipriziğmol 1895 

Ci lt ı Ci lt Mukaddeme 
Ci lt 2 Ci lt Vergiler 
Ci lt 3 Ci lt Ticaret ve ziraat 

~-
Ci lt 4 Ci lt Sanayi 

,. 
Cilt 5 Ci lt Maliyat 

İki cilt bir arada tedit olunduğu halde balada gösterildiği veçhile kavis 

ile irae olunur, 
Bir eserden miiteaddit nüshalar olursa yalnız bir kart tanzim olu-
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nur. Bu nüshalarrn tabları veyahut neşiı·l e ri muhtelif ise tab 'ın adedi, naşir
leri ismi ve tabın senesi de gösterilir. Şu kadar ki mazmunu nüshadan 
ııi.i.shaya farklı ise yani tadilat icra edilerek yeniden telif olunmuş ise her bir 
nüsha için nyn bir fiş tan zim olunur. 

(D) Esas kartmda mevrnde numarası ve mevzu tertibi üzere ınmf ve 
lmmn rumuzu ile numarası vazolunur. 

l\fevrude ımınarası var ise bu ııumnm dahi terkim olunur. 

(Z) Resaili mevkute , neşriyatı t eşriiye, tisarr mulıita misillıl 

ınüellifi olmıyan eser·in hmufu heca tertibi noktai nazarındaıı 

yerine eserin unvanı geçe r. 

muayyen 

müellifin 

(R ) Eserin sayfa adedile eb ':ı dı güste riliı·. Eh'adr bervec;hi zir ter·kim 

olunur: 

Kitabın zahrr lede lnı esa ha anlaşılac::ığı .-eçhile irtifaı 20 santimetreye 

k adar olanlar sagiı· = S, ve 20 den yukarı 30 santimetı·eye kadar vasat 

= V, ve 30 dan fazla olanlar 1{ebir = K tesmiye ve bu rümuz fişte sayfa 
adedinden sonra kavis içine konulur. 

(Z) Her bir cildin ilk ve son sayfalm·ı damgalanır , sayfa ndeeli yüzü 

ıni.itecaviz olan c iltler·in kuru mühür ile 99 uncu sayfası dahi clamgalanrr. 

Atlaslar, haritalar ve mütefenik res im lrvhalnrmm her biri kuru mühür il e 

damgalaıur. 

MADDE 33 - Fişler müellif ismi tertibilc hurufu hoca sırasında kartlara 

mahsus gözlerde hıfzo luınır. 

MADDE 34 - Kitaplarm mnhtcviyatına göre bervcçhi zir srmflara taksim 

,.e hİzasında bulunan harfl erl e yadolnnm. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 
(9) 
( J O) 

!lahiyat 

Tarih 

Coğrafya 

N eşriyatr teşri iye 

Hukuku esasiye 
İktısat 
Asarr mulıita ve !'esaili nıHkutei nınnıniye 

Ka va nin 
Lisaniyat 
Asarı mütenevvia 

I 
H 
c 
R 
s 
A 
u 
K 
L 
M 

·MADDE 35 - Bunlanlan her :ııııf bervr~ hi zir kısrınlaı·a aynlrr ve keza . 

Jik harflet·l e tari f olunu ı · , ol Yec:hile ki hirinri hm·f sımfr ve ikinri harf kısmı 

gösterir. 

lLAHlY AT ( A) 

(1 ) Asaı·r mnhita ve t·esaili mevkute 

(2 ) Tefsir 

(3) Hadis 

(4) İ l mi kelaın , hikmet , ta savvnf 

TARIH (1') 

(1) Asarı ınnhita ve t'esaili mey]nıte 

(2 ) Tarihi umumi 

I. T 
I. F' 
J. s 
I. A 

H 
H. U 
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(3)' Tar hi ls lam H. I 
(4) Tarihi Osmani H. K 
(5) Tevarihi hususiye H. H 
(6) Teracümü ahval H. c 

COGRAFYA (C) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute c. T 
(2) Seyahat c. s 
(3) Coğrafyayı siyasi ve iktısadl c. c 
(4) Atlas ve haritalar c. H 

NEŞRlY ATI TEŞR11YE ( R) 

(1) Zabrt cerideleri R. z 
(2) Kanun layİhaları R. K 
(3) Encümen mazbata.ları R. T 
(4) Bütçel~r R. B 
(5) Malumatı ihsaiye R. s 
(6) N eşriyatı mütenevvia R. M 

HUKUKU ESASIYE (S) 

(1) Asarı muhita ve resaili mevkute s. T 
(2) Hukuku esasiyei umumiye s. u 
(3 ) Hukuku esasiyei hususiye S. H 
(4) Hukuku idarei umumiye ve hususiye s. R 
(5) Hukuku Beynelmilel ve ınuahedat s. M 
(6) Siyasiyat s. s 

lJCTISA'l' ( A) 

(1 ) .Asnrı muhita ve resaili mevkute A. T 
(2) ! çtimaiyat A. c 
(3) İktısadiyat A. K 
(4) nmi mali A. L 
(5) Bütçe A. B 
(6) İstatistik A. s 

ASARI MUHlTA VE RESAlLI MEVJCUTEl UMUMlYE (U) 

(1) .Asarı muhitai umumiye u. T 
(2) Resaili mevkutei umumiye u. R 
(3) Y evmi gazeteler u. G 
(4) Takvim ve salnameler u. s 

KAVANlN (K) 
., 

(1 ) Asarı muhita ve resaili mevkute K. u 
(2) .Asarı muhita ve resaili mevkute K. u 
(3) Fıkih ve şeri K. K 

(4) Felsefei hukukiye K. F 



(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(ll) 
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Tarihi hukuk 
Hukuk ve kavanini medeniye 
Hukuk ve kavanini cezaiye 
Usulü muhakematı cezaiye 
Ceza muha.keme usulleri 
Hukuk ve kavanini ticaret 
Kava.nini İktısadiye 

LlSANlYAT (L) 

(1) Asan ınuhita ve resaHi mevkute 
(2) Sarf ve na.hiv ve mantık 
(3) Kamus ve lugat 
( 4) Edebiyat 

ASAR! .MÜTENEVVlA (M) 

(1) Asarı mütenevvia 
(2) Ulumu tabiiye 
(3) Ulumu riyaziye 
( 4) Askeri ilimler 

Şekil : :2 
S. B 1 Storm 

K. T 
K. D 
K. c 
K. s 

K. M 
K. R 
K. L 

L. T 
L. S 
L. K 
L. D 

M. M 
M. T 
M. R 
M. A 

S. B 606 

S. B 606 (A) 
S. B 606 (B) 

ı 25,33 r Bütçe, 5 inci tabı, Paris, Urus Kumpanyası 
sene 1905·608 [V] 

345.34 Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
305,35 Keza üçüncü nüsha yedinci tıı.bı 909 

MADDE 36 - Müteaddit nüshaları havi bir eser mesela stormun bütçe
sinden üç nüsha bulunur ise ayni smıf 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 mnayyenede neşrolunan asar ve resaili mevkuta 
evvela sıra numarası ve badebu sınıf ve kısmı mübeyyin rumuz ve badebu 
eserin birinci cildinden itibaren müteselsi len adetler konulur. Mesela 
Meclisi M ebusan za brt ceridelerinden birinci cildine 15 R. Z. - 1 ve ikinci 
cildine 15 R. Z. - 2 ve ikinci cildin bir ikh1ci ııüshasr var ise 15 R. Z. - A ter
kim olunur. 

MADDE 38 - Ber minvali maruz 'fişler tasnif olunduktan sonra her bir 
kısım için bir takımı elsinei şarkiye, diğeri elsinei garbiyeye mahsus üçer 
liste tanzim olunur. Listelerin 33 X 1/2 santimetre ebadında varakalardan 
teşkil ve bir klasör derununda hifzolunur. 

Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçüncüsü sagir hacmmda olan 
asar içindir. 

· Listelerin başmda birinci satırda şarkiye veya garbiye ve ikinci satJrda 
sınıf ve kısllll hizasmda hacmi yazılıdır. Liste, arzan dört sütuna taksim olunur. 
Birinci sütuııda yukarıda sınıf ve kısım rümuzu ve bunun altmda mütesel
silen sıra numarası, ikinci sütunda müellifiıı ismi, kitabm unvam, mahal 
ve tarihi tabı, üçüncü sütunda adedi cilt ve dördüncü sütunda mevrude 
numarası yazılır. 
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MADDE 39 - Mczkur listelere f;ıra numarası yaz 'ı ic;:in kaidei ıltiyeye 

riayet olunur: 

Elsinei şaı·kiyc ilc yazılan kitapların hacmi kebir ise 1 den başlar 99 za 
kadar devam edeı·. Vasat ise 100 den başlar 249 za kadar devam eder ve 
sair ise 250 den başlar 499 za kadar devam eder. 

Şekil: 3 

Elsinei garbiye 

Kavanin, asan muhita ve 
resaili mevkute 

~=======~~===-'-
K. T. 

6 43 
Pozentr Kamusu kavanin 1 2 i 105,33 

Berlin 1909 

MADDE 40 - Bu listeden mütehassrl rümuz ve erkarn eserin hüviyctini 
tayin eder. Mesela şeki lde gösteri len kitabın işareti K. T. 643 olacaktır . 

Listelerin ikmalinde her bir cscı·in rüınuz ve erlmmı ve cserc mahsus fişin 

sağ hamişinde üst cihctinde tahrir ve kezalik o eserin unvanı sayfasına terkim 
olunur. 

MADDE 41 - Yuvarlak glase kağıdından mamul etiket üzerine 15 inci 
maddede mezkur rümuz ve erkarn yazılarak etiket kitabın zahrma yapıŞtırılrr. 

Hacmi kebir olan kitaplarm etiketi yukarıda, vasat olanlar ortada ve sağir 
olanlar altta ilsak olunur. 

MADDE 42 - Zahrı etiketi istiap edcmiyceek raddcde dar olan kitaplara 
etiket sağ kabm zalırma karip bi r mahallinde yapıştırılır. 

MADDE 43 - Esel' kaç ciltten ihal'et olursa olsun her bir cilllin zahrına 
ayni rümuz ve numarayı lıavi etiket yapıştırılır. 

MADDE 44 - Sınıfları mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yer
leştirmek üzere dolaplar ihtiyaca göre taksim ve sınıfın ismi dolaplarrn haricine 
terkim olunur. 

MADDE 45 - Kitaplar nmumiyctl e alt raflardan bilipticlar sağdan sola 
evvela kebirlcr, badehu vasatlar ve nihayet sagirler dizilir. 

Her bir sınıfın kısımlan birbirinden tefrik edilir ve yeniden nrit olacak 
kitaplar konulabilmek iizer~ aralannd~ki hali yerler bırakılır. 

:MADDE 46 - Atlaslar, haritalar, büyük resimler YC fedca l fıde büyük 
kitaplar ait olduğu smıfm dolapları altında mevcut gözler derun 'J il<.i konulur. 

MADDE 47 - Raflarda cvvelil irae olunan, saniyen mcfkut olan, salisen 
hacmi biiyi'tkliiğünclen veya sair csbaptan dolayı muayyen olan yerin gayri 
bir dolapta rabian verilen kitaplar yerine kitap zahrı şeklinde sade beyaz 
tahtadaıı imal olunan bir levha vnz Ye üze rinde kitabın etiketi konulur. 
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MA.DDE 48 - Kıraat salonunda mütalea için kitap talep olunduğu halde 
zirele şekli muharı·er pusla -iüı olunacaktır: 

Kitap talebine' mahsus pusla 

Rnmuz ve Müelli -
Kitabın Adet Mülahazat 

fin ismi 
unvanı 

ci lt numarası 

ı 

ı . 1 

i 

ı. 
li 1 

Talibin ismi ve mahalli ikameti: . .. ....... ...... . 
Tarihi: ............. . 

MADDE 49- !stiare için ldtap talep oluncluğu halde zirele şekli nıuharrer 
pusla imza olunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi kütüpanesiııden istiare olunan kitap senedi 
Rumuz ve mınıara ..... . 
Müellifin ismi ... .. ... . 
Müddet ................. . 

İmza: ...... . ... . 
Meşguliyet: .......... . . 

Mahalli ikamet: .......... .. . 
Ta.rih: ............. . 

MADDE 50 - taresi arzu olunan kitap bulunmadığı veyahut iade 
olunduğu halde maddei sabıkada beyan olunan senet sahibi imzaya 
iade edilir. 

MADDE 51 - !are senedi hıfzmdan evvel idare defterine kaydolunur. 
Mezkur defter zirdeki şekilde olacaktır: 

Sahibi imzanın ismi 
ve mahalli ikameti 

' Eserin 
1 unvanı 

Adet 1 

ci lt 
Tarihi 
iade 

Tarihi I M~ddeti 
iare 1 ıare 

ı 
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1\IADD~ 52 - 'l'cclit için .kütüphaııeden mücellide kitap verildiği halde 
zirde şekli gösterilen m üce!! it defterine kaydolunur. 

Mücellit defteri 

Tarihi ita Adet 
Un van 

Tarihi !Kıymet i Mülahazat ci lt iade teclit 
-

. 
Unvan sütununda kitabın zahrmda basılacak ibare yazılacaktır . 

Kıymeti tecl it ınüccllidin hesalır tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

MADDE 53 - Ayni şekilde tanzim olunacak pusla mücellit tar&fmdım 
imza olunarak hifzedilir. 



B - Heyeti Umumiyenin mesai huUssası 

.... 
Dördüncü devre, 4 - V - 1931 de reisi sin İstanbul Melıusu Alıdülhak Harnit Beyefendinin aşa

ğıdaki nutku ile açılmıştır : 

Azasmın en musınni olmak sıfatil e Büyük Millet Meclisini küşat ediyorum. Fakat bilir
misiniz muhterem efendilerim ; bu benim. için ne eşsiz bir mazhariyettir. En yüksek kürsüden, ta
rihin en büyük milletini ve bu milletin en büyük adammı alkışlamak saadetine ermiş nadir :fani
lerdenim. Mazi ve istikbale ait bir çok muvaffakiyat ihraz etmiş olan Heyeti Celilenizin bu devrei 
içtimaiyede dahi ayni muvaffakiyatı idame ederek haizi mübahat olmasını can ve dilden temenni 
ederim ve eğer huzurunuzda layİkile arzı şükran edemiyorsa ~n kusurumun kemali sinnime 
bağışlanmasını da ayrıca dilerim efendilerim ( Şiddetl·i alkış lcı ı · ) . 

Badehu Azayi Kiramm tahlifleri yapılmış ve müteakiben Meclis Reisi iııtihabma geçilerek Balı• 

kesir Mebusu Kazım Paşa Hazretleri 1924 den beri sekiz~nc i defa olarak 285 reyle ve müttefikan 
reis seçilmiş olup Müşarileyh Hazretleri şiddetli alkışlar arasmd a riyaset makamını işgal ederek : 

Muhterem arkadaşlar ; gösterdiğiniz itimada t<~şekkii.r eder im . Tevdi buy urduğ·ıınu z şerefli ve 
ehemmiyetli vazifeyi teveecühünüze layık bir surette yapınağa çalışa cağım. Cümlenizi hürmetle 
selamlar ve muvaffakiyet dilerim (Şiddetli cılk1şlar,Allrıli mıımffak et sin sesleri ). 

buymmuşlar ve Riyaset Di vam da seçilelikten sonra Reisi cümhur iııtihabatma geçilmiştir. 

Aşağıda aynen dereolunan müzakere neticesinde Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal Hazret
leri üçüncü defa olarak 289 rey il e müttefikan Reisicümhur intihap olunmuşlar ve bu sıfatla ant 
içmişlerelir: 

Halil B. ( İzmir ) - Reis Paşa Hazretleri! mü- istimal eder. Meclis Hüb1ıneti h e r· vakit muroka
saade buyurur musunuz~ Reisicümhur intihabı be ve iskat edebilir. 
hakkında bazı maruzatta bulunacağım. Bu demektir ki ; icra meselesinele ilk söz Hükı1-

Bendeniz Teşkil atı Esasiye kanununu tetkik et· metin, son söz Meclisindir. Hükümet icrayı yapar, 
tim. Şu kanaatİ hasıl ettim ki Reisicümhurun inti- Mef' li s murakabe eder . Son söz onundur. İcrayi 
habı Büyük Millet Meclisinin devrei intihabiyesi- h::yc-ni nıe tasv ip eder, beyenınezse tasvip etmez. 
nin sonu olan te~ıı·inisani bidayetincle yapılmak Re i sicümlnınm iıı tihahma ta allfık eden road
zaruridir. Mesel e çok mühim olduğu için müsaade d eye gelince: 31 inci madde şöyledir: '' Türkiye 
.tıuyrulursa kanaatlerim i arzedeyim ( Kii.1·siiye ses- Re isi cümlıuru Büyük Mill et Medisi H eyeti Umu-
le?·i ). miyesi tarafından ve kendi a zası meyanmdan bir 

Reis - Kürsiye buyurun söyleyin. intihap devı·cs i için int ihap oluıım. Vazifei riyaset 
Halil B. (İzmir ) - Efenelim; dün Reis Paşa yeni Reisicümhurnn inti h abına kadar devam eder. 

Hazretlerinden bir Tcşkilfıtı Esasiye kanunu i st ir- Tekrar iıı tihap olunmak caizdir ( Gii.?'iiltüler). 
ham etmiştim. Lı1tfettiler, kanunu t etkik ettim, Efendim müsaade buyurursamz çok mühim 
Bcnclenizce kanunun maddeler i <:ok sarihtir. 

Kanaatimin istin~t ettiği maddel eri müsaade 
buyurursamz okuyayım. 

Yedinci madde - Meclis icra sal!lhiyetini keıı
dj taratmdan müntahap Reisicümhur ve onun ta
yin edeceği bir İcra Vekilleri Heyeti marifetil c 

olan bu meselede eğer i <: tilı adımda hata varsa ben ele 
ekseriyetin rcy iıı c elbette iltihak ederim. Fakat 
mesel ey i <:Ok nıühim tel5 kk i ettiğim için şimdi -ar
zedeceğim izahatla Meclisi Alinizi rahatsız ede
ceğ·inı . Sükünetle dinlenmesini rica ediyorum. 

Meclisin dev ı·e i intihabiyesinc ait olan mad-
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de de sarihtir. Bnıın okumağa lüznm görınüyo-ı şahsiyeti ınuhteremenin tabii bu mülahazala
rum. Bütün aza bilirler, müddet dört senedir. rıınla bir aHilut ve münasebeti olamaz. Benim 
Şimdiki int.ihapta fevkalade intihaptır (11'evkcı- maksaclım Kanunu Esa ·inin bn makama temin 
lade intihcıp değil sesleri). Şin1,diki içti ma· fev ka- ettiği dört senelik istikrarın mahfuziyetidir. Me
Iade içtimadır ve Meclisin dört senelik dçvrcsi bnstnr, mebusluk değişince bu da değişmek lazım
teşrinisaniden iptidar etmek l azım gelir. gelir gibi, kanunda bir sarahat yoktur. ~elki ak-

Reisicümhur Hazretler i için maddenin saraha- sine sarahat vardır. Sarahati kanuniyeyi ve balıu
ten tayin ettiği müddet dört seııedir. Bu müddet sus benim çok kıymetli adclettiğim hükmü kann

·yüksek makanun ve yüksek saliihiyet in, haiz olma- niyi delalete müstenit fikirlerle tezelzüle uğrat
sı lazım gelen kuvvet ve istikrarın tcminatıdır. mamak lazım gelir kanaatindeyim. 
Biııae.naJeyh bu giin o dört sene ıikmal edilmemiş- Recep B. ( Kütahya ) - Arkadaşlar; nıuhte

tir. Eğer şimdi intihap yapacak olursak Teşkila- rem yeni arkadaşımız Halil Beyefendinin açtıkları 
tr E_sasiye kanununun, yüksek makamın kuvvet müzakere zemini, sözleri başlamadan evvel cheın
ve istikı'arı için va!';ettiği teminatı zayıflatmrş i ıniyeti haiz bir ınevzu değildi. Fakat ifadelerini 
.ve bu dört sene müddeti indirmiş olacağız. ı dinledikten sonra üzerinde hakikaten ehemmiye.tle 

Meseleyi bir de eliğer suretle tetkik edelim: tevakkuf edilecek bir mesel e karşısında bulundu-
Bu Meclisin devrei intihabiyesi önümüzdeki ğumuz kanaatine vardım ve bu sebeple maruzatta 

teşrinisaniden ·başlryarak dördüncü senenin teş- bulunmak lüzuınunu hissettim. Halil Beye-
~rinisani.sindc hi tam · bulacaktır. Halbuki önüm üz- fendinin ifadeleı·i Teşkilatı Esasİyemize ve bu Tcş

deki teşrinisaniye altı ay vardu. Bu gün Riyascti kilatı Esasİyede on bir seııelik miitekamil cfkiirm 
Ciimhur intihahnu yaptığımrz takdirde dört sene tesbit etmiş olduğu ruhu asliye tetabuk etmemek
müdelete altı ay daha zammctmiş ve biııaenalcyh tedir. O esasi kanaatimi arzetmeliyim: Muhterem 
Reisicümh:urlnk müddetini artırmış olacağız . : a rkadaşım esaslı bir nokta olarak Meclisin dev
Halbuki kanun sarahaten Reisicümhurluk müd-'ı re i intilıabiyesiniıı 4 sene gibi kat 'i bir müddetle 
detini dört sene olarak tesbit etmiştir . l3en bazı mukayyet olduğunu söylediler ve bunu kanunun 
rüfcka ile görüştüını onların ist inat ettikleri şey, 1 metnini okumadıkları bir maddesine müsteniden 
Reisicümhur olacak zatm Meclis .azasmclan olma- bir esas g·ibi ifade buyurdular. Şimdi bütün road
sı, mebusu bulunması ıneşrut olduğu ıneselesidir. delerini yeniden tetkika fırsat bulmuş olmakla 
Fakat dikkat etmek lazımdır ki kanun, Reisicüm- beraber bu kanunun hamuru içinele uzun müddet 
hur Hazretlerinin intihabı için \·asıf ve şart ola- yaşamış ve çalışmış bir insan sıfatile elimizde bu
rak mebusluğu koyuyor, 4 senelik müddl' tl bu- lnnan 'reşkill'ıtı Esasiye kanununda 'Türkiye Büyük 
na bağlamıyor. Eğer öyle bir -şey olmuş olaydı Millet Meclisinin devrei intihabiyesi 4 senedir di
tecdidi intil:ıapta nasıl ki Meclisin fevkalade iç- ye hiç bir kat,i metni olmadığım evvel emirde ar
timaıdır diyerek o müdcl.eti devrei intihabiyeye zetmek isterim. Bahis huyurdukları madde, zan
zammediyorsa Reisicümhmlnk müddetine de zam n€diyorum ki on üçüncü maddedir. Bu maddenin 
etmek lazım gclirdi. Kanun sari h tir. Başka ~em- ilk cümlesinin metni şudur: 
leketlerdcki manası clisolüsyon yani fesilı de- ( Büyük Millet Meclisinin intihabı 4 senede 
m ek olan teedidi int i hap keyfiyeti bir devrei inti- bir kere i cra olunur). 
habiyede bir kaç defalar tekerrür edebilir. Bu Bu maddede tesbit olunan f ikir normal Mcc., 
takdirde Riyaseticüınhur makamının kuvvet ve 1 is inti habınnı 4 senede bir yapılacağıdır. 
istikrarını Meclisin bu suretle tevali edecek olan Yoksa intihap devresinin 4 sene oldu
tahavvülatma tabi tutmak lazım gelir ki bu, zan-1 ğu değildir. Ayni maddede ve kanunun diğer mad
nediyonım, menafii csasiyci devletle kabili telif delerinde öyle fikirl er vardır ki bu hükümlere 
değildir. Kanaatim budnr. Bendenizcc kanun sa- göre tabii ahvalde 4 senede bir icı·ası lazım gelen 
rihtir, Bendeniz meseleyi mühim telakki C'diyorum. int.ihap bazan dört seneden fazla bir zamanda 
Maahaza ekseriyet benim fikrimi teslim etmez ve yapılabilir. Bazan da intihabın yenilenmesi ka
buna İstirak etınezse isabet orada ünis der ve ora- rarr verilerek Meclis dört .sened-en daha az devam . ' 
ya iltihak ederim. eder. Bu iki hal dahi ayni kanunda derpiş edilmiştir. 

Şunu da arzedeyim ki, taı·ihimiziıı milletimiz için Demek ki Büyük Millet Meclisi 4 sene için in-
bir eseri tali olarak başımızda bulundurduğ·u 

1 
tihap edilmelde beraber intihap devresi meınleke-
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tin yaşadığı siyasi hayata ve umumi ahval ve se- ir:in aynen hn güne intikal etsin? 
ra i te göre 4 seneden az olabileceği gibi bu müdde- Ve n için mi 1 l rt i ıtin iradesi ıı i temsil etmek üzel'e 
tin ayni şerait altmda beş seneye kadar uzamasr- ]ın gün intihap edilmiş olan meclis ayni kanunun 
da teşkilatı eRasiyedc sarahntlr kaydedilmiş esas- millet nanıma kendin e veı·diği hakkı: istimal ede
laı·drr. ı·ek Rei!iicümhurn in tilıap etmesin ve niçin yeni ha-. 

Kanunun lıi<; bir yeriııde (intilıap devresi 4 sc- va ve yeni şeraitiıı vücuda getirdiği meclisteki ze
nedir ) kaydı mevcut olmadığına ~··öre, Meclisin ah- ,·at içerisinden icra makinasım bizzat kendisi kul'
vali adiyede 4 senede bir intihap olunacağı hakkın- ınasm? 

daki hükme istinat ederek böyle bir netice çıkarmak 
doğru olmadığı, bu izahatıınla tamamen anlaşılmış 
oluı-. Esasen mı:vzu mcseleyi hal için yalnız mad
del orin, keliınelel'iıı üzerinde durmak dcğ·i l , dalıa 

ziyade milll bünycmizin tam ifadesi, 'l' cşkilfıtr Esa
siye kanunuıııu:mıı birinci kelimesinden son satırına 
kadur hl:!yeti mecmuasnıın ihtiva ettği ruhu esa
siyi mütalea et mek ve bu ı · uhıı eyi anlamak l azım

dır. Bu esasa göre malüınu Alinizdir ki ']'ürkiye 
B. M. lVI. inin 23 nisan 1336 tarihinde ilk toplan
d1ğr günden şimdiki 'reşkiEı tı Esasiye kanununun 
yazıldığı zaıııaua Ye nilıa.v!'t bu ıı;i.inc kadar vazn ka
mma h~kim obn ruh (espri) mi.iselsBI tekami.i.l saf
lıalaı·r arzedeı·ek kemalini bulmuştur. Bu tekanıü

li.in ruhn bu gün şerefl i bir medu olarak işgal etti
ğimi:; hu yüksek kününün başındak i lılvlıadu biı· 

!1aı>ool arak yazrhdır. Bu., ay1ıen Teşkilatı Esaı-ıiye ka
nununJ.a da vardır. Buda (']'ürkiyede hakimiyet bi
lakaydüşart mill etindir ) ibaresidir. Halil Beyefendi
nin okudnklarr yedinci ınalldeden iki madde yu
kanda, beşinci maddede ise . ( t eşri "i salalı i;·et ve 
icra kudreti B. lVL M. inde t ecel li ve temerki.i;, eder ) 
metni vardır . 

Şn l~a.lde B. M. l\1. icrai w teşrii saWıiyetini 

nefsinde cemetmiş bir nıüess Hl'i Aliycdiı·. l\leelis 
t c.ı:;ril knvvctini. bizzat kendisi kullanrı·. İcra] va
zifesini şn ve bn şerait ve usul dahilinLle intihap 
edeceği Reisicümhur ilc onun intihap eclecrği hü
kumet vasrtasil e yapal'. Fakat arkadaş l aı · , icra 
lmvveti tasavvur ett ikleri istikrar ic;in daima ye
ı·indc dmursa bu salahiyetin esası ilc müeehhez 
olan yeni Meclisin vaziyeti ne olud Bir meclis 
filan tarihinde intihap o l uıımuş, . tecdidi iııtihap 
kararını verini ş, g·itmis1 i e. Baska bir meclis ""Cl-. ' "' 
miş ifayi vazi fe etmeğe başlamıştır. O giden mec-
lisin millet narnma ifayi vazife salahi yetlcri nasıl 

ve nC' idise yeni meclisin de vazife ve salahiyctleri 
şymdrr. O halde yeni. mecliste mevcut olan bu 
İcra saH\hiyetini başka bir meclisin kurduğu icra 
cihazının elinde bırakmak Devletimizin esası o
lan ı:uh ve fiJürlerle nasıl .ka bil i telif ol nr ? '13n 
mrclisten, evvelki mecli sin kullandığı bir Jıak ne 

Arkadaşlar; bu fikri ri yazl bir noktadan da 
1 a lılil ederek Halil Bcyefendifliıı noktai nazal'ları

ııın mnsip olmadığını tebarüz ottirmek isterim. 
1\la l fınm Alinizelir ki , bil' meclis 4 sene için inti

hap olunur. Fakat bu gün olduğu gibi dördüncü 
senesinde değil ikinci ve hatta birinci -senelerinde 
dahi temelidi intihap için karar verebilir. Bu su
r·etle yeni gelecek meclis te meseHl bir veya bir 
bir· buçuk sene sonra tekrar yeni bir meclisin in
tiha bına lüzum görecek kendi kendini faaliyetten 
rskat edebilir. Demek ki bu suretle sabit bit· inti 
hap devresi dediklel'i 4 sene içinde üçüncü bir mec-
1 is filen iş başma geçebilir. Halil Beyin fikirleTine 
g-öre bu misalimizdeki ilk meclisin Reisicümhuru 
baki ·kalmak ve meclisten meclise intikal etmek 
icap ediyor. Halbuki o zaman alıkanı ve şeraiti

ne uygun noktai nazariarın vücuda getirdiği Re
isicüınhur, şera itin mütemadiyen ve müteselsilen 
değişmesine rağmen hep yerinde kalıyor demek
tir. 'l' cşkiH\tı Esasiye kanunuıııuzun, arzettiğim ru
huna g-öre buna doğru ı)azarile bakılabilir mi? 
Fazla olarak kanunda, böyle bir nuına çıkacak sa
ı·ih bir metinde mevcut deği l dir. Bizim rejimimiz
cl(', bizim Teşkilatı E sasiyemizde Halil Beyefendinin 
ehemmiyetle üstünde durdukları istikrar meselesi 
Meclisile, Reisicümhurile ve Hükumetile hep bir
ı ikte n azarı dikkate a lmmıştrr. 

Bu zemin üzerinde çok tetkik frı·satı bulunursa 
daha çok söz söylenebilir. Ruhu esası noktai ııa
zarmdan arzetmek istediğim fi kirler meseleyi te
feeruat üzerinde daha ziyade teşrih edecek mahi
yette uzun uzadıya ınütalea edilebi lir. Fakat bu 
izahatıını Halil Beyin kanaat ve noktai nazarına 
cevap teşkil etmeğe kafi olduğunu zannedi
yorum. Bjnaena leyh sözü u zatmayı lüzumsuz gö
ı·üyoruın ve muhterem arkadaşlarımın bu mesele 
üzerinde her iki maruzatı nazarr dikkate alarak 
karaı· vermeleı·iııi rica ediyorum. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) - Nizanmamei 
dahilinin bu hususa taallfık eden maddesini arzet
mek için söz isterim. 

Halil B. (İzmir) - H eyeti Celi leden çok istir-
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ham eiieceğ·im. Çünkii Recep Beyefendi (b ilakay
düşart hakimiyet milletindir ) esasında n brnim udul 
ettiğimi ileri sürdüler. 

Recep B. (Kütahya) - Asla öyle bir şey söyle-
medim. • 

Halil B. (İzmir) - Bir kere yeni Reisicümhu
run Millet Meclisi tarafından intihap edilmesi ve 
icra saHthiyetinin kendisine verilmesile hiç bir 
vakit te hakimiyeti milliye esasnıdan uzaklaşılmıŞ 
olmaz. 

Hakimiyeti milliye esasatının tatbik edildiği 
bütün medeni. milletierin tekamülü hukukisi ve 
bu günkü mevcut hal bunu tamamile müeyyeittir. 
Meclis adeta bir dairei intihabiye sıfatile milletin 
ııanuna Reisieümhurunu intihap eden ve ona Ka
ııunu Esaside (Iüınıınu Esasi değildi?· sesleri) tesbit 
edilmiş olan saHthiyeti vardır. Binaenaleyh ifadele
rimde hakimiyeti milliye esasından udul etmek gi
bi bir şey katiyen yoktur. Benim ifadelerim tama
mile hakimiyeti milliye esasına ınüstenittir . Eeğer 

Meclisi Ali müsaade etseydi, Recep Beyefenelinin 
ınütale:ı.larilc belki tearuz edecek bazı mütalea
lar dermeya n edebilirim. Beııdeuizin istinat etti
ğim bütüıı şey, Reisi Devlet maka.mmm istikraı· ve 
kuvvetini zafa düşürmemek, bir presedan _yapma
mak endişesidir ve bu kanaatimde tamamile sami
miyim. Meclisin müddeti hakkındaki maddeyi 
okumamışlar dediler. Bendeniz matldeyi çok dik
katle okudum . Meclis dört senede bir intihap edi
lir deniyor. Alttaki maddede de bu müddet şu şera
itle çoğal tılır deniyor. Binaenaleyh dört sene müd
det, tamamilc deH ei intihabiye ınüddetidir. Tec
didi intilıap imkanı yoksa bu müddet arttmlır. 

lımu gelecek Meclis intihap eder». 
lşte ınesele yoktur ( Bmvo sesle·ri cıl kışlcıı). 

Reis - Efendim, başka bir mütalea ve muay
yeıı bir teklif yoktur. Reisicümhur intihabma ge
ç:iyornz. Reylerini istimal buyurunuz. 

( Reyler tovlandı ) 
Rey verınİyerı zevat reyini istimal buynrsun. 
Rcylerin tasnifi için kura ilc dokuz zat seçile

cektiı· . 

(Ahmet Vefik B. (Niğde), Hakk1 Tarık B. (Gi
resun), Ahm~t İhsan B. (Ordu), Dr. Refik B. (İs
tanbul ), Reşit B. (Gazi Antep), Ragrp B. ( Koca
eli ), Aziz Samih B. (Erzincan), Avni B. (Yozgat.), 
Dr. Asnn B. (Samsun) tasnife memur edildiler. 

Reis - Reylerin neticesini arzediyorum efen
dim. 

Hcisicümlıur int ihabma ( 289 ) zat rey vermiş

ı· ir. Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal Haz-
rrtlcri ( 289 ) reylc rnüttefikan Reisicümhur inti
hap edil nıişlei~clir (Şiddetli ve siiı · e kli alkışlaı) . 

Dahill nizamnameıniz alıkamma göre intihap ne
ticcsini Oazi Mustafa Kemal Mazretl erine şimdi 

gidip arzedeccğim. 
Celsey i yarım saat tatil ediyorum. 
Reis - Celse açılnnştİr, efendim. lntihap 

neti cesini Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine ar
zcttim. Kanun nıncibince kendileri şimdi gelip ye
min edeceklerdir. 

( Reisieümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretler i 
ilzayi kiramın ayakta olarak şiddetli ve sürekli 
alluşlan aı'asında Makamı Ri,vaset i teşrif . buyur
dıılar ) . 

Yani Teşkilatı E sasiye kanunu, bu müddeti tama- Mulıterem efendiler; Beni tekrar Türkiye Re-
mile dört sene olarak tesbit etmiştir. isicümhmu intihap etmek suretile bizzat ve büyük 

Reis - Efendim, t ekrar söz söylemek isterse- mi lletimiz narnma hakkırnda gösterdiğiniz itimada 
niz söz almış arkadaşlar sözlerini söyledikten son- t eşekkür ederim (Şiddetli alkışlar ). Bu itimadın 

r a söz ister ve söylcrsiniz (Kôfi sesleri). bana tahmil ettiği mesuliyetin ağırlığını müdrikim. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) - Efendim ; ni- Bunun icaplarım ifada rnuvaffakiyatın, ancak 

zamnarnci dahilinin birinci maddesi devrenin ne az iz milletimizin muhabbet ve emniyetine ve Cclil 
demek olduğuna işaret ediyor. Devre; tccdit ka- Heyetinizin cfddi yardırnma vabeste olduğuna 

rarı verilmezse dört seneden ibarettir. Tecdit ka- itikadım vardır. Bunu kema li samiıniyetle arzc
rarı ver ilirse daha aşağı demektir. Te~kilatı esasi- deı·iın (Şiddetli cılkışlaı). 

ye kanununun (34) üncü. maddesi şudur : Bu kıyıne t'li muhabbet ve itimadın benden esir-
« Cümhnr Riyasctinin inhilalinde Meclis müç- gcnrniycccğinc eminim (Şiiplıe yok, layıksınız ses

tcmi ise yeni Reisicümhur n dcrhal int ihap eder. leri). Büyük Milletirniz için yüksek saadetler ve Ali 
lVIeclis müçtemi değilse, reis tarafından hemen iç- Meclisinize feyizli mesaisinde muvaffakiyetler di
timaa davet edilerek Reisicümhur in tihap edilir. lerim. 
Meclisin intihap devresi hitam bulmuş veya inti- Yahya Galip B. (Ankara) - Allah sizi de var 
habatın tecdidine karar veri lmiş olursa Reisici.im- etsin. 
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Gazi Hazretleri ( Devamla ) - Büyük Millet şan ve şerefi ni vikaye ve ilaya n deruhte ettiğim va-
Meclisinin Muhterem azası! zifenin icabatma hasrı ıı efis etmekten ayrılmıyaca-

Reisicümhm· sıfatile cüm.huriyetin kanunianna ğıma namusnın üzerine söz vererek ant içerim. 
ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları mü- (Gazi H azretleri, bmvo sesleri, yaşa sesleri, şid
dafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün detli ve sürekli alkışlar cımsında Riyaset kü1·süsünii 
kuvvetirole sarfı mesai, türk devletineteveccüh ede- te1·k buyu1·dıılar). 
cek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiyenin 



1 - Heyeti Umumiyenin aktettiği eelselerin adet ve tarihlerile 
ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

. ..... 

Dördüncü devrenin fevkalade içtimar esnasında 'l'Lirkiyc Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi 
4 mııyıs ı93ı tarihinden 25 temmuz ı931 tarihine kadar 2 ay 22 gün zadında (35) inkatta (56) celse 
aktetmiştir . Celseler kii.milen açıktı. Bu içtima za dındıı gizli celse aktolunmamıştır . 

Aşağıda münderiç cetvelin tetkikinden müsteban olacağı üzere Heyeti Umumiye ceman (73) saat 
( 35) dakika hııli içtimada bulunmuştur. 
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ı 

1 
ı 

ı 

ı 

2 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı:: ·a 
a.J ·en en ....... ı:: 

a.J · -u u 

Açık 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

4 - V - J 931 
4 - V - ı93ı 

4 - V - ı93ı 

4 - V - J 93ı 
4 - V - ı93ı 

4 - V - 1931 
9 - V - 1931 
9 - V - ı93ı 

9 - V - 1931 
14 - V - ı931 

ı8 - V - 193ı 

23 - V - 1931 
28 - V - ı931 

30 - V - 1931 
ı - VI - 1931 
4 - VI - 1931 
6 - VI - 1931 
8 - VI - ı931 

11 - VI - 1931 
13 - VI - ı93 1 

ı5 - VI - ı931 

20 - VI - ı931 

22 - VI - 193ı 

22 - VI - 1931 

25 - VI - ı931 

27 - VI - 193ı 

29 - VI - ı931 

29 - VI - ı93ı 

2 - V li - i93 1 
4 - VII - ı 93ı 

Günü 

Pazartesi 
Pıızartesi 

Pazartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 
Cuma rtesi 
Cnmartesi 
Cumartesi 
Perşembe 

Pazartesi 
Cumartesi , 
Perşembe 

Cumartesi 
Pazartesi 
Perşembe 

Cumartesi 
P azartesi 

Perşembe 

Cumartesi 
Pazaıtesi 

Cumartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 

Perşembe 

Cumartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 
Perşembe 

Cumartesi 

Ne kadar de
vam ettiği 

S. D. 

2 
o 
o 
o 
o 
o 
ı 

ı 

o 
ı 

o 
ı 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
ı 

3 
o 
1 

2 
2 
ı 

o 
ı 

00 
50 
15 
ı5 

25 
ı o 
00 
25 
ı5 

40 

25 
40 
45 
50 
05 
25 
35 

05 
ı o 
ı o 
ı5 

55 
25 

50 
20 
00 
40 
05 
50 
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ı:: 
Ne kadar de-

....... v ·- va m ettiği 
~ V -..:.:: (fJ (fJ (fJ 

·a "V V t: Tarihi Günü s. D. u u 'ü 

22 ı Aı;:ık 5 - vn - 1931 Pazar 2 50 
22 2 » 5 - VII - 1931. Pazal' 3 40 
23 1 » ö - VH - 1931 Pazartesi 1 05 
24 » 7 - VII - 1931 Salı o 50 
25 1 » 9 - VII - 1931 Perşembe o 15 
26 » ll - Vll - 1931 Cumartesi o 10 1 

27 ı » 14 - Vli - 1931 Salı 1 50 
27 2 » 14 - vu - 1931 Salı 2 40 
28 ı » 15 - VII - 1931 Çarşamba 2 ı5 
28 2 » ıs - Vli - 1931 Çıırşamlıa 2 35 
29 1 » 16 - VII - 1931 Peı·şembe 2 30 
29 1 » 16 - VH - 1931 Perşembe 2 00 
30 1 » 18 - Vll - 1931 Cumartesi 3 50 
30 2 » 18 - VII - 1 931 Cumartesi o 50 
31 1 » 19 - VlJ - 1931 Pazar 1 30 
31 2 » 19 - VH - t931 Pazar 2 30 
32 ı » 20 - VH - 1931 Pazartesi ı 00 

33 1 » 21 - VII - ı931 Salı ı 55 
33 2 » 21 - Vll - 1931 Salı o 50 
33 3 » 21 - VH - 1931 Salı o ı o 
34 ı » 22 - VH - ı93 -ı Ça rşamba 2 30 
34 2 » 22 - VLL - 1931 Ça r·şam ba o 30 
34 3 » 22 - VH - 1931 ('arşamb;:ı o 50 
34 4 » 22 - VII - 1931 Çarşamba o 5 
35 » 25 - vn - 1931 Cumartesi 3 lO 
35 2 :. 25 - VII - 1931 Cuma rtesi ı ı o 



2 - Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbataıar 

-
Umumi Heyete, muhtelif eııeünıeııler<.len ( 149 ) t;ıne mazbatn gelmiştir. Aşağıdaki cetvel btm

larm hulftsalarile neticei muameleleri ıı i g·östcnne k te d ir. 
Bu (149) ınazbatadan (129) u kanun, ( 17 ) si kar·ar· olarak kabul edilmiş; (2) si hıfz ve (1) ide 

Hükümete tebliğ edilmiştir. 

Adliye Encümeninden g·elen mazbatalar 

Umumi Heyete, Adiiye Eııcüıneninden (]6 ) mıızbata gelmiş olup bunlardau (10 ) u kanun ve (6) 
sı da karar olarak kabul ediimiştir. 

1 - Ankara !stiklfLl mahkemesince 10 sene 
hapse nıahkfııu edilen Süleyman Radi Beyin sıhhl 
vaziyetindeıı dolayı geri kalan cezasının affi iıa k-

lwıda 3/23 numaralı Başvekalet tezkeresine dair <!5 - VI - 1931 tarihinde 642 numaralı karar 
ola rak. ka bul edilmiştir . 

2 - Ceza kanununun 160 ıııcı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkıııda 1/26 ııumaı·alı kanun luyiha-

sma dair 11 - VIT - 1931 tarihiıtdc 1840 numaralı kaııuıı 
o lar:ık luıbul edilmiştir . 

3 - Ceza mu ha keıneler·i usulü kanununun 128, 
HS ve 154 üncü maddelerini n değişti l'i 1 ın esi ha k-
knıda 1/26 numar·alı kanun layihasına dair 22 - Vli - 193.1 tarihinde 1876 ınımaralı kanun 

olnrak kabul edilmiştir. 

4- Giresun nalıiyesiııiıı Ağıı·Jık mahallesin
den Sürmelioğullarından Mustafaoğlu Yusufun 
ölüm cezasma çar·pılnıası hakkmda 3/22 ııumnralı 
BaşvekiHet tezkeresine dair 

5 - llgazın Karacaviran nalıiyesinin Bkinhıı· 

köyüııdeıı Ömeroğ·lu Himmetiıı ölüm cezasma çar

pılması hakkmda 3/21 n uma ralr Başveldlet tez-

-1: - Vl - 1931 tarihinele 634 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

keresine dair 4 - VI - 1931 tarihinde 635 numaralı karaı· ola
nı k kn bul edilmiştir. 

6 - İsyaıı ının tR kasında işlenen efalin suç sa
yrlnııyacağıııa Llair 1/94 m1mar·alı kanun layihasr 
hakkında 20 - VU - 19:31 tal'ihiııde 1850 numaralı kanun 

oicmık kabul edilmiştir . 

7- Karsııılüro ınahallesimleıı İsnıailoğ·lu Nev
tuzun ölüm cezasına çarpılması hakkmda 3/4 ını
manılı Başvekalet tezkeresine dair 

' : 

22 - VI - 1931 tıırilıiııde 638 nuınar·alı karar 
olarak kabul edilmi ştir. 
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8 - Rizeli Menwtoğlu Ali Rızn Ye Rnsinıoğlıı 
Haındinin ölüm eeznsrn:ı ~n eprlmalnn lıakkın cln 

· =V49 ııumanılr Raşn>kfılet tezker·es iıı e (laiı- 22 - V l - 19:31 tarihinele 639 nnınnrnlı km·ar 
olarnk k:ıhnl edilmiştir· . 

9 - Sıvasın U ı-yanrmi.isliın mııhnll esiııdeıı 1\e
rimoğlu Veyseliıı ölüm eez:ıs ınn c:< ıı ·prlımı s r hakkın-

da 3/9 nunuıı·alr Hnşveka l et tezkeresine dnir 22 - Yl - 1931 tar·ihindc 640 nnnınrnlr km'nr 

o l rll'1ık knbnl edilmişt ir . 

10 - Ş lll'ay i Devlet kanununa bıızr ınndclelcl' 

ilihesine ve b:ızı m:ıcldel eriııiıı tacliliııe dnil' 1112g 
ııunı:ırrılı kanun lfıyih:ısr h:ıkkrııd n 

ll - Tüt·kiye Ci.i.mlnıri ye tilt· :hustnr·y:ı Hiiklı

meti a rnsrnda mi.inakit Iminıki Ye 1 ica ri meY:ı clr ad

liyeye müteallik ınüteknbil nıünasebrtlere ve adli 

knrar·lann t enfizine dair mnlmve l ennm eniıı tasdiki 

21 - Yil - 1931 tarihinde 1859 num:mılı kamm 
olaı ·n k kalıni edilmiştir·. 

lınkkmda 1/129 nnmar:ılı kanun l fıyi hasm n dair 2 1 - V II - J931 tarihinde 1865 numnrnlr 1 :ınıın 
olnı·n k b lnıl rclilmiştir. 

12 - 'l'i.i.rkiye Cümhuriyetile B elç ika Hükfımeti 

aı·asında mi.i.n akit uzl.ışına , h nkem n ' adli t.esviyr 
muknvelemımesinin tnsdiki hakkında 1/ ll R ınım;ı
rnlr kanun l fi. yihasına dair 

13 - 'l'iirkiye Ciimhuı·i yet il c Çekoslovnkya Hü

kumeti arasında akted il en uzlaşma , hakem n :ıdll 

tesviye mu ka velennmesinin tascl iki hakknıda 1/ 1 J 9 
nunıaı:alı knmııı l fiyihasınn dair 

14 - 'l'ürk cezn kanuınıııun 158 in ci maddesi

n e bir· f rkm ilavesine clnir 1/ 145 ııunım·a lr k n ının 

~ 1 - \'ll - J93l t arihinele 1864 numnralr knının 
olnl'nk knhnl ed ilmişti!'. 

~5 - VTJ - 1931 tnrihinclr 1887 mımarnit knının 
o l:ır·nk k:ılıul. eclilmiştie. 

lil yi hasr hakkrnda 25 - VII - 19:H tarihinde 1884 ııııınarnlı kaııun 
ol;ınık kahnl edilmiştiı·. 

15 - Veraset ve intiknl vergisi knnununuıı tn-
dilin e dair 1/32 nunıarnlc knıınıı lfi y ihnsı lınklnndıı 4 - Vfl - ]931 tarihind<' 1 8~6 ınımnrnlı kanun 

o l aı'nk knhnl edilmiştir. 
](i - 10 hnziı·an 1930 tarihli muknveleııanıeye 

göre iadesi lfizrm gelen emvnl hakkında 1/ 154 ını-
mnrnlr kanun lfiyihnsma d a ir· ;2;) - vr ı - 1931 tnı · ihiıılle 1885 ıııımnralı knnun 

ol:wık kn lnıl f'dilmiştir. 

Bütçe Encümeninden g-elen mazbatalar 

U mumi Hf'yetf', Bütçe Eıı c iiın eninden (70 ) ınıızlıata gelmiş olup huıılarclnn (67 ) si kanun , (1) 
knrar olnrak kııbnl edilmiş. ( L) i lıı fz vr ( 1) i<le Hiikumet e t e lıliğ N1ilıniştiı· . 

1 - Ankarn Şehri lm:ı.r Mi.idiil'lüğünün J93l 
ı::encsi z:nfnıda yapnrağr 150 000 lil'nlrk istikraz 
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hakkında 1/150 numaralı kılnun layihasma dniı: 25 - VII - 1931 tarihinde 188:3 . numarnlı kaınut 

olarak kabul edilmiştir . 

2 - 1/92 numaralı Ankara şehri İmaı- müdür-
lüğü 1931 senesi bütçe kanunu layillasına dair 
(Haziran ve temmuz ayları için) 

3- 1/92 munaralr Ankal'a şehri İmar müdür-

- V [ - 1931 tarihinde 1819 numara lı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

lüğünün 1931 senesi bütçe kanunu layihasrna dair 19 - VII - 1931 tarihinde 1848 nunuıralr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

4 - 1/33 nurrıaı·ah arazi vergisi kaııunu layi
hasına dair 

5 - Bolu Mebusu Şükrü Beyin , ferağ ve inti
kal lıar~lanmıı ist.ifasrnda YC hususatı saireele mü
sakkafat kıymetlerinin sureti ta kd ir ve tayini hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
2/9 numaralı luınun teklifi hakimıda 

6 - Cümhuriyet jandarması efrat ve küçük 
.zabitanı hakkında 1/122 numanılr knnun layihasr
na dair 

1- Dahili istihlak vergisi kanununa bazı mad
deler tezyiline ve 2 inci maddesine bir fıkra ila
vesine dair 1/14] numaralı kanun Hiyihası hak-

27 - VI - 1931 tarihinde 1833 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Bina iratları ver~isi kannmı ile halledildiğinden 
hifzedilmiştir. 

21 - VII - 1931 tarihinde 1861 numaralı kanun 
olaı·a k ka bul edilmiştir. 

kında 22 - VII - 1931 tarihinele 1871 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

8 - Da var ve elıli hayvanlar vergisi ha k kın da 
1/59 numaralı kanun Jayihasrna dair 6 - VII - 1931 tarihinde 1839 ınımarali kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

9 - Devlet DemiryoUarı ve Tjimanlarr umm11 
müdürlüğünün 1931 senesi bütçesi hakkında 1/91 
numaralı kanun layihasrna daiı· (Haziran ay1 için). .l - V - 1931 tarihinde 1818 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
10 - Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

unnım müdürlüğünün 1931 senesi temmuz a~· ı mu
vakkat bütçesi hakkında ] /131 numara lr kanun 
layihasrna dair 

ll - 1/91 ımınaralı Devlet Demiryolları ve Li
manları nınnın müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 

29 - VI - 1931 tarihinde 1835 nunınralr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

knnunu layihasrna dair 22 - VII - 1931 tarihinde 1870 m1maralr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

12 - Diyanet İşleri Reisliğinin tekaüt kanunu
nun 3 üncü maddesinin (A) fıkr·asr hükmünden is
tisnasm:ı dair 2/12 numaralı kanun teklifi hak-
kında 19 - VII - 1931 tarihinde 1849 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir, 
13 - Evkaf umuin müdürlüğünün 1930 senesi 

biitçesinde ll 100 liralık münakale yapılınası hak-
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kında 1/51. nnmanılı kanun layihastııa. dair 

14 - 1/78 numaralı Evkaf nınnın müdüdüğü-

N- \ - ı- lD3J t a ı · ihinde 1827 nrıııırll'iılı kanmı 

olat'ak kabul edilmiştir. 

nün 1931. senesi bütçe kanunu layihasmıı dair 28 - V - 1931 tarihinde 1805 ımınaralı kıınun 

olaı·ıık kıılıul edilmiştiı·. 

15 - GünHük muhafaza memnrlarmın askeri 
teşkilata göre tensikı ha k km da 1/ 19 numaralı ka
nun layihasına dair 

16 - Haı·crı·ah kararnamesile müzeyyelatrnın 
yol ve aile masnalarına müteallik hükümlerin ta
dili hakkında 1/137 numaralı kanun layihasına 

da i ı· 

17 - Harita urunın müdürlüğüııün 1930 senesi 
bütçesinde 800 liralık nıünakale yapılması hak
kında 1/2, İktısat vekaleti 1930 senesi bütçesinde 
45 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/3, 
Posta , Telgraf ve Telefon umunı ıni.idi.irlüğü 1930 
senesi bütçesinde 4 750 liralık mi.inakale yapıl

ınası hakkında 1/6, Sıhhat ve İç;timal Muavenet 
vekaleti 1930 senesi bütçesinde 6 700 liı·alık mü
nakale yapılması hakkınelıı l./ 7, Hariciye n .' lktı

sat vekaletlcri 1.930 senesi bütç;clcl'inde 40 000 lira 
lrk ınünakale yapılması hakkında J j~l . M.ill! 
Müdafaa vekaleti 1930 senesi bütçesin<1c 312 00\J 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1.1 , Posta. 
'relgraf ve Telefon umum müdürlüğü 1930 senesi 
büt<;csirıdc 1 000 liralık müııakale .nıpılrruısı 

hakkmda l/12, 'Emniyet İşleri umum müelüt'lüğü 
1930 senesi bütçesinde 2 700 liralık müıuı kale ya
pılması hakkında 1/ 13, Hariciye vetdileti 1930 se
nesi bütçesinde 27 100 liralık mi.i.nakale yaprlmasr 
hakkında 1/1.4, Sıhhat ve l çtimai Mua\·eııet veka
leti 1930 senesi bütçesinele 2 000 liı·alık ınünakalc> 

yapılması hakkında 1/15, Milli lVIüdafan vekil
Ieti 1930 senesi bütçesinele 15 000 liralık münakalc 
yapılması hakkıııda 1/16 numara! kanun Jayihala
rile İdare Heyetinin Riyasetici.inıhur .1930 senesi 
bütçesinde 1 000 liralık ıııünakale yapılması 

hakknıela 2/ 1, Büyük Millet ıvıeel isi 1930 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ar·asmda mü
nakale yap\Imasr hakkmda 2/3 ve Riyaseticüınhur 
1930 senesi bütçesine munzanı tahsisat verilmesinr 

19 - V L [ - 1931 tarihinde 1841 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştiı·. 

]!) -· \~ ll -1931. tarihindL' 1H.J.6 ıııınııınılı kaıııııı 

olarak kabnl edilmiştir. 

dair 2/4 numnralı kanun teklifleri haklmırla 18 - V - 193 1 tat·ihinde 1802 numaralı knnnn 
olarak knlml edilmiştir. 

18 - Her sene bütçesine konulacak distofajiıı 
tahsisatının nıütedavil sermaye olaı·ak istimali 
hakkmela 1/61 nnmnı'a lı kanun l5yihasma dair 21 - V lt - 1931 tarihinde 1858 numaralı kanun 

olaı·ak kabul edilmiştir. 
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19 - Rntlut ve Snhilleı· s;ıhlınt uınnnı ıııiidül'

li.iğli.19:3ı senesi hütı:f' ~'>i lınkkındıı 1/ 20 ııum;Halı 

kanun l;iyi hnsıııa dcıir 

20 - lüal'e Heyeti ııiıı , l>i1·a ııı ~luhasebat 19:30 
ı:ıenesi biit<;esiııde ~ 100 liı·nlık ıııiiııakale yapılıııası 

hakkıncin 2/H ıınııınralı bıııııı teklifin e dair 

2ı - ikin ci Halkan koııfet:ııısı hntıı·nsı ulanık 

<;ıkıı nlaca k posta ınıllnı·ı luıkkıııdn .ı ; ıG:3 ıııuıınralı 

kanuıı ltı yiluıs ııın dniı· 

22 - Ilk n · oıta tedrisnt ııııwlliıııleı·iniıı terfi 
ve te ·ziyck l'i hııkkıııdaki knınıııun hnzı ına(lllelt>

ı·iııiıı tadiliııe tlııir Jj f\4 ıınnını·a lı kannn ltı y ihası 

lıal<krncln 

2:3 - lspiı·to ve ispirtolu içkil er lıılıisan unnıııı 
mLidü ri i.iğüıı ün t931 senesi ha zi ı· mı ve tenıınnz ay
lan muvakkat büt<;csi lıakkıııtla 1/ 10G ıııınıtmılı 

~H-\'- ı!:l:3 ı tal'ihiııde 1807 ııuınaı·alı knııı.ııı ola
nı k kniHıl edilmiştir. 

:ıo- \'- ı9:3 ı tnı·ihind c 1H17 ınıııını·:ılı kanıın olıı

rak kalıul edilmiştir· . 

~ :)- \'1 1 - ı !:J;j 1 tari h in 1c 1 H8R ıınnıa nı lı k:ınuıı 

ol:ıı·:ık knlıul rdilnıiştil' . 

25- \ ll - J 9:3J t;ıtilıindc IK80 ınıınar·a lı knının 

olaı·ak kabul eılilıni~tir. 

k:ınıııı lfiyilı:ısıııa clııir ı- \'l- ID:Jl t:ırilıiııde 1821 mıınaı·:ılı kaının oln
nık k;,l .ul cclilıniştr. 

24 1/ 104 numaralı 

tolu l<;kiler lııhisım unınm 
lspil'to \' C lspir
ınücliiı'liiğiiııüıı ı9:3 1 

senes i lıütı:c [;anunu l iıyih:ısııı:ı dair 

~5 - İstiklfıl Jıarlıi malüll e ı·iııc vPıilccek ınii
l;:~fntı ııaktiye lınkkıııdn 1 /:lfı ıınmaralı kıııırııı li'ı 

yi hasrııa cl<ı i ı· 

~G - lstaıılınl Dal'i.itünununuıı 1931 senesi ha
zil'an Ye temmuz ayları mUI·akkat hi:it ç:esi lınkKnı-

~O- V ll- J 9::l l taı·ilıiııde Ic ;:;~ mıııını·:ı.lı k amın 
olarak. kaiJııl edilmişi ir. 

::ıo- \'- J9;JJ tarihinde 1Hl4 numaralı k:ıııuıı ola
rak kalnıl edilıniştiı·. 

cla l/ 100 nunuıralı kannıı layillasına dair 1- \'l-1931 taeihiııdc JH22 ınımanılı kanun oln
ı·a k .k;ılıul edilmişti ı·. 

27 - lst<ıııbnl Daı·ülfüıınıımıuıı 19:31 senesi 
büt c;es i hakkıl1lla l/ lcl-2 mımaralı kılnun layilı;ısı 

ıı ;ı dair 

2~ - Kon ya ı\olebnsu Refik 1\ ey .iıı, 1-1:52 ınuııa

ralı kann~uın ~ inci ııı;ıddrsiııe ıı~erlınt ce tv elde 
mulınıTer Adiiye 1·ekalcti Yiltıyat m eıııuı·lan lus
mıınıı lıilkiıııl e r kaııuııu ilc telifi hakkıııda .J.j lO 
ııuınnı ·ıı lr tal(J · iı·iııe dair 

29 - ı ;97 ımnı:ımlı 1\oııy:ı Onısr Sulaın:ı l<ln-

22- VLL- 1931 taı·ilıiııde 1877 numaralı kaııun 

ohınıl;: knlıııl cd ilıniştiı·. 

21- V Ll - Ul31 tarihinde GGO nııınarnlı kaı·aı · ol.ı

l'ak knlıul edilmiştir. 

resiııiıı 19:31 srııesıı lıüh:l' kaııııııu l ilyi lı as ıııa tlair 22- YJ 1- 1!) :3 J taı·ilıindr 1819 nııııı;ıı · nlı l<amın 

olnı·;ık k:ılnıl cdilıııiştiı·. 

30 - Koııy:ı 01·nsı Sulanın ld:ıı·es iııiıı l!Ht sr
ııcsn lıa z iı ·:ın vr tcınnınz :ıylııı·ı ııııw:ıkk:ıt hiitl;<' Si 
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hakkmdn 1/ 101 ınımanılı kaııuıı Jü y ih;ı:;ııııı dair 

31 - Maarif vekaleti 1928 senesi bütç:es iıı e <laiı· 

!) 742 lira 40 kuruşluk munzam tahsisat Y eı-ilm<'

sine dair 1117 ve satılan mektep kitabı bedelleriıı

drn ll 661 lira '77 kuruşun Maarif vekalcti 1929 
senesi bütçesine mnnzam tahsisat olaı-ak veı-ilme>ıi-

1- n _-1[)31 tarilıiııde 18:!3 mıın a ralı knııuıı ola
l'ilk kılıni edilmiştir. 

ıı e dair 1/ 22 ımınarali kanun layihal arı lıakkmda 28 - V - 1!:131 tarihinde 1 '12 mımaralı kanun 
olal'ak kabul edilmiştir. 

32 - Maar if em inlikl eı-i niıı J fığ ,· i hakkında 1/ Kti 
mımaralı kamın layihasrna <lair 29 - VI - 1!:131 tarihinde 1834 uuınaı-ıılr kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

33 -Maliye veka1eti 1930 senesi bii.tçesine mun
zam ve fevkalade tahsisat verilmes ine dair 1/ 76 mı-
maralı kanun layihası hakkrnda 28 - V - 1!:131 tarihiııde 1810 mı mara l ı kanun 

olarak kabul ed ilmiştir. 

34 - 1/ 116 numaralı mektep pansiyonlan ka
nunu layilıasına dair 

3:J- )[illi l\'[üdafaa vekfdcti 1931 senesi haz iı-an 

Ye temmuz ayları hava bütçesine 341 000 liranın 

ilavesi lıakkmJa 1/ 113 numaralı kanun layihasna 

6- Yil - 1931 1aı-ihindı· 1838 numaralı kı:ıııun 

olarak kabul edilmiştir. 

dair :W - YI - 1931 tarihinde 1831 numaralı kanun 
olanık kabul edilmiştir. 

36 - l\Iilli M:üdafaa nıkalcti 1930 senesi lıazcu·i 

kadı·osunun 1931 senesi temmuz bida.yctine kadar 
tatbiki hakimıda 3/37 nnmaralr Başvekalet tezke
resine dair 

37 - l\'luamele Yergisi kaırunu makamma ka i ın 
1/41 nurnarall kaııun lay İlıa sma dair 

38 - Mudanya - Bursa demiryolunun mübaya-

Bu hususta tanzim kılınan Bütçe Eııeümeni maz
bata~ı Jiükılınet c tebliğ edilmiştir. 

21 - \ ' II - 1931 tarihinJc 1860 ııuınaı·alı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

asr lıakkmda 1/ 53 ınımaralı kanun Hl yihasma dair 30 - V - 1931 tarihinde 1815 numaralı kamuı 
ohu·ak kabul ed ilmiştir. 

39 - l\iulıasebei umuıniyc kaınınunun l:l3 üncü 
madde:,;inc bir fıkı-a ilaves i hakkında 1/ 12:J ıınma-
ı·alr kanun Hiyihasma dair 21 - V II - 1931 tarihinde 1856 numaralı kanun 

olal'ak kabul edilmiştir . 

40 - ~1üsa kkafat vergisi Jıakkrııda 1/ 36 numa
ı·alı kaııun layilıasrna dair 

41 - Nafra vd\aleti 1931 senesi lutziran ve tem
muz aylaı·r hanı bütçesine 6 000 000 l i ı·alrk tahsi-
sat ilavesi hakkında 1/ 121 ııumaı·a l r kanun layi-

-1- - VIl - 1!:131 tarihinde 1837 ııumaralr kanun 
olaı·ak kabul edi lmiştir. 

hasına daiı· 20 - VI - 1931 tarihinde 1830 numaralı kanun 
olaı-ak kabul edilmiştir. 

42 - Resmi Llevair ,·e müessesat ilc Dedete ait 
iJare ve şirketlerde ve monafii umumiycye hadim 
müesseselerde bnluııdmulabilecek vesaiti naldiye 

.. - ~ 

-
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haklundaki kaınuıa rnüzeyyel 1/130 numaralı kııuuıı 
layihasma dair 19 - VII - 1931 tal'iltiııcle 1843 nurnaralı kamuı 

ola rak kabul edilmiştir. 
43 - Sanat ve yatı mekteplerinin 1930 senesi 

haziran ve temmuz aylarr mm·akkat bütçesi hak-
kında 1/82 nurnarali kanun Hlyihasrna dair 30 - V - 1931 tarihinele 1816 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir . 
.:J-4 - Sa nnt ye yat ı nwl<tep l e rinirı idare~i hak-

kuıda '1/87 numnmlı kanuıı l i'ı y ihasrııa dair 22- \'ll- 19:) 1 t:ırihiııde lSli"i ııu11ı:ıı·nlr knnuıı 

o!;mık kabul edilı ııi ~ti ı· . 

45 - 1/ 9G ııuınaralı Seyr isdaiıı l cbın·sini ıı 
19:3 .1 sc ncs ıı bütçe kanunu I Gyihıısııı a dniı· (h;ız ir· aıı 

H' İl'nunuz ay la ı·ı için ) 

4fi - 1/ 95 mım;ıı·a lr Sryrisdı:iıı ldııresiniıı ]!} :)1 
senesi lıütc;e kanunu li\:·ihasıııa dair 

.J-7 - Sıhhııt ve> l c;tiırıni -'1tı a\·rıiet vekilieti 1930 
srıırsi lıiitı.;esiııc 101 GG9 Jir·n 50 lmnışluk tahsisnt 
i l ün~s i l:ak!mıtla 1/ 48 ınııııaı·alı luııınıı liı~r ilııı s ı -

1 -\ ' ı- HJ3l tar ihinele 1820 ınımnnıl ı kaııuu ola
r:ı k k;ı!Jlll C!li l nı iştir. 

2 1- \ ' 1 ı - 1!J :J ı tnrilıiııdP l t\li2 nuııı.a r:ı lı ], ;ı ının 

olnı·;ıl' kahnl <'Üi lmiştir . 

na dair iB - r- 1931 tarihinele ]811 llllnuı.ralı kaıınıı ola
rak k ~ı lıul et1 ilmi şt i r. 

-l-8- Srhhat ,-c t~tinıa! i~Ju;l\·e ııet Yekalt'ti Hl30 
senesi lıüt çes iııd e ı 740 lir·alık nıüııak:ıh• yapı l;ı ınsı 

hakkrnda 1/4.9, Maliye vekiıleti 1930 se ıı esi hütr;e
s ind e 3 000 lindık ınö.ııakaiP ycıpılm :ısr hııkknHl :ı 

1/ 55 , t;ııfıa Ye]dJ et i 1930 SCII ('!' l Jıiitı~('i':LildP -1 05() 
lil':ılık miiııakalc> yapıluwsı h:ıkkın<1<ı l j [}(i, .\ ske ri 
l •'ııh ı ·ikalaı- l '. ıııii diiı·lüğü 1!3:30 srııesi lıiitı:csiıır1(· 

151 linılık mliılilk:ıle y :ıprlnıasr lı.akkımllı J j 57 Yl' 

Mi lll Tlfüda:fan ,·eka lcti ı 9:30 ı:;rııt·si deııiz biit r ·rsiıı 
de 1 000 lir:ılıl' nıünaka l e y:ıpılması hnkkıı!(hı.'l/8 1 
ııuınanı lr kaııuıı lilyihalnrınn dai r ~~ - Y -193] t ari hind e Hl09 ııuınarnlr kanun ola

rak l\<ıbul edilmiştir. 

49 -- !:::lüv;ıı·i yiizlıaşrlaı·ıııııı üeı·e tl eri lı:ıkkııı cl:ı 

1/llG ımnıa.nılı k::ıııuıı l ay ihasııııı dair ıs- \ ' 1 - 19Hl tnl'ihiııclr 1 H~9 ınırnaralı kanun ola

r:ık lwlnıl edi lmişti r . 

50 - ~nnıyi Orvlet 1\<tıınııuıııı bni\ı nı:ıılclelcr 
i l:hesi ıı e \ 'l' ba zı nıacldclcı·inin taıliliıı<' dair lj J2H 
nuııı;ıralı kaııuıı l:'ıyi lı;ı s r hakkında 

GL -Tah lisiye nınuın ıııüdüı·liiğü l!:l :J I :;enesı 
hüt<;e~ i ](' nırıııuı·l:tn ıııaaşatıııııı tevlıit ,-c tratlülü 

21- \-ı 1 -ı D:_: ı taı·ilı.iııdt• lt\~9 ıınnı<ınıl[ kuııun 

u la ı·:ık kıı!ıu! eı1i lıııi ştir. 

h::ıkluııLl aki 1/ til ıınm:ıralı h:ıııuıı Jiiyihıı~ııı;ı dniı· ~H-\-- 1931 t:ıi·ilıiııde 180-1-, 1 ~ 1 : 1 nnııt:ıralr ka

ı ıtıtı ul <ıı·a k bhııl cdiltni~tir . 

52 - 1'it : ıı· l-'t ınıık:ı,·e]('ı;i YCya (ıııodüs ''in~ıı
di ) ;ıktctıııi,rt·;ı dnlttlrı· iilkesiııtlcıı Tü l'ki,r <' , ·p 

,vaprlncak ithnlôtn clniı- 1/8 ııumanılr kanıııı lily i-
hnsr h :ı kkmdıı ~~- \T[ -193l t :Hilıinde 1810 numaralı kamm 

<ı l a rak l< abu l edilırı.i~ tir. 
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5:J - Tuz lııhisnrı umuııı müdürlüğü 1931 s~
nesi hcııiran YC tenmıuz aylaı·ı muvakkat bütçesi 
h:ıldmıd:ı 1 / 10~ ıınmanılı kaııun layihasma dair 1- Vl-1901 tarihinde JR2J ııunıaralt k:ıııun ola

r·:ık kabul edilmiştir. 
~4 - 1/ 111 ııuıııaralı 'l'nz lııhisarı umuııı ıııii-

c.li.irlüğü l!JJ1 srıwsi bütçe kanunu IJyihasmi dair 20- V ll- l93i tarihinde 185:) ımınanılı kanuıı 

olara!' kabul edilmiştir. 
55- 'l'ütüıı lııhsarı umum ınüJ.üı·lüğü l!:ı:Jl se

nesi haziran ve temmuz ayları ınuvakkat lıüt~esi 

hakkında 1/ .109 ııumanılı kaııuu la.,· ilıasıııa dair 1- \ ' 1 -1931 tarihinde 1825 ııumar:ıh kanun ola
rak kıılıul edilmiştir. 

56 - 1/ 107 nunuıra!ı Tütün lnhisaı·ı uuium 
ınüclür·lüğü rı ün I 931 senesi bütçe ka nu n n IJ yi hası-
na dair 20 - V[[ - 19:31 tarihinde 1854 ınunaralı kanun 

ol:ırak kabul edilmiştir. 
57 - Üsküclar- Kadıköy ,-e havalisi halk tram

va~·lar·ı Türk Anonim şirketine EYkaf uıııum ınü
dül'iüğünün de iştirakine mezuniyet verilmesi hak
kında J/ 58 ınımaralı kanun Jiiyilıasıııa dair 

58 - \'craset \'(~ iııtikıı l Yeı.- gisi kaı.ıunuııuıı 

tadiline dair l / 32 numar·ah luınnıı li\yihası hak
kırıda 

59 - Yeniden tam teşekkülü 50 nalıiye teşki
Jine ve 1452 mınıaı·ah kıınuna merbut (2) numa-
ralı cetvelin tadiline dair 1/ 132 ııuınamlr 

22- \'I- 1931 tarihinde 1R32 
ol:ır;ık kalnıl edilmiştir. 

numaralı kaunn 

-1: - vn - 1931 tarihinde 1836 ıınmıınılı kanun 
olnı·ak kabul edilmiştir. 

k:ıııuıı layihası hakkıııcla 21 - Vll - 1.931 tarihinde 1R5i ııuınaralı kanun 
olarak kabu l edilmiştir. 

• 60 - Yüksek Miiheııdis ı\'l ektehiııiıı tııhsisnt 

harici taalılıüdatıımı ~nı·eti tl'di~·csiııe dııir 1/ 20 
ııuınaı·alr kaiııııı layihası hakkında ~H - V - 1901 tarihinde .t80i:l ınımaralı k:ınuıı 

ohıt'iık kabul edilmiştir. 

ö 1 - 1/ 99 ıınmanıh Yüksek .l\'lü heııılis mck-
tebinin 1931 senes-i bütçe ka mm u layihası 22 - V ll - .19 :~] tarihinde 1878 ınıınanılı kaıınıı 

olarak kabul edilmiştir. 
62 ~ Yüksek Mühendis Mektebiııin J9:3J sene

si har.iraıı ,-e teınur. aylan nıtl\· akkat bütçesi hak-
kında 1/ 103 ııumanılı kaıınıı li\yihasıııa dııiı· 1 - Y.l - l!f3J tarihinde 1826 ımınaralı kanun 

olaı·ak kabul edilmiştir. 

63 - Zab ·it;,ı.ıı Ye nskeı-i ınemnı·Ja l'llt maaşatı 

lıukınclaki ka:ııuna müzeyyel 1/ 88, Devlet ınenıur
laı·ı nıaaşatnım tCYhit ve tcndülüiH' dair 1452 v<· 
1498 mınıaı-afı kanunlanı müzeyyel 1/ 124. ve el
ı,:ilik. ınaslahatgüzaı· lrk ve koıısolosluk ınüstnlıde

mini ürrctleriııiıı tcdi:·c sureti luıkkıııd;ı 1/ J::!S ını

manılı kaıiuıı lfı: · iha l a.nna dniı · 

64 - Zabitaıı n• a:skcri memurlan ınaaı_;atı 

hakmclaki kanuııuıı lıiritıci ve ikinci ınaddeleriııiıı 

~ .. 

19 - Vll - 1931 tarihiıulc .1 8-:1-:3 num~ralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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tadiline dair J/133 numaralı kanun liıyilıasr hak
kmda 19 - V Ll - 193J tarihinde 1844 numaralı kanuı:ı 

ol<ı rak ka bul edilmiştir. 
65 - 19 - V - 19:30 tarih ve 1611 ııumaı-alı ka

mma meı·but 1 ııunıaralı cetvelin tadil i hakkmda • 
1/147 nunıaı·ah kanun lftyihasına dair 22 - VII - 1931 tat'ilıinde 1869 numaralı kanuıı 

olnrak kabul edi lmiştir. 

(j(j - 10 hazir·aıı 1930 taı·ihli ııınkavt>leııaıney(• 

gö ı·e iadesi lazım gelen emvnl hakkında 1/ 154 nu
manılı kanun layihnsııın dair 

67 - 30- Y- 1931 tarih ve 1816 ııumaralı kaını 

ııa müzeyyel I/ J48 numaralı kanuıı 1ayihası hak-

::l5 - V ll - 1931 ta ri h in ele 1885 ımınaralı kaıniıı 

olarak kabul edilmştr. 

kında 22- V ll- Hl31 taeihiııde 1815 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

68- 1931 senesinin haziran ve t cnıııı tız nylan
ııa ait muvakka.t tahsisı:ıt h a kkında. 1/77 munaralı 
kanun layilıasına dair 28- V- 19:31 üı rihinde J 80(1 ııunıa rnlr kanun ola-

ra k ka bul edilmiştir. 

69 - J9:31 senesi bütc;esi hakkında 1/80 ıınma- 19- YH -193.1 tarihinde 1848 numaralı kaımıı 

ralı kannn layillasına dair olanık kabul edilmiştir. 

70 - 1931 senesi hüt(:e kn ııuııu l~ıyihasıııa lıir 

madde ilavesi hakkında -ıj13G mıma ra lı kaııun lü-
yihnsına dair 1!:1- VU- 193 1 tarihinde 1847 numaralı kaının 

olaı·ak kabul ed ilıııştir. 

Dahiliye Encüıneninden g-elen mazbatalar 

Uıınımi H eyete, Dahili :;·c Eııcünıeııiıı<leıı ( 10 ) ma zbatıı gelmiş n bunlar cb katıtııı ol:ırak k nlml 
edilmiştir. 

l - l!ezı ı mu hakemeleri usulü · kaııuııuıınıı 128, 
148 ve 154 üncü ıııaddel er iniıı değiştirilmesi hak

kında 1/ 26 ııuımıralı kanun lay ihasrna daiı· 

2 - Cüınhnriyet janelarınası efrat Ye küçük 

7.<1bitaııı hakkıııda 1/ 122 ııuınanılı kaıınıı l~ı . yilııısı

ıı ,ı dair· 

:~ - lik ve orta tellı-isat uıuallimleri ııin terfi ve 
tcczi yel e ı·i haklonüa 1/ 184 nıımaralı kaııun l fı:· i

ha s ıııa dair 

4 - isyan mrııtakasıııda işl en en efııliıı stH~ sa

:·ılma.masına dair 1/ 94 numaralı kaııını l fı :· i\ıcı s ı 

- , 

2.2 - VH - 1931 tarihinde 1876 numaralı kanun 

olıll'1tk knbul cdilıniştie. 

21 - VU - Hl3l taı·ihiııdc 1861 ııtunarah kanun 

olaı·ak kabul edilıniştie. 

25 - V Ll - HJ31 ta rihiııde 1880 numaralı kaııuıı 
ulıirak kabul cllilıniştir. 

ha kırıda 20- VU- 1931 tarihinele 1850 n umaralı kamın 

olarak ka lı u l edilmişti ı· . 
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5 - Jandarma kanunuının 9 uncu madclesiniıı 

son fıkrasının tadili hakkında 1/149 nuınıırah ka
nun layihasnı a da il' 

6 - Kütahya Mebusu Memet Beyin, iskftnr adi 
hakkındaki ahkamı kanuniyeden fakir mübadillerin 
de istifade Ptmesiııc dair 4/11 ıııımaralr tııln·iri 

~ ~ 1 ~ :. ·.. - ; .. ... ' • : - • ·~ 

:25 - VIi - l9;}l tarihinde 1886 numar·alı kanun 
olaı·ak kabul edilmiştir. 

hakkında 21 - VII - 1931 tarihinde 1866 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hak-
kında 1/87 numaralı kamln ln.yihasma dair 22 - VII - 1931 tarihinde 1867 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
8 - Şose ve köprüler kanununun bazı madde

lerinin tadili hakkında 1/155 numaralı kanunn lfı

yihasma d ai ı· 

9 - Şurayi Devlet kanunununa bazı maddeler 
ilavesine ve bazı maddelerinin tadiline dair 1/ 128 
numaralı kanun layihasr hakJunda. 

10- Vilayet idaresi kanununun bazr maddeleri
nin tadili hakkmda 1/43 numaralı kanun lfiyihasına 

25 - VII - 1931 tarihinde 1882 numaralı kanun 
olarark kabul edilmiştir. 

21 - VII - J 931 tarihinde 1859 numaralı kanun 
olaı·ak kabnl edilmiştir. 

dair 21l ·· VII - 1931 tarihinde 1851 numaralı kanun 
olarak ka.bul edilmiştir. 

llariciye Encümenindeıı g·elen mazbat:ı.lar 

ünıunıl Heyt•tt•, Hııı·ieiye 'Erı c iinıeııin<1 e ıı ( !) ) ın:ızlı:ıta g-elmi~ vı> hepsi de bınuıı olarak kabul 
e-dilmişti ı· . 

1 -1kamet ımıkavelesi akteclilınemiş olan deY
IPtleı·le il;:i scneyi tN•aviiz etmemek şıırtilı> ilcıımet 

mukavelesi akt i hnklnnda 1/ 1!34 ıınmaralı kanun 
lilyihıısınıı cl:ıil' 

2- Ticaret mukavelesi veya (Modüs vivendi ) 
:ı.ktetmiyeıı dl:'vletler ülhsiııdeıı 'l'ürkiyeye yapı

lacak ithalata daiı' 1/ 8 ıınm:ınılr kamın l:Jyihnsr 
hakkında 

3 - '!'ürkiye Ciinıhnriyetilr Almanyrı Hükfııne 

ti arasında. nlüolunan ticaret mukavl:'lcııamesinr 

ınerhnt (B ) listesinin (B 136 ) frkr·asıııcla yapıla

cak tashih hakkında 3/ 25 numaralı Başvekiilet t.ez
kercesile Türkiye Cüınhuriyeti ile Alınanya Hükfı
meti arasmda aktedilcn ti caret ınuahcdesiıw 

nıerbut (B ) listesinin (B 136) frkı·asrndaki hatala-

' • .... .... _,, 

( ·' 

22- Vlf- 19!31 tarihinde 18fi8 numnı·:ılı krıııun 

olar·ak kabul t>dilıııştiı·. 

19- VIT- 1931 taı·ihinde 187!1 nnnıaralr kanun 
olnı'nk kabnl edilmiş1ir. 
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!"m üıshihi lınkknırl:ı 1/ 117 ınıııı ıı ı ·a ir k:ıııün ln,,·i
hnsrııa cl n i ı· 

4 - 'l'ü ı·ki ye ( 'ümlıııri.r(•tilt• ,\ Ynstur~·;ı Hükl'ı

mcti artısında müııakit lıııkuld Yl' tiraı · i menıdr 
adliyeye milteailik nıiitekııhil ıııüıınselıetl e ı·e H 

adli karaı-lann t C'nfiziııC' d:ı iı· ınnl-:a,·e l e ıı ııırırıı iıı 

tasdikı lıakkın<.ln 1/ 129 ıınm a ı· nl ı kanun l iıyilımaıı ıı 

21- Vll -1931 taı·ihiııdc 18()3 rınııwrali knnnıi 

o l aı·ak knlınl edilmi~tir. 

dnil' 21- VL[ -19:31 tarilıiıHle 18fifj ınııııııı·a lı k::ıııuıı 

ola r·a k k :ı h u 1 edi lıııişti ı · . 

!) - 'L' i.iı'kiyf' Cüınlınri~ : etile Bf'lç:ikıı Hüküınf'1i 

:ı-ı·nsnHin aktf'd il en n z la şnın, halwın vr adli tesYiyC' 

mukaveleııame::; iııiıı t· nsdikı lı akkıııd:ı 1 / 1~9 nunın

rıılı knnuıı lfı y ihasın:ı dnir· 

6 - 'l'ül'kiye Cünıhmiytile l,' ekoslonık.rn Hü
kumeti arasmda aktedile ıı uzlaşma , hakem ve ııdl'i 

tesviye mukavel eııames iniıı tasdikı ha kkıııclıı 1/ 119 
nuınanılr kanun l<1yi h asın:ı clııiı · 

7 - Türkiye Cümhuriyetil e l s ,·i<,:l'e F'cllcr:ıl 

Meclisi arasında mün:ıkit ikıımet nıukavelen:ımesi

nin tasdikı hakkında 1/ 110 nurnn rnlı kııııuıı l ~yi

hasına dair 

8- Türki ye Cünıhmiyet il e Sosyn list Sovyet ist 

Cümhuriyctlcri !tt.ihadı Hükfımeti aı·asmda aktcdi 
len Karaelenizde ve Karadenize mücavir dcııizlcrclt> 
balıı·i teslihatın tahdiel in e dair muka ve l ename ııiıı 

tasdikr hakkrnda 1/ 120 ıınııuıı·alı kaıııııı l fı,,· ilı:.ısnıa 

da i e 

9 - Türki.1·c Cümhmiyet ilc ~os,valist SoY,,·l'f ist 

Cümhuriyetleri İttiluıdı Hükumeti arasında a kte
lunan ti cal'et ,.e seyr isef in ıunk:ıvelenaınesinin ta s

dikr hnkkrnda 1/ 151 ııumar:ı l ı lutnun l ~yi 1ı :ısnı :ı 

dair 

21 - Vl[- 193 1 t:ıı·ilıiııdc Hlü iJ ınıııı::ıı·alı bı nun 
olnrıık kabul edilmiştir· . 

~ :i - VII- 1U3 1 tarihinıle 1 8~7 ıınınn rn lı kannil 
o l:ıı·a k ka hul edihı ıiştiı·. 

20 - VII - 1931 tarihinele 1855 ıınmar:ıh kıınnn 
ol:ıı ·ıık k :ı hul rdilmiştiı· . 

22- VII -1931 tarilıiııdc 1872 numaralı kanun 
o l a ı ·ak kııbnl edilmiştir. 

22 - VH - ] 931 tı:ırihiııcle 1874 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştiı·. 

İktısat Enetimeninden gelen mazbatalar 

U mumi H eyetc, 1ktrsa.t Enci.imeninden (7) mazbnta gelmi ş ve bunlar da kanun olarak kabul edil
miştir. 

1 - Davar ve ehll hayvanlar vergis i hakkmtlil 
1/59 numaralı kanun la y i·hasma daiı· 6 - VII - 1931 tarihinde 1839 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiŞtir . 
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2- Gümrük muhafaza memurlarının asl{(~ı·l teş

JdHlta· göre t ensiki hakkında 1/ 19 numaralı kannıı 
jayihasrna dair 19 - VII - 1931 tarihinde 1841 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

3 - lVInamele Yergi~i kanunu ma-kanuna kaim 
1/ 41 ımınaralı kanuıı l ayihasına dair' 21 ~ V1I - 1931 tar ihinde 1860 numara lı kanun 

olarak kabtti edilmiştir . 

4 - Tica:ı•et mukavelesi veya (Modüs vivendi ) 
aktetmiyeıı devletl<' r ülk esinden Türkiy(•y t> ~-ap ıl a

cak ithalata dair 1/ 8 numaralı kanun ln~'ilı asr hak-
londa 22 - VII - Hl31 tarihinde 1873 ınımıı ı· ıı lr kanun 

o laı·ak kabul edilmiştir. 

5 - Türki ye Cümhuriyetile Alınanya Hükü
meti arasmda aktolunan ti caret mukavelenamesine 
merbut (B ) listesinin (136 - B ) fıknı sııı da ~· a pıla ea k 
tashih hakıkında 3/ 25 numaralı Başvekalet tczkere
sile Türkiye Cümhuriyet.ile Almanya Hükümeti ara 
sında aktedil en ti caret muaJıede~ in e merbnt (B ) 1 is
t esini n (136 B ) fıkrasındaki lıatanrn tashilı i ha k
kında 1/ 117 numara Ir kanun Jayihasrn a da i ı· 

6 - Türkiye Cümlıuriyetil e Sovyetİst Sosyalist 
Cümhuriyetleri İttihadr arasmda aktolunaıı ti ca r et 
ve seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkıııda 1/ 1Gl 
numaralı kanun l ayİlıasma dair 

7 - Tütün inhisarr kanununun 42 inci madde
sine bir fıkra t ezyili ha.kkmda 1/ 37 numa ra lı kaıınn 

21 - VII - 1931 tarihinde 1863 numaralı kanun 
olarak kabul edilmi ştir. 

22 - VII - 1931 tarihinde 1874 mımara le kımun 

olarak kabul edilmiştir 

15yihasrna dair 1!) - VI - 1931 taı·ihinde 1828 numa ralı kanun 
olaı·ak kabul edilmiştir . 

Maarif Encümeninden g-elen mazbatalar 

u mumi H e~·e t c. ~Lı a ı · i f EII (•Üill l' ll inden (6) ııı nz b a t a g· e l n ıiş \'(' lınıılaı·d a k a nnıı olar ak kalıni edi l

miştir. 

J - Ilk ve o ı·ta tcclrisat rıınalliıııl e ı · inin t erfi \' (' 
t ecziyel e ı · i lınkkındaki k anunun ba z ı nıııclcle l t> riııiıı 

1adiline clair 1/ R-t nnınaı·a lı knının l iıy ih maıı;ı dair 25- \Tl -19:J I t :nihinde 80 ııuma ı · a lı knıınıı 
o l :ı ı · ak ka lıııl e clilıııi ş tiı·. 

2 - rı:Laarif l'miıılikl l' riuiıı l ~ih· i lıakkrn (hı 

1/Hti ııunıanılı kantın l iı ~r ilıwwıa dair :Z9- YI -1931 t aı ·ihiııJ e 1834 ııum a ı ·a lr kanun ola
nı k k rıbnl ellilıııi~ t r . 

:3- I / IH1 nuıııar·a lı nı e kt ep paıı ~ iy o ıılan kıııııı - (i - \'1 1 - 19:11 tar·ihinde J838 ıınınn ı· alı knnun ola-
11tı l i\ y ihnsın a dniı' ı · a k kıılnıl edilmiı:;tir. 

4 - Snnnt Vt> yntı mekt 0plt'riniıı idaı·e~ i hak-
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kmdn 1/87 !luııııır·alı knnnn lfıyihasınıı dnir 

5 - 19 " V - 1930 tarih ,·c 1617 numaralı 

kanuna mer·but ( l ) numaralı cetvelin tadili hal{
lmıcla 1/ 147 mımaralı kanun 11ıyih:ısına dair· 

6 -30- V -1931 tarih ve l811i ınımaralı k:unı
na müzeyyel 1/ 1-t-8 nnnurr·alr knııun Hiyih:ısr h:ık-

22- V I]- l931 tarihinde JR67 ınımaralı bınııi 
ol:ır·ak k:ılnıl edilmiştir·. 

22- VII -1931 tnı·hind c 186!1 nnınm·nlr k:ımın 

olanık kabul Nlilmiı:;tir·. 

krnda 22- V 11 - 19:31 tatihinde 1875 ıınnıanılr kanun 

·- olaı·nk kahul edilmiştit. 

Maliye E•cümeninden gelen mazbatalar 

Umumi Heyet(\ Maliye Eneüıııcnincleıı ( 10) ınazbııta gdmiş ol np, bunlıırJ:ın ( !.l ) ır kanıııı olm·ıık 

kalıu 1 ve ( ı ) icle hrfzed ilmiştir. 

ı - 1j:33 nunıara lr anız i reı·gisi kımunu layi
lıasllHl d:ıir 

2 - Bolu Thiebusu Şükı·ü Beyin. ferağ ve inti
kal. har·Giannın istifasıncl:ı ve hususatı sair·ede mü
sakkafat kıymetlel'inin sureti takdir· ve tayini hak
kmdaki kanuıınn bazı maddelerinin tadiline dail' 
'l/9 numaralı kanun teklifi hakkınd:ı 

3 - Dahili istihHik vergisi kanununa bazı rnad
del · tezyiline ve ikinci maddesine bir· fıkra iW
vesine d:ıiı· 1/ 141 numaralı kıtnun lfıyihası hak
lemda 

4 - Davar ve eh li hayvanl ar Yt:>ı·gisi b:ıkmcla 

1/59 mımanılı kanun l~.:vihasrna dair 

5 - Harcinılı karamamesile müzeyyelatmnı 
yol ve aile masrafiarına nıüteallik hükümlerinin 
taclili hakkında l / 187 numaı·alr kanun lfıyihasma 

ı7 - \ ' I - -1931 tarihinde 1833 mıın:nalı Innnın 

olarak kabul eclilmiştiı'. 

Bina iı·:ıtları veı·gisi kanunu ile hallt:>clilcliğinden 
hıfzcdilmiştir. 

22 - YI - 1931 tarihinde 187ı nnnıaralr kanun 
ular·ak kabul edilmiştir . 

6 -VII - 1931 tarihinde 1 3H mımaı·al ı k ım n n 
olar :ı k ka bul edi lıuiştiı· . 

daiı· 19 - vn - 1931 tal'ihinde 1846 numarnlı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

6 - Muamele vergisi kanunu mak:ımma kainı 
·1 ;4 ı nnııuıralr k:ınuıı layihasına dair karnın 21 . - VH - 1931 tarihinde 1860 ıınmal'll h kanun 

ola r·a k ka hul ed·ilmişti r. 

7 - Mnhasehei umumiye kanununun 83 ün cü 
matldesine bir frkra ilavesi hakkında 1/ 125 ınıma
nılı kanun Hiyih:ısına dair· 

. 8 - Müsakkafat ver•g·isi hakkmd:ı 1j:36 nuııı:ı -

21 - Vll - 1931 tarihinele 1856 mım:ır:ılı kanun 
olaı·ak kalınl etlilmiı;ıtiı· . 
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ralr kaıtıııı hlyihasına dair 

9- Yenıset ,.e intikal Ycrgisi kanununun ta-

-ı.- \"n- 193 ı tn rihiııde Ul37 lllllllUralı kanun 
olarak kabul edilıni~tir. 

dliue dair 1/ 32 ınımanılı kanun lfıyi hası hakkında 4- VJ.l- J931 tarihinde 18:3{} numaralı kıtllllll ola
rıık kab·ul edilmiştir. 

10 - J93J senesi büt~,;c kaııunu ı[ıyihasına hiı· 

madde ila ves i hakkmda 1/.136 nunııınılı kaııuıı la 
yilıasma dair J!:l- \'Jl-193J tarihinde 1841 ınıma ra lı l<uııun 

olarak kabul edi lmiştir . 

Meclis Hesaplannın Tetkikı Encümeninden g·elen mazbatalar 

"Cınnmi H cyete, Meclis H esaplarmm Tctkikr 
knrııı· olaı·ak kabul edilmiştir. 

] - Biiyük Millet Mec lisinin 1930 senesi teşri
ııi:saııi ve ku nunuevnl ııyi:ll'l hesalıatı hakkında 

2- Büyük Millet Mecli s iıı .in J931 seııt•si ka ııu

ınısani ıuaı't ııylıın hesa hatı hakkında 

3 - BüJ·iik l\Iill et Mec li s iniıı 1931 seııcsı nısan 
YC ma yıs nylan hcsnhııtı hııkkında 

(<;rıcüme ııimlcn (:1) mnılıata gel111iş ,.c bunlar Ja 

- ·-~ . ---~-. 

ı 3 - V U - 193 l ta ri h inde 636 n nmıı ra lı karar ola
rak kabul edilmiştir·. 

:ıli- \- ı -193 ı tıuihiııde 643 num a ralı kam ı· ola
rıık kııhttiNlilmiştir. 

~ı- YU- 1931 tarihinde 64H ınımaralı karar ola

rak kabul edilmiştir . 

Milli Müdafaa Encümeninden gelen mazbatalr.r 

Umumi H eyete, Milli Müdafaa Encümeninden (6 ) mazbata gelmiş olup bunlardan (5 ) 
•c (1 ) i de karar olarak kabul edilmiştir. 

1 - Cümhuriyet jandarması efrat \'e küçük 
zabitaıu haikkmda 1/ 122 numaralı kanun layihasrna 

kanun 

dair 21 - VII - 1931 tarihinde 1861 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

2 - Gümrük muhafaza memurlarnun asker] 

teşkilata göre tensiki hakkında 1/19 numaralı ka-
nun Hlyilıasma dair l!J - VII - 1931 tarihinde 1841 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

3 - ihtiyat zabit ve askeri memurları kanunu
·nun muvalclmt maddesinin D ve E fıkralarınnı 

t efsiııi hakkında 3/3 numaralı Başvekalet tezkeresi
n e dair 

4 - Jandarma kanununun 9 uncu maddesinin 

2 - VII . 1931 . tarihinde 644 numaralı 

olarak kabul edilmiştir. 

karar 
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son frkrasmm tadiline dair 1/ 149 ınımaralı kanun 
layihasr hakkmda 25 - VII - 1931 tarihinde 1886 numaralı kanun 

olaraık kabul edilmü;ıtir. 
5 - 'rüı ·k i .ve Cüınhuı· iy e til t' :::ı o, · ye tis t !-)osya

list C' üınhuriyf'tl e ı· !ttihaclı ;ı nı sıııda akt ecl ilen h a
rn ckııizde ve Knnıcleni z f' rnüc:ıviı- dt'ııizleı-d e bah
ri tt'sliluıtm tııhdicliıı e dair mukav c lf'nnıneniıı tn s
dikı h a kkıncla 1/ 120 ıınnıaralı kanun l~ y iha s ın;ı 

dair 

(j - Zn l ı i t an ,·e askeri ııı e ınurlanıı ıııaa ş atr 

haldund ak i k :ı ıııınuıı lı i ı · iııt i ,.c ik i ııei ııı a ddcl<'riııiıı 

t n cliliıı e ı1air 1/ 1:3:3 mını aralı l\iııııııı l ii y ihası h :ı k

l<ıııdn 

, 

.. 

:ll- VI 1- 19:J t t n ı-i h iııd e 18/2 ınıııwrnlr !<anun 
olnnık ka bul edilın iı:; ti ı ·. 

JU - \'ll- 1!J:J 1 ta rihiııcle .1 844 ıınnuınılı kanun 
tll;ırak kalıu l e tlilıni~tir. 

Nafıa Encüıneninden gelen mazbatalar 

1 · ııııııııi Hl':'(' l <' . :\:ıfın Eıı eüıneııiııd e ıı (:-!) ınazbata gı·lmiş n ' bunl ar da ka.nuıı olara), kabul edil
rnişti r. 

1 - IJeyJ et .ı>eıııiryolları YC ı,imaııhın uımım l 
idaresi ni n t cşki lt\ 1 H ! ,·n;ı:u ifiıı e dair kamııı ı m 

37 inci ımıclcles iıH ' biı · fıkra il~n's i lı;ıkkında 1/ l nıı 

nı n ra lı kanun l <l : · ilııı sm a daiı · 

2 - i\lnd :=ı ıı.uı Bııı ·s ıı ıl( ' nı i ı ·~·o lıııııın mlih :ı _, · ;ı;ı . 

ı-; ı hakkında 1/ :J3 ıınnıaı ·alı ka ııım hi:· ilı nsi ıı a dair 

H- 0ose \'t' ki'i pri.iJer k a llllllllllllll ba zı 111 D ılıl 1 ' 1e

l'iııin t mliline da ir l jl :) !ı :ı ııınarnlı k a mııı l u_,· ih;ı s ı. 

!w kkıııd u 

2K - \ -- Hl0l t a ı·ihind e 11'0:~ rnmwralı kanun olıı

nık kabı ıl cdilıni şt ir. 

ao- \' -1931 tarihinde J ti l5 numaralı kaınuı ola
nı k kabul <'dilmir:;tir. 

~;ı - \'ll- UJ31 laı· ilıiııd e J H~2 ııunı ıu·tılı ka11uıı 

olanık kahııl edilıni ştir. 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümenden gelen ınazbatalar 

t · nıunıi Ht•yet('. Mıılıt e lit Eıı c üııı e ııdrıı ( 5) nı:ızlı:ıt;ı g· elıııi ş ulnp. lmıılarıl a ıı (2 ) s ı kanun ve 

(:l) ü ıle ı·r s rıı rl' y: ı te,·lıitlrıı k<ırar olarak kabul eLlilıni~tiı ·. 

1 - ~uı·ayı DeYl et kaııuııuııa bazı ınncld e l r ı · 

ii<h c ·ine ve bazı ınacldel criııiıı taJiline tla ir 1/ 12S 

nunı a nılı kanun l uy iha sı hakkınd <~ ~1 - \ ' 1[ - 19:31 ta rihinele 1859 mımara lı kanun 
ola rak kabul edilmiştir. 
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2 - Şurayr Devlet Riyase:tile azalığına birer 
zatın intihabr hakkında 3/4 7 numaralı Başvcka.Jet 

tezkeresine dair 

3 -- Şurayr Dev let Ta nzimat daires i re isli ğ iıı e 

bir zatm intihabı lınkkında 3/61 Ye Şmayi Dc•vlct 
Deavi Dairesi rcisliğinc bir zatrn intiha lır hakkmcla 

22 - VI - ffiBl tarihinde 64ı nnmaral karar 
olarak luıbul edilmiştir. 

3/ 71 mımaralı Başıvel a1et txmlrnTesiu dair 22 - V ll - ı931 t arihinde 65 lı munai:alı kara • 
olanık kabul edilmiştir . 

4 - Şuray ı Devlet Mülkiye dairesi reisliğil e 

başkatip \"C aza lığına birer zatın İntihabr Jıakkrııda 
3/73 numaralı Haşveka let t ezkeresine dair 22 - VII• - 193il: t::ırihiru:le 65\t numaııal.ı-ltar.aa:ht 

teYhideıı kabul edilmiştir. 
5 - l/146 numaralı rrratıbuat lmımnuı lay.ihnsı 

hıı k kı nda 25 - VII - 1931 tarihinde t88ı numaralı kanun 
olarak lwbnl edilmiştir . 

Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümenden gelen mazbatalar 

Umumi H eyete, l\fnhtelit Encümenden (1) ıııazbata ge lmi ş ve bu da karar· olarak kabul edil 
miştir. 

ı - Divanr lVIuhasebat reis i saniliğile azalık
ları için intihap yapılması ha k km da 3/63 n uma ı· :ı lr 
Divanr lVIuhasebnt Riy:ıseti tezkeresine dair 21 - Vll - 1931 tarihinde 646 numaralı karar 

olarak k:ıbul edilmiştir . 

Bütçe ve İktısat ve Maliye Encümenlerinden intihap olunan azadan mürekkep Encümenden 
gelen mazbata 

Umumi Heyet e, :Muvakknt Encümenden (1) ınnzba ta gelmiş ve bu da kanun olarnk kabul edil
miştir. 

ı- Muamele vergisi makamına kaim 1/41 nu-
maralı kanun Hlyihasına dair 2ı - VII - 1931 tarihinde ı860 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
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Mazbataların Tetkikı Encümeninden gelen mazbata.lar 

Umumi Heyete, Mazbatalarm 'I'etkikı Encümeninden (2) mazbata gelmiş ve bunlar da karar olarak 
kabul edilmiştir. 

1 - Bazı vilayetler mebus intihabatından şika
yette bulunulduğuna dair 3/8 numaralı Başveka-

let tezkeresi hakimıda 28 - V - 1931 tarihinde 633 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - Kütahya Vilayeti mebusluğuna intihap olu
nan Alaettin ve Halil Beylerin mazbatalarınm gön
derilcliğine dair 3/50 numaralı Başvekalet tezkeresi 
hakkında 20 -VI- 1931 tarihinde 

olarak kabul edilmiştir. 
637 numaralı karar 



3- Heyeti Umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

-Q-
Fevkalade içtima zarfmda Heyeti Umumiyece 87 kanun ve 23 karaı· kabul edilmiştir. 

Kanunlar 

Hulasası 

1802 1930 senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 
1803 Devlet Demiryolları ve Limanları umumi idaresinin teşkilat ve vazai

fine dair olan 1042 numaralı kanunun 37 inci maddesine bir fıkra ila
vesi hakkında kanun 

1804 Devlet memurları maaşatrnın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numa
ralı kanun ile müzeyyelatmın Tahlisıiye umum müdürlüğü memurlarma 
da tatbikı hakkında kanun 

1805 1930 senesi Evkaf bütçesinde mürrakale yapılması hakkrnda kanun 
1806 1931 mali senesi haziran ve temmuz aylarına ait muvakkat bütçe kanunu 
1807 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 

kanunu 
1808 Yüksek Mühendis Mektehinin tahsisat haı·ici taahhüdatnun suret·i tedi

yesine dair kanun 
1809 1930 senesi bütçesinde mürrakale yapılması lıakkmda kanun 
1810 1930 senesi Maliye vekaleti bütçesine tahsilıatı munzamma ve fevkalude 

verilmesine dair kanun 
1811 26 nisan 1926 tarih ve 827 numaralı kanun mncihince kinin alım ve sa

tımı faslı mahsusuna tahsisat kaydinin tasdiluna dair kanun 
J 812 Mektep kitapları müteclavil sermayesine munzam tahsisat kayit ve malı-

subuna dair kanun 
1813 Tahlisiye uınum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanunu 
1814 ! stiklal harhi malullerine verilecek para mükafatı hakkında kanun 
1815 Mudanya - Bursa demiryolunun mübayaası hwkkında kanun 
1816 Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1931. haziran ve temmuz ayları ma

sarifile sanat mektepler ine yapılacak muavenet hakkında kanun 
1817 Divanı Muhasebat 1930 senesi hüt~esinde münakale İcrasına dair kanuıı 
1818 Devlet Demiryolları ve limanları um um müdürlüğünün ] 931 mali 

senesi hamran ayına ait muvakkat bütçe kanunu 
1819 Ankara Şehri imar müdürlüğünün 1931 mali senesi hazira)ı ve tem

muz aylarına ait muvakkat bütçe kanunu 
1820 Seyrisefain idaresinin 1931 mali senesi haziran ve temmuz aylarma 

ait muvakkat bütçe ıkanunu 

1821 İspirto 've ispirtolu içkiler inhisarı umuın müdürlüğünün 1931 nuıli 
senesi haziran ve temmuz aylarma ait muvakkat bütçe kanunu 

Tarihi 

19 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 

30 mayıs 1931 
30 mayıs 1931 

2 haziran 1931 

2 haziran 1931 

2 haziran 1931 

2 haziran 1931 
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Bulasası 
-- -----------

1822 İstanbul Daı-ülfünununun 1931 mali senesi haziran ve temmuz ayla
rına ait muvakkat bütçe kanunu 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 
1828 
1829 

1830 
1831 

1832 

1833 
1834 
1835 

1836 

1837 
1838 
1839 
1840 
1841 

1842 

1843 

1844 

Konya Sulama idaresinin 1931 mali senesi haziran ve temmuz ayla
rma ait muvaklmt bütçe kanunu 
Tuz İnhisarr umum müdürlüğünün 1931 mali senesi haziran ve t em
muz a,ylarma a·it muvakkat bütçe kanmıu 
Tütün İnhisarı umum müdürlüğünün 1931 mali senesi haziran Ye tem
muz aylarma ait muvakkat bütçe kanunu 
Yüksek Mühendis mektcbinin 1931 mali senesi hazü·an ve temmuz 
aylarına ait muvakkat bütçe kanunu 
Evkaf umum müdürlüğünün 1931 ına:li senesi ·bütçe kanunu 
Tütün İnhisarı kanununun 42 inci ma,ddesine müzeyyel kanun 
Adl~y:e vekaJeti 1931 mali senesi haziran ve temmuz ıcyları muvakkat 
bütçesine yedi yüz elli adet süvarİ mübaşirl erinin ilavesi hakkmda 
kaınun 

30 mayıs 1931 tarıih ve 1806 n.umarrulıı: kanuna ınüzeyyel ka,nun 
Tayyare Cemiyeti tarU!:fındaın Milli Mü<ila fa:a vekaletine teberru odilen 
meba;liğin sur-eti sarfma dair kanun 
Üsküdar - Kad~köy ve havalisi 1ıalk tramvayla'l'ı Tüıık anonim şirke
tine ait 250 000 lirairk hisse sen.ediaiıHın Evkaf umum nüıi<ilıi.iıtiliüğünce 

satın .ahnmasına dair kanun 
Arazi v;ergisi kanunu 
~:Iaaci 1llmıinliikoleri1'l'in ilgası hakk.ı:ını<da kamm 
Devlet Denıiryollaraıı ve limanl;arı 'l!ııuunı nıüdürlüıği.'i temmuız 

19'31 ID.IIl>v.akkai bütçe kanunu 
V er aset ve in tika.J. vergisi hakkinLıdal.<i kaımıı UJJ1 h azı ~ı;ı,ad<i,cleril1llin ta
dlli.ne ve 'ba.mllarının ilgasma dair kannn 
1Jina vergisi bınunu 
Maarif vekal€ti taraimdaJiıl idaıt·e tedıi ,ioeek ı~itep pansiyonları kaınmu 

Rayvanlar veı:gisi kanunu 
Türk ceza kanummıun 160 mm madruısini değiştiren kamun 
Giimriik muha.faza meml!lirlarmrn .asker·i ilieŞkilata göre teNSÜÖ hak
kındakanun 

Eli~aııet i.~leri reisliğinin 1683 numaralı tekaüt kanununun 3 üncıii 
madde&nnn mülki memurlara ait olan ikısmmm (A) fılct>ası hükmün
den i.Btisn.asııuı dair k.aıuu:ı. 
Maaşatm tevhtt ve teadüliii lıakkmdaki i452 ve 1489 numaralı kumm
lara müzilyyel kanun 
Jıı.ndarm:a sınıfına mensup sivil menwmılat'la ~aıtildıu·ma kadroları hak
kında kanun 

1845 Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna met·but cetvelin tadiline dai[' 

Tarihi 

2 haziran 1931 

2 haziran 1931 

·2 haziran 1931 

2 haziran 1931 

2 haziran 1931 
10 haziran 1931 
17 haziran 1931 

!17 haziııan 1'931 
22 haziran 1931 

'22 hamran 1931 

.24 haziran 1931 
"2 temmuz '1!931 

3Q haziırıw 1931 

30 hazir.an 1~31 

30 haziran J.931 
ll temmuz 11931 
9 temmuz 1931 
ll temmuz 1931 
12 tıemml!lz HJ'Sl 

24 temmuz 1931 

22 teınmuz 1>931 

22 tıemmuz 1931 

22 temmuz l'!t:H 

lmmın 22 temmuz l:931 
1846 15 mayıs 1335 taril1li haroımlı ikararn.amesi ve müzeyyıelatrmn taıdili 

1847 

1848 

ho.kkmda kanun 24 temmuz il9.31 
Umumi, mülhak v~C lmsusi bütçelenden v.eriien maaş, iicret, tahsisat, 
hakkı hıızıır, tazminat, yevmiye, ikramiye Ye ihbari yelerden aJlma:cak 
kazanç vergisi hahlmnda kanun 
1931 mali senesi bütçe kanunu 

22 temmuz 1"931 
22 temmuz 1!)31 



1849 
1850 
1851 
1852 

1853 
18fi4 
1855 

1856 

1857 

1858 

18G9 

1860 
1861 

1862 
l 863 

1864 

1865 

1866 

1867 
1868 
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Hulasası 
-------

Ankara şehri imar müdül'lüğiinün 193J ıİıall serıesi bütçe .kan'Unn 
İsyan mıntakasında işlenen efalin suç sayrlmayacağ:ma ·dair kmıun 
~ill.fi,yet iaM'esi kanununun bazr maddelerini muaddil kanun 
İspirto ve ispirtolu içkil-er i'fllhis:ı'rr id·aresinin 1931 mali senesi bütc;:e 
JMn\<lnU 
Tuz İnhisarı . umum müdürlüğü 1931 mali senesi bütçe kanunu 
Tiitün 1nhisarr İdaresinin 1931 mali senesi bütçe kanunu 
'Türkiye Cümhuriyeti ilc İsviçre Fedeııa1 Meclisi arasmda miinakit 
ilfamet ımuka"<\'elenamesinin tasd~kı.na mii:tedai r -kanun 
26 mayıs 1'927 tarih ve 1050 numaı1alı mnhasebei umumiye kamınıımun 
83 üncü maddesine bir fukıra ilavesine dair kanun 
Yeniden tam tıeşekkiill ii elli n ah iye teşkiline ve 1452 numaralı kan una 
merbut ·2 numaralı cetvelin tadiliııe dair kanun 

Distofajin tahsisatınnı mütedavil ser-maye olnl':ık kullanrlmasr hak
kmd-a kanun 
Şurayi Devlet kanımunun bazı maddelerinin tadi linc ve tayynıa ve 
kanuna ilave edilecek bazı maddelere dair kaııun 
Muamele vergisi kanunu 
,Jandarma erfadı kanunu 

Seyrisefain İdaresinin 1931 mali senesi biitc;:e kanıımı 
2'6 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Alınanya ti caret mukavelenamesine 
mevbut (B) listesinin 136 (B) fıkrasının tadili hakkında kanun 
Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükumeti arasında aktedilen nzlaş

ma, hakem ve adli tesviye mukavelenamesinin tasdikı hakkında kanun 

Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükfımeti arasmda mürrakit hukuki 
ve ticari mevadı adliyeye miiteallik miit ckabi l münasebetlere ve adli 
kararlarm tenfizine dair mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
Mübadele ve teffiz işlerinin ka:t 'i tasfiyesi ve intacı hak k m daki 
19 - III - 1931 tarih ve 1771 numaralı kanuna nıüzeyyel kanıın 

Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hakkmda kanun 
İkarnet mukavelenamesi aktetmiyen devletlerle y:ıpıla c:ık nıuvakkat 
mukavelename hakkrnda kanun 

1869 11iiit 7 ıuuu.ara(ı kanuna merbut (I) numaralı kadro cetvelinin t aıdili 

Tarihi 

22 t emmuz 1931 
26 temmuz H31 
26 temmuz 1931 

26 temmuz 1931 
26 temmuz 1931 
26 temmuz 1931 

26 t emmuz 1931 

26 t~mmuz 1931 

26 temmuz 1931 

26 temmuz !931 

29 temmuz 1931 
29 temmuz 1'931 
26 temmuz 19S1 

26 temmuz 1931 

26 temmuz 1931 

26 temmuz 1931 

26 temmuz 1931 

26 temmuz 1931 

29 temmuz 1931 

29 t emmuz 1931 

hakkrnda kanun 29 tem muz 1931 

1870 D-evlet deıniııyolları ve lim:ınlarr işl etme ummn ınüdiıklüğüuü.n 1931 
mali senesi bütçe kanunu 29 temmuz 1931 

1871 14 - VI - 1930 tarih ve 1718 numaralı dahill istihlak vergisi kanu-
nunun 2 inci madd~sine bir ıfılnıa ile miistakil bazı maddelerin ilave-
:sane dair kanun 29 temmuz 1931 

1872 17 kanunuevvel 192.9 taırill li Ankara protolwluna zeylolmak üzere Tür
kiye Ciim.huriycti ile Sosyalist Sovyet.ist Cümhuriyetleri !tt~hadr ar·a
sında Karadenizd~ ve Karadenize müoa.vir d-enizler.de bahri tıestihatrn 
Wıdidi içnn Ankarada 7 mart 1931 de imzalan~n pı·otokohmn tasdikı-
na dair kanun 29 termnuz 1931 

1873 'lliearet mukavelesi veya modus vivendi aktetmi yen devletle ı· ülkesin-
den Türkiyeye yapılMak ithalata memnuiyetler veya tahdit veyahut 
takyitl~r tatbjJnna d:air kanun 29 temmuz 1:931 



118-

N° Bulasası Tarihi 

1874 Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyetİst Sosyalist Cümhuriyetleri İttihadı 
Hükumeti arasmda münakit ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
tasdikina mütedair kanun 29 temmuz 1931 

1875 Şehir ve köy yatı ınektepleri maaş ve ücretleri ile sanat ınekteplerine 
yardım hakkındaki 1816 mımaralı kanuna ınüzeyyel kanun 29 temmuz 1931 

1876 Ceza mnhakeıneleri usulü bmmunun bazı maddelerini değiştiren ka-
nun 

1877 İstanbul Darülfünununun 1931 mali senesi ,bütçe kaniımı 
1878 Yüksek Mühendis mektebinin 1931 mali senesi bütçe kanunu 

29 temmuz 1931 
29 temmuz 1931 
29 temmuz 1931 

· 1879 Konya ovası sulama idaresinin 1931 mali senesi bütc;e kanunu 29 temmuz 1931 
1880 İlk ve orta tedrisat nıuallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka-

nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
1881 Matıbuat kanunu 
1882 1525 numaralı şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin tadili 

hakkında kanun . 
1883 Ankara Şehri !mar Müdürlüğünce yapılacak istikraz hakkında kanun 
1884 Türk ceza kanununun 158 inci maddesine iki fılua ilavesine dair kanun 
1885 10 haziran 1930 tarihli mukavelenameye göre iadesi lazım gelen em-

val hakkında kanun 
1886 1706 numaralı jandarma kanununun 9 uncu maddesinin son fıkra :<ıı -

29 temmuz 1931 
30 temmuz 1931 

29 temmuz 1931 
29 temmuz 1931 
29 temmuz 1931 

29 temmuz 1931 

mn tadili hakkında kanun 29 temım1z 1931 
1887 Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükumeti arasmda aktedilen 

uzla,cşma, hakem ve adli tesviye. mukavelenamesinin tasdikı hakkmda 
kanun 29 temmuz 1931 

1888 İkinci Balkan konferansı hatırası olarak çıkarılacak posta pulları hak-
kında kanun 29 temmuz 1931 

Kararlar 

630 Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal Hazretleı·in in Reisicümhur inti-
hap edildiği hakkında 4 mayıs 1931 

631 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafrndan teşkil. olunan İcra Vekilieri 
Heyetine itimat beyan olunduğn hakkında 9 mayıs 1931 

632 Reisicüınhur Gazi Hazrctlerine arzı alaka ve muhabbet olunduğmıa 
dair 14 mayıs 1931 

633 Bir zatm ınebusluğunun kabul veya rcddi srrf Meclisi Aliye ait hu-
kuk cümlesinden olduğu hakkında 31 mayıs 1931 

634 Giresun nalliyesinin Ağırlık mahallesinden Süremlioğullarmdan Mus-
tafaoğlu Yusufun ölüm cezasrna çarpılması hakkında 4 haziran 1931 

635 Ilgazın Karacavh·an nalliyesinin Eskiahır köyünden Ömeroğlu Him-
ınetin ölüm cezasına çarpılması hakkrnda 4 haziran 1931 

636 Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tctkik ve teftiş neticesi 
hakkında 13 haziran 1931 

637 Kütahya mebusluklarma intihap olunan Alaettin ve Halil Beylerin 
ınazbatalarrmn reddine ve yerlerine yeniden intihap yapılmasma dair 20 haziran 1931 
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Hulasası Tarihi 

638 Karsın Kıro mahallesinden İsmailoğlu Nevruzun ölüm uezasına çar-
pılması hakkında 22 haziran 1931 

639 Rizeli Memetoğlu Ali Rizanın ölüm cezasrna ~arpılması ve Rasimoğlu 
Hamelinin on beş sene ağır hapse mahkum edilmesi hakkında 22 haziran 1931 

640 Sıvasın Üryammüslim mahallesinden Kerimoğlu Veyselin ölüm ce-
zasına çarpılması hakkında 22 haziran 1931 

641 Şurayi Devlet Reisliğine Mustafa Reşat ve a.zalığma da Niyazi Bey-
lerin intihap olundukları hakkında 22 haziran 1931 

642 Ankara İstiklal Mahkemesince on sene hapse mahkum edilen Süleyman 
Racli Beyin geri kalan cezasının affine imkan olmadığı hakkında 25 haziran 1931 

643 Büyük Millet :Meclisi muhasebesinele yapılan tetkik ve teftiş neticesi 
hakkında 27 haziran 1931 

644 İhtiyat zabit ve ihtiyat askeri memmları kanununun ınuvakkat mad-
desinin C ve D fıkralarının tefsirine mahal olmadığı hakkında 2 temmuz 1931 

645 Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine itimat beyan oluncluğu hakkındna 5 temmuz 1931 
646 Matbuıvt hürriyeti hakkındaki müzakeratın gazetelerele aynen neş-

rine dair 5 temmuz 1931 
64 7 Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin beyanatının n eş ir ve ilanı hak-

kında ll temmuz 1931 
648 Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tctkik ve teftiş neticesi 

hakkında 21 temmuz 1931 
649 Divanı Muhasebat ikinci Reisliğine Seyfi ve azalıklarma da Memet 

İhsan, Emin Rifat, Halit ve Nazmi Beylerin intihap olunduldan hak-
kında 21 temmuz 1931 

650 Hakimierin ayrr ayrı tasnife tabi tutulmalarr hakkmcla 21 temmuz 1931 
651 Şurayi Devlet Mülkiye dairesi Reisliğine Mitat, Daavi dairesi Reisli-

ğine Saffet, Tanzimat dairesi Reisliğiııe İsmail Hakkı ve Umumi Ka-
tipliğine de Edip Cemil Beylerin intihap olunclukları hakkrnda 22 temmuz 1931 

652 Büyük Millet Meclisinin tatili faaliyet etmesi haklernda 25 temmuz 1931 



.. .. 
Fevkalade içtim{\ zarfmdn , Heyeti Umumiyece, l~cisicümhur ve Riyaset Divam intihaplannclan 

başka : 

Divaıu Muhasebat reisi sa ııiHğine , 21/\Tli/ 1!)3 1 de 124 rey ile Seyfi ve azalıklarına 143 rey ile 
Meınet tltscııı 1 137 r•ey ile Hal it. 123 rey ile N"azrın n !)5 rey ile Emin Refik Beyl er ; 

Şunıyi Devl et reisliğine , 22/ Vl/1931 de, mezkı1t· Şma Tanzimat Dairesi reisi Mustafa Reşat 
Bey 158 rey il e; 

Şuı·ayi Devlet Deavi Dair·c reisliğ-i:ne 22/VIl/ W31 ele mezkür Şma Katibi unıuın.isj Saffet Bey 
180. rey ile; 

Şurayi Devlet Mülkiye Dairesi r·eisliğine , J2j\T I1/ 1931 de sabık İstanbul mebusu Mitat Bey 177 
rey ile; 

Şurayi Devlet '.Paıızimat Dair·esi reisliğine , 22/VlT/1931 de mezküt· Şura Mülkiye Daiı~esi ı reisi 
!smail Hakkı Bey 169 rey ile ; 

Şuray i Devlet aza ve ka,tibi umumi li ğine, 22/ VH/1931 de Edip Cemil Bey 173 rey ile; 

Şurayi Devlet azalığına 22/Vl/1931 de, Evkaf nınnın ınüdür·ü Niyazi Bey J 33 rey ile; 

Seçilmişlerdir. 

5 - Heyeti Umum i.yenin kapanması 

----
Dördüncü Devrenin Fevkalade içtimaı , 25/ Vll/ 1931 de, Afyon Karahisar mebusu Ali Beyin: 

Büyük Meclis, fevkali'ıde içtiına zarfmda tetkikin e a ı·zolunan kanunlan ve bütçeleri intaç 
etmiştir. Şimdilik elde müstacel bir meyzu olmaclrğındıııı Teşkilatı Esasiye kanunuı~un 14 üncü mad
desi veçhile memleket dalıilinde Azayi Kiramrıı tetkik imkaıum bulabilmeleri için teşrinisani ip
tiuasmda toplanılmak üzere bu gLinden itibaren içtimam talikım teklif ederim efendim] zeminindeki 
takririnin -kabul edi lmesi üzet·i ııe saat 16,10 da lwpan!nıştır. 

----.... ----



6- Umumi heyetin mesaisini h ulasatan 

1 - - -

1 
ı 

ı Encümenleı· . 
1 -

Adiiye Encümeni 
Arzuhal ) ) 

Bütçe )1 

Dahiliye » 

Divanı Mulıasebat l l 

Harici ye )) 

Kütüpane J) 

İktısat J) 

Maliye n 

Maarif )) 

Meclis hesaplarıııın tetkiki » 

Milli Müdafaa ll 

Nafıa .1) 

Sıhhat ve i. Muavenet ll 

Teşkilatı Esasiye ll 

'MulıtcJit V@ muvalilHlt encümenler: 

Adiiye ve Dahiliye encüınenleriııden mürekkep Muhtelit Eııcümen 
j Adiiye ve Teşkilatı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encünıen 

Bütçe ve Maliye encünıenlerinden müı;ekkep Muhtelit Encüınen 
Bütçe, İktisat ve Maliye E. intihap olunan azadan mürekkep 
Muvakkat Eııcümen 
Mazbataların tetkiki Muvakkat Encümeni 

gösteren cetvel 
- l'G 2: ~~ Q 

...:.::!= 
~o.> c 

-:. ..=::... .S:::: Q) ~~ 
"' "' «) o~ - .... - §L:ıı::.. "' --,... 

~ ~ .3~~ "" = ::.- · - .- Q 

!;~ ;./ "' ·~--.._ - ~ -
;::: d}Q) 

~. "' 1'""" '- <ı> :L .:<:..:::ı _...,._ 

ı6 ı o 6 o o 
o o o o o 

70 67 ı ı . ı 
10 lO o o o 
o o o o o 
9 9 o o o 
o o o o o 
7 7 o o o 

lO 9 o 1 o 
6 6 o o o 
3 o 3 o o 
6 5 1 o o 
3 3 o o o 
o o o o o 
o o o o o 

5 2 3 o o 

o o o o o 
ı o 1 o o 

1 ı o o o 
2 o 2 o o - ~- - ---- ---2 ı j ı 49 ı29 17 

. . 



C - Riyaset Divanının mesai hulasası 

Re is : Brılık e::si r M eb us n Kaz·ını Pş. 

R e is Tl ekili . : BUl'SU R e fet B. » 
» » l.zm ir » Vasıf » 
» » '1' rnb.?o 11 » Hasan » 

l dare A111 i·ri : Bayaz·1t » Bay mktcıroğlu H rılil » 
» » D<'IIÜli » .V fCip Ali » 
» » Mwrihn » b'fan Ferit » 

Kah7} : .Afyoll K. ')) Rnşnı Eş1·ef » 
» Çanak kaü » Ziya Gevhe·r » 
» Denizli » II ayrlm· Iliiştii » 
» Yo.z,qat » Avn·i Dogan » 

Ri~·asct Dinım birinri ı<:tıımı senesi zarfında lO defa içtima ctmis n~ ( JR) ınııkarı'('rat ittihaz c~'lc

rniştir. Bu bapta tanzim lulımııı el'tvcl aşağıya dereolunmuştur: 

İnikat Karar 
No. No. 

1 
ı 

1 

2 

2 

2 

3 

4 
-1 

6 

6 
7 

8 

ı 

2 

3 

4 

6 

7 

!) 

10 
ll 

12 
14 
1!1 

Hi 

Tarihi 

7/ V / 1931 
7/ V / 1931 

7/ V / 1931 

121 'T ;ına1 

12/ y / 1931 

12/ ,- / 1931 

' 28/ V /1931 

2~/ y / 1931 

2R/ V / 1931 

31/ V / 1931 
13/VI/1931 

13/VI/ 1931 
23/VI/1931 

27/ VI/ 1931 

27/ Vl/1931 

~ .. .. ... 

V erilen kararın hulasası 

l\leınurin inzibat komisyonu hakkında 
Riyascticüınh ur konağı inşaat komisyon n ha k kıncia 

Dördüıırü Biiyük l\lillet Meclisinin 5 mayıs 1931 tarihintic 
Yuku bttlan fevkalade inikadı üzerine intihap edilen l\fccli

sin ma~·rs tahsisatı hakkında 

Riyascticümhur konağı inşaat komisyonuna Falih Rıfkı 

Beyin ·intihabı hakkında 

Beynclnıilel parlamentolar Ticaret Kongresin e i~tirak ede

cek Azayi Kiramın harcırahları hakkınıla 

Bcynclrnilel P . '1'. Kongresine iştirak edecek Aza.yi kirama 

dair 

Kütüphane Encümcninc tdcne Amiı·i i\'cc ip li Beyin inti

habma dair 

Askeri vaviyonda yapılacak taui !at haklun da 
Azayi Kirarndan bazı ze,·atrn mczuni~retl eri hnkkında 

1931 senesi iki aylık muvakkat bütçesi hakimıda 
B. M. M. 1931 senesi bütı;esi hakkında 

~hayi Kinımdaıı bazı zeYatm mez uniyetleri hakkında 
Aza,vi Kiramdan bazı zcYatın mezuniyet leri hakkmda 

Riyascticümh u ı· koııağr yapılarak ,ve r e ittisal in deki a rsanm 
ilhakr clolayısilc liizum görülen talısisat hakkında 
Di . Mu. 193J ~eııesi bütçesi nin a~·ııcn kabulü hakkmda 



. ' 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
KAZIMPş. 



İnikat Karar 
No. No. 

9 17 

10 18 

1'ıı ı · i h i 

2!1/ YI/ 1 n:n 

i2~ -

• V el· ilen ka.ı·a rnı bu lilsası 

1!)3] sC'm•si haziran n temmuz a.daı·ına dııir Di Mn . mu

\'akk:ıt bütçesinin 57 iııci fa:,; lının dördüncü maddesinden 

710 liı·aıırrı teıızililc 62 inci fasla , ~· in<' a~· ni faslın Ü(:üııcü 

madd(>simlcki 2 520 liranın tenzilil e 64 üncü fasla zam \'C' 

ilihe:,;i hakkrııda Idare Heyetince nıki t(•klifin kahn lü hak

kında 

Aza,,·i Kil'amdaıı h ;ızr zcvatrn mczuni~·C'tleı· i hakkında 



Ç - Enc~meiilerlri mesai hulasalarr 

--
Daimi encümenler 

ADLİYE ENCUMEN! 

R e is : ]Janisa M elmsu. M ııstafa Fevzi B. 
Jl!.a .zbata Mnlw1·1'i·ı·i: Koca e h » S aMhatt·i11 » 
Kat ip : Yo z.r;a.t » Hanıdi » 

Antalya Melmsn Jia,ydar- B. Eskişelıü· M ebusu Y usnf Ziya B. 
Antalya » N·unıa:n » Kars » Nazif » 
BalıkesiT » Vasfi » Kayse't1; » Reş·1:t » 
Çanakkale » Osnıan N iyaz-i » Ka.yser-1. » Sait Azm·i » 
Çorum » MiiniT » Kocael-i » Ragıp » 
Edirne » Hasan Hayri » Konya » T evfik Fikttet » 
Ediırne » Şe1·ef » J.l!.anisa » R ef1:k Şevket » 
Erzincan » A bdii.lhal;, » Tokat » Nazırn. » 

'Prabzou Mebus'tt. Rmf B. 
ll 

Encümen 24 (15 la:viha, 1 teklif, 8 t czkcn:) işin 18 ini intıı ç etmiş ve mütebaki fi iş gelecek içtim-aa 
kalmıştır. 

Layihalar 

No. Hulasası Muamelesi 
- ------------ --- -- ----

1/26 Ceza nınhakemel r i usulü kaııunuıuın 128, H R H ' ı:) .-l 

üncü maddelerinin değiştirilml•si luı kkrnda 22 - VII - 1931 tarihinde 1876 numa

ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 27 Ceza kanuıtnn un ( 1 GO ) m c ı ı naddt·s i niıı dl'ğişt i rilmesr • 

hakkında ll -•VII - 1931 tarihinde 1840 numtı
ra lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/28 İcra ve i f liis knnııııuııuıı tnllil i nı: .Jıı ir Encümendedir. 
1/ 32 Yerasrt \'(' intikal \ · r ı·gis i bııınnnıııııı 1adilinr duir 4 - VII - 1931 tarihinde 1836 numa-

1/ 72 Devlet davalaı-nır in taç eJ en avukat n • sa irrye \·rı·il( • 

cck ücreti vckillet h a kkındak i kanıınnn biriıı ri mnd-

ralı kanun olarak k abul edilmiştir. 

desine merbut eetYrle bir fıkra il:1vPsi hnklnn da 30 - V - 1931 tarihinde Bütçe Encü
menine. 
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No. Hu1asası ifuameiesi 

------------- -

1/83 Ağaçlarmda bulaşrk· hastalık olnıı ın:ılı a ll c· ı-d l• f idiin 
ç:rkarrlmasmm meni hakkında Bncümendedir. 

1/94 lsyan ınıntakasmda iı;d.'nen da lin f.:U~ sa~ ılınanıasma 

llair 

1/118 'l'ürkiye Cümlırıriyctilt• B cl~ika Jl.ükuml'li anısuıdıı 
aktcdilen uzlaşma hakem ve adil t (·s vi~·l' mııkan•ll'na - . 

mes iııin ta. ·d ikr luı kkıııda 

1/119 'l'i:ir·kiye Cümhmi.vdill' Ç'c•koslo,·ak~·a Hüktııııdi aı·n

smda aktcdilcn uzlaşma adli tesvi.n· Yl' lınk em ınıı

kavelenanı cs inin tasllilu lıakkıııda 

20 - VI1 - 1931 taril~inde 1851 nüma
ı·ah bmm ol;arak kabul ed ilmiştir.-

21 - VII - 1931 tarihinde 1864 numa
Talr lwııun olarak kabul edilmiştir. 

25 - VII - 193J tarihinde 1887 numa
ı·alr kanun olar·ak kabul edilmiştir. 

1/ 126 
1/ 12c 

Askeri ecza kanununa müzcyyPI J~ncümendedir. 

Şurayi DeYlet kan ımuna haz r ınaddl'let· ilihl'siıH' n• 
bazr madtlclerin tadiliııe dair k aıııııı lfıyilınsr 

1/129 '!.'ürkiye Cümlı uriyl'til l' A nıstuı·,, · a H ükfı nı d i ar:ı sıııda 

mi:inakit hukuki ve tiea l'i mcvaddı adli~·l'YL' nıütt ·;ıl l!!; 

münm;cbetlcrc ve adli kaı·a rla rııı t(• ııfi z im· dııir ıııııka

\' C'il'n:-ımrnin t ıısJik r hakkında bınııı l il ~·i lıa sı 

1/ 139 Rı:r.acn terkin edilmiyc·ıı ipot eğ in boı·c u IL·s,·i.n•si ndL'n 
sonra rescn ta pn nıennını tarafmda n tl•rk i ıı l'llil ml' s i 

27 - \ II - 1931 tarihinde 1859 numa
ra lı kanun olara k ka bul edilmişti ı·. 

31 - VII - 1931 tarihinde 1865 11Uma

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Encümendedir. 
1/145 Türk ceza kanununun (158 ) in ci nıadJcs iıı hir fıkra 

ilasesine dair kanun lfıyihası 

l / 1S4 JO haziran J930 taı · ihli mnkavcl e~'l' g·iire iad es i liızını 

gelen emval hakkında 

Teklifler 

2/7 Yozgat ( Harndi B.) - Ceza usulü mn ha keınel e ri ka
ınınunnn 315 ve 316 ıııcı maddelerinin tadili hakkm-

• .... .. ,. . \. . J . 

25 - VJT - ] 93 L taı·ihinde 638 numa
ralı karar olnrak kabul edilmiştir. 

da kanun teklifi En cümendedir. 

. 3/4 

Tezkereler 

Karsm Kıı·o mahallesinJt•n lsınail oğ-lu Ncvnıznıı iilüııı 
cczasma c;arpılnınsı hakkında B<lŞ\'(•kfılf't 1L·zkt·n·~i 

3/9 Sıvasm Üryaniınüsl im ma hal l rsiııdeıı Keı·imoğ· lu \- c ~ · 
selin ölüm cezasnıa ça rpılma sı lı a ldmıda Bu~,·, • k3lı · 1 

22 - VI - 1931 tnrihincle 638 numa
rnlr karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Ilulasasr Muameİesi 

tezkeresi 22 - VI - 1931 tarihinde 640 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/19 Adam öldül'di.iğ·ünden Hi sı>ne ağır hapst' malıklım eJi 
lrn Ordulu Memdoğ·lu Abdunalımanııı lıaf;t::ıhğıııa 

binaen ger i kalan cezasının affı hakkında Başvekfil c t 

tezkerrsi Encümendedir. 
3/21 Ilgazın Karacaviran nalıi."t~si'ııin Eskiahır köyünden 

Ömeroğlu Himmrtiıı iilüm cczaı-;ıııa <;aı·pılınası luık-

halnnda Başvekalct tczkeresi 4 - VI - 1931 tarihinde 635 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/22 Giresun nahi yesiniıı ağırlık malıall esiııd en ~ünneli 

oğu ll arından l\iustnfaoğlu Yusuftın ölüm ccznsına (:;n·-
prlm ası hakkında Başv rkiil et tezk0r es i 4 - VI - 1931 tarihinde 634 numa

ralı karar olarak ka bul edilmiştir. 

3/28 Ankara lsti k Hi 1 1\la hb'm<'siıı ce 1 O sen<' hapse mn lıklım 
edil en Süleyman Radi Beyin sıhhl nziyetind0ıı dolayı 

geri kalan cezasıııııı affı h a kkıııda Başvck [tlet t czkt'l'<'Si 25 - VI - 1931 tarihinde 642 numa
ı·ah karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 24 lzalei şuyu davalanndan ııc sur0tl e lıar<: a lın af'ağ·ınııı 

tayin ve tPfsirine dair Başnkll et tezk0resi l - VI - 1931 tarihinde Maliye En
cümenine 

3/4!.l Rizeli ?\Iemetoğlu Ali ve Raı:; inıoğlu HamJiııiıı ölii.ın 

eczasına c,:arpılnı:ılan lıakkın(la Bıı~n· kill<'t tezk0tcsi 22 - VI - 1931 tarihinde 639 numa
ralı brar olarak kabul edilmiştir. 

Arnasya 
B ayazıt 
Erzıırum 

. . 
1. ' ' i) 

Jfa.zuata 
K ii tip 

M ebwm 
» 
» 

Gazi Antep » 
Gazi Antep » 
Giresıın » 
Haka1·i » 
I sparta » 

ARZUHAL ENCÜMENİ 

: Kocael1. 
~fuharriri: GiTesıtn 

: B17ecı'k 

M e bu,sı,ı Kemalett?:n B. 
» 
» 

» Miini1· 
» H ayTett't:n 

Nafi,z B. Kastarnorm Mebwm Hcısa.n Fehnıi 
tlbeydııllah » Kayser1; » Ahmet T evfik 
Naj1'z » illa?' din » A bdiiT1'ezza,k 
Reşit » Mıı.ğla. » Nııri 
Şahin » Rı'ze » Akif 
S evk et » Sarıısmi » Memet 
fb1·ahim » Sıvas » Z1:yaettin 
lbttahim. » 'Tokat » Jlf·asta.fa V asfi 

Van M ebu.sıı Müm'p B. 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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428 4 mayıs 1931 tarihinde encümende mevcut evrak 
797 4 mayıs 1931 tarihinden 25 temmuz 19 31 tarihine kadar ge len evrak 

1225 
· 606 Vekaletlere gönderilen evrak 

617 
213 Vekaletlerden gelen evrak 

832 
ll Encümenlere giden .evrak 

821 
3 Eııcümenlerden gelen evrak 

824 
207 Karara raptedileıı 

617 
, ___ __! Hifzedilen evrak • 

616 
ı Evrak kalemine iade edilen 

6 ı 5 Eııcümende kalan evrak 

BUTÇE ENCUMENt 

R e is : Giinıiişanc M elmsıı H asan ]? e lım i B. 
R eis V ekil·i : ! stanbul » .ıtl ·i R ana » 
ıl! a.zhata 111 /( ha r ri r-i : Konya » K e:nıal Z ai tn » 
Kat ip : 'T okat » Sii·reyya T evf ik » [1] 

A f yon K . Mebu,su 111 i B . Jspw·ta Meb ıuw Jlf ük (JJ"f'(''Jiı B. 
Aksamy » ,{hmet :iii·rey})a » Kayseri » Hil?nı: » 
Ankara » Yahya Gal1·p » Kwl,· lm·eli » 8 evket » 
Bıırsa » D1·. Galip » Kırklare l i » Jl1 em. et N a.hit » 
Çorun·ı » D·r. Mustafa » Konya, » Kazwı, H iisnii » 
Edı:Tne » Ş ak ir » Kütahya » Jfnhl is » 
E laziz » H asan Tahsin » Niğde » Faik » 
ETzıınım » A .ziz » Sinop » R ece'}J Z iihtii » 
Gazi Antep » Alı·nıet R em zi » Sıvas » Rasi'l'n » 
G1·1·e~ıın » M tı8a, Kazın't· ~> Sıvas » R em,zi » 

Yozgat Mebusu, Siileynıan Sı·rrı B. 

[11 Hiitalıycı .lf c bııs ıı .ll nhlis Eey. /Jidayclfc kriliJI i nlilı afJ olıuwııışsrı i/rı ln1lilllır c istifa etmiştir. 
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J•;ıır·ÜnıL·ıı , ı ta (H-! Jfı~· ilıu , 7 teklif, ı ı ll'zhrr, 1 takrir ) i~t· cıı D3 sini inta<; etmi~ ,.c daha tctkik edi
letck 21 i~ kalnıı.:tır. 

Layibalar 

No. Hu1asası 
---- --------- -~-----------

1/ :2 Haril e l'. 1\l. 1930 :;cıı('si hütı_: L·~iıılh' KOO lirulık ııılina

kıık yapılınası lıukkında · 

1 /~i tkt ısat n~kfıleti 19::30 senesi bü l ı;L''-'iıı ıl <' -1.1 000 liralık 
münııkall' .va pılnıası lıakkınua 

1/ -! Lnhisa m tubi kaı_:ak ınautl c h·rin ilıhaı·iy cll' riııd c ıı lıir 

Mmiınelesi 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa
ra lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numaralı 

kanunla tevhideıı kabul edilmiştir. 

kısnıııım Jıcşin \Tl' i 1 ıııesi ne da i ı · Eneümendedir. 
1/ 6 · Posta , 'rl'l~raf ;-c 'l'ell'foıı l·. 1\l. 19::30 scııcsi bütı:L'~iıı-

uc 4 7GO liralık müıuı k a lt • yapılınası hakkında 

1/ i ~ıhhat ,-e lı;timai 1\luav l'ıı et n·kfıleti l!J;~O :;eııcsi biitl;t'-

ı 8 - V - 1931 tarihinde 1.802 numaralı 
ka nnnla tevhideıı kabul edilmiştir. 

si ııdc 1 000 liralık ınünakale yapılması lıııkkııH]a 18 - V- 1931 tarihinde 1802 numaralr 

1/1:! Tica ret ~ıukavelesi n·ya ( louüs ,- i,· ı·ntli ) aktl'tnıi_,.L' ll 
dedetl<'r ülkcsinUL' ll Türk i,n'.H' .' · aprlae ;ı k it lıalfı t 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

hakkmua 22 - VII - 1931 tarihinde 1873 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/9 Haı·iciyc ve İktısat vckttlctleri 1930 SL'ııcsi bi.i.t ı;<' l<' ı·i ıı-

de 40 000 lirıılık münakal e yıı.pılmaı-;ı h ;ı kkmda 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

1/ 11 l\lilll Mi.i.dafaa veJ\<JJeti 1930 ,t•c ııcsi kam bütı:e::;iııck 

312 000 liralık münakulc ~'apılmas ı Jıal;kmcla 

1/ 12 Posta, Tl'lgraf w 'l'l'ldoıı L. l\l. 1930 senes i bütı;esiıı-

1 - Y - 1931 tarihinde 1802 numaralı 
kanunla tevhiden ka bul edilmiştir 

ck 1 000 liralık münakale yapılınası hakkında 18 - V - 1931 tarihinele 1802 ııuaıaralr 

k anunla tevhiden kabul eelilmiştir 
1/ 13 Emniyet !şleri U. M. 1930 senesi büt ı;cs iııd c ~ 700 1 i

ı·alık ıniinakalc yapılması lıakku~Lla 

1/ H Ha.ri c i~ · L' ,-ckalcti 1930 sl'nesi blitt;t's i n el e 27 ı 00 1 i
nılık ınünakalc ~-apılması lıakkımla 

1/ Hi Sılılı<Lt ,.l' lı~ti ın a! -:'ılua rcııd ,·ckaldi l!J ~lO seıw:;i bütı: e
s iııde :2 000 lil'alık miinaka lt yupıl ınası lıakkmlla 

Jj lö ~Jilll ~ti.illafaa. r ckfılcti 1!.!30 senesi lı;mı bütı_:l'siııılt' 

J:i 000 liralık münakalc yapılınası lı a kkllld::t 

ı /17 -:\laaı·if r cka lcti 192 ' senesi bütı; es iııt · !) 7 +2 lira -ı l;u
nış mnıızaın talısisat YL'r ilın esiııe <laiı-

18 - V - 1931 tar ihinde 1802 numaralı 

kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

ı H - V - 1931 tarihinde 1802 numaralı 

k a nunla tevhiden kabul edilmiştir . 

J 8 - V - 1931 tarihinde 1802 numaralı 
kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numaralr 
ka.ııuula. tevhiden kabul edilmiştir. 

28 - V - 1931 tarihinde 1812 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



·- 129-

No. Hulasası 

1/ 18 Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ilavesi
ne dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 
1/19 Uümrük muhafaza memurlarının askeri ter;;kiliıta göre • 

tcnsikı hakkında 19 - VII - 1931 tarihinde 1841 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 20 H u dut ve Sasiller S ılı hat U. l\L 1931 mali senesi büt
çesi hakimıda 

1/22 Satılan mektep kitaplan bcdellrı·indrn 11 661 lim 77 
kuruşun Maarif vekaleti 1929 senesi bütç:esine mun
zaın talısisat olarak verilmesine dair 

1/23 Yüksek Mühendis Mektebinin tahsisat harici ll'alı hü

dat~nm sureti terliyesine dair 

1/24' Tayinat ve yem kanununa bazı m aıldcl er tl'zyili 

28 - V - 1931 tarihinde 1807 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

• 

28 - V - 1931 tarihinde 1812 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir:' 

28 - V - 1931 tarihinde 1808 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

hakkında Encümendedir. 
1/25 İstiklaJ harbi malullerine verilccek müki'ıfatı ııaktl 

hakkında 30 - V - 1931 tarihinde 1814 numa

1/32 Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiliıı e dair 

1/33 Arazi vergisi kanunu· 

1/36 Müsakkafat vergisi halduncia kanun 
• 

1/41 Muamele vergisi kanunu makamma kairn kaıııııı 

layihası 

1/ 48 Sıhhat , .c İç:timat Mmı\·enet n~ki'ılcti 1930 senesi büt
çesine 107 569 lira 50 kunı şlıık tahsisat verilmesinr 

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - VII - 1931 tarihinde 1836 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1931 tarihinde 1833 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - VII - 1931 tarihinde 1837 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VII - 1931 tarihinde 1860 nurna
rali kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 28 - V - 1931 tarihinde 1811 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 49 Sıhhat ve lı,: timai l\ [uan~nl't n'ktılcti 1930 senesi büt
çesinde 1 7!JO liralık ınünaluıle yapılmasr lıiıldnnda 

1/51 Evkaf U. 1\1. 1930 senesi bii1<::<'siııde ll 100 Jintlrk mü
nakall' yapılması 1ıakkıııda 

1/53 Mudanya - Bursa demiryo lııınııı ınühayaası hakkında 

kanun layihası 

1/55 lVIaliye vekilieti 1930 senesi bütr;csinclc 3 000 liralrl;: 
münakale yapılması hakkında 

1/56 Nafıa vekilieti 1930 senes i hü1 çes iıı de 4 O !lO J ira lık 

28 - V - 1931 tarihinde 1809 numa
ralı kanun olarak ka bul edilmiştir. 

28 - V - 1931 tarihinde 1805 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1931 tarihinde 1815 numa
ralı kaımn olarak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1931 tarihinde 1809 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

münakale_yapılmasr hakkında 28 - V - 1931 tarihinde 1809 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası 

1/ 57 Askeri Fabrikalar U. 1\'I. 1930 senesiı. bütçesinde 151 
liralık münakale• yavdmvı.s~ hakkında 

• 
1/5'8' Üskü•dJar· - I~a~hk~y ve havalhsi halk trnınvaylarr türk 

ar1em'i'I'l\' 'Şİ1'ketitie' Evkaıf U. :M. ünün de iştirakine me-

Muamelesi 

28 - V - 1931 tarihinde 1809 numaralı 
kanunla tevh'idetı kabul edilmiştir: 

zuniyet verilmesine dair 22 - VI - 1931 tarihinde 1832 numa

1/ 5!91 rıavar ve e'fiıti }·~a;y~anlar veıtgisi h akkında 

1/ 61 H er sene bütçesine konulacak distofajin tahsisaünrn 

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - VII - 1931 tarihinde 1839 numa
ralı ka:n'tl!rr olarak kabtul edilmiştir. 

miite·da'ttil sermaye olarak istimali hakimıda 21 - VII - 1931 tarihinde 1858 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/66 Tahlisiye idaresi memurlarının askeri ve mülk'i teka-
üt kanunu ahk~ımma tabi olmal arı hakkmda 20 -VI - 1931 tarihinde Hükumet ta

rafmdan geri alınmıştır. 
1/ 67 Tahlisiye U. 1\'I. 1931 senesi bütı;esil c memurlan maa

şatının tevhit ve teadülü hakkında 

1/ 72 Devlet dıı-valarınr intaç eden avukat ve sa ireye verile
cek ücreti vekalet hakkındaki kanunun 1 iıic i madde
sine merbut cet velc bir fıkra ilavesine dair 

1/76 

28-VI-1931 tarihinde 1804,1813 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Maliye veld leti 1930 senesi bütçesine munzam ve fcv-
kalade tahsisat verilmesi-ne dair 28 - V · ~ 19'31 tarihinde 1810 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 77 1931•senesinin haziran ve temmuz aylarrna ait mu vak-
kat tahsisat hakkında 28 - V - 1931 tarihinde 1806 numa

ralı kanun olarak kabul ' edilmiştir. 

1/ 78 Evkaf U. M. 1931 senesi bütçe kanunu 8 - VI - 1931 tarihinde 1827 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/79 E vkaf U. M. memurları maaşatınrıı tevhit. ve teadülü-
hakkmda Encüınendedir. 

1/80 1931 sen esi bütçesi hakkında 19 - VII - 1931 tarihinde 1848 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/81 Milli Müdafaa vekaleti 1930 senesi deniz bütçesin dC' 
1 000 liralık mün.akale yapılınası hakkmda 28 - V - 1931 tarihinde 1809 numa

ralı kanun ol~rak kabul edilmiştir. 

1/82 Banat . ve yatı meirteplerinin 1931 senesi haz iran ve 
temmuz ayları muvakkat bütçesi h akkında 

1/84 İll· ve orta tedrisat mualliınlerinin terfi ve tecziyeleri 

30 - V - 1931 tarihinde 1816 numa- · 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

hakkındaki kammnn bazı maddelerinin tadiline dair 25 - V - 1931 tarihinde 1880 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/86 l\laarif eminliklerinin ilgasr hakimıda 29 - VI - 1931 tarihinde 1834 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/87 Sanat ve yatı mekteplcrinin idaresi hakkında 22 - VII - 1931 tarihind~ 1867 numa
ralı ka.mm olarrak kabu1 edilmiştir. 

1/S!t Zabitanı ve ask.m:i memurlarm maaşları hakkındaki ka-



- '131 ~ 

No. H ulisası 

nuna müzeyyel kanun 

ıj89 .:L341 -senesi ıhütçe '~anıın:ımnU11Jtlıll 33 üncü maddesinin t a-

Muamelesi 

i9 - VII - 1931 .tar.ihiııd.e 1843 ııuma
ralı kanun olarak ·k a:bul edilmiştir. 

dili hakkında Encümendedir. 
1/90 .. Hanieiye, ıİıktısat v:ekitletleri 1930 senesi bütçelerinde 

(67 000 lir:aJırk : ıııııümıkale :y:apılmasr hakkında Encümendedir. 
ı;9ı Devlet Demiryolları ve Limanları U. M. ı931 senesi 

bütçesi hakkın:da ı - VI - l9.3ı tarihlnde ı8ı8 ve 22 -
VII - 1931 tarihinde 18170 numa
raılı kanun olar.ak rka-hlill edilmiştir. 

ıjR2 

ıj93 

ı/95 

:Aınkllıli'a .Şohri .Luıar ·J\'hüliii.iırhiğünün ın3 1 senesi bütçe

si hakkında 

Ankara şehi·i imar müdürlüğü meuml'ları ücretleı·inin 

tevhit ve teadülü hakkında 
Seyriseifi8.iind.danesiuin 193~ senesi büt~e kanunu layi

r ihası 

lp9.6 'ı;fyıriseW.n ·rida:r:es iı.ıüı \ffienaıurlarr ücretlerinin tcvhit 

1 - VI - 193ı tarihinde .18l9 ve • 12 -
VII - ı93ı tarihinde ' H3~9 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendeilir. 

ı - VI - ı93ı tarihinde ı820 ve 2ı -
VII - ı93ı tarihiud.e 1862 muna
ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

e teariıiillü..• hakkm<il:a Encümendedir. 
ıj97 Konya ovası sulama idaresinin ı93ı senesi bütçe ka-

tn unu 

l j.f)8 tiKioııı ·a. ıo;vası sulama• 'da;r·üsi ı·memnrlarmm ücretlerinin 

22 - VII - 193ı :tıarililiule ·· 879 numa
ralı kanun olarak kaıb.ul· e:dilmiştir. 

tevhit ve t eadülü hakkında Encümendedir. 
lj99 1Y'ıüksebMiüıhenGI.ıis mektcbinin ı93ı senesi bütçe kanun 

Jlayihnsı 22 - VII - ı93ı tarihinde ı878 numa
ralı kaııuıı olaıı.ak . lvahu.l e.ailmiştir. 

1,/100 ~ ~s.taıın;bı:ııl aırü11iiiırmnu \'1.931 ı senesi haziran ve temmuz 
ı ıaylwrrı ımu~aı.kkat lıütQ<e ııkruruunn layihasr 

ıLi OJ. aAion~·a • Ovası ' &lil!l.ama J:daı:~csinin ı931 senesi haziran 

ı - VI - ı93ı tarihinde ı822 numa
ralı · kanun a1a'l'ak kabul edilmiştir. 

• 'ViC temm.uz.eylarr mmıakkatı bütçe kanun layihasr ı - VI - 193ı tarihinde ı823 nurua
nalı kaım1ı1ı alarak aıbul edilmittir. 

l.,(.:l:f)2 · ınuz ı.tnhis.a:rı TI. ~I. _]1931 osenesi haziran ve temmuz 
ı .ıaıylaıru.m11.ıv.akıka1ı hütçe.;kammu ı - VI - ı93ı tarihinde ı824 numa

ralı -kanun olwra-k kabul ed.ilmiştir. 
1jı03 Yüksek Mühendis mektebinin 1!93ı senesi hazi,ııa:n ve 

temmuz ayları muvakkat bütçe .kanıımu 

ı/i-0-4 1spil'to- -ve4spiı,to}u ı il:~iciler 1nhisarı U. M. ı931 senesi 

ı - VI - 193ı -ta·r-ihıinEle ı !Jı826 numa
ralı kanun olarak ·kahul-eailmiştir. 

bütçe kanunu 20 - VII - t93ı tarihinde 1852 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıjil:Q5 İspiılto ve ıltspiı-tolu İçmler İnhisarı U. M. memurları 

ücretlerinin tevhit ve tcadülü hakkında Encümendedir. 
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No. Huliisası Muamelesi 
--------------

1/106 İspirto ve- İspirtolu İçkilcr İnhi . arr U. l\'1.. 1931 senesi 
haziran ve tenımnz ayları mnvakkat bütçe kanunu 1 - VI - 1931 tarihinde 1821 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/107 Tütün lnhisarı V. l\'l. 1931 senesi bütc;c kanuını lfı~- i

hası 

1/108 Tütün tnhisarı U. lVL mcmurlal'I ücre1lcrinin te\·hit 

20 - VII - 1931 tarihinde 1854 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ve teadüJü hakkında Encümendedir. 
1/109 Tütün İnhisarı U. lVI. 1931 mal'i srnesi haziı·an w t< ·nı-

muz ayları mmrakkat büt<,:es i hakkında 

1/111 Tuz İnhisarr U. l\1. 1931 mali senesi büt<;<' kmnınn 

1 - VI - 1931 tarihinde · 1824 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

layilıasr 20 - VI - 1931 tarihinde 1853 mıma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/113 lVIilli Müdafaa vcl,aJeti 1931 senesi hazirım Yl' tem
muz ayları hava bütçesi ne. 341 000 lira mn iHiv<'si hak-
lunda 20 - VI - 1931 tarihinde 1831 numa

1/115 Süvarİ mübaşil'leriııin ücrrtleri haklnmla 

1/116 Mektep pansiyonları hnkknıda 

1/121 Nafıa vekaleti 1931 senesi haziran ve temmuz aylan 
muvakka.t bütçesine 6 000 000 liralık talısirıat ilavesi
ne dair 

1/122 Cümhuriyct jandarması efrat w kü~iik zalıitleri 

hakkında 

1/124 Devlet memurları maaşatının tevhit \ 'C teadülüne dair 

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
15 - VI - 1931 tarihinde 1829 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1931 tarihinde 1838 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1931 tarihinde 1830 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VII - 1931 tarihinde 1861 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1452 ve 1498 ınımara li kanunlara müzeyyel kaııun 19 - VII - 1931 tarihinde 1834 numa
ralı k;mun olarak kabul edilmiştir . 

1/125 Muhasebei umumiye kanunuının 83 üncü maddesine 
bir fıkra il~ıvcsi hakkmda 21 - VII - 1931 tarihinde 1856 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/128 Şurayi Devlet kanununa bazr maddeler ilavesiııe ve 
bazı maddelerin tadiline daiı· 21 - VII - 1931 tarihinde 1859 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/130 Resmi daire ve müessesat ile Devlete ait idare ve şir

ketlerde ve menafii uınumiyeye lıadim müesseselerde 
bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkmdaki kanuna 

. müzeyyel kanun 19 - VII - 1931 tarihinde 1845 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/131 Devlet Demiryollan ve Limanları .I şletme U. M. 1931 
mali senesi temmuz ayı mnvakkat bütçe kanunu 

1/132 Yeniden tam teşekküllü 50 ııahiye teşkiline \'C 1452 
numaralı kanuna ınetbut (2) numaralı cetvelin tadi-

29 - VI - 1931 tarihinde 1835 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulaı:;asr 

line dalı· 

1/133 Zabitan ve askeri memurlarm maaşatı hakkııt<.laki ka
ııumm 1 ve 2 inci maddelerinin tadiline dair 

Muamelesi 
---- ---------- --

21 - VII - 1931 tarihinde 1857 numa
ralı kanun olarak kabul ed{lmiştir. 

19 - VII - 1931 tarihinde 1847 numa-
ralr kqmm olarak kabul edilmiştir. 

1/ 136 1931 senesi bütçe kan ununa bir ıııaJdc ilavesi haU.rnda 19 -VII- 1931 tarihinde 1847 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 137 Hareıralı Jmranıamesilc müzcyyalfttnıııı yol n aile 
masrafıarına mütcallik hüküml erinin tadili hakkında 19 - VII - 1931 tarihinde 1846 numa

ralı kanun olarak ka bul edilmiştir. 
1jı38 Elçilik, maslahatgüzarlık Ye konsolosluk ın üstalıdem i

ninin ücretlerinin tt>diyc suı·ct i lıakbmla 

ı;ı4ı Dahili istilılak vergisi kanııınma bazı maddL·kr tezyi-

19 - VII - ı93ı tarihinde 1843 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

line YC 2 inci maddesine bir fıkra ilavesine dair 22 - VII - ı93ı tarihinde ı871 numa-

1/ 142 İstanbul Darülfümıııu 1931 senesi bii.tç~· kanunu 
layiha sı 

1/147 19- V- ı930 tarih ve 1617 numaralı kannııa nwrbııt ı 
numaralı cetvelin tadili hakkında 

ı;ı48 30- V- ı931 tarih ve 1Hl6 numnı·a1ı kanuna müzcyycl 

• kanun layilıası 

1/ 150 Ankara şehri imar müdürlüğünün 1931 senesi zar-

ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - VII - ı93ı tarihinde ı877 numa
ralı kanun olarak ka bul edilmiştir. 

22 - VII - ı93ı tarihinele ı869 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. · 

22 - VII - ı931 tarihinde ı875 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

fında yapacağı 150 000 liralık istikraz hakkmda 25 - VII - ı931 t arihinde ı883 ııuma
Encümendedir. 

1/152 4 haziran 1929 tarih \ ' C H9u num~ıralı kamııı hükmü-
nün temelidi hakkında Encümendedir. 

ı/153 İkinci Balkan Konferansı lıatıNısr olarak (:rkarılacak 
posta pulları hakkında 

1jı54 10 haziran 1930 tariJıli mukaYe"ye g-Ciı·e iadesi lazıııı 

gelen cmval hakkında 

l/ı56 Türkiyede hizmet eden ccıwbileı·l c ... ilderiııe muhassas 
maaşlarm tahsisi hakkrnda 

Teklifler 

2/1 (İdare Heyeti ) - Riyaseticümhur 1930 senesi bütçe-

25 - VII - ı93ı tarihinde ı888 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - VII - ı93ı tarihinde 1885 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Enci.imendedir. 

sinde ı 000 liralık münakale yapılması hakkında ı8 - V - ı93ı tarihinde ı802 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/2 Yozgat (S. Sırrı B.) - 'riftik keçilerinden alman 
verginin tadiline dair Encümendedir. 
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No. Hulasası 

2/3 •1Hdare H~y-ıeti) -B. M .. .M. 1930 senesi bütçesinin bazı 
' iasıl ve .ımuldeleri .arasın<da . münakale yapılması hak-

Muamelesi 

kınacl 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa~lı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/4 (ldıare Hey;eti) - Riy.,asetieiimhur 1930 senesi bütçesi
illle .oıuıı:ı.zıun. tahsisat v-erilmesine dair 

2/8 (İdare Heyeti) - D. lVI. 1930 sooesi bütçesinde 2 700 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numar.alı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

J.iıral!Lk nıiinakale yaıpı1ması hakkında .30 - V - 1931 tarihinde 1817 numa
ralı lmn.un olarak kabul edilmiştir. 

2/9 

2/12 

3/6 

3/12 

3/13 

3/24 

3/30 

3/34 

Bolu (Şükrü B.) - Ferağ ve intikal harçlarının 

astifasrnda ve , }msusatı. ,saiııeile müsakkafat kıymetleri
ınİnı .sureti .taJ!idir ve tayini hakkındaki kanuna bazı 
maddelerinin tadiline dair 

(Bütçe Encümeni) - Diyanet işleri reisliğinin tekaüt 
kammliUil:un 3, iiıacü maadesinin A fıkrası hükmünden 
ıistis.u.ası ı hakkında 

Tezkereler 

1931 mali senesi bütçesine merbnt (D) cetveline 80 
' lira ücretli bir baş ·müstahzrrlık ihdası hakkmda Baş-
vekalet tezkeresi · 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 
Hariciye vekaleti :1:931 senesi bütçesinde tadilat .yapıl· 

ması hakkında Başveka1et tezkeresi 

lzalei Ştı'YU davalarından ne suretle harç almacağının 
tayin ve tefsiri hakh.J:nda BaşvekfiJet t ezkeresi 
Gliimriik taı:riif..esi-ı:ı..in 44 7 mltmarasının tefsiri hakkında 
BaşvekMet te.zkercsi 
İktısat vekaleti 1931 mali senesi bütçesinin 661 inci 
faslının 4 üncü maddesiıne .mevzu tahsisatm ayni fas
Im 2 inci maddesine nakli hakkında BaşvckiU et tez
kcresi 

3/35 Teşviki sanayi kanununun 7 inci maddesinin ( C ) 

Bina iratları vergisi kanunu ile . lı.al

ledildiğine dair encünien m{lzbatası 
k ul edilmiştir. 

19 - VII - 1931 tarihinde 1842 numa
ralı . kanun olarak .kabul .edilmiştir. 

1'931 senesi bütçe kanunu ile halle
dildiğinden hıfzedilmiştir. 

Encümendedir. 

1931 senesi bütçe kanu-Bu ile halle
dildiğinden hıfzedihruiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1931 senesi bütçe kanunu ile halle
dildiğinden hıfzedilmiştir. 

fıkrasının tefsiri hakh.J:nda Başvekalet tezkeresi · Enciime:ndedir 
l3j86 'llahlisiye ida:rıQsi:nin tiışkilat ve vazaifi hakkımdaıki ka

ııırunun 3• üncü maddesinin ·tefsiri hakkında BaşvekiUet 
tezkeresi !Encümendedir. 

3/37 Milli Müdafaa 'Vekaılet.i 1930 senesi hazari kadrosunun 
1931 senesi temmuzu bidayetine kadar tatbikr hakkın-



No. 

3/43 

3/67 
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Hulasası 

da Başvekalet tezkeresi 

Tayyare Cemyetinin lVIilli Müdafaa vekaleti hava büt
çesine mı:ı:ıwenet olarak vereceği paranın bütçeye ithal 
sureti hakkında Başvekalet tezkeresi 

Esbabı mucibe .ve zaru:ıte dolayısile takip ve tahsiline 
mahal veya imkan görülemiycn borı_: l a.rm terkini hak
kında Baş:9'ek8ılet tezkeresi 

Takrirler 

4/10 Konya (Refik B.) - 1452 numaralı ka unun · 2 
inci maddesine mt:ırbut cetvelde mulıarrer Adliye ve-

Muamelesi 

28 - V - 1931 tarihinde bu husustaki 
encümen mazbatası Hüku.mete 'gön
derilmiştir. 

1931 senesi bütçe kanunu ile hall e- · 
dildiğinden hıfzedilmiştir. 

Encümendedir 

kfı.leti vilayat memurları kısmının hakimler kanunu ile' 21 - VII - 1931 tarihinde 650 numa-
telifi hakkında ralı kara:r olarak kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE ENCttMENt 

R e is : Tek-irdağ M ebusu C em il B. 
R eis Vekili :Tekirdağ >> Faik » 
M az b ata M uhar'riri : Malatya » A bdümııttalip » 
Kat ip : M1.ış » Hasan Reşit » 

Adana Mebusu Ali Münif B. E laz iz Mebusu Hüseyin B. 
Adana » Ome1· R esııl » Ka'rs » Baka Tali » 
Amasya » Esat » llfalatya » Vasıf » 
Amasya » l smail H akkı » Maraş » Mitat » 
Ankara » M uslihittin » Ordu » Ahmet ihsan » 
Antalya » Rasih » Ordu » !smail » 
Balıkesir » Ilacim Muhittin » R ize » Atıf » 
Bursa » Emin Fikri » R ize » E sat » 
Çanakkale » Şükrü » Ş. Karahisa'r » Yasfi Raşit » 
Çorum » l smail Kemal » Zongııldak » Halil » 

Zonguldak Mebusu Rifat B. 
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Encümcn, 29 (21 layiha, 2 teklif, 5 tczkcrc, 1 tahir ) i şten 12 sini intaç etmiş ve daha tctkik celile
cek lT cn·ak kalmıştır. 

Layihalar 

No. Hulfısası Muamelesi 

l j!i Pari ste imza lanan otomobil sl'~Tii sPfcı·i:H ' müt(•;ı ll ik 

hcynrlmilcl mukavelcıı:ınıcnin tasdikı lıal;kmda F.ncümendedi,r 
1/ 1fl Şurayi Dc\'lct ka ııuıınııa bazı nı aclclclcr tez,\·ili Ilak-

kında 18 - V - 1931 tarihinde Hükümet ta· 
l'afrndan geri alınmıştır. 

1/ lH Tclgraf H' tel <'fo ıı k:ıınııınıı a lıaz ı madc1l•lcr il fın•siıw 

dair 15 - Vl - 1931 üırihinde Bütçe En
cümenine. 

1/ 26 Ceza muhakcmcleri usıılii k anuıınmııı 12fl, J..J.S. 1G4 ün-
cü maddelerinin değ·işt .irilmesi hakkında 22 - VII - 1931 tarihinde 1876 nunıa

nılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/34 Radyo kanunu liiyihası Encümendedir 

1/ 3G 

1;'39 
1/ 40 

JJondra posta kongres i kararlarını ha\·i scııct l cı·in 

1 ndiline dair 
Cemiyetler kanunu l ay iluısı 

Belediye kanununun 109 uıı cn ıııaddt·s iıı e bi r fıkra 

Encümendedir 
Encümendedir. 

il5vcsinc dair Encümendedir 
1,142 Af' yondan ishh sal ol n nan uyuşt unıctı maddeler in lı i-

sarı hakkinda Encümcndedir 
1/ 43 Yilayet irlarcsi kanuııunım bazı mcHldc kriniıı tadili 

1/ >0 

1/ 52 
1/ fi4 
1/84 

hak km da :W . V H - 1931 tarihinde 1851 n uma
ı· n lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dazı malıall er ııwnl;u l malların • l:ı lııı:u si ular;;k 1111'\'· 

cnt bulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi h akkında 

<:ayri menkul mallar lıakkmcla 
K acla.stro ve tahrir hakkında 
İlk ve orta t edrisat muall i ml rriniıı t erfi ve t ccziyclcr i 
haklundaki kanunun baz r ın acldt> ll•ı· iniıı t ad ili nc dair 

Encüınendedir 

Enetimendedir 
Enetimen dedir 

25 - VlJ - 1931 tarihinde 1880 numa
ra l ı kanun olarak kabul edilwiştir. 

1/ SI ~a n at ve yatı mcktcp l cri ııi n i<laresi lı a l ; lmıcl::ı 22 - VII- 1931 tarihinde 1867 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 94 isyan ınıntakasında işlcııcn efa lin sur; sa .nlmamasuıa 20 . VII - 1931 tarihinde 1850 numa-

1/ 1 ~2 

dair 

C' ümhlll'i ~·l't jam1arma~,r efrat w küc:ük zabitl cri hak
kında 

:l / 128 Şmayi Dc\' lr t kanununa bazı maddeler ilihesi ne Vl' ba-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VI I - 1931 tarihinde 1861 numa
ralı kanun olarak k abul edilmiştir. 

zı maclJ elerin tacliliııc dair 2 -VII - 1931 tarihinde 1859 numa-

ra lı kanun olara k kabul edilmiştir. 

1/ 144 'l\ıbiiyet ınuame liıt ıııda ıı almaea k lıan:laı·a Jair kmııı-
ı ıtın i::l inci maddesine bir fıkra i la vesinc dair Encünıendedir 
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No. Hulasası Muamelel!!i 

1/ 149 Jandarımı k a ınıııııııun 9 uıırıı ın ndd(•siııin son fıkrası-
nın tadiline dair 25 -YU - 1931 tarihinde 1886 numa

ralı kannıı olal'ak kabnl edilmiştir . 

1/ JG!i Şosc Ye köpı·ülcr kanununun ha1.ı nıııddel cr iııin tadi li 
luıldunda 

. ı • • 

25 - V U - l93J ta ri hi nde 1886 u uma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

Teklifler 

2/6 Yozgat (Süleyman tiırrı B.) - Aııknraııın müstak
bel pli\nıııdan dolayı tasarnıfları nwıı cdilPn arsa wı·-

g ileriııin tccili hakkında Encünıendedir 

2/ lO Kastamonu (Dr. Fnat B. ) - Mütckcı i tl e rl<' t• .,·t anı Vl' 

eramilim• enıl fık H' anızİ nri lnwsi lı ııkkrııda F;ııcümeııdedir 

Tezkereler 

3/ 6 :\[aarif wrg- ı sı kanununun G iıwi ınaddesiııin tdsiri 
ha kk mda Baş,·ekıllet tezkeresi Encüıneııdedir. 

3/21 Vilayetler idares kanununun 14 üneii maddt•siııiıı tef-
siriıı e dair Başvekalct tezkercsi Eııcümeııdedir. 

3/ :!R Hususi idarclrr mcnınrlarrnııı v ilfi~' et~.:r vcka lct cm-
rinc alınıp alınmı;·acağının t cfsiri hakkında Başvcl\a-

lct tczkcı·cs i Encüıncndedir. 

3/ 4:l Bcl cdi~'e kanunuııuıı J <:iO ı n c ı maddesinin t.dsi r-i hak-
k mda Başn•ld] !et tezkcresi Encümendedir. 

3/ 66 Brl cdi~re vcrp:i YC ı· csinı l c ı·i k a ıınnuııuıı 4G iıı c i madde-
sinin tefsiri hakimıda Başveki'ıl et ~l·zkeresi Bncümendedir. 

Takrirler 

4-/11 Kütahya ( Meınet B. ) - İskanı adi hakknıtlaki ahka
ını kanuniyeden fıı hir ınübadill erin el e istifade etmesi 

·; ' 

lıakkıııda 21 - VII - 1931 tarihinde 1866 nu

ralı kaııun olarak kabul edilmiştir. 
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DlVANI MUHASEB.A.T ENCUMENl 

Re is : B(ı/ılı:esir Mebtıs'u t~mıail Hakkı B. 
Jlazbal;o. Muharriri: Rize » Ali » 
Kat ip : A-fyon K. » M olla.oğfu Cenıal » 

Ankm·a Mebusu Al·i B. Koc(ıeli Af ebusn Sı·rn 
Artvin » Memet Ali » Konya » Kazım 
C ebelibeTeket » lb1·ahinı » Kı1·şelıh· » Haz-im 
C ebelibe'reket » Hasan Bcısri » » Hıılusi Sinop 
Çankırı » Rif at » Sıvas » 1 smail M emet 
Erzıwıım » As1mı » Yozgat » Ahnıet Avni 

)';neünwıı , 1~ ( 12 l a,vilıa , 6 tezkere ) ı ş ın hi<; bi rini i ııtaı; etmen ı iı;;tir. 

Layihalar 

No . Hulasası Muamelesi 

.l / 4G 1926 senesi hesabı l<at ' isi hakkında :Encümendedir. 
J/ 46 İstanbul Darülfünuıııı 1928 senesi h esabı kat 'isi hak-

] / 41 
J/ 60 

1/ 6-1 

1/ 6R 

] / 73 

1/ 7-1: 
1/ 75 
1/ 11-1: 

k ında 
1928 senesi hazine hesabı kat 'i si lıaldunda 

Konya Ovası Sulama lduresinin 1929 senesi hesabı 
kat ' isi hakkında 
Scyriscfain !daresi nin 1921 senesi hesabı kat 'isi Jıak
kmda 
'l'ahlisiye li. M. üdürlüğü 1!129 senesi lı esabı kat 'isi 
hakkında 

1337 senesi hazine hesabı kat ' is i hakkında 
1338 senesi hazine lıl'sa br kııt 'isi hakkında 
1339 senesi hazine hesabı kat 'isi hakkrııda 
Devlet Demiryollan Ye Limanlan U. ?düdül'lüğüııün 

1927 senesi hesabı kat ' isi hakkında 

1/123 Anadolu - Bağdat Demiryollan Yı) Haydarpaşa Liman 

ve Rrhtım İdaresin in 1927 senesi lwsabr kat 'isi hak-
kın da 

1/ 143 Eü:af l'. MüJül'lüğüııüıı 1V27 sen es i hesabı kat 'isi 

Encümendedir 
Eneümendedir. 

Encümendedir. 

:Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encüınendedir. 

Encümendedir. 
:Encümendedir. 

:Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

hakkmda Eneümendedir. 

Tezkereler 

3/38 Divaıu Mulıasebal ı. ıı teşkilftt YC vczaifiııe dair ilızar 

edilen lilyilıaıım takdim kılıJI(lığı hakkında Dinını 

Uuhascbat Riyaseti tezkcresi Encümendedir. 
3/39 lnhisar idarelcl' i hcsabatmm Di,·a ııı l\lnlıasebatı;a tct

kik edilip edi lmi,rcceğ inin tcfsiriııc dair Divaııı l\1.u lw -

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
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No. Hulasasr Muamelesi 

sebat Riyaseti tezkeresi Eııcümendedir. 

3/40 ~[emnrin kanunuının 47 H' 90 ıncr ımiddl•leı- i lüikmü
nc nazal'aıı 2 mart 1334 tın·i lıli kamuııııı 2 inci madde
sinin mülga olup olmadığıımı tdsiri lınkkında DiYaııı 
Muhasebat Riyaset.i t.ezkeresi Encümendedlı•. 

:ı;;;s Divanr l\lnlıasebat raporlan lı akkıııdaki 5!)0 ııum::ıı·ıılr 

karaı-ın sek izi nci ıııadd esiııiıı t efsir iıı e daiı· BH~Yl'k i'ıl l't 

tezkercsi Bncümendediı-. 

3/68 E;rlfıl - tc:,;;riııisaııi 1!)30 ::ı~· l :ınn:ı a it ı·ııpoı · ıııı tı:kdinı 

Inimdığı hakkında Di\·a.ııı lHulıascbat Ri~·ascti t1•zkc-
rcsi En cü nı eneledi ı·. 

3jlı9 Kiiıınnncn·p J HmO - ı:;ubat 1931 ayianna ait ropoı · ıııı 

takdim kılındığı hııkkrııda Di. ~1. Ri~·as!'ti tczk1•resi Eııciimcndrdir. 

HARİCİYE ENCÜM.ENİ 

Re is : E ·rzincan Melnuw Saffet B. 
M a2lwta J/ 11 h arriri: Si-iT·t » Jl!l ahm,ııt » 
Kat ip : D(1jtı1"7Hki1 · » Z Pk i ]festtf » 

Bolu Jl!lebusu Oevat Abbas B. Kocaeli 111 eb11sn Reş·it Saffet B. 
Bolıı » Falih R1,fkı » Kocaeli » !b1·ahim Sürey-ya.» 
Bolıı » H asan C em il » Man-isa. » Memet Sabn: » 
Elaziz » F'a.$ıl Ahmet » ll'Ianisa » Yakııp Kad1·i » 
lstanb ııl » Salah Cinıcoz » S w as » N ecnıettin Sarlık » 
!zmir » Ma.hm11t Celal » T1'(tb zou » N ebizarle Hamrl1' » 

Bııeümrn, ll (10 la~·ilıa, 1 tezkcrl' ) i~tl'n 10 ıırııı iıı1aı: etm i ş ve daha 1c1ki!' l'dilerek 1 !Dyilıa knl
nnştıı·. 

Layihalar 

1/8 Tical'et. nınkavelesi \'cya nıodüs Yi ,·en d i aktctnı iyen 
Dc\'l etl er· ülkcsiııdl'll Türki~·(·~·e ~ ·apılaeak itlınl:lt;ı 

tl ::ı i ı- 22 - VII - 1931 tar·ihinde 1873 numn-
ı· n lr kanun olaenk kabul edilmiştir. 

1/29 
1/1]0 

Konsoloslıık kaııunıı la~· ihasr Bnciimencledir. 
Türkiye Cümlımi~·rt iltı İs\'i(:l't> Fedrı ·a l l\ lee lisi ara-
sıııt1 a münakit ikaııı ct nnıkawleııanwsiııiıı t::ı sclilon:ı 

dair 21 -VII - 1931 tarihinde 1855 numa
ralı kanun olar·:ık kabul edilmiştir. 

1/ 117 Türkiye Cü ın h uriyet i le Almanya H üki'ım cti arasında 

aktecl il eıı ticaı·c·t nıuka\'l'lt·s iıı c ml·tbut (B) li stesinin 
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No. Huliı.nsr 

(136) ıııer fı krnsrı'ıolaki lınlcııırn t;ı,;!ıihi lıakkıııda 

1/JlS Tüddyc Cüınlıuriycl ilc B<•IÇ;ika Hükfınwti aı-asıııda 

aktcdilen uzlaşma, It.ıkcm ve aJli trsviye mnlmvelrna

mcsinin tnsclikr lınkkında 

l / 1HI '!'ürkiye Ciimlinri.vetile ~'ekoslovak~·a Hükfımrti ara
sında uktcdileıı ur.laşma lıakrm n~ adli tesviye muka-

Muamelesi 

21 - VU - 1931 tarihinde 1863 numa
ralı knnun olarak kabul edilmiştir·. 

21 - vn - 1931 tarihinde 1864 ııuına
ı-alı kanun olarak kabul edilmiştir·. 

velenamesinin tasdikı lıakkıııda 25 - VII - 1931 tarihinde 1887 nunuı
r:ıh kanun olarak kabul edilmiştir·. 

1/ 120 'l'iirk iye (' üm lı nriycti l<' Sosya 1 i st SoYyct isı Cümlı mi 
yctlcı-i lttilıadı Hükümeti uı-::ısında aktcdilcn Karade
nizele Ye Karadcnir.c mücavir L1cnizlcrclc bahd tcslilıa-
tın t:ılıdidiıw daiı· nıııkaveleııanı c ııiıı tasdiln hakkında 22 -VII- 1931 tarihinde 1872 nurna

ı-nh kanun olar:ık kabul edilmiştir. 
1/129 Türkiye Ciimlıuri.retile .\nıstmya Hükümeti arasm

da müıı:ıkit h ukukl ve ticaı-1 mcvallr adliyeye müteal
lik mütekabil münascbetlcre Ye adil lsararlaı·rn tenfizi
ne dair mukavelenamenin tasL1ikr hakimıda 

1/134 İkarnet mnkavelC'si akt etmcmiş olan ucvlctl eı-lc iki sc
neyi tecavüz etnırınl'k şaı-lilP ikaınct mukavcksi ııkti 

21 - VII - 1931 tarihinde 1865 ııuma
ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

lıakkrnda 22 - VII - 1931 tarihinde 1868 numa
ı-nlr kanun olarnk knbul edilmiştir·. 

1/151 Türkiye Cüınhuriyetile .'osyalist 8ov~·ct i Rt Cii'mlıuri 

yrtleı·i !ıtilıadı Hiikfııneti anısıııda aklo lunan ti raı·c•t 
ve se:nisefaiıı muahedesiniıı tasrlikı h:ıkkmda 

Tezkereler 

3j2!i Türkiye C'i:imhurirct ile Alm anya Hükumeti arasmda 
aktolunan ticaret nıukavrll'na.mesiıır nıcı-bnt (B) li s

tesinin 136 B fıkrasında ~·apılacak ta shilı hakkında 

Başvrkalet tezkeresi 

22 - VII - 1931 tarihinde 1874 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2l - VII - 1931 tarihinde 1863 numa
ı·nlr kanun olarak k:ılml edilmiştir. 
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İKTISAT ENCttMENİ · 

I? ei.-; : f zın ir 1lf e lnt sıı 1Jilıt stafa Rahmi B. 
.J;[ az z, r.d a M 11 hn r ri l'i: M arclhı 

Af.IJml Ka. 
» Ali Riza » 

» !\lif ip » ! zzet 

Adana Meb-ııs-ıı ıami·t B. İstanbu l J.l1ebusu Ham di B. 
Aksa.1'ay » Yaşa1· » 1 zmir » S acletti·11 » 
Anka.ra » Eş·ref » Kastamonu » Talısiu » 
Aydın » lt'tıat Şahh1 » Konya » A h m et l-I aıJI d i » 
Bolu » Şükrü » Manisa » Kani » 
Bm· sa » Dı·. Rasim Ftrit » Maraş » N 11n: » 
Denizli » Emin Aslan » Rize » Hasa11 Ca u it » 
Edirne » Faik » Samsu11 » .T!Jm in » 
Eskişeh1"1· » Emi11 » Şebüı K. » l sma.il » 
Gümüsan e » 
l.'!tan l;u 7. » 

Erlip Servet » Trab.zon » Dan iş » 
A lıçumo.CJluY us ııf» Z on .r;u l d al.· » Ra.,rrıp » 

EncÜnl('ıı , 24 (17 l ayihıı , 1 teklif, 6 tezkt' l'(') i~tvıı 17 ;; iııi iııta ı: r tıııi::; ve dalıı:ı tdkik L'J ilee(•l; (7) 
iş kalmıştrı·. 

Layihalar 

No. Hulasasr Muamelesi 

1/8 'I'icı:ın: t mukan·lesi Yt: (modiis ,- i n' ııJi ) aktdmiyL'n 
Devletler ülkesinueıı 'I'ürki~-('~· r yapı l af'ak i tlw l ~ti! daiı- 22- VII- 1931 tarihinde 1873 nnnıa

ı·alr kanun olarak kabul edi lmişt i r. 

J/19 <fümrük mulıafazıı nı unırıı · lal'rmtı :ıskl' I'I 1 t•ş kiliit: ı g·(iı·r 

t0nsiki lıakkmıla J9- V II - 1931 tarihinde 1841 numa
ı·Rh kanun olarak kabul edilıniştie . 

1/ 37 Tütün iııhi sarr kaııuıııınnn 43 i ıı ei nıaddcsiıı r lıiı' fık-

ra t eı.vi li hakkmda 15 - VI - 1931 tarihinde 1828 mumı
Talr kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/38 Kazaıı ı:; ,·erg·isi knııumıııtıll taılili hakkında f- VTJ - 1931 tarihinde Maliye En-

l/41 Muamele \'ergisi kaııuııu makamına kaim kamın IJ
yilıası 

1/ 44-

l / :l9 

l / 62 

Orma ııl aı · ııı idari n • fenıı1 mwıınel a tr lıakkıııdn 

nava ı· \'(' l'lıll lı ny\'aıı l ar n·rı.ı: i s i hakkınd :ı 

tlıtiı·n' brratı kaınıııııııa lıir madd e tc•7.?il i lıakkıncln 

1/ 63 Rüsıımu balı ri ye kan n n una. nıerhııt tari fe n i n ;) i ııri 

cüınenine 

21 - VII - 1931 tarihinele 1860 ııuma
rah kanun olı:ıı·ak kabul edilmiştir. 
Encüınendedir. 

6 - VII - 1931 tarihinde 1839 nuına
ı·Rlr kanun olarak kabul edilmiştir . 

.J. - VI - 1931 taeibinde Maliye En . 
cümenine. 

maddesinin tadiline dair Eııcümendedit. 

1/65 Sınai mülkiyet hakimıda Encüın end<'di.r. 



142-

No. Hulasası Muamelesi 
----- - ------

1/69 'l':.ılılisiye Uınuın Müdi.i.l·lüğü mü~taiHleminiıw ver·ilc-
eck tayin ,.e elbise brdelleri hakkında Encümendedir. 

1/70 Türkiyede ce ncbi tebaasr tarafmdan yapılması mcmnu 
sanatlar hakkrndıı Encünıendedir. 

1/83 Ağaçlarında bulaşık hastalık olan malıall erden fiLlaıı 

çıkarılmasımn mcni hakimıda 4 - VI - 1931 tarihinde Adliye En
cünıenine 

1/RG lpck böecği Ye tohumu ~·etiştiı · ilm es i ve mua.r~ıı e Yü 

satılması hakknıdaki kanuının 14 üııeü maLldesinin 
tadiline dair 8 - VI - 1931 tarihinde Maliye En

cümenine 

1/ 117 Türkiye CümhmiyPti il c .Almanya Hükümeti ara~m
da aktcdilcn ticaret mmıhcdesiııe mcrhut (B ) list cs i
ııiıı 136 B fıkrasmdaki lıaıaıım taslıihi hakkmd:.ı 

1/ 13!1 'l'üı·kiyc Cümhuriyctilc Non·eç Hükfımeti arasında 

ınünakit ikamet ve tiean•t ,·r scyrisrfain muahedesi-

21 - VII - 1931 tarihinde 1863 nnma
ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

ııin tasdikı hakkında Encümendedir. 
1/ 151 Türkiye Cümhuri~·eti il e Sovyetisı Sosyalist Cümlıuı·i

yet leri Itti h adı arasırıda a kt oluna n t i ca eet ve sc~TisP-
fain mıuıhcdcsinin ta s<likı hakkrnda 

Teklifler 

2/2 Yozg·at (Süleyman Sırrı B.) - 'riftik keç il erden alı-

22 - VII - 1931 tarihinde 1874 ııuma
ralr k:ınun olarak kabul edilmiştir. 

nan verginin tadiline q:ı ir kanun teklifi 8 - VI - 1931 tarihinde 1\fnliyc En
cümenine 

Tezkereler 

3/ 12 C:ümrük tal'ife kamınunun 17 YC 2:) inci nıadddeı·inin 

tcfs il'i hakkında Başvekalet tezkerı:s i 2 - VI - 1931 tarihinde Maliye En

cünıeııine 

3j2!'i 'l'üı·ki ye Cüınhuriyl'ti ile A lınanya Jlükfııncti arasmda 
aktolnn::ın ticaret nınkavc l eıı;ımcsi ıı c meı·but (B ) lis

tı'sinin (136 B ) fTkı·asmda ~'np ıla rak tashilıat lı a k -

krnda Başvekal ct tezkerrs i 21-VII-1931 tarihinde 1863 nurnaralı 
kanunla tevhiden kahul edilmiştir. 

R/26 'l'ül'ki,,·e f'ümltııl'iyet i i il' Bıılınıı·i~bııı n· Eston)·a ll ü

kfıın etleri arasmtla ıınılıt c li f 1arilılel'dc aktctlilen ti 
rııret vr seyrisefain mukave i PmıınPlcriııiıı tüı·k~e nıe-

tiıılcrind<'ki hatalar h a kkıııda Baş,·c kalet tezkeres i Encüınendedir. 

::ıj30 (~ümrük tarifes inin '·447" nnmaı·a srıım tcfsiri lı:ık-

k mda Başwka let tezkcı'csi 4 - VI - 1931 tarihinde Maliye En
cümeninc. 



- 143-

No. Hulasası Muamelesi 
--- ------------------------

3/ 3G Teşviki sana.vi kııııtıııuııun 7 iıı('i madJesniıı ( C ) fık-

rasmııı tcfsir"i lıakkmda Bnş\'l.~ k fı let tezker cs i 8 - VI - 1931 tarihinde Bütçe En-
cüıneniııe. 

;~/36 Tıılılisiyc lclarcs iııiıı teşkilfıt \'(' n-zaifi lıakkrııJaki ka

ııııııuıı 3 üncü maddesinin td'sirine dair Başvekakt 

tezkeresi 4 - VII - 1931 tarihinde .Maliye En

cüınenine. 

ll r is 

Aksaray Jll e bıısu 
Denizli » 

KUTUPANE ENCUMENl 

: Çancıkkale jJJ elnısn Sanıilı Bi/lıt B . 

Besiuı Atalay 
N ec ip .:ili 

B. !stanbul Melnısu 
» Kastamonu » 

H alil Ethem 
V elet 

B. 
» 

Buciiınc ıı , fL·,·kal5de içtiına Sl'IH'siııde (2 ) defa toplananık kiitüplıaıw~-l' ait lıazr llll'Selcler n• alııııııı 

kitaplar lwkkmda miit cachlit kararlar ttilıaz etmi~tir. 

MAARİF ENCUMENİ 

B e is : Erzu runı Jlf eb us n N af i Atuf B. 
Jl nzbatu Jl{llll((rriri : Sinop » lurahim Alaett in » 
Eritip Afyou K . » ! zzet Ulvi » 

Afyon K. ll!Jebnsıı Haydw· B. Ordu 111. eb u su, Ham di B . 
ıan~ın » Talat » Sıvas » Rahmi » 

Z1nt1' » Osmanzade H w nd i » Şebin K . » Sadri Jlfa1.,;s tıdi » 
Jlfe1'S'in » F en't Celal » 'Prabzou » Hahl Nihat » 
111. ıış » Kılıcoğlıı Hal,· lı'ı » U'rfa » R e f et » 
Konya, » N ai'ın H azi m » Yo z.()at » Ahmet C ev d et » 

Bncüıneıı , lıa,· nk e Iilen 7 IJ; · ilıa;- ı da iııtu ı; c tıni~tir. 

Layihalar 

1/~H ilk n • orta teJri sıı t nıııallimleriııin terfi Ye tecz iyelr ri 
lınkkıııJ::ı ki ka nnııu n haıı ınafl\lelerinin tadi line dair 25 - VI I - 1931 tarihinde 1880 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hu1iisası 

. 
1/ RG l\iaarif cmiıılikleı ·inin lağYi h<Jkkımla 

l/87 Samtt n~ .vat'r mektqılel'iııiıı idun•si iınkknıılıı 

1/116 1\Iektcp paıısiyoııi<Jrı kaınuııı -.. . ; 

l / l47 ]9- V -1930 tarih Ye 1617 nurnaralı knııuıın nırı:btıt 

(1 ) numaralı cctn• liıı tadili lıakkııı<la 

1/ 14ö 3. Y -193 ı tm·ilı n~ ı s ı 6 ııuııııırıılı kaıınna ıııii;.-;e,Yyvl 

kanun 

1/ 1:>2 4 haziran 1929 tarih n 1-190 ııttnı<ınıh kıınuıı lıükmii-

Muamelesi 

29 . VI - 1931 tarihinde 1834 numa
ralı 1\anun olarak kabul edilmiştir. 
22 - VII . 1931 tarihinde 1867 numa · 
ralı kanun olarak k abul edilmiştir. 

6 - VII · 1931 tarihinde 1838 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V ll . 1931 tarihinde 1869 ını ma· 

nılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - VII · 1931 tarihinde 1875 Huma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ııüıı temelieli hakknıdn 22 - VII - 1931 tarihinde Bütçe En-

. · .1 ..... 
• timeiline 

MALİYE ENCUMENl 

Rei0 (/OI'lıl/1 ]If ebus ıı 1 sm et B. 
J! a zl)(lta M u 7, ar ri ri: Ba.ya.z1.t » lhsan » 
]{ ôtip Isparta » Kemal Ttl1'an )) 

Aydın Mebwuı Aclna11 B. Kocaeli 111 ebıısu .A. 1-i B. 
B a.l ·ık es ir » EnVf1' » Konya » R efik » 
D iycwbe lı ir » Ziilfii » Kiitahya » Öıne1· Davut • » 
i çel » Em1>11 » Jlfalatya » llfahnınt Nediın » 
lznıir » Kamil » 111 e1·siu, » Hamdi » 
Kastmnonn » R efik » Sıvas » 8ernsettt:n » 

Eıırüıneıı , 40 (:21. l ~yilıa , 3 teklif, 16 tezki'L'l') i ~tcn 18 ini iııta~ etmiş q : mi.itcbaki 22 cnakm ıni.i 
zakcresi gelecek i<:tima senesine kalrnı~1u·. 

Layillalar 

1/ 4 lıılıi~aı:a tabi l\ar;ak nıatldderiıı ilılı;ıı·i,rel c riııdl'iı bir 
J;vmııııın pcşiıı veri lmesi lıakkmda 

1/~ 'l'ieal'e1 ııııılmn•leııamcsi n•ya (.Mudiis , · in•ıH.Ii ) nkk
dilmi,\'\•ıı DeYJ ctler iilkesiııtlcn Ti.irl;i~·(·,,·c yapılacak 

ithalat hakkında 

1 /~ -ı .Askeri n· mülki tck<ıiit kanuıuıııuıı (j Jll<:l ınaLklesinin 

ikinci fıkrasile "1 üncü madd c:siıı c mcrbu1 c ctYcliıı ta-

21 · V . 1931 tarihinde Bütçe En
cünıeııi ne. 

22 · VII · 1931 tarihiude 1873 nuıııa
l'alı kanun olarak kabul edilmiştir. 

.. 



No_ 

1/30 
1/ 31 

1/32 

1/33 

1/ 36 

1/ 38 
1/41 

1/ G9 

1/ 62 
1/ Gfi 
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Bulasası 

diline dair 
Tahdidi sin kanununun 2 inci maddesine mi:i.zeyyel 
Askeri ve mülki telmüt kanununun 2 inci maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkında 
Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline daiı· 

"\razi vergisi kanunu 

l\lüsakkafat vergisi hakkında 

Kazanç vergisi kanununun tadili hakkrnda 
l\[uamcle vergisi kanunıı makamma kaim kanun 

Davar ve ehli haynınlar vergisi hakkında 

llıtira hel'atr kaıınnuııa bir madde tezyili hakkmda 
Tahlisi?e idare><i memurlarını askeri ve mülki tekaüt 
kanunu abidirnma tabi olmaları hakkında 

1/ 7] ll nisan 1B34 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük kanun
larile müzeyyelatrnın bazı maddelerinin, tadili hak-

Muamelesi 

Encümendedir_ 
Encümendedir. 

Encüınendedir. 

4 - VII - 1931 tarihinde 1836 ımına
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - VI - 1931 tarihinde 1833 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - VII - 1931 tarihinde 1837 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encüınendedir. 

21 - VII - 1931 tarihinde 1860 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - VII - 1931 tarihinde 1839 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encüınendedir. 

20 - VI - 1931 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır . 

kında Encümendedir. 
1/85 !pek böceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve 

satılması hakkındaki kanumın 14 üncü maddesinin 
tadiline dair Encümeııdedir. 

1/125 Mulıasebci umnmiye kanununun 83 üncü maddesine 
bir fıkra ilavesi hakimıda 21 - VII - 1931 tarihinde 1856 numa-

ralı kanun olarak kabul edilmi<;ıtir. 

1/ 127 . 
1/ 136 

Mektnm mallar ilıbariyesi hakkınua Eneümendedir. 
1931 senesi büt<:c kanunu Hiyilıasrna hir madde ilAve-
si hakkında 19 - Vll - 1931 tar·ihinde 1847 ııuma-

r ali kanun olarak kabıli edilmiştir. 

1/ 137 Harcıruh kararnn mesik müzcyyclatmm yol .ve aile 
masrafıanna nıütcallik hükümlerinin tarlili hakkında 19 -VII - 1931 tarihinde 1846 numa

ralı kanun olarak kabul edilıniştir. 

J / 140 1341 scnl'si muvazcnl'i umumiye k a ııununun 45 inci 
maddesine tevfikan mal ·a lmamış olan maaş sahipleri-
nin istihkaklarının Rureti temini hakkında Encümendeclir. 

1/141 Dalıili istihlak vel'gisi kanunun a bazı maddeler tezyi-
line ve 2 inci maddesine bir fıknı ilavesine dair 22 - VII - 1931 tarihinde 1871 numa

ralı kanun olarak kabul edilııü<;;tir . 

Teklifler 

2/ 2 Yozo·a t (Sük•ymaıı !-)ırri B. ) - 'l'ift ik keçi lerinden a lı

ıı :.ı. ıı verginin taui line dail' 17 - VI - 1931 tarihinde Bütçe En- · 
cüınenine 
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No. Hulasası 

2/ 9 Bolu (Şükrü B.) - Ferağ ve intikal hal'<<larnun istifa
sında ve hususatı sairedc müsaldmfat luymetlerinin 
sureti takdir ve tayini hakkındaki kanunun bazı mad-

MuaiPelesi 

delerinin tad iline dair 25 - VII - 1931 tarihinde bina iı-atları 
vergisi kanunu ile halledildiğinden 
hıfzedilmiştir. 

2/11 Cebelibeı·eket (Naci Pş. ) - Bsbak Kadıköy Belediye 
l\Hidürü Kemal Beyc emlak ve arazi verilmesi hak
kında 

Tezkereler 

3/ 11 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ıncı maddesinin 

Encümendedir. 

tefsiri hakkında Başveldilet tezkeresi Encümendedir. 
3/ 12 Gümrük tarif e kanuııunuu 17 ve 25 inci maddelerinin 

tefsiri hakkında Başvekalet tezket·esi 18 - VI - 1931 tarihinde Bütçe En
eütnenine. 

3/14 Milli Hükf1mct bütçelerine müteallik borçlarm kayit
lerine ve müddeti muayyenesi zarfında müracaat ct
miyenlerin alacaklarının sukutuna dair kanunun tef

3/ 15 
siri hakkında Başvekalet tezkeresi 
İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçi lik ve şeh
benderlik memurlarma Türkiyede. bir vazifeye nakil 
ve tahvillerinde ne su ret le maaş verileceğinin tefsiri
ne dair Başvekalct tczker·esi , 

3/16 ' Rio - de J ancyro Elçisi Ali Bcyiıı maaşmın t esviyes i 
sureti hakkında bir karar ittihazma dair Başvekalet 

Encümeııdedir. 

Encümendedir. 

tezkeresi Encümendedir. 
3/ 17 Askeri ve mülki tckaüt kanununun muvakkat 2 inci 

maddesinin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

3/lS Sinııi ınükellefiycte YÜsuld cıı sonra yapılacak tashihi 
sin muamelatmm tekaüt ve saire gibi bütün muamelatr 
asker iyece de muteber olımyacağı haldunda bir karar 

Encümendedir. 

ittihaznıa dair Başvekalet t.ezkeresi Encümendedir. 
3/20 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı kanunla tadil 

edilen gümrük kanununun 43 üncü matldesinin tefsiri 
hakkında Başvekalct tezkeı·esi Encümendedir. 

3/24 İzalci şuyn davalarmdan ne suretle har~ almacağnun 
tayini Ye tefsiri hakkmda Başvekfılet tczkeresi 18 - VI - 1931 tarihinde Bütçe Encü

menıne. 

3/30 <Jümrük tarifesinin 447 numaı-asmm tefsiri hakkmda 
Başvekalet tezkeresi 18 - VI - 1931 tarihinde Bütçe Encii.

menine. 

3/31 Askeri ve mülki tekaüt kannunn un 18 imi ınadtlr-
sinin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkcresi Encümendedir. 

·3j 33 Tapu harçları kanununun 23 üncü maddesinin 2 inci 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekalet tezkercsi Encümendedir. 
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No. Hulasası 

3/36 Tahlisiye İdaresinin teşkilat ve vazaifi hakkındaki ka
nunun üçüncü maddesinin tefsirine dair Başveknlet 

Muamelesi 

tezkeresi 18 - VI - 1931 tarihinde Büçe Encü
meninc. 

3/45 lVIart - ağustos 1927 aylarına ait raporlarm takdim 
kılındığı hakkında D1vanı l\Iuhaseabt Riyascti tezkc
resi (2 ve üçüiı cü fıkralarımı Jair Di. lVI. En . mu-
kaıTeratı ) Eucümendedir. 

3/53 İnhisar beyiyeleri ·üçte birlerinin harp malfıllerine ve 

şehit yetimlerine tahsis ve· tcvziine dair kanunun 4 
üncü maddesinin tefsiri hakkında BaşveldUet tezkeı·esi Encümendedir. 

3/65 lVIemurin kanununun 75 inci maddesinin tefsiri hak-
kında Başvekalet tezkoresi Encümendedir. 

MECLlS HESAPLARININ TETKİKİ ENCUMENİ 

Re,is : Van M e bıısıı H akkı 
Mazbata Muharriri: Ankara » Rifat 
Mürakip : Den'izli · » Mazhar Müfit 

B. 
» 
» 

Ankara llfebusu Hal·it F erü B. Balıkesir Mebusıı M emet Gavı't 
Ankara » Şakir » Çankırı » Ziya 
Balıkesir » lbrahim » Konya » Haydar 

Konycı Mebıısıı Mııstafa B. 

---~ 

B. 
» 
» 

Encümene evrak havale edilmemiştir. Yalnız Meclisi Alinin 1930 senesi t.eşrinisani, ka.nunuevYCl 
ve kanunusanİ: mart 1931; nisan ve mayıs 1931 ayları hesabat.ı hakkında encümence tanzim kılman maz
batalar 13- VI- 1931 tarihinde 636, 27- VI- 1931 tal'ihiııde 643 ve 21 -VII- 1931 tarihinde 648 numa
ralı karflr olara k kfl bul edilmiştir. 
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MİLLİ MttDAFAA ENCUMEN1 

Reis : K ütahya 
M az&.ata .ı.l! uhan·ü·i : Git·esmı 

Mebusu Receıo B. 
» 1hsan Pş. 

~lıtiıo Mıış » M ııhittin N anı i B. 

Balıkesir Mebıısıı Enver B. istanbul Mebusıı Ahmet Hamdi B. 
Bilecik » !bT ahim » Kar· s » Muhittin Pş. 

Bilecik » Salih » Kastamonı1. » Ali R iza B. 
Cebelibe1·eket » Naci Pş. Kırşehi1· » Lutfi Müfit » 
Diyarbekir » ~lızım » Malatya » Jf ah1nııt N ed ün » 
Ellıziz » Ahmet Saffet B. Niğde » Galiıo » 
Gazi Anteıo » Kıl·ıç Ali » Ordu » R ecai » 
Gümüşane » ~~ev ket » Tokat » B ekir Lutfi » 

Tokat Mebııs1ı Hüsnü B. 

Encümeıı , 17 (10 layiha, 7 tezkcrc) i şt en 15 iııi intaç etmiş ve daha tetkik ed ilecek 2 tezkere kal
mıştır, 

U.yihalar 

No. Hulasası Muanıelesi 

1/19 Gümrük muha:f.ar.a memurlarının askeri teşkila ta göre 
tcnsiki hakkımda 19 - VII - 1931 tarihinde 1841 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/24 Tayinat w yem kaınıınına bar.ı maddelel' ter.y ili hak-
kmda 8 - VI - 1931 tarihinde Bütçe Encü

menine 

1/ 30 Tahdidi sin kanunuının 2 inci maddesine müzeyyel 
kanun la.yihasr 3 - VI - 1931 tarihinde Maliye Encü

menine 
1/31 Askeri ve mülki t ckaüt kanıımmun 2 inci maddesi ne 

bir fıkra ilavesi hakJnııcla 3 - VI - 1931 tarihinde Maliye Encü
menine. 

1/34 Radyo kanunu layilıasr 7 - VI - 1931 tarihinele Dahiliye En
cümenine. 

1/120 Türkiye Cümhuriyetilc Sosyalist Sovyctist Cümlıuri
yetleri !ttihaclr Hükumeti amsında akteclil en karade
niz ve karadenize mücavir denizlerde bahri teslihatm 
tahdieline dair mukavelenamenin tasdikı hakkında 

1/122 Cümhuriyet jandarması efrat ve küçük zabitlcri 

22 - VII - 1931 tarihinde 1872 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

haklanda 21 - VII - 1931 tarihinde 1861 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. . 

1/126 Askeri ceza kanununa müzeyyel kanun layihasr 7 - VII - 1931 tarihinde Adiiye En
cümenine 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/133 Zabitan ve askeri memurların maaşat ı h akkındaki ka-
nunun 1 inci ve 2 inci macl.deleriın..in tadilin c dair 19 - VII - 1931 tarili.inde 1844 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
· ,:ı49 Jandarma kanununun 9 nncu maddesinin son fı.kra-

sının tadili hakkında 25 - VII - 1931 tarihinde 1886 numa
ralı kanun olarak ka bul ediJmi~tir. 

Tezkereler 

3/ 3 llıti yat zabit ve ihtiyat askeri memurları kmunumm 
muvakkat maddesinin (D) ve (C) fıkralarmm tefsiri 
hakkmda 2 - VII - 1931 tarihinde 644 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 
3/18 Sinni mükellefi ycte vnsnlden sonra yapılacak t ashilı i 

sin muamelatımıı t ekaüt ve saire gibi bütün muamelatı 
askeriyece de muteber olmıyacağr hakkınila -bir karar 
ittihazına dair Başvekalet tezkeresi 21 - VI - 1931 tarihinde Maliye En

cümenine. 
3/ 31 Askeri ve mülki tckaüt kamuıunuıı 18 inci maddesi-

nin tefsiri hakkmda Başveka let tezkeresi 21 - VI - 1931 taribinde Maliye En
eümenine. 

·3j3>2 Billimum askeri malılllerin terfibi hakkrnda merbut 
cmra:z cetvelindeki bazı fıkralar hakkında biı· karar 
ittihazma dair Başvekalet tezlteresi 

:3(~3 !.nhisar ba,.}oiy:eleri ü~te bi rıler inin lı aı·p malfıll criııc ve 
şehit yetimlerine tahsis ve tevziiııe dair kanunun 4 ün-

24 - VI - 1931 tarihinde encümen maz
batasr üzerine müzakeresi t ebir edil
miştir. 

cü maddesinin tefsiri haklunda Başvckalet tezkcrcsi 28 - VI - 1931 tarihinde Maliye Eıı
cümenine. 

3/ 62 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü mad-
delerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 70 Tekaüde sevkedilen zabitan ve askeri memmlar hak
krnda Divam Muhasebatça ittihaz edilen kararın tef-
sirine dair Ba.ş.vekiiılet tezkeresi Encümendedir. 



Antalya 
Eskisekir 
lçel , 
!sparta 
Konya 
Kütahya 
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NAFIA ENC'UMENİ 

Re is : S amsun M ebusu Et hem B. 
M az b ata M uharriri : Erzincan » Aziz Samih » 

» Katip : M an isa » Osman 

Mebusu Dr. Nazifi Şe1·if B. Kütahya Mebusu lbrahim 
» Alioğlu Ahmet » Mersin » Süleyman Fikri 
» Hakkı » Niğde » Halit 
» Hüseyin Hüsnü » Urfa » Ali Saip 
» Sırrı » Samsun » Doktor A8ı?n 
» Hakkı » T1·abzon » Hakkı 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

~ncümen, 4 (3 la,yiha, 1 teklif) işten 3 ünü intaç etmiş ve daha tctkik edile<'ek (1) iş kalmrş1rr. 

Layihalar 

No. Hulasası Muamelesi 

ljl Devlet Demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkiliit ve vazaifine dair kanunun 37 inci maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkında 28 - V - 1931 tarihinde 1803 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/5 Mudanya - Bursa Demiryolunun mübayaasr hakkında 30 - V - 1931 tarihinde 1815 numa-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/155 Şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin tadili 

hakimıda • 25 - VI - 1931 tarihinde 1882 numa-

Teklifler 

2/5 Konya (Tevfik Fikret B.) - Konya Ovası Sulama İda
resinin teşkilat ve vazaifi hakkındaki kanunun birinci 

ralı kanun olarak kabul edilmjştir. 

maddesinin tadiline dair Encümendedir. 
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SIHHAT VE tÇTİMAİ MUAVENET ENCUMENt 

Reis : Erzurum Mebusu Dr. Ahmet Fikı·i B. 
Mazbata M1ıha1·1·iri : Aydın » Dr. Reşit Galip » 
Katip :Muğla » Dr. Hüseyin Avni » 

Antalya Mebıısu Dr. Cemal B. Erzurıım Mebusu DT· . Hakkı Şinasi Pş. 
Balıkes·ir » Muzaffer » Erzıırum » N ecip Asım B. 
Bolu » Dr. Emin Cemal » Kastamonu » Dr. Sııat » 
Bursa » Bakteriyolok R efik » Malatya » Dr. Hilmi » 
Bursa » Dr. Rasim F erit » Niğde » Ahmet Vefik » 
Denizli » Jh. Kazım » Urfa » Dr. Refet » 

Encümcn, havaleedilen 2 la.yihadan (1) tanesini iııtaç etmiş eliğer (1) lay iha gelecek içtima senesine 
kalmıştır. 

Layihalar 

No. Hulasası Muamelesi 

1/42 Afyondan istihsal olunan uyuşturucu maddeler inhi-
sarı hakkında 28 - V - 1931 tarihinde Dahiliye En

cümenine. 
1/ 112 Kuş palazı serum u hakkındaki nı nkawlcnumcnin tas-

dikına dair Encümendedir. 

Artvin 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Elaziz 

TEŞKtLATI ESASİYE ENC'UMENl 

R eis : Mu,ijla M ebusu Yunus N adi B. 
M az b ata M uharri1•i : Giresun » Hakkı Tarık 
Katip : Zonguldak » Celal S ahir 

» 
» 

Mebusıı 111emet Asım B. İznıir 1l1ebusu Mahm1d Esat 
» D1·. Mazhar » f zmir » Halil 
» Tahsin » lstanbıü » Ahmet Rasim 
» Ali Şuııri » Kars » Muhiddin 
» As af » Kırklareli » · Dr. Fuat 
» Memduh Şevket » Tekirdağ » Celal Nuri 

Encümene fevkaHide içtiına senesinde iş verilmemiştir. 

B. 
» 
» 

Pş. 
B. 
» 
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Muhtellt ve muvakkat encümenter 

Muhtelit Encümen 

[ Adiiye ve Dahiliye Encümenlerinclen mürekkep 

r~ ncümeır , 6 (2 liiyilıa , -ı tezkl'l'(' ) ışın lı cp>;in i int aç etmiş! ir. 

Layihalar 

r o. H ulisası Muamelesi 

1/ 128 Şurayi Devlet kanununa bazı maddelPr il a vesi ıw n' 

bazı maddelerinin t.adilinc dair 21 - V ll - 1931 tarihinde 1859 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 1-1:6 .Matbmıt k::ımınn l a~r ih as ı 25 -VII - J931 tarihinde 1881 nurna
nı lı kanun olarak kabul edilıniştir . 

Tezkereler 

3/47 Şurayi Devlet Ri )'asctilc i:ızalrğıwı bin'ı · za tm i ıı ti ha

! · ı lı a kbııda Baı;ıvd;:lı !et tez[~crcsi 

3/ 61 Şı1nı)'i Devlet Tanzimat Dairesi Rt-isl iğinc bir zatm 

22 - VI - 1931 tarihinde 641 numa
ra l ı karar olarak kabul edi l miştir . 

intihabı hakkmda Başvek;dct t czkeresi 22 - VII - 1931 tarihinde 651 nurna
nı ir karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 71 Şurayi Ocvlet Dcavi Dairesi Reisliğiıı c hir zatm inti -
habı hakkında Başvck51 ct tezkcrcsi 22- VII- 1931 tarihinde 651 numaralı 

kararla te·vhiden kabul edilmi ştir. 

3/ 73 Ş1ıray i Ded et Mülkiye Dairesi Riyasetile başkatip ve 
ilzalığına biree zatm iııtih ::ı bı haldunda Başvckfıl et 

tezker esi 

Muhtelit Encümen 

22 - VII - 1931 t arihinde 651 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

[ Adliyc ,.c 'l' eşkilfitı Esasiye Eııcünıeule l'inden nıürekkcp 

l~ııcümcn, lı avaJ.c edi le-rı 4 h·zkl're;r i J c i_ıı t.<i(,: d meıni~t il'. 

Tezk.ereler 

'J.j7 ~ltı ğ· I a lVlebusu Yuııns NaJ i Beyin t Pş t·i l ımısuniyctiniıı 

kaldırılması hakkında Eııcünıeııdedir. 
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o. Hulasasr Muamelesi 

3/ 4ti Kon.':a Tll\'lJwm Mı ı:,;\ <ı ra Lut.fi Bt>,\" i ll ll'~a·i1 ll1i.ISlllliyc-
tiııin kaldırılması hakkında En cünıendedir. 

3/ 4l-i Bil crik lVlebnsu Hayrrttin Bc~· iıı tcşı·ii masuııi:yctiııin 

kaldrnlıııası hakkında Eııcümeııdccl ir. 
il / G-:1- 1\ oıı.nı J'll'lmsu Sıl'l't Be.l'iıı te~ril ııwsuııi.vl'liniıı ka! -

Jınlnwsı hakkmda [i;ncümemledir. 

Muhtelit Encümen 

lBütç;e Ye Mal iye Eııcümcııleriııdcıı ıuiirckkcp 1 

J •:ııci.'ııııl'ıı , IHı ,·ale cJ.i lt: ı ı J 1 czkcreyi iııta<; etmiştir. 

3/ 63 Di ntın ~lulıuselıat l~l'i:-;i saııiliğill' ;halıki<ll'l i <;iıı i ııt i
hap yapılması hald·mıda Di. 1\'l. Ri.nısl'ti t ezk eı·l·si 2 ı - V ll - 1931 tarihinde 649 numa

ra l ı karar ol<1rak kabul edilmiştir. 

Muvakkat encümen 

lBütc::e, 1ktısat ve Maliye Eııcünıeııleriııden intihap oluıuııı IJeşcr azadan mürekkepJ 

Alüsa·ray 
Ayclın 
Balılı· esi1' 
!eel 
r;tanbul 
lznıir 

Reiti : Gii'llıiişane 
M az b ata M nhwTiTi : M aHl·in 
K6üp : Isparta 

.111 eb ·uszı A hrnet S1i·reyya B. 
» A rlna11 » 
» Bnve1· » 
» Emin » 
» Ali Ra?La » 
» Mustafa » 

.Meb·ııt;ıı Hasan F ehmi B. 
» Ali Riza 
» K emal Tn·raı1 

» 
» 

l'z ınir Mebusu S ci cü tt i 11 

Ts pa1·ta » :Af iil.:e1·Tem 
Ka stam.o n ll » 'Pahsin 
Konya » Kernal Z ai m 
Konya » Refdı; 
Şfbin K . » tsmail 

Eııcümcıı , lı;mıll' cJill'ıı J. layilwyı iııta<; etmiştir . 

La.yihalar 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

1/ 4! 1 Muamele \ · crgı~ı kaııuııu makamına kaim kaııım 1;1-
yilıa::;ı 21 - VII - 1931 tarihinde 1 60 ııuma

mlr kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Muvakkat encümen 

[J\la zbatalanıı 'l'etkiki J'~ıH: ÜıııcııiJ 

Re ili : K iitahya M ebıısıı Recep B. 
Reis Vekili : JVr.zwrwn » Az·iz » 
Mazbata Mııha·rriri: 1'olı:at » 8iireyya T evfik » 
Kat,ip : Balılı:esi·r » Muzaffe1· » 

Af:i;on K. M ebıısu j zzet Ulti B. Girelitın Mebıısu .1J!Jünir B. 
Afyon K . » .lvf ollaoğlu Cemal » l zmir· » Vasıf » 
Adana >> A 7 i M ii u if » Ka,rs » Bcıha 'Pal1; » 
Ankara » Rifa.t » Ka'r · » M em. et N az·tf » 
Aydııt » 'l'cıhsin » Kocaeli » lb1·alıinı 8üreyya» 
Bah'h;esi·r » Ha.cün Muh:ittin » Konya » K emal Zahn » 
Bolıı » Uevat Abbas » . Konycı » 'Ahıstafa » 
Bolu » ı5iilı:tü » .Malat.IJa » Vasıf » 
Çankın » Rif at » .Manisa » M em et S ab ri » 
Çorıı1n » 1 smail K ern(ıl » ilfarrış » 111 emet » 
El aziz » F' az1.l Ahmet » ilfuş » Hasa.n Reşit » 
E laz iz » H ali an 1' alısin » Jlf U li » MuJıitti11 Na'ıni » 
Eskişehir » Yusuf Ziya » Ş . karahisar » Vcısf'i Raş1;t » 

Enci.ime ıı , lınntle rdikıı 2 lt'zkcre,ri de in tae,; etıni::;t ir. 

No 

3/ 1-l 

Tezkereler 

Hulasası 

Bazı YiiDyetler mchu,; jntilıabatıııdaıı ::;ik~ .n'ttc bulunul
duğuııa t1air Başvckalct t czkcrcsi 

3/ )0 l\ütahyu vil~ycti ın cbusluihıııa intilıap oluııaıı Alaet 
tin ,-c Halit Beylcriıı ına zbatalarııım g-iindl'ı·iltliğ· iıı t• 

dair Baş,·ckal c t tezkcrcsi 

- ·-

Muamelesi 
----- -- ----

28 - V - 1931 tarihinde 633 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1931 tarih inde 637 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir . 



ı - Encümenlerin aktettikleri içtimalar sayısını gösterir c, 

Adli ye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 
Di. Muhasebat 
Harici ye 
İktısat 
Kütüphane 

Eııcümeııi 

ll 

» 

ll 

.l) 

) ) 

ll 

-·- • 

Daimi encümenler 

İçtima 
Sayısı 

32 Maarif Encünıeni 

21 Maliye ll 

35 M. H. Tetkiki ll 

18 Milli Mudafaa ll 

1 Nafıa ll 

4 Sıhhat ve i. Muaveııet )) 

28 Teşkilatı Esasiye ll 

2 

• 
Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

Adiiye ve Dahiliye Eııcümenleriııdeıı 
mürekkep Muhtelit Encümen 

Adiiye ve Teşkilatı Esasiye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit En. 
Bütçe: ve Maliye Encüm enierinden 
mürekkep Muhtelit Encümeıı 

İçtima 
Sayısı 

Bütçe, İktisat ve Maliye Encümeıı-
1 5 lerinden intihap olunan azadan 

ınfırekkep Muvakkat Encümen 
Mazbatahrın tetkikı Encümeni 

o 

İçtiına 
Sayısı 

8 
30 

3 
15 

5 
2 
ı 

İçtima 
Sayısı 

3 
7 



2 _ Encümenıerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

ı :: > (LJ 
(LJ (LJ 

~ "' :..... :..... ı-. 

"' 
ı:; 

C<S 
~ (LJ ~ (LJ <U ı-. 

~ ...... .... ı-. (LJ E.:'! ..... (LJ 

..::.: 12 :E <;:l (_)o :;:ı ı:; 

» V N ;:J,.!:!: ..::.: C<S (.)C<S 

Encüınenler <C<S (LJ (LJ C<S (.) -- ı-. t::~ 
....J r- r- r- :E~ > . .s~ LLJ~ 

l)aimt l <:ncümenlcr 

Adii ye Encünıeni ı 5 ı 8 o o 24 ıs 6 
Arzuhal }) o o o o o o o o 
Bütçe J) 94 7 1 ı o ll 3 92 21 
Dahiliye ,ll 21 2 5 1 o 29 1 2 17 
Di. Muhasebat .ll 12 o 6 o o 18 o 18 
Harici ye )) lO o 1 o o ı 1 10 1 
İktısat .u 1 7 1 6 o o· 24 1 7 7 
Kütüpane lJ o o o o o o o o 
Maarif ll 7 o o o o 7 7 o 
Maliye J) 21 3 16 o o 40 18 22 
M. H. Tetkiki ll o o o o o o o o 
Milli Müdafaa ll lO o 7 o o 17 15 2 
Nafıa ll 3 1 o o o 4 3 1 
Sıhhat ve İç. Muavenet lJ 2 o o o o 2 1 ı 
Teşkilatı Esasiye ll o o o o o o o o 

l\'luhtcHt ve m ll \ 'Uii.IHl t 
EncümeniPı· 

Adli ye ve Dahiliye Encümen-
lerinden mürekkep Mulıtelit 

Encümen 2 o 4 o o 6 6 o 
Adiiye ve Teşkilatı Esasiye En-
cümenlerinde mürekkp Muhtelit 
Encümen o o 4 o o 4 o 4 
Bütçe ve Maliye Encümenle-
ri nden mürekkep Muhtelit 
Encümen o o o o o 
Bütçe ve İktısat ve Maliye 
Encümenlerinden intihap olunan 
azadan mürek~ep Muvakkat 
Encümen o o o o o 
Mazbataların tetkikı Encümeııi 

( Muvakkat ) o o 2 o o 2 2 o 



D - inzibat komisyonu mesai hulasast 

••• 

FPvkalfıde iç1imn zar-fmda inzibat komisyonunun a~ağ-ıdaki Z('\"fltfnn nıürckkt• p olnı:ıf;r , ni ,ntSC't Dİ\"3-

nrnrıı 7 - V -1931 faı·ihiııclt> vaki toplaıuşrııda t.akaniir etmişti: 

Reis Vekili Bursa Mebusu H fet B. Re is 
ldare Amiri Bayazıt » B ytaroğln Hnlit )) Aza 

)) )) Denizli )) Nı•cip Ali )) )) 

» « Mardin » lı·fan Ferit » » 
Katibi Umumi Veysel Adil » » 

Komis~rona biı· iş tcvtli edi lm emiştir. 



E - Umumi evrak muamel~tı 
. -... ~ -

156 Layilwlar 

12 T eklifl er 

'i .'J 1' ez l~ erel e r 

12 1'alc-ri1·Ze r 

4 Mııhtelif evral.: 

1.9-f Miit l'?ıM·vi h1t S1tsa tıı nit eıı mk 

N .'i Rrızı eş li as lwl..Jmıda /;anmıi taki/wl i('r · •. .;t i1_·1·n m ii.~11rıde tolebi?ti hm·i Başı • rl;filef l ez-

1o erelrri 

835 A. rz1Lltrıl1 e r 

Mcbhus Pnakm nıınıar;ı \'l' lınlasalal'r il l' gördükl1•ı-i mwınwk ıH•ta~· ic·i bl'I'I'P<:hi r.iı· ııı·zolıııımuştur. 

1 - Layihalar 

Dördüncü devrenin fevkaH\de içt.im:n zarfındn Meclisi Aliye (156) lay iha gelmiş olup, bnnlm·
clan (97) si resen veya tevhiden kaının olnrak ka lıul edilmiş ve (2) si Hükfımet tarnfrnclan geri alnı
mıştır . 

Mütebaki (57 ) si Muhtelif encümenlerde bulnıımaktı:ıdır. 

No . Hulasası 

• 
1/1 Devlet demiı:yollarr ve liman lar·r umumi idaresinin 

teşkilat ve vazaifine dair kanunun 37 inci maddesi
ne bir fıkra ilavesi hakkında 

]/2 Harita umum müdüı·li.iğü 1930 senesi bütçesinele 800 
liralık münakale yapılınası hakkında 

1/3 İktısat vekaleti 1930 senesi bütçesinele 45 000 liralık 
mün:ıkale yapılmı:ısr hı:ıkkmd:ı 

Muamelesi 

28 - V - 1931 tarihinde 1803 nuına
ı·ı:ılr kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 -V -1931 tarihinde 1802 numarı:ılı 

kanunl:ı tevhiden knbul edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/4 lnhisara tabi ka~ak maddelerin ihhariyelel'inden bir 
kısımnrn peşin verilmesi hakkmda Bütçe EncümeııiHdc. 

1/5 Pariste i'mzalanan otomobil seyrüseferine müteallik 
beynelınilel mukavelenamenin tasdiki hakkında Dahiliye Encümenincle. 

1/G Posta, telgraf ve telefon uınum nıübdürlüğü 1930 se
nesi büt<.;esinde 4 750 liralık münakale yapılması 
hakkmda 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa

ralı kanunla tev hi den kabul edilmiş
tir. 

1/7 Sıhhat ve iı;timai ıııuavenet vekalcti 1930 senesi büt-
c,:esinde 6 700 liralık münakale yaprlmasr hakkında 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa

ralı kanunla tevlıiclen ka bul edilmiş
tir. 

1/8 Ticaret mukavelesi veya (lVIodiis vivendi ) aktetmi
yen devletler ülkesinden Türkiyeye yapıla ca k itha
lata dair 22 - VII - 1931 tarihinele 1873 nunıa

ı·alı luınun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 9 H a riciye ve lktısat vekület leri 1930 serıesi lJütçeleı · iıı -
de 40 000 liralık miinakale yapılnı:ısr hakkında 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa

ralı kanunla t evhiden kabul edilmiş
tir. 

1/ 10 Şurayi devlet kanununa bazı madde le ı· tezyili lı:ık-

lunda 18- V- 1931 tarihinde Hükümet ta
mfrndan geri alınmıştır. 

l / 11 lVIilli müdafaa vekaleti :1930 senesi kara büt~es iııcl e 

312 000 li ralık münakale yapılımısı hakkında J8 - V - 1931 tarihinde 1802 nunıa

nılı kanunla tevlıideıı kabul edilmiş

ti r. 

:ı/ 12 " Posta, telgraf ve telefon nıııum uıüJürlüğü 1930 se
ııesi bütçesinde ] 000 J inılık ınüıuıkale yapılınıısı 

hakkında 

1/13 Emniyet işleri unıuın müdüel üğü 1930 senesi lıütçe

sindc 2 700 liralık miinakalc yapılınası hakkında 

J / 14 Harici ye ve kaleti J 930 senesi bütc:;esinde 21 100 lira
lık müııakale yııpılııuısr hakkmda 

1/15 Sıhhat ve içtiıuai muaveııct veku leti 1930 senesi büt-

U\ - V - 1931 tarihinde 1802 numa
ı-a lr kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

18 - V - l931 tarihinde 1802 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

18 - V - 1931 tarihinele 1802 numa
ra lı kanunla tevhideıı kabul edilmiş

ti ı·. 

çesinde 2 000 liralık münakale yapılması hakkındıı 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa
ralı kanunla tevhiclen kabul ecUlmiş
tir. 

1/16 Milli müclafa vekaleti 1930 senesi bütc:;esinde 15 000 
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No.· Bulasası 

liralık müııakale yapılması hakkmda 

1/17 Maarif veldleti 1928 senesi bütçesinde 9 742 lira 4 
km·uşluk munz:ım talısisat verilmesine dair 

1/ lB Telgraf ve telefon kanununa bazı maddeler ila vesiue 

Muamelesi. 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numa
ralı · luınunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

28 - V - 1931 tarihinde 1812 numa
ra lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair Bütçe Encümeninde. 

1/19 c:ümriik ınuhufaza ınemnrlarıııın askeri teşkil~ta gö-
re tensiki hakkında 19 - VII - 1931 tar·ihinde 1841 nu

maralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

J /20 Hudut ve sahil i er sı h hat um um nıüdüelüğü .19 3.1 se-
nesi bütçesi hakkmcla 28 - V - 1931 tarihinde 1807 nurna

ı·alr kanun olarak kabul edilmiştir. 
·ı ;2 ı Askeri ve mülki tekaüt kaııuııunnn 6 ıncr maddesinin 

2 inci frkrasile 4 üncü maddesine merbut cetvelin ta-
diline dair Maliye Eııcümeniııde. 

J /22 Satılan mektep kltalıı bedel 1 erinden «ll 61:i l» li ı·a 
«77» kuruşu n Maarif vekaleti ] 929 seııesi büt~esine 
munzam tahsisat olarak verilmesine dair 

Jj2:3 Yüksek mühendis ınektebinin tahsisat hai·ici taalıhü
datının sureti tecliyesine dair 

1/24 Tayinat ve yem kanununa bazı tmLeldeler tezy ili hak-

28 - V - 1931 tarihinde .1812 numa
mlı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

28 .- V - ] 931 tarihi nd~ 1808 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında Bütçe Encünıeninde. 

1/25 lstiklal harbi malullerine vel'ileeek ıniikafatı naktiye 
hakkında 30 - V - 1931 tarihinde 1814 nuına

ı·alr kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

J /2fi Ceza nıulıakenıeleri Llsnlü kaııuııuıınıı J 28, 148 ve 154 
üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

1/21 

1/ 28 
l / 2!) 

] /30 

J/31 

1/ 32 

1/33 

1/ 34 

Ceza ka nnııuııun lG O ıııeı madde.sin i ıı değiştir i luı csi 
hakkında 

le nı ve iflas kaın1nnnuıı tacliline da ir 

Koıısolosluk kanunu l<iyilıa··r 

'l'a.ltui li si n kanununun 2 inci ımıJdes iıı c m üzeyyel 

. \.skcl'i ,.c mülki tekaüt kanununun ikin ci matlLlesin e 
bir frha iiJvt'Sİ hakkında 

~Vcnı scı- w iııt i kal ,· c rg-i ş i k a nuıu ıııuıı tuJiline dair 

Arazi \'l't'}ôsi kanıııın la~· ilıasr 

Radyo kanunu ln ,rihası 

22 - VII - 1931 tarihinde 1876 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - vn - 1931 tarihinde 1840 numa
nıl ı ka nun olarak kabul edilmiştir. 
.\.dliye Encümeninde. 

Hariciye Encüıneninde. 

Maliye Encünıeninde . 

Maliye Encümeninde. 
4 - VII - 1931 tarihinde 1836 nunıa
l'alr kanun olarak kabul edilmiştir . 

27 - VI - 1931 tArihinde 1833 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir . 

Dahiliye Encünıenine : 
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No. Hulasasr 

1/3:-i Lonclı·ıı posta kongresi karadanın lınvi seııl'tleriıı tas
d iknıa dair 

1/36 Müsakkafat Yergisi lıaklumla 

J /37 '!'ütün in lı isan !\<m un unun 42 iıı ci maddesine bir f ık -

l\Iuamelesi 

D;ılıiliye Encümeniııde 

-± - YU - 1931 tarihinde 1837 ımına
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

ra tezyili hakimıda 15 - VI - 1931 tarihinde 1828 numa-
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

1/38 Kazan~.; vergisi kaınınunuıı taüili lwkkıııJ.n Maliye Encüıneninde. 
1/39 Cemiyetler kanunu ln,yihası Dahiliye Eneümeııinde 

1/40 Belediye kanuuunuıı 19 uncu ınaudesiııL· bil' fıkra ili'ı-

Yesine dair Dahiliye Eıı cü nıeııiııcl e 

1/41 ~luamele vergisi kaııuııu makamına k a iın kaııun lü-
yihasr 

1/42 .Afyondaıı istilı sa l olunan uynşturucn maı\(lrlcr irıhi 

sarı hakkı nda 

1/ 43 Vilayet idaresi kaııununnıı bazı nıadılder i;ıiıı tadili 
hakkında 

1/ -14 Ormanlarm idari Ye fcnni ınuaınelfıtı haldoııd;ı 

21 - VJI - 1931 tarihinde 1860 nı.ıma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Da lı ili ye Encünıeııiııde. 

20 - VII - 1931 tarihinde 1851 nunıa
mlr kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 ktısat Enciimeninde. 

1/ 45 1926 senesi hesabı kat "isi hakkında Divanr Muhasebat Encünıeniııde. 
1/ 46 lı;tanbnl Dariilfiinuııwı 1928 senesi lıL'su lıı k:ıt "is i 

hakkında Divanr Muhasebat Enciimeninde. 

1/47 1928 senesi hazine hesabı kat "isi hal;kınua Divanı Muhasebat Enciinıenindc. 

J/48 Sıhlıat ve lçtiınai Muavenet vek~ıleti 1930 senesi biit
ı;esine « 107 569» 1 i ra «50» kmuşl u k ta hsisat i lft vpsi 

hakimıda 28 - V - 1931 tarihinde 1811 numa
ralı kanun olaeak kabul edilmiştir. 

1/49 Sılthat ve lçtiınai Mnavenct veküll't i 1~30 senes i hiil <;L'
siı1ue 1700 liralık nıüııakale ~·:ıpılnı ası hakkında 

1/50• Bazı nıalıallce menkul mallaı·ında lıusm;] olarak mev

1/:J l 

1/52 
1/G3 

1/54 
1/5G 

ent bulunan tasarrııf şekillerin in ta ::;f i~· es i lıakknıtla 

:ı.ı;dwf Umum 1\lüdürlüğü 1930 serw::;i büt<: rs iıırle 

ll 100 liralık miinaka le yapılması luıkkında 

Uayri menkul ınall:ır hakkındcr 

Mndaııya - Bursa demiryolunun ınülJ<ıyaa::;ı lıakkıııda 

Kadastro Ye tahı·ir kaııuıın layihasr 

Maliye vekaleti 1930 seni'si hütı;esiııdc 3 000 liralık 

münakale yapilması hakkmda 

1/56 Nafıa vckaleti 1930 senesi biit<;es iııd.e -± 030 lirailk 

28 - Y - 1931 tarihinde 1809 numa
ralı ka-nun olaı·a k kabul edilmiştir. 

J);ı hi liye l!;neüıneniııde 

28 - V - 1931 tarihinde 1805 numa

ralr kanun olarak kabul edilmiştir . 

Dahiliye Eııcünıenine. 

30 - V - 1931 tal'ihinde 1815 numa

ı·alı kanun ola e ak kabul edilmiştir. 
Dahiliye Encümeninde. 

28 - V - 1931 tarihinde 1805 ıınma
l'alı l;:aııuııla tev hi den kabul edilmiş

til'. 
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No. Hulasası 

münakaJc ,yapılması hakkı nda 

1/57 Askeri F'abrikalar U. 1Vı:üclüdüğü 1930 senesi lıüt~esin
Uc J ~1 1 irıılık ınünakalt• ~·a p ri ması lw kk mda 

1 /fı8 Üsküdar- Katlıköy n• hava li s i halk traınnı y lıırı türk 

aııoııim şirketine .Ed,af C. Müdürlüğünün d\' i;_;t inık i-

M:uamıüesi 

28 - V - 1931 tarihinde 1805 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

28 - V - 1931 tarihinde 1805 nurna

nılı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

nc mezuniyet vC'ril m esi hakkıııda 22 - V - 1931 ta ei h inde 1832 nurna

1/fı!J Danu· w ehli lıay\· aıılaı· vergis i lı n kkmd :ı 

1/ 60 Konya Ovasr Sulama ld al'l.:siniıı 19~!) senesi IH·snln 

kat ' isi hakkında 

1/61 H er sene büt~csine konulacak clist.oJ"aj in 1 <ıhsisa tu ı ın 

rıılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - VII - 1931 tarihinde 1839 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat Eneümenindc. 

müteuavil scrrna.ve ol ; ı rak istimali hakkmda 2J -VII - 1931 tarihinde 1858 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 62 l"lıtira beratr kan uııuııa bir ımıelde tez yili hakkı ııtla .Maliye Eneünıeninde. 

l / 63 Rüsnınu bahriyc kaııunuııa mC'rbnt tarifen in G inci 

maddesinin tadil ine da i ı· lktrsat Eneüıneninde. 
1/64 Seyrisefaiıı İdal' csinin 1927 sene~ i hesab ı knt "i s i lııık-

krnda Div:-ını Muhasebat Eııcüıııeııinde . 

1/ G!i Smai ınülki~'et hakkmda İktısat Eneümenincle. 

1/ 66 Tah] is i ye idares i nı eınnı-l annı ll as lu.: d w nıi.ilki te ka-
iit kanunu ahidirnma tabi olmalan hakkında 

1/ 67 T<1lı lisiyc ~ . l\Iüdürlüğü 1 !33 1 senesi bütı,:esile me nı ur
lan maaşa tınııı tevhit ve tea dülü hakkındaki kanun 

20 - Vl - 1931 tarihinele Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

layihalan 28-V-1931 tarihinele 1804,1813 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
J / 6 ' Tahlisiye l'. Müd üdüğü ı 9:Z!J senesi lıC'sa bı kat "isi 

JıakkmJa 

ı / 69 'l'ahl isi ye um um müd ii ri üğü ınüstahdemiııine verile-

Divanı Muhasebat Eneümeninde. 

cek tay in ve elbise bedell eri hakkında lktısat Eneümeııiııde. 

1/ 70 'l'iirki;-ede eeııcbi teba<1s ı t a ı ·afuıd a ll .nı pılnıası ııwnı -

mı olan sanatlar hakkında tl,tısa t Eııeümeııiııdc 

1/7 1 J1 nisaıı 1334 Ye 7 haziran ı926 tal'ilıli güımük kcı n ıı n 

laı·ilc müzcyyelatıııın b<1zı mı~tld e l e l'iniıı tad ili hak-

kında Maliye Eneüıııeniııde. 

1/72 Devlet dava la.nııı iııta~: edl'n ıınık;ıt 1·e saiı·L· ,,·e ,· e ı ·i l \'
eck ücr eti vckfılet h akk ın daki knııuınııı «l» İll(' i iıı nrl -

dcsiııe mcrbut eetvele bir fıkra i li\1- esiııe cla i ı· Bütçe "F]neüıneniııde . 

1/ 73 1337 senesi haz in C' h esa bı kat "isi hnkkıııdıı Divanı :M:uhasebat Eneümeniııde. 

1/ 7-J. 1338 scııcsi haz ine lıesabr kat 'isi lı a kkıııcla Di va m Muhasebat Enetimeninde. 

1/75 1339 senesi hazine hesa bı ka t' is i ha kkrnda Divanı Muhasebat Eneünıeninde. 
1/ 76 l\faliye Yoka leti 1930 Rt' ıı esi biit <;t'si ıı e muıı zaıı ı ,-v fcY -
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No. Huliis:ısı 

kalfıdP t alısisat ,·r rilın rs iı ıt' daiı· 

1/77 1931 senesinin lıa zinııı \"l' h·ınmıız a~·l:ımıa nit ııııınık
kat tahs isa tı luıkkrnda 

1/ 7R 

1/ 79 

1/RO 

Rvkaf U. nıi.illiil'lüğii 1931 seıı<·si lıiitr_:ı·si lı:ıkkıııd :ı 

Evkaf nmnın müdürlüğü nH'nıuı·lan ıııa:ışutııırıı tı·,·

lıit ve tcadülü hakkmda 
1931 senesi bütı;rsi lıal;krııdn 

1/ Hl ~\Iili\' llfüdafaa vt•kfıkti 1!)30 SCII('Si deniz lıütr_:l'siııdı· 

Muamelesi 

28 -V - 1931 tarihinde 1810 nurna
nı Ir kanun olara k ka bul edilmiştir. 

28 - V - 1931 tarihinde 1806 numa
ı:alr kanun olarak kabul edilmiştiı·. 
8 - VI - 1931 tarihinde 1827 num:ı
nılr lunnın olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümenincle. 
19 - VII - 1931 tarihinele ] 848 numa

ralı kanun olar:ık kabul Pdilıniştir. 

1 000 lira irk müıı:ıknle y:ıprlıııası lıakkıııdıı 28 - V - 1931 tarihinele 1809 numa
ralı kanunla tevhiden kahul edilmiş
tir. 

1/R2 ~anat \'C' yatr ınektl'pkriııin 1931 senesi lw z iı·:ın ,.,. 

t emmuz a~ · larr nım·akkat hü1r_:l'si lıııkkı ml<ı 

1/83 Ağaçlarmda bulaşık lıastahk olan malıali('nlt • ıı l'idaıı 

30 - V - ] 931 tarihinde 1816 numa
ı·alr kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;:r k arılmasımn meni hakkrmla Adliye Encümenindl'. 
1/84 İlk ve orta t cdrisa t mıınlliıııll'ı·iııin tl'ı·ri n ı ı• c· z i ,, ·l'ivı·i 

lınkkındaki kaınınun bazı madde!Pı·inin tacliliıı t' dail' 25 - VII - 1931 tarihinde 1880 numa
ralı kanuıı olarak kahul edilmiştiJi. 

1/BG İpek böccğ· i ve tohumu yl'tişt iı · ilııwsi Y<' nıtıa.\'l'IH' n' 

satılması haldmıda ki kaınııııııı. 1-l: üııti.i ııı;ıcldPsiııiıı 

t :ıtlilin e dair 

1/86 i\faaı·if eıninlild er iııin lfiğyj l ınkk ıııdn 

1/87 Sanııt ve yatr ıriekteple!'inin idaresi h akknıdıı 

1/88 Zabitnn ve asker·i ml'nıurlnı·in ııınıışntr hakkındaki 

ka n una m üzeyyel 

1/89 1341 senesi bütçe kaııuııunun :3:3 üncü maddesinin 

M ~ı iye Encüıneninde. 
20 - VI - 1931 tarihinde 1834 numn
rıılr kanun olar·ak kabul edilmiştir. 
22 - VII - 1931 .tarihinde 1867 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

] 9 -VII- 1931 tarihinde 1843 numa
ra h kanun olarak kabul edilmiştir. 

tadili hakkıııda Bütçe Encümeniııcle. 

1/ 90 

1/91. 

Hariciye ve İktısat vekaletleı·i 1930 senesi bütı;Psinde 
67 000 liralık müıwkale yapılmnsı hakkmdn 

Devlet demiryollan ve limanlıırr nmuın müdürlüğü-
• nün 1931 senesi bütçesi hakkında 

Bütçe Encümeniııde. 

J -VI- 1931 tarihinde 1818 ve 22 -
VII - 1931 tnrihiııele de 1870 numn
ralr kanun olarak kabul edilmişti!'. 

1/ 92 Ankara şehri imar müdüı·lüğünüıı 1931 senesi büt-
çesi kanunu layihası 1 - VI - 1931 ve 19 - VII - 1931 

tarihlerinde 1819 ve 1849 nuınaralr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l/93 Ankara şehri İmaı· müdürlüğü menımiarı üeretleri-

nin tevhit ve teaelülü hakimıda Bütçe Encümenincle. 
1/94 !sya n mm ta k::ısıııdn i şlPncn efa 1 in sıı ç snyılınıyncn ğ·ı -
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No. Hulasasr 

na dair 

1/95 Seyrisefa in idaresin in 1931 senesi büt~e kanunu li.\yi- . 
h ası 

]/96 Seyrisefain ida-resi mennu·larr ücn'tleı·inin tevhit ve 
teadülü hakkmda 

1/97 Konyıı ovası sulıımıı idaresinin 1931 senesi bütçe ka
nunu Hlyihası 

1/98 Konya ovası sulama idııresi mE>muı·lm·r ücret lerinin 

:Muamelesi 

20 - VII · 1931 tarihinde 1850 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1931 ve 24 . VII . 1931 tarih
lerinde 1820 ve 1862 numaralı kanun 
olRrak kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninde. 

22 · VII- 1931 tarihinde 1879 numa
ralı kanun olarak kahul E>dilmi~th•. 

tevhit ve teadülü hakkmcla Bütc:c Enciim enindC'. 
1/99 Yüksek mühendis mektebiııiıı 1931 senesi bütç~ ka-

nunu layibasr 

1/100 İstanhul dar·ülfünumınun 1931 senesi hazi ea ıı ve tem-

22- VII- 1931 tarihinde 1878 nunuı

ralı kanun olarak kRbul edilmiştir·. 

muz ayları muvakkat biitc:esi hakkrnda 1 - VI . 1931 taı·ihinde 1822 mıma
ralı kıınun olarak kabul edilmiştir. 

1/101 Konya ovası sulama· idaresinin 1931 senesi haziran 
ve temmuz ayları nıuvakkat bütçesi hakkmda 

1/.102 Tuz inhisarr nınuru müdürlüğiinün 1931 senesi hazi . 

1 - VI - 1931 tarihinde 1823 numa
ralı kanun olara k ka bul edilmiştir. 

ran ve temmuz ayları muvakkat bütçesi haklmıda 1 - VI - 1931 tarihinde 1824 numa-

1/ 103 Yüksek mühendis ınektebinin 1931 senesi haziran ve 
temmuz ayları nıuvakkat bütçesi lıakkrnd<ı 

1/104 İspirto ve ispirtolu içkiler inlıisan umnm müdürlü
ğünün 1931 senesi bütçe kanunu layihasr 

1/105 

1/106 

1/107 

1/108 

1/109 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarr unıuın miidül'lü
ğü memurları ücretlerinin trvhit ve teadülü hakkm
da 
İspirto ve ispirtolu içl\;ilet' inhisarı uıınıın müdürlü
ğünün 1931 senesi hazimn ve temmuz ayları muv.ık
kat bütçesi hakkında 

'!.'ütün in hisarı um um mücl.ül'lüğ·ünün 1931 senesi büt -• 
çe kanunu hakkrncla 

Tütün inhisarı unmm müdürlüğü ınE>muri<Hı üreetle
rjnin tevhit ve teadiilü hakkmda 
Tütün inhisarı unıum müdürlüğünün 1931 senesi !ın

ziran ve temmuz ayları ınuvakkRt bütc;esi hakkrııda 

1/110 'rürkiye Cümhuriyetil e İsviçre Pedeı·ııl Meclisi ara
smda nıiinakit ikamet mukavelesinin tasdiki hak-

' ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - VI - 1931 tarihinde 1826 numa
ralı kanun olarak kııbul edilmiştir. 

20- VII- 1931 tarihinde 1852 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninde. 

1 ·VI - 1931 tarihinde 1821 numa
ralı kanun olarıık kabul edilmiştir . 

20- VII- 1931 tarihinde 1854 numa
ralı kanun olnra k kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninde. 

1 ·VI- 1931 tarihinde 1825 numa
r·alr kanun olarak kabul edilmiştie. 



No. 

1/111 

1/112 

- 165 --
Hulasası 
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km da 

Tuz inhisarı umuııı nılidül'li.iğüııiin 1931 senesi büt-

~:e kanunu 

Kuşpalazı serumu lıakkılldaki mukavelenamenin tas
diki ha k kın da 

1/113 Mill! müclafıuı vekaleti 1931 senesı haziı,a n ve tem
muz aylar·ı havıı biitc:esine 341 000 lir::ıııın ilavesi 

M:uameles1 

20- VII - 1931 tarihinde 1855 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

20- VII- 1931 tarihinde 1853 numa
ralı kanun ol:ıl'ak kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtiına1 ınuavenet Encüme

nincle. 

hakkında 20- VI -1931 tarihinele 1831 numa
ra lı kanun olara k ka bul edilmiştir. 

1/114 

1/115 

Devlet. demiryolları ve liııııınlat'r umnm nıüllürli.iğü

niin 1927 senesi hesalır katisi hakkında 
· Siivari miibaşirlerinin iicretleı·i ha kk mda 

1/116 Mektep ıımısiyoııl::ıl'ı kaınııııı · .. ~ 

1/117 'l'ürkiyc Cümlımiyctilc Alınan,,·a Hüküm eti <Jms rııtln 

akteclilen ticaret mıüıhedesine merbut (B) listesinin 
(136) ıncr fıkrasındaki hnt.ının tMılıihi lı;ı kkıııdu 

1/118 Türkiye Ciimhuriyetile Belçika Hükfımeti al'asmJn 
aktcdilcn uzlaşma, lı:ıkcm \'(' cıclli t('Sviye nıııkan·kıı ;ı-

Divanı Mnhasebat Encümenhıde. 
15- VI- 1931 tarihinde 1.829 n unuı
ra Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - VII - 1931 tarihinde 1838 nuına
r:ılr kanun olarak kabnl edilmiştir. 

21 - VII - 1931 tarihinele 1863 numa: 
ralı kanun olarak kııbnl edi lmiştir. 

mrsiııiıı tasdikr lınkkrııJa 21. - VII - 1931 tarihinde 1864 numıı
r·ah k:ınun olarak kabul edilmiştir. 

1/119 'rürkiye Cü m h uriyet i h' ('elwsiO\·ak.'·a li üklınll't i aı·a 

sında aktcdih·n uzlaşma, ha kcnı \'L' ad li 1 rs,·i.''l' nı uka 
,·clenamesinin tasdikr lıakkmda 

l / 120 Tiiı'kiye Ciimhuriyetilc Sos.'·alist RoY."Ctist Cüınlıuı·i 

yetleri İttihadı Hükumeti al'ıısmda aktrdilen Karade

nizde ve Karadenize mlicaYir denizierek lxı lırl lı'slilıa -

25 - VII - 1931 tarihinde l887 nuına
nılr kanun olarak kalml edi lnıiştir. 

tııı tahıliiline dair mrıkıwel ,· ıııı,nıenin t::ısdib h ıı kkrııd:ı 22 - VII- 1931 tarihinde 1872 numa

r:ı lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/121 Nafıa vek~tleti 1931 sene-ı:; i hazi ı·aıı Ye t (•nınnız ııyln rı 

bütçrsi ı;e 6 000 000 liı·alık talı si snt ilhf'Si luıkkındıı 20 - VI - 1931 tarihinde 1830 numa

r·ııh kanun olıırak kabul edilmiştir. 
1/İ22 C ümlırıl'i.'' l'1 jaııdal'ınasr rl'l'at n ' kih;ük zabii:.ıııı hak

kında 

1/123 Anadolu - Bağdat Deıniı·;ı·o ll aı·ı ve HayJaqı:ışa liman 

21 - VII - 1931 tarihinde 1861 numa
ı·alı kaıımı olıırak kabul edilmiştir. 

ve rilıtım illan•sinin 1927 srm'si lıcı:;abı kcıt 'i si lıakkıncla Divaıır Muhasebat Enciimeııiııde. 

1/124 Devlet. memurlan nı:ıı;;aatııırıı t e \'lıit ,·c teadülüıw dııiı · 

1452 ve 1498 numaralı kıımııılııra ıııÜZ<'.''YPI 

1/ 12!i Mıılıa .. ebci nınnıniye kanıııııııııın H3 ünrii mad<ll'siıw 

19 - VJI - 1931 tarihinde 1843 nunıa
ı·alı k:ıl'ar olarıık kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 126 
1/ 127 
1/ 12R 

Hulasasr 

bir fıkta. ilaves i hakkında 

Askeri cr:t:a kanununa ınüzen'(•l 

1Hektum mallar ihbariycfl i hakknıda 
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Şurayi Dev let kanununa bazı ınadclelcr ilhrsiıll' n 
bazı maddcleı'İnin tacliliıı c daiı-

1/ 129" '!'ürkiye Cümhuı·iyctil e Anıstnı·ya Hükum eti aı·a,ııı

da ınürı akit lnıkuk1 ve ti caı-1 mevadı adliye~'r mütcal 
lik mütekabil miinasebetlcı·c \ 'C adli karaı-lann lenfi
zine dair mukavclcnamrnin t asdikr luıkkmda 

1/ 130 Resmidevairve müessesat ile Devlete ait idare ve şir·
kctlerdc ve menafii uınumiyeyc hadim müesflesc l e ı·J, . 

bulundurulabilecek ves:ıiti n:ıkliye hakkmd:ıki kanu
nu müzeyyel 

1/ 131 Devlet demiryolları işl etme nmum ınüdüı·lüğünün D3l 
senesi temmuz ayı nnl\·akka 1 bütç:csi haH: ıncla 

1/132 Yeniden tam t cşckküllü (50) ııahiyc t eşkil ine ve 1452 
mmıaralr kanunu merbut (2) mımaralı cctvrliıı t:ıdi - -

Muameiesi 

2J - VII - 1931 tarihinde 1856 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adliye Encümeninde. 
Maliye Encümeninde. 

21 - VII - 1931 tarihinde 1859 numu
ı ·n lr kanun olnrak kabul edi lmiştir. 

21 -VII - 1931 tarihinde 1865 num:ı
ralı kanun olar:ık kabul edilmiştir. 

19 - VII - 1931 tarih inde 1845 nunıa
r:ılı kanun olarak k:ıbul edilmiştir . 

29 - VII - 1931 taribinde 1835 numa-
r:ılr kanun olarak kabul edilmiştir. / 

lin e dair 21 - VII- 1931 tarihinde 1857 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/133 Zabit· aıı ve ::ıskrı·l nı enıuı·lm·ın maaşatı haldmıdaki ka-
nnıımı (1) inci ve (2 ) iııei nıııddelcriııin larliliıw ll:ıiı · 1.9 - VII- 1931 tarihinde 1844 numa

1/ l:H lkanırt mnkan'lesi aktedilıncnıiş olan dr,· lctleı·le iki 
scncyi tccavür. etnwm ek şıı'ı·tik ikanwt ınıık:wr ll'si ak-

J'Ilh kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı i hakimıda 22 - VII - 1931 tarihinde 1868 numa
r:ılr kanun olul'ak k:ıbul edilmiştiı-. 

1/ J% 'J'üı·kiyc Cüınlıuı-iy ctilc Nont'<; HtikCınwti anıs11ıllıı 

münakit ikaınct, ticaret vr seyı-isrfain ınntılıcckııanw-

sinin tasclikr hakkaıda İktısat Encümeninde. 
1/ 136 1931 senesi biit$c kanunu layilıasına bir ıııaddr ila\'t'-

si lıakkrnda 

] / 137 Harcı ea lı karaı-namesi i le ıııüzrvYa 15 tnıın yol \'!' ıı il C' 

) 9 - VII - 1931 tarihinde 1847 numA
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

masraflanna mütca llik lıükiinılt•ı-iniıı tııtlili hııHıııdıı J9- VII- 1931 tarihinde 1846 numa

1/ 13R Blı;:ilik , maslalıatgüzarlık ve konsoloslıık mi.ist<ılııknıiııi 
ücı·ctleı-iııin tcdi~' e sureti hakimıda 

1/ 13H Rizaeıı terkin olunın ıyan ipotcğ·iıı borcnn t.esYi_,'cs!mkn 
soııı-a ı·cscıı tapn llll'muı·n taı·ııfıııJaıı leı·h:iıı L'Oilnwsi 

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 - VII - 1931 tarihinde 1843 ııunıa
ralr kanunla tevhiclen kabul edilmiş
tir. 

lıakkmda Adliye Bııcümeninde. 
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No. Hulasasr 

1/140 13±1 senesi ınuvazcnei umutniye kaıııımııııın -:1-!ı inci 
ınalldesine tevfikan mal almamış o l aıı maa:;; ~alıipleri-

Muamelesi 

ııin istihkaklarrum sureti temini l ıa ldmıda Maliye Encümeniııcle. 
1/ L-tl 

1/ l-:1:2 

Dalıili i~tihlak ,-cr·g-isi kanununa bazı madclcleı· 1cz,,·i-
lin e ve 2 inci maddesine bir fıknı il~ n:·s in c thıir 

Istanbu l Darülfüııuınıııuıı J 93J se ıwsi büt<:esi lıak
krnda 

l/43 Evkaf unıum mtidürliiğünüıı 1927 ~enesi hesabı kat
isi ha kknıcla 

1/144 Tabiiyct muamelütmdaıı almacak h an:lnnı daiı· kaııtı-

22 - Vli - 1931 taı·ihinde 1871 nunıa
l'alı kanun olarak kabul edilmiştir. 

22- VII - 1931 taı·ihinde 1877 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

Divam MuhaselJat Eııcümeniııcle. 

nun ' inci ınadclesiııe bir fıkra ilit H'si hakkında Dahiljye Eııcüıneııinde. 
1/ 145 Türk ceza kanunuııuıı 158 iııri ınaddesinl' biı- f'ıkra 

ilayesine dair 25 - VII - 1931 tarihinde 1884 numa
ralı kanun olarak k abul edilmiştir. 

1/146 l\latbuat l\aııuııu Jılyilıusı 25 -VII - 1931 tarihinele 1881 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ L47 HI- V- 1930 taı-ilı YC 16J7 ııumarnlı kaıııııw llll'l'hut 
(1) ntınuı l'al r cl'tn·J in ta dil i hakkrncla 22 - VII - 1931 tarihinde 1869 nurua

rali kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 148 30- V- 1931 taı·ih Ye 18J6 ıınrnııralı kanuna nıiize.''.'·d 22- VII- 1931 tarihinde 1875 numa-

ralı kanun olar-ak kabul edilmiştir. 
1/l:l:!.l J;ı ııdaı·ma kanunun un 9 uıı cn ınacldt·siıı iıı son frk l'<ısı-

nm tadili hakkrncla 22 -VII - 1931 tarihinele 1886 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1GO Ankara şehri imar müclüı·lüğ·Liııün l!J31 ~>cıı csi z:ll'f ıı ı-

Lla yapa.cağr 150 000 liralık istikraz hakkında 25 - VII - 1931 tarihinele 1838 numa
ralı kanun olarak k<ı bul edilmiştir. 

1/ Jfi1 Türkiye C.: ümhın·iyct il c Sovyctisl :-ios.nılist l'ü ııılımi 

yct lcei İttihadr Hükünwti aı·asıııda aktcdilen tiı·al'et 
YC seyrisefain muahedesiniıı tasdiki hakkında 

l/1G2 4 haziran 1929 tarih YC 1490 ıuıınaralı kanun lıi.ikmü

nüıı temelieli hakkında 
1/ 153 İkinci Balkan konferansı hatını:-ıı ola rak <;ıbll'!laeak 

22 - VII - 1931 tarihinde 1874 ııuma
r·a Ir kanun ola ta k kabul edilmiştir. 

Bütçe Encünıenincle. 

posta pul larr lıakkıııda 25 - VII - 1!t31 tarihinele 1888 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 154 1 O haz iran 1930 taı·i lıl i ınuk;we!eııaınc.n g-ii ı ·<' imh:si 

Hizım gelen eınval h akkında 

1/ 155 Şose n· köprüler kaınımıııun bazı ınadclell'rinin tadili 

25 - Vll - 1931 tarihinde 1885 numa
ralr kıınuıı olarak kabul edilmiştir. 

hakkııHla 25 - V II - 1931 tarihinele 1882 nurua
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 156 Türki~ · L'tle lıizın c 1 eden ceııl'bi lel'ie ailelerine ınulıa:-ı

sas maaşlarm iadeten tahsisi hakkında Bütçe Encümeninde. 



2 - Teklifler 
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Dünlüıı cü deH en in fclimlü,ue i~tiınaı zarfmda .Mecli~,;i Aliye ( I:Z ) tcklif n~rilmi~ ol np bunlıınlan 

(!i ) i rrscn n~,ra tcvlıickıı kaııun olarak kabul edilmiş n : (1 ) ide hıfzcdilrniştir . 

i\lütcbaki (6) tek lif muhtelif encümeıılcrde derucsti ınüzakcreJi r. 

No. Hulasası 

2/ 1 tdan' Heyeti - Riyaseticünı lı ur 1930 S\'ncsi büt•:cs iııclc 
1 000 lirairk müııaka l c yapılması hnkkrnda 

2/ '2 Yozgat (Süleyman Sı rrı B, ) - Tift ik ı~e~ileriııden al ı -

Muamelesi 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numara
lı knnunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ııaıı verginin tadilinc dair Büt~e Encümeniııde. 

2/3 idare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1!)30 senesi biit 
<;:esiııin bazı fasıl n· nı acideleri a nı~mda münuLı k ya-
pılmasma dair 18 - V - 1931 tarihinde 1802 numara

lı kamuıla tevhideıı kabul edilmiştir. 

2/ -:1: idare H eyeti - Riyascticünıhm 1930 senesi bLitı.;es ino 
nıuıı za m ta.Jısisat vrrilmcsi hakimıda 

2/ !'i Konya ('l'cvfik Pikret B. ) - Konya ()\-ası Sulama ida
rPsiniıı teşkilat Ye Yazaifi hakiundald kaııuııun « 1 » 

18 - V - 1931 tarihinde 1802 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

iııci maddesinin tadiliııc da iı· Nafıa Encümenindc. 

2/ 6 Yozg-at (Süleym an Sırı·ı B.) - Ankaranlll müstııkbt:l 

plfınınuaıı dolayı tasarnıflan mened il en arsa nTgil f' -
nin tccili hakk ında D11hiliyc Eııcüıneniııclc. 

2/ 7 Yozg·at (Ilaındi B. ) - Ceza usulü nınlıahml'lcı·i kaıııı -

ınınuıı 315 Ye 31G rnrı macldclcı: iıı in ta dili lıakkmcla Adliye Encümeninde. 
2/8 lLlare Heyeti · J)inıııı i\Lnlıascbat 1930 senes i büt•;e-

sinde 2 700 liı·11hk ınüııabilc papılıııasr lı <ı kkınüu 

2/9 Bolu ( Şükrü B. ) - Fel'[tğ ve intikal har~lcırınııı i st i fıı

sınchı \ 'C hususatı saireele ıni.isa kkafa t kı~·ıııl'!l c riniıı 

sureti takdir \'C tayin i hakkındaki kanunun l mzı nı ad-

30 - V - 1931 tarihinde 1817 numa
ralı kaııun olarak kabul edilmiştir. 

cle l l' l'iııill tadiliıw dair 25 - VII - 1931 taı·ihinde, Bina irat

ları vergisi kanunu il e ha lledileliğine 
daie Bütçe Encürueni ınazbatası kabul 

edilmiştir. 

::l / 10 IÜt<; laıııoıHı ( UL F'uat B. ) - l\lütt"kaitlL•ı·l c c:·tunı n 
cramiline emlak Ye arazi wrilnu'sİ lıakkmda Dahiliye Eııcümeııiııcle. 

2/ 11 Cebelibereket (Naci Pş. ) - Es bak Kadıköy belediye 
müdürü K ema l Bcyc cınHik ,·c a r11 zi Y crilııws i hak-
k ında Maliye Encüıuenindc. 
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2/12 Bi.itı: c Eııciiıneni- Diynnct işl eri rcisliğiııin tekaLit ka. 
ıııınuıı 3 üncü maJclcsiniıı (A) frkrasr hükmünden 
istisnasma dair 

-

Mu;ımelesi 

J 9 - VII - 1931 tarihinde 1842 ııuına
rnlı kannıı olarak kabul edilmiştir. 

1 • 



3 - Tezkereler 

---
Dördüncü devrenin fevkalade içt imar zarfmda Meclisi Aliye (73) t ezkere gelmiş olup bunlardan 

(1) i kanun, (14) ü karar olarak kabul edilmiş ; (15) i Umumi Heyette okunmnş, (1) inin müzake
resi tehir, (4) ü lufz, ve (1) i hakkrnda tanzim kılın an-Bütçe Encümeni mazbatası Hükuınete tebliğ 
edilmiştir. 

Mütebaki (37) tezkere muhtelif eıieümeıılerdebulunmaktadrr. 

No. Hulasasr 
--------- --------

3/1 İcra vekilieri heyetinin istifa ettiğine ve Başvekalete 
yine Malatya Mebusn İsmet Paşa Hazretlerinin t a-

Muamelesi 

yin eelilcliğine dair Riyaseti Cünıhm tezkeı·esi 4 - V - 1931 tarihinde okuıinıuştur. 

::l/2 Başvekil İsmet Paşa Hazeetl erinin teşkil ettiklel' i l e
ra vekilleri heyetinin tasdik edileliğine da ir Riyaseti 
Cümhur tezkeresi 4 -·V - 1931 tarihinde okunmuştur. 

3/3 İhtiyat zabit ve ihtiyn t askeri meımıl'lan kanununuıı 
muvakkat maddesinin (D) ve (C) fıkralarnun tefsiri 
h akkında BaşvekaJet tezkeresi 2 - VII - 1931 tarihinde 644 ımına

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

::l/4 Karsm Kıro mahallesinden İsmailoğlu Nevruztın ö
lüm ceza suıa çarpriması hakkrııcl a. Baş ve ka let tezke
resi 

3/5 

3/G 

3/7 

3/8 

Maarif vergisi kannnuımn 5 inci ımıeleles in in tefsiri 
hakkmcla Başvekalet tezkeresi 

J931 senesi bütçesine merbnt (D ) cetvelinde tıü lira 
ücretli bir baş müstahzrdrk iHi vesi hakkmda Başve
kaJet tezkeresi 

Muğla Nlebusu Yunus Nadi Beyin teşri! nıasuııiyeti
ııin kalclrnlınası hakkında Başvekfılet t ezkeresi 

Bazı vilayetler mebus intihabatmda şikayette buln
nulcluğ·nna dair Başvekalet tezkeresi 

6/9 Sıvasın Üryaıınnüslim mahallesinelen Kel'imoğln Vey
selin ölüm cezasına çarpılması ha kkında Başvekal et 

tezkeı·esi 

3/10 Beynelmilel parlameııtolaı· ticaret kouferansrna işti

rak eelecek Azayi !Gram hakkmda B. M. M. R.i yaseti 

22 - VI - 1931 tarihinele 638 ııuma
ralr kanıt' olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye Eııcüıneninde. 

1931 senesi bütçe kanunu ile hal-
ledildiğinden hifzedilmiştir. 

Adliye ve teşkilatı Esasiye Eııcü

menlerinclen mürekep Nluhtelit En
cümende. 

28 - V - J 931 tarih in dt' 633 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1931 tarihinde 640 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 
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tezkeresi 

3/11 Ask~ri ve mülki tekaüt kanununun 6 mrr maddesinin 

Muamelesi 

Mezkur tezkere 14 - V - 1931 tari
hinde okunmuştur . 

tefsiri hakkında Başvekiilet tezkeresi Maliye Encümeninde 
3/12 Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 in ci m:ıcldeleri-

nin tefsiri hakkında Başveka l et tezleeresi Bütçe Encümenincle. 

3/J 3 Hariciye vekaleti 1931 senesi bütçesinde tndilat ya
pılmasma dair Başvekalet tezker-esi 

. , 
-ı 931 senesi bütçe kanunu ilı> hnlll'
dildiğinden hıfzedilmiştir . 

3/14 

3/L5 

3/16 

Milli hükumet bütçelerine müteallik borçlarm kayıt-
larına ve nıüddeti muayyenesi zarfında müracaat et-
ıniyenlerin alacaklarıııın sukutuna dair knunun tefsi
ri hakkında Başvekalet tezkeresi 
İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve şelı
benderlik memurlaı:ma 'l'ürkiyede h ir· vazifeye na ki 1 

ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin tefsi
rine dair Başvekalet tezkeresi 
Riyo - de - janeyro Elçisi, Ali Beyin ımıaşmın tes

viye sureti hakkında bir lumır ittihazına dair BnşvP
• kalet tezkeresi 

3/17 Askeri ve mülk] teknüt kanununun mu va k kat 2 iıwi 

maddesinin tefsiri hakkmcla Başvekalet tezkeresi 
3/18 Sinni mükellefiyete vusulclen sonra yapılacak tashihi 

sin muamelatmın tekaüt ve saire gibi hütiin muanıe-
lfıtı askeriyece ele muteber- olmıyacağı ha kkmcla bi ı· 
karar ittihazına dair Başvekalet tezkeresi 

3/19 Adam öldürdüğünden 18 sf'ne ağu hapse mahkum 
edilen Ordulu Memetoğlu Abclut·r·ahmanın hastalığı-
na binaen geri kalan ceznsmm :ıffi hakkmdn Hnşve-

Maliyı> Enrümrnincle. 

l\fa liyf' Encümeninde. 

Ma 1 iye Encümeninde. 

Maliye Enciimf'ninde. 

Maliye Encümeninde. 

kalet tezkeresi Adiiye EncümenindE:'. 
3/20 7 haziran 1926 tarih ve 906 numar-alı kanunla t:ıdil 

eelilen gümrük kanununun 43 üncü nuıddesiııin tefsi-
ri hakkında BaŞYekalet tezkeı·esi. Maliye Eıırüıneninde. 

3/21 İ l ga.zın Karacaviran nahiyesindf'n Eskinlııı· köyün
elen Ömeroğlu Himmetin ölüm cezasına ~nrpıl ınasr 

.. '·' 

hakkında BnşvPkalf't tezkeresi 4 - VI - 1931 tarihinele 635 numara
lı kar:ır olarak kabul edi lmiştir. 

3/22 Giresun nahiyes inin Ağıdık mahallesiııden Süı·mel i 

oğullarmdan Must<ıfaoğ·lu Yusufun ölüm ceznsınn 
çarpılması hnkkında 4 - VI - 1931 tarihinde 634 numa

ralı k:ıı·ar olarak kabul edilmiştir. 

3/23 An kara İstikl aJ mahkemesinnce lO sene hapse malı
klım edilen Süleyman Radi Beyin sıhh1 vaziyetinden 
dolayı geri k:ılnn ('ezasrıırn affi lı:ıkkmda Başvekfı-
let tezkeresi 25 - VI - 1931 tarihinde 642 numa 

nılı kar·ar olarak kabul edilmiştir. 
3/24 , İzalei şiiyu davalnrm nn ne suretle harç alınacağı-

mn tayin ve tefsiri bakkındn .Raşveldilet tezkeresi Bütçe Encümeninde. 
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---- - ----- ----
3/25 Türkiye Cümhuriye1i lc Alnıaıı.\·a Hükümeti anısıııda 

aktolunan ticaret mnkavclcııamesinc ıncrbut (B) lis
tesinin (136 B) fıkrasında yapılacak tashih hakkında 

Başvckillct tczkcH•si 

3/26 Tüı-kiy e Cüınlınriy etile Bnlga ı·i :taıı ve Bstonra Hükü
metleri arasında ınuhtt' li f' taı·ilıl erde aldedilen 1icarc t 
,·c seyrisefain mnkaYclcnamcsinin 'l'ürkçe metinlcriıı -

Muameiest 

21 . vn . 1931 tarihinde 18()3 numa· 

ı·alr kanunla tevhiden k:ıhul t>dilıniş

tiı·. 

deki batalar hakkında Baş,·ckil l ct teır. kcresi İktısat Encümeııinde. 
~/2 7 Vilayetleı· idor cs i kamııınııun 14 ün r ü maddesinin tc•f-

sirin c dair Başvckalct 1r1keres i Dahiliye Encümeninde. 
3/28 Ilnsusl idareler memurlannın 1·iln ye tl:<' l'rbıld enn·i

n e almıp aluımr~v;ırağmın trfsiri h a kkında B;ış,·ek~l!'t· 

tezkoresi Da h il iye Enciiınen inde. 
3/2D Şurayi DcYl et kaııuınına bazı maddeler h'zyili hakkm-

~ı . ~· 

ı , ::::. · 

daki kaııun layihasımn g·eri vt' ı· ilıncsiıw d;:ıiı· Ba ~;n· kfı 

lct t czkcı·esi 

3/30 Gümrük tarifesinin 447 numarıısrnm tersiri hakkında 
BaşvckaJct tezkoresi 

3/ 31 Askeri ve mülki tckaüt kanumımııt lH iıı r i ımıddı::-ı iııi n 

18 - V - 1931 tarihinde olmnarak 
mezkı1r layiha Hükı1mete iade edil-
miştir. 

Bütçe Encümeninde. 

t efsiri h a kkında Başvr knlet tczkcre;;i Maliye Encümeninde. 
.f.•. ( 

3/ 32 Billimum askeri malull erin tcrfihi kaııumınn m\'J'brıt 

cıın·az cetvelindeki bazı fıkralar lı akkııı Ja bir k;ıı·a ı· 

i11iluıznın dair Başvck:1 1d tezkcresi 

3/33 Tapu harı: lan kaııuııuııun 23 üncü ınadd~·Hiniıı 2 inl·i 

Milli Müdafaa Encümeni mazbatasr 
üzerine müzakeresi tehir edilmiştir. 

fıkrasının tcfsir i hakkm~la Başwku lct tezkerPs i Da hi liye Enetimenin de. 
3/34 tkt.rsat Vekili eti 1931 senes i bütc: rs iniıı 661 in ri fas ir -

nın 4 üncü maddesine mevzn tahsisatm ayni faslm 2 
inci maddesin e naldi lı aJdnnda Başvckill ct 1L'Z ktı'\'si 

3/3fı 'l'cşv il;i sa nayi kııııunıınuıı 1 in e.i madd es inin «C'» fık-

1931 senesi bütçe kanunu ile halle
clildiğinden hrfzedilmiştir. 

rasının tefsirine dair Başveki.Uet tezkeresi Bütçe Encümeninde. 
3/36 'l'ahlisiyc idaresinin tcşkililt ve vazaifi hakkrndaki ka-

mınun 3 üncü maddesinin tl'fsirin r dniı· Başnki\ le t tez-
kcresi Bütçe Encümeninde. 

3/3'7 Mill! M.üdafa.a veka lcti 1930 .·cm'si h azaı·] k ad:·osunuıı 
1931 senes i t emm\]zn bidayctiıır ka chn· tn1 1ıikı hakkm
da Başvck~let t,(•ır.kcrcs i 

3/3R Diva nr Muhilsl'batın tcşkii:Lt vr yazaifin e dair ilı za r 

edilen Hiyilı aıı m takdim krlt~ıdığr h akkında Diva n ı 

Bu hususta tanzim kılınan Bütçe En
ci.i.ıneni ınazbatası kabul edilmiştir. 

Iıluhasebat Riyaset i tczkercs i Divanı Muhasehat Encümeninde. 
3/3D tnhisar idareler i lı csabatınm Dh· aııı l\ f uhasebatt~a td

kik cdiliıı cdi lın iyereğ· iniıı tt'fs iriıı c dai r Di. :'IL. Jliy::ı-
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seti tezkeresi 
3/ 40 Memurin kanununun 47 n 90 tncr maddeleri hülmıÜ· 

ııe nazaı-an 2 mart 1334 tarihli kıııınnun 2 iıwi madde· 
sinin mi\lga olnp o ln .adığ·ııım t rfsi ri lıal ;knıdn Di . -~ı. 

Muamelesi 

Divam Muhasebat Encümeninde. 

Riyaseti tezkeresl Divanı Muhasebat Encümcninde. 
3/41 Azayi Kirarndan bazr zevatın nı eımııiyetleri lıakl~ıııdn 

Büyük Mi llct 1\fec] isi Ri yaset i tl'ziH·n·s i 

3/ 42 Belediye kanunnmın 160 ınrı ına t1dmı iniıı tpfs iri hak-

30 - V - 1931 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

kında BnşYC·kal ct tezk-cresi Dahiliye Encümeninde. 

3/43 Tay,vare Cemiyo2.t"i n . ıı Milli lı lüdıı l'aa \'('kilkti h;mı 

bütçesine muave ıı et o la ı ·ak n'ı·cceğ i panuıııı bi.it-<:(·~ ' ( ' 

ithal sureti hakkında Ba:;;wkilkt tl'zkeı·ı'si 

3/44 İstanbul Mcbnsu Alım r1 Rasim Be)·in nw:wniyeti lııık
kmda Büyük 1\li ll et M Pe l isi Ri)·nse1 i 1 cz krı·ı·si 

3/4!'i Maı·t - ağustos 1927 ay l a:ına a it l>i vnnı ".\lnlı aseba 1 

Ri yascti t ezkeı·esi (:~ Y<' il üncü fık mlarııın da ir Dinı 

m 1\Iulı asehat Encüın en i mukaı·ı·C'ratı ) . 

3/ 46 Konya M ebusu l\ lm.tafa lıfıtfi Be)• iıı 1 rş ı· il mıısnııi~· L'

tiııin kalclrnlmasr lı a ldnııcln B:t~\'l · k ;] lt' t h'zkPı'<'>: i 

3/47 Şurayi Devlet Riya•ır.1ilc azah~ınn b iı · (' r- z a1ııı iııiilııılıı 

1931 senesi bütçe kanunu ile halle
di ldi ğinden hıfzedilıniştir. 

1 - VI - 1931 tarihinde okunarak ka· 
bul edilmiştir. 

Mfıliye Encümeninde. 

Adliye ve Teşkilatı Esas iye Encü
cümenlerinden mürekkep Muhtelit 
En cümende. 

haJ,kıncla BaşYeldi E t. trzht:(·si 22 - V - 1931 tarihinde 641 numa
ralı karar olarak k abul edilmiştir. 

3/48 'Bil ec ik 1\iehusn H ay rettin Be yi n teşri! rnasnniy e1 iıı i n 
kaldrrılnı a~ı h aklnııd :ı Başvrk~lPt 11'Zh' J'('si 

3/49 Rizeli Meınetoğlu A li Riza Vl' Rasim oğln Il amdiııiıı 

ölüm rezasma ç : ı.rpılm ::ı l a rı h::ıkkında 

tczkcı·es i 

Başvek~ l ct 

3/!'iO Kütahya viluycti nı ebus l nğu ıı n iııti lıap o lnıı a ıı :U1d
tin Ye Halil Bcy le··in nıazbata i Hıınn g-öı ıdm·il d i ğ·iıı e 

Adiiye ve Teşkilatı Esasiye Encü
eümenle r·inden mürekkep Muhtelit. 
Encümende. 

22 - VI - 1931 tarihinde 639 numa
r·alı karar ol nr:ık kabul ed ilmiştir. 

dair Başvekalet tc::keresi 20 - Vl - 1931 tarihinde 637 numa

ı·a lr knral' olarak kabul edilm i ştir. 

3/!il İstanbul ve Burdur ,- ilitye ı-l cri müıılıal mdıuslııkl:-~ ı·ı 
na intihap olnan :lrYatııı mazh ıı t ahırı nrıı gi-iıı Llrril lli ğ· i 

llC' dair Haş\·C' kal e·:. tl'zkp ı ·t•si 

3/52 Azay i Kiranıchm L.ızr Zl'\' atııı ın c•ztıni,v ct l c ı·i lıakkrncln 

:Mczklır tezkere ll - VI- 1931 tarihin

de okunarak mazbatal ar kabul edil
miştir. 

Büyük 1\fillct l\[re l i ~ i Ri _\'ıtset i 1 ı>z krı·rs i 15 - VI - 1931 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir. 



No. 

3/53 

i74-
Hulasası 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin haı·p mallılleı-iıw ve 
şehit yctimlcrine h:ıhsis ve tevzi inc dair kanunun 4 ün 
cü maddesinin t.efsiı-i hakkında BaşYokalet t czkcrcs i 
Konya Mebusu Sını Beyin tC!;n·il masuııiyetiııin kal
dırılması hakkında Başvel,alet t ezkcı-es i 

3/5fi Bol u ve T ek iı ·dağ Yilayet le ı· i ıncb nslnklarrna iııtilıaı) 

olunan lsmail Hakkt vr Mahmut Rasiııı Br~rlcı-c ait 
intihap mat~batalaı-ııun göııdeı'i Id iğ· in c da i ı· Bnşwk51rt 

Muameiesi 

Adiiye Enciimeninde. 

Adliye ve Teşkilatı Esasiye Encii
menlerinden miirekep Muhtelit En
ciimendedir. 

tczkeresi Mezkfır tezkere 20 - VI - 1931 tari-

3/S6 Manisa vila.yct.i ın cbusluğnna intihap olunan Dr. Sa
im ve 'l'alıiı· Dcylrı'e ait intihap mazlJrı talm·ııı ın giin-

hinde okunarak mazbatalar kabul 

edilmiştir. 

clcri i diğine Lla i ı· Başvd:fılrt t rzkcrcs i Mezkıir tezkere 20 - VI - 1931 tari-

3/!17 Talılisiye illaresi ıncınuı·laı-ıııın ask cı·i ,.c mülki t cka

üt kanunn ahkfi.mnıa tabi olmalan lıakkrntlaki kanun 

hinde okunarak mazbatalar krıhu1 

edilmiştir. 

lı'ı yihasrnrn geı·i vc ı-ilmcsin e daiı· Başvekfılrt tczkl'n:s i Mezkıir tezkere 20 - VI - 1931 tari

hinde okunarak lfiyihrı Hiikfımete 

iade edilmiştir. 

3jG8 Divanr Mnhasrbat rapol'laı ·ı lıakkrııdııki 590 nrımaı·alı 
kararın inci maddesinin lefsiı·i hakkında Başn'k;llı.:t 

t czkcr·csi Diyam Muhasehat Encümeninde. 
3/!ı!:l Aza~-i Kiraında:n bazr zevatııı mrzııniy etleri lıakkm<ln 

B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

3/60 Ramsun Yil~ ycti mcbusluğnna intihap olunan Zi:ilıtü 

ve Aziz Beylere ait nıazbatalrırm gönderilcliğine clnir 
Başn'kfilct tezkeres i 

3/61 Şurayi Devlet Tanzimat Dairesi Reisliğiııe biı· ~ııtrn 

25 - VI - 1931 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

25 - VI - J 931 tarihinde okunarak 
ka bul edilmiştir. 

intihabr hakkında Başvcka.let trzkcrrsi 22 - Vll - 1931 tarihinde 651 numa

ralı karat' olarak kabul edilmiştir. 

3/62 Asker! ve mülki tckaüt kanununun 51 ve 53 üncü 

ınaıldcleı·inin tcfsiri hakimıda Başvck~tlc:t tczkercsi M illi Miidafaa Encümeninde. 
3}63 Divam Muhascbat reisliğile azalıkları için intihap ya-

pılınası h a kkında Başvrk~let tczkcrrsi 

~/64 Kütahya vilayeti mPbusluğuna intilı ap olunan Rasiın 
YC l\icmet Be?ll're ait ınnzha t a lıınn g-öwleri ldiğ·i ıH' da ir 

21 - VII - 1931 tarihinde 649 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeı·esi . 5 - VII - 1931 tarihinde olmnıırnk 
kabul edilmiştir. 

3j6fi l\fcnıurin kannnnn'ıın 75 iııc·i nıaddrsinin t<'fsiri ha k· 
km da Başn'k~ Jet t <'zkcı·esi Maliye RncümenindE:'. ' _:!.,. . • ' 
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3/66 BelL·di.Vl' verıı:i ve resimleı ·i kaııuııuıııın 4!> iJH·i madch·-
siııiıı tefsiri hakkında Baş,·eki\.let tezkercsi Dahiliye Bncümeninde. 

3/67 Bsbabı mücbiı·e ve zaruriye Llolayısile takip ve tahsi

Jiıı e mahat nya imkan giirülemi.ven burc;laı·ın terkini 
hakkında Başvekalct tczkercsi Bütı;c Eııcünıeı1indc. 

3/68 B;rllıl : t e:;;rinisani 1930 aylarım.ı, ait raponın takdim 
krlmdığr hakkmda Di. M. Riyaseti tezkcı·esi Divanı lVIuhaseuat Encüıneııindc. 

3/69 Kan uıı uc,·vcl 1930 - şubat 1931 uyl'a nııa ;ı it raponın 

·3/70 
takdim krlnıdığr lıakkıııda Di. M. Riyascti tezkcrcsi Divaıır Muhasebat Encümeniııde. 
Tcknüdc sevkedilen zabitaıı ,-c askeri nı cmml aı· lıak

kuır1:.ı Di. l\IulıasL•b;ıt<:a ittihaz ctl ill'ıı kararın tefsiriııe 

dair BaşYokalet tczk cresi Milli Müdafaa Eııcümeninde. 

~l/71 Şlll'ayi Devlet l)('av i Dairesi rcisliğ'iııe bir zatm iııti-

lıabı lıakkıııda Başvckalct tczJ,er·cs i 22 - VII - 1931 tarihinde 651 numa

ra Ir karar olarak kabul edilmiştir. 
3/72 Azayi Kiranıdan bazı zenıtm ın czııııiyetlvri lıakkıııda 

3/73 

B. l\'L M. Riyaseti 1 ezkcrcsi 14 - V 1.1 - 1931 tarihinde okunarak 

kabul edilmiştir. 
~ura,vi Dcdet Mülkiye Daiı·esi ı·ı•'isliğ·ile h :ışkatip ve 

azalığı i~iıı bire!' 7.<ıtın iııtihaln ltakkıııda Da:;;vckalet 

tczkcı·esi 22 - VIl - 1931 tarihinde 651 ııuma
ra lı kararla tcvhidcıı kabul edilmiş

til·. 



4 - Takrirler 

-·- .. 

Dördüncü devreııiıı fev ka ltıele içtimar zarfında Meclisi Aliye ( 12) takrir verilmiştir. 
Bunlardan (1) i kuıınıı , (6) sı karar olaı·ak kabul ed ilmiş ve (5) icle Umumi Heyette okunmuştur. 

No. Huliisası Muamelesi 
------- ------ - ----------

4/1 Malatya (lsmet Pş.) - Manisa mebuslnğunclan istifa 
ett iği hakluncla 9 - V - 1931 tarihinele okunmuştur. 

4/~ Kütahya (Recep B. ) - Burdrir mebusluğunda n istifıı 

ettiği hakkmcla 
4/3 Yozgat ( A vrı i B.) - Reisicümhuı· Hazretlerine :ıı·zı 

alfıka H muhabbet olunınasıııa daiı-

4/4 

4/5 

4/ G 

Istanbul (Salah Uimcoz 13. ) - Bolu nıebusluğuııdan 
'istifa ettiğ i hakkında 

Manisa (Halil Nifli B.) - Mebusluktan istifa ettiği 

hakkında 

!stanbul (Hasan Vasfi B. ) - Muamele vergisi kanunu 
lil.yihasııım Muhtelit Bııciimeııce biran evvel iııta e r 

hakkıııcla 

4/ 7 Afyon Kanıhisar (Ali Bey ve 5 arkadaşı) . Bıışvekil 
l smet P:ışa Hazı-etl er ine itinınt beyarı eelilmesi hak-
kıncl a 

4/8 Mersin (Süleyman Fikı-i B.) - Matbuat hü~riyeti hak-

9 - V - 1931 tarihinde okunmuştur. 

J4 - V - 1931 tar.ihinde 632 numa
ra lı karar olarak kabul edilmiştir. 

.14 - V - 1931 tarihinde okunmuştur. 

14 - Y - J931 tar·ihinde okunmuştur. 

29 - VI - 1931 tarihinde okunmuştur. 

5 - VII - 1931 tarihinde 645 numa
ralı karar· olarak kabul edilmiştir. 

kmdaki müzakcratm gazete lerle aynen ııeşriııe dair 5 - VH - 1931 tarihinde 646 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 9 Bilecik (Salih Bey ve 17 arkadaşı ) - Başvekil lsmct 
J'aşa H:ızretleeiniıı beya ııatmm n eş ir ve iliini hak
kırıda 

4/10 Ko ıı ya (Ref ik B. ) - 1452 numanılı kanunun 2 inci 
maddesine merbut cetvelde muh:urcr Adiiye vekaleti 
ıncmmlarr kısmınlll hakimler kanunu ile telifi hak-

11 - Vll - 1931 tarihinde 647 numa
ndr karar olarak kabul edilmiştir. 

kında 21 - VII - 193] tarihinde 650 numa
ralı karar olar·ak kabul edilmiştir. 

4/11 Küta hya (lVlemet 13. ) - İskanı adi hakkındaki alıkunu 
kanuniyeden fak ir miibadill eriıı de istifade etmesi 
hakkrncla 21 - VII - 1931 tarihinde 1866 numa

ra lı kanun olara k ka bul edilmiştir. 
4/12 Afyon Karahisar ( \li B.) -Mec lisi Alinin faaliyetini 

tatil etmesi ha kkmda 25 - VII - 1931 tarihinde 652 numa
ra lı karar olara k ka bul edilmiştir. 



5 · Muhtelif e v rak 

-o-
Dördüncü iııtihabııı fevkalade içtimar zal'fıııda M eel isi Aliye ( 4 ) tane muhtelif evrak gelmiştir. 

Bunlardan (3) ü karar olaı·ak kabul edilmiş ve (1 ) ide Umumi Heyette okuııınuştm. 

No. Hulasası 

5/1 1\aııuııu esasiye mugayir olan teşı·il iııtihalıat ile gay
ri .kanuni Riyaseti Cünıhur intahabıııın protesto edii
diğine dair· Türkiye siyasi ınü l teeilcı· c cnıiyetiııdeıı 

Muamelesi 

ge len telgraf t4 - V - 1931 tarihinde okunmuştur. 
5/ 2 H üyük Millet Nleelisiııi ıı 1930 s.enesi teşı·i n isa n i ve 

kanunuevvel aylaı · ı hesabatı hakkında Meclis hesap-
larınrn Tetkiki Bncümeni ınazbatns ı ı:~ - VL - 1931 tarihinde 636 numa-

5/ 3 Büyük l\1illet Meclisinin 1931 senesi kuıınııusaııi : ı·;ılı kanıı· olarak kabul edilmiştir . 

mart aylııı·ı hesabatı hnkkında ı\leelis lıesnplnmıııı 

Tetkiki Encümeni mazbatası 

5/ 4 Büyük Millet Meclisinin 1931 sencsı nısan ve mayıs 
nylnrı hesabatı hakkında Meclis lıesap l anııııı Tetkiki 

Encünıeııi ınazbatası 

27 - \'l - 1931 tarihinde 643 numa
l'alı kanıt· olaı·ak kabul edilmiştir. 

2l - V ll - 1931 tarih in ele 648 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 



Kayit 
No. 

6 Müteneyvi hususata ait evrak 

.... 

Nereden geldiği RuHlsa sı 

1 Dahiliye vekilleti Vilayet İş- 1\aınınlar mccmnasrıırn üçüncü, 
leri umuın müdürlüğü yedinci ve sekizinci nüshalarındall 

lıiı·~r ve dokuzuncu ııüshalarından da 

Siuame1csl 

oıı adedinin itasr istirhanıma dair Matbaa Müdürlüğüne 
2 İzmir Belediye Reisi Sezııi B. Dördüncü intihap dev ı·esinin açılması 

ınüıuısebetile tıızimat Evrak Kalemine 
Döı'clüncü iııtihap devı'esinin açılması Knla Cümhmiyet Halk Fırkası 

Reisi Hami B. inünasebetile tazimat Evrak Kalemine 
İstanbul Valisi Muhiddin B. Döl'düncü intihap devresinin aç:ılması 

ınünasebetile tazimat Evl'ak Kalemine 
Ul'fa Vali Vekili Hilmi B. Dön1üncü iııtihap devı·esiniıı açılınası 

münasebetile tazimat 
İstanbul 'fürk Ortodoks kilise- Döı·düneü intihap devı·esiniıı açılınası 

ler·i umum katibi İstamat Zihııi nıünasebetile taziınat 
B. 

3 Ankara Sulh Mahkemesinden llferbut zabıt davasının muhatabı o
lan Aydın Mebusn Emin Fikri Beye 

Evrak Kalemine 

EvraŞ Kalemine 

tf'bliğ ettirilmesi ha k km d :ı Evrak Kalemine 
4 Ankara Şehir Askerlik Şuhesi 

Riyasetinden 

5 An ka rıı Tebligat Memurluğnn
dan 

Bağlı hal tercümesinin Balıkesir· Me
lıusu lsmail Hakkı Bey tarafından iın-
lü ettiı·ileı·ek iadesi istirhammıı dair· Evrak Kalemine 
l\Jerhut celp varakasmın muhatapları 
Balıkesir Mebusu Pertev ve Hayret-
tin Beyleı·e tebliği l e iadesine dair· Evı·ak Kale~niııe 

6 Ankara .Tebligat M.eınurluğun- Mer-lmt istida snretiııiıı Muğla lVIe-
dan lııısn Yunus 1\':ıdi Reye tebliği hak-

kırıda Bvra k Ka leınine 
7 İzmir Belediye Reisi ve al'ka

daşlarr 

Kilis C. H. İ. H. R. lsmail B. 

8 Çabakçur· Belediye Reisi Al i B . 

Mucur Belediye Reisi A li B. 

C::ızi Hazretlerinin Reisic:limhur inti-
habr münasehetile tazimat 
C:azi Hazı·etlerinin Reisicümlıur int i-
habı ılıünasebetile tazimat 
(ı azi Hazı·etleriııin Reisicümlmı· int i-
habı ınünasebetile tazimat 
Oazi Hazretlerinin Reisicümlıur inti-

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

Evrak 1\ al emine 

hain ıni.iıwsebetile taziınat Evrak Katemine 
9 Ankara Tebligat lVIeınurluğun- Erzurum ınebusu Tahsin Bey, tekrar· 

dan ınebusluğa -intihap edilmiş ise gönde
ı·ilen ödeme emrinin tebliğ ettiri lmesi 
\·e ıı l<si tcı kdirde iadesi istirhanıına 

dair Evrak Kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

- 179 -

Hulasası 

10 Ankar·a 'fehliğat Meınurluğun- Merbnt davetiyenin Bolu mebusn Ce· 
dan vat Abbas Beye tebliğ ettirilmesi ha k

kında 

11 Gümrükler' nmnm rniidür·lü -
ğünden 

12 Ankara Tebliğat Memurluğuıı
dan 

Kanunlaı· ınecmuasırıııı 9 unctı cildin
den iki adet gönderilmesi hakkında. 
Meı·but davetiyenin Niğde mebusn 
Ral it Beye tebliğ ettirilnwsi hakkında 

13 Ankara 'l'ehliğat Memuı·luğün- MN·bnt davetiyenin Kars mebusu Ca-

.\1 u:ımei<'Ki 

~;yı·ak Kalemine 

Matbaa Müdürlüğüne 

r~nıı k Kalemine 

dan vit Beye tebliğ ettiri lmesi hakkında J.Jvrak Kalemine 

14 'l'oduın Be lediye Reisi Şükr·ü Reisicümhm intihabı:ıtr münı:ısebetile 

B. tazirn.at :E:vı·ıı k Kalemine 

.!\[a lazg-i l't Beleel i.vl' !h· isi F'ai k Reisicüınh ur iııtiha batr münıısebeti le 

B. tazimııt Evı·ıık Kalemine 

15 Türkiye CUmhuriyet Riyasel i !~öndeı·ilı' ıı bir rıuıııanılı ııi.imuncJen 

Knleıni Mahsnsundaıı 29!1, iki nıımaı·a lı ııliınuıwdeıı -!30 ı.ıdct 

tap dtil'iil'n·k g·iiııdı·ı·ilml'si hakkında Evrak Kalt'mİne 

16 Başveka I etten Resmi daireler meımırlannın çalışma 
saatleri hakkındaki İcra Vekillirei 
Rey<>tinin kanımamesi snr·etinin lef· 
feıı g-öııderildiği hakkında Evt'ak Kalemine 

17 Ciimhuriyet müddei umumi 1 i- Azııyı kirama yapılacak t ebliğat için 

ikilmeti·a hlarını müşir bir adet cet-
velin g"&nderilmesi hakkında Evr-ak Kalt>mine 

ği nden 

18 Sıhhat \'e l çtim:ıi Mnavenet Zabıt katibi Avııi Beyin gözlerinin 
vekaletiııclen mmıyeııesi neticesi alınan raponın 

takelim eclilcliğ·ine dair Zııhrt Kalemine 

19 istanbul Da ı·ülfiinun Eminli- 1929 teşrinisaniden evvelki zabıt ce-
ği nden 

20 Seferihisar Belediye Riyıısetiıı

den 

21 Başvekaletten 

l'ideleriııin göııdeı·ilmesi hakkmda Evı·ak Kalemine 
Vatan hainlerindPn Memet Aliniıı tel-
ini hakkrnd:ı Evrak Kıılemine 

Büyük Millet Meslisine takdim edi-
l eı:ı 1931 bütçes i - yekünuna bağlan-

mak üzere Büyük Millet Meclisi ile 
Riyaseticiimhur ve Divanı Muhasebat 
lıiitçe yekunl:ıı·ının ayrı ayı·r işarr 

hakkında 1dare Heyetine 

22 Sivr·ihisar Belediye Reisi Abi- Vııtıın lıainler·irıcl<>n Meınet A linin tel-
din B. ini hakkında Evrıık Kalemine 

Kul:ı ahalisi nanuna Ahmet B. Vatan hainlerinden Meınet Alinin tel
ini hakkında 

23 Ankara Tebliğnt Memurlnğiin- Mel'but ödeme emrinin Ali Cenani 

Evr·a k Kalemine 

dan Beye tebliğ ettirilmesi hakkında Evrıık Kııleınine 

24 Ankara 'l'ebliğat Memnrluğun

dan 

Merbut ödeme emrinin Oiresun nıe

busu Şevket Beye . tebliğ· ettirilmesi 
hakkında Evrak Kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

-180-

Rulasasr 

25 Aııkam Telıliğat. Memurluğun- Meı·hnt ödeme emrinin Balıkesir me-
dan husu CaYit Beye tebliğ ettirilmesi 

Muamelesi 

hakkında En·a k Kalemine 
2G Mutki Belediye Reisi Talnt B. Reisicümhur intihabatr münasebetile 

tazimat 

27 K ula C. H. F. R. vekili Asrın B. Vatan hainlerinden MemetAlinin tel
ini hakkrnda 

28 Ankara Bir·inci lc ı'a Memurlu- Kütahya mebusu Cevdet Beyin bu in-
ğu ndan 

29 Kest<>tner Fabrikasrndıın 

tihapta mebus intihap edilip edilm e
diğinin işarı hakkında 

Kestetner fabrikasının (Eiecr ik ream 
model ) ınamı11fıtmdan teksir maki

' nes inden bir adedinin ıneccaneıı ve
r· il eceğinden kabul edilip edilmiyece-

Evral( Kulenıin<> 

Evı·ak Kalemine 

Evrak Kalemin e 

nin işarı hakkında ]~vrak Kulemine 

30 Ankara Tebliğat Meımırluğnn- Merbut ödeme emrinin Konya mebu-
dan su Fuat Beye tebliğ ettirilmesi hak-

kmda Evrak Kalemine 

31 Ankara Tebliğat Memnrluğnn- Merhut ödeme emrinin refikaları Mü-
dan nire Hanınıefendiye verilmek üzere 

- Yozg::ıt mebusu Avııi Beye tebliği ile 
imzah nii.shalannm iade ettiı·ilmesi 

hakkında • Evrak Kalemine 

32 Ankara Birinci l cra Memur·ln- Koııyn mebusu Refik Beyin bu devre-
ğu ndan de intihap edilip edilmediğinin işarr 

hakkında Evı·ak Kalemine 
33 Riyaseticümhur Kalemi Mah- Üç top kağıdın ı~ıatbaad:ı tap ettiril-

susundan mesi hakkında Evnık Kalemine 
34 Urfa Belediye Reisi Ye AI'ka- Vatan hainleı·inclen Memet Alinin tel-

duşları ini hakkında Evrak Kalemine 
35 İstanbul Sekizincilcı·a dairesi n- Eytam ve emi D k Bankasına borçlu 

den bulunan Balıkesiı· mebusu Cevat Be
y in tahsisatmdan 8 883 liranın kesil-
mesi hakkmcla Evrak Kalemine 

:36 Elaziz Belediye Reisi Hüı·rem Vatan hainlerinden MemetAlin in tel-
B. ini hakkmda Evrak Ka.lemine 

37 Ankara Cümhuri yet Müdclei Nazilli Jandamıa Kumandam Zihni 
Umumiliğinden Beyin Çaçaıne l ek tarafından gönderi

len parayı alırken yanmda kimlerin 
bulunduğu ve paı·amn miktarnun ne 
o!Llıığnııun Ayclm mchnsu Adnan Bcy-
tl{'tı sornlaı·ak hildiı·ilm cs i haklanda Evrak Kalemine 

38 Dersim Belediye Reisi Tevfik Vatan hainlerinden Memet. Alinin tel-
B. ini hakkındn Evrak Kalemine 
Pasur Belediye Reisi ve arka- Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
daşlarr ini hakkında Ev1·:ık Kalemine 



Kayit 
No. 

.:_ 181 -

N ereden geldiği HuWsasr Muiıme~esi 

Birecik Belediye Reisi Pahr•i Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

B. ve arkadaşları ini hakkında Evrak Kalemine 
Ke~ı,:üz Belediye Reisi Akif Vatan hainleı·iııdetı Memet Alinin tel-
Rahmi B. ini hakkında Evnık Kalemint\ 
Maden Belediye Reisi Mnhhr- Vatan hainlerindt>n Memet Alinitı tt>i-

rem B. ini hakkında Evr·al{ Kalemin e 
Ergani Belediy"!' Reisi Zülfikar· Vaüın hainlerinden Meınet Alinin tel-

B. ini hakkında Evrak Kalemlmı 
Antalya Belediye Reisi Hiisnü Vatan hainleı·inden MemetAlinin tel-

B. ini hakkrnda F:vmk Kalemine 
Nizami;ye Belediye Reisi Raci V:ıtan hai.nleriııden Meınet Alinin tel-

B. ini lıakkmda En::ık Kalemine 
Alaiye Belediye Reisi Şi.ikr·ü Vatan hainlerindrn lHemet Aliııiıı tel-

B. ve arkadaşları ini hakkmda Evı·nk Kalemine 
39 Cizre Belediye Reisi Rifat B. Vatan hainleı·iııden MemetAlinin tel-

Mar·din Belediye Reisi Yahya 

B. ve arkadaşları 
Harran Belediye Reisi Kerim 

B. 
Şirnak C. H. P. Reisi Riiley-

iııi hakkında Evrak Kalemine 

Vatan lıainleeinden Meınet Alinin tel-

ini hakkında F:vnık Kalemine 
Vatan hainlf'riııcleıı MemetAlinin tel-

ini h:ıkkrrtda Enak Kalcilline 
Vatan hainlerindrn MemetAlinin tel-

ınan B. iııi hakkında Evr:ık Kalemine 

Lice Belediye Reisi Peyyaz B. Vatan hainlerindf'n MemetAlinin tel-

ini hakkında Evı·ak Kalemine 

Kor·kuteli C. H. F. R. Mustafa Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

B. ini hakkrnda Evı·ak Kalemine 
Mityat Beleeliye 
Zeki B. 

Reis Vekili Vatan hainlel'indeıı ~ı:eınet Alinin tel-

ini hakionda Evr·ak Kalemine 
Manyas Belediye 
B. 

Reisi Bmin Vatan hainleı·iııllPn MPmet Alinin tel-

Karaköse Belediye Reisi Vekili 
Hameli B. ve ar·kadaşlaı·ı 

40 Ankara 'l'ebliğat Menımluğun
dan 

ini hakkıııda Ev·ı·ak Kalemine 

Vatan hainleı'iıırlcıı MemetAlinin tel-
ini hakkında Evı·nk Kalemine 
Met'but şahit cep varakasınr Hilecik 
melmsn Hayrettİn Beye tebliğ ettiril-
mesi hakkında Bvı·nk Knlenıine 

41 Ci.imhtll'iyet Ri yaseti Ka 1 emi- 'T'n lı eel ilen tezkel'elikler·in ııümu nesi ne 

lVIalısus mi.idüriyetinden. 

42 Bervari Belediye ~ ıasıııdan 

Kemal B. ve al'kadaşlarr 
Bervari C. H. P. R. Şükrü B. 
ve arkadaşları 

ınuvafık olınaclrğından y<'nideıı tahet-

tiı·ilıuesi hakkıııcla Math:ın Mi.idi.irliiğ·üne 

Vatan haiıılerinclen Meıııet Alinin tel-

in i hak km da Ev ra k Kalemine 
Vatan hainleı·inclen :M:emet Alinin tel-

ini hakkında Evr·ak Kalemine 

'l'utak Belediye Reisi Mitat H. Vatan hainlerinden Menıet Alinin tel-

ve aı·kadaşlarr 

Adapazarı Belediye Reisi 

ri Bey 

ini hakkında · 

Fik- Vatan hainlerinden Mf:'met Alinin tel
ini luıkkmda 

Evl'Hk Kalemine 

Evr·ak Kalemine 



Kayit 

No. 

- 182 _ . 

Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

Akseki Belediye Reisi Şükrü B. Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

ini hakkında Evrak Kalemine 
Nusaybin Belediye Reisi R:ısim Vatan hainlerindPn MemetAlinin tel-

B. ini hakkında Evrak Kalemine 
Siirt C. H. F. R. Haeı Ramı:ı Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
B. ve aı·kadaşları ini hakkında Evrak Knleminc 
Elaziz Belediye RPisi Sıtkı B. Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

ini hakkında Evı·ak Kalemine 
43 Derik Belediye Reisi Karnil B. Vatan hainler·inden MemetAlinin tPl-

iııi hakkında Evrak Kalemme 
Çö lemerik Belediye Reisi Re- Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

şat B. ini hakkmda Evrak Kalemine 
Beşiı·e Belediye Reisi Ar·slaıı Vatan hainlerinden MPmet Alinin tel-

B. ini hakkında Evrak Kalemine 
Elnıalr Beleeliye Reisi Hilmi B. Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

ini hakkında Evrak Kalemine 
Dilvan Belediye Reisi Hilmi B. Vatan hainlerinden Memet Alinin tel-

Viranşehir Belediye Reisi Kay
makam Korkut Bey 

ini hakkında Evrak Kalemine 
Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

ini hakkında Evrak Kalemine 
44 Silifke Beleeliye Reisi Sait B. 

ve arkadaşlan 
Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-

ini hakkında J<.::v.rak Kalemine 

45 

46 

47 

Sil.van Beleeliye Reisi Ffayı·i B. 

Seri k Himaye i Etfa 1 :Reisi 
Hamdi ve arkadaşları 
Pahı t{pJediye Reisi Rauıi H. 

M ana vga t BelediyE> Reisi Veh
hi B. 
Bı·uh Belediye Reisi Ri:fat B. 

Maı·din Koç;hisar· Belediy<' RP
isi '!smail B. 
İktısat vekaleti Meteoroloji 
Enstitüsü 

13eynelmilel Paı·l~mrntolnr 

Penike Belediye Reisi Pehm.i 

B. 

Vatan hainlerinden Memet Alinirı tel-

ini hakkmcla Evrak Kalemine 
Vatan hninlerinden MemetAlinin tf'l-
ini haklnnd;ı Evrak Kalemine 
Vııü1ıı hainleı·iııdl.'ıı ME>met. Alit1ih tel ~ 

ini hakkırıda Bvrak Kalemine 
Vahın lıainiPrinden MPrnet Alinin tel-
ini hakkırıda Evı·nk Knlemine 
Vaüın luıinlerindeıı Mtımet Alinin tel-
ini hakkında Rvrıık Kıılemine 
Vatan hainiPriııderı Meınf't Alinin tel-

ini hııkkrnda Evrak Kalemine 
C:önderilen bültenierin ait olcluklart 
ınelıuR beyle!'e nrilmPsiniıı temini 

ha k l<ıııda Evrak Ka !emine 

Bt>ytu•lmilel Par·lam.entolcıt· ticaret 

koııf.eransrn:ı iştirak hissesi olarak 

I.('Öı ıderilen 2 500 trankın alındığma 
dıl'ir İdare Heyetine 
Vatan hainleı·inderı Menıet. Alinin tel-

ini hakkında Bvı·ak Kalemiııe 
Şirvan Belediye Reisi Ar·if .13. Vatan ha.inleriııdı:ın MPıııet Alinin tel· 

ini hakkında Evrak Kalemine 
Çomm gençlerinden Nazıni :13. Vatan haiHierinden :Meınf't A linin tel-
ve arltadaşlarr ini hakkında Enak Kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

Soruç Belediye Heyeti narnma 
Hilmi B. 
Diyarbekie Belediye Reisi 
Nüshet B. ve arkadaşlan 
Çorum tüccarlanndan Şevket 
B. ve arkadaşları 

Savm Belediye Reiı·is Salih A
li B. 
Kırşehir Belediye Reisi Ziya 
B. ve arkadaşları 
Sarayköy Ticaret Odası Reisi 
Şevket B. ve arkadaşları 
Niğde Belediye Reisi Mustafa 
B. ve arkadaşlan 

48 'l'avas Belediye Reisi İsmail 
Sıtkr B. ve arkadaşları 
Çin·il Himayei Etfal Ceıniyeti 
Reisi Galip B. ve Arkadaşları 
Adapazar C. H. F. R. Emir Ke
mal B. ve arkadaşlan 
Garzan H. F. Reisi Vasfi B. 

4~ H;:ıriciye vekftleti 

50 Bayazıt Belediye Reisi Musıı 
B. ve arkadaşları 
Diyaclın Belediye Reisi Maksııt 
B. 
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Hulasası .Muamele:> i 

Vatan hain lerinden Memet. Alinin tel-
ini hakkında Evrnk Kalemine 
Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
ini hakkında Bvrak Kalemine 
Vataıı hainleı·iııcleıı Meınet Alinin tel-
ini hakkıııda Evrak Kalemine 
Vııtaıı hainlerinden Meınet Alinin tel-
ini hakkrııda Evrak Kalemiııe 
Vatan haiuler·iııden Meınet Aliniıı tel-
ini hakkında Evr;ık lüıleıııine 

Vcıtan lıainl eı·inden Menıet Alinin tel-
ini halı;kında Evrak Kalemine 
Vatan hainlerinden lVleıııet Alinin tel-
ini hakkında E\'l'ak Kalemine 
Vatan hainlerinden Meıııet Alinin tel-
ini ha kkıncla }~vra k Kalemine 
Vatan haiııleı·inclen MemetAlinin tel-
ini hakkında Evrak Kalemine 
Vatan hııinleriııcleıı Meıııet Alinin tel-
ini h:ıkkıııda Evrak Kalemine 
Vatan haiıılerinclt•ıı Memet Aliniıı tel-
iııi hakkında Evrak Kalemine 
~8 mayısta P era"'tla toplanacak Bey-
neimiJel Parl~meııtolar ticaret konfe-
ta n sı ha k kı nda }~vmk K:ı leınine 

Vatan hainlerinden Meınet Alinin tel-
ini hakkında Evrak K:ıleıniııe 
Vatan lıainlerindeıı MemetAlinin tel-
ini hakkında Evrak Kalemine 

51 Pertek Malmüdürü Sabri B. Mütekaiclini mülkiye ve askeriye tah-
sisat ıniktarma ait meba 1 iğ hakkında EVI'a k Kalemine 

52 Ankara Tebliğat Memurluğuıı- Merbut ödeme emrinin Balıkesir Me-
dan lmsu Cavit Beye tebliğ ettirilerek iın

;r,aıl puı·çasımn gönderilm esi hakkm-
tla Evrak Kaldıniııe 

53 Ankara Dördüncü İcra Memur- Borçlu bulunan Bütçe Encümeııi ka-
lüğüııcla n tibi Zekai Beyin ailesine yapılan teb-

1 iğa ai lesi itiraz ettiği ci h etle h u hap
ta verilen kara r~n Zekai Beye tebliğ 
ettirilmesi hakkmcla Evrak Kalemine 

54 Maliye VekaJeti Hukuk Mti- Hazine Hukuk Müşa irliği Kütüpha-

şavirliğinden 

55 Matbuat Unıum Müdüf'lüğ·ü 

nesi için kanunlar mecmuasımn 8 ve 
9 uncu ciltlerinden birer nüshasmm 
gönderilmesi hakkında Matbaa Müdürlüğüne 
Gazi Antep hapishanesi ınahkumhırı-
nm gönderdikleri arzuhalının Meclis 
Rivasetine takelimine dair Evrak Kalemine 



Kayit 
o. Nereden geldiği 
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H ulusası Mııanıelesi 

56 Emniyet Sandığı Müdürlüğün
den 

Gönderilen kanunlar mecmualarııun 

2, 4, 6 mcı cİ ltleri ııoksan olduğundan 
bunlar-ın da gönderilmesinin . temini 
hakkında Matbaa Müdürlüğüne 

57 Ankara Tebliğat Memuıhğun- Merbut ödeme emrinin lspaıta M e-
dan busu Hacı Hüseyin Beye tebliği ha~-

k mda Evrak Kalemine 

58 Saray Belediye Reisi Mııhir Vatan hainlerinden Memet Aliııin tel-
B. ve ar-kadaşları 

flazi Antep Beleeliye Reisi Ö
mer Fevzi B. 
Gevaş C. H. ]1~. R. Abdullah B. 

ini hakkrııda Evrak Kalemine 
Vatan hainleı·inden MemetAlinin tel-
ini hakkıııcla Evrak Kalemine 
Vatan hainlerinden Memct Alinin tel-

ve arkaclaşlan . iııi hakkında Evrak Kalemine 

5!:1 Pı·ess - Photo Ges M. H. H. G. Büyük Millet Meclisi binasıııın bir a-
det resınile kısa bir· taı·ihÇ:esiuin göıı-
deı·ilmesi hakkında ]~vnık Kalcnıiıı' 

GO Ankara Tcbliğat Menıudıığun- Meı·but ödeme emr inin Jj'eı·it Celal 

6l 

dan Bey e tehliğ etti ı · i le re k iadesi lHJ k km-

Ankara Tebliğat Meınurlı : o·un

clan 

da Evr-ak Kalemine 

Merhn ~ arzuhal suı·etiıı in Biit()t' En
cümeni kıl.tibi Zekai Beye tebliğ etti-
riler·ek gö nder ilmes ine dair Evrak Kalemine 

62 Ankam 'l'ebliğat Menıurluğun- M"erLut ·elp vnnı.kasıııın 'ftapzoıı 

dan Mebusu Süleyman Sırrı Bcye tebliği-
le iadesi hakkında Evrak Kalemine 

63 Yayla Beleeliye Reisi Hal it B. Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
ini hakkında Bvmk Kalemine 

Şatak Halk Fırkası Reisi Rem- Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
zi B. iııi hakkında Evnık Kalemine 
AhlaL Belediye Reisi Hilmi Vntan hainlerinden Memet \liııin trl-
Haındi B. ini hakkında Evrak Kalemine . 
Aleşkeıt Belediye Reisi Yekili Vatan hainler'inden MemetAlinin tel-
Şarik B. ini hakimıda Evrak Kaleinine 

G4 Matbaa Müdüı·lüğü 1\fatbaanııı mart. nisan 1931 aylan 
z·ı d ında elektr ik sarfiyatı heddinin 
Elektı·ik şirketine tesviyesi hakkmcla lclarc Hcyetiııc 

65 Matbaa MüdLil'lüğ·ündcıı l\[atbaaııın iııtertip daiı·esi hava gazı 

f-iııl'fiyatı beclelııiıı Havagazı şiı-k<>tine 

tesviyesi hakkında idare Heyetine 
66 Aııkara l cra Meınurluğm! dıtn Horı:;lu bulunan Mücellit Süreyya Be-

y in maaşmdan borcuna ınahsnben 

kat iyat yapı] rwısı hakimıda Evrak Kalemine 
67 Ce beli bereket V alili ğindeıı \' ilayet va ridat müdürü Kazım Rey 

hakkında Ar·zulıal Encümenince it-
t.ihaz olunacak kar·arııı bir suı·e tiıı in 

gönderilmesi lıakkrnda Evrak Kalemine 



Kayit 
No. Neeeden geldiği 

68 Merdeııek memurlan naınm:l 
Salalıattİn B. ve arkadaşları 
Muradiye Belediye Reisi Ce
lal Bey ve arkadaşları 

G9 Matbaa -Müdürlüğü 

70 Matbaa Müdürlüğü 

ll AııkanL ·1'elıliğat .Memurluğuıı

daıı 
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Hulasası l\I ua nı cl esi 

Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
ini hakkında Evt·a k 1\ akın i ııc 
Vatan hainlerinden MemetAlinin tel-
ini hakkında Bvrnk 1\.;ıh-ııılı w 

Matbaa intertip dairesi havagazı be-
clelinin Ha vagazı şirketine tesviyesi 
hakkrııda ldare Heyetine 
Matbaa kuvvei ınuharrike elekt.rik 
bedelinin Elektrik şirketine tesvivesi 
hakkında • ldare Heyetine 
Azayi kinınıa · a it ikametgahını gös-
teren defterin ikincisinin henüz gön
derilmediği hakkında Evmk Kalemiııe 

72 Başvekalet 9 uncu ci lt kavanin mecmuaı;ıııdan 

6 adedinin gönderilmesi hakkmtla Matbaa Müdürlüğüne · 

73 Ankara Dördüncü lcra JVIe- Sanayi ve Maaelin Bankasına 79 li-
m urluğundan 

74 Aııknra Dördüncü İcra l\Iemnr
luğüudan 

ra 69 kmuş itasıııa borçlu Riyaseti 
ciimhm Kalemi Mahsus Müdür ?ıfu

a,·ini Şevket ve daire memurlal'ından 
Suat Beylerin maaşlarının hazinece 
katma kaı·aı- veri l miş oldnğnn(lan ilk 
çıkacak maaşlarmdan itibaren kate
di lerek iı·sali hakkında 

Halk Eşya Pazarına borçlu bulunan 
Divaııı Muhasebat rnahzen memuru 
Halil Beyin maaşının katedilmesi 
hakkında 

ldııı·e Heyetine 

!J.are Heyetine 
75 ·'l'uzluca Belediye Reisi Ali B. Ctazi Hazr-etlerinin tekrar Reisicüm-

lnıı· iııtihabı müııasebetile tazimııt Euak Ka.lcmiıw 

76 Petrck Malmüdürü Sabri B. 2-:1- - V 1 - 1931 ve 75 ııumamlı tel grafa 
ce,·aben memuı;iyetlerinden böyle bir 
te l gı-af keşide edi lmediği hakkmda 

77 'Eı·çiş belediye Reisi Süleyman Vntan hainler-inden MemetAlinin tel- Evrak Kalemine 
B. ini hakkında 

78 .Ali İktısat Meclisi Umumi Ka- Ali İktısat Meclisinin yeni ııeşriyatın- Evrak Kalemine 
tipliğ·inden 

19 Cümhuı·iyet Merkez Bankası 
'!'esis Heyeti Riyasetimleıı 

SO Nafıa vckfdeti 

cl an 10 a ı· nüshasınııı eııcümenlerle 

kiitüph ı[ııeye tevzi etti l'ilmesi hakkın-
da En·ak Kalemiııc 
Meclisi idare ftzalaı-ı intihabr ic;iıı his-
seelar kaydedilen azayi kiranıla me-
mnrlanıı intihap mahalline mür-::ıca-

nt l a ı"Tnm temini hakkında Evrak Kalemine 
Kütahya - Balıkesir battrnm 20 inci 
toneli Kütahya ciheti yarmasında va-
ki heyelan dola.yısile tamirine zaruret 
Jıasrl olduğundan üç aydan evvel kü-
şat edilemiyeeeği hakkmda Evrak Kalemine 



Kayit 
No. N ereelen geldiği 

81 Matbaa Müdürlüğünden 

82 !stanbul tüccarlarmdan 

83 Hariciye vekaleti 
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Hulasası 

Bü·iııci sımf öperatörlerinden Necmi 
Efendiden inhila1 eden öperatörlüğe 
'l'ayyip ve onun yerine İbrahim E
feııdiniıı yerine haderne Hüsnü onun 
yel'ine Rıza Efendinin tayinleri hak-

l\luamelesi 

leında Evrak Kalemine 
Karısı aleyhindeki davada karısnıın 

ve kil i Va sf i Raşit Beyin teşrii vazi
fesini bırakarak şahsi vekalet dernh
te etmesiniii doğru olmadığı hakkm-
da Bvı·ak Kalemine 
Padamentolar ittihadmın neşredeceği 
Beynelmilel Parlamentolar yıllığı is-
nıindeki mecmuaya abone kaydi rica 
edilmekte olduğ·u hakkında Evrak Ka.leıniııe 

M Ankara Birinci !cra Memur- Merbut tebliğ müzekkeresinin Dr. 
luğundan Rasim Ferit Beye tebliğ ettirilmesi 

85 Posta, Telgraf ve Telefon u
mum müdürlüğ·ü 

hak km da 
Dokuzuncu cilt kanunlar ınecmu-

asından iki adedinin gönderilmesi 
hak km da 

Bvrak Kalemine 

Matbaa Müdürlüğüne 
~6 'l'opkapı Gureba Hastanesi He- Barem kanunundan istifade etmeleri-

kimleri tarafından 
S7 Ankara !stintak Dairesi 

88 Divanr Muhasebat 

89 İktısat vckaleti 

90 Dahiliye vekaleti 

91 İktısat V e kaleti Meteoroloji 
Enstitüsü 

92 lVialiye vekaleti 

ıtin teminine dair 1 Evrak Kalemine 
'J'rabzon Mebusu .Süleyman Sırrı Be-
yin şahit srfatile müracaatı hakkında Evrak Kalemine 
Ka bire ElGisi Kars mebusluğuna .in-
tilı<ıp edilmiş olan Muhitin Paşanın 
K:ıhire - Ankara harcırahının veka-
letc:e gönderileceği hakkında !dare Heyetine 
J 927, 1928, 1929, 1930 senesinele Tür-
kiyede yağmurların tevziatrna ait 
dört kıta haritadan mürekkep bir al-
bümün gönderildiği hakkında Evrak Kalemine 

Azayı kirama tevzi edilmek üzere te-
kaüt ve yetim maaşları tahsisi hak-
kında tertip edilen nüshalardan 150 
adedinin gönderilcliğine dair Evrak Kalemine 
llönderilen bültenıerin ait oldukları 
mebus beylere tevzi ettirilmesi hak-
k mda Evrak I\ alemine 

9 uncu cilt kavaniıı mecmuasından 
hir adedinin gönderilmesi hakkında Matbaa Müdürlüğüne 

93 Alucara Belediye Reisi Arif B. V atan hain lerinden lVIenıet Alinin t el-
ve arkadaşları ini hakkıııcla Evrak Kalemine 

94 Arıkara Asliye Mahkemesi Bi- lVIerbut iki kıta davetiyenin Edirne 
rinci Hukuk dairesi ınebuslarından Şeref ve Faik Beylere 

tebliğ etirilmesi hakkında Evrak Kalemine 



kayit 

No. Nereden geldiği 

95 Umumi Katiplik 

9() 

97 

98 

99 

100 

101 

Ankarrı Şt>hie Askerlik Şuht>si. 

Riyaseti 

M aa rif veldilt>t i 

İktısat Vekaleti Met('oroloji 

Enstitüsü 

lktısat Vekaleti Meteoroloji 

Enstitüsü 

Kayseri Cümhuriyet Müddei 

Umumiliğinden 

Ankara Şehir Askt>rlik Şubesi 

Reisliğinden 
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Rulasası 

Münhal tulunan daktiloluğa Makbule 

Hamının tayini hakkında 

Balıkesir Mebusu İsmail Hakkı Beyin 

Tavşanlı askerlik şubesinde kaydi ol
ınadrğmclan mukta:r.asımn ifası zmı-

M nam('] eRi 

Mulı:ısehe 

ğüne 

Müd ürlü-

nrnda Evı'a k Kalemine 

Resim sergisinden eser satın a lmınasr 

hakkında Evrak Kalemine 
1415 numaralı paketle gönderilen ha-

ı·italarm ait oldukları mehus beylere 

tevzi ettirilmesi hakkında Evrak Kalemine 

Gönderilen 291 paketten ibaret olan 

albümlerin ait olduklrırr ınebus bey-

lere tevzi ettirilmesi hakkında Evrak Kalemiıw 

Kayseri Mebusu Srıit Aııni Beyin İc-

ra zabıtnamesinde tehiri icra kararı 

mevcuttur muamelenin durmasını is-

terim şeklindeki talebi ınesbuk olup 

olmadrğmrn tefsiri hakkında 

Yozg·at Mehusu Ahmet Avni Beyin 

şuheye müracaatinin temini hakkında 

Evrak Kal emine 

Evrak KalC'minc 
102 Ankara 'rürk Taı·ilıi Eıırünw ııi Mcrbııt listt•dc isimleri ınuhaıTl'l' ki-

RiyasPti 

J 03 Posta 1felgraf n• 
ınum l\liidüı·lüğ·ü 

J04 Matbaa ~[üdürlüğü 

1 o:ı Ankaı·a Asliye ı\l.alıkenwf>i ni
rinri Hukuk 'Dairesi 

106 BaşvekAll't 

J07 Maaı· if vrkHleti 

taplaı·ııı Tiiı ·k Tar ihi l~ıı cüm rn iıw mu

nı kkatc n H'ı·ilmcsiıır Jair 

Uokuzuııclt eilt kanınin mceınuasın-

duıı bir adrd iniıı gönderilmesine dair 
Zabıt f'<.·ı'id<· l eri kollcksiyonlarilc ka
ınmlar nıecmualarr konulması için 
raflarm biı·an evvel yapılması hak

kında 

l\lt' ı·bn1 LJ;ın·ti,n·ııiıı Ka~'SL'ı·i l\lebnsu 
Os ma n Bey c 1 eb i iğ· l't1 iri Inı esi hakkııı

tlu 

f:ı:ıziaııtep mıılıarrbelcrinclt' mi]if; zabi

t i o lduğunu Ye bu nı ıılı::ıl'rbede ~-anı

landrğmr ifade eden Osman çavuş 

luıkkında Kılı Ç, Ali Beyden tahkikatla 

bu kr.vfi~·etiıı tahkik f'ttiı·ilmt'si lıak-

Kütüpane lVLi.i. 

Matbaa Müclüı·lüğüne 

İdaı·e Flf'yrtinc 

Evrak Kalemin e 

kıııLla Evrak Kalemine 
Fa;(d Alınwt Beyin Nft' rlis Azalığındnn 

aldığı tahsisatın bildirilmc·si lıakkınJa Evrak Kalemine 
108 AııkarH tebligat nwınııı · luğ:ıııı- :\l cı·but eclpııanıenin mulıatahıııa trb-

daı ı 

109 J\iatbaa Müdürlüğ-ü -

liğ· l'ttiı·ilnwsi lıakkıııda 

Bmla Binıdaı·leı· mat luh :ıt ınııı gön
tlvı·ilmesiıw dair 

RYrak Ka !emine 

Evrak Kalrminc 



Kayit 

No. 

no 

Nereden geldiği 

Ank:.ıl'a Şı · hiı· . \sk r l'lik ~ulwsi 

Rcisliği 

- 188 

Bulasası 

j!;;ıbıt kiltihi .Arif Hikmet B0~· nczdin· 

de ihti.nı t zabiti. Oı·lı::ın F'ahı·i Bey in 

ı\1 nnmelesl 

~nbc~· t• müı·acaatınm t emini hakkında Enak K::ılrmiıı e 

1.1 1 Alnı anya 'l'iil'k 'l'il':ırl'! Odasr TürkiyL'den r\lmanya~·::ı biı· tctkik 

seyahati hakkrnda Enak Kalemine 
112 Kiltibi l 'nııım i liktt' ll TahaıTI koıniseri \bidin Bt'~' iıı mc. 

113 

114 

· znıı iyd i lıa kk mda 
!stanbul Mebusu Halil Ethem .\lczuııi.vctinin temelidi hakkrııda 
Bry 

i\ lntkı::ı ~[üdüı · li.iğii Zabıt ecı·idel ct in e rapt edilecck matbu

alat i c; iıı 100 top ince ch·an k iiğıclın 

Evrak Knkmin r 

En::ık 1\rıl l' miııc 

ıniib::ıyaası lı akkında İdare Hc~'L't i ıı c 
.Hcceancıı takdim edilecek kc::;tctıı c ı· 

tcksir makinesinin giimı·i.ik rüsuınıııı-

tlan istisna tutulması hususumı lklil-

l ct h11ynılınası hakkında İ<lrıı ·r- Hr~ · c t iıııı 
116 Ankar::ı Güınlınr i~·d "\LLidth·i ::\azilli Januatnıa Kumantlanı Zilıni 

l mnmiliğ'indcıı 

117 ~üıl iye ve· ka lc· t i 

118 Manisa 
den 

Adli .w· 

119 Başwk~lf't 

ınü fenişi iğ· i ıı-

B e~ · in Çacıamelek tanıtından göııde· 

ı·il e ıı para~·r alıp alnıadığ·nıııı ~\ydın 

~[cbusu F'uat Şahin Beyden sorularak 
hikliı· ilmesi lıakhııda 

Dı·. Kt•ı·im D c.1 · iıı Hi zmct.ç isi Hatice 

Haıınna ait bir ev ı·akııı olnıadrğ·ı VL' 

alacağ1 hakkında vaktile müracaat ct-

m<>miş olduğumlan hakkınm sakıt oi-
L1uğn kl'ndisi ılC' tefhim edildiği hak
krııda 

Oönderilen mazrufun Manisa mebusu 
1h. Ra !ın Bc:y0 tevdii ve alın acak eeva. 
bın gönderilmesi hakkında 

Ali Kara!' II c ~' etince rüyct edilmiyen 

cnakrn hi~ bir stıı't'tlt• t r-tkik edilmi. 

Evr::ık Kalrmine 

' 
Evrak Kaleminr 

Evrak Ka !cm ine 

ecğiııe dair EHak Kalemine 
J20 Matbaa :rılüdül'li.iğü l\fatbaa ınüstahJemini ic;in a ltı aJet 

tabureni n yaptırrlma. ·ı Jıakkrnda !dare Heyetine 
121 Aııl;ara Şehir ~\sk c·ı· lik ~lll'Hsr Bağli daYetiycnin B. i\L M. i\latbaa· 

Heisliği srııda ı\luhli s B0yiıı ıı czdimle Hüsr -

yin 1-üımi l~fcncli~'e tebliğ rttiı·ilımsi 

hakkında Evrak Kalcnıiıw 
122 B:ışvekalrt i ;ön clrrileıı cl lişr ı· adrt eser l cı·in ilza~· i 

1\iı· ~nna lc'vzi ctt il'ilnıcsi hakkında En·ak Kalemine 

123 İzmit Bcl cdi)·e R eisi 711. ::-;;ı 1 im l zmitin knı:tnluş bayı·:ınıı nıüıı:ıs lw. 

Bey \'C ar. tile arzr tazimat EHnk K:ılemiıırı 
12± Matbaa :!\Tüdüı · lüğ:ü l\[atbaa i~in muktazi malzeme 1·e cş-

~·mırıı miibayaasr haklunda İdare Heyetine 
125 i\1atb:ın Mür'liiri Liğii J\fatbıw i <:iıı ımıktnzi ııınlz('ll1L' w kıı·· 

t:ısiyt•ııiıı itma hakkrnda İflar<' Ile,vetine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

J26 lktısat wknll'ti 

- 189 -

Hulilsnsr 

II r .n :ti t r l"t işi~·p ı·i~-a~eti·ııdc bıılıııınnış 

ola.n lst.ı.mlml iUcbnsJnğıırıa intiluıp 
cll i le ıı ı\litat Be~·in Mcı·kez Bankası 

na iştirak etmiş olduğundan tak. itl e
riııiıı ma aşından kesilmesi hakkınthı 

127 Anlwnı ('iiınlını-iyııt )li:idch•i Trabzon mcbusu Süleyman Sır-rı Be-

Uınumiliği .re giiııdeı·iiL'n C\'l'akııı ia ch · cd ilmPdi ğ- i 

lVJn:ıınelesi 

Enak Kalemin e 

hakkıııda Enak Kakıniııe 

12R C'ümh nr·i)"l't Tl.iya:-;l"l i 

M:ıhsmm 

1\al,•mi Iıi.vas<.·ti(·Ümlııır 1\atibi Umumi liği \· c 

1\.ıılnwi mah~ııs müdürlüğü i~iıı g-öncl c
rilcıı kılışC' I P ı· mncibiıı cL' talwdilı>ı'l'k 

g-iincle ı-ilmcsi. hakkında Matbaa lllüdüı·lüğiin e 

12H 

130 

131 

132 

Aııkaı·a 'l'rbligat mc nı ml rı ğ·m ı-

dan 

Anknra trbliı:rat ın eımıı·l uğu n-
dan 

Ankam < ' ünıhnri :,·ct }1 iidd ei 
Umuıniliği 

Arıkilm Asli~· ,. Ma.hkc•nırsi Bi
rinci Hukuk Dairesi 

133 l\'Iatbaa Müdüı·lüğü 

l\lerbut -eel ıı nmı kasmın llledi s kat ip-
l c ı ·i nd e ıı Oı·han F'ah ı· i Bc:n· t,•bl i ği. 

lıa kk ında Zabrt Kalemin e 
Mrı-bnt ödeme eımiııi Mulıascbr llli:i-
ınc.vyizi i\l.ıız;ıffeı· B'·.n· tL•bliğ edilme
si hakkında 
hayseri i\Jcbusu Sait c\zıni Beyden biı· 
lıusıısuıı sonılınası iL:in gündeı-ilen tez
kere cevabının tesrii hakkında 
Mer·but iki kıta davetiyenin muha
taplarma tebliğ ettiri lmesi hakkmda 

C. H. f< '. ııııı kitap \ ' C' zcıbıtlannm ta
bccli ld i ği ııe dair 

1 dar·c H ryet ine 

EHak Kalemin e 

En-ak Kal emine 

En-ak Kalemine 

134 .Almanyaua 'I' ür k Ti<'m·pt Odn- Türk i.' -L'll l' n r\ lma.nyaya tetkikat ~-np-

sıııda n ınak üzt•ı ·( · gidt•cck zcvatm Almaııya
daki hulıra ıı dolııyısilt• lıaı· <' k <' tl rr iııin 

tc-lıiı·i ha.kkıııda E\'rak Knlrnıine 
135 Dahiliye ve kaleti Vila.yet İşleri J\Latlıuat lıi:iniyct i hakkındaki zabıt ce-

1.. mn m l\lüdüı·lüğü ı-idel cı-inde ıı l !ı <ıLh•dinin g-öııdt•ı-ilnıc.si 

hakkında En-nk Ka l r nıiıı c 

136 Ankara Şehir .\.skcr lik f;ıılwsi Mcnıııı· ~ceml•tt in Efend iııiıı bıı P\T;ık 

137 U:ıtbaa i\Iüclürlüğü 

188 .\.nkara Cümhuı·i :,· C'l 

Umumiliğinden 

ı ı ımı a ras i le· şu hl'.''r ınüra<'<ıat ıııııı t c· ıııi-

ııi lınklmıda BHak Kalemine 
Jııt vı- tip daiı-esiııiıı saı·fl'inıiş o ldıı ğıı 
ha\·a gazı lH'delinin nwı·bnt fat rmı mıı-

<'i biıı<'C lıaY:ı gazı şiı·k,•tiıı e ll'SI·i~·c·si 

hakkııHla 1dnı·(· Hryrtine 

)[ücldri C:öııtkı-i le· n csa mı defteri 11Llc ftzayi 
l'iı·anıııı bir ç:oklanıım ikanırtp:ahlarr 

ııok,;aıı olduğundmı ikınal cd il c ı·rk 

iach·si hakkında Rnak 1\alcmiııc 
Üc~iinL·ii t cı-iip l, 2, 3, ± i.in c·i.i <'ilt dü~-
turla n ihti\'a c·den bir kit· apt:ın ,•Jii 
ıı iislıa gi'ind r ı· ilrl i ği hakkıııcb E\Tak Kalcnıin~ 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

19ö-

HuHtsasr 

140 J\ nka m C' ii m lı n ri,,·rt :\I i.idt~l'i Xtcı·but list rde yazı Ir Aza.yi Kiramda u 
( mnmiliği dört zatnı ikametgahlarının bildiril-

M.n:ımeiE'sl 

mesi hakkında EHa.k Kal emine 
i-1-1 Prusya Hükiınıeti Şnı ·k ~ubrsi 

Müdürü ll'lccil 
142 (:a.z1 'l' eı·biye 'Ens1 iti.isü ~l iid ü 

l'Ü 

143 Beyoğ· lu 'l'clgraf mcmul'ian 
144 Almanya Türk Ticaret Odası 

(ı önelerilen zabıt ccridelrri ııoksan ol-
duğundan i1rnamı istirhamrııa dair Matbaa 1\'li.idül'lüğünc 

.:\lektepte Yerilccek konseı: iı:in 7fi adet 
(ıa,·etiyenin göndcrildiğiııe dair Evrak Kalemine 

Gazi Hazretleri ile B. M. M. netazimat Evmk Kalemine 
Ti.irkiycJcn .\lmanya~· n t.Ptkikat ~·a p-

mak üzere gidecek zcvatm Alnıanya-
daki bulıran dalayısile lıareketi~ı·iıı:n 
tdıı·i lıakkında. Evrak Kalemine 

145 İktısat veka.let i V ekalet. tarafından neşrcdilcn cscı·k
rin beherinden ellişer adet gönderil-
diğine dair Evrak Kalemine 

146 Dnrsnn Bcr Telgraf Müdürü B. M. Meclisine tazimat Enak Kalemine 
' eea1 i 

147 Almanyada Ti.b·k 'J'i carrt Oda- 'J'iil'kiycclcn Almanya~' a giderek olan 
sından zn·ııtrn Almanyadaki bulu·an dol ayı-

sile lıarf'ketl erinin t chiri hakkrnda EYrak KalPmine 

]4.8 Ankara Ask cı·lik Şııhrsi l~i~· n- · Gor·nm Mrhnım !smail Kemal Beyin 
!'>rtindeıı nıalıdunHı Mrmet Ali Bey iıı şnbc~·c 

mtlracaatrnın temin hakkında ,Bvrak 1\:ıılrmin c 
149 Bdiı·ne C. If. F. R. tbralıim 13. 23 temnınz bayramT ınünascbctilc ta-

zimat Evrak KalPmine 
Reisi Tevfik 23 temmuz bay ı ·amı mi.inasL•bct ilc t:ı-Erdin Belediye 

B. zimat Bvrak Kıılrminc 

150 Mathan 1\Hidül'li.iğü J~l ektrik sarfiyatı bedelinin nı erbut. 

:fatura mıı eibiııcr elrktrik şiı·ketiıı e 

t·cs1·iresi hakbıııh Ldıırc HcyetiM 
151 Şebinkarnlıisar vilayeti Dördüncü cilt kava.nin mecm:!lasmm 

baz ı salı i fe leri noksaıı olduğundan hi ı· 

adcdiııiıı giiııderilmcsi hakkında lHatbmı i\'lüdi:iı·lüğüne 

1!'12 Adi iyL vPkil IP1. i l\l.uğ·Ja ı\l cbusu Yunus N adi Be ,re nı el' 

hut adli varakanm t ebliğ· ettirilmesi 

lıakkrııda Evı·ak Kalemine 
lfi3 'l'okat 8 inci Kolordu Kuman- Jiakinıiyrti milli,rc· lıa~· ı·;ımı miinasc-

danr Sedat Paşa Hz. lı ctilr tazimat Evrak Kalemine 

1G4 Hariciye nldllcti ~iyasi i\ l ii- . \\'l'np:ı güını·ük ittilındı F'mn. ız tc!-
şavirliği 

155 Ankara Şehir \skerlik ., nbcsi 
Riyaseti 

kik komit rı:ıi nr g·öııdcrilerrk fotoğraf 

n• lcı·cüınei hal vanıkaı:ıı 

B._ i\1. NI. Büt<:e Eııriimeııi Başkatip 

nııın1·iııi Sıtkı lk~· nezdinde mukim 
~1 intlay Hüsey in Hi.isııü Re~ · in bu n
rak numarasile şubeye müı·acaat et-
nı esi n i n temini hakkınila 

Rvı·ak Kalcmiııe 



Kayit 

No. Nereden geld i ği 

156 Ha:;;r ckiıkt istnt isı ik 
.:\1 üdii ı·l iiğü 

,. 

- 191 -

HulfLsasr 

l'ıııııın ht oıtistik Cınuın l\lüt1ürlüğüıın' tesi;-; 
edilen kütüphaneden malumata ihti-
yaeı olan du,iı·elerin isti fn dell'ri nıünı
],üıı olduğu hakkında 

~·ankayadn iıı:;;a cdilmektl' olan <:azi 

L'\·i it;iıı Yiyanaya sipcrl'iş oluııaıı ıno -

lıii.Yalanıı kontr·ol muamclesiııiıı zama-

mııda ifa l'dilmcsi için mukavel ename 
ile eş,nı listesinin birer surctiııiıı gön-

.Muamelesi 

J\ütüpaıı e l\Iü. 

tkrilmesi hakkında jüııı·ı· Heydiıw 

]:Jt\ .\ıılwru ~ehir .\.skel'lik ~ubcsi llleel is lıademelcriıtden olup 2- V- 931 
Riyaset i ııe taı·ilıiııd c vefat" cJeıı Divrikli Yusuf

oğ·Jıı Üını' t' Ei'cııJiııiıı Yerescsinin nc
ıwl c \·c hangi mahallede ikamct ettik-
lerinin bildirilmesi hakkmda İdare H eyetine 

L!!J İktısat n :kakti Meteoroloji ( :iinderilcıı bültcnleı·in ait oldukları 
Eıı ,;tit li.sü l\IüJüdüğü ıııı·bus lı uyl en' ı .cvziiniıı temini ltak-

160 ~ma:·i De\'let [. K. 

kım hı 

J , ~) uıır:tı cil ı kasani n meeınualarm

clan i ki takım ile 8 inci ve 9 uncu cilt

Jı•rdrıı ona ı · adet ~öııdcı·ilmcsi hak
k ıııua 

' ıra Kuııya Aksaray _.\.skcrlik !:;)uht\ n. l\L. M. zabıt mL·mum Vctin Beyin 
R. :·oklaıııa Yesikasile şnbcyc müracaatr-

Evrak Kalemine 

Zabıt Kalemine 

J!ııı tem ini hakkında Matbaa Müdürlüğüne 
162 Himayei Etfal Cemiyeti Reisi Kn·k lardi mcbnsu Dr. Fuat \' · Aydm 

163 Başvckalct 

1 G4 lktı ::;at 1·ekili N. l\lüst\'::;ar 

16G İstatıbul Yaliliği 

HiG Hariti,,·t· 1·ekJ Jet i 

167 Şarki Karahisar vı-

. ·.· ~ 

ınl'bu :; u Dı ·. Reşit < 1:-tlip Bcylerc dip-
] omııtik pa:;aport verilmesi hakkında Evrak l<aleıniııe 

}Le rlıutaıı göndcri le n dört kıta mazru-

J uıı 1\ırşchir nı clıusu Haziın Bcyc t.C\'

t1ii ik almacak ce \·abın bildirilmesi 
lıakluııdn 

· 'l'ı •ş \· il\i sana ,\· i kaııunuııdaıı istifade 

ı·de ıı m;ı!"baamzın kanunun 35 inci 

ın;ıdıl e~i ınnc·ibinec gönderilen 4 adet 

iş ret l ' elit'riniıı Jo ldurnlarak iadesi 
lıa k km da 

Kanunlar mecmuasınm 9 uncu cildinin 

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

giiııderilnıesi lı;ı kkrııda Matbaa Müdürlüğüne 

sı· o ldıolm 1~ If; i ı iğ·ind cn g-üııdcı-ilcn 

Fı·nlaıı•1i~·a Millet 1\feclisiııin teşkilatı 

csns i~·c ı,aııuıınnun leffcn irsal krlm-
clı~· ı lıııkkıııda 

<': 2 - VIII- 931 \'C 886/ 166 No. 4 iin
ı·ü cilt kavaııiıı mcenwasınm 63 üncü 

sa.d<tsıııılaıı 78 inci sayfa nihayetin e 

Ki.it iipaııe 1\fü. 



Kayit 
No. 

J6!J 

Neı·eden geldiği 

.JLıtbaa ,\Ju:-;ahhihleı·iıııkıı Ha
miz Be.'· t<.~nıfıııdan 

Emniyet 'ı' angın :::liiııtlü ı ·ııtL· si 

Y ıı pm n • \! ct leri Acente~i 

- 192 -

Hulasnsı Muamelesi 

kaJar ııok s<ııı oılduğ"uııılaıı Inı kı :-;ınuı 

ikmal l'tt irilı>rek in;;.ıli lıakkıııda Kütüpanc Mü. 
i) ;t~l - lll l'Z UJLi~·l't it<I S IIHI \ l' (l'U<I.I'i Ü<:t'l'-

1 iııe sarft·ıli lnı ek üzeı·e Ü<: n,,· lık ıwıa-

şıırııı ,.< • ı · ilınesi hakkınua ldaı·e Heyetine 
( l-;ıııııiye1 ) yangın söııdürntl' n· sis 
~-apmu aletlerile l\l.eclis biıı:ısıııııı tc·~-

lı iz ed il nıl's i ha kkıııJa ldarc Heyeti ııc 
170 J>iy aıı\'1 lşleı·i R J\.;ınuıılar· ııı eemuasıııııı ~~ uncu nüslıa-

sından 5 CJldinin irsali hakkında }Latbaa Müdiil'liiği.iııe 

171 İzmir Müstahkem Mevki Ku- B<ıı;;kuınandaıılık meydan mulııtrelwsi-
ıııaııdaııı ı yiıı ~-ri tlijııürrıü ınüııasrbc tilc• ])l'yanı 

tebı-ik lı;tkkıııda };Hak Kulemin · 

17:2 Urlıang-;,ı ;r. i , .\lal'a ş , 1\.ilis 1\:u·;ı- Zıı i'l'r bayl'aınınuı _ni cliiııüınü miiıııı-

ağ·aı: , OJ"drı , TJoı·uont Bekdi:·r St'lwtk tazirnal En;ık Kalı · ıııiııe 

\ ' C I laik Fırkası Ri~·asctlcı·in -

•kıı 

173 Kula Fır·ka ve Belediye l.eisle- Kuıtulu!:i haymınıııııı .'· ıl di i ııiinıti 

l'iııdeıı n ı i.iıınsPhetiil' tazimııt Euak 1\uknıiııc 

174 Ankara Doğru İş Bitil'me Yu- .Radyo. ıliıınıııu n · saiı· 1amiı·a1la mc!:i-
vası g·ul oldıığuntlan bıı kabil zulım· ederek 

1 ;ını i nıtm kcııd isi ııt' tcvdii hakkımln. J tlaı·1 · 1 l'ı · .n·1 i ı ıl' 

175 Kemalpaşa Belediye Riyaseti 

176 Js1aııbnhtı ~aı·ı.n·ı ·Jl' ~ınıs 

mrbwm Remzi Be,Y 

Kul'tıılnş btı,ITttını ıııünasebctilc tazi-
ınııt 

~\Jerlisiıı gc<:cn fl'vkaladc if:timaına ait 
zalııtlaı·dan bit· takmıının i'rsali hak-

lhrak 1\.alcnıiııe 

kıııda r ::\latlıaa ı\1 ütliirlüğ·üııe 

.I Tl !\ ilis 1\ıını antlnıılı j:i'ıııd.ın 

ll~ ~Lıli :· c , - ekfıll'ti 

9 nııeıı ri lt ka1· :ıııiıı nı •cmuasıııııı ıı·sn-

li lı:ıkkmda 

Hu seneki fevkalftdc iı;t.iııııı seııc·iııe 

ait iki takım zabıt ceridesinden irsali 
lı n k kınıla 

II !J . \ ııkııı·ıı .\ sliyr lliı·iııei ~l.;,ıhkc- H. ~~L ~1. ınPJUtıl'lanndaıı Zckfıi imza-

ltiO 

ııır:si Riy:ıseti :silı' Y<'l'ilıniş olan lfıyih:ıi itinıziyeııiıı 

dosya mınıarıı srıı ııı tahkik 1·r ı~aı·r 

lııı k k ı nıla 

1\ urtnluş lıayı·;ıııuııııı yıl döııüınü nıü-

l\Iatbaa Müdürlüğüne 

Matbaa 1\iiidürlüğüııc 

Evrak Kulemine 

1\;ınılmrrııı l ~eletli:,· ı• Hi y asetiıı

dcıı ıı;ı selıdile tehı·ik<lt EHak Kalemine 
10 1 ' l ';ıpn 1·e 1\aılustı·o l'muırı Mü- Mt' t·lisi .Ali nıüstalıdeıniııinclcıı l\lc-

\. 

tlii l'lii ğ·iiııdeıı ıııct .\li (_ : anlşnı: ı ,; lı·rmitteki tapu 

liuyitlni lınlnııınııclığ' ıııd aıı kı:·yfiyr-

. ·. ~· " · 

tiıı ktııLli .· iııd(•ıı sonı lııı ası hakkında Bnak Kulemine 

Du·;ıııı;ı ı·ptli f alayı il e Balkan harbi
ııt• iştirıık dtiğini iddia eden mütcka
it iıPkim y üzlıaı;;ı Mcıııct ~ühli Efeıı

cliııiıı n z :ı nıaıı a l ayıııııı kuııı ıı ndaııı 



Kayit 
No. 

l83 

N ereden geldiği 

Aıılwnı Elektrik ve Havagazı 

şir-keti 

-193-

H u! asası 

olup halen Kars mebusu bulunan Me
nıct Faik Beyden tah·kiki hakkında 
22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayılı 
kanun mucibince bütün havagazı ve 
c l ektı·ik cereyaın sıırtiyatı 1 eylül 931 
tıu·ilıindeıı itibaren % 5 nisbetinde 
istihlak resmine tabi olduğu hakkında 

lif uaıııel esi 

Euak 1\:ıı l rıııiııe 

İdare Heyetine 

184 Matbaa Müdürlüğüııden ~ atbııa biııasrnrıı bir heyeti fenniye 
tarafından keşfi ı·icasma dair telare Heyetine 

185 ~\lmaııyada Türk Ticaret Oda- ] 931 S<' tıcsine ait kanun mecmualarrn-
s ı dan birer ııüshasınııı irsali hakkırıda l\Iatbaa Müdürlüğüne 

1 1 6 Başvekalet SniHk J~üsumat Müdürlerinden Me-
ıııet I\uri inızasile veri len arzuhalin 
lcffcn t;·önderild iğine dair Arzuhal Eneünıeninc 

187 Cümhuriyet Riyaseti Kalemi 
Mahsus Mü. 

1\Lıtbaaya teslim edilen 10 cleste kü-
ğrdın Riyaseticümhur Kalemi mah-
sııs .i\Lliuürlüğü kılışcsile tabıııa dair l\iatbaa l\1üdürlliğüne 

188 Gürün Belediye R. Mutiullalı. Cüııılıuriyet bayramı ınüııasebetile ta-
B. zimat Evrak Kalemine 
S iliHi kaymakamı Menıduh B. l'ümhmiyet bayraııu müııasebctile ta-
ve ar. ziınat Evrak Kalemiııe 

Donanına K. V. Şükrü B. C'ümlın ri yrt bnyramı ıııüııasebct.ile ta-
zimat Euak Kalemine 

İzmit Must. Mu. K. V. Sabri B. Cümlınl'iyct baymmr nıürıascbctite ta-
ziınat 

lzw ir l\Iust. Un. K. Hüsnü E- f'ümlnıriyct bayı·aını müııascbctilc ta-
ıniri Paşa 

Bitlis Belediye R. Aı·if B. 

ziımıt 

t'ümhuriyet bayramı nıiinasebetilc ta
ziınııt 

J 89 Ua la ta Mavnacrlar Tabmil ve Cü nı huı·iyeL bayrıımı ıniinasebetile ta-

Evmk Kalemine 

Evmk Kalemine 

Evrak Kalemine 

'rahliye Şirketi Müdürü Ya- z inı ııt Evrıık Kalemine 
kup B. 
3. K. O. K. Fer·ik Ş. Nai li P~. t 'üıııhlll'iyet bayı·~ınıı müııasebetile tıı-

zim:.ıt Evrak Kalemine 
Heyoğlu Abdülhak Harnit B. Cümlml'iyet baymmı ıııünaselıetile ta-

ziııı:ıt Evrak Kulemiııc 

Ev. l•'. 2. K. ve Necmettin B. t'ümlımiyet lıayraııu ıuünasrb tilc tıı-
ziıııııt Enak Kalemine 

,\ksaray nlisi Ziya B. 

Tol\at 8. K. O. I\. Sedat Pş. 

( 'üııılıuriyet bayl'aını ınüııascbctile tn-

zi mat 

('üıııhllr i yet lıay l'aıııı nıüııascbetile ta
ziınat 

]90 Ankara Cüınhuriyct Müddei Kayseri mebusu Azmi Bey tarafmdan 
Umumiliğinden writeerk ecvap henüz gelmediğiııden 

tesı·ii ir·sali istirhaınına dair 

Bvnık Kalemine 

Evrak Kalemiııe 

Evrak Kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

-----------

ı!) ı naşvcka ı ct 
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Hulasası 

Bolu mcbusu 'evat Abbas Beyden 
336 senesinde İtalyada mübayaa edi
lecek telgraf malzemesinden bakiye 
ka lan 1686 lira 5 kuruş ile alethesap 
, - cr.i l cıı 2500 liı:a harcrı·ah hakkmda 
ııı;dümat .istihsalilc bildirilmesine 

Muamelesi 

d:ıiı· Evrak Kalemine 

192 Babae~ki T. ta. C. R Rifat B. < 'ümlımiyet bayı-am ı münasebctile ta-

ziınat Evrak Kalemine 

Nalıiyc mü. Sami B. l'ümhmi~· ct bayı-aınr nıünascbetile ta-
z iın:ı t EY rak Kalemine 

K ili ~ Uel edi ye Reisi Or ha n B. Cümlnıriyet bay mını nıüııascbctile ta-

ziuıat Evrak Kalemine 

Yalvaç Belediye Reisi Edip B. 'üuıhıı riyet bayrıınn ıııüııasehetile ta-
z iıııat Evnık Kalcıniııc 

Yozgat Vali \· . Itüstcm B. L'Liınlıuri:, ·ct ba.naııu müııa."Scbctilc ta-
zinı:ıt En·ak Kalemine 

ELlirnc \'alisi Emin B. 

~ungurlu Deleeliye Reisi Daha
ettin 13. 
M iliıs Beleeliye Rei~i !;)ev ket 
B. ve ar. 

C'ümlımiyet l>a.)Tanıı münasebctil · ta-. 
ziınat 

Cüınlıuri:·ct bayramı müııascbetile ta
zimat 
Cümhuı:i,,-d lwyrarnı :müııasebctile ta.

zimat 

Bornova C. H. F. l. H. R. Ga- ('iinıluıriyd ba .\"l·arnr mümı~ebctile ta-

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

Ev ral\ Kalemine 

lip B. xirnat Evmk Kalemiııc 
~i irt YaJisi Falıı·i B. 

~·arşamba Delcdiye Reisi Zeki 
B. ve ar. 
Afyoıı Belediye Reisi Haşim 

B. 

Bolu Belediye Reisi \ ' nsıf B. 

1 ğdıı· Hcl eliiye Reisi A 1 i Jıiza 

B. 

Kımııııür~el Belediye Reisi ls
mail B. 

?ıüırdiıı Belediye Reisi Yalı

yıı B. 

:Mersin Lütfi Ali B. 

( 'ümlıuriy(•t lıaynmr ınüııasebctile ta-

zimat 

l : üınlıııriy\'t b;ı_,-r::ı. ıııı. ıııüııascbetilc ta.
zinuıt 

Ciimlıııri,, - 1'! bayramı mi.iıuısebetile ta
ziınat 

Cii.ınlııtı·i~· et lıa y ı·amr ın üwı sc b et i le ta-

ziınat 

1 'iiınlım·i~·et bnyr:ıınr Jııüııast•bcti l l' ta-
ziınat 

.. 
Cü m lı uı·iyl't bn~-ram1 mü na selJetilc ta-
ziınat· 

C'ünıhuriyd ha~· nı nı ı müna selJetilc ta-
zimat 

l'ümlıuriyd bayramı. ınüııasebctile ta-

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemiııc 

Evrak Kalcıniııc 

Rvrak Kalemi m· 

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

J:vrak J\: ; tl c miııc 

'(~_; · zinıat .· 8\·rak Kalenıiıı ~ 
~ 

Erziıwaıı Vali V. Talat B. ( 'ümlımiyd bayramı ıniiıwscbl'tilc ta-

İzmir B. R. ~ezai D. 
zinıat 

Cüınlıuriyet bayraınr münasebt'tilc ta
zi ın at 

EHak Kalemine 

Evrak Kalemine 
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Nereden gelcllğl Hula.sas.t Muamelesi 

E<linıe n. R. Ekı·enı ı ı. Cüın lıııı ·iyd b:ı~T~ımr nılin:ıschttilr ta-
zinıat Evrak Kalemine 

K:lt'gı H. F. R, crnl:ıt ll. ve n ı ·. ( 'ümlıuri~·pt lıaynı.ım nıüıınscbctil <' ta-
zirrıa l Evrn.~ Knleminc 

Ml' l'sln <ien<:. l<'rhirliği Cüıııhııri .r· l'J· bayı·omr ıııüıwsc·lwtile tıı-

zimat Evrak Kalemine 
Kütahya C. H. V H. 1. R. \'. Ci.imluıı ·iyet bııynıııır mi.iııaseb etilc ta-
Nail l3. ve ar·. ıiınat Evrak Kalemine 

Kayseri B. R. Memet Necmet- ('l.imhııti.vct ba~Tann ıııi.innsebct:ilc la-
tin B. zimat Evrak Kalemine 
Niğde Valisi Sak rp B. Cü ın lı uri~·d bayramı nı [iıı :ı.sc• bet.i le• t:ı-

ziıııat En·ak K:ılcminc 
ltize B. R. \~. 8alilı r.. Ciinılıuı·i.n•t bayramı nıüıı:ısc•lwtil c t:ı-

Çal kaznsr kaymakamı Hayri 
13. 
Dnbacski Hilalialımeı· ('. R 
lbrahinı n. ve ar. 
Uş:ık H. F. R. Hakkı Doğan R. 

Kula H. R. Ahmet B. ,.e :ı r. 

Mersin B. R. lVIitat B. 

zin w t· 

Ci.inı lı ııriyl'l' buyr·nmı ıııti ıı :ı srlwti 1 r ta-
;~inıat 

C'ümhuı· i.n·t kı~Tmıı ı :ı ı üıı:ıs<'lh•ti il· ta-
z inıni 

C'ti mlını-i~·ct h n ~Tn nı ı ıııiiııusl• lı ct ilc t::ı-

zinıat 

( 'üınlmı·iyct lıayr::ıım münasehctile ta
zimat 
Cünılıııı·i) ·d hn~.r:ımı münasebetilc ta-

Rvl'ak Kalemine· 

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

Bvrak Kalemine 

zinıat Evrak Kalemine 

Yozg:ıt C. H. F'. R. Sadık B. 

Antep C' . H. F'. R. Osm:ın n. 

t'i.iınhııı·i.'·ct B:ı~· nını ı münascbctil' ta-
ziınat 

Uüınhuı·iyd Ba:vram ı münascbetile ta
zimat 

i\nı:ı syn C. H. F'. R. Srtln B. Ciiınlıuı· iyd Payı·runı ınünnscbetilc t:ı-

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

zinıat Evrak Kalemine 

Erınr·um Vniisi Necati B . 

Artv in VniiRi Hikmet B. 

Cümlınl' i ?ct Bayr:ıını müııasebctile ta
z iın ::ı t 

Cümlımi~·ct Ba_vr::ıım müııascbetilc tıı

zimat 
Tire Belediye Reisi Ali B. ve l'ünılıııri.nt B:ı)'ı·nmı müııasehctiit' ta-

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

ar. zimat Evı·ak Kalemine 
Elnırılı C. H. ]i'. R. Ali B. ve :ır". ('üm lıııl'i)'\'1 Bnyr::ınıı mi.innRcbrtilc ta-

ziınat Enak Kalemine 
Ödemiş B. R. Dr. M. Şevket B. Cümhuı·iyt'l Ba~·pamı münasebctilc t::ı-

ıinıat Enak Kalemine 

Midyat Knyımıknını Rifat B. ('ümlırıı · i.Ht Bn~'rnmr müıınsrbetilc ta-
zimat Evrak Kalemine 

İzmir nnınml hapishanesi ha- Cümlırıı·i_vct Bayramı ıııünasebetilt• ta-
pisl·~ri nanıma Çorapçr Raşit zimat 
B. 

Evrak Kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

Bolu Vali V. Faik R. 

Fatih Latife Bf'kiı· İ-I. 

nursun ı .. Brlrdiyr Reiı;i Ab
tlullah B. 
K:ıı·s Beleeliye Rrisi Krnı:ın ı:)f'

hap B. 

fjölf'mrı·ik Vnli V. Ziyn B. 

Orveli B. R. Hadi n . 

Malkara B. R. Nazmi B. 

196-

Hulasasr Muamelesi 

Cüınlınriyrt Bayramı müıı:ısebetile ta-
z irn :ı.t Evrak Kalemine 
( 'üm lı uriyet Bayramı ınünasebeti le ta-
ziınat EYrak Kalemine 

Ci.imlıuı- iy et Bn.vı·amr ıniinnsebet ile ta-

.ziınat Evrak Kalemine 
f'ümlnıriyet Bayramı münaı;ebrtile ta-
zimat Evrak Kalrmi.ne 

Cümlnıı·i.rrt Bayramı münas<'bctile ta-
zimat Evrak Kalemin e 
('üm lı nriyet Ba~·ranıı miinasrbrtilr ta-
zimat Rvı·ıık TCalemiıır 

C'ümh nı·i yrt Bayramı münasrbetilc t:ı-

ıimat Evrıık Kalemine 
Kemaliyf' C'. H. F. R. Ramir. C'ümhm·i:rct. Ib~Tamr miinasebetilr ta-
B. ve ar. zimat Evrak Kalemine 

Ka r·aköse Va li V. Mi tat n. Gi.inı hnri~· L't Bayı·amı ınünasebetile tıı-

zimat Evrak Kalemine 
Pinike C. H. F. R. K:hım B. C'üınhuriyrt Bayı-ann münasebetile ta-

zima.t Enak Kalemine 
Oı·hangazi B. R. Hüseyin B. C'ümlımiyct Bayraınr nıünascbet il e · ta-

zimııt 

Kars Şark H. K. Muhittin B. Ciiınlnn·iyet B:ıyr:.ımı münascbetile ta
zimat 

Biga C. H. F'. R. tbı·ahim B. Cümhuriyet Bayramı münasebetile ta-

Evrak Kalemine 

Evrak Kalemine 

7.İmat Evrak KaJeminr 
Akhisnı· C. H. F. R. 'l'aeettin Cümhuriyet Bayramı münasebetile ta-
B. zimat Evrak Kalemine 

193 R.nsya Hi.ikumeti Kütüph:ınesi Ycni<lrıı t ahedi lee ek olan 13- 21 inci 
Şark Şubesi lVfüdürlüğünden rilt znbrt crridcJerilc badema çıkacak 

7.<\brt. · ccridelerinin muntazaman gön
drri tınesi istirhamrna dair Mat b aa Müdürlüğüne 



7 - Bazı eşhas hakkınd~ takibatı kanuniye icrası için 
müsaade talebini havi Başvekalet tezkereleri 

Kayit 
No. 

---------

...... 

H u Hisası 

l Çorumda Artin Efeneli hakkında takibatı kanuniye fiasına müsaade edilmesi hakkında. 
2 İstanbulda Ahmetoğlu Ali hakkında 
3 İzmirde Coli ve Corci hakkmda 
4 Çorumda Salim hakkında 

5 İstanbulda Madam Marika Binti Damyanos lıakkrnda 
6 Yozgatta Akif ve zevcesi Şenisi ile Riza zevcesi Asiye haklarmda 

7 İstanbulda Refik lıakkrnda 
8 lstanbulda Samiye hakkında 
9 Aydrncla Osmanoğlu Memet hakkında 

10 Yedinci alay onuncu bölük kumandam Yüzhaşı Bitlisli Osman Nuri Efendi hakkında 

ll Antalyada Riza hakkında 
12 Bursada Hüseyin hakkında 
13 İstanbulda Süleymanoğlu Nail hakkında 
14 Ankarada Satılmrş hakkında 
15 İzmirde Ömer hakkında 
] 6 Karamanda Hacı Ömer Efendi hakkında 
17 Çankırıda Rasim hakkında 
18 İstanbulda Leman Hanım hakkında 
19 Bursada Musaoğlu llyas lıakkrnda 

20 İstanbulda Hatice Hanım ve Eyüp Efendi haklarmda 
-21 Edirnede Şoför Memet hakkrnda 
22 İzmirde Dervişoğlu Ali hakkında 
23 Yozgatta Feyzullah hakkında 
24 Kulada Fatioğlu İbrahim hakkmd:ı 
25 İstanbulda Durmuş lıakkmda 
26 Arap Haliloğlu Ali hakkında 
27 İstanbulda Madam Evganiye hakkmda 
28 Mersinele Hasan hakkında 
29 Kulada İbrahim ve Fat.ma haklar·ında 
30 Konyada Süleyman hakkında 
31 Geliboluda Ali hakkında 
32 İstanbulda İyisif Kaçanko hakkında 
33 İstanbulda Rifat Zekai hakkında 

34 İzmirde İsmail, Zeynel ve Mustafa haklarmda 
35 Tarsusta Benzinci Sadık hakkında 
36 İstanbulda Giyasettİn hakkında 



-198-

Kayit 
No. 

37 İstanbulda Leon hakkında 
38 Tekirdağda Babaettin Efendi hakkrncl:ı 
39 Samsuncla Memet Usta ha k kın da 
40 İstanbulda Hüseyin ve Memet haklarmda 
41 lstanbu1da Sami Efeneli hakkında 
42 Çanakkaleele Nuri hakkında 
43 Denizliele Hacı Reşitoğlu İbrahim hakkrnd::ı 
44 Kırklarelinde Şaban hakkmda 
45 UşaktaHasan Hüsnü hakkında 
46 İzmirele Fırmcı Hüseyin hakkında 
47 Mardinele Şehmusoğlu Memet hakkında 
48 Mıclırcla mukime Pakize Hıımm hııkkrnda 
49 Bursada Ahmet hakkında 
50 Bartmda Kör Hasanoğlu Memet hakkında 
51 Denizliele Halil Çavuş hakkında 
52 Kayseride İhsan Bey hakkında 
53 Kaysericle Molla Ömer hakkrnda 
54 Konyada Hamza hakkında 
55 Manisada Kasap Velioğlu Ali lıııkknıcln 

56 Kayseride Hasan hakkında 
57 Diyarbekircle Hasari hakkınclıı 
58 İstanbulcla Mari hakkmcla 
59 · İstanbul da Ömeroğlu Osman hakkında 
60 Ankarada Ahmet Efendi hakkmda 

H u Hisası 

61 İzmirde Raşit ve Hüseyin Mazlum haklaı·md:ı 
62 Ardahanda Sabit ve arkadaşları haklıırındn 
63 Zongulakta Kemalettin hakkmda 
64 Kayseride İbrahim hakkında 
65 Karamanda Pancar Ahmet hakkmda 
66 Mersinele İbrahimoğlu Alırnet hakkında 
67 İsü~nbulda Memet Ali hakkında 
68 Rizeele Hacer ve krzı Sariye Hanımlat' haklarında 
69 İstanbulcla Hayri Efendi hakkında 
70 Manisada Tahsin Efendi hakkında 
71 Diyarbekirde sabık mustantık Tahir Bey hakkmda 
72 İstanbulda İsmet Hanım hakkında 
73 İstanbulda Hüseyin ve Mahmut haklarmda 
74 İçelde Hasan Ali hakkında 
75 Bursada Zeyneti Hanım hakkında 
76 Eskişehirde Recep Efendi hakkınd:ı 
77 İzmirde Makbule Hanını hakkmda 
78 Bursada Salahattİn Bey hakkında 

., 

79 İstanbulda Karaınanoğlu , Manoeloğlu , Kömürcüoğlu Efeneliler haklarmda · 
80 Konyada Al i hakkında 
81 Siü·tte Hüsnü hakkında 
82 Ankarada Memetoğlu Bekir hakkında 
83 Bursada Cemal Haydar Efendi hakkında 
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Kayit 
No. Bulasası 

84 İstanbnlda l\1. Saltiyel zevcesi M. l+iseley hakkında 
85 Kastamonuda İsmail Hakkı Efendi hakkmda 
~6 Uşakta 'l'erzi Meınet Çavuş hakkında 
~7 Niğdede Ömer, Hasan ve Resul haklarında 
88 Kocaeliele eskici CeHU Efendi hakkında 
89 İstanbulda Hacı Memet Efendi hakkmda 
90 U r:fada İsa hakkında 
91 !shaklı nahiyesindeıı Necatioğlu Memet hal\kıııda 
92 Erzurumda Akifoğlu Nurettin hakkında 
93 Muğlada Yusuf ve Memet haklarınnda 
94 Çıbık kazasında Memet kızı Hanım hakkında 
95 Kastamonuda Ahmetoğl n Mahir hak kın da 
96 Karsta Nurettin Efendi hakkmda 
97 Şebin Karahisarda İbrahim hakkmdcı 
98 Malatyada Mustafa ve Memet hakla nııdn 
99 Kcıyseride Kenan Efendi hakkrnda 

100 Deniziide Hüseyin Çavuş ve Süleyman Efew1iler haklarmüa 
101 İzmirde Hacı Meınet hakkında 

102 İzmirde Zoi hakkmda 
103 Gönanda Süleyman Efendi hakimıda 
104 Rizeele Zikrullah hakkında. 
105 İstanbulda Rebeka hakkında 
106 İzmirde Avramoğlu Leion hakkınd<.ı 

107 İstanbul da Rupenoğlu Yak o hak kııı nJa 
108 İspartada Meınet Al i hakkı.nda 

109 İstanbulda Cel3Joğlu Cevat hakkında 
110 Ankarada Akif Turgut Bey lıaklmıdu 
lll Amasyada Hayrettİn Efendi hakkındıı 
112 İzmirde Onbesto hakkrnda 
113 İzmirde Yusufoğlu İsmail hakkmda 
114 Niğdede Hacı Emin hakkında 
115 İçelde Osman, Hasan, Raşit ve Nadir haklarmda 
116 İstanbulda Madam Agavni ve kızlan Suzan ve Aşkcl haklannda 
117 İstanbulda Yakooğlu Baruh hakkında 
118 !stai? bul da Miltiyadis hakkında 
119 Eskişehirde saraç Abdüllatif hakimıda 
120 İstanbulda Agopoğlu Milıran hakkında 
121 İstanbulda Yorgi kızı Despina hakkında 
122 Adanada r~ütvik Vinter hakkmda 
123 Amasyada lfakat Hanım hakkında 
1 24 Çorum da Şoför Osman hakkında 
125 İstanbulda Hürınüz Hanını hakkında 
126 . Ankarada Hindigert Etvart hakkmda 
127 Kırklarelinde Tevfik hakkında 
128 İzmirde Ömer hakkmda 
129 !stanbulda !stavri hakkmda 
130 Giresunda Şükrü Efendi hakkında 

---------- - -
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Kayit. 
No. Hulasası 

131 Mustafakemalpaşada musevi Albert hakkında 

132 Düzcede Efganlı Nevap hakkında 
133 BandırmadaHatip hacı Murat Nogay ve Mustafa hakkında 
134 İstanbulda Davit Efendi hakkmda 
135 Bor kazasmda Baytar memuru Nail Bey hakkında 
136 Adapazarında Şehap hakkında 

137 · Nevşehrinde Muhittin Efendi karısı Emine Haıum hakkında 
138 1stanbulda Nimet Hanım hakkında 
139 Samsunda İbrahim hakkında 
J40 1stanbulda Memet hakkında 
141 İzmirde Kadriye Hanım hakkında 
142 Gazi Antepte Taharri Komiseri Süleyman Efendi hakkında 
143 Urfada Hasanoğlu Derviş hakkında 



8 - Arzuhaller 

I- Arzuhal Encümenine havale edilen arzuhaller 

A - Fevkaladl' i~·tima zarj1nda gele1ı rırzuhalle r 

Kayit 
No. 

1/1 

2/2 
3/3 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi ' 

N e cm ettin B. Emniyet · işle

ri umum müdürlüğü 5 inci 
şube müdürü. 

Cafer Sadık Ef. Niğde 
Kara karyesi muhtarı Feh
mi Ef. ve Ar. İspir 

Aı·zuhal bulasası 

.Ev,·elce vermiş olduğu 5137 numaralı 

istidasrıırıı ne· muamele gördüğü hakkm-

Muamelesi 

da Encümendedir. 

.M.ahkunıiyetinin affı hakkında Karara raptedilmiştir. 
'l'arik nıükellefiyetlerinin hedenen ifa 
etmelerine müsaade edilmesi hakkmda Dahiliye vekaletine. 

13/V /1931 
4/4 Bartın malıkılları namına Mahklımiyetlerinin affı hakkında 

Zeki Ef. Karara raptedilmiştir. 
Dahiliye vekaletine. 
13/V /1931 

5/5 Saim Ef. Erdek .l skaıır hakkında 

6/6 M. Selim Ef. Ankara 

7/7 Ayşe H. Kütahya 

8/8 Bozkır kazasının oğlan na
hiyesi ihtiyar heyeti 

9/9 Haliloğlu İsmail Ef. Sıvas 

10/1 ı M em et Ef. İstanbul 

11/18 Aksuluoğlu Nuri Ef. ve ar. 
Mudurnu 

12/19 A. Rifat B. İstanbul 

13/20 Ömer Ef. ve ar . Çatalca 

Hükümete ema neteıı tevdi etti ği ıuehlıJ-

ğın iadesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Mübadil olduğundan emlak verilmesi 
lı akkında 

Kariyelel'i ahalisine arazi veı·ilmesi hak-

Dahiliye vekaletine. 
13/V /1931 

lmıclıı Dahiliye vekaletine. 
13/V /1931 

M ahkümiyetiııiıı affı hakkıııda Encümendedir. 

!Jinuın şirketinin hukukunu koruması 

hakkmda 

0ayımda memurun lıatasr yüzünden va
ki sc h vi n ta slıih i hakimda 

)ifali~·e vekalctimleki takdiri kıyınet ko
misyonunun kabul Pttiği usul mağduriye-

İktısat vekaletine. 
13/V /1931 

Maliye vekaletine 
13/V /1931 

tini mucip olduğu hhakkmda Encümencledir. 

l\'lübadel eteıı veı·il en emiakin kazacıı yan-
dığmdan yeniden inşası için bankaca. is-
tikraz yapılmasma müzaheret edilmesi 
hakkında Encüınendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal huHlsaı>ı 

14/21 İrfan H. Urfa mutasarrrfı Adiyen iskan suretile verilen evden çıka
maslup Nusret Beyin hem- rrlmaması hakkında 

Muamelesi 

şiresi Dahiliye vekaletine. 
13/V /1931 

15/22 Nuri B. T.1apseki 'I!ekaiit ıruuış;:n-m JHlli tek-aü.ct k-anununa 
tevfikan tahsisi ve ikramiyc itası hak-
kında Encümendedir. 

16/23 Mübadiller namına İbra
him Ef. ve ar. Mersin 

17/24 M ahir Ef. ve ar. Adana 

lskam a<li suretile verHen emlak ve arazi 
borçlarıımı muafiyeti hakkında 

1771 numaralı kanunda n istifadelerinin 
temjui haldmıda 

18/25 :Mem:etoğlu Mustafa ve ar. 1771 nnmaralr kanundan istifadelerinin 

Dahiliye vekaletine. 
13/V/1931 

Dıihiliye vekal;etine. 
13/V/1931 

V an muhacirlerinden 
19/26 Vezirköprü ziraat bankası 

veznedarı 

t emini hakkında Encümendediı:. 

V ez i ı:köp r-ü cytaın idaresinden a.lcl.ı.ğı pa-
ra mukabilinde teuhin ettiği hamamın 

borcuna ımıkabil mezkUr idareden alına-
rak maasrmn haaizden vikayesi hak-
kmda Encümendedir. 

20/27 Belediye reisi Tahsin B. ve 
ar. Kiğı 

21/ 28 H. Hüsnii Ef. İzmir 

22/29. Ziya :BSf. Gazi Antep 

Kazalarmm 8ı-zııruma raptı hakkında 

lkı:mnyiesinin biran eYvel 

lı akimıda 

veı·ilmes i 

'feı·fihi husu.mııuıı temin buynılmasr 

hakkında 

23/30 Aksaray vilayeti hapisha- Malıkumiyetiııin affı hakk'Tilda 
nesinde malı kumi n narnma 
Osman Ef. 

24/31 Niyazi Mesut . Ef. ve· ar. . !ayıın vergisinin t erızili hakkında 

Ayaş 

Dahiliye vekaletine. 

13/V/1931 

M. M. veldlletine 
13/V / 19'31 

Encümendcdir. 

Karara raptedilmiştir. 

:Nfa:liye veldUettn~ 
13/ V / 1931 

25/32 Hapisler naroma Şaban Ça- MahkCımiyetlerinin affı hakkında KLarara ra.pt~d';lmiış\h·. 

vuş. B·ahke&ir 
26/33 Biğa mlt'.hpusları naroma .Malıklımi.vctinin affı haklunda Karara raptedilıniştir. 

Mustafa Ef. 
27/34 M em et Ef. Tortum HaC'~1ed i le n hayvanatm1n kendisine iade

le n iHimmm mahkemece ahkamı kanu-
si ve temyiı mahkemesinden nakzem. ge
n._ıyesi ni rı tatbikı hakkında 

28/35 .Aiıkaı:a h rupisieri narnma Ivlahkfuııi :.-etkı•in iıı affı lıakkmua 

Vefik Ef. 

Adliye vekaletine 
13/ V / 1931 
Karara ı-aptedilıuiştiı-. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
•isim ve adresi 

29 j36 H. Hulusİ Ef. Sıvas 
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A:n~uhal huliisası :M.ııamcl~i 

'I.lahsis olunan tekaüt maaşının tashih.i 
hakkında Eııcümendedir. 

30/37 Zeki B. İstanbul 
31/38 Nazmi Ef. Gazi Antep 

32/39 M. Nuri Ef. İsparta 

33/40 H1ıcı Azizoğlu Mustafa Ef. 
ve ar. 

34/41 A. Tahir ·Ef . .Antalya 

35/ 42 M. Cev-at Ef. ve ar. Düzce 

36/43 İbrahim Ef. Bergama 

37/46 Burhanettin B .. Bandırma 

İaclei 'll.1emuriyeti hakkında 
Mahb.-ümiyetinin affı hakkında 

Eınlaki milliyeden satın · oldrğr hanenin 
bedeli mukayycdesile veyahut bedeli mu
Jıammincsile temliki hakkında 
Kazanç verg-iqiuin tcnzili hakkında 

Maaşının tczyidi hakkında 

Kazanç vergisinin tenzili hakkında 

Tekaüt maaşr tahsisi hakkında 

Baroya kahnlü hakkında 

38/44 M. Ziyaettin Ef. Buldan 131 lira 90 kuruş alacağmın hasını olan 
mal müdürü Tuz inJüsarr rnüdüriyetinden tcdiyesinin 

-Encümendedir. 
Adli ye veki\ lctine 
13/V / 1931 

l~ncümendedir. 

Maliye vekalPtine 
d3/W'"/19lH 

Encümendedir. 

Maliye ·vekiHetinc 
13/V/1931 
Karara ra-ptediimiştiı·. 

Adiiye veki.Uetinc 
13/ V /J 931 

bir kar·ara raptı hakkında Karara raptedilmiştir·. 
39/45 Şükrü Ef. Zir nahiyesi 
40/47 Emine H. Çatalca 

Zaptedilen arazisinin verilmesi hakkında Encümendedir. 
'Tasfiye mazbatasmn iadesi hakkında Da1ıiliye vl:lkaletinc 

13/V /1931 
41/48 Hasbi B. Kastamonu evkaf Tckaüt muamelesinde müddeti hizmeti-

müdürü nin nazan itibare alınması hakkında 

42/49 Tokat belediye reisi Şevki Vilayetlerinin lağ.vcdilmesi hakkuıda 

B. ve ar. 

43/50 M. Ali Ef. Of 

44/51 Haydar Ef. Erdek 

45/52 Hulki Ef. İstanbul 

46/53 Necmiy-e H. Hahkesir 

Kendilerine tahsis edilen arazinin baş

kalaı-ma .nrilmenıesi hakkında 

İska.n -ettirilmesi ·hakkında 

Münasip bir işe verilmesi için dela.let bu
yurulması hakkında 

Zevci.nin mabkumiyetinin affı hakknı.da 

47/54 54 ·kişi namma Emin :Ef. 'Mıahkumiyetinin affı haklanda 
Artvin 

48/55 Dr. Ahmet B. Cebelibeı:eket Mağdurini siyesiyeden bulunduğundan 

tart muamelesinin refilc tekaütlüğünün 

Encümendedir. 

JJah i liye vekaleti.rı.c 

14/V/ 1931 

Dahiliye vekalet.ine 
14/V /1931 
Dahiliye vekalcüne 
14/V/1931 

Karaı·a rapte.dHmişt-jr. 

Adiiye vel~fıletiın;e 

14/V / 1931 

-Kar.am 'ra.ptediJ,miştiT. 

if~sı h.ak.kmda E.nc.iimcnd~di.r. 

49/56 Tortum belediy:e reisi ve ar. Kazalarnun lagvedilmemosi hakkında Dahiliye vekiUetinc 
H/V/1931 

50/57 Sırrı Ef. Antalya Evv.el-ce v;ermiş olduğu istidasmrn ne mu-
amele gördüğü hakkında Encümcııdedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

51/58 İbrahim Ef. Kayseri. 

52/59 Halit Ef. Diyarbekir 

53/60 N azmi Ef. Mersin 

54/61· Sabri B. İzmir 

55/62 Saimbeyli belediye reisi M. 
Süreyya B. ' 

56/63 İzmir umumi hapishanesi 
mahkumlar narnma Sala
hattİn Ef. 

57/64 Hüseyin Ef. Sarıkamış 

58/65 N azmi Ef. Trabzon 

59/66 Vehbi İhsan Ef. Manyas 

60/67 Memiş Ef. Yozgat 

61/68 Birinci ordu müfettişli_~i er
kanı harbiyesinden salıra 

topçusu yüzbaşı Naiın B. 
62/69 Zonguldakta Mitat paşa 

mahallesinde Manastırlr F'e
ratoğlu Muharrem Ef. 
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Arzuhal hulih;asr 

Bınvali metrukeden bir hane verilmesi 
hakkında 

Evvelce verdiği istidasmm ne muamele 
gördüğü hakkında 

Bvvelce vermiş olduğu istidasınnı ne mu
amele gördüğü hakkında 
Ali karar heyetinden r ef kararı alan za
bitandan olduğundan bir vazife verilmesi 
Ye maaş tahsisi hakkmda 
Meclisi umumi i\.;;msı Ömer Beyden şika
yet 

Mahkfmıiyetlerinin affı lıakkrnda 

J•jvvelce verdiği istidasının ne muamele 
gördüğü hakkında 

Evvelce verdiği istidasrnrıı ne muamele 
gördüğü hakkında 

Avukatlar kanununun 12 nei maddes i
nin tefsiri ltakkmda 
Mahkfımiyet inin affı hakkıiıda 

Erkanı harpliğinin tasdikr istiı·haınma 

dair 

1skan ettirilm esi istirhamrna dair 

Muamelesi 

Kneara raptedi1miştir'. 

Karar·a rapt ed ilıniştir. 

Eııcümendedir. 

Karıını ra.pteclilmiştir. 

Dahiliye vckalet.ine 
14/V / 1931 
J(ar:ıı:a raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Enciiuıcnded ir. 

Bneümeııdecli r. 

Adliye Yeldll ctinc 
J4/V /1931 

B ncümendedi r. 
Dahiliye vcldilctinc 
1-t/V/1931 

63/70 Antalya hapishanesinde Ri- Malıkfmıiyc·tleriııin affı istirhamına dair Karanı nıptedilmiştir. 

za Ef. ve ar. 
64/71 Vakfı kebir kerem köyün

den Çakıroğlu Hüseyin ve 
ar. 

65/72 Bilecik Gazipaşa mahallesi 
Tikveşli İlyasoğlu İsmail 
Ef. 

66/73 Fuat Salih Ef. İzmir 

67/7 4 Nemlizadeler vekili Bedret
tin B. İstanbul 

Kofaleti müteselsile ile ödenmek üzere 
arazi verilmesi istirhamma dair l~ahiliyc vekaletirıe 

14/ V/1931 
Emanet suretile hazinede olan matlubn-
nun iade edilmesi istirhamına dair :Maliye vek5Jetine 

14/V/1931 
İstiklal madalyasil e taltifi haklanda Bnciimendedir·. 

Em la ki milliyeye olan borcunun hazine-
den matlnbuııun mahsup edilmesi hak-
km da B nciimcnded i ı· . 

68/75 Fahrettin Bey ve ar. Ordu Vilayetlerinin lağvedilmemesi istirhamr
ııa dair Dahiliye vckfiletine 

14/V / 1931 
69/76 Zeliha H. Gazi Antep Eytam maaşr ta.lısis edilmesi istirhamına 

dair Encümc·ıHledir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

70/77 M. Nuri Ef. İstanbul 

71/78 H. Tahsin Ef. Seydişehir 
72/ 79 Tevfik Ef. Bornova 

73/80 Siirt varidat müdürlüğün
den Reşat Ef. 
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Arz n hal hulasası 

Tasfiyeye tabi t utulduğundan iadci me
muriycti h akkında 
İskan rtt iri lnwsi istirhamına da i ı· 
Teffiz surctil e veril en ha ıı eııiıı ipotek 
nı namelesinin fl•kk i istirhamma da i ı· 

F::ınlftki milliyeLlım ııl<lığı evi n mütebıı ki 

taksitl erinin affı ve imkanı olmadığı tak
dirde maaşwdnıı ödenmesi i st ir·hnmınn 

Muamelesi 

Eııcümeııdcdir. 

Bne:ümendcdiı · . 

H. T. Mn. n-' killrtiııc 

lif \ ) 19:31 

daiı· Ene:ünıcndcdir. 

74/81 Gazi Antep hapishanesinde .Mnhkfınıiyetleriııiıı affı istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 
Nazm.i Ef. ve ar. 

75/82 Mustafa Nuri Ef. Giresun 'l'asfiye kıwn rıııııı ııa k z ı il e indei ııırıııu

riyeti istir-hamııın dair 

76/83 Kırklareli varidatı mahsu- Mülga düyunu nınnıniye idares i üısaıTuf 
sa başkatibi Mustafa ve ar. ve ihtiyat sandığında n emsaller·i Yeçhile 

i kı-am iye \·e r-i l ıııes i i st i rhamıııa da ir 

77/84 'l'erzi Memet Cemal Ef. An- J ska ıı rtt ir i lnı esi istirluınuııa dair
kara 

78/85 Memetoğlu Hüseyin ve ar. 'l'effiz smetil e \' e ı· il e ıı emla k ve nraz i 
Erdek kıyınetlerinin haddi layikına tenzili ve 

ınüterııkim bon:larııı mahsul zamanmda 

Dahili y~· v e k~ı Jet ine 
11/ V / 1931 

Maliye rekalrtiııe 

n ; v / 1931 
Ka r·nrn rııptedilnıiştir·. 

ü~ tnksitte tedi ,,·eler·i istirhnmmn dair Mııliyr Yekaletiııe 

17/V/19:31 

79/86 Mervane muhtarı Kahra
man Ef. Van 

Yiı·mi heş sene evvel Norduz nııhi yesi 

em vali köylerinden Mervane k a ı·i yesine 

i ska ıı ed ildikleı ·i h ıı lde umumi müfettiş
l ikç:e <:ıkarılmııkt a olduklarına daiı· B. T. Dahiliye "· 

17/ V / Hl:Jl 
80/87 İstanbul 9 No müsakkafat Bn renı kaıınııuııa iltihakil e ta ltifi İstir-

komisyon reisi Nafiz B. ve harnma dair Encümendcdir. 
ar. 

81/88 Celal ve Rabia. İstanbul Da vmmıı ıı bitaraf bir hakim tarafmdan 
rüyet i istirhamma dair '1'. B. Adiiye \'. 

17/V/1931 

82/89 Karaİsalı varidat katibi sa- E vvelee vermi ş olduğu arzuhalinin ıı e 

bıkr Sırrı B. muamele gördüğü hakkında E ncümended ir. 
83/90 Emine Haıum. Konya 

84/91 Bilfımum mahkfımin namı
na Hüseyin Çavuş. Silifke 

85/92 Kobakoğlu İsmail Hakkı 
Ef. Samsun 

E\·ve 1 ce vermiş ol d uğu isticlasmın ne 
mumnele gördüğü hakkında K::ıram !·aptedilmiş1 i ı · . 

Malıkfımiyetleriııin affı istirhaınııııı dair· 
Knnmı r·apt edilmiştir. 

Kat'! t asfiye kanunundan istifndesi is-
tir·hnrnma dnir Dahiliye veka l etiıı e 

17/V / 1931 



Kayit 
No. 

86/94 

87/95 
88/96 

89/97 

90/98 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Huriye ve Lı1tfiye H. 
Şavset 

Ali Ef. Van 
A. Fuat İhsan Ef. ve ar. 
Ankara 

Canakızade Ziya Ef. Ar~ 
daha n 

M . .Servet Ef. Kütahya 
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Arzuhal bul asası MıuamtJlesi 
----------------- ------

Yurtluk ve • OC~klık maaşlarma muka-
bil nane verilmesi istirhamma dair Maliye vekaletine 

as;v /1931 
Gasbedil en davarlarımn tazminine dair iEneiimendedir. 
Tasfiye kanununun haklarında tatbikı 
ü;tirhamına dair 

Kardeşini katledenler hakkında takiba-

Dahiliye vckalet'ine 
iL8/V /19,3J 

tı ka.nurriye yapılmaSI istirhamma. dair Adiiye veka.letine 
• 18/V / 1931 

'fekaüt maaşı tahsis muameles!rı.in tes-
rii intacı istirhamma dair Encümendeqiı:. 

91j101 Şükrü Ef. Sungurlu Tasfiye kararnun -refile iadei meınuriye-
ti istirhamma dair Encümendedir. 

92/102 -Ahmet Ef. v.e ar. Malatya !stimlak edilen arazilerinin kıymeti ha-

93/103 Şefik Ef. Elaziz 

kikisinin itası istirhamma dai-r 

r edindeki mazbata mukabilinde ·Elaziz
de hane ve dükan verilmesi istirhanuna 

Nafıa vekaletine 
18/V /1931 

dair Bncümendedir. 
94/104 Denizli H. F. R. M. Ham- Denizlinin vila.yet halinde ipkası istir-

di B. ve ar. harnma dair Dahiliye vekaletine 
'1'8/V /l-9~1 

95/105 Niksar belediye Teisi Vi'layetlerinin la'ğvedilmemesi istirhamı-
hakkı B. ve ar. 

96/106 Ferit Ef. Milas 

97/107 Necip Ef. Kastamnon 

98/108 Osman Ef. Erzurum 

"'la dair Dahiliye vekaletine 
18/V /1931 

Evvelce vermiş olduğu istidasımn ne 
muamele .gördüğ-ü hakkında rmnc'ümenöet!lir. 
:ffivvelc~ vermiş olduğu istJidasmın ne 
muamele gördüğü hakkında Karara raptedilmiştir. 
'21- Ili- 1931 de gönderilen mezuniyet 
evraknun 9 uncu kolordu kumandanhğı-
:na iadesi istirhamma dair iEtvmk kaleııuindlen soh

ıven ~ön:ıı1e~ oldu
ğundan evrak :kalemi-

-ıne ıiNdl<e edYlıriiş:tir . 

99/109 Sabık -gedikli baş çavuş Tekrar v.acifeye 'allrnması istirhamına 

Erzurumlu Ömer Ef. Sı- dair Enciimendedir. 
vas 

100/110 İzmir istern Tıürk telgraf fstern telgarf · şidı;;etince ta-zminat veril-
memurları 

101/ll1 C. R F . Reis ·Tevfik Ef. 
Buldan 

mesi istirhıamma dair JDrı ciim on cl cutiır. 
Deni~tli vHayetıinin ipkası istirhamma 
datr Ii)alılliyıc w..eld~letıine 

1:8/W /lıW1 
102/112 Çiftçi Talat ve ar. Bol- Denizli vilayetinin ipkasr :istirJm.mma 

dan dair 18/V jlQ31 
Dahiliye _vekaletinc 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

103/ll3 Manisa hapishanesi mah- MaılıkU:n:ıiyetlerinin affı istirhamına <faill Karara raptediLmişti.r. 
k:Uırnıba:ı:ı namına A. Fevzi 

104/114 Burdur viiayet hapisha- Mııhkfııniyetlerinin affr istirhaınına dair Kaı·ara raptedilmiştir. 

nesinde umum ma.hkibn-
lar nannna Mahmut Ne-
dim Ef. 

105/115 Sıvas sabık polis memur
larından 8 N o. M em et Ef. 

106/116 Osmanoğlu Cavit. Ban
• dırma 

107 /ll 1 Ömer Lutfi Ef. Ankara 
hamam önü 

108/ll8 Ödemişte zeübekler ma
hallesinde N evrekoplu a
ra b acı Mustafa Ef. 

109/119 Saimbeyli belediye azası 
gaytancızade İsmail Ef. 

ll0/120 Mütekait binbaşı Cema
lettin Ef. Ankara 

111/121 Memet Emin Ef. İstan
bul 

112/123 Ulubeyin aşağı mahalle
sinden Mısırlıoğlu Nuri 
Ef. 

113/124 Ayaş mustantık sa:oıla 

Ali Hayrettİn Ef. Ankara 

114/125 Latifoğullarından Kadri 
Ef. Ankara 

115/126 Memet Ali Ef. İzmir 

116/127 Erzurum mültecileri na
roma Abdullah ve ar. !z
mir 

ll 7/128 M em et Asım Ef. Geyve 

118/130 Bahire H. İstanbul - Ka
dıköy 

Tasfiyeye tabi tutuldu.ğundan ia€1.~ m~-

rnuriyeti istirhamma dair Kaııara raptedilmiştir. 

1771 numaralı kanundan istifadeleri ile 
nazarr itibare alınarak haciz suı·€tile-

a lman meblağm iadesi istirhamına dair Maliye vekaleti 
18/V /1931 

'Tasfiyeye taui tutulduğundan iadei me
muriyeti istirhamına dair 
1771 numaralı kanundan istifadelerinin 
defaten tediye ettikleri taksitlerin iadi
si istirhaınma dair 

Kaymakam ve jandarma kumanda.ıu ile 
meclisi umnmi azası Ömer Efendideu. 
şikayet 

Harp zamlarından alaca.ğmrn tesviyesi 
istirlıamına dair 
Evvelce vermiş olduğu istidasrnrn ne 
mun.mele gör·clüğü hakkında 

Malül olduğundan muaveneti ııaktiye
de bu.Jıuı.ulması istirhamına dair 

Gayri kanuni olarak tasfiyeye tabi tu
tulduğ'Undan iadei . memuı·iyeti istirha-

Encümend~oor. 

Encümcndedir. 

Dahiliye vokiiletine 
18/V /1931 

KaTaı:a m:piectilıni,tir. 

Encüınended ir. 

Karara raptedilıniştir. 

ınına dair Encümendcdir. 
Ziraat Bankasma olan borcunun temdirt 
ve te:.: il i istü·hamına dair Encümendedir. 

1771 mımaralı tasfiye kanunnından isti-
fad eleri istirhanuna dair Karara raptedilmiştr. 

1771 ııuınar:ı.Jr lmnundan müstefit @lma-
ları istirhamma dair Enoüme:nd'edir. 

Tekaüt ınaaşmm binbaşılık üzerinden 
ta.hs:isi hakkında Kaı•aıa rapted?lmiştir. 

Babasrndan tahsis olunan hidematr va-
taniye tahsisatınrn layikma iblağı hak-
k mda Bütçe E. R. 

25/V /193ı1 
119/131 İzzet Ef. Zafranbolu Bu- Bvvelce ver·miş olduğu istida:smm ne 

lak karyesi muamele gördüğü hakkında Bncüm&ndeclir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

120/132 Avukat Asaf Nefi B. İs
tanbul 

121/133 İbrahim Ef. Gediz 

122/134 Hamza Ef. ve ar. Kara
caova mübadillerinden 

123/135 Ahmet Ef. Kırklareli 

124/136 Ziyaettin Ef. Krl'klareli 
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1\ı·zuhal huHl.sasr Muamelesi 

Münasip bir ınemut'iyete tayini istirha-
ıııına L1a ir Hariciye vekaJetine 

21 / V / 1931 
AşanJan kalan faiz lıor·cuııun affı istil'-
hamma dair Eııcümeııdediı'. 

Teffiz suı·etile ,·erilen em lakten kalan 
borc,;larının nffr istiı·hanuna dair Encümendediı·. 

?llahkuıni:·etinin affı hakkında 

Mütet:avize ka ı·şı nefsini ıııüdafaa suı·e

tile katil maddesi hakknıda verilen ka- · 
ı·ann yeniden tetkik edi lmesi istirlıamr

ııa dair· 

l'"aı·aı·a ı·apte~ilmiştir· . 

Eneümendedi t\ 

125/137 Rüştü Ef. ve ar. Denizli Lilğvedileceğini habeı· aldıkl arı Denizli 
viluy etiııin keıuakiln ipkası ricasma dair Bııeümendrdir. 

126/138 Houaz C. H. F'. Reisi Hil- Denizli vilayetinin lfığndilmeınesi İstir-

mi B. ve ar·. lıaınına dair· Eııcümendedir. 

127/•139 Kastamonu askerlik şu

besi hesap memuru Ah
met Cemal Ef. 

128/122 Zekeriyya Ef. İstanbul 

129/140 Sırrı Ef. Dıınca 

130/l41 Yusuf Ziya B. İzmir· 

131/142 Hasan F'ehmi Ef. Ankara 
132/143 Dörtyolda 23 No. hanede 

şark mültecileri narnma 
Hacı Şükrü Ef. 

133/144 Köy namrna muhtar Me
met Ef. Tarsus 

134/145 Karaferye mubadillerin
den Necati Ef. ve ar. Ba
yındır 

135/146 Girit Hanya mübadille
rinden aşçi Nuri Ef. ve 
ar. Kale 

1771 n uma ı·a 1 ı kanundan İstifadesi isti r-
hıımına dair Maliye vekRietine 

21/V /1931 
l~v\' ~' lı;c veı· ıni~ olduğu istidasrııın ııe 

muamele gördüğü hakkında J<~rıeümendedir. 

Bie t;ılum nıübaui ll erin memleketlerin-
<'leki enıı kı tasanufiyelerinin celp ve 
tercüme ve dosyalal'ınrn ikınal ettirmek-
teki aci zleri cihetile arzettiği mütalea-
sınm kabulü hakkında Eneümendediı·. 

'l' alıtı tnsarTufnnda bulunarı hallaçlar 
h :ı ıır lıel cdiye tarafmdan zaptettiı·il

mekte olduğuna dair· 

'J'ııshihi tekaüt kaı·an itt.ihazr hakkıtıda 
1/i'l numara 1 r kanundan istifade etme
leı·i istir·Iıamma dair 

}.Iezruatlarr hasanı uğradığından Hükıl
metçe ınuavenet edilmesi istirhamma 
da ir 

I 771 ııumanılr tıısfiy<> kanununun 4 ün
ch m:ı.dd ~'sinden istifadeleı·inin temini-

Dahil iye vı>k5 Jet i rı e 

21/\' / Hl31 

Encüınerıdediı·. 

Eııcümendecli ı·. 

13/ \ ' / 1931 

İktısat velüUetirıe 

2l/ V ( 1931 

ne dair Dahiliye vekiiletine 

21 / V/ 1931 

1171 ııuıuaı· ;ı lı t;ısfiye ka nunundarı isti-
l'adeleı·i istiı·haıurııa dair Ent:ümcndediı·. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

136/147 Belediye reisi Abdullah 
B. ve ar. Çal 

137/148 Çulluzade Ali Ef. ve ar. 
Denizli 

138/149 Halk narnma belediye re
isi Halit B. ve ar:. Aksa
ray 

139/150 Gürcüoğlu Mustafa ve 
ar. Görele 

140/151 İsmail Hakkı Ef. İzmir 

141/152 Hacı Süleyman Ef. A
dana 

142/153 Avukat Asaf Nefi B. İs
tanbul 

143/154 Dokuzuncu kolordu mu
hasebecisi Ali Nuri B. 

144/145 Alioğlu Mustafa Ef. Bür
haniye 

145/156 Mem'et Emin B. İstanbul 

Denizli 
dair 
Deni:di 
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Arzuhal hulasasr 

vilayetinin lağvedilrnemesine 

vil5yetinin lağvedilmenıesine 

Muamelesi 

Encümendedir. 

dair Encürnendedir. 

Aks:ırny Y ililyetiniıı lağvedilmemesiııe 

dair En cü mendedi r. 

Mahalll mn 1 iye memurlarının yolsuzluk
l ıı rıuııı tahkiki için bir· ınaliye müfettişi 
gönderilmesi hakkında 

Eı·eııköy lisesine ücretli olarak tediye 
ettiği mebl5.ğm kendisine iadesi hak
Innda 
Evvelce vt~rmiş olduğu istidasının ne 
muamC'Ie gördüğü hakkmda 

Evvelce vemıiş olduğu istidasımn ne 
muamele göı·düğü hakkında 

Evvelce veı·miş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında 

Bakiyei müddeti eczaiyesinin affı istir
haınına dair 
5 senelik ha ;·p zmnınrmn defaten tesvi
ye edilmesi istirhamrna dair 

Maliye vekaJetine 
21/V / 1931 

Eııcümendediı·. 

Encii.mendedir. 

Hariciye vekftletinc 
21/V / 1931 

Encüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendcdir. 
146/157 Ahmet Rasim Ef. Bilecik 'l'asfiye kara rının refile hukuku nıükte-

sebesinin iadesi istirhanıına dair Karara raptedilmiştir. 

.147/ 158 Selanik mübadillerinden İsküıu adi deı·ecesiniıı borçlarmdan 
Emine H. ve ar. İstanbul trnzili ve işgallerinde bulunan mesken

leri lıakkmda tasfiye kanununun 5 inci 
maddesinin kendilerine ele teşmili hak-
kında Encürnendedir. 

148/159 Salıkoğlu İhsan Ef. Er- Haderne olıırak bir yerde istihdam 
zincan 

149/160 Sarrkamrşm yeni Gaziköy 
ahalisi narnma ihtiyar 
heyeti 

150/161 Zihni Ef. ve ar. 

151/162 M: Davut Ef. İstanbul 

152/163 H. A vni Ef. Adana 

edilmesi istirhamrna dair 

Malakan yaylasnun köyleri narnma tef
fizi meselesi halledilinceye kadar nıü
zayedeye çıkarrlnıaınasnun teı;ninine 

dair 

J 77J numaralı kanunda n istifade ettiril-

Karara raptedilıniştir. 

Dahiliye vekaletinee 
21 /V /1981 

rueleri hakkmda Eııcüınendedir. 

Teka.ücle sevkini ve mülteci olduğundan 
iskaıuıu ve Efganistanda müsadere edi-
len enıvalinin tazmini istirharnnıa dair Dahiliye vekaJetine 

29/VI/1931 
Malıkurniyeti nin affı istirhaınma dair Karaı·a raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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.\ r ;-;uhal hulasasr 

153/164 Durmuş Ef. ve. ar. Da- Kazalarnun Malatya vilayetine ilhalu 

Muamelesi 

ren de i st i r·ha m ma da ir Dahiliye vekaJetiııe. 
23/ V / 1931 

154/ 165 Samlar karyesi ahalisi Sa yıın ver·gisinin trnzifi istirhanuııa dair Maliye v ekfıl etine 

narnma Kadir Ef. ve ar. 23/ V / 1931 
Tarsus 

155/ 166 Belediye reisi Şevki B. Tokat vila. yetiniıı lağvrnda n saı-fınazar 

ve ar. Tokat 

156/167 Hatice H. Bursa 

157/ 168 H. Ahmet Ef. ve ar. Düz
ce 

edilmesi ri casma dair 

l skan ett irilmesi istirhamına dair 

T a ı ·hedil Pi t k azan ç vergil erinin tenzilin e 
dair 

Dahiliye vekaletine 
23/ V / 1931 
Bncümcııderliı· . 

Mal iye vekfı l etiııe 

2:~ /V/1 93 1 

158/169 Hüseyin Ef. ve ar. Bursa MeZI'uatlal'I ve hanele r·i su istila sına ına 

nız karchğ·nıdan teki liften muaf tutul
nıaları w Hükümetçe yardım edilmesi 
istirhaınma Jair Maliye ,·ekaletiııe 

2:3/ V/ 1931 

159/170 Ömer Ef. İstanbul 

160/171 Eyup Ef. ve ar. Boğazlı
yan 

-161/172 Hasan Ef. ve ar. Keşari 

162/173 Şakire H. ve ar. İzmir 

163/174 M. Müfit Ef. Sıvasta 

mevkuf Kangal şube re
isi 

· 164/175 Ali Ef. İzmir 

165/176 Kastamonu hapishanesin
de 500 mahkum narnma 

166/177 Servet H. Adapazarı 

167/ 168 İs ma il Ef. Akşehir 

168/ 179 Harndi Ef. ve ar. Bitlis 

169/180 Hakkı Ef. Isparta 

lskaıı ettiı·ilm es i istirhamma dair 

1771 numara lı kanundan istifadelerinin 
t emini istirhaımna dair 

'l'effi z snretile veril en eınl fıkin i s t.iı·dat 

mlilıne rnes ine dair 

Muhacir ve mülteci olduklarmdmı isktı n 

ettil'ilmeleri i stirlı:umna dair 

Ad li h at anın affı suretile telifisi istir-

Dahiliye vekaletine. 
~3/V / 1931 

Dahiliye vekaletine. 
2:~/Y.' 1 !)3 1 

Dahiliye vekfıletine. 

2 1/ \ ' ; 1931 

Dahil iye vekiUetine. 
:..: :J l Y; l!J31 

hamına dair Adliye vekiUetine 

23/ V / 1931 
Mahkfımi~·et i ııiıı affi rıcasma dair Encümendedir. 

Ma hkCımi yeti nin affi istirhamınıı da ir Karara mptedilmiştir. 

Hududu milli hari cine çıkarılan zevc ı 

Ömer kaptanm affı ile gelmesine ınü

scııHl c edilmesi istirhamına dair 

İskftn sueetil e verilerek istirdat edilen 
em la ki nin iade edilmesine dair 

.Mü ltec i olduklarmdan isku.n ettirilme
J eri istirh amına dair 
]<} n ·elce Yermiş olduğu istidcısının ne 

Maliyl' veldl etiııe 

23/ V / 19:3 1 

Dahiliye vekaletine. 
23/ V 11931 

Encünıcrıdet1ir·. 

nınanıele gördüğü hakkmda Karara raptedilmiştir 
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-211-

Arzuhal hul asasr 

170/181 Abdülkadir Ef. ve ar. ('onıın Yilayetinin luğ· ,.ed ilnı eınesi is-

Muamelesi 

Osmancık tirhanuna dair Dahiliye vekaJetine. 
2:3/ V / 1931 

171/182 L\1tfi Ef. ve ar. Suııgur·ln < ,'omnı Vila.yetinin lil.ğvedilmemesi is
tirhanuna dai r 

('onıın Vilayeti nin J ~ğ,·edilmcmesi is-

Dahiliye vekaletine. 
2:3 j \ ' 1 ı !:1:3 ı 

172/183 Çorum belediye reisi Cev
det B. ve ar. tidıamına dair Dahiliye yekilletiııe 

2:3/ Y/ 19:H 

173/184 120 Vanlı narnma Musta- 1771 ııumaratı knııuııdıııı istifadeleri is-
fa Sabri ve ar. Urla 

174/185 Gemlikte küçük kümHl 
harikzedelerinden Musta
fa Ef. 

tirhnmına claiı· Bııcümeııdediı-. 

tskilıı smeti le otuı·duğu hnııcden ı: ıkn-
nlmamnsı istiı-hamma dair Dnhiliye vekaletine. 

23/ V 1 19:31 

175/ 186 Memet Ali Efendizade Deftenln nıı gayri kanuni !ın re ketin-
Süleyman Ef. Antalya den şikfıyet Encümendedir. 

176/ 178 Dudu Hamm: Bor Oayı·i kaııuni ol:ırak tevkif olun:ın oğ

lnııuıı tabiiyesi istirhaınma dair 

177/188 Ahmet Mü.fit Ef. Kangal Kaııga l adiiye erkam ile bau kimseler 
haklurıda t<ıl~ibnt ve tahkikat icrası için 
ıısker'i ve ndll müfettiş göndı>rilmesine 

ün i ı-

178/189 Fazıl Ef. İstanbul· 

179/ 190 Nurettin Ef. İstanbul 

Tasfiyı> kar:ır·ınııı telıliği t:ır·ihine ka-
daı· ge-.;eıı müdclete ait ikramiye veril
ınesine dair 
.\1 ütldeti hizmeti n i ıı t esbitile tekaüt m:ı-

Adiiye ve ka !etine 
23/V/ 1931 

J\dliye vekaletine 
23/ V/ 1931 

Eııcümendedir. 

af:!ıııııı tezyidi istirlıaımna dair Eııcümendedir. 

180/ 191 Aı-n:pkiriıı Konıkhış kii
yii nnılıt<ın f)nlıaıı l·~f. 

ve ar. 

Köyler i n:ımrna olan yayla ve bataklık 
lı n k krnda mn h k em ei teınyizce verilen 
luırarın refilc mağ·dnr i yetlerine nihayet 
Ye ı·ilınes i ha ldunda Encüınendedir. 

181 / 182 Süleyman Zihııi Ef. Alu- Ber:ıat ettiği nden polis ınesleğine tekrar 
cara :ılıııınası ve açrkta kaldığı müddete ait 

182/ 193 Rüştü Ef. Karataş 

183/194 Mustafa Çavuş Ödemiş 

184/195 Ali Rüştü Ef. Ankara 

ın:ı:ışl:ırrıım verilmesi istirhamına dair 

Mülteci olduğundan halen oturduğu 

eY i ıı te ml iki istirhaınrna dair 

H:ıziııecleıı ıuatlubunun biran evvel tes
viyesi istiı·hanıma dair 

. 
l\rcmuriıı kanununun 4 üncü maddesinin 
i'rkrn~ı hükmünün hakkında tatbik edil
ınesi istirh:ıının:ı dair 

Encüınendedir. 

Dahil·iye vekaletiııe 
23/ V / 1931 . 

Nafıa vekiJletine 
28/ V j J931 

Eııcüınendedir. 



Kayit 
No. 

Arımhal salıibinin 

isim ve adresi 

185/196 Lutfi Ef. Gediz 

156/197 Malulini askeriyeden Ra
şit Ef. ve ar. İstanbul 

187/198 Beşir Ef. Ankara 

-212-

.\rzuh:ıl hula.s:ısı 

Aşaı· borcuna mukabil maliye narnma 
teffiz edi len hanesinin 11.60 lira muka
bilinde ve 8 senede ödenmek üzere ia-
desi istirhamına dair 

Malüline tevzi edilecek arazi muamele-

Muamelesi 

Encümcııdedir. 

sinin biran evvel intacı istirhamma dair Maliye vekalehne 
23/ V / 1!131 

lskan suretil e yedi sene otmduğu hane
den çıkarılması mağduriyetini mucip 
olduğuna dair Kı1nıra raptedilmiştir. 

188/199 Tahire ve Dilşat H. Kon- Babalık m::tbaasrnda oğlu Mazhar Be-
ya yin cmvali menkule ve gayri menkulesi 

zevcesi tarafından saklanarak hakkı 

vemsctleri verilmemektc olduğu hak-
kında Encümen:dedir. 

189/201 M. Nuri Ef. İstanbul 

190/202 İbrahim Ef. Sıvas 

Hademe.i hay ra tm kema ka n eliyan et büt
çesinde .ipkası istirhamına dair 
'rekaütlüğünün refile vazifeye alınması 

Encümeııdedir. 

hakkında BHcilmeııdt'dir. 

191/203 Hüseyin Ef. Konya Hakkmdu Hrilen ka rııı·da hatay i adli 
olduğund:ın hukukunun sıyanetine dair Adiiye veka.letine 

26/V/1931 
192/204 Ahmet Ef. Çankırı 'J'ekaüt marışı tahsisi hakkmda 

193/205 Ömer Ef. ve ar. Konya 1771 nnrnarnlı kanundan istifade etme-
Ereğiisi 

194/206 Mustafa Ef. Gediz 

leri istirhamına dair 

Matlubu ol:ın mehlağm hazinece biran 
evvel itası istirhamma dair 

195/207 C. H. F. R. vekili Tevfik Rize vila.yetinin l a,ğvedilmernesi 'istirha-
B. ve ar. Rize 

196/208 M. Rifat Ef. Düzce 

197/209 İsmail Ef. Zonguldak 

mına dair 

Avukatlık kanununun beşinci maddesi
nin son fıkrasının tefsiri istirhamma 
dair 

Heyeti nıahsusaca hakkmda verilen ka-

M. M. vekiiletine 
26/V /1931 

Dahiliye vekilietine 
26/V /1931 

Ma 1 iye vekilieti ne 
. 26/V/1931 

Dahiliye vekaletine 
26/V/1931 

Adliye Encümenine 
24/V /1931 

rarın refi hakkında Karara ı·nptedilınişt!r. 

189/210 Avukat Hilmi B. Ceyhan İcra ve iflas kanununun 322 inci madde
sinin A fıkrasındaki atfın yalnız ceza
yamı yoksa anasır ve şeraiti cürmünüıı 
aranması lüzumuna şami]dir. Bu cihetin 
tefsiı·i hakkmda Adliye Encümenine 

25/ V / 1931 



Kayit 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

199/211 Belediye azasından M. Eskiciler-e Y:ı rmcaya kadar tüccar diye 
Asım Ef. ve ar. Geyve bütün esnafı kayit suretile oturduğu bi

nanın icaı·mı t emin eden ticart't odıısı-

200/212 Hasan Ef. Sungurlu 

201/213 Taliıt Ef. İstanbul 

mıı i lg ası hakkında l~ncüıneııdedi r. 
840 senesinde i Itizarn ettiği kariye a,şarın

d:ın borcu olmadığı halde kendisinden 
bu kere faiz olarak 160 lirn istenilmekte 
olduğundan affı hakkındıı Encümendedir. 

Yunıınistanda kıılaıı arazisine muluıbil Dahiliye vekilietine 
arazi verilmesi istirhamına dair 26/V / 1931 

202/214 Malıkurnin narnma Haci Mahkumiyetleı-inin affı istirhamma dair Kıunra raptedilnıiştir. 

Dervişağazade Memet 
Ef. Trabzon 

203/215 İsmailoğlu Ali E:f. ve ar. 
Kayseri 

204/216 Galip Kemal B. İstanbul 
205/217 Ahmet Münir Ef. Ankara 

206/218 Hırkai şerif ikinci imaını 
Şükrü Ef. ve ar. İstanbul 

207/219 I.ıutfi E:f. Terme 

208/220 Ladik Belediye reisi Ha
fız Mahmut B. Ladik 

209/221 Totak kaymakamı Mitat 
B. 

210/222 Bedrettin Beyzade İsmail 
Şefik B. İstanbul 

211/223 Kayalar mübadillerin-
den İsmailoğlu Servet ve 
ar. Tokat 

212/224 Abdülkadir. Adana 

1771 numaralı kanuiıdaıı istifadeleri 
istirhamma dair· Eııcümcndedir. 

Hakkında Yeriimiş olan karara itiraz 
İkramiye verilmesi için bir karaı· itti-
bazı istirhamma dair Karara raptedilmiştir . 

Hamedci hayı-atm kcmakan diyanet büt-
çesiııde ipkası istirhamma dair Encüıııeııdedir·. 

Evvelce vermiş olduğu İstİdasının ne 
muamele gördüğü hakkında Encümendedit'. 

Bvvelce vermiş olduğu istidasınm ne 
muamele gördüğü hakkmda Knrara nıptedilnıiştir. 
324 senesinde kaymakamlığa tayin ve 
3:39 da birinci sınıfa terfi etmişkeıı be-
şinci sınıfla istihdamı hakkında vekalet-
let çe müttehaz muamele mağduriyetini 
mucip olduğu hakkında Encümendedir. 

Tasfiye kanununda istihkakının ka-
nunda bonoya ı·aptı için tayin olunan 3 
;ıy müddet dolmadan evvel bu bapta 
hakkmda bir· karaı· ittibazı istirhnmma 
dair Eııc iiınendedir. 

'l'okat vilayetinin lağvedilmesi istirha-
mma dair Dahiliye vekaletine 

26/V / 1931 
Hazineelen matlnbu olan meblağııı biran 
evYel tesviyesi istirhaınıııa dair Adliye vekaletine 

26/V / 1931 

213/225 Hulusi Ef. Eski~ehir Tasfiye kararının refile iadei ınemuri-
yeti istirhammn dair Eııcümendeclir. 

214/226 Süleyman Ef. Karsanti İ nt i fa kanunundan istifadelerin in te-
nabiyesi mini istirhanınıa dair İktısat vekttletine 

26/VI/1931 
·' 
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215/227 Dervişzade Bayram. İs- Köyleri hududunun tesbit edilmesi İstir-
tanbul haınına dair Bncümendedir. 

216/228 Ahmet Müfit Ef. Kangal Ev velce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında Encümendedir. 

217/229 Kaymakam Lutfi Ef. İs- Menemen divanr har bi nce verilen bir se-
tan bul ne mahkı1miyet kararı hakkındaki ev

rakmrn celp ve tetkikile muhakemesinin 

218/230 Tevfik Ef. ve ar. Ankara 

219/231 Müteka_it birinci müla
zim Arif Ef. Ankara 

220/232 Maliye tahsildarlarmdan 
mütekait Cemal ve ar. 
Çatalca 

221/233 Dervari sabık mal mü
dürü Sa li h Ef. 

tekrar rüyet edilmesi istirhamma dair Encümendedir. 

Diyanet işleri bütçesinden keınafissa-

bık maaş almaları istirhamma dair l<:ncümendedir. 

Ma lı1liyct derecesinin yenielen tesbitile 
mağduriyetine meydan verilmemesi is-

tirhamına dair Encümendedir. 
Tekaüt maaşlarının yeni tekaüt kanunu 
mucibince taclil ve tezyidi istirhamına 

dair Encümendedir. 

Harcı ra h ların m verilmesi istirhamırıa 

dair Maliye vekaletine 
27/V /1931 

222/234 Hacı Ömeroğlu Mustafa İskan ettirilmeleri istirhamma dair 
ve ar. Keskin 

Dahiliye veldletine 
27/V /1931 

223/235 Süleyman Sırrı Ef. Kas- Tekaüt maaşının tezyidi istirhamına 

tamonu 

224/236 Ahmet N afiz Ef. Anamor 

dair 

lcra memurunun yaptığı sui istimalatm 
tetkik ve tahkiki istirhamına dair 

Ka ra ra raptedilmişti r. 

Adiiye vekaletine 
27/V / 1931 

225/237 Musaoğlu Mustafa Ef. Müterakim tarik bedellerinin affı istir
Hasancı karyesi muhtarı hanuna dair Na. E. 

2/ VI/1931 
226/238 M. Reşit Ef. Harran 

227/239 Hüseyin Ef. Antalya 

228/240 Ahmet Ef. Pötürge 

Ücretle istihdam edildiği ınüddetin te
kaüt muam elesinele ııazarı dikkate alm
masına imkan olmadığı takdirde tekrar 
memuriyete alınması istirhamına claiı· Dahiliye vekaJetine 

27/V/1931 

İclarei hususiyei vilayat memurlarmın 
tekaütlüklerine dair kanun esnai müza
keresinele devlet hizmetlerinele ve hide
matı mahalliyei vilayette memurin ve 
müstahdeminin terfilerinin nazarı itiba
re alınması hakkında 

Tekaütlüğünün biran evvel icrasile cüz-

Dahiliye vekiiletine 
27/V / 1931 

( lanının i tası istirhanuna dair Encümendecli ı·. 
229/241 Kadioğlu Fahri Ef. Mer- Domuzlardan alman sııyım resminin 

sin tenzi li istirhamma dair Bncümencledir. 
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230/242 Memet Ef. Safranbolu 
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~ \ rzu ha 1 h ulasası 

Müftii Efendinin vazifesinin sui i stinuıl 

etti ği nd en şikayet 

Muamelesi 

]:•] neiiınendedir. 

231/243 Avukat Ahmte Tevfik Eskişehir barosundan bir esbabı kaııu-
Ef. Eskişehir ııiyeye nıüstenit olrnıyarak kaydı terkin 

232/244 İsmail Ef. Samsun 

233/245 Abdullah Ef. Eskişehir 

Sivrihisar kazası yaver
viran karyesinden 

234/ 246 l\1. Rüştü Ef. İstanbul 

235/247 Müntehibi sani Emin Ef. 
ve ar. Kadirli 

236/ 248 Şükrü Ef. Erzincan 

237/249 M em et Ef. İzmir 

238/250 Yozgatrn Kırıkali Fakılı 
karyesi ihtiyar heyeti 

239/251 Mazhar Ef. Ordu 

240/252 İnebolu belediye reisi 
Kaşif R. ve rüfekası 

241/253 Abdürrahim Ef. Çanak
kale 

242/ 254 Zelıra H. Kırklareli 

243/255 Necip Ef. Fats:ı 

244/256 Saffet B. Ankara 

245/257 Osman Nuri Ef. Bulak 
köyünden 

edildi ğinden icabı madeletin ifası is tir·-
hamma d air Eıı cüıneııdedir. 

Tekaiit ınaaşıııa ilave olunan harbi umu-
ın! zammı mntlubunun 
krnda 

verilmesi hak-

EYvelce Ye r·m i ş olduğu i st id asııım ne 
muamele gö rdüğü hakkında 

E vvelce verm iş olduğu istidasınııı ıı e 

muamele gördüğü ha kkmda 
Knza l anııda icrayi şakavet eden eşkıya 
çetes inin imh asına dair 

Terkettiği t e kaüdiyel e riııin iades i veya
hut ikramiyc verilmesi ha kkında 
F11kir olLluğundan i a ııe suretile yardım 

Maliye Y elcfU etiıı e 

28/ V / 1931 

Encümendcdir. 

Encüıııendedir. 

Da h il iye vekaletiııe 

2Rj V / 1931 

I~ııeünıcııdedir. 

yapılma sı istirhaınma dair Karara raptedilmi ştir . 

Si nini sabıknya a it yol vergisi borçla rı-

n lll affı istirhanuna d air J-i}ııcümendedir. 

Tasfiye t alepnamesinde mezkfır olan pe-
elerinin mevrns medrese üzerindeki hu-
kukunun ziyaa u ğrntrlmmnası hakkında U:ıhiliye veka leti ne 

29/ V / 1931 

İne lı olml a oı·t11 ınekt ep açılınası istirha-
nıma dair Eııcünıendedir. 

ls ka n ettiril mes i hakkmda Encünıendeflir . 

!)ehit o l ıııı ze ,·c iııden kendine ve evlii
dına maaş t:ıhsisi istirhaınma dair 

lstirfLıt e llil eıı clüka nııırn iad es i i stiduı

ınııı a cl a iı· 

Me1· kufntrııııı itıı s ııııı dair. karaı· ittihazr 
h n klnnda 

K nri ye leri ınuhtai'Imn halka karşı cle
,·nııı eden gayri kanuni hareket inin ıne
nine d air 

:ıvı. M. vekil iet ine 

28/ V / 1931 

Maliye vekaletine 

28/ V / 1931 

Maliye vekaJetine 

31/ V / 1931 

Dahiliye nkilletiııe 

28/ V / 1931 
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246/258 Memetoğlu Ccbrail Ef. Hükumet tarafından ver ilen emiakin 
Sıvas gasbedildiğinden istirdadile iadesi isıir

hanuna dair Dahiliye vckılletinr 
:31 / V / 1931 

247/259 Ahmet Ham di Ef. An- 'l'asfiye kara ı· ının refile iade i ınemurı-
kara 

248/260 Zelıra H. Konya 

249/261 Ahmet Sefa Ef. Edirne 

yeti istirhamıııa dair Encüıııendcdir . 

lslcinlnnna tahsis edilen ve istirdat 
edildiği cihetle yeniden bir ev verilmesi 
istirhamma dair Enriimem1edir. 
'l'ekaüde sevkedildiği cihetle ikramiye-
sinin itası istirhamma dair Maliye vekıl letiıı<' 

:n; v / 1931 

250/262 Memet Ali Ef. Seydişehir 'l'nrik bedelitıin indirilmesi tütün zerri
yatma müsaade edilmesi istirhamma 
dair Enci.imeııdedil'. 

251/263 Şevki Ef. Erzurum 

252/264 Kenan Ef. ve ar. İstan
bul 

253/365 Kerimoğlu Rifat Ef. 

254/266 Rüştü Ef. İstanbul 

255/267 Durmuş Ef. Tokat 

256/268 Bucak nahiyesi Dadero 
muhtarı Eyüp Ef. ve Ar. 
Siverek 

257/269 Yahya Ef. ve ar. Sıvas 
258/270 Karamürsel Y ala.kdere -

den Hasan Ef. 

259/271 Mediha H. Balıkesir 

260/272 Fazıl Ef. Karaköse 

261/273 Osman Ef. Orhangazi 
mahkemesi başkatibi 

262/274 Servet Ef. ve Ar. İstan
bul 

263/275 Ali Naci Ef. ve Ar. Er
menak 

Ruslat' tarafıııdan gasbedilen emval be-
üelinin verilmesi istirhamına dair Encümeııdedi r. 
Haclemei hnyl'at maaşatının kemafissa-
bık diy::ınet işleri hütçesinden verilmesi 
istirhamma dair· 

Emli\ki milliyeueıı alınış olduğu hane-
nin müznyedeye çıkarılması istirhamma 
dııir 

Yeni tekaüt kanunu mucibince tekaüt-

Encümendeclir. 

Eııcümendecli ı·. 

liiğüııün ircnsı. istirhaınrna dair Encümendedir. 

'J'ekaiit m:ı.aşı istiyor. M. M. vekaletine 
31/V /1931 

Siveı·ek mebnsu ve Ocl1ıhışızııde mahmut 
Bey oğullnrınrn mezalinıinden şikayet Dahiliye vek:i letine 

:31 / V / 1931 

1\iahkumiyetleeinin affı istirhamına dair l·~n cümendediı·. 

Karamürsel1ı1al memuru hakkmda taki-
batı kanuniye ifası istirhamma dair Maliye vek~tl etine 

:~1 /Y/19:-31 

Belediye iııtilıabatı sebebi le mahkfım 

edilen Bahkesirlilerin affı istirhamımı 

dair Bncümendedir. 
.1771 numaralı kanundan istifadelerinin 
temini istirlıamma dair Enciimenclediı.·. 

Mahkemece ver il en ceza ve tazminat Dahiliye vekaletiııe 
lmrarmm kaldırılması istirhamına dair 13/ V/ 1901 
1771 nuına ı· a lı kanunda n istifade etme-
lerinin temini istirhamına dair Eııcüınendedir. 

Kazalamını Koııyadaıı fekkile Mersine 
nıpt edilıncs i istirhanuna dair Bıı cüıueııtled ir . 



Kayit 
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Arzuhal scıh i binin 
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264/276 Mahmut Ef. Adapazarı 

265/277 Temel Ef. Balıkesir 

.266/278 Bahaettin Ef. Bursa 

267/279 Temel Ef. Balıkesir 

268/280 Abdürreşitzade A. Hilmi 
Ef. Ar . . 

269/281 İstanbul son posta H alil 
Refik B. 
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A rzuh al hııl a sas ı 

\Li kara r heyetin den baki ye kalcı ıı eY

nı k m eya nı n d u bulunan ev rn lwım tcl-

l\iuamelesi 

kikil c bir karanı raptı r i cH sm;ı. d;ı ir KH ı·u ı · ;l ı: a pte ll il ııı i ştir . 

Tea h hüdn tından mütevall it :ı 1 aeağ ıınıı 

t calılıücla1ı gHyri kanun] ve nıuallel gös-
t eren lerden tnıın in i istirh anıına da ir l ~m: ümcııclcdi r . 

Senr i sıı l ıı ka maaşla n mn tcsY i yesi i c: i n 
Ev ka i' bütçes ine t ahs isa t vaz 'mm ıı at.a-

1'1 di k ka t c• n I mması i st i rhamın a dai r 

l eled iye ın ü h e ncli s li ğ· i ne terfian Nafıa 

ya na kli h :ı kkındaki veri len v il.:'ıyet in
hasn1a Nafı a Müst eşarı Es ba h: ı Ali Riza 
Bey ta rafında n ve ı·i l m iş olan gay ri l;:a-

V. K U. l\1. 

31/ V / 1931 

ınınl ceYabm t ashihi hakkında E ıı('üınr n tledir . 

.1771 ııunı a ı· n lr kannııd.;ııı isti f adeler i is

t i l'lı.amın a dair 
J st~ nlıul t eekos şi r ket ini n muka ve le a lı 
ka.ının a ri ayet etmed i ğ i nden hu şirket 

hakkrndal\ i t etkiluı tm bi ran evvel ikma
Jine daiı· 

M ıı l iye veki\, l etiııe 

4/ VT/ 1931 

E ı ı<.:Ümcnded ir. 

270/283 Naciye Faham H. Ankara İl-se n inti ka l ed en K onyada y ı k ık ıll<ı
lı a ll ede !d in a rsa l n nıı a Yaziyet edi lcl.i-

271/282 Nafiz Ef. Ankara 

272/284 Caferoğlu Şevket Ef. Sa
imbeyli 

273/285 Mahkeme başkatibi zade 

M. Nuri Ef. ve Ar. 

ğiııdeı ı hukukunun muhafazası isti rha 
ınm a dair 
Tasfiye kımınru n ı·efi ile iadei mcınmi

,veti i sti ı·hamına d a ir· 

Saymıdan kaç r rılm ı ş h ayvaıı :ıt ı ihbar 
ett iğ i nde n ikrıımiyes iııiıı veril mesi hak -

Kanıra raptcd il m i ştir . 

Bıı cüınc ııd c di r. 

kmda lVIa li ye vekfıl e t i n c 

2/ Vl / 1931 

lVli.iiJadelcye tabi eşlıa st aıı kaıiunu ıne

de niııiıı ıı eşri nden evvel satın ald ı ldan 

meskeııl e riıı İcra Vekill eri H eyetinin 
olb ııptaki karan veçh ile muam elei tas ııı · 

mf i y es i ıı in ikmali l uzıın ikc ıı l\'l ali yece 

hn muame le i:Ea ed i l meıne lü<' o l c1uğu 

ha kluııda .Mali ye Ye ldlcti ııc 

2/ Vl/ 1931 

274/287 Ahmet Ef. ve Ar. Ödemiş Eım:ıli ııı ct nıkede n a ldıkl a rı e nıli'tk 
l.ıo ı· ı; l a nm ödiyeınedikler iıı den nıczl< ür ' 
t aksi tl er in a :Efı istirhamma dai r JVl a li yc ,·eld let ine 

2/ Vl/ 1931 

275/288 Köprülü camii imaını Ah- .M.üftüden ş ikayet 

met Harndi Ef. ve Ar. 
Zafranbolu 

Bncümencleclir. 
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267/289 Eezaeı Abdülvahap Ef. Eıııliıki milliye taksitlerinin temelidi 

Kırşehir 

277/290 Şükrü Ef. Yozgat 

278/291 Hulusi Ef. Eskişehir 

279/292 Mustafa Ef. Bursa 

280/293 İbrahim Ef. Gelibolu 

281/294 Dedeoğlu Mustafa Ef. 
Saimbeyli 

282/295 Hameli Ef. Bursa 

283/296 İlyas Ef. Develi 

284/297 !zzet Ef. Bünyan 

285/298 Hasan Ef. Sıvas 

286/299 Derviş Ef. Kayseri 

287/300 Bayram Ef. Tarsus 

ha k kındaki kanun tatbik edilmediğin-
den şikiiyet Encümeııtledi r. 

Yankesicil er tanıfmL1au ça lınan parası-

n ın buldunılınası i st ir h amm a dair Bıı cüıııeııdedir. 

Ev,·elce vermiş olduğu istidasının ne 
ıınıııınclc 

E vn•lcc 
muamele 

gö ı·d ü ğü hakkında 
vermiş olduğu istidasınm ne 
g-ördüğü hakkında 

En·elcc vermiş olduğu istidasmın ne 

Encümcndedir. 

Encümendedi ı·. 

nınnınele gö rdüğü ha kkında Kara ı·a raptedilıniştir . 

lııtihabata fcsat karıştırdı diyerek gay-
ri kanuni tevkif ettiren kayma kamdaıı 
janda ı·ma kumandanından ve müşevvik 

Ömer Efendiden şikayet 

Aı;;ıır borcumııı düyun ilmühaberile ka
pattırılması esba bu un temini ist irhamı
mı dair 

Dahili ye vekiüetinc 
2/ VJ/ 1931 

Maliye vekaletine 
~/Vl/ 1 931 

l :,;l\Jıı cttiı·iln:ıcsi lı akkmda Dahili ye vekilietine 
2/ Vl j t931 

.Müddei umumiııiıı gıı.yri kanuni harc
kc> t i nden şil<ttyet 

J'i'il numara l ı kanundan istifade etmesi 
h a kkında 

.1 lll ııuınaralr kaııuııdaıı istifadcsi istir
Junmna dair 

1171 nuınarnlı 1\anuııd:ın istifııqe İstir

ha ın ına dair 

Adiiye Y e ki'ı. l ct in c 

2/ Vl / 1931 

Dahi liye Yckaletiue 
2/ Vl/ 1931 

Dııhiliye vekalctinc 
2/ VI / 1931 

Dahiliye vckfıJetinc 

2/ Vl/ 1931 
288/301 Ahmet !zzet Ef. Arhavi Tasfiyeye ligarezin tıı lı i tutulduğundan 

gümrük memuru sabıkı iadc> i nzifesi istirhamrna dair Eııcümcndcdir. 

289/303. Hasan Ef. Saiınbeyli 

290/304 H. Fehmi Ef: Yozgat 

291/305 Temel Ef. Balıkesir 

K ııyına kanı jandarma kumandam ve 
Ömer Ef. haklutıda kanuni t akibat ya-

• 
pı l ınası istirhanıına dair 

Davı:ı takibinden nıenetlilcliği cihetlc 
Uüınhuri yct Müdclei Unmnıisi Ahmet 
Bey hakkında takibatı kımuııiyede bulu-

Dahi li y!' ,-ckaletine 
2/ Vl/1931 

ııulması istirhamına dair J<:ıı cüıncndedir. 

.\Iütcahhitlik yapınası için chliyetname 
,·eri lmesi istirhamıııa Ja ir Encüıneııtlcdi ı·. 
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292/306 Halil Çavuç. İsparta 
293/307 Ahmetoğlu Kurban Ef. 

ve ar. Mersin. Tarsus 

294/308 Nuri Ef. ve ar. Bursa 

295/309 Emin Ef. Silifke 

296/310 Hüseyin Avni Ef. lnebo
lu 

297/312 Ömer Tıfıtfi Ef. !stanbul 

298/313 Hüseyin Avni Ef. !neho
lu 

299/314 A. Nazif Ef. Gemlik 

300/316 Hasan Ef. Eskişehiı· 

. 
301/317 Bursa yenişehir kazası 

toprak ocak köyü muh
tarı ve diğer Kura ınuh-
tarları 

-219 -

Arzuhtı.l huli'tsası Muamelesi 

Mahkfımiyetlerinin affr istirhanuna dair Karam raptedilmiştir. 
l771 nurnınalı kanundan istifadeleri is-
1 iı·hnnıına dair 

1171 numaı·alr lc::ınuııdan istifadeleri is
tiı·hamırıa dair 

Beleeliye rüsumundan dolayı boeçlu ol
duğu ciheıle borcunun taksitle ödenmesi 
hususuna rıni ı· lmyrnlınasr istirluımm:ı 

Dahiliye vekflletirıc 

2/ V f/ 1931 

Dahi li ye \·e h'ilet ine 
2j \' 'l / 1931 

dair Dahiliye vekillrtine 
2; VI j 19:3 1 

Harp ıa nımr ımıtlubnnuıı tN•viyesi h:ık-

kında EnrünıPndediı · . 

L erııyi veka.let ettiğin d en dulayı kanu-
nen istihkakı oLııı \'Pkillet. ücr·etinin 
i tası ha kk mda Enri:imeııdc•Ll i ı·. 

Malül olduğ·uııdaıı det'Pl'C üzeı·inr maaş 

tahsis edi lmesi istirlıamma dair· Bncümendediı:. 

'l'erfih ettir·ilmeleri istiı·hamma dair P,n ci.inwııclrdi ı·. 

'rek:ıi.it kanununun ikinci maddesine 
1edikaıı ıııüddeti hizmetinin tekai.it mn-
aşına zammedilmesi hakkında Encümended i ı· . 

Zir:ı:ıt Bıınkıısrnıı olıııı horc::larmrn uzun 
nıcle Y(' taksitlrrl(' ödrınele ı ·i hakkında Eııriimeııdediı·. 

302/318 Mersin mübadilleri J771 num:ıealr k aınıııcl:ın istifadeler·i Dahiliy<' Yekal<'tine 
2/ VI/ 193l .istirhamınıı dair 

303/319 Girithanya mi.ibadillerin- J771 nnııı<ıı·:ılr karınndan 
den Nuri Ef. ve Ar. Kale hakkrııda 

istifadeiNi 
Dahiliye vektdctiıw 
2/ Vf/ 1931 

304/320 M. Arif ve Ar. Turgutlu 

305/321 Memet Ef. Balıkesir 
306/322 Memet Kamil Rf. 

307/323 T. Fikret Ef. Konya 

Eııılil.ki ıııilli yeden aldıklan bağ ve a ı·:ı zi 

h:ıkkıııdft yedi maclcllik istirhamat Enrünıendeclie. 

U.feınnriyete tayini istiı·hamrna d:ıir· Kannıı ı·aptedilmiştir. 

Sü ı·y(' mültecileı·indeıı bulunduğu ve 
millt nıi.ir:ıdeledeki hidematına bin:ıen 
iskan ettirilmesi istirhıımrnn dair 

Mcınuriıı kıı nuıınnuıı 49 n n cu madde i 
malısusası mucibince manii istihdam bir 
cezn il e nıahkflm edilmediğinden tekrar· 

D:ılıiliye yekaletinf' 

8/ Vl/1931 

memuriyete alınması istil'lınınına dair Eııcüııwndedir, 
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308/324 344 mürettebat narnma 
vekilieri Halim Hakkı B. 
ve rüfekasr İstanbul 
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Arzuhal bulasası 

M ii.stnh<lemiıı ıney::ııuncla iken şiı·ketçe 

ye n11iyPiil e ı· nıeyanma ithal ed ilerek 
m<ığcll!l' edilelik leri hakkındn 

309/325 M. Hasan Ef. ve Ar·. Meı·- lskun smeti le aldıklan haneden çıknrıl-
sin mak smetile rnnğdnr edilmemeleri istir

h:ınıın:ı tb i ı· 

310/326 Belediye reısı Ömer B. M aç k n jandarması hakkında tn ki batı 
ve ar. Maçka 

311/327 Sait Ef. Kırşehir 

312/328 Arzuhalcı Vehbi İhsan 
Ef. Manyas 

k:ınuniye ifasrna dair 

Rvvt>lec vermiş olduğu istidasınm ne 
nluanıPi e gör·düğii hakkında 

DaYa vekilliği yapınasma nıüsnnde ed il
mesi ha kinnda 

313/331 Yusuf Ziya Ef. İstanbul Eşkiya takibinde malfıl krıldığmdan 
ı ı 65 numaralı kanun da i re i şümulüne 

:Muamelesi 

lkt.ısat Yehi'ılctiıw 

4/ VI/ 1931 

Dahiliye vekulehıw 
4/ V-1/ 1931 

Dnhiliye nk~tleiiııe 
4/ Yi j HJ:jJ 

Knrnrn ı·ııpteclilıniştir. 

Adiiye vekii let iııf' 
4/ \' 1/ 19:-n 

ithal edilmesi istirhanuna dair· Eıwümrııdediı·. 

314/332 Lfıtfiye H. Diyarbekir Pederinclen intikal eden maaşlarının 

t ezy idi ve başka bir surette refahlarnun 
temini istirhanuııa dair Knnırıı riıptcdilmiştiı·. 

315/333 Naciye H. Şark muhacir- 1771 numaralı luınund:ın istifadelerinin 
leri ve harikzedeleri na
nuna Konya 

temini hakkında Dahiliye vekaletiııe 

4/ VT/ 1931 
- 316/334 Abdiirrahman Ef. Akçe

dağ 

317/335 Ziya Ef. Bartın 

·suıtrı ıı Zülfü ~iftliğincleki imrır ettikleri 
at' :ız iııin tapu seneelinin raptma ve mez
rnn1 lan mn kurumaması i ~in ~ularına 

nıki rehri müdah alenin refiııe dair 

J\yni srıı e zarfında iki defa kaıanç ver
g-is i taı·hedildiğinden şikayet 

318/336 Çorlu heyeti ihtiyariyesi Eınl~ki milliyeden taksitl e aldıkla rı ara
zinin ıniitebaki knlan taksit bor·çl:ırmrn 
affı hnl{kında 

319/337 Hüsnü Ef. Artvin 

320/338 Hasan Ef. :tstanhul 

'J'n sfi ye karnl'ının rdi .istirhnmına dair· 

J staııbulda emlu ki milliyeden em lak ve
rilm esi hakimıda 

321/339 Muallim Fahri Ef. Çan- Devlet Şnrasınca tasfiye karnrrnın refi 
km hnkkmda kaı·a r ittihaz ed ildiğinden rnii-

Maliy'e vekiiletine 
VVI/ 1931 

Maliye vek~letine 
4/VI/1931 

Encümendeclir. 

Devlet Şurasr R. 
4/ VT/ 1931 

K:nar·a ı·ııptedilmiştir. 

t er·a kim ın:ıtlubatının itasrna dail' Karara rııptedilmiştir. 
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322/340 Hilmi Ef.·ve ar. İstanbul Bu senei mal iye iptidasnıdaıı itibaı·en 

barrııı knnnııunnn kendileı·ine de tatlıi
ki is1 il'lı:ınıına cb ir· 

' 
323/341 Memet Ef. Gebze 

324/342 Osman Ef. ve rüfekası 

Zafranbolu 

Ilikimin g:ıyı·i kanuni ve keyfi ıınwiııe
la tm dan ş ikil yet 

.Manşlarımn emanet.e :ılmnıak snretile 
tecliyesi hakkında 

325/343 Abdülvabap B. Kırşelıiı· 1771 ınımaralı kanundan istifadelerinin 
teminile müzayedeye çıkarılan bağları

mn müzayedesinin tehiri hakkında 

326/344 Ratili Ef. ve ar. Mazgirt l\hmılekctlcriııde icruyi şekavet eden kc-

Muamelesi 

Evkaf l r. M. 
4/ V I/ 193 1 

_\dliye vekilietine 

4/ Vl / 1931 

Diyaııet 1. R. 
6/ VI/ 1931 

EneüınenL1ediı· . 

saııın imhası hakimıda Bııeümeııclr<liı·. 

327/345 Al i Riza Ef. Pınarbaşı 

sabık mal müdürü 

328/347 Demircioğlu Memet ve 
ar Pazarcık 

329/348 Belkis ve Melulıat H. A
dapazarı 

330/349 Ali Ef. İstanbul 

Onyı·i kanuni verilmiş olaıı tasfiye kara-
rının refile ınütet'akim maaşlarnun defa.-
teu it:ısr hakkında Eneümrııdcdir. 

A ı· azi leı·iııiıı nh le i tas:urufiyel erin in 
tesciline dair Maliye vekaletiıı<> 

61'' ' / 1931 
Liselerden birine leyll ıneccan'l olara k 
kaydcttirilmeleri hakkında Encümendedir. 

r\skerl ve mülki tekaüt kanlınunun 23 
üncü nıaddesiııe mnharebatr ba.hriye na-
zan dikkate alınmak smetile tesbitine 
da i ı· M. :M. vekalctine 

18/VII/1931 

331/350 Topaloğlu Memet Ef. Ünye ceza mahkemesinde aleyhinde ce-
Fatsa 

332/351 Sabri B. ve ar. İzmit 

333/352 Yahya Ef. ve ar. Manisa 

334/353 Fatma H. ve ar. 

335/354 Faik Ef. İstanbul 

reyan eden iftira. davasmm başka mah
],emeye ııaklf'ttiı·ilmesi haklnııdn 

l\[enı n riyctl erinden ~ı karı ldıklarından 

mağduı·iyetlerine meydan verilmemesine 

dair 

'fasfiyc talepnameleri hakkındaki arzu
hal ,.e hatanın ıslahile telfiz ııınaıneleri

nin icrasr lı;:ıkkmda. 

Fmncr Mustafa il c Kasap Nuhun tan
zim ettikleri hilii:fr kanun mazbata lıak-

Adiiye veldletin e 
6/ VI/ 1931 

Enciimendrdi r . 

Mal iye ve ka !etine 

G/ Vl / 19:31. 

kıncln kanun] takibat yapılmasma dair Eneümendedir. 

Va zifesinclen gayri k n nun! olnrak I}Ika-
nldrğından tekrar memuriyete alnıması 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

•. 
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hakkında 

Muameiesi 

Maliye vekilietine 
6/ VJ / 1931 
R 9 /VII/1931 
Maliye vekal('tinc 
22/ VII/ 1931 

336/355 Barutcuzade Osman Ef. 1771 nnınaı·alr kanundmı istifadesinin 
Trabzon · temini hakkında Maliye vekalet.int> 

6j VT / l9a1 
337/356 :Qurmı1ş Ef. Erzurum 

338/358 Ordu ha pi sh an es i nd e 
mevkuf Dilliver B. 

339/359 İbrahim Ef. Acıpayam 

Evvclcc \'ermiş olduğu istichısııırn n<> 
ımınınele gürclüğii hakkında 

2-T-1931 t:ırihli istidasrna zeyil 

Malt1liyet mn:ışımn t :ıshihi hnkkrndn 

Ka!'a ı·a ı·apt<>clilmiştir·. 

Encümendedir. 

M. :ıvr. vek~letine 

Rj VT/1931 

340/360 Dr. M. Azmi Ef. Manisa Heyeti mn hsnsn knrnı·mın refi ı·i casrnn 

dair Karara rnptedilnıiştir. 

341/361 Ziya Pş. Bakırköy 

342/362 M. K:ıdı·i Ef. Mardin 

EmlA.ki m:ızbnta ım1kabili maaşlarının 

katile yerine emlak verilmesi hakkında
ki kanundan İstifadesi ricasına dair 

Memnl'iyetten çıkarıldrğmdan mağdu
ri yetine mcyd:ın verilmemesi hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye Yek5 lt>tinc 
/ YT/19:=!1 

343/363 Mustnfa Ef. ve nr. Mer- Mübadeleten terkttikleri emiilke muka-
sin bil teffiz suretile tahsis olunan haneden 

ç: ıkarrlmıık snretile ınağdur· edildikleri
ne dair· Dahiliye vekil.letiııe 

R/VI/1931 
344/364 lVI. Ali Ef. Manisa hapis

hanesinde 
345/365 İmam Ali Ef. ve ar. 

Bursa 
346/366 Bulgurlu Memet Ef. Ma

latya hapishanesinde u- · 
mum mahkumlar narnma 

347/357 Rifat Ef. !stanbul 

348/367 Faik Ali-Ef. İstanbul 

349/368 Balıkesir 'Mebusu Mu
zaffer B. 

350/369 Nuri Ef. ve ar. Samsun 

l\l[ahkünıiyetlcrinin nffr hakkrnda Adliye Encümeninc 
8/YI/1931 

Hadeınei hayrat manşlarmın maliyece 
üası hakkında Encümencleclir. 
lVIahkfımiyet l eı·inin affı hakkında Karara rapted il miştil'. 

]!.vvelce vermiş olduğu istidasrmn n<' 
muamele göi'Clüğü hakkmcla Kaı·ar·:ı. rnptedilmiştir . 

E vvelki arznhnl muamelesinin icra ve 
ilcınalin e dair Kaı·ar·a raptedilmiştir. 

lstiklil.l ın:ıcl:ılyasile tnltif edilmesi 
hakkrnda Encünıendedir·. 

Samsuııa hicl'rtle iskilm ndi snretile is-
kil.n ettirilmişken muhacir oldukları it-
tihıızil e kanuni hakları tamlmamakta 
olduğunılan icrayi adaletin ifasr hak-
kında Encüınendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

351/370 Ali Ankara 

352/ 371 Hüseyin Ef. !stanbul 

353/372 Ali R.ıza İzmir 

354/373 lbrahiın Erdoğan Uşak 
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Malfıl olduğundmı ınuaveııet yapdınaısı 

hakkmda .M. NL vekaletinc 
20/V1/ı93ı 

Vazifei asker·iyesiııi ifa ettiğinden eY

velce tesviyeei olarak istihdam edildiği 
Bomonti fabrikasındaki vazifesine alın
nıası hakkında 

Teni komisyonunca üı;üncü defa teni 
edilen meblağdan hissesiniıı verilmesi 

• 

lktısat Hkidctinc 

hakkında Enri.inıeııcleclir. 

Temyiz mahkemesince ınusaddak ililn-
nıucibiııcc matinimnun nıaliyece veril
ınesi ha kkmda Mııliye vel{iUetiııe 

ı 1/VIjı93ı 

355/374 Tahsin Ef. ve ar. Çorum Nahiyelcı-inde tapu dairelerinin ipkası 

356/375 Ahmet Ef. Oltu 

357/376 Ali Ef. Konya 

558/377 Necdet Ef. ve ar. Zon
guldak 

259/378 Faruk Ef. Zonguldak 

hakkında Eııcüıncııdcdiı-. 

Belccliye reisierinin okur yazar olmadı
ğına dair 

Teff.iz suretilc isl<aıı edildiği haneden 
ı;rka ı·ılclığında ıı h:ı ne ı; i ne mukabil bir e,· 
verilmesi hakkında 

Yi.ikı;ek ııı:ıdcıı H' sanayi mektebiniıı 

lfığ·vi dulayısilc tahsillerini ikınal ıçın 

l:lclı,;ikaya izamları hakkında 

Yi.iksck ıııadeıı ve sanayi nıektcbiııin 

lüğTİ dotayısilc tahsillerini ikınal ic;:iıı 

Dclç:ikaya izamları hakkında 

Dahiliye vekilietille 
11/VI/1931 

Dahi liye vekaletiııc 

ı 1/VIjı93ı 

lktısat Yckületiııe 
ll/VIjı93ı 

lktıı;at vekiLI etine 
ll/VIjı93ı 

360/879 Naci Ali Ef. ve ar. Di- .1771 nunııu·alı k:ıııuıHlaıı istifadelerinin 
yarbekir 

361/380 !smail Ef. Gediz 

362/381 Faik lM. Geyve 

363/383 M. Şükrü Ef. Siirt 

364/384 Abclüı-rahınaıı B. Miralay 
Ankara 

temini ha ldunda 
Hacı Memet, F'aik ,.c belediye reisi E
ıııin Be?lerlc bazı kimseler hakkındaki 
vaki şikiiyetlerin müfettiş tarafından 
tah kil< eelilmesi ha k km da 

l~vvclee vermiş olduğu istidasınm ne 
ımıamel e gördüğü hak km da 
B,·vclec vermiş olduğu istidasrmn ııe 

Eııcünıeııdccl ir. 

Dahiliye vekalctiuc 
11/VI/1931 

Karara ı·aptcdilmiştir. 

ıııuamcle gürelüğü hakkında Eııcüıncııdedir. 

ı\ vı-upada geçir·cliği tetkik scyahati 
it; i ıı dokuz g·üıılük yevmiyenin verilmesi 
lıaklmıda M. M. vckılletiııe 

lljVI/1931 



Kayit 
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Arzuhal sahibinin 
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--------

365/385 M. Cevat Ef. İstanbul 

• 
366/386 Cemal Ef. Mtüekait. An

kara 
367/387 Hanife H. M. an isa 
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A ı-z u ha ı hulasasr 
----------------

M.aluliyet maaşınııı teıızil edildiği cihet

le hukukunun muhafazası istir-lıauuna 

dair 

G- 1 V- 1931 ta;ihinde nrrniş o lduğn ıs
tidasına zeyildi ı·. 
Evine girilerek vergi borcuna nınkabil 
eşyasmm haczedildiğinden şikayet 

Muamelesi 

M . M. vekfdetiııe 

li / Vl / 1931 

hanıra mptedilnıiştiı·. 

M.aliye vckfUetine 

1 1/V I/ 1931 

368/388 İsmail Ef. ve ar. Akşehir 1111 ııunıaı-alı kanundan isti fade ettiril

ınel eri lı n kkıııdn Bncüınenciediı-. 

369/389 Behzar H. Adaı1a 

370/390 Hava H. Bartm 

371/391 Nazire H. Alaiye 

372/392 İshaklı nahiyesi heyeti 
ihtiyariyesi 

373/393 Ayvacık karyesi muhtarr 
Ahmet Ef. Saimbeyli 

374/394 İsmail Hakkı Ef. 1zmir 

375/395 Celıllettin Feyy.ıız Ef. İs
tanbul 

F ı:a nsızlnr tarafındnıı lıopsedileıı koca
sun kurtatmak için sarfeelil en paraıun 
kocasmın hapsini saik olaniann cınl[ı-

kiııdan tazmini hakkında Kımı ra raptcdilıniştir. 

Hasan Ef, taı·afrndaıı zaptedil ' ll tarla

larmill iadesi hakkında 

Düşınan tarafıtıt1nıı tahrip ed ilen hane
sine ınnkalıil bir lwn c verilmesi hakkın

da 

Nahiyelcrindcki l fığ , · edileıı tapu nıcınu

riyetinin yeniden ihda sı hakkında 

Devlet Şmasına gönderilmek üzere kay
makamlığa verdiiri istidayı lnıymak:ını 

hıfzettiğ· indeıı şikftyet 

Uayı·i kannnl vazifesinden c;ıkarı l drğın-

Dahiliye velculetiııc 

1 1/ Vl / 1931 

Kanıı·a ı·aptedilıniştir. 

Eııeümcııdecli r. 

Dıılıiliye vckftlctiııc 

11/Vl/1931 

d:ın tekr:ır vazifesine almmnsı hakkında Encüıneııdcdir. 

1926 senesi Edwf bütçe kanununun 9 
uıı cu maddesinin teşkila. tr esasiye kanu-
ıııımın Cı4 üıırii ınac1<1esilc tea ı-uz teşkil 

l'l m ekı-c olduğu ei h ct le bir madde i kanu-
n iye i le tefsir edilmesi hususunun temi

ni rir.:ısına dair E ncümendedi ı-. 

376/396 Fuat Ef. İnebolu 1Rkfııı ettirilmesi istirhanuna d air lJ:ılıiliye vekfıletiııe 
ll / Vf/1931 

377/397 Binbaşı M. Hameli Ef. l\1.eY!cuf kaldığı müddete ait mnaşları-
P. 40. A. 3. T. B. K. nın . ve ı·ilmesi istirhamm;t dair Eııcümcudedir. 

379/400 MahkCımin namına Ömer 
Ef. Elaziz 

1771 nu mn ralr kaııuıida n istifarlcsin iıı 

temini hakkmda 

Bakiyei müddeti cez:ı iyeleı·iııiıı affı 

Eııcüınendedir. 

hakkmda Karara raptedilıııi~tir . 



Kayit 
No. 
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ısım ve adresi 
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380/401 Saim Ef. ve arkadaşları Memlekette bıraktıkları malları kıyme-
Samsun tinin ancak yüzde beş nisbetinde istih

kak tahakkuk ett irilmekte olduğu hak
kında 

381/402 Hakkı Ef. Demirci sabık 
mal müdürü Siirt 

382/403 Ömer onba~r Malatya 

383/404 Hilal Ef. Ankara 

384/405 V el i Ef. 
paşa 

ve ar·. Kemal-

Haksız yere ınemuı·iyetinden ihraç edil
diğinden ya tekaüde sevkedi lmesine ya 
mennn·iyet Yerilmesi hakkmda 
Tekaüt muamelesinin biran evvel intacı 

istir·hanırna dair 

Terkettiği Yakıflara ımıkabil emlak n
ı·ilnıesi hakkında 

Amıutlu kooper·atif şirketi müdür-ü Ali 
Fehmi Beyin tahakkuk eden sui istiml'l
linden dol:ı~vı tecziyesi h n k km da 

385/406 Galip Kemali B. İstımbul <hıyri kanuni tasfiyeye tabi tutulduğuna 

Muamelesi 

lVIaliye \·ekaleti ne 
11 / Vl / 1981 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 
11 /Vl/1931 

Encümeııcledir. 

İktısat vekaletine 
11 /VI/1931 

dair Kanını r:ıptedilmiştil·. 

386/407 Ömer. İstanbul f(enuisine tııhsis edilmiş olaıı hane ufak 
bir hissei şayia ile madam nalyoniye 

387/408 Rifat Ef. Malatya 

emvali metrüke rnüdül'iyetince satıldığı
na dair 

Şurayi De,•letten arzuhal Encünıenine 

gönderilen evrakı hakkında sebkeden 
işaı-a cevab~?n Malatya Defterdarlığın

dan gayri muhik ce vap veı·i ldiği hak-

.Ma li~·e v~?ka l etiııe 

11 / VT/1931 

kında Enciinıendedi ı· . 

388/409 İsmail Hasıuı B. Osma 
niye 

389/410 Refik Mail Ef. Devlet cle
nıiryollal'ı müte ı-cinıi 

390/411 Sabık piyade mülazimi 
Vefik Ef. 

391/ 412 Hamide H . İsüınbul 

talepnameler-de muharı·er matlubatlarr-
ııa göre % 20 veri lmesi icap ederken 
yür.de oıı niRhetiııde teıızi l edildiği hak
kıııcla 

:En•elee nnniş olduğu arzuhalinin ııe 

muamele g-ördüğü hakkında 
Bursa divanı harbi örfisi kararile mah
rum edild i ği rütbes inin iadesi istirhamr
ııa dair 

Zevcindeıı tahsis edilen maaşın azlığı 

dolayısite iskanının temini istirhamma 
dair· 

392/413 Mustafa Şükrü Ef. Ada- Altıııcı kolordu ümeı·a Ye zalıitan eliva-
na m hadıiıı cc hakkında ittihaz olunan ka

nıı·m lehine ait maddelerinin tatbikr is-

Ma 1 iye veka l etiııe 
1 1/VT/1931 

Encünıendedir. 

Enciimendedir. 

Dahiliye vekaletine 
13/ Vl / 1931 . 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve 'iıdresi 

393/414 Zeki E!. İstanbul 

394/415 Ferhat Ef. Adana 

395/416 Şemşik karyesi muhtarr 
Memet Ef. 

396/417 Yakup Ef. Ayanerk 

397/418 Binbaşı Fuat Ef. 

398/419 Birinci müla.zim Sami 
Ef. Ergani 

399/420 Molla Şerefoğlu Rifat 
Ef. Yozgat 

400/421 Bekir Ef. Kur ku tel i 

401/422 Mahir E{ Adana 

•02/423 Gani Ef. Anamur 

403/424 Ferit İhsan Ef. Yozgat 

404/425 Haşim Ef. Çorum 

405/426 Osman Ef. Bursa 
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tirharnma dair 

Büyük Erkan'r Harbiyei umumiye Reis
liğinin M. M. vekaletiııe yazılan tezke
resile de teyit edilmiş olan mağduriye-

Mu:ıınele.;i 

Dahiliye yeJQ'ıl~tine 
13/VT/ 1931 

tinin telansi istirhamına dair ElıcünH'luieilit·. 

Arzuhal Encümenince derdesti tetkik 
ist.idasr muanwlesinin biran evvel inta<} 
ve kendisine tebliği istirhamına dair Bncümendemr. 

Nahiyeleri tapu memurluğunun lağve-
dilmemesi hakklnda Encümendedir. 
Belediyece tahsis edilen maaşın tezyidi 
hakkmda Karara raptedilmiştir 
Kanuni ve sıhhi esbap olmadiğı halde 
tekaüde sevkedilmiş olduğundan telafi-
siJe icr.ayi adnlet buyrulması hakkında Encümendedir. 

Ma.fCYk amir-i haysiyetini izaleye çalış-
makta olduklai'IIıdan muhafmmi huku-
ku istirhamına dair Eııcümendedir. 

8 taksitte emYali metrukeden · satın al-
dığı hanenin taksit müddetinin· kanunu 
ahir mucibince on iki seneye ibiağının 
icap edtıılere tebliği hakklnda Encüınendedir. 

S:ıyım nrgisinin 
rilmesi hakkında 

haddi Hiyikına indi-

Nahiyeleri.ndeki tapn daires inin l ağve-

Bütçe J+nci:inıenin-e 
13/VI/ 1931 

dilmemesi hakkında Encüıhendedir. 

Orman idaresite aralarmdaki münazaalr 
kereste haldaııda mahkemeden aldığı 

ilfunm infazı lıakkında 

Yunanistanda kalan ve tevarüs suretile 
u~desine intikal eden emlak, akar ve 
araziye mukabil istihkak verilmesi 
ha ldunda 

Harp malulü olduğu cihetle maaş tahsi
si hakkındaki müracaatrna henüz cevap 
verilmediğine dair 

Tapu memurluğundan aidatla sebkeden 
mücldcti hizmetinin bilfiil hidemattan 
addedilmcsi istirhamma dair 

Enci.i.ınendedıi r. 

Mal iye v~ka1etine 
13/VI/1931 

Maliye vekaletine 
13/Vl/1'931 

M. M. vekaletiııe 

.1'3/VI/1931 
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406/427 İbrahim Ef. Muradiye 

407/428 Kıdemli yüzbaşı Ziya Ef. 
Ankara 

408/429 Faik Ef. Ankara 

409/430 Asiye H. Bursa 

410/431 Ramazan Ef. Siverek 

411/432 Ziya Ef. Karaköse 

412/433 Hacıoğlu Okkaç Ef. ve 
ar. Maraş 

413/434 · Ömer Ef. Akçaabat 

414/435 Seymenoğlu Ali El. ve 
ar. Sürmene 

415/436 Ahmet Ef. Kars 

416/438 Kızılcadan Ömer O. Hü
seyin. Kemalpaşa 

417/439 Hulôsi Ef. Kony~ı 
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~ı\rzuhal.hu Hisası 

On iki bin lira kıymetirrdeki 640 res ko
yuııları İr::ın eşkiyası ta.ı·afından İran 
d ah il ine götürülerek gasbedilen ve me
murlarr tarafından taksim edi l miş bulu
nı1n hukulnuıun muhafazası hakkında 

Ya tayyarecilikte ipkasım veya ikra
miye verilerek vazifesine nihayet ver·il
ınesi hakkında 

Y edindeki beyanname! er· i nınkabili em
lak verilmesi hakkında 

Ziraat Bankasınca ınükerreı· tahsil edi
len mehlağrn iade edjlınesi hakkmda 

Hayvan bedel~~rinden alacaklı olduğu 

cihetle evrakının tasfiye komisyonundan 
biran 0vvel intaç ettirilmesi hakkmda 

Tevzi edilen arazinin istirdat edilmesi 
mağduriyetlerini mucip olduğundan vi
kaye edilmeleri hakkında 

Mahkumiyetlerinin affı hakkmda 

Tütünlerirün kaçak diye inhisar idare
si nce ttıtulduğundan mağduriyetine 

ıu eydan verilmemesi hakkında 

Düşman tarafından ihrak ve tahrip edi
len emlaklerine mukabil emlaki metru
keden emlak verilmesi hakkında 

HarcrraJmun biran evvel verilmesi hak
kında 

Bir ay sonra almacak mahsulü 3000 lira 
olan bağla·n 1800 liraya bor·çlnya ihale 
edilmekte olduğuna dair· 

Tarihi azlinclen mazuliyet rnaaşı tabsisi 
içiıı müracaat ettiği tarih arasında ge-
t;eıı müddete ait nıaa.şı verilmernekte 

M.tııımclesi 

Hariciye vekaletine 
13/ Vl / 1931 

:Mı~ liye vekaletine 
13/VJ/1931 

~-!aliye vekalet .ine 
13/Vl/193.1 

İktısat vekaletine 
13; V lj1931 

Maliye vekaletiııe 

13/V[/1931 

Maliye vekilietin 
13/VI/1931 

Karara raptedilmiştir . 

Maliye vekiHetiııe 

13/VI/ 1931 

Maliye vekfdetine 
13/Vl/ 1931 

.Adliye vekfıletine 
13/VT/ 1931 

Enciiıuendedir . 

olduğu hakkında Encümendedir. 
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418/440 İbrahim Ef. ve ar. Sıvas Borçlanma kanununa tevfikı·w Sıvas 
tevzii n nı zi komisyonunca Yerilen arazi
ııiıı istirdadr cihetiııe gidilmemesi hak
kında 

419/441 Arpacızade Hacı Ahmet 
B. ve ar. Afyon 

420/442 Fehmi Ef. İzmir 

Ağn::ım ı-esnıınm tenzili hakkında 

21 senelik hizmetine mukahil ikramiye 
ile taltifi hakkında 

421/443 M. Hilmi Ef. ve ar. Ma- M.ahkuıııiyetleriııiıı affı hakkınlla 

ni sa 

422/444 Baha Ef. Yozgat 

423/445 M. Sait Ef. İstanbul 

424/446 Remzi Ef. ve ar. Edirne 
"425/447 Avni Ali Ef. İznik 

426/437 M. Lfıtfi Ef. Giresun 

4c27/448 Alioğlu Hüseyin Ef. An
kara 

428/449 M. Nuri Ef. İstanbul 

Yozgat isyamnda gasbolunan enıva line 

· ımıkabil emlaki metrukcden hir hane ve
ı·ilmcsi haklanda 

istanbul ikiıı c;,i, ti car et dairesinin 26/ 1345 
numaralı ilamını icraen t enfiz edeceği 

sr.r·a.da vaki olan tehiı·in nıağduriyetini 

ınucip olduğuna dııi ı · 

MahkCımiyeilcı·iııiıı affı hakkında 

Hakim hakkmda takibat icrası için bir 
müfettiş gönderilmesi istirhamrna dair 

Evvelce vermiş olduğu istid11smm ne 
muamele gördüğü hakkında 

Akköprü civarındaki barakalarnun be
lediyece yrktırrlmaınasr istirhamına dair 

H<' ycti mahsusa kararile hidematı dev
letten çıkarılmış bulunduğundan husu
s! müessese ve şirketlerde i ş vermedik-

M nameles i 

Dahiliye vekaletine 
13/ VJ / 1931 
Bütçe Encüıneniııe 
13/Vl / 1931 

:Maliye vekilietine 
13/Vl/1931 
Karara raptedilıniştiı-. 

Dahiliye vekiiletiııc 

13/ V[/193.1 

Adii ye vekaletiııe 
13/Vl/1931 
Ka eaı-a nıptedilmiştir 

Adiiye vekilietine 
13/ Vl/ 1931 

Kaı·aı·a r·aptedilmiştir. 

Dahiliye vel<flletiııe 

16/VI/1931 

lerine dair Bncümendediı·. 

429/450 Mahkumlar narnma Ö
mer Ef. Gönen 

430/451 Hulftsi Ef. İstanbul 

431/452 Refael kardaşyan Ef. İs
tanbul 

432/453 İbrahim Ef. Kemaliye 

Mahki:ımiyetlerinin affı istiı·hamma daiı· Adiiye veka letine 

Hakim Mekki Bey aleyhinde açtığı nıü
tekabil davayı Adiiye veka,Jetinin vazi-

15/Vl / 1931 

fedar mahkemelere vermediği hakmda Adiiye vekaletiııe 

15/ Vl/ 1931 

Evvelce vermiş olduğu istidasrnnı ne 
muamele gördüğü hakkında Encümendcdir. 

Enrelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında Encüıııeııdcdir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4:33/454 Lı1tfi Ef. !stanbul 
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Arımhal huHisası 

Menemen örfi clivam harbince veeilen 
lıiı· sene ağır · hapis cezasmın iaclc i mu
hakeme suretilf• tekrar rüyet edilm esi 

Muamelesi 

hakkmda Bııcünıeııdediı·. 

434/455 H. Fehmi Ef. ve ar·. Gazi 
Antep 

435/456 Gemlik ziraat odası reisi 
Mustafa B. ve ar. 

I 711 numaralı kanunda n istifacleleı· inin 

temini hııkkrıttlıı 

1\öyleriııde c;ıkan alçı taşlantım !stan
bul ı;imeııto falıı·ikalaı·ı taeafınclan satm 
alınmasıımı temini ile ocaklaeınm ka
patılmasına mııhal verilmemesi hak-

Dahil iye ve kal et i ne 

I5/Vlj 1!J01 

kmda ' ""'·~~ Bncümenclediı·. 

436/457 Emine H. Uzunköprü lska.n suı·eti l e verilip bilahaı·e haşkala-

rma ten~i edi len emlak ve arazinin iade-
si ha k km da 

437/458 Ahmet Taeettin B. Güm- ~ig·ortat:ılık t et kik heyet ini bilahakkı 

rükçüzade. !stanbul huzur tüccar aza olarak tayinini veya 
sigor-ta tarifesinin meccanen veya bila 
bedel t etkikatıııııı kendisi tar<ıfındım 

.Yapılması hakkında 

438/459 Müslim Ef. ve ar. Kay
serı 

439/460 Memet Ef. ve ar. Konya 

440/461 Lozafer H. Sanısun 

441/462 Meınet Ef. Elaziz 

1771 nnnıar·alı kanundan istifadelerinin 
temini hakkında 

lski\n ettirilmeı:;i istirhamına dair 

Mülkleı·iııiıı iadesi istirhıımına dair 

Mazuliyet ınaaşı tahsis muamelesinin 
yaprlmasr hakkıııda 

442/463 Bozüyüklü Memet Ef. ve Malıküıniyetleı·iııiıı affı hakkıııda 

ar. Bilecik 

443/464 Hüseyin Ef. Antalya 

444/465 A. Cevdet Ef. ve ar. İz
mır 

4:45/466 Odabaşı heyeti ihtiyari
yesi 

l\tleclifo!i umumi' ve eııcümeni vilayet dai
mi azalıkl armdan hizmetinin nazan iti
bar·e alınarak tekaüt olmasr keyfiyetinin 
temini hakkında 

Muhasebei umumiye memurlarmm te
lmütlüklerirıe dail' kanunun biran evvel 
kabnlü hakkında 

V ergi! erinin t enzili hak k mda 

Dahiliye vekılletiııe 
15/ Vl j 19:31 

İktısat veka l etiııc 
15/V I/ 1931 

Dahiliye vekaletine 
15/VI/ 1931 

Dahiliye vekaletiııe 
15/VI/ 1931 

Dahiliye vekılletiııe 

15/ VI/ 1931 

Dahiliye nka l etiııe 

15/Vl/ lnı 

Adiiye vekii letine 
15/ \'1 / 1931 

1\la 1 iyf' nk~ı l etine 

15/V l/ 1931 

Vahiliy~ vekilietine 
15/VI/ 1931 

Encüınendcdir . 

• 



Kayit 
No. 

Arzulial sahibinin 
isim ve adresi 

446/467 Türkiye Tiftik Cemiyeti 
Reis V ekili İ. Kemal B. 

447/468 Niyazi Ef. ve ar. Bafra 

448/469 Memet E:f. Uşak 

449/470 Zülfü Ef. ve ar. Ordu 

450/471 Mustafa Vasfi Ef. İstan
köy 

451/472 Ferit Ef. Aydın 

452/473 M. Rasim Ef. ve ar. İs
tanbul. Ziraat bankası 

memurları 

453/475 Mitat Ef. Ankara 

454/477 Şaban Ef. Gazi Antep 

455/478 Babuşlu Mustafa Ef. ve 
ar. Kemalpaşa 

456/479 Nedim Ef. ve ar. Diyar
bekir 

457/480 Salih Ef. Yozgat 

458/481 Yusuf Ef. ve ar. İzmir 

459/482 Emvali nıetruke borçlu
ları narnma eczacı Alıdül
vehap B. kardeşi. Kırşe
hir 

460/483 M. Ali Ef. İzmir 

461/485 Kars vilayeti sabık mü
hendisi Ağa bey Ef. 
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Aı·zuha) hula.sası 

Tiftik cemiyetinin menafii umumiyeye 
hadim cemiyetler ıneyanına ithali için 
bir karaı· ittihaz buyrulması hqkkmda 
1771 numaralı kanundan istifadelerinin 
temini hakkında 

Ruhsatı resnüye ile işlediği alçı madenL 
nin daha fenni işletilebilmesi için bir 
miktar avans verilmesi hakkında 
İskan ettirilmesi hakkında 

Müddeti hizmeti 25 seneyi mütecaviz bu
lıınduğndan tekaüt muamelesinin icrası 
hakkında 

Düşman tarafından yakılan ve yıkılan 

Karara raptedilmiştir. 

Er.ıeünıendeclir. 

Encünıeııcleclir. 

Dahiliye vekaletine 
15/ VI/ 1931 

Dahiliye ve.kaletine 
15/VI/ 19:31 

evlerine mukabü ev verilmesi hakkında Encümendedir. 

Ziraat Bankası menıurlarına verilecek 
olan 10 senelik istihkaklarından kazanç 
vergisi kesilmemesi hakkında 
Yeni tekaüt kanununa göre maaşının 
tashihi hakkında 
1441 numaralı af kanunu mucibince 
tahliyesi hakkında 

İcra ve iflas kanununa borçtan dolayı 
hapsin iadesine dair bir madde imve 
edilmesi hakkında 
Ziraat Bankasma olan borçlarnun bit· 
kaç sene zarfında taksitle tediye edil
mesi hakkında 
Şehit olan pederinden tahsis edilen ma
aşın verilmesi hakkında 

Talep edilen tarik bedeli naktisi hak
kında ·bir karar ittibazı hakkında 

Emvali metrukeye olan taksit borçları
mn bir sene tecili hakkında 

1771 nuruaralı kanundaıt istifadelerinin 
temini hakkında 

'l'asfiye kar·arrnm refile tekrar vazifeye 
alınması hakkında 

Encümendedie. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vek3ıletine 
16/VI/1931 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 
16/Vl/1931 

Maliye vekaletine 
16/ VI/1931 

Dahiliye veka1etine 
16/VI/1931 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

462/486 Osman Ef. Bursa 
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Arzuhal hulasası 

Hazineye oları aşar borcundan dolayı 

ahzedilen mehlağın affı il iadesi hak
kında 

463/487 Ömer Fevzi Ef. İstanbul Günuük resmi vererek evvelce nakletti
ği halılarını Londradan tekra.r getiri L
diği cihetle tekrar gümrük resmi talep 

Mmıınelerıi 

M al iye vekftlet!iıne 

20/ VI/ 1931 

edi ldiğinden şikayet Erıcüınendedir. 

464/488 Noman Ef. Bayburt 

465/489 Memet Ef. Fatsa 

466/490 Piriştineli Ayet Ef. ve 
ar. Maydos 

467/491 Rize hapishanesi mah
kumları narnma Zeki 

468/492 İbrahim Ef. Istanbul. E
renköy 

469/493 Hüseyin Turgut Ef. Zon
guldak 

470/494 Hüseyin ağa Ef. Çanak
kale 

471/495 Sami Ef. Kırşehir 

Ecdadmdaıı teselsülen intikal eden de-
ğirınenin eınvali metruke naınma ithal 
edilmemesi hakkında 

Ünye ceza mahkemesince hakkında ve
rilen kararm eelbile tetkiki hakkında 
Maytlosta iski1 ıı ettirilıneleri hakkmda 

Ma1ıkı1m.iyetlerinin affı hakkında 

Heyeti m;ıhımsaca hakkında verilen ka
rar-m affine dair 
Hukuku meınnuasımn iadesine dair . 
Heyeti mahsusaca hakkında verilen ka
rarın refi hakkında 
Tasfiyeye tabi tutulduğundan Devlet 
Ştırasındaki 362 numaralı evrakınm tet-
Jcikile mağdnriyetine meydan verilme
ınesi hakkında 

472/496 Mürnin Ef. Ereğli. Konya 1771 numaralı kanundan istifade etti-

473/497 Zekiye H. ve evlatları. 

İstanbul 

474/498 Mustafa Ef. Bursa 

475/499 Rukiye H. Drama 

ı·ilme lerine dair 

Mühadeleye tabi olup ll 600 liralık kry
metiıı 26 252 liraya iblağma ve dosyala
rından zayi olan bazı vesaikin buldurul
ması hakkmda 

J( e ıırlilerine veriten arsa üzerine yaptır- · 
dıkları düka.na iskanca kız kardeşleri
nin de lıissedar ettirilmesi hakkında 

Maliye vekıl.letine 

20jVlf1!l31 

. Karara raptedilmişti.r. 
Dahiliye vekaletine 
20/VI/1931 

Knr:ıra raptedilnıiştir. 

Kar:ıra raptedjlmiştir. 

Enciiınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekilietine 
20/Vl/ 1931 

Maliye vekaletine 
20/Vl/1931 

Dahiliye vekaletine 
20/ Vl/1931 

Türkiyeye gelmelerine müsaade edilme
si hakkında Dahiliye ve.kaletine 

21/ VI/ 1931 
476/500 Adem Ef. ve ar. Kayseri Aşar bor~larmm sureti mahsubuna dair Maliye vekaletine 

20/VI/1931 
477/501 Yunus Ef. Elaziz Haı·cınılıınrn itusı hakkında Adiiye vekaletine 

1~/VII/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4 78/502 Çoşkun Ef. Amasya 

479/503 Gani Ef. Anaınor. 

480/504 İhsan Ef. Mardin 

481/505 Mustafa Ef. Tekiı·dağ. 

482/506 Tevfik Ef. Bor 

483/507 Yaı,ar E:f. Keşan 

484/508 Halil Ef. İstanbul 

485/509 Mlıstııfa Ef. Sıındıklı 

486/510 Suzi Ef. Sıvas 
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Arzuhal hulasası 

1711 numaralı kanundatı istifade ettiril-
• ınesi h:ı kkıntla 

Eenelce veı·miş olduğu i stidasmın ne 
muamele g-ördügü hakkında 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muame le u·öl'Clüğü hakkında 

Ar:rk maaşlannın itası hakkmdı:ı 

Evvclce yer·ıııiş olduğu istidasrna rap
icdilmek üzere uör·t adet vesaik 
RnrclcL' Yermiş olduğu istidasımn ne nın
amele gürelüğü haklunda 

J<}yyelcc vermiş oluuğu istidasmın ne mu
amele g-iirdüğü. hakkında 
Ilazineden alacağının naktcıı ita edil
mesi istirhamıııa dair 

2738 kuruş tckai.idiyesiııin hizmetlerine 

Muamelesi 

Encü.menclf:'dir . 

Encümencledir. 

Eııcümendedir. 

Eneümencledir. 

Eııcünıendedir. 

Encümendedir. 

Eııci.imendedit·. 

M.aliye veka letine 

5/ VI/1931 

mukabil iki bt lı esap edilmesi hakkrııda M. M. vekaletirıe 

20/ VT/ 1931 

487/511 İbrahim Ef. ve ;u. Söke 1771 ııuman~ lı kanundan istifadelerinin 

488/512 Suat Remzi Ef. Yugos
lavya 

489/514 Mahir Ef. Tokat 

• t emini hakkında J<~ncümendedir. 

Evvelce vermi ş olduğu istidasının ııc m n-
amele g-ör·düğü hakkında Jüırara nıptedilıniştir·. 

'I' c<ıdül kanıınnna mız::ıran derece farlu -
ıırıı itası hakkında Encünıeııdedir. 

490/515 İsmail Ef. ve ar·. Samsun 1171 ııumanılş kanundan istifadelerinin 

491/516 Riza Ef. Sıvas 

492/517 Sait Ef. Gereze 

493/518 Hurşit Ef. Kırkağaç 

iemini hakkında 
)lünasip ],ir ınenıtll'iyet e tayini hakkm

da 

Tütün inhisar idaresince t;n·lıedilen 

tezayı ııaktinin affı hakkında 

ls ka n edildiği haneden çrka ı·ılmak su
retilf:' ınağdnı· edildiği hakkında 

494/519 Mustafaoğlu Hıdır Ef. JHndar·malar· 1 a rafmdun bi Iii tetkik ka-
E laz iz 

495/520 Nuri Ef. İstanlnıl 

496/521 Harnit Ef. Midyat 

çak olm·ak yazr lan ağnam resminin hi
Jafr hakikat olduğundan tashihi eihetine 
g-idilmesine tlair 

]~vvelee Ht·rııış o lduğu istidnsımn ne 
ıııuaıııele gördüğü hakkrnda 

Hududu milli h<ıricine <;rkanlınaınası 

istirhaııuıı11 tla.i ı · 

Encümeudedir. 

Encümeııdedir. 

Maliye vekaletiııe 

20/ YI / 1931 

Maliye vekaletine 

20/Vl/1931 

Da hi! iye vekaletine 
20/Vl/1931 

Eııcünıendedir. 

Encümeudedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

497/523 ~eınet ldnstafa 
Siverek 

498/524 Recep Ef. Keşan 

499/525 Hüseyin Ef. Keşan 

500/526 Hasan Ef. Keşan 

501/527 Zühtü Ef. ~ardiıı 

ve ar. 

502/528 Osman Ef. ve ar. Sıvas 

503/529 Ahmet Ef. Muğla 

504/530 Etem usta. Manavgat 

505/531 Ahmet Fahri Ef. Adapa
zarı 

506/532 Döşemecizade M. Reşit 

Ef. İstanbul 
507/522 Cevdet Ef. Ankara 

508/533 Reşit Ef. Aydın ,. 

509/534 Emin Ef. Kastamonu 
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~\rzuhal hulasasr 

Odabaşı ve aıncıızadeleri Hıdıroğnllar·ııı
mıı yaptıkları ciııayetlerclcıı cloluyı ka
nuni tal-ibat yapılması hakkında 

1771 nuınaralı kanundan ist ifade etti-

l\!Iuaıııel esi 

Dnhiliyc vekiLietine 
22/ VT/ 1!)31 

rilmeleri istir·hııınına dair Eııcüıııem1edir. 

1771 ııuınn r·alı bınunun lıahşet tiği müd-
det za l'fmcla iska.n muamelesi ni n bi mn 
evvel yapılması istirhaınma dair 

J 771 ııuııı ; ı r;ı lı kammnıı iskan lı akkıw1a 

tay i n edi 1 c ıı ın üüdet i hul ül ettiğinden 

iskJn ıııwımeleleriııin biran evvel yııpıl
ması hakluııda 

Enısali tcl'fi ettiğinden nasıp nıuam clesi

ııiıı t:ıslıilıi ilc tel'fi ettirilmesi lıaklunc1 a 

B(m;laııma kanunu mucilıinC' e arazi tev
ziinc heyeti idal'ccc ıuani olnııduğu hak

krııda 

Drılıiliyc nkaletine 
22/ \'T/ 1 931 

Eııeünıcııdec1ir. 

)1. M. veidletiııe 

~2/ Vf/1!)31 

Dahi liye Yckftlcti nc 
22/ VI/ 193:1 

.i\lah klırni,v cti ll i ll , a ffı i st irlıaımııa dair Kara r u nı ptrd il mi~ti r. 

1\lilll müendelec1e Deıuirci Efenin maı
yetiııdeki efeada nrdiği ekmek bedeli 
olan 2078 liranın tesviyesi istirhaınına 

daie Bıı eüınrııdcdir. 

Müteral\.im maaş n iluamiyesiııin itasr 
hakimıda t~ııcümcndcdil'. 

.Ev vclce vermiş olduğu istidasrnııı ııc 

muaın('le görelüğü hakkında ]~ıı eüınendmlir. 

Sic illinin tctkikile tekaütlüğünün refi 
hakkında Eııcüıuendedir. 

Dinııır lı arpı;e verilen kanınn refile lıi-

Jematr devlette istihdamı hakluııda bir 
karar ittihazr hakkında 

Sefeı·lıcrl ik esııasnıdıı Milli M.üclııfa;ıya 

wrdiğ·i eşya bedelinin tesviyesi hııkkııı

da 

J~ıırüınended ir . 

l\1. l\1. ' e kaleti ne 
22/ VL/ 1931 

510/536 Halim Ef. ve ar. İstanbul Liman şirketi tarafından krına fissabı k 
;ıyltkla istihdam edilmeleri hakkmJa lktısat Yekaletiııe 

23/Vl/1931 

511/537 Rüştü Ef. Soma hapisha- 1\la hkünıiyetinin affı ' lınkkrnra 

nesinde 
Adliye vekaJetiııe 
23/Vİ/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

512/538 Kozan ahalisinden Dede
zade Memet Ef. ve ar. 

513/539 Mütekaidin mutemediHa
cı Riza Ef. İbradi 

pl4/540 Y. Ziya Ef. İstanbul 

515/541 Üskü.bi muhtarı Deli Mu
toğlu Ahmet Ef. ve ar. 
Dücze 

516/542Hasan Ef. Urfa 

517/543 Cemile H. İstanbul 

518/544 Gürün hapisleri narnma 
Memet Ef. 

519/545 Durmuş Ef. Ankara ha
pishanesin!le 

520/546 Hacı Atıf Ef. Ankara ha
pishanesinde 

521/547 Rifat Ef. Palo 
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Arzuhal hulasası 

Alemleketleri civaı-ında ierayi şekavet 
cdeıı leri n imhası lıakkrnda 

lVlüterakinı ınaaşlarınll1 biran evvel tes
Yi,rcsi hakkında 

Tekaüdc sevkcdilnıiyeı·ek binbaşılılda 

istihdam edilmesi hakkında 

·· skübi ve nıülhakatı köyleri n lağve~il
ıniş olan iııhisar memurluğuııuıı ipkası 

hakkında 

Bvkaf idaresince vakıflarına vaki gayri 
k;ı ının) müdalı alenin meni hakkında 

Hududu milli ha ei cine çıkal'llan zevcinin 
gelmesine müsaade edilmesi hakkında 
Mahkfuniyetleriniu affı hakkında 

Mahkuıniyetleriııiıı affı hakkında 

Menemen divaııı luıı·bince mahkum edi
len oğlunun malıkumiyetinin affi hak
kında 

İki amucası oğlunu ve diğer akrabala
rını katıedenlerle miişevvikinin derdcsti 
hakkmda 

Kazalarmda orta mektcp açılması hak-

Muamelesi 

Dahiliye vekıllctiuc 
23/Vl/1931 
19 /V II/1931 

Maliye vekaletinc 
2:3/Vl/ J 931 

M. M. vekalctiıw 
23/Vl/1931 

Maliye veka.lctinc 
23/VI/1931 

:J<-:vkaf U. M. 
23/VI/1931 

Encümeııdedir. 

Encümendedir. 

Adiiye vekilietine 
24/VI/ 1931 

Eııcümcndedir. 

Dahiliye vekaletine 
23/VI/1931 

522/5~8 Develi C. H. F. R. Yaşar 
B. ve ar. kında Maarif vekaletine 

., 23/VI/1931 
523/549 Hali l Ef. Bayburt 1adei memuriyeti ve yahut evraklarının · 

mehakinıi nizamiyeye tevdii hakimıda Encünıendedit·. 

524/550 M. Arif Ef. Gazi Antep Bvvelce vermiş olduğu istidasnun ne 
muamele gördüğü hakkmd.a Enciimcnd.cdir. 

525/551 Memet Bahattin B. An- Tekaüt muamelesi hakkında Divanr Mu-
kara Diyanet işleri mü- hasebah;a ittihnz olunan kaı·ar mağdu-

şavere azasmdan riyetini mucip olduğundan hukukunun 
muhafazası istirhamma dair 

526/552 l\1. Şevket Ef. Ankara Verilen kararın refile iadei nıeınuriyeti 
hakkmda 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. vekaletine 
22/VII/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

527/553 M ahir Ef. İstanbul 

528/554 Mustafa Ef. Ve?.irköprü 

529/555 Hüseyin Avni Ef. ve aı· . 

Bafra 
530/556 A. Nedim Ef. Erzunun 
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Ai' nı ha 1 hulasasr 

Fazla olan kazanç vergisinin iadesi bak
kında 

Ai·azisine tarhedilen vc:>ı·g-isinin lınddi lii

y ikma tenzili hakkında 

1771 numaralı kanundan istifaelelerinin 
temini hakkında 
Polislikten terkini kaydi hakkında veri-
len karar·rn ı·efine ve huknkunun mn-

M: namelesi 

Mal iye vekfilctine 
27/ VI/1931 

Maliye vekilletine 
27/ VI/1931 

Encümendediı·. 

. hafazasına dair Encümencledir·. 
53)/557 Fatma H. ve ar. Kayseri 1771 numaralı kanundmı istifadelerinin 

532/558 Aliçelebioğlu Ahmet Rf. 
Inebolu 

533/559 Şeınsettin Ef. Keşan 
534/560 Faik Ef. Tekirdağ 

535/561 Niyazi Ef. ve ar. Çeşme 

536/564 Ali Ef. Bursa 

537/565 Necip Ef. ve ar. Kütahya 

538/566 M. Kemal Ef. !stanbııl 

539/567 Ttem Ef. Gemlik 

540/562 Akif Ef. Elaziz 

541/568 Memet Ef. 8. K. O. ls. 
Yzb. 

temini hakkında 

Hnrpte malül olduğund:ın derece üzeı·i
ne tekaüt maaşr tahsis eelilmesi hak-

Dahiliye vekilietine 
27/VI/1931 

kında Encümendedir. 
Avukatlıktan menedilmemesi hakkmda Encümendedir. 
1771 numaralı kanundan istifade ettiril-
mesi hakkında 

1771 numarah kanundan istifadelerinin 
temini hakkında 
İskan ettirilmesi ve emsaline olan lutüf
tan kendisinin de istifade ettirilmesi 
hakkında 

'rtitün c-ezayi naktisiııe malık"Cıın olduk
lanndan af V<' teeil edilmelm·i hakkında 

Yeni tekaüt kanunu mucibince maaş 

tahsisi hakkında 

Memur olduğundan oğlunun But'sa lise
sine meccanen yerleştirilmesi hakkmda 
Tekaüt muamelesinde yapılan muhalifi 
kanun muamelenin tashihi hakkında 
Siciilen tekaüde sevkedildiğinden lıukn
kumm vi kayesine . dair 

Dahiliye vekaletine 
27/ VT/1931 

En<>ümcndedi r·. 

Dahiliye vekaletine 
27/ VI/1931 

Maliye vekaJetine 
27/ VI/ 1931 

Eneümendedir. 

En c üm en d ed i ı · . 

Karara raptedilı~ıiştir·. 

Encümencled ir. 

542/569 A. Akif Ef. ve ar. lstan- Haklarında diğer iııhisaı· memurlarma 
bul. Müskirat inhisarr tatbik <>dilen ınuaıneleııin tatbik edilm e-
memurlarmdan 

543/571 Salih Ef. ve ar. Burdur 

si veya iknımiye vNilınesi hakkında 

930 dan beı·i alıp sattıklan ve bedeli 
tayfalara taksim edilerek tamamen sar
fedilmiş olan süngerler için Manisa ma
liyesince yüzde ] 2 resim istifasma te-

Maliye vekaletine 
27/Vf/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

544/572 Nazım Ef. İst anlml 
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Ar·znhal hnlasasr 

şehhiis edildi ği lıa kkıncla 

Evvelce vermiş olduğu 165/5054 nnına
L·a lı arzuhalinin ne muamele görelüğü 

Mıı:ııııelcsi 

Maliye Yekil lct in e 
27/VT/19:11 

lıa k km da 1~ ıı c i_i nı rııtl rd i ı· . 

545/573 Abclülkeı·inı Ef. Akhisar lskilımıa tahsis edilen emiakin tapnsu-
nun verilmesi hakkında Dahil iyr n·kil lctint• 

21/Vl / 1931 

546/574 Erzunnnlu Rifat oğlu Su lh hukuk hakimi hakkındn şikayet Eııci.iııırndrdiı·. 

Vehbi. Malatya 

547/575 Esat Hameli Ef. Çankırı 1' ;ısl'iyc kaı·aı·ının refilr i:ıdei nıcmuriye- Enriinı e ııriNlil'. 

tine dair· 
548/576 Hacı Kuzu Ef. ve :ır. Muzhatası mnhteviya.tınnnı altın ra.yici 

Terme üzeri nden hıı.zinece tesviye edilmesi ne 
dair Encüınenclcdir. 

549/577 İbrahim Ef. Ordu tskaıı smetile nl'i lip istiı·dat edilen 
hah~e ve tarlasının iadesine dair 

550/578 Yusuf Ef. Onhaşr. Ordu tskan suretile veı·ilip istiı·dat edilen bah
c:esinin iadesi hakkında 

551/579 Necmettin Ef. ve a. Kon- Ziraat hnnkasnın olnn borçlarrmn eylfıJ 
ya 

552/580 Fauk Ef. 'l'alas 

nihayetine kı.ıclar tecili hnkkında 

lstiklal muharebesinde ana vatandan fi
rıı.r eden Meınet Efendinin belediye reis
liğincle istihdam oluıımamasına dair 

553/581 Kazrın Ef. ve ::ır . O. An- Jlll ıınıııar·n lı knııuııclaıı istifadelerine 

D n h i 1 iye \ 'C kilJeti ııe . 
27/Vl/1931 

Dahiliye vekaletiıır 

27/ V / 1931 

İktısa t nki'detine 

27/ Vf/ 19!31 

Dahiliye vC'knlctiııe 

27/VT/1931 

tep Llnir Dahiliye vekfdetiııf' 
27/VI/l!:l31 

554/582 Osnı::ın Nuri Ef. lzmit 

555/583 Faham Pş. kerimesi Na
ciye H. Ankarn 

556/584 Dursun Ef. EHiziz 
557/585 Kadri Ef. Ankara 

558/586 Niyazi Ef. Ankara 

İ s ldlıı edilmediğinden ve 28 senelik ha
yııt r ınemuriyetiııe ımıkabil on b eş gün
lük lıir ~F'Ymiye ile ınrınuriyetteıı çrka
nl chğnıclan şikayet 

Bvnlce Yermiş olduğu isticlasmın ne 

Eıı c iiınrncledir. · 

muamele - gördüğü hakkında Karaı·a rnptedilıniştir 

Po lisliğ'e t ek rar alınmasına dair Encüınenclediı·. 

Evvelc evermiş olduğu istidasrnın ne 
ın namele gördüğü ha kkmda Enciimeııcledir. 

Münasip lıir· ,·a zifeye alınmasına dair Kararıı raptedilmiştit· 

559/587 Hasan Efendi. Eskişehir Tevzi olunacak arazi iç in biı· memu~· iza
m r \'e mütegallihr nin bu ışe karrştrnl

ınamasına dair Enrüınendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi 

560/589 Hasibe H. Bursa 
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Arzuhal hulasası 

$ehi t olan kocasmclnıı tahsiR olunan m:ı
:ışın il asına dair . 

561/590 Halil Ef. ve ar. Samsun 1771. ıınınar:ılı k aınıııdaıı istifadelerinin 

l'ıhıamelesl 

29/Vl/1931 
NfaliyP vekfdetine 

teminine dair· Eııcünwıırlı'c1ir. 

562/591 İbrahim Ef. Kayseri 

563/592 Memet Reşit Ef. Urfa 

564/593 Ahmet Çavuş. Çeşme 

565/594 Ragıp Rf. İstanbul 

566/595 Tekaüt millazimi Nafiz 
Ef. Ankara 

567/596 Tahir Usta. Beşiktaş 

568/597 Hasan Rf. Ezine 

569/598 Ahmet Ef. Arapkir 

570/599 Vehbi Ef. Gediz 

İskumna tahsis kılınan hanenin nhde-
sinele ibkasill:' yenidl'n hiı· dükk<1mn itn
sı h akkında 

ilır:ılıiıııiye vakfma evkaf<:a vaki g·ayı·i 
kannn1 miidnhalenin menine dair 

1771 numaralı k:ıııuncl:ın istifadelcı-inin 

teıniniıır dnir· 

1\ n dı·o harici ~~ ıkarrlması mağdllt"iyetini 

mueip o lduğunuan telunr vazifeyE> alın
ınasma dair 
Tekııütliiğüııüıı r·<:>file tekrn ı · nızifeye 

alrnınnsı istirhamııın dair· 
Dükk.lıırııa tarhedilen \·cı-ginin lınddi 

itid:ıl<' ir·eailc teıızi li hakkrndıı 

'fcknüt ınaaşınrıı hir·nıı evvel tahsis edil

ınes i istil"!ıamma dair 
'faksitle ödenmek üzer·e mikt:ın kafi 
a r·:ız i tel'fizi istirhamnıa daiı· 

BaşımıalI imliğ-i n iıı l"<'fi lıakkmclaki kar:ıı· 

ııınğdmiyetiııi ıınıcip olduğundan key
fiyetin tahkiki it_:in lıir· müfettiş iz::ım 

.VJ[ıliye veki'tlC'tlııe 

29/ VI/ 1931 

E\'. V. 1\Hidi.irli:iğüne 

29/ Vl / 19:31 

Dahiliye vekaletine 
29/VI/1931 

Enciimencledir. 

En cü ın <'ll dedi ı·. 

Maliye vekaletiııe 

29/Vl / 19:31 

EneümendcJir. 

Maliye ''ekille~iııe 

29/ Vf / 19:31 

edilmesi hakkında Encümencledir. 
571/600 Nahide H. ve ar. Kırk- Petlerinin vefatı dolayrsilc kPııuileriıw 

lareli tahsis rclilen eytaıı ı m:ıaşının tezyidi is-
tirhaınıııa dair Encümeııdedir. 

572/601 Hasan Fehmi Ef. İzmir 

573/602 Rahmi B. Konya 

574/603 Ali Riza Ef. İsparta 

Heyeti mahsnsaca verilerı kamrııı refi 
istiı·lımmna daiı· 

iskilıı ettiı-ilmesi istiı·hamına d::ıiı· 

17'il .numaralr kanundan istifade ettiril
mesi istirhamına dair 

575/604 Mernet Tevfik Ef. Hakari MaliHen t<'kaüdc scvki ve ikraıni~· c ila sı 

hakkında 

576/605 Memet Rasim B. flöztepe 
İstanbul 

Veraset kanununun neşrinden evvel ve
fat eden ablalarrndan intikal eden em
lak in intikalinde veraset kanununun 

Karara raptedilınişt i ı· 
Dahiliye vck~let.iıw 

29/Vl / 19:31 

Dahiliye vekalııtinc 

29/ Vl/ 1931 

Rncümeııcledir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

577/606 Cevdet Ef. Ankara 

578/607 Ahmet Ef. Urfa 
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Arzuhal hnlasası 

nazarı itibare alınması hakkında 

Hakkında verilen kararın encümence 
tetkiki neticesine kadar tehir ettiril
mesi istirhamına dair 

Müievellisi bulunduğu Doğancı vakfı

. na evkafça vaki müdahalenin meni is-

Muameles] 

Maliye vekaletine 
30/VT/ 1931 

Adiiye veka leıine 
22/VTI/1 931 

tirhamrna dair Ev. U. Müdürlüğü 
30/VI/ 1931 

579/608 Ahmet Ef. Ödemiş 

580/609 Satılmış Ef. Bilecik 

581/610 Ali Kemal ve ar. Bodrum 

Aleyhinde verilen karaı·da lıatayi adli 
bulunduğu cihetle Adliye En. tetkik e
dilerek masumiyetinin tahakkuk ve 
malıkumiyetinin refi hakkında 

Ağrıarn tadadı esnasında zuhnl eseri 
olarak dahili defter edilmiyen hayvana
tın dahili defter edilmesi için müracaat 
edildiğinden nazarı itibare almmryarak 
mnamelei kanuniyeye tevessül edileceği 
hakkında 

Sünger· saydiye resmi namı 
r·esmin refi istirlıamına dair 

altmda lı: i 

582/611 Belkis ve Melahat H. A- Hidematı vataniye tertibinden almak-
dapazarı . ta oldukları maaşlarırun tezyidi veya 

Çamlıca orta mektebine meccanen ka
hnl ettirilmesi istirlıamına dair· 

583/612 Ahmet Ef. Kemalpaşa .F'aizci Nazım Fazıl Beyin borcundan 
ınütevellit aldığı yüksek faizden şikfi.yet 

rf$•· 

584/613 Ali Ef. Ankar·a Sigorta sandığındaki parasmrn veril
mediği hakinncia 

585/614 Asaf Ef. Ankara Heyeti sıhhiye raporile fabrikadan çıka
nldığından hizmetine mukabil bir mik-

Adliye vekftletine 
30/VT/1931 

Maliye vekaletine 
30/VT/1931 

Maliye vekalctine 
:30/VI/1931 

Eııcüıneııdedir. 

Adliye vekuletine 
2/ VII/ 1931 

M. M:. vekalctine 
30/VI/1931 

taı· ikramiye verilmesi hakkında M. M. vPldl.lctino 

30/VT/1931 
586/615 Hüseyin Ef. ve ar. Mar

maris 

587/616 Bekir Sıtkı B. Kütahya 

Jancbrma kumanclanrıun yaptrğı gayri 
kanuni ınuamelattan şikayet 

E.sbak evkaf müdürü tarafrndan gayri 
kanuni olarak ıniizayedeye çıkanlan 

vakıflar hakkındaki ihı:ıliltın feshi hak
kmda 

Dahiliye vekaletine 
30/VI/ 1931 

Ev. U. Müdürlüğii. 
30/ VI/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

588/617 İhsan Musa Ef. Mardin 

589/618 Abbas B. Sarıkamış 

• 590/619 Muhtar Memet B. Gelibo
lu 

591/620 Hasan Ef. ve ar. 

592/621 Nazım Ef. ve ar. Kilis 

593/622 İlyasoğlu Halil Ef. Kes
kin 

594/623 Meınet Ef. ve ar. Trab
zon 

595/ 624 Ramazan Ef. Siverek 

596/625 Hasan Eİ. Amasya 

597/616 Cavit Ef. Binbaşı Akdağ 
madeni 
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Arzuhal hulasası 

Başmemurl.uktaıı iskatla Mardine tah-
,·ili suretilc gasbcdilmiş olan 
nun istirdadı istirhaınma dair 

hukuku-

Kabul edi len istifası gaye! kanuni oldu
ğundan yeniden va;ı:ifeye alınması İstir
hanuna dair 

Mahsulleri hasara uğeadığıııdan bu 
sene ·için tekfılifi düyuııunuıı tecili istir
haınına ılair 

Onar scııcJ ik ıuaaşlı.ı rınııı veril ın esi isti r
haınına dı:ı ir 

1771 mımaralı lmnnnı.lan istifade cttitil
ıneleı'İ hakkında 

:M:uaıııelesi 

.M: a l iye vekaletiııc 

30/VI/1931 

Bncünıendeu ir. 

Maliye vckftlctiııe 

30/VI/1931 

Eııcüıuendcd ir. 

Dalı i liye vekftletiııe 
2/Vll/ 1931 

Po:;ta ınüdüı·ü 1bralıiırı Beyin sniistimali 
hakimıda Dahiliye vckfıJetiııe 

2/VII/ 1931. 

:Malıklııniyetleeiniıı affı istirhamına dair Encüınendedir. 

lJssııt tarafından itlaf edilen hayvaııat 
bedelinin biı· an evvel verilmesi istirha· 
mına daie 

İskan suretile bir haııe veeilmesi istirha
mma daie 
Malfıl olduğundan derece üzerinden tc
kııüt rrwaşı tahsis edilmesi istirhaınına 

dair 

Maliye vckitlctiııe 

2/VII/ 1931 

Encüıneııdedir. 

l\1. M:. vekaletine 
2/VII/ 1931 

598/627 Fatma Zelıra H. Giresun Hukuku tasarrufiyesine vaki müdaha
lenin meni ve bir tapu müfettişi izamrna 
dair Maliye veka.Ietine 

2/VII/ 1931 
599/628 Sadık Ef. İstanbul 

600/629 Tahir Ef. Eskişehir 

B. M. Meclisinin nrdiği ccva.zı istihdam 
kararınlll Ali karaı: heyetince bozula-
nuyacağı hakkında Encümendedir. 

Baroya kaydrıuıı temini istirhamı hak-
kında Encünıendedir. 

601/630 Muallinıler birliği reisi 1683 numaralı kanundau hariç bırakrl-

Ragıp B. Bayraınıç ması mağduriyetlerine nıucip olduğun

dan ahit'ell Meclisi Aliye gelen tekaüt 
kanununun bu içtinıa senesinde intacı 
istirhaınına dair Encümended1r. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

602/631 Cemil Ef. li'atsa 

603/632 Zelıra H. Trabzon 

604/633 Salim Ef. Trabzon 

605/634 Memet EI. Giresun 

. 606/635 Haınit Ef. Midyat 

607/636 Mihailidi Ef. İstanbul 

240 -

Arzuhal bulasası 

Da\·a veki lli ği yapınası iı,;in muktazi 
nıhsatıııııneniıı ver-ilmesi hakkında 

Düşman tarafmdaıı vaki zarar ve ziya
ııınrn tesbitile bedelinin itası hakkında 
M:thkümiyrt i ıı i n affi hakkında 

1171 nnnıanılı kanundan istifade ettiril
mesi ha kk ında 

H:ıpislı•tııcdı' perişan 

yet 
kaldığıllllan şikil-

J~vvelcc nı-tliği iı:;titlasıııııı ııe nnw.mcle 

Muamelesi 

.\.dliye vekaletine 

2/ VII/ 1931 

Eııcüınendedir. 

Adliye ,·ekaletinc 
2/ Vll j J 981 

Dulıiliye nkfıl etine 

2/V ll j l!:J81 

Dahiliye vekfdctiııc 
13/V Il/193l 

gördüğü hakkında Eıwümcnd(•dir. 

608/638 Konya Küçük köy kar- Su lama ücr-etinin arazisi sul<ıııanlardan 

yesi ihtiyar heyeti 

609/639 Emine H. Ankara 

610/640 Erciş ınuhacirlerinden 

alınınası hakkıııda 

Tapulu lıaııesiniıı başkasına verildiğin

den Tokııt Asliye mahkemesindeki ev
mkınııı eelbi le tetkiki haklnnda 

17'11 ımınaralı kaııuııdun istifadelerinin 

Dahiliye vckulctiııc 
2/ VTJ/ 1931 

Adli ye Yckilkt ine 
2/ Vfl/ 1931 

Fetbullah Şakir Ef. ve 
ar. 

temini lıakkrncla Eııcüııtt: ııdedir. 

611/641 Abdullah Ef. Adana 

612/642 Pula.t Ef. ve ar. Bayburt 

613/643 Asım Ef. Sinop 

UalıkCuııiyctiuin affi hakkında 

Em vn 1 i mctl'llkcdeıı arazi verilmesi hak
kında. 

~isli 1 at bilw tr bay ta ri ye nıektebiııden 

diploıunlı olüuğu cihctlc baytar ınuaviııi 
olarah istihdamı hakkında 

614/644 Artvin Ardonuç nalüyesi Evnkc verdiği arzulınlıııın ne ımınınele 

Adliye vekal etiııe 

2/ VII/ 1931 

Dahiliye vekaletiııc 
2/ VI ljJ 931 

İktısat ,·ekaletinc 
2/ YI [/1931 

köyleri mnhtarları, 

615/645 F'atma H. Kayseri 

gördüğü lıakkıncla Encüıneııdedir. 

Zevciııdtn ınnhassa:; olup katedilen nuı-

a~ııuu yc ııiucıı tahsisi hukkmda 

616/646 Güveçli köyü muhtarı Eııı!J k ,·e ;ınızi veri Inı esi hakkıııda 
Murat Ef. ve aı·. 

617/647 Mustafa Ef. Avanos Jkntmiy e ,·erilnı esi hakkında 

618/648 Şükrü Ef. ve ar. Kcller .. \ra zi Yerilmesi hakkında 

l\lal iye Eııcüme11 i ne 

20/VH/1931 
Dahiliye vekaletiııc 

'2/ V II/ 1931 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

2/Vll /193~ 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

619/649 Muhiddin Ef. Kırşehir 

620/650 Raşit Ef. Tekirdağ 

621/651 Akkaş Ef. Kilis 
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A nm ha 1 h u lasasr 

Tekaüt maaşmdaıı tevkifat yapılmama
sı lınkkmda 

Mnhki'ımiyetiniıı affi hakkında 

Zabt ve imha rdileıı emvalinin tazmini 
hakkmda 

622/652 Konya küçük köy ahalisi Konya sulama idar·esiıı ·e arazileri su
namrna mu h tar Hasan laıımadığı halde ücret talep edilmesi 
Ef. ve ar. mağduı· iyetlerini mucip olduğu hakkın

da 

623/653 HulCısi Ef. İstanbul Evvelce veı·diği istidasınm ne ımıanıele 

Muamelesi 

Mıı 1 iye Yckaletine 
2/VlT/ 1931 

Adiiye vekaletiıır 
2/ \ ll/ 19:31 

Dahiliye vekaletiııe 

2/Vll / 1931 

Dahiliye vekn letinr 
2/VTT/ 1931 

gördüğü hakkıııda Eneümendedir. 
624/654 İbrahim Hisabi Ef. Avu

kat. !stanbul 

625/655 Abbas Elkatip Ef. stan
bul 

626/657 Mahmtıt Ef. Adana 

627/658 Resul Ef. ve ar. 

628/659 Hafız O. Hüseyin Ef. ve 
ar. Tokat 

629/660 Kitapçızade Şakir Ef. Er
zurum 

630/661 Hüseyin Ef. Sivas 

631/662 Basan Ef. ve ar. Maninsa 

632/663 Avci Ömer Ef. Cebelibe
reket 

633/664 M. Emin Ef. Gebze 

.Yledyun bulunan Andavallıoğullai'InH 

kaı·şı şahsı salis olarak barçlu olan ha-
zineniıı kesbikatiyet eden ilim hükmü
nün İcrasına dair 

Orozdibak şirketi ve temsi l ettiği fes 
sıııdikasrııın senelerdenberi siyasi ikti
sadi adi ve korıtrabaııdacrlık eürümle
rini irtikfLp etmek için hafl bir komite 
teşkil ettiklerinden şikayet Encüıııendedir. 

Muhtacı ınnavenet olduğundan kazanç 
,-e rgisinden affi hakkında 
1771 ınımaralı kanundan istifadelerinin 
tenıini hakkında 

Mahkfııniyetleriııiıı affi hakkında 

<.' eşıne ,-e Er·zuı·uın icr·alarıııın yolsnz 
ııınamele yaptıklanndan şikayet 

bk~ ıı ettiı·lınesi hakkıııdn 

Emlüki milliyeden taksitic aldıkl an 

hağJaı·ı yeniden kıymet takdirile tak
sitlerinin temelidi hakkında 

Hukuku ınemınınsınm iadesi hnkkındn 

Uelı1;e hukuk hakinıiııdeıı şikayet 

"Eııe:ünıencledir. 

Dahiliye vekıUetiıı e 
5/ Vll/ 1931 
Adliye vekaletine 
5/ Vll/ 1931 

Adiiye vekaJetiııe 
5/ VII/1931 
Dahiliye vekaletiııe 

5/ VII/ 1931 

1\Ial iye ve kaleti ne 

5/ VII/1931 
Adliye vekaletine 
5/ V Ll/ 1931 

Adiiye vekaletiııe 
5/ Vll/ 1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

634/665 M. Anastasyaclis Ef. ve 
ar. !mroz 

635/666 Memet Ef. Eskişehir 

636/667 H. Avni Ef. Antalya 

637/668 Eczacı Avni Ef. ve ar. 
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Arzuhal bulasası 
----- --------· 

1123 numaralı kanunun zikrettiği müd
cletin terndidil e mağduriyetlerinl' mey
dan verilmemesi hakkında 

6/lV / 1931 tarihli istidasııun Adiiye ve
kal etinden sorulması hakkında 

İdar·ei hususiyei vilayat menuırİn ve 
rnüstahdemininin tekaütlüklerine mü
teallik kanunun bu içtima senesinde 
Meclisi Alide tetkikile mevkii meriyete 
konması hakkmda 

J771 ııumamlı kanundan istifadelerinin 

Muamelesi 

Dahiliye "'eka:letine 
5/VII/1931 

\.dliye vekaletine 
13/ Vli; 19i31 

Dahiliye vekaletine 
7/Vll/1931 

Küçükkuyu temini hakmdn Dahiliye vek~ıletine 
7/ VII/1931 

638/669 Hacı mollazade Hasan M alıkilm Hasıı n Efendinin malfıliyetine 
Ef. Siverek 

639/670 Beşiı· Ef. Eskişt-hir 

640/671 M. Arif Ef. Darülfünun 
emaneti kalemi katibi 

dııit· hükfımet tııbibinin tanzim etmiş ol
duğu rapurun heyeti sıhhiyece tetkiki 
ha.kkmda 

'l'ekaüt maaşr tahsis muamelesinin bit· 
:w <'YV<'l inta~ edilmesi hakkında 

Meınuı.·i yet unvaıunm mümeyizliğe telı

dili ile rnaaşrnm ona göre takdiri için 
bütçeele iktiza eden tahsisatın icrasma 
nııir 

641/672 Sait Ef. Siverek hapis- Mahkum Hasan Bfeııdiye Hükumet ta.-
hanesinde bipliğince verilen maluliyet raporu-

Adiiye vekaletine 
'i/VTl/1931 

lH. M. vekHk1ine 
"i/ Vffj1fl31 

Maarif nki\.letine 
7/ Vll/1931 

nun heyeti sı h h iyece tetkiki ha k kın da A(liiye vekaleti ne 
7/ VII/19'31 

642/673 Ömer Ef. Muş Mahkl1miyetinin affı hakkında 

643/674 Kayaoğlu Ali Ef. ve ar. Kamyon kamyonet ve binek otomobille-
Trabzon rindeıı belediyelel'ce alman gayri kanu

ni resimlerin alınmaması hakkında 

644/675 Arif Ef. ve ar. Trabzon lskan ettirilmeleri hakkında 

645/676 Hatice H. Fethiye lskan etti rilmesi hakkında 

Adiiye vckuJetine 
7/ Vll/1931 

Dahiliye veka let ine 
7/ VII/ 1931 

Dahiliye vekaletine 
7/VII/1931 

Dahiliye vekaletine 
7/Vll/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

646/677. Ziya Ef. Dücze 

647/678 Söğüt kasabası malıallatı 
ihtiyar heyetleri 

648/679 Leon şönman Ef. İstan
bul 

649/680 Salih Ef. İstanbul 

650/681 AJi Akil Ef. İstanbul 

651/682 Akil Ef. Adaııa 

652/683 Faik Ef. ve ar. İzmir 
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Arzuhal hulasası 
---------- --
Düzcede cinayet ve hırsızlık ika euen 
kesanın ı;;iddetle takibi ve faillerinin 
meydana çıkanlması hakkında 

Ziraat Baı ıknsı aa olau borçlarının tak
si t müddetlerinin teındid" hakknıda 

Heyeti mahsusa kara.rınm refi hakkında 

V ıızifesinden istifaya mecbur edilmek 
suretile m.ağduriyetine sebebiyet verildi
ğine daiı· 

1nıtihnnıı t :: bi tutularak dişçi ruhsatna
mesi verilmesi hakkıııda 

Kendisine teffiz edilen hanenin sehven 
başkasına da teffiz edildiğinden tashihi 
hakkında 

.Müstecirlet'den a l amadrk l ar·ı icar bedel
leri hakkında 

Munmelesi 

Dahiliye vek:a letinc 
7/ Vli/ 1981 

lktısat vt>kalt·tine 
7/VII/ 1931 
'l'ayini muameleye mu

hal olm adığındım hıf

zedilmiştir . 

7/VII/1931 

D ab il iye vekfı !etine. 
7/Vll/1931 

S. !. M. vekilletine 
7/Vll/J 931 

Dahiliye vekaletine 
7/Vll/1931 

Maliye vekaletine 
7/Vll/1931 

653/685 Kulaoğlu Hakkı Ef. Ge- Gayri mevkuf olarak tahkikat icrasile 
diz 

654/686. Mürnin Ef. Baynıdır 1 

655/687 Kamil Ef. Ankara 
656/688 Konya tatlı ocak köy ih

tiyar heyeti 

657/690 M. Kamil Ef. Silifke 

658/691 Ümmü H. Ceyhan 

659/692 Faik Ef. Ankara 

660/693 Şükrü Ef. Yozgat 

ıuağduriyet in e meydan verilmemesi hak
kında 

İskan muamelesinin biran evvel. intacı 
hakkında 

İadei memuriyeti hakkında 
Sulama idaresinin kemafissabık Konya
da bırakılması hakkında 

ladei memuriyeti hakkmda 

Nalıiye müdürünün kendilerine 
ce yaptığmdan şikayet 

i~ken-

Yüksek ziraat enstitüsüne kabulü hak-

.Adliye vekiilı>tine 
8/Vll/1931 

Dahiliye vekaletine 
8/VII/1931 
Encümendedir. 

N afıa vekaletiııe 
8/VII/1931 
Dahiliye vekaletiııe 
8/VJl/1931 

Dahiliye vekaletine 
8/VII/1931 

kında Encümendedir. 
Evvelce verdiği istidasrnuı ne muamele 
gördüğü hakkında Encümendeclir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

661/694 Selman Ef. Balıkesir 

662/695 .Behiye H. Edirne 

663/696 Şefik Ef. İzmit 

664/697 Memet Ef. A kşehir 

665/698 Şafi Ef. Samsun 

666/700 Salih Ef. Bodrum 

667/701 Mazhar Ef. Yozgat 

668/702 Samsun mahkumalrı 

narnma Arif Ef. 

669/703 Abdülmuttalip B. Sıvas 

670/704 Yozgat hapishanesinde 
Bekir Ef. 

671/705 H. Fehmi B. Ankara 

672/706 Hulüsi Ef. Eskişehir 

673/707 Ferhat Ef. Adana 

674/708 Enver .Ef. Ankara 

675/709 İ. Hakkı B.· İzmir 

676/710 Abdullah Ef. Eskişehir· 

677/711 Behçet B. İs tan bul 
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.Aı· zuhal hul iisası 

Evvelce verdiği istidasının ne muamele 
gördüğü hakkında 

Düşman tarafmdan yıkılan evine muka
bil ev verilmesi hakkında 

] 339 senesinde İzmit gümr·üğüne gelen 
fıstıkların gümrük resminden muafiye
tini yalnız Sabri Beyin fıstı:klarma · teş

mil edildiğinden şikayet 

Hükfımetçe talep edilen 25 lira cezayi 
naktinin affi hakkında 

İskan ettirilmesi hakkında 

!::\ü ngeı· r;a ydınnı 

hakkında 

l"es imden muafiyeti 

'fasfiye kararmııı refi hakkında 

Mahkümiyetinin affı hakkında · 

Evvelce vermiş olduğu istidasrnm ne 
muamele gördüğü hakkında 
Malıkurniyet cezasıımı nezareti umumı
ye altmda hükfımet ve belediye işlerin
de infaz ettirilmesi hakkında 

Evvelce vermiş olduğu istidasmrlı ne 
muamele gördüğü hakkında 
Evvelce vermiş olduğu istidasrnın ne 
muamele gördüğü hakkında 
Evvelce vermiş olduğu istidasınrn ne 
muamele gördüğü hakkında 

Maksureli hizmete çağırrlmakta oldn
ğundan yüksek tahsilini İkınaline kadar 
tecili hakkında 
Memuriyete alınması ve açık maaşları
nın verilmesi hakkında 

Evvelce verdiği istidasmın ne muamele 
gördüğü hakkında 

Barem üzerinden maaş almalarınm kabil 
olmadığı takdirde maaşlarrnm barerne 
tekabül edecek bir hale ibiağına dair 

1\imııne l csi 

Encüıneııcledi r·. 

Maliye Yekaletine 
8/Vll / 193l 

l\lal iye ve kaleti ne 

!1/VH/ 1931 

Maliye v ekaletiııc 

9/ VH/1931 

Dahiliye vekiiletiııe 
9/ Vll/ 1931 

Maliye ve ka leti ne 
9/ Vll/ 1931 

İktıs~ıl veldı.letin e 

9/ VII/1931 
Adiiye vekfiletine 
9/ VIl/ 1931 

J<Jncümendeclir. 

Adi iye ,·eka !eti ıı e 
!:l / Vll/ 19:31 

Encüm end edi r. 

Eııcümendedit·. 

Bııci.im ~ ndedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye veku,letine 
11 /Vll/ 1931 

Eıı cümended i ı-. 

Dahiliye vekaletine 
lJ/VII/ 1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

678/712 Saffet H. İzmir 

679/713 Sait Ef. Sahanca 

680/714 Meınet Ef. Amasya 

681/715 Ömer Ef. Sıvas 

682/716 Celil Ef. Ordu 

683/717Nuri Ef. Uşak 

684/718 Şükrü Ef. Erzincan 

685/71 9 Murat Ef. İstanbul 

686/720 Memet Ef. Kırşehir 

687/721 Ham it Ef. Van 

688/722 Hüseyin Ef. M. Kemal 
paşa k. nin Kadıköy mu
allimi 

689/723 Remzi Ef. ve ar. Silivri
nin kılıçlı köy muhtarı 
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A rzuluıl hulasasr 

İskan suretile alınış olduğu ev ve 10 dö
nüm bağı Sakızda bırakmış olduğu met
rukatile tak~ıs edilmesi hakkında 

Behel'i 60 parayn imal olunan kazıkiann 
7 kuruşa hükümete mal eden İzmit or
ınan müdürü Cafer ve fen memuru Re
şat Beylerin sui istimallerinin tahkiki 

Mu:ımelesi 

Dahiliye vekaletine 
11/Vll/ 19:31. 

hakkında 1ktrsnt vekaletiııe 
11 / VII/ 1931 

Muhtelis memurlarm paralarım ödemek
te ınağdur olmakta bulunduğundan 
ınünhal Amasya ve Merzifon müdürlü
ğüne terfii istirhamına dair 

Askerlikten terhis suretile mağduriye
tine meydan verildiğinden tekrar vazı
feye alınması hakkında 

İskii n sureti le verilen hanenin iskiiıı 

memurunun garezi şahsisi dolayısile 

el i nden alııııp şa hsı aha ra verildiğinden 
meskeııinin iadesi hakkında 

Muhtncı muavenet olduğundan kendisi
ne muayenet yapılması hakkında 

Evvelce verdiği istidasmrn ne muamel e 

1ktısd vekUletiııe 

J l / Vll/ 1 931 

M. M. vckalet iııe 

1.1 / Vll/ 1931 

Dahiliye veldletiııe 
11/VII/ 1931 

Dahiliye vekil letine 
11/ V II/ 1931 

gördüğü lıakkmcla Encümenuedir. 

lnhisarlan:a tevzi edi lmekte olan ikra-
ıııiyeni n malül efrada verilmesi ha k km
da 

Müfit Efendinin :.ı nıkatlrk yapmasrnrıı 

ıneni hakkmcla 

Evvelce verdiği istidasrmn ne muamele 
gördüğü hakkında 

lVIasuniyeti şahsiyesine tecavüz eden şa 

hıs hakkındaki davasınm ihmal edil
mekte olduğuna d:ıir 

Meznıatla n fareleı·in tahribatma uğı·a

dığmdan kendilrrine müz:ıhcrctt c hnlu
ınılması hakkında 

Maliye \eka! etine 
ll/ V] l/1931 

Adiiye vekalctiııe 
11/VII/ 1931 

Encüınendedir. 

Adliye vekaletine 
13/ Vll / 1931 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

690/724 Bitlis mültecileri narnma 
Tevfik Ef. ve ar. 

691/725 Münir Ef. Ziraat bankası 
müdürlerinden 

692/726 M. Hilmi Ef. ve ar. Kon
ya. Ereğli 

693/727 Abdullah Ef. Ödemiş 

694/728 Ahmet Ali Ef. Denizli 

695/729 Raşit Ef. Aydın 

696/730 Hulusi Ef. Edirne 

697/731 G. Kemlai B. İstanbul 

698/732 İsmail Ef. İstanbul 

ô99/733 Bugazlıyan Menteşe kö
yü ihtiyar heyeti 

700/734 Ulviye H. Antalya 

701/735 Harndi Ef. Kütahya 

702/736 Ahmet Ef. Gediz 

703/737 M. Kemal Ef. Kalecik 
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Arzuhal hulasasr 

1771 numaralı kanundan istifadelerinin 
temini hakkında 

Ziraat Bankası müdürlerinden iken bir 
müddet şehremanetinde istihdam edildi
ği cihetle bu iki dairenin hangisinden te
kaüt edileceğinin tayini hakkında 

Mütegallibeden Osman ağanın meclisi 
umumi azası iken yaptığı sui istimali 
hakkında cereyan etmekte olan tahki
kat ve delaili mahvetmek için sürünce
meye bırakıldığı hakkında 

Emlaki milliyeye olan borcunun yedin
deki mazbatadan mahsup edilmesi hak
kında 

Vefat eden oğlunun muhallefatının itası 
hakkında 

Rizaen vaki olan münasebatı gayri meş
ruadan dolayı hakkında vaki olan hiik-

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 
22/VII/1931 

lkt.ıı:ıı:ı t vekilietine 
22/ Vll/ 1931 

Dahiliye vekaletine 
13/ VII/ 1931 

Maliye vekaletinc 
13/ VII/ 1931 

M. M. vekaletine 
13/ VII/ 1931 

mün refi hakkında Fjncümendedir. 

Malıkumiyetinin affı hakkında Adliye vekaletine 
13/ VII/ J 931 

Hidematı vataniye tertibinden maa~ 

tahsisi ve emlak verilmesi hakkında Encümendedir. 
Heyeti mahsusa kararının refi hakkında Encümendedir. 

Tapu muamelelerinin biran evvel yapıl
ması hakkında 

Zevcinin tahsis edilen maaşının kesil
. memesi hakkında 

Hazineden matlubu olan mablağm tes
viyesi hakkında 

İnhisar idaresinden matlnbunun biran 
evvel verilmesi hakkında 

H azineye intikal etmesi icap eden mah
lfıl arazinin tapu memurluğunca mua
melesinin yapılması hakkında 

Maliye vekalet ine 
15/VII/1.931 

M. M. vekaletine 
22/ VII/ 1931 

Maliye vekaletine 
15/VII/1931 

Maliye vekaletine 
15/VII/1931 

Maliye vekftletine 
16/VII/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

704/738 Hakari mebusu İbrahim 
B. nezdinde İbrahim O. 
Paşo Ef. 
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Arzuhal hulasası 

Milli mücadeledeki hidematı fevkalade
sine binaen maaş tahsis edilmesi hak-

Muamelesi 

kında · Encümendedir. 

705/739 Yakup Kenan Ef. Muğla İkinci derece nakimliğe tayini hakkında Adliye vekaletine 
16/VII/1931 

706/740 Sarayköy Kadı nahiye
sinin talacı mahallesi ih
tiyar heyeti 

707/7 41 M. Raci Ef. Mardin 

708/742 Niğde hapisleri narnma 
Cafer Sadık Ef. 

709/743 Münir Ef. Ankara 

710/744 Nuri Ef. İstanbul 

711/745 Abdülvehap Ef. Sıvas 

712/7 46 Yenişehir kazası ihtiyar 
heyetleri 

713/747 Emine H. Bayramış 

714/748 Nazım Ef. G. Antep 

715/749 Sadettin Ef. G. Antep 

716/750 Necip Ef. Gönen 

717/751 Kazım Ef. G-. Antep 

718/752 Rifat Ef. İstanbul 

719/753 Sırrı Ef. Afyon Aziziye 
sabık mal müdürü 

720/754 Ali Çavuş. Muğla 

721/755 Ali Riza Ef. Erzurum 

722/756 Kadri Ef. Muğla 

Muhterik olan mihrişah camiinin yeni
den inşası hakkında 

işten el çektirildiği tarihten itibaren 
müterakim maaşlarının itası hakkında 

Mahkümiyetinin affı hakkında 

Tekaütli1ğü hakkmda 

İadei meınuriyeti hakkında 

Tekaüt maaşı tahsisi hakkında 

Ziraat Bankasına olan borçlarnım taksit 
müddetlerinin teındidi hakkında 

Evvelce verdiği istidasnım ne muamele 
gördüğü hakkında 

Evvelce verdiği istidasıınn ne muamele 
göl'düğü hakkmda 

İskan ettirilmesi hakkında 

Müftülüğe tayini hakkında 

1771 nuınar.alr kanundan istifade ettiril
ıııesi hakkında 

Evvelce verdiği istidasmın ne muamele 
gördüğü hakkında 

Muhasiplikten ihracı hakkındaki kara
rm refine dair 

Malıkumiyetinin affı hakkında 

İadei memuriyeti hakkında 

Katil maddesinden dolayı mevkuf oldu
ğundan bahsile gayri meYkuf olarak 
tahkikat yapılması hakkında 

Evkaf U. M. 
16/Vll/1931 

Dahiliye vekaletine 
1 6/VII/1931 
Encümendedir. 

İktısat vekaletine 
16 /VII/ 1931 
Maliye vekaletine 
16 /V II/ 1931 
N afıa vekaletine 
1 6/VII/1931 

İktısat veka.letine 
16/VII/1931 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaJetine 
16/VII/1931 

Diya~ıet İş. R. 
1 6/VII/1931 

Eııcümencledir. 

E ncümendedir. 

Maliye vekaletine 
16/VII/1931 

Adliye vekaletine 
16/VII/1931 

Dahiliye vekaletine 
16/VII/1931 

Adliye vekaletine 
16/VII/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

723/757 Fatih Ef. Diyarbekir 

724/ 758 Hulı~ısi Ef. İsta ı~bul 

725/ 759 Zelıra H. ve ar: Konya 
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A r-zulıal hula;:;a~ı 

'l'ashihi nashr hakkında 

Bazi hi\kimleı·in yolsuz mnaınelerinden 
şika.yet 

'l'emlik muamelelerinin tesrii intacı hak
kında 

Muamelesi 

ıvı:. M. veldlet.ine 
16/VIT/ 1931 

Adliye veldletine 
16/VII/ 1 931 

Maliye ,·ekaletine 
16/VII/1931 

726/760 İhsan Ef. Ye ar. Tepeköy Ziraat Bankasına olan borçlarıııa muka-

727/761 Hatice H. Keşan 

728/762 Selman J;~f. Balıkesir 

729/763 Tahir Ef. Kars 

730/765 A. Reşit Ef. Kayseri 

* 
731/766 Hulfısi Ef. Aydm 
732/768 Hüsnü Ef. İstanbul 

733/769 İsmail Ef. Gelibolu 

734/770 G. Kemali B. İstanbul 

735/771 Rifat Ef. Ceyhan 

736/772 Halit Ef. Ankara 

737/773 İsmail Ef. Van 

bil mallannın satılınaması hakkında İktısat vekaletine 
16/VII/ 1931 

İskan ettirilmesi hakkmda 

Evvelce verdiği istidasının ne muamel e 
gördüğü hakkmda 
'l'ekaüt maaşı tahsis muamelesinde vaki 
se h in ta sh i hi hakkında 

Yeni tekaüt kaıınnuııdan istifade ettir·il-

Dahüiye veki\letine 
16/VII/1931 

Encümendedir-. 

Maliye vekal eti ne 
20/VIl/1931 

mesi hakkrndn Maliye vek~tletine 
20/\. U/1931 

ladei menıuriyet i hakkmda Encümendedir. 
l stanhul tıp talebe yurdunda vukua ge-
len bir haclisede oğlu bulunmadığı hal-
de süı~ülmek iste ııileıı h aksızlığın tashi
h i ha kinnda 

Ha kkmdn veril en ınahkümiyet kararın
Cln hatayi adli olduğundan evraknun 
tetkiki hakkmda 

Nla:ış tahsisi ve t>ınlak verilmesi hak-

S. l. M. vekaleti1ıe 
20/ Vll / 1!)31 · 

Adliye vekilietine 
20/VTT/1931 

kında Eııcüınended ir. 

:Mnhkemece verilen malıktuniyet kara-
rmda isıı het olmadığından refi hakkrnda Adiiye vekaletine 

20/VH/1931 

Tekaüt maaşmdan müstefit olması için 
ücretle istihdam edildiği ınüddete ait ol
mak üzt>re takdir buyrulacak aidatı te
kaüdiyesini tediye edeceğine dair 

Rüsmnat memurlarnıca ınüsadere edi
len koyuıılarrnm iadesi hakkmda 

M. M. vekaletine 
20/VTI/1 931 

M.aliye vekaletine 
20/VU/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

738/774 Ata Ef. İstanbul 

739/775 Ayet Ef. İzmir 

740/776 Cemal Ef. İzmir 

741/777 Sırrı Ef. Afyon 

742/ 778 Binnaz H. İstanbul 

743/779 Tevfik Ef. İstanbul 

744/780 A. Haydar Ef, 

745/781 Nazıni Ef. İzmir 

746/782 Haşim Ef. Ünye 

747/783 Nazım Ef. Yozgat 

748/784 Basri Ef. Ankara 

749/785 F'atnıa H. Tokat 

750/786 Tahir Ef. Kars 

751/787 Neno Amucef. Ankara 
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Arzuhal hulası;ı.sr 
- - - ---- --- - -

(}ayr·i menkul arazisinin krzı tarafında n 
dava edilerek a leyhine hüküm veri ld i
ğin<leıı lıahsiJe ev r·akının t etkikile lnı 

lnıkunun muhafazası hakkında 

lskaıı ettirilmesi hakkında 

Mütenı kim maaşatmlll itnsma Ye nıenıu
ı·iyeti salnkasına iadesi ha kkmda 

H ak lun d ;ı veri len i hrac;: kaeannrıı tn s
h i hi hakkınıla 

Lskaıı ettirilmesi hakkında 

Bareın kan:ınuna göre nıüktesep hakkı
ınıı biı· dcreec terfiilc telafisi hakkmda 

RiişYet almak filindeıı dolayı tahtı tev
kife ıılındrğından tabiiyesi lıakkmda 

Ver·ileıı ınahkünıiyet cezasıııın tetkikile 
affı ha kkn1da 

Ü ıı ye ve havalİsinde vaki olan tecavüz 
,-e cinayet failleri ha kkında takibat ya
pı lması hakkında 

Hazinece izalei şüyuu dava Ye müzaye
dcye ı_:rkarılaıı 2 500 liralık cınla. k hedc
liııiıı 12 senede ödenmesi hakkında 

Hakkında verilen iki aylık ınahkfımiyct 
llcnınu meınnr·iyetine nıani olduğundan 

icrayi adalet buyrulması hakkında 

iHiiten•ffa zeve iııdeıı tekaüt ıııaaşı tah
sisi vey:ı ikramiye nr·i lmes i h:ıkknıdıı 

'.L\•l\aüt ıııaaşı tahsis ıuuamelcsiııd<.• v ıı ki 
schviıı taslıihi hakkmda 

S<>rbest icrayi 
lınldmıda 

ticaret etmesinin temini 

l\lluaınelesi 

.\d liye nkfıJ.etiııP 

20/V fl / 1931 

Dahiliye vekaletine 

20/ VTI/ 1931 

U ah i liye vekidetine 

20/VH/ 1931 

Mal iye vekilietine 

20/Vll/1931 

Dahiliye vekaletiııe 
20/ VH/ 1931 

Maarif vekaletiue 

20/V .LI/1931 

Dahiliye vekiUetiııc 
20/Vll/1931 

Adiiye vekalctinc 

20/ VII/193l 

Dahiliye vekaletiuc 
20/ VH/ 1931. 

1\'lali ye veka.letiue 

20/ VII/1931 

Maliye vekiLietine 

20/ Vll/ 1931 

İk tısat vel<;l Jetine 

20/ Vl T / 1931 

Maliye vekfı,letine 

20 / VH/1931 

Dahiliye vek~tletiııe 

20/ Vll/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal ıııahibinin 
isim ve adresi 

'!52/788 M. Nasih Ef. İstanbul 

753/789 Rasim Ef. ve ar. Kale 
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Arzuhal hulasasr 

Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetine kabulü 
hak km da 

Zinıat Bankasına olan borçlamuıı beş 

senede ödenmesi h akkında 

.Muamelesi 

Hariciye vekilietine 
20/VII/1931 

lktısat veka lrtine 
20/VII/1931 

754/790 M. Emin Ef. Adapazası Ila kkıııda vel'ilen 15 senelik malıkurni
yet karar·r muhalifi kanun olduğundan 
evraklarının eelbile tetkiki hakkında Adiiye vekaletiııe 

20/Vll/1931 . ~~, '~"''-' ,.~,'&'-. rlr',~' -1\tı::;~~ıı; ~~Y.&~!;~,'f~~ ~~ ._. i.,~·.,L · · 1 it-~it•.vı;~~:,_ {~;~~~ 

755/791 Ahmet Ef. Kars 

756/792 Sabri Ef. İzmir 

757 [793 A. Hilmi Ef. Ankara 

758/794 Abbas Ef. İstanbul 

J~vve lce verdiği istidasmın ne muamele 
göı·düğü hakkında Encünıendedir. 

Tekaüt nıaaşımn yeni kanunu göre tah
sisi hakkında Adiiye vekaletine 

20/ VJ I/ 1931 
Heyeti mahsusa kararııuıı refi hakkında Adiiye vekaletine 

22/VII/1931 

.M.ahkümiyetinin ı-ıffı ha l<lmıda Adliye vekaletine 
22/ VU/ 1931 

759] 795 Tayyip Ferit Ef. ve ar. 1771 numaralı kanundan istifadelerinin 

Antalya 

760/797 Serdar H. Adana 

761/798 Ayet Ef. İzmir 

762/799 Müfit Ef. Istanbul 

763/800 Yakup Ef. Yozgat 

764/ 801 Çifetlik 
heyeti 

k~ryesi ihtiyar 

765/802 Şükrü Ef. Amasya 

766/803 Tütün inhisarı Istanbul 
başmüdüriyeti memurları 

temini hakkında 

V efat eden oğluiıdan kendisiııe 
ta h sisi hakkında 

İsk1ıı ettirilınesi hakkında 

ıuaa~ 

lıı şa cttirınek istedikleri ta le be pansiyo
n u mm her türlü tekaliften istisnası hak
lunda 

Hakim B aha B. ha kkımla tahkikat ya
pılmasına dair 

İshaklı nalüyesinin ~iftlik kariyesinde 
umuına ait mera ,·e korunun ve suların 
satılması hakkında 

Anıasya müdelci umumisite müstantıkm 
ika ettikleri cürıuüıı tahkik ettirilmesi 
hakkında 

Bareın kanununa göre hakkı müktesep
lerinln kabul edilmesi lta kkında 

Maliye vekaletine 
22/VII/ 1 931 . 
lYI. lVI. ve kaleti ne 
22/VII/1931 

Dahiliye vekaletine 
22/VII/ J 931 

Maarif vekaletine 
22/VII/1931 

Adiiye veldletine 
22/VII/ 1931 

Nafıa vekaletine 
22/Vll/1931 

Adiiye vekaletiııe 
22/Vll/1931 

Maliye vekaletine 
22/VII/1931 



I(ayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

767/804 H. Hayri Ef. İstanbul 

768/805 Ar· if TM. Kozan 

769/806 Süleyman Ef. Ayvalık 

770/807 M. Şevket Ef. Ankara 

771/808 Cevdet B. Ankara 
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Arzuhal hulasası 

'l'ekaüt maaşının yeni tekaüt kanununa 
g-öre verilmesi hakimıda 

Koz~n hapishanesi sn ıniiteahhitliğin

tlen matlnbu ol11n parannı tesviyesi hak
Imıda 

Muamelesi 

M. M. vekaletine 
~2;vr r ;ı 931 

Adliyf' veka.letine 
22/ Vll/1931 

1\endisiııe teffiz edilmiş olan zeytinlik 
bıışkasma verildiğ i hakkında Dahiliye vekaletine 

22/V ll/1931 
Hakkmda veı·ilen karar·m refini istiyor· . .M. M. vek~ letin e 

Hakkrnda ver il en hükümele hatayi adl'i 
olduğu hakkmda 

22/ Vl T/ 1931 

Adiiye Enetimenine 
22/VTI/1931 

772/809 Ali Nihat Ef. Mudurunu Af ve tecil kanunundau istifade ettir·i l
ınesi için evrakının M. M. vekfiletinden 

773/810 Celal Ef. Niğde hapisha
nesinde 

774j8Jl Ömer Ef. Vilayatr şarki
ye muhacirleri narnma 
Saimbeyli 

775/812 Şerife Ruhsar H. Kayseri 

776/814 Kiği belediye reisi Galip 
B. ve ar. 

777/815 M. Ziya. Ef. İstanbul 

778/816 Ahmet Ef. Kırşehir 

779/817 Süreyya Ef. İstanbul 

780/818 Mustafa Ef. Söke 

781/819 Zeliha H. '!'rabzon 

eelbile tetkik edilmesi hakkında Encümcndedir. 

Mahkemf'sinin yeniden ierası hakkmda Encümendedir. 

1771 numaral ı kanundnn istifade ett i-
ri.lmesi hnkkmda Encümendedir. 

Vefat eden zevci u den eytanırna ta h sis 
edilen maaşın tezyidi hakkında Encüm,~ndediı·. 

Kazalaı;,ınrn F~rznruma raptedilmesi hak-
kmda Enciimcndediı·. 

'fekaütlüğünün refile v::ızifeye alnıması 

hakkmda Eııcümendedir. 

.Mahkümiyet kıı r·arrnrn tet k ik ile tas h i h i 
hakkında Encümeııdedir. 

'feavün sandıkl armdan birinden :300 li -
ra yardım edi lmesi hakkmd::ı Encümenderlir. 
F'aizcilik yapmadığı halde tarhedilen 
lwzanç Yergisinin a Immarnası hakkında Encüıneııdedir. 

Defterdarirk tarafından hanesine vaki 
olan müdahalenin hiHifı kanun olduğu 
hakkında Bncürneııdediı·. 

782/820 Bodrum ticaret o reisi M. İkraz ve istikraz naınr altında cezalr 
Nuri Ef. ve ar. vergiler tarhedilen ticaret erbabrmn 

şikfıyetleri hakkında Eııciimendedir. 

783/821 H. Remzi Ef. Ödemiş Düşman tarafından yılnlaıı eınlfıkine 

· mukabil mal verilmesi hakkında Encümeııdediı·. 

784/825 İstanbul milli sanayi bir- Gümrük tarife kanununun tadili hak-
li~i kmda Encümendedir. , 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Mtlamelesi 

785/826 Ali Münir Ef. Antalya Evvele:e verdiği istidasrnm ne ımuımele 
gördüğü hakkında EncüınenJedir. 

786/827 Hasan Ef. ve ar. 'l'okat 1\fnt dolayısile mahsulleri mahvoldu
ğnııuan hükfimetç;c yanlım edilmesi 
hakkında EncünıeııJcJir. 

787/828 Leon Şonman Ef. İstan- Hı:>yeti mahsusa kararınnı refi hakkm-
bul da Bncümendedir. 

788/829 Mevhibe H. Gebze 

789/830 Sait Ef. Elmalı 
190/831 Fahri Ef. İstanbul 

791/832 Abbas Elkatip Ef. İstan
bul 

792/833 Ahmet Ef. ve ar. Big·a 

793/834 Mahmur Ef. Amasya 

794/835 Zeliha H. Trabzon 

795/836 llgın çiftçileri narnma 
camii atik ve diğer ma
halleler ihtiyar heyetleri 

796/837 Ahmet Ef. İzmir 

797/838 Remzi Ef. 

Pedeı·i nden tahsis olunacak maa.şın ınu-
nnıelesinin tesrii hakkında Encüınenclcclir. 

1:-;k~ n ettirilmesi hakkmda Encümendrdir. 
Bvvelce Yerdiği isticlasmm ne ımwınele 
gördüğ·ii hakkında 'Enciimencledir. 

Orozdibak komitesi ve ele başıları Mü-
nip Bey hakkında şikayet Encüınendeclir. 

J.':ıbtikatöı· Halim Beyin Biga Halk Fır·-
kası Reisliğ·ine tayininde isabet olmadı-
ğı hakkmda Enciinıencledir. 

Ahann ihtilasından dolayı maaşrndan 

tevkifat yapılmaması hakkında Encümendedir. 
Def ter·dnr tarafından hanesine vaki 
müdahaleden şikayet Eneii.mendedir. 
Ziraat Bankasma olan borçlarımn beş 
sene mücldetle teci li hakkında Bnciimcndedir. 

J 77l numaralı kanundan istifade ettiril
mesi h akkında . 
Kazaları kaymakamrnm yolsuz ve ka-
nımsıı z h a ı·ekfı tmclan şild\yet 

Encünıendedir . 

Encümendcdir. 

B - Geçe1ıe :sl'neden kalan rırzulwlle'r' 

5015 Ziya B. lzmir fskil n edildiğ·i hanenin kendisine ve
rilnıesi ricasına dair · Dahiliye vekaletine 

21 /Xll/ 1930 
5016 Bibinzade Hüsccyiıı Ef. hl;fı,ı edildikleri hane ve eınlakin borç-

5018 

5020 

.. 

Artvin lar kanunu nıucibiııee kedilerine teffizi 
istiı·h:ıınrııa dair 

Mersinele belediye aza intihabıncla ya-

Encümendedir·. 

Osmanoğlu Hameli Ef. 
ve ar. Mersin 
Seymenoğlu İsmail Ef. 
ve ar. Kayseri 

pılan yolsuzluklardan şikayet Hıfzedilmiştir. 

1341 senesi tanzim edilen malül ga.-
ziler · kanunuııcl:ın istifade edemedik-
l erirır dair Encümendedir . 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulasası 

5022 Mustafa Ef. ve Ar. Kay- Orman ihtiyacına kafi gelen sazlık 

seri mahallin kurutnlmamnsından snrfr na
zar edilmesine dniı· 

ti02-+ Ha ı i ı l~f. K asa lı :ı 

ti025 M. Rüştü Ef . İstanhn ı 

Maliye memurlaı·ınclan Harnit Bey a çtı

ğı tiyatrosuııa tecav Ü7. ettiğine dair 

Süleyman Zühtü ve Salih Beyler ta
r·nfrmlan ika edilen :1.aı·arın tazınini is-

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 
22/XII / 1930 

Dahiliye vekfdetine 
22/XU/1930 

tirhaınına dair Eııeüm endedir. 

5026 Halil ve arkadaşları Bti
mesut 

5027 Memet Emin B. İstınıbul 

5028 M. Rifat B. Bilecik 

5030 Veli Ei. Akdağmaden i 

5031 H. Hüsnü Ef. Buı·sa 

Emlak ve arazilerinin 
tnhı·iı·i istirhamına dair 

yen iden iera.yi 

'l'nsfiyeye tabi tutulduğundan tekrar 

Maliye ve kaleti ne 
23/Xll/1930 

vazifesine iadesi istirhamına dair Bneüınendediı·. 

Bil;i sebep aı;ığa çıkarıldığından tek-
l'nr ınenını·iyrtine tayin edilmesi istirha-
ınrna dair 

1'nl'ik hrdeli na ktisinin af:fedilmı>sine 

da il' 

Mııhkemece if lasma karar ver·ildiğin

dıın müsebbipJeri hakkında tahkikat 
yapılınasına dair 

, 

Dahiliye vekaletine 
22/XII/1930 

Dahiliye vekaletine 
2:3/XII/1930 

Adiiye ve k~ l et iııe 

23/XTI/1930 

5032 İsmail Hakkı Ef. Kırklareli Mııtlühnmm ınam·if bütçesine ilave ve 
itası ricasma dair Encümendedi:r. 

5033 Nazmi EI. Kırklareli Hiyaııeti vataniye cürmii isnadile 
vazifesine nihayet verildiğinden af ve 
i crııyi adalet istirhamına dair Karaı·a r-ı:ıptedilıniştir 

5034 M. Recep Ef. Kuşad ıısı Memuriyetiııin lfığvi dolayısiıe açıkta 

kaldığıııdan bir- v:ızifeye tayini hak-
kında Encümend~dir. 

5036 Burhaııedclin lU. Yenişehir Kurakirk clolayısil e zürra Zirant Banka-

5038 Zahir Ei'. Havran 

5041 Sabire H. 

sınca yaı·dım ve ınuavenet eelilmesine 
dair Karara raptedilmiştir. 

Belediyece verilmiş olan zeytin1iği satan 
İsmail Hakkı Efendi hakkrnda takihat 
yapılınası ricasına dair 

l<'ırka kasasma zevci ta rafmda n hrfze
dilmek üzere bıkarkılan 100 liranın te
mini tesyiyesi istirhamma dair 

Dahiliye vekaletine 
22/XII/1930 

Maliye vekaletine 
27 /Xli/1930 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5043 Memet Ef. Ankarn 

5047 

5048 

5051 

Muhiddin Ef. Köprü 

Sabri Ef. Bursa 

Ahmet Ef. Yozg-at 

5052 EminE> H. Bağdat 

5053 Zülfü Ef. Elaziı 

5054 Nazmi Ef. Gazi Antep 

5055 Hüseyin Ef. Tosya 

5057 İdı· is Hıfzı Ef. !stanbul 

5058 Pert.ev "Ei. lsüınlnıl 

5059 Şükrü Ef. Kırklareli 

5060 Nuri Ef. ve arkadaşlan 
lzmir 

5061 N azmi Ef. Mersin 

5062 Nazıni Ef. Mersin 

5064 Hakln Ef. İsparta 

5065 Hati ce H. Tokat 

5068 Nuri Ef. Urfa 

5069 Kazım Ef. I.ıadik 
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Arzuhal huU1sası Muamelesi 
- - - ------· -------· 

Malül olduğundan tahsis edilen te-
kHüt maaşının kesilınemesi ricasma dair M. M. vekaJetine 

25/Xl/1930 
Müudei uınuınl Asım Beyden şik~ıyet 

Haksız olarak maaşmdan kesilen 20 lira 
Sfi knruşun kendisin e veri lm esi hak
kında 

M aaşnuıı az verilmesi dalayısile bunun 
haddi layikına iı·caı istirhamma dair 

Zevciııden tekaüt maıışı tahsis~i hakkm-

Kaı·ar·a nıptedilmiştic 

Adliye vekaletiııe 

24/XIT / 193 O 

Maliye ve ku lcti ne 
28/XII/ 1930 

da Encümenuediı·. 

Arazisinin başkala rr tarafından cebrcn 
alındığrndaıı hukukunun muhafazası 

baklanda Karara raptedilıniştiı·. 

Kaııunsuz olarak vazifesine nihayet ve-
rildiğinden iadesine dair Encümendedir. 
lstikraz ettikler·i para için Ziraat Ean-

sınca fazla faiz almmakta olduğuna dair Karanı t'aptedilmiştir . 

1• ahiş tarhedilen vergileı·in haddi luyi -
kına tenzili istirhamrna dair Maliye veldUetine 

28/XII/1930 
Emlaki milliyeden aldığı haneye Rvka~ 
idaresince müdahal e edildiğine dair Encünıendedir. 

Hakkmda heyet i mahsusaca verilen ka-
rarın refi istirhamma dair Karaı·a raptedilmiştiı·. 

Tarhedilen vergilerinin fahişliği dolayı-
site haddi iticialine ircııı istirhamına dair Maliye veka.letine 

27 /Xll/1980 
Kanunsuz olarak çıka ı· d dığından vı:ızife
Rine iadesi istirhamma dair· 

Dahiliye vekaletine yazdığı şikayetna-

Devlet Şurasr R. 
28/ Xlf/ 1930 

meye cevap verilmediğine dair Encünıendediı·. 

Mütevellisi olduğu dükkaniara Evkaf 
idaresince müdahale edilmekte olduğu-
na dair 

Zevcini öldüren İsmail hakkında idam 
cezası verilmesine dair 

Bilftsebep açığa çrkanldrğnıdan indei 

Kaı·ar·a t'apted ilmiştir. 

Adiiye vekaletiııe 

28/~1 f/ )930 

nıemuriyeti iı;tirhamıııa dair .1\Llliye \'ekal etine 
Bilisehep açığa çıkarddığından iadei 
mcmnriyet istirhamrmı t1aiı· Maliye vekaletine 

2Hj XJ f/1930 



· Kayit 
No. 

Arzuhal ~ııhibinin 
isim ve adre~i 

5070 Menret Ef. istanbul 
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Arzuhal hulasası 
------------------------------
[•'azla çocuğu olduğundan ikramiye ile 
taltifi istirhamına daiı· 

Muamelesi 

:Maliye vekftletine 
24/XII/1930 

5071 Halil Ef. ve arkadaşlım Ha;r,ineyi zaı·aı-a sokanların hakkındaki 

Köpı·ü 

5072 Cemal Ef. istanbul 

5073 isınail Hakkı Ef. Aydın 

5074 Nazmi Ef. Manisa 

5078 Etcrn Ef. istanbul 

5079 M. Remzi Ef. Artvin 

5083 Ali Kemal Ef. lsta ııbul 

5085 Şi:ikı-i.i Ef. Ödemiş 

5086 Reşide H. 

5087 Şefik B. Bitlis sabrk def
terdar 

5088 Cemi! Ef. İstanbul 

5089 Lfıtfi Bf. !stanbul 

şikayctleı·inin ııaza rı dikkate a lınmasıııa 
dair 

Haksız yere vazifesiııe nihayet verildi
ğinden tahkikat İcrasına dair 

l\1emuı-iyetini ıı J~.ğvi dola.yısi Ic perişan 
olduğundan bir memuriyete tayini hak
kında 

Darp meselesinden bir ay lı:-ıpsc mah-

Dahiliye vekaletine 
.10/ I / 1930 

Dahiliye vekaletine 
4/II/1931 

Dahi liye vckaletine 
28/XII/1930 

kum olduğundan tec:ili istirhanuna dair Encünıendcdir·. 

Ali karar heyetince hakkrııda vel'Üen 
kanırrıı tasdikine müsaade buyrulınası-
na dair Karaı·a raptedilıııiştir. 

lstiklal harbi esııasıııda duçar olduğu 
zarar-a mukabil kendisine bir hane veril-
ınesine dair 

Hava gazr şirl<etiııden 

istihdamını ha vi 
çrkarıl dığında ıı 

Belediye iııtihabmın feshile yeniden ic
rasma dair 
Vefat eden zevcine nıüddeti hizmetine 
nazaı·arı kendisine maaş tahsisi hak
kmda 

Tasf iye kaı·arıııııı refile Yazifesiııe iade-

Karara eaptedilnıiştir. 

İktısat vekaletine 
28/XII/1930 

Hrfzeclilnıiştir. 

Eııcümencledir. 

si hakkında Knr;;ra raptedilmiştir. 
Ali K:uar· Heyetince hakkında verilen 
karanıı tashilline müsaade buyrulmasr 
hakkmcla Dahiliye vekaletine 

30/XII/1930 

Halepte bulunan eşy<ısı ııııı satılınasma 

dair Encüınendedir. 

5090 Osmanoğlu Besim B.L An- EmHiki metrnkeye ait ara;r,inin nıünasip 

5092 

kam miktann kendisine verilmesi r·ıcasına 

Münire H . Bursa 

Lhıir 

Ziraat Baııkasrııdaıı kafi miktarda to
humluk verilmesi ricasına dair 

Dahiliye vekaletine 
2/ XII/ 1930 

Maliye vekaletine 

4/XII/1930 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5093 Mustafa Ef. Ye Aı-. Derrek 

5094 Salamon Mitranİ Ef. BJir
ıı e li.sesi sn bı k fransızça 

ımıallimi 

5095 Kenan Asaf Bf. 1staııbul 

5096 S. Sırrı Ef. Alaiye 

G097 Ahmet Ef. Toı·balı 

5100 Hatice H. ve ~\.r. Yıldızeli 

5101 Mustafıı EE. Uzunköprü 

5102 Anastan Ef. İstanbul 

5103 Haliloğlu Hasan Ef. Gazi 
Antep 

5105 Çıldrr: İbrahimoğlu Nebil 
Ef. Ardahan 

5J07 Hüseyin Ei'. Çiftlik 

5108 Emin Ef. Giresun 

- 256-

Arzuhal hulaı:;ası 

Hayvan hırsızlannı hinwye eJenleı· hak
kımla takibat yapılması ricasnıa dair 

, Ali karar heyetince verilen kamrın te t
k ik ve yeniden lıir kararitası istirhamr-

Muamelesi 

Dahi Liye vekaleti ııe 
2/ XII/ J930 

na dair Karara raptedilıniştiı·. 

Tanıdığı bir şahsa kefalet ettiğinden do-
l ayı ankast vazifesine nihayet verildi-
ğiııdeıı iadesi ricasına tlaiı· _ Dahiliye vekilietine 

Açıkta kaldığ·ı ınüclJete ait nıaaşlarııım 
itası hakkında 

Bilmüzayede ınaliyedeu aldı ğı nı·azi baş

kası tarafmdaıı istiı·dat edilmekte oldn
ğuııdaii nıeııi ve kendisine iades i hak
kında 

Kuraklık münasebct ile mahsul alııııııa

drğmdan banknya olnn borçlarnun te-

29/Xli/1930 

Maliye wknletiııe 
31/ l/1931 

Maliye vekıiletine 
30/XII/1930 

cili hak km da Ka ranı nıp1 edilm i ı;;t.iı·. 

Nalıiye müdürü Mazhar Beyin yolsuz 
muamelatmdan dolayı hakkında takibat 
yapılmasma dair 

Sebebi kanun! yokken haroclan kaydi 
teı·kin edildiğinden tekraı· meslekine ia
desine dair 

" . ' " ...... -·~ l , \ . ·~ ·. ~ 

İstiki [ı 1 mahkemesin ce mahkum oldu
ğundan bakiyei mii.cldetiııin affeüilmc
si ricasrna dair 

Tayya r·e Ueıniyeti binasında ahali yi ceb
ı·eıı ve ınecc~men çahştırdığındıı n dola
yı kaymakam hakkrııda ınuamelei 

kanuniye İcrasına dair 

'l'asfiyt'ye t a bi tutulduğundan ınütem

kinı matlubatrnm veri lmesi h akkında 

Hakkında kanunsuz olarak t<ıhkikat ya 
pan vali hakkında muameleyi kanuniye 
ifasııı:ı dair 

Dalı i 1 iye vekfı.lctine 
28 / XII/ 1930 

Adiiye vekaletiııe 
29/XIT/ 1930 

harara raptedilnıiştir. 

Dahil iye veka letiııe 

2/ XII/ 1930 

Devlet Şurasr R.. 
1/ II/1931 

Bncümendedir. 



Kayit 
No. 

Aı·zuhal sahibin-in 
. isim ve adresi 

- 257 '-

Arımhal huliisası Muamelesi 

5109 Zeki Ef. İstanbul Hiyaneti vataniye cürmünden q.olayı 
nıahkemece heraat ettiğinden mazu.liyet 
maaşı veı,ilınesi hakkmda Karnra raptedilnıişt.ir. 

5110 .Mustafa Hüseyin Ef. Niğde Temlik kanunu mucibince istirda.t edi-

5111 Sami Ef. Karaköse 

5112 Abmet Ef. İnegöl 

5114 Hııyı•ett.in Ei. Ankıl.ra 

5117 A. Fehmi Ef. Bursa 

5118 Nazif Smuri Bf. İstanbul 

5J20 llernet Ef. Diyarbekir 

len mallarının iadesi hakkında Enciimendedir. 

Karaköse nahiye müdürü Hayri Beyin 
aayri ·kanuru muamele.de bulunmasma 
ırı.ebni hakkında tahkikat İcrasına dair Encümendedir. 
Eevvelee veı·iJ.miş olan arazinin kafi gel-
memesine binaen emvali metrukeden 50 
dönüm dahn arazi verilmesine dair 

Evvel ki ınerrıuriyetinden sepkeden bir 
senelik müddetinin sici line der~ ve ila-

Dahiliye ~ka..letine 
24/XII/1930 

vesi hakkında Encümendedir. 
Gayri kanü.ıı1 tasfiyeye tabi tutulduğun-
da.n hakkmdtı muamelei maueletin ier·a-
sma dair Eneüınendedir. 

Ali karar heyeti ta.rafmuan veı·ilen ka-
rarın refi istirhaınına dair Karaı·a raptedilmiştir. 

Ziraat Bank.ası memrularından İsmail 
Hakkı Beye kefaletinden istinkaf etti -
ğinden depozito olarak verdiği parımm 

iadesi hakkında Bueümended.ir. 

5121 n)l·ahinı Ethenı Ef. Bilecik Gazilere verilen ikraıniyeden hissesine 
düşen kısnun daireyi ier-aca ha ciz edil-
mekte olduğuna dair Karara t·aptedilmiştir. 

51.24 Derviş Vehbi Ef. babaeski Hapishaneye verdiği ekmek ve gazın 
bedeli olan 41>0 liı·anm tesviyesi ı·icası-

na dair Karara raptediltniştir . 

5125 Hükumet tabibi Talat B. .Mecliste bulunduğu müddete ait bera.ati 
Tokat zimmet mazbatası ver ilmesi hakkında Encümendedir. 

5126 Hakkı F~f. Ada.nn 

5127 Hayriye ve Hati ce H. ls· 
tanbul 

5128 İsmail Ef. Ankarı-ı 

5130 M. Ali Ef. Cid ~:ı 

5131 'M. Emin Ef. 0l'luıngazi 

Tekaüt maaşnun nıafevk maaşı üzerine 
hesap edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 
r .. eyli muallim mekteplerinden birine 
k Ahnileri hakkında Maarif vekaletin«:> 

4/I/1931 

Kütahya şimenel if er hattında 'azife es- Ad liye vekaletine 
nasında sağ hacağını zayi eylediğinclen 4/J/]931 
tazminat it.ası hakkında 

Biriken ınııl.fıliyet marışımn defaten ve-
rilmesi ricnsma dair 

Emlaki milliyeden aldığı zeytin! i ği n so ı ı · 
taksit bed«:>linin teciline daiı· 

Karanı raptedilnıiştir. 

Maliye vekaletine 

.11/I/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
·. jsim ve adresi 

5133 Nedim Ef. 'L'erme 

5134 Nuri Ef. Keskin 

5137 Necmettin Ef. C:üııan 

5139 M em et Al i Ef. Boyabat 

5140 Tevfi'k · Ef. ·ve arkadaşlan 
Çohan lsa 

5141 Necip Ef. Kastamonu 
5142 Hasarıoğlu Aziz Ef. Söğüt 

5143 Hüsnü Ef. Başkala 

5144 Sait Ef. Konya 

5145 Zeyneloğlu Recep Baymdır 

5149 Muttalip Ef. Srvas 

5151 Memet Ef. Tekirdağ 

5152 Sa lih Bf. Develi 

5153 İslam .l·'ı:uıt Ef. Uöztepe 

5155 .Mustafa Ef. Çeşme 

5156 Almıtı i Nazif f:f. 'I'Ul'gutlu 

. 
5158 Hüseyin Ef .ve al'lnıJaşlan 

· · Gerze 

5160 Hakkı Ef. Kastamonu 

5161 l'erual Ef. lstnııbul 

.. 258-

Arzuhal bulasası 

Ziraat Bankasına olan borcunun tecili 
istirhaırunn daiı· 

Kaymakamın gayri kanuni muamelesin
elen şikayet 

Hakkı terfiinin ııazan itibare almmnsı 
hakkmda 

M.aaşıııa miktan kufi zam yapılmasına 
dair 
Harikzedeg·aııda n olduklannda n emlil ki 
milliyeden al'azi ve ı·i lınesi istirhamma 

. , 
~\ll namelesi 

Encümendedir. 

Dahiliye v·ekaJetine 
4/ ll/1931 

lVIaliye vekaletine 
2/VI/1931 

Encümendedir. 

dair· Encümeııdedir. 

-~ .J 

., 

Hatayi adlinin tnshihi ricasına dair Karara raptedilmiştil'. 
Şehit olan oğlundan maaş tahsis edilme-
si hakkında Encümendedir. 
'l'ekaüt muamelesinin biran evvel intacı 
istirhamıııa da ir Encüınendedir. 

İskan muantelesinin bir aıı · evvel inta cı 

i w kimıda Kara ra raptedilmiştir. 

Bayrudrı· muhasebei hususiye dairesine 
verdiğr l;ıı·tasiye bedelinin bir an evvel 
q> r · il n~ ı:sine dair Bncünwrıdedir. 

Park inşası maksadile hedmettirilen on 
dör·t dükkana mukabil verilen emtakin 
tekahü.l etmediği hakkında Karara ı-aptedilıniştir. 

Açıkta kaldığı müddete ait müterakim 
ınaaşımiı veri lmesi ve iaclei memuriyeti 
istirhamıııa daiı- Karanı ı·ı)ptedilmiştir. 

Ziraat Ba nkasrndan istikra% ett ikleri 
paranın tecili hakkında Karara rapteruJmiŞtir: 

'tapılan tahririn usulsüz olduğundan ye-
niden icrası hakkıııda 

1 

Eııcümendedir. 
Memleketindeki emlakine mukabil em-
laki milliyeden ev verilmesi hakkmda Dahiliye vekaletine 

11/1/19;)1 

Hizmetine mukabil istiklal nuıdnlyasile . 

taltifi hakkmda 

1-{ükfımet çe ~ahsis edilen haneler·in be
ekli i c<Hnurı alınmaması hakkında 

.Vaki olan hatayi adlinin tasbilı-i istirha- . 

l\1. M. vekil ietine 
1] / 1/ ]931 

Karara raptedilmiştir. 

mrıı:ı dair Encümerıdedir. 

Mel;,teplenleıı bir·inc başınuallinı tayini 
ha kknıcla Encüınerıcledir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 259 ·__:__ 

· Ariuhallıulasaıu Muamelesi 

5162 Azizi Ef. ve arlmda.şlnrr. Mülteci sıfatile kendilerine Hükfımet<:e · 
Adana verilmiş olan emHi.kin mukafat olmak 

5164 Şemsettin Ef. Koııya 

5165 Nuriye H. Samsun 

5167 Rahmi Ef. Elaziz 

5169 İsınail Ef. Zonguldak 

''l ' 

5171 Sait. Ef. Kayseri 

. . 

51(2: , Ko.c~el~ A~met Ef. ve Ar. 

5173 Hafız Ömer Ef. oğlü İsma
jJ E:f. Adana 

5175 Kitapçızade Hafız Emi ıı 
Ef. Milas 

5176 Naı-.ıni Ef. İstanbul 

5177 Yenişehir Hüseyin Ef. 

'• 

5178 Memet E:f. Silifke 

5179 Sadık Çavuş Ankara 

üı-.ere meccanen terki hakkında EııcümPrııiedir. 
Tekaüt müddetine istiklii.l harbi hizmeti-
nin jliivesi hakkında 

Hakkı · iskanı olmadığından bahsile is
k~m dairesince evvelce tahsis edilmiş o
lan haneelen çıkarılmakta olduğundan 

bu baptaki istidalarmm ter vi cine im ku n· 
yoksa memleketlerine iadesi hakkında 

Maznun şahıslar vilayetçe himaye edil 
diğinden bunların hakkında takibat ya
pılmasına: da ir 

Ali Katar Heyetince karara mptedilmi' 
yen evrakının Meclisi Alice tetkik edil-

EncümeııdeJir. 

Dahiliye vekaletine 
11/l/1931 

Dahiliye vekalet ine 
24/ XII/ 1930 

mesi ricasma dair Kar·ımı raptedilmiştir. 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşııun 
itasile tekaüt maaşma miktarı kafi 
zam yapılması ricasına dair 
Tahrir neticesinde tarhedilen vergileri
:ıin fazlalığı dolayısile temili hakkmda 
Ermeni emvalinden verilen emiakin tes-
cil ve tapuya ra.ptına müsaade edilmesi 
hakkında 

Maden resminin yük.sek olması yüzün
den zımpara madenierini taclil etmeğe 
ınechur oldukları hakkmdn 

Emniyeti umumiyece hakkmcln verilen 
kararııı. celp ve Mecliste tetkik eelilme
sine d n it· 

30 senedenberi tasarruf ettiği tarlalan
ıtın mahalli lıükfımetçe malülini askeri
yeye tevzi edilmekte olduğuna dair 

Müddetinde sayılmış ve tezkeresi alın

mış ağn~mınclan bu kere· rnektum adde-

Encümencledir. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletlne 
11/I/1931 

İktısat vekfıletine 

27/ Xl/ 1930 

Dahi 1 iye vekaletine 
4/Il/1931 

Dahiliye vekaletine 
11/ I/ 1931 

dilerek beş misli resim istendiğine dair Enciimendedir. 

Har bi umumide ifa ettiği vazifei · vata-
niyesine mükafaten kendisine ikramiye 
ita veya Mecliste müı1hal bir yere kay
rılması istiramınn da ir Encüınendeclir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
i&im n adresi 

5180 Hamit. Ef. ve ark.adaşl:ll'ı 

Niğde 

5182 AU-Bf•. ve a,rltadaşları mer
sin 

5183 Naznıiye H. Elbistau 

Argı1hal hulasasr 

M~thaldaor olıımdıklı.nı ka.ti1 JUf'Jilelesin
d'e:rt dol.aıyıı mahkUm. al<'ook~.ımndıın teeü
ler.i istirhamıruı cla.it 

Kendilarirrlu go..ıyri kammiı istihlak _ver
g_isi tarh: ve- t&hsi:l edilmekte olduğuna. 
dtai·lr 

Zevcin·iııo katill~rin.in ıneN'~ana çıkarıl

m~ı ve- hnyatlar.mın. talrtı temine alın
masmm mahalline iş'arma dair 

»uamelesi 

A:lliye vekaletine 

1J/I/9~-

1\!Ialiye vekftletine 
27/ XII/ 1930 

Adiiye vekaletine 
2:1 /X :E / 1920 

5184 Paşazade Hakkı Ei. l?ayıuı . Yuı:ıttukı maaşnıa m.u.ladlil Ceyhanda 

5186 M. Beh~et Ef. Antaly:ı. 

5187 Necati Ef . Mersin 

5188 Abdullah Mürtip Ef. İstan
bul 

5190 Lutfi Ef. Ankara 

5191 Osman.Ef. Sı\{as 

5192 Ahmet Hamdi Ef. İstanbul 

5193 Hakkı Ağa Balya 

5194 Etem Et. Antalya 

5197 Cemal Mustafa Ef. ve M'

kıada'Şia'l'l' Konya 
5198 Abdullah Cevdet Ef. İstan

bul 

teffiz edilecek a1·a.Uru:ıı muamelei teffi-
ziyesinin ifasına dair Eneümendedir. 
Salalu hal peyda ettik.ıeııin.den baki:yei 
müddeti cezaiyelerinin affı istirhamma 
dair Karara raptedilmiştir. 
Diğer ıuemtU'la:r gibi kendilerine mes-
keu bedeli Yerilmesine dair Kar:u·a raptedilmi~tir. 
1lga edilen ali karar heyetinde mevcut 
evrakının Mecliste tetkik ve bir karara 
raptın!h dair; Karara raptedilmiştiı·. 
Vergi ınektumatı ve kaçakçılığı için 
53 468 liralık ikramiye hakkının veril-
lllesine dair 
Tütün ikramiyesine malul zabitan misil
li yüzde yirmi beş zam'mına dair 
Amcasımn katilleri hakkında mahaln 
hü"kümetçe lakaydi· göstel•ilmekte oldu
ğuna dair 

Balya hapishanesine verdiği ekmek be-

Eneümendedlr. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 
12/l/1931. 

delinin t~mini tesviJresi istirhamma dair Adiiye vekaletine 
12/I/1931 

Ali kaur heyetince hakkında verilen 
kaTıırın :fesh i" v-e yenidren kararı adiinin 
itihazına:- dll·ir 
}ÇeTJ.dil'erine- tilffiz olunan emvalin 331 
senesipdeki kıymeti mukayyedesi üze
rinden h'eBap edilmesine dair 
Ad'i:yen iskan ·edild'ikleri hanelerinin is
tirdat edHmekttı olduğuna- dair 
Ali lrara.ır.ı heyetinde tetKik' edilmiyert ka
rum e-e-fi ltarkıkım.ta. Dr. Abdullah 
€eroet-im~ ı.mulrı{lm gönderildiğine 
dair 

Karara raptedilmiştir. 

Eneüıuen<Ro,dir. 

Maliye vekaletine 
2-4/-'XI~/1930' 

Karari'! raptedilmiştir. 



' Xa)'i't 
No. 

.Ar.ınhal aal'ıibutin 

±ırim n adresi 

5199 M em et Ei. r a-rAcatşivran 

5200 ı urfye H'. l)eoeağaç 

5202 Ali Riza Ef. İneboht 

5203 A. Hiknı.et Ef. Gümüşane 

5204 Ahmet Temel ltf. Onye 

5205 Mutemetoğlu Nu.ri Er. 

5206 M. Ceini1 Ef. Beşi~ 

5207 İbrııhimoil\t :Mustafa! E:f. 
Gevenderesi 

5208 Ali Riza Ef. SAtn8't\1t . 

5211t ~·mı Da:haettiu Ef. 
Urfa 

,, 
5212f ~:a. AAawiı 

521:l Ali Ef. Emet 

A1'0'tıhal hulasasr 

Sekiz 'tıa:bitt'e' i>d'ettm-ek ii!ere aldıklııl'T 

ta:rllafann' tak\ııitfel'ifl'i' yirmi senede ö-

Muame1e:Bi 
..... ,. - .-i 

denmesine mü~aade edilm~si bakimıda Maliye vekaleti.ntı 

~9fffl00~ 

Gayri mübadiller eemiye~ taraf'ndan ya
ı.nlan sui istimalin meni ve verilen em
la"lei'n ftı.pu seneılerind"'eli kıyı:ıretine- iıi.~ 

har edilmesine da ir 

M'id!Mlel~ veril-eee-k i\R-t't'fttiyenüı birıtrt' 
e~ tev~f hatıll,:R~ 

Bila sel)ep j"aı'ıdiırmadan kaydıımı terkin 
editmesine dırir 
Tekaüde sevkedilmek suretile tasfiyeye 
tai;f ıutulld't:rğtı, t'etnyir rnahıkemesi kara
rına dair ahro şi·K~titı~' eevap verilme
d1flndeu ~öyet' 

Kaymakamın gayri :Kanııni yolsuzlukla
rı ooltk:md'aki- şilrn:yetterihe bit· netice 
-vetilitrredfğlnd~n şitilyet 

'0'ı{btt'!;Ulhrenıe• s'Onrtt l\tı1tkmda ademi is-· 
tii.li<fiırır bırtır-ı veren ~hremanetinin 

~·i'yet'in"te' s~t>t:ıp olidttğtma dair 

İstanbulda ikanıete memur mütegallibe
aen esmatt onoaşınnı. kendilerine ait 
al"ariy\>, We-avüz eıtfğimı dair 

Ritla81nd'a\l' 'tnlhf-olaıt t'e'\rtttüs ettiği'· ma· 
ğ'az!f1~rg FI-vl!ai' ida~-fn'in• müdahale et
tiğin e adir 

lşteıı el ~eiti~ilmiı,- i~~· mahkemece 
heraat ettiğinden bir mahalle tayinine 

Maliye vekaletine 
12/ I/ 1931 

.Maliye vek~letine 
12/ I/ 1931 

Encümendedir. 

~lrlliye ve'Uteti:tlf!' 
24/XII/1930 

Maliye vekaletiue 
12/I/1931 

Adliye vekfiletine 
14/ l / 1931 

E. U . .:\-iüdürlüğüne 
lf2<,(ı 1-'!00FI 

<Mr ı&ıumı f&])tffdiil.m~tı 
Bila sebep muvaifakiy;utllizliğine isti-
nat ' edilerek vazifesine nihayet verildi
j}ne daift • 

Mualliın Itam:ımım:liın i&'Citade etıniyen 

müteveffa zeveinin 34 senelik hukukuna 
mu~ı. i.k-Mmiw:-e •~ilıtıeti h.aldnııd-Et--

Aşar borçlarnun 'fııizlerjnin afii hıtk· 

M. lt. ~•fine 
ti/XII/1900· 

kmda Karara raptedilmi§ti:r. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. _, ;,. · isim ve adresi 

5214 Emin usta Y alıvaç 

• ' 1 

5215 Deretepe Heyeti İhtiyari-

yesi >' 

.- 262-
, . ' . ; . • .. . : . ı # .... , ; J ~-......... 

. Arzuhallıulasası ';_ ... ~!{uamelesi ··· 

Ticaret odasının sınıfıarım yükse~ g~s- . 

tererek fazla para istediğinden şikayet İktısat vekaJeÜne 
12/I/1931 

Arazi vergisinin tezyit edildiğinden şi

kayet . Encümendedir. . r . . , . 

5216 Hafız Ahmet Ef. Meııemen , Maaşının . bila sebep tenzil edildiğine 

.. 

5217 Ramazan Ef. Eşme . 

5218 Sırrı Ef. Kastam on~ · . 

5219 Harndi Ef. Bozkır. 

5220 .. , Gazi_ İsmail Ef. Tut N ahi
yesi 

5221 ···B~rber ·Sait Ef. Aydın 

5222 Galip Ef. Adana 

dair 

Bor.çlanma kanunile adiyen iskan edi- · 
lerek mağduriyetine sebebiyet verilme-

Diyanet İşleri R. 
12/I/1931 

mesi hakkında Encümendedir. 
Tekaütlüğünde malilliyetinin nazarı iti-
bare alınmadığı hakkında · . İktıs~t vekaletine 

Maluline dağıtılacak ikramiyenin bir an 
evvel teyziine dair 
Parasım ve eşyalarını çalan :F'eyzullah 
hakkında mçı,hkemece henüz bir muame
le _ yapılmadığına dair 

N efi cezasının affı hakkında 

Memu_rin kanununun maddei mahsusası
na tevfikan tekaüde s!)vkedildiği halde 
tahsis muamelesinin sürüncemede kaldı-

. 12/I/ı931 . ı. .• ~ 

Karara raptedilmiştir. 

1.' ' . . 
Karara raptcdilmiştir. 

Karara ra.ptedilmiştir. 

ğrna dair Adliye vektUetiııe-
, ' 1.2/I/1931 

5223 Emine H. Maliye . veznesine hane taksiti olarak 
verdikl~ri , b~n altı yüz liranın iadesi 
hakkında Karara raptedilmiştir. 

5224 Muallim İlhan Ef . . Cerablus · Barem , kanununun . 37 inci maddesinin . .· 
tefsirile . mağduriyetten vikayesi hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

5225 :F'aik Ef. Kayseri Mübadele komisyonundaki matlnbunun 

52·26 · İbrahim Ef: Eskişehir 

5228 Muhacir ·· Tahsin Ef. !ne
bolu 

verilmesine dair 

V ergi muafiyeti kanununun 
dair 

tatbikıne 

Terkeylediği emlake ·mukabil 
edilmesi hakkında 

is kan 

5229 ' Mustafa Ef. Adarialı Ba- Tabiiyete geçmesine müsaade edilmesine 
d atta dair 

. Harici~e vekil.letine · · 
31/I/1931 

· Maliye vekaletine 
12/ I/1931 .. · . 

·Dahiliye veka.letine · 
25/XII/1930 

Karara raptedilmiştie. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
.. isim ve adresi 

5230 S eza i Hasan Ef. Sıvas 

. .. .. 
5231 Hukuk fakültesi Agah B. 

!stanbul 
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Arzuhal hulisası 

Maliye vekaJetinin emrile elli bin lira 
sarfederek yaptırdığı . değirmenin l;ıaş-

Muamelesi 

kasına verilmemesi hakkında Karara raptedilmiştir . 
Tekaütlüğünün refi ile iadei memuriyet 
ettir ilmesi hakkında Karara rapt~dilmiş~ir .. 

. · ' ---.~· 

5234 . Memetoğlu Faik Ef. Gey- Milli mücadelede malül kaldığından ma-
venin Yılanlı ,karyesinden 

5235 Kocaeli Nuri Ef. 

5236 Harnit Ef. Bayburt 

5237 Manavgat hapish.anesinde 
Pevzi Ef. 

5239 Musa Ef. Cebelibereket 

5240 Ca vi de H . Ankara 

5241 Ca vi de H. Ankara 

5243 Boyacıyan İskender 

aş tahsis edilmesine dair Karara raptedilmiştir. 
Mahkemei temyiz kararmçla vaki olan 
hatayi adlinin affı ile. zayi olan hakkı-

mn iadesine dair 

Hazineden matlubu olan hane bedelinin 

Maliye vekaletine 
~5/I/1931 

tesviyesine dair Encümendedir. 
Sırkat filinden dolayı mevkuf olduğun- .. 
dan mahkeme kararile kefaletle tahli-
yesine dair 

'l'ekaüt maaşma zam yapılması hakkm
da 

!mar müdürlüğünün, arsaların tevhit ve 
tevzi kanununa muhalif hareket ettiği

ne dair 

Bahçe ve hanesinin imar müdürlüğünce 
yol olarak kesilmesine müsaade edilme-

" Adiiye vekaletine 
19/Ill/1931 . 

Maliye vekaletine 
19/I/1931 

Encümendedir. 

mesi hakkmda Encümendedir. 
Emlakine gayri kanuni olarak hükı1me-

. tin vaziyet ettiğine d;ı.ir , Mal iye . ve.kal~tine 

22/I/1931 

5246 Ham di Ef. ve arkadaşlıı n :Emlak i metruke hanelrine ıcar verdik-
Ankara lerinden muvakkat tazminat verilmesi-

5247 Tahsin Ef. istanbul 

5248 F evzi Ef. İzmir 

5249 

5250 

5252 

İsmailoğlu Memet Ef. Er
dek 

Gedikoğlu Hakkı Ef. Çan
kırı · 

Hüseyin Ef. Batarnı 

ne dair Karara raptedilmiştir. 
Heyeti mahsusa kararının refi hakkın-
da Karara raptedilmiştir. 

YoguslavJadaki arınanına mevzu hac
zin ref ve izalesi hakkındaki evrakının 
hiı- nn evvel intacı hakkında Karara raptedilmiştir . 

Eşkıya tarafından yapılan 

menine dair 
tecavüzün 

Mükafatı naktiye verilmesi istirhamına 
dair 
Arazi teffizatmda 
na dair 

yolsuzluk yapıldığı-

., 

Dahiliye vekaJetine 
. 25/XII/1930 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 
19/I/1931 

.·: ' 



!Kayit 
No. 

A:rztıha1 ıiaıhibiniı:ı, 

· .3ai.ın ve adresi 

- 2~-

hıruluı.l hu.Jaıuı.f!ı llaamele& 
. ..... ---- _, .. .........,. --~----~--. 

5256 U zun Bey karyesi abal.isi 
nnmına aza Memet .lU. l~
ınit 

Tahniri ıu.üsakWat komi$yonunca tıı.k

dir ~dilen kıymetlerin h.nd.di layikma 
iblağı hakkında 

52{}7 •ibrnhiın ~v1li EI. Artvin Müterakim . maaşlarnun 
kın da 

erilmesi hak-

5258 Siileynıatı Ef. lıülebm·gıH>: 

1}259 H:ıl'ıip Ef. Hanculın· luıryesi 

5262 Ali N aU k Ef. Demirei 

• 

Aşar borçlarından dolayı 
arazisiuin iadesi hakkında 

haczedilen 

Malılliyet evrakmm tesrii intaeı 
lmı,d.a 

hak-

He.lı ticıwetimizi sektedar eden Tibl'i« 
halıl,arırun gümrük rüsumundan muaf 

Maliye vek&letine 
22/I/1931 

)lali)(-e v~ületiue 
21/I/1931 

Maliye vekaletine 
22/ I/ 1931 

M:. >}!. veld;,letiue 
22/ l / 1931 

olmaması hakkında Karara raptedilmiştir. 
5263 Faik Sabri B. Manis-a :Mahkemesinin başka bir ınahalde rüyet 

e.dil:mesine dair Eneümendedir. 

5264 Zek-iye H. 

5265 Kouya Delik Nahiyesi He
yeti ihtiyariyesi 

5266 Saimoğlu Rifat İstanbul 

5268 ·Hıı~kı Ef lspaıta 

Kars muahedesinin 13 üneü maddesi 
mueibince em vali gayri menkulenin mu-
amelei fer&ği;resiniıı ikmali istirhaınına 
d&ir " 
Kazalal'nun ipkası istirhamına da.ir 

Mün.asip bir vazifeye tayin edilmesi is
tirhanuna dair 

Mütevellisi alduğu. hana vakıf idare
since vaki müdahalenin meni hakkın
daki isiıdasının bir au eıvvel intacı hak
kında 

M'W Ko. 4 A. 131 B. 2 K. Yüz- Divam teınyizi askerice -verilen karaı·· 
başı Emin B. da hatayİ adli olduğundan hukuku ka-

5271 Mustafa İsmail Ef. §ofö.r 

52'l2 N..ee.ip Et. BllrS1l 

fi273 Hamidiye MuMaı·ı 

nunisinin verilmesine dair 

Baıfra adliyesindeki mMil.ubunuıı bir an 
evvel vel'ilmesille ~air 
Bursa defterdarlığınca haksız tarhedi
len kazanç vergisi itftn verdiği istida.
nrn elan inta.ç edilmediğine dair 

Hamidiye ka:ryesinin Bolvadından fek
kile ..Afy0na rapt ve ilhak edileceğine v:e 
bunun ga.yri kanuni olduğuna dair 

5274 • hmet .B:f. .&i ;r.ihisarm Ha- Eşhası nıütegayyibeden gıeyri resmi sa-
mam k~ünd~u tın aldığı tarlası haziuece i-stirdat edi]-

Eueümendedir. 
Dahiliye vekaletine 
22/I/1981 

Dahiliye vekaletine 
22/l/1931 

Kıınıra. ııapt.edilıuiştir. 

Eneümendedir. 

Eucümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vckiıletine 
24/1/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal ~ııhibinin 
isim n adresi 

5271"\ G'u:ıt Remzi :Ef. Ankara 

fı27!:1 Rüs<•yin EJ. Bntuın 

5280 ( 'emal Ef. İstanbul 

5:2~ t l\'luttalip Ef.. Sıvas 

5283 Mar;kada Kaskatwğlu Sü
leyman Ef . 

5284 Hüseyin Ef. 1staııbul <:a
lata 

5285 Hidayet Ef. Düzce 

5286 Fikri Ef. Yozgat 

5287 Zeynep H. Dör·tyol 
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Arzuhal hulasasr 

di ği nden bedelinin ·tesviyesi istirha.nu
ıuı dair 

Açığa çıkarıldığmdan iadei memuriyeti 
istirhamına dair 

Maliye vekaletincleki alacağı hakkında 
hir karar ittihaz edilineeye değin üç bin 
lira avnns verilmesi hakkında 

Usulsüz olar·ak tarhedilmek istenen ka-
zanç verg·isinin kendisinden alınmama-

Muamele8i 

Maliye vekRletine 
24/l/ 1931 

Dahil iye vekil.l eti.ııc 
20/XII/1930 

Karara eaptedilnıiştir. 

sına dair •• _.; .. "lı Kararn raptedilıııiştir. 

Abat değirmeninin kendisine verilmesi 
hakkındaki Memurin Muhakemat ]<}n-
cümeninin 12/lll/334 tarih ve 227/ 212 
numaralı kararının tntbikı ve lı::ıkkının 
verilmesine dair 

Hazine aleyhine olarak yapılan sui İsti
malin tahkikine dair 

Maliye vekilietindeki alacağının veril-

Eııcümeıı le d it'. 

Maliye vek<11etine 
24/ .f/ 1 931 

mesine dair Encümrııdedir. 

'L'ütüıı inhisarındaki vazifesine tekrar 
almması hakkrnda Karara raptedilmiştiı·. 

Kırşehir Müddei Umumisilr hapishane 
müdüı·ü hakkında Adliye vekaletine va-
ki olan ş ikayetinin cevapsız kaldığı hak
kıııda 

Oğlu lbnıhimin mahkflmiyetinin 
hakkmda 

affi 

Maliye Yeki'ı.letiııc 

3/Tl/ 1931 

Adiiye vekfıletinc 

24/ T/ 19:31 
52l 8 Ziyaoğlu Fikri .EE. Yozgat .Eıulftki metmkeden aldıkları eml~kin 

yirmi senede ödenmeleri istirhıınuna da
ır Bncüıneııdedi r·. 

5289 H üst· yi ııoğlu Ha ıui Ef. 

5290 Hamit Ef. Yor.gat 

529] MalCıl Zakir Bf. lstanhul 

:J.Ji.itegal libeden İstaııbulda ikaınete me
mur edilen Osman Paşamn emlaklerine 
tesahüp ettiği hakkında 

Emliiki metrukeden aldıkları emlak ve 
amzi bedellerinin yirmi senede ödenme-

Adliye Yekiiletine 

24/ L/ 1931 

leri hakkında Eıi.cümendedir. 

'l'ekaüt hakkından ınahmm eelilcliğine .-:,. 
tlair M .M. vekaletiııe 

24/l/1931 



Kayit 
No. 

Arruhal !ahibinin 
isim ve adresi 

5293 Bedri Ef. Yozgat 

5294 Hasan Hüsnü Ef. Fatsa 

529G Memet B. Tekirdağ 

.1297 Yusuf Ef. Beyoğlu 

5298 Hakkı Ef. Yenişehir 

G::l99 

5300 

Ali B. Ulnpmar Pertek 

Şer i f B. ve arkadaşları İs
t anbul Kadastro memur
lan 

:):301 Behcet B. Nazilli Noteri 

G:302 Mall1lini aske riyeden Basri 
Ef. 

5303 lVIuzaffer B. Niğde 

5304 Ziya Ef. Gazi Antep 
5306 Osman Ef. 
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Arzuhal hulasası 

Uhdesindeki değirmene talırir komis
yonunca fahiş kıyınet takdir edildiği

ne dair 

Kadro harici çıkarılarak halen mıliaş ve 
harcıralı verilmediği ve bir memuriyete 
de tayin edilmediği hakkında 

Memuriyetine iadesi hakkında Devlet 
Şurasmca verilen kararın i nfazı hak-

Muamelesi 

Encümendedir. 

Maliye Yekaletine 
24/ I/l931 

krnda Kara ra rapteclilmiştir . 

Bakırköy fabrikal arı kara barut şube-
s inde çalıştığı müddete ait 180 lira mat-
lubunun ita edilmesine da1.r Kaı·:n·a raptedilıniştir. 

Bermucibi iHin kendilerine tahsis edi-
len baltalığm verilmesine dair 

Bergamalı Topaloğlu Alımedin mütegal
libelik yaptığrna dair 
Birem kanunundaki maddeye tevfikan 
ücretlerinin maaşa tahvili istirhamrna 
dair 

Harç pulları aidatı beyiyesinden olan 
matlubunun elan tesviye edilmediğinden 

Encümendedir. 

Encümeııdedir. 

Maliye vekaletine 
25/I/1931 

şikayet Encümencledir. 
lVIalı1L gazi lere verilecek ikramiyeden 
kendilerine az verildiği hakkında Karara ra pteclilnıiştir. 
Haksız olarak tekaüde sevkedildiğin-
elen rütbesinin iadesi hakkrnda Karara rapteclilmiştir. 

Hapishanenin soğukluğundan şikayet Encümendedir. 
Nahiye müdürü ve jandarma kumanda-
mnın pederine işkence yaptıkları hak-
1mıda Dahiliye ve ka letiııe 

22/XII/1930 

5307 Hacı Hüseyinoğlu Derv iş Devele ri için kazanç vergisi vermeleri. 
Ef. ve arkadaş l arı Yarma- mağduriyctini mucip olduğu hakkında Encüıneııdedir. 

dan köy 
5308 Nazmi B. Serezli 

5310 Ali Ef. Bnrclnr 

5311 Hamit B. Yaylaköy 

9- X[- 1930 da takdim ettiği arzuha-
linin neticesinin bildirilmesi hakkında Encümendedir. 
Teşviki sanayi kanunundaki muafiyete 
rağmen kendilerinden kazanç vergisi ta
lep edi ldiği hakkrnda 

Yedi sene evvel kendisine teffi z edilen 
zeytin! i ğiıı bu kere başkalarma verildi
ğinden şikayet 

Maliye vekaletine 
31/I/1931 

Karara raptedilıniştir. 



Ksyit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim -ve adresi 
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Arzuhal hulasMı 

5312 Fazıl B. zevcesi Lütfiye H. Harpten mütevellit bir hastalık netice
sinde vefat eden kocasından nnıhassas 
maaşının azlığmdan şikayet 

5313 

5314 

Kocaeli Çayıreli va m ihti
yar Heyeti 
Varto Varidat Ka. Meınet 

Ef. 

5315 Konya Srlıhat Müdürü Sa
brkı Saffet B . 

5316 Bartın: Anonim şirketi mü
dürü M:eınet ve arkadaşları 

5317 Erzurum: Şahin Dursun 

5318 Balıkesir: Yusuf Ef. 

Tahriri arazi komisyonu tarafından faz
la vergi takdir edildiğinden şikayet 
Mal ınüdürünü,n garezine uğrıyarak va
zifesine nihayet verildiğine dair 

Askeri tıbbiyesinden neşet ettiği halde 
sicilli tababette istihdam edildiği için 
tekaüt müddetinin noksam hesap edidi
ğine dair 

'l'athir edilmiyen Bartın boğaznun ıne
sarifi tatlıiriyesi olarak ınuhasebei husu
siyece k encliler.inden para istenildiğin
den şikayet 

Kasaplık sığırlarının hastalık iddiasile 
İstanbula sevkine müsaade edilmernekte 
olduğuna dair 

Validesine hidematı vataniye tertibin-

Muamelesi 
----------

Karara ı'aptedilmişti r. 

Encüınendedir. 

Maliye vek~lctinc 
26/I/1931 

Bütçe Encümenine 
29/ VI/ 1931 

Dahi liye veka,letinc 
25/XII/1930 

İktısat vekaletine 
27 /XII/1930 

• den maaş tahsis edilmesine dair Encümendedir. 

5320 Ali Ef. Aynacık Şehit olan oğlundan tahsis edilecek ma
aşın bir an evvel iııtacr hakkında 

Tütün zeı·iyatr meınııuiyetinin refi istir·-

M. M. vekaletine 
26/I/ 1931 

5321 Malatya Belediye Reisi Na
im B. hamma dair Eııcümendedir. 

Mübadeleten verilen emiakin tapu se-5322 Dırama nıuhacirleri narm
na Yusuf Ef. nedinin kendilerine itası hakkında Encümendedir. 

5323 Bergama: Mustafa Ef. Bergama hapishanesine verdiği ekmek 
bedelinden alacağının itası hakkmdrr 

5324 Akhisar: Fevzi Ef. Vazife başmda malul olmuşken bu cihet 
nazarr itibare almmıyarak alelade teka
üt maaşı tahsis edileliğine bu bapta icra-

Adliye vekaletine 
25/ I/ 1931 

yi adalet buyrulmasma dair Encümendedir. 

5326 Kocaeli Divan karyesi aha- 'l'akdir komisyonunca takdir edilen kıy-
lisi narnma Muhtar Meınet metin hakiki nisabma tenzili hakkında Eııcümendedir. 

Ef. 
5327 Dokuzuncu Kolordu Muha- Terfi müddetini ikmal ettiiği halde ha-

sebecisi Ali Nuri Ef. la terfiden mahrum edildğinden icabı 

madeletin ifasrna dair Encümeudedir·. 
5328 Yeniköy Ahmet Fahri Açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının 

verilmesi hakkında Karara raptedilmi~tir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal ıı&hibinin 
isim n adresi 

5329 Yozgat: Ni zam Ef. 

5330 Amasya kayalar mübadil
lerinden Nurettin ve arka
daşları 

533 L İstanbul 'l'ütün lnhisarı 
Muhasebecisi İsmail EI. 

5332 Samsun lVIuhsine H. 

5333 Gelibolu Vahide H. 

5334 lVIesudiye Nmi ve arkadaş
ları 

5335 Artvin S. Hikmet 

5336 Üsküdar M em et Ef. 

5337 !stanbul Ay~e Pembe H. 

5338 Bursa Beşevlet K ayresi He
yeti lhtiyariyesi 

5339 Manisa Yusuf Ef. 

5340 Elıh:iz M. Y nnus Ef. 

534l,İzmir Sıdrka H. 

5342 Erzincan Riza Ef.. ve arka
daşları 
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' Arzuhal bulasası 

Manifaturaya ait olarak alınan beledi
ye duhuliye resmi hakkında Devlet Şu
rasıııa veedikleri istidanııı tetkikr hak
kında 

Altı ve daha fazla çocuklara malik bu
lunduğundan bükılınetçe kendilerine 
ınuavenet yapflması hakkıııda 

'l'anzifat rüsumu için belecliyece t:ızyik 
edilmemeleri hakkında 

1306 senesinde Hicazda Araplar tara
fından yakılan evine mukabil İstanbul 

Muameleai 

Dahili ye vekilietine 
25/T/ 1931 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaJetinc 
25/l/193l 

veya Ank,arada bir ev verilmesine dair Dahiliye veki"Uetiııe 
20/ Vl; J931 

Mahkum olan kocasrmn nffi istirlıaım

na dair 

Mübadeleye tnbi tutulduklanndnn isidin 

Atliiye vekaletinc 
26/l/J!)3] 

edilmeleri hakkıııda Encüıneııdedir. 

Tekaüde sevkedilmemesi hakkında Karara raptedihniştir·. 

Ali karar heyetinin ikmali vazife ederek 
tatili faaliyet etmesine mebni hakların-
daki heyeti mahsusa kararını ref ve 
affedilmelerine dair Kar·nrn rnpt edilmiştiı·. 

Vefat eden kardeşinin yegane varısı 

kend isi olduğundan maaş tahsisi istir-
harnma dair 

Arazilerine tahrir koınisyonlarmca fazln 
kıyll'let takdir edildiğinden yenidE'n tah
rir yapılınasma dair 
Fazla olarak verdiği kazan ç ver·gisinin 
iade edilmesine dair 

Şahsen ve veka.leten Adiiye vekaletin
de bulunan işlerini iğbirar neticesi ola
rak tehirni ve gayri kanuni tehirden ve 
32 gün hapsine emir veren sabık Adiiye 
vekili M. Esat Beyle Miiddei Umumi 
Osman B. hakkında tal;:ibatı kanuniye 
ifasrna dair 
Umuınhanelerin tekrar kiişadrna müsa-

Iüı ra rn ra pt ed il m işti ı·. 

Kanıra raptedilrniştiı· . 

Maliye vekaletine 
25/ 1/19:31 

Encüınendedir. 

ade edilmesi hakkmda Karm a raptedilmiştir. 

H areketi arzdan mütazarnr olan fela-
ketzedelere Hükfımetçe muavenet yapıl-
masr hakkında Etıciimrııdedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5343 Karahisar Caferoğlu İbra
him Ef. 

5344 Keşaıı 'l'ah::ıin Ef. 

5346 lstanbul Enise H. 

534:7 İzmir Fuat Salih Ef. 
5348 Ankara Şaban Ef. 

5350 

5052 

5353 

Galip Kemal i Ef. lstanhul 

Aııkara: tıasanoğlu Hüse
yin Ef. 
Mudanya: ]~sat Ef. 
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Arzuhal hulasa~ı 
~ __ ,_ - --------

İskan suretile verilen emlak ve arazile
rinin ellerinden alındığına ve oturduk
ları müddete ait icariarın Hüküınetçe 

Muamelesi 

talep edildiğine dair Eııcümeııdedir. 

Münasip bil' va:ôfeye tayini istirhamma 
dair· K:ır·ara raptedilmiştir. 

tskanı için eınvali metrukeden biı· hane 
verilmesi hakkıııda 
İstiklal madalyası talebine dair 
Malı1liyetine binaen derece üzerinden 
maaş tahsisine dair 

Arzuhal Encümeniniıı 7/VI/1930 tarih 
ve 504 numaralı kararnun Heyeti Uınu
miyece tetkiki hakkında 
Satm aldığı evden çıkarıldığından hu
kukunun vikayesi istirqamına dair 
37, 38 senelerine ait güzeşte ve aidatın 

dan matlubu olan mebaliğin alelemsal 
itasr hakkında 

Karara raptedilmiştir. 
Encüıncndedir. 

M. M. vekaletine 
9/X.ll/1930 

Kamra raptedilmiştir. 

Karara ra.ptedilmiştir. 

:ıvı. :ıvı. vekaJetine 
26/I/1931. 

5354 Biberzade Hlalil ve rüfeka- Hazineye olan borçlarınrıı tecili ist.ir-
sı Akşehir 

5355 İstanbul: Hüseyin Tevfik 
Ef. 

5356 Kıı·şehiı·: Sait ]<;f. 

batnma dair Encüınendedir. 

Ali karar beyetinin ikmali vazife etme-
sinden dolayı hakkındaki muamelenin 
intaç edilmeeliğne ve bu bapta icrayi 
adalet edilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

Kesirülayal olduğundan aldrğı tekaüt 
nıaaşr da kafi ~elnıediğinden mua venet 
talebine dair Karara raptedilrniştir. 

5357 İsparta: Abdülbaki Ef. ve Fahiş nisbette tarhedilen müsakkafat 
ar. vergisinin haddi l ayikına tenzili hak-

5358 'l'apu ve kadastro memur
ları 

5359 

5360 

5361 

5362 

Aııkarcı: Lütfi Ef. 

Çıkarlı karyesi: Muhtar A
li Ef. 
Ordu: :Mahmut E:f. 

Samsun Hüseyin B. refika
sı Dilber H. 

kında Karaı · :ı raptedilmiştir. 

'İ'apu ve kadastro beyeti nıenıurlanmıı 
da ba r·em kanunuııclan istifade etmeleri 
hakkında Kaı·ara raptedilmiştir. 

İlıbar ettiği kaçak eşyadan dolayı ikra
miye talebine dair 

Arazilerine takdir edilen fahiş luymetin 
haddi layikına tenzili hakkında 
Emlaki milliyeden aldıkları emla.ki yir
mi senede ödemeleri hakkında 

Kendisine tahsis kılınan haneye fahiş 

luymet takdir edildiğinden haddi layi
kına tenzili hakkında 

lVIal iye Enetimenine 

Kaeara raptedilmiştiı·. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletiııe 

25/I/1931 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

5363 İzmir Salahaddin Ef. 

5365 Anıımur Dava vekili Nuri 
Ef. ve ar. 

5366 Ünye Süleyman Ef. 

5367 Aydıncık Halil Ef. 

5368 İstanbul Rıdvan Ef. 

5369 Ankara Bekir Ef. ailesi Şa
ziınet H. 

5370 Ankara Recep Ef. 

5372 Ankara: Esma H. 

5373 Maraş: Rüştü Ef. 

5374 Dev:rek: Hilmi Necati Ef. 

5375 İ ne bolu: Hüseyin Ef. 

5376 Sıvas: Ömer Şemsi Ef. 

5378 Maçka: H. Hadi Ef. 

5379 Maçka: II. Harndi Ef. 
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Arzuhal hulasası 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affı veya 
tecili hakkında 

Mevcut kadroya bir hakim bir İcra me
muru ve bir zabıt katibi ilave ettirilmesi 
haklnnda 
Tasfiye kararı refedildiği cihetle açıkta 
kaldığı ınüddete ait nıaa~larınrn veril-

!>iuamelesi 

Adiiye vekaletine 
25/I/1931 

Encünıendedir. 

nıesi hakkında Karara raptedilıniştir. 

Emvali metrukeden aldıkları emlak be-
dellerinin yirmi senede ödemeleri istir
hamına dair 
Emvali metrukeden aldığı apartmandan 
Celal Beyin çıkarılması hakkında 
Müteveffa zevci Mülazİm Bekir Efendi
nin şerefi askeriyesine hürnıeten kendi
si ni !'! bir vazifeye tayinine dair 

Düşman tarafından ihrak edilmiş olan 
nıotörüne tazminat itası hakkrııdaki ar
zuhaline raptedilmek üzere icap eden ve-

Encümendediı-. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahilıye vekaJeti ne 
11/I/931 

saikr takdim ettiğine dair Karara raptedilmiştir. 
Vaziyet edilen enıvali hakkında Anka-
ra defterdarlığında mahfuz 224 7 numa-
ralı dosyanın encümence tetkiki istirha-
mına dair· Encümendedir. 

İcra ve iflas kanununa borçlunun hapis 
edilmesi için bir madde ilavesi istirhamı-
na dair Adliye Encüuıenine 
Hazineden ınatlubu olan istihkakrum 
bir an evvel verilmesi hakkmda 

On üç sene müddeti hi~nıeti varken te
kaüt talebi isaf edilmenıekte olduğun
dan 16, 83 numaralı kanuna tevfikan 
hakkında muamele İcrasına dair 
Evkaf idaresince emanet suretile alınan 
ceza bedelinin kendisine verilmesine 
dair 

Tekaütlüğünün refi ile iadei nıemuriyeti 
ve imkan görüldüğü takdirde tekaüt 
maaşının haddi layikına iblağı hakkın

da 

Tekaüt maaşının haddi layikına iblağı 
hakkında 

Encünıendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Ev. U. Müdürlüğüne 
5/II/1931 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal s11hibinin 
isim ve adresi 

5380 Ankara: Şehit Memet Ef. 
pederi Ali Ef. 

5382 Riza Ef. Artvin 

5383 Umumi mübadiller n:ıımna 
İdris Ef. ve m·kadaı;;ları 
Burdur 

5384 Adil Ef. ve arkadaşlan 

Devlet demiryolları me
murlarmdan 

5385 Döşemecizade Memet Re
şit Ef. İstanbul 

5386 Eminoğlu Memet Ef. Ma
nisa 

5387 Faik B. İzmir 

5388 Al i K e ma 1 Ef. Bo d rum 
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.Arzuhalhulasası Muamelesi 

Şehit Memet Efendinin muhallefatı 

hakkında Encümendedir. 

Arazi vergisinin yanlış ve fahiş takdir 
edildi ğinden haddi layikma tenzili hak-
k ında 
Borçlanma kanununa tevfikan yetlerin
deki emvalin bedell erini ahval dalayı

sile veremedikleri hakkında 

Tekaüt aidatı verilmek suretile idarele
rinde müstahdem bazr memurin teadül 
kanunundan istifade ettikleri halde ken
dileri bundan mahrum kaldıklarmdan 

olbaptaki maddei kanuniyenin tefsiri 
hakkrnda 

Fazla olarak alman istihlak vergisinin 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekal€tine 

4/II/1931 

N afra vekaletine 
31/I/1931 

iadesi hakkında Karara raptedilmiştir. 
Malıkurniyet kararnun tetkikile affi 
hakkında Encümendedir. 
K adastr·o müfettişliğine tayini istirha-
mma dair 

K angava ile longa sünger saydİ memnu
iyetinin refi istirhamına dair 

l(arara raptedilmi~tir. 

Maliye veka1etine 
5/II/1931 

5389 Meınet B. Doğanbey B ele- Na lıiyelerindeki sulh mahkemesinin ıp-

diye Reisi kasr istirhamnıa dair Karara raptedi1miştir. 

5390 Hamza .Elf. İstanbul Maaşma mukahil emHik verilmesi hak-
hakkmda Karara raptediLmiştir. 

5391 Salih Ef. ve arkadaşları Takdir olunan vergi kıymetlerinin faz-
Kocacl i lalığma bina en haddi l ayikına tenziline 

5:~92 Ma hnıut Ef. ve arkadaşları 
Develi 

5393 Ahmet Ef. ve arkadaşları 

5394 Halisoğlu Edip Ef. 

[)394 Rüstem Ef. Zonguldak 

• 

dFiir Karara raptedilmiştir. 

Enıvali metrukeclen almış oldukları em-
luk ve arazinin borçlanma kanununa 
tevfikan yirmi senede ödemeleri istirha-

ımna dair Enr.ümendedir. 
Emlaki metrukeden almış oldukları em-
lakin yirmi taksitte ödemeleri hakkmda Encümendedir. 

Belediye kanununun 89 uncu maddesi-
nin tatbik edilmesi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 
Tagayyüp eden Rober Felekciyan Efen-
diden matlubunun Hükumetçe satılan 
eınvali gayri menkule bedelinden veril
mesine dair Karara raptedilmiştir . 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibirun 
isim ve adresi 

5397 Bürhani.ye C. H. F'. H .. 

5399 Akif B. Istanbul 
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Arzuhal huUtsası 

Edremite nakledilmekte olan ağır ceza 
mahkemesinn Burhaniyeele ipka edi lm e-

Muamelesi 

si istirhamma dair Karara ı·aptedilmiştir. 

Evvelce haciz vazolunan üç sandık der'i -
sinin gümr·ük resmi alınarak kendisine 
iadesi hakkıııda Ad iiye Encümenine 

31/I/1931 
5402 Aliye H. Merhum Şeyhülis- ıevcinin menılekete yaptığı hizmete mu-

lam Mu a Ef. Refikası kabil emsali g·ibi kendisinin de terfihi 

540:3 Miralay Ziver B. EH'ızir. 

5404 Rıza Ef. Fetlıiye 

ahvaline müsaade buymlmasr hakkında Bütçe Eııcümenine 
3/TU/1 931 

Yeni tekaüt kanununa tevfikan maaş 
tahsisi i stirhamıııa. dair 

]~mvali metn1keden kend ilerine vel'ilen 
arazinin emsali gibi bulunduğu luızadan 

Jüınırıı nıpt<'di lmiştir. 

tahsisi ha kkrnda Eııcüınencl ed ir. 
5405 Ahmet Mucip Ef. Balıkasir Ali karar heyetinin i~mali faaliyet et

mesine mebııi hakkındaki evrakm Mec-

5406,1hı-ahim Et. Keşmı 

54.07 İsmail Ha k kı Bf. lı:ıtanbul 

5408 Hasan Ef. ve al'. Devı·ek 

5409 Ahmet Şükl'ii :F~f. Yozg-at 

5410 Fm·is Ef. Bursa 

5-Hl Zek.iye H. Gazi Ant ep 

5412 Salihoğlu İbr-ahim Ef. Ye 
ar. Akdağmadeni 

lisçe tetkik ve kararı adi l ittihazma dair Karar·a raptedilmiştil'. 

Af ve tecil kanunundan istifade ederek 
tahliye edilmişken bakiyei müddetinin 
ikmali i~in tekrar celbedildiği hakkında Karant r·aptedilmiştir. 
Şnray i Devlet~e iadei memurjyetine ka-
rar verildiği halde bu kararın Maliye 
vekaletince iııfnz edi l meınekte o lduğu 

lı a.kkııırla Maliye vekaletiııe 
4/ II/1931 

Karaca Habiboğlu )ı[cmcdin halk ale~·

hine vaki olmakta bulunıın tecavüzünün 
meni istirhamına dair 
162 ve 5051 numaracln mukayyet 
27/XTI/J930 tarihli istidasınm miizake-
r·esi esnasında mağduriycti noktalarmı 

t etkik ve icrayi adalet huyrulmasına 

Encümendedir. 

da ir Eııcümendedir. 

lVIa.hkfınıiyetten aflan, olınadrğr takdir-
de memleketleri hapishanesine nakilleri 
ne claie 
Müteveffa zevciuin harp malı1lii olması 
dolayrsiı'e kendisine ve çocukhırıııa ma-

Eııcümendedit·. 

aş tahsis eelilmesi hakkmda lVI. M. vekalet.ine 

Teml ik kanunundan istifade etmedikler·i 
gibi iskfıııı adi sur·eti le verilen emlakin 
ınuamelrsiniıı de iııtnç edilmediği hak-
kında : DahiliyP- vekaletine 

-- -~ 3/II/1931 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5H3 Mahif Ef. Kastamonu 

54 l 4 Recai Ef. Em ct 

5415 Yüzbaşı Refik B. Bolu 

5416 Ahmet Ef. Kars 

5417 İhsan B. İstanbul 

5418 Rifnt Ef. Malatya 

5420 Bekir Ef. Acıpayan 

5421 Miı·alny Halit B. Afyon 

5422 Abdullah Ef. Ankartı 

5423 (:iftc;iHaınit Ef. Aynılık 

5424 Ali Rıza Ef. Birecik 

5425 Halil Atalay B. Aııaınur 

5426 Maşuk Ef. Dinar 
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.Arzuha l hulfısasr 

MnlıkCııuiyet karanııda vaki o l nıı ha ta 
y i ndliniıı tetkikilc ierayi aualct istir-

Muamelesi 

haınına dair Eııeüıııcııdeuir. 

Nalliyelerinde sulh nıalık(•nH'Sİ teşkil 

ed ilmesi istirhamına dair· En ciiıııcııdcdir. 

Jstikl~tl harbine i ştira k ettiği n elycnn 
ınaiCıl bulunduğu cihctle hakkı saı-ilıi 

olan der-ecesinin tayini istirlıaınına dnir Encü.ıucııdedir. 

Vandan Erzunıınıı. kad:ır· olıın harcrra-
huıın temini tes,· iycsi istil'hnıııma dair Encünıcndcclir. 

1 staıı lml güınrüklcriml ek i sui istimal<l-
tın tetkik ettir-ilmesi hıı.klnnda 

'l'elıliğ memmu hakkındaki şiküyeti 

Şur-nyi Devlet(;e tctkik edi lmekte oldu
ğundan evralmnn nakzr YC iadesinin tc-

Maliye Yckfılctine 

28/II/1931 

ıniııinc dair Karanı rnptedilıniştir. 

H tmnanlan ya.ııd ı ğ·ıııdaıı vergilerinin 
terili ,.c kendilerine muaveııet y:ıpılnıa-

sı hakkmda Encünıcııdcdir. 

Haksız olaeak tekııüde sc,·kcdi ldiği 

hal< k ında Encümendedir. 

Hi~~ bir sebebi kaııüniyc nıüst.cnit olmı-
yurak tekaüde se\'l\:cuilcliğindcn Surayi 
Dcvlctt:c tasuika iktiı·an eden bu kara-
rın tctkik n icrayi adalet buynılnıasr
ıw dair· 

Hayvanatırım banıımıı kta olduğu müte
nt>ffıza nda n ınulıtar Sadettin Bf. ta ra
fından işgııl edildiği ve lıu bapta v<.ı ki 
ınüracaatuıa balulnıamakta buluııclnğu 

lıakkı-nda 

Knyınakaın F'ahri Bey efknrı unıuıniye 

hilafma olarak kendi adanul11 belediye 
riyasetine intilıap ettirınek maksadını 

Ka raru ruptedilnıiştiı·. 

Aul iye vekaletiııc 

5/J I/19:31 

takip ettiğine dair Karar-a raptedilıniştir . 

İrticakar beyanatile hallun fiknini teş-

viş eden Anamur müdelci um uru isi !s-
ına il Bey hakkında biı· muhakkik izarur 

lıal<kında 

Muhtacı ınuavenet olduğundau Hükfı-

Adiiye vekaletine 

5/ ll/ 1931 

ıuetc~e yardım yaprlrunsı istirhamına dair Karara rapteclilıniştiı". 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5427 Ferdi Ef. İstanbul 

5428 Ragıp Ef. Yozgat 
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Arzuhal hulasasr 
----------------------------
Kapatılmış olan eczanesü1in küşadıııa 

veyahut diğer bir mahalle nakline mii-

Muamelesi 

saade bnyruJ.ınası hakkmda Karara raptedilıniştir . 

336 senesi kuvayi milliye kuuıandam 

İbrahim Bey tarafından alınan bir at 
bedeli olan iki yüz liranın itası istirlın

mına dair M. M. vekaletine 
4/II/1931 

5429 İbrahim Hakkı Ef. Berga- Bidayeti meşrntiyette gözler.indcıı malül 
ma olduğundan bu haline merhameten ma

lülin gibi icrayi tckaüdü istirhamma 

5430 Binbaşı Alunet B. Ankanı 

6431 M. Fuat B. Ankara 

dair Karara raptedilmiştir. 
Aile Juırcıralıı veyahut mesken bedeli 
Yerilmesi Jıakkmda Harlta umuın mü
dürlüğünce sabit bir muamele olmadı
ğrndan bu mesel en in tesbiti istirhamına 
da.ir Harita U. J\'L 

Aile harcırahı veyalınt nıesken bedeli 
ver·ilmesi hakkında Harita uınnm mü
dürlüğünce sabit bir muamele olınadı
ğmdan hu meselenin tesbiti istirJuımrna 
dair Harita U. M. 

M:32 Turan H. Kadıköy İstaıı- Hidonıatı ,·ataniye tertibinden maaş 

bul 

54:33 Fuat B. Ankara 

5434 İsmail Hakkı m. Yedikule 
İstasyon şefi 

5435 Müliızim Nuri Ef. İstanbul 

5436 İsmail Ef. Uşak 

5437 M. Arif Gazi Antep 

5438 Ferhat Ef. Adana 

tahsis edilmesi istirhaınma daie Bütçe Encümcnüıe 
'3/Ill/1931 

Aile harcırahİ. verilmesi istiı·hanuııa dair Harita U. M:. 

Ali karaı· heyetince heraat etmiş ise de 
ia.dei hukuku için bir kayit ve işaret 
koıunamış olduğundan hukuku tcl\aüdi-
yesinin iadesi için bir karar ittihazı 

hakkında Karara raptcdilıniştir. 
Derece üzcı·inden tekaüt maaşı tahsis 
edi lmesi ha.kkmda 

Askeri teknüt kanunundan İstifadesi is-

M. M:. vekiUetinc 
4/II/1931 

tirhaımıııa dair Karara raptedilmiştir. 
V ergi borcundan dolayı yapılan haczin 
gayri kanuni olduğundan müsebbilıi . 
hakkında ta ki bat yapılmasına dair Mal iye vckaletirıe 

4/II/1931 
'fekaüt maaşma mukabil iskan edilmesi 

/ i st i rhanıma dair Maliye vekaletine 
4/II/1931 

5439 Ömer Ef. Maden evkaf me. ']'ekrar memuriyete alınması istirhaınına 
nıuru sabıkı dair Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

5440 Kum ilzadc 
Ef. Urfa 

Abdurrahman Valinin gayri kanuni ha.rekE>tlerinden 

5441 Mcnıet Ali Ef. İzmir 

5442 Hi'ıseyin Ef. Samsun 

5443 M. Derviş Ef. Erzurum 

5444 Perit Ef. ve ar. Kııraman 

5445 Rifat Ef. Kars 

5446 M. Şiikrü Ef. Gemlik 

5447 Hüsnü Ef. Artvin 

5448 Abdullah Ef. Eskişehir · 

5449 Ililter H. Hopa 

5450 İbrahim B. oğlu Dil~ı l'eı· 

Ef. Ordu 
5452 Adiiye vekalet i Ev ra k Mü

dürü Ziya B. 
5,153 Ali Puat B. Esbak Harbiye 

Nazırı 

5454 Muallim Osman B. Sıvas 

5455 Ali Şaban Ef. İstanbul 

şikayet Adiiye velü\letinc 
3/II/1931 

Dcrccesile mütenasip bir memuriyete 
tay ini istiı·hnmma dair 

· Yeniden nıevkii icr::ıya konulacak iş ka
nununun bütün Türkiye işçilerinin isti
fadelerinin teminine şamil olın :ısr İstir-

Dahiliye Yekliletine 

3/II/1931 

hanuna d::ıir İktısat vekil ietine 
Zimmet meselesinden dolayı mahkfıın 

ve Karsa nefycdilen oğlu Rasimin baki-
y-ei mildeleti ccz::ı iyesinin ııf ve tecili 
hakkında 

Altı scncdcnbcı·i tahtı icar csinde olanına
ğnzanrn sahibi taı·afmdan bir diğeı·iııe 
satıldığma ·ıncbni ıniiddcti icar bitmeden 
kaymakam tıırafrndan cebreıı tahliye et
tiı·ilmekte olduğu lınklunda 

H azineden alncaklarınnı 1esviy(' eeli lmc-

Adiiye V<'kfılctinc 

5/Il/1931 

Dahiliye vckilletine 
3/ If/ 1931 

si i stiı·hamına dair Karara ı-aptedilmiştiı·. 

'l'ekaüt muamelesinin biı·an E>vvcl tPsrii 
intncı hakkınaa 

'rasfiyc kararnıın refile tekrar meımıri
yete alnıması hakkınıla 
Emlilki milliyeden iki yüz dönüm arazı 
yerilmesi ha kkrnda 

'rekrnr muallimliğe alınması ve ınütenı
kiın maaşının itası hakkında 

l\lahkfımiyetinin affı hakkında 

6 aylık fn ı · kı manşmın it.ası istirhnmına . 
dair 
Mütekaidiıı ile cytam ve cramilin tehvi
ni iztıraplan hakkında bazı müt:ılrn ve 
temenniyata cl:ıiı· 

Tasfiye kararmm refile ınnalliınliğ_e 

Karara rnptedilmiştir. 

Kara ı· n r-aptedilmişti ı·. 

l\lal iye vekaletine 
5/II/1931 

Encümcncledir. 
Adiiye vek5 letine 
5/II/1931 

Encüıneııdcdir. 

Karaı·a. ı·aptedilmiştir. 

alınınası hakkında D. Şurası Ueisliğine 
Malül olduğundan maaş tahsisi istiı·ha-

mma dair l\L 1\II. vekaletine 
5/II/1931 

5456 Şevki Ef. ve nrkadaşları H endelderin açılması için kendilerini ça-
Geyve lrştıranlar hakkında şikayet Dahiliye vekaletine 



Itayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

G4G7 Fuat Renızi Ef. Ankam 

G4Gij Rasih i:.f. oğlu Naei 
Bolvadi n 

5459 Abdülkn Jiı· E f . Ada n:ı 

Ef. 

-276 -

Arzuhal hulilsasr 

.-\ı::ığa c:ıkanlchğrndan iadei memuriy.eti
ne dair 1:3- 12- 1.930 tarih \'e 527R numa
ralı arzuluıle zey ildr. 
V azife i askeriyes ini i fa etmesine dair 
olan muamelenin tesrii intacı hakkmdıı 

htinıl fı k edilen aı·sasma takdir edilen 
krymetin hnddi layikına ihliiğ edilmesi 
hakkında 

5460 Muhnı· ı·enı knptnn Fetlıiye Fı·nnsrz l ar t.nrafmdan zaptedilen yelken

5461 

5:}62 

Bnhriye H . Kadıköy 

Osmanoğlu Ahmet Ef. Ye 
::ıı·kadnşlan ('aı·şamba 

li gemisinin tuzmini lıakkrnda 
Hidematr yataniye tertibin'de ıı inaaşma 

zam yapılması istirhamrna daiı· 

Yayı nam mev kiindeki hali ar·azinin 
kend ilerine nrilmesi hakkında 

5463 Tuzlucn kazası Beleel iye Knzalarmn biı· doktoı· t:ı y in edilmesi 
Reisi Hafız Ef. , .e aı·kadaş- hakkındn 

lar·r 
5464. Menıct Fahri EE. Bnrsa Bclediyece tarhedilen verginin 

Jilyiluna t.enzili hakkrncla 
haddi 

Muamelesi 

Encüınendedir. 

M. M. vekttletine 

5/ fl/ 1901 

1\i::ı.liye vekiiletine 

5/ TI/1931 

Karara ı·aptedilmiştir. 

Rütı;e Encümeııine 

Maliye vekilietine 

1/ IT/ 1931 

Karaı·:ı ı· :ıptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

5/ IT/ 1931 
5465 Salih Ef. İst a nbul H eyet i mahsusa kararrnm ı·ef i hakkında. Karara raptedilmiştiı·. 

5466 Raftan Ağasıoğlu Hnl' l<L 
Ef. ,-e aı·knclaşlarr Olti 

5467 Adile H. Adapazarı 
fı -!68 M. Halit Ef. l)iyarlwkir· 

5469 Ahmet Hasan l~f. Doclnıın 

5470 Hayı·i Rf. (hızİ Antep 

5472 K oza n .Müftüsü izzct m. 
ve aı·kada.şla n 

Düşman taı·aflnd aıı. ihrak ve tahı·ip edi
len cnı lilkine mukabil yedindeki maz
hatn esınanrnm veı·ilınesi hakkında Maliye vekilietine 

5/ll/1 931 
l\Iaaş t ahsisi istirhamrn:ı dair Karara ı·:ı ptcclilmiştiı·. 

.. \ c; rğa ı,:ıkanldığrmlnn i:ıd e i memuriyeti 
istir·haımn.:ı dair· K:ır:ıra ı·:ı ptedilmiştir. 

1skiln edildikleri lıancleı·inden çıkan!-

mamalar·ı ist.irhamına 'llaiı· 

Ac:ığ::ı ı; rk<ır·rldrğından itıdei m cınmiyeti 

lı akkında 

K oza nda ortn nıektep tesisi hakkmda 

En ci.imenclecl i ı·. 

Eııcümendeclir. 

Enciimenclediı·. 

5473 Bursa Hamitl e ı· köyü lı eyr- T::ıhı·iı· komisyonunca ar:ızilerine t:ıkdir 
ti ihtiyari yes i olunan fazla kryım•tin haddi iticlale t en-

zili istirhamma d:ıir K:ıı·aı·:ı nıptedilmiştir. 

5474 Srddtk Ef:. Konya Manşatın tevhit ve teadüli.i hakkmdaki 
kanuna n:ızaran dCI'ecesinin tayin edil-
mesi lıakkrncla Kamr:ı r:ıptedilmiştir. 

5475 Hafrz lly:ısoğlu Kmi Ef. ve Bınvali metrukeden mukassatnn alclık-
k~ılem nı·. Develi l arı cmvalin taksitleri müddet inin yirmi 

seneye iblağma dair· Encümendediı·. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5476 Beleeliye R. Hakkı B. ve 
ar. Erzincan • 

5477 Seyfecldin Ef. Bartın 

5-!78 H. Pehmi Ef. Kastamonu 
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Zelzeleden harap olan hane ve dükk~n-
l:mnın vergi lerinin taclili hakkrnd,1 Karııra ı·nptrdilmiştiı·. 

Teh\"ini nıaisetine mednr olmak üzere 
maaşma hide~uıtı vatan i yı!' teı·tibinclen 
bir miktar zam icrnsma dnir 

'l'ckni.itlüği.i.niin ref:i ve tan-:ifcn i!';tihda-

Bütçe Enc ümenine 

3/ TII/ 1931 

mı istirhaımna dair Knnmı ı·aptetlilmiştiı·. 

54:80 Hakkı Ef. Ankaı·a Yeni tckaüt kanunundan istifaele etınrsi 
hakkında Enci:imendecliı·. 

5-1-81 Halil İbı·ahiın Ef. İstııııhul lstiklal mnclalyasile taltifinc dair Enci.imendediı·. 

5-1:82 Memet N~ip Ef. Dursa 

5483 Fahı·i 13. İstanbul 

Bryanname Yermediğinclen ınna ceza 
tn l'hedilen kazan ç verg·isi ,Iıa kkrncln clrf-

trl'darclaıı şikayet Eıı cümrnclecliı·. 

Seyı·isefaiıı idaresince mrmuriyetiııden 

ç:ıkarılclığrnclan inclei menınriyeti ist ir·-

lınmrna dair Karara raptedilmiştiı·. 

5485 Refncl Kardeşyan tstnııbnl ~'[üddeti hizmeti ~G seneye baliğ olma-

5486 A 1 i Beyzade Ham di n. ve 

ar. Erdek 

dığı revabile Adiiye Yekfilctince mazn
liyct ınaaşı tahsis rdilıneınekte olduğ·n 

hainnda D. Ş. Rcisliğiııe 

Em vali metnıkecleıı h nd i Ic ı· i ne S taksit-

te ödenmek üzere ihale edilmiş olan 
zrytinliklerin taksit müddetinin yiı·mi 

• !';rneye iblftğı hakkında Encüıııeııclcd i ı·. 

5-1-87 'l'üı·kmcnoğln Hacı i\Irınet Sayım resmini vrrdiği halde kcndis iıı-

Ef. Srv:ıs drn ca zayi nidül talep rdildiğiıw dair Maliye vt>kfılt>tinc 

7/ TT/ 193l 
G.J.8R N"tll'i Ef. hmir 

5489 l\1emet 1\'nri Ef. İstanlml 
5490 Zrynep H. Keskin 

G49l Cevdet B. vr :ır. N"alhlıan 

'l'asfiye smctile açığa r.rknnlt1Jğıııd_nn 

iaclei menmı·iyetin ve ınatlnl.ıatınrn tes-
viyesine dair Kaı'nr·a raptedilıniştir. 

Heyeti mahsusa kararının r·efi hakkında Karam rapteLlilmiştir. 
Kaymakam tarnEmelan t:ı.hkiı· edi ld iğ i ıır 

d air Enc i.inırııdrcliı·. 

Emvali nı.etrukedeıı aldıklan cınlitk ,.r 

nrazi bedellrrinin y irmi srııeclr iic'lenmr-

si hakkmda Bncüınendedir. 

G492 Bübeı·zndr :Nicınrt Ef. An- lRkan suretile ver·ilrn aTaziııiıı atlem i 

5495 
G-!96 

5497 

kara kifayesi dobyrsile eınvali mctmkeden 

Hacı linsan ve aı·. Temır 

Arif Ef. Sinop 

'l'Hfilı: Ef. lstanhnl 

a !'azi veril ınesine dair 

:.Mahklımiyet cezıılarınm affı hakkında 

lkramiyeleriniıı itası ve istihkakrnrn bir 

::ı ıı ev yel nı·ilmesi hakkmcla 

'l'ckai.it muamelesi hakkrnda bir karar 
ittihazımı da ir 

Knrar:ı raptedilmiştir. 

Eııcümencledir. 

Maliye YCldletinc 

M. M. vrldlctiııc 



Kayit 
No. 

Arzuhal uhibinin 
isim Te adresi 

5498 Nuri Ef. Bursa 
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Arzuhal hulasair 

'l'ekaüde sevkedildiğinden ikramiyesi
nin tesı-ii itası hal<kmda 

Muamelesi 

Dahiliye veku.Jetine 

7/ ll/ 1981 
5499 İzzettin Ef. Mardin Nu- fPahalrlık zammı verilmesi hakkmda 

seybin Maliye vekiUetine 

5500 Hasan Basri Ef. Ayvalrk 

5501 Vehbi Ef. Çankm 

5502 Abdiiikerim Ef. Akhisar 

5503 A. Hameli Ef. Bozkır 

5504 Rifat Ef. Elaziz 

5505 M. Reşit Ef. İstanbul 

Açığa çıkarıldığından açık nıaaşı veril
ınesini ve memuriyete tayini hakkrnda 

Mahkfırrıiyet cezasının Türk ceza kanu
nuna nazaran tashih edilmesi hakkında 

Malul olduğundan belediyece tahsis edi-
]en maaşmın kesilmemesi 
da i ı· 

istirhamma 

Gayri kabili tedavi hastalık ve malfıli

yetinden dolayı tekaüde scvki veya ik-

Maliye vekaletine 

7/II/1931 

Encü.mendedir. 

• 
Dahiliye Yekfıletine 
7/IT/1931 

ramiye ile taltifi hakkında Kaeaea r:ıptedilmiştir. 

Kanunen müstahak olduğu maaşlarının 
verilmesi ri casrna d air Maarif vekiiletinc 

7/ ri/ 1931 
Belediyece tarhedilmek istenilen resmin 
gayri kanuni olduğuna dair Encüınendedir. 

5506 İsmail Hakkı B. Mnhafrz Müddetini doldurduğu h n lde teı-fi etti-
alayı kumandam 

5508 Mustafa Ferit Ef. Milas 

5510 Mustafa Ef. Maraş 

5511 Hakkı Ef. Ardıhan 
. 

5512 Rifat Ef. Erzurum 

55]3 Mustafa Rıfkı Ef. tzmir 

5514 Emine H. Bayrcımrç 

5515 "Melek H. istanbu l 

5516 Bedriye H. !stanbul, Kar·-
tal 

5517 Halit Ef. Çölemerik 

rilmediğine dair Karaı·a raptedilıniştiı·. 

lVfiivekkillerinin teff iz sureti le. iskanları 
h ıı kkmda Karara raptedilmiştir. 

Defterdarlrğa olan borcunun yedindeki 
mazbatadan mahsnlJtma dair 

Kaymakı,ı mdan şika.yet 

Hükümetten alaeağınm tesviyesi hak-

Maliye vekilietine 
31/I/1931 
Dahiliye vekilietine 
31/I/1931 

lunda Karara raptedilmi~tir. 

Malfıl iyetine dair olan müracaatnun bir 
an evvel intacı hakkında M. M. Yekaletine 

'l'ekaüdiye olarak kesilen miktarın ken-
disiı1e Yerilmesi hakkında M:ıliye Encümeniııe 
Ebelik etmesine müsaade edilmesine 
da ir 

Kocasının bir-inci dereceden nıallllen te
kaüde sevki hakkmda 

Meclisi umumi aza intihabrnda yapılan 
yolsuzluğnn tahkiki için bir müfettiş 

izarnr hakkında 

Karara raptedilmiştiı· . 

K ara ra raptedilmiştir. 

Dahiliye vekfı.letine 

31/f/ 1931 



Arzuhal sahibin1n 
isim Te adresi 

5518 İsmail Hakkı Ef. Ankara 

5519 Nuri Ef. lstaıılıul 

5520 Sırrı Ef. ve arkadaşları 

5521 l\1. Cemi! Ef. Adana 

5522 Arif Ef. Bursa 

5523 Hüseyin Ef. Giresun 
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lsldıılarma tahsis edilen evin kendile-
rine parasız olarak verilmesi hakkında Karara raptedilnıiştir. 

Derece üzerine tekaüt ın aaşı tahsis 
edilmesine dair 

Emvali metrukeden verilen bağın istir
dat ed ilnıemesi hakkında 

Tayin olunduğu lutaya gitmediğinden 
silki askeriden tardedildiğinden iadei 
ıneınuriyeti haklnncla 

K apattrğı dükil nmdan talep edilen ka-

M. M. vekaletine 
7/Il/ 1931 

Dahiliye veluUetine 
5/ II/ 1931 

• 
M. M. veldletiııe 

5/ II/ 1931 

zanç vergisinin affi hakkmda Eneünıendcclir. 

Giresun defterdarhğınca sehviıı tashi-
lıile mağduriyetine meydan verilmemesi 
haldmıda Karara raptedilmiştir. 

552·1 Hasan Ef. ve arkadaşları Nezaret altmda bulunduklarmdan bir 
Kozan an evvel tahkikat icrasile serbest bıra-

himaları hakkında Hıfzedilmiştir. 

5526 Tevfik Ef. Konya 
5527 Esat Ef. İstanbul 

Açık maaşı verilmesi hakkmda Encümendedir. 
Tercümanlık etmesi için muktazi nsı-
kanııı itasr hakkında Allliye \·ekftletine 

5528 Mulıtar Mustafa Ef. Seli- Miktarı ka.fi arazinin kendilerine veril-
ıniye köyü halkı narnma nıesi hakkmda 
Manavgat 

5529 Muhtar ıvı:ustnfa Çavuş 

tınraniye köyü halkı na
roma 

5530 Salih Ef. 1staıı bul 

5531 Hacı Şükrü Ef. ve arka
daşları Erzincan 

5532 Refik Ef. Samsun 

5533 Şükrü Ef. Erzincan 

V cb ay i bakariden dolayı mazbta muka-
bili itJaf edilen hayvanlarının bedelle
rinin bir an evvel tesviyesi hakimıda 
Maaşınm vcı·ilınesine ve hukukunun 
sıyanetine dair 

Zelzcle hasebile tekfılifi emiriJ·cııin mu
va kkaten muafiyeti hakkında 
M:uallimlikten infisali esbabrna dair 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan ikramiye 
ile taltifiııe imkaı1 olmadığı takdirde 
tekaüdiye olarak terkeylecliği miktarın 

Encümendcdir. 

Karara raptedilmiştir. 

İktısat vekaJetine 

İktısat vekuletine 
Karara raptedilnıiştir. 

1 

kendisine verilmesi hakkında Encümeııdcdir. 

5534 llhanıi B. Bursa M:aaşmdan tekaüdiye olarak katedilen 
nıebaliğin bir an evvel verilmesi istirha
nuna dair 

5535 Hasanoğlu Ömer Ef. Cizre Biraderlerini ·lmtledenlerin ceza kanu
nunun 450 inci maddesinin 4 üncü fık-

Encümendcdir. 

rası allkanınun tatbikr istirhamrna dair Adiiye vekaletine 
7/II/1931 



Kayit 
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Aezuhal sahibinin 
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5536 Hacr Şükrü Ef. \·e arkadaş- Ticaret odasının kaldn·rlmasr hakkmda 
ları Erzincan Encümendedir. 

5537 Halil Rcfet B. ve arkadaş
ları Cuınaibala mulıaci t'le-

rinden 
5538 Kamil B. lVIarınaris 

5539 Hasan I<:f. Milus 

• 
5540 Fethi Ef. Knla 

Bulgarİstanda terkeylediideri eınlal( ve 

araziye mukabil iskfuı lar ma da ir Hıfzedilıniştiı·. 

Hazineden alacağının bir an evvel tes-
Yiyesi hakkrnda J<~ncümendcdir. 

Ecnebi menıleketlere ihraç edilecek oğ-
lak ve luızndaıı resim ahnmauıasma 

ua ir Eııcünıcııdcdir. 

lVIahküıniyct cezasmın affı ist iı:haınınıı 

dair Karara raptcdilmiştiı·. 

5541 Kavasoğ'lu Yusuf Ef. Orüu Biraderini katledeıılct hakkında taki
batta bnluııulınasma dair Dahiliye Yckulctinc 

3/II/1 931 
554~ Ali Ef. ve a r. Çarşamba 

5543 Recep Ef. lzrn i ı· 

554-4 İbrahim Ef. Nevşehir 

554,5 Hiiseyin Ef. Sankanuş 

5546 Binl.ııışı H. Hüsnü Ef. An
kara 

55·17 A. Aziz Ef. Ankara 

554-8 ~\.lıınet Taeeeldin Ef . İst<ın
bul 

5549 Yusnf Zi ya Ef. lstanlml 

Kııryel eri hududu dahilinde mctruk 
aeazinin ken tlilerine verilmesine dair 

Dakiyei uıüddeti cezaiyesinin affı istir-

Maliye v ekaletiııc 
2/ ll/ 1931 

lwınıııa da i e Eııcünıendcdir. 

Nlüskirat inhisannda dava vekilieri ic;in 
te.fı·ik oluuan meblağdan tasarruf iın-

ktııu olduğuna dair Enciiıııeııdcllir. 

Dintnı lıarpçe katedilen nisbeti askeri-
yesi hakkında clivaıır teınyizi askerice 
bi ı-aıı enel karar ittihaznın dair Eııcünıendcdir. 

'l'üeki ye - Surye tahelieli hudut komisyo-
mında buluıılluğ·u miiddete ait yevmiye-
lerinin verilmediği hakkında Eııcünıendcdir. 

'für·kiye - Surye tahelieli hudut komis-
yonunda bulunduğu müddete ait yevmi-
ye lerinin verilmediği hakkında Bııcüıııeııdcczl;ir . 

Hukuk usulü ımıhakemeler·i kanununun 
33 üncü maddesinin tefsiri hakimıda 1\:arara rapteı;~ilmiştir. 

Ali karar heyetinin müddetinin hitaınr 
dolayısil e evrakmm Meclisi Alice tetki-
lu istirhamuıa dair Karara raptedilmiştir. 

5550 Antaki Emin Ef. İstaıılıtll Tesbiti zarar koınisyonunc~ tasdik edil
miş tazmiııat hakkınrn verilmesi istirha
mına dair Karara raptedilıniştir. 

Encüıncndediı-. 

Karara, raptedilıniştiı· . 

Encümendedir. 

5551 
5552 
5553 
5554 

,\li Naki l~f. İstanbul 

Mcnıclnh Rıfkı Ef. Kasaba 
Yanko Eftihidis İstanbul 
Memet Zühtü Ef. ve ar. 
Üııye 

Harp zamını lıakkıııın itasr hakkımla 

l\'Iahkftnıiyctiııin affı hakkında 

Baroya kayit ve kabulü istiehaınma Llair 
Emiılki milliyeden aldık la n enıl ak ve 
at' n zin i n yirın i senede ödemelerine mü
saade Nlilmesine dair Eııcümcııdcd it'. 



Kayit 
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5555 Binbaşıoğlu Mustafn Ef. Borçlanma kanununa göre verilen ara-
Yozgat zinin bir kısmının müzayede suretile sa

tılığa çıkarılması mağduriyetini mucip 
olduğundan müzayede kararının refi 

5556 Naılı H . ()al 

5557 Aıınstı:ıs Mihailidi lstan lnıl 

5558 Meınet Ali Ef. Gelibolu 

5559 Nacip Ef. Manisı-ı 

5560 Abdu ll ah Ef. Ankara 

hakkında Encünıerıdedi r. 

Dokuz çocuk annesi olduğundan müka-
fntı naktiye verilmesi istirhamına dair Karı:ıra rı:ıptedilmiştir. 

A vukatlrk etmesine müsaade edilmesine 
dair Karam mptedilmiştir. 

600 liralık mükafatr naktiyesinin biran 
evvel itası istirhamma dair Kaeara raptedilmiştiı·. 
Arzuhal Encümeninin 19/V /1930 tarih 
ve 24 numaralı kararma itirazr hak-
kmda Encümended i ı·. 

Tekaüde sevki ınağduriyetini mucıp 

olduğundan kararı vakiin refi istirha-
mıııa dair Eııciimendedir. 

5561 Alırnet Ef. ve ar. Akdıığ- Tahı·ir komisyonunca emlak ve arazile-
madeni rine luymet takdir edildiğinden haddi 

5562 lbrahim Ef. Kenıalye 

5563 'l'ekiı·clağ: Hakkı Bf. 

5564 İstanhul: Yovanaki 

5565 

5566 

5567 

5568 

5569 

5570 
5571 

Bursa: Mustafa Ef. 

Memet İzzet Ef. Zafnınbo
lu 

Mahmut 'l'ayyar Ef. flü
m~şı-ıne ııahiyesi 

Ahmetoğlu Yusuf. Bı-ıhçe 

Hafrzzade Hüseyin Ef. Ke
malpı:ışa 

F'evzi Ef. Çauakka le 
Ahmet Ef. İstanbu l 

la.yikına indirilmesi hakkında Eıı cümendedir. 

Emiilki milliyeden satın aldığı bahçe-
nin borçlanma kanununa tevfikan öden-
mesi istirhamma dair Encüuıendedir. 

!s.kan snretile veri len hane ve dükkaıı-
lannm bir kısmının istiradı:ıdı cihetine 
g-idilmesi ınağcluriyetin i mucip olduğu 
hakkında 

1cı·ayi vekalet etmesine müsaade edilm,e
si hakkında 

Hanesinin tamiri ve yolunun 
istirhamma dair 

flÇılması 

Köyleri muhtaramn keyfi ve kanunsuz 
harekatından şikayet 

Tasfiye kararınm refi Le iade i memuri
yeti istirhamına dair 
Hakimin sui istimalatınm bir müfettiş 
tamfmdan tahkik edilmesine dair 

Bınvali milliyeden aldığı emlak ve arazi
ııin yirmi senede ödenmesine dair 
Traktör tazminatımn itası hakkında 

ladei muhanıeke snreti le hakkının ve
rilmesiııe dair 

Dahiliye vekaletine 
24/III/1931 

Karara raptedilmiştir . 

Dahiliye veka.letiııe 

22/ II/ 1931 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mal iye ve ka !etine 
22/TT/ 1931 

· Encümendedir·. 
Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 



Kayit 
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5572 Belediye reisi Süleyman B. 
ve ar. Erciş 

5573 H. Hüsnü Ef. Bayındır 

5574 Hayrettin Ef. Çarşamba 

5575 

5576 

5577 

Salahattİn Ef. 'l'ire 

Tevfik B. Eskişehir 

Bayazıt merkez kazası Ke
şiş köyü ihtiyar heyeti 

5578 Enveı· Fevzi Ef. İstanbul 

5579 

5580 

5581 

5583 

5584 

5585 

5587 

5588 

5589 

5590 

5591 

5592 

Mitat B. Tutak kaymakamı 

Hüseyinoğlu Hmşit Ef. 
M. Kemalpaşa kasabası 
Ahmet 'l'emel Ef. Ünyede 
mu kim Mardin icra me-
m uru 
Piroğ·lu Ali Ef. M~ınisa 

Yayaköy 

İl has Ef. Kayseri 

Başvartani k halkı namımı 

Memet Ef. 

H.ifat B. Darülfünun Arap
ça Muallimi 
Kara Hafızzade Ziya Ef. ve 
a rkadaşlarr Konya 

Şefik B. Bozkrı· Hükfınıet 

Tabibi 

Memet Ef. Sıvas 

Mustafa Sırrı Ef. Karaİsalı 

'l'odoraki Pirlioğlu Et. is
tanbul 
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Sadettin Efendinin efal ve harekatm-
dan şikayet Karara raptedilmiştir. 

Hapishaneye verdiği ekmek bedelinin 
biran evvel verilmesine dair 

Tekaüt muamelesinin biran evvei yapıl
ması istirhauıma dair 

Adliye vekaletine 
11 / II/1931 

Maliye vekaletine 
24/ III/ 1931 

Tekaüt muamelesinin yeni kanuna tev
fikan yapılması istirhaınrna dair 
Heyeti mahsusa kararnun refi hakknıda 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Köy ahalisine tarhedilen 2900 lira ver
ginin tenzi li istirhaınma dair 

Uümrükteki halılar·ının yedine itası is
tirhamma dair 

Krdem hakkmm nazarı itibare almması 

Maliye vekaletine 
24/II/1931 

İktısat vekaletiııe 

istirhamma dair Encümendedir. 
Emlaki metrukeden aldığı hane ve ara-
züıin yirmi taksitte ödenmesine dair Encümendedir. 
Tasfiye kararının refi ile iadei memuri
yeti istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

130 liralık bir rüsum için talep edilen 
Kazanç vergisinin fazl alığı m:ığduriyeti-

ni mucip olduğuna dair Enciimendedir. 

Rarcırahmı bir an evvel tesviye eelilme-
sine dair Encümendedir. 
Tahrir komisyonunun takdir ettiği kıy-
metin haddi Jayikına tenzili istirhamı-
na dair Maliye vekaletine 

22/II/1931 

'l'ekaütlüğüniin refi istirhamına dair 
Karara raptedilmiştir . .. 

Emvali metrukeden satın almış olduk
ları emlak ve arazinin yirmi senede ö
clenmeleri istirhamma dair 

Gayı·i kanuni hareket eden bir hakim 
hakkında tahkikat yapılmak üzere bir 
müfettiş gönderi lmesi hakkında 

İadei memuriyet istirhamına daif 

Tekaüt muamelesinin bir an evvel İstik

mali istirhanuna dair 
İcrayi vekillet etmesine ' müsaade edil
ınesi istirhanuna dair 

Encüınendedir. 

Adliye vekaletine 
24/II/1931 
Karara raptedilmiştir: 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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5593 İsmail Ef. Muğla hapisha- Malıkumiyetinin affı hakkında 
nesinde Encüınendedir. 

5594 Esat Muhlis B. İstanbul 
Çengelköy 

5595 'l'urhalın Hacılar karyesi 
Muhtarı Alioğlu Yusuf Ef. 
ve arkadaşları 

5596 Mustafa Vasfi Maııavgat 

5597 Hatice H. Ordu 

5598 Habip Ef. Ankara 

5599 Memet Riza Ef. Ankara 

5600 Alioğlu Seyit Ahmet Ef. 
Kütahya 

5601 Bursahoğlu Hayrr Ef. Fat
sa 

5602 Esına H. Çarşamba 

Hidematı vataniye tertibinden maaş 

tahsisi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

Maden tahaı·ri edenlerle aralarındaki 

münazaatın hertaraf edilmesine dair İktısat vekaJetine 
26/ll/1931 

Hazineden matlubunun verilmesine dair Maliye vekaletine 
26/II/1931 

Marhum zevcinin harcırahtan matlubu 
olan mebaliğin verilmesine dair Encümendediı·. 

Bu istidasınm 21/931 tarih ve 5492 nu-
maralı istidasına raptı hakkında 

Kendisini cerh ve oğlunu katıedenlerin 
muhakenıelerinin iadesi bakkmda 

Hilafı kaııun mahkum edildiğinden ev-

Karara raptedilınişti r. 

Adliye vekilietine 
26/II/1931 

rakmın eelbile tetkik edilmesine dair Encümendedir. 
İşietmekte olduğu fabrikadan dolayı teş-
viki sanayi kammundan istifade ettiril-
mesi ve mezlcCu fabrikamn emlaki mil-
liyeye ait olan dörtte üç hissesinin tak
< tl e kentlisine verilmesi hakkmda 

Kocasmın ve oğlunun katilleri Al i ve 
Dursunun derdestile muhakemelerinin 
görülm esi hakkında 

Encümendedir. 

Adliye vekaletine 
26/11/1931 

5603 Ahmet Harndi Ef. İstanbul Amcası Sayidin katilleri hakkmda taki-
Maçka batı kanuniye yapılması istirhanuna 

dair Encümendedir. 

5604 M. Celal Ef. İstanbul Ni- Maliye vekil.leti aleyhine ikame eylediği 
şantaşı 

5605 Şükür Ef. Siirt 

5606 M. Lfıtfi Ef. Giresun 

5607 

5608 

Belediy 3 Meclisi Reisi Mah
mut B. ı .. adik 

Fadıl Ef. İstanbul 

idari dava hakkındaki Arzuhal Encüme
ııi kararma itirazımı dair 

'rasfiye kararının refi ile iadei memuri
yeti hnkkında 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan iadei me
muriyeti istirhamına dair 
Kazalarındaki sulh mahkemesinin mah
kemei asliyeye ifrağına dair 

Müterakim maaşlarının verilmesi ve ik
ramiye ile taltifi istirhamma dair 

5609 Memet B. Sabık Eemet Memuriyete tekrar alınması istirhamma 
Telgraf memuru dair 

'['eşkilatı Esasiye En
cümenine 

Encümendedir. 

Kaı·ara raptedilmiştir 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 
26/II/1931 

Encümendedir. 
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5610 Fatsa: Sabrk pertek müs- Memuriyete tayini istirhamma dair 

tantrkı Cemil Ef. 
Karara raptedilmiştir. 

5611 Hasan Rıza Ef. 3. K. O. Sınıfı ınuvazzafaya nakli istirhanuna 
Müstakil top. '1.'. kamacı dair En<-Ümendedir. 
ustası 

56 L2 Hatice ve Fatma H. Sam- Evlatlarınlll ana vatana gelmel erine 
sun müsaade edilmesine dair Karaı·a l'l'lptedilmiştiı: . 

5614 Yakup Kenan Ef. Muşlada Mmuriyete tayini istirhamma daie 
mukim aza miiliizimi sabıkı 

Kar·ara r·aptedilmiştir. 

5616 Süleyman Ef. Aksaray vi
layeti 

5617 Hadiye H. İstanhul 

5619 Şefika H. Müteveffa yüzba
şı Ziya Ef. ailesi 'foeturu 

5620 Dişçi Hacer H. İstanbtıl 

5621 Paşazade Memet ve :ıı·. 

Konya 

5622 Abdullah Ef. Konya 

Şehit maaşı tahsis muamelesinin tesrii 
intacı istirhamma dair 

Merhum kocasınrn açıkta kaldığı müd
det zarfındaki matlubunun bir an evvel 
kendisine tesviyesi istirhamma dair 
Eytam maaşımn bir an evvel tabsis ve 
itasına dair 

Dişçi mektebi imtihanrna girmesine mü-

Nl. M. vekaletine 
28/II/1931 

l~ ncünı r ııdeclir. 

Mal iy eveka.letine 
24/II/ 1931 

saade edilmesi hakkında Encümeııcledir. 

Redmedil en değiı·meninden talep edilen 
müsakkafat yer·gisi n in refi istirhamına 
dair· 

Barem kanununa ithal ve tekaüt kanu-

Maliye vel<aletine 
28/ II/ 1931 

nundan İstifadesi istirhamına dair }jn cünıendedit'. 

5624 Bodrum Memet Çavuş ve K anova ile sünger saydına müsaade eclil-
ar. mesi hakkmda Eııcümendedir· . 

5625 Daclay Meınetoğlu Adem 
5626 Tavasoğin Yusuf Ef. Ordu 

5627 Amasya Halis Ef. ve ar. 

İade i memuriyeti hak km da Karara raptecli lmişti r. 
Biraderini ve amcasını katledenler hak-
kında kanuni takibat yapılması istirba-
mma dair 

'fraktörler ı ~ ın verilen taznıinatrıı su 

Adiiye vekalctine 
24/li/1931 

motörlerine teşmili istirhamına ·dair Eneümencled ir. 

5628 Saimbeyli İbrahim Beyoğlu Anasır farkını ihdas edenler hakında 
Hüseyin Ef. ve ar. 

5630 Kırşehir Eczacısı Aziz Ef. 

5631 İncesu : Nizami Ef. 

5632 Karamanda Ferit ve ar. 

takibatı kanuniyeele bulunulmasına dair Encüıncndedir. 

Emlaki milliyeden alelıkları arazinin 
uzun vade ile vermeleri hakkında bir 
karar ittibazı istirhamına dair Encüıneııcledir. 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan iadei me-
muriyeti istirhamına dair Karaı·a rapteclilmiştir. 

Kayma.kamın keyfi hareketinden dola-
yı mutazarrır olduklarma dair Dahiliye vekaletine 

24/U/1931 
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397 numaralı kanun ınucibince ellisali 5633 Sarıkaya keryesinden Hacı 
oğlu Ömer Ef. n•ı;hiJ'e iknımiye itasr hakkrııda M. M. vek~Uetine 

28/II/ 1931 

5634 Ödemiş: Abdülkeı-inıoğ·lu iskaıılarr istiı·haınrna dair 
Şaban Ef. 

5635 Yozgat: Behzat ve n ı·. Uih eti nıaliyece takip edilen hayvan 
ve saire bedellerinin affi veya tayin o-
lunan yirmi 
h a kkında 

sene müddeti ıı muhafazası 

5636 Eskişehir avukatlarmdan Heyeti mahsusa kaı·arrna itiraz 
Ahmet 1'evfik Ef. 

5637 Anıpkir: Celftl Ef. 

5638 Zonguldak: İzzet vasıtas il e 
Tur·eyut Ef. 

Kazalarındaki yolsnz hareketlerin tetki
ki için bir· müfettiş gönderilmesi istirha
ınrna dair 

Türk ceza kaııuııuııun 121 ve 122 inci 
maddelet'indeıı İstifadesi istirhamrna 
dair 

5639 Çanakkale: Avram Scydi 1'mktörlere verilecek tazıninattan isti-

Dahiliye vekaletiııe 
28/ 11/ 1931 

l\faliy evekal etine 
28/ U / 1931 

Kanıra raptedilıniştir. 

:Encümendedi r·. 

Encüıueııdedir. 

Ef. fade etmesi istirhamına dair I\ ııı ·:w. raptedilmiştir. 

5640 Lapseki Karpuzoğlu Mus- Traktöı· tazminatr itasr istirhamına dair K.1r:ı ra mptedilrniştir. 

tafa ağanın oğlu İsmnil Ef. 
5641 Göksu İsma il Eniştesini katledenl e l' hakkındaki dava-

5642 Yozg·at NizamzaLle Mahmut 

564:3 Çanakkal e Kumkal e kö
yünde Fevzi Ef. 

5644 Silifke Muallinı Uelal B. 

5645 Çanakale Halileli köyün
den Feııercizade Mustafa 
Ef. 

ııııı diğer· bir ci nayet mahkemesince rü
yeti istirhamma dair 

Hapishaneye verdiği tayin bedeli mat
lubunun tesviyesi istirhamma daü· 

Traktör· tazminat.r veı·ilnıesi istirhanırııa 

Adiiye veka,letiııe 

28/ II/ 1.931 

) dliye vekilietine 
28/ ll/ 1 931 

dair Kaı·ara raptedilmiştir. 

İsk a rılan istirhamrııa dair D[,hi!iy <~ vekaletiııe 

28/fl/ 1931 
'l'rnktüı· tazıııinatr verilmesi istir·hamma 
da i ı.· Ka ı · ara rapteclil miştir. 

5646 Çanakkaleele mukim zürra- 'l'raktiiı· t azıni natr ver ilmesi istirhamrna 
dan Hasan Çavuş dair Karara raptedilmiştir. 

564'1 Çanakkal ede Hasan Tahsin 'rraktör tazminatı ver·ilnıesi istirharnrna 
Ef. dair Karara raptedilnıiştir. 

5648 Yozgat Molla Şa ki eoğlu 
Celal E f . 

Vazifesinde sui istimalleri görülenler 
haklernda Adi iye ve kaleti ne va ki şika
yetinin sem'i itibare almmanıasının JS-

tifsarrna dair Adliye vekaletine 
5649 A kçadm Belediye aza sm- J anda rma kumandan ında u şikayet 

c}an 'fasto Ahmet Ef. Encümencledir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

5650 Sinop Tahmuzoğlu Lütfi 
Ef. 

5651 Çarşamba Halilzade Hüse
yin Avni 

5652 Erzurum Tortum Telgraf 
müdürlerinden mütekait 
Dursun B. 

-
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Arzuhal bulasası 

İftira cezasile tecziyesi cihetine gidil
memesi istirhamma dair 

Pontusçular tarafmdan yağma edilen 
emvaline mukabil Hükumetçe yardım 

edilmesi istirhamma dair 
~ ~~lci ı::ıc muriyeti istirhamma daiı· 

5653 Tuzluca Tüccar Süleyman Karakale köprüsünün açılması istirha-
ve arkadaşları 

565'4 Van Bahçıvan Memet ve 
arkadaşları 

mma dair 

İskan suretile verilen emlak ve arazinin 
yedierinde bulunan mazbatalara mahsup 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

N afıa vekaletine 
28/II/1931 

edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

5655 Antalya Ali Münir Ef. 

565a 

5657 

5658 

Piraziz N ahiyesi Eren kar
yesinden Tir Alioğlu Hü
seyin Ef. 

İçel N afıa fen memuru Ali 
Ef. 

Başvartanİk Yunus ve ar
kadaşları 

İkr·amiyenin maarif tahsisatmdan temi-
ni tesviyesi istirhamına dair 

Hilafı kanun defterdarlıkçayapılan mu
ameleye dair 

Hiç bir tahkikata müstenit olmaksızın 
işten el çektirildiğinden t ahkikat yapıl
ması istirhamma dair 

N ahiyelerinin Kemaliye kazasına ilhakı 
istirhamına dair 

5659 İzmir Fatma Zeynep H. ve Metruk mallar müdürlüğünce müzaye-
ar. deye çıkarılan hanesinin satılınaması 

Maarif vekaletine 
28/II/1 931 

Karara raptedilmiştir. 

N afıa ve.kaletine 
28/II/1931 

Dahiliye vekaletine 
28/II/1931 

istirhamına dair Encümendeclir. 

5660 Trabzon Sevizoğlu Rasih Babasını öldüren ve yedişer seneye mah-
Ef. ve ar. kum katillerin Hükılmetçe hala derdest 

eelilmediği ve kendileri tehdit edilelikleri 

hakkmda Encümendedir. 

5662 Saimbeyli Halitoğlu Ali Ef. Harcırahlarmm verilmesi istirhamma 

5663 Tarsus M em et Necati Ef. 

5664 Şarkışla Hasköylü Ahmet 
Hilmi Ef. 

5665 • Geyve Ahmet Ef. kerimesi 
Sıdıka H. 

dair 

Orman ihalesinde yapılan sui İstimalin 

tahkikine dair 

Şarkışiaya bir aclliye müfettişi gönderil-

Encümencledir. 

İktısat vekaletine 
4/lll/1931 

mesi istirhamma dair Encümendedir. 

Nafaka hükümleri hakkmda hapis usu-
lünün ikamesi istirhamma dair Adliye vekaletine 

4/III/1931 
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5666 Ortahisar Belediye Reisi M. Orta hisara su isalesi istirhamma dair Karara raptedilpıiştir. 
Hurşit Ef. 

5667 Manisa Necip Ef. 

5668 Big·a Tevfik Ef. ve ar. 

5669 Türk İran tahdidi hudut 
komisyonuna memur Hari
ta Binbaşısı İbrahim B. 

5670 Sofya !vança Dimitrooğlu 
Nuri Ef. 

5671 Uşak Mısırlıoğlu Nuri Ef. 

5672 İzmir Recep Ef. ve ar. 

5673 Bitlis Kamil Ef. ve ar. 

5675 Mersin sabrk SPrkomseri 
Nazmi B. 

5676 Gemlik : Sıtkr ve ar·. 

5677 !stanbul: Tekaüt M. Rüş
tü B. 

5678 Kiğr: Ahmet Kemal Ef. 

5679 Sıvas : Hamza Ef. 

5680 Eskişehir : Ahmet Tevfik 
Ef. 

5681 !stanbul: Hamza Ef. 

5682 Ayvalık: Hasan Basri Ef. 

56,83 1.stefanos İkonomidi !stan
bul 

Mal iyeele mehuz maaş k~dinin tarih 
sırasile ihracma dair 

Sekiz senede verilmek üzere emvali ınet-
rukeden aldıkları hanelerin taksiti veril-
mediğ·inden dolayı Hükmetçe muamelei 
kanuniyeye tevessül edildiğinden müte-
.kaddim istidalarımn intacına kadar te-
cili muamele edilmesinin aHikadarana 

Encüınendedir. 

tebliği hakkında Encüınendedir. 

Türk - !ran tahdidi hudut heyetinde 
memur bulunduğu müddete ait yevmi-
yelerinin tesviyesi istirhamma dair Encüınendedir. 

Türkiye Cüınhupriyeti tebaasma kabulü 
istirhamma dair Hariciye vekaletine 

4/III/1931 
Hastalrğnun tedavisi için lazım gelen 
makamata emir buyrulması istirhamma. 
dair Karara raptedilmiştir. 

10 000 metrelik ecnebi kerestesinin itha-
li hakkında müsaadenin refi istirhamma 
dair , Encümendedir. 
Hazineden alacağı olan matlubatnun bir 
an evvel itası istirhanuna dair Encümendedir. 
İstiklfıl madalyasile taltifi istirhaınma 
dair Encümendedir. 

Emlaki milliyeden sekiz taksitte aldıkla-
rı emlaki borçlanma kanununa göre yir-
mi senede ödemeleri istirhamma dair Encümendedir. 
Tevliyet vakfımn iadesile gayri kanuni 
muamele yapanların tecziyesi hakkında Encümendedir. 

Mahld'uniyet kararı hakkında affi · husu-
si istihsali istirhamına dair 

Hayvan yem bedeli istihkakının tesviye
si istidıamına dair 

Heyeti mahsusa kararının refi istirha-

Adliye vekaletine 
4/III/ 1931 

Encümendedir. 

nuna dair Karara raptedilıniştir. 
Emlaki mazbuta maaşma mukabil em-
lak verilmesi hakkında 1/I/ 1931 tarih 
ve 5390 numaralı arzuhaline lahikadır. Karara raptedilmiştir. 

Açığa çıkarıldığından açık maaşı veril-
mesine ve memuriyete tayini hakkında Encümendedir. 
Baroya kayit ve kabul edilmesi istirha-
mma dair Encümendedir. 



Kayit 
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5684 Nazmi Ef. Mersin 

5685 Ata Ef. Denizli 

5686 Belediye R. Nuri Ef. ve ar. 
İslahiye 

5687 Halit B. Diya rbekir 

5G94 A li Bf. ve ar. <)öleım•rik 

5695 M. Sabr-i B. lstanbnl 

5696 Dr. Asrın B .1ı:ıtanbul 

5697 Gmer Şemsi Ef. Sıvas 

5698 Recep Bf. Ankaıcı 

5699 Tevfik Ef. ve ar. Adana 

5700 Bursaya tabi Kumlukhan 
ahaliı:ıi namına köy heyeti 
ihtiya ri yesi 

5701 Ali Hayuar B. İstanbul 

5702 Meınet Ef. Seyitgazi 

5704 Vehbi Ef. Manisa 
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Arzuhal hulasasr 

Azi 1 kar·arrnın refile iadei m em u riyeti 
istirhamrna dair 

fı.lmakta oldnğ·u ııuıaşrn tezyidi istirha-

Muamelesi 

Encümeıırled ir. 

mma diar Encümeııdedir. 

Vilayetlerinin ilgası halinde kazalarnun 
Adan:.ı vil ayetine raptr istirhamma dair Dahiliye vekaletine 

4/IIl/1931 

Eml5ki milliyeden 4 taks itte ödemek ü
zere aldığı emiakin yirmi senede öden
ınesi istirhamrna dair 
Vali vekilinin gayri kanuni harc·ketleri -

Eııcümeııdediı· . 

nin tahkikine dair Encümeııdedil'. 

Yanlış tatbik olunan bir kanunun tefsi-
ri hakkında Eııcümendedil'. 

Kazan<; vergisi kanununun tadili hak-
lunda İktısat Eıı. 

5/ lli/J 931 

Evluıfta kalan ıııüterakim bedeli icarın 
k endisin e veri lmesi istirhamma dair 

Maaş tahsisi ve iknw1iye verilmesi istir
haınma dair 

Teffizen ve ka nuna tevfikan emvııli met
rııkeden rıldı:kları ve üzerine bina yap
tıklan arsa müştemilatil e mahkemece 
scıtılığa çıka nlmrştrr. Mevcut vesaika 
hinaen icmyi adalet buyrulmasr istirha-

E vkaf U. M. 
22/Ill/1931 

Karara raptedilmiştir . 

ı1una da ir Maliye Yelcaletine 

' 4/lll/1931 
Köyleri arazisine komisyon tarafmdan 
takdir olunan kıyınet fahiş olduğundan 
arazisinin yegan yegan tahririne mü-
saade buyrulması istirhamma dair Encümeııcledir. 

Orman kanunu layihasr hakkındaki mü-
talealarımn nazarı itibare almması is-
tirharnma dair· 

Kazalanııda bulunan istintak memuru
mm efalü hareketinden şikayet 

Emvali ınetrukeye ait aşrlaııınamış ye
nıce ve delicelerinin talip olacaklara 
tevziiııdeıı üc: sene sonra yarr ~'arıya tak
sİnı edeceklerine dair 

Mu lı tel it :l'jncümeııe 

5/III/1931 

Adliye vekil ietine 

7/ III/ 1931 

Mal iye vckfüet i ne 
7/ lll / 19:31 
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5705 Memet Ef. Müdenisoğlu EınY<ıli metrukeden aldıkları emval Ye 
Develi ahalisi naınrna emiakin taksit bedelleı·inin yirmi 

5706 Sıtkr Ef. Tosya 

srııcdc tesviye etmeleri hakkında Eneümcndetl ir. 

551 ııuııumılı kanundan istifadcsi istir
lıaınııııı dair Eıı cüme ııcl edir. 

5707 Şaban Mahmut Ef .ve a.r. Hnri\:tcıı kereste getirilmesinin nıani is-
İzmir· tirhanıma dair Eııcünıencl edi ı ·. 

5708 Hasan Adeın Ef. Kaı·anıi'ıı ·-

sel l\lalnıiidüı·ü lıaldwıda şiki:ıyc1 Enciiııı e ııclctlir. 

5709 l\Icınet Ef. Niğde 

5110 Hüsey in T.cdik Bf. lı:;t ım
bnl 

5711 Süleyman 'l'osuııoki E f . İz
mir Karantine 

57.12 llmı him Ef. Kn yse ri 

5713 Jsıııail Ef. C'aııkırı 

511 ı Saınsuıı Ka Yağı n Inırası 

ahnlisi naırıma :M:uhtar Re
cep J<~f. Ye arkadaşlan 

571[) Yahya Ef. Çanakkale Yilu.

: ·eti .C'rplak kar:·csindeıı 

5716 Küzlıct Ef. Sabık Hıızrc Na
h i yesi müdürü 

Eıııvali ıııetnı k eden aldık] arı enı lü k n· 
:ıı ·:ızi ııiıı t:ıksit lıcdelleriniıı tecili is t idıa
ınuıa dair 

Ali l;,aı·ı.ır lwyd itHT ııt·ş i r ,.c ili! n oluuan 

knrarlae ilc lı e~·ct i malı ~ ıısa kanıı-ııım 

fesholuııduğundaıı hakkmda icrayi ada-

M<ıli ye vel\fıletiııc 

1/ 111 / 1931 

let lıııynılınası istirlıaınma tl ni r K a ra r:ı ra pt cd il m iı;;t ir. 
Oturtluğu h anenin t<•ffizi i s tirlwınıııa 

dair 

ı-lıcle:-;im· tahsis olııııup lııı kere is ti rdat 
edilmiş olan lwne ııin nhclesinde ipkası 
hakkında 

1 t:ıti kl ali nıillidc ınecnı lı ,. e nwlfıl olınu~ 
o ldıı ğıı ııdan kn ııuııen iktiza eden ikra
ıııiycııin itnsına emir ye müsaade buynıl
nın s ııw dııir 

Talıriri arazi konıis~·onuııca takdir olu
nan kıymetlerin haddi lfı yi kına indiril
mesi istiı·hamııı:ı. dair 

Da lı i liye ,·ekulctine 

7/ lll / 1931 

Dahiliye Yek.:l.lct ine 

7/ IH/ 1931 

Eııeiiınendedir. 

Eneüıneııclcdir . 

Tmkti'ir t<ızıniııntı verilmesi lınklwıtla Ene üıncııdcdir. 

Eııı laki uıilliyedeıı 4 tak:-ıi1t.c ödemek 
üzere aldığı erolakin yirmi ~t'ncdt• öden

ınesi istirhanuna dair Eıı ciiıııeııdcdi r. 

5711 Süleyman B. YC ar·k<Hlaşlan Hayatı ticnriycleriniı.ı idanıesi İ \: iıı elle-
lstanbul rinde bulunan istok n!'yoıı mahsulii fi-

5718 liiustafa Ef. Eıuet 

57.19 Mustafa . \sJm E f . Koııya 

5120 ~azmi EL Trabzon 

~ati haddi nisabınr buluıH:ıya kadar mi.i
ııa ~ ip nıiilılct wrilınc~iıw dair lktısat YCki'ıletine 

'i/Jll / 193 1 

J\lalCıliy e t ımıaşı tahsisi istirhaıuma d;ıir M. M. Yekfdctiııc 

7/HI/1931 

Hizmeti mnksmc hakkııım iadesine dair Eııcüıııcndetlir . 

Tektti'ıt nı aaşı ta h sisi muamelesinin tas-
hihi istirhanuna dnir Bııcümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

5721 Madam Kalvert. Çanakka- Traktör tazminatr itası istirhamnıa dair Encümendcclir. 
lede Batak çiftliği sahibi 

5722 1. Selamı Ef. Kastamonu 

5723 İbrahim Sami Ef. Ye aı·. 

İstanlml piriuç tüccarlan 
namına 

'l'ekaütlü ği.i.nüıı refile tekrar Vcızifeye 

alınması istirhıınuna dair 
Okturva resmi al ınınaması istirhamına 

dair 

Bolu hastahanesinde icra olunan nma
yeneyi havi 27 nı:ıyıs 1926 ve ten:ınıuz 

J 927 tarihi i raporun celbettiri lnıes i ha k-

Enciimeudedir. 

Dahiliye vekiLietine 
7/III/1931 

... 

5725 Recep Salih Ef. Dev. D. Y. 
nınnın işletme reisliğinde 

daire odacısı Ahmet Ef. ya
nmda krndn Karara raptcdilıniştir. 

5726 Serenelizade Hilmi ve Ha
san İbrahim Şirketi İzmir 

5727 IG.zrm Ef. İsk il ip 

Gümrük resmi olarak ,-erdikleri ıncb-

Hlğm kendilerine iades i istirhamma dair İktısat vekilletine 
14/ Ili/ 1931 

Zab it lik ııaslnnm tash illilc İtalya ve 
Balkan harpleri zamnundan istifade et-
ti r·ilmesi hakkında EucüıneııJcdir. 

5728 Fahaın Pş. vcrescsi vekili lVIüvekkillerine ait arsa hakkında ınah-
umumisi Hulki B. Konya keınece ve Devl et Şurasmca Yeril en ka

rarların tetkikile mağduriyetine mey-
dan verilmemesine dair Karal'a rapt.cdilıniştir. 

5729 Fatma H. İstanbul Kadıköy Müteveffa pecleriııden mevms emliikteıı 

5730 Ömer Onbaşr Malatya 

5731 ~lurat Ef. Keşan 

5732 Memct Muaınnıer B. İstan
bul 

5733 Hürrcnı Ef. Suşclıı·i 

5734 :M:emet Ef. ve ar. Yeııişeh· 
riıı Rüstem kariyesinden 

5735 :Muhsin Kaptan 

kendisinin ele İstifadesi istirhamına dair Encüm cndedir. 

Tekaüt muamelesinin biran evYel biti
l'ilmesi hakkında 

İskan edilmesi istirhaımııa dair 

Zeytin yağı tasiratmdan almmakta o
lan muamele vergisinin ilgası istirha
mına dait· 

Hakkrnda ta ki batı kanuniye yapılına
"nıası istirhaınma dair 

929,930 senelerine ait sayım ikramiyele-

Dahiliye vekfıletinc 
14/ Ill/ 1931 
Dahiliye vekaletiııc 
14/ III/ 1931 

İktısat Encünıcııine 
14/III/1931 

Encüınendedir. 

rinin verilmesi istirhamnıa dair Maliye ve ki\ letine 
14/III/1S31 

Ücreti tedrisiyeyi veremediğ·indeıı do
l ayı tcrkcttiğ· i ınektep müdd~tini ikınal 
etmcmi~ olması bulunduğu vazifeele ter
fiine ınaııi adclcdilcliği haklurıda İktısat vekilietine 

14/III/1931 
5736 Yirmi zürra nanuna Kara- Enıvali metruke borçlarma ait taksit 

dikenli Ahmet Ef. Mut müddetinin ya on altr aya iblağı Yeya 



Kay lt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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5737 Şahinde H. Dalya 

5738 Mn!ıtafa Ef. Burdm·. 

5739 Mustafa Rf. Manisa 
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Aı·zuhal hulasası 

harmana kadar tecili deyinlerine nıüsa. 
ade buyrulması hakkında 

Bnlya şirketinin nuılul olan ze,•rinc taz-

Muamelesi 

Maliye vekilietine 

14/ TII/1931 

minat Yermesi iHtirhamnıa dnil' Nafra vekaletine 

14/ Ill/1931 

l\Lalfıliyet maaşı tahsis 
tcsr·ii istidıamma dair 

muamelesinin 

Bakıyci ınii.ddcti cezaiyesinin :ıffr istir
hnmın:ı dair 

M. M. vekilietine 

14/lll/1931 

Adiiye vekaletine 

14/llT/ Hl31 

5740 Tol<luoğlu Ali Ef. Btuclur .Malul olduğundan ınıınş tnhsisi istirha

mına dair Enrümcııdedir. 

5741 l\!emet Rasih Ef. Manisa A~ ıkta kaldığı nıüdclete nit ma:ışlnl'lmn 
Yeı·ilmesiııe dair Encümcndedir. 

5742 Ahmet 'l'ayyip Ef. Manisa Bakiyci miiddcti ecza iyesinin affı rica -

F'f'ı·iştc H. hmie 
sına eletir 

İskan snretile verilen evin istiı·d:ıdı cı
hctine gidilmemesi lıal;:kmda 

Encümend<'dir. 

Dahiliye vekaletine 

15/Tli/ 1 931 

57-!4: Yusuf Ef. Kilisi köy ınuh- ·Yol mükellcfiyetleı·iııiıı bedenen ifa et-
tan İspif' me lcri istiı·hamına dair Dahiliye veldletine 

15/ III/1931 
5145 Hasan D. Mnt 

!i746 İsınail Ef. Koskor l\1nht:ırı 
1spir· 

}~azalar·mnı l~ el vililyetiııin lağvi halin
de kenıafissalnk Silifkeye raptı istiı·ha

mma dair 

Yol ıniikellcfiyetleı-ini hc<ilcneıı ifa etmr-

Dahi) iye ,.c ka !etine 

15/IH/1931 

l e ı·i istirhamma dair Dahiliye Yckalctine 

15/III/1931 
5747 Hacr Mustafa Pehıni Ef. Belediyeden şikfı?et Encünıendedir . • 

Hendek 
5748 M. Ali Ef. lst:ınbnl 1\[i\li mücadeledeki hizmetine mükfıfnt:ıu 

5749 Ahmet LCı tfi Ef. Keskin 

&750 Hasan ]i'ehmi Ef. Eziııc 

5751 Ali Ridvan B. İstiıııhul 

tc·ı·fii istirhamına dail' 

Kanunlaı·ım rzrn hi.isııü tat bikr is1 irlıa mr
na daiı· 

lkrami~·esiııill bir an eHcl \·crilmcsine 

l\f. l\L vekaletine 

18/III/ 1931 

Adiiye vekaletine 

15/ III/1931 

dair Encümendedir. 

Emvali mctrukeden 8 taksitic satın almış 
olduğu binaınn iki senedenberi Maliye 
vckaletincc teslim edilmemesinden dolayı 
aktiıı feshine dair Maliye vekfilctine 

8/Ill /1931 



Kayit 
No. 

Ar·zuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5752 l\'fi.ini ı· B. İzmir· lVIehusn 

5754 Halit B. lst:ınhnl 
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Arzulıııl hulasasr 

K adro harici istihdam edil en merhum 
l smail Hakkı Bcyi tayin ve istihdam e.r
IPlliğiııJen llolayı ıncı ·humun aldığı para
nın kendisinden tahsili ~ihetin c gidilıne" 

Muamelesi 

s inin muvafıl' olmadığı hakkında Dinıııa 

Noncç:tcn celbcttiği ccııebi ç: inıcntolarr 

gümrük resmine dair :Maliye Yckalctinc 

15/ III/1931 
5755 Ali Bf. lstaıılnıl 'l'rkai.il maaşı tah sis i is t irlıamına llair E ncümendedi ı·. 

5756 11ırahinı Ef. ve ar·. C: ö ı · enci hk5n ecl ilmr lr ri istirlıamııw da ir D ahiliye vckiilct ine 

l fi/ ITT/ 1931 k::ıı·iyrsi ııh::ılisi 

5757 lhı·ahinı Ef. !spir Yol m ükcllrfiyrt in i lH'llt'nrn i fa r t me leri 
İst i ı · lı:ımrııa da i ı· Dahiliye vekulrtine 

lfı/III/1931 

f>758 Aynnoğlu Sadık E f. Krı sta - K aza n<: ,·cı·gisinin fazla taı·lı edilmcs i nc-
monu tiersi mağduriyctini ınucip o iJuğ-unllaıı 

lıa kk mm Yi kayesi i st il'lı amıtıa dair Enci.im r nd cdir. 
5759 Za ide H. tslülip .i\lnlıtacı muawnrt o lduğundan Himayci-

<· tfal ve IIükfunet c:r ya rdrın yapılması is-
tirlıamına dair En('Ümcndcdir. 

5760 Melek H . Blbistan Ma h kc- T::ısf i yc karamını r efi ist i rhanıma dair Encümen(ledir. 
mc aza nıülaıdnıi 

.5761 Cemile H. Jstanhnl 

5763 · lsnı<'t H . Sa lihli 

llnduuu ınilll lıari t iıı c tarded il eıı ni r-;a nlı-

sr Hoınnnyalı J1Jdip linhip Bfencliııiıı hn-
tluclıı milliye kabulü i st irhaınrna dair EncÜm<'nd ediı·. 

Manasıırın Nejcpol l< arycsindcıı Srrp t c-
lı aasmdan ıni.iteYeffa İst<'ri~·o Mançonun 
kr l'inwsi (f: iliko ) ya ait Sa lihliele metruk 
cmvali gayri mrnknl rs iııin \'rkili umu-
misin e iadesi talebine llair Encümcndcdie. 

5764 Şeı·if Ef. Kar·ad<'niz rl'r ğli - Adiyen iski'tnııır vrya borçlanma kaıımıu 
sinde 

5765 Mustafa B. lst:ınhnl 

5767 Küllük muhtan Haı:ıan 

Fchıni Ef. Mil5s 

5768 Lütfi Rf:. Ödem iş 

5769 Osm:ın Pnik Ef:. Denli 

mucibiıwc yiı·nıi srneclc ödrnınck üzere 

bir lı:ıııe Yrr ilın cs i istit'lıaınma dair· 

Rnslarla ~·apılan ticaret mua lı edrsinc 

rağmen hakkınnı \'(>ı·ilnı ccl iğin e da ir 

EIH·en ve mü:ai1 şeraitl c köyleri lı alkma 

.anızi t r ffiıi isı il'lıanmı a dair 

1\{ahkcınrcr nı·ilrıı ınalıkttıniyet karaı·ı-

Dahiliye vcki'tletinc 

l G/HT/ 1931 

Enci.im rnclcdir. 

Ev. U. l\1:. 
11 / III/ 1931 

nın rcfi istirhamrna dair Karara mptcdilmiştir. 

Emiilki hakkında mahkemece verilen ka-
rarın mağduriyctini ınucip olduğundan 

t clafisi i stirlıanıına dair Enci.iuı endedit. 



İCayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
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5770 Ali Riza Ef. Milas 

577 i Ziy:ı n. 8nmsnn 
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Arzuhal hulasa!ıi 

K efalet akçesinin iadesi esbabımn istik
ınali istirhamına dair 

26/VI/1930 tarihinde 1\fec lisi Aliye vıJ
zifei sabıkasma tayini i:;tirlıaınrna dair 
olan istidasının tcsrii iııtaer istiı·hamma 

dair 
5772 A. ~Iücip B. Balıkesir Al'znhal Encümcnince hakkrnda verilmiş 

Muameiesi 

Ev. U. ~'L 

1fij lTI/Hl31 

Karara raptccl ilmiştir. 

olan karanı itiraz ettiğ-ine dair K:ıı·arn raptcclilmiştir·. 

G773 Mualliııı Ali Fehmi n. Bnı·- Vilnyet nınnın meclisi hmı.frndaıı kabul 
sa edilmiyen eyllıl 1926 taı·ilıindcn eylül 

1929 tal'ilı ine kadar maaş farkıııın veril
nıcsi istirluıımna dair 

5774 Kamil D. Şeı·brt<;ioğ-lu ln c- Adliye lıizmrtinde bulımduğn eilıcll c Lla-
bolu va vekilleti rnhsatnanıcsi verilmesi hak

kında 

5i75 1smail Hakkı B. Sanısun 

5776 Ahmet Mnlıir· n. Ankara 

lskiiıı cd ilLliklcı·i haıırniıı tahliye ve İstir
cladı yolsnz lııılnndn ğ-ı ı rilırtle lıaklmım 

koı·nıımasına daiı· 

Tcı·kcdileıı kazan<; ,·eq.ns ıııııı Mrınct .·\li 

Bıwiimendediı·. 

Adliye ,·ekiill'!iııc 

l Gj iTI/ 1931 

Dahiliye vckalrtiııc 

l:i/ Ill/ 1931 

Beyelen tahsil rdilmcsi istirlıamına dair RııeiiıncnclL'dir. 

5777 Ali Riza Ef. ye arkı1llaşlan Zclzelc hasaratı hakkınuaki i st iı· lı:ımlan-

Erzincnn nın tetkikinc dı ı ir Eıırü ınrnurd i ı ·. 

5778 Mii.lıadillerden H:ıdiy<> H. 1\fübadil olarak talıukkıık rt ıni~ n edr-
vc al'kadaşlnrr 1stanJml cek olan matlnplai'Iıııtı sekiz misle ilılfı-

ğ· r esbabmııı istikm:ıli istit'lıamıııa dair Eneümendcdir. 

5779 Katmir Muhtarı Meınct Ei'. Yol ıniikcllefiy ct l crini nukten ifa et ıniyc-
Eı·zurum 

5iRO Talat Ei'. Eı·zuruın 

r<'klerinclcıı brdenen ifasm:ı 

hıı,vrulmasr i stiı ·lıuhma dai ı · 

j r ı·ay i ve kalı:t e nıi_i~aaılc rtlilmesi is1iı ·ha-

Dahiliye vekal etin c 
lGJ Til/1931 

mına dail' Encümcııdeqir. 

57R1 . R:ı s im Ef. Palo P cdcri Ergani Mcbusu ~abıkı Merhum 

57R2 C:cdikoğ·lu 

İneholu 

Emin Beyin hitleınatr vataniyesine ınü-
kaf'atan ailesine nımış t:ıhsisi istirlı::ınıı

na dair 

Mustafa Ef'. Kefalet aidatınm müddcti kanuniyesi hi

lam bulduğ-u cihctlc kefalet aidatı il c 
bil'liktc müddctin hitammdan bu ana ka

dar grçcıı zamanlarına aidat faizinin YO

ı·ilm es i h :ı kkmda 

Bütı;c Bnci.i.ınrııiııc 

l RJil 1/ 1931 

Dahiliye vckalctinc 

15/III/1931 



i{ayit 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

5783 Mahmut Ef. Devrek 

5184 

5785 

5786 

Musa Ef. Ereğli 

Ahmet Müfit Ef. Kangal 

Cabas Muhtarr İsınail Ef. 

İs pir 
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Arzuhal huiJ.sasr 

Talep edilen kazanç v~rgisinin fazlalığı 

mağduriyetini mttcip olduğundan haddi 
lfı.yikrna tenziline dair 
Milll mücadeledeki hizmetine mukabil 

bir cv verilmesi istidıamına dair 

Hakkındaki tahkikat evrakının eelbile 

tetkik buyrulması istirlımnma dair 
Yol mükellefiyetinin bcdPnen ifasrnm 
kabulü istirhamına dair 

Muamelesi 

Enci.imcndcd1r. 

Encümcndcdir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vckfiletinc 

23/III/1931 

5787 Muhtar Meınct Ef. w ıll'. 1929, 1930 senelcı·ine ait ı:;ayım ikramiyc-

Yenişehir 

5788 M. Lutfi Ef. fiiı·esnn 

5789 Sn lahaddin Ef. ls tan bul 

lerinin n:rilıncsi stirhununa dar 

Tasfiyeye tabi tutulduğu cilıctlc Şurayi 

Devlete müracaat müddetinin geçtiğiıı" 

den kararnun tctkiki istirhamma dair 
Evvclcc vermiş olduğn istidasmnı ne· mu
mdc gördüğü haldnnda 

Maliye vckaletine 

22/III/1931 

Eııcümencledir. 

Maliye vckaletine 
22/III/1931 

5790 1\ırıftikoğlu Memet Ef. ve Emvali ınetrukcdcn aldıkları emiakin 
ar. Şiran taksit ıni.idcletinin 20 seneye ilıl5ğı hak

krnda Maliye vckalctinc 
22jiiij1931 

G791 Muhtnr Ahmet Sf. 'l'oı·tum Vebadan dolayı itlat edilen bayvanlan
nın bedeli olan iki bin üç yüz doksan 
altı liı·aıun verilmesi istirhamına dair K:ıı·ara raptedilmiştir. 

5792 ·Manisa: H. Kfllnil Ef. Nahiyclerinin tam teşkilfıth Imza haline 

5793 Ç:ıycuma : Yusufoğlu Ah
met Ef. 

5794 Yoz~·at: Ahmet. Bl. 

5795 An:ımnı·: l\llütel<:ıit Hur·şit 

8f. 

5796 İsparta: Şi:ikri.i EI. oğlu 
Hakkı Ef. 

5797 Bandırma: Kale Kethiidası 

zade Kamil Ef. 

5798 Akşehir: Hasan Ta hsiıı Ef. 

getiı·ilnıesi istirhamına dair· 

Malfıl olduğundan nakti mükafat veril-

Dahiliye vekalctine 
22/III/1931 

ınesi istirhamına dair· M. l\1. vckaletinc 

18/III/1931 

Enciiınencleki. arzuhalinin hiı· aıı eYYel 

intacı istirhmnrna dair 
'l' kaüt maaşile ikramiyesinin biı · mı ev

vel Vf'rilmesi istirhaınrna dair 

1\'Ii:itekaddim istidası Arzuhal Encümeniıı
den sepkeden işara İsparta evkaf ınü

dül'lüğiinden hilafı hakikat _ cevap ve-

E ncü mcndedir. 

Maliye vckalctinc 

24/III/1931 

rilmiş olduğuna dair Encümendcdir. 
İki kıta granit ocağının müddetinin yir-

mi seneye çıkarılması istirhamına dair Encümendedir. 

Doksan üç nıuhacirlerinclen şimdiye ka-
dar iskan görmediği ve borçla tedarik 
ettiği hane de satılığa c;ıkarıldığr ci lı et le 



Ka.yit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası 

ya e.vkafa olan borcunun itfası Yeya eın
ntli milliyeden lıir hane tahsis ve iskanı 
hııkkıııda 

Muamelesi 

Dahiliye nkalctinc 

24/ III/ 1931 
5799 Seyitgazi: Meınet Ar·if Ef. l\Inallimlikten nzledildiğinden azli e:s

babının tctkikile mağclnriyctine mey
dan nrilıncıuesi ricasına daie Bncümcndcdir. 

Encümcndecli r. 5800 Kabakoğlu 1smnil Hakkı · lşiııin bit· nıı enel iutıı c ı hakkında 

Bf. Samsun 
5801 lstaııbul Alunet K erim Ef. 'l'ckl'ar Yazifeye a lıımwsı 

da i ı· 
istirlıaınına 

Enciiıııcndedi r. 

5802 Kabakoğlu İsınail Hakkı İşinin bir an enel iııtaeı hnkkmda 

Ei. Eııcümeııdedir. 

5803 Iğdır Aziz Ekber Ef. 

5804 Diyarhekir Halit · 

5805 Konya V. Saffet B. 

5806 Samsun Recep Ef. zevcesi 
Hatice H. 

5807 inebolu Nazif zevccsi Cc-
mile H. 

5808 Ordu Celal Ef. 

580!) Bandırma: !smail ve ar. 

5810 .Aydın: :Meınet Ef. 

5811 Eskişehir: Avukat Ahmet· 
Tevfik Ef. 

5812 Gazi Antep: Velioğlu Şa

ban Ef. 

5813 İstanbul: Panayot ve ae. 

5814 1stnnbul: lbrahinı Sabri 
Ef. 

5815 Gümüşane: Abdullah Ef. 

1skfıu edilmeler i istirh:mwuı dnir Encün~cncledir. 

Mnğdm·iyett.eıı lnutanlınnsı istiı·hamııı:ı 

<.laiı· Kaeara raptedilmiştir. 

Askeı·i trubiyesinde okuduğu clöı't sene 
müddetiıı tekaütlüğünc ilavesi istirha-

ınına daiı· 

Tcffiz snrctilc n:~rilen han enin başkası
na tahsis Ye Yerilmrmesi istirh:ıınına 

dniı· 

l\iahk(uıı olan kocasınm i<Hlei muhake
ın es i isti ı·hnmına da ir 

Matlubunnn lıiı· :ın evvel ver.ilmcsi if:;tir
hanuna dair 

Zirant Eankasnun kendilerine ikrazatta 
buluumasr istirhanııııa. dair 

Meccaneıı nüfusa tescilleri istirhnıımı a 

Bütçe Encümeninc 

Dahiliye vcldletine 

22/ III/ 1931 

Adiiye vckaletine 

24/ IIT/ 1931 

Maliye vekiUetine 
24/ III/ J 931 

Eııcümcııcledir . 

dnir Encüıuendcdir. 

Avukatlık yapınasma müsaade edilıne:;i 

istirlıamma dair Karara raptedilnıiı;ıtir. 

Tecili ınücazat kanunundan istifade et-
tiri tınesi is tirhanıma dair Eııcümeııcledir. 

An1katlık ynpınalarma müsaade edil-

mcsiııe dair Encümendedir. 

Yunan tarafından yıkılall han esine mu
kabil bir lıaue veya haııes.inin bedelinin 
verilmesi ricnsına clnir Dahiliye vekaletine 

24/ III/ 1931 

Mahkfııniyetlerinin affı ii'itirhamma dair Karara raptedilıniştir, 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

58J 6 Develi: Mcınet Faz lı Bf. 

5817 Adaı ı a: Etemoğlu Hacı 

Süleyman Et. 

5819 Vehbi Beyzade Ali R.ıza 

Ef. Köprü 

5820 M.emetoğ·lu Med(lt Ef. İs
pıı· 

5821 Sıtkı E:f'. l3aylmrt 

5822 Manisa Muzaffer Ef. 

5823 Teı·eınecle ınukiıu Donice
oğlu Lütfi Ef. 

5824 Amasya Tel gnıf ınenıunı 

Mahmut Ef. 
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A ı·znlıal hulasası 

13. M. Meclisinin bir kırara ra.ptına ka
daı.· cmlaki milliyeyc ait olan borçlunnın 
tecili i stirhaınına dair 
lskfuı nınaınelesiııin 
kınela 

tesrii intacı .hak-

Sekiz senede ödemek şu ıtilc eınlaki mil
liyeelen :ıldıklal'I emiaki n beaell.erinin 

Muamelesi 

EHcümendcdir. 

Dahiliye vckaletiııe 

U/III/1931 

tecili ve temelidi ricasına dair Eııcümcndcdir. 

Tarik mükellefiyeti hakkındaki ar·zu-
hallal'Inın bir kal'ara raptı ricasına dair 
Müftcrileriıı tecziycsi istirhanııııa dair 

Lit:ıe veya nmallinı ınektcplcriııclen l ı.iri-

E ncümcndcdir. 
Encümendcdir. 

ne ıneccaneıı kayeli istirhaımna dair Encümcnclcclir. 
ihtiyat· heyeti intihabııun yolsuzluğuna 
tlair Dahiliye vekaletiııc 

24/III/1931 
ıal.llanı mcmuriyetiııde ihtilftt:ı olınadığ·ı 

halde tahtıili talep edilen ınebaliğin 

affına dair Eucümendcdir. 
5824 Kitapçızade Şakir Ef. Er- l\!fıılırukat bedelinden olan matlubuınııı 

zn rum bir an evvel tesviyesi istirlıaınma claie Adiiye vckaletinc 

24/III/1931 
5825 It:ıparta Fırka 6 ımılu·ukat Hazineelen ınathıplanıırn tC'sviyesi istir-

5H27 

5828 

5S30 

müteahhitleri namıııa Hak
lu Ef. 
Ul'fa merkezinde ınnkinı 

V:ımn Emin Paşa ıııah:ılle
siııden Alioğln Rıza Ef. 

Hüsrev B. Şile 

.Ayan O. Tevfik 13. Bor 

hanıma dair 

lHuhacir olmalul'I dolayısilr keııdilcl'iııc 

lıaııe ve :ırazi vet'ilınesi ist irhamına dair 

Bareın kanunu nıucibince sekizinci de
recede bir memuriyete tayini hakkında 
1stiın.ta k eelilen bağ ve bahçesine ko
mısyoııca tesbit eelilen bedeli hasarın 

kendisine \'erilmes:i istirhnmma dair 

5831 Mcvh ibe H. İstanbul Sa- Zcvei müteveffa Akif Bey nanıma En-
ınatya ver Paşa ta L'afından gönderi lerek sa tm 

:ıldığ·r hane bedeline veediği 2500 lira
mn istirdadına teşebbüs edildiğinden 

cmsali vec;hi le tecili istir·hanuna dail' 

5S32 i\ııkanı: Hceepoğln Otııııan Milli mücadeledeki fm·kalade hizmetine 

mukabil muhtacı ıntıaveııet olduğundan 

Encümcndcdir. 

Dahiliye vekfıletine 
24/III/1931 

Encüıncııdcdir. 

Nafıa vckaletine 

24/III/1931 

Karara raptcdilıniştil'. 

ikmmiye ile taltifi istirhaınma dair M. M. vekaletine 

5833 Salim Rasim Ef. tzıuir Bakiyei nıüddeti cezaiyesinin affı istir-
haınına daiı · Encümendedir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi ~-\.rzuhal hulasası Muamelesi 

5834 'L'erciima n M ey lan r.ııde Bvvelce ver·miş olduğu istidasınm ne 
Esat mııamele gördüğü hakkmda Adliye vekaletine 

5835 Ali R. ıza Ef. İstanbul 1\lağdur·iyetten vikayesi hakkında Encümendedir. 

583ti .\ııkanı: Hüseyin Ef. 'l'ekaütlüğünün refile yeniden sınıfı ınu-

vazzafada istihdamı hakkında bir ka-

rar ittihazı ricasma dair Encümeı'ldedir. 

5837 l\'iğctc: Mustafaoğlu Adil tstiklal harbindeki hidematına hina.en 

Ef. istikliil madalyasile taltifi istirhamma 
da i ı· J\1 . .M'. vekaletine 

583H Mustafa ~X Hendek Bvvekc l'e rmiş olduğu istidasııun ne 
muamele g'öı·düğü hakkında Encümendedir. 

5R39 Uöksu: İzzet Bf. r\r·azisi haklurıda mahkemeee ver·ilen 

kanım itirazı hakkında Adliye vekaJet.ine 

5840 Samsun: Kabakoğlu İsmail Teffiz suretiLc verilen emlak hakkında 
Hakkı Ef Devlet Şurasnwa veri len karar ve ırıa-

ruzat Encümendedir. 
5841 Akşehir· : Alunet Riza Ef. Bmla.ki milliyeden aldıkları emlak ve 

1·e a r·kadaşla ı·r amzi taks itl!'rinin temdidi istirhamına 

daiı· 

5842 Zeyneloğlu Ali. l z miı- ha- Hakiyı>i müddeti eer.aiyesinin affı hak-

Encümendedir. 

pishanesinde landa Adliyı> velciletine 
5H43 Behlüloğlu Cclil J~f . Ordu Teffiz suretile veri len arsa ve hanenin 

başkasına vrri lnıesi mağduriyetini mu-

c-ip olduğuna dair Adiiye vrkaletine 

5R.f-+ İzmii· Kullar karİyesi ilıti - Arazi komisyonunca takdir edilen .kıy-
yııı· heyeti metl er in haddi la.yikma indirilmesi 

5845 

584fi 
5847 

Akşehir: Berberzadr Ha 1 il 
1·e arkadaşları 

Hayı·ettiıı Ef. Çaı·şamha 
Esat Fahri B. Kasaba ls
kilıı memuru 

584H < tiı·it ınübadilleı·i namıııa 

Hasnıı Frhnıi ve aı·kadıış-

1 an 

5849 nazi .\tıtl'p Zckiyr H. 

5850 Hntier H. Eskişehir 

hakkmda Enciimeııdedir. 

Emlaki milliyeden almaıı dilkanların 

hedelleı·inin temdidi hakkında 

Tckaiit ınaaşı 'tahsisi istirhamımı dair 
ladei ınemur·iyeti istirhamrna dair· 

Beyanııarnelet·iniıı kabulü için yeniden 
hi ı· müddet tayin huynılnıasr istir·ha.nu-

Encümendedir. 

Encürnendedir. 
Dahiliye veka.letine 

na dair Dahiliye vekaletine 
1\ocasmuı nfatr dotayısile ı,:ocuklarnıa 

ve kendisine eytaın maaşı tahsis edilmesi 

istirhamma dair· Encüınendedir. 

Şı>hit ·olan oğlundan maaş tahsis edil-

ınes i istiı·h:ınınıa dair Encümerıdedit·. 

585 1 Adana Bosna lı Hamitoğlu Hane re ımıalarrnııı iııdesi istiı·haııu-

Yusuf Ef. na Jair Dahiliyı> vekaletiııe 
5R52 Niğ·de Rır.n Ef. Eım·ali milliye ve rnetrukedeıı aldığı 

Pııılfık 1·e arazi taksitlerini tediye ede

ınediğind ıı defterdarlrkı:a fesih karan 
yerilmesi ricasrna dair Encüınendedir. 



Kayit 
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Arzuhal sahibinin 
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Aezuhal bulasası Muamelesi 

5853 İzmir·: Furuzan Ham it ve Hizmeti askeriyeleri hakkında bir ka
aı·. 

5854 Koııya : Mustafa Ef. 

5855 
5856 

5857 

Malatya : Cemal Ef. 
Ovacık: Yusuf ve ar. 

Iğdır: Erivan ınuhacirlcı·i 
nanuna 1brahim ,-e ;ıı·. 

5858 Kırkağaç: Muallim lA'ıtfi 

Ef. 

5859 İstanbul : M. Keın:ıl Ef. 

5860 Ün ye: .Mustafa Ef. 

5861 .Ayvalık: Şefi k Ga lip Ef. 

5862 lneboln: Cemile H . 

5863 1zmir: Kerim Ef. 

5864 Erzurum: Ali B. zade Şev
ki Ef. 

5865 İzmir : Ali Baba 

5866 Ankaı·n : Refik Mail B. 

rar ittihazı istirhamma dair Encümendedir. 
Kürk Rızanın aşiret reisi Hacı Ahmet 
oğlu Arifin işlediği cürümden dolayı 

muhakemesinin icrası istirhamma dair 

İskan ettirilmesi istirhamma dair 
Nahiyelerinde mektep küşadı ve nüfusa 
kaydedilınemiş olanlarm da kayitleri 
esnasında cezaya düçar edilmemesi is
t.irhamma dair 

Sekiz taksitle a ldıkları eınvalin bedel
lerini veremediklerinden bir müddet te-
cil ve tehiri istirhamına dair 
Türk ocağmdan tardediimiş olduğundan 

Adiiye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Encüınendedir . 

Encüınendedir. 

tekrar kaydrnm tecdidi ricasına dair Karara raptedilmiştir. 

lstiklal mada.lyası ve iki kat krdem 
zammı smetile taltifi istirhanuna dair Encüınendedir. 

İstikaJ harbinde şehit olan oğlundan 
maaş tahsis edilmesi ve mükafatı nakti-
yc itası istirhamına dair M. lYI. vekaletine 

İs ka n sureti le verilen haneden Gikarrl-
mamalai'I istirhamma dair 

Katedi len Pytam maaşlarının itasına da
i ı· bir karar ittibazı istirhamma dair 

Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne 
muamele gördüğü hakkında 

Zarar ve ziyanının bükılınetçe ta.zmini 

Dahiliye vekaletine 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 

istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

İacl e i muhakemesile ınahkılmiyetinin af-
fma dair Adiiye vekaJetine 

Liselerden birine Alınanca ınualliıni ol-
ması için bir karar ittibazı hakkında Encüınendedir. 

5867 Kastamonu: Abdullah Ef. Aşar borcunun yediııdeki deyin senedi-

5868 Sıvas: Münire H. 

5869 Ayvalık: Harnit B. 

5872 Sıvas: Mualliın Osman B. 

5873 Posof : Refet Ef. 

5874 İspiı' : Ahmet Ef. ve nı·. 

le mahsubu istirhaınma dair Maliye vekaletine . . 
• ..\ leyhindeki mahkeme kararmda hata-
yi adli bulunduğundan iptali hakkında Encüınendedir. 

işgalinde bulunan hanenin teffizi istir-
harnma dair Dahiliye ve kaletine 

Tasfiye kararının refiııe dair verdiği 

arznha ı ine cevap verilmesi istirhanuna 
dair· D. Ş. Reisliğine 

1tlaf edilen hayvanlarnun bedellerinin 
verilmesi istirhaınma dair 

·'l'arik mükellefiyetinin bedenen ifa e1.
n:ıelerine müsaade edilmesine daiı· 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

5815 Karaköse: t. Rahmi Ef. 

5876 Adana: Ali Ferhat Ef. 

5877 Alaca: Nesime H . 

5878 Malatya : Rifat Ef. 

5879 Karadeniz Ereğlisi: .Ahmet 
Nuri Ef. 

5880 Sultaniye: Osman Ef. 

5881 Istanbul: Ali Osman Ef. 

5882 Bozkır : A. Harndi Ef. 

5883 !ne bolu : Memet Ef. 

5884 Yusuf Ef. Fırka 34. hesap 
memur! uğundan mü tekait 

5885 İzmir: Naci Ef. 

5886 İstanbul : Mustafa Ef. 

5889 Niğde: Rafide H. 

5890 Sıvas: Emin E:f. 

5891 Kandıra : Memet Ziya Ef. 

5892 Denizli Kuruhacı : İbrahim 
zade !smail Ef. 

5893 Balıkesir: Selman Ef. 

5894 Balıkesir: Selman Ef. 

5895 Er7Jncan : Şükrü Ef. 

5897 Ankara: Sabahattin Ef. 
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_\ı-zuha l hul 5sası Muanwlesi 

Harem kaııuııuııdaıı İstifades i istirhaım-

ııa dair Maliye vekaletine 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele oördüğü hakkında Encümeııdedir·. 

Kendisini dağa kaldıranlar hakkmda 
t akibat ya pılması ve hakimden şikayet Dahiliye vPkaletine 
Eevvelce vermiş olduğu istidasmm ne 
muamele gördüğü hakkında Karara nıptedilmiştiı·. 

Tekaüt muamelesinin biran evvel yapıl-
ması istirhamına dair İktısat vekilietine 
'l'asfiyeye tabi tutulması hakkındaki ka-
ı·arm refile iadei memuriyeti istirhamı-
na dair Bncümendedir. 

Hakkında veı·ilmiş olan karara itirazı 

havi Kanıra raptedilmiştir·. 

Evvelce ver·diği arzuhalinin biran evvel 
intacı istirhamma dair Kanıra raptedilmiştir. 

Maluliyetine binaen tarik bedelinden 
affı istirhamına dair Encümendedir. 
Mahkumiyetinden dolayı tekaüt maaşr 
ver·ilmediği cihetle tekaüt maaşının ve-
rilmesi hakkrnda Karara mptedilmiştir. 

lVlüddeti mahkfımiyeti olan beş sen~ es-
babı müşeddededen dolayı ilave edilmiş 
olan bir senenin affı istirhamrna dair Encümendediı·. 

Maluliyet evrakı sıhhat işlerinde haHi 
intaç edilmediğinden i cabının icrası is-
tirhamına dair M. M. vekaletine 

1kaıne ettiği izalei şüyu davası hakim 
vekili tarafmdan teşviş ve talil edilmek-
te olduğuna dair Adliye vekaletine 
Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affı is-
tirhamma dair Eneümendedir. 

Tekaüt muamelesi hakkında Devlet Şu-
rasınca verilen karara itiraz Encümendedir. 
Devlet Şurasr mülkiye şubesinde bulu-
ııan 13- ll- 1930 tarih 72 numaralı evra-
luna cevap verilmesi istirhamma dair D. Ş. Reisliğine 

Hatayi adli neticesi olarak verilen ceza-
sının affı hususile refi istirhalllina dair Adiiye Encümenine 
Divanı harbin verdiği kararın tetkikile 
affı istirhamma dair .Adliye Encümenine 

Bvvelce vermiş olduğu arzuhalinin ne 
muamele görd\fğü hakkında Encümendedir. 
Sırpistanda terketmiş olduğu araziye 
mukabil arazi verilmesi istiı·hamma dair Dahiliye vekalet.ine 

• 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
!sim ve adresi 

5898 Manisa: tsrnail Ef. 

5899 · ManisPı: _\khisaı· lhrahim 
Ef. 

/ 

5901 Balya: Hakkı Ağa 

590~ Mn rdin: ~e h muz .Ef. 
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Arr.uhal hnlasası Muamelesi 

Aleyhine ve ı· ilen k:ıraı·ııı tashihi istirha-
ınrna dair Adiiye nkaJetine 
Hakkında takibatı kanuniyede bulunul-
maması istirha.mına dair Encümeııdediı·. 

ı<;kmek bedelinden matluhu olaıı pnr·ayr 

hala al auıadrğına dair Aciliye ve ka !eti ne 
Kendine tarhedilmiş olan kaza.nc;; vergi-
si fazla olduğundan haddi nisabına ir-
car istirhamına dair Encünıen(h•diı·. 

5903 Alaiye: Belediye Reisi Hü- Alai•ye ağır ceza mahkemesinin ipkasr 
seyin Bey ve ar. istirhannna dail' Encümendediı·. 

590ö Karadeni7. Ereğiisi: Hasım .Harp malülü olduğundan iknınıiye ve-
Ef. rilmesi istirhamrna dair 1\ll. M .. vekaletine 

5907 ManisH: Kemal Ef. 

5908 İskilip : Emin Ef. 

5909 V un lı Hüseyin Paşa ailesi 
narnma Hacer H. ve ar. 

5910 İzmir: Mustafa Rrfkı Ei. 

5911 lznik: .Menıe:t JU. 

5912 Kars: Memet ~Jf. 

5913 Hendek: Ömer Ef. 

5914 Kocaeli : Salih Ef. 

5915 Kigı: nıüntahibi sanilef'Clen 
Sabri Ef. ve ar. 

5916 Ardahan: Nuri Ef. 

Ii917 Üsküp: Suat Ramiz Rf. 

5918 Refahiye : Münevver· H. 

5919 Gelibolu: Kerim Ef. 

5120 Ankara hapishanesinde 
tahsilda.r Hüdayi E:f. 

Asker] af ve tecil kanunundan istifade 
ettirilmesi istirhaınma dair Encümendedir. 
't'ekaüde sevkedildiğinden ikl'aıniyesi-

nin Yerilmesi istirhamrnıı. dair 

Mernleketleı·ine gitmelerine müsaade e-

Encümendedir. 

dilmesi istirhamma dair Dahiliye vekiUetint! 
'rekaüt muamelesi evrnkmm zayiat ve 
harp mezarlıkları şuhesinde biran evvel 
iııtac;: edilme~i istirhamına dair Encii.mendediı·. 

Mükerreren tahsil olunan kazanç vergi-
sinin iadesi istirhaımmı. dair Maliye vekaletine 
Tahakkuk eden harcırı:ıhrnm tesviyesi 
istirhamına dair .\ d i iye Yekaletiııe 

Şehit olan oğlu Alımedin veresesiııe ma-
aş tahsis muamelesinin biran evvel in-
tacı istirhamma dair M. M: vekilietine 
Şehit olan oğlun11n torununa tahsis olu-
nan maaşın verilmesi istirhamına dair Encüıneııdedir. 

Kigı kazası yolunun Erzur-um şusasın a 
mptr istirhamma dair Dahiliye vekaletine 
Kaza kaymakamı hakkında şikayetleri-
ue cevap verilmesi istirhamma dair 

Heyeti mahsusaca verilen kararm re!i 
için arzuhalinin ali karar heyetine ha-

En cümendedir. 

valesi istirhaınrna dair Kaı·aNı ı·aptedilmiştir. 

Hazine tarafmdan müdahale rdilerek 
alınan arazisinin iadesi istirhamına dair· Maliye vekalctine 

Harp malfılü olduğu cihetle maaşının 
kesilmesi mağduriyetiHi mucip olduğun-
dan tekrar yerilmesi istirhamına dair Enci.lnıendedir. 

Sinnine hü meten bakiyei ınüddeti ce-
zaiyesinin nffma daiı· Encümcndedir. 



Ktıyit 
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5921 ~:ay ınuhtarı Murat Onhaşr Kariyeleı·i hududunun t esbiti H' ınali

yece sürülmüş hayvanlar·ııı intlesi istir
hamrmı dair 

5922 t;ayderesiıı<.leki köylü J~ - Bolvadın kayınaknmı ve c:a.r müdüı·ü 
min hakkında tahkikat yapmak üzere bir 

müfettişiıı izanu istirhamımı dair 
Yol verg-isi vermiyeceklet'iııden bedenen 

5932 Kal'alü.iy Muhtarı Fiirnz ifasın:ı müsaadl' buyrnlması istirhanu-
Ef. , ıın dair· 

II - Bütçe Encümenine havale edilen arzuhallar 

Kazanç vergisi kanunu hakkındaki istir
hamlarımn İstimar için gönderdikleri 

Muamel.e8i 

Bııeüıneııdediı·. 

Dahiliye veka letiıw 

Dahiliyr vekiiletirıe 

574 istanbul: Etibba · muhade
net ve teavün cemiyeti re
isi Dr. Niyazi İsmet B. 

.513 İstanbul: İspirto inhisnrın
da Hilmi 

ınurahhaslarm kabnlü istirhamrna dair Büt~e Encümenine 
lspirto in hisarından çıkarılan memurlar· 
amsrnda haksızlık yaprldrğrna d:ıir Bütçe Enci.i.meniue 

570 Elınalı: Köyü! er· naınına Sn yı m ver·gisinin haddi lfıyikma teıızili 

767 

Muhtar Nuri ve ar. 

İstanbul: Tütün inhisarr 
idaresi !stanbul başmüdü
riyeti mnhakemat memur
lanndan lsmail Hakkr 

istirhamma daiı· Bütçe Encümenine 

'J'ütüıı inhisar· idaı-esi memurininiıı maa-
ş:ıtınclıın teııkihat yapılınası hakkrndn · Büt~e Encüınenine 

III - Evrak kalemine hıfzedilmek üzere gönderilen arzuhaller 

100 Krrşehiı·: hapishanesinde Ma h kfLmiyetleriıı iıı affı veya tecilleri 

mahki'mı 

Mi tat 

Süleymıuıoğln istir'hanuna dair Evrak kalemine 

108 Erzurum: Merkez kurnan
danlığında nıevkuf yüzbaı;ır 

Osman Ef. 

129 İzmir: Müstakil mebus 
namzedi Şark Feylesofu 
H. Kesfi Ef. 

:nı Bağdat: Burudiye mahalle
sinde 15/54 numaralı hane
de Fahriye, Bedriye ve 

21 -lll - 1931 de gönderilen mezuniyet 
evrakmın 9 uncu kolor·du kumaııdanlığı-
ııa iadesi hakkında Evrak kalemine 

Mebus intihabatrnda yapılan yo lsuzluk: 
tan şikayet Evı·ak kalemine 

Babalan alay katibi Abdülkadil' :Efendi 
muhallefatr olan 70 000 kuruş meyamıı
da J 3 üncü lev:ızrmdan İstanbul deposu 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Nazmiye Hanımlar 

315 İstanbul : Tevkifhane mah
kumları 

357 İstanbul: Darülfünun iHi
hiyat fakültesi arapça mu
allimliğinden mütekait Ki
lisli Rifat Ef. 
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Arzuhal hula ası 

nüiLliirlüğüııe tevcli olnnaıı 6000 knru
şun da varisieri olduğundan tes,·iyesi 

.M uanıel es i 

istirhamına dair Evrak kalemine 
Malıkumiyetinin affı istirhamma dair Evrak kalemine 

Tekaütlüğünüıı refi istirhamma dair 
7/II/1931 tarih ve 5587 numaralı arzu
halinin biran evvel neticeleurnesi hak-
kında Evrak kalemine 

382 İstanbul: Cevahir bedesta- Malul olduğundan maaş tahsisi istirha
nında süpürücü Şabanoğlu mına dair 14- I- 1931 tarih ve 5455 nu-
Halil. 

476 Ulubey : Sulh hakimi Hü
seyin Hüsnü B. 

535 Ankara: Nilifer caddesin
de Emin Bey apartmamuda 
Adana defterdarlığından 

Mütekait Nazim B. 

689 Ankara: Temyiz azasmdan 
Nazmi Bey kerimesi r~e

man, Kudsiye, Kamur·an, 
Muzaffer hanımlar 

764 Seydişehir: Zürradan Avu
kat Sabitoğlu Raşit 

796 İzmir: Küçük memurlar
dan İbrahim ve arkadaşları 

824 İstanbul: Galata tütün in
hisarı Cibali fabrikaları 
memurları 

maral~ arzuhaline biran evvel cevap ve-
rilmesi hakkında Evrak kalemine 

Verilecek harcırahta vaki hatanm tashi-
hi hakkında Evrak knlemine 
B. M. M. Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan 616 numaralı kararın musadda-k 
bir suretinin kanelisine verilmesi hak-
kında Evrak kalemine 

İmar müdürlüğünce istimlak edilen ar-
sa bedelinin verilmesi hakkında Evrak Kalemine 

Ali Saip Beyin muhalif gazeteciler hak
kında beyanatı arasmda kendisinin his
siyatmı rencide edecek lisan kullandr-
ğmdan tashih ettirilmesi hakkmda Evrak Kalemine 

İzmirde satılığa çıkarılan metruk evle-
rin küçük memurlara taksitle verilmesi-
nin temini hakkında Evrak Kalemine 
Yeni kanun mucibince maaşlarmdan ya-
pılan katiyatm harem kanundaki hakkı 
müktesepten istifade ettirilmeleri hak-
kında Evrak Kalemine 

286 Balıkesir: Yenice mahalle- Arzuhal Encümenince hakkında ittihaz 
sinde Ilıca nahiyesi müdürü 

sabıkı Memet }Ji 
olunan 232 numaralı kararm kesbi kati
yet edip etmediğinin zeylen işarı hak-
kındıı Evrak Kalemine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Aı-znhal hulasası 

IV - İdare Heyetine havale edilen arzuhaller 

302 Ankara: Türk maniye yur
du vekili Hüseyin Münir B. 

Divanr Muhasebat kaloriferleri için pa
zarlık suretile yapılan ihalenin iptalile 
yeniden usulü dairesinde pazarlık ya-

Muamelesi 

pılması istirhamma dair İdare Heyetine 

B. lVI. M. ınenıurin muhakemat katipli-
ğinde bulunduğuna ait bir kıta hüsnü 

813 Ankara: Maliye vekaleti 
hukuk müşavirliği deavi 
kontrol memuru Halit Veh
bi 

hal mazbatasrnrn itasma dair İdare Heyetine 

V - İktısat Encümenine havale edilen arzuhaller 

· 200 İstanbul Sanayi birliği Da hill sa n :ıyi erbabından muamele ver-
katibi umıımisi Nazmi Nu- gisi alıııınamasr istirhanuna dair 
ri B. 

Kzanç verg·isinden müstesna tutlmaları 

İktısat Encümenine 

329 İstanbul: Sağlık yurdu sa
hibi Ferit İbrahim hakkında İktısat Encümenine 

330 İstanbul: Alemdar sıhhat 
yurdu müdürü Riza Abut 

346 İstanbul: Şişli sıhhat ynrdu 
Türk anonim şirketi 

Kzanç vergisinden müstesna tutlmaları 
hakkıııda İktısat Encümenine 

Husus! hastanelerle müstahdemiııinin 

kazanç vergisinden müstesna tutulmasma 
dair 1ktısat Encümenine 

VI - Kanunlar kalemine havale edilen arzuhaller 

10 Uşak: Müntehibi saniler- İntihahatm yolsuz yapıldığma dair 
den Rapalıoğlu Memet ve 

Kanunlar Kalemine 

ar. 

ll Kütahya: İsfendiyaroğlu 

Ali Süluki 

12 İzmir: C. H. F. vilayet ida
re heyeti azasmdan Avukat 
Fuat 

13 Sinop: Müntehibi sani 
Remzi ve ar. 

Avukat Hakkı Bey hakkında frrkaca 
hiç bir tahkikat yapılnııyarak namzet 
gösteı·ildiğinden şikayet Kanunlar Kalemine 

İzmir mabusu Halil ve Hüsnü Beylerin 
intihaplarmdaki yolsuzluğa dair Kanunlar Kalemine 

Müstakil mebusluk intihabatmda yapı

ları yolsuzluğa dair Kanunlar Kalemine 



Kayit 
No. 

Arzuh al sahibinin 
isim ve adresi 
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.\ n:uha l hul asasr 

14 .<\ynncık: Salahattin ve ar. Münhal kalan mebus nanızedinin biran 

Muamelesi 

evvel iı·aesi istirb amına dair Kanunla ı· · K alemine 
15 Manisa ınütekait l<ayma - Manisa mebusu Halil Bey Üt.< seneye 

kanı Niyazi B. mahkum edi ldi ği halde melıus iııtihap 

eelilcliğine dair Kaııunlaı· Kalemine 

J 6 Hüseyinoğlu H. Murat 

93 lzınir: Sefeı·hisar halkın

dan Memet Huliisi 
822 Oümüşane: Sabık Günıüı,;a

ne Mebusu Şükrü Bey re
fikasr Arife Hanım 

9!J Ankara: Ulucanlar çarşısm

da No. 20 dükandıı M. 
Cemal 

Manisa mehusu Halil Bey Ü<: seneye 
mahkum edildiği halde ınebus intihap 
edildiğine dair Kmıuıılaı· Kalemine 
lzmiı· mebusu Hüsnü Beyin intihabatı-

nrn yolsuzluğundaıı şikayet Kanunlar Kalemine 
Uümüşane ınebusu sabık Şükı-ü Beyin 
ınebusluğuna ait ıniiddeti hizmet cetveli 
i stirhamııı a dııir KanunlıH· Kalemine 
lskan ettiri lmesi hakkında 18 - Xl-
1929 tarih ve 3586 numaralı arzuhaline 
cevap verilmesi hakkmda Kanunlar Kalemine 

656 lstanbul: Galata Bakırköy Sanayiimizin muamele vergisinden muaf 
Türk Anonim şirketi tutulmasına claiı· Kanunlaı· .Ka lemin e 

• 

VII - Maliye Encümeııine havale edilen arzuhaller 

5fi;3 Koııycı: Bcıı·o reisi Hilmi B . K endilerine taı·hedilen kazanç \·ergısı 

hakkında hazr istirha.mata dair Maliye J~ncüınenin<' 
588 İstanbul: Balekallar cemi- Esnafiar-a tarhedi lecek kazan(,< Yergisl-

yeti heyeti idııresi ıı aınına 

İsmail B. 
ıı i n müstahclemi n kauınçlan gibi her 
ay nı·ilmesi i<;in hiı· madde ilaves i hak-
knıda Maliye Endimenine 

fiR4 Aııkara: Cümhnriyet hiı.:ki Ynr·tlar i<;in kazan<; kanununda hinıaye-
ynrdu müdürü Kadı·iye H. ldir ve sarih alık~oı vazo lunması iR.t.irha-

nıınn dniı: Ma liye Encüınenine 

VIII - Müşterek Encüınene havaleedilen arzuhaller 

Muamele Ye r:!·isi kanununun il gasr hak-637 Küt.ahyn: Ticaret n· sıııw
yi odası reisi Riyaz kında Biitı,:e Encümenine 

823 ltıtanlml: Beyoğlucillıer-1o 

Primi 
Milli mücadeledeki hidenıatına biııaen 

yeni nıatlmut kaııuııuıı<ln kendisinin ele 
ııazal'I itibare alı nınasi hakkında Bütc;:e Bn ·ümeııine 



F - Sualler ve istizalılar 

1 - S u a tl er 

Fe,·kab1de ü;timn zarfında biri Hııriei,v(• n- üçü ınaliye nkaletine ki ceman dört suRl tevcilı 

olunmuştur. 

HARlCl YE VEKALETl 

Koeaeli ıne lmsn Nırrr Ht>yiıı , Cenen-e konfl'nııısıııdn lıe~rdi ıınıı-ahhaf->amıznı aldığı intiba 
luıkkrııchıki şifahl ~mali, sııhihi sunlin iki iııiluı1ta hazır lmluıımaıııasr lı;ı!-ıelıile sukııt Ptmiştir . 

MALİYE VEKALETİ 

1 - Kocaeli .uıe·busu Sıı-n Be.viıı. lıun;laı- ıııesl'IPsiııdı• IJnyiııleı- Hkilleri ile ~- ııprlnuş olmı 

ınüzaker·at.nı ııeden akim kaldığı Jıakkrndaki ımaline Hkil .\hıstafn Ahdülhalik BPy t:ır-afından 

lG - VI - 193.1 de n:- ı-ileıı cevap kfıfi sayılnuştır, 

2 - M.arıisu me.lnısn Hefik ~C',· k e t !Jeyiıı. itlıırPi lıususi~r el0r nımıma vaki tııhsilattan İstanbul 
Defterdıır-lrğııım tevzi ettiği ilo-ıımiyP hakkındaki şifnlıi sunline vekil Mustafa .-\bdülhalik Bey 
tnnıfıııdarı (i- YI- 19:31 dr nı-i]Pıı eC',·ap kiıfi göı·ülıııüştür. 

3 - Yine 1\lanisa nwbnsu Hefik ~l· ,·kd , Bl· ~ · iıı , lstanlnıl Haziııri en-akmdaki kıymetli bazı en-a
Jmı satıldığına daiı· den-an t•(h·ıı ::;ıı~ · ıalarııı lloğru olııp olmadığı Jwkkıııllaki şifuhl sualine kezalik 
wkil Mııı;tafn Abclüllıalik l:kr tunıfıııdaıı 6-,·l-1931 tk ,· c ı-ilen ce,·ap kiıfi gör·ülmi.i~ti.ir. 

2 - ı st i zahla r 

PeYkalade i~_;tima esııasındR yalnız lıir istizah y;ıpılıııışt.ıı· . Bıı da « Bazı g:ızeteleı·in takip ettik
h·r·i neşriyat taı-zı hakkında Hükfııııet(; c ne g-ilıi t edabiı- ulındığınn » Jaiı- olup takr·ir, Elaziz 

rııehnsu Fazı! .Ahmet lky n> iki arkadaşı ( AI<Karay .\hııı0t 8ÜN'.)'ya H Onlu Ahmet 1hsan 
Be~·l<•ı· ) t;ırafıııd;ın imza t•clilıııişti . 

5- Y LL- 1931 dt• Hükfuııctin istizalı;ı \·(·ı-Jiği cevap netiı::esinde İsmet Paşa kabinesine müttefikan 
itimııt lıt)_,·aıı oluıınııış n ' i\Lc<'lisi Alict• müttdıaz kurara tt•d'ikaıı lııı lıaptaki ıni.iıake ı-ııt '!' ürkiyede 
mürıteşiı· lıütüıı yenıı! gazetelerde ayııe n rıeşı-edilıııiş olduğu g· ilıi B;ışvekil P;ışn .H;ızı·ctler·iniıı bcya
ııntı memleketin her tanıfımla ıırşir n ililrı edilmiştiı· . 



G - ler~ Vekill.eri Heye~i 

---
R~' isicünı h ur Hazret leri ııi n, f'Pdw l~ı l1' i<:t iınııııı ilk i nikadılllln okuıuın tezke rdcrindc uınurn1. 

int iha hıü dola.nsilı• ,\lalut.nı ııwbıısu l snıet Paşa Hazn•tl eriniıı ri,,·ast' tinıl eki lrrn Vekilteri Heye

tinin istifa ett iği ve Ba~n·k~ll'te, 'I't~şkiHitr esasiye k;ırıuııunun .f.ı iiııcü nıılllclesiııiıı hiriııl'i fıkrası ınıı

eibiııee, tekrar nıi.i.;arile,r h luızı·et lcr inin ta~·iıı, r.•tlildiı!i \'l' hunıı müteak ip okumııı nıüzc~rycl bir tt•z
kcrcclc ele "Bilş,·ekil l · ınl't J \ı~a (-JcızrdiL• ı·iııin tu~kil dtiklı•ri nıclf'uf li~tl'Üc nı.uhı:ırTer ter-a VekiliNi 

He.retiııiu tasdik, edil miş olı.lıığıı hiluirilmiştir. 

lh·isi f'iiııı lı ur H ıı z l'd 1 \'1' i ıı i ıı i~ı t l' l' t lıı ı .nı rclıık l an 1 i st e lw l'n'<: h i ziı·dir: 

Baş ve kil 1\'Ialatyn me lnısn .i sııı et Pş. 

,\d liye Ye ki li Sinop » Yusuf: Kenı;ıl R. 
Dahiliye » Niuğ l n » Şükrü Kaya » 

Hari e iye » lzmiı· » Dr. '!'evfik Rüştü » 
lktrsat » Bnrdm » ·Mustafa ~er d » 

Maarif » Bun;ıı » Bsat » 
Maliye » (,'ııııkın » ıVl. Abdülhalik » 

Nl:illi Müclııfı ı a » Diyarbekir » Zekai » 
N:ıfnı » Ad:ıııa » Hilmi » 

~. 1. M. » ls ta nlın l » Dr. Refik » 

Yuknı·iki heyet , geçen seneki Jı eyet iıı nyııi ı>lup feYkalade içtiııın zarfmcln da bir gıina tebed
clül;ltıı ııııırnz luıltnnıınştrr. 

BaışYckil tsnwt Paşn Hazn•tleri 9 - \" - 1931 de luıbiııcııiıı programılll oknnnı15 Ye cel'eyan eden mü
zal<erat ıwtiecsin l e Hükfuııet c 287 rey i IP ınütt efikan iti nı at heyan edilmiştir . 

-



Başvekil 

İSMET Pş. 



Adiiye vekili 
YUSUF KEMAL B. 



Dahiliye vekili 
ŞÜKRÜ KAYA B. 



. Hariciye vekili 
Dr. TEVFIK RÜŞTÜ B. 



İktısat vekili 
MUSTAFA ŞEREF B. 



Maarif vekili 
ESAT B. 



Maliye vekili 
MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 



Milli Müdafaa vekili 
ZEKAİ B. 



N afıa vekili 
HiLMi B. 



Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
Dr. Refik B. 



H - Azayı Kirarn muamelatı 

1 - i nt i ha bat 

ı:azi Jhızı·!'th··riııiıı . :l- 111 - Hl :l ı de( '. H. 1·'. ı:nıp rı·isliğ-iııv g-ii ııdı:n likl eı·i [ıtideki ılll'kiıılııı: 

~on aylaı·da ('. H. }'ıı·bıısıııııı lllf'rıtld\r1tl'ki , niiyük ,\lillı>t MPı·lisiııdPki \"(' HiikfııııPttrki iılurl 

vr siynsi faali~'eti alrylıindı• hiı· haY;ı yar:ıtılıııağ·;ı <:nlışı ldı ğı ın:ıltıındnı·: 

Asıı·lıırı·a mühınel lıır:ıkılnıış olıııı lıiı· ııwııılt•krtte re lıir ıııillrt lıııy : ıtıııd:ı lıir ı;ok eksik le r· ve 
ihtiya<;l:ıı · olması tahildir ; lınııd:ııı buşk:ı ıııilleti kuı·t<ıı·ıı·ı Psaslı lıir si~' :ısetiıı t ı ıthikııtıııdaıı 

memnnıı ol ınıyara k l\ iınseler·iıı h n 1 nııaeıı ğ·ı d :.ı şiiplıesizd i ı·. Y ii ksek Ps<ıslıın g·ö ı ·ın i.1 ·<· ı·ck n·~· a göı·ıııck 

istemiyeı·rk ıııillrtin lıiitüıı düşiiııerlt•ri Yl' duyguJ.ın teı;;1 · iş 1'<' tnğlitı• c;alrşılııııştıı· . 1 1n ınııı ic:iıı )'(' l' 

~'e r lnıllaııılmı ş olan ,· ;ısıt.ılaı· n' ,·rsilrl<·r dikkatf' n· iııt ilıalıa ':iay;ıııdıı · . 

Huıı:ı ı · ağ·nıl'n nıillrt ki.itlı>siııiıı doğTu giiriişii 1'1' 1'.1·i hissi lıozulıııaııııştu·. 

Üı: ayı g·rc.;eıı lıir zanıaııtlaıılıPri hrıııeıı lıiitiiıı ıııl'ııılek P 1tP ynptığıııı tetkikl enle lıtı hukiknti yt>
ı·iııılc l 'f' yııkıııdaıı g-örclüııı: lıununln iıl' r:ılll ' t· lı:ıkik:ıt ı ı giiz ynııı:ııılııı · ,.P hııkik:ıti oldrığ-ııııd:ııı baş

ka g·östrrınrğr ı:nlışaıılar d:ı olmııştur. 

Fıı·kanıııı nıillrt I 'P ıııPınlrk<·t i<:iıı 1'11 hayırlı l ' l' isalı1 · t li pı·ogT;ııııııı kendi progTallıı olduğıııw 1'1' 
milletin kentli:sil<' l wı·a l ırr lıııluııtluğııııa tııııı k:ııı;ı;ıti 1 · ;ırdır. l ·' ıı ·kaıııız. ınill1·tiıı l;(·ııdisiııc· olaıı l'lll
ııiyt>t I'P itiııı:ıdıııı en şiiph<• li n• 1Nt>ddütlü nıız:ırl:ır l ;ıı r~ısında her zıımıııı isp:ıt l'C!c<·Pk nızi.n' ttediı· . 

Bir d{'fn bunuıı i1;iıı. bııııdaıı lıa~kıı iiııüıııiizcleki yıll:ınl:t t:ıtlıiluııı mnrııfık göı·diiğ· ii tl•d l>ii'JPl'de, . 
millC>tiıı iştirak yr ıııntalı:ıkatı di' I"PL'I'S iııi :ıııhııı;ık i(:iı ı . ıııııuıııi n •isi lıul .unduğ· uııı ( '. H . 1-'ırkıısrıı:ı 

mensup ııwhııslarnı iııtihaplıl!'lııı y t> nilı•n ıc·lrı-iııi ıııı11· nfık ıııi.it<ıl <'a ediyon ııı ı. 

Hrı· tiil'lÜ teşeiJlıiislrı·imizd(' ilham n• kııYHt knyııağ· ı olıııı ıııilletinıizin lı:ıkkııııızdaki itiın:ıdr 

t.ekraı· tecelli ecl ill(·e ıııilli ıııt'l'klırrıııizl' yiiriiıı ıt•kte day;ıııdığıııu z t<·mrliıı IH' k:ıdnı · :-wı·s .ılııı nz olduğu 

bir fl:ılıa g·ör·iilıııi.iş o lıı c'ağr kanaat iııd t·~·iııı . 

( '. H. 1·'. l ·ıııuıııl rP isi 
(.'~t .z· i . 1/ ıtslufa 1\t ·ma/ 

4 - lll 19:H dt> toplaııaıı gTttpLı okuıı:ırak .\Lel'lis intilı:ıhı ııııı 1Pl'didi lii z uıııuıııı alk rşlal'i; ı l 't:' 

ınüttel'ilwıı k:ıı ·: ıı• ,·rı ·ilıniştir, 

i\ iluı.1 · 1·t :ı- 11 l - ı~ı : ıı dı · ll. \i . \1. . l.•:ı ·z iıı<·;ııı ıııı·lııısıı ~:ıl'fı • t lk.1· \(' :ırl;nd:ı ~ l ;ı ı·ıııııı : 

l'ü ıııl ı ııı ·i.'·,·t liHik f ırk asıı ııı ı son :ıyl:ll'lla ııı l• ınkkl'ttı-ki. 1\ü.dik .\l vl' lis tl'k·i n· lliiklııııt·ttl'ki 

itlal'l Ye siynsi faaliyeti alr.vlıiıır lıir h;ı, · a y:ıı·n i ılın;ı ğ- ;ı c:nlı~:>ıldığı nıaltıı:ıdıır . » 

.Asırlaı·ea miihmd lımıkılııuş lıiı· ııırnılehtt<• \'L' bir ınilll't lıH,I<tiıı ıdn fillı11kib hir ı_:ok l'ksiklik
l<>ı· 1·e ihtiy:ıl:ial' olnım;ı 1·p rnillPti loıı-tnıwı lıu I'S;ıslı siyasetin t:ıtlıik:ıtıııd;ın meınıınıı olınıyaf•tık 

kimsrlrı· lmltııım ıısı tıılıiidir: ;ıııtııl< ('. H. 1•'. miiiPt 1'1' mrııılekrt ic;iıı rıı lıııyıı · lr pl'og-nııııııı kerıdi 

proğTDmı oldnğnıw 1·r ınilletiıı krndis il t· lı('l':ılı<>ı· lıuluıHluğ· ıııı:ı kııııidir; , .1' nıill<'tiıı ktıııdisiıır < ) l;ııı 

itirnadııır en şüpheli 1·r trı·eddütli.i ıı:ızw: l:ır k:nşısıııd:ı !ıcı · zııınuı ı ispnt rdr(·(·k y;ızi:l'<'ttediı·. 

l'ünıbm·iyrt halk fıı · knsı gT ll]ıtı yrg~ıı1' ilh;ıııı ,·r lnınt>t k:ıyııağı ol;ııı nıill etimiziıı Bi.i~·ük Mce
lise se<:,eceği mrlnısl:ırrııı ye ııid c·ı ı iııtih:ıp PtıMsiııi. iiııi.iınüzdrki yıll:ınla t:ıtbikıııı ıııııl'ııl'ık g-iiı·düğ-ii 

tt•dbitlere i~:>tirak 1·c nıııtübcıkatı dı·n·c· psiııi aııl;uıı:ık iı_:iıı dalııı f:ıydnlı t r l :ıkki etmiştir . 

Binarn::ılryh , Teşkilatı c·sasiyc knııuııunun 25 inc·i matldesine teYfik:ın Büyük }leclisiıı teedidi 
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intihrıhrı ı,nr;ır' vrı'nH·~iııi w lnı knl'nnıı c1C'l'hnl ili'ın rdilııır~iııi tc•k lif rdrriz. 

~m·et ind(•ki takriı· iııi kabul l'dl'n~k tl'cclidi iııtihaiHıtıı k;ıı·aı· n·ı·nıı::; n : ~6 -JLJ- Hı:rı <ll' tatili faa

l i~·C' t rt nı işt i. 

Tt•rdidi iııtilwp kar;ıl'llır takilwıı Jınıwıı lıa~Jı,,·n n iııtih;ıp fanli~·eti ~·cı· yrı· trı·ııkki C'ıler·1·k tedricen 
dd't C' ril'l' asılmış n · nıiiııtı• hibi saııi iııtilı;ılı : ıtıııa lınşı;ımnışt ı. 

6-lY- 1901 dı·ıı itihııı·ı•ıı , !'. ll. 1·'. ıı;ınıııııı nıelınsluğ;ı ııaınzrtlik.leı·iııiıı konnlıııasmı talf'p eden
lt·ı·iıı listt•si « IL\KtlllYETI _\llLLIYE » dl' iııtişıırıı haşlaınıştr. Bu zHııtın ( 1196 kişi) isimlf'ı·iııi 
;ı lfu lw sır·ı:ısııııı g-iin• 1 ıısıı ir l'dl'l'l'k lıl'l'\'\'(:lı i ;ı t i dl'l'('l'diyonız : 

4-\ . Azmi 
Abdullah 

A.bdnllalı 

Abdülgani 
Ahdü.lgan i 

Abdiii karl ir 

Ahdüll<adiı· 

Abdülkadir 

.Abdülkadir 
Abdülkerİnı 

B. Sinop nılisi . c\gillı 

... Afyoııl<anıhisar - st·yynı· ta- .-\g:1Jı Hıııııdi 

b ip. 
, 'l't•nıyiz ınalık rnı csi azıısııı - .A. llakkı 

dan . A. Hamdi 
:. Esbak .'vlarcliıı mrbusu. .-\ . Hameli 
» fstanhn l tic·ııret w snıınyi 

odası rıwf'Jisi azasıııdaıı. 

» BHnrlırma ikiıı c· i c·l'ZH m alı - A. Hamıli 
keııwsi azH~mdmı. 

» () onun nıüdd(•iıımıınıisi A. ll ilmi 
• ( lııziııntepte Lfitifoğııllııl'ltı-

dan ve ziirrııdaıı. Alııııd 

> .\lallılııııılı. 

l'ı;; . Jstaııhnlda mııkiııı . A. lıııwt 

:\bdülnHwit \~l'lıbi B. Hana kıı~ ·nıabmır. 

Abdüı·rpzzıık » 1-\adıköyde ınukinı nıiitı·b - .-\hmet 
it mira lıı~-. 

Abdürrezzak ::;ıükrii > Hilaliahmcı· fkynğ'J ıı :wı- Alınwt 

~ı ndan. 
Ahirlin 

Abidin 

Abidin 
..A. ( 'enıa ı 

A. Aclil 
.-\ .. -\di ı 

, lktrsat YC'ki11eti ıniistl'~arr. Alıılll't 

:. lznıir nıüı•ssPsatı zirai~' t> 

m iilHirü. "'lım d 

:. ~Koııyıt ıııiilki~·r nıiifl•ttişi. 

:t On hi. ri IlC' İ frr·ka -lı·,·nz ım ııı - ..:\ hnwt 

dıı hinlıaşı. .-\hmet :\kif 
» .\ııtıılrada Edipz:Hi<'. 
» S:ıınsmı tiearC't oda;;ı biı.ı:;- "\lırrıvt .hııi 

Utihi Ye tiraı·pt g-azdP~i 

B. Sc~·dişch İl' lwlediye rrisi 
» Balıkc~ir milli enılfık mil-

diirü. 
P~ . Esbnk :\iğdc· ııwhnsu . 

.H. Uill'rik ~lacırif ınüdürii. 

~ ı ;eheliherekrt- C. H. ~· . n
Hiyl't idatı• lı <·y\'t i ıızasııı

daıı. 

:. Denizli ll n imi ı • n< • iinwni 

azasırıda n. 
» .\Int luızası ( '. H. 1<'. ımıtl'

ınt•di . 

» t 't>hPiihı>ı·Pkd- vilayet tiır

lweağı l't' İsi. 

> Erzıınıınlıı ::\mnıl\ t•;ff'·,1di 

zııde. 

> Ha.kinıir\'t i ıııilliyı ' g-azl'tl'si 
1t•rtip şf.'i'i. 

> Kal<'ciktl' ('orum se~·yar ta
hi bi. 

:t 1\a~·sı·ı·i hl' IPdi~·ı' ı ·ı> isi ~a.

ki pzadl• 'l'atamğlu. 

, 1 ,ült•lım·ı.raz- Tıırgııt lwy-

ı:iftliği sıılıihi . 

:. ~ııhık Yozı;ı:at nı Phusu . 

>.> ~aııısurıda · :ıhıl; Batnın 

nwhıı~ıı. 

unuınıisi ıızasıııdaıı. 

~\dem .\'ezih i 
l"ı~mı ulıaniri . 

Ahıııl't Bıırhaııt'ttiıı » 
Kulrli lisr~i nıııallinıl< · riıı -

Malı kenwi 
nmıım\ ın ı ııı Yi n 1 l' ı· i n J <'n. 

Adil 

A . Dursun 

Agah 

ch· ır. 
» 1) 0 ı J o ı ı ı '1 1 .\lııııd . ıyaı· ıe un e es ııı' .ı ıı :ıt -

( 't•l!ildt in 

~·a mutasaıTıfı. 1 Ahnı rt 

(_'orum nwbusu snıııkı , To-
bt. orta mektep ınnalliıııı. .\.lınıPt Edip 

ı ·C' isi » Akşı:hir 'l'ürkorai{ı 

N esimizade. ~\hmet Edip 

» HL•.I'iwz sa!brk bı.vnıakamı. 

» Yozg-at ,·i la~· eti unııımi 

rııf'c·lisi :ızasındaıı. 

:. . \ııknı · ıı - .\nadolu ııuıarif 

lditüplıaıw,.;i sahibi. 

> }Iersinde ziraat mühendisi. 



Alunet 8snt 

Ahmet Faik 

Ahmet Fnat 

Ahmet HamJi 

..\h nwt Hamıli 
Ahm et Hasip 
.-\lıııwt Htkml't 

Ahmt•t Hilmi 

Alımı•t Hilnıi 

Alnnet H ulfısi 

Ahıut:>t İhsıu.ı 

Ahnwt 1 ff t•t 

Alımi'! ~\1 ne· i1 
Ahnırt ;ır edeni 
_-\hmt>t )1itat 

_\hııwt ,\Jnhtaı · 

_-\lınwt . ~lııhtar 

r\hnıt' l ::n u ht ıu· 

Ahmet :.\lüııit 

.\hmrt "\J ii~t ak 

.\lımet ~azif 

.-\lınwt :\f ~-'lı ri 

.-\h nı d Rı>.fik 

Ahmet ~am i 

• \lım rf ~aııulwr 

.-\hnwt Suat 

Alımet :Si.irur 

. .:\ lıınet !;laki r 

Ahmet Şevket 
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B. Sanayi ,.<, nııuıdin haııkası .\lınwt. 1'ııli'ıt 

kontrol ' ınüdiirii. 

:) . \dapazan tiirkuc:ağ'ı ı ·l'isi. ..\lım <•t 1\·vfik 
:) .\da.ııad:ı tüe(·;ıı· . 

::. Baytar nwkt Ph i nıÜd(·nisle- Ahııwt V dik 
ri nden. 

> ~n hı k ~ı u::; nwbıısıı. i\. Kadir 

> rıı~- t'lh· anıkat. 
• lstnııbııl mülkiye ıniifetti- ~\. I\1'TUal 

ŞI. 

, Eı·ziıı<':tll _ a~hri mddebi ~\kif Emnıllah 

m u all im l erind1•ıı nı ii t 1'!\<ı it. 
> İııuz ka~·ııı;ıbnılığındıın Akif Halil 

ıııütekait . .\kil 
> Kastamonuda tiı·nı·l't !1· nı ii~- .\ . . \Jaııttin 

tng-il miitPkait lıiıılıaı:;ı. 

» lstaııhul .-\hııwt 1h:-~an ııınt -
Alfıett in. 

baası Ye {'~·nm~ g-:ızrtPsi ~ıı-
,\ lfil•t1 iıı 

lı i lı i. 

:. Rilrrik srılırk ııwbusıı .\lt'ı '-

eiıııekzacle. 

Sahr.k ,·ali l1 · ı ·d<>ıı. 

Snngm·lııdıı :ı nı kaL 

.\h\ett in 

.\la e'ttiıı C' em il 
Ali 

, Balıkrsiı· C. H. F . idaı·e Ali 
lıryeti nzasırıclaıı. 

::. Balyad11 nnıkat. 

• ~lrr·sin 

sımhın. 

meclisi ıımıınıi az:1- .-\li 

.\li 
~ ~unısundıı 1:iftı:i h:antlnlı. 

> Antalyatlu. ALi 
:. Dnrlilfüııuıı ıırziynl miidt·ı·- Ali 

risi. 
:t ~amsun İspirto iıılıiırıı· Ali 

id n r·t>.~i lıaşmürlü rü. Al i 

~ Jstuıılınl - U'ilrli ikinri ;:ı. 

pa ı·tını and:ı nıukinı. 

:. Balya knynıakamı. _-\li 

> 1 ' ı;;ıık- boya l'ahrikatoı·u 1 k- Ali 
tısat n· tasanııf ı·t>nıiyrti Ali 

reisi. Ali ('aııip 

» Ziraat haııkası nınrakrpla-

rıııctaıı. ~\li C't-\'1\1 

> Kuleli list•si lt•ı lı·isat nıiidti- .\li Ff\rzi 

l'Ü. 

> ~\lemaliki ~nrkıyt• Fraıı~ız Ali F'ııat 
bankası 1 st n ıı hı ıl ::;ıılwsi !lll'· 

ııındanııdnıı . 
> A~· foıı Kımılıisı-ır ııof'p.ı· i. 

> :Sinilıisarda ınuallim. 

.-\li l<'uat 

• -\li CinJip 
Ali Haydar 

B. DiYaııı nııılınsebat nıii<idt· i 

uınnnıl nıııa ,-ini. 
,. .:\laarif n :kall'ti talim n·· t~·r

bi.n• azasıııdnn. 

:. lstaııbııld a türe n ı·dıın .:\lnsa 
zadı· . 

:) lldısat \'1'1\illt•ti oı·ııı:.tıı ınii
fetti::;i. 

> Saınsnıı uııııınıi nıerlis aza
srndaıı. 

> 1ktısat nkalt•ti ihrarat ra 
portiirü. 

> Tirl'Cl<' keserrizaclP. 
:. f-;ınıs ııafıa f1•n nH' ınııı·ıı. 

> ~\t. :\1. wkll.Jeti lıusıısl ka-
lPnı haşkfıt ipliğindc•ıı ınü1r

kait 
> lürklart'liııd<' anıkat 

;ı. ~f\ı·n,,· i de\'1<:1 nıurı,·inlt>ı·in-

deıı. 

> l ·:;ak lwlrdiy<' r1•isi. 
» lktısat ,· pkfıleti nıüteı·eiıni. 

:. Esbak 1.iı·aat n ticarrt müs 
t eşaı·ı. 

> .-\sk f'ı·l hay1aı· tatbikHt mek
tt·bi ınnallimkriııdf'n kay. 
ma kanı. 

> Burdnrda aYııkat. 

.. ('iilenH'rikt <' H:wımrnıetr.a.

dr. 
> Fatsa ( '. H. F . idare reisi . 
,. 1•\>t lı iyı·dt' <loktoı· - Şi~kozıı. 

(l<'. 

~ Jhrın C. H. F. idnre rf'i~ıi. 

> J>ola t 1 ı - . \la g-öz, Kandıınor, 
,-e ::-ia ıııut lu )la lıkiiy ı;iftliği
ııiıı sahiplerinden Tür·ko2'1tı. 

, ~abık 1ç:el ınebusu. 

> ::-in·:.u•ta ITntipzade. 
> Tokat sahık brlediyl· r<.>ı.llı. 

, .\taarif YeldUet i ınüfett işle-
riııdPıı . 

, Tarsus - di~ doktoru. 
> hpnrtada ziı·aat nıiiht>n<li"i 

_ \ la~·lıp~· oğ-1 u. 

> Aııkam hnkıık fakülteııi 

yııı·dım<"·ı müderrisi. 
:) l'ı·fa nwhıısıı sabuo. 

> Atlapazan ııo1f'ı-i . 
:) .-\.ntalyada avukat. 



Alim 
Ali Mnhlis 

Ali Mümtaz 

Ali Naci 

Ali Nasilı 

Ali Niyazi 

Ali Ragıp 

Ali Raik İsmet 

Ali Recai 

Ali Refik (Dr. ) 
Ali Refik (Dr. ) 

Ali Remzi 

A. Riza 

Ali Riza 

Ali Riza 

Ali Riza 

Ali Riza 

Ali R.iza 

Ali Riza 

.Ali Riza 

Ali Riza 
Ali Riza 

Ali Riza 

Ali Riza 

Ali Riza 

Ali Saip 

Ali Seydi 

Ali Suat 

Ali Şefik 
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B. Erbaada ale!?hocauğln. Ali 'l'evfik 
» :Manisa eınrazı akliyt· lıas-

t:ırıesi başhekimi . 

~ Ankarada mütek::ıit l'rldinı 

harp m i ra la~ · ı. 

» Aksam gazetesi salıilıi. 

Ali Yaı· 

Ali Ziya 
A. 1\inC'it 

' . 
, Bul'sa tieal'et 

odası başkiitibi . 

Am i ı· 
\ ' t• snıı;ıyı 

» Niğde ııoteri . 
.\. . 1\lulıiıı 

:. Haymana eiirnhnriyet. nıüd-
A. ~'iuzaffel' 

» 
dC'i nımıınisi . 

ı\ . Nafiz 
'L'apu ve kadaıs tro talıı-iı·i 

müsakkafat w ıırnıi koınis-
A. Nevzat 

yonu reisi. 

,. Sa bı k sa n :.ıyi um um ıniidü - A. Nihat 
rü. 

:t l\1crsindc. 

" 'J'arsusta. 
A . N uı·etti ıı 

:t !stanbul Yt·fada ('. ll. F . .A. Nusı·et 
azasınd:.ıll mütı•kait t•ı·kanı A. Nüzhet 

harp miralııyı. A. Rahmi 

:t 'l1ayyar<; cemiyr ı i AJ:.ıııa 

mmt akas[ müfettişi. Aı·if 

:t Bahriye ınirallı) · ı miit ckait. 

~> Dcııizli ııırmlı·k r t lıast :ııır- .\ı·if F 1•,·zi 

si huı;;l.ıbihi. Arif Hikmet 

'1.· Bskişehiı· Sinilıisal' ( ' . ·ı ı. 

F. l'C·iı:ıi. 

~ İktrsnt n.kfi h•ti hrı~ · tar mii

fdtişi ııınuınisi. :\. Sabı·i 

> Jktısnt Yı· kiıll'ti lıa:· t:ıı· u- .\ . Sndi 
mııın ınüdüı·ii. 

A saf 'l'alüt 
:t lstaııbul :ıdtiı· nH· C' lis i aza -

Asını 
sındıııı nınaHim. 

As rm 
:. :\liğf! c- ziı·ant bnnkns[ mü-

tl ür ii . 

~ . ~abık Bat um nwbu. ıı. 
» Salnk Mnş ım·husu . 

" Siirmenedc mukim 
d an Kıı·alioğln. 

t ii (·(· a ı ·-

,. Bitlis muallimler bit"liği 

.\sım 

Asım 

Asım 

reisi. Aslan Naci 
» ':l'rabzoncla avukftt. 

» .Milliyet gaıctesi mulıa ;:bi. A. Şevki 
» Esbıık valilnden . 

» İ stanbul sa nay i ve nıa adiıı Ata 

bankasr ın eınnrl armda~ı. 

» Bmsa baytaı · müdürü. .-\ta Şiikı · ii 

B . Bursa jaııdanna kıınıaııdcuı
lrğrndan ınüt ('k:ıit kıı.\'fna

kaın. 

» Karsta ınukim . 

» Zonguldrıkta Süleymarıoğlu. 

» Esbak Oclibolu Yalisi . 

» .-\nkınada lt'vazım::ıtı i: ışai 

yı · tirarr tile miişt rgil nıüh· -

kait binbaşı. 

» .Ay\'alık belcdi~·c n·ısı 

» İstanbnl maarif ı•min i. 
» Amas~·a h eledi~· ı· ,.,.;;i sa

bıkı. 

» Baytar melttebi Parar.ite

loğn. 

» Afyon lises i coğraf~·n ınuai

limi. 
» Ankarada Ankara cı•zarı es i 

sahibi. 

» K ütahya ,·a li:ıi. 

» ~\vukat. 

» Namsıııı şifa c·rzanesi sahi

bi . 

» .\ntal)·a sıhhat müdüri.i ka
tihi. 

» )I u all i nı. 
» .\nkara l'lektirik ve tıa \ ~·ga

Z[ şirketi idare a za~ı n Jaıı. 

» J ~tanlnıl tütün iııhi sa rı ın P

mul'larıııdaıı. 

» !:;'i'ıl'n y i clel'let azasından . 

» .:\dapflzar ı miiskiı·at müdi.i-
ı·ü . 

» ~lıı ·a_, · i d ı•.\'l c t azas ınduıı. 

» .AdapazannJa eczac·ı. 

» Arapkir meclisi umumi ~za

srndaıı ticaret odası reisi. 

» '\Iütekait ka~·makıım . 

» Silivr·i C. H. F . idal'l' L'(·isı 

ve İstanbul şehir rıkcl isi 
azasındaıı. 

» Şuı·a~ri clevll•t tanzimat dai
rrsi birinci lditibi . 

» İzmir· oı·tn mrktcp tür-ltçr 
muallimi. 

» İstanbul - Ualata Nazlı ha

muda ı üccardan. 
» İstanbul tımtım suc·ular ve 

sakalur c:<"miyPti ı·cisi. 
» D ü1·tyolda ııınl\iııı. 



A. Tevfik 

A. Tevfik 
A. Anıi 

.:\... 'i' asfl 

A.. Vehbi 
Anü 
AYni 
Anı i 
AYnİ 

Avni 

Avni 
A. Zeki 
, \ . Zira 

A. Ziya 
Aziz 

Aziz 

Aziz :\:lalınmt 

Azmi 

Bahri 

B<1hri 
Bahti~·ar 

Baki 

Haki 

Baki 'l'unguç 

Bcdi ~uri 
Bcdri Düudal' 
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B. Jst;ınhııld;:ı nıi.i1ekait bin- B -·Jıı;t>t 

başı. • Belu,;d Ömer 
» istanbulda tüccardan. 
» Ankara kız lisesi riyaziye 

nınallimi w hıısıısi bizim Behçrt Salih 
ınektf•p mürlürü. H<•hı;rt Tahsin 

» 1zmir- !Jikili - Haıııııı t;ifl-

liği salıibi. 

» t:ıile<'İk bclcdi,,-c reisi. 
» .\nkara anıkatlanııduıı, 
» . .\ııkanı ma<'lrif l'nıini. 

» ,\nkara orman başmüuürü. 

Be h ram 
Rehram 

Bekir 

» ·ıktısat ,·ekaleti luırici ti<'n- Bekir ~\J1kı 

n•l müdürü. 
» 11iitewffa nıebus \ 'di Bc

yoğlıı. 

» Halg<ıııi su lh hakimi. 
Bekir Srtkı 
Bd,ir Srtkr 

» Birceik lıüklıınd !ahibi . 
» Bc·~·oğlu - Onı1'1' . \nı i n ahi- 11Pkir ~ıtkı 

ytsi nd<'. 

Erzurum tütün iıdıisat·ı ımı- Brl\ir \ 'efa 
rakrhi mütckait sü,·,ui kay-
makamı. 

» tstaııbulda ınuallinı. Besi m (Dr. l 
» ),nkara meclisi ıtnlllnıi ına- J3ili'ıl, 

sıııda ıı. 

» lst:ınbulda ttlllttrııı ııı· · rlis 
azasmdaıı avııkal. Bilal 

» 1 staııhııldıı tiir<'ardaıı. Bi.q 
» 'l'rahzoııua <'. ll. F. vilfıyd 

aza:mıda ıı . Bu ı·lıaııettiıı 
» Adli~·c ,·ekfıleti veza i~leri 

trtkik nwmnru. Bu ı· lı anetti n 
:. .. \kdağ·nıllllc·ııi 'ral lıoğ-lıı. Burhanettin 
» }Iinılay ıııütrkaidi, lzınirrlL• Durlıanrttiıı Fc•rit 

şifa yuı·dı t mii<·sse~l'Sİ nıw-

ratörü. 
» Kastaınonıı C' . H. 1'' . irlarr. Bür\ıanPttiıı Halis 

n• isi Hac1a lioğlıı. 1 ürearda ıı. \'afer Fııhri 

» :-)1\·;ır:; metli~i ıuııumi nza'-
sındaıı. l.'avil 

» Adana Türksözü gazetesi Cavit 
lıaşnı ıı h u ni ri. 

» tn.'<'!:. H . F. reitii. ( 'el~l 
» Anlwrıı zi raat mÜ<'adrle mü-

rlürü. Celal 

> Biı·iııci fırka topç:n a l a~' Celal 

kumanda nı. 
» ls ta n bul <:ü:.r.ll'pt:dı · . \ ı elli- ( 'da ı 

ha n lı. 

Agah 

Davut 

H. Sn·as tapıt müdürü. 
» Devlet demiryolları 

müdürlük kalemi 
muavini. 

» İzmirde <loktor. 

um um 
müdür 

» Kırıkkaledr askeri fabrika
In ı- doktoru . 

» Art ,-in tapu müdürü. 
» Çorum ort a mektep mual-

1 i m lerinden. 
» Ortnan işleri uınum müdü

rü. 
» Aksaraycin !-:lultaniye kay-

makamlığınllan 

anıkat. 

» ~·aııkıncla anıkat. 

miltekait 

» Sanısundu Yüzbaşızacle tüc
cardan, 

» Tı-cıbzoııda Yrniyol gazetesi 
başmııhıırriri. 

» fstullıbıtl posta ve tclgraf 
ınüfet ti~i ,.e telefon komi-
~el'l. 

» )f:ıliyc Yckfıleti. 

-:. _\ıılmrnda gazele muhabiri 
n Y cı ıigün ınatbaası ınü

tlürü. 
» Samsuııda. 

:. l stanbıı l - Ereııkö.Yündc mn· 
kim ~alhoroğlu. 

» lznıirdl' :\Jilld gazetesi sa-
lıibi. 

» Rüsnıııat müfettişi. 

» !-:lanıı5·i müfcttiı;;i 

» Darülfünun n• mühendis 
mrktl'11i elektirik Yr ınilta

nik mühendisi. 
» İstanbul :;;rlıhi.re müfettişi. 

:. t staııbnl sahık haytar mü
dürü mualliın. 

» Sivrihisar kaymakamı. 

» Tay,vare eemi?eti teftiş he
yeti reisi. 

» Dr\'lPt demir~·ollıı.rı fidan
lıklar müdürü. 

» Kıbrıs konsolosn . 

» Şfu·ayi dcYlct deaYi dairesi 
uıua ,, in 1 eriııdeıı. 

» Hakimiyeti milli~· ~· ~azl'!l'si 

lıa~musahlı i lı i. 



Celiıl Habip 
Cemal Rıınıiz 

Celalettin .\li 

Cela!dtiıı Anıi 

· Cdi'ıll'ttin Fcn·az 
Celil Orhan 

C' em al 

f\•ına l 
Cl'nıal )/usral 

Cenwl Zilıni 

Cemalettin Fazı! 
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B. Burdur sabık nlisi. CeYat Rüştii 

» < iüıııüı:;ııııedP elfını n•kili. 
» Koııy::ı t•r·kek ıııwılliııı ııwk - ('eHiet 

» 

» 

t t• bi ınıı:ıllinıi. 

Tı ·ıı hzuıı mııııllimll'r birliği Cenlet 
reisi diş doktoru . Ct•nh•t 

lstnnbııldıı a\'lıkı:ıt. 
t'en!f' t » Zir-aat haııkıısı ıııL·nııu · iıı ıııü-

dür nııwYiııi. 

» lstı.ınlıııl lukııııt .M·ılnr ikiııı·i ( 't ·nlt'l )i;ısıılıi 
reisi. 

» 11uğla qıJisi. 
t 'ndi 

» lst;ıııbulda Oztüı·k ııakliyn-
t.'iiıw_yit 

t ı ııınıııııi.n· ::;iı-kdiııdl' . 

» Kıı·şı • lıiı· li lıiH'ı < Isınan Ef\' ıı- t ·. Ziyıı 
di oğ'ullanııdaıı. 

Istanbulıla anıkuL » 
Derviş 

Dilan·r 
Ceıııa.J~·ttiu Jlasun » Zuııınıldnk iş hıııılwsr lh·ı-e-

t 'pm i 

Cem il 
Cemi! 

Cem il 

Cem il 

Ceınil 

Cenıil 

('l'mil 
Cemi! Lutfi 

( 'l'mil Sali lı 

Cenap Kay <ı 

( '<•mı p H. d' ik 

t '. :'\ııri 

<' ~alilı 

C. 'l'ıılısiıı ( Dr.) 

C eY at 

Cenıt 

L\•nı t 

Cevat Demir Alp 
Cm·ut ).lazltaL' 

hıı<·ı ot<tii:ı nıülwııdisi. 
Durak 

Dıılıili.n· \Tk~ll'li enıııiyeti 
E. Faln·i 

wnuıııi~· ı· ıııüdüı· nıuııviııi. 

» B . • \l. .\l. d<1 in· müdürü. 
» Ct•nı g-n~:dı·si salı - ibi. 

Bkıııı·l 

» Erpğ li ( '. TT . F . ıTisi " Ağn - Ekrem 

zııdı· . EkrPnı Tok 
» Feıı fakültesi ıı elmtHI <• ııs-

titÜ!>Ü lllllil\'iıı i. 

» ( :ı·lıze lıükfıııwt t ; ılıilıi . 

» 1 ktısııt n·ld lı · t i nwnıdı nıü~ 
t ; ıiiL' ::;di . 

» :-; , '!'. (H'<ıklıii'J ıııiül'!ti::;i . 

» <_'ııııakknlı·clı· ınüt ek:ıidiııi 

uskcı ·i .n·den. 

» ~1 il;! s ( ' . . 1 L 1-'. idın·t· n • isi . 

» K;ıdıkü~ · dt• saiJık ic·ı·n nw
murlar·ııulaıı. 

» ·\[mıisıı orta ıııd,kp ıııiiclü -

E ııı iıı 

E nı in 

l~ıniıı 

ı·; nı i ll 

}; nı i ll 

Emiıı Ali 

Emi ll .\li 
ı·ii. 

» KütahyaıLı ıniill'kııit 
.Emin .\slan 

lı i ı ı-
lı n::; ı. 

» Sirkeri - 1\ır;r.adı· 
J-:miıı Bc·hi~ 

h n ıı ı tii<·-
(·:ı ı ·chıı ı. 

» • \ l;;;aı·ay }~ıniıı Biilt:>ııt 
vi li'ıyl't i nwııılı•k l' l 

» 
hastalll'si hıı~ lı e kiıııi. 

lznıii'Cle ıınık<tt .\nıpzadı · . 

Enıill Büleııt 

» l{m~elıir gı ı zett-s i ıııiidürü. J•;miııett in 
» :\ 1 ii t c kıı i t h i nl);l ~ı. 

» . \ııLırııdıı m·ıık;ıt. ı Eıııiıı l{iJ'at 
:::;iııopta ıııülki yt: müfelt i~i . » 

B. İktısat wkaleti istatistik ,-e 
• ncşri~-Ht nıih1ürü. 
» Koııya nwelisi ııııııınıi <l"T.R

sıııdaıı. 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
)) 

» 

» 

:::;ııltııııi,)'l'dt· Ktll'ııoğlu. 

T(·ıny iz ına hkeıııes i azıısııı

dcııı . 

Trabzoıı sılthat müdürü ':'n
ı-aeoğlu. 

Ziraat b<tllkcısı ın<'t lisi idnn• 
auısm da n. 
.\f.Yond ıı nı üt c·kıı idi ıı i nskı·

ı · i.n·ı1c ıı. 

}[aliye ,·ekaleti lıirillc· i sı

nıf ınüfctt.i~i. 

( :orlu C. H . F. idar<: n·ı~ı. 

ı-;sbıı k Bitlis ııwhusıı. 

};shak .\ıık a nı polis ıııütlü-

ı-ii. 

SalJJk }; rz u nın ı ıııı · lnısıı. 

Dctekt.if gazetesi haşııııı-

lıaıTiri. 

» Anka ı·a l'Üınlı ııri~·et ıniidd t:' i 

uınuınisi. 

» ·Edime hclı·diye r~·isi. 

» .\.dana ınıııtakıısı ,..ıtıııa •nii
(•adell' n•isi . 

» ;\ksara_,. , · iliı~·e ti %:1fer l ı l'l\
lelıi mııı:ılliıııi. 

» Biriıwi tll'llıı nıüfetti~i l ' l' -

kilm lıarbi~·t·si ıııl r ıı bin'J a~r. 

» .\Jiliıstıı. 

» :-lahık lst;ıııbııl ::;t•lıl'l'ınini. 
» Sııbık kn,, · nıak<ınıhınlıın 

» Üsküdaı· ı·t•zıı lı il kiıni. 
» ..:\ııkı.ıt·achı :-lalillı :ıttiıı BPy 

fahı·ikası nııılıaseberis i . 

» llaric-i.n• lıııkıık rnü~Hiri 

» Toı·balı ('.ll . 1:'. < : t:ası.ıı.lıın 

H\'Ukat. 

» 'l'ital'et nıukıı\· t:>lt>leri dairesi 
. . . 

re ıs nıua Yın ı. 
» . \.ııkıınl sııllı c·eza lulkimi . 

» 'l'ütiiıı iıılıisıırı ın eıııuı ·i n 

müdiiı· ü. 

"» Balıkt•si r orta nwktqı ııııı

allinıi. 

» DiYaıır ·mulıasl'lJııt bıı::; ınıı 

ı-;;ıl\ i plcrimleıı . 
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Emin Süleyman B. Beyoğlunda mukim Aklm Fahri Akçe Koca B. Denizli C. H . F. vilayet aza

Enis Nazmi 

Envilr 

Enver Kamil 
Enver Kemal 

E. Fikri 

Esat 

Esat 
Esat 

Esat 

Esat 

Esat Cemil (Dr.) 

Esat Hami 

Esat Muhlis 

Eşref 

Eşref 

Ete m 

Ete m 

Etem Nazif 

Etem Veyis 

hakimiyeti mecmuası sahi-
bi. Fahri 

> Adana tütün inhisarı mu-
hakemat müdürü. Fahri Hüsnü 

> Artvin ziraat müdürü. Faik 

> !stanbulda muallim. Faik 
> Vefa orta mektep muallim-

lerinden. Faik (Dr.) 

> l\1ersin C. H. F. idare heye- Faik Doğan 
ti azasmdan. Faik Kurtoğlu 

> Devlet demiryolları tasar-
ruf sandığı müdürü. Faiz 

> Denizli borsa komiseri. Fai.z 
> Denizli encümeni vilayet ı Faruk 

azasmdan. 
> Sabık 1\{enteşe mebusu. 

> Tütün inhisarı müfettişle

rinden. 
» Şarki Karaağaç belediye ve 

hükumet tabibi. 

> Harp akademisi muallimlc
rinden. 

> Yüksek orman mektcbi mü
dcrrislerinden. 

Faruk Nafiz 
Fazıl 

Fazıl Doğan (Dr.) 
Fazlı 

Faz lı 
Fchmi Hüseyin 

Fehmi Razi 

> Dizdarzade. 
> Fişck fabrikası 

şefi. 

Ferhat Niyazi 
çarkhane F erit 

Ferit 
» !sparta meclisi umumi aza- Ferit 

sm dan. 
» Su şehri avans müdürü. F erit Halit 
» Hariciye vekiileti memurla-

rmdan. F. Rıza (Dr.) 
> Samsun C. H. F. kaza ida- Fethi !smail 

re rcısı. Fevzi 
Eyyüp Hikmet (Dr.)» Samsuncia 
Eyyüp Sabri » Sabık Eskişehir mebu,u. 
Fazıl Doğan (Dr.) » Ayvalık C. H. F. r.eisi. 
Fakir > fstanbulda maarif emini 

Fahrettin 
Fahrettin 

muavini 
> Afyon Karahisar valisi. 
> Sabrk Kars mcbusu. 

Fevzi 
Fevzi 

Fevzi Lutfi 

Fevzi 

srndan. 
> Kastamonu C. baş mü.Jdei 

um um isi. 
» İstanbulcia mühendis. 
» Bergama noteri. 
» Kayseri C. H. F. idare he

yeti reisi. 
> Samsun belediye reis vekili. 

> Kocaeli maarif müdürü. 
» İngiliz, Belçika, Hollanda 

ticaret mümessili . 
> Ankara Adiiye müfettişi. 
:. Diyarbekir valisi. 
» Malatya jandarma kuman

danlığmdaıı mütekait. 
» Muharrir. 
» Amasya l'omür şirketi mes-

ul müdürü. 
> Ayvalıkta. 

» !stanbulda mukim. 

» Lise muallimi. 
» !stanbulda mütekait bahri

ye zabiti. 
» İstanbulcia şirketler komi-

serı. 

~ Elmalr Hükumet .tabibi. 
> Adlire vekalcti müsteşarı. 
> Esbak Torbalı kaymakamr. 
» Karaman çiftçi ·bankası mü-

dürü. 
> Çamlıcada mukim sabık 

Londra konsolosu. 
» İstanbulcia Nişanta.şmda 
» Galatasaray lisesi müdürü. 
» Çanakkale orta mektep mu-

allimlerinden. 
» Erzurum valisi. 
» Esbak Malatya mebusu fey-

1esof. 

» Manisa meclisi umumi aza
sından. 

» Balıkesir vilayet daimi en-
eümen azasından. Fahrettin 

Fahri 
Fahri 

» Samsun vilayet tabibi. 
» Adanada avukat. Feyyaz » Erzurumcia avukat. 

Fahri (Dr.) 
Fahri 
Fahri 

» Afyon defterdarr. ı<'igani Yakup (Dr.) » Gerede. 
» Ankara tabibi adlisi. Fikret » Lüleburgaz Hüseyin B. ma-
» Burdur belediye reisi. 
> Çcşmede balık ve sünger ı Fikri 

müstahsılı. ! Fikri 
• 

hallesinde çiftçi. 
» Genç mebusu sabıkr. 
» Sinop mahkeme reisi . 

f 



ı 

Fuat 
Fuat 

Fuat 

Fuat 
F'uat 
Fuat Fahri 

Fuat Naim 
Fuat Rifat 
Fuat Rıza 

Gafur Nüzhet 
Galip (Dr.) 
Galip 

Gani 

Gani 

Giyasettİn 

G-ül tekin 
Güneş Nccmi 

Habip Edip 

Hadi 
Hafız Reşit 

Hakkı 

Hakkı 

U ali: kı 

Hakkı 

Hakkı 
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B. Artvin sıhhat müdürü. Halil 
» Divanr muhascbat mnı·akip-1 

!erinden. Hıı.J il 
» lktısat vekalcti feıı müşavi-

ri baytar. Halil 
» lVIaliye müfettişi . Halil 
» Samsunda Zübeyiroğlu . . Halil Edip 
» İstanbulda süvarİ binbaşılı-ı 

ğından mütckait. 

» Konya avukatlarından. !Halil Hakkı 
>.' Ankarada mütckait binbaşı. 
. ~ İhtiyat Erkanı Harbiye mi- Halil Rifat 

ra la vı. 1 , 
.ı • Halil Rüstü 

{rlr.) » Diyarbckir helediye reisi. ı ' 
» Antalya belediye reisi.' Halil Rifat 
:. ~?~~~a ziraat mcktebi mü-ı 

duı u. 1-f A- ı · . . _ . . ım 

tt :. Bursa meclısı umnmı aza-
1 sınclan müt ekait kavmakanı. l:I 

1
. 

•· ı aım 
» F'ilyos inşaat ve işletme he- ,. 

kimi. }J 1. . . 
1
. . _ b :ıa ım 

» Denızlı nıce ısı umumı as H 1. Sabı't _ . . ·ı a ını 
katıbı. Halit 

;) Pariste muallim. 

kim. 
» istanbul Beyoğlunda mu-

Halit 

» Almanyada gazete muhar-ı· Halit Fahri 
rll'l . 
\k lı ı d . . . Halılk 

» .İ -sarav e c ıvc rcısı. 1 

» Uütckait erkam harbıye mı-
ralayr. ı Ham di 

:. Afyon Karahisarda baytar. 
» Bilecikte avukat. Harndi 
» Birinci ordu müfettişliğindc 

top<;u ıniralayı. 

» Esbak Ergani mcbusu. Harndi 
» Uşakta Gcdikzadc. Hamdi 

Hakkı Ali (Dr.) » Manisa meclisi umumii n-
layct aza.sından. Hamdi 

Hakkı Ateş » Ankara koopcra lif ~irketi 111-Iamdi 
müdürü. 

Hakkı Cemal » l\icrsindc tüccar \'C koınis- Harndi 
yoncu. Haındi 

Hakkı Cenap (Dr.) » !stanbulda. 
Hakkı Manço » Ziraat bankası !zmir şubcsı Harndi Nafi 

müdür muavini. 
Halil » Avukat Zaloğlu. Hamit 

Halil 
Halil 

» Diyarbekir ziraat mururu. 
» Ela,ziz türkocağı reisi mü tc-ı Ham it 

kait jandarma kaymakamr. 

B. İktısat vekaleti orman tcf
tişat muhafaza şubeler m. 

:. Kozan meclisi umumi aza-
sından . 

» Sumada mutekait yüzbaşı. 

» Tireboluda avukat. 
» Devlet demiryolları Haydar 

paşa limanı emrinde zi
raat mühendisi . 

» :M:uhtelit .mübadele komisyo
nu mütereimi . 

» Serik kaymakamı. 

:. htanbul C. H. F'. ocağı re
islerindcn. 

» Ankarada mütekait erkanı 
harp kaymakamr. 

» Divanı muhasebat reisi sa
nisi. 

» lstanbul Pcndikte ınukim 

mütekait binbaşr. 

» Sabık Hakari valisi. 
» Tüccar. 
:. İstanbul belediye oktruva 

tahakkuk memuru. 
» Ünye belediye reisi » 

» Galatasaray lisesi muallim
lerinden. 

• İktısat vckaleti hususi ka
lem müdürü. 

» Adiiye vekaJcti ceza <işleri 

müdürlüğü baş muavini . 

» Ankara askeri fabrikalar 
km·vei muharrikc mühen
disi. 

» Esbak İzmit mebusn. 

» Kastamonu C. H. F. vilayet 
idare reisi. 

:. Konyada mukim Manastırlı. 

Mersin vilayeti daıimi cncü
meni azasından. 

:. Sabık Genç mcbusu. 
:t Tütün inlıisarı umum mü

dürlüği1 fen şubesindc. 
» Ağaç koruma cemiycti u

mumi katibi. 
» İstanbul ikinci ceza mahke

mesi raisi. 
» İspartada esbak mebuslar

dan avukat. 



Harnit Nizarnİ 

Hamza Osman 
Hasan Basri 

Hasan Basri 

Hasan Basri 

Hasan Fehmi 

Hasan Fikret 
Hasan Hüsnü 

Hasan Kemal 
Hasan Kemal 

Hasan Musı.ihittin 

Hasan Reşit 

Hasan Rıza 

Hasan Sabri 

Hasan Sad i 

Hasan Vasfi 

Hasip 

Hasip 

Ilaşim 

Haşim 

Haşim Cevdet 

H . Avni 

H. Avni 

Haydar 

Haydar 

-315-
B. Z·iraat bankası merkezi u

mumi şeflerinden. 
» Mersin !ş bankası müdürü. 
» Cebelibercket Mamure yol 

Haydar 
Haydar Adil 
Haydar Melih 

dairesi şube 2 ustası. Hayrettİn 

» Divaıu muhasebat azasm- Hayrettİn 

dan. 
» Sabık Eskişehir belediye re- Hayrettİn 

reisi, Ankara birinci hukuk Hayri 
azasından. 

» !stanbul tayyare şubesi 

müdürü müteka it cr kum Hayri 
harbiye binbaşısr. Hayri 

» G iresunda avukat. 
» Bahçe kazası C. H. F. aza- Hayı· i 

sından F ettahzadc. 
» Seydişehir ceza hakimi. Hayri 
» Tütün inhisarı mubayaat 

komisyonu azasından. Hayri 
» Ankara belediye azasrndan Hayrünnas 

Fişl'k fabrikası işletme ,.ıii. Haz.im 
dürü. 

» Tiirkoeağr mi.ifctti.si. FI 1• • 
' C U"'U 

» !stanbul tütün iııhisar baş H E"' . 'nver (Dr.) 
müdüriyct i mmcurlarrndan. ır F h · 

. . • . ı. e mı 
» Bursa.da )'lalı ye vckaletı pul 

müfctt is,i. 
H. Fehmi » lstaııbulda gemi \'C nıpur 

atelyeleri sahibi. • 
» ! stanbulda mütekai t e ı·kıi- H. Harndi 

ıııharp miralayı. 

» 1stanbulda Bursa ağır ceza H. Hilmi 
azalığından mütckait. 

» Ziraat nmum müdürlii.ğün- H. Hüsnü 
den mütekait Bayındırlıza-
dc. H. İbrahim 

» Sabık mebus. 
» Yozgat vilayet meclisi aza- Hikmet 

srndan Akdağmadenli 'rat- Hikmet 
lroğln. Hikmet 

» Birinci umumi müfettişlik Hikmet 
hususi kalem müdürü. Hilmi 

» Eskişehir· tütün inhisarı Hilmi 
merkez müdürü. 

» İstanbnlda Eskişehir defter- Hilmi (Dr.) 
darlığından mütekait.. Hilmi 

» İktrsat vcka.leti nmum zira -
at müfettişlerinden. Hilmi 

» Konyada ziraat mütehassı- Hilmi 
sı. 

B. Şurayi devlet azasmdan. 
» Sabrk Balıkesir mebusu. 
» Kocaeli tütün inhisarr mu

hakcmat müdürü avukat. 
» Anamor belediye reisi. 
» !ş bankası Uşak şubesi mü

dürü. 

» Kemahlr Sağrroğullarından. 
» Adapazarı sabık kaymakamı 

Düzcede Sakarya sineması 
sahibi. 

» Anverstc lVfuşlu. 

» Bünyan C. H. F. heyeti ida
re reisi. 

» Çatalca C. H. F. idare he
yet i reisi. 

» l\lülga şeker ve petrol mu-
hascbecisi. 

» Sabık Sıvas belediye reisi. 
» l\iütekait tayyareei. 
» Ankara belediye reis mua-

vını. 

» Bayazrt maarif müdürü. 
» Ankara belediye azasrndan. 
» Garbi Anadolu ıslahı hay-

mııat müfettişi. 

» Zonguldak C. H. F. idare 
heyeti azasmdan. 

» Ankara sa lhan e caddesinde 
mukim. 

» !spartıı orta mektcp müdü
rii. 

» Şcbin Karahisar C. H . F. 
sabık mutemedi. 

» Sabık "Malatya mebuslarm-
dan 'l'okııt maarif müdürü. 

» Ayvacık kaymakaını. 

» Bandırma ağır ceza reisi. 

» Elaziz ağn· ceza azasmdan. 
» İzmirde nüfus müdürü. 
» Adana ziraat odası reisi. 

» Afyon Karahisar müskirat 
inhisarı müdürü. 

» 1stanbulda. 
» 1stanbulda mütekait askeri 

kaymakann. 
» Konya baro reisi. 
» Salihlide Tepecik ~iftliğıi 

miisteciri. 



Hilmi 

Hilmi 
Hıfzı 

Hızır 

H. Mitat 
H. Nasuhi 

H. Neşet 

H. Nurnan 

H. Remzi 

H. Raif 
H. Rifat 

H. Sami 
H. Şevki 

H. Tahsin 

H. Tahsin 

H. Tahsin 
Hulusi 

Hulô.si 

Hurşit Alpaslan 
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B. Sıvas 0rta yayla. ziraat baş Hüseyin Sabri 

müdürü. 
:. Sivrihisar belediye reisi. Hüseyin Sırrı 

> Ankarada Nalbantoğlu. Hüseyin Vehbi 
» Elftzizde mütekait askeri 

kaymakam. 
> Mütekait süvarİ kaymakamr. 
> Galata ithalat gümrüğü baş 

muayene memuru. 
> İstanbul defterdarlıgw ı tet-

kik memurlarından. 

Hüseyin Veli 
Hüsnü 

Hüsnü 

Hüsnü 

> Beşiktaşta Nevşehirli Hüsnü 
mı-

mar. 
> Ankarada inşaat müteahhi- Hüsnü Ömer 

di. 
Hüsnü Ulugy 

:t İstanbulda mukim. 
> Bozüyük Devlet ormanları 

komiseri. 
» Mütekait binbaşr. 
» Kadıköyünde mukim deniz 

binbaşılığmdan mütekait. 

Hüsrev Sami 
H. Vasıf 
H. Vehbi 
H. Yılmaz 

> Bursa Koza hanmda tüccar- İbrahim 
dan. İbrahim 

> Divanı muhasebat muraki- İbrahim 
bi. 

> İstanbul ziraat müdürü. İbrahim 
, İzmirde müteka.it erkanı İbrahim 

harp miralayr. 
> Sabık Kastamonu mebusu 

ve ağır ceza mahkemesi re
isi. 

,. Yalvaç orta mektep tabii 
ilimler muallimi. 

> Elaziz belediye riesi. 
:. Sabık bahriye müsteşarı. 
> Ankarada mütekait. 

İbralıi:W. 

İbrahim 
İbrahim 

İbrahim 

İbrahim Etem 

B, Yüksek baytar mektebi mü
derrislerinden. 

,. Eski İzmit mebusu. 

> Konya ziraat odası reisi 
Mahmutzade. 

» Sıvasta tüccar. 
» Gümüşane valisi. 

> !stanbul polis müdür mua
vini. 

> İzmirde. 

> Kastamonu Açıksöz gazetesi 
sahibi. 

» Mektebi harbiye sabık sü-
varİ muallimi. kaymakam. 

> Sıvas maarif müdürü. 
> Sabık eskişehir mebusu. 
,. İstanbul sanayi mufettişi 
:. Samsun baro reisi avukat. 
> Üsküdar 23 üncü mektep 

b~muallimi. 

:t Balıkesirde Yürükoğlu, 

> Ceyhan C. H. F. idare reisi. 
:. Kırklareli gazetesi müret-

tibi. 
> Konyada Hekizmade. 
» Mardin Gazipaşa heykel 

atelyesi rmüdürü. 
» Sabık İçel valisi . 

» Sabık l\1ardin mcbusu. 
.» Samsun umumi merlis aza

smdan. 

> Trabzonda Kulaksızzade 

avukat. 
> İstanbulda mütekait ,askeri 

kaymakamlarda n 

Hürrem Faik 
Büsarnettin 
Hüseyin 
Hüseyin 
Hüseyin 
Hüseyin 

> Artvinde Bribizade. İbrahim Etem » Sıvas ağır ceza reisi. 
> Denizli sıhhat müdürü. 
> İstanbul üçüncü ceza aza-

sm dan. 
Hüseyin Avni » Çorum sulh hakimi. 
Hüseyin Avni (Dr.) > Muğla C. H. F. idare heye

ti reisi. 

Hüseyin Baki > Burdur. sabık mebusu. 
Hüseyin Fevzi > Ankarada ıti"Ukat. 

Hüseyin HüsamettJin > İstanbulda avukat. 
Hüseyin Hüsnü > Mektebi harbiye süvarİ sa-

Hüseyin Kemal 
Hüseyin Mazlum 

bık muallimi. 
> Ankarada avukat. 
> Denizl~de mukim. 

İbrahim Halil (Dr.) » Adana. 
İbrahim Halis » Adana lisesi Almnaca mual-

İbrahim Hilmi 

İbrahim Hulusi 

İbrahim Namık 
İbrahim Sadullah. 

İbrahim Saip 
İbrahim Sırrı 

li mi. 
> Çanakkale meclisi umumi 

azasmdan. 
» Kadıköyde mukim Aşirc

toğlu. 

» (Dr.) 
> Ş. Karahisar C. H. F. idare 

azasmdan eczacr. 
» Niğde ziraat müdürü. 
> Mersin S. ve İç. muavenet 

müdürü. 



İ. Hwbip 

1. Hakkı 

İ. Hakkı 

!. Hakkı 

!. Hakkı 
!. Hakkı 
!. Hakkı 

1. Hakkı 
!. Hakkı 

1. Hikmet 

İhsan 

İhı.an 

İhsan 

İhsan 
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B. Adana ınıntakası maarif · İsmail 

emın ı. 

» Balıkesir romtakası iskan İsmail 
memuru. İsmail Hakkı 

~ İstanbul müddeiumumi ımu-
avinlerinden. !smail Hakkı 

» İstanbul müskirat inhisarı 
istihbaratrndan. İsmail Hakkı 

» Kırşehir müddeiumumisi. 
» Manisada avukat. İsmail Hakkı 

» Müskirat muhafaza müdü-
rü Sürmeneli. 

» Ordnda avukat. İsmail Hakkı 

» (Tokat mebusu sabıkı) Sam-
sunda ikinci noter. 

» Siirtte kaymakam. 
İsmail Hakkı 
İsmail Hikmet 
İsmail Kemal » Erkanrharp kaymakamlığın

dan mütekait. İsmail Kemali 
müdürlüğü İsmail Snphi » Evkaf umuın 

avukatı. 
' » Konya tütün inhisarı baş İsınet 

müdürü. 
» Trabzonlu Kahyaoğlu. 

İhsan Harnit » Sabık Ergani mebusu. 

İsınet 
İsmet 

llhamiRecai » Tayyareci. İsmet Salillıor 

tlhami Mazhar (Dr.)» İstanbul Agopyan hamnda 

1lyas Sami 

İnayet 

1. Necmi 

İrfan 
İrfan 

İrfan 

makina müessescsi ziraat 1. Tevfik 
doktoru. 

» Kızddrze gümrük muhasibi 1. Ziya 
meusllüğünde Muşlu Hacı 
Alizade. lzzct 

» Kadıköy- Süleymanpaşa so-
kağrnda ınukim. !zzet Kamil 

» İstanbul erkek muallim 
mcktebi muallimlerindcn. 

» Ankarada m uallim. 
» İstanbul damga müdüriyeti 

kontrolu. 

!zzet Melih 

!zzet Necmettin 
!zzet Tevfik 

B. Kırka C. H. F. azasmdan 
Ekmekçizade. 

» Van belediye başkatibi . 

» Ankara askerlik köyler şu
besi müllıakı yüzbaşı. 

» Divanr muhascbat murakip
lerinden. 

» İstalibul HiHiliahmer mer
kezi heyeti idare azasından. 

» lstanbulda tütün inhisarı 
~daresi muhakemat memur
larından. 

» Üsküdar Krufçedede mahal-
lesi azasından. 

» Y enişchirde. 
» Dil cncümeni azasından. 
» Kastamonu maarif müdürü. 

» İstanbulda mukim. 
» !stanbul - Emirganda mu

kim Soysallroğlu. 

» Eskişehir - Sinihisar kaza-
sında Caferpaşazade çiftçi. 

» Sivrihisarda tüccar. 
» Viranşehir hakimi. 

» Kocaeli C. H. F. Taksim na
hiycsi ocağından. 

» İktısat Yekalcti ziraat işleri 
umum müdürü muavini. 

» Yozgat baro reisi. Kahra
manoğlu. 

» Aksaray C. H. F . merkez 
kaza reisi avukat. 

» lstanbulda cmrazı zührcvi
ye mütehassısı. 

» Anadolu sigorta şirketi mü
fettişi. 

» lstanbulda avukat. 
» İstanbulda aksarayda mu-

kim. » Maliye vekaleti fen heyeti 
reisi. İzzettin Ahme t (Dr.)» İstanbulda. 

lsa 

İsa Cemal Cürdan 
İskender 

İskender 
İslam Ferit 
İsmail 

» Dahiliye vekaleti muhasebe 
müdürü. 

Kadri » Sabık Siirt mebusu . 

» Orduda. 
» Dev lot demiryolları Mersin. 

Kadri 
Kahraman 

tahmil ve tahliye amiri. Kamil 
Pş. Trabzon. 
B. Kozan kaymakamı. Kamil 
:. Frrka ll askeri adli hak~-

ıni. Kamil 

:. Siverek mebusu sabıkr. 
» Kars viHiyeti encümeni dai

mi azasından . 

» Balıkesir iskan ınıntakası 

teffiz memuru. 
» Fetiyede istiklill imalatha

nesi sahibi şeyhzade. 
» Kozanda Akçalıoğlu avukat. 
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Kamil Vehbi B. Savurda zürradan. ziraat Lı1tfi 

mühendisi. Lı1tfi 

Kara Hasan Pş. Kuvayi milliye kumandan-
larından. Lutfi 

Karaoğuz B. Zonguldak gazetesi sahibi. Lutfi 
Kasım » Adiiye müfettişi. 

Kasım » Vartolu mütckait binbaşı. Lfıtfi 

Kazım » Beypazarı ziraat odası reisi. Lfıtfi Akif 
Kazım » F. ll askel'i adli hakimi. 
Kazım (Dr. miralay) » 1\'I. lVI. vekalcti Ş. 2 müdürü. l\facit Biirhan 
Kazım » Niğde mektupçusu. 
Kazım » Sabık Ergani mebusu. l\bcit İbrahim 
Kazım » Tekirdağ inşaat ve tamirat 

müteahhidi mimar. M. Adil 
Kazım » Zilede Kalelioğlu. M. Adil 
Kazım Azarnet » Anta.lyada avukat. 
Kazım Hüsnü (Dr.) » Bafra sıtma mücadelesinde. 
Kemal » Aksaray belediye su işleri 

Mahmut 

Kemal 

Kemal 

Kemal 
Kemal 

Kemal (Dr.) 

Kemal 

Kemal 
Kemal 
Kemal 
KCJllal 
Kemal Aziz 

Kemal Emin 

Kemal Nurettin 

Kenan 

Kenan )di 
Kırzade Şevki 

K. Nihat 
La tir 
l;ittif 

Lfıtfi 

fen memuru. Mahmut 
» Ankarada petrol madeni Mahmut Nedim 

mühendisi. 

» Çankırı orta mcktcp mü- Mahmut Ragıp 
dürü. 

» Çorlu kaymakamı. Mahmut Sait 
» Gelibolu orta mcktcp müdü- Maksut 

rü. M. AHiettin 
» Konya askeri hastanesinde M". Arif 

bin başı. 
» Konya Gcdikli küçük zabit 

mektcbi muallimlerinden. 
» Mülkiye müfettişi. 
:t Pervari kaymakamı. 
» Samsun kaymakamı. 
» Samsun lisesi muallimi. 
» Ziraat bankası ınüfettişlc

rinden. 
» İstanbul C üm h nriyct orta 

mcktcp müdürü. 

M. Arif 

l\1. Asım 

M. Atıf 

Mazhar 

Mazhar 
Mazhar 
:Mazhar Akif 

» İzmirde Fakirler mecmuası .11. Behçct 
ve matbaa müdürü. M. Cemal 

>> !stanbul müessesatı ziraiye 

müdürü. "[ C lAl fi "t ., . ca urşı 

>> ~fencmcn belediye reisi. 
>> Tüccardan. 1\Iemet 

» Babaeski kaymakamı. 
» 1stanbulda komüsyoncı ı. l\'Iemet 
» 1stanbulda miralaylrktan Meınct 

mütekait. 

» Cebclibcreket ikınal mckte- l\Iemct 
bi fransızca :mua llimi l\'Iemet 

B. Eskişehirde avukat. 
» Denizli orta mcktep mual

limi. 
» İzmir sıhhat müdürü. 
» Maraş emniyet eczanesi sa

hibi. 
» Zonguldak mahkeme reisi. 
» Fethiyc maden şirketi ko

miseri. 
» Askeri fabrikalar işletme 

müdürü mühendis. 
» Devlet demiryolları mcmur

larından. 

» Emniyeti umumiycdcn. 

» Eskişehir şimcndifer fabri
kasında. 

» Adana ticaret ve ziraat bor
sası komiseri. 

» Sabık Ergani mebusu. 
» Gazi Antepte mütekait bin

başı. 

» Tütün inhisarı neşriyat mü-
düri.i.. 

» Sabrk Muş mebusu. 
» Zonguldak madencilcrinden. 
» G iresundc ticaret komiseri. 
» Kırklareli valisi. 
» Muş viUi.ycti C. H. F . idare 

reisi. 
» Mülga l\Icclisi mebusan ka

tibi umumisi. 
» !stanbulda mÜt<'kait mira-

lay. 
» Fatsada cczacr. 

» !stanbulda Kazanızadc. 
» Kayseri .sıhhat müdürü. 
» Türkocakları merkezi idaı·e 

azasından. 

» 1stanbulda mütekait binbaşı 
» l\Iuğlada sabık orman mii

fcttişlerinden. 

» İstanbul kambiyo borsası 
sabık acentası. 

» Ankara merkez palas ote
linde. 

» Çcşme Türkocağı reisi. 

» 1stanbulda Cibalide boya 
fabrikası miidürü. 

» Sabık iskan uınum müdürü. 
» Yusuf Paşa hafidi. 



MemetAli 
l\femet Ali 

Mcmet Ali Nısfct 
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B. Eskişehirde Yasinzadc. l\L Emin 
:. İstanbul umumi meclis aza-

suıdan. Mesut 
» İktısat vekaJeti deniz tica-

reti ve istihsala.t işleri ınüşa- M. Eşref 
vırı. M:. Fazıl 

Memct Ali Tayyar ~ İktısat vekalcti ziraat fen 

l\Icmet Ata 

Memet Canip 

l\Iemct Cemal 

l\femet Ecvet 

M em et Emin 

1\'Iemct Fahrettin 

M em ct Hadi 

l\Iemet Hal it 

l\fcmct Hikmet 
l\femct Huli!si 

Mcmet İhsan 

l\fcmct N az if 

Mcmct Nurnan 
l'rlemct Nuri 

Memet Rasim 
Memet Rifat 

Memet Saffet 

Mcmct Şeref 
Memet Şükrü 

Memet Temd 

Memet Tevfik 
Memet Vahit 

Memet Vasıf 
Melek 

müşaYiri. 

~ Deniziide Kayalıoğlu. 

::. Ş. Karahisar Sis orta nalıi-

l\I. Ferit 

l\L Feyzi 

yesi müdürü. l\L Fua.t. 
» Orman birinci sınıf müdü- M. Halit 

rü. 

) Pendik tütün inhisarı depo M. Ha md i 
ve imalathane müdürü. 

» Adapazarı gaz~.t\Si talırir M. Hilmi 
müdürü. ::vr. Hilmi 

» 1kitısat vekiilleti orman ame- 1\I. Hilmi 
najman ve tcşcir müdürü. 

ıvı. Hilmi , Samsun mücadele merkez 
tabibi. M. İsmail 

~ Tercüman. 

Pş. İstanbul Büyükadada. Mi tat 
B. Ankarada Bulgurluzadc. Mi tat , İstanbul - Bayazıt A:r.misc- Mi tat 

bat ticarethane ve iınalatha- lVIitat 
nesi sahibi. 

, Temyiz mahkemesi azasın- 1\fitat Ömer 
dan. 

» Antalyada. 
, Elazizde Hacıbalusoi{lu. 

» Mersin Halk gazetesi sahibi. 
» l\lardin vilayeti daimi encü-

men azasmdan mütekait 
kaymakam. 

» Gazi Terbiye enstitüsü içti-

Mitat Şakir 

l\litat Salim 

l\1. Kamil 

maiyat muallimi. M. Kazım 
» Sabık Edirne mebusu 
» Halkalı ziraat mcktebi sabık 1\I. Kemal 

müderrislcrinden. 
» Giresun ticaret odası reisi. 

Pş. Yozgatta mütekait nıirliva. 
B. İstanbulda Aks>ıray Yusuf

paşada 1\fisçizade. 
» Sabık mebusla.rclan. 
» Elbistanda 11ianastırlı Sa-

lihpaşazade avukat. 

l\1. Kemal 
l\I. Kemal 
l\I. Lutfi 

l\L l\iuhlis 
l\L Nermi 

Memduh Seyfullah » Ordu ağır ceza mahkemesi l\I. l\Iitat 
azasnıdan. 

B. Divaıu ınuhascb;ıt mnra.kip 
!erinden. 

» Esbak Şebin Kar.ıhisar 

mcbusu. 
» İstanbul noteri 

» Şobin Karahisar esbak meb
usu. 

» Konya lisesi tarih muallimi. 

» Saraycık C. H. F. heyeti 
idare reisi. 

» Adana sabık belediye reisi. 
» J\yyacık C. H. F. idare Jıe. 

yeti reisi. 

» Giresun meclisi u!llumi aza. 
sm dan. 

» Bolu maarif müdürü 
» Çorum C. H. F. idare reisi. 

» İstanbulda tüccardan. 
» Samsun - Sıvas hattı 23 ün

cü kısım müteahhidi. 
» Eskişehir şimendifer atelye-

sinde ustabaşr. 
» Çorum melm;upçusu. 

» İktısat ve kaleti t eftiş reisi. 
» İzmir maarif emini. 
» l\iuhtclit muJbadele komis

yonunda müşavir. 

» Beyoğlu- Taksim- Osepyan 
apartımanında mukim tÜC'

cardan. 

» Ankara orta mektep türkçe 
muallimi. 

» İstanbul belediye hekimle
rindeıı. 

» Eskişehir ticaret ve sanayi 
odası reisi. 

» Urfada Milli gazete sahibi 
ecza cr. 

» Çorum nüfus müdürü. 
» Esbak Ertuğrul mebusu. 
» Kayseride aYukat. 
» Konya kız muallim mektebi 

müdürü . 
» Konyada muallim. 
» Almanyada Deresdcıı halk 

darülfünunu kültür tarihi 
müderrisi. 

» Maraş çcl:ik fabrikası mü
dürü. 



M. Raşit 

M. Remzi 

M. Remzi 

M. Reşit 

M. Rifat 

M. Rifat 

M. Saffet 

M. Saim 

M. Sait 

M. Sait 
M. Sami 

M. Servet 

rıf. Şakir 

M. Şükrü 
M. Şükrü 

M. Tevfik 
Muammer 

Muammer 
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B. Tütün inhisarı teftiş heyet i Muhsin 

reisi. 

» Aksaray avukatlarından. 

» Van vilayeti C. H. F. idare 
heyti rnisi. 

» Kastamonu meclisi umumi 
ve belediye azasrnda,n çiftç:i. 

» Adanada diş tabibi. 

:Muhsin 
Muhtar Bahri 

Murat 

:Murat Ali 
Murat Fuat » Bergama Cümhuriyet müd-

deiumumisi. 
Murat Rifat 

» İstanbul liman şirketi ınce-
Musa Süreyya lisi idare azasmdan. 

» Edirnede un ve zahire tüc-
Mustafa 

earr. 

» Ankara başkatipzade aYu- Mustafa 
kat. 

:. Malazkirt sabrl~ kaymakamı. Mustafa 
» Çorum posta ve telgraf mü-

dürü. 
Mustafa 

Pş. Ankara orta mektep fran- Mustafa 
sızea muallimi mütekait Mustafa 
mirliva. 

B. İzmirde avukat. 

» Deniziide avukat. 
» Malatyada Kadızade. 

» Sabık İçel mebusu. 
» Diyarbekirdc birinci umum 

Mustafa 

M. Asım Turgut 
Mustafa Çetin 
Mustafa Fevzi 

Mustafa Fevzi 

müfettişlik maliye müşaviri . Mustafa F evzi 
» Hariciye vekaleti matbuat 

umum müdür muavini. Mustafa Galip 
M:uharrem Necmettin» Taşköprüde Tosyalı hukuk 

az ası. 
Muhip 

Muhittin 

Muhittin 

Muhittin 

Muhittin Baha 

Muhittin Şükrü 
Muhlis 
Muhlis 

Muhlis 

Muhlis 

» Emniyeti umumiye müfet
tişi. 

Mustafa Hilmi 

:. Ankara ziraat mektebi 
dürü. 

mü- Mustafa İbrahim 
Mustafa İhsan 

» Avukat. 

» İstanbulda mütekait deniz 

kaymakamı. Mustafa Kemal 
» Esbak Bursa mebusu. 

» Konya Ereğlisinde çiftçi. Mustafa Naci 
:. Bilecik sıhhat müdürü. 
» Emlak ve eytam bankası Mustafa Nail 

meclisi idare azasrndan. 
» Millet Meclisi matbaası baş 

musahhihi. 

» Tapu ve kadastro müfettiş
lerinden. 

Mustafa Naim 
Mustafa Nuri 
Mustafa Nuri 

Mustafa Nuri 

B. İstanbul - Beyoğlu birinci 
sulh hukuk mahkemesi za
bıt katibi. 

» Kastamonu - Ballrkzade. 
» Konyada ziraat bankası mü-

dürü. 
» Sinop orta mektep rnı!:ı ll im i. 
» Konya nafra muhasibi. 
» Tarsus tütün inhisarı sabık 

müdürü. 
» İstanbulda mukim. 

» Konservatuar ve tiyatro 
mketebi muallimlerinden. 

» ! stanbulda mü tekait askeri 
ka tip. 

» 1stanbulda Saraçhanede Ne
fer sokağında mukim. 

» Maliye vekaleti temyiz ko-
misyonu reisi. 

» Nevşehirli. 

» Saıbık İçel müddeiumumisi. 
» Uşakta Bacakoğlı1. 

» Uzunköprü belediye reisi. 

» Esbak Hariciye nazırı. 

» Bergama tayyare muhasibi. 
» Avukat 

» Silifke orta mektep tarih ve 
coğrafya muallimi. 

» Sinop mahkemesi aza müla
zimi. 

» C. H. F. Fındıklı nahiyc 
heyeti idare azıisından ve 
mütekaidini askeriyedcn. 

» Ankara mesai ticarethanesi 
sahiplerinden. 

» Tireli Nurnanzade çiftçi. 
» Karaağaç mezbahası heyeti 

baytariycsinderi mütekait 
kaymakam. 

» Sabrk Menemen asliye mah
kemesi reisi. 

» Aksaray nmailimler cemiye-
ti reisi. 

» Denizli belediye reisi. 

» Siverek Kozanzade. 
» İstanbul - Dava vekili. 
» Temyiz mahkemesi başmüd

dei umumi muavini. 
~ Trabzonda demokrat. 



Mustafa Rifat 

Mustafa Reşit 

Mustafa Reşit 

Mustafa Salim 
Mustafa Turgut 

Mustafa Yahya 

Mustafa Zarif 

Mustafa Zühtü 

Muzaffer 
lVI.uzaffer 

Muzafferettin 

l\Iuzaffer Harnit 

lVIuzaffer Sabri 

Mübahat 

Miikerrem 

Mürnin 

Mümtaz 
Mümtaz 
l\fünür 

Münür Hüsrev 
l\iüııür Reşit 

Müştak 

M. Vasfi 

M. Vasfi 

N abi 

Naci 

Naci 

Naci 
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B, Adana C. H. F. vilayet he- Naci 
yeti idare azasındaıı. Naci 

» Erzurum maarif emi ııi. 

» İstanbul - Erenköylle l\Iora- Nafi 
lızade. Nafi 

» Alftiye kaymakamr. N af iz 
» İzmir ticaret ve sanayi olla-

sı başkatibi. Nafiz 
» İstanbul meclisi umumi aza-

sm dan. Nahit 
» Karacabeyde Balıkir ı:iftliği 

müsteciri. Naili 
» Şark demiryolları t elgraf 

atelyesi fen memuru. Naim 
» Aziziyede avukat. 
» Devlet demiryollarında mü- Naki 

henclis. 
» Kastamonuda Salim Ef.za- Namdar 

ele tüccardan. 
» Konyada Babalık gazetesi Namık (Dr. ) 

baş m uhaı-riri. 
» Muhtelit hakem rnahkemelc- Naşit 

ri haşka t ibi. 

» Halıcıoğlu askeri lises i Al- Nazif 
manca muallimi. Nazif 

» Ankara meclisi umumi aza-
smdan. Nazif 

» Mardinde muharrir ve hele- Nazım 

diye baytarı. 

» Konyada avukat. Nazım Filoı·inalı 

» Niğde C. H. F. azasından . Naztm 
» 1\Ialiyc vt>kil leii kalemi mah-

sus müdürü. Nazım 

» Sabık Erzurum mebusn. Nazım 

» Devlet demiryolları ve tari- Nazım Ziya 
. fe müdekkiki. 

» Van orta mektep müdürü. Nazmi 
» İstanbul Minevra hanında Nazmi 

Nuhzadc. 
» Nafıa vekalct i sular umum Nazmi 

müdür muavin i. 
» Adana kız mualliın mckl cbi Ncbil Şakir 

riyaziyc mualliıni. 
» Aksayaz Gazipaşa mckt cbi 

başmuallimi. Necati 
» Dahiliye vekilieti mahalli 

idareler umum müdür mu- N eati 
avi ni. 

» İstanbulda Şişli Kamer Necati 
apartımanında mukim. 

B. Kocaeli C. H. F . azasmdan. 
» l\I. l\1. vekaleti hesap işleri 

müdürü. 
» Beyşehir kaymakamı. 

» Trabzon defterdarı. 

» Ankara C. H. F. ocak aza
sm dan. 

» Samsunda Havzalı Zübeyi
roğlu. 

» Denizli köy muallim rnekte
bi terbiye muallimi. 

» Kütahya - Balıkesir hattı 

Balıkesir mulıasrbi. 

» Ankara posta v·~ telgraf 
posta başmüdürü. 

» İktısat vekaleti ziraat işleri 
umum müdürü. 

» Bursa lisesi felsefe mualli-
mı. 

» Edremit C. H. F. r eisi sa
bıkr. 

» Ankara beled iye azasından 

Toygarzade. 
» Antalyada adiiye müfettişi. 

» Dahiliye vekalcii mahalli 
idareler umum müdürü. 

» Ünye Türkocağı reisi. 
» Çarşambada mütekait bin

başı. 

» Gümüşane mektupçusu. 
» l\1uhtelit hakem mahkemesi 

Türkiye ajanı, avukat. 
» Sabık Musul mebusu. 
» Y ozgatta Kafaoğ'lu. 
» Ziraat bankasında ziraat 

mühendisi . 
» Elaziz valisi. 
» Kocaeliele binbaşı müteka

idi. 
» Temyiz mahkemesi üçüncü 

İcra dairesi azasından. 
» Kadıköy - Kalamış - Fener 

caddesi No. 24 müstafi cr
kanı harp binbaşı. 

» .Ankara erkek lisesi riyaziye 
muallimi. 

» Çorum vilayet cncümcni da
imi azasından. 

:. Hariciye vekaleti müterci
mı. 



Necati 

Necati 
Necati 

Necati Ziya 

Necdet 

Necip 

Necip 

Necip 

Necip 
Necip Ruşeıı 

Necmettin 
Necmettin 

Necmettin 
N ec mi 

Neşat 

Nevruz 

Nevzat 

Nihat 
Niyazi 

Niyazi 
Niyazi 

Niyazi Tevfik 
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B. İstanbul belediye müfeltiş- Nuri 
lerinden. 

::. İzmirele mütekait binbaşı. Nuri 
» Sıhhat vckaleti sıtma müte- Nuri 

hassısı. Nuri 
» !stanbul ziraat mektcbi mu- Nuri 

allimlerinden. 
» Sıvas nümune hastanesi ha- Nuri 

riciye şefi. 

» Boğaziç i - Ycniköyr1c mu- Nuri 
kim muallim. 

» Kocaeli ilk tcdrisat ınüfet- Nuri 
tişi. Nuri 

» lVIülga iskan umum müdür 
muavini ve İ veelik çiftliği 

sahibi. 

» Sabık Mardin mcbusu. 
» Yozgat hukuk hakimi. 
» Aydında avukat. 

Nuri 

Nuri Talat 

Nurett in 

» Emniyet işl eri beşinci 

'müdürü. 

şube Nurettin (Dr. ) 

» Sabık Siirt mebusu. Nurettin 

» İstanbul ticaret ve 
odası istatistik şefi . 

» İzmirde. 

Nurettin sanayi 
Nusrat 

Nusrat 

» Devlet demiryollarmda avu-
Nusrat Sarnıi kat. 

» Sabık yüksek tedrisat umum 
Küzlıet 

müdürü. 
» Denizliele dava vekili. 
» l\'Iahkemei temyiz azasın

dan. 

» Sabık Mersin mebusu. 

Nüzhet 

O. Nuri 

» Tütüı». inhisarı Konya sabık 0. Nuri 
muhasebecisi. Osman 

» Yüksek ticareti bahriye Osman 
mektcbi mualliınlerinden. 

Nizarnİ Etem (Dr. ) » Balıkes iı-de. Osman 
Nuh Naci » Kayseride mütekait er.zacr 

binbaşısı. Osman 
Nurnan Sabit , lJr. ) » Trabzon C. H. F. viHlyet Osman 

Nnman Usta 
Nuri 

Nuri 

Nuri 

Nuri 

azasından. Osman 
» Esbak İstanbul mebusn. Osman 
» Ankara Yenihalde süt şir -

keti reisi. Osman Sami 
» Düzcede avukat. Osman Senai 

» İstanbul birinci istintak 
hakimi. Osman Şefik 

» İzmirde avukat. 

B. Kadıköyde tayyare piyango 
şubesi memuru. 

» Keşan kaymakamı. 

»' Kırşehir hukuk hakimi. 
» K. 4 muhasebecisi. 
::. Kütahya U. H. F. kaza re

isi. 
» Manisada mühendis ve 

mımar. 

» Mütekait erkaıuharp mira
layı . 

» Sabık ~Iusul mebusu. 
» Samsunda Nafra müteahhi

di. 
» Tokat. meclisi umumi aza

sından Mütevellizade. 
» Devlet şılrasr deavi başmu

avını. 

:. Bo21kırda •tapu krsmrnda. 
» Bursada Alımet Vefikpaşa 

hastanesi doktorlarından. 
» Esbak Siverek mebusu. 
» Ordnda Hatipzade. 
» Ankara belediye azasından. 

» Hariciye vekaleti memurla-
rnıdan. 

» Erzincanda ziraat mülıen

disleriıı d en. 
» Hariciye Yeldleti memurla

rmdan. 
» Niğdede mütekait kayma

Imm. 
» Gönen C. I-I. F. idare heyeti 

ve belediye r eisi. 
» Kayseri vilayet tabibi. 
» Çivrilde Çorbacızade. 

» Denizli meclisi mnumi aza
sından. 

» Eskişehir C. H. F. vilayet 
idare reisi. 

» Kayseri ticaret odası reisi. 
» Mühendis. 
» Sabık Samsun valisi. 
» Samsun belediye reisi sabr

kı Kansızzade. 

» Krrrkkalede hat boyunda. 

» Mütekait erkanıharp mira
layı. 

» Emniyeti umumiye müter
cımı. 
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Osman Şükrü B. Kırşehir Nafıa başmühen- Rasim 

dis vekili. 

Osman Talat » Maliye müfettişi. Rasim 

Osman Zeki » Adana çiftçilerinden. Rasim 

Osman Zeki » Kayseride tüccardan. Rasim Ferit 

Orhan » Manisa sıhhat yurdu sahibi. Raşit 

Orhan Seyfi » Karagöz gazetesi başmnhar-
ri ri . Rauf 

Ö. Aydın » Kırşehir orta mektep müdü.-

rü.. Rauf 

Ömer » Kayseri C. H . F. heyeti ida- Rauf 
re ve sanayi odası reisi. 

Ömer Avni » Erzurumda tüccardan. Rauf 

Ömer Hilmi » Edirne mesdut ziraat m ek- Refet 
tebi müdürü. 

Ömer H ulCısi » Mektep muallimi. Refet 

Ömer Kazım » Kars C. H. F. azasrndan Refet 

_ . ..:·.:.\ ~ avukat. 
Ömer Lutfi » Müskirat 

;. ... :ı·- 1 ıto> amiri . 
: ..... : . __.ı: .. :;. ."Y·:;,ıo 

inhisarı mrntaka Refet Saip 
Refik 

Ömer Lutfi » Nazilli avukatlarmdan. 
Ömer Lutfi » Piyade alay 31 den müteka- Refik Firaki 

Ömer Lıitfi 
Ömer Nazım 

Ömer Raif 

Ragrp 
Ra gıp 

Ra gıp 
Ragrp 

Ragıp 

Ra lı mi 

Rahmi 
Rahmi Nihat 
Raif 
Raif 

Raif 
Raif Necdet 

Rasih 

Rasim (Dr.) 

lt yüzbaşı. 
» Zile ceza hakimi. 
» istanbul Bayazıtta. 

» İstanbul sanayi bir] i ği aza
smdan kuşt.üyü falırikatiirii. 

» Adanada Dabağzaue. 
» Ankara Yeğenbcy maliyr 

Refik Şevket 
Remzi 
Remzi 
Resai 
Reşat 

tahsil şnbesinden. Reşat 

» Esbak Uazi Antep mebmm. 
» P. P. Danilsen müessesesi- Reşit 

nin müdürü Sarr Mahmut 
zade. Reşit 

» Samsun ticar t mckt.ebi mu- Reşit 
allim leriııden. Rifat 

» İzmirde mukim iuare ve Rifat 
müessesal ı zirai yP esbak Rifat 
müdürü. Rifat 

» Kırşehir defterdarr. 
» Adana birinci noteı·i. Rifat 
» Adapazarı baro reisi. 
» Aksaray vilayeti halk ecza- Rifat 

nesi sahibi. 
» Vakfrkebirde wuka!.. Rifat Ahmet 
» Kuleli lisesi muallimlerin- Rifat Cafer 

den. 
» Uşak şeker fabrikası muha- Rıza 

bere şefj. 
» Adapazarrnda. Rıza 

(Dr.) 

B. Ali ticaret ve iktisat mek-
tepleri cemiyeti reisi. 

» Erbaada avukat. 
» Geyve belediye reisi sabıkı. 
» !stanbulda. 
» !stanbulda mütekait mira

lay. 

» Adapazarı zahire borsası 

korniseri. 
» Beytişebap kaymakamr. 
» Kocaeli - Alildlıy!J- çiftliği 

sahibi. 
» Gürele kaymakamr. 
» Devlet demiryolları doktor

larından. 

» Maden mühendisi. 
» Yozgat gazetes'i başmuhar

rır·ı. 

» !stanbulda sabık Muş valisi. 
» Balrkesirde doktor Saippa

şazade. 

» Boluda Gamlı gazetesi sahi-
bi imtiyazı. 

» İzmirde avukat. 
» Fo~a ziraat fen memuru. 
» Şarkrşla kaymakamr. 
» ·İstanbulda tüccardan. 
» Eml5k bankasr merkez mü

dii.ı·ü. 

» İstanbul şehir meclisi aza
smdan. 

» Elhistan C. H. F. azasm-
dan. 

» Erzurumda maarif emını. 
» !stanbul - Şişlide mukim. 
» Arapsun kazasmda. 
» Esbak ]!jrgani valisi. 
» f:öı: enur avukat. 
» !stanbul - Arnavııt kii~ıün

de 
» Malatya orta moktep riya

ziye muallimi. 
» Mülga Ayan meclis! reisi 

Menemenlizade. 
» Evkaf avukatlarn1'1ıı.n. 

» Kadıköy C. H. F . ocak re
ısı. 

» Ankarada mukim mütckait 
bin başı. 

» Tokat valisi. 



Rıza 

Rıza 

Rıza İzzet 

Ruşen 

Rüknettin 
Rüştü 

Rüştü 

Rüştü 

Rüştü 

Sabit 
Sabri 

Sabri 

Sabri 
Sabri 
Sabri Cemil 

Sadettin 
Sadettin 

Sadettin Fevzi 
Sadık 

Sadık 

Sadık 

Sadık 

Sadrettin 
Sadrettin 

Sadrettin Enver 

Sadullah 

Saffet 

Saffet 
Saffet 

Saffet 
Safi 

Sahir Galip 
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B. Tosyada müsakkafat Hisi. Saim 
» Van gölü işletme mıi dürü 

mütekait deniz kaynı •karnı. Saim 
» İstanbulda ticaret rr:rt\tcbi Saip 

muallimlerinden. 
» Sabık Gümüşane mebmu. Sait 
» Balrkcsir noteri. 
» Çorlu askerlik dairesi, reis- Sait 

liğinden mütekait miralay. Sait 
» Erzurum posta ve telgraf 

müfettişi. Sait 
» Maliye v-ekaJeti milli emlak Sait Azmi 

müdürü. Sait Tevfik 
» Tekirdağ ticaret ve zahire Salahattİn 

borsası komiseri. 
» Sabık Kayseri mebusu. Salahattin 
» Ankara ticaret ve zahire 

borsası reisi. Salahattİn 

» Deniziide avukat. Salih 

» Samsnnda Yamanoğlu. Salih 
» Sıvas maarif emini. 
» Kuleli lisesi tabiiy rı t mııal- Salih 

limi. Salih 
» Mütekaidini askeriyeden. Salih ŞalıabettiP 
» Sürmenc meclisi umumi: Salih Tevfik 

azasmdan. 
» Esbak Bitlis mebusu. 
» Aksaray vilayeti mahkeme 

r e ısı. 
» Belediye r eisi. 
» Çorum mebusu sabrin. 

Salih Zeki 

Salim 
Salim Siret 

» Ticaret mektebi müderris- Sami 
!erinden. Sami 

» Erzurum ticaret odası reisi. Sami 
» Konya İstiklal çiftliği sahi- Sami 

bi. Sami Reşat 

» Türkiye madencil er birliği 
umumi katibi. Salih Cimcoz 

» Bursa orta mcktep muallim-
J erindeıı. Semih Rüştü 

» Galatasaray lisc~i baş mn- Selim Sırrı 
all imi. 

» Koçhisar kaymakamı. Serdar 
» Polatlı da Salman lı çift 1 i ği 

sahibi. Servet 
» Şurayi devlet başkfttibi. Servet 
» Gümrükler lcvazım müdü- Servet Şefik 

rü. 

» Eskişehird e Hale fotoğraf- Seyfi 
hanesi müdürü. 

B. Akdağmadeni C. H. F .ida
re heyeti belediye reisi. 

» Bursa ağır ceza reisi. 
» Eminönü belediye başkati

bi. 
» Çankırı C. H. F . idare ve 

belediye reisi. 
» !stanbulda. 
» İstanbul - Kuzguncuk - Pa-

şalimanı caddesinde mukim. 
» Sabık Batum konsolosu. 
» Kayseri baro reisi. 
» Edirnede diş doktoru. 
>> İ stanbul - Kurtuluşta mu

kim tüccardan. 
» Maliye vekaleti hukuk mü-

şaviri. 

» Srndn·ğı kaymakamı. 

» Mersin C. H. F. azasmdan. 

» Riirt meclisi umumi azasrn· 
dan ve sabık mebuslardan. 

» Tokatta avukat. 
» Y ozgatta Ka vasoğlu. 

» Avukat. 
» İzmir Torbalı Hükumet ta

bibi. 
» Yüksek bayta r mektebi mü.

llerr isl crind eıı . 

» Kars valisi. 
» Muallim \'e Ses gazetesi sa-

hibi. 
» Balya hukuk hakimi. 
» Konyada eczacı. 
» Nazillide avukat. 
» Seyitgazi Hükumet hekimi. 
» Akşehir bankası müdürlc-

rindcn. 
» l\fahkemei temyiz ikinci hu

kuk azasından . 

» Paı·iste. 

» Çarşamba C. II. F. reisi 
tüccardan. 

» Kırşehirde Ahmctoğ·lu çitt-
ç: ı. 

» Mülkiye müfettişlerinden. 
» ,1\'Iütekait miralay. 
» İktısat veldlcti mütPhassıs

lar heyeti mütercimi. 

:. Anadolu demiryolu şirketi 

iliare meclisi reisi. 



S eza i 
S ez ai 
Sinan 
Sinan Harnit 
S iret 

Srrrr 

Sıtla 

Sıtla 

Sıtla 

Sıtkı 

Sıtkı Şükrü 

S. M. T evfik 

S. Özdemir 
S. Şükrü 
Süleyman 

Süleyman 

Süleyman Memduh 
Süleyman Necmi 
Süleyman Sabri 
Süleyman Şevket 

Süreyya 
Süreyya 

Süreyya 
Süreyya 

Süreyya 
Süreyya Salim 

Suat 
Sudi Ahmet 
Suheyip 
Suphi 

S. Ş adi (Dr.) 

Şaban Hami 

Ş adi 
Şahabettin 

Şakir 

Şakir Bozdoğan 
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B. İzmir belediye r eisi. 
:. Samipaşazade. 

Şakir Feyzi 
Şakir Hazim 

(Dr.) B. Feyzi Paşazade. 

:. Akşehir kaymakamr. 
» Salihlide. 
» Mardin Halk scsi gazPtesi 

Şefi k 
Şefi k 

başmuharriri. Şefik 
» Müskirat inhisarr imaHit 

şubesinden. Şcmsettin 
» Diyarbekir merkez baytarı. 

» Nemlizade. Şemsettin 
» Tosya belediye encümeni 

daimi azasından. 
» Yıldızeli kaymakamr. Şemsetlin 
» İzmirde baytar. 
» İstanbul belediyesi fen he- Şemsettin 

yeti mütercimi. 
» Balıkesir valisi. 
:. lVInharrir. 
» Burdur C. H. F. azasmdan . 

Kazaneıoğlu. 

Şemsettin 

Şemsi Mahmut 
Şerafettİn 

» Çoduda Sultan çiftliği sa- Şerafettİn 
h ibi. 

» Silivri kaymakamr. 
» Sabık Canik mebusu. 
» Fabrikator. 
» V efa orta mektep ri yaziye 

muallimi. 

Şeref 

Şeref 

Şeref 

Şerif 

Şerif 
» Çanakkale valisi. 
» İzmirde mütekait 

kam. 
kayma- Şerif 

Şevket 
» Sabrk Karesi mcbusu. 
» Moskova konsolosu Samiza- Şevket 

de. 
» Yozgatta diş doktoru. 
» Bitlis memleket hastanesi 

başdoktorn. 

» Beypazarı C. H. F. rcifıi. 

» Sabık Rize mebusu. 
» Adana mülkiye müfettiıı;i. 

» Kastamon u belediye r eisi. 

Şevket 

Şevket 

Şevket 

Şevket 

» Denizli sıtma mücadelesin· Şevket Turgut 
de. 

» Bilecikte al'ma fidanlığı Şinasi Zihni 
mütehassısı. 

» Adana ağır ceza azasından. Şevki 

» Niğde baro reisi. Şevki 

» İstanbul da Y arrcazade Ra-
gıppaşaoğlu. Şevki 

» Adamı bPlediye rcis muavi- Şevki 

nı. 

» Ankarada iş hanrnda. 

» İktısat vekaleti müşaviri. 
» 1stanbulda mütekait mira

lay. 
Pş. Müdafaai Milliye velcileti 

sabrk müsteşarı. 
B. Ankarada tüccar komüsyon

cu. 
» Diııanla mütekait erkarn 

harp kaymakaınlarıııdan, 

fabrikator. 
» 1stanbul Cağaloğlunda dok

tor. 
» Milasta orta mcktep ınual

limi. 
» Sabık Ankara mebusu. 
» Konyada baylar. 
» Kars l'. H . F. iu a1't~ heyeti 

r eisi. 
» Seyrisefain ve Yalova kap-

Jrcalan başlıekimi müuerris. 
» tzmir orta mcktcp müdürü. 

» Kars orta mekt ep ınuallimi. 
» Sabrk Diyarbekir mebnsu. 
» Bursa beleJiye reisi. 
» Edirnede l\Tiiftüoğullarrn

dan. 
» Fekede Elbistanlzade. 
» Ankara Nafra baş mühen

disi. 
» !stanbnlda Eminönü - Rıh

trınham tüccardan. 
» lstanbulda Kurtzade ma

denci. 
» lstanhnl meclisi umumi aza

srndaıı. 

» Kars mektupçusu. 
» lVIalatyada a. ker] lwsap me

muru Adıyamanlı. 
» İstanbul ziraat oJası aza

sından ziraat müh endisi. 
» Ad. K. l\I. müdürü hukuk 

doktoru. 
» Adapazarında avukat. 
» Bcşiktaşta binba şr rrıütrkai

di Harputlu. 

» Bilecik valisi . 
» Dahiliye vekaleti vililyeiler 

idaresi şube 2 müdürü. 



Şevki 
Şevki 

Şevki 

Şevki 

Şevki 

Ş. Sırrı 

Ş. Sıtkı 

Ş. Turgut 

Şükrü 

Şükrü 

- -326-
B. Erzurumda Ali 'Beyzade. Tayyar 
:. İstanbul sıhhi müesseseler Tevfik 

muhasebecisi. Tevfik 
:. Konya belediye ve C. H. F . Tevfik 

r eisi. 
» Samsunda tüccardan Mir- Tevfik 

zade. 
:. Yeni Malatya gazetesi sahi- Tevfik 

bi. Tevfik 
» Konya Türkocağı reisi avu-

. kat. 
:. Gümrükler umum müdürlü- Tevfik 

ğü baş kimyageri. 
:. Eskişehir jandarma kuman

dam. 
Tevfik 
Tevfik 

:. Birinci umumi müfettişlik Tevfik 
asayiş müdürü. 

» Elaziz ticaret ve sanayi oda- Tevfik 
sı reisi. 

:. Konya - Ereğli kaymakamı. 

:. Samsunda. 
Tevfik 

B. Ankara ziraat müdürü. 
» Alocara C. H. F . idare reisi . 

» Bartın kayınakamı. 

» Bursa birinci lise fizik mu
alliıni. 

» İstanbul C. H. F. Sarıyar 

azasmdan. 
» İstanbul Kuzguncuk. 
» İstanbul Sultanhamarnı E

minbey ham No. 4 Bulgur
lnzade. 

:. Kadıköyde mütekait doktor 
miralay. 

:. Kemaliye kaymakanu. 
» Mütekait deniz miralayı. 
:. Mütekait kaymakam tarih 

muallimi Manastırlı. 

» Samsun - Sıvas hattı baş 

müfettişi. 

» Zonguldak C. H . F. vila-Şükrü 

Şükrü (Dr.) 
Şükrü :. Türk tayyare cemiyeti rei11 Tevfik Aslan (Dr.) » 

muavini. 

yet idare azasmdan avukat. 
Kastamonu Türkocağı reisi. 

Şükrü Ali 

Şükrü Emin 
Şükrü Hüseyin 

Tevfik Dündar 
» Sabı.k ! stanbul şehremini Tevfik Nafiz 

muavini . 
» Samsunda. Trrandofilos 
» Robert kollr j ziraat şubesi 

şefi . T. Nihat 
Şükrü Osman (Dı· . ) » İzmirde. 

'I'a h ir 

'I' ahir 
Tahsin 
Tahsin 

'J'alı sin 

Tahsin 

Tahsin Kamil 
T-alat 
Talat 

Talat 

Talat 
Talat 

TaHit Tahsin 

» Bolu vili'i.yeti iclnı·r h(lyPti Turgut 
reisi. 

» Çivrilde maarifçi. Turhan Cemal 
» Ankarada deniz binbaşısı. 

Ubcydullah 
» Çanakkale vilayet i daimi 

encümen azasmJan. 
» İzmirde mütekaidiııden . 
» Kastamonu müddci umu

misi. 
» Şarki Karaağa~ hakimi. 
» Adanada Mardinli. 

Ulvi 

V ah it 
V ah it 
Vasfi 

» Diyarbekirde Adiiye müşa-
viri . Vasfi Raşit 

» İzmirde C. H. F . vilayet Vefik 
idare heyeti azası ve borsa 
r eisi. 

» ~abık Samsun mebusu. 
Vehbi (Dr.) 

» Şebin Karahisar ağır ceza Vehbi 
r eisi . Vehbi 

» Antalya orta rnektop mü- Vehbi 
dürü. 

» Ziraat müderrisi. 
» Mahkemei t emyiz 

dan. 
azasın-

» Müstakil türk ortodoksu ki
liscleri hukuk müşaviri. 

:. Bozöyük orman şir·keti mü
dürü. 

» İzmir esnaf v9 ahali banka
sı Alaşehir şubesi müdürü. 

» Adana belediye reisi. 

» Beyoğlu evlenme işleri me
muru. 

» Şark demiryolları Kırklare-

li istasyon müdürü. 

:. Malatya baytar müdürü. 
» Şile C. H. F . kaza r eisi. 
» Barıt inhisarı idare meclisi 

azasmdan . 
» İstanbulda avukat. 

» Gümrükler umum müdürlü
ğü ba~müfettişi. 

» Ankara - Sıvas hattı başhe-

kimi. 
» Artvin maarif müdürü. 
» Esbak Aksaray mebusu. 

> Yozgat orta mektep müdü
rü. 



Veli 

Veysel 

Yakup 
Yasin 

Yaşar 

Y. Cemil 
Yunus Vasfi (Dr.) 
Yusuf ZülaJ 
Yusuf Kenan 

Yusuf Münir 

Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 

Yusuf Ziya 

Y. Ziya 

Zahit 

Zahit Doğan 
Zeki 

Zeki 

Zeki 
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B. Çanakkale C. H. F. idare Zeki Arif 

rcısı. 

:. lVIersinde çiftçi ve nakliyat
çı Kara Alioğlu. 

> Ulukışla belediye reisi. 
» Halgani nahiyesi belediye 

reisi sabıkı. 
» Çcrkeş ceza hakimi. 

Zeki Mesut 
Zeynela.bidin 
Zihni 
Zihni 

Zihni 

» Köyceğizli çiftçi. Zihni 
» İzmirde srhhiyc müfettişi 
> Afyonda ~iftçi. Ziya 
» lstanbulda Cümhuriyet Ziya 

müddei umumisi. .Ziya 
> Tütün inhisarr mülga mec-

lisi idare azasrndau. Ziya 
» Adanada Dr. operatör·. 
» Akbaba gazetesi sahibi. Ziya 

» Tayyare cemiyeti ügüncü 
mmtaka müfettişi. Ziya Emin 

> Zoııguldakta Yen i alı m, sa-
tım mağazası sahibi. Ziyaettin 

» İstanbul kambiyo borsası 
accntası. Ziya Nuri 

» Edirnede muallim. 
» Akşehir C. H. F'. aza::ıından., Zübcyir 

:. İstanbul - Kadıköy - Yelde- Zühtü (Dr.) 
ğİrmeninde mukim. Zülfü 

:. Silifke orta mektep müdürü. Z. Ziya 

Bu zatler, meslek, itiıbarile de söylece tasnif edil~bilmişlerdir: 

B. Gebze C. H. F. reisi. 
» Orduda. 
» Nasli~li Cafer Efendioğlu. 
» .Avukat. 
» Devlet demiryolları idare 

ınüfclti:ji. 

» Kocaeli C. H. F. idare aza
smdan tüccardan. 

» Mütekait jandarma kayma-
kamı. 

» Elazizde dava vekili. 
» !stanbul belediye fen i~leri. 
:. Kadıköyünde Modada csbak 

Erzurum mebusu. 
» Mülga Harbiye nezareti da

irr. müdürü. 

» Tokat encüıneni daimi aza
sından Etbaalı. 

» !staııbnl Roma otelinde tiic
cardan. 

» Burdurlu Kazancıoğulların
dan 1 üccardan. 

» İstanblılrla Aksarayda Ziya 
N ur i eczanesi sahibi. 

» Beyoğlu serkomiseri. 

» Erbaada. 
» Sabrk Diyarbekir mebusu. 
» Şiran kaymakamr. 

Adliyeci 56 Hukuk müşaviri 6 
Avukat 77 İktrsatçr 9 
Ayan reisi (mülga meclisi - ) ı !stasy;on müdürü ı 

Bankacı 18 !şçi 5 
Baytar ll Kaymakam 26 
Belediyeci 39 Kimyager ı 

Borsacr 7 Kitıapçr ı 

C. H. F. idare 'heyeti reis ve azaları 50 Komisyoncu 1 
Çiftçi 33 ,Konsolos 3 
Dil encümeni 1 Lokanıtacr 1 
Divam muhasebat 8 Maarif çi 20 
Doktor 43 Madenci 2 
Ecza cr ı o Mat'baacr 2 
Faıbrilmtor ve atelye sallİibi ı o Memur 89 
Fen memuru 3 Mektep müdürü 17 
Fotoğrafçı ı Mimar 2 
Gaız.eteci ve muharrir 23 Muallim 59 
Hilaliahmer · 2 Muıhasip ı3 



-328-
Muhtclif 116 Saıbrk mutasarrıf ı 
l\Iusa.hhih 2 Sabık müsteşar ı 
Müdrl'l'is 14 Saibık ve esbak mebus 61 
Müfettiş (mUJhtelif) 27 S111brk ve esbak vali lO 
Mühendis 16 Şehir meclisi azası 3 
l\iürettip 2 Şirket komiseri 2 
l\Iüsteşar 2 Şirket müdürü ve meclisi idare azası · 7 
lVIüt eaıhhit 3 Şıirayi devlet azası 7 
Mütekait memur 4 Tayyare cemiyeti 2 
Mütokait zabit 70 Tayyareci 2 
l\'[ütercim 7 Ticaret odalan lO 
Nazrr (esbak) ı Tüccar 38 
Noter 8 Türk ocakları 8 
Paşa 6 Vali 14 
Polis 4 Vilayet meclisi azaları 32 
Postarı 4 Zaıbit 7 
Sabık kaymakanı 6 Ziraatçi 27 
Saıbık konsolos 2 

Halbuki memleketin tesbit edilen erkek nüfusu adedine nazaran bu devrede, geçen devreden bir 
fazlası il c, 317 ınebus ıırkabil ecekti. 

Vilayetl eriıı tesbit edi len erkek nüfusu yckıiını ilc mevcut ve bu defa çıklllcak nıebus adedini göste-
ren bir cetvel aşağıya konulmuştur : 

Bu defa Bu"clefa 
Erkek Mevcut çıkacak Erkek Mevcut çıkacak 
nüfus me b us me b us nüfus mebus mebus 
miktarı adedi adeeli miktarı adedi adedi 

- ----
Adana 85 938 4 4 Edirne 71 567 4 4 
Afyon lll 360 6 6 E laz iz 91 941 5 5 
Aksaray 70 866 3 4 Erzincan 62 317 3 3 
Amasya 52 943 3 3 Erzurum 134 322 7 7 
Ankara 184 109 8 9 Eskişehir 70 486 4 4 
Antalya 104 922 5 5 Gazi Antep 88 636 4 4 
Artvin 45 687 2 2 Giresun 100 672 5 5 
Aydın 96 428 5 5 Gümüşane 62 452 4 3 
Balıkesir 195 123 10 10 Hakari 10 817 ı ı 
Bayazıt 57 298 3 3 İçel 41 875 2 2 
Bilecik 52 297 3 3 Isparta 71 464 4 4 
Bolu 110 561 5 6 İstanbul 312 160 16 16 
Burdur 36 844 2 2 İzmir 221 518 ll ll 
Bursa 188 410 9 9 Kars 706 797 5 5 
Cebelibereket 59 823 3 3 Kastamonu 137 087 6 7 
Çanakkale 89 670 4 4 Kayseri 107 103 5 5 
Çankırı 72 361 4 4 Kırklareli 52 792 3 3 
Çorum 112 138 5 6 Kırşehir 56 411 3 3 
Denizli 113 265 6 6 Kocaeli 136 728 7 7 
Diyarbekir 75 930 4 4 Konya 222 160 ll ll 
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Bu defa Bu defa 

Erkek MeYcut r:ıkacak Erkek Mevcut çıkacak 
nüfus m em us mebns nüfus m em us me b us 
miktarı adedi adedi miktarı adedi adedi 
~-~--

Kütahya ı39 4ı4 7 7 Siirt 46 65ı 2 2 
Malatya ı24 3ı2 6 6 Sinop 80 555 3 4 
Manisa ı74 228 9 9 Sıvas ı4ı 232 7 7 
Maraş 82 35ı 4 4 Ş. Karahisar 58 985 3 3 
Mardin 64 599 5 3 Tekirdağ 72 911 3 4 
Mersin 50 3ıo 2 3 Tokat ıo2 937 5 5 

Muğla 72 935 4 4 Trabzon ı40 719 8 7 

l\Iuş 68 383 3 3 Urfa 84 048 5 4 

Niğde 73 362 4 4 Van 36 360 2 2 

Ordu 93 433 5 5 
Yozgat ıoı 955 5 5 

Rize 115 849 6 6 
Zonguldak 117 ı22 6 6 

Samsun 119 702 6 6 ı 3ı6 3ı7 

Yani, 63 intilıap dairesinden 50 sinin çıkardığı mebus adedinde tahanül olmıyarak bunlardan 
253 mebns çıkmış; ınütcbaki 13 iııtilıap dajı·csiııin 8 inden ( Aksaray, Ankara, Bolu, Çorum, Kasta-
monu, Mersin, Sinop, Tekirdağ ) birer fazlı:ısile 35 yel'ine -+3; YC 5 iııdcn de (Gazi ~'urtcp 2, Gümü-
şane ı , l\'lardin 2, Trabzon ı , Urfa ı ) ceman 7 nobııni!P 2S yPrine 2 l nwbns sc~;ilnıiştir. 

20- IV- ı931 de <: azi IIazı·cth:l'i aşağıdaki iki b eyannamderi isuar bııyurJular: 

Aziz vatandaşlarım, 

Senelerdenberi şahsıma ve reisi bulur..duğum Cümhuriyet Halk Fırkasma itimat ederek tevdi ey
lediğ·iniz Devlet ve millet işlerini, haldki icaplara uyarak ifaya çalışmaktayız. Yapılmış işler yüksek 
nazarlarmızm önündedir. Onları takdir ve tenkit etmek sizin hakkıruzdrr. Ancak biz memleket ve 
millet işlerini içinde yaşamlan umumi şartlar ve hadiselere göre en isabetli yaptığımıza vicdanen 
kani bulunuyoruz. Bu kanaatiedir ki bu defaki intihapta dahi başlamış bulunduğumuz inkılap ve 
itila mesairnize devam edebilmek için itimadımzı t alep etmek üzere yüksek huzurunuza çıkıyoruz. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bugün dahi huzurunuzda vuku bulacak beyanatımiz açık ve kati 
olacaktır. Çünkü onlar yarın size hesabı verilmek muhakkak olan, yapılacak müsbet işlerin :iadesi
dir. 

Aziz vatandaşlarım, 

Esasen hep beraber üzerinde yürüdüğümüz yol malumdur. Mesai ve faaliyet tarzırruzm esasları 

fırkamızm progTanunda ve bilhassa dört sene evvel büyük kongremizin tasvibine iktiran eden umumi 
riyasetin program beyannamesinde vazıhtır. Son senelerdeki icraatımızla bu umumi riyaset beyan
namesi muhteviyatı karşılaştmlırsa dört sene evvel millete yapabileceklerimizi arzettiğimiz meseleler 
üzerinde ne kadar ciddi çalışıldığ1 ve azami derecede muvaffak olı:mduğu kolaylıkla görülür. 

Bizim bugün yenid~ nilllete hatırlatınayı faydalı gördüğümüz esas noktalar şunlardır: 

1 - Cümhuriyet Halk Fırkasırun cümhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı va
sıfları onun değilımiyen bariz mahiyetidir. 

Bu mahiyeti şu noktalar izah eder : 
a) Milli mefkılreye sadık kalmak, 
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b) Milletin irade ve hakimiyetini, Devletin vatandaşa ve vatandaşın Devlete, karşılıklı vazifeleri
nin hakkile ifasmı tanzim yolunda kullanmak, 

c) Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde 
milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirrnek için milletin umumi ve yüksek menfaa.tlerinin icap 
ettirdiği işlerle bilhassa iktısadi sahada Devleti filen alakadar ve faal kılmak. 

2 - Türkiye Cümhuriyeti halkım ayn ayn sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi ve içtimai 
hayat için iş bölümü itibarile muhtelif mesai erbabına aynlmış bir camia telakki etmek esas 
prensi plerimizdendir. 

a) Çiftçiler, 
b) Küçük sanat erbabı ve esnaf, 
c) Arnele ve işçi, 
d) Serbest meslek erbabı, 
e) Sanayi erbabı, 
f) Tüccar, 
g) Memurlar. 

Türk camiasım teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunlann her birinin çalışması diğerinin 
ve umumi camianın hayat ve saadetiiçin zaruridir. Fırkamızın bu prensiple istihdaf ettiği gaye sınıf 
mücadelesi yerine içtimai intizam ve tesanüt temin etmek ve birbirini nakzetmiyecek surette menfa
atlerde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler, kabiliyet, marifet ve çalışma derecesile mütenasip 
olur. ' 

3 - Çiftçilerimizi kredi, istihsal kooperatifleri, iktısadi teşekküllere mazhar ~tmek ve bu teşek
külleri terakki ve tekemmül ettirmek gayedir. 

4- Küçük sanatlar erbabmı, esnafı müşkülat ve zaaftan kurtarmak ve onları daha kuvvetli, 
emniyetli bir vaziyete koymak için icap eden kredi müesseseleri yaratmak düşündüğümüz esaslı nok-
talardan biridir. · 

5 - Milliyetçi türk amelesi ve işçileri mevcudiyetleri ve emeklerile türk camiasının kıymetli 

uzuvlarıdır. Bu itibarla arnele ve işçilerin hayat ve haklarını ve menfaatlerini göz önünde tutanz. 

6 - Serbest meslek erbabımn milli Türk mevcudiyeti için çok lüzumlu ve faydalı olan hizmet
leri Fırkanm daima takdir gözü önünde tntulur. Kabiliyeıleri ve hizmetleri karşılığını görmeleri için 
faaliyetleri sahasım açık ve emin bulundurmak ehemmiyet verdiğimiz vazifelerdendir. 

7 - Memleketin inkişafmda büyük ticaret, fabrika, büyük arazi ve çiftlik sahiplerinin faaliyet
leri mühimdir. Nonnal çalışan ve teknike istinat eden sermaye sahipleri teşvik ve himayeye layik
tır. 

8 - Milletin yüksek menfaatini göz önünde tutarak bütün dikkat ve hinımetlerile vazifelerine has
nhayat eden memurlar her türlü huzur ve refaha layiktırlar. 

9 - Devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan ve milli mefkureyi, milli varlığı ve inkılabı 
kollıyan ve koruyan cümhuriyet ordusunun ve onun fedakar ve kıymetli mensuplannın daima hürmet 
ve şeref mevkiinde tutulmasına sureti mahsusada itina ederiz. 

Muhterem vatandaşlanm, 

Cümhuriyet Halk Fırkasının müstakar umumi siyasetini şu kısa cümle açıkça 4fadeye kafidir zan
nederim: 

Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. 

Bundan sonra arzetmek isterim ki, milli vaziyetimizi rafaha ve inkişafa doğru hareketli bir gidiş 
haline koymak hususundaki düşüncelerimize kuvvetle bağlıyız. Bu yolda yürürken ehemmiyet verrneğe 
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lüzum gördüğ·ümüz bazı esas noktaları da arzedeyim: 

1 - Bütün inkilap neticelerini, vatandaşların tam emniyetini ve milli nizarn ve inzibatı, dahili 
ve adli teşkilat ve kanunlarile koruyan ve hiç b~r hadise veya tesir önünde sarsrlmıyan bir hü
kUmet otoritesi kurmak ve işletmek işlerimizin temelidir. 

2 - Vergi kanunlarımızı ilmi ve tatbiki bir itina ile ve milletin tediye kabiliyetini istihfaf 
etmiyen bir zihniyetle tekemmül ettirmek hususundaki mesaiye devam olunacaktır. 

3 - Maarifi, buğünküne nisbetle fazla çocuk okutacak basit bir proğram altında ileriye yillüt
meği mühim görüyoruz. Fikri olduğu gibi bedeni inkişafa da çok ehemmiyet veririz. Bilhassa 
milli seciyeyi derin tarihimizin ilham ettiğ·i yüksek derecelere çıkannak heyecanla takip ettiği

miz büyük emellerimizdendir. 

4- Sıhhat ve içtimai muavenet mesaimizi umumi ihtiyaçla mütenasip bir surette tevsi ça
relerine tevessül olunacaktır. Türk camiası içinde cidden himaye ve yardıma muhtaç olanlar dikkat 
gözümüzün önündedir. 

5 - Nafıa işlerimiz her şubesinde arneli ve verimli bir tatbik proğramına tevfikan takip oluna
caktır. Bu işlerden büyük feyiz ve kuvvet vasıtası olan demiryolu inşaatına ısrarla devam edeceğiz. 
nk inşa proğraınlarırun cidden müstacel olan tatbiki yolunda çekilen sıkıntıların tamamen yerinde 
olduğu kanaatındayız. Şimdiki inşaat devam etmekle beraber Sıvas- Erzurum, Zonguldak - Havza 
hatlanrun ve daha sonra Ergani - Diyarbekir hattırun yapılmasına başlanacaktrr. Ereğli, Mersin 
ve Samsun limanlarırun da inşalan g·ireceğimiz mesai devresinin münasip zamanlarında başlanacak 
işlerimizdendir. 

Vilayet şoseleri üzerinde çalışınakla beraber memleketi bağ·lıyan eyi ve fenni şose şebekesine 

kavuşmak için mümkün olan tedbirler alınacaktır. 

İktısadi maksatlara vefa edecek bir biiyÜk su işi idealimiz olmakla beraber bu gün müsbet olarak 
söyliyebileceğimiz şudur: Küçük su işleriınizi mütevazi bir tarzda başarmak ilk hedeflerimizdendir. 

6 - İktısadi mülahazalanmızda, her hangi vekalet ve makamlara taalluk eden bütün devlet işle
rinin milli iktısat noktai nazanndan mutlaka karlı olması kaidesini umumiyetle esas tutanz. Eski
den kalmış kanuniann ve usullerin zamanla bu noktadan ıslahına cheınıniyet veririz. 

Üzerinde yaşadığımız vatarun servet membalanru işletmek ve bu suretle istikbalimizi açmak ve ay
dınlatmak için yapılabilecek olan her tedbire tevessül olunacaktır. 

Memleket içindeki dokuyucu tezgah ve küçük büyük fabrika sanatıanna inkişaf vermek emeli
mizdir. 

Harici ticaretimizin tanzimi başlıca işimizdir. Bu hususta ticaret erbabırun faaliyetini semereli 
kılacağız. Milli mahsulat ve mamulatımızın revaçıarını teshil, şöhretlerini muhafaza ve ihraçlarını 
temin tedbirlerile yakından aHtkadar olacağız. Sanayi kredisine ehemmiyet vennekteyiz. 

Vatandaşlarım, 

Noktai nazarlanmızı açık ve samimi olarak arzettim. Bunları milletimizin kuvvet ve hayatiyetine 
güvenerek şimdiye kadar olduğu gibi tatbik ve icraya muvaffak olabileceğ·imize emniyetim vardır. 
Yampak iktidannda olmadığı:mız işleri uyuşturucu, oyalayıcı sözlerle yaparız diyerek millete karşı 
gündelik siyaset takip etmek şianmız değildir. 

Şimdi sevgili vatandaşlarım, sizden bana ve şerefli yalan tarihimizin unutulmaz batıralarım taşı
yan frrkama, Cümhuriyet Halk Frrkasına itimadınızı isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, millet ve devlet işlerini beraber başarabileceğimi çok vicdani 
müla.hazalara tabi olarak takdir ettiğim mebus namzetleri arkadaşlanının isimlerini reylerinize ar
zettim. 

En isabetli, yüksek ve kati karar sizindir. 

C. H. F. Umumi Reisi 
Gazi M. J(emaı 
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Ciiınluıriuet ]J(d/o li'ırlaısııuı III CHSIIJJ mııhte reın miiniehibisani arkadaşlarımcı 

« Cümhuriyet Halk Frrkası narnma bazı intihap dairelerinde noksan namzet göstereceğ·ime dair 
15-4-1931 tarihli Riyaset divanı kararı malumunuz olmuştur. Fırkaınız narnma namzetlerimizi 
reylerinize arzettiğim bugün ayni noktaya temas etmeğ·i münasip gördüm: 

Fırkamızm millete arLettiğ·i esas noktalar dahilindeki mesai ve faaliyetin bizim fikrimize ve gö
rüşümüze iştirak etmiyen millet vekilieri tarafından tahlil ve tenkit edilmesini iltizam ediyoruz. Bun
da bilhassa beklediğ-imiz fayda fırkaınızın candan, vatanperverane gayretlerinin teşrihine, tevsiine 
fırsat bulmak ve ekseriya tabrif edilen bakikatierin eyice anlaşılınasım kolaylaştırmaktır. 

Yaptığını bilen ve hizmet yolunda tedbirlerine inanan mefkureciler olarak kendimizi tenkide mu
hatap krlmağı lüzumlu görüyoruz. Bu sebepledir ki sizden, fırkama mensup arkadaşlarımdan bizim 
progTaınıİnıza taraftar olınıyan namzetlere rey vermeniz gibi ağır bir fedakarlık istedim. Bu fedakar
lığın memleket idaresi için fırkamızdan mebus seçmek vazifeniz !radar mühim bir maksada matuf 
olduğuna emin olunuz. Başka progTamdan seçeceğ·imiz mebuslar için fırkamn müntehibi sanHerine 
dikkat noktası olarak gösterdiğim evsaf yalnız layik, cümhuriyetçi, milliyetçi ve samimi olmaktır. A
çık bıraktığım yerler için hiç bir şahsiyet lehinde veya aleyhinde her hangi bir telkinim yoktur ve 
olınıyacaktır. Açık yerlere namzetlerini koyacaklar hakkında vicdanı kanaatinize göre rey vermek 
hassatan rica ettiğim husustur. » 

C. H. F. Umumi Reisi 
Gaz·i M. J(emal 

C. H. Fukasımn (i3 intihap dai ı· <'sind<'. beyannamelerde işaret huyurulduğu üzete. gösterdiği 287 
namzet, zevatı atiyedir: 

ADANA : 

Nafm vekili Ye Adana melınsu Hilmi B. 
Adan:ı mebusu Z:aınir B. 
Adamınm Çaputçu küyünd<'n <:iftı;i Re. uloğln 
Ömer B. 
Bir namzet yeri açıkt ı!' . 

AFYON Kr\RAI-IlSA.R: 

Afyon Karahisar mebusu C' . H. F. gurup reis 

vekili Ali B. 

Afyon K arahisar mebusu Haytlaı· B. 

Afyon Karahisar mebusu l zzet B. 

Afoyn K arahisar mebusu Ruşen Eşref B. 

Afyon Karahisar mebusn lzzet Ulvi B. 

Bir namzet yeri açıktrı· . 

AKSARAY: 

Aksaray mebusu Besim Atalay B. 
Manisa mebusu Yaşar B. 
Sabrk Karesi mebusu Süreyya B. 
Bir namzet yeri ac:ıktır. 

.UL\SY.A: 

Amasya mebusu Esat B. 
Amasya mebusu İsmail Hakkı B. 
Amasya mebusu Nafiz B. 

ANKARA: 

Aııkara mebusu Ali B. 
Ankara mebusu Halit Ferit B. 
Ankara mebusu Rifat B. 
Ankara mebusu Şakir B. 
Kırşehir nıebusu Yahya Galip B. 
l nıalatı haı1biye fişek fabrikası usta başısı Eşref 
B. 
Keskinin :f!alitli köyünden YakuLoğu1larrndan 
Ahmetoğlu H asan B. 
Ankaranın Tatlar karyesinden Kasaboğnllarm
dan Alıdull ahoğlu Muslilıittin B . 
. Aııkanı mebusn C:azi Mustafa Kenınl Pş. 

ANTALYA: 

.Antalya mebusu Dr. Cemal B. 
Antalya mebusu Rasilı B. 
Bursa helediye reisi Dr. NazifiŞerif B. 
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An talya C. H. F. v ila.yet heyeti aza sı Avukat BURDUR: 
Haydar B. 
Bir namzet yeri aı;:ıktır. 

ARTVİN: 

Artvin mcbusu Asım B. 
i\ rtvin m ebusus l\fcınct Ali B. 

AYDI 

Aydın mebusu Dr. Reşit fhlip B. 
Aydın mebusu Tahsin B. 
Aydın mebnsu Dr. Mazhar B. 
C. H. F. rei ·i Adnan B. 
Bir namzet yeri açıktır. 

BALIKESİR: 

Balıkesir mehusu Ali Şuuri B. 
Balıkesir mebusu İsma il Hakkı B. 
Balıkesir mebnsu ve B. 1\f. M. reisi Kfızım Pnşa 
Balıkesir nıebusu Memet Cavit B. 
O iresnn ınebusu Hacim Muhittin B. 
Sabık Balıkesir mebusu Yörükoğullanııdan 
İbrahim B. 
Bandırmalr Avukat Vasfi B. 
Edremitte Eczacı Muzaffer B. 
Etçioğ· lu P ertev B. 
Bir namzet yeri a çıktır. 

BAYAZIT: 

Bayazıt mebusu Halit B. 
Bayazıt mcbusu İhsan B. 
Sabık mebuslardan evleııme memmu Übcydul
lah B. 

BiLECİK: 

Bilecik mchusu İbrahim B. 
Yozgat mebusu Salih B. 
Balıkesir mcbusu Hayrettİn B. 

BOLU: 

Bolu ınebusu Cevat Abbas B. 
Bolu mebusu Dr. Emin Cemal B. 
Bolu mebusu Falilı Rıfkı B. 
Bolu mebusu Hasan Cemil B. 
Bolu mebusu Şükrü B. 
Bir namzet yeri açıh:tır. 

İktısat vekili ve Burdur ınebusu Mustafa Şe
ref B. 
Bir namzet yeri açıktır. 

BURSA: 

Bursa ınebusu Asaf B. 
Maarif vekili ve Bursa nıebusu Esat B. 
Bursa melmsu Mustafa Fehmi B. 
Bursa ınebusu ve B. M. M. reis vekili Refe<t B. 
Aydm mebusu Emin Fikri B. 
Bursa mebusu Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Antalya beleeliye reisi Dr. Galip B. 
Bir namzet yeri aı;:ıktır . 

CEBELİBEREKE'l' : 

Cebelibereket mebusu Naci Pş. 
Ce.belibereket Mamure yol dairesi ikinci şube 
ust::ubaşısı Hasan Basri B. 
Ceyhan C. H. F. heyeti l'Cisi İbrahim B. 

ÇANAKKALE: 

Çanakkale mebusu Samih Rifat B. 
Çanakkal e mebusu Şükrü B. 
Çanakkale mcbusu Ziya Ocvhcr B. 
Balıkesir mebusu Osman Niyazi B. 

ÇANKIRI: 

Maliye vekili ve Çankrrı ~ebusu Mustafa Ab
dülhalik R. 
Çankırı mebusu Rifat B. 
Çankırı mebusu Talat B. 
Çankırı mebusu Ziya B. 

ÇORUl\I: 

Çorum mcbusu Dr. Mustafa B. 
Çorum mebusn İsmail Kemal B . 
Çorum mebusu İsmet B. 
Çorum mebusu Mür1ir B. 
Sungurlunun Hacılar ham köyünJen Kara l\1e
mctoğullarından ı;:iftçi Hasanoğlu Bekir B . 
Evci Yeni köyünden Zülfikaroğullarından çiftçi 
Rızaoğlu Nabi B. 

DENİZLİ: 

Denizli mcbusu Dr. Kazım B. 
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benl.zii mebusu Emin Arslan B. 
Denizli mebusu Haydar Rüştü B. 
İJen1zli mebuSti Mazhar MÜfit B. 
Denizli mebusu Necip Ali B. 
Denizli mebusu Y tisüt B. 

DİY ARBEKİR: 

Diyarbekir mebusu kazım Pş. 
Milli Müdafaa vekili ve Diyarbekir mebnsu Ze
kai B. 
Edirne mebusu Zeki Mesut B. 
Sabık Diyarbekir mebusu Zülfü B. 

EDİRNE: 

Edirne mebusu Faik B. 
Edirne mebusu Hasan Hayri B. 
Edirne mebusu Şakir B. 
Sabık Edirne mebusu Şeref B. 

ELAZİZ: 

Elaziz mebusu Ahmet Saffet B. 
EHiziz mebusu Fazıl Ahmet B. 
EHiziz mebusu Hasan Tahsin B. 
;Elaziz mebusu Hüseyin B. 
Sabık Tahran büyük elçisi Memduh Şevket B. 

ERZİNCAN: 

Erzincan mebusu Abdülhak B. 
Erzincan mebı.ısu Aziz Samih B. 
Erzincan mebusu Saffet B. 

ERZURUM: 

Erzurum mebusu Asım B. 
Erzurum mebusu Aziz B. 
Erzurum mebusu Dr. Ahmet Fikrct B. 
Erzurum mebusu Nafi Atuf B. 
Erzurum mebusu Nafiz B. 
Erzurum mebusu Nerip Asım B. 
İstanbul mebusu Hakkı Şinasi Pş. 

ESKİŞEHİR: 

Eskişehir mebusn Emin B. 
Eskişehirin Türkmen Tokat kariycsi C. H . F. 
ocak reisi çiftçi Cafer B. 
Eskişehir şimendifer fabrikası makine montörii 
Alioğlu Ahmet B. 

Darülfünun Tarih müderrisi Yusui Zjya B. 

GAZİANTEP: 

Gazi Antep mebusu Ahmet Remzi B. 
Gazi Antep mebusu Kılıç Ali B. 
Gazi Antep mebusu Reşit B. 
Gazi Antep mebusu Şahin B. 

GİRESUN: 

Giresun mebusu Kazım B. 
Giresun mebusu Hakkı Tarık B. 
Giresun mebusu Şevket B. 
İzmir me.busu Münir B. 
İstanbul mebusu İhsan Pş. 

GÜMÜŞANE: 

Gümüşane mebusn Hasan Fehmi B. 
Gümüşane mebusu Şevket B. 
!stanbul mebusu Edip Servet B. 

HAKARİ: 

Hakari mebusu İbrahim B. 

İÇ.EJı: 

İçel mebusu Emin B. 
İçel mebusn Hakkı B. 

İSTANBUL: 

İstanbul mcbusu Abdülıhak Harnit B. 
İstanıbul mebusu Akçnraoğlu Yusuf B. 
İstanbul mebusu Ahmet Rasim B. 
İstanbul mebusu Sılılıiye vekili Dr. Refik B. 
İstanbul mebusu Hamdi B. 
Samsun mebusu Ali Rana B. 
C. H. F. vilayet heyeti azasrndan Salalı Ciıncoz 
B. 
Sabık nıüzeler müdürü Halil B. 
Dokumacı mühendis Hasan Vasfi B. 
Yedikule da bak fabrikası ustabaşı muavini 
Harndi B. 
Seyrisefain fabrikasında tesviyeci Yaşar B. 
Bayazıt Okcularda kunduracı Hayrullah B. 
Dört namzet yeri açıktır. 

İZMİR: 

Hariciye 
Rüştü B. 

vekili ve İzmir mebusu Dr. Tevfik 
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İzmir· mebusu Kamil B. 
İzmir mebusu Mahmut Esat B. 
İzmir mebusu Mustafa Rahmi B. 
lzmir mebusu Osmanzade Hamdi B. 
İzmir. mebusu Saracoğlu Şükrü B. 
İzmir mebusu V asıf B. 
İzmir mebusu Mahmut CeHll B. 
İzmir Kestane pazarında alati ziraiye ve maki
ne imalathanesi sahibi demirci Menıet Sadettin 
B. 
İki namzet yeri açıktır. 

ISPARTA: 

İsprata mebusu Hüseyin Hüsnü B. 
İsparta mebusu İbrahim B. 
İsparta mebusu Mükerrcm B. 
Bir namzet yeri açıktır. 

KARS: 

Kars mebusu Baha Tali B. 
Kars mebusu Faik B. 
Zonguldak mcbusu Nazif B. 
Avukat Ömer Kamil B. 
Kahirc sefiri Muhittin Pş. 

KASTAMONU: 

Kastamonu mebusu Refik B. 
Kastamonu mebusu Ali Rıza B. 
Kastamonu mebusu Hasan Fehmi B. 
Kastamonu mebusu Velet B. 

Yozgat mebusu Tahsin B. 
Daday kazası Bağlısamancık köyünden çiftçi 
Halil B. 
Bir namzet yeri açıktır. 

KAYSERİ: 

Kayseri mebusu Ahmet Hilmi B. 
Kayseri mebusu Re.şit B. 
Kayseri Baro reisi Sait Azmi B. 
İki namzet yeri açıktır. 

KIRKLARELİ: 

Kırklareli mebusu Dr. Fuat B. 
Kırklareli mebusu Memet Nahit B. 
Kır klareli mebusu Şev ket B. 

KIRŞEHİR: 

Kırşehir mebusu Hazim B. 

Kırşehir mebusu Lıitfi Müfit B. 
Kırşehirde çiftçi Ahmetoğlu Serdar B. 

KOCAELİ: 

Kocaeli ınebusu İbrahim Süreyya B. 
Kocaeli mebusu Kemalettin B. 
Kocaeli mebusu Ragıp B. 
Kocaeli mebusu Reşit Saffet B. 
Kocaeli mebusu SaHihattin B. 
İki namzet yeri açıktır. 

KONYA: 

Konya mebusu Ahmet Harndi B. 
Konya mebusu Kazım Hüsnü B. 
Konya mebusu Kemal Zaim B. 
Konya mebnsu Mustafa B. 
Konya mebusu Naim Hazim B. 
Konya mebusu Tevfik Fikret B. 
Konya mebusu Refik B. 
Aksaray mebusu Kazım B. 
Sabık Türkocağı reisi Avukat Sırrı B. 
Hayıroğlu köyünden Nurullahzade çiftçi Mus
ta.fa Lutfi B. 
Bir namzet yeri açıktır. 

KÜTAHYA: 

Kü·tahya mebusu tbrahim B. 
Kütahya mebusu ve C. H. F. katibi umumisi 
Recep B. 
Bursa ınebusu Muhlis B. 
C. H. F. reisi Avukat Hakkı B. 
Ulu köyden Davutoğlu Ömer B. 
lkj namzet yeri açıktı·r. 

MALATYA: 

Malatya mebusu Abdülmuttalip B. 
Malatya mebusu Dr. Hilmi B. 
Malatya mebusu Başvekil İsmet Pş. 
Malatya mebusu Mahmut N ed im B. 
Malatya mebusu V asıf B. 
Haşim Beyzade çiftçi Talat B. 

MANİSA: 

Manisa mebusu Kani B. 
Manisa mebusu Mustafa Fevzi B. 
Manisa mebusu Osman B. 
Mardin mebusu Yakup Kadri B. 
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Cebelibereket mebusu Sabri B. 
İzmir ticaret odası katibi umumisi Turgut B. 
Esbak Adliye vekili avukat Refi!< Şevket B. 
Manisanın Sarrhanh kariyesinden Niflizade • 

Ordu İsmail B. 
Uyanış gazetesi sahibi ve matbaacı Ahmet İh
san B. 

çiftçi Halil B. RİZE : 
Bir namzet yeri açıktır. 

MARAŞ: 

Maraş mebusu Abdülkadir B. 
Maraş mebusu Memet B. 
Maraş mebusu Mitat B. 
Mardin ıhebusu Nuri B. 

MARDİN: 

Mardin mebusu Aıbdürrezzak B. 
Mardin mebusu Ali Rıza B. 
Mardin mebusu İrfan Ferit B. 

MERSİN: 

Urfa mebusu Ferit Celal B. 
C. H. F. merkez kaza reisi Süleyman Fikri B. 
Mersin vilayet encümeni daıimi aza sı Harndi B. 

MUGLA: 

Dahiliye vekili ve Muğla mebusu Şükrü Ka
ya B. 
Muğla mebusu Yunus Nadi B. 
Muğla me"busu Nuri B. 
C. H. F. reisi Dr. Hüseyin A vni B. 

MUŞ: 

Muş mebusu Muhittin Nami B. 
Kocaeli mebusu Kılrcoğlu Hakkı B. 
Sabık Türkocakları müfett işi Hasan Reşit B. 

NİGDE: 

Niğde mebusu Faik B. 
Niğde mebusu Halit B. 
Kimyager muallim Ahmet Vefik B. 
Bir namzet yeri açıktır. 

ORDU: 

Ordu mebusu Harndi B! 
Ordu mebusu Recai B. 
Ordu mebusu Şevket B. 

Rize mebsuu Akif B. 
Rize mebusu Ali B. 
Rize ınebusu Atıf B. 
Rize mebusu Esat B. 
Rize mebusu Fuat B. 
Rize mebusn Hasan Cavit B. 

SAMSUN: 

Samsun mcbusu Dr. Asım B. 
Samsun ınebusu Etem B. 
Çarşambalı Hacı Yunuszade çift~i Memet B. 
C. H. F. Vilayet reisi Emin B. 
İki namzet yeri a~ıktır. 

SHRT: 

Siirt mebusu Halil Hulki B. 
Siirt ıncbusu Mahmut B. 

SİNOP: 

Sinop mebusu Recep Zühtü B. 
Adliyc vekili ve Sinop mcbusu Yusuf Kemal B . 
Stvas mebusu İbrahim Alaettin B. 
Bil' namzet yeri açıktır. 

SIVAS: 

Sıvas mebusu Necmettin Sadık B. 
Sıvas mebnsu Rahmi B. 
Sıvas mebusu Rasim B. 
Sıvas mebusu Remzi B. 
Sıvas mebnsu Şemsettin B. 
Sıvas mebusu Ziyaettin B. 
R afik kazasınrn Öğnevıit kariyesinden Zor Ab
basoğullarrnclan çiftçi Memetoğlu İsınail B. 

ŞEBİN KARARİSAR: 

i)elıin Karahisar mebusu İsınail B. 
Ankara hukuk mektebi profesörlerinden Sadri 
Maksudi B. 
Muhtelit mahkeme Türk ajanı Vasfi Raşit B. 

TEKİRDAG: 

Tekirdağ mebusu Celal Nuri B. 
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Tekirdağ ıııebusu ve C. H. F. gurup reis vekili Urfa mebusu Mahmut B, 
Cemil B. Urfa mebusu Refet B. 
Tekirdağ mebusn Faik B. 
Bir namzet yeri açıktır. V AN: 

TOKAT: 

T·okat mebusu Bekir Lfıtfi B. 
Tokat mebusu Mustafa Vasfi B. 
Tokat mebusu Süreyya Tevfik B. 
Konya mebusu Hüsnü B. 
Muhtelit mahkeme Türk ajanı Nazım B. 

TRABZON: 

Trabzon mcbusu ve B. M. M. reis vekili Hasan B. 
Trabzon .mebusu N ebizade Hamdi B. 
Trabzon mebusu Süleyman Sırrı B. 
Trbazon mebusu Daniş B. 
Gümüşane mebusu Halil Nihat B. 
Sofuzade marangoz Hakkı B. 
Vakfıkebirli avukat Raif B. 

URFA: 

Urfa :ınebusn Ali Saip B. 
Urfa mebusu Dr. Refet B. 

V an m eb us u Hakkı B. 
Van mebusu Münip B. 

YOZGAT: 

Yozgat mebusu A vni B. 
Yozgat mebusu Harndi B. 
Yozgat mebusu Süleyman Sırrı B. 
Belediye ve umumi meclis azasından Erzurum
luoğlu A vni B. 
Umumi meclis azasından Boğazlıyanlı Ahmet 
Cevdet B. 

ZONGULDAK: 

Zonguldak mebusu Celal Sahir B. 
Zonguldak mebusu Halil B. 
Zonguldak mebusu Ragıp B. 
Zonguldak mebusu Rifat B. 
Maden köınürü işleri şirketinden Taşhancı oca
ğından amele başçavuşu Bağlıklı Hasan B. 
Kozlu şirketinde arnele Başçavuşu Esat B. 

Yukarıdaki cetvelde görüldüğü üzere, 22 inühap dairesinde aşağıda gösterilen 30 namzetlik 
yeri, miistakilleıı mebus olmak İstiyenler için, açık bırakılmıştır: 

ı - Adana 
ı - Afyon Karahisar 
ı- Aksaray 
ı -Antalya 
ı - Aydın 

ı - Balı:kesir 

ı -Bolu 
ı - Burdıur 

ı - Bursa 
4 - İstanbul 
2- İzmir 

15 

ı5 

ı - Isparta 
ı - Kastamonu 
2 -Kayseri 
2 - Kocaeli 
ı- Konya 
2- Kütahya 
ı -Manisa 
ı- Niğde 

2- Samsun 
ı- Sinop 
ı - Tekirdağ 

30 
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Bu münhal ınebusluklar için, isimleri aşağrda yazılı, cemaıı 194 zat namzetliklerini koymuşlardı: 

ADANA: 

Avukat Ahm€t Sabih 

Abdülcebbar 
Hacıseyitzade Bekir Sıtkı 
Rasihzade Halil 
Sinan 

AFYON KARARİSAR: 

Arahacızade Salih Talat 
Etemzade Memet Necip 
Memet Rifat 
Mollazade Cemal 

AKSARAY: 

Altıbuçukzade Memet 
İsmail 
Memet Rifat 
Mustafa 

Mustafa Reşat 
Nisarizade Rıza 

ANTALYA: 

Alaiyeli Hacı Nurioğlu Arif Rüştü 
Hilmi 
Kemalılı Ali Uğuz 
Kemalılızade Alioğlu Rıza 

AYDIN: 

Dr. Ekrem Vassaf 
Necmettin 
Şerif 

BALIKESİR: 

Ahmet Cevdet 
.Ahmet Edip 
Ali Hayri 

Dr. Ahmet Hüseyin 
Emin Vedat 
Enver İsmet 

B. 

» 

» 

» 

» 

(Cürnhuriyet Halk Fırkasına mensup iken istifa 
ile Serbest Fırkaya intisap etmiş ve Yeni Adana 
gazetesinde Fırka aleyhine neşriyatta bulun
muştur.) 

Ko·za tüccarı (Ser.bestçi) 
Çiftçi » 
Tüccar » 
Akşehir kaymakarnı 

B. Tüccar 
» . Avukat 
» » 

» Elektrik mühendisi (mebus) 

B. 

» 

, 
» 

B. 

B. 

B. 

» 
» 
» 

Tüccar 
» 

Serbestçi iken Cümhuriyet Halk Fırkasma inti
sap etmiştir. (Avukat) 
Bünyan Hukuk Hakimi 
Bir çok zaman vilayet mutemetliğinde bulunmuş
tur. (mebus) 

Tütün inhisarı memurlarmdan 
Kaş hakimi 
(Serbestçi) 
Çiftçi 

Avukat 
Ticaret odası katibi 

Balıkesirde mukim 
Balrkesirde mukim 
l\fütekait erkanı harbiye kaymakamı 
Üsküdarda muıkjm 

Avukat (Ser.bestçi) 
Edremit elektirik müessesesi müdürü (mebus) 



Eşref Sami 
Gürcü Tevfik 
Hasan Ferit 
Hasan Hadi 
Hüseyin Hilmi (Hacımecitzade) 
Naci 
Nazım 

Vedat Hilmi 

BOLU: 

Ali 
Hafız Tayyar 
·Memet Şevki 
Memet Vasfi 
Rif at 
Zihni 

BURDUR: 

Ali Rıza 
Enver 

BURSA: 

Asaf 
Dr. Münür Halil 
İhsan Celal 
Necip 
Rüştü 

Sı d dık 

İSTANBUL: 

Adil Süleyman 
Ahmet Azmi 
Ali Galip 
Ali Rıza 
Ali Seydi 
Arif Feyzi 
Arif Oruç 

As af 
ÜzeyirAvni 
Bahri Reis 
Besim Şerif 
Cemal Uğuz 
Cemal Nusrat 

Ce mil 
Faik Ali 
Fethi 
Feridun Fikri 
Galip Kemali 
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B. Balıkesir ikinci noteri 
» Avukat (Serbestçi) 
:. Sabık Balıkesir darülmuallimin müdürü 
~ Mühendis 
» Bolu orman şirketi fen müdürü 
> Arzuhalcı 

> Muallim (Serbestçi) 
> ''Ses, gazetesi başmuharriri 

B. 

B. 

B. 

B. 
» 

» 
» 
» 

» 

> 

» 
» 

» 
» 
» 

Pş! 
B. 

» 
» 

» 

Sabık Bolu maarif müdürü 
Esbak mebus ve müftü 
Adapazarı avukatlarından 

Esbak mebuslardan 

Sabık Sakızadası kumandanı 

Keşan ceza hakimi 
Demir ticarethanesi sahibi 

Avukat (Serbestçi) 
» 

Konserve fabrikası müdürü (Ser·bestçi) 
Kocaeli ilk tedrisat müfettişi 
Fabrikator (mebns) 

Seyrisefain Moda vapuru makinisti 
Çanakkalede mukim 
Avukat 
Doktor 
Sabık valilerden 
28 inci ilk mektep muallimi 

Konsolitçi 

Tuz imalathanesi sahi·hi 
Avukat 
( Serbestçi ) 
Tütün tüccarı 

Esbak şehremini 
Esbak valilerden 
Mütekaidinden (Serbestçi) 
Avukat - sabık Dersim mebusu 
Esbak M-oskova sefiri (Serhestçi) 



Gayretli Ali Galip 
Güneş Necmi 
HalilMitat 
Halim 
Halit Cemal 
Hasan 
Hasan Cemal 

Hasan Tosun 
Hidayet 
Hulusi 
Hüseyin Avni 
Hüseyin Cahit 
İsmail Şefik 
Kazım Karabekir 

Kenan Ömer 
Lutfi 
M em et 
Memet Hayri 
Memet Hulusi 
Memet Salih 
Muharrem 

Naşit 

Osman 
Raşit 

Refet 
Refik İsmail 
Rüştü 

M. Remzi 
Sadullah İzzet 
Sait 
Sami 

Sudi 
Süleyman 
V ah it 
Ziya Molla 
Zülıtü 

İZMİR: 

Abdullah Abidin 
Ahmet Hakkı 
Alemdarzade Lutfi 
Dr. Mustafa Ali 
Dr. Suat 
Emin Aslan 
Halit T·evfik 

Ham di 
Hasan Reşat 
Hidayet Keşfi 
Huliisi 
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B. 
» 
» 
:. 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

Pş. 

B. 
» 

» 
» 

» 
:. 

» 

» 

» 

» 
Pş. 

B. 
» 
» 

» 

» 

:. 

» 

B. 
» 

:. 
» 

» 

» 
» 

İmralı Adası sahibi 
Muharrir ve iktısatçı 
Çiftlik sahibi 
"Hoşgör" gazetesi sahibi 
Eczacı deposu sahibi 
Arneleden 

Mütekait erkanı harp miralayı 
( Serbestçi ) 
''Sehat, mobilye fabrikası sahibi 
Zürra 
Bayazıtta '' Zevk pastan esi, sahibi 
Zürradan 

Avukat 
Y efa ınektebi muallimi 
Mütekait binbaşı - müskirat inhisarında 
Mütekait jandarma binbaşısı 
Tüccardan 
Ayakkabıcılar cemiyeti reisi 
Dalgıç ve siingercilik mütehassısı 

Telgraf memurluğundan mütekait 
Madeni eşya miitehassısr 
Avukat 

Sabık mebuslardan 
Tüfekçi 
Avukat 
Siivari yüzbıışılrğrndan mütekait 
Terlikçi 
Muhasip 

LB.zistan sabık mebusu 
Kunduracılar cemiyeti sabık reisi 
Hayvan borsa komiseri 

Tiifekçilikten mütekait 

«Yen i Asır» gazetesi muharriri 
Diş tabibi (Seı,bestçi) 

( SrrbPst~ i ) 

Avukat (ı:lcrbestç i) 

İhtiyat zabiti 
Avukat 

lhtiyat zabiti 



Hüsnü 

İsmail Hakkı 
M em et 
N azmi 
N urullah 

Ümer Fuat 
Raif Nezih 
Refik Şevket 

Yusuf Ziya 
Zihni 

ISPARTA: 

Ankaralı Talat 
Hüseyin A vni 
Muhtar 

Mustafa 
Osman Nuri 

KASTAMONU: 

Dr. Suat 
İ zzet 

KAYSERİ: 

Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Hasan Hadi 

İmamzade Ömer Mümtaz 
Karabeyoğullarından Şaban 

Mustafa Sabri 
Osman 

Ümeroğlu Hüseyin 
Reşat 

Ziya 

KOCAELİ: 

Ali 
Bahri Doğan 
Dr. Celal 
Dr. !zzet Fikri 
Halil Hikmet 

Hilmi Coşkun 
İsmail Fuat 
Moralızade Mustafa 
Murat 

Salih Zeki 
Seyit Ahmet 
Suat 
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B. Kitapçr (mebus) 

» Mütckait asker 
Ef. Menemende zürradan 
B. "Halit Bey melı;tebi, muallimleriııclen 
» 

» Avukat 
't "'filki, gazetesi sahibi 
:. Diş tabibi 

» Sürmelizade müskirat fabrikatoru 
» Esbak Bolu belediye reisi 

B. 

» 
» 

B. 

B. 
» 

» 
» 

B. 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Serbest fLrka erkanından 
Ankara avukatlarmdan 
Eski Siverek kadrsr 

!mar muhasebe müdürü 
Çorlu mahkeme reisi 

Sabık Kastamonu mebusu (mebus) 
Avukat 

Avukat (mebus) 
(Mebus) 
Mühendis 

( Sl'rbestQi ) 
Eski muallim rasat memuru 
İstanbul liman ve elektrik şirketi müfettişi 
İncesuda muallim 

Avukat ve çiftçi 
İlk ınektep muallimi 
Bünyanda avukat 

İzmit mebusu (mebus) 
İstanbul Ali iktrsat ve ticaret reisi 
Mü tekait 
( Serbestçi ) 
Gebze - İktısat muallimi 

Adapazarmda muallim 
Fuat Paşazade 

( Scrbestçi ) 

Avukat ( Seı-bcstçi ) 
Adapazarmda avukat 
Esbak İzmit mutasarrıfr 



KONYA: 

Abdullah 
Cevdet Tahir 

Haydar 
Hulki 

İhsan 
Mı"thlis 

Rasiıh 

Ziyaettin 

KÜTAHYA: 

Acemzade Mustafa 
Alaettin 

Ali Rıza 
Dr. operatör Nedim 
EsfendiyarQğlu Arif B. 

HacıaliQğlu Raif 
Halil 
Helvacızade Mustafa 
Hilmi Aziz 

ıMahmut Kamil 
Mustafa Hikmet 
Mustafa Bacak 

Remızi 

Şakir 

Tevfik 

MANİSA: 

A vranosoğlu Haydar 
Dr. Ali İsmail 
Dr. Şükrü 
Kemal Cevdet 

Mustafa Muharrem 
Ümer Lütfi 
Sıtkı Şükrü 

Nİ(JDE: 

Galip 

Mustafa Hilmi 

Suat 

SAMSUN: 

Bekir 

Salih 
Yelkencizade Rifat 
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B. 
» 

» 
» 

B. 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

B. 
» 

» 
» 

» 

» 

B. 
» 

B. 
» 

Ef. 

Sirkecide halk arnbarı müdürü 
Mecidiyezade 

Ziraat mütehassıslarından (mebus) 
Avukat 

Mütekait erkanı harp kaymakamı 
Esba:k Konya belediye reisi - Eskişehirde mu
aHim 
Sultaniye kazasında 

''Halk Sesi, gazetesi muharrirlerinden 

Uşak belediye reisi 

Diş taıbibi 

Tavşanlı belediye reisi 

Esbak Kütahya belediye reisi - Eczacı 

Müteahhit - Eczacı 

Yüzbaşıoğlu - tütün fabrikasında ambar memuru 

U şakta avukat 
Hakini 
Bursa lisesi fizik muallimi (mebus) 

Alaşehirli 

Avukat 

İzmir esnaf ve ahali bankası meclisi idare reisi 
Alaşehirli - Çiftçi 
Baytar 

Niğde mebusu (mebus) 

Esbak mebuslardan - serbestçi - avukat 

Şeyhülislam HayruHalı Efendizade 

Yüzbaşızade 

Mütekait yüzbaşı 



SİNOP: 

Mahmut CelaJettin 
Reşat 

TEK!RDAO: 

Cafer Tayyar 
Dr. Behçet 
Rahmi 
Rüştü 

Zati 
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B. 

Pş. 

B. 

Avukat- sabık istinaf reisi 
İstanbul ınıntakası ziraat müdürü 

Tekirdağ zahire borsası komiseri 
Keşanlr 

Bunlardan maada, münhal bırakılınıyan Elaziz, Uakftri ve Yozgat vilayctlerindcıı, sırası 

met Hüseyin (Abdülkahaağazade Sait Efendioğlu), Ali (Beytişebap talısildan) ve Mesut 
hesap memuru) Beyler de müstakillen namzetliklerini koymuşlardı. 

ilr, Mc
(llıtiyat 

Nihayet, 24 nisan 1931 cuma günü memleketin her tarafında yapılan intihabat neticesinde: 

1 - Amasya, Ankara, Artvin, Bayazıt, Bilecik, Cebelibereket, Çanakkale, Çankırı, Çorum, De
nizli, Diyarbekir, Edirne, Elaziz, Erzincan. Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, Giresun, Gümü
şane, Hakarj, İçel , Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Maraş, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, 
Ordu, Rize, Siirt, Sıvas, Şebin Karahisar, Tokat, Trabzon, Urfa, Van, Yozgat, Zonguldak vilayet
lerinde müntehibisaniler reylerini müttefikan C. H. F. namzetlerine vermişlerdi. 

2 - Müstakil namzet intihap edilmek üzere mebus yerleri boş bırakılan intihap dairelerinden 
İstanbul, Samsun ve Tekirdağ vilayetleri müntehibi sanileri C. H. Fırkasınca gösterilen namzetlere · 
müttefikan rey vermişler ve nıüstakil olarak namzetliğini lQoyan zevattan hiç biııine rey vermemiş
lerdi. 

3 - Müstakil namzet intihap edilmek üzere mebus yerleri boş bırakılan diğer intihap dairelerinde 
.ise neticeler aşağıdaki şekillerde taayyün et mişti: 

a - (Adana): Geçen Mccli::ıtc Mersin mcbusu bulunan Ali Münif B. yekCmu 391 olan reylerden 
226 sını almıştı. 

b - (Afyon Karahisar) : Vilayetin 533 rcyindcn 171 reyini Afyonlu Mollazade Cemal B. almıştı. 
c - (Aksaray) : Nisarizadc Rıza B. 307 rcydcn 112 sini almıştı. 
d - (Antalya): Avukat Nurnan B. 483 rcydcıı 380 nini almıştı. 
c - (Aydın) : Şahinzade Fuat B. 482 rcyden 290 mm almıştı. 
f - (Balıkesir): Elektirik mühendisi Eııver B. 903 reyden 282 sini almışti. 

g - (Bolıı) : Müstakil me b us için boş bırakılan yere, İstanbuldan da intihap olunan Salalı Cimcoz 
B. seçilmişti. 

h - (Burdur) : Boş bırakılan mclınsluk yerine Kütahyadan dahi seçilen C. l'ı'L F. Katiılıi urouroisi 
Recep B. intihap olunmuştı.ı. 

ı - (Bursa) : İpekçi ve tohumcu Rüştü B. nisbeten fazla rcy kazanmıştı. 
j - (İzmir) : Eski Meclisi Mebusan reisi Halil B. 40 ve kitapçr Hüsnü B. 20 rey almışlardı. 
k - (Isparta) : Kemal Turan B. 356 reydcn 228 ini almıştı. 
l - (Kastamonu) : Esbak ınebus Dr. Suat Beye 572 reydcıı 498 i verilmişti. 
m- (Kayseri ) : Develi sabık belediye reisi Coşkun Osman B. 196 ve Avukat Ahmet Tevfik B. 

149 reyi almışlardı. Vilayetin reyleri yekılnu G13 tü. 

n - (Kocaeli) : Eski mebuslardan Sırrı B. 461 ve Ali B. 456 r eyle intihap olunmuşlardı. 
o - (Konya) : Eski mebuslardan Haydar B. 499 reyle intihap olunmuştu. 
p - (Kütahya) : Uşak belediye reisi Alaettin B. 267 ve Tavşanlı belediye reisi Halil B. 198 
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r ey almı~la r idi İ ·~wdc kendi intihap claireler iı nle belcd1yc reisi olduklarmdan kanun ınucibince inti
haplan nıııtcb cr sayılamryaeağından Uşaldr B ::ıca kzade :Mustafa B. 96, Bursa lisesi muallimlerinden 
Simavlr '1\:Yl'ik B. 91 r eyle, kazanmrş addolıınınw;;h r ı 1 r. 

r - (i\lanisa ): Bo:;; bırakilan mebusluk yeı·iııc, r. T r. l n ! ~ <ıdan dahi intihap edilmiş olan Başvckil 

İsmet P<ışa seçilmişti. 
s - ( ' i ğde) : Sabık ınobus Ualip B. 360 reydcn 121 iııi almıştr. 

ş - (S iııoıı ) : Boyvatlr IInlılsi B., vilayctiıı rcylcri yekunu olan 372 den 134 ünü almıştı. 

4 - Ü~ünrü madde de zikredilen 22 vilayet te da h i boş bırakılanlardan gayri mebusluk yerlerine 
C: H. F. ca gösterilen namzetler iııtihap olunmuşlardı. 

Yan i ( '. J.I. F. narnzedi olarak 287 ve müstakil olarak ta 20 zat intilıap edilmiş bulunuyorlardı. 
Bolu, Burdur ve Manisadan da intilıap edilmiş olan Salalı Cimcoz ve Recep Beylerle İsmet Paşa 

sıras i l c 1stanbul , Kütahya ve J\'Ialatya mcbusluklarrnı tercih etmiş bulunduklarından (3); İstanbul, 
Samsun, Tekirdağdan müstakillerdeıı de kimse inti Itap olunmadığı için de (7) ; ki ceman 10 meb
usluk münhaldi. 

BiHHı a.ra bn münhaller için C. H. F. tarafından namzet gösterilmesi fırka. riyaset divamnca 
karara bağlandığrndan atideki zevatın da : 

Bolu 
Burdur 
İstanbul 

Manisa 
Samsun 

Tekirdağ 

İsınail Hakkı B. ( İzmir orman müfettişi ) 
Halit B. (Eski Kars ınelmsu) 
Alaettin Cemil B. 
Mitat B. (Orman müfettişi umumisi) 
Sadettin Riza B. 
Ziyaettin B. (Sabık İstanbul mebusu) 
Dr. Saim B. (Sabık Manisa ınebusu) 
Aziz Hızır B. 
Ziihtü B. (Sabık Konya mebusu) 
l\Iahmut Rasim B. 

İntihabile C. H . F. na mensup olan ınebusların adedi 297 ye baliğ olmuştu. 

Bundan ınaacla Kütahyadan intihap edilmiş olan Mustafa Bacak ve Tevfik Beylerin mebus intihap 
edilmeleri, « bir zatın ınebusliuğunun kabul veya redeli hususu sırf Meclisi Aliye ait hukuk cümle
sinden bulunduğın » c1hetle gayri ıkanuni görülmüş olmaıkla, evvelce ekseriyetle intihap edilmiş olan 
Alaettin ve Hal.il Beylerin .intiıhap maz;batalarnıın berayi tetkik Meclisi Aliye gönderıilmelerine 

karar verilmişti. Bilahare Alaettin ve Halil Beylerin müntehiıbi sani intihabına başlanınıazdan iki 
ay evvel belediye riyasetinden istifa etmiş olmadıkları cihetten mazbatalarırun reddine 20 haziran 
1931 de karar verilmiş olmakla bunların yerine: 

Rasim B. 
~[cnı ct B. 

(Sabık Bilecik mebusu) 
(Sabık İskan müdiri umumisi ) 

1ııtihabı snretile C. H. F. na mensup ınebus adeeli 299 a yükselmiş ve müstakillerin miktarı da 
18 e inmiştir . [1] 

Istifa etmiş olan, l\Iaııisa mcbusu Halil Nifli Beyin yerine de Tahir Hey seçilmiştir. 

[ 1 J Bunlardan bi ı· kısnıı sonnıdan, C. H. F. na iUihcık etmişti·r. «Fıı-kalar» bahsine bakınız ! 
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N etieel u 

Üçüncü devrede melıus yekunu olan 316 dan 9 münlıal tenzil edildikten sonra baki kal~n 307 me-
bustan 231 i, dördüncü devrede dahi mebus intihap edilmiş ve 76 sı bu defa Fnıkaca namzet gösteril-
meıniştir. Aşağıdaki cetvel bu zeyatın isimlerini gösterir: 

Uçüncü devrede mebus iken dördüncü devrede tekrar intibap edilmiyenler (76) 

Adana Kadri B. Gir~un Tahir B. 
Kemal :. 

Gümüşane Ali Fethi :t 

Afyon Karahisar Musa Kazım :t İstanbul Dr. Nurettin Ali :t 

Aksaray Neşet 
Hamdullah Snphi :t 

:t 
Hüseyin » 

Ankara İhsan » Tevfik Kamil » 

·sami » 
İzmir Ahmet Enver .. » 

Talat » 
Hüseyin » 

Antalya Ahmet Saki » Isparta Hakim Rıza » 
Hasan Sıtkı » 

Süleyman Şevket » Kars Ağaoğlu Ahmet » 

Dr. Sadrettin :. 
Aydın Mi tat » 

Kastamonu Cemal » 
Balıkesir Emin » Memet Fuat » 

l<..,ahrettin » 
Memet Akif » Kayseri Dr. Bürhanettiıı » 

Sadık » Dr. Halit » 

Hasan Ferit » 
Bayazıt Şefi k » 

Kocaeli İbrahim » 
Bilecik As af » 

Konya Fnat » 
Bitlis İlyas Sami » 

Muhittin Kütahya ,. Cevdet » » ,. 

İsmail Hakkı » 
Burdur Salih Vahit » Niyazi Asrın » 

Bursa Ahmet 1\'[üııir Nuri » » 
Seni h Ra gıp » » 

Dr. Şefik Lutfi » Malatya Dr. Fa.zıl Berki » 

Ce beli bereket Ali Rıza ) Manisa Ak if :t 

Çanakkale Menıet 
Bahri » 

::. 
Kemal :t 

Çorum Ziya » Mi tat ::. 

Diyarbekir İshak Refet » Maraş Behçet ::. 

Riiştü ::. 
Mersin Hakkı » 

Elaziz Nakyettin » Muğla Ali Nazmi » 

Erzurum 'I' alısin » Ordu Hasan Fahri » 

Gazi Antep Ali Cenaııi » Samsun Avni » 

Ferit » Nusrat Sadullah » 
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Sinop Refik !smail B. !Trabzon Abdullah B. 

Şebiıı Karahisar MemetEmin Ali Becil ~ » 
ı Tevfik » Arif » 

Tokat Hüseyin Hüsnü » 
Şefi k » 

Şevki » Zonguldak Hüsnü » 

Dördüncü devrede mebus intihap olunan 317 zattan 231 i, üçüncü denede dahi mebus olup 86 sı bu 
defa intihap olunmuşlardır. 

Balada maruz 231 zattan 202 si, yine eski intilıap dairelerinden seçilmişler, 29 unun ise intihap 
daireleri değiştirilmiştir. lHüşarüleyhimin isimlerini gösteren cetveller aşağıya derco1unmuştur: 

Adana 

Afyon Karahisar 

Aksaray 

Amasya 

Ankara 

Antalya 

Artvin 

Aydın 

Balıkesir 

Bayazrt 

Yine eski dairelerinden intihap olunanlar (202) · 

Hilmi B. 
Zamir B. 

Ali B. 
Haydar B. 
!zzet B. 
!zzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Besim Atalay B. 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Asım B. 
MemetAli B, 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Kazım Pş. 

:\1emet Cavit B. 

Bayraktaroğlu Halit B. 
İlısan B. 

Bilecik 

Bolu 

Burdur 

Bursa 

Cebelibereket 

Çanakkale 

Çankırı 

f'orum 

Denizli 

İbrahim B. 

Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemi! B. 
Şükrü B. 

Miustafa Şeref B. 

Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Naci Pş. 

Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Dr. :Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Dr. Kazım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
l\la~har l\iüfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 
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Diyarbekir Kazım Pş . 1 Isparta Eüseyin Hüsnü B. 

Zekiii B. İbrahim B. 

Edirne Faik B. 
Mükerrem B. 

Hasan Hayri B. Kars Baba '!'ali B. 

Şakir B. Faik B. 

Elaziz Ahmet Saffet B. Kastamonu Ali Rıza B. 

Fazıl Ahmet B. Hasan Fehmi B. 

Hasan Tahsin B. Refik B. 

Hüseyin B. Velet B. 

Erzincan Abdülhak B. Kayseri Ahmet Hilmi B. 

Aziz Samih B. Reşit B. 

Saffet B. Kırklareli Dr. Fuat B. 

Erzurum Asım B. l\'Iemet Nahit B. 

Aziz B. Şevket B. 

Dr. Ahmet F·ikri B. Kırşehir Hazim B. 
Nafi Atuf B. Lutfi Müfit B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. Kocaeli İbrahim Süreyya B. 

Kemalettin B. 
Eskişehir Emin B! Raıgıp B. 
Gazi Antep Ahmet Remzi B. Reşit Saffet B. 

Kılıç Ali B. Salahattin B. 
Reşit B. Konya Ahmet Hamdi B. 
Şahin B. Kazım Hüsnü B. 

Giresun Hakkı Tarık B. Kemal Zaim B. 

Kazım B. Mustafa B. 
" 1 ~ ~ ... ; • Şevket B. Naim Hazim B. . ' 

Refik B. 
Gümüşane Hasan F ehmi B. 'Pevfik Fikret B. 

Şevket B. 

HakAri İbrahim B. 
Kütahya tbrahim B. 

Recep B. 
İ çel Emin B. 

Malatya Abdülmuttalip B. 
Hakkı B. 

Dr. Hilmi B. 
İst.anbul Alıdülhak Harnit B. lsmet Pş. 

Akçnraoğlu Yusuf B. Mahmut Nedim B. 
Ahmet Hamdi B. Vasıf B. 
Ahmet Rasim B. 

Manisa Dr. Saim B. 
Dr. Refik B. 
Ziyaettin B. 

Kiı.ni B. 
Mustafa Fevzi B. 

İzmir Dr. Tevfik Rüştü B. Osman B. 
Kamil B. 

Maı·aş Abdülkadir B. 
Mah1111ut CeHH B. 
Mahmut Esat B. 

Memet B. 

Mustafa Rahmi B. 
Mitat B. 

Osmanzade Harndi B. Mardin Abdürrezzak B. 
Saracoğlu Şükrü B. Ali Rıza B. 
Vasıf B. İrfan Ferit B. 



Muğla 

Muş 

Niğde 

Ordu 

Ri·ze 

.Samsun 

Siirt 

Sinop 

Sıvas 

Adana 

Aksaray 

Ankara 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 

Burdur 

Bursa 

Çanakkale 
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Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Şebin Karahisar 
Muhittin Nami B. 

Tekirdağ 

Faik B. 
Galip B. 
HaJit B. 

Tokat 
Harndi B. 
!smail B. 
Recai B. 

Trabzon 
Şevket B. 

Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Urfa 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Dr. Asım B . 
Van 

Etem B. 

. Halil Hulki B. 
Yozgat 

Mahmut B. 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Zonguldak 
Necmettin Sadrk B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

İntihap daireleri değişenler (29) 

Ali Münif B. (Mersin) 

Yaşar B. (Manisa ) 

Yahya Galip B. (Krı·şe

hir) 

Hacim Muhittin B. (Kır

şehir) 

Sali.h B. (Yozgat) 

Diyarbekir 

Erzurum 

Giresun 

Oümüşane 

İstanibul Hayrettİn B. (Balıkesir) 

Halit B. (Kars) Kars 

Emin Fikri ·B. (Aydm ) 

Osman Niyazi B. 
kesir) 

Kastamon n 
(Balı-

Konya 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

İsmail B. 

CeHH Nuri B. 
Cemil B. 
:f'aik B. 

Bekir Lütfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Daniş B. 
Hasan B. 
N ebizade Harndi B 
Süleyman Sırrı B. 

Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Hakkı B. 
M:ünip B . 

A vni Doğan B. 
Harndi B. 
Siileyman Sırrı B. 

Celal Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Zeki Mesut B. (Edirne ) 

Dr. Hakıkı Şinasi Pş. (İs

tanbul ) 

İhsan B. (İstanbul) 

Münir B. (İzmir) 

Edip Servet B. (İstanbul) 

Ali Rıına B. (Samsun) 

Memet Nazif B. (Zongul

dak) 

Tahsin B. (Yozgat) 

Kazım B. (Aksaray) 
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Manisa M em et Sa b ri B. (Cebel i- Muş Kılrcoğlu Hakkı B. (Ko-
bereket) ca eli) 
Yakup Kadri B. (Mar- Samsun Zühtü B. (Konya) 
din ) 

Sinop İbrahim Alaettin B. (Sı-

Maraş Nuri B. (Mardin ) v:ıs) 

Mersin Perit Celal B. (Urfa) Tokat Hüsnü B. (Konya) 

Trabzon Halil Nihat B. (Giresun) 

Adana 

Dördüncü devrede intihap olunup üçüncü devrede [1] mebus olmıyanlar (86) 

Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 

Aksaray 

Ankara 

Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

B ayazıt 

Bolu 

Bursa 

Cebelibereket 

Çorum 

Diyarbekir 

Edi me 

Mollaoğlu Cemal B. 

Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Eşref B. 
Hasan Y a.kup B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Enver B. 
İbrahim Yöriik B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
V asfi M em et B. 

Übeydullah B. 

İsmail Hakkı B. 

Dr. GaJjp B. 
Dr. Rasiın Ferit B. 
Rüştü B. 

Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Bekir Karameınet B. 
Nabi Rıza B. 

Zülfü B. 

Şeref B. 

• 
II. devrede Balıke~ir mebusu idi. 

I. devrede mebus idi. 

İstanbul Meclisinde mebus idi. 

I. ve Il. devrelerde mebus idi. 

I. devrede ıneıbus idi. 

{1} -Bu zevcıttan evvelcc ı11ebusl1ık etmiş olanların isimle1'i yanında mcş·r1ıhcıt veı·ilmiştir. Şirndiye 
kadaı· hiç melnıs olmıyanlanıı adedi 75 tir , 



Elaziıı 

Eskişehir 

İstanbul 

İzmir 

Isparta 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kırşehir 

Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Mersin 

Muğla 

l\Iuş 

• 

Memduh Şevket B. 

AlioğLu Ahmet B. 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Alaettin Cemi! B. 
Halil Etem B. 
Harndi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salalı Ciımcoz B. 
Yaşar B. 

Halil B! 

Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

Kemal Turan B. 

Muhittin Pş. 

Ömer Kamil B. 

Dr. Suat B. 

Halil B. 

Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Serdar Ahmet B. 

Ali B. 
Sırrı B. 

Haydar B. 

Mustafa Lutfi B. 
Sırrı B. 

Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Talat Haşim B. 

Refik Şev.ket B. 
Tahir B. 
~·nrgut B. 

Harndi B. 
f.,i.ıleyman Fikri B. 

lk Hüseyin Avni B. 

Hasan Heşit B. 
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İstanıbul Meclisinde mebus idi. 

İstanbul Meclisinde Reislik ve defatic nazırlık 
etmiştir. 

I. devrede mebus irli. 

I. devrede mebus idi. 

I. devrede mebus idi. 

I. devrede mebus idi. 



Niğde 

Ordu 

Samsun 

Sinop 

Şebin Karahisar 

Tekirdağ 

Tokat 

Traıbzon 

Yozgat 

Zonguldak 

Ahmet Vefik B. 

Ahmet İhsan B. 

Aziz Hrzrr B. 
Emin B. 
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Memet Hacıyunus B. 

Hulusi B. 

İsmail :M:emet B. 

Sadri Maksudi B. 
Vasfi Ra-şit B. 

l\Iahmnt Rasim B. 

Nazım B. 

Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Ahmet A vni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Esat B. 
Hasan B. 

İnühabatm ııcticclenınesini müteakıp Cümlıuriyct Halk Fırkası umumi reısı Gazi Mustafa Kc
mal Ha.zrctlcri, 27 nisan 1931 de, millete şu beyannameyi ncşir buyurmuşlardı : 

'' Türkiye Buyük Millet Meclisinin yenilenen intihabatı münasebetile C. H. Fırkasmın tatbik 
edeceği esaslan ana çizgilerile büyük milletime arzetmiştim. Mebus intihabının taayyün eden ne
ticesi; şahsıının ve fırkaının milli itimada mazhariyeti yolundaki itikadıını kuvvetle teyit etti. Bu 
netice üzerine bütün vatandaşiara teşekkür borcumu öderneğe müsa.raat ederim ·ve yeni seçilen me
bus arkada.şlarnnla birlikte gösterilen itimada liyakat kesbetmek igiıı bütün kuvvetinlizi sarfedece
ğimizi efkan umumiyeye arzeylerim. '' 

C. H. F. Umumi Reisi 
Gazi Jtııstafa Kernal 

Yine nisanın 28 inde ise, Tür.kiye Büyük Millet Meclisi riyasetinden atideki tebliğ: 

İntihabatı hitam bulan dördüncü Büyük Millet Meclisini, teşkilatı esasiye kanununun 19 ve 25 
inci maddel.eri alıkamma tevfikan 4 mayıs 1931 tarihinde fevkalade olarak içtimaa dav.et ve azayi ki
ramın yevmi mezkurde Ankarada bulunmalanın riea ederim efendim. 

Tiiı·kiye Büyük Mület Meclisi Rei:si 
J((izım 

neşredilmiş ve mayıs 1931 de Meclis Katibi umumiliğinin aşağıdaki arizası intişar etmiştir: 

'' Meclisi Alinin yarın saat on dörtte açılınası Ri yaseti Celilece münasip görülmüştür, keyfiyet 
tebliğ olunur ef.endim. , 



2- Azayı Kiramın intihap daireleri sırasına göre isimleri, 

muhtasar tercümei halleri, mensup oldukları fırka ve en

cümenlerle bazı kanunlara verdikleri reyleri gösteren 

cetvel 

Millahaza 

ı - Bütün çalışinalara rağmen tercümei hallerin tamamen doğru ve noksansız olması muvaf
fakıyeti elde edilememiştir. 

Noksanlar ve yanlışlar, ihtar olunursa, gelecek YILLIK ta düzeltilir. 

2 - işaretler: 

K. 
R. 
+ 

Yok demektir. 
Kabul 
Ret 

)) 

Re ye iştirak edilmemiş olduğunu gösterir. 

Bir hanenin, yazısız ve işaretsiz, yani boş bırakılmış olması, o haneye ait hususta malumat 

elde edUernediğini gösterir. 

İ, İstanbul Meclisi Mebusanında azalık edilmiş olduğuna işarettir. 
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Bildiği diller 

Adana Ali M:ünif B. Y eğenagazade 

---- ----------
Adana Hilmi , Aliağazade 

--------
Adana Ömer Resul , Resuloğlu 

Adana 

Bodrum 

Tarsus 

1874 

-~ 

1884 

Yüksek 
Mülkiye 

Yüksek 
Mülkiye 

Framıızca, lngiliz<'e 

Fransızca, Rumca 

--- --ı ~-

1 8 9 4 Orta ziraı:ı.t ameliyat 
mPktcbi 

---- ı~ - ·- ·- - · ı-~-

Ad an.. Zamir , .Aynkoğ1u Adana 

1 

ı Myon K. Ali , Şerifzade Afyon K. 

ı------- f- ------f----- -
.Afyon K. Haydar , E satefendizade Myon K. 

---- -~ ı-

Afyon K. Akosmanzade lzzeb Akosmanzade Afyon K. 

----- ------ ,_ _________ . ____ _ 
Alyon K. !zzet Ulvi Eskişehir 

l- - ------
l Afyon K. Mollaoğlu Cemal , Mollazadeler Afyon K. 

, __ _ 
--------

1 Afyon K . Ruşen Eşref , \ 'ni zoğ-l ıı [ ;ı t a ıılnıl 

.Aksaray Ahmet Süreyya > Çavdaroğlu Smdırğı 

1889 

1878 

~--

1891 

1897 

1880 

1889 

1892 

1888 

Hı:snsi Almanca 

~~ ·~ --
Yüksek 
IIarJiyc 

Yilluek 
Mülkiye 

Yüksek ticaret 
İsviçr(de 

liıısu~i 

Yüksek 
Hukuk 

-

F'ranf> rzra, tn~ilizel' 

-----~-

FransrzPa, Arapça 

Fransızca, Almanra 

Fransızca 

Yüksek Fransızca 
Galatasaray vt Edebi-

yat faküHesi 

Yüks~ 
Hukuk: 

-·-----" 
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İlıtisası Eserleri 

İdare 

!dare 

- -~-

Çiftçi 

Ziraat 

--.. --- --~---

Aı;kerlik 

1ktısat ,teı·biye 

ilmi rütbeleri 

Evli olup olma-

dığı ve kaç Çfr intitaptan evvel son memuri

cuğu bulunduğu yet reya meslek ve meşguliyeti 

Evli - üç çoculı Adan belediye reisi 

....!. c<! 
o~ 
o.!:: 
::ı'-

c,6'o 
QJ -.- ..... <"O 

C. H.F. 

Mensup oldu
ğu encümen 

Dahiliye 

c Vl 
QJ ::ı 

:ı:: .o 
32 Cl) ::ı 
ns E •o.o 
> ·- ::ı 
QJı-."':1 

Z cu
.0 o 

1, III, IV 

--~-- --- ___ ., ________ . --
Evli- iki çocuk C'. H . F . Adana mıntakası mü- C. H . F. 

fettişi 
Nafıa n-kiJi 1, III, IV 

Bazı kanunlara ver
dikleri reyler - --

Tu l liıı i rıl ıi-
sa r·ı 1931 \1ır :ı ıtıı> ıp 

lı ıı t ~··· \ ı• ı· gr:<ı 
k ıı ııııın ı lcı ıı ıı ıııı 

+ + 

+ K. 

- -·- --- ·----- - ---ı-------4 ----f------+----
Evli - üç çocuk Çiftçili: C.H. F. Dahiliye IV + + 

------- --------- ----1---------
Ziraat "1::\ ticaret C.H.F. 

---·- --~--·---------------- ------
Evli -bir çocuk Azrelik nıntakası kumandanı . C. H. F. 

Miralay 

İktısat I, II, III, 
IV 

+ K. 

---- --- -~-----ı----- -
BütG<' I, II, III, 

IV 
K. K. 

---- - ··------------+ -----r---~----•,- - - -~- -----+- _1 

Evli . iki çocuk Erzurummaarif emini C. II. F. Maarif III, IV K. K. ı 

-- 1-~------ .~ ------+------ı---- ı --
- Evli -bir çocuk Tüccar, mbus C. ll. F. İktısat III, IV ~ + Tiearet 

.1\faari f, 
(lar.r tecilik 

Ziraat ve ticaret 

Türk vezni, 

Son mektuplar 

-------
Evli· üç çocuk l\Iaari f nl• lrti kulemi mıı hsns 

nüidürü 

Evli .Afyon Karai.sar elektrik mües
sesesi müuüıi 

C.H.F. 

C. H. F . 

_ _______ , ________ --------~-·------
Maarif II, III, IV K. K. 

D. l\Iuhasebat IV K. --;.-1 
Edebiyat 

-ı-

l- Diyorlar ki, 2- İki saltanat 
arasında, 3 - Geçmiş günler, 
4 - Tevfik Fikret, 5 - İstikilll yo. 
lunda, 6- Arılrklar, 7- Damla 
damla, 8- Mustafa Kemal ile 
mülakat, 9 - Boğaziçi. 

--- -
Evli - ~ocuksuz 

·-+---·--+------+----ı-----+---
lstanbul mualln ve yüksek baytar, 
Galatasaray li~si edebiyat, Türkçe, 
Fransızca munimi. 

Hukuk 

Terciimeler 
10 • Andersen masalları, ll -

Çoban şürleri (Virgilius), 12-
Fransada ad dillere takaddüm 
rden lehçenin turani rnt'nşei 
( Leon kahün ), 13. Napoleon 
(Em.il Ludvig), 14- Ademoğlu 
(Em.il Ludvig). 

----ı·--:-----

C. II. F. 

g\'li- üç çocuk Avukatlık 
- -- ---- ---

C.H.F. 

Divan katibi II, Ili, IV + + 

----
Bütçe n,ıv K. K. 

l_ 
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Aksaray Rıza Nisari > Alibaşoğlu 

Aksaray Yaşar 

Am88yıı. Esat Şirvanizade 

ı __ 
- - --' 

l ı 
Am as~ 

] ı 
İsmail Halcin :. Mumcu'oğlu 

i_ ------~ ı-·--- ~----

ı 

Amasya \i af iz 

--- ı-~---

Ankara .\li :. Kütükçüoğlu 

Ankara Eşref Y üt.ua~ızadı· 

------r--- ---------
Ankara 

----
Ankara 

Gazi Mustafa Kemal 
Pş. 

Halit Ferit B. 

ı-

Mıhçroğlu 

Doğduğu yt:r 

Aksaray 

Turgutlu 

·-

Am:myn 

Amasya 

Amasya 

An kar :ı 

Selanik 

Kastamonu 

Tahsil i Bildiği diller 

1882 Rüştiye 

İlıtisası 

Ziraat ve tica
ret 

. 
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Eserleri 

ı 8 8 Q Yüksek I•'ransızca, Almanca Ziraat Tııpral; 

1882 

1879 

1879 

- ~ 

1864 

1883 

1880 

--
1869 

J lıılkalı t.iı·aHt w ı\1-

rıııı ııyıırla 

YUksek 
Mülkiye 

Fransızca, lngilizrı • ldarri mülkiyı• 
Errnenicı· 

Bazı l'dı•lıi parçaları mat
buJur. 

- ı -

Yilksek 
Mülkiye 

Rü~iye 

Rüştıye 

ldııdl 

Yüksı·k 

Erkfı.ıır harbiyl' 

Ort& 

ı --

Alrıı:ılll'U 

FrarısızC'a 

İd. n n~ 
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-- -

. 

H.eisieiimhur Hz. Nutuk 
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,ıı.at 

--

. ı -- -

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- İntihıptan evvel son memuri

ilmi rütbeleri cuğu bulunduğ'J yet v-ya meslek ve meşguliyeti 

ı - - -

E\'li - Ü<; ç;ıH•uh Ticare ve ziraat 

Mensup 

olduğu 

fırka 

Müstakil 

-~---

Mütlcrria z l':l ilt ıılıf'ı11i ;.i ııııııııııi..;i C. II. F. 

Mensup oldu

ğu encüınen 

- -- -

Bazı kanunlara ver
dikleri reyler 

------- -- - ---- -----
IV + + 

------- ------ı-----

lktısat Il, I II, IV K. K. 

1 

- r- ---

Evli - iki çocuk Rize m tt asarrıfı C. H. F. l>;ıhili.n 

---------
II, III, IV K. 

-ı 
K. 

~ __ __; 

Evli - iki çocuk Amasya valisi c. ll. I+'. T>ahiliyı• 1, III, IY K. K. 

~ --·- -------· ı-- -
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-- ~-------t·--- -- ------- ---------
Evli- al tr çoc·uk Ankara hl~diye reisi C. H. F. D. :\Tııhn.sı h:ıt II, III, IV + + 
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Dul 

------------- ~--------~-------~-------
Imalatı lıaı-lye fişı·k falırikasnı- c. n. P. 
l1a u st alıaşı 

lktısaı IV + + 

:t Ordu nıüftt il?i 

Ticaret 

-~--------1--------- ~--------
'.H.F. 

RPis n· 

-1--~---~-------ı------

1. I, II, 
III, IV 

+ + 

hamisi ı 
·-- - ------~------------~ı ~-----~-------- --------

c. H. F. M. H. Tı•tkikı III,IV + + 
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Allkara Hasan ) ııkııı• n. Y ;ı k ıılıuğu l l;ı ı· ı Keskin 18<)2 tık - Çiftçilik - - Evli Çift· ilik C. H . F. - IV + ı K. 
1• 

Aıtkara ~lusl i lıittiıı • \ lJd n 1- Kasabağ lu Ankara 1805 ll k - Çiftçilik - - E\'li- bir ~~n:ıık ()iftçlik C. II. F . Dııhiliyl' IV + K. 
1 lah :. 
ı 

·~ 1--· ı 

Ankara Rif at » B ıı 1:.! ıı ı·lı ı nğ' lt ı Ankara 1878 Riiştiye - Bankacılık - - Edi - ::wkiz ı:u - Ankaa Ziraat bankası müdür- C. H . F. l\l. n. Tt>tkild III,IV + + 
cuk lüğü 

, Ankara Ş ak ir » Kınacızadı ~ Aııkara 1R7S Rüştiye - Ticaret - - E\ li - ııl ll (\0 · .\ıı kan tieıırd utlnsı l'l' isi C. ll. F. :'IL n . Tl•tkiki I ,II,III, + + 
ı 

. 
c·uk IV 

ı 

Ankara Cnınıi Sinanzade İ stanbul 1874 Orta Fran~ızC'a 1\Iali - EYIİ - iki t~OC'Uk Ankara valisi C. H . F. Bütı;l' I,II,III, + + ' 
Yahya Galip , - ı 

IV 

ı 

· Antalya Dr. Cemal , Tnl'lıaııoğl u fst aııbul 1885 }üksek Fraıısızra Operatör - - Edi - ıliiı·t ı:n - 'rababet c. n. F. K J. :\fıı:nı·ııl'l III ,IV + + 
Tb b iye euk 

1 
ı 

Antalya Dr. ~azifi ~erif , Kaft anağasıuğl ıı ll ursa 1802 Yilksek Fransızra Tababet ('üm lı n ri ye•! iıı nimc·llL·ı·i - E\'li - lıl'::; c:oı·nk Bursa beldiye reisi C. II. F. ~afıa IV + K. 
Tıbbiyc Kurt ulan nıillı•t. kurulan 

devlet 

Antalya Haydar » - .Aııtalya 189 1 Yüksek - II nkukçuluk - - E \'1 i - ii~ ı;ıwıık Avukatlık C. H. F. Adi iye IV + + 
Hukuk . 

ı 

1 Antalya Nurnan ) II ar·ıınnsnznrh· lhradi 1890 Yülcsek - Ilukuk - - g\'li - bı·~ ~o(·ıık Avukatlık C. ll . F. Atlli~·e IV + + 
H ukuk 

f-· ı 
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ı 

Antalya H:ı .... ılı B. Şatıroğlu Al;,seki 188'3 Arapça Hukuk ve içti- - - Edi - ııltı ı:ıwıık Antalya mecisi umumi azasr C. II. r'. Dahili~·· I,II,III, + + ı 
(';ııııiiilı~lıı · ı· maiyat IV ı 

ll - - So · C. = - ·- - - - ~- · J 
ı-- - - - - - -



i ismi Aile ismi Doğduğu yer 

::ı 
>b.o 
::ı 

-:::1 -ı>:ır,-
0 ·;:::: 
C.!! Talısili Di!Jiği Jiller ihtisas ı 

3 5 '1/ 4 

Eserleri 

Evli olup alına-
dığı ve kaç ço- İntilaptan evvel son memuri

i Imi rütbeleri cuğıı hıılunJuğu yeL•eya meslek ve meşguliyeti 

Mensup 
olduğu 

fırka 

Mensup oldu

ğu encüınen 

Bazı kanunlara ver
dikleri reyler 

Tiitiiu iıılıi-
sarı 1931 ~1uıımele 

lıutı;r- VPJ'ıtisi 
ı i ııtilıap dairesi kaıı111111 ı.uııuıı11 

----------~----------~r---~-------f--------~~---T,------------~--·----------~---------~---------------+--------~--------~~---------------~------~--------~------~----~------
1 

.\rt,·iıı .\sım B. _ ı ı ;iıı·ılt'~ 188 ·1 'iikso·k Jo'l'ıııısı.t.ı·ıı Gazetecilik, me- MnlCınıalı kaııııııiyr, ıısulü ı - E \'li- lıiı· ı:onık (laz·tl•ı·i ı {'.ll. ]•'. 1 T. l~sasiyı · , IIT. IY + K. 
' ·ll · saili maliye ve .ıliı ;ıyı• iktısadiye, talim takrir n ki1alwt, miitc-

' -------------t-----------------t-----------------ır-------------;------l!----------------1r-----------------r---ve __ t_er_b_iy_e ____ t-a-ı1_J_iı_n_ı_ı·_k_tı~·ı _ı_k_iı_n~p-la_ı_·ı---lr------------1-------------+--------------------------+-------~------------~--------~--------ı-------- i 
. \rı \·iıı ..\!ı~met .\li ı iaııizaclt> ~t·lüııik 

1 

1 .\ydın Adıı:.ııı . \yolııı 

1880 

18()l) 

Yiiksı·k 

IlıırhiJ e 

Oı·ıa 

• \ rıeı·ikaıı Koli d 

Askerlik E\'li- tliirt c:ıwuk B:ığe. tütüneü C. H. F. D. ::'ıfulınsL·lıııt III, IY K. K. 

1 ıııri lizı·ı• Çifl~ilik C. H. F. TV K . K. 

------------~--------------+---------------+---·--------4-----~--------------~----------~---+--------~~------------------T-----------4------------r----------------------~------~-----------+------~~------+-------
Dr~ ..\[azlınr 1 I :II'Tlllı nı o 1 E 1'. oğlıı . \ydın 18 87 

1 

1 .\yılrn I 1 ;ıı·rıııı·Jılt'1 :ıg·ııcıglıı 1893 

Yüksl'k 
Tıp 

'iikı;ı ·k 

'J'ıbhiye 

Fnırısızra 

Fraıı<>rzı·a 

Tababd 

Doktorluk 

E\'1 i . iiı: r:ocıık 1 hı k to luk, ~iftçilik C. II. F. T. Esasi~·~· I, + + 
II, III. I\' 

Tıbbi', i~l i ınal ını·,·zıılartla \1 iiılvl'l'is nıua E\'li- iiı: ı:orıık S('l;i?.iı.·i ııııılıll'lit 1iıli ıııiiha- C. II. lı'. R. 1. ::'ıltıa\'L 'lll'1 ll, IIT . J\' + + 
!) l'SC'l'İ \ l\l'l111'. \'İ lll ılt·k konisyonu 1'iirk muralıhıı!lı 

1 

ı 
·----------+------------------+-----------------r----------r----4·-----------T------------~-------------r------------------r----------~--------4--------------------·--+------+---------+-------+----~------- l 
.\yı]ın Fuat Şıılıin :)ah i n ağaoğullan 

1 .\ nlın 
ı • Tahsin ı\linKaoğlu 

.\yılın 1883 

KatL•riıı 18ü5 

\'ül\'<L'k 
Halkalı ziranı 

Hii~tiyc 

1\iı·:ız f'ı·awnzı·a 

Rıırnra 

Ziraat, bir par
~a iktısac.1iyat 

IJarc 

Evli- yı·di r,:oenk ( '. ll. F .\yLlın J'ırka tL·~kiltı1ı 

E\ li- Jıiı· çocuk Ziraat 

C. ll. l•'. lktısa t 

(' . li . :F' T. Esasiy,• 

I\' K. K. 

I, II. III. + + 
IV 

+ 

1 

------~------~---------+------~--+-------4--------+------~----·-----+------+------4-------------·--~--~------~--~--~---l 
Yiiksı·k 

Mülkiye 
C'. H. F. T. Esn iyt• II, III, 

IV 
+ İ dare Bal ıkPsir Ali Şuuri J [o~afı;ıoğlu Bnlıkı·sir 18QO Jo'rnıısızra E, li . ül: ~ol'lık Bnlya kaytıakamı 

K. 
----------r------------1-------------+--·------~~---r----~------4---------~--+-~------~--------------~~--------+-----·~--~-------------------~----~----------r-----~------~-----

K. .\ Jınanrıı E\·! i- lıir çocıık Edı·l·mit ell'ıtrik müdürü ~Iü .. takii Mali?(' 
l\1. ::\Hidafuıı 

IV 
Balıkesir Enwr B. Bu;uk~ıoKltı f:iri1 1896 Alınan yüksek 

miilıendis mcktPhi 
~!akine ve elek
trik mühenJisi 

+ ı ------------4-----------------+---·--------------~-----------4------r-----------------~---------·------~------------~--------------------~~-----------+------------+----------~_.----------~-------r------------+--------+--------+--------
l'şak ı 8 8 ı Y ii ~sC' k F nııısızr-a t ılare 1 I üuawıııligfı· ya\isi C.H.F. Dahiliye ı, ı, n,m, 

IV 
+ Harim ~1ulıittin :. Karamaııoğln F.vli 

~~ ülkiye : 

1 



i ııtilıap dairesi is ın i Aile isıııi Doğuuğu yer ralısili HilJ.iği J.illı·r 

! lttlıkı·sir llmı!ıiın Yiirük B. Yüı·iikuğlıı Bı ıl ı kı·-:iı· ı 877 1 ılaıli 

-------J----------t----------+--·- -- --~-t----t-----------1-------------
l~nı:ıiJ Hakkı t • z:tıııı·a ı·şıl wğlu ı ... ı.ııılıııl 1 888 Yiiks"k J•'l':ııı-.;rzc·:ı., Aı·apı;a, 

• \ ı·ı·ıııı·ı· 1 " 1 >:ıı·ült'üıııııı l'ılı·lıiyat 

~~~bı •si 

352,5 

i Jıtisası [ser leri 

Ti(·tı ıd 1 ,. zirant 

:'di11i t.ıı·ilı Karesi tarihçesi, Karesi me
şahiri, mektep salııamesi, Ana
dolu kitabeleri, Kütahya şehri, 
Sıvas şehri (müşterek) v. s. 

r:vli olup olma- l\\ensup 
dığı ve kaç ço- İnilıaptaıı evvel son ıııeıııııri- olduğu 

İlın i r['ıtbeleri cuğu bulunduğu ye1 vey::ı. meslek ve mrşguliyeti fırka 

E1·li. diiı·t ı:ıwuk )ll'·kı•z knzu~ı fır],a rt•isi n• l'll· l ('.H. li'. 
<·iiıll'ıı az:ısı 

Mensup oldu

ğu encümen 

:\I. H. Tl'lkiki 1, 

-----------r------------4--------------------------4---------i-----------·---~------------------------

ı;;, li- iki ı;u<·uk ('.Il. f.'. D. :.\Iulımwlıııt 

1-------+-----------t---·--------t-----·---·-t---- -- --------1--- -----·--
' 

ı----- ---r----- - - -- -- - -- ---------+-------·-·- -----------------------+------+-----------11-------~-----+----"--

' Halrkı•sir hiızıın P~. . \ı pıığl u KiiJıriilii 1880 Yiiksl'k 1 'raıı..;rzl':t :\lı ı· li~ Tiı·isi ITz. 
E rktııı i lı arlı i yı' 

-------~-------------r--·------------·--~·-------1-~---- ----------- ·+------------ ---- ------
Bıılıkı•siı· :\lı·mı·t (':n·it B. Eıııiı·:ılınıt·ılı~ğlıı Biiı·lı:ıııiyP 1880 1 lı ı sıısi Zi mn t ,.,. ı iraret 

1 

1 

l --------f--------------+--------------1~--·-----4 - - .----·----- ------·-----4---------- -~------
Halıkı•-;ir :\Iıızaffl'r » nnılns ı St) ı Bı·z:wı ııwkll'lıi Fı·aıı->ııra f.:rzncr 

Kolırılıı kıınınnılam C. H . !·' I, II, IH, 
IY 

+ + 

-·------ -+---~------ ·- ---------~--t-----t--·--------t--------ı-------+-----

E\'li- altı r:oeuk ZL·ytm·ilik n <ınlıııneuluk C. H.P. ~r. rı. Tl'lkiıki rı, ı ır. n- K. K. 

--------- +----------·- -----+-----ı--------;-----;-----+-----

g\·li. iki ~cıruk Brzııcılık C. II. F. S. 1. :.'lftHIYPilPt IV K. K. 

------'-~!-----------+------ ---- -- r------1--·-----·- -- -------~-- -·-·------ı -----------+------4- --- -- -----------t-~---1-·-------ı------i-----+-----

' Ralık• ·->i r p, rtı'\' F,tr~i Eıı;inğlu BalrkL•sir ı 8lJ:l Tiı•nret Bdi. bir ı;of'ıık Yai! Y• salJtın tienrcti \'.H. F. IV K. K. i 
ı 

--------+-----------ı--------- -ı- -- ---- ----------· ------- --~- --- ---------- - -------~--ı-------f--- -------1-------t-- ·----+---- 1 

Bnlrkr~ir Y:ısfi :\fı•nıı•t ı~ 1 faıılııığ-lıı llaıı• lı nna 1892 Yüksek 
1 fııLı ık 

'.--------1------ ---f--------- 1---·------ı- --~-t---------- -
1 Bayaztt Bayraktaroğlu Halit ~ f\;ıyraklııı·~ı[dıı ı.~ıııiı · 1892 y iib;ı·k 

lf: ıl'!ıiy·· 

Adli.rı •.·ilik 1 '. l f. F . Aılliye IY K K 

-------t-------·------1----·----t--- - -----~----------t-----+--------ı---- - -
.bh ı·lik L'. II. I<,. (t. A.) III, lV K. K. 

-------t·---------+---------- -·--------~--------,__ ___ f---- ---- - ------i 
1 Ihyazrt 
1 

Yiilowk 
1 l~ıkı ık 

----------- --- -------+-- - . -- ·- - - ------t--------+---- -ı------+----... 
1878 - liııkıık Ihıl - üı: ı;!H·IIk .-}\"lı katlık • lklı•diye azalığı ı'. TL F. )[uliyl' III. TV K. K 

ÜlıeyLlullah ~--------~-----------~-----------4-----------t- ----- ------r-~----4----------------~----·-- ;---------------~-----------+---------+-----------------·---+--·----·----------~ı------~----~-----
~ Il :ıtilııı~lıı Lııiı· 1857 )lı ·dıı l'ı:ı: 'iZr·a, lııgilizı·ı', .\l;ıtlllınt nıiiıill'· Biı· ı;ıık - H. ·kiir Rı·~·oğ lıı L'\]ı•ıınıı· nll'nınru ('.II. F. fl:ıynzıt 

1'ılılıi~ ı ıh· ;ı !'iL'rıı· .\t·eıııt'(', Aı·ııpça :.;ip!Pı·iıııkıı ııııı

allim 

Arzuhal ı, n· + 





intihap dairesi İsmi Aile ismi Doğduğu yer 

Burdur :Mustafa Şeref B. Burdur 

---------- --~----------------r--------------

Bursa 

Bursa 

Bursa 

fo

Bursa 

Burıı& 

As af Bursa 

- ----------- - - ---- 1-

Bakteriyolok Refik ~ İstanbul 

-- ----- ı-

Dr. Galip Kahramanoğlu 

~---------t--------

Dr. Rasim Ferit » 1\ :1 t i lı ni! lıı Trablusgarp 

----------ı- - -- --·----- ---· - -
Emin Fikri Alpoğlu Manastır 

------ -·-ı-

Tahsili Bildiği diller 

1884 Yüksek Fransııca 

Hukuk, Paı·is hukuk 

. -- ~------

1873 

~--

1893 

1888 

1884 

fakültesi 

Yüksek 
li ukuk 

-

-------
Yüksek 
Tıp 

Yüksek 
Tıp 

Yüksek 
Tıp 

Yüksek 
Harbiye 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

- ----
Fransızca 

Fransızca 

Hıırsa Avl'ıoğlu Karaferye ı 8 7 4 Yüksek 
IIarbiye 

Fransızca, Almanca 

--

ihtisas ı 

rı ukuk ve ikti
sat 

322,'7 

Eserleri 

- - ----- -----

Evli olup olma-
dığı ve kaç ço- İntiha>tan evvel son memuri

ilmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet vıya meslek ve meşguliyeti 

Müderris Edi Loınn konfernnsıııda müşavir 

·------- - --~ 

Menswp 
olduğu 

fırka 

C. H. F. 

Mensup oldu
ğu encümen 

ı:: ., 
(I.J ::ı 

!::.O -- ~ .!ıl: s ;:ı 
~ ıO, 

-- ;:ı (I.Jı..ı::;ı 

Z (I.J
.0 o 

İktısat vekili 1, 
I, II, III, 

IV 

Bazı kanunlara ver
dikleri reyler ---

Tıilüıı ırılıi-
saı•ı 1931 :\Jıı :ı ııwll' 

lılil~" \l'l"j.(ll'l 
kaouııu J;ııııuıııı 

+ + 

--~---------
Adli ve idari Bekfir .\nl,nn 1stinaf mahkemesi reisi C. H. F . T. Esasiye I, II, III, 

IV 
+ + 

Hıfzıssrhha, beşert 
ve hayvan} bakteri
yoloji ve sair has· 
tahklar 

-------
Bakteriyoloji, tetkikat ve 
ihtiraata ait neşriyat (Av
rupada neşrolunmuştur) 

Müderris Evli -altı çocuk İstanbd hıfzıssıhha müessesesi 
müdür\ ve Tıp fakültesi bakte
riyoloji müderrisi 

C. H . F . S. !. Muavcıwt III, IV K. K. 

- -----··-- ---------t-----t--------t--- - -------+-------
İç hastalrklarr 

ve zührcvi has
talıklar 

Cerrahlık Matbuatta müteaddit ma
kaleler 

--- --
Askerlik ve jan- Jandarma terbiyei askeri
clarınalık yesi, jandarma atış tarif

nameleri 

Askerlik ve mn
arif 

Almanca usulü müklleme, pi
yade keşif kollan, acemi efra
dm taliın ve terbiyesi, küçük 
zabitanm talim ve te11biyesi, 
küçük zabit :meseleleri 

ı------

- ı---~-~ 

Evli- iki ~oeuk C. H. F. Antalya vilayet idare 
hryet i ıcisi 

Evli- bir çocuk Ticaret 

Evli - dört çocuk İzmir jandarma kumandam 

Evli -iki çocuk İstanbul telefon şirketi idari mü
şnviri ve cemiyeti umumiyei be
lediye azası 

1-

. 

C. H. F. BütçC' IV K. + 

C. H. F. İktısat IV K. K. 
S. 1. Muavem·t 

- ---ı------t- - -ı----

C. II. F. Büt~e III, IV K. K. 

- ı -

C'. II . F . Maarif vekili III, IV K. + 

--t--------4···---- r--
Bursa Mustafa Fehmi :. Bülbülzade Karacabey 1869 Medreseden mücaz Türkçe, Arapça, Fa- Ulumu şarkıye Evli- iki çoca·~- Karacabey müftüsü C. H. F. II, III, 

IV 
K. K. 

---- f..._ __ _ 

Bursa Refet :. lbsilıı•l\•n ılizıu lı • Bursa 

~-------·--1---------------- ---t -- --
Bursa Rüştü ) Ripalıioğlu Vodina 

1880 

1892 

ve müci.z risi 

Yüksek 
Mülkiye 

--==· 

ScHinik ziraat mek
tebi - Bursa böcekçi

lik mektebi 

Fransızca 

Fransızca 

İdare 

lpckçilik 

.. - ____ ....._ ____ _ ------- ---·-t----- ~---------- 1-·----ı------t-
Evli- sekiz çocuk Adana valiliği C! H. F . Reis veh·lli 1, II, III, K. K. 

IV 

~-·---- ---·-·---- ·---- -- r---- -----
Evli- dört çocuk lpekböceği tohumu müstabsili ve Müstakil lt H. 

ipok mensucat fabrikacılığı 
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ihtisası Eserleri 

Evli olup olma-
dığı ve kaç ço- intihaptan evvel son memuri

ilmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 

Mensup 
olduğu 

fırka 

Mensup oldu
ğu encüınen 

ı:: lll 
GJ ::ı ::::.o 
·- a.J .!>ı: c ::ı 
al ı;; >0.0 
;;.. ·- ::ı 
QJ ı-. -o 
Z Q./

.0 o 

Bazı kanunlara ver
dikleri reyler 

J'liliin ırılıı-
sa rı 1931 .\lııa nı ele 

lı li 1\"~ v .. ı·gi~ı 
kaııııııu kaıııınıı 

·~----------+---------------~------------~-----------~----~----------·-----+--------------~-----------~------------------~--------~~--------~----------------------~------~-----------r----·---~------~------~· 
Cebelibereket Hasan Basri B. Kışhoğlu Maraş 1899 

- -- ----
Ce belibereket 

i---

İbrahim :. Murtazaoğlu Şebin Karahisa1· 1876 

-- - --1--

Cl•brliberckPt Naci Pş. Zııi roğulları 1\[anastır 1875 

._. ---- - ---1-
Çanakkale Osman Niyazi B. Burzuoğulları Gönen 1875 

-- --------- 1~ --
Çanakkale Samih Rifat :t - İstanbul 1875 

---------·--------·-·~ -- --
lrıegöl 

ı 

Çanakkale Şükrü 1882 

- -----·-r-- ~-------1- ----~~- ~ 
Çanakkale Ziya Gevher > Oevher İstanbul 1802 

Çarı.krrı Mustafa Abdülhnlik > lh·ııduzaık Yanya 1881 

---~--+---------·i 
Çankırı Rif at Saraeoğlu Çankırı 1880 

-------- ---- - - ---
Çankırı Talat !iaraçhacızade Çaııkırı 1 8 88 

lptidai 

---- -------~-
Yilksek 
Harbiye 

Yüksek 
Harbiye 

Yüksek 
Hukuk 

II nsusi 

Yüksek 
Mülkiye 

ı~-

Yüksek 
IIukuk 

Almanca, Fransızca 

·-~· ---~----

Fransızca, 

Acemce 

Fransızca 

Arapça, 

Fransız('a, !ngilizce 

Demirei ustah
ğı ve ziraat 

1 du re, askeriP-t 

----

.. ~, -----

Askcı-Jik 

Ad liye 

Endaht, fenni eslilıa, Ja
pon - Rus harbi, sevk ve 
idare, Tapsara 

İdare, muhar - Manzum ve mensur asarı 
rirlik vardır. 

İdare 

Gazetecilik, ma. 
liyı:ı ve ticaret 

Medaniyeti kadimenin .ze. 
vali 

----

f- -----

r --~---f 

Yük:·ll'k 
Mülkiye 

Ii'rnnsızeıı, Rumeıt, Mali ve idari 
1 ngilizee 

!ki evli - altı Mamure ikinci yol dairesinde C. H. F. D . .Muhasehat IV + K. 
çocuk ustabaşı 

----+-- -------·- ~ --f

IV 
-~--

Evli -altı Ç!lcu"ıt Ceyhan belediye reisi 

Evli- bir ÇOI'Uk 

Evli- beş çocnk 

Evli- üç çocuk 

Evli -üç çocıık 

Dul - iki çocuk 

Kolordu kumantlanı 

İzmir istinai müddciumumiliği 
başmuavini 

Maarif v('kaleti müsteşarı 

---- -
1\laı-uin mi.is!akil mulasıırrıfr 

Gazetecilik - ticaret 

Evli iki çocuk f:r.ıniı · \'ıılisi 

C. H. F. D. Muhasehat K. K. 

---- -+-----+---
c. n. F. M. Mudnfıııı III: IV K. K. 

·------~- -----r----------r----------·---------

i-

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

c. H. F. 

Adliye 

-
Kütüphane 

II, III, 
IV 

K. + 

-+---- +----·-ıt------

II, III 
IV 

+ + 

-+--·------+-·----· ı---·--......ı~---' 
Dahiliy" 

1--- -

Divan katibi 

II, III, 
IV 

K. + 

-- ----+·----
III, IV K. + 

- -----
c. n. F. :Mal iye vt·ki 1 i II, III, 

IV 
K. K. 

- ·- - --ı- . ------- -· - - ~- --t--- - . - ----~----""'+"--- -ıf----' 
Yüksek Fransızca Maarif 

Yüksek mualliın 
mektebi 

Y Lilnwk 
Darilllünun edebiyat 

ll U besi 

Fransızca, 

AI'I ' TIH'L' 

Arapça, Rı1rbiyat ve ta
rih ( maarif çi) 

-ı-------
Halk ııairlerinin şekil ve ne-
vi, Aşık dertli, Çunkırı şairle
ri, ve bir çok makalit. 

-~ 

Evli- dört çocuk Kayseri maarif müdürü C. H. F. D . .:'ıfubn.<ıt>hııt II, III, 
IV 

K. K. 

~ - --r--- -- -- ---·-- _.. f--.-- --- ~-- - ~f-----'+ ...... ---
Evli - çocuğu Bolu maarif müdürü C. H. F. 1\Iaarif II, III, K. K. 
yoktur. IV 

.- -= 
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:s 
ı bD 
:s 
-o 

Evli olup olma- Mensup 

olduğu 

fırka 

Bazı kanunlara ver-) 
dikleri reyler 

--------~~~---1 

intihap dairesi ismi Aile ismi Doğduğu yer 
ıtıo :::: 
o .... 
cı ..!!! Tahsili Bildiği diller ihtisas ı Eserleri 

dığı ve kaç ço- intihaptan evvel son memuri

ilmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 
Mensup oldu

ğu encüırıen 

'Tiıtıirı iıılıi- •

1 

~;ıı·ı IQJI ~ıu·ııııelı--
lııılı-ı· vt·rg:ı;i 

l;:ıııu'rııı kıııııııııı 1 

Çanları Ziya B. lsfPıııliyuroğl n Çankırı 1878 Orta Adli ye Evli- üç ÇO"tık ~Ic<'lisi umumi i viliiyet aznhğr C. H. F. 1\L II. Tc·tkiki I. Il II T. K. K. 
IV 

--------·----+-----------------~~----------·----·~------------4----~~--------------~-----------------~------ ---------------------------·-----------·--~-----------,-------------------------1--------4-----------~·--------4-------~~------

Çorum Bekir Karamemet > Karamcmetoğlu Sungur lu 1886 lptiuai Ziraat Evli- dört çocuk Çiftçilik C. H. F. IV + + 

-----------+---------ı---·--------- -- ----- ··+---ı------- -- f-·------- ··-------t------------ı-------------~----- --r-----------------+-------+----.,.----f--------1~----1-------

Çorum Dr. Mustafa. tstanhulluoğ-lu Çorum 

Çrırıım İsmail Kemal Alısarzade İskilip 

1878 

1874 

Y liluwk 
Tıbbiyc 

Fransızca 

--·---------- ------
Y'il ,,.k 
.Mülk iye 

Frnnsrzra 

' -------+---------ı---------·--, ______ - -- ----- ----
Çorum lsnı ut > EıııLiyao~lu Çorum 1877 Medt·csc ve rüştiye Farisi 

Tabahat 

--------11-----
İdare ve ziraat 

Evli· dört çocuk Afyon Karahisar askeri hasta- C. H. F. 
nesi sertabibi 

Bütçe I, II, III, 
IV 

K. K. 

-------+---------+-------~--------------~f-----ı----------t-----+----~---

Evli- iki çocuk Valilik C. H.F. Dahiliye II,JII,IY K. 

-----------------~~-------4---------~ ----------------~-----~---------~~-----~-----~~----
Mn liye Evli- üç çocuk Evkaf müdürlüğü C. H. F. Maliye 1, I, II, 

III, IV 
+ + 

--------+----------ı----------+--·--------ı----·-t--------·-ı ---------·- -
Çorurn M ün ir > Terzi Abdullahoğlu İskilip 1874 Yiiksck 

Hukuk 

Hukuk 
- ----------------~--------~------------ ~---------------------+--- --·-4-----------+-------~-----~-----K.-, Evli- dört çocuk Evkaf nezareti müsteşarr 

Avukatlık 

C. H.F. Adli ye t, IT. III, 
IV 

K. 

---·-----+-----------1-·---------4--·- ·----1-- ----- ------l----------1 --- ---ı--------------------+--------11--------------------+----+------~----4-------1-----
Çııı·aın !\ahi Rıza :. Zülfikaro~ln Çorum 1888 İptida1 Ziraat Evli -dört çocuk Çiftçilik C. H. F. IV K. K. 

------+----------+----------·-- 1- ---- ·---- ------ı - ----- -------f----·---- --·------- --------------------r------~---------+--------+-------~-------
Denizli J>r-. Kazım 

Deniili Emin Aslan 

:. Samanlıoğlu 

___ .~... , _ 

Tokatlıoğlu 

Denizli 

Sarayköy 

1891 YiikNPk 
Tıp fakültesi 

ı--~-·----
I 893 .\lnıı1 pl;y t· ;dı·aal 

mektebi alisi 

Fransızca 

- ı- ---
Fransızca 

Doktorluk 

--
Ziraat, bağcı-

lık 

Evli . ı;ocuğıı Denizli Hükumet tabibi 
yok 

C. H. F. S. 1. l\[uaveııct II, III, IV K. K. 

-----------·-----·~~----------~ - ----'- -----'-----~------+-----+-----~---
Evli Denizli ziraat mühendisi C. H. F. İktısat lll, IV + + 

' 

ı ; 

-------~------------+---------------~·-- --------~~-------------------- ··------------~---------~---------------"-+---------·-- '------------·~------------·---- ------~------+----------+----·----~--~-~------l Denidi Haydar Rilıştü , Ded~lıeyoğlu Gümüşane 188 5 Yiikıwk - Mnharrirlik, -- - I~ vi i · iiı; ~ıwuk İzmirde .Anadolu gazetesi sahip C. H. F. D. KittiLi II, III, IV ıl.. K. 
Hukuk matbaaeılık ve başmuharriri 

= 



intilıap dairesi İsmi Aile ismi Doğduğu yer 

1 Denizli Mazhar Müfit B. Nakiboğlu Denizli 

::ı 
>bD 
::ı 

-o .ı:: 
>bD ·-0 .... 
o~ 

1874 

Talısili 

Yüksek 
Mülkiye 

Bildiği diller İhtisası 

Fransızca İdare ve maliye 

352/ t o 

Eserleri 

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- intihaptan evvel son mf'muri
ilınl rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyrti 

Evli - üç ı_:ocnk Bitlis valisi 

Mensup oldu

ğu encümen 

C. H. F. M. H. Te1kikı I, II, lll, 
(mlirakıp) IV 

Bazı kanunlara ver- ·ı 
dikleri reyler 

ı---
Tiillııı ınlıı-
~al'ı 1931 \1u:ıuıııl!' 

hllll;P \'f'l'l!l~l 
k;ıııııııu l;:ııııııııı 

K. K. 

·------------~----------------+---------------~~-----------r-- --+------------1---- ------- -- o--------------'!-------+ ----------1·---------------------
Denizli Necip Ali > Küçük ağaoğlu 

[ Denizli Yusuf ., Başağazade 

Denizli 

Tiunaz · 
yelnv:ısr 

1892 Yüksek 
Hukuk 

1 8 7 9 II ukuktaıı clıliyetna

meli 

Fransrzcıı. 

11--------~---------------+-------------~--·------·---+------r----~~-~----- - --

C. H. F. Hukuk Edi - iki çocuk Eı:ınw kazn.<ıı müddciuınnmisi Kadm hukuku + İı.Jarc amiri II III IV 1 1 + 
Kütüphane 

-~ --- - --+-----------1-----·------t---------·-r- -----------------t------+-------·t-------+--------+-----
Ziraat, adiiye gv]j - altr r,o<'nh Ziraat, ticaret C. H. F. 

-----· --------------- -r----------·~----------- ----------~------·------~------~ 

I, II, III, 
IV 

K. K. 

-----------~-----r-----~-----
Di yarbekir Kazım Pş. İstanbul 1878 Yükseık 

Erkanı harbiye 
Frans1zca, Almanca Askerlik Evli - üç çocuk 8 inci fırka kumandanı C. H. F. M. }lüdnfaa III, IV K. K. 

ı Diyarbekir Zekıii B. Hacı Aaliağaoğlu Ay dm 1884 

ı 
Diyarbekir Zeki Mesut Aydın 1889 

-----1---
Yüksek 
Mülkiye 

Fransızca, Rusça 

----~- -
Yüksek 
Mülkiye 

Paris ulümu siyasiye 

Fransrzca, Almanca 

~ -D-iy-a-rb-ek-ir--+-Z-ülf-. -iı-. -----,-+-Z-ü-l.f-.üz-ad-e----+-Dı-·ya-r~e~ ~8 7~- --
İdaili 
-·--~------ ı-------

İngilizce 

l Edirne I•' aik Kultakkrranoğlu Eel i mc I 8 7 O 1Iuswı1 Prnmıızc•a 

- _______ .., __ _ 
---· --+-- ------------i----+- -----+-----+-----·----

lktrsadiyat Türkiyede idare teşkillltı Evli - dört çocuk. ~r os kova büyük elçisi 

Müderris Evli - bir çoeuk Mclctebi mülkiye müdürü 
--+--- - - - - --- -- - . -·--- . 

H kuk ve ın Matbuatta münteşir makale-
. ~mniye u ~i~ ler ve mülkiyede okuttuğu 
ıç 1 yasi ve hukuku düvel (forma halin-

ye de) 

C. H. F. :;\L U. n·kiU I, II, III, 
IV 

C. H. F. llar !ti~·p III, IV 

+ + 

+ + 

-------~·------------------- ------~----r --- -------+--------------------------+--------+------------;-------~~------;--------Çiftçilik Evli - üç çocuk Meclisi umumi azıısı C. H. F. 

---··-- ------r-------- __ ._ 
Ziraı:ı.t Pt•nn1 tckvin, meyve ağaç- - l•}vli - bir ç:ueuk Balı~c ve ziraat C. H. Jt'. 

ları, aşıcılık 

:Maliy(• 

J klıs:ıt 

ı 
I, II, IV 

ı 
I, II. III, IV 
1908 denbe· 
ri mebustur 

K. 

+ + 

1-------+-----------+--------·-!1---- .. ~ -r-- - -- ı- ----------f·------- -------~~~------------~-----------T- -------t------t-----
Edirne Hasan Hayri İstanbul 1 8 8 O 

-------------~----------------+----------------+---
Kesebiroğlu 

1 

Edirne Şakir Köprülü 

J 
1891 

Yüksek 
Hukuk 

Yüksek 
Mülkiye 

1 

Fransızca 

Fransızca 

- -

Hukuk Bekar Avukatlık C. H. F. AdH.vc III, IV + + 

İdare ve maliye 
---------ı------+- ---ı--

Evli · üç çocuk Edirue valisi C. H. F. + Dütc;" ll, III, IV K. 

= 



1 

1 İntilıap dairesi is m i ;\ile ismi Doğduğu yl'!· 

Edirne ~!'lt i n. Oruçpaşaoğlu Edirne 1874 

Talı s i 1 i 

Yüksek 
Hukuk 

BilJiği diller i lıti sas ı 

Frnn~ızc·a, 

Aet>nıre 

Arapc;a, Türk tarih ve 
u ili 

352, ı ı 

[ser leri 

II ukukn esasiy(•, C' eza ha
kim \ ' C anılmtlurına, Ha-

llıııi rütbeleri 

E\'li olup olma-

dığı ve kaç ço- irıtihaptan evvel son memuri

cuğ-u bulunduğu yet wya meslek ve nıeşguliyeti 

Edi- bir ı;;ocuk Avukat 

Mensup 

olduğu 

fırka 

C. H. F. 

Mımsup oldu
ğu encünıen 

AJl ıye I, IV 

-~ ~ ~ 

Bazı kanunlara ver-
dikleri reyler 1 

Tutıııı ııılıı-
qı•ı 1931 \ltı:tiii"IP 

lınl t ,~ 't~r·~ 1~1 

kaııuıııı kıııııırııı 

K. 

-------- -t---------t-llı.'ılı.ı.P. Ye millet, Dilim""i""'z,_t---------- ------- ______ --------------
-----;------------ --------,---------;-------~ 

Elılziz 1staııhııl 

--·------·---+-------------~---------------

1878 Y ii luwk 
BalıriyP 

- ----- -

ln~ilizı·r .• \lııınıwn Bn1ıl'i_,,. Hnrbi umumiyc ail bazı ha
tıratı « Cümhuriyet > guzete
sinde intiş:ır etmiştir. 

Edı - ~nC'uk.snz Eı·kaııı hnı·biyei bahriye re isi C. H. F. ::\f. ::\Hidnfna lU, I\' i· K. 

------------- ------ı--------- r----------ı-------------
---t---------ıı-- ---r------1---~ 

Elaziz Fazı] Alımı·t » - lstunhııl ı 884 Bt·cıiL· lilıı·p des sı·i-
1 ('IH'Ps pol itiqnrs t•l 

Fnınsız<•a, ln J,l'ilizeP Etlehiy:ıt Ye 1 !'!'- Terbiyeye dair, Divan~ei Fa
zı!, Harman sonu, Kırpıntı, 
Şeytan diyor ki, Tarih dersi lıiye ile .ııın:ıı·if 

1 -------t- ---------t----------~1-- -------t----- ıııoı·~ıl es -- ı-~--~- ------- - -- J~!('!i __ -- -

Evli - Jiirt <,:oc·uk ~Iualliıın C. H. P Ilııı·il'iyc III. IY + K. 1 

1 Elaziz 

- - ------- -·------l-·---------
1 ( ;ı~a n Talı~iıı :->elılııik 1881 ll ıı..,ıısi .\r::ıpçıı, Rusr,a, 1ııgi· Maliye 

lizc·e 
E\ li- ~ucu.ksnz Emlak Ye t>ytnın ban.kası lstan- C. li. F. 

bul e.rulak idar('si müdürü. 
Diitc;L' III, 1\' J(, Y . 

j El" . az ız Hü<ıeyin Nevruzoğlu 

-·--t-------------i------------ ---------ı- --- ----------ı------·- ----· ı- ---- --- -------
Eliiziz 1867 Jlıı~ıı si Pnlis E1 li - he~ ~ocuk Polis ınüuürü 

t- ----- -ı---------------ı----·--4~----

Ilahiliyı· 

----t -----+------+----~ 

C. II. F. 

ll 

-------+-------·--- - -+-- ----------;-----------1----

E laz iz Istanbul 1884 T I ıı"ıısi 

-----·-- -- - - ------------r--------------------
Fr·:ııısrzc':ı , Htısı::ı . . \ - Diplomasi 
c·rnı C'C' 

1 

Bazı ma·k : ılılt YP lıik~yrlrı· 

...------------r-·------f------- ----·-- - ----------·-· ·------1-----
Erzincan Alıdüllıuk IToeaoğlu Eı·ziıw:ın 

------+ -·----------+-~---------+-

1882 Y ük~rk Fı·n ıu-ıı 7.<'·:ı 

H ııı·lıiye Ye lıukuk 
.\ ~ker•lik Ye ıul- Iln\nıl' ÜPrsll·ri 
liye 

ı. ır, nr. K. + 
IV 

--t- ------ - -----------·- --- i ------- -------r--------r--------~ 

E\ li- iki c:of'uk Tahran sefiri c. n . Y T. Esıısirc IV K. +" 

t- --- - - - - ---·---------~~~- -- - -- -------- -- ı---------1--------~ 
ı.;, li- lıir c:oı·ıık l\Iü<lafuni UilliyP vekilieti mu- C. II. F'. 

hnkenıııt şubesi ınüdüıii 

.\ıl] i,l'!' n, nr, n~ + 

----~------r--------·------ -----·------;--------t-------------- ----- -
--------~---·- r-- -- - f- ------ı- - --1 

Erzinean Aziz Samilı > Kurucoay 1877 Y liksL·k 
Eı·küııı harbiye 

---------f----------+-----------~---- ----t----t-----------

Erziııean ~affet Eı·zirı<' tuı 1887 'ı' iikst·k 
Er ldl. nı ha rl.iyı• 

------ıf----·------i------ --------ıf- -------· -f--- -

J.'iiUIH-IlZI::l, 

Rmu;ıı 

Alıııaıw:ı, • \ .~hı· ! il; :;;i 1111'11-

difeı·ı·ilik 

f- - -- - r---- ----·-

FraHsızc·a, Alıuaıwn .\skerlik 

J.:, li- döı·t ı:uc·tıl> ~am . nıı sn bil denıiı·yulları kumi
seri 

l '. ır . J.'. 

----- ~---- -- -~ ---------.- -·------~--~--- ----------4f----~--r---·-
Be kar Bı·küıu hrıl'l.ıiye kaymakamı C. H. F. lial'itiyP 

JJJ, 1\T K K. 

.,...... ______ _ 
II, III, IY 

- ----t----ıtl 
ı K. + 

_________ ,_ ----------- ------
~ --------- -- +---------+---- -ı--------------------1----

Erzurum A~ım > "' [ ülı ü rtlarzade Enmı·ııııı ı 891 !dau! 
t--- -----+--·-

1 kt rı:: at, 1 iea ~e1 Ev 1 i - ii~ ı; oc· u], c. ll. F . Di. :\Julıasl'lJot J, lll, lY 
f- - -

K. 
--t-----

+ 



3 52,' 12 

Evli olup olma-
B<ızı kanunlara vı:r

dikleri reyler 

1 iııtilıap dairesi i sm i Aile ismi Doğ·Juğu yer Talısili nildiği diller i lıti s .:ı s ı [ser leri i lıııi rütbeleri 
dığı ve kaç ço- intilı.:ıptan e\'vel soıı meıııuri
cuğu bulunduğu yet \'ey:ı meslek \'e nıeşguliyeti 

Mensup 
olduğu 

J'ırka 

ı\·\ensup oldu

ğu encünıen 

Erzurum n. Bayı·akta 1·za ılı • 'l'ı·;ı lı Z.ll ll 1882 

Eı·zurı.ım Dr. Ahnll't Fikri • Tuzttıuğlıı Şumııu 1878 

----------·-r-----------------1-----------------~-------------------

Yüksek 
_\[iilkiyt> 

Yiiksd' 
Tıp 

Fransızca, 1 ıı~il izı·~· . lJııı·ı· ve lı elP-
.'\lmaııc·a 

Fı·aıısızc·a 

-----+-------·- --r---------

Bekiiı-

l'. ll. V Ili, IY K. +-

-------------·----1ı------ ı------ -----+-------+----+ 

Sılılı:ıt \'t' i~tiJııni nıun\·eııt•t \'1'- l'. Il. F . 
killl'ti ıuüs.tt•şaı·ı 

S. 1. :\f na \'ı·ııd III, TY K. K . 

---------ı------------ - ------- ------ --- ----- ------- t--- -------r--------------------------~--------4----------·- -r--------i--------~------~ 

i Erzurum Dr. Hakkı Şinasi P~ Ytızıc·ıoğlu lstanlııtl 186t) Y üks1·k 
Tıp 

Fı·aıısızca, Almanca E\'li - iki ı;oetık Jlah1·i .1·e talıip miı-lil'tılığuıdan l' . ll. F. S . l. :\fıuı\·r· ııt• l II, III. IY 
lılli ı l'k:ı it 

K. K. 

1 

1 

------1·--- t--·---------- --- ---- -----·-----------+--------------- ----·---------- ----

Erzurum I3. ~el'Lh•ng<,ı;1 ioğl u )ıfekkl' 18tı0 -
------t----------+-----------ı---- -----+ ---

Erzurum Xafiz Kuruk~uzade Erzul· ıuıı 1880 

Yü k<a•k 
~liilkiye 

Frnn:sızca )fan1·if 

-- - - --- - - - ---- --------------- - ------ t-------ıl-----------~-----t-----+-----+ 

Fl'ııııi ll-l'lıi_, . , . t:ı1·ilti. L:ızı 

ı·isalelrr 
E' li- Liı: ~·wuk .\1aal·i f n• kiıloti ıuüstt•şarı C. H. F . :\Inaı·if ın. ıY + K. 

----- ------f- -- -- -----+---------~--------------1 ---- --- -- --- ----'-----------------r-------ı---------- ---+-----·+-----·i-----+ 

YüksPk 
Jlaı·biy<' 

Ziı·na.t Eı·zuı·uıit lwletliyc l't'isi l'. H. F. n, n r n· K. K. 

----·-1-- ------ -----------+------- -----ı-----ı---------- ----------- ---- -- -- ----------------+-- ------
Erzurum ~l'eip Asım nalhasarıoğlu Kil.iıı 1861 

-------11----------- ··-+-------------+----------ı-

» 1Jiiııdi.iuğlu ı 8l)f) 

Y iiksrk 
Jfar·lıiyc 

Fransızca, Arapc;a. Tli1·k t;ıı·ilıi \'l' 'l'ürk t:ıı·ilıi, 01·lıuıı k i t:ılıt• 

l lygurc•a c::ığ·al<l.\'t•ııdili lrri yp sail'l', -tu l'S('l', I ()()1) 

---------- -------- ııı :ı k:ılt• ya z ııııı;;t ı 1'. 

:\IüJl't' t'Ü> 

----------------------- ~-----r-----·-----·-----~------- ı ---------~------~ 

1·:, lı · lıir ~oı·uk Dnrülfüııun lisaıı taı·i hi ıııüılc•l'- t'. H. F. S. 1. )ltıtı\' t'tıPt III. IY + 1-
ri s i 1' 

----+------ - ---- ---- --- ---- --::;--ır----------~-------------

l dadı Bl' k ıle ~iııH · ıııli 1'1'1' makina ıııoııtörii C. II. F. ?\ut'ıa IV K. K . 

-1--- - --- -- - -+----------- ---- ı-- -· --- ...- ----..... 
-- -r---+-----+ 

ı -----4·--- ----------·ı---- ----
1 

------ --- -- -----------------+--·- - ---------~ 

: Eskişc•hir 

1 

1 Eski~elıir 

1-----
l Eskişehir 
ı 

1 

ı 'al'ı•r· • Tupaloğlu Eskişt·lıir 1888 lik 

-- .. - -1-----

Emin Ha.tıboğlu Saza k 1882 "1leılrc!ic ve husus! 

---------- - ------------1 ---------- - ·- ... - --ı---- --- -·- -----------
Yusuf Ziya Otuzbiroğlu Akdağmadeni 1870 Yüksek 

IT u ku k 
Fransızca, A ı·apı;:a, 
Paı·isieo 

Zimat 

-- ----
Zimat 'ı • t iC'a-

lT ııknk, 'l'nrilı, 

Lisani~·at 

1~ tutumu V<' muvaffakiyet 
yollu rı (Daha lıa sılınamıştır) 

Usulii muhakemntı cezaiye 
nazariyatı, Yunandan evvel
ki Türk ıneıleniyeti 

- Evli . iki ı;:ocıık Çiftı;:ilik c. n. F. 

---i--
E\·li- iki ı;:oeıık 

.)1 üoc!'l'is Dul . iki ı;:oeuk 

---- f-·--

Ziraat w tiearct 

Darülfünıııı lıııkuk tarihi mü
ılerrisi 

c. n. F. 

C. II. F. 

1 ktısat 

IV K. 

I, II, III, 
IV 

K. 

K . 

---- ı--- -r-----+-------
_\Llliyı· IV + 

ı 

! -·. 



intilıap dairesi is ın i Aile ismi 

Gazi Antep • \ lınwt Rı•mzi r. . 

ı----·- ----· -----
Gazi 

ı 

ı 

Antep Kılıç Ali HüsreYoğlu 

ı--------1---------·-- ı--·----

Gazi Antep Reşit > Aliağazade 

L-----~---t- -----
1 

l Gazi Antep Şahin Scyfct t inoğl u 

1---

Hakkı Tarık 

-----ıı---- ~ - --
> 

[ Oicesun ---

L__ 
i 
1 Giresun İhsan Pş. 

---~---- ----
: Giresun Kazım B. llacı Ali ağa oğlu 

Giresun Münir ~afnizarle 

If----- ---
Giroı:mn Şevket 

1 

Gümüşane 

L 

Doğduğu yer 

Kiliıı 

lstanbul 

::ı 
ı o~ 
::ı 

:?/) .c 
c ... 
c~ 

1892 

1800 

Talısili 

Yüksek 
:Mülki ye 

1Jaill 

3:22 ı 3 

Bildiği dil lı r i lı ti sa~ ı [ser leri 

Fransızca Idare 

- ------ -~- ---- - - --- - - --- ----
AHkerlik 

Evli olun olma-

dığı ve kaç ço- iııtih:lptan enel son ınenıuri
i lııı i rütbelcri cıığ ll bıılıındıığ ll yet \·eya nı e:.! ek ve nıeşgu liyeti 

Kili . 1\nymakanır 

ı\,enslip 

oldu~ u 
fırka 

C. H. F. 

--- --------- ----- - ----
Edi - tlürt çocuk Maraş ve Gazi Antep umum ku

,.,ı_,·i nıilli.n· kumandıını 

C. H. 1<'. 

l\\ensurı oldu
ğu cııcünıen 

Bütç{' II, III, IV + + 

------- ---------+----
:M. 1Iiid;ıfua I, II, III, 

IV 
K. + 

---------- ------- ı- ----- ---- --- - - -4---------------i-----·-t-
Bilıisni 

Oazi Antep 

. -. -----
Oöı·Jes 

!stanbul 

Giresun 

İstanbul 

Clöre1e 

Aclapazarr 

1871) 

- -- - --- -----·- -
1877 

1880 

IW::;t i~ ı · \ı lı ıısusi 

---- f- ---

Yüksek 
Hukuk 

Fraıısızeıı 

Ziraat - - Dul · altı çocuk 1falıkemc azalrğr C. H. F. 

--------- ---- -- - - - ----- -- --- ----r-· 

.Maa rif 

Hukuk, EJrbi- Bazı kanun şerlıh•ri 
yat 

Evli - altr çocuk Eytaın müuürü C. H. F. 

------ ---------
Bekfir « '{ akih başmuharrirlerinden C. II. F. 

.\ rzulınJ I, II, III, 
IV 

+ + 

------1-·--- ------+----
.A ı·znlıul I, II, III . K. K. 

IV 

- ---.f----- ı-·--- --t----- i 

II, III, IV + + 

-- ··- -·--
187'3 

18Q2 

1871 

1886 

1880 

Yüksek 
Erkanı harbiye 

Yül\sck 
Mülkiye 

Yiiksek 
~Hilkiye 

--------

Fl'aıısızca, Almanca, 
Rusr,a, Rtunca 

Fı·aıısrzra 

Fı·ansızca, Rumcıı 

- - -f---

Yiiksek Frnımzca 
Er1ıfun harbiye 

Askerlik, l\[ülki Serencaını harp, lranın ah
iuııı·c, I>iplomasi Yali askeriye ve siyasiyesi 

l\[naı·i r, lclarc, 
"Mal iye 

__ , _____ --
Idare 

llmiye 

Askerlik 

--~---- -

--- --- - -- -- ---!--·-------
Evli - iki çocuk İzmir valisi C. H. F. :\I. 1Hidufau II, III, IY K. r . 

Evli - iki çocı1k Uiı·csun maarif müJüı·ü 

Evli . üc,: çocuk Dahiliye müsteşarı 

Evli - iki çocuk 

Görele müftülüğü 

Bal ya - Kaı-aaytlııı maılenll•ri şi r·
kcti unnım müdürü 

C. II. F. 

--
C. H . F, .\ı·zuhaJ 

-· --
C. H. F. 

---
( '. Tl. [' . lktı-;ut 

--- t----

II, III, IV + 

ı--

II, III, IV K. K. 

II. HI. IY K. 

- - 1- - ~ ---ı----
II, 111 , I\" K. K 



---

lntihap dairesi ismi Aile ismi Doğduğu yer 

Gümüşane Hasan Pl'lınıi n Gümüşane 1879 

- - - - -- - - -- r- - -

Gümüşane Şevket > Abbasbeyoğlu Çerke,, 188 ') 

Tah:-,ili Bildiğ-i diller 

1 r ll~tısi 

~52 , 14 

ll;lısııdiy;ıt, ~lu

li.l·ı· 

Eserleri i 1 ın i rü tb e leri 

-- - ------·- ---------·-+----- --- ------ -- -·--f-------

Yükst-k 
Harbiye 

Fransızca 

,-------··· ---------t------------ - ------ 1- -~ ~---- ~- ----"-·- --- ----- --- ---ı-·------ - - 1-- -

ı Hakari 

1 

1brahim Erv::ıszade Başkale 1884 Lise Fı·ansızca, Aravc:a, 1 ılarL· ve Ziraat 
Farisi 

·~- _- - -

Evli olup olma-
dığı \'e kaç ço- İntihaptan evvel son meınuri

cuğu bulunduğu yet veya meslek ve nıeşgu!iyeti 

Mensup 
olduğu 

fırka 

C. H. F, 

Mensup oldu
ğu encfıınen 

Bazı kanunlara ver
dikleri reyler 

Tııli\ıı iıılıi
>'~ıı·ı 1931 

!)lll ı;•· 
J,;ı 11111111 

K. 

\" f' I'J,.C)~j 

ı,:ıı ııı rııı 1 

K. 

-r- - -- -------- -------+--------t-----t-----+---- ı 

Evli- beş ~ocuk ?ltnanH·lııı ı uıti~·ı· ııi~·aLh· şulwsi f'. IL F. 
müJürü 

Evli -bir ~ocuk Kazıı. kaymakamı 

III, IV 

----------
Arzulıul II, III, rr 

K. K. 

-------~------

+ K 

ı ______ _ 
. - ·-- --- - -- --- --- --- ~------ --~ -~-----~--~--------+--------

' lı·rl 
1 • 

Emin Ni 1 i t'kt· 

ı 

1-------t- --------+--------
I c; el TT .ı kkr 1 sıaıılıul 

1 

----- -1-·-- -- ı- ----- ---
Istanbul ,\lıılülhak T! arııit :t Ht>kirııl ıa~ız:ıdP 1 :-:t. llllıııl 

i __ ----- -------- ------ ----
1-;tanhnl .\ kı:llf'arığ-lu Yusuf • .\ kı,:ıır: ııı ttlıı 

----- ----- -----------
lstanhııl Ahmet Harndi ., ( 'ı-nıalioğln 1 sı aıılıııl 

-----+-- --------- -----·--
htnnbul 

1 
.\lıııırt Rnsinı l{ılmslı \fenteşzaıle 1 si :ı ıılııı 1 

r-- - --- --
I~tnııhııl ,\luı·ttin f'rıııil ;, 'l'ıırıf;l!lıaf;>IZ:ıo )(' 1 si aııhııl 

187 ·1 

1874 

1852 

1876 

1876 

1867 

1889 

Ampçıı, 'I'üı·kçe .\faaı ·i l' 

-- ı- ---- - - - - -- --
Yiiks<·k 

Topçu !ın rlıiyesi 

llu susi 

Ylikıwk 

Jt~rkfı,rıi h n rhiyr ve 

Paris n lilııın si yasiye 

Fransızca 

Fı·nıısrq,c·n, 1 ngilizcr, 

Fürs<:<' 

Pnmsızı•a. Husça 

ı -: ,ı. lıi~·a ı n dip- E:;ıhcr, ~[aklH'r, 'I'L'ZL'l', liı-
lıınıa<;i nimn~a, Fiııteıı, Vl'ımiı·c 

.\,;ı·ı lı:ızıı· t:ıı·i 

lıi 

Üç tarzı siyaset, Avrupada 
fikir cereyanları, Şark mese
lesi, Siyaset ve iktısat, Tarihi 
siyasi dersleri 

----- --~--- -- -
Yü ksi' k 
Bııhl'iyı• 

l> ııı·ii~~· f;ı ka 

1 ııgil ize e 

Fı'llllfi!Z('U, 

F'üı·sı:!' 

Arapı;a, 

T\:ılıı ·iyı· , .,. ı i-
ı·:ıı·ı • l 

~lu Jıarrirlik 

1'iil'kÇ<', Fı·aııstzl':ı 'ı• Rns
ı~n hir ı:ok ııınl<al!'lı-1' 

Şehir mektupları, Kitniıei 
gam, Osmanlı tarihi, Fuh~u 
atik, Hamaıncı Olfct, Tarih 
ve muharrir ve saire. 

:.ı iiılı·nıs 

---+------- - - -- - ~-- - - ~ -·----
Yiib;ı •k Fı•ıuısızo•n, .\ı·apı·a. 11 \lı~at ,.,. fi- Nüfus meselesi , lstihl&k koo- -

E\ li - altı ı:oruk .\1\iıl;ıfaai lıııhuk l '<'isliği C. lT. F. ?lfııli~·ı· 1, II, ITJ, 
IV 

K. 

------------------r--- -- - -- - ---+-----+-----
Bddtr lstuııhul (•t'miyeti uınumiyei he- l'. n. !<"'. 

lcuiye azıısı Plütt>kait istihJ<am 
bin huşısı) 

r 1 I. IY K. 

- - -----·----- ------1------------+·- -~- ~- -----t----- 1 

E\li . .\_,·:ın reis q·kili ( '. n. I<'. 

----- - ----------- -- -----
E1 li. ıki ~nr·tık :.ıatlııı:ıt C' . II. F. İkt rııa t 

--------+------
1 hııınıınıa l<ııınnnıhınr C. H . F . 1ktı<ıı>l, 

~I. ?lliitlu l'ııa 

ll ,lll,TY + + 

ı ı. nı. n· .+ + 

- -------ı-
rr. Ill, ıv + K. 

- -· ....__ - ---- -------- -- -- - -·---ı,--- - +-----+------
11111 . altı ~oc·uk 'rı · lif I' L' talırir (' . lT . P. T.E ... ,ı..i~ · ı· fll.1\' + + 1 

- ----- -- -+--- ----
F,,]j- tliirt ~oeuk 'l'it·:ıı·ı·t i lı:ıı·iı•iye müdürü ( '. IT . F. 

r
I\' K. 

ı 

+ 
l sl:ınlıtıl Ifukıık ,.1• peratifleri, Toprak siyaseti, 

nııııs Sanayi kanunları, Memurinin 1 
• Pnris Hııkuk hukuk ve imtiyazatı 

L--.--- ---- ~~------------~-c·------------~---------------- ----------------------~--------c--~--------------~----~~~-----------:-------------------~------~----.---~----~----~----~~ 
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,, -- - -. - - - - -. - --

1 
:::: './) Bazı kanunlara vtr-

:ı E\'li olur alına- ı\ \eıısup ~ ::ı dikleri reyler ·~ - .r:;, 
:;: V ::ı 

dığı kaç ço- intilı:ıptaıı e V\'e I ıııeııı u ri- olduğu !1\eıısup oldu- ,..... ::ı lulıiıı ııılıi-'"':::) \"e son c-: 
·~ ~~ ..c: ;., ..;.n 1'1 1931 \lı ı ;ı ıııı·l·· iııtilıap dairesi ismi Aile 1~111 ı r >oğduğu yer ·c Talısili Bildiği diller ilttisası E~erleıi ilmi ıi.itbf'leri c uğu bu 1 unduğu yet \ 'eya meslt'k ve mrşguliytti fırka ğu e ıı cü m en V ~ 
'"':) t.ııt.·ı• \ı' r~-ı ... ı 

,...._ 
~ z ...... 

' .D o l\:ıllllllll 1-.:ııııııııı 1 

! 
lsı aıılıııl R. 1 slaıılıııl Galatasaray lisesi, Al- Fı·aıısr z,·a , lııı.ı:ilizı·ı·, Pn«ta, ll·l~ı·n f \'0 Evli - iki ı:ıwuk Posta, tdgrar t ell:'fon hryrti .\li Haııa 1883 -- , ...... l.'. ır. F. Bütcy lll. J\' l· + m anya ve Belçikada Pos-

• \1 nıa IH'Il ll'lı·l'llll trft iı;ıiyr miidür·ii ta \"!-' telgraf mesleki 
tnhsili 

-
1-ıturıbııl ı) ı ·. Hı ·fı k ., - l ..;t:ı ııl~tıl 1881 Yiiksl'k 1·' ı-:ılı'il7ı·:ı. \ J lll.llli'H 1-: lı :ıst al ılda ı· ı - !ıl ii ı lt•r ı·i!> Bıl.[ıı· ~ıl ılı is r ıııi.ift'!ti:ji (' lf 1·'. s. ı. :\ltla\ 1'111 t 1. ll, l l I, + + 

'l'ıp \"ı•kili I\' 

- - - - ---·--
l~taıılıul ll :ıl i\ Eı .. m " - Ist "11 \ıul ı 86 1 Yiil\st·k . \ lı.ıaıır·ıı. I •'f';ı ıısızı·a T:ıı ·ilı ,.,. asan 'l'aı·ih \e asn rı :ılikaya d:ı- Bern , Layipzig ve E,·\i - iki •;"' ıık ~\L üzt•h•r unmm müdür] üğünılcn C . II. F. IGiti.iplııın" 1 ,. + + Zurich ıl ur. f .• Viy:ınu :ıl i lw lı u Zl Pst•rlPr IJal darülfünunlıırı 

ıııiitekııit lt' felsefe doktoru politiknik , Bem dar. r. 
~ -- - - . 

Lı :ııılıııl l Lıııı.Ii .\lust:ı Lt ) 1\:ıra :.liz;ı ılt• l ı wl 1u lı ı 18Q8 Yiiksel\ • \ l ı ııa rwa D ı•riC'ili~tc - E, li lı ir· •:•~~"il k Y t·diknlt-<l c· Kamhı Jıbağat fa b- c. IL F. - IV K. + 
Dıbıı~al mektdıi ı· i lwsı nd :ı ustnlıa~ı nıuııvini 

ı ( . \ lmnıır:ıılil ) 

1 Ltatılıul 
- - -- . - L -- --

IIHynıll.ılı :t ll :ıı-ı;ılizaılı· 1 :;t aıılaıl 1900 ( ) ı-ta l\ ııııı l ıırııı·ılık - - E' li - ik i ı;oı·uk Ku ııdııı·ac:ıl ık C. n. T•'. - lV 1\. K. 
:\ [ ı· 1'1'1111 ;;u lt :ııı isi sı-

ı ırf' Tl 
. - - . - - -

l st nıılııı 1 llıısaıı \ ·:ısı f » - • \yılı ll 1886 Yiikst•k l·'raıısızı a \ l' .\lnııııı- l\ [ l'U'SllNll saııa- ~:tllll,\ 'i n·lıhl'ı·i. ~llll:ıyi- - - E' li -i ki ı;m·ııl, 1 s ı :ı J ılı u ı sııııayi lll üft'l l işi c. H. F. -- l\' K. + 
1 

Dr iıı ml'nsucat ınektcbi ı-a ) ii ıııiziıı i 11lı it nt ı \'(• tı•r·11kkisi 
( Avusturyada) 

ı;a r ·el ı · ı ·i 

- - -- - . - ~ -~ 

l stuıılHıl ~l it at :1> l>l'ıııiı ı·ioğln ( :i]' it ı s s .ı Yiik:--.ı·k Hıııııı ·:ı \'ll Fı .uı-;ızt'a c) ı ·ıııa rıı · ııı k - 1" a lu·i müder- E \li - ı;nc:ııl,suz l lıtı:--.;ıl \'l'h itll't i t l'fı i" lı<· .n-t i !'{'· C. H. F. - 1V 1\ . K 
I 1 :ı J l; ıı 1 ı Zll'll!l ( ı·is ISI \ l' ı Hl~Ill ii i't•t t i:ji 

1 si ilıılıul ~:ııll'l t i ll Hız:ı ~ ll Üsi'_Viııı·<•isz;ırlrı l,:"ııı-.a•ki 1894 ı H·ta ,\ 1 ı ıı:ıııc·:ı Ti<·:tı-ı·t - - ı ~\ ı i ı;<w11lhıı7. Ist a ıılıuı ı ııı•ı· 1 is i Ull\Ulll i azıısı C. H. F. - - IY 1\. K. . 
- t iiı•ı•ıır 

ı 
-

l stuıılıııl Ralalı Cimcoz » l 'i ı ı ı r•rız J sl·ı ll ı ıııl 1877 Yiiksı-k Fnuısızra .\ l:ıllııı,ıl K :ıl t•ııı g-;ı z ı• t t'si - E rli - I H'~ çocuk - C'. n. .F. IT ııı· i ı· i ~-ı· t , ı\. ~ + 1 

ı ı ıık ı ık 

- - - - . 
lstaıılıııl Yaşar » Yazll'ı kızıoKI ıı Tı·;ılızoıı 1898 Hü~tiye - :\ l ;ı\;iııu t ~···n·i.' p. - - Be kur htuııbul sı·.nisduin fu lırikıısıııua c. n. F . - 1 \ ' 1\". ]\. 

c · ı~ ı 

ı lı 
= - - -~ - - - . - - - - -.. - -
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intilıap dairesi i s nı i Aile ismi 

J !stanhııl Zi: ;wl t iıı n. 

lzmir 

lwı ir ll al il 

l61ııir Kamil 

lzmir Kitap~ı Hüsnü Rngıpzaue 

İzııı ir ~lalınnıt ('l'liil 

lzmir :\Ialınıııl Esat » T I lll'llllPllll' l'lli!;lıı 

\1 \'!111'1 :-\adı·! t i rı Ekı·ı · ııızuıll' 

lzrıı ir \lu-;tafa H:ıhnıi . \ gıılıı· : ·oğlu 

-
n~mnııuıı lı· 

Dof:Juğu yer Talı:.ili 

1 staııbıı 1 1873 J]ıı..;ıı si 

Bildiği diller i ht h-ası Escıleri 

Pl':ııısızı·:ı. .\ l.nıaııcn Idari. miilkl ,·ı· Fr·ııııso\'a ,Tozd arazisinin 
l ıı!!ilizc·t> kısmı•ıı nıali \'l' hr:di, 'l'iil'ki.n·ııiıı iktısaıli 

iktısat!l tnr·ilıi 

ı. ,], i -. ııl t.ıııi,\'ı• 188J Yüksek Fr·aıısızc•:ı 1'ahahet 

:.\li lu s 

İ zmir 

Sl'lfı.ııik 

lzınir 

1\u~uJası 

!zmir 

lzmir 

1874 

Bı · ~ ı ut t ılıhiyı•si 

Yi.iksı •k 

Il tıJnık 
(Pariste) 

Fl'aıısız<·a 

1878 LisL' vc·hıısıısi, yük- Pr:ımcızrn 

s ek 

1886 

1884 

Yüksek 

1 T nk nk 

l Tmnısi Fra ıısır.ra 

1892 Yiiksek l ·'raıısrzrı• 

lıııkuk 

1894 

188 1 

1883 

( lstnnhnl Ye bvi~rııde) 

Yiiksek ~~ ııı·aı·ı·a 
Macar ılarülfünunu ma-
kine nıiihencli:;; fakültesi 

Yiiksl'k 

Jlıık ıık 

YliksPk 

llalkalı ziraııt 

<.'ifte~ ilik 

~kıl i \'C i.kt ıs:1<l\ 

l ktısat \l' :u'!li 
yc 

Bııııl<acılık 

Hııkıık. ı:il't<;i

lik 

lkt!.'wl, ılcmıir· 
Iı'rılı•ı·i 

Hnkıık, il<t ıs:ıt 

<:aw!Pı· ilik c:ift . 
çi lik 

Evli olup alına-

dığı ve kaç ço-' intihaptan evvel son memuri
ilmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya nıeslek ,.e ıneşguliyeti 

ı\ \ensuıı 

olduğu 

fırka 

ı\\ensuıı oldu

ğu cncüıııeıı 

EYii -iki !:Ornk )[iiJga ll uziııC'i lınc;s~ müdiirü C. TL F. lT, III, lY 
ıınııını1 ıııml\'ini 

E' li- Lir ~oc·uk ~[, •c·li..;i .\Iii ... ılı hi aZtı'ir 

J>ul - lıir ~oc·nk <.'iftı;ilik 

r. H. F'. Ilaı·iei,rc n1kili I, ll , III 
n· 

)lüstakil '1'. Esıt'il ,l ,. t. IV 

E, li ·iki (:ocuk Tüı·kiyl' pnlıımn1Gnları anoııim C. IL F. Il, III, IV 
~i ı·kl'1 i mi.iılüı·ii 

Evli - r;cıruksuz 'l'iearc·t :;\lüstakil n· 

Bazı kanunlara ver- 1 

dikleri reyler 
Tiılt1t1 rııhi-
·al'ı 1931 \Jıı ı cnı• · l• 

lıt ıl ( • \ 'P I':.!I ,..: ı 
" . ır nı t1 t1 ka ıııırı rı 

K K 

-+ + 

+ + 

~ --- - ---
+ K . 

1\' + 

ı - -· -
Evli· ii\ ço~uk t ıtihıl't '\'f' if'riıkki l zmir kiitilıi C. H . F. 

ııwımlii 

IIıık11k doktoru Evli - üç çocuk Hukuk tıılısili ve• c;ift~ilik 

EYli - ~;oeuhnz 

Bekilr 

;\ lıH \ '1' ed<'vat ı lıudicliye fa lıı·i
kası s;ıhilıi 

Zoııgnlcla k ıııadeıı ınütlüı·ü 

lt.1ihııt ,.<' trn1kki reııııiyııti kiiti

lıi nır~ulü 

U. li. F. 

C' . II. F. 

( '. ll. F. 

C'. II. F. 

1. ll, III , 
JY 

+ 

~ -- -
T. E-.oısi,,·c· I, IT. III , 

n· 

lY 

-- -
lktıs:ı+ 

~lıını·il' 

IJ.JII. 1\' 

I, II, III. 
p; 

+ 

+ 

K. 

K. 

+ 

K. 

J\. 

+. 



intilıap dairesi ismi Aile ismi Doğduğu yer 

1 zn.ıi l' Rnraroğ·ln ŞLikrü B. ~anıeoğln Üuemiş 

~------ -------- -- --------
1 Iımıir Ynsıf lzmir 
1 

ı 

1887 

189 '2 

Talısili Bildiği diller llıti sası 

Yilksek Fransrzcn 
Hukuk ve Cinevre da-

Hukuk\'(' iJ..1ı

sat rülfünunu u!Qmu siya-
siye ve iktrsadiye şubesi 

Yüksl·k 
Hııknk 

---------------- --
Frausızeıı Mauı·if, diplo-

1ııasi. 
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Eserleri 

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- intihartan eV\'el son memuri
İlını rütbeleri cuğu hulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 

Edi - bir çocuk Çift~ ilik 

Mensup 

olduğu 

fırka 

<'. II. F. 

Mensup oldu

ğu encümeıı 

1, II, III, 
IV 

--- ·- ----- - -- --- ----- -------1---- ı-- -- - -----

lzmiı· nı:wı·ii müdürü (' II . F. II, Ili, IY 

Bazı kanÜnlara vrr- 1, '1 
dikleri reyler 

Tuliiıı iıılıi· 
~ :ı ı·ı 1931 \l ı ı .nıı· l ı• 

l o ıill'P \' Pı · •f ı-: ı 
k:ııııırıu k:ııı~ı;ıı 

+ + 

+ + 

ı ------- -----------1----------t------ ---------------- - - - - - ------- - -- ----·-1-------- - -- --- ---·-- ·+-------·-

1 Isparta llüsl'yiıı Hüsnü -~ Balıiri Isparta 

-------
ı 

Is pa ı"tlı i h m lı im Yıl :ı ıılı .. ~lıı Isparta 

-------·- 1- - - r- -

Isparta Kemal Turan :. Kundakçıoğlu lsp:ır1 a 

1875 

1883 

1806 

YüksPk 
2\J ı • ı 1t't'Sl' 

.\l'apça Ti('aret ve zi
ı·:ıat 

- - ---~--- --- ---- -- - --- --- -- --

Ort u Fnınsızcn 

Ziı-n:ıt ve tica
ret 

----f- ------~ --·-----
Ticaret \"e mnt- Bir ı,;ok iktıs:ııli ma~uılderi 
lı:ı·ncılık Yar<lrr. 

Evli- ü~ çocuk )[üftü C. II. F. );lafııı 

---- -------- ---+-----
Evli- lki çocuk Zirant ye ticaret C. H. F. ~\ı·zulıal 

T, II, III, 
) ,~ 

K. K. 

--- - - ---;---- --
I, II, III, 

IY 
K. K. 

---- - ------+-- ----i- . ----- ı---- ----- r------ -
Evli -iki ı:ocuk Mutbıı:ı sahip ve müdürü C. H. F. )[ııliyı• IV K. 

---·-- - --~-- -- ---- --- --- ı--- --- --- ---- ---- ı------- ----- - - ------ ----- - - ---+-- ---1 
Isparta .Mükerrem Kerimoğlu 

i ___ _ 
- - ---

Kars Baha Tali Tali 

ı 

1- -
Kars Faik Bayraktaroğlu 

• 

Kars l\Il'ml't Nazif 

~--- ------- -
Kara ~.ı tl lı itti ı ı P~. IIatıboğlu 

~arki 1\araağaı~ 1885 

tstanbul 1 8 8 2 

Manastır 1861 

Y ınıişeilir 1880 

Yükıwk 

Mülkiye 

Yüksek 
Fı·ansa posta, telgraf 

Ye telefon mektebj 

Yüksek 
llarbiyo 

Yüksek 
Hnkuk 

--·--
Istanbul 1870 Yiikst'k 

J larbiye 

1-

Fransızca, Almanca, 
İngilizce 

Fransızra 

Fı·ansızca 

Maliye 

- -------
Posta, tclgraf, 
telefon ve elek

trik 
- ----

.Maarif 

Hukuk 

.A.skel'lik, 
loınıısi 

----

Dip-

Evli - üç çocuk Divanı mnlıascbut azası C. H. F. Bütçe II, III, IV K. K 

-- ı--- ı- ~-·--- ı----1-··------r-----

Evli- bir çocuk Telgı·af işleri müdürü C. II. F. DalıiliyP III, IV K. K. 

-- ı--- ~-- - --·----------~-- -----1·· - - ----r-----ı 
1 

Evli - iki çocuk Mütekait piyade kaymakamı, C. H. F. ın, rv 1\ . K. 
Adapazarı orta m('ktep riyaziye 
nmailimi 

. ~- - ----ı ----- ı -~ ~ 
ı 

-------t------~' 
Evli - ü11 çocuk Lstaııhnl ınütldei umnmisi C'. H. F. Adli ye III, IV K. + 

- - f~ 

Evli - iki çocuk Kulıire sefi ı· i C. H. F. M. )lü~ 1n f:.a I\~ + + 
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Eserleri 

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- İntihaptan evvel son memuri
ilmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet Vfya meslek ve meşguliyeti 

Mensup 
olduğu 

fırka 

Mensup oldu
ğu encümen 

Bazı kanunlara ver- ı 
dikleri reylcr 1 

1 iitıln iııhi
,:ırl 1931 

lı ı it ı · (• 
), ;ı Illi Illi 

~ruanı+- : ı• ı• 
rı • nw~ i 
li.aııuıııı 

i Kars 
·~---------+--------------~--------·----+----------+----~--------------1--------------+---------~----------·------~----------~----------~------------------~~-----+----------+-------~--·--~----~-: 

ı +' Ömer Kamil B . HoraoKlu Ka ı·~ 

Kastanıonu Ali Rıza lJitPkoğlıı 1 ııPholu 

-------ı--------- ı--- ----- - --
Kastnınonu llr. Suat :. KayYlınıza(hı 1zmiı· 

----+---~--

Ka!-1tamonn Halil D aday 

Kastamonu Hasan Fdımi ('olakoğlu 

Kastanıonu Refik » Danıtha~roğlu 

Kastamonu 'J'ah.,in ('oşkunoğlu 

-- - ·--
Kastamonu l\Iev lfma Konya 

------
Kaysel'i Ahnwt Hilmi :. Halaçıade 

-------ı--- ------ r -
Kayseri Ahmet Tc\'fik » Şatıroğlu Kayı:ıcri 

1888 YüksPk 
IJnkıık 

Hukuk, l\laarif Evli - üç ı;ornk Anıkat C. Il. P. + 

- ~ -- --- -- --------- ı-~ ~ ~ ·~ -- --------+--------+---------
1877 

1879 

Yüksek 
Balniye 

Yül'"~ ·k 
'I' rp 

-·---
1877 Rüştiye 

J nl-(ili :~ ı·ı· , F'ı·:.ııısızı·::ı 

-- 1-- ---- ---

Fı·ansızen, 

Almııııea 

Rumı·ıl, Jo'ı·ı •ııgi 

Çiit~ilik 

lııgili !. ı • ı •ıı iıı :~ 1\ ı · l l'i'ııli 

Çoğu sılılıiye mecmuaımıJıı 

int işnr etmiş ola n rennl \'i.' 

tıbbi mnkall'ler 

EYli - <;Oeuksıız Erkanı luırbiyei balıriyt· reisi - C. H. F. l\I. l\Ii.illafıın II, III, IY K. + 
)lira lay 

- ---·- -· -- -~- r---- - ----·t-----11 

Erli -iki çocıık Kastamonu . Bolu fl'engi hasta- .Müstakil R. 1. .:\Iuownet 1. IY + + 
Mll'ri ve sı·,n·aı· L' tihba he~·etlcı·i 
umuın müfettişi -- ~-- --- -~- -- ~ ----ı-----t----"'ıl 

Evli- düı-t !:O<'Uk ~!iftçi C, H. F. IV + + 

---- --- ---- - -- - - -- - -·- - -- ı - -- - ~- --- ---- -- ı- - - ------- ----t-'-----+----"""-" .. 11 

1872 Yüksrk ~\ı·apçu, ı\c<'ınce, C:üı·- IIııknk, Zirant Kiirsii islfimılan bir hitap, 
)[PllresP n· hukuk dice, Fnınsızra Tlilmıt'li !Pşı·i, l'Pviz ağneı 

----ı------- ---f------
1888 Rüştiyc Baııkacıhk 

1800 Yüksek FramıızC'a Zirnal ( :iftlik buytaı·r, Buğrrlara 

n'hber 

1869 

1888 

1891 

Halkalı ziı·aat 

l\f t•d ı·P~L· w h ususl 

Yüksek 
~Iülkiyc, Darülınual-

1 imini llliye 

Yüksek 
IInlnık 

.Azerice, Uygurca, Kıp
ç:ak~a, Türkmence, Tn· 
tarca, Arapı;R, Ac<'mCl' 

Fransızea 

--------ı-

Türk~ülük 

ldare, 
cil ik 

Iluknk 

O azete-

~ - -
Mufassal faı·isi lisam vasiyet

narnci Hazreti Mevlana şer
hi, Türkce Sultan Velct divanr, 
Bostan tercümesi, Muhakeme
tiillügateyn tercümesi, Ti.irk 
dili (daha_ pasılmarJ!!Şti!) 

Kayserinin ıneYkii İktısa

disi 

~Iüderris 

---- ~--

Evli - yedi ~ocuk C. H. F. Arzulıol 

- - 1- ----- ~ ------

1, II, III, 
lV 

1---- -

Evli -üç çocnl' Knstanıoıııı Ziraat bankası mü- C. H. F. l\Iııliye III, IV 
dürü 

--- - - -----·- ı------ t-~- --~- .... -

Evli - iki ~oc·uk Ziraat miifettişi nmnmisi C. H. F. 1ktı~a1 III, IV 

K. + 

K. 

K. K. 

- -ı- --- ~. -----ı~----"--' 

Evli - i.iç çocuk 1'L'lif n ll'ı-rüme heyeti aznsr C, H. F. 

r- --- -- f--·---
E \'li - üç çocuk Brciye., gazetesi sahibi C. II. F. Biilçe 

- ,. -
Evli - ü~ ~ocuk Avukat :Müstakil Al'zulıal 

U, III, IV 

- ·~ ·· ·-· 
1, I, II, 
III, IV 

- --tl-- - -- 1-

IV 

+ + ı 

K. K. 

- ·-
K. K. 

1 
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Kayseri ı ( 'ııı;ıktııı ( )'!llHIIl n. Topalmıısııoğlıı Develi 18!) 2 

Tahsili 

Yüksek 
Mülkiye 

İhtisası 

İdare, Ticaret 

Es~rleri 

dığı ve kaç ço- İntilıaptan evvel son memuri
ilmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 

1 Evli - üç çocuk Ticaret Müstakil ı 

Mensup oldu
ğu eııcümen 

IV 

---
Tul\ııı iıılıı- ' 
s.ırı 1931 \llıatuPIE' 

Lut~, e Vt'r·ıcı:;ı 
kaııııııu k:ııııııııı 

+ re 

------------------------~---------------------------+-------------------+---- -----------+--------+-------------·----------~----------------------~-------- ----·i----------------------4--------------~--------------~------------------------------~~----------~------------------~----------+---------~----------
Kayseri Reşit !stanbul 1884 Yüksek 

Ilukuk 
Tir:ırrt mrktebi ulisi 

----------------------~----------------------------+----------------------------f-----------~------~-------------- ~------------------· 

Kayseri Sait Azmi » Feyzioğlu Kayseri 

------+------- ---+--------'t----
Kırkl81'eli Dı·. F'uut » :\h<>ırlıoğlu Kırklareli 

1889 

1885 

Yüksek 
Huknk 

Yüksek 
Tıp 

Fransızca 

Hukuk Evli- döı·t çocuk Şılrayi devlet deavi dairesi reisi C. Il. F. Adli ye III, IV K. K. 

--·-------+------------------·------~----------------1---------------i--------------------------------r----------~-----------------~---------+-------~----------
Hukuk Evli - be~ çocuk Baro reisi C.H.F. .\.dliye IV + + 

--- - -- ------ --+---- ı-----·--~ -----------------r-----t-------t-----------t----+----
Tababct Amerikada türkler ve gör- - Evli- dört çocuk Bolu merkez tabibi C. II. F. 

dülderim 
T. Esasiye I, II, III, 

IV 
K. 

1---r--~---t-----t-
Krrklareli Memet Nahit :. Haririzade İstanbul 

--+-----
Yüksek 

Harbiye ve Pariste 
ulumu ic:timaiye 

Fransızca İktısadiyat, !ç
timaiyat 

_____________________ ,_ ___________ ;-------- ----------------------------+--------~~---------t----~--------~-------

Evli - iki çocuk Topçu binbaşılığından mütekaiL, C. H. ~'. Bi.itc;r III, IV K. K. 1 Medinei evvelin, Hayatı Ye
su, Hayatı Musa, İstanbulun 
zapıt ve muhasarası, Hali ha
zır ilmi içtimaisi, iktısadl 
siyasi mebdeleri 

1879 
l\luallim ve miit crrinı 

ı ----------+---------------t----------------t-------------+-------~---------------i----------------·~---------·----
Kırklueli ~evket » - Lüleburgaz 1885 Hnsusi - Hukuk, Çift-

-----------------------+--------~----------------r------------------ -- --~-------+------------+--------4---------r-----~ Edirne müddei umumi muavini Evli - iki çocuk C. H. F. II, III, IV K. K. 
~ilik 

1

--------+-----------------+---------t-- - ---~----~------------ +---------------+----
Kn·ı;ı~hir Iluzim » Riirekl'iznıle Anlwra 1 StJ'l Kısmen yüksek Fransızca .l\luallim 

!stanbul yüksek mu- İdareci 

--·~-------------------~----~-----------r-------Evli - bir çocuk Ankara belediyesi yazı işleri mü-
dürü 

C.H.F. D. ::\1ulınsrbat III, IV + + 
allim mektebi 

---------r--------------+---------------~------- ------t-------1--------------~~---------------------- -------------------~--+-----------------~-------------+ ------------~-----------1-·------------~~-------~------~-------· 
Kır!$chir Lfıtfi Müfit :t ( Lıı·ilıoğo l n Kırşdıir 1877 Yüksek Fransızca, Rnsça. Askerlik - - - :Mütekait t>rknm harbiye mira- C. H. F . .M. l\lüdııfnn II, III, IV K. K. 1 

Eı·kflni harhiyc layı 

. 

--- -~~----------------4- - --. ---- ----------------~---~------------~-~-- -~~----~--------------~--------+----------+-------4---------+-------~ı Orta Fransızca Ziraat, pcda- Zirai makalt'ler - Evli- iki çocuk Kırşehir Namık Kemal mektebi C. H. P. - IV K. K. 
Bursa ziraat goji başmuallimi 

._.. _____ ..f-----------·- - - -
» Ahmedoğlu 

- -ı-·--t...._-

Kırşchir 1891 Kırşl:hir Seruar Ahmet 

TedrTsat-ı~i-p~ti~d~a~iy_e_k~a-n_u_ı-ıu---i------------4-B,~e~--------+~)~Iu~ .. e-s-s-es-a-tı~ilrru~·y-e ___ m ___ ü~d~ü-r_m ____ u_a--~~C-.~ll-.~F-.-+--~~~I-a-li_y_c----~!,-·ıi,-I-I-I-,~---K--.---~----+----11 layiliasma karşr mütalenlar viııliği JV 

ı--------------~-------------------~~------.~ı--·---------1---~-------~--------~---D---.-.--f--k--l Kocaeli Ali :. ~ırınzuue Batnın 1 8 7 5 aruşşa a a 

1 

ı 

)lcktepçilik Fransızca 
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~ ~ Bazı kanunlara ver- : rF~ ~--~~~--~----------~--------------------~~~~~- ------~~~-~--------~--~~~~~~~~~~~~~--~--~~------~-------~--~---------------~- ~-~~------~--~--~~~--~~~-----------
.~ Evli olup olma- "'ens~p :;:: {; dikleri reylcr 

intihap dairesi ismi Aile ismi Doğduğu yer 

Kocaeli İbl'uhim Süreyya B. İstanbul 

-6 dığı ve kaç ço- intihaptan eV\'el son memuri- olduğu J\\eıı!:ıup oldu- ~ E ·So Tiiııiıı inllı-
'~ :::= ·- :::l ~ııı·1 1931 \lıwuıı-lı• 
,....., -~ Tahsili Bildiği diller İlıtisası Eserleri ilmi rütbeltri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti fırka ğu encünıen QJ ~ -o lıutı;e \"PI'Ili'"l 
~ Z .a Ö kıt1111ııu k:ıııuıtıı 

1880 Yüksek 
:.\lülkiye 

I•'ransızca İdare Evli- iki çocuk .Mutasarrrf C. H.F. Harıciye I, II, III, 
IV 

+ + 

------------+---------------~~--------------~------------~----+-·----------~-----~ -----------------~· --------~~--------------------~------------4-------------~------------------------4---------~----------~~-------+·--------4-----~~ 
Kocadi Kemalettin l staııbnl 18'68 Yüksek 

ı Iuı·hire 

Fransızca Askeı·lik Evli -iki çocuk Mütekait piyade kaymakamı, Ba- C. H. F. .Arz1ılıal Ili, lV K. K. 

-------------+--------------------1------------------r----------+-----+-----------------r-----------------~---
Kocadi Uagıp > !zmit 1887 Yüksek 

lluk-uk 

Hukuk 

lrkrsir iskfin mmtaka müdürü 

------~--------~----------~~----------~---·- -------~-------r----------------~~-------+------------~---------ı-----·----~-------
Evli- iki ı;ocuk Avnkııl C. H. F. .<\dliye II, Til, IV K. K. 

----------~~--------------1---------------~------------4·---
__. _________ -------t-

---------~----------------·----~------------~--- --------r--------------·-----------+---------+-------------r--------;~-------4-~----~ l 
Kocaeli Reşit Saffet Atabinenoğlu l staıı bul 1 8 8 .ı Yüksek Fı·uıısızea 

l' :ıı·i~tP <ıiyasi ilimler 
mrktelıi 

Diplomasi, iktı- Türkçe ve Fmnsızca 16 ri-
sıırliy;ıt, 1aı'ih salc ye kitap, bir c;ok ma

kaleler 

Evli- Üç ~ocuk Lozan konfrransı umumi katibi C. H. 1''· III, IV K. +-

_...__+-__ -. - -----t- ------+----- ---------~------------+-------------+------- -- -----ı------+--- ___ _..._+-~--~+- ---........ ~---......... 
Kocndi !':lulfıhatt iıı 1 stuıılınl 1889 YüksPk 

1! u ku k 
Fı·uıı-ıı:~.ı•:ı ~ızuıııulı ınbıt:.ı Dekıil' lstaııhu l .\dli.rr mrslt'k ve polis U. H. F. . .\tl] i yP IJT, IV 1\. K. 

mektepleı·i muallirni, avukat 

-----ı-- --------~----------·------------~--------~--4-- ------ --+-----~--------------------------+--·- ------+-- .... 

Kocaeli Sırrı Bellioğln lstanbul 1876 Yüksek 
:\Iülkiye 

};' ı·amıııcıı, Rum ca İdaı·e ve iktısat 

------------~--------------~-----------------r----------~----~--------------~~--------------4------------+---------Ahmet Haındi > ~iriuzaJ.c Ünyc ı 8t)3 Yüksek Almanca Bağcılık - feıı- Bağctlık, Meyve ağa~ları 1 Kuııya 
Halkalı ziraat ve ıı i eşe ar 

Almanyada. 

~Iüderris 

~----------+-----------------4-----~-----------r--~~------~-----~----------------·~------------·----~ - --------~1-----------~---.---~~--------Konya Haydar :t Cinoğlu Konya 18 7 ö Yüksek - Ziraat Fen ni mevaşi 
Halkalı ziraat ve or-

man mektebi lilisi 

Evli- iki <;ocuk Tüccar :Müstakil D. :.\fulııısPlıat I, IV K. 1C. 

.....__..._.._. ___ 1-·---------ı-----..ı.. ... -------ı----..... 
Bekfir Ziraat müdürü nınuroisi C. IL F. İktı.sa t lll, IV K. K. 

---~-------~~---------------------·------+-------~~--~------~--------~--------+-~~~~ 
Evli- bir çocuk Konya nümnne çiftliği ve ıslabt C. li. 1•'. :M: H. Tetkikı I, IV K. K. ' 

hayvanat müessesesi müdürlüğü 

ı 

~---------+--------------~~~--~--._----~--~--------~--~~------------ ---- f--_.._..._ _______ -ı----------"-- - ------------+--------4------ --+----4------+--....... ----' 
İdare ve nafıa. _. - E\'li- üç çocuk ı oııyn belediye reisi D. )lulıa~-wba1 K. Konya Kazım » Kürkcüoğln Ncv11clıir 1 890 Yüksek c. ır. F. III, IV +-

Hukuk 

Konya Kazım Hüsnü :. lsmiloğlıı 1883 
---------------~--~--~--~~--~~-------------T Kısmen mcktebi - Ticaret, Konya E"li- TUC<'Ill' C. H. F. Büt~t· K. +-

hııknk 

= 
, __ 
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r -·- - -
kanunlara ver- 1. ı:: vı Bazı 

Q) ::ı ::::l Evl i olup olma- Mensup - .o dikleri reyler ' 
10/J ...... Q) 
::ı 

d ı ğ ı ve kaç i ntih:ıptaıı evvel memuri- o l duğu l\ \ensup oldu-
:1: E ::ı Tııtiin iıılıi---:ı ço- son ~ 10/J 

ı::>(J .c > ·- ::ı sarı 1931 ,\IIJDIUP]P 
int i hap dairesi i sıııi Aile is nı i Doğduğu o ·c Talısi li Bil d iği diller i lıtisası berieri ilmi ri.'ıtbeleri 

\. 
b ulunduğu ye t veya meslek ve meşgul iyeti fırka ğu encl.'ımen ~ ~ lııilı:r• VPI': .. d~l yer o ~ cugu Q) 

1 
...... z .o o k;ııııııııı kıııııııı ı ı 

Konya Kemal Zni m B. Zainıoğlıı Xe\'rc•lwıı 1889 Yiiksek Fransızcıı Riyaziynt, fizik F'izik, ( :ı ci lt ) Füıınıı lisnııi- EYli- iki c;ol'uk :u an rif nı üst rı;;a ı·r O. H. F. Bii!~,. III, IV K. K. 1 
F'ı•ıı t'<1 külksi \'l' y:ıt 

i ___ Fransa da 
- --- - --- - - -- - - - - - - - - -~- - - - - - - ~--- ------ - - - -- - ---- - ---- - --- - -

Kotıya :u usta fa » - Ku n ya 1873 :\ [ eı..Jı·l'~C .\ru ıwa Tiı·n n·t - - :\ Hiıh·nislik \'l' tituı-et O. H. F. :\I. II. 1'ı·tkiki n, III, K. K. 
IV 1 . 

--'" -- - - - - - -- -- - -- -- - - --- - - -- -- --- - -· - -- -- - - - -- - - --- - - --- - - - . ----- --- -
T\ nı ı ya M u <ı ta t'u Llıtfi » Xııı·ı ıllalı•ığ·lu 1\ııııya 190 1 Ilk - (.'iflı;ilik - - Edi.- iki r;ıırıı], l,'i l'lt;ilik O. H. F. - ] \ ' K. K. 

ı 

-~--- - -- --- ~ - - - -- - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - -- --- - ---- - -- -- - - - -- -- ------.. -- ı-- --
1 

Konya \'ai ın ITnzim » - Koıı~· a 1 88 9 i\h·ılı · t•!-Jt• Araı.t·:.ı, _\ t·l'ntC'l' Eılı · lıi_1 n1 - - E 1·1 i - ıli i ı·! ı;oı·tı k :'ıfi.idı·ıTis - nıııalliın o. II. F. :\l a arif II. Il I, JY K. K. 

ı 

- ------ - - - ~- -- ---- -- -- -- - ~ - - - - - ~-- --- - - -- ------- - -- 1 - -- ---r Konya Rı·l"ik » ı >il ı · iki 188 9 Yükst'k - llnkuk - - E1 li - ii ı; r;ıırıı k T ı ·n bzmı }lu 1 is nı ii d ii ı · ii o. H. F . :Uuliyr l. IT. I IT, + K. 
Il ukuk n· 

1 

--- - -- - - -- - - - - - - -- 1- - - - - - --. -- - - -ı- -r 1 
Knnyn ~i ını ll ii('ı•kitt•} ı ll [\:t,I'Sf' J' i 1887 Ylıbı'k Fı·nnsızt':t fT ıılnık E' li iiı; ı;ııc·uk c. K. » \ ' l' ~~ - - - - • \ \"llk;t 1 n . F. Nııfıa ] \ . K. 

ll ıık ı ık nwııdil\·ı· i~lt-t-

111l' iı;;ıl' t "i 

- - - --- - . ~ ~ -- ~ - - - -- - . -----
h.,nra Tı·l'i'ik Pikı-ı·t » .\1 ilır·~·zaı lı- Koııy.ı 1890 \' ii.k.Sl' k - JTııkuk ~ - El'! i -. lıı·~ r:cıc·ıık 1 \aı-nmnıı ist iııaf' mıılıkemesi n- O. IT. F. Acll iyP II, III , IV K. K. 

rr ulnık zasr ı 

- -- - - - - - - - - - - -- - - --- - - ----- ~~-
Külnlı.la Ilukkı » :--:iik•ı:~lu l~ii t.ılı,l il 1890 Yiik:;r•k Fra ıı-;ı;.:ı :.ı, • \ ı ·ıı ııc:a 1 Iııkıık -- - E' li iiı: r:oc·ıık { ' n. P. \'"ilayN idare hl"yrti Ye O . H .F. Nııfın ] ,. + K. 

IT tıkttk \· ilfı.n•1 b n ro n• isi 

1 
~ - - - - -- - ~ - . - - - -· - --- - .. -1\ üt alı ya 1 hı·,ı lı im ~ Pnıjııoğln (·~.: ıl; 1871 .'.rı ·ıl n~'". - ~ l a:ıı·i t' - l d:ıı·l' - - c,·li - lır•<;; r;rıc· ıı 1· ı:it'tı;ilik o. H. F. Nnfw 1' III , IV K. K. 

~ 

-- - - - - -- - - - ı ~- - - - - - - -~ - - -- -- - - ------r---ı 1\iitnlıy:.ı. :\I ı·nıPt )ll ır :ti·t:ılıııı-·1 zaılı· ~ı l:ıııik 188 2 :'\ısıf idi!,li \ "(\ husnsi Al'ııpı:n 'T'ıız iı;-lı•ı·i - - ı-:\'] i - lıt'~ r:or- ı ı i< I ski'ın ltn111ffi miiıl lir li c. II. F . - n· + K. 

L - 1 
1 
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1 

ı:: (/) BaZ1 kanunlara ver-
~ ::3 dikleri reyler 

,, 
.~ Evli olup olma- Mensup ::=.o 

:Q CIJ ::3 
d ığ ı kaç ço- inti haptaıı evvel memuri- ol duğu Mensup oldu- E .~ Tti! ı in i n lı ı-"'O ve son ~ 

ı ıtıJl .c > ::3 :-qıı·• 193ı :\lıwuı .. ıı· İntihap dairesi is nı i Aile ismi Doğtiuğu yer o ·;::: Tahsil i Bildiği diller i lılisası Eserleri ilm i riHbeleri c uğu bulunduğu yet veya meslek ve ıneşguliyeti fı rka ğ u encünıen '11 ·;::: 'O 
lııilı;e vı-rg-isı ,..., cı: z "'-...... - .o o k:ıııuıııı kaıııııııı 

1 KütaJı,,·a :\fıılı ı i .s 11. Xııllı:ınt?.rıılr f! ııı·-.,;ı 189 1 Yilksl'k l''ı·rııısızı· :ı. ,\1 nı:ııwn %Pıı1ı·k ııi, sii1 ~Ü1çiiliik ı \liidı·ı·ı·io.; E, li - hiı·('()(·ıık 7.iı·ıı:.ı 1 nıi.islt ·::;:ı ı· ı c. n. F. Rülf;C I ll. 1\' + K. 
llalkıılı zi ı·nat \'l' ,\ 1- l:iiliik 

m:ıııynıla 

1 ~t~1nlıya 
- - - - -- - -- - -- - 1 ~ - -- ı 

Onwr n:ınıt » fhı\ ııılıığlll J\ iitnlı~ n 1887 Ilk -- .Ziı · u:ı 1 - - E' li - :tlt 1 I:Oı•uk ()il'tı;ilik C. II. F . :\ Ini i yı· J\T + +. ı 
ı ı 

1 --- -- -- - - - - -~ 1~ - -~ - - - ı - - - --1\üı nlır:ı Hıısi ııı ~ J)pJJJ · ı· Koı•ar·ık 1877 Yiik..;ı·k .\-.,1\ı·ı·lik - - :\1 ii1ı·ka i 1 .in ıııl.ı ı ma lll iı·ıılıı~·ı C. H. F. - I, II, III, I\. K 
rı aı·lıirı· J\' -

ı 

- - ----- -- - -- --- ---- .. - - ~~ ı ~ - - ~- - - --
f\ütalı.nı ı ~l.'l'l']l » J...,1;ııılııı1 1889 Yiil,s: k Fraıısrzrn, Alnıanca (' ll. P. kiı 1 i- Bazı nııtııklurı mntlnıdıır. - g,]j 111'~ f~IH'U k Tiiı·!,iyt' nihiik Millı·1 .:\ l l'<·li-;i C. II . F. :\1. i\1 iiılafau ff. lll. lY K. K. 

Edtı'lııı lı u ı·lıi~ ı' hi uınnnıisi başkat ibi ı 

-- -- - -~ - - - - - - - -- - - -- - -
ı ~fıılntya Ahdülmu1tıılip » JJnlıaıH·rzadl' Sn· as 1893 y ill{f) k Fraıısızra l ılııı·e - - E,·li - iJci <_:O· l dıırri uınınmiyei Yilavnt m üdiri C. II. F. Dalıili~· l' J II, TV + + 

~lülki}e c: nk u.mumi<ıi A ııkıırn Ynli n•kili 
ı n• 

- --~ - - - - ~ -- - ·- - - ı ~ - - - ~- -- ı-- -- - ----1--- ----- - 1 ~~n lııtya Dr. Hilıni -:. Lofc;alınğ-lıı Nrluııik 18 8 ı Yüksek Fı·n ııs r zı · n Yl' hal- Doktorluk - - llekil ı· - 2 <;ıı- Bursa Sılılıiye müdürü ('. IT. F. s. 1. ~1 uıwrııe1 [J. I I I. IY K. K. 
Tıhlıiy<'i n<ıkrriyc ~-n m· n rnk 

- - - - ~ - 1- - - - - -- - - . -- - - ~ - ~--- ı---)[al at ya 1 ~ı ıwt Pş. - b.ıuiı· 1884 YiikHek l•'rıı ıısızı·:ı nn~vı•kil 11 . z. - Fııhrl müdenis Evli - 3 ÇOC'llk ~ l ülgn TT:ıı·lıi.1·ı· ııeznrı·t i miiste- C. 11. F. - 1. II. JIT, + + 
Eı·l(ıl ııı ha t·hiyr ş n n l V 

1 

1 

r~t~·~--·~ 
~- -- - - -~- - - - - - - - ı - ----~lahmut N eılim B. Zalııteınğ\u 'Mnlatyn 1883 )'ükseık Fr:ınsızrıı, ı\lmnncn, llaı·ict;ı \'C kıı- 'l'e ınnmi 1efaznli (bnsılmıı- - Evli - 3 ~oeuk Kn~· nı nknın C. H. F. MaliJ e \'1' IT. ITT . TV K. + 

ı ı 
Erkanı harbiye rlnstro mış). M. 1\f iiclııfnn 

.... - -- - -- ----- ı- -- ....., --- ı - -- - - --~- - . . - - ~ - - c- -Mıılntya 'I'ıılıit Hıışiıu » IT:ı~imheyoğlu )l:ı.lutyn ı 891 ]_~(·ZHI1 l lllPlttf?hi Fransızca Zimnt - - Evli- iki çocuk Ziı·nnt C. H. F. - lY K. K. ı 

--- -- -- -- - - - - - - -- t--- --~- - ~ - - - ~- - -).I :ıl nt yıı Vnsıf , - Adnpnznrı 188 4 Yüksek Fraıısızrıt .\ skrl'lik - - Evli - ı ~ocuk ~ l ü-;kirııt ı;;il'kt>ti nı t•m n ı· i n m ii- (', H . F. T>ahili~·ı· ın, IY K. K. 
1I ıu·biye dül'li 

1 

ı ı - - - ~= 



intihap dairesi İsmi Aile ismi 

:\fa n isa llr. ~aiııı ('Pl('bioğlu 

Doğduğu yer 

Menemen 

:::3 
>bD 
:::3 

;&..c 
o ·~ o ..... 

1882 

Tahsili 

Yüksek 
'l'ılıhi~·<· 

Bildiği diller 

Fransızca 

352/23 

i htisası Ese-rleri 

'l'n hahet, idare 

----~-1----------f----------+---·----+---t------ ----f-----------t- -- -----·--------- -
Manisa Kani > Kıırnosın:ınoğlıı ?ıfurıisa 1874 Orta 

------1----·-----------+---------·----+---------·-r- - --------------
){un isa 

:\laııisa Mustafıı Fevzi :. Efcııılizaıle 

KnRahn 1878 

.Akhisnı· 1875 

Orta 
1 hırli<;ı~<'f.llrıı 

Yüksek 
Jiııknk 

Fraıuuzca 

Fransızca 

Çift~ ilik 

Posta, telgra.f 
vı• teh,fon 

---- - -----1----- ----
)[eepJıe şrrhi 

1 

1 ilmi rütbeleri 

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- İntihaptan evvel son ınemuri

cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 

Evli - üç çocuk ManiRa sıhhiyr müuürü 

Mensup 
olduğu 

fırka 

C. II. F. 

Mensup oldu
ğu encüınen 

ll. nr. ıv 

~ -
Bazı kanunlara Vt'f· ı 

dikleri reyler 
ı--------~-~-----

K. 

-t--------r- -- --- ---·---------ır-----+-------+----+-----ı-----1 
- Evli · çocuksuz Zirant C. II. F. İktısat JIJ, IV ~ + 

------- -·--·-1-- ·----
Hekur P '1'. \'l' '1'. nmmn ınüdiirü '.H.F. 

nıüderris Evli- iki çocuk :.ıelms C:. H. F . 

Haririyı~ 

_\.dJ iye 

II, III, IV 

ı. ı ı. ] ll, 
lY 

+ + 

+ + 

-------+-------·--+--------- r--- - -- - r- -t--- - -·----
Osman Yükse.k 

Eı·kflnr harbiye 

f--·- ---
Fransızca 

~-------- ----------·-r------------ r--·---- - ---------------------------·--+-------~-------------i--------~--------+---------
Manisa )fnniAa 1 8 8 O Askerlik Evli - dört ço- Zi rııo.t C. H. F. ~afra III, lV K. K. 

cuk 

----------+---------------~·---------------+----
ı ı 

----·t- --- - ----------+------ ----- -i---- ----ı------------- --;---------- t--·-------t--------------t----+-------+----t-----+----' 
}lııııisa RPfik ŞeYket lıweo~lıı 

-·----t-------- --~---------ı--
Manisa 'l'ııhir ::. Hattatzade 

)[ic1illi 1885 Yüksek Fr:ııısızcn Hukuk - - E\'li- üç çocuk .\nıkat C. Il. F. )Llliyı· I. JY + ı + Hukuk 

- -- r- -- _________ .__ ________ t - -- -

Bolu ı 8 91 Orta - Orman, keı·rst r, 
hütçe, iktiBat 

----t--- -,.-----

---------------ı----------1 --- ·-t---- - ---- ---------t-----+------+----+------ı-----
Evli - çocuksuz Orman şirketi müdürü K. C.H.F IV K. 

ı Mııııiııa 
ı 

Tıınnıt Tii ı·knğlu 0irit 18()1 Orta --- ·-· ---J.'ı·:ınsıZf'll, ;\ı Pı.·ıııı·n, 1 ktrsndiyet ~-----------~ ------------------------~--------~·-----------~~-------r--------~--------1 B<'kar lzıııir th·ar<'f n· saıı:ı~·i w!:ı·a C. H. F. - IV + K. 
nuınca uııınıni kiı1 i hi 

ı 

Kalıirc 1 S RP. - -·-- --- ---~--- -
Oı·ta Pı·nmıızı•n. 

- ---
Edebiyat 

('il'lı;ilik 

'------+---i ~r:ıııio;ıı Ynknp Kn<1ri ------+------------~ - ------+------------------------~~------~------------~-------+------·-~------~~ Bir serencam, Rahmet, Eren- - Evli- çocuksuz :\lutlnınl C. H. F. Ilariciyı· 
terin bağından, Nur baba, Ki-
ralık konak, Hüküm gecesi, 
Sedom ve gnmore, Ynban 

1~----------+-~~~~--------~-~~~~--~-~--~--~------~~~~r-----~~~~~----d --1------------------~ --~------+--------~------------+-------------..~~ Maraş .\bdiilkadir » Eıııiı· :\f:ılıınudoğlu Mnrıış 1879 ltuştı - Zlı·ııat - - Evlı :Jkı çocuk 
1 

C. II. V 

1 ı, lll, IV + 

II, III, IV + + 
ı ı ı 

ı ı 



lntihap dairesi İsmi Ailesi ismi 

Mara" Me m ct B. JT :w ı h ;ıl il zade 

1 Maraş Mi tat Uaııi:r.nıle 

1\T ;ı r ·ıı~ Nalbantzade 

Mardin Ahdürrozzak Şahtana 

~faı·din .\ li Rr:r.a 

Doğduğu yer 

El histan 1886 

lznı ir 1881 

Trabzon 1869 

Tahsil i 

Rüsti 

Yiiksı>k 

Mülkiyo 

Yüksek 
Baytar ,.e Ftansada 

Bildiği diller 

Fı·ıııısıı1•n, Arapc:a 

İhtisası 

Ziraat, ticaret 

ld ııt'P, iktrsadi
,ral 

352/2 4 

Eserleri 

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- lntihaptan rvvel son memuri

fımı rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşğuliyeti 

Mensup 

olduğu 

fırka 

Mensup oldu

ğu encümen 

Bazı karıunlara ver- ! 
~kleri reyler 
Tıitlln inhı-

hılt• l' vı·eıı;ı:ıl 
k:ıııı;ııu k.:ınıırıu 

saı·ı 1931 Mııaıı.ıell! ı 

ı R~i-ilci~ruk Zi~-v-0_t_i~-a-r-~-.~~~~~~~-G-'.-H--.-F-.~~~~~~~~l-I-.-l-ll-,-~~~~-K-.~~~~-~--~-, 

B\ li- diiı·t ~ocuk Reji umnm mücliirü t '. Jf. F. nıılıili~·t' II. I II, IV + + 

- -- ----- f--------+- ---- --------~-4------------~-----------~-----------------------~~------4-----------~~------~------~~~~---
Fransızca Tababet i hııy- Eml'azı dahili, Hayva.- E• li - iki ı:ıwıık Miltekait haytar miralayı 

tariye rı at tn <'ilıazı tcıwffüsi 
C. H. F. İkt ısat III, IV K. 

1 

1 

1 

t- ----- -- - --- ------ ~' --------r----------------------~------------ -----------------------~~------~-------------r~~~--~--~--~~~-----1 
1\fa l'll in l 8 7 9 Rüştl ve husus! 

Mersin 1887 Yüksek 
ll :ılk:ılı \'t' f'l'ansada 

.AraıH;a , Kürtı,:e Ziraat , ticaret - - Evli - sekiz çocuk Meclisi umnml Ye meclisi idare 1'. H. F. Arzuhal II, Ili, IV + K. ; 

aza lı ğı 

Fransızca 
----~---;1-----j---- - . -----------ı-- ------r----~---~------t----+--------ı------t-~---ı----

\'plıatııt ,.e cm- Hayatı nebatat, nebatata anz Müuerris F.\ li , hir ı;neuk 
. olan hastalıklar ve haşerat, 

ı·ıızı ııelıutıye Bağcılık emrazı, Aydın incir 

Ziraat müdürü umumisi ı• H. F'. K. 1 ktısııt II, III, IV K. 

hastalıkları, nebatat hastalık-
lan hakkında Fransızca broşür-

-------·-t-------------+-----~--- ı------~~-~-;-----·--~-· ----~---
İrfan Ferit :. - İstanbul 188-4 Yüksek 

lPr 

Idare .\miri Mardin 

Top~u harbiyesi vo 
huknk 

Fransızca Askerlik ve hu
kuk 

----~~----~--~~--~-----+-------~~-----1-------------~-----~~---------------r----------------~--
: Mt'rcıin Fı'rit Celfıl > - lstnııhnl 189-l Yüksek fi'l'lınsızc·a (la:r.c•trı•i 

Hukuk 
Sanayii nefise 

Evli- bir çocuk .A nıkatlık ('. JT. F'. I fi, 1 V + + 

g,·li - ı:oc>ııksm: Adımada müntr~ir t: Türk snzii :. ('. !f. F. :.\lnoı·if lll. l \' + 
sııhip ve başnıuharril'i 

1----~------~~~~~------~~~~~~~~-------r--·-----------r---- r---------------~-----------------~------- ----r---·-----------------·+-------------~=-:~-- -----r---~----------------~---+----~--~~~--------;---------r-~----~--~~---Mcrsin Harndi :. ~füh:ı::;irzaı1e Me:-rsin 1 qg.ı Yükııek Fransrzca Çiftç:ilik ve he- - - Evli- iiç çocuk Çiftçilik C. H. F. :\I.ıılıyl' IV K. K. 

i\Iersin 

Muğla 

Telgraf sap işleri 

Hüleymnn Fikri » l\Iutlnoğlıı 11TI'rsiıı J8Q~ 
~----------~---------------4~--~~~~~~--------------------;-------------~-----------+------~----------------~--------r---~~--._-+----~--~-----~--------

Aılıına munllim - )rııaı·if, Dahili - - - E\'li . üı: ~cı(•tık Ziı·ıınt. tiea.rrt 1'. ır. 1•. Nıtfrn IV 1\, 
mektebi ye, İktısat. 

--~~--~-;-=-·~~--~------+---~~~----+------+----~~~------- ----------Dr. IIüseyin Avni -. TopaJoğlu Mnğla 1888 Yüksek ransrzca 
'l'rp 

E\'li- üç çocuk C. H. F. Mnğla vilayeti heyeti C. H. F. S. 1. l\fuavenet 
reisi 

K. 

lV + + 



322,125 

Evli olup olma-
Bazı kanunlara ver- ] 

dikleri reyler ----
Tıı liııı i tı lıi 

1 intilıarı dairesi i sm i Aile isıııi Doğduğu yeı Talısili Rildi ğ i diller ilıtisası r:serlcri 
dığı w kaç c;o- iııtilıaptaıı ev\·el son nıeıııuri

ilıııi rütbe!t·ri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve ıneşguliyeti 

l\\ens ııı p 

olduğu 

fırka 

J\\eıısur oldu
ğu endimen 

ı< ;ıı · ı 1931 \Jıı .ı ıııo • )ı • 
lıuf• · P 'ı · ı ·;.!i- i 

Mıığln :\ ııı · i H. Balıağ-il 'l'ı·k i re la if 1882 
-------~--------~--------r----------~-------r-------~-------------~----~-------~---+----+---- ı 

Orta • - . \ dliyl' - - 1 Edi - üc; c;cwuk .\Iaııisu ağw rf'za reisliği l' . 1 [. F. .\rzuluıl III , J\' K. 1 K. 

l \iıltlt tl ll )\ ll Illiilli 

------t----------t-- -------1--------ı----ı--------- t-------- -+------ -+------ - --------~--------------·---------+--------·-----------~-----+--------+-----~----~--
.\fnğla Kııya lı l'Y Ist a ııkii~· 1884 

---- - - +-----------+------------+------ - -

Yüksek 
(: ıı lı ı ı asa r:.ıy, Hulmk 

n · Fı·a ıısadıı 

l<'l'aıısrzNı, Iııı..:ilizN· 

--- - -- 1-

Ifııkıık , .P il,tı - Ba zı ınntlııı ft · rc·i.iını·lc • ı· Ed i - ii~; ı; oı·ıı]; lznıiı · lıvlc•cliyl' l'l'isi C' . 1 L P. Dalıili., · t· nk ili TT, TTT. IY + 
sncli.nıt 

1 .\[uğla Ynnns ~a<li » .\ halıoğlu 1880 Yüksek Fı ·nıhıZ<· :.ı lTnkıık rı · ı • l,o - :ıı nı;ıı·t ilitilıiliıw d:ıiı· lıiı· EYli- tliiı · t ~oruk llıtzl'll'l'ilik \ ' l' matbaarılık C. H. J.' T. Esusi~· ( • 1, l . IT, 
lll , I\T 

+ + 

1 

ı 

--------- ----~--- - -
l\Iuş Hasan Rl'şit » E lb istan 1891 

--------------t----------- ------ . 
..\Iuş Kılrroğlu Hakkı Kılıroğln 1872 

< :ıılnta"aı· ıı.v "" lin- ııonıı k it:ıp. zc•pliııl ı• ~ 1 s ııat lı n\ arin 
ku k ------- --------- -- ----------

YüksL'k 
\lüJldyP 

Pı·ıııısrz<·ıı, .\lınanc·n , Jdıu·p 
,\ rnpc;n 

------- ------------~--------------------------,--------~-----------
gv]i . iki <:orıık Tiiı 'kıw:ıklnı·ı umum müfcıtti~;ıi C. U.F. Dıılıili .rP IY K. + 

r- - - --- ~--~--------- -------------+--------------------------+-------~~----------~~-------+--------4----
Yiiksek Fı·nıısrzf'a 

1' o pc; ı ı IT a ı· b i ~ - l!si 

I> in \ ' !' iı;t iınai

,\'nt 

Batı! itikntlnra ilanı harp, Sof. 
lalara son cevap, Ulu peygam
berlere dair kalem tecrübeleri 
( lbrahim, Musa, Muhammet), 
Garip ~>iğidin başına neler gel
mez, Ingiltere ihtilal tarihi, 
Kandit (com! ide) tercümesi, İki 
ateş arasında, Günahtan koru
yan resim. 

ı.;,· li - Sl'ki;ı: çocuk «H ür fikir» s::ılıiJ) YC' lıaı:ımuhnr

riı · i 

C.H.F. ~Iauı·if III. IV K. + 

... 

----------·r------- ---------:-- - --:--·--- - - ı -----· -- ----·-- --- -·--------·---·---+---------ı-----·- -·----+-- .. ... 
~Iuş ":.'ıfnlıittin ~ami » flitlis 1884 

---------ı - ı - -
~iğde .\hmet \"rfik » t'rküp 1878 

---------·-- - -------
Niğde Faik Niğde 1874 

-------·-----~-- ı -· · -- ------ - - --
Niğılc Galip Kü~ükağaoğln ls t n ııhııl 18 77 

Yüksek 
Erkanı harbiye 

Framıııı:eıı, .A lnınıırı:ı, 
1ngilizcc 

.\skc•rlik l ' l' tar
ynı·t·ı·ilik 

Uazt'!Ph·nh· hiı· ı.;ol' makıı- -
lrlt·r 

-----ı----------;-- ---- ---- - ı ~----~-- -
Yükı-ıck 

gc·znr.ı 

Fı ·ıııısızra 

Ft'8Jl'UZ('[t 

1\ iııırıı 1 t;ılı 1 i- Tahlil i g-rdn i, Kimyayi ıs

lfıtı, gıdaiye \ ' t' ]J('IH:iy:ırii 111.\'i \'1' gnyrinz
isprııı.;i.)· ııı·iye ) d, kinıyııyi kc•.di 

~lu! iye 

EYli - bir çocuk Eı·kanı lıurhiyt·i umunıi~·e talim 
n• teı·lıiyr dairesi 4. şube müdürü 

- -- ----
C'. II . P . :.'\1. :\fücla fa n II, III, 

n ... 
-- ----+-- -

Edi · ü~ ı;:ocnk Eezneı mektl'bi kimyayi ispcnçi- C. lL F . S. 1. i~Jııa,· ı · ııı · t 
~· a ı·i \ ' <' 1 n lı l il n tı g'ııln i mu n ll im i 

~-1 ·· 

Evli- üç ı::ocuk lzmil' def1Prdarr (). II. P . nlitc;t· II, III, IV 

+ K. 

- +--- -
K. + 

K. 

i~ 
~-------·· --~---- ı-------+--------------+----+--------+-------.------+--- , -

YüksPk 
Harbiye 

P ı·n nsızc-a Bvli · tlört ~ocuk Cmnm jandnrm:ı kumandnm ~füstakil l\1. :\I üdu faa II, III, IV + 
ı -------------- -- ---- ı---- - - ---1-------------- ------- -----------1·------------~----------------.. -----------~-+----------r-- -ı----~- · ......., 
Niğde Halit » :.\[üftüzıııl e Bor 1884 Ort :ı. 

-= -~ -

Maliye, B!'il'di
)'1', Ziraat, 1\Icy
vacılık, Ticaret 

=s 

t' . IL P. Nııfm II, III, IV + + 
1 



İntihap dairesi 

ı 
l Ordu 

ı 

1 Orrlu 

ls mi 

.\lım c·t tlısıııı B. İhsan 

- ı-- -- -- - - -

Aile ismi DoğJu~u yer 

lst ıı ııbnl 

::ı 
>OD 
::ı 

-o -JO/J ~ 
o 'f,j 
o ...... 

ı 869 ı 

----- -- - --- -~ 

T:.ıhsili 

Yüksek 
~H ilkiye 

Ri!Jiği diller 

Fransızca, Almanca 

352/26 

i lıiisası Eserleri 

ITicarc•t lktısııt (Jule Vel'lle) in f-:::ronıanla
' , ' rından 18 cilt Vi:' ayrıca edebi 

:\lathnarrlık (,a- romanlanlun 27 cill tercüme, 
zpj ı·ı·il il; 41 senelik Srrvetifünun, 2 ci lt 

matbu::ıt hatm\lnrı, AYrupadn 
ne gördüm. 

Uarndi » Hacıasrnızade Üııyc: 1879 Yüks~k Fmmıız('a, Almanca, 1\laal'il' 
l>nriilınualliınini iiliyc Arapc;a 

ilıni rütbcleri 

E\ li olup olma-

dığı ve kaç ço- intilıaptan evvel son nıenıuri
cuğu bulunduğu yet \·eya meslek \ 'e meşguliyeti 

El'li - iir: ç;oeuk l\[nthııacr, tacir ye muharrir C. H. F. 

-= 

Mensup oldu

ğu encümeıı 

DahiliF IV 

----------------------- ı---

E,•li - ı:;oruksnz Dıırsn maarif müdürü C. H. F. )fa:.ıı·if I, II, III, 
IV 

Ba; ı kanunlara ver· ] 
dikleri reyler 

T111 ıırı ııılıi · 
~.tr·ı 1931 

h u tı;~' 
killillllll 

+ 

K. 

~tııuıı.el~> 

\"f'J':.ri.·"' 
ı, :ııı Illi 1] 

+ 

+ 

--------~------·---- f - -- ----+-----------·- -- ~ -r----- - - -- -- - ---- --- - . - - - ----------~- ~--~------·------1-----------~--~--~-----
Oı·du tsrnail IIarıııl izauc Oı·du 1872 

------f-"------ - ---------ı-

Ordu 
ı ı 

Recai KaJLzaue Ord n 1886 

------ f-

1885 Ord n Şevket Hattatoğlu Ordu 

- -----ı---

Rize Alcif Nuhzade Trahzoıı 18 82 

1------------i------------ - --·--· -ı-·-

: Rize Ali Zerezade Rize 1888 

---·-- f· 
Rize Atıf Kibal'Oğlu Erlıavi 1885 

-r--
Rize Uznn Ili.iscyinoğln Ho pa 1875 

~---+---·- --- ---
i Rize Fuat A lemdarzadn Y<·nişclıiı· 1881 

1\ 

Ylikııek 

.l\liilkl,rc 
F ı·u nsızca 

---- --~-

Yükısek 

Balu·iye 

Yiik.>ck 
Balu·iy • 

lııgil izcc 
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Hasan Fehmi B. 

KASTAMONU 
Velet B. 

KAŞTAMONU 

Hefik B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 



KAYSERİ 
Ahmet Tevfik B. 

KAYSERİ 
Sait Azmi B. 
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KAYSERİ 
Coşkun Osman B. 

lURKLARELf 
Dı·. Fuat B. 

KAYSERİ 

Reşit B. 

IURKLARELİ 

Memet Nahit B. 



l\IRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Serdar Ahmet B. 
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lURŞEHİR 

Hazim B. 

KOCAELİ 
Ali B. 

KIRŞEHİR 
Lfitfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 



KOCAELİ 
l{emalettin B. 

KOCAELİ 
Salahattin B. 
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KOCAELi 
Ragıp B. 

IWCAELİ 
Sırrı B. 

IWCAELİ 
Reş it Saffet n. 

KONYA 
Ahmet Harndi B. 



KONYA 
Haydar B. 

KONYA 
Kemal Zaim B. 
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KONYA 
lGizun B. 

IWNYA 
Mustafa B. 

l\0 YA 
Kazım Hüsnü B. 

KONYA 
Iustafa Lfıtfi B. 



KONYA 
N aim Hazi m B. 

KONYA 
Tevfik Fikret B. 
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KONYA 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Hakkı B. 

KONYA 
Sırrı B. 

!\.ÜTAHYA 
İbrahim B. 



KÜTAHYA 
Memet B. 

KÜTAHYA 
Rasim B. 
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KÜTAHYA 
Muhlis B. 

!{ÜTAHYA 
Recep B. 

KÜTAHYA 
Ömer Davut B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 



MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MALATYA 
Talat Haşim B. 
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MALATYA 
İsmet Pş . 

MALATYA 
Vasıf B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 

MANİSA 
Dr. Saim B. 



MANİSA 
Kani B. 

MANİSA 
Osman B. 
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MANİSA 
Memet Sabri B. 

MANİSA 
Refik Şevket B. 

MANİSA 
Mustafa F evzi B. 

MANİSA 
Tahir B. 



MANİSA 
Turgut B. 

MARAŞ 

Memet B. 
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MANİSA 
Yakup Kadri B. 

MARAŞ 

Mitat B. 

MARAŞ 

Abdülkadir B. 

MARAŞ 

Nuri B. 



MARDİN 
Abdürrezzak B. 

MERSİN 
Ferit Celal B. 
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MARDİN 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Harndi B. 

• 

,-- -------

MARDİN 
İrfan Ferit B. 

MERSİN 
Süleyman Fikri B. 



MUG LA 
Dr. Hüseyin Avni B. 

MUG LA 
Yunus Nadi B. 
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MUG LA 
N uri B. 

.~· .. ·:\·.··y·J ... ' .. : 1 Y'4t 

~ ... • 
' 

MUŞ 

. Hasan Reşit B. 

MUG LA 
Ş ii krii Kaya B. 

MUŞ 

Kılıcoğl u Haklu R . 



MUŞ 

Muhittin Na mi B. 

NİGDE 
Galip B. 
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Ni<; DE 
Ahmet V cfil• R. 

NİGDE 

Halit B. 

NİGDE 
Faik B. 

ORDU 
Ahmet İhsan B. 



ORDU 
Harndi B. 

ORDU 
Şevket B. 
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ORDU 
tsrnail B. 

RİZE 
Akif B. 

ORDU 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 



RİZE 
Atıf B. 

RİZE 
11asan Cavit B. 

-395-

RİZE 
Esat B. 

SAMSUN 
Aziz Hızır B. 

RİZE 
Fuat R. 

SAMSUN 
Dr. Asım B. 



SAMSUN 
Emin B. 

SAMSUN 
Ziihtii B. 
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SAMSUN 
Etem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SAMSUN 
Memet Hacıyunus B. 

SİİRT 
Mahmut B. 



İNOP 
Huliisi B. 

İNOP 
Yusuf Kemal B. 

-398-

SİNOP 
İbrahim AHiett in B. 

SIVAS 
İsmail l\lemet B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SIVAS 
Necmettin Sadık B. 



SIVAS 
Rahmi B. 

SIVAS 
Şemsettin B. 
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SIVAS 
Rasim B. 

SIVAS 
Ziyaettin B. 

SIVAS 
Remzi B. 

ŞEBİN KARAHiSAR 
İsmail B. 



ŞEBİN KARAHiSAR 
Sadri Ma~sudi B. 

TEKİRDAG
Cemil B. 
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ŞEBİN KARAHiSAR 
Vasfi Raşit B. 

TEKİRDAG 
Faik B. 

TEKİRDAG 
Celal N ur i B. 

TEK iR DA(~ 

Mahmut Rasim B. 



TOKAT 
Bekir Liitfi B. 

TOKAT 
Nazım B. 
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TOKAT 
Hüsnü B. 

TOKAT 
Süreyya Tevfik B. 

TOI{AT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Daniş B. 



1'RABZON 
Hakkı Sofu B. 

TRABZON 
Nebizade Harndi B. 
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TRABZON 
Halil Nihat H. 

TRABZON 
Raif B. 

TRABZON 
Hasan H. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 



URFA 
Ali Saip B. 

URFA 
Refet B. 

-403-

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

URFA 
Mahmut B. 

VAN 
Münip B. 



YOZGAT 
Ahmet Avni B. 

YOZGAT 
Harndi B. 
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YOZGAT 
Ahmet Cevdet B. 

YOZGAT 
Süleyman Sırrı B. 

YOZGAT 
Avni Doğan B. 

ZONGULDAK 
Celal Sahir B. 



ZONGULDAK 
Esat B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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ZONGULDAK 
Halil B. 

ZONGULDAK 
Rifat B. 

ZONGULDAK 
Hasan B. 



istifa edenler 

MANİSA 
Halil Nifli B. 

Mebus intihap edilmeleri kanunsuz görülenler 

KÜTA HYA 
Mustafa Bacak B. 

KÜTAHYA 
Alaettin B. 

Mazbatalan reddolunanlar 

}{ÜTAHYA 
Tevfik B. 

KÜTAHYA 
Halil B. 



4 - lnhilal eden mebusluklar 

··-
Fevkalade içtima zarfında istifa ve mazbata reddi suretile inhila.ller vaki olmuştur. 

a. • İstifalar 

1 - Ayni zamanda iki intihap dairesinden seçilen : 

!stanbul : Salalı Cimcoz B. ( Boludan da intihap olunmuştur ) 
Kütahya : Recep » ( Burdurdan da intihap olunmuştur ) 
Malatya : İsmet Pş. ( Manisadan d~ intihap olunmuştur ) 

Sırası ile Bolu, Burdur ve Manisa mebusluklarından 9 ve 14 - V - 1931 de istifa ettikleri ellietle 
yerlerine : 

Boludan intihap edilen İsmail Hakkı, 

Burdurdan intihap edilen Halit, 
Manisadan intiıhap edilen Dr. Saillll 

Beylerin mazbataları ll ve 20 - IV - 1931 tarihlerinde kabul olunmuştur. 

2 - « Alıvali sıhhiyesi ve hususi işlerinin kesreti» dolayıaile 14 - V - 1931 de istifa eden Manisa 
mebusu Halil Nifli Beyin yerine seçilen Tahir Beyin mazbatası 20 -VI - 1931 de tasdik edilmiştir. 

b -lntihap mazbatasımn reddi 

Umumi intilıabat sırasında Kütahya mebusluğuna seçilmiş olan Uşak belediye reisi Alaettin ve 
Tavşanlı .belediye reisi Halil Beylerin ekseriyeti ihraz etmelerine rağmen intihapları, evvelce bele
diye reisliğinden istifa etmiş olmadıkları için, heyeti teftişiyece muallel görülerek keenlemyekün 
addedilmiş ve yerlerine, akalliyette kalmış olan Mustafa Bacak ve Muallim Tevfik Beyler mebus 
çıkarılmışlarsa da bir zatin mebusluğunun kabul veya reddi sırf Meclisi Aliye ait hukuk cümlesin
den olduğu cihetle mumaileyhimin mazbataları tasdik edilmernekle beraber evvelcc ekseriyetle inti
hap edilmiş olan Alaettin ve Halil Beylerin mazbatalarının berayi tetkik Meclisi Aliye gönderil
mesi ve bunların intihabı reddolunduğu takdirde yeniden intihabat İcrasına tevessüllazımgeldiğine 
31 - V - 1931 de karar verilmiştir. 

20 - VI - 1931 de de, AHiettin ve Halil Beylerin, müntehibi sani intihabatma başlamazdan iki ay 
evvel belediye riyasetinden istifa etmiş olmadıkları cihetle mazbataları reddolunmuş ve yeniden yapı
lan intihapta kazanan Rasim ve Memet Beylerin mazbataları 5 - ll - 1931 de tasdika iktiran et
miştir. 



5 - Mezuniyetler 

ıı~evkalade içtima zarfında 32 zat Heyeti Umnmiyeden mezuniyet istihsal etmişLerdir. Bu bapta 
tanzim edilen bir cetvel aşağıya dereolunmuştur: 

Afyon Karahisar İzzet B. ı ay. Mazeretine ıbinaen 

Amasya İsmail Hakkı B. 40 gün. Ailevi mazeretine binaen 

Antalya Maydar B .. ı ay. :. ::t :. 

Aydın Tahsin B. 2 ay. » » » 

Balıkesir Ali Şuuri B. ı,5 ay. Sıhıhi mazeretine » 

Ca belihereket !ıbrahim B. ı ay. Mazeretine » 

Çorum Bekir Karamemet B. ı5 gün. ::t » 

Çorum İsmet B. 20 gün. Aile vi mazeretine » 

Diyarbekir Zeki Mesut B. 20 gün. » » » 

Edirne Faik B. 2 ay. S ıhhi » » 

Gazi Antep Reşit B. ı ay. » » » 

Giresun. Kazım B. ı,5 ay. » » » 

İstanbul Alırnet Rasim B. 2 ay. » ::. · » 

Kars Muhittin Pş. ı ay. » » 

Kars Na·zif B. 1 ay. » » » 

Kastamonu Halil B. 25 gün. » » 

Kırklareli Dr. Fuat B. ı. ay. > » » 

Kırşehir Hazim B. ı,5 ay. AiLe vi > > 

Kocaeli Sırrı B. 15 gün » » 

Manisa Kani B. ı,5 ay. Sıılıhi » » 

Manisa Refik Şevket B. ı,5 ay. Aile vi » » 

Maraş Aıbdülkadir B. lay. S ıhhi ::t » 

Muğla Dr. Hüseyin A vni B. ı5 gün. » » 

Muş Muhittin Nami B. 25 gün » » 

Niğde Halit B. 2 ay. » » » 

Ordu İsmail B. ı ay. Aile vi » » 

Samsun Emin .B. 20 gün. » » » 

Samsun Memet Hacı Yunus B. 1,5 ay. » » » 

Siirt Halil Hulki B. ı ay. S ıhhi » » 

'fraıbzon Halil Nihat B. 25 gün. » » 

Urfa Mahmut B. ı ,5 ay. » » 

Van Münip B. ı ay. » » 

-o-



6 - Azayi kirarn tarafından Meclis haricinde ifa 
olunan vezaif 

1 - 25 mayıs 1931 tarihinde Prağda toplanacak olan Beynelmilel parıamentolar ticaret kon
feransına Meclisi Ali namma iştirak için, 14-V-1931 de, Afyon Karahisar mebusu Ruşen Eşref ve 
Sıvas mebusu Necmettin Sadık Beyler intihap olunmuşlardır. 

Müşarileyhim avdetlerinde aşağıdaki raporu tanzim ve takdim etmişlerdir. 

Yüksek Reisliğe 

Muhterem efendim; 

25 mayıs 1931 de Pragda toplanan Beynelmilcl Parlamenıtolar Ticaret Konferansrna Büyük Millet 
Meclisi narnma iştirak ettik. Bu husustaki raporumuzu takdim ediyoruz. 

Bundan başka aşağıdaki noktaları yüksek ınakammızrn dikkatine arzetmiye cesaret ediyoruz: 
1 - Bu konferansa iştirak eden Türkiye murahhaslarımn beynelınilel işlerde fikir sah~bi olarak söz 

söylemeleri ve konferans mesaisinde faal bir amıil olmaları için daha evvelden .hazırlanıp çahşmaları, 

vesika toplamaları. konferansa rapor ve muhtıra vermeleri, orada söz almaları cok münasip olur. 
Bunun için de hem murahhaslarm, diğer memleketlerde olduğu gibi daha evvelden tayin edilmesi, 
hem de konferans ruzname ve mesaisinin bir kaç ay evvel malum olması lazımdır. 

2 - Dilter memleketler parlamentolarmdan gelen heyetler pek kalabalık olduğu için, bizim heye
tin, hiç olmazsa her encümenden bir kişi bulunabilmek üzere asgari dört nrebustan teşekkül etmesi 
faydalı olacaktır. Bu mebuslarm, şayet konferans ruznamesindc, iktısadi, mali, zirai meseleler v:ırsa, 
ikisinin bu işlerde mütehassıs olması faydalı olacaktır. 

Derin hürmetleriınizi takdim ederiz efendim. 

Ruşen Eş1·ef Necmettin Sadık 

On yedinci «Beynelmilel Parlamento Ticaret Konferansı» 'rürkiye Büyük Millet Meclisi narnma 
iştirak için Prağa gittik. Bu husustaki müşahede ve mütaleaJarrmrzı ve konferansm neticelerini ar
zediyoruz. 

Konferans, 25 mayısta, Çekoslovakya Ayan azasmdan M. Kornel Ştodolamn riyaseti altmda 
Çekoslovakya Mebusan Meclisi binasında açılmıştır. Konferans, Efganistan, Almanya, Avustral
ya, Avusturya, Belçika, K·anada, Seylan, Kolıombiya, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan Macaris
tan, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Felemenk, Lehistan, Porte.kiz, İsviçre, Viktorya ve 
Türkiye muraıhhavarı iştirak etmişlerdir. Amerika, müşahit aza göndermiş, ve Cemiyeti Akvam 
narnma üç murahhas, ve Büyük Britanya «Empire Parliamentay Association» narmna da bir murah
has gelmişti. Mebusan Meclisi, yeni intiha:bat dolayısile, henüz mevcut liulunmryan, yahut feshedilmiş 
bulunan memleketler namma, orta elçilerden bazı murahhaslar vardı. 

Heyetler arasmda bilhassa İngiltere ve Fransa murahhasları pek kalabalrktı. Ezcümle, Fransa 
heyeti, Ayan ve Mebusan Meclisleri azalarından yirmiden fazla murahhasr i•htiva ediyordu. 

Konferansı açan Hariciye Nazırı M. Benes, nutkunda, cihan iktrsadi bulıranma temas etmiş ve 
bu buJıranın uzvi, derin ve alemşümul olduğunu, az bir zaman içinde bunun önüne geçilemiyeceğini 
izah etmiştir. 
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Konfera.nsm ruznamesi 

Prağda toplanan on yedinci Parlamento Konferansının ruznamesi şu suretle tertip edilmiştir: 

1 - Dünya iktısadi buhranı. Beynelmil-el ticaret ensıtitüsü muhtelif memleketlerde İktısadiyat 
ile meşgul zevata bazı sualler gönderek iıktısadi bulıranın şeklini, sebeplerini ve hal çarelerini sor
muştur. Konferansın daimi kalemi tarafından tayin edilen komiserler heyeti, bu anketten mühim 
kısımları alarak bir rapor halinde konferansa bildirmiştir. 

Dünya iktısadi ve zirai bulıranı hakkındaki umumi noktai nazarı, ve bu hususta konferansın vasıl 
olduğu kararları aşağıda yazacağız.. 

2 - Sermayelerin tedavülü. 
[ Bu husustaki fikir ve mütaleaları ve kararları da arzedeceğiz ] . 

3- Muvakkaten muamelatı resmiyenin sadeleştirilmesi. 

4 - Beynelmilel noktai nazardan zirai buhran. 
Konferans, muhtelif enıcümenlere ayrılarak, bu meseleleri tetkik ve münkaşa etmiş, ve umumi 

celselerde, mıizbata muharrirlerinin izaıhatınr dinledikten sonra encümenlerin mukarreratrm kabul 
etmiştir. 

İktisadi bulıran . 

[ Fransa Mebusan Meclisi Ticaret Encüıneni Reisi sabık nazırlardan M. Julien Durandın raporu J 
İktrsadi cihan buhramnın tesirleri maalesef o derece malumdur ki, bütün milletierin çektikleri 

ıstırabı tarife hacet yoktur. Yalnız şunu söylemek lazımdır ki, hali hazırdaki buhran, bundan ev
vel zuhur etmiş olan buhranlardan vüsati ve derinliği itibarile farklıdır. 

Daha evvelki bulıranlar o derece bir intizam ile zulıur ediyordu ki, bazı iktısatçılar bunları, 

içinde yaşadığımız iktısadi rejimin tabii ifrazatı telakki ediyorlardı. Bu bulıranlar kendiliğinden 

zail oluyordu. Yalnız bir mahalle inhisar ediyor ve bir inhitat devresinden sonra istihsal, eski şek
lini buluyordu .. 

Şimd! ise, daha pek çok vahim bir kargaşalık müvacehesindeyiz. Bir taraftan bütün milletierin 
İktısadiyatı bulırandan müteessirdir. Diğer taraftan, müstahsil, yalnız kazancından bir kısmını kay
betmekle kalmıyor, maliyet fiyatım bile elde etmek imkanından mahrumdur. Bütün memleketlerin 
bir çok ziraatçileri, tacirleri, fabrikaciları iflas ve inkiraz tehdidi karşısında kaldıkları gibi, 
işsizlik ve sefalet milyonlarca arnele üzerinde daimi bir şekilde tahribat yapmaktadır. 

Bulıranın sebepleri 

Bütün meseleye hakim olan şey, harpten mütevellit kargaşalıktır. Umumi harp, bir birine zıt 
iktısadi şeraitin ani bir surette inkişafına sebep olmuştur. Bunları kısaca tahlil edelim. 

1 - lstihsalin artması. - Harp esnasında, her memlekette, bitaraflarda ve mulıariplerde, yeni yeni 
istihsal uzviyetleri tesis edilmiştir. Her tarafta, milletler, gerek sınai, gerek zirai noktai nazardan 
kendilerini teçhiz etmek istemişlerdir. 

Harp bitince, maddi zayiat o kadar fazla tahmin ve tasvir edilmiştir ki, bu zayiatı tamir için 
mümkün olduğu kadar fazla jstiıhsale ihtiyaç olduğu fikri hasıl olmuştur. Bu istihsal gayreti, ilmi 
terakkiler ve yeni sınai usuller sayesinde tezayüt etmiştir. 

Bu neticeleri göstermek için iki misal kaf.idir: Ziraat sahasında, Arnevikada buğday İstİhsali

nin fazlalığını gösteren rakamlar, [Kanada, müttehit hükfımetler, Şili, Avustralya]: 



• 
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Bu memleketlerde ·buğday ziraatine tahsis edilen arazi yüzde 44, yani 14 milyon hektar ar.tmıştır. 
Bu miktar, Fransa ve Belçikanın ·bütün buğday tarialarma müsavidir. Mahsulat miktarı da yüzde 
67, yani 211 milyon kental artmıştır. Bu miktar, harpten evvel Orta ve Şarki Avrupanın ( Rusya 
-müstesna) bütün buğday mahsulatı kadardır. 

Sınai sahada, Almanyada fabrikalara sokulan yeni ilmi ve teknik usuller sayesinde arnelenin el işi 
yüzde 20-40 azalmıştır. Büyük fabrikaların manzarası tamamile ~eğişmi·ştir. Bu fabrikalarda pek 
az insan görüyoruz. Fabrikalardaki boşluk harp meydanında husule gelen boşluk kadar göze çar
,pıyor. Bu da, Alınimyadaki işsiz arnele meselesinin derin sebeplerinden biridir. 

2 - Bazı piyasaların kapanması. - Şimali Amerika Müttehit Hüıkumetleri kapalı bir iktısat sahası 
teşkil ediyor. Rusya ve Çin, siyasi hadiseler dolayısile, h~men hemen içine girilmez hale geldi. Bazı 
memleketler harpten sonra, o zamana kadar malik olmadıkları siyasi teçhizatı vücude getirdiler. Ja
ponyada ve Çenuhi .Amerikada olduğu gi.bi ... Avrupanın genç milletleri ki, kendi kendilerine kifayet 
etmek maksadile tesis ettikleri fabrikalarm akıbetinden endişe ediyorlar, ayni vaziyete düşmüşlerdir. 
Bu sanayii himaye etmek için bittarbi, gümrük tedbirlerine müracaat ediyorlar. Avrupanın milli 

. hudutları, yeni sulh muahedelerile 11.000 kilometre uzadığı için, Avrupa içindeki gümrük engeli de 
11.000 kilometre uzamıştır. Bu da, beynelmilel mübadeleyi müşüklata sokmaktadrr. 

3 - Bir çok memleketlerde istihllik kudretinin azalması. 

a) İktısadiyatı geri olan memleketler çok zayıf müstehliklerdir. Romanya, Macar, Sırp, 
Bulgar köylüsünün müşkül vaziyetleri malumdur. Bu memleketler·de ne yol, ne makine, ne kredi 
vardır. Or.ta Avrupada bir çok milletler sefalet içindedirler ve satın alma kudretleri pek azdır. 

b) Bir nevi işsizliık vardır ki bulıranın neticesi değil, sebebidir. Harpten sonraki Avrupada, her 
memleket, kendi iktrsadiyatım tamam •bir hale getirmek istedi. Bu, kendi kendine kifayet eden İktı
sat, yalnız eski milletierin değil, yeni istiklal kazanan milletierin siyaseti oldu. Eski ticaret cere
yanları bu suretle lağv.edildi. Bunun neticesi olarak 1919 veya 1920 senesinde işsizlik başladı. 

Bundan sonra cehennemi devre girdik. 

c) Borsada fazlai temettü tahakkuk ettirenlerin eıkserisi ıbn nevi karı sermaye tezayüdü değil, ken
di iştira kudretlerini arttıran bir irat telakki ediyorlardı. Bu karlar ortadan kalktı, istihlak bunun te
sirini hissetti. 

4 - Amerikadaki iktısadi temevvücatın dünay iktısadiyatı üzerinde tesirleri. 

a) Amerika bankalarındaki mevcudatın hareketini gösteren rakamlar şunlardır: 
Haziran 1921 = 29 milyar 831 milyon dolar. 
İlaziran 1928 = 44 milyaı· 231 milyon dolar. 
Yüzde 48 nisbetinde, yani 14 m'ily(i)n dolar tezayüt var. 

. -· -·-·- ' .. ...; 

Bu paraları işletmek için, Amerika Müttehit Hükümetleri evvela sanayii ve ziraati teçhiz ettiler. 
Ondan sonra, sermayelerini evvela Amerikaya, Kanaclaya, Aksayı Şarka ve nihayet Avrupaya gönder
diler. Bu suretle, Amerika, taşan sermayelerile dünya istihsalatını şişirdi, halbuki istihlak kabiliyeti 
artma dı. 

1913 ile 1925 arasında, dünyadaki alıcı milletierin iştira kudreti 475 milyon dolar artmış, hal
buki Amerika ihracatı 745 milyon dolar tezayüt etmiştir. Bu suretle, Amerika harpten evvel Avru
panın istifade ettiği mübayaatrn bir krsm~ıu kendi menfaatine tahvil etmiştir . 

b) 1929 borsa buhram Amerikanın iştira kudretini cok tenzil etmiştir. 
1929 teşrini bidayetinde Amerika bankaları, borsada sipekülasyon yapanlara 8 milyon dolar 

miktarında avans verıni~lcrdir, ha1buki cshamlarının hakiki kıymeti 2 milyon dolar düşmüştür. De
mek ol\ı.yor ki bir kaç ay içinde, malısulat piyasasından çekilerek bankalara verilen iştira kudreti 6 mil
yon dolara baliğ olmuştur. Bu paranın, iktısaden tekrar serbest olarak bankalardan ticaret piyasasma 
avdet etmesi için, tasarruf sayesinde, dalgalı kalan eshamın bankalardan tedricen satın alınması 

lazımdır. 
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c) 1928 senesi, dünya iktısadiyatı, takriben 13 buçuk milyar dolarlık yeni mevduat yutmuştur. 

1929 senesi, büyük piyasalara tevdi edilen eshamın kıymeti 14 milyar dolara baliğ olmaktadır. Fakat, 
1928 senesi Londra ve Nevyork ).>iyasaları, dünyanın diğer aksamma (İngiltere müstesna) 1,600 mil
yon ·dolar verdikleri halde, 1929 senesi bu iki piyasa ancak bir milyar dolarlık ecnebi eshamı al
mışlardır, yani yüzde 35 noksan verdıı' . Bilhassa Almanya· için, Anglo - Sakson piyasalarıinn ver
dikleri sermaye 1928 senesi 380 l!lilyon dolar iken, 1929 da 91 milyona düşınşütür. Bundan ba,şhiB, 

Nevyork borsasında yükselmiye doğru oynanan hava oyunu gerek borsa komüsyonlarma borç, gerek 
esham satın alınması şeklinde bir çok ecnebi sermayelerini celbetmiştir. Amerikamn, bütün dünya 
servetini bu suretle çekmesi neticesi olarak, diğer piyasaların kendi dahili ihtiyaçları için plasman 
kaJbiliyetini azaltmıştır. İngiltere ve Britanya için bu tenezzül 350 milyon dolar, yani 1928 senesine 
nisbetle üçte birdir. Almanya içi'n hemen. hemen ayni nisbettedir. 

Heyeti umumiyesi itibarile, Amerikadan. başka memleketlerin sermayeleri 1928 de 7 milyar dolar 
iken, 1929 da ancak 4 milyara düşmüştür. Bu esnada, Amerikanın kendi dahili ihtiyaçları için ihraç 
ettiği esham 6;5 milyardan 10 milyar dolara çıkmıştır. Dünya iktısadiyatmı altüst etmek için fazla 
bir şeye hacet kalmamıştı. 

5 - Ticaret eşy~ının tesviyesinde kargaşalık. ·-

İstihsal vasıtalarında büyük terakkiler vucude gelmiş olmakla beraber, mahsulatm tev
zii usullerinde ayni terakki görülmemiştir. Bu usuller elli sene evvelkilerin ayni kal
mıştır. En ucuza maletmek, milli piyasaya rekabeti ortadan kaldırmak usullerinden ibarettir. 
Bu usul hangi esaslara istinat ediyor 1 M. Ange - Laribenin eyi bir tabirine göre < teşkilatsızlığm 
yahut fevri teşkilatm faziletine iman » esasına. 

Bunun neticesi şudur ki, istihsal ile istihlak arasmda insicam yoktur. Hiç bir vaziyet, bir teşekkül 
yoktur ki, istihsal miktarını piyasanın istihlak imkanına göre tayin ve tahdit etsin. 

İthalat ile ihracatı tanzim,}evzin,. ve tevzi edecek hiç bir irtibat mevcut değildir. Yalnız ihtirazi 
bir kayit vardır: Bazı gayretler neticesi, milli ve beynelmilel karteller teşekkül etmi~tir. Bunlar müs
takbel teşkilatın temeli olacaklardır. Fakat, suretiumumiyede her memleket için gayetülgaye, diğer 
memleketlere: «Ben size elimde ne varsa satayım, fakat sizden hiç bir şey satın almak istemem! » de
mekten ibaret kalıyor. 

Çareler 

Çareler iki nevidir. Bir kısmı ahval ve şeraite göre yapılan, tecrübe ve görenek tedbirleri, mu
vakkat bir rahatlık veren fakat, marazın derin sebeplerine tesir İcra etmeden yalmz araza tesir e
den çarelerdir. Diğerleri, bütün uzviyeti yeniden canlandıracak surette yeni bir sistem tesisini istihdaf 
eden çarelerdir. 

1 - Muvakkat çm·ele1'.-:- Birinci kısım Çareler meyanm:ı 
rini koymak lazımdır. 

gümrüklere ait tedbirlerle nark usulle-
' 

A. - Gümrük resimleri. -Hiç şüphesiz, daha uzun bir zaman için zaruri olacaktır. Bir bulıran 
zuhur edince, gümrük resminin derhal yükseltilmesi düşünülür. Halbuki bu tedbirin müessir ol
madığı, bilakis zayıf olduğu gün geçtikçe daha eyi meydana çıkıyor. Bir taraftan, bu yüksek tarife
lerin istihdaf ettikleri memleketler, ayni şekilde mukabele bilmisilde bulunuyorlar. Diğer taraftan, 
ticari muahedelerden eskisi gibi yardım beklemek doğru değildir: Hiç bir muahede yoktur ki, bun
lara karşı kullanılan ve dürüst olmıyan vasıtalara mukavemet edebilsin. Bu vasrtalar meyanmda 
bilhassa dumping zikredilmeliıdir. Gümrük resimlerinin bütün faydaları inkar edilmernekle bçraber, 
bunlar, hali hazırdaki müşkülatı izaleye kafi bir tedbir gibi görünmemektedir. 

B. - Nark ıısulii. - Maliyet fiatını elde edemiyen müstahsile bir yardım gibi görünür. Ji,akat, bir 
malın şu kadara satılacağım birdenbire emreden keyfi bir usul, müstahsilin, lehinde ittihaz edililn 
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bu tedbirden istifade edeceği kanaatini dıasıl etmez: Bu tedbir ekseriya muıtavassıtın hatta spekülas
yoncuların işine yarar. Bundan başka bir fiatın suni olarak yükselmesi, diğer fiatlar üzerine de tesir 
eder, ve nihayet bir çok eşya fiaıtını arttırır. Zaruri kazanç ve gıda mevadı fiatının ani yüksel
mesi ·yevmiyelerin ve maaşların artmasına ve binnetice maliyet fiatının yükselmesine sebep olur. 
Eğer müstahsil daha pahalı satarsa, bizzat kendisi de daha pahalı satın alır. Bu usul, bidayette gü
zel hayallerle dolu, fakat nihayetinde yolcuları, tekrar hareket noktasında inıdiren, yalnız stı;kutu ha
yali ve bazan acılığı tahammülfersa bir seyahata .benzer. 

Binaenaleyh, daha eyi çareler bulmıya çalışmalıdır. 
II - Hali hazırdaki iktısadi idare şeklinin normal faaliyetini yeniden tesis edecek çarelerin taharrisi. 

Bu çareleri aramıya başlamadan evvel, bir kaç mülahazaya lüzum vardır. 

A.) Göstereceğimiz tedbirlerin, müşkül bir 'vaziyeti derhal salaha tebdil edeceği iddiası yokitur . 
Bu tedbirler, hali hazır İktısadiyat sisteminin bir :tedavisi mahiyetindedir. 

B) Sermayedar İktısadiyatı tarzına, ve bu sermayedar rejimi içinde de fertlerin teşebbüs hürri
yetine tariz edecek değiliz. Fakat, şu fikirdeyiz ki , bu sermayedar ikotısat rejimi, eğer eskiden, dün
ya iktısadiyatrnı altüst eden umumi harp faciasmdan evvel içinde yaşadığı köhne li:beralism [serbest
çilik] havasından çok farklı yeni ·bir «iklim» e tetaıbuk ederek tahavvül ve tebedıdül etmezse zevale 
mahkfundur. 

C) Eğer fikirlerde sarahaten tebarüz eden tekamül nazarr dikkate alınırsa, bu yeni tetabuk müm
kün görülüyor. 

Bir taraftan, yalnız serbest rekabetin faziletleri üzerine müsteniıt iktrsadi sistemin mürevviçleri 
gittikçe azalıyor. 

Fransada, milli İktısat meclisi, 1930 senesi, Avrupada müşterek bir iktrsadi faaliyet hakkında 
kendisine sorulan suale ceva:ben her türlü istihsal şubelerine mensup meşhur zevatın iştirakile yazdı
ğı raporda diyor ki: «Bütün memlekeıtlerin, bilhassa Avrupa milletlerinin yapıcı bir gayret gösıterme
leri lüzumu hakkında iktrsat meclisinde ittifak hasıl olmuştur. Milli İktısat menfaat ve haklarından 
hiç bir şey feda etmemekle beraber ferdi bir vaziyetten çıkarak beynelmilel bir iktısadi taazzuvuıı 
temellerini aıtmak lazımdır». 

Diğer taraftan, siyasi ufkun mukabil ucunda başka bir iktısadi hareket teressüm ediyor. Bazı fikir
ler devletin, yalnız başına meseleyi halledeceğine artık itimat edemiyorlar, ve istihsal ve tevzi et
mek vaziyetini devlete tahmil etmekten vaz geçerek, zaruri görünen tahavvüllerin, ani bir inkita ile 
değil sermayedar rejiminin bir İstihalesi ile vücut bulmasını arzu ediyorlar. 

Hulasa, dünya iktrsadiyatının istikbali ile meşgul olanl<arın hepsi, yeni bir iktısadi teşekkülün 

zararetini ilan etmekte müttefik görünüyorlar. Bu yeni teşekkül milli ve beynelmilel anlaşmalar sa
yesinde ve bir nevi umuıni kartelleşme şeklinde tahakkuk edecektir. 

2 - Muhtelif milli piyasalar dahilinde tatbikı kabil tebdirler 

A.) Umumiyetle deniyor ki, maraz bilhassa, istihsalin ifratından ibarettir. İstihsalin ifratı, 
bütün ıtemenni ve arzularm taha:kkuku demek değildir. Bundan anlaşılan mana şudur: Satın almak 
.kudret ve kabiliyetine nisbetle fazlk1. istihsal. Satrn alma kudretinin daha fazla olması için, hemen, 
maliyet fiatının tenzili düşünülüyor. 

Bu gayeye nasıl vasrl olmalı 1 Buna irişrnek için ilk vasrta rasyonalizasyon [ istihsalin en son 
usullere göre fennileştirilmesi ] dir. Fakat, sınai ve zirai usulleı~in bu tekemmülünde bile ifrattan 
ve aceleden içtinap etmelidir. 

Filhakika, sanayi ve ziraatte zaruri el işi miktarını sün hadde kadar indirmekte bazı tehlikeler 
. vardır. Bunlardan başlıcası işsiz ameledir. Böyle bir meselede ne kadar basiretloe hareket edilse az
dır. 

Maliyet fiatını indirmek için ikinci bir vasıta, vergİl'erin ıslahında bulunabilir. Mali mükellefi
yetleri, çalış-malarla istihsal edenleri çrkınıyıacak şekilde tevzi suretile ıslah etmek, istihsal masa
rifi umum.iyesin.in tenzilini mucip olur. Hali hazırdaki usullerde vergi yükü, tarlayıa, fabrikalara, 
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tiearet serv-etleri ve ticaret serniayelerine pek ağır surette basıyor. 

Müktesep servetlerden daha fazla olmak s ıuetile , istihsal üzerindekıi bu vergi yükleri tahfif edi
lemez mi 1 

B) İştira kudretinin tezy.idi, ameleye t edricen d aha müreffeh ·bir hayat seviyesi temin edecek bir 
yemviye siyasetinde de aranabilir. «Fordism:ı> usulünün Amerikada pek fevkalade neticeler ver
mediği doğrudur. Fakat, şüphesiz her iki tarafm da işine gelecek başka bir düstur bulmak müm
kündür. 

C j Zirai mahsulata ait hususatta, son zamanlarda, fiatlarm munsif derecede karlı derecelerde 
bulunmasının t emini için çok uğraşıldı. Narh usulünün mahzurlarım izah ettik. Fakat, başka, usul
ler vardır. M. Auge - Laribe, Fransa İktısat Meclisi Millisine verdiği raporda çok şayaru dikkaıt bir 
usul izah etmiştir. Bu usul dahilinde, istihsali, dahili · istihlaki ve beynelmilel mübadeleler tevzin 
eden uzviyetler tesis ediliyor. Bu teşekküllerde zirai mahsulatın istihsali, tebdili ve tevzii ile ala
kadar meslekler mümessilleri ile müstehliklerin l)lÜmessilleri bulunuyor. Bunların vazifesi, memle
ketin iaşesini temin etmeğe, müstehliklerin ihtiyaç ları için laz1mgelen şeylerin hariçten satın alın

ınasma, müfrit ihracat neticesi havayicin ihtiyaç derecesinden aşağı İnınemesine nazarettir. 

Hulasa, maksat, müstahsilleri ecnebi rekahetin ifratından ve spekülasyondan korumaktır. Bu su
retle, fiatların narh ile tesbiti değil, istikra-rı neticesi elde edilir. 

Gümrük resmi miktarı o suretle tesbit edilir Jd, memleket dahilinde istihsal, iktısaden mümkün 
olur. Buğdaydan başlıyarak bir kısmı zirai mahsulat için bu nevi teşekküller vücude getiıımek, müs
tahsile maliyet fiatı ve kafi bir kar temini için en eyi vasıtadır. 

D) Her sanayi şubesinde kartel sisteminin tamimine doğru gitmelidir. Bu kartellerin esaslı vazi
fesi, siparişleri, bu nevi fabrikalar arasında, talebin derecesine ve fabrikaların istihsal kabiliyetine 
göre takısim etmektir. Komşu karteller arasında it tifaklar da yapılabilir. Bu suretle, istihsalin is
tilılake intibakr ve fiatların istikrarı elde edilebilir; hulasa is tilısalin ilmi (rasyonel) taazzuvu müm
kün olur. 

Bu teŞekküller üzerinde hükUmetierin murakabesi lazımdır. Devletin bu miidahalesi, esasen en 
· rrmtedil fiıkirli insanlar tarafından kabul edilmiştir. Mesela M. François Poucet, milli iktısat meclisi 
huzurunda, « bu İtilafların muzlim bir takım sui kastlar haline inkilap etmesine ve fiatlarm gayri 
muhik yükselmesine mani olmak için » bu devlet kontrolunun elzem olduğunu beyan etmişti. Hiç 
şüphe yok ki, lwntrolun neticesi, işlerin idaresinde, devlet mümessillerinin düşüncelerini , şahsi ve 
hususi teşekküller yerine ikame etmek olamaz. F akat, ·bu k>üntrol yalnız, milletin ve bütün müsteh
lilderin umumi menfaatleri bir kaç kişinin hususi menfaatlerine feda edilmemesini temin için icra 
edilir. 

3 - Beynelrııilel piyasaya ait tedbirler 

Her ne olursa olsun, tesirleri yalnız muayyen bir millete malıdut ve munlıasrr çareler gayrikafidir. 
Mesele cihanşümuldür. Şu halde, beynelmilel mübadele şeklinde icrasr faydalı olacak tebeddüller 
hangileridir? 

A) Hakikaten Avrupanın tanzimi neticesine varmak matlup ise, her şeyden evvel, iktısadi rııü

nasebetlerin ıslahı işine başlamak lazımdır. Bu, nasıl olabilir? Dürüst · olmıyan, sahtekarca olan, 
beynelmilel mukavelatr tahrif eden vasrtalar aleyhine, ve bilvasrta yapılan her nevi himaye usulleri
le gizli kapaklı duruping usulleri aleyhine şiddetli bir mücadele ile ..... 

Her şeyden evvel, Avrupada iktrsadi sulhu elde etmelidir. 

B) !ktısadi inkişafı geri kalmış memleketlerin iştira kudretini arttırmak lazımdır. Bu gibi mem
leketler bizzat Avrupada pek çoktur. Bu memleketler İktısadiyatı daha müterakki milletierin sınai 
·mamulatr için pek zayif ve fakir müstehliklerdir. Bunların en fazla iztrrap çektikleri nokta, zirai 
mahsullerinin fazlasını harice satamamaktrr. Bu gibi memleketlere yardım etmek için, mesela, Romanya, 
Lehistan, Macar v. s .. . buğdaylarını Amerika buğdayiarına tercihan satın almak usulü ittihaz edildi. 
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Bu memleketlere, iktısadi teçhizatı tekemmül ettirmeleri ıçın - bu teçhizat makinelerini para veren 
dayin memleketlerden satın almaları şartile - para ikraz etmek lazımdır. 

İster bizzat milletiere yapılan istikrazlar şeklinde, ister hususi maliye müesseseleri tarafından halka 
para verilmesi tarzında olsun, her halde, iktisadiyatı geri kalmış memleketlere kredi kolaylığı göstermek, 
diğer milletl erin düşünmeleri lazımgelen bir tedavi çaresidir. 

C) Beynelmilel miincıkaliit-ın ıslahı sayesinde de bazı ey.i neticeler elde edilebilir. Daha geniş bey-
ııelmilel itilafnameler, yahut çabuk bozulan erzak için daha süratli münakalat gibi vasrtalar kulla-
nılması, milletler ıarasındaki mübadele faaliyetini ıslah eder. 

D) Hiç şüphe yok ·k.i, dünya iktrsadi bulıranının en kuvvetli ilacı , istilısal seviyesinin, hali hazır
daki satış imkanlarına miişte1·eken tevzini dir. Milli sahada olduğu gibi, beynelmilel iktısa:diyat saha
sında da, bu gaye, karteller ve kartel ittifakları sayesinde elde edilir. Milli v~ beynelmilel sınai 

itila:flar, :f.iatları yükseltmek gayesini d~ğil , fakat iıstihsal ve tevziatrn fenni teşkilata raptı gaye
sin.i takip ettikç~ şimdiye kadar muvaffak oldula ı ·. Filhakika ancak bu sayededir ki ihtiyaçlarm vü
sati ve tarzı taksimi tanıarnile malum olur Ye bu malumattım faydalı neticel&r çıkarılabilir: 

lstihsalin, hududunu tesbit etmek, ve mahsulatın tevziin.i istihsal kuvvetine v~ istihlak kabiliyeti
ne göre tanzim etmek lazımdır. 

Demek oluyor ki, malu·eç ve piyasaların istilası için bir nevi nmharebe addedilen hudutsuz reka
bet serebestisi üzerine, müstenit iktısadi sistem yerine, tanzim ve taazzi ettirilmiş, fazla istihsal ve nok
saıı istihlak buhraıılarma ınaııi olacak ıbir sistem ikame edilmelidir. Bu vaziyet çok ağır ve büyük
tür. Fakat, esasen mevcut olan karteller ( çelik, ' potas, boya v. s. kartelleri ) bir hareket · ·noktası 
teşkil edebilirler. Bu teşkilatın neticesi olarak Avrupa dahilinde iktısadi men:flaatler o derece bir 
birine girift olacaktır ki , siyasi ihtilaf tehlikeleri fevkalade azalacaktrr. 

E) Eğer, müsellah ihtilaflar Avl'Upayı tehdit etmekte devam ederse her türlü iktısadi teşkilat 

gayretleri boşa gider. İktısadi münasebetlerde yakınlık ve anlaşma, siyasi anlaşmalarla muvazi g~it~ 
melidcir. Yeni bir harp faciası zuhur ettiği gün Avrupa ıne:deniyetinin sonu olacaktır. Eğer Avrupa 
bir mefkılreye malik olup ta erkenden kendi selameti uğruna kafi derecede fazilet v·e hasiret tahsis 
etmezse Avrupa nıedeniyeti ölecektir. 

Daİina tekrar edilen bir düstur vardır: « Vahdet kuvvet yapar.» Şu saatte, bu düsturn tekrar 
etmek kafi değildir. « Yaşamak için birleşmeliyiz. ! » 

Netice 

1 - Bütün dünya üzerinde tahribat yapan iktrsadi buhran, istihsal kuvvetlerile, kürei arz hal
kının iştira kudreti arasındaki muvazenesizlikten neşet etmiştir. Bu hali daha fazla vahimleştiren 
bir nokta da, sayin muhtelif teşekküller arasmda ve mahsulatm da milli yahut beynelınilel piyasa
lar arasmda tevzi işinin kafi derecede tanzim edilmemiş olmasıdır. 

2 - Memleketler arasmda gümrük tedbirleri henüz zaruridir, fakat, gümrük tedabiri , gerek milli 
gerek beynelmilel sahalarda, iktısadi müşkülata çare teşkil etmiye gayrikafidir. 

Gümrük setlerinin tedricen indirilmesine çalışılmalrdrr. · 

3 -Maliyet fiatlarmın tenzili için, sınai ve zirai teşebbüsler müdebbirane ve basiretle fennileştiril
meli ( rasyonalizasyoıı ) , ve vergi mükellefiyeti toprağı, fabrikayı ve ticaret sermayesinin müf
rit bir ağırlıkla ezmiyecek surette tadil edilmelidir. 

4 - Milletierin iştira kudretlerinin tezyidi, aıneleyi terakkiyattan müstefit edecek bir· yevmiye si
yasetinin takibi ye ayni zamanda, iktısadiyatı geri kalmış memleketlere sınai ve zirai teçhizatları
nı ikmal etmek, mallarını harice satahilrnek için kolaylık gösterilmesi sayesinde elde edi~melidir. 

5 - İktısadi ıslahatm temeli, müstahsiller· ve · müstahsil zümreleri arasında, istihsal miktarım 



-- 416 -

satış imkanlarma göre tanzim edecek, ve siparişleri istihsal kuvvetine ve istihlak kabiliyetine göre tcv
zı edecek, milli ve beynelmilel İtilaflar olmalıdrr: 

6 - Devletler, bu teşekküllerin idaresine müdalıale edecek değillerdir. Fakat, bu nevi teşekkülleri, 
milletin ve müstelıliklerin menfaatlerine muzır olmanıaları için devlet teftiş ve kontrol etmelidir. 

Bu kontrolun .icrası, her türlü i,stiklal ve bitaraflığı muhakkak olan yüksek hakimiere tevdi edilir. 

7- Avrupa iktısadiyatrnm ıslahı için esaslı bir şart, devletler arasmdaki iktısadi münasebetlerin, 
gayri ıdürüst ve ınüral hareketlere, bilvasrta himay-e Ye dumpiııg usullerine karşı müşterek Ye şid
detli bir mücadele tarikile ıslahıdır. 

8 - Avrupa iktrsadiyatmm ihyası , devletler arasmda sulhpe ı·verı.ıne ınünasebetlerin idaımesi, 

ınüdafaa kuvv-etleri i0in alınan ağır vergilerin tahrifi, ve harp zuhurunda her devletin "kendi çaresine 
bakınası liizumunun ortadan kalkmasile kabildir. 

.. 
İktisadi bulıran hakkında komisyonun kararları 

1 - Harbin sebebiyet verdiği takallübat, sermaye zayiatı, ve bunun netiMsi olarak ıbütiin Avrupa 
memleketlerinin bor·ç ve tamirat şekli altmda yüklendikleri mükellefiyetler her devletin milli İktısa
diyatı üzerinde ağır sikletini hissettiriyor. 

2 - Dünyaya musaHat olan iktısadi buhranrn en esaslı sebeplerinden biri, istiıhsal kuvvetlerile 
dünya l.lihaiisinin iştira kudretleri arnsındaki muvazenesizliktir. Bu hale vehamet veren bir hadise de 
şudur: Sınni ve zirai teşebbüsler nrasındn mesai taksimi ve gerek milli, gerek beynelmilel piyasalur 
beyninde mahsulatm tevzii kafi derecede tanzim edilmemiştir. 

3 - Gümrük tedbirleri, iktıs.adi neviden olan nıüşkülata çare teşkil etıneğe kafi değildir. Bu 
g·ümrük resimleri henüz elzem olmakla baraber, gümrük setleriııin tedricen indirilmesine gayret edil
melidir. Bu hususta, muhtelif meınleketlerin vaziyetleri nazarı dikkate alınmalı , ve zaman zaman 
gözden geçirilerek beynelmilel İtilafnamelerden istifade edilmelidir. 

4 - Maliyet fiatloarrnm tenkisi çareleri tcşeb! i'satm müdebbirane bir surette fennileşürilmesiııde, 
ve toprak, fabriak, ticaret sermayesi üzerine ifrat derecede yüklenmemesi lazımgelen vergi mükel
lefiyetierinin tadil ve ıslahmda aranmalıdır. 

Halka. tahmil edilen mükellefiyeti erin ifratı, istihlfvk kudretini tenkis ederek bulıranın tahr·ikine 
yardım eder. 

5 - İştira kudretinin artması, biı- anıele yevmiyesi siyasetinin neticesi olımalıdrr. Bu siyaset, aıne
leye kilfi derecede ücret temin etmeli , ve muhtelif milletierin İktısadiyatı nazarı dikkate alınara:k 

işsizliğe çare bulnnmalıclır. Bu vasrtalarm t ctkiki beynelmilel m€sai ile olmalıdır. 
1ktrsadiyatr geri kalmış memlckctlere, i.ktrsa~.H teçhizatlarının ikmali Ye mallarının ı,;ürülmesi için 

kolaylıklar güsterilnıoliclir. 

6 - İktısadiyatm rslalı ve ta.nzimi ıçııı , müsta:lısiller wı ımiistahsil zümreleri aı·asında milli ve bey
nelınilel teşekküller YÜcudc getiri-lmelidir. Bu teşekküllerin gayesi, istihsal seviyesini satış imkanla
rına intibak ettirmek, ve siparişleri istih!';al kuvvetine ve istihlak kabili~etine göre tcvzi etmek ola
caktır. Başka nevi tcvzi usulleri de bittabi hariç d~ğildir. 

7 - Resmi makamat bu an laşmaların idaresine karışnnyacaklaırdrr. Fakat, bu teşekküllerin, mil
letin ve müstehliıkleriıı menfaatlerine zarar iras et.nıenıcsi için devlet tarafından mura.ıkabesi lazım

dır. 

8 - Avrupa iktısadiyatrnrn ıslaJınıa ait esaslı çarelerden biri, devletler arasındaki münasebetle
riıı gayri dürüst ve mürni)~anc himayec-ilik veya dnmping usullerine karşı ~iddetli ve müşter<!k bir mü
cadele sayesinde rslahrdır. 
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9 - Avrupanın iktısaden ıslahı ancak, alalutdar devletlerin bir anlaşma ve sulhperverliık siyase· 

tine müstenit ol.ursa tahakkuk edebilir. Bu siyaset, her milletin emniyet ve selametini temin için zaruri 
gördüğü ağır masraflar tenzil, her kesin kendi başının çaresine bakmak zarureti karşrsmda kalacağı 

endişesini izale gayesine matuftm. 
lVIilll ve beynelmilel bir çok muabeda.tm neticesi olarak ıncnfaatlerin yekdiğerinc merbut bulun

ması Avrupa milletleri arasmda siyasi ihtilaflarr azaltacak mahiyettedir. 

10 - İktisadi bulıranın anasn·ından biri olan, dünyaya altnun gayri ınüsavi taksimi meselesi ser
mayelerin tedavülü meselesini tetkik eden encümen tarafmdan izah edilecektir. 

Beynelmilel Parlament·olar Ticaret konferensrnda Ziraat komisyonu mazbatıa mulıarr.iri bulunan 
Belçika Ayan azasmdan Müsyü <:. Mullienin konferansa zi rai bulıran hakkmda vermiş olduğu r•apor: 

BeyneimiJel noktai naza.rdan zirai bulıran 

Aylardanberi siyasi ve iktısacH matbuatın, pa.r:lamentolarm, Cemiyeti Akvamırı ve onun iktrsadi' 
komitesinin pek ehemmiyetle meşgnl olduğu zirai buhraımı esaslı vasi'ı şudur: 

Zirai bulıranın esaslı vasfı 

Denilebilir ki bu buhran, i.stihsal masrafı ile zirai mahsullerin satış fiatları arasmdaki mü
vazenesi:dikten doğuyor. Mütekfımil (mütekfLvin) ziraatle elde edilen mahsuÜer harpten önceki 
fiatlarmdan daha aşağı bir fiat ile satılıyor, halbuki istihsal masrafı harpten önceki masraftan his
sedilir derecede daha yüksektir. 

Bulıranın cihanşümullüğü 

Bu buhranm şiddeti, şüphe yok ki, .bazı çiftçtlerin husus] speküla.syonlarma göre tenevvü ve 
tehalüf ediyor. Hatta bazı cins ziraat erbabının veya hayvan yetiştirenlerin bundan, az müteessir ol
dukları veya hiç müteessir olmadıkları o kadar muhakkaktır ki münakaşa da•hi .götürmez_ F'a:kat bu 
kayitler ve şartlar istisna edilirse, denebilir ki hali hazırda ziraat buhram bütün dünyada hüküm 
sürmektedir_ Bulıranın bu cihanşümulliiğünü tasdik ederken ziraatİn ve ziraat erbabııun, kendile
rini tabii şeraiti iktısadiyenin şu veya bu smetle haricinde bırakan iktrsadi rejimlerelen müteneffi 
olmadıklarını farezdiyoruz. Bu ınülahaza nazarı itibara alınırsa, zirai bulıran hakkmcla, bu bulı

ranın şiddeti ve vehameti . hakkında hüküm vermek için serbest mübadeleci bir memleketteki zira
ati tetkik etmeli_ Tamamile serbest mübadeleci bir memlekette sakin .bulunan çiftçiler, bilhassa 
hububat ve şeker müsta:hsilleri, hiç şüphe yok ki, şu saatte vahim bir iktısadi ve mali vaziyette 
bulunmaktadırlar . Rolandada muntazaman neşredilerı muhasebe neticeleri bu vakrayı münakaşa 

götürmez bir surette müeyyittir. Buııa mukabil ziraatİn semahat.le himayeye mazhar olduğu bir 
meriılekette oturan çiftçiler yukarıkilerelen çok farklı bir- iktısacli ve mali vaziyette bulunabilirleı·. 

Fransaclaki, Almanyadaki, İsviçredeki zirai vaziyetİn tetkikı bunu tesbit etmektedir. 
Bu raporun başlıca mevzuu, tetkik ettiğimiz buhrana derman olabilecek şeyleri beyneimiJel bir 

plan dahilinde tetkik ftmektir. Bu başlıca mevzua girişmczden önce buhranm esaslı sebeplerini kı

saca teşrih etmek makul ve mant.ıki olur. 
Yukarıda biraz anlatımış oLduğumuz bulıran yasfmrn: yani, zirai bulıranın istihsal masrafı ilıe 

zirai mahsullerin satış fiatları arasrndaki bir mü vazcnesizliktcıı il eri geldiği tahakkuk ediyor keyfi
yetinin altını çizel m: 

Bunda ki unsur meydana konmalıdır· : 

I - Zirai istihsal masrafının arttığı. 
II - Zirai mahsullerin satış fiatlannın düştüğü . 

III - Zirai istihsal masrafmın arttığı. 

A - Işçilik 
Avrupada olsun, Avrupa haricinde olsun hemen bütün memleketlerde ziraat işçileri, sanayi işçile-
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rirıjn uğradığı inkilaba uğradı. Bu günkü ziraat işçiliği p~hasının. cetvcH harpten Öncesi ile muka
yesc edilince görülür ki hali hazır fiatı hissedilir derecede daha yüksektir. Holandada yüzd(! 204, 
Belçikada yüzde 175 tir. 

Şüphe yok ki, makinceilik ve makinelcştirmc « maclıinisme ct mecanisation » el işini kısmen 

azaltmış ve bu suretle istihsalin bu amilinin ehemmiyct emsalini tenzil etmiştir. Bununla bera:ber 
gene de bazı memleketlerde zirai bulıran umumiyct itibarile cl işi masrafı emsalinin yüksekliğindendir. 

B - Satış masraflarının yüksekliği, zirai mahsullerin ünal, ihzar ve tevzii 

Bilhassa işçi yevmiyelerinin umumen artması keyfiyetinden dolayı, satış imal, ihzar ve tevzi mas
rafları, mahsulün müstahsrl nezqindeki fiatı ile müstehlike malolduğu fiat arasında bazan mühim 
bir inhiraf bulunmasma sebep oluyor. 

İstİhsal masraflarını bir dereceye kadar ağıdaştırmak hususunda bu masrafların dalıli oluyor. Bu 
yüksek tevzi masraflarının daha ziyade mahsullerin satış fiatları üzerine yüklendikleri pek ala tasdik 
edilebilir. 

2 - Zirai mahsullerin satış fiatlarının düştüğü. 
Böyle bir fiat düşüklüğünün mevcut oluduğu aşikardır. Fakat bu fiat düşüklüğü alelhusus hu

bubat ile şeker pancariarına tesir ediyor. 
Bu mahsullerin satış fiatlarının bu büyük düşüklüğün sebeplerini hatırda tutalım. 

A - Bunların satrlmamasının sebebi her şeyden önce bazı mahsullerin yer yüzündeki fazlai istihsa
lidir. Romadaki beynelmilel ziraat enstitüsünün istatistik mütalealarına nazaran normal bir bu~
day rekoltesi, 1925 - 1926 dan beri, senevi 10 ila 20milyon kental bir mahsul fazlalığı göstermektedir. 

!stokların bu derece muntazam bir teraküınü, miistahsillerin poolleleri ve grupmanları fiat dü-
şüklüğünü tahfif etmeğe ve geçiktirmeğe muvaffakolmasına rağmen, eninde sonunda bizzan1r bir in
hidama sürüklemektedir. Bu fazlai istihsal bilhassa buğday zeriyatı yapmanın şümullenmesinin 
neticesi dir. 

Bir kaç yıldan beri, buna benzer bir fazlai istihsalin de şeker mahsulünde .mevcut olduğu tesbit 
edilmiştir: !stihsalin takriben yüzde yedi artması; istihlakin ise taikriben yüzde dört artması ........ . 
Demek ki senevi olarak bir istok tezayüdü var. Şeker ihracatçılarının Brükselde inikat etmiş olan son 
konferansındaki istatikçiler·e göre bu tezayüdü, 1925 eylulünün birinde 1,200,000 ton iken 1930 eylü
lünün birinde 5,300,000 tona çıkmış. Bu kabil istihsal fazlalıklarinın, yavaş yavaş, ıbildiğiııniz fiat 
tenezzülünü vukua getirmesi gerektir. 

B - Bazı memleketlerde fazlai istihsalin yanında bir de, bir gıda yerine diğer bir gıda kaim ol
masından dolayı, bilhassa buğday hususunda bir istihliik tenezzülü kendini hissettirmiştir. 

Harpren beri, muhtelif sebepler ilcası ile, başlıca hayat istandardmm ve arnelenin say şeraiti

nin bir değişikliğe uğraması neticesi olarak ekmek yerine kısmen et, yumurta, peynir v. s. kaim oldu. 

C - Şu da ilave edilse yeridir ki, cihan buhraıu, bazı memleketlerde şamil işsizlik yüzünden bir 
çok şa,hıs ve aile için satm alma kudretinin azalması, dünyanın bir çok kısımlarmda (Hindistan ve 
Çin) vukua gelen kargaşalıklar neticesi olarak aşikar bir istihlak ehikliği vardır; bu da '!azla 
istihsalin vaziyetini bir kat daha ağ·ırlaştrrryor ve binaenaleyh fiatm düşmesine tesir ediyor. 

D - Himayeci memleketler bazan çiftçilerini dünyadaki satışsrzlrğa karşı korumak, bazan da 
memleketlerindeki gıda maddeleı~i,ı:ıin istiMilkini temin etmek için, zaten hadden efzun olan bir 
istihsali bu gibi tedbirlerle büsbütün fazlalaştırmıya yardım ediyorlar. 

E - Yukarıda zikredilen türlü türlü sebepler neticesi bulunan fiat düşüklüğü, hiç itiraz gö
tÜr!JleZ ki ticari usullerin tahtı tesirindedir. Bu ticari us11lleri Beynelmilel Parlam~mtolar Ticaret 
Konferansı bir çok vcsilelerle tenkit etmiştir. 

~rükseldeki son içtimarnda konferans dumpingi sureti katiyede itharn etmiştir. 
Bu tarzda ticaret icrası, « dumping » edilmiş eşyanın satıldığı memleketlerde, fiatlarm inhi

da.mı keyfiyetini daha vahimleştiriyor. 
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Ziraı bulıranın çareleri 

1 . lVIilli çareler 

:Bütiiıı memleketler zira] bulıran meselesi ile çok meşğul olu_vorlar; bir ~olda rı ahval ve şcraltc go
re uygunlaştrrrbmş tedbirler alıyor: Ziraatı tPşvik, fennl ziraat usull eı· inin avaını nas beyninde neşir, 

rasyonalizasyon, kredinin teşkil ve tcşmili v. s. . 
Ekseriyetle .bu proğram, bazan da cok haklı olarak, komşunun himayeciliğine karşı kendini mü" 

dafaa etmek tedbiri di_ve tavsii' C'dilcn himaye tedbirleri ilc itmam Ye ikmal ediliyor. 

2 . Beynelmilcl plan dahilinde çareler 

Ziraat lıuhranına karşı az çok şafi olacak ı_:arelcri sıralamak hiç de kolay değildir. 

Cemiycti akvam, mcsele ilc çok meşğu l oldu; zirai mC'm leket lerin bir r.oğunu temsil eden cks
perler 1930 kanunusanİsinde ve sonra da bu son kiiıınıınsa ııiıı in 12, 13 \'C 14 ünde Cenevreele toplan-
dı. . 

Her eksper milli bir rapor hazırladr; iktısat komites inin ve Beynclmilel Ziraat cnstıitüsünün sa
lahiyet erbrubı, beyneimiJ el plJn üzerind e ıı c ] pı· il.tizam cu il ehi l eceğ·ini tetkik ve talıarri için teş

riki mesai ettiler. 
Bir çok fikir ileri sürüldü, bir çok tekiifte bulnınıld.n. Huıılaı·Jan pek azı, beynelmilel sahada 

çare olarak şayanr kabuldür mülahazasma yarar malı.iyettc olmak üzere umumun tasv1bini kazandı. 
Hatıriatmıştık ki zirai bulıran kısmen istilısal masr:ıfnıın gayri kafi - artmasının veya eksilmesi

nin nct iccsidir. İstihsal masrafnır tcnzil etmek, ziraatı nısyoneliP~tirmck, ziı·aati nerede mümkün ve 
yerinde ise makinelcştirmek öyle bir takım t eşebbüslPrdir ki beynelınild mahiyette tedbirler cüm
lesinden görülemez. Bunun la beraber maksadr gübrcl cı· in ima Jatnır azaltmak ve fia.tlarmı v~

kaye etmek olan beynelmil el anlaşma ve. uzlaşmal ar isı ilı sa l •in b n noktasrııa ait ınasrafrıı tenezzü-
- lüne mani olur. 

Aranılınası icap eden şeyler, zirai mahsullerin fiatlarının snkutunu iııtaç etmiş olan derin ve-
ya geçici sebeplere karşı çarelerdir. 

Böyle yapılıı·sa hatırda tutula cak bir· kaç fikir iktitaf etmek ihtimalleri olabilir. 

A - Se1·b est mübadele 'Ve lıinıayecilik 

Economique 'in nazariyecileri serbest mübadelenin çok taraftarıdırlar: Mahsuller serbestçe tecl.avül 
eder, müteva.sıl kaplar nazariyesi meridir, düşük fiatlı mahsul, maliyet fiatı yüksek mahsulü 
geri püskürterek muzaffer olur, ucuz hayat bu suretle temin -edilir, arz ile talep arasmda muvaze
ne muhafaza edilmiş olur. Bu, hayat için mücadeledir. Bu mücadelede zayif olan ınüstahsil ye
nilir. 

Milletler bu nazari teşkilata kaı·şr harekete geçmişlerdir; zayif olan, kuvvetli olam, gayri kahili 
kabul rekabet yapmış olmakla ittiham etmek içinbir sürü sebep bulmuştur; milletler içtimai ve 
siyasi mahiyette sebepler dolayısil e, milli asayiş Ye istiklal sebepleri dolaüısile müdafaa tedbirleri 
aldılar, kendi sanayi ve ziraaüerini , bu sanayi ve ziraat diğer· memleketlerin sanayi ve ziraati 
tarafından tehdit edilir gibi olduğu zaman müciafaa tedbit'leri aldılar. Hem bilhassa umtuni bulı
ran olduğu takdirde ve zamandadır ki bütün bu faaliyetler ıstırap duyar ve bu ıstırap şeraitı 

dahilindedir ki hiımayeye baş vunılul'. Hele şu son iki yıldanberi tesbit etmiş olduğumuz şey 

budur. Bir ekalliyetin şekvalarmı birdenbire dinlememektc hi.i.kuımetlerin hakim bir ınenfaati bulu-, 
nabilir. Fakat Holaııda gibi, Belçika gibi, İngiltere g-ibi memleketlerde çiftçilerin teşkil ettiği 
bu ekalliyet, sefaleti aşikar biı· hale gelince en sonunda kendini dinletir. Cemiyetin muhtelif 
sınıfları lehine devletin tavassut I'C müdahalede bulunması keyfiyeti ınütar,ekedenberi çok teey
yüt etmiştir; çiftçiler bir milletin içinde feda edilmişler vaziyetine düşünce bu tavassut ve mü
daıhale onlar lehinde de tecelli etmesin olamaz. Fakat iktisadi vaziyeti bir sanayiin ifasma veya 
zirai bir ispekülasyonun icrasma o kadar· müsait bulunınıyan memleketlerde tabii olarak başlıyan 

himayecilik tabii müvazencyi bozar veya daha doğrusu tabii müvazenesizliği düzeltir. Fakat bir 
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defa müvazene sun 'i bir surette temin edilmek lazım gelince, himaye görmiyenler kendilerini za. 
rar görmüş sanırlar, zarar göı·müşlerdir de: bu da himayeye doğru koşturur. Tabii surette en 
ziyade mazharı müsaade muamelesi görmüş olanlarm en nihayet kendi mevcudiyetleri bile, diğer

lerinin himayesi ile tehdit edilmiş olur. O zaman muhafaza elzemdir. Toprağın muhtelif mahsul
lerinin müstahsili bulunan çiftçilerin şimdiki hali budm. Kendilerini hayvan ispekülasyonlarına 

verenlerin ve serbest mübadeleei milletiere mensup bulunaıılal'llı hali de ihtinıalki yarın böyle ola
caktır. Serbesi mübadele güzel bir iktısat nazariyesidir. Mutlak nazariye olarak serbest müba
dele bir milleti öldürebilir, nasıl ki aşırı himayecilik tc bir milleti ağır surette mütecssir edebilir, 
bu hususta da hakikat, her iki nazariyenin tam ortasındadır gibi görünür. 

Himayeciliğin zirai buhra.na sebep, fa.zlai istihsale sebep, fiatlarm sukutuna sebep olarak ne 
yolda bir tavassut ve müdahalede bulunduğunn evvelce işaret etmiştik. 

Gümrük tarifelerini istikrarlı hale getirmek için milletleriıı şu daki.kadn anlaşıp uzlaşacaklarrnı 

sanmak tamamile bir hayali hamdıı·. Nice milletler kendi tarifelerini diğerlerinin gümrük resimle
rinin yükselmesi ile mütenasip bir surette yükscltmemişlerdir; bu hiç himaye edilmemişler veya 
az himaye edi lmişler bir müvazene yaziyetindc olmadıkça, istikrarlı hiç bir şey elde edilemez. 

Serbest. mübadeleci ruhta ve zihniyette olanlar bu fikirleri beğenmezler, fakat kazip bir ümitte 
bulunmak neye yarar, birinin himayeciliği komşunun da .himayeciliğini celp ve istilzam ediyor. 
Sun 'iliğe doğru bu yarış ediş tc sonu gelmez bir şey değildir, aşırı himayeciler « su per - proteeti
onniste :ı> kendi iktısatlarınm müvazenesini bozacaklar, kendilerini islah ve tashih edecekler, fa
kat az miktarda alınmak şartı ile deva olabileeek olan bu zehir gibi ilacı sui istimal ettikten sonra .. 
BeyneimiJel bir tavassut ve müdahale, bir gümrük tatili muhasamatı, bilmüzakere tanzim edilmiş 
iktısadi bir hareket şu anda ciddi ve gerçek bir muvaffakiyet kazanmaz. Önce himayeele bir mü
vazene lazımdır; daha böyle bir şey yok . 

B - Devlet dunıpingi 

Önceden işaret etmiştik ki bir memleket yüksek güımük hakları ile, dahili yüksek fiatlarla bir 
mashulün yerli istihsaline müsait davrandığı vakit hünayecilik fazla istihsale yardım eder; şayet 
istihsal şeraiti uygun ve muvafık ise ıbn usul sonunda milli bie istihsal fazlalığını davet eder .. Muay
yen bir metaın ani fazlai istihsaline plasman bulmak ekseriyn zor olduğu cihetle, himayeci memle
ket böyle bir hal vukuuncla mantıki olmak için bazan « ithalat bonosu » ismine bürünmüş ihracat 
primlerine müracaat eder. Bütün bu tedbiı·ler fn.zlai istihsalciliğin tezahürlericlir. Bu duruping edil
miş eşyayı ticariyenin ithalatı vaki olan memleketlerde bu tedbirler umumiyetle şiddetli bir aksüla
mel davet eder ve etmelidir de. Bir memleket himayeci gümrük hakları vazederse bunu yapmakla 
hakimiyet kudretini kullanmış olur, meğer ki ahcll hukuk ile bağlanmış veya ticaret mukaveleleri yap
tığı memleketl~r müvacehesinde tahkim olunmuş buluna. Bu kayit ve şart müstesna olmak üzere 
yalnız kendisinin halümi bulunduğu biı· hakkı kullanır, şeraite göre bundan müteneffi olaeka ta 
yalnız kendisidir, mutazarrır olacak ta yalnız kendisi .. . 

Fakat o memleket, ihracat primleri ile, dünya fiatlarrnr ve komşu memlek·etlerde cari fiatları bıı.

tırdığr vakit ittihama şayan bir fiil irtikap etmiş olur ve komşu memleketin veya memleketlerin müs
taıhsilleriııi zarara uğratır. Şayet bu dumpingin mahiyeti ci•hani olacak olursa fiatları inhidamr 
da derin ve cihanşümul olur. Bu manevralara kaı·şı beynelmilel bir itiliif zaruri olur. Zarar gören 
memleketler buhranı vaıhimleştiren bu sebep tesirsiz kalsın ve hertaraf edilsin -diye uzlaşabilirler ve 
uzlaşmahdırlar. Ancak beynelmilel bir uzlaşma umumi bir netice verebilir. Hedef ittihaz edilmiş 
bir mahsul için gümrük haklarının fazla yükseltilmesi hususi bir memlekette neticeler verebilir. Bu 
gibi bir hal ve vaziyette bu tedbir, himayeci bir· teclbir tarifi ile tn vs if edilemez: Buna meşru mü
dafaa derler 

C - Sovyetistarıda ziraat 

TJ. R. S. S. in ziı·al mahsullerinin istikbalde her hangi bir şuımıl 
mclidir; bıı ihracatın diinya f·iatlarr üzeı-inde derin aksi tesirleri 
lar muazzam perişanhklara sebep olacaktrı·. 

ala,bileceği şimdiden derpiş edil
olacaktır Ye aglebi ihtimal btm-
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Muhtelif zirai mahsullerin ·k5r gctririr istihsali gayet mütchavvil kalabilir veya sonradan böyle 
olaıbilir. 

"Beynclmilcl parlamentolar Ticaret 
faydalı _bir eser vücude getirmiş olur: 
rai iktıs:ıdr üzerinde aksi tesirleri .... 

D - lliiçlıanlı g·iimriik rnuarnelesi 

konfcraıısr bu mesc~in heyeti mecmuasmı tetkike 
SoYyctistanm istihsıı.l~tı, ihracatı, ve rlmnlarm 

vazederse 
dünya zi-' 

A Yrtıpada, Jıarpten beı,i, ticaret muahedcl erinriıı rcJımı umumiyetle en ziyade mazharı müsaade 
millet muamelesi esası üzerine kurulmuştu. Her memleket kendine hususi bir gümrük rejimi koyu
yordıı: Bazan himayeci, ·bazan serbest mübadeleci, bazan da bu ·ikisinin oı,tasmda vasati bir rejim. 
Normal münasebatı tieariye idamc ettiği bütün mcınleketlerc müsavi bir rejim balışediyorlardı: en 
ziyade mazharı müsaade millet rejimi. 

BiT kaç aydan beri ise yeniden bir mütefaviıt tarifc rejiminden, bir rü(:haıılı rejimdon çok bah
sediliyor. 

Merkezi ve şarki Avrupadaki zirai memleketler ticari müııasebc11erdc bir prensip değişikliği 
kabul cttirmcğe gayret ediyorlar. Avrupa zirai mahsullerin~n A nu pa pazarlarrna girmesini kolay
laştırmağa müsait olacak rüçhanb bir rejimin tcessüsünü elde etmeğc çalışıyorlar. Bu memlcketle
rin jıedefi ikidir: Evvela kendi zirai mahsullerinin rcYacmı kolaylaştırmak ·; sonra da onları daha 
müsa.it fiat şartları ilc nakte tahvil etmektir. 

Umumiyetle hububat nıevzubahs olduğu için , bu mahsullerin Avrupadn rüçhanlı plasmanları, 

Amerikanın ayni mahsullerinin satışnun aleyh'ine olur. Gerçektir ki Avrupa mahsullerinin kemiyeti 
Avrupanın muhtaÇ olduğu kemiyetin ınühinı bir surette dunnnda kalır. Amerika memleketlerinin 
menafii Avrupa zirai memleketlerinin ınenafii ile nasıl uzlaşabilecek ~ İhtimal ki beyne}milel mü
zakereler bir uzlaşınıya yardnn edebilir, fakat ınesele yine daima ayni halde kalacaktır ve men
batlerdeki iıhtilafı uzaklaştırmak güç olac:.ıktır . Avrupa ma·hsullerinin dünya fiatmdan daha mü
sait bir fiat ve rayiçte satışına gel~nce, bu key.l'iyet, nıevım olan meselenin asıl anahtarıdır. lt
hal edici memleketler fiatta fedakarlık etJıneğe ancak kendi mahsullerinden bazıları ve şüphe 

yok ki zirai ınahsullel' muka·bilinde mübadele edecekh>r·i sınai mahsullerinin ihracatında bil
mukabele bulabile0ekleri müsait .bir karşılık derecesinde rıza göstereceklerdir." Bütün bu mülaha
zalar bizi Avrupa iktısadi veya ticari münasebetlerinin deı·iıı inkılaplara maruz kalacağına inanmak 
keyfiyetine sevkeder. Öyle düşünüyoruz ki tefevvuku sanayide olan meınleketlerle ziraati tefev
vukta olan menılkeetler arasında. az çok •geniş İtilaflar teessüs eder. Ziraati üstün fllan mC!lllleket
ler zirai mahsullerini rüçhanlı şerait dahilinde mübadele ederler. Bunun ınuk:ıbili ~se kendi memle
ketlerine sanayi mahsullerinin keza rüçhanlı taı·ifelere göre kabulü oluı·. 

Bu rejimleri n ikame edilmesi uzun sürer ; böyl{' bir şeye muvaffak olunur, fakat zirai himaye
cüikieri mütebariz olan memleketler bu sisteme kolay yanaşamazlar ; onlar en ziyade mazharr müsa
ade. millet rejimini müdafaa ederler. Rüçhanlı rejime doğru yünelmek meylinde olan hal çarelerine 
varmazdan önce tokuşmalara ve çatışmalara işte bu hal sebep oluı·. 

Fakat bu mübadele rejimi , Avrupanın şarkmın zirai fazlai istihsalıiniıı dolgun kısmını boşaltmak 
için bir çarei haldir, hububatın dünya ziraatindeki bulırannun bir halli çaresini gösteremez. Bu bulı
ran bilhassa Amerika memleketlerinde mahallileı;;tirilmiş bir fazlai istihsalin neticesidir. 

E - lstihsalin tahdidi 

Zirai bulıranın başlıca sebeplerinden biri o1nıak üzere hububatın fazlai ristihsali bir suç gibi görü
lünce, twbiatile, istihsal in azaltılması bu derele bir deva olur diye düşünülür. 

Hububatm fazlai istihsali babmda en başlıca rolü buğday oynar. Hububatm asili olan buğ
dayın bilhassa azaltılması mühimdir. 

Evvel emirde iktısadı ziraide buğdayın ve sair hububatm ziraati Avrupada kendini tamamile 
haklı gösterir. Bazıları düşünürler ki, buğdayın fazla mih.-tarda istihsali karşısında Avrupanm, ken
di yerini, Avrupa haricind_eki memleketlere terketmesi tabiidir; Avrupada hububat tarları yerine 
meralar ve suni çayırlar ikame etmek tezi umumileştirilmesi caiz olmıyan bir tezdir. Tavsiye edil-
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rneğe değer ikameler ve inkiliplar bulunabilir fakat bir nevi ispekülasyoıı tarzına doğru ist!kamet
ler almaktan sakmmak gerektir. Tek çeşit ziraatten « monoculture » içtinap edilmelidie; yalnız bu 
tek çeşit ziraati tamamile hususi sebeplerden dolayı bir c;:iftçi, bir memleket, bir nrsıf küre· ya
parsa o başka. Milletierin aklü fera~eti olanca yumurtalarmin hepsini ayni sepetin içine yerleştir

mek keyfiyetini bir suç diye görür, bu böyle olunca , şayet buğday ziraatinin azaltılması zaruri ola
cak olursa, bu şey cihanşümul olmak gerektir; bunun he e şeyden önce ihracatçı memleketlere taal
lfıku vardır. 

Amma buğday İstİhsalinin azaltılması meselesinin mühim olduğu hiç itiraz götürmezmiş; bu
nun beynelmilel bir plan dahilinde halledilmesi arzu edilirmiş ve elzemmiş; bu türlü bir maksadın 
tahakkuku hemen hemeıı adeta · g·ayri kabili iktiham gibi görülürmüş, bunun bu rasını besbelli 26 
martta Romada, önümüzdeki buğday konfetransı gösterecektir. 

Chadbourme planı ·teşebbüsü sayesinde şeker istihsalinin azaltılmasına muvaffak olunmuş olması, 
buğday için de ayni neticenin elde edileceğine Bir delil olamaz. Esasen daha ziyade beynelmilel ih
racatın tahdidinden ibaret bulıman Chadbourme pUimnın tahakkuku keyfiyeti, milyonlarca çiftçinin 
istihsal ettiği pancar ve şeker kamışının yalıuz bir kaç yüz şeker fabrikacısı tarafından işlenmiş 
olması vakıasında kendine kıymetli bir yardım bulur. Nisbeten az adette bulunan bu elzem muta
vassıt sermayeciler beynelmilel itilaflara müsaittirler. 

Böyle bir buğday ziraatinin azaltılması plıinını tahakkuk ettirınek için de gene bu ayni vaziyet 
bulunmaz; bu hususta büyük veya küçük müstahsillerin toz gibi dağınıklığı vardır; onları bir a
raya toplamanın çaresi yoktur; bu, dağınık nizamcla bir iştir. 

İktısadi hadiseler, arazi imarlarmm ziyaa uğraması, bu azaltına keyfiyetini tahakkuk ettirmeğe 
doğru yegane ikna, karar ve inkılap vasıtaları ve ı_:areleri olacaktır . 

F - PazwrlctT teşkili 

Zirai mahsuller ücaretiııin, ve başlıca hububat ve bilhassa buğday ticaretinin cihanşümul bir 
teşkilatı olmasının, zirai bulıranın şeanıetl i tesirlerini azaltmağa yardım edeceği tamamen bed~hi

dir. Bu türlü bir teşkilat, metam arzını intizama kor ve binaenaleyh muayyen fiatlar tesbit eder. 
Faka:t bizim anladr~ınuza göre, ıbu , güç erişilebilir lıir hedeftir. Bir pazarın milli ·bir teşkiHitım bile 
tahakkuk etti rm ek için nice zorinkl ar çekilir; hi ı· msı:f küre pazarının teşkilatını yapmakta ne ka
dar zorluklar vardır, bir cihan pazarı teşkil etmek için ise adeta iktihamı imkansız nice ·zorluklar 
vardır! 

Bir ımeıuleketin içinde müstahsillerin menfaatleri ile müstchliklerin men.faatleri arasında çatışma
lar, muhtelif memleketler arasında da milll rekabetler vardır. 

Pazarlar teşkili daima faydalıdrr. hatta istihsalin yekfmu mahsulün dünya istihlakine tekabül 
etse dahi; istihsal ile istilılak arasında muvazene ·olduğu vakit teşkilat.taki zorluklar, bu tekşiiatın 
vücude gelmesini umumiyetle ihmal ettirir. Fakat fazlai istihsal oldu mu bu ticari teşkilat, kendini 
adeta zaruri kılar gibi geliyDr, o zaman da gene :Lazla istok mevcut bulunması keyfiyetinden dolayı 
başka türlü zorluk gösterir. Şu •halde, pazarlar teşkili , ancak ımuvakkat kolaylık çarelerinden iba
rettir; ya istihsalin azaltılması veya istihlilkin şümul kazımmasıdır ki hakiki birer devadır. 

Bununla .beraber tecrübe isbat etmiştir ki pazar teşkili, bazan çok büyük zorluklarına ve bazan 
da neticel,eri natemam kalmasına rağmen cesaret verici neticeler kaydedebilir ve etmiştir de ..... 

Kanada ve Amerika poollerinin , buğdaym dünya fiatlarıma inhidaııunı bir ziraat mevsimi 
müddetle tehir etmiş olduğu inkar edilemez. Gerçi baulan diyeceklerdir ki , fiatların bu suni pi
yasası, müstahsiEn gözünü kama~trran, n' böyle olmasaydr istimali icap edecek olan bir ziraat te
nezzülünc mani bir haldir. 

Bu mülalıazalar da gösterir ki zirai buhnına clr,·a olarak pazarlar trşkili meselesi, taraf.tarlara 
rastgelcliği, g'ibi muhalifl ere de rastgclir. 

G - Zirai mahsullerin iı;tihlakinin ·çoğcıltılınası 

Bilhassa buğday ve şekerin cihan fazlai istihsalinin neticesi olan zirai buhran, bu mahsullerin 
is tilılakinin artması ile ya t ıştrrılabil ir. 
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a) Buğday bir çok mcınlckette, bilhassa az çok sma.l vasıflı memlcktte harpten önceki müşterisi

nin bir kısmını kaybetmiştir; ahali et, yumurta, ve sütten yapılma mahsullerin lehine olarak ekmek 
istihlakini azaltmıştır. Bazan yüzde on beşe, yirmiye varan bu istihlak azalması muhtelif sınıfların 
hayat istandardmm bir tcı·effüe maı·uz tkalmıı;; olmasının, Ye mesai suatlerini tahdit eden kanunların tat
biki neticesi olarak yemek saatlerinde husule gelmiş bulunan bir değişikliğin neticcsidir. ckmeğin 

bu müşterisi geri geleceğe benzemiyor. Bununla beraber, müstehliklere arzu ettikleri ve en iş

tah verıcı buldukları ekmeği vermek bu hususta şayam tavsiyedir. İşsizlik ekmek 'istihlakinin 
azalmasına sebebiyet vermiştir keyfiyetini tasdike cesaret edemem, eyi ekmek rejimi en muktesi
dane rejimdir; bir ev lıalkmm, varidat menabii azalmca en ucuz gıdaları aramağa temayül ede
ceği aşikardır diye görülebilir. Buğdayın insan gıdasmdan başka da mahreçl er bulacağı bedilıidir. 

Fakat buğdayı hayvan yemi olarak kullanmak daima kolay olmaz; onun gıdai kıymetinin onu, di
ğer filan ve filan hayvan yemi kadar muktesidane veya onlardan daha muktesidane bir gıda haline 
getirmesi l azımdır ki onların yerine kaim olabilsin: mısır, arpa v. s. Sonra da bu buğdayı fenni 
mevaşi ( zootcrhuie) kaidclerine uyğun bir surette itidalle kullanmak icap eder. 

Buğdayı n sınai istimaline gelince, müm!kün olan nıalıre~lcr müteaddittir; bu, omın vücude getir
digi smaı ınalıstıllerin maliyet !iatlarr ilf' ıneşrnt.tur. 

Bil' memleket buğdayın sınai istimalini teşvik edebilir vcy'ı onu zorla kaıhul ettirebilir; bu kabil 
tedbirler beynclmilel mahiyette tedbirler meyamııa girebil eceğc benzcmcz. 

b) Şekere müteallik olan şeye gelince, onun istilılaki dünya buhranınclaıı ve şu saatte 20 milyon
dan fazla oLmak üzere sayılan işsiz arnele mevcut bulunması yüzünden nıutazarrırdır; bunun ne
ticesi olan tahtelistihlak, yukarıda zikri geçen şeyin fazlai istihsalini daha vahiınleştiriyor. Şekerin 
istihlakini arttırma•k imkanları da çoktur; bir çok ınemlekette propaganda gayretleri revaçıtadır. Bu 
tedbirler milli kadro dahilinde kal.nıışa benzer. 

H - Ziraı kredi 

Zirai kredinin heyne1milel teşekkülü bir meseledir ki Beynelmilel parlıhnetolar ticaret konferan
sının dikkatini , 1924 te v,e 1925 te Brükseldeki ve Romadaki ururumi i<;timalarda celbetmiştir. Fran
sada Zirai kredi milli sandığı umum müdürü Müsyü Ls'Hardy 1925 haziramnda ·bu meseleyi 12 inci 
Beynelmilel ziraat kongresi huzurunda t~rih etti. O zamandanberi Beynelmilel zira,at enstitüsü 
ve Beynelmilel ziraat komisyonu meseleyi tetkik ettiler; mesele bir kaç aydır birinci derecede gü
nün meselesi vasfııu haiz bir mesele hükmünü aldı; zirai bulıran v'e işletme a<;ıkları neticesinde, kısa 
vadeli krediler her yerde ağır ve vahim sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bir taraftan zirai refm-ınadan 
ileri gel!rne ~takallüpler içinde :bulunan ve zaruri olarak yeni yeni sermaye muhasaralarına sürük
lenen .bazı şarki Avrupa memleketleri büyük hazien zorlukları ile çarpışmaktadırLar; kısa vadeli pa
ra kendilerine ölçü ile veriliyor, hem de fahiş faizlerle. Bir yandan da menşeleri mU'htelif ve başlma 
Amerikadan olan hububat ile gırtlağma kadar dolu bir Avrupada muhtelif hwbubat rekolteleı·i güç
lükle, o da ölü pahasına plasman ·buluyor. Avrupamn şarkındaki zimat memleketleri kendi mahsulle
rini elden çıkarınağa güç muvaffak oluyor. Bu memleketler için iki mesele mevzubahstrr: Saıtış me
selesi ve kredi meselesi. Bu son mesele şu son zamanlarda bir çok eksperin dikkatini celbetmiştir. 
MUıhtıelif ımahallerde hazır duran sermayeler meselesi , bu sermayeleryİn beynelmilel sahiplerinin istedi
ği teminat elde edildiği zaman . kolayca halledilecektir. Para eksik değil, eksik olan temi
nattır, bu bir teşkilat meselesidir. Kredinin ıbn m cmleketler lehine olan teşekkülü dikkatimizi cel
betmelidir, bu kredi beynelmilel yardımlaşma mülahazai ahl8:kisi esası üzerine müessestir. Bu mali 
müzayakayı teskin etmelidir; toprak erbabı ınesaisi bu hususta mürabahamu kolayca kurbamdır. 

Bu kredi teşek!külüni:in, bu mali yardımdam faide göreeelrlerin ınıntakalarmı genişletip ileriletece
ğini nazarr itibare almak muvafık olur. Bununla. zira! istihsal teşvik görmüş olur. Unutmryalım, 

ya.lmz milletler değil, milli faaliyetler de birbirlerine merbuttur. Avrupa şarkındaki zirai mem
leketler refahlarını kredi sayesinde daha eyi bir ha1e getirirler. A) · Avrupamn sanayii için daha 
mühim birer müşteri olurlar, A) Avrupa ise kendin·in gıda istihlwkini arttırmış olur. 

Şu saatte bir çok taazzuvlar, bütün zirai meselelerLe zirai faaliyetin bulıranma müteallik meseleler 
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hakkında şümullü olduğu kadar mütenevvi vesaik ve edille ihzarı yolunda çok .meşgul oluyorlar. Ro
madruki Beynelmilel ziraat enstitüsü, BeynelmileJ ziraat komisyonu, Cemiyeti akvam ve onun İk

tısat komirtesi şu son zamanlarda bol bol vesikalar ve deliller hazırladılar. 
Tamamen hali hazırı alakadar . eden bu meseleyi Beynelmilel parlamentolar ticaret konferansının 

da tetkik etmesi tabii idi: bu mesele, servetierin hakiki yaratıcısı olan milyonlar.ca müstahsılı ve milyon
larca müstelıliki alakadar eder. 

Zirai bulıran hakkında konferansm kararları 

1) Beynelmilel Parlamentolar Ticaret Konferansı dünya ziraat buhranmı, ziraat komisyonu va
sıtasile tetkiki neticesinde bu bulırailin başlıca sebebinin buğday, şeker v. s. gibi bir çok mah
sullerin dünya fazlai istihsalinden ileri geldiğini hatırlatır. 

2) Dünya iktısadi buhrallina dair kabul edilmiş olan mukarreratm, geniş bir mikyasta, zirai 
buhrana dahi tatbik edileceğini kaydeder. 

3) Başkaca da takdir eder ki, hadden aşırı İstİhsalleri azaltmaksızın bulıranın tahfifi çaresini 
bulurken, bu türlü bir azaltına mecburi talimat ve nizamnamelerle elde edilmeyip ve fakat arzu 
edilen neticeye, bazı mahsullerin kar getirmedikleri aşikar olduğu çiftçilere ispat edilmek sureti 
le varılabilir. Bu bapta anketler en mesut neticeleri haiz olabilir. Bu anketler hususunda Romada
ki beynelmilel ziraat enstitüsünün teşriki mesaisi hassatan şayalli arzu görülür. 

4) Konferans, ziraat mevzuundaki faaliyetinden dolayı Cemiyeti Akvamr, ve bilhassa Avrupa it
tihadını tetkik Komisyonunu tebrik eder. Bir « beynelmilel ipotekli ziraat kredisi » nin yatırılmasr 
için olan mukavelenin imzasını memnuniyetle kaydeder. Bu mukavelede, kendisinin, sabık umumi 
içtimalardan bir çoğunda ileri sürmüş olduğu bir fikrin tahakkukunu görür. 

Alakadar parliimentoları, berveçhi bala mukaveleyi, geciktirmeksizin tasdik etmeğet davet ey
ler. Ta ki bu mukavele en kısa müddet zarfında mümkün olduğu kadar çok adette devletler ara
sında meriyet mevkiine girebilsin. 

5) Beynelmilel kısa vadeli bir ziraat kredisi teşekkülü yaratılması hususunda, ahiren, Roma 
Beynelmilel ziraat enstitüsünün Cemiyeti Akvam ile bilmüşarake girişmiş olduğu teşebbüsün de bu 
derece arneli neticelere saik olacağını ümit eder. 

6) Bazı ziraat memleketlerinin vahametli vaziyetini teskine matuf ve muhassas rüçhanlı sistem
lerin tatbikı hususunda muhtelif cihetlerden girişiimiş olan mesaiyi dikkatle takip eder. 

7) Konferans, başlıca zirai mahsullerin daha rasyonal pazarlarının teşekkülünü bilhassa milli 
ve beynelmilel grupmanlar vasıtasile temin etmek için beynelmilel bir plan dahilinde devam eden 
mesaiyi memnuniyetle kaydeder. 

8) Bütün memleketlerin çiftçilerinde iştirak « association » fikir ve ruhunun inkişafma kon
ferans en biiyük kıymeti atfeder, zira konferans kanidir ki bu türlü bir teşriki mesai zirai mah
sullerin cihanşümul istihsal ve tevziinin rasyonai bir teşekkülü için elzemdir. 

Konferansın .beynelmilel sermaye tedavülü hakkındaki kararları 

Konferans, beynelmilel sermaye tedavülü ve kredi itası meselesinin, bütün sermayedarlrk, cihan 
iktısadiyatı, hatta medeniyet meselelerine hakim, daha geniş bir meselenin sadece fenni 1bir cephesi 
olduğunu nazarr dikkate alarak: 

Dünya iktısadiyatnun kredi vasıtasile, ve kısa vadeli kredilerin uzun vadeli kredilere tahvili 
suretile ıslah ve tanzimi hususunun, alakadar devletler arasmda bir dostluk ve sullıperverlik ıriyase
tile mümkün olabileceğini, ve ancak böyle bir siyaset sayesindedir ki, sermayedarları uzun müddetli 
para muamelelerine girmekle tereddüde sevkeden şüphe yerime itimadın kaim olabileceğini; 

İktJşa.diyatın, fiatların tahavvülü vasıtasile nazım bir rnekanizmaya avdeti, anca-k milletler bey-



~425-

hİndeki siyasi ve manevt münasebetlerin derin bir surette tahavvülünden sonra mümkün olacağını be
yan ederek aşağıdaıki temennileri izhar eyler: 

1 - Hazine mevcutları ilidası hakkında: 
Devletler, bilhassa iktısadiyaıtları ve paralarının şekilleri, kıymetli madenierin kütle halinde ve 

devamlı bir surette gelip gitmesinden dolayı vahim iğtişaşlara maruz bulunan devletler bu müremadi 
gelip gitmenin sebeplerini tam ve bitarafane tetkik etmelidirler ıki, kanunlarında ve tarzı faaliyet
lerinde imkan dahilinde olan tadilatı yapsınlar, ve istikbalde kıymetli madenlerin, ~ena şekilde inki
samırun vahim neticelerine maruz kalmasmlar. 

En mühim altın stoklarına malik olan devletler, Bank dö Fransın siyasetine müşabih bir siyase
tin temsil ve tevessüünü kabul etsinler veya hiç olmazsa, kıymetli madenierin kütle halinde hare
ketini beyneimilel itilaflarla beı:aber tahfif etsinler i bu netice bilhassa, hazine mevcutları geri çekil
mek tehlikesine maruz bulunan devletlerin siyasi ve iktısadi vaziyetlerine tabidir. 

Bu gaye için b.eynelmilel hesaıbat banlrasının faaliyeti teksif edilmelidir ki banka nizamnamesinin 
24 üncü maddesinde zikredilen esaslı vazife ve salahiyetleri müessir surette işliyebilsin. 

2 - Dalgalı sermayelerin tedavülüne ait temenniler: 
1 - Dalgalr kredi kütleleri bir piyasadan uiğer piya~aya ani suı·ettc yeı· değiştirerek sahte ve 

muvakk:ıt mahiyette İktısat ve boı·>ıa faaliyetleri Levlit ett iıkçe iktısadi ıb.ir salalı ümit edi lemez. 
2 - Kredi açılması için gösterilen çok büyük sühnletlerin - bu krediler spekülasyonlarm fazlalaş

masına veya sınai ve ticari faaliyetin sun] şekilde inkişafrna sebep olduğu vakit - tahdidi te
menni edilir. 

3 - Altın döviz mevcudu, yahut depo bırakılmış tahv.ilat, veya banka teminatı, yahnt ta kefa
let teatileri gibi rehinlerle toınin edilmiş kredi sermayeleri, mümkün olduğu kadar ·iktısaui faali
yetlerin inkişa:fiile mütr.nasip olma lıun·. 

3 - Uzun vadeli sermayeterin .işletilmesi usullerine ait temenniler: Beynelmil el parlamentolar Ti
caret konferansı, dünya iktisadiyatı bii.nyesi ııe clz ' lll olan Hz un vatlc·li ikrazatın tahakkukunu tacil 
arzusu ilc şunları temenni eder: 

!ş arayan serma.yelere malik piyasalar arasmda itiltıfl ar husul e gctirilmelidiı•. 
Mukriziere tevdi edilecek sermayelerin ne gibi hususatta is timal eJıi leceği dikkatle tetkik edildik

ten sonra ikrazat yapılmalıdır. 
Rehinler Cemiyeti akvam maliye komitesi tarafından tayin, ve mümkün ise intiJıap edilmelidir i 

müstakrizin adernıi tediyesi halinde ittihaz edilecek himaye tedbirlerini bu komite tayin etmelidir. 
l\Ienkul kıym e-tlerin alrm satırnma gayet geniş bir piyasa temin edilmiş olmak iç-in, esham, muh

telif nukudu natık olmalıdır. 
Ticaret eşyasının nakli için muamelatın sadeleştirilmesi hakkrnda konferansrn mukarreratı 

Beynelmilel parlamentolar ticare.t konferansı, nakliyat ve tııansit meselerinin mümkün olduğu 

derecede, azami basitleştirilmesi ve bu sayede hem beynelmilel ti·caretin hem de bizzat nakliyat te
şebbüslerinin menfaatlerine, ve daha az bir derecede müstehliklere hizmet etmek arzusu ile mü.tehas
sistir. Vakıa bu ımeselelerden ·bazıları beynelımilel mukavelat ile tayin edilmiş ise de şimdiye kadar 
bunlara tamamile riayet edilmemiştir. 

Konferans, aş.ağıdaki mukarreratı temenni ka•bilinedn arzeder: 

1 - Naıkliyatı süratleştirrnek gayesile ve beynelmilel ticaretin menbati noktai nazarından, hala 
mevcut olan ve beynelmilel ticareti izaç eden bütün engeller ilga edilmeli, ve bilhassa transit eşyayı 
ticariyeyi her nevi gümrük veya demiryolları ücreti mahiyetindeki işleme rüsuımundan serbest bı
r.akmak için, alakadar bütün devletler müttehidüllisan bir gümrkü beyannamesi neşretmelidirler. 

2 - Gerek beynelmilel demiryolu nak1iyatrnda, gerek - şimendife.r, nehir, nıünakalatı giıbi - kar
ışık beynelmilel münakalatta, müttehit bir nümune üzerine beynelmilel bir sevkiyat vesikası ihdas 
edilmeli ve bu vesikanın ahım satımı mümkün olmalı ve elden ele inti-kal edebilen bir senet mahiyetin
de bulunmalıdır. 

1-· 
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3 - İştiraık eden devletler, hıiç olmazsa Bern muaıhedesine iltihak etmiş memleketler arazisinde, 

nakliyat tarifelerinde eşya için yeknesak isimler istimali ( yani eşy.aya hep ayni isiunleri vermek ) 
hususunda itilaf etmelidirler. 

4 - Bern muahedesine ilühak etmiş olan devletler, .demiryolu nakliyatında, ecne<bi ve yerli eş
yay.a müsavi muamele edilmesi hakkındaki prensipiere riayet etmeli ve bunun için de, bu pren
siple tezat teşkil eden mütebayin tarife sistemini süratle ilga etmelidıir. 

5 - Şayet Bern mukavelesi yeniden gözden geçirilise, bu tadilatı yapacak konferansa nakliyat 
işlerinde mütehassıs zevatm daveti lazımdır. 

6 - Beynelmilel posta münakalatında, aşağıdaki taclilat alesseviye icra edilmelidir: 
a) KolipostaHar na:kliyatında .azami siklet miktarı 20 kilodan 25 kil.oya çıkarılmalıdır. 
b) Beynelmil el tabidenden olan « kolaylıkla bozulan eşya » taıbiri bu g~bi eşyanın naklindeki 

müşkülat izale edilmek ve lüzumunda Y'eknesak bi;r paket usulü bulmak üzere tayin edilmelidir. 
c) Mektup - telgraflar bütün devletlerin posta nakliyatmda kabul ıolunrnalıdır. 

d) Nümune nıakliyatı, posta nakliyatında şimdiye kadar gümrük resmi tenzilatı gören nürnune 
paketleri kabul etmiyen dvıeletler tarafından da teshil ve tevsi edilmelidir. 

e) Eşyayı ticariye ınenşe1erinin gösterilmesi hakkındaki alıkilm hususunda, .bu menşe markası
nın bizzat eşya üzerinde muharrer olmasma dair bulunan hükümlerde sühulet gösterilmelidir. Çün
kü bu usul, .bazı nevi eşya için kabili tatbik değildir. 

7 - Beynelmilel ticaretin menfaa.ti namma, devletler demiryolu ve nehir nakliyatı teşeb.büsleri 

üzerinde icrayi nüfuz ederek şimendifer ve nehir naklıiyatı arıasındaki rekabetiere bir nihayet ve
rilmesini ve .bunları teşviki sanayie daıvet ederek tarifelıerde istikrar husulünü temin etmelidir. 

8) Kendi arazileri üzerinde, yerLi ameleyi himaye için kanun yapmış olan devletler, nelıir 

naıkliyatını bu kanundan hariç ·bıraıkmalı, yahut bu kanun alıkarnı deni·z nakliyatı arnelesine bü
yük bir hüsnü niyetle tatbik edilmeli, taoki bu münakalat şirketleri, diğer devletler arwzisi üze
rinde, ticarette elzem olan malfımat ve tecrübeyi iktisap etmek imkanına malik olsunlar. 

Konferans esnasında Çekoslovakya llariciye Nazı1-ı M. Beneş mumhhas heyetleri reislerine Pmg 
şatosunda bir akşam yemeği vermiş ve midekabilen bütün m1trahhas heyetlerine bir kabul resmi tm·
tip etmiştir. 

Ayan ve mebusan 1·eisleri Barandafta m1trahhaslara çay ziyafeti vennişler, Auto Clubde Çe
koslovakya Ticaret ve sanayi odası da bir akşam yemeği vermişti?·. 

Çekoslovakya Reisicümhu1·u Müsyü Naz.aryk bütün murahhas heyetlerini Pmg şatosunda kabul 
etmiştir. 

Ştnbske Hesoda Çekoslovakya Ticaret ve Sanayi Nazın Müsyü Joseph Matouşek tarafından mu
rahhas heyetlerine bir a.kşam yemeği verilmişti. Ziyafet esnasında söz almaları program iktizasından 
bulunan rnurahhaslar amsmda Ruşen Eşref Bey de bir nutuk irat etmiştir. Nutlmn başlıca noktalan 
şunla·rdır: 

«Beynelmilel bulıranın ve1·diği ıstırap karşısında kardeşçe birleşmiş olan milletler lazınıdır ki, ati
de de, refah günlerinde de ayni kardeşliği muhafaza etsinler. Bunıı viicude getinnek için ise eski ik
tısadi zihniyetin yerine yeni zihniyetin, artık bazı rııille tle1·i diğe1· 1iıillctlerin rağmına . vç aley
hine miireccah tutmıyan bir zihniyetin, hasılı yeni iktısadın mütalebatına uygun bi?· zihniyetin kar 
im olması lazımdır. Dünyanın yeniden vaziyetini düz eltmesinin yegane zamını bulunan böyle kati 
ve mutlak bir rııüscıvat sayesindedir ki, istikbalin bünyanı ese1·i vücude gelebilir. Böyle bir çare ve 
deva ise ancak bir sükun ve huzur, mütekabil muhabbet ve hiirmet miihitinde bulıına.bili?·. Dünyanın bu 
arzusunun en veciz ve en belağatli formülünü Reisicümh1ır M 1ıstafa J(enıal ll azretle1·i, fıı·kasının p?·og
ramında milletinin takip edeceği hattı hareket olmak iizere tesbit etmişti1·: Yurtta sulh, cinhanda sulh.» 
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2 - Beynelmilel Parlamentolar ittihadının 1 teşrinievvel 1931 de Bükreşte toplanan 27 inci konfe

ransma, Denizli mebusu Necip Ali ve Kocaeli mebusu Reşit Saffet Beyler, müşahit sıfatile, iştirak 

etmişlerdir. Verdikleri rapor berveçhi zirdir: 

Parlfımentolar ittihadı 27 inci Bükreş .konferansı hakkrnda rapor 

Yüksek Reisliğe 

Romanya Hükumetinin himayesinde, Romanya Mebusan Meclisinde toplarup 1 teşrinievvel 1931 
den 8 teşrinievvele kadar devam eden Parlamentolar ittihadı 27 inci konferansrna 22 Devletin iki 
yüze yakrn müteferr.ik meslekLere ve fırkalara mensup Ayan ve mebusan azası iştirak etmiştir. Yeni 
intihabatı yapılmakta olduğundan dolayı İngiliz lıcyeti murahhasası ilc Parlamentonun J1ali inikat
ta bulunması sebebile Hollandalılar, ve heyeti teşriiyenin ademi mevcudiyetine binaen Y·oguslavyalrlar, 
ve İspanya, Avusturya azaları dahi ahvali dahiliyelerinden dolayı iştirak edemmnişlerdir. 

Konferansrn reis intihaıbı ve murahlıaslar tayini ve nizarnname tadili gibi idari işleri haricinde, 
işbu konferansrn müzakerat ruznamesine atide tadat edilen meseleler dahileli: 

1) Tcrki tcslihat umum konferansrnın hazırlanmasına dair 13 nisan 1931 de Beyne1milel Par
lfımentolar meclisinin verdiği kararnı tasdikı , 

2) Vazı hamilden evvel, o zaman ve sonra valielenin ve çocuğun himayesi, müteaddit memleket-
lerde gayri meşru ve terkolunmuş çocukların hali ve himayesi, 

3) Ziı·ai ahval ve mesailin teth.'ikı, 

4) Avrupanın müttehit federal teşkilatı. 

Bu dört meseleye mütedair rapor ve anukarrerat teklifleri sene zarfmda bir veya müteaddit 
defalar toplanan komisyonlar tarafından kaleme alrmp konferanstan evvel murahhas heyetlerine 
dağıtılmıştır. Müzakerat bu raporlar üzerine yürümüştür. 

I - Tenkisi teslihat tali komisyonunun verdiği layihada: !ttihada merbut Milli parlamento grup
larının mensup oldukları hükumetiere ve meclisiere atİdeki noktai nazarları kabul ettirerek Ce
nevre müzakeratı katiyesine iştirak edecek murahhaslara ona göre talim.aıt verdirilmesil1iiaı. temini 
tavsiye olunmuştur : 

A) Teslihatı hazıranın .tezyidinin meni; 
Tahdit prensibi mevcut teslihaiı ·katiyen arttırınağa müsaade edecek surette tefsir edıilemiye

cektir. 
Vaziülimza devlet!oer için .bir seneye mahsus müdafaai milliyeye verilecek tahsisatı adiye son üç 

senelik alelade masarifin vasatisini ge~iyecektir. 
B) Kuvayi müsellehanrn veya kara, deniz, ve hava kuvvetlerinden askeri teşkilata tabi olan

ların bir güne isabet eden vasati m~ktarının tenkis ve mutlak ıtahdidi; 
C) Bir taraftan za:bit v·e küçük zabitlerin adedile diğer taraftan efradm ade~i arasında yüksel

tilmiyecek bir nisbetin tayüıni; 
D) Kimyevi ve bacterio1ogique harple hava bombardımanlarının hazırlanmasının, talirruinin ve isti

malinin meni ; 
Bu memnuıiyetlere hüıımete hükumetlerini mecbur etmeleri için her memleketin efkarı umumiye

sine ve büyük ilim adamlarına müracaaıt; 
E) Efrat ile malzemei harbiye arasmda geçilmiyecek bir nis·betin tayıini. 
Masrafların tenkis icabı olarak bilmünasebe tenkis ·edilecek olan malzemei harbiye miktarının 

büyük top, hücum arabaları gibıi. silahlarm doğrudan doğruya tahdid.i ihtiyacı, 
F) Bazı devletler için alıten mukarrer olan deniz altı gemilerinin memnuiyetini diğer bahri dev

letlere de teşmilıi; her ıhalde, deniz a1tı gemilerinin istimalini munhasıran tedafüi maksadara tahsis 
için bunların azami toonilaıto miktarının tahdidi; 

G) ·Deniz üstü harp gemilerinin toniHitosunun azami olarak 10 000 tonilato olarak krubulü, 
H) Hava teslihatına ait masrafların sureti mahsusada tahdidi; müteaddit memleketlerin sivil 



'tayyare teşekkiilleri arasında 'bir an evvel iktısadi mukaveleler aktini hazırlıyaeak tekliflerde bulun
mak üzere aşağıda görüleceği üzere daimi terki teslihat komisyonuna salahiyet verilmesi, 

İ) İleride gene bazı tenkis projeleri hazırlamak ve takdir ettiği vesaite müracaatla devletlerin 
teslihatını fili murakabe altına alacak tedabirin temin hakkını vererek işbu terki teslihat komis
yonu salahiyetinin tevsii. 

" , , 

II - Teslihatm tenkisi ile esliha ve mevadı harbiye imali ve ticareti arasındaki sıkı münasebet 
mevcut olduğu nazarı itibare alınarak, 

Devletlerin esliha ticaretinin kontrolu hakkındaki 1925 tarihli mukaveleyi bilaimhal tasdik et
meleri; 

Umumi terki teslihat konferansının toplamasından evvel Cemiyeti akvam komisyonu mahsusu
nun fena tesirleri (Pacte) de ilitar olunan hususi esliha imali hakkındaki raporunun vakti zamanile 
tevdii; 

Ve nihayet ayni komisyonu mahsusun konferansa getireceği mukavele müsveddesine devlet fab
rikalarmdaki imalata dair muayyen ve tesirli alıkarn dereetmesi müstacel ve lrubüt görülmüştür. 

III - Tenkisi teslihata dair muahedenin mevkii meriyete gireceği tarihten evvelki zaman zarfm
da teslihatm teksir ve tezyidi ihtimallerini refetmek için işbu muahededen evvel, her devletin son 
üç sene zarfmda yaptığı alelade sarfiyatın senevi vasatİsinin fevkinde teslihat masarifi umumiyesini 
arttırmıyacağına dair hemen vacibülifa beynelmilel bir taahhüde girişilmesi icap eder. 

Beynelmilel Parlamentolar ittihadı meclisi, ittihadm da prensipleri olan sulh ve manevi terki 
teslihat prensipleri üzerine müesses yukarıdaki mukarreratm izahnamesi makammda bir propa
ganda risalesinin neşrine karar verir. Bu mukarrerat teklifatı uzun münakaşattan sonra atideki 
ilave ve tadillerle kabul edilmiştir: 

« 27 inci Parlamentolar konferansı, Parlamentolar meclisinin 13 nisan 1931 tarihli kararını 

kabul ve tasdik ederek devletlerin hukuk ve vazifeleri iübarile müsavatı prensibinden mülhem 
olan ve Cemiyeti akvam nizarnatı esasiyesinin 8 nci maddesinin 1, 2 inci fıkraları metinlerini 
rtazarı itibara alan umumi terki teslihat konferansının, mevcut teslihatın toptan bir tenkisini 
terviç ve tabiatile yeni harpler tevlit edecek olan tesliıhat varışları ihtimallerini refedecek Bey
nelmilel bir mukaveleye münteç olması için, bütün mesailerini sarfetmek vazifei mübremesinde, bu
lunduklarını ittihada mensup bütün gruplara ve şahsi azaya derhatır ettirir. 

1925 de V aşingtonda toplanan 23 üncü Parlamentolar konferansı milletiere bir hissi emniyet 
vermek lazımgeldiğini ilan etmişti. 

1927 de Pariste inikat eden 24 üncü konferans Cemiyeti akvam tarafından temin edilip Par
la.mentolar ittihadının gittikçe daha kuvvetlendirilmesini arzu ettiği emniyetten başka bu gayeye 
vasıl olmak için en mülıim çarelerden biri de tesliJıatı umumen azaltmak olduğunu ,beyan etmişti. 

Diğer eihetten '1919 - 1920 sulh mualıedeleri bazı devletlerin teslihatma had koyarken bunun bü
tün devletlerin tahdidi teslihatmı hazırlamasma imkan bırakmak .için olduğunu da zikretmişti.. · 

İşbu konferans, ihzari komisyon tarafından tertip edilip umumi terki teslihat konferansma ve
rilecek olan muahede projesinin muhteviyatı, mütevali ve gittikçe fazla tenkisleri sıklaştıracak su
retıte bütün milletierin tamam ve umumi teMi teslihatına matuf ve ilk hamlede mesela masarifin 
yüzde yirmi beşinin tenzili gibi bir merhaleyi teşkil için mezkur konferansın masarifine faideli 
bir esas olacağım tahml.n eder. 

İhzari komisyon tarafından vücude getirilen eser ile terki teslihat konferansının muvaffakiyeti, 
teslihatm sureti ciddiyede tenzilinin ehemmyeti ve faidesi hakkında efkarr umumiyeyi tenvir et
mek vazifesinde bulunan ittihadın milli guruplarr tarafından bütün memleketlerde geniş bir pro
paganda zemini olmalıdır. :. 

Maamafih bu gayeye temamen erişmek için mezkür projenin bir kaÇ noktasının harpten sonraki 
Beynelmilel Parlamentolar konferanslarının ve bilhassa 1927 Paris konferansının kabul ettiği ten-



-429-

kisi teslihatın ilmi, teknik bir usul üzerine yapılması hakkındaki kararları mucibince tashih ve 
ikmali lazımdır. 

Bu bru;ılanğıçtan sonra raporumuzun ilk kısmında münderiç mukarerat üçüncü kısma kadar ay
nen kabul olunarak geçmiştir. 

Yukarıdaki (III) üncü kısım şıı suretle tadil olunmuştur. 

« İşbu konferans mesaisine bitarn veren Gerniyeti Akvam heyeti umumiyesiniıı, ParUlmentolar it
tihadı meclisin zikredilen kararında terki teslihat umumi konferansının içtimaından evvel .bir tes
lihat mütarekesi lüzumu hakkındaki fikri kabul etmiş olmasını büyük bir memnuniyetle kay
deyler. 

Konferam;, mezkı1r heyeti umumiyece tayin edilen 1 teşriııisani tarihinden 
lihat mütarekesinin kabulü için hükumetleri nezdinde en sıkı teşebbüsatta 

mensup bütün grupları davet eyler » . 

evvel mevzubahs tes
bulunmaya ittihada 

Bu suretle tenıkisi tcslihata dair mukarerat konferansınca kabul olunımuştur. 
Ruznameye dahil olmadığı halde « Beyne}milel bir kuvvet ilıdası » meselesi mevzubahs 

bunun hakkında bir formül ileri sürülmüş ise de telif komitesinin atİdeki teklifi ekseriyetin 
iktiran etmiştir. 

olarak 
reyine 

«Konferans bcyııelmilel bir kuvvet ihdasma dair 
Eriand misakmnı derecei şumulü ve netayİcini ve bu 
gelecek konferansa bir rapor getirmek üzere emniyet 
dit eyler». 

mesaının mütenevvi ciıhetlerini, Kelloğ -
mesailin hal çarelerini tetki.k ile bu bapta 
komisyonuna verdiği vekilJet ve salahiyeti tec-

Gerd< tahdidi teslihat gerek bcynelmilcl knvvci müselleha meselelerinde heyetimiz Türkiyeden 
hareket inden evvel Hariciye vekili Beyefendi ilc tcmasta bulunamamış olduğundan müzakereyc mü
dahaleden imt ina ilc diğer he.n•tlcriıı fikir müdavdclcrinin cercyanlarını takip etmekle iktifıı. ey
lemiştir. 

Esasen Büyük Millet Meclisinde henüz ittihada mensup bir grup teşekkül etmemiş olduğundan 
konferans müzakeratmı müşahit sıfatile takip etmekte olup reye iştirak hakkına malik değildik. 
Maamafih ileride görüleceği veçhile bizce pek mühim acidolunan zirai meselelerle Avrupa ittihadı 
projelerinin tetkiklerine müdahale ettik. 

, 
" " 

Ruznamede heyetimizi alakadar edebilecek ikinci mesele: 
A) Vazı hamilden evvel, vazı harnil zamarn ve çocuğun tevellüdünden bir sene sonraya kadar 

müddet zarfında validenin· ve çocuğun himayesile, 
B) Gayri meşru ve sahipsiz çocuklarm vaziyet ve himayesi idi ki bu me~eleler ilk defa olarak 

Parlamentolar konferansı müzakeratma ithal edilmiştir. 
Almanyada Rayiçtag azasından Madam Louise Selıraeder bu meselenin raportörlüğünü pek bü

yük bir muvaffakiyetle ifa etmiştir. 
Belçika v"e Fransa heyetlerinden 

küçük tadilatile mazbata muharriri 
bul edilmiştir : 

« Parlamentolar ittihadı, 

ikişer zatla Le histan heyetinden Madam W asnieroska nın iki 
müşarileyha Madam Schroederin teklifatı atideki surette ka-

Medeniyet ve milletierin menfaati esasiyesi, cemiyetleri ferdin tabii tekamülünü temin edecek 
surette teşkilile mümkün olacağı kanaatinde bulunduğundan, 

V e diğer ellietten liarbi umuminin milyonlarca hayatı mahiv ve en ağır maddi ve manevi zarar
ları tevlit ettiğini, 

Ve kadının ticaret ve sanayi sahalarında gittikçe fazla nisbette istihdamı gelecek nesiller için 
bir tehlike teşkil eylediğini nazarı dikkate alarak, 

Valideler ve çocuklar menfaatine olarak, atİdeki tedbirlerin ittiılıazını gruplara tavsiye eder: 
Kablel ve badelhamil kadmlarm ticaret ve sanayide tarzı istihda.mlarına dair 1919 V aşinıgton 
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mukavelesinin tasdikini tesri ve ıbu mukavele ahkamınm her memleketin kantmlarına girmesi için 
mesai sarfı, 

2) Teşrinievvel 1921, üçüncü mesai konferansmda krubul edilen temenniyata tevfikan ziraat iş
lerinde kullanılan ücretli kadmlara ayni him ;ıyenin temini için ıtedaıbiri lazime ittihazr, 

3) Gene Yaşington mukavelesinin birinci maddesinedki .kaidelerden müthem ·olarak fakat mesa
ileriniın hususiyetini de nazarı dikkate alarak ev işlerinde müstahdem kadınlara da buna mürnasil 
bir himayenin teminine gayret etmek, 

4) Validenin ve çocuğun afiyetini himaye edecek müessesatın tesisine çalışmak, 
Bu nukatı nazardan Parlamentolar ittihadı : 
A) Kad:ıınları gerek vazı hamledecekleri esnada kabul edebilecek müesseselerin, gerek gebelik

lerinin san müddetlerile vazı hamilden sonra çocukla beraber ilk ayları geçirebilecek ailevi do
ğum evlerinin tesisile vesaitsiz kadınlarm hıfzrssıhha noktai nazarmdan, muvafık şerait içinde 
vazı harnil etme~erinin temini, 

B) Hamile kadınlara ve validelere vaziyetlerine göre sıhhi, iç.timai ve kanuni malumaıt verecek, 
doğu:ından evvel ve sonra çocuğa müteallik consultationla·r için umumi müesseseler küşadını, 

Hassatan tavsiye eyler». 
M adaını W asnieroska ı'un ıteklif edip heyeıti umumiyeni n kwbul ettiği ila ve metni şudur: 
« Kadınlarm mesaisi hususundaki şeraiti hayatiyelerini t·erfi-h edebilecek seri ve kati beynel 

milel bir hareket tevlidi zımnmda derin tetebbuat ve tetkikat icrası lüzuınunu, ve diğer cihet
ten bu tetkiıkatın, ücretli kadınlarm tabi oldukları mütenevvi tarzı ınıesai şartlarına vakıf zevaıtm 

iştiraki haricinde olabilmesi imkansızlığını, 

K<mferans nazarı dikkate alarak, mesaili içtimaiye ve hayriye komisyonundan 
ında işbu mesaiye mütealliık meseleleri tetkik ve halledecek bir teşekkülün tesisi 
bulunmasım rica eder. » 

gelecek içtima
için tetkikatta 

Bu vazife, kadmlarm da iştirak edeceği beyneimi lel mesaı bürosu nezdinde teşkil edilecek İsti

şari bir komisyona .tevdi edilebilir. 

Baro Carton de Wiart 'm dermeyan ettiği ve keza sırasite tavsiyelere ilavesi tekarrür eden 
fıkra atideki mealdedir: 

C) « Ç'JOk çocuklu ailelere verilecek aile tahsisatı ve içtimai yardımlar sisteminin tevsii » . 

" " " 

Konf·eransta heyetimizce en mühim ve şayanı istifade görülen müzakerat ve münaıkaşat zirai 
meselelere ait olanları idi. 

Bu hususta iktisadi ve mali işler rapoııtörü Fransız Mebuslarından ve· sabık nazırıardan Mös
yö Henri Queuille ile Macar Ayanından saıbık ticar:et nazırı Baron Szterenyi son derece istifadeli 
malumatı ve nazariyatr havi raporlarmdan konferans mütenevvir olmuştur. Denebilir ki bu iki 
rapor zirai vaziyeti hazıranın tamam bir maıkesidir. Zirai ·buhrana karşı senelerdenberi ittihaz 
edilen tedbirler ve yapılan konferanslarm mesaisi tahlil, tenkit ve icmal edilmiştir. 

Bununla beraber zirai işler.e dair müzakerat, konferansm hiıtarmnın ari:fiesine kalmış olduğun

dan bu müzakcrata layik olduğu vüsat ve mukarrerata icap eden sarahat veri1ememiştir. 

Murahhaslarımızdan Reşit Saffet Bey bu noktalara işaretle ezcümle beyanatı atiyede bulun
muştur: 

« Armı edilirdi ki bu konferans, evvelkilerden biraz daha ileriye giderek, ve 'buhrana karşı alınacak 
tedbirlerde hakikati ve ihtiyaçları yakından kavrıya rak, nisbeten kati çareler tavsiye etsin. Şimdiye 

kadar •toplanan ve iştirak edebildiğim konferanslarda daima ilmi ve pratik bir disiplin aradnn. 
Mesela ziraati tenkis etmek tavsiyesi, tahdidi tcslihat meselesinden ziyade müşkülata maruzdur. 

Bu sahada iktısadi kanunlarm haddi zatinde tesiri kafi dcrecededir. 
Ter.ki teslihat ınisillü tahdidi istihsalatta ayni maddeyi istilısal eden bütün müstahsillerin itti-
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fakile yapılabilecek bir meseledir. Zirai ist.ihsalat sınai istihsalat gibi muayyen ellerde 
pek dağımk olduğundan ittifaka yaklaşmak o derecede güç olur. Bu ittifakın husulünc 
için bir miyarda müsavat veya umumi nisbet esaslanndan hangisinin kabul edi leceği bile 
tetkik ve şayanı münakaşadır. 

olmayıp 

çalışmak 

mühtacr 

Komisyon ikinci safta, her ne suretle olursa olsun ihracatta prim usulünün kaldırılmasını tav
siye ediyor; sureti zahiredc yani ticaret muahedelerilc gümrük man i alarmda bile aleni rekabete 
manı olmak çarelerini bularnıyan müteaddit. iktısadi konferanslarm mütevali muvaffakiyet
sizliğinden sonra dahili resmin tenzili veya prim itasr giıbi vasıtalı ve nisbeten kapalı tedbirlere 
karşı gelmekten ne dcreec netice beklemekte haklı olacağı cayi teemmüldür. 

Binaenaleyh bir çok konferanslanda ve bilhassa Cemiyeti Akvamca yapılan tecrübelerden bil
istifade, komisyonumuzun, kendi memleketlerimizdc tat.bikmr tavsiye edebileceğimiz pratik tedbirler 
bulu.ıınıasmı temenni ederim. 

Fransa lVIeelisi Mebusaıu reisi Mösyö Fcmand Bouisson, hcyetimize 
elyevm efkarr umumiyede bir çok tcnkidata nğrıyan teşri! rejimiı~ faydalarmı 

ispat etmek meYkiinde bulunduğumuzu hatırlatıyordu. 

gönderdiği mektupta, 
dünyaya bir clafa daha 

Bu rejimin faydaları, söz ve tezahüratla deg-il, ckscri ıncmleıkctlerimizin azami nüfusunu teş

kil eden köylülerin, zürra.ın dcrecei içtimaiyesiniıı terfiinde görülür. Bu derece, bu Standing harp
ten beri yüksclmemiştir. Bir memleketin derecei hayati?esini ölçmek için en salüh miyar köy
Ilisünün içtimai ( Standing· ) i dir. Bir memleket zürranun komşu memleket zürraının ahvalile 
münasebettar olmadığı zamanlar geç:miştir. Bu münasebctle şunu da ilave etmeme müsaade bu
yurunuz ki Ayrupa yarım adasının memleketleri arasında küçük duvarları yrkmakla meşgul iken 
Avrupa ile diğ·er kıtalar arasmda yüksek set ler kurmak ~-alnrz siyasi bir inhisarcılık değil, ayni 
zamanda' iktısadi bir yanlışlık olsa gerektir. 

« Avrupanın a;kibetini düşün4rken, Asyayı kaplıyan milyarlarca toprak işçilerini unutnı:ak du
rendişlik değildir. 

« Avrupanın yalnız Avrupa eşyası istihlaki hakkındaki prensibi şayam müzaheret bulmuyorum. 
Bu pernsip, Avrupa memleketleri hakkında tenkit olunan himayeciliğin bütün Avrupaya teşmili 

olur . 
. « Binaenaleyh burada kurulan iktısacli sistemlerin tahelieli bir maıhiyette ohnaması şayanı ar

zudur. 
« İstihsala,t fazlasrnnı (Stooliage) ı meselesine gelince: bu, büsbütün mali bir ıneseledir. 
Bu mesele, iştirak ettiğim Cemiyeti akvamm 1927 iktısadi konferansındanberi müteaddit ele

falar tetkik edildi ise de henüz bir neticeye müncer olmamıştır. Halbuki zirai buhranrn bence 
anahtarı mali cihetincledir. 

« Her neye mal olursa olsun , JUÜmkün mertebe süratle bir beynelımilel zirai muvazene veya ta
vizat bankası tesisi taraftanyım. Mahreçler, Conliingentements ve Stoclmg·e meselerinin halli buna 
bağlıdır. 

-« Bazı memleketlerin sırf iktısadi ve zirai buhram tahfif için müracaat ettikleri ticareti harici: 
yenin temerküz usulünün, mutlak bir iktısadi mücadele· aleti olarak telakkİ olunmasına muha
lifim. Bilakis bazan bu usul, memleketler arasmda mukareneti İktısacliye husulüne daha kolay 
varılınasma yardım edecek mahiyettedir. 

«Binaenaleyh ticareti hariciyenin temerküzü bahsettiğim beyneimiJel zirai kredi müessesenin da
ha süratle ve kolaylıkla teşekküliine lıadim olabilir. 

« Bu aciz mütaleatınu, yüksek mütelıassıslarmuzm tetkikine V<Vzolunmak üzere, huzuru alile-
rinde arza ictisar ederken, vasıl olacağmız mukarreraıtın bilhassa zirai Balkan memleketlerinin 
mütesanit menfaatlerini tetkik etmek üzere yakmda İstanbulda toplanacak olan İkinci Balkan kon
feransı mesaisine rehber olmasını hürmetle temenııi eyleı,iıın». · 

Reşit Saffet Beyin ve diğer hatiplerin mütalealarma Müsyü Queuille in gaybubetincle ona vekii
l.et eden Baron Sztereyi mukabele etmiş ve komisyon raporunu müdafaa eelerek bazr tadilat ile mu
karreratnı sureti atiycde kabulü tekarrür etmiştir; 
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21 inci Parlamenrolar konferansı: 
M-evcut zirai bulıranın 'başlıca sebebinin bir tarafltan fazla istihsalde ve diğer taraftan piyasa

ların iıntisas kabiliyetinin azalmasında bulunduğunu nazarı dikkate alarak, berveçhi zir temenniyatta 
bulunur: 

1 - A) Beynelmilel İtilaflar esasatma göre devletler ve mesleki zürra teşekkülleri fazla is~ihsalinin 
tahelidini temin çarelerini aramalıdırlar. 

B) Suni bir surette piyasalara tesir edeğelen her türlü imtiyazlı teşvikler ve ihracata prim ve
rilmesi usulünün devletler tarafından ilgası. 

C) Bazı memlekctlerin fazla istihsalatını gizli surette göndermek için tedabir ittihaz etmelerine 
mani olmak üzere, Stock teşkili mümkün olduğ·u takdirde, İstİhsalatın nımrakkat fazlalarını Stock 
olarak muhafazasının tanziıni, 

D) Gayri tabii vasıtalarla temin olunan işçi istihdamı ve istihlaki dalıilinin mecburen tahelieli 
suretilei ve gayri taıbii fiatlarla ihracat yapınağa müsait tedbirlerle yapılan hileli rekabete 
karşı beynelmilel itilaflarla devletlerin' mücadeleye girİşıneleri temenni olunm. 

2) Konferans: 
Mahsulatı ziraiye mübadelesinin dalıa müsait bir zemine ifragını tesbil için aşağıdaki a.hkamı 

muhtevi beynelmilel mukaveleler aktini tavsiye eyler: 
A) Sıhhi sui istimaline karşı tedabir ittihazı ve bu memnuiyetlerin tahdieline dair muahedeler alı

karnının temini tatbikı, 
B) Mahsulatı ziraiyenin satışında hilelerin önü ne geçmek ve men şe isimlerine sadakati temin ey-

lemek. 
C) Tarife tezyidinde vaki olan yarışiara mani olmak. 
D) ~aJısuhitı ziraiye için nıahreç tedari·kine çalışmak, . 
Bu hususta , konferans, rüçhanlı tarife esası üzerine ınuahede1et· akti hakkında noktai na

zarını tesbit etınemckle berab~r, bazı ıneınleketler arasında Contingentes ahm satnnlar esası üze
rine yeni ticaret ınuahedeleri yapılınası imkanının hükfıınetler, parlamentolar ve bilhassa garp 
hükümetleri ve parlamentoları tarafmdan tetkikıru temenni eyler. Bu gibi muahedatm hiç bir teca
vüzi mahiyeti olmayıp dünya ihracatının binnetice dünya istihsalatı ziraiyesinin tanzimine yardım 
edeceği aşikardır. 

3 - Konferans, (Trust) Ye (Cartel) lerin ziraatc muzır olduklarına kanidir; mahsul fiatları

nın vulmatla g·ayri kabili izah bir surette tt•ı·effüü halinde devletlerin ziraati himaye etmderini 
de arzu eyler. 

4 - Konferans, 
1 

Zirai bulırana ,karşı ittihaz olunacak tedbirlerin, ziraat ile sanayi arasmda münasip bir muvaze-
nenin muhafazası zımrunda milli ve beynelmilel piyasalarda smai mahsulatm menfaaHar olduğu 

şartlar nazarı dikkaıte almarak düşünülmesi labüttür. 

- 5 - Konferans, 
Ccmiycti Akvanun bcynelmilel bir zirai kredi müessesesi teşkili ıçııı mesaisini takdir ile bu mesa

nin matlup neticeyi vermesi için ,tayin edeceği faizin mümkün mertebe aşağı olması lüzuınunu ha
tırlatır. 

" ., " 

Avrupa müçtemiai diivel usulü ruznrunıcnin son esaslı meselesi idi. Bu baptaki raponı telif 
eden Belçika heye,ti muralıhasası reisi, vükeladanve mebuslardan Comoo Carton de Wiart mukni 
izahat Yermiştir. Hatta hini müzakereele bir çok ınevzii itililflardan ·bahsedildikten sonra Alnıan
ya Rayiştag ,Meclisi Reisi Müsyü Loebe n.ln bir Fransız - Alman gümrük ittihadı hususundaki 
fikrini alkışlıyarak mevcut mevzii itilaflara mesela İskandinavya itilafma Almıanya ve Fransanın 
ilühakmı tenıenni etmiştit·. 
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Bilhassa Almanlar bu gibi itiHtf ve ittihat_larda ô.kitlerin filen ve hukukan müsavaÜa.rı üzerinctd 

rsrar etmişlerdir, 

Murahhaslarımızdan Reşit Saffet Bey bu m0!>C'lrnin nıiinaıkaşasr ve konferanslll da hitamı müna
sebetıile atideki nutku ir.at eylemiştir: 

''Avrupada müçtemia usulüne dair rapo i· hakkında müzakere açılıması dolayısil e ifade etmek ce
saretinde bulunacağım bazı fiikirleri huzuru a linizde arzetmek fırsatını veren tesadüfwta ne kadar 
medytm olduğumu tasavvur buyuramazsınız. 

«Eevve1beevvel, hepimizin ayni hüsnü niyetle takip ettiğimiz mukaddes gayenin tatbik ihtimalle
rini ifrat ve tefritten ayni derece uzak olarak tetkik eden Comte Carton de Wiarrtın raporunda ha
kim olan fikir vüsati ve görüş yüksekliğine hürmetle işaret etmekliğime müsaade buytırursunuz. 

Bundan dol.ayı ınuhterem müellife minnet celp eden incelik ve nüfuzu nazarla bu rapor, bizi dün
yanın diğer aksammda Cenevre ıbirliğinri zayıflatrer a ksül5melleı· h usule getirebilecek bir Avrupa 
birliği telii.kkisine karşı teyakkuza davet ediyor. 

«Zirai meseleler bahsinde bu g~bi beynelınilel içtiınalardan beklenen maddi neticeler hakkında 
fikir ve mütaleamı arzetmiştim. Tekrarrna liizum g·önniyoruın. 

«Avrupa ittihadnun eli yakın ve bariz tecclisini ihtis-as sahasında beklerken 18 mart 1931 de kay
olunan iflas dolayısile bu ümidin nasıl boşa çıktığım görmüştük. Ayni zamanda mevzi! ihtiliif
lar sis.teminin tkuvvetlendiğine clel.il ola11ak İskandinavya müçtemiasr ahzi mevki ediyordu. Tarihin 
seyrinde nasıl köylerin uzviyeti vilayetler uzviyetine ve vilayetlerinki bütün millet merhumuna 
inkilap ettiği görülüyorsa, coğrafyanın yaklaştırclrğr ve ayni veya birbirini ikmal edici ih.-tısadi ve iç
tinıai şeraite tabi memleketlerin toplanmasından hasıl olan ıuevzii i.tilaflarda bu günkü Avrupa 
çapr.aşıklığrıuu sadeleşmesini hazırlıyabilir. 

« Bir kaç güne kadar lstanbulda topla11acak olan ik i ııei Balkan konferansmda kati şekli teay
yün ooeceğini ümit ettiğim bir ittihat usulü ittihazile nıiiştetek rnenfaatleı·ini müdafaa etmek yolla
rını aramak üzere, geçen scııe tcşrinievvelde Atİnada nıulıtı' rcm refikmuz l\Iüsyü Papanastnsio 'mm 
daveti üzerine birleşen Balkan milletleri mnrahhaslarınııı zihniyetieri bu merkezde idi. 

« Parlamentolar gruplannın yLiksck hir kanaalk teşkiline ı,:ahştrklan Avrupa ittihadının ilk hal
lmsı bu suretle vücude geleeektil'. 

<< 27 inci parlamentolar konfcransmııı geçen sene .Atinada Balkan milletleri mukarenetine alicena
bane \·c kemali bitarafilc çalışmış bir milletin payİtahtmda i~timann ve ruznamcsindc de Avru
pa ittilıa.dı meselesinin münderiG olmasrıu, bilhassa nnıcibi memnnniyet ve fali hayir . addeyleriz. 

« Elyevm burada hazn olan Balinın muı·alıhaslarıııııı bir. kısmı pek yakında · 1stanbulda tekrar 
birbirlerine tesadüf eclcecklerindcn, bu sakaf altmda tcati olıman anlaşma ,.c ihtilllf fikirlerinin tcsi-
rindcn ib:aclc olabilmeleri g·üç tasavvur oJunnr. 

« Şarki karipte her türlü ınuvazencsizlik ve şuı·iş esbabnu badcına hertaraf 
mukarenet teşebbüsüne girişınek için, hemen söylemeliyim ki, Balkanlı denilen 
hiç biı· telkin bir teşvik ihtiyaçları olınanuştrr". 

etmcğe matuf bu 
milletierin hariçten 

«Ham cşyamızın, mübadele mallarıımzrn nakli~rat YC sc.rriscfcr Yasıta.la.rınuzın menafiimizc daha. 
mtwafık stll'ette tanzimine, mümkün olduğu kadar kanıınlarrmrzın yekne,<:ak bir tipc ifrağma ça
lışmakla, yavaş yavaş, farkolunmaksızın belki garpten rv\·el ınüı,:tcınia mcfhuınunun tatbiluna mu
vaffak olacağımızı ve bn smetlc lchülhaınt bn gün kürrei arzda cisimleri ve isimleri silinmiş 

olan bazı haris emperyalist Hükfıınctleriıı bizlc·rc atfettiklcri sulh knndakçrhği ittilıammdan kurtu-
lacağrmızı ümit ediyorum. . 

<<Tarihin, şark sulh müessislcri diye yadedeceg·i isınet Paşa ilc l\füsyü Venizelosun tam bu gün
lerde Atİnada teati ettikleri sulh ve ınuhadenet sözlerine, aranızda makcs olmak fırsatını kaçır

mak istemiyorum. 
« Tarihi vaka kıymetini haiz olan bu sözlerle ayni tarihte Bükreşte müçtemi yirmiden :fazla par

lamentonun murahhasları tarafından vaki olan sulhperverane beyanat arasındaki hüsnü tesadüfü şe
refle kaydeder ve iki asırdır yalnız garaz ve şuriş salınası olan bu memleketlerde sulh ve intizamı 'ku
ran bu iki büyük Devlet adamına karşı medeniyelin miımettarlığrm ifade etmek isterim. 
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« Müsyü Yenizelos eliyor ki ; Türkiye ile Yunanistan ·dostluğu yalnız billimum fırkaların tasvibinl 

değil iki milletin ele tasdikını lıaizdir. 
« Türkler ve Rumlar, münasebatımrzr zelıirliyen maziyi tasfiye etmiş ve aralarmda tam bir barış

ma husule getirmiş milletlerden ilkleri olmakla kesbü şeref eyleriz. 
« Diğerlerine nümunei imtisal olduğumuzu kabul ettirmek cüretinde bulunmryoruz. Fakat her hal· 

de kemali tevazu ile şunu söylemek isteriz ki, eğer hala tarihin birbirinden uzaklaştığı milletler ara
sında bize imtisal edecekterin adedi artarsa muhakkak medeniyet daha parlak bir istikıbale doğru sü
ratle ileı·ler. 

«Türk- Yunan .dostluğu yalnız iki milletin menfaatleri icabı değildir. Sulh meslekine karşı gös
terdiğimiz sadakatle ve şarkta tesisini arzu ettiğimiz samimi muhadenct ve tesanüdün tarsinine en 
fili surette hizmet eden hu dostluğun takviyesile bütün dünya sulhuna hizmet etmekte olduğu ka
naatindeyim. 

« Amerikanın Avrupaya karşı yakasmda parlıyan hürriyet heykeline, Şarkta muazzam bir nazire 
olmak üzere yükselen sulh abidesinin temel taşmı komakta olduğumuzu zannediyorum. 

« İçimizde en nikbinlerimizin bile tecellisini çok yakın görmedikleri temenniyatın en haslarmdan 
birinin ilk defa olarak ·bu suretle fiile mü:nkalip olduğunu tesbit edip tam içtimaımız esnasında 
gelen 1bu sulh ve müsaleınet haberini kemali memnuiyetle kayit ve tasdik etmekten konferansımiz 

imtina edemez. 
« Ve zannederim ki Parlamentolar ittihadr için yapabil eceğim en büyük temenni her kongresinde 

buna müşabih neticeler idrak edilmesidir. 
«Sözüme hitam vermeden Haşmetllı Kıral Hazretlerine, asırlarca müşterek hayatla bağlı oldu

ğumuz asil Romen milletine, HüklımeN Kıra1iye ve Romen Parlamento gurupuna gös•terdikleri sa
mimi hüsnü kalbulden dolayı şükranımızın hürmetkar ifadesini iblağ eylemeği vazifelerimin en 
tatlı ve mübremleııinden telakki eyleriın. Bu kadar munis bir muhitte müfit işler görmemek imkanı 
tasav·vur olunamazdı. · 

Bu memlekete ilk defa olarak, resmi vazife ile 21 sene evvel geldim idi . O tarihtenberi bu sefer 
her şeyi müterakk,i gördüm. Değişıniyen yalnız bir şeye tesadüf ettıim: O da bir çok meziyetleri 
arasında kabul ettiklerini gaşyetmek ilmini bilen Romanyalılarm müfrit sevimliği, efsanevi mi
safirperverliği ve düny&ca tasdik olunan incelikleridir. , 

Reşit Saffet Beyin bu nutku Almanya, Belçika, Fransa ve bilhassa İtalya ve Yunan delegeleri ta
rafından tasvip ve takdire mazhar olmuş ve Romanya gazetelerinin aynen ve tamamen süttmlarına 

geçirdikleri müntahap nutukl ar meyannıda bulunmuştur. 
Belçika, Almanya, Fransa, Romanya, İsveç, Lehistan, Bulgaristan deleg·elerinin, raporu müey

yiıt, ve Amerika murahhaslarrnın imtinaları hakkında ,beyaııatnıdan sonra reye konulan, mukarrerat 
sureti atiyede aynen, ·bilatadil kaıbul olunmuştur: 

"ParHtmentolar itti,hadı atideki metinleri tahtı karara almıştır: 

1) Resmen Avrupalı Parlamentolar guruplarr hirliği teşkil etmek muvafıkı hal ve maslahat de
~ildir. 

2) Müzakeratr umumiyede bazı Avrupa mesailinin ·tetkikma mühim bir mevki ayırmak icap eder. 
Bu maksada vasıl olmak için daimi komisyonlar kendilerince en mühim addettiıkleri meselelemn cet
velini kat.ibi umumiye tevdie davet edileceklerdir. 

3) Her konferans münasebetile, gruplarm murahhasları, konferans reisinin ıbu bapta mütaleasını 

aldıktan sonra, sureti mahsusada Avrupa parlamentoları mensuplarmdan müteşekkil bir içtima akti 
için teşebbüste buluna:bilirler. 

4) İki veya müteaddit milletleri alakadar eden meseleleri müçtemian tetkik etmek için bazı milli 
gruplarm teşebbüslerini tanzim hususunda ittihadrn mesaisini teşvik etmek lazımdır. 

5 - Her halde, bir Avrupa ittihadı f ikri ancak Cemiyeti Akvamla hemfikir, hemahenk olarak 
tatbik edilebilir. 

Cemiyeti Akvamm nüfuz ve salahiyeti katiyen diğer beynelnıilel bir teşekkülün mevcudiye
tinden ve faaliyetinden mutazarrır olmamalıdır. 
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6) Bu şartla, Parlamentolar ittihadr, Gemiyeti Akvam tarafmdan teşkil olunan Avrupa lttihadr 

için tetkik komisyonunun mesaisini kayit ve yukarıda zikredilen Avrupa mesailini müzakere ve 
Avrupa Parlamentoları azası arasmda sıkı temaSl temin suretile bu mesainin intacı için muavene
tini deriğ etmez. ( 2, 3, 4 üncü noktalar ) . 

7) 27 inci Parlamentolar konferansı, Avrupa noktai nazarmdan tetkikmr en mühim gördüğü 
meseleleri gözden geçirdikten sonra, bunların ittihadm heyeti umumiye halinde içtimaları mevzu
bahs olmasım muvafık görür. Bu gibi mesail meyanmda bilhassa teslihatın tenkisi, iktısadi bulıran 
ve gümrük İtilafları vardır. 

8) Maamafih, Avrupa kıtası noktai nazarından munhasıran Avrupa grupları tarafından tetkika 
zemin olabilecek ecnebilerin ikamet, muavenet ve naturalisationu, nakliyat, kuvvei elektirikiye 
nakli, zirai kredi, madenierde işçilik, posta tarifeleri gibi meseleler vardır. 

9) Nihayet, Konferans, 
Avrupa Devletlerini ayni derecede alakadar eden işlerin intacı hususunda mesailerinde gittikçe 

daha sıkı bir tesanüdü temin edecek vesaiti taharriye Parlamentolar ittihadının komisyonlarını 

davet eder. , 

" " " 

İtiraf etmek lazımgelirse, bilhassa bu son kısım mukarrerat, zirai meseleler münasebetile vaki olan 
ifadatımızda dermeyan edildiği v~lıile, maddi hiç bir hareketi ve hatta tavsiyeyi istihdaf etmemek
tedir. 

Anlıyabildiğimize nazaran Parlamentolar ittihadımn en ~saslı maksadr, Gerniyeti Akvamın meş
gul olduğu meseleler üzerinde- dünya parlamentolarını tenvir ve bu meselelerin Gerniyeti Akvamda 
tcshili müzakeresi için ParlM:nento muhitlerini evvelee hazırlamaktrr. -

Bu raportuı takelimi münasebetile de del'in hürmetlerimizi ~blağ eyleriz. 

Denizli mebusu 
Necip Ali 

7 - Teşrii masuniyet 

Kocaeli mebusu 
Reşit Saffet 

Fcvkalade içtima zabtmda, yalmz, Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin, «Yeni giln» de münteşir 
« Metresli bir dilenci » scrlevhalr bir yazı müııasebeti ile , 9 - V - 1931 de, teşri! masuniye
tinin refi istenilmiştir. 



• 
1 .. F1rkalar 

Meclisi Alide, siyasi hir taazzuv olarak tek bir fırka, Cümhuriyet halk fırkası vardır. Bu Fırkn
filn azası 306 ya baliğdir. Mütebaki mebus ta ll müstakil olarak çalışmakt.adırlar. 

1 - Cümhurlyet Halk Fırkası 

a - U çüncü büyük kongre 

Fırka büyük kong·ro;ısi, 26 nisan 1931 de, atide sureti miinderig bir ·beyanname il içtimaa davet 
edilmişti: 

" Cümhuriyet halk fırkası umumi "reisi Gaıi Mustafa Kemal Hazretleri, Fırka büyük kongresini, 
nİzamnamemizin onuncu maddesine müsteniden içtimaa davet .buyurnyorlar. 

Kongre mayısın haftasında Ankarada toplanacaktır. Kongrenin tabii azası bulunan fırka meib
uslarmm ve vilayet kongreleri tarafından intihap edilmiş olan münıessillerin zamanında Ankarada 
bulunmaları rica olunur., 

26 nisan 1931 Ciimıhnriyet halk fırkası katibi umumisi 
Recep 

Kongre, 10- V- 1931 tarihinde Umumi reis Ga7.i Hazr(}tleri tarafından açıldı ve 13, 14, 16, 17, 18 
mayıs günlerinde olmak üzere 6 kere toplandı. 

Bu toplanışlarda her birinde görülen işl(>r icmalen arzolunaeaktır: 

İlk toplanışta, (10- V- 1931 ) Umumi ı·e is Gazi Hazretleri aşağıdaki nutuk ile koııgreyi açtılaı·: 

"Efendiler ; 

Ciimhuriyet halk fukasınm uçuncii büyük kongı·esini a çıyorum. Bu ıniinasebetle , F'ırkıımızrn 

muhtercm murahhasl a l'Jnı hiirınctlc sclamlarkr.n duyduğum seYinç Ye sa adetin büyük olduğunu 

heyecanl a a!'Zederim . 

Arkadaşlar ; 

Birinci umumi kongremiz bundan on iki sene evvel Sıvasta , bir mektep dersanesinde yapıl

mıştı. Oraya gelen ımurahhaslar türlü takipler altmda, bir çok müşküllerle karşılaşmışlardı. Mü
zakerelerimiz dahili ve harici düşmanların süngü ve idam tehditleri i ı,:inde vnku buluyordu. Fa
kat türk milletinin hakiki his Ye emellerini temsil ettiğine .kani bulunan kongre heyeti, milli 
vazifesini ikınal lüzuınunu her ınüHihazamn üstünele tuttu. Takip etmekte bulunduğumuz prensip
Ierin ilk esaslarını tesbit etti. Ondan sonra da fcrağatle ve azınile o esaslar üzerinde yürüdü, 
muvaffıık oldu. Nlilli mefkureye tam iman ve onun icaplarma tereddütsüz tcvessiilün neticesi el-
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bette nuwaffakıyettir. Bugünkü kongremizin işlerine başlarken, Sıvas umumi kongresini yadet
ınekten maksadrm, oınm Frrkamrzca inkıla.bmuzm tarihi bir hatırası olarak, ınah:fuz tutulmasında 

fayda gördüğümdcndir. Millet için ve milletçe yapılan işlerin hatırası her türlü hatıraların üs
tünde tuttümazsa milli tarih mefhumnnun kıymetini takdir etmek mümkün olamaz. 

Sıvas umumi kongresinden bugüne kadar bunca engellere karşı mcfkfırc yolanda attığımız adım

lar göz önüne getirilirse önümüzdeki senclcrin Fırkamız için vadettiği muyaffakryct ufuklarnun 
nekadar geniş olabileceğini tahminde güçliik çekilmez. 

Btı mülahazanm isabeti bir şarta bağlıdır. O şaıt ; aziz milletimizin, muhabbet ve itimadının 

Fırkamızın üzerinden eksik olmamasına dikkatle ve feı-ağatlc çalışmaktır. 
Fırkanuz bunda kusur etmedikçe, selim hisli, şuurlu, yefalr milletimizin muhabbet ve itimadm

daıı daima emin olabiliriz. 

Arkadaşlar ; 
On iki sene evvelki SıYa:s mnuıni kongresinde Ye dört sene cYvclki kongecmizde olduı'hı gibi, Frr

kamızm bugünkü kongre heyeti dahi milletin hakiki hhderini, arzularını temsil mevkiinde bulun
maktadır. Bunun reddolunmaz bir hakikat olduğunu son nmuın\' intihap neticesi, açık bir surette 
göstermiştir. 

Büyük milletimizin F)rkaınrza göstermektc olduğu alılka ve itimada karı;a - ayağa kalkarak - en do
rin tazinı ve hül'mctle cgilir ,.c ona minnet ve şükranlarımızı sunarım . 

Büyük kongrenin muhterem azası; geçen elenede yaptığımız işleri bir beyanname halinde hula.sa 
ettik. Burada ittılaımza arzolunacaktır. 

Önümüzdeki seneler içinde yapacağımız işleri YC alacağımız tedbirleri burada hep beraber düşü
nüp konuşacağız. 

Arkadaşlar ; 
Herbiriniz vatanııı oıı· bucağmdan, halkın i<}indcn geli.rorsunuz. l\Iemlekctin ihtiyaçlarına, halkın 

yeni dertlerine yakmdan vakıf bulunuyorsunuz. Frrkamızın prensiplerini tatbik eden İcra Vekilieri 
arkadaşlanmız da içimizdedir. Müzakere Ye münaka~al:ırımız birlikte olacaktır. Bu müzakere \ 'C mü
nakaşaların :feyizli neticeler verebilmesi için arkadaşlarm kayıtsız ve şartsız serbest konuşmaları, 

ıcııkieli icap eden noktalar görüldükçe milsamahalı dan•anmamaları lüzumu tabiidir. 

Arkadaşlar ; 
Biz yüksek mefkfıı·cl i büyük bir fırka ailesinin, birbirine samimi arkadaşlıkla bağlı azasryı:z. :Müş

terek mcfkfırc ve karşılıklı samirniyetİn icabı, biribirimizi tcnvir ve irşat ederek umumi heyeti en 
isabetli yolda yürütmektedir. 

Fırkariuz mensuplarının bu şiin·ı yükseldikçe, Fırkanuzda tesanüt yüksek birlik ve milli mcfkfıre
ye hizmet kudreti inkişaf eder, yükselir. Birbirimizi irşat ve halkı tenvü· etmekte yalnız fayda 
vardır. Bundan asla zarar gelmez, fakat aksinden çok zarar görüleceği tecrübelcrle sabittir. 

M:uhterem arkadaeşlar, büyük kongre mesaisinin memleket Ye milletimiz için yeni saadetler hazır
lamasını temcnııi ederim ( Alkışlcır ) . 

Bad ch n, Afyon karahisar mebusu Ruşcu Eşref ve Yozgat mebusu Avni Doğan Beyler ile Bilecik 
mümessili Hilmi ve İstanbul miimcssili Cevdet Kerim Beylcrin katipliğe intihaplarnu müteakip, Umu
mi Rcis narnma Başvekil İsmet Pş. IIz. atidcki beyannameyi okudular: 

M:uhterem efendiler; 
Umumi Riyaset, 1927 büyük kongremizden itibaren fırkamızın gerek memleketteki vaziyet ve faali

yeti ve gerek memleket idaresinde musadir olduğu ahval ve takip ettiği hattı haıreket hakkında büyük 
kongreye halasatan maruzatta bulunacaktır. 

Dahili siyaset 

Dahili siyasette Fırkamız geçen dört sene zarfında cümhuriyctçi ve halkçı zihııiyetini ciddiyetıc 
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ve sebatla takip etmiştir. Dört sene evvelki alıvali beraber derlıatır eylersek dahili siyasette elde 
etiğimiz netieelcrin .nekadar mühim ve muvaffakıyetli olduğu aniaşılacaktır ( Alkışlar ). 

İrtica! ve umumi büyük hadiseler karşısında konmuş olan tahiri ı;:ükun kanunu 1927 senesinde 
elan mcriyette idi. Dört senelik cüınlınriyetin, büyük inkılabatı. ile seferberliği intaç eden büyük 
kıyam . karşısında memleketin nizarnını n inkılabatm masnniyetini fevkalade kanunlara muhtaç 
olmaksızın temin edebileceğinde tereddüt cdilcbilirdi. Fırkamız için bundan daha mühim olan imti
han, fevkalade esbap karşısmda alman istiklal mahkemeleı·i, takriri sükün gibi ve idarei örf4yc gibi 
fevkaHlde tedbirlerden bilihtiyar vazgeçip gcçmiyeccğinin anlaşılınası idi. H er memleket için çok 
esaslı sayılacak bir çok büyük inkılabat bizim memlekcttc tahakkuk ct.tirildiktcn sonra onların normal 
ve umumi zabıtlarla müdafaa olunabileceğinden bilıakkın endişe olunabilirdi. Geşmiş zamanların tec
rübeleri samirniyet erbabının bütün bu endişelerin e hak veı·iyordu. Bütün bu esbap, dahili idareele 
fevkalade tedbirlerin , idamesine bizi sevketse idi, inkrHi bm ve cümlıuriyetin müdafaasına matuf ol
duğu için gelecek nesiller karşısında YC tarih nazarında fırkamızı yine tamamen mazur göster~cck 

mahiyette idi. 
Biz bütün bu varit endişclcrin üstünde bulunarak, hare;kct ettik. 
Fırkamız cümhuriyctçi ve halkçi vasıflarında milletimizin esas tema.yülüne ve kabiliyetine istinat 

ettiği ve bu memleketin nınasır bir devlet kudret ve umraıırna mazhariycti için cümhuriyetçi, halkçı, 
milliyetçi, laik ve inkılapçı bir idarenin yerleşmesinin esas şart bulunduğu kanaaıtincledir. 

Tesadüf ettiğimiz maniaları hep bu zihniyetlc takip ett ik. 
Fevkalade hadisat karşısında aldığımız tedbirleri, geçmiş politikacılar gibi, bize fırs.at veren vesi

leler değil ihtiyacın bir an evvel izalesile kaldırılacak muva:kkat tedbirler cümlesinden saydık. 
İşte bu zihniyetiedir ki, 1927 de mevcut olan takriri sükun kanunu, müddetinin hitam buldu

ğu 1929 senesinde kaldırılmıştır. 
Bizim memlekettc normal bir cümlıuriyct hayatı tesis etmek için mesaimiz dahilden ve kısmen 

hariçten türlü mücadeleleri tahrik etmiştir. 

1925 kıyamındaın sonra, şarkta bazı vilayetlerimizdc vukuat ve hadisat, bazan yeni ümitlerle te 
kerrür etmiştir. Milliyetçi ve halkçı bir idarenin istikrar ve kudretinden şüphe eden anasır, hariç
ten de sühulct bularak, cüınlıuriyet aleyhine talilıkrini mükerreren tec rübe ettiler. Bu tecrübeler, 
daima lıusranla ncticelendi ( Bravo sesleri, alkışlar ) . Türk vatanının tamamiyetine itikat eden 
vatandaşlar için cümhuriyetin umumi, müsavi takayyüdünden başka mesnct ve ınahrck olamıyaca-
ğı mükerreren ispat edildi ( Sii.ı-ekli al kışlar ) . · 

Bu uğurda cheınıniyeti daha çok yeni hadisata tesadüf ctsek te, türk milletinin ve türk zihniyeti
nin bu vataııda katı sahip Ye hakim olduğu sarsılmaz bir temel olarak ebeciiyen kalacaktır (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Halk idaresinin tekamülatı dahili idareele bizi mütaleaya Şayan müşahedeler kar,şısında bulundur·· 
muştur. 

Takriri sükflndan sonra, muhalif matbuat tedricen artarak, vatandaşlar arasında nıünakaşat, bir 
çok durenelişlere endişe verecek manzaralar· göstermiştir (Doğı·u sesleı·i). 

Bu menılekette bir kaç defa tekerrür eden bu devreleı·in haleti ruhiyesindeki esbap ınaluındur. 

Evvela; şüphe yoktur ki -fevkalade tedbirlerle kapalı tutulan devirlerden sonra hissiyattaki tezahü
rat bittabi normalden fazla bir coşkunluk gösterir. Saniyen, bu devirlerde türlü maksatlı tahrikatçı
lar kendi maksatları için efkarı azam! derecede tağlit etmek isterler. 

Bir an gelir ki bütün bu Jıiidisat, saf vatandaşları bedbinliğ·e ve idar·enin ve kanunların kifayetin
den şüpheye sevkeder. Devlet idaresinin zayıf ve aciz olduğu zanın ise, menılekette cesaret ve fır
sat bulamıyan fena fikirleri ileri atılnıağa ve meydana çıknıağa teşçi eyler. 

Bu gibi hadisat karşısrnda sükı1neti muhafaza edC'bilmek ve inkılabın ve devletin kudretine iti
madı muhafaza ederek vaziyeti nıütalea edebilmek lazımdır. Yoksa böyle hadisat, y~niden fevkalade 
tedbirler için sebep teşkil edebilir ve fevkalade tedbirlerin hitanıile ayni anarşi ve nınkabele devir
leri tekerrür eyler. Milli hayatın istikrar ve inkişafr bir dairei faside içinde nıütenıacli sarsıntıdan 
kurtulanıaz. ' 

·' i 
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Fırkamız esas prensiplerine olan sadakati ve milletin aklı selimine ve ·kendi idealinin kuvvetine 

olan itimadı ile •bu safhayı, milli hayat için bir tekamül temin ederek, atıatmağa muvaffak olmuş
tur ( Bı·avo sesleı·i, alkışlar). 

Sakinane ve vakurane bir tahammül ve sehat, vatandaşlarm selim muhakemelerini uyandırmış, 

kanunlarm faaliyet ve tesirleri tedricen kendini ıhissettirmiş, idareele istikrarın alevii ve suni tahri
kattan müteessir olmryacak derecede kuvvetli olduğu anlaşılmıştır ( Alkışlcw, bravo sesleı·i). Bütün 
bu ahvalin muhalif matbuata , ve 7.ıt fik~rlerin karşılaşmasma karşı memleketin büyümesini takviye 
etmçsi tabiidir . . 

Şimdiye kadar vasıl olduğumuz neticeler çok ümitbahştır. Cümhuriyetçi fikirlerin münakaşa ve 
mücadelesi, karşılıklı vatandaşları haysiyetlerin-den örselemeksizin ve birbi rine dşüman yapmaksı
~rn tabii bir istikrara doğru gidecektir. 

Dahili siyasette, bir muhalif fırkanın zuhurile Yl.lkua gelen hadisat ta mütaleaya şayandır. 
V atanda cümhuriyetçilerin içtihatlarmı serbest ortaya lwyabilmelerini temin etmeği biz ana va

sıflarımızın icabından sayıyoruz, bu sebepleelir k ı devlet idaresinde bizimle hemfikir olmıyan dost
larımızın muhalif bir siyasi fn·ka teşkil etmelerini tasvip ve teşvik eyledik. Bütün fırka teşkilatımıza 
yeni d.oğan muhalif fmkamn hayırhalıane ve dostane karşılanmasmı tavsiye eyledik. Bizim hattı ha
reketimiızin sebebi halis cümhuriyetçi ve halkçrlığın bir vazifesini halisane ifa arzusu idi. Yoksa 
karşımıza çıkanlarm fikirlerinin , içtiıhatlarmm bizim manaatimizce, isabetsizliğinde ta ıbiclayetten 

itibaren asla terecldüdümüz yoktu ( Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 
Muhalif bir siyasi fırkanm zuhurunda vukua gelen hadisat hatırıarda o kadar tazeelir ki bu hadi

satı burada yenielen tafsil etmeğe lüzum görmüyoruz. 
Umumi reisinden itrbaren bütün teşkilatmda, dostane karşılamak kararile hareket eden Fırka

rnız, bir ay içinde, zorla aleyhine ihtilal yapılmış düşman muamelesi ile kaıışılaştı (Oyle oldıı, yazık 
sesleri). 

Bizim cümhuriyet ve halkçılık namına aldığımız vaziyet, fikir iştiraki ve Fırkamızın yüksek 
idare ve ıuesuliyet me,;lüinde bulunan erkilm arasmda gizli bir anlaşmamazlığm bir tertip şeklinde 
tezahürü olarak işaa edildi. Bu işaalar kendi Fırkamıznı efradı arasmda bile tereddüde, menfi ve 
mürteci fikirli anasırm ise alenen inkılilp aleyhinde vaziyet almalarına mahal verdi. Son belediye 
intihabı mücadelesi, Büyük Millet Meclisinin idaresine tesir edecek bir vasrta addolunmasına kadar 
ınenfi ümitleri n . revacına vesile oldu. 

Bu hulasa, hadisata mahiyetini sadece müşahede için yapılmıştır. Bu hususta mesuliyet aramak 
veya tevcih etmek, nıaksadımızın haricindedir. 

Vahim akıbetieri aşikfi.r olan bu müşahedeler karşısında Fırkamızın , bütün haklarını ve vasıtala
rını ortaya koyarak mücadeleye ve milletimizin tenvir ve ikazı için faaliyete geçmesi zan1ri oldu. 

Her şeyden evvel umumi reisin memleketin idaresindeki .fikir ve içti'hatlarııun istikametinde hiç 
bir şüpheye mahal bırakınıyacak bir vuzuh husulüne çalışmak ve eliğer taraftan mürteci fikirleriıı 

fırsattan istifaelesine nıahal bırakılınıyacak bir surette Büyük Millet Meclisinin kudret ve nüfuzunu 
tebarüz ettirmek icap etti. 

Ahval böyle vazılı ve ciddi bir safhaya girince ka~ı fırka rüesası fırkalarmı feshetmişlerdir. 
Bu hususta intişar eden fikirleri ve sebepleri yeniden tazelemeğe lüzum görmüyoruz. Aşikardır 

ki karşı fırkanm prensipleri, fikirleri ve görüşleri ilk günelen itibaren Fırkamızdan ayrı olduğu ka
dar onun umumi reisinin fikirlerinden, prensipleriııdeıı ve görüşlerinden ayrı idi (Doğrıı sesleri). 

Memleket idaresinde Fırkanıızın prensiplerini ve icraatrm doğru görmemek, onun umumi reisinin 
' prensiplerini ve icraatmı doğru görmemekten ayrılmazdı. 

Muhalif fıırkaum infisahı kararında l<"'ırkamızın ve umumi reisinin veya vekilinin hiç bir arzusu 
la•hik olmamıştır. Bilakis, böyle bir kararı biz kendi anlayışımıza göre asla terviç etmedik. 

Bundan sonra zuhura gelen Menemen hildisesi, irticam Kurunu Vustadaki kadar vahşi ve müııta
kim olduğunu gösterdiği gibi ahvalde~ ne kadar cüret almış olduğunu da göstermek itibarile intiba
ha şayandır. 

Laik cümhuriyetçi ve inkılapçı Fırkamızın idaresi. mukabil tedbirleri derhal ittihaz etmek mecburi-
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yetinde idi. İnkılaplarm müdafaası i ısi n Fırkamızııı bütün aza ve teşkilatı daima mukabeleye hazır bu
l unacaklardır ( Bravo sesleri, alkışlaı·). 

Bu defa da Fırka.mız fevkalacle hadisenin davet ettiği tedbirleri asgari zamanda kaldırarak nor
mal hayatm iadesini azami 'derecede tesri eylemiştir. 

Ni-kbinliği sarsacak mahiyette olan bütün bu tecrübelerden sonra da menıleket hayatmda cünı
huriyetçi ve samimi karşılıklı fikirlerin faaliyetineimkan vermek hususund&ki esas karar ve temayü
lümüzden sarfınazar etmedik. 

Son mebus intihabatıncla bizim prograınnıuzclan başka bir pr<>granun isabetine kani olan cümliuri
yetçi, milliyetçi, laik ve samimi vatandaşlar için F'ırkamrzm müntehibi sanilerinin ser-best takclirle-.. 
rine müracaat eyledik. 

Ümit ediyoruz ki memleket bu t edbirlerden müstefit olacaktır: Her halde biz laik cünııhuriyetçi 
ve halkçı ·bir idarenin bütün tecelliyatmr vatanda temin etmek yolunda ıuusrr ve swbit kalacağız 
(B ravo sesleı·i, alkışla1'}. 

Bir dereceli intihabat g·ayemizi tahaklmk ettirınek için geçen devrede ınühim bir hatve attık. 
Belediye intihabatma kadın ve rı·kck, ·bütün vatandaşların iştirakini tatbik edebilmek Fırkamız için 
milhim bir muvaffaJdycttir. U c r~;i ilk intilı ap ta hadis olan ahvııl, eliğer bir çok tesiratında inzi
mamilc, endişe verecek şekiller gösterdi. Fakat bu ilk tecrübe gelecek intihapların daha sakin ve salim 
bir ın cerada vukuu için istifade li olacaktır. Bu sm ctlc hfisıl olan intibah w melekcler, diğer taraf. 
tan geçecek zamanda memleket in mücehhez olacağı maddi ve manevi vesait, mebus intihabmda da 
bir dr receli kadm ve erkek vatandaşların iştirakile umumi intiha.pların demokrasi ahkamı dahilin
ele tesisine iınkan brrakacaıktır. 

Bütün bu hadisat Fırkamızm Cümhnriye tc; i, halkt;ı, laik, milliyetçi ve iııkrlapç r idaresinin şuur ve se
batla takip ohmduğnmı gösteı·ir. Bu kadar muğ·lak hadisattan sonra meınlekette huzur \'C sükı1n tam bir 
halde, biz i bcğenmiyenlerin istedikler ini mahkeme ka rşısında mesuliyetini göze alarak her mubalağa 
ile neşrcdcbilmeleri , \ 'C Büyük l\iillct Meclisi kürsüsünde i craatımızrn sedJeştçe tenkicli vesaitinin 
mevcut olması Fırkamrzrn büyük bir muva.ffakıyctidir ( Alkışlar). 

Mnhterem Efendiler ; ·.· ~ · , 
Dahili siJ(ısetimizin ana hatları üzerinde geçirdiğimiz safahattan bahsettikten sonra geçen devre

de tahakkuk ettirdiğimiz bir çok işlerden tefernıatı ilc bahsetmek lüzumsuz yorgunluk yapabilir. 
Geçen devredeki programııruzda mc\'Zubahs olan i ş l eri mütcmacliyeıı takip etmekte~riz. Nüfus 

politikasmı takibe C.<;as olarak cilıazlan Yücude getirdik. Tam teşckküllü nahiyelerc başladık , mütc
madiyen artırıyoruz. 

ViHiyetlcrin idaresinde gerek teşkilat gerek salahiret itibıırilr ihtiyaca göre müt.cmadi bir trka
mül taldp ediyoruz. 

i\Inlıterenı efendiler ; 
Gr~rn devrede adliyede tahakkuk ettirdiğimiz eserler zikre layıktır. 

l\iedcııi ve muasır bir devlet için lfızım ohın bütün kanunlar kabul olunmuştur. Bu kanunla rm, . 
tatbikatı memleketin vesaitine ve hususiyctinc göre yen i bir takım ihtiyaçlar gösterdiği doğrudur. 

Tezahür eden ihtiyaçlar üç zümreele topl anabilir. 
Birisi; kanunlarm t atbikatında ınemlckctimizin ıhususiyetine göre taeiili ica p eden usul \ 'C tcfer

ruata aittir. Bu, munlıasrraıı tecrübe ınesclc.ı;;i dir . 

İkincisi ; muasır bir dc\'lct adliyesinin muhtaç olduğ·u vesaitin temin olunmasıdır. kanunlara göi·e 
binalar, tebliğ YC icra vasıtaları gibi paraya ve zamana mütevakkıf olan ihtiyaçlardrr. 

Üçüncüsü ; icap eden eYsafta ha kiml erin 15zrm olduğu kadar mevcut olmasıdır. Bu da yetiştir-
mc ve zaman meselesidir. 

Gördüğümüz eksiklcrin 
bizim hattı hareketimizdir. 

' mütemadiyen iknıal ve ıslahı YC vesaitin mütemacliyen tamamlanması 

Şurası muhakkaktır ki adli s(yasetimizin ana istikamcti ve kanunları-
mrzm esas ve mahiyeti musip ve mükemmeldir. 

Bu ist.ikamette devam edeceğiz. Eksikleri taınamlııdıkça cüınhuriyet adliyesinin unnuni hayattaki 
tesiri en kuytu köşcyc kadar vazrhan anlaşılacaktır; 
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Bizim kanaatimizce, mcmlckettc iııkıl i'tbın müdafaasr, cümhuriyctçi ve halkçı bir iJarcniıı bütün ni
mctlerinin inkişafı, ve cümhuriyct prensiplerinin ve nimetlerinin fena maksatlı adamlar elinde bizzat 
Cümhuriyet ve cümhuriyetçiler aleyhine kullanılmasının meni mükemmel ve muasır bir adiiye 
ile ve onun muktedir hakimleri ile mümkündür ( Bravo sesleri, alkı.şla·r). 

Harici siyaset 

1\iuhterem arkadaşlar; 

Harici siyasetimizin bu geçen dört sene zarfında elde ettiği neticelerden bahsetmek hakikaten mem
nuniyetinizi tahrike layıktır. 

Dürüst, sulhperverane siyasetimiz Türkiyenin beynelmilel vaziyet ve itibarını mühim surette tak
viye etmiştir. 

Dostlukları takviyeele ve rhtilafatr halledip dostluklar tesisinde, Türkiyenin beynelmilel emniyet 
ve itiıbarını muhafaza ve teyit eylemektc ciddi ve sebatkuı·ane mesai sarfettik 

Sovyet Rusya ile dostluğumuz, samimi ve ciddi biı· sm·ette kuvvet ve resanet göstermiştir. Harici
ye vekilietinin karşılıklı ziyaretleri, 1929 da aktettiğinıiz mukaevle ile 1931 de aktettiğimiz deniz pro
tokolu, aradaki emniyet ve yakın dostluğun yeni ifadeleridir. 

!talya ile münasebatımız bu geçen devrede dostluk istikametinde zikre şayaıı inkişaf göstermiştir. 
1928 ·de hakem ye bitaraflık nıuaheclesi aktettik. Hariciye ve kaletlerimiz arasmda karşılıklı ziyaret
ler ve temaslar arasındaki müııasebatın samimiyet ve ciddiyetini gösterecek mahiyettedir. 

İngiltere ile aramızda , bütün ihtiHl.fat halloluıunuş bir hüsnü münas~bet, devam eden devrenin 
vasfıdır. İngiliz donanmasının dostane ziyareti , son zamanda velevki husus! olarak ingiliz haneda
m yüksek azasmm müsafereti memnuniyetle zikre şayaııdrr. 

Fransa ile aramızda Jıudut ınesaili hallolundu. Gerçi henüz meriyete ıgirmedi ise de, aramızda bi
taraflrk ve hakem muahedesinin imza edilmiş olması hüsnü münasebat arzularrmrzm maniasız ve cid
di olduğuna kuvvetli ıbir delildir. 

Yine bu son devrede Paris kumandanmı Ankarada misafir etmekle memnun olduk. 
Amerika ile iyi münasebatımız devam ve inkişaf etmiştir. Ticaret muahdeesi aktettik. 
Almanya ile aramızda ha k em ve bitaraflık muahedesi meriyete girdi. Münaseıbatmıız ci delen dos

tauedir. 
Japonya hanedam muhterem azasını Ankarada misafir etmekle ınübahi olduk. Aradaki münasebat

ta samirniyet tezahüratr g·örülmüştür. 

Ya·km komşularıınızia münasebatımrzdan hahsedeceğim. lrak münasebatı halisanedir. Tarafeynin 
yekdiğerine karşı zihniyeti emniyet ve teşriki mesai arzusuna müstenittir. 

İranla münasebatrnıızııı esasta dostane vaziyeti, şayııııı arzu olmıyan geçen hudut hadiselerinin 
aksi tesiratma galip ve biikim olmuştur. Kat'Şılıklr itimat ve hüsnüniyetle hudut hadiselerinde teşri
ki mesai için tarafeynin teınnyülatr iyi yoldaclıı·. Arada henüz ·halli ·bitmemiş bir tek hudut tayini 
meselesi vardır ki ıbu mesel ey i bi ı· an evvel ımı kul h ir surette halletmek bizim •ci d den samimi arzu
muzdur. 

Bulgaristan ile niünasebatımız iyidir ve itimatkar~nedir. Aramızda hakem ve bitaı·aflık muahe
clesi mevcuttur, arada hiç bir ihtilaf mevcut değildir. 

Yunanistan ile geçen kongrede henüz mevcut olan ihtilarat ka.milen hallolundu. Asıl şayam 
cheınıniyet nokta zihniyet ve siyasetlerele hakiki bir inkilap vukua gelmesidir. Tarafeyn, ihtilaf
lardan ve mazi hatıratarından samirniyetle vazgeçti ve ila.n etti . Yunan Başvekilinin ve Hariciye 
vekilinin resmi ziyaretleri iki memleket ınünasebatmda yeni ve mesut bir devrenin başlangıcı ol
muştur. O zamandanberi iki memleket ve millet arasmda umumi ve hususi münasebetlerde bari:z 
bir samirniyet mevcuttur. 

Doot Macarİstanın Başvekilinin ve Hariciye nazırının ziyaretlerinden iki memleket münasebatı 

yeni bir kuvvet ve samimiyet almıştır. Arnda hakem ve bitaraflık muahedesi ıneYcnttur. ve müna· 
şebntımız cidden d?stanedir. 
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İsviçre ile, Çekoslovakya ile hakem ve bitaraflık muahedesi aktettik. 
İspanya ile aramızda hakem muahedesi mevcuttur. Burada ilan olunan cümhuriyeti' tammak için 

müsaraat ettik. 
Afgan Devleti ile dostane ınünasebatımız, bu memlekette geçen takallübata rağmen daima mah

fuz kalmıştır. 
Diğer devletlerle normal ınünasebat mevcut ve dostane hissiyat ve t.emenniyat aramızdaki te-

masları tanzim etmektedir. 
Beynelmilel sulhu tarsin için Şark! Avrupada aktolunan Litvinoi Paktina, 
Bütün dünyada mühim bir sulh vesikası olan Kelloğ misakma iştirak ettik. 
Görüyorsunuz ki Türkiyenin harici vaziyetinitakviye ve sulh ve hüsnü münasebat mesaisinde bu 

son dört senede aldığımız neticeler zikre ve memnuniyete şayandır. (Bmvo sesleri, alkışlcw ) . 

Maarif 

Muhterem efendiler ; 

Maarifte geçen devrenin en mühim hadisooi türk harflerinin kabul ve tat.bikıdır. Türk harfle
rinin resmi ve umumi hayatta tatbikr iki sene sürdü. Mekt.eplerde bu ıslahın icap ettirdiği tadilat 
süratle tahakkuk ettirildi. Bütün Devlet devairinde, matbuatta ve vatandaşıara açılan umumi 
kurslarda ve rnektaplerde türk yazısı tamim ve talim olundu. Şimdi basit bir iş zannolunan bu hadise 
tarihimizin büyük hadiselerinden ve başlıca dönüm noktalarından biri olarak ebediyen zikrolunacak
tır. (illkışlar). 

Türk dilinin müstakil hüviyeti ile mükemmel ve medeni bir gayeye erişmesi için esaslı mesai de 
geçen devrede başlamıştır. 

· 1927 programının tatbiluna ciddiyetle devam ettik. Ancak ihtiyaç o kadar çok ve milletimizin 
irfana rağbeti o kadar artmıştır ki daha uzun zamanlar elimizdeki vesait ve bizim bütün gayretimiz 
taleplere kafi gelmiyecektir. Bizim bütün mesaimiz atide de maarifte yeni vesait bulmağa ve bilhassa 
tasarrufkarane usullerle eldeki vesaitten azami netayiç tahsiline matuf olacaktır. 

İçtimai ve sıhhi siyaset 

Kadının içtimai hayatta layık olduğu haklı ve yüksek mcvki.i alması geçen devrede esaslı olarak 
yerleşmiştir. 

İçtimai muavenet teşkilatında kadın ve erkek vatandaşlar ciddi bir alaka göstermişlerdir: Yer 
yer hayır ve muavenet teşkilatları Fırkamrzın daima müzaheret ve muaveııetine mazhar olmuşlardır •. 

. . 
Sıhhat mücadelesini bilhassa sıtma için takviye ve tevsi ettik. Senelere, çok geni~ ve ince teşki· 

lata ihtiyaç gösteren bu mücadelelerden aldığımız neticeler, ve bu yüzden büyük vatan parçaları· 

nın gördüğü istifadeler iftiharla zikre şayandrr . 
Dahilden çıkarı ve hudut haricinden gelen salgıniara karşı sıhhat teşkilatımız mtlvaffakiyetle mü• 

kabele etmiştir. 
Ancak mesele o kadar mühim ve ihtiyaç her sahada o kadar çoktür Id daima vesaitini arttırarak 

sıhhat mücadelesini ve teşkilatını tevsi etmeğc çalışacağız. 

İktısat ve imar 

Mtlhterem efendiler ; 

İktısadiyata itıhaHit ve ihracat arasındaki nisbet ve yekun Üzerinde bilhassa iştigal ettik. iMemle· 
ketin refahmda gidilen İstikametİn ve alman tedbirler heyeti mecmuasının ve milli hayatm müs
pet gidişinin semeresi hulasa olarak ancak böyle anlaşrlaıbilir. 

hk defadır ki Türkiye kendi tnevadı gıdaiyesini ekmek gibi esas ihtiyaçları da kendisi temin et· 
rneğe başlamıştır. Bütün gıda maddelerinde .btl neticeye varmak için çalışıyoruz. 

Yerli sanayiin inkişafı için kuvvetli ve mütemadi tesirat icra etmeğe çalıştık. B.ir çok işlerele 
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memieketin aldığı neticeler zikre şayandır. İpekçilik ve ipek kmuaşları tahsisen bu ~ cümledertdir. 
Yerli mahsu~ ve mamullerin revacını teşvik için .gerek Devlet usullerinde, gerek milli iktısat ve 

tasarruf cemiyeti gibi husus! ve içtimal teşekküllerde müessir tedbirler alınmıştır. · 
Hayvanat ıslahı için, ziraat mevadı ve yerli sanayi için müteakip sergiler açılmıştır. Bunların 

ciddi semereleri görülmektedir. 
Kredi müesseseleri ile ciddi ıolarak iştigal ediyoruz. Milli bankalar ciddi bir inkişafa mazıhar 

olmağa namzettirler. Memleket iktısadiyatında eyi tesirleri kendim hissettirmektedir. 
Kredi kooperatifleri teşekkül etmeğe başladı. İlk neticeleri · ümitbahştır. Bunları arttırmaja 

çalışıyoruz. 

Faiz yüksekliği ile mücadele bir taraftan faal sermayelerin artması, diğer taraftan kooperatİf 
teşekküllerinin çoğalması ile mümkün olacaktır . 

. Milli tasarrufu her ailede ve her fertte yalnız kendilerine ait bir ınenfaat değil, ?Ynİ zamanda 
vatanm refahını temin edecek en esaslı vasrta olarak mütemadiyen aniatmağa çalışıyoruz. 

Şimendifer pl'ogramımızda en ınüıhim hedeflere geçen devre de eriştik. Sıvas, Malatya, Balıkesir, 
Çankırı istasyonlarını açtık. Bu ·basit ve kısa sözler, mühim hadiselerin ifadesidir ( Alkışlar). 

Deniz seyrüseferlerindeki neticeler meınnuniyet veren, kendisinden daha vasi netceler beklediği
miz bir mikyas ve ınahiyettedir. 

Cümhuriyet merkez bankası için lazım olan sermayeyi kaydettik ve ilk kısmının tediyesini ve karnİ· 
len taahhüt olunmasım tahakkuk ettirdik. 

M:uhterem efendiler; Geçen devrede geçirdiğimiz büyük bir mücadele işi de milli paranın kıymetini 
müdafaa etmek olmuştur. Her memlekette büyük hadiselerden madut olan böyle bir tehlike ile müs· 
pet olarak mücadele etmek memleket için zikre şayan bir muvaffakiyettir ( Alkışlar). 

Gümrük tarifelerini milletin iktısadi menafiine tevfik etmeğe çalışan ·bir umum1 ve müstakil 
tarife Türkiye hayatmda ilk defa olarak geçen devrede vücnde getirilmiştir. 

MuJıterem efendiler; 

Milli müdafaa için temin etıneğe muvaffak oldugumuz vesaiti .burada zikretıniyorurıı , fakat hel' 
kesin gözü önünde buhinan tayyareler ve donanmadan milli müdafaa vesaitinde çok şey tedarik e-tti· 
ğimizi tahmin etmeğe imkan vardır ( Alkışlar). 

Muhterem efendiler; 
Buraya kadar ana hatlarını ve başlıca eserlerini bulasatan saydığımız işlerin mali vesaitini nntı1• 

hasıran Cüm:huriyetin Haz1ne.si ve milli Türkiyenin tnena·bii ' temin eylmeiştir ( Alkışlaı·). 
Bahsettiğimiz memleket müdafaaları kurulan ve kurulmakta olan bankalar, yapılan şimendifel'• 

ler, işiiyen genıiier ve gÖl'ülen donanma ve tayyarelerin·.bedelierini ay başında tnuntazaman ödenerl 
maaşlari ; MilÜ Cümhuriyet ;fürkiyesi vermiştir, vermektedir, (Sürekl-i (ılkışlm·r 

Geçmiş hangi devirde devlet v·e millet parası ile bÖyle es~rier gÖrülmüştür ( Alkışla1·r · 
İnsaf ve izanı zayıf olan vatandaşların da gafletleı·inin yardmıile btı son devr~de Devlet'in ltazirte• 

si mahen büyük hücuma maruz kalmıştır. 
Şüphe yoktur ki Cüınhuriyet Hazinesinin kudretini sarsacak mnnevi bir daihe milli Devletlıı 

mevcudiyetine açılacak en vahim bit yaradrt. 
Mali ıslahatın seyri ve umtmıiyetle veııgilel' aleyhine husule getirilen rtamüsait havanın tasfiyesi 

de geçen zamanın ınühim hadiselerindendir. 
Mütemadi ve esa.si maliye ıslahatı önümüzde ele devam edecekti ı· . 
Büyük kongrenin muhtereın azası ; 
Geçen kongredenberi başlıca icraatmuz . bunlardır. Cümhuriyetçi, milliyetçi, ha.lkçı , devletçi, laik 

ıve inkılapçr Fırkamız geçe11 devrede müspet eserli ve muvaffakıyetli olarak çalışmıştır. Bunu açık 
alın la. ve itimadı nefisle ifade ederiz ( Sii1·ekli al kış lar). 
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tkinci ve üçüncü eelselerde de, atideki zevat nizaınname, layiha ve hesap encümeulerine intihap ve 

umumi idare heyetinden gelen evrak bu encümenlere havale olunarak toplamşa nihayet verildi : 

1 - Yunus Nadi 
2 - Hakkı Tarık 

3 - Necip Ali 
4- Vasıf 

5 - Refik Şevket 
6 - Hasan Fehmi 
7 - Celal Sahir 
8 - Süleyman Sırrı 
9- İsmet 

10- Emin 
ll - Süreyya 

1- Rana 
2- Mutaalip 
3 - Cevdet Kerim 
4- Yaşar 

5 -Sadettin 
6- Remzi 
7 - Celal 
8 - Refet 
9- Tevfik 

10- Tahir 
ll - Rifat 

1 - ·Mazhar Müfit 
2- Asım 

3- Ziya 
4- Cemal 
5 - Rasim Ferit 
6- Remzi 
7 - Taıhsin 

8- Kazım 

9- Mükerrem 
10- Remzi 
ll - Rakım 

Nizarnname encümeni 

B. ( Muğla mebusu ) Re is 
»· ( Giresun memusu ) Mazbata muharriri 
» ( Denizli mebusu ) Katip 
» ( İzmir mebusu ) Aza 
» ( İzmir mebusu ) » 

» ( Gümüşane mebusu) » 
» (Zonguldak mebusu) » 
» ( Yozgat mebusu ) » 
» ( Çorum mebusu ) » 
» ( Samsun mebusu ) » 
» ( Aksaray mebusu ) » 

LB,yiha encümeni 

B. ( İstanbul mebusu ) Re is 
» ( Malatya mebusu ) Mazbata muharriri 
» ( İstanbul mümessili ) Katip 
» ( İstanbul mebusu ) Aza 
» ( İzmir mebusu ) » 
» ( Van mümessili ) » 
» ( Çankırı mümessili » 
» ( Yozgat mümessili ) » 
» ( Maraş mümessili ) » 
» ( Bolu mümessili ) » 
» ( Erzurum mümessili) » 

Hesap encümeni 

B. (Denizli mebusu ) Re is 
» (Kocaeli mebusu ) Mazbata muharrirl 
» ( Tekirdağ mümessili ) Ka tip 
» (Antalya mebusu ) Aza 
» (Bursa mebusu) » 
» ( Sıvas ınebusu) » 
» (Elaziz mebusu ) » 
» (Aksaray mebusu ) » 
» (Isparta mebusu) » 
» (Isparta mümessili ) » 
» (Konya mümessili ) » 
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13 · V - 1931 tarihinde vaki ikinci t<>planışta Hesap encü.meninin mazbatası ile, Nizarnname en. 

cümeninin tet.kikına arzediimiş olan Fırka programı müzakere ve kabul edildi. 

Bunlardan, Hesap encümeni mazbatası ile Program encümeni mazbatası aynen aşağıya konulmuş 
olup, programın metni için faslı mahsusuna müracaat edilmelidir: 

Hesap encümeni m-azbatctsı 

C. H. Fırkası ·büyük kongresi Yüksek Reisliğine 

Cümhuriyet halk fırkası umumi idare heyetinin 1 haziran 1927 tarihinden 30 nisan 1931 tarihine 
kadar üç sene on bir aylık varidatı 43,244 lira 80 kuruşu 1926 senesinden müdevver olmak üzere 
710,878 lira 50 kuruştan ve sarfiyatı dahi 620,073 lira 14 kuruştan ~baret olup 90,305 lira 36 kuruş 
1 mayıs 1931 tarihine devrolunduğu ve işbu varidat ve sarfiyatm kuyut ve defatire mutabakatİ ve 
sarfiyat evrakmm usul ve teamüle muvafakatİ ve sarfiyatın müdevverat ile beraber varidat yeku
nu ile mütevazin bulunduğu anlaşılnuş olmakla heyeti muhteremenin tasvibine arzolunur efendim. 

ll - V - 1931 

Re is Mazbata muharriri Ka tip Aza 
Denizli mebusu Kocaeli mümessili Tekirdağ mümessili Antalya mebusu 

Mazhar Mü{it Asım Eyyiip Ziya Dr. Cemal 

Aza Aza Aza Aza 
Bursa mebusu Srvas mebusu Elaziz mebusu Konya mebusu 
Dr. Ra.s·mı Ferit Remzi Tahsin Kazını 

Aza Aza Aza 
Isparta mebusu Isparta mümessili Konya mümessili 

Mükerrımı Ahmet Rerıızi Rakını 



C. H. fırkası umumi idare heyetinin ı haziran 927 tarihinden 30 nisan 93 ı gayesine kadar umumi varidat ve sarfiyatı 
VARİDAT: 

izah at 

9 26 senesinden deveolunan nakit 
627 senesi varidatı 
9 2 8 senesi varidatı 
929 senesi varidatı 
930 senesi varidatı 

Varidat yekO.nu 

SARFİYAT: 

izah at 
-· 

BİRİNCİ KlSlM MAAŞAT 
Katibi umumilik ve merkez me-
murları maaşları 

Müfettişler maaşları 

Müstahdemin maaşları 

İKİNCİ KlSlM MAAŞLAR 
Harcırah 

Müteferrik ve gayrı melhuz mas-
raflar 
Büyük kongre masrafları 
Mebus intihabı masrafları 
Belediye intihabı masrafları 
Teşkilat heyeti masrafları 
Masraf yekfınları 
Mayıs 931 iptidasına devredilen 
V ek tın 

İ cm al 
Lira K. 
--- -
43 244 80 

ı 7 4 ı 97 70 
ı4o 510 66 
ı 26 868 34 

_)26 055 00 
7ıo 878 50 

927 senesi 
f. M. Lira K. 
--·- - ·- -~----- --

1 ı 16 260 
ı 2 45 360 64 
ı 3 2 160 

2 34 149 68 

3 30 496 28 
4 27 991 77 
5 5 344 63 
6 o 
7 o ------ --

161 763 00 

928 ser.esi 929 senesi 930 senesi İ c mal 
Lira K. lira K. Lira K. Lira 

- - - -- - ----

17 ı 15 16 260 14 905 64 540 
32 500 32 750 ı 3 750 ı 24 360 

2 400 2 760 2 530 9 850 

31 556 02 29 580 74 16 917 32 112 203 

43 036 41 47 800 37 76 837 88 198 170 
2 447 ı 196 100 31 734 

092 18 o 7 642 54 13 079 
o o 41 228 69 41 228 
o o 24 904 99 24 904 

- - ----- -- -
129 ı 46 6ı 130 347 ll 198 816 42 620 073 

(1) 90 805 
710 878 

(ı) Mayıs 9 31 bi dayetine devredilen mevcudun müfredatı. 
Lira 

İş bankasında mevcut nakit 48 716 
Kasada mevcut nakit 14 583 
Sarfiyatı muvakkatede bulunan miktar 27 504 
Yekfın 90 805 

K. 

64 
.ı:.. ... 
O) 

ı 
76 

94 
77 
35 
69 
99 -
ı4 

36 
50 

K. 
--
50 
89 
97 
36 
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Nizarnname ve Program encümeni mazba.tası 

C. H. Fırkası büyük kongresi reisliğine 

Fırkamız encünıenince hazırlanan rapor Hükumet makamlarında bulunan :F'ırka arkadaşlarımı

zın tecrübeli tetkiklerinden de geçirildiktcn sonra umumi reislik divanı tarafnıdan ·hususi bir dikkat 
ve itina ile mütalea ve t elhis ve teksif olunarak tertip edilen Fırka programı projesi encümeninıiree 

tetkik ve müzakere olundu. 

Fırkamızm dayandığı büyük esasları -veciz ve vaznh surette tesbit eden ve vatanm ve milletin 
bütün ihtiyaçlarını rrafiz ve şamil bir nazarla görüp bunları tatmin için takip olunacak yolları ıve 

yalun ve uzak istikbalde alınacak tedbirleri ifade eden bu proje bütün esas hatlarile encümenimizce 
tamamen tasvip edilerek ancak maksadı daha vazr•h anlatmağa yarıyacak bazı kelime tadilleri ıve 

maarif, İktısat, maliye ve adiiye işlerine taallfık eden kısımlar da bir kaç ilave ile kabul edilmiştir. 

Taclil ve ilaveler sebeplerini kendi kendine gösterecek mahiyette olduğu için vakitten kazanmak 
üzere burada onlaı:ı birer birer saynıağa lüzum görnıiyerek son şekli bir ·an evvel müzakere ve tasvi
binize arı:ecliyoruz. 

Nizarnname En. reisi M. M. Ka. Aza Aza Aza 
Muğla Manisa Denizli Aksaray Zonguldak Saıusurı 

Yunus Ncıdi Refik Şevket N ecip Ali ilinnet Siiı·ey ya Cclô,l Sahiı· E ın in 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun Gümüşane Çorımı Yozgat İzmir 

Il akkı Tarık lfasan Felımi lsmct Süleyman Sırrı Vasıf 

Layiha cncümeniııce tanzim olunan mazbatalar üzerine açılan müzaıkerat ve müııakaşat ise, kon
grenin 3 ( 14 - V - 1931 ) [1] ve 4 ( 16 - V - 1931 ) üncü toplanışiarını kanıilen ve 5 (17- V -1931) 

. inci toplanışınnı da 1 ve 2 inci eelselerini kanıilen ve 3 ve 5 inci eelselerini kısmen işgal etti . Netice
ele, mezkfır encümenin iiticleki mazbatasr H eyeti umumiyece kabul olundu: 

{1 J Büyük E1·kô.niluırbiy e reisi miişür F evzi Pş. Hz. nin kızlarını evlendinneleri ınünasebetile, 

aşağıdaki takı·ir de bıı toplanışta Il eyeti uınuıniyecc mütte[ikan kabul edilmişti: 

« Ordnmu:wn yüksek l\1üşürii F evzi Paşa Hazretlerinin kongremiz için gös4!crclikleri nezaket ve mu
habbete samimane teşekkür ederiz. Şahsiyetincleki ulviyetle mi.i.temayiz bir v~JJtandaş ve kıymetli bir 
asker olmakla beraber harnil olduğu vazife itibarilc de türk ordusunun mulıterem mümessili olan 
Müşarileyh Hazretlerinin bu saadetine iştirak etmek kongre azası için bir şeref olacaktır. · 

Bu münasebetl e Fırkamrzrn muhabbet ve hürmet hatırası <>lmak üzere Müşür Paşa ailesine müna
sip ki.i.çi.i.k bir hatıra takelim edilmesini münasip görüyoruz. Davetİn kwbulüni.i. ve bu teklifimizin 
icrasının Riyaset Divanrna tevdiini teklif eyleriz. » 

Tmbzon 
A zmi 

Çanakkale 
Ziya Gevhe1· 

Kütahya 
Recep 

İzmir 
Rahmi 

Kocaeli Malatya 
SaZahaddin Muttalip 

Bilecik 
H il ın i 

istanbul Giresun Ankara 
Cevdet Ke1-im Eınin Miiıntaz 
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Dilekler hakkında Layiha encümeninin umumi mazbatası 

C. H. F'. büyük ~ongresi yüksek ·reisliğine 

Vilayet kongrelerinin dileklerini tetkik için büyük kongrece seçilen cncümenimiz bu kongrelerin top
lanan tekliflerini ve bunlara daha evvel vekaJetlerden verilmiş olan tahriri cevapları ve bazı mümessil
lerin kongre riyasetinden havale edilen takrirlerinin Vekil Beyefendiler de hazır bulundukları halde 
tetldk ve müzakere edilmiştir. 

V ekaJetlerce not edilen qu dileklerden bir kısmı i·dari ma:lıiyette olduğundan bunlardan ·bütçeye 
müteallik olanlar Büyük Millet Meclisince kabul edilecek bütçeye intizaren mali istitaatrn viisatine 
bır akıl ınıştır. 

Yeniden kanun yapılmasım veyahut mevcut ka nuıılarda tadilatı i·cap ettiren krsıml.ar için de 
ait oldukları vekaletlerce icap eden hazırlıklarm yapılacağı ve yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Şu hale nazaran vekaletlere göre cem ve tasnif edilerek dosyalara ayrılan bu mesai netayicinin 
vekilietler ve Meclis nezdinde t akip edilerek vilay etlcre i'blağı için esas itibarile katibi umumiliğe 
tevdii encümeııiınizce musip göriilmüştür. 

Ayrıca bu dileklerdeki asli maddeler hakkında vekil bcycfE'ndilerin encümendcki izahları ve cn
cümenin noktai nazarı aşağıya ya·zrlmıştrr. Heyeti umumiyenin nazarı tetkik ve tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. 
İstanbul Malatya 
Ali Rana Mıdtcılip 

Aza Aza Aza 
Yozgat Erzurum Maraş 

Re f et Rif at Tevfik 

Evkaf müdüriyeti umumıyesı: 

Ka. Aza 
İstanbul !stanbul 

Cevdet Kerim Yaşar 

Aza 
Bolu 
Tahir 

Başveldlet 

Aza 
İzmir 

Sadettin 

Aza 
Van 

Remzi 

Aza 
Çanları 

Celıil 

Bazı yerlerdeki cami ve ı;ıışmelcrin , ha uuım la n n i n şaa t ve tamiratma mü teailik dilekiere karşı 
Umumi müdür Niyazi Bey, mali vaziyetİn müsaadesi nisbetinde bu arzularm teminine çalrı;:ılacağmı 
ve asarı atikadan olanlarının tefriki için heyeti mahsusaca tetkikat yapıldığını ve muayyen talepler 
hakkında bizzat takibatta bulunularak mümkün olanlarm isafmı temin edeceğini söylemiştir. Bu 
beyanat encümence kafi görülmüştür. 

Adiiye veka.leti 

Adliye işlerine ait dilekierin başmda 19 vilayet kongresi tarafından istenilmiş olan, icra ve if
las kanununun tadili ile hapsin iadesi meselesi bulunmaktadır. Şahsi hürriyeti tahdit eden, kudreti 
olmıyanlara da tatbik olunınası iıhtimali ·bulunan ve muhtelif memleketlerde kaldırılmış olan borç 
için hapis usulünün bu- kanun ile bizde de kaldınlmış olduğu, hapsin iadesi yerine alacaklının 
hakiarım tamamile temin eder ·bir çok tedbirler konulmak suretile kanun tadil edilerek Büyük 
Millet Meclisine takdim kılmdığı Adliye Vekili Bf. tarafından iza'h edilmiş ve hukuk ve ceza mu
hakemeleri usulü kanunları ile ceza kanununun da tadili için layiha hazırlanmakta olduğu ve malıke
rnelerin teşkilatı meselesi .tetkik edilmekte idüğı, adli tebliğat için muvazzaf süvari mübaşirleri istih
damı hakkındaki dilekierin veldilctçe de zaruri görülerek 1931 bütçesine (750) süvarİ mübaşiri tahsi
satı ilave kılnıdığı ve ağır ceza, asliye ve sulh mahkeemleri açılması hakkındaki dilekler bütçe 
meselesi olduğundan müstaeelen isafı mali inıkanla mukayyet görüldüğü ve meri bulunan hayvan 
sirkatinin meni ·h akkındaki kanunun hakkile tatbikı için cümhuriyet müddei umumiliklerinin yeni
den dikkat nazariarı eelbedildiği ve kanunu medeni elen e\rvelki nikalılarla gerek bunlardan ve gerek 
kanunu medeniden sonraki kanunsuz münasebctlerden doğan çocuklarm tescili ve gaipler hakkın
daki muamelelerle bütün bu hususlara müteallik sair meselelerin ala:kadar vekaletlerce teşkil edil-
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rnek üzere olan bir komisyon tarafından tetkik edileceği ve kanuna mugayir nikah yapanlar hak
landa cümhuriyet ınüddei umumiliklerinin tamimen nazariarı celbolunduğu Adliye Vekili Bf. tarafın
dan ifaue edilmiş ve encümence de muvafık görülmüştür. 

Milli Müdafaa 

Askerlik müddetinin bir seneye, bedeli naktinin 400 liraya teniili ile ·bazı kazalarda ııskerlik şube
si açılmasını dilemiş olan Amasya, Antalya, Çanakkale, Aydın, Samsun, Bilecik, Cebelibereket, izmir 
ve lstanbulun bu dileklerine karşı Milli Müdafaa vekaleti tarafından yazılan tez.kerede askerlik 
müddetinin bir seneye tenzilinin memleketin a.li menfaati noktasından mümkün olınıyacağı ve be
deli naktinin indirilemiyeceği, şube açılınası veya muaınelat nıemurluğu ihdası dilekleri de bütçeye 
ve zabit miktarına taalluk ettiğ.inden imkan hasıl olunca askerlik muamelatını ve halk işlerini ko
laylaştırmak için bu ıhusus.taki arzularm da teminine çalışılacağı bildirilmi·ş ve encümenimizce muva
fık görülmüştür. 

Dahiliye vekilieti 

Dahiliye işlerine müteallik dileklerden yol vergisinin tenzili, mikyasının tebdili ve % 50 lerin vi
layetlere bırakılması, % 3 maarif munzam hissesi alınmaması, Nafıa vekiiletine müteallik dileklerle 
birlikte müzakere edilmiştir. 

Bıi veka.lete ait diğer dilekierin başında idare amirlerinin salahiyetlerinin tevsii hususu bulun
maktadır. 

Halk işlerinin vilayetlerdeki hükumet dairelerince kolayca görülmesi ve vilayetlerde Hükumet otori
tesinin takviyesi, taşra teşkilatnmzca da zaruri lıir ihtiyaç addedilmiş ve buna ait kanunun Büyük 
lVIillet Meclisine takdim edilmiş oluuğu; mahalli iJarc bütçelerinden Maarif vekaletine verilmekte 
olan % 10 ların vilayetlere bırakılacağı, mahalli idarelcrin takviye edileceği ezcümle tahsisi varİda
tın ilga edilerek meclisi umumilerin bütün salahiyeti tevsi edileceği ve ihzar olunan kanuının bu 
devrede Meclise arzolunacağ·ı polis ve jandarma kadrolarmm muntazam ve muayyen bir proğram 
dahilinde tezyidi ile nahiyelerde tam teşkilat yapılması, evvelce ihzar olunan program dahilinde 
her sene tezyit edildiği yeniden nahiye ve kaza teşkilatma, memleketin umumi idare ihtiyacı 

nazarr dikkate almarak yapılan programa tevfikan devam tedileecği, posta telgraf şubeleri açılması 

bütçenin İstitaatine mütevakkıf bulunduğu; bekçiterin vazifci esasiyelerinde bırakılarak jandarma 
işlerinde kullanrlmamasrnm temin ve tamim edile_;eği, ve fakat siHUılıolmalan itibarile bunlal'ın 

vazifelerini ifa hn,;usunda daimi mm·ubbeye tabi tutulacağı, köy muhtarları hakkında 

köy kanununun ahkfıım mevcut olup malıaile muhtarları ve ihtiyar heyetleri için yeni bir 
kanun hazırlanmakta olduğu cihctlc mnhtnı· ücretlerinin de bu kanun hükmüne tabi tu
tulacağı, hayvan siı·katinin meni hakkındaki kanun ile meni israfat kanununun tabbik edilmekte ' 
olduğu ve fnhşuıı meni hakkındaki talimatnamenin tatbikrua devam edilmekle beraber emrazı 

zührcviyc nizamuarnesi ve lufzrssıhha kanunlarıhükümlerin e göre sıhhi ve ahlaki mahzurlarrn ö

nüne geçileceği, mahalli idarrkrle belediyeler tarafından istenil en dilekierin takip edileceği, seyyar 
nüfusun i "kfınr için chemmiyetle çalı şmakta olduğu iskiiıı ve teffiz işlerinin tesrii iJe bir an evvel 
kıati neticelere bağlanması hakkındaki dilekler, tasfiye kanununun kabulü tarihinden evvel vaki 
olmuş bulunduğundan kanunun bu dilekleri tamamile temin ettiği Dahiliye vekili Bf. tarafmdan 
iza:h olunmuş ve bu izahat encümencc de mnvafik görülmüştüı·. 

Nafıa vekaleti kısmında arzedildiği veçhile mahalli idarelerin salahiyetlerinin tevsii, tahsisi vari
datm kaldırılması ve alman yüzdelerin lıazr zarm·l ve muvakkat kayitlerle malıallerine terki hakkın
daki dilekierin nıi:izakeresi sırasınt1a cııeümende bulunan Başvekil Pş. Hazretlel'inin bu dilekiere 
\' C mahalli idareterin trıkviy{'sinc kurşr , gösterdikleri yüksek alaka encümenimizce teşekkiire şayan 

bulunmuştur. _ , , 
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Hariciye veka.leti 

Edirne vilayeti kongresinin, Meriçten bayvanlarm sulanması hakkındaki dileğinin menini tazam
mun eden hiç bir hükmü ahti bulunmadığı ve böyle bir mani çıkmış ise hemen izalesi tabii olduğu; 
Trabzon kongresince rus istilası münasebetile zarar görenlere tazminat verilmesi arzu edilmiş isede ak
tolunan muahede hükümlerinde böyle bir kayit bulunmadığı cihetle bu dileğin tervici imkanı olmadığı 
Hariciye vekaletinden bildirilmiştir. 

Maliye vekaJeti 

1 - Sayım ver.gisi : 

Vevginin tenzili ve çift hayvanlarile kuzu ve oğlakların resimden istisnası raporları tetkik edi
len (53) vilayetten (39) vilayetçe arzu edilmektedir. Encümenimizde izahatta bulunan Maliye vekili 
Beyefendi, esas verginin Devletçe harbi umumiden evvel alınan miktardan fazla .olmadığını diğer kıs

mının (yüzde yirmi sekiz ila kırk) idar~i hususiyelere ait bulunduğunu ve bu kısmın vergiyi çok 
gösterdiğini, maliyeye ait kısmında tenzilat i_crası, hidematı umumiyenin ifası için zaruri okm vari
datm temini noktasından mümkün g·örülmemiş olduğunu ve esasen 35 milyonluk aşar vergisinin 
lağvinden sonra 5 mily{)n hayvanatı ehliye v.e 3 milyon da arazi vergisi almdığı cihetle çift hayvan
larının resimden istisnası caiz olmamakla beraber tatbikatta da miişkülat ve suii§timallere meydan 
bır.akılmıı;ı olacağını ve maamafih Meclise takdim için hazırlanmış olan sayım layİhasmda bütün 
büyük hayvanlarla tiftiklerin resminden % 20 tenziHit icrası ve kesilen kuzu ve oğlaklardan alınan 
resmin ilgası teklif edildiğini ve bu teklifin bütçeele 1,5 milyon liradan fazla tenzilat husule getirece
ğini, Meclise takdimi derdest bulunan layİlıanın bu esas dahilinde hazırlandığını encümene bildir
mişlerdir. 

2 - Kazanç ver-gisi : 

Meclise takdim edilmiş olan kazanç vergisi layİhasında biraz maktuiyete gidildiği, hakkı takdirin 
küçük memurlardan alındığı, seyyar satıcılarm vergilerden istisna edilerek hususi hükümlere tabi 
tutulduğu, köylüler için mühim muafiyetıl.er teminedildiği ve ziraatle iştigal ettiği halde muayyen 
zamanlarda çalışanların arnele addedilmecliği, kara değirmenlerinin iratları üzerinden vergiye tabi 
tutuldukları Istanbul mnrahhaslarınm (piyasa yerinden uzak fabrika maıhsullerinin piyasa yerlerin
deki yazıhanelerinin kazanç rvergisinclen ınuaiİY'et i) hakkındaki dileklerine karşr fabrika haricinde 
bulunan yazılıanelerine ve satış mağazalarına ayni fabrikadan mal alıp satan ticarethanelerden faz
la bir muafiyet temini adilane olmıyacağından bunlardan kazanç vergisi almacağı Maliye vekili Be
yefencli tarafmdan izah edilmiştir. 

3 - Köylüye arazi tevzii: 

Bazı vilayetlerde köylülere tevzii istenilen araıziden Devlete ait bulunanlarının mukadeler bedeller
le köylüye tevzi edilmekte bulunduğu ve Devlet elinde vııriclat getiren bu gibi arazi bırakılmaması 
bir prensip olduğu, istimlak suretile tevzii istenilenarazinin ele bütçeye müteallik bir mesele olduğu 
Vekil Beyefendi tarafmdan ifade edilmiştir. 

4 - Tütün işleri : 

Tütün mesaili hakkında vilayet kongreleri dilekleri: Bazı mahallerde tütün zeriyatına müsaade ve
rilmesi ve tütün mubayaasında bayiin de hukukunun muhafazası ile beraber zürraı himaye edecek u
sullerin vazı; bandrol usulünün ihdası, sigara satış fiatlarının tenzili hususatıdır. 

Bu hususat hakkında Maliye vekili Beyefendinin izahatı: 
Tütün istihsalatmda fazla istihsalclen ziyade nefis tütün yetiştirmek hem müstahsilin men:faati 

ve hem de tütün mahsülünün ihracmda memlekete fazla para getirmek noktasından daha nafi ola
cağı cihetle tütün zeriyatma elverişli olmıyan menatıkta zcriyata müsaade verilmesi doğru olamıya
cağı gibi bu günkü düşüneeye nazaran İktısat vekaleti marifetile yapılacak tecrübelere istinat ederek 
tütün zeriyatı menatıknun tefrikı yoluna doğru gidildiği ve inhisar idaresince takip eelil en senet usul-
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lerile tütün satış ve ferağlarınm teshil edildiği ve inhisar idaresinin doğrudan doğruya köylüden 
mubayaa ve avans vermek suretile bir taraftan müstahsili himaye cihetine gidildiği ve maamafih tüc
carı sıkıntıdan kurtarmak maksadile satdmryarak tüccar elinde kalan beş altı milyon kiloluk tütü
nün mi.ıbayaası kararlaştığı; 

Bandrol usulünün şimdiye kadar muhtelif defalar Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sepket
tiğinden tekrar mevzubahs edilmesine lüzum bulunmadığı, sigara satış fiatlarında kaçakçılığı men 
noktai nazarrndan dahi köylü sigaralarının tenzili fiatı düşünülmekte olup diğer tütün fiatlarında 
kaçakçılığı men noktai nazarmdan dahi köylü sigaralarının tenzili fiatı düşüniilmekte olup diğer tü
tün fiatlarmda altın farkı hesap edilirse muharebeden evvelki fiatlardan fazla bir :fiat mevcut ol
mayıp esasen lüks tütünler ihtiyaç düşüncesinden haİ-iç olması hasebile fiatlarm yüksek olmasında 
bir mahzur olmadığı ve ne de olsa inhisar meselesi bir vergi meselesi olduğundan tütün fiatlarının 
tenzili bir varidat ve bütçe meselesi olduğu I?erkezinde toplanmıştır. 

İnhisar idaresinin bütün senelik mubayaatı on milyon kilodan ibaret olup bunun yarım milyon 
kilosunu harice satması dalayısile 30 milyon ihracatı olan bu emtia üzerinde yarım milyon kilo sa
tışrn Avrupaya ucuz :fiatla satılması yüzünden tütün fiatlarının düştüğü ve binnetice eldeki inhisar 
imtiyazından bilistifade tütün ihracatçıl&rrnm ı·ekabet edernemeleri gibi bir vaziyet ihdası ile 
zararlı bir rol i:fa· edilmekte olduğunun gayrivarit bulunduğu ve esas~n tütün pazarlarının türk 
tütünlerine son günlerde ademi rağbeti tüccar mallarnun eyi olmamasından mütevellit olup elyevm 
hariç piyasalarm ancak inhisar idaresi veyahut doğrudan doğruya müstahsilden mal almak tari
kım tercih ve ihtiyar ettikleri Vekil Bey tarafından ileri süriilmüştür. 

Encümenimiz; son günlerde tütün mu bay aa fiatlarının epeyce tenezzülü hasebile bu tenezzülden 
dahili tütün müstehliklerinin de istifade etmesini bir hakkı tabii gördügünden tütün satış fiatlarm

da ( bilhassa köylü sigaralarında ) fiatın tenzili kaçakçdığa da mani olacağım düşünmüş, inhisar 
idaresi kadrolarmda tenkihat yapılmasını muvafık bulmuş ve bu son şekil Vekil Beyefendice de ka-
bul edilmiştir. .; 

5 - Muamele vergisi 

V erginin lağvını İstiyen 25 vilayet in dileklerine karşı Maliye vekili Beyefendi, muamele vergisinin 
kaldırılmasına şimdiki halde hukuki mani bulunduğunu; ihracattan kamilen kaldırılacağını, himayesi 
lazım bir kısım sanayi için prim vermek suretile bu verginin tesirinden himaye çareleri düşünülmüş 
olduğunu ve bu esaslara göre hazırlanmış olan kanun layihasının Büyük Millet Meclisine takdim · 
edilmiş bulunduğunu ve " lstaınbul murahhaslarrnm (fabrika muafiyetierindeki müşkülatrn kaldırıla
rak basit bir şekle i:frağı) haklundaki dileklerine karşı, bu meselenin gümrük kanununa tabi oldu
ğunu ve idari bir mesele ise kolaylıkla temin olunacağını, ifade ve izah etmişlerdir. 

6 - Arazi ve müsakkafat vergisi: 

39 vilayet kongrelerimiz tarafından tadili istenilen arazi ve müsakkafat veı~gisiınden şikayetin 

kıyınet takdirinden çıktığım ve bundan dolayı Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş olan layihada 
halk mümessillerinin komisyonlarda fazlala~tırılmış, nisbetin indiı-ilmiş olduğunu, araziden ağaç ve sa
ire dikilecek kısımlar için nevine göre üç seneden yirımi seneye kadar muafiyet konulduğunu, batak
lık, taşlık arazideki nisbetlerin indirildiğini, seylap ve saire dolaysıile bir tahavvül husulü~de ver
ginin tenzili icap ettiği takdirde bunun da yapılacağının temin olunduğu:nu müsakkafatta tamirat 
payı bırakıldığını; zirai müsakkafatın vengiden istisna edildiğini; nisbetin indirilmiş olduğunu ve halk 
lehine mühim tadilat yapıldığını Maliye vekili Beyefendi bildirmişlerdir. 

7 -Muhtelif temenniler: 

Gazi Ayıntap muraıhhaslarrnı:n (gümüş meskô.katm kaldırılması ve kaçakçılığm meni) hakkındaki 

dileklerine karşı Maliyıe vekili Beyefendi gümüş . meskô.katm tedavülden meni hakkında bir kanun 
bulunımadığrnı ve Cümhuriyet merkez bankası açıldıktan ve paramız tesbit edildikten sonra o taraflar
da da kağıt paraının ayni suretle tedavül edeceğini ümit ettiğini ve cenuptaki kaçakçılığm meni için 
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hududumuzun vaziyetine göre muhafaza teşkilatı yapılacağını ve bunun için icap eden tedbirlerin 
almacağını beyan etmiştir. 

Bu beyanat encümence muvafık görülmüştür. 

Maarif vekaleti 

Anamektepleri açılması vilayetlere ait vezaif cümlesinden bulunduğu ve bu mektepleri açacak 
vilayetlere ınuallim yetiştirmek üzere Çapada Kız lVIuallim Mektebinde iki snııf mevcut olduğu, 

vekalet bütçesinden yatımektebi açmağıa imkan olmadığı ve bugünkü yatımektepleri mahalli idare
lerden alınmakta olan % 10 larla idare edilmekte ise de 1931 haziranından itibaren mahalli idareler
den % 10 lar almmıyacağmdan takriben iki bin mevcutlu yatımekteplerinin de mahalll idarelere 
devrolunacağı, ortamektep ve lise açılması hakkındaki dilekler vekaletçe de mühim görülmüş oldu
ğundan niüusu on bini geçen yerlerde ortaınektep, yi_rmi bini geçen yerlerde lise açılması programa 
dahil bulunmuş olduğu ve ancak bütçeye ve muallim miktarına müteallik bu ihtiyaçlarm sırayıa ko
nulması zaruri olduğundan bu sene bütçesi müsait oldukça 8 zer ortamektep ve lise açılmasına çalışı
lacağı Maarif vekili Beyefendi tarafından ifadeolunmuştur. Bu beyanat eneümence muvafık gö
rülmüştür. 

Çanakkale M uralılıası Veli Bey - Arkadaşlar; maarifiıniz günden güne inkişaf ve terakki et
mektedir. Yalnız bugünkü muallim miktarı bugünkü ihtiyaca cevap verecek vaziyette değildir. Bu 
sebeple bir çok köylerde tahsil çağmda bulunan çocuklar tahsilsiz kalıyor. Maarif idaresi başka 

şekillerde tedrisata müsaade etmiyor. Halbuki bir çok köylerimiz buna muhtaçtır. Bu it ibarla mas
rafını ve sairesini kendisi deruhde etmek İstiyenköyler için lazım olan muallimin ehil olup olma
dığmı tayin etmek hususunda teshilat ve muavenet göstermek suretile bu şekilde arzu eden yerler
de ve köylerde tedrisat yapılmasma müsaade etsinler. Bu suretle çocuklarımızın bir kısmı daha 
tahsil görmüş olurlar. 

Bu nsrı l t atbik edilmezsc, muallün yetişin ciye kadar köylü çocuklarımızın birçoğu tabsilsiz ka
l acaktır. Çünkü nmallim yetiştirmek seneter e muhtaçtır. Takriri takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

N afıa ve kaleti 

Bu vekalet işlerine müteallik dilekleı·üı başmda yol ver:gisi bulunmaktadır. Mahalli idarelere ta.al
luku cihetile Dahiliye vekaletini de alakadar eden bu vergi eski olmakla beraber mükelleflerce adila
ne görülmemekte olduğundan nisbetinin tenzili, mesai mikyasının ,tebdiı.i, anıelenin fazla uzak yer
lerde çalıştırılınaması ve N afıa vekaletine verilen% 50 leri n vilayetlere bırakılması talep edilmekte 
bulunmuştur. % 50 lerin vek!Hete verilmemesi hakk ndaki dilekler halkımızın mahalli idarelerin takviyesi 
yolundaki arzularmdan mütevellit bulunmuş ve mahalli idarelerine mevdu vazifelerin tamamen ifasr 
için böyle bir hissenin alınmaması ve Devlet vezaifi noktasından yapılacak yo0l 'Ve köprüler için umu
mi bütçeden kafi miktarda para verilmesi muvafık ise de buna ·imkan hasrl oluncıya kadar vilayetle
rin müşterek yol ve köprü ihtiyaçlarının temini maksadile azami % 15 miktarına kadar bir hissesinin 
N afra vekaletine verilmesi ve mahalli idarelerden tahsisi" varidat usulünün kaldırılması ve buna mu
kabil mahalli idarelerin bütçeleri üzerindeki Devlet murakabesinin devam etmesi ve mükelleflerin şi
kay-etleri nazarr itibara almarak verginin altı lira nakti mÜıkellefiyet esası üzerinden tesbiti ile mem
leket müsaadei iktısadiyesine göre meclisi umumilerin bu miktara iki lira zam icra edebilmeğe mezun 
kılınmalarının ve mükellefiyetierini nakten ifa ederniyecek hali malide olduğu sabit rolanların Nafıa 
işlerinde, 6 lira için 8 ve 8 lira için 10 gün çalıştrrılmak ve alacakları ücret vergi borçlarına mahsup 
ettirilmek ve başkaca para istenınemek suretile ifayi mükellefiyet etmeleri esasmrn kabulü ve mesai 
mikyası kaldırılarak bu müddet ·zarfında mükelleflerin bihaıkkın çalışmalarının temini için tedbirler 
alınması encümenimizce tesbit edilmiş ve bu hususların müzakeresinde Başvekil Paşa Hazretlerile 
Nafıa vekili Beyefendi de hazır bulunmuşlardrr. 

Nafra vekiLietine mütealilk diğer dileklerden şimendifer tarifelerinin tenzili için vekiHetçe tet-
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kikat yapılmakta ve cümlesinin bir asla ircaı dıüşünülmekte olduğu; hububat için tenzilat yapıldığı; 
Aydın hattı imtiyazlı bir şirkete ait bulunduğundan mukavelenamesi mucibince muamele yapılması 
zaruri bulunduğu ve ancak başka tedbirlerle halkın iktısadi dileklerinin temini mümkün bulundu
ğu, İstanbul rıhtun ücretinin tenzili vekaletçe ta•kip edilmekte ve ınıümkün ıolmadığı t akdirde şirke
tin vaziyeti hakkında tedbir alınması icap eylemekte olduğu, sulama ve göllıeri kurutma hususla
rına müteallik dilekierin isafı mühim miktarda sermaye tedarikine mütevakkıf bulunduğu cihetle 
mali imkan ile nıukayyet bulunduğu ve maamafihvekalet bütçesindeki tahsisat miktarına göre ne
hirlerin taşmasından h usule gelen zararların önüne geçmek için çalışıldığı N afıa vekili Beyefendi ta
rafından ifaile edilmiştir. 

İktısat vekaleti 

1 - Orman işlerine ait dileklerden bir kısmı idari mesaiiden olduğundan nazarı dikkate alın
dığı, diğer kısımları ise kanuna müteallik bulunduğu cihetle yeni orman kanunu layİhasmda bu 
kısımlarmda düşünülmüş ve kanunda hükümler mevcut bulunmuş oldugu, orman yangını bekçileri 
ıçın kanunen mecburi mükellefiyet olmadığı halde mahallerince mecburi bir şekil 

verilmiş olduğundan bu· hususta halkın rızası munzam olmaksızın bekçiler ıçın 

ücret namile bir şey alınmamasının mülhakata tamimen bildirileceği, ormanlarda vu
kuu beyan edilen suiistimallerin bir kısmı tarihi eski olan kanunların aniistimale mani olmak lüzu
mu ile koyduğu merasirnin ağırlığından ileri geldiği ihbarattan anlaşıldığı için yeni kanunda bu 
gibi merasirnin tahfif edildiği, diğer taraftan memurlar hakkında vaki ihbarat üzer~ne daima mü
fettişler gönderildiği ve bir çoğunun mahkemelere verildiği ve bu hususun ehemmiyetle mürnkabesi 
için heyeti teftişiyenin takviye edilmek üzere bulunduğu, 

2 - Vapur tarifelerinin mümkün olduğu kadar indirileceği , 

3 - Ziraate muzir hayvanlardan farelere karşı yapılan mücadeleden eyi neticeler alındığı, istila 
ettiği altı milyon dönüm araziden yarısının temizlenmiş ve bir buçuk milyon da kesafeti azaltılmış ve 
mütebaki iki milyon dönüm arazide de mücadelenin devam edilmekte bulunmuş olduğu, diğer ya
bani hayvanlar ve nebati başerelere karşı da mücadele yapılmakta olduğu, 

4 - Hayvan hastalıklarından sığır vebasınııı (240) köyde söndürülerek bu gün altı köyde kal
dığı, buralarda ve şark hudutlarımızda hastalığm izalesi için inzibati tedbirlere devam edildiği, 

aşı usulü de yapılmakta olduğu, 

5 - Bazı vilayetlerden ihracatnı temini istenilen maddeler için devletlerle aktolunan ticaret mu
kavelenamelerinde müteka:biliyet şartile devletler tarafından sağlam alıma tabi tutulabilecek olan
ları Jıakkmda hüküm~er kıonularak ihraemın temin edildiği, portakal ve zeytin, susam, üzüm ve in
cirin Rusyada satılacak maddeler arasında bulunduğu, ve bunlardan (2) milyon _liralık miktarının 

yeni ticaret mukavelesine dereedildiği ihracat (.offisinin) takıviye edilmekte bulunduğu ve hatta ba
zı tütün grbi mühinı maddeler için müstakil offisler tesisi de düşünüldüğü, açılacak enstitüler için 
Avrupalı mütehassıslar iııtihap olunduğu, ziraat odalarının ıslahı için kanun layihası hazırlandığı, 
yerli mallarm memurlarca mecburi olarak giydirilmesi için tetkikat yapmak zaruri bulunduğu, Sa
nay~ ve Maadin bankasının ıslaıhı ve müesseselerinin kendisinden tefrikı derpiş edilmiş olduğu, 

6 - Maraş murahhasları tarafından verilen takrir üzerine menıleket pirinç isti:hsalinin dalıilen 

istihlakinin temini için pirinç ızeriyatı himayesinin takviyesi lazım bulunduğu, ecnebi mütehassısı 

getirilerek bu sene ~araşta bir pirinç istasyonu açılmasnun bütçe şartları içinde teminine çalışıla
cağı, pirinç kanunu layihasınm ·hazırlandığı, 

7 - G.azi Antep muralıhaslarrnın takririne karşı, sanayi ve ticaretteki hile ve tağşişe karşı kıanun 
hükümlerinin tatbik olunacağı ve müeyyideler kafi görülmediği takdirde arttırılacağı, 

İktısat vekili Beyefendi tarafından izah edilmiş ve bu maddelere müteallik izahlar encüıneıı ce mu
vafık göriilmüştür. 
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Ziraat bankası 

Ziraat bankası nıesaisi hakkında vilayet kongreleri dilekleri sermaye tezayüdü, şube küşadr, zi
rai ikrar.atta faiz ve komusyonların tenzili ve nakli nukut işlerimle daha teshill<ar davraıulması, bu 
sene mahsulatmm tenezzülü fiatı hesebile zürram bo rı,; larnırn teeili hususatında toplaıımaktadır. 

Bu hususat hakkında Ziraat Bankası Müdiri Umumisinin izahatı: 
Halen (26) küsur milyon liradan ibaret olan Ziraat Bankası sermayesinin tezyidi için kanunda 

tahvilfLt ihracr hakkı bankaya verilmiş olup iktisadi vaziyetİn müsaadesizliğinden şimdilik bu 
ihraç keyfiyeti yaprlmıyorsa da hari~te tahvilat satı labileceği ümidile bu ihraç keyfiyetinin de tet
kik edilmekte olduğu, maamafih, arazi vergisinin yüzele altısı nisbetinde olarak kammen alman 
senevi (400) bin lira menafi hisscsi ve bankanın karı sermayesine zammedilmek suret.il tedrici su
rette sermayenin tczayiit ettiği ve şube küşadr talepleri de ancak mmm.rifini koruyabilccek mahallcr 
i~in, herzaman bankaea nazarr dikkatten dur tutulmachğı, maamafih, şube açılınıyan mahallerde zi
l'at kooperatifleri açtrrmak sistemi son zamanlarda bankanın mesaisi cümlesinden olduğu, bankanm 
kahili tcnmiye sermayesinin iki misli miktarı zirai ikrazat yapılmış olup bir sene vadeli kefaleti mü
teselsi le il c ikrazattaı1 % ı2, ipotek mukalıili (2 000) liraya kadar % ıo, ipotek mukalıili ve 
(2 000 ) liradan yukarı miktarı için % 13, ipotekli hesabı cariler için % ıo,5 olarak alman faiz faz
la bir faiz olmayıp banka.nnı bir sene vadeli mevduata % 7 faiz vermesi ve mevduatm % 25 mik
tarım kasalarmda faizsiz bırakması ve memleketin para piyasasnun faizi tenzile müsait olmaması 
ve bir kısa müddette mevduatm tamamrmn nemalandırrlmaması, yani valör zayiatr, ve bir kısiill 

şube ve sandıkların sermayelerinin azlığı hasebile zarar etmekte olması ve zirai muhitlerde bulunan 
bu şube ve sandıklarm kapatılması istihsaliitı ziraiye itibarile caiz görülememesi yüzünden mevdu
ata % 9 miktarı kadar faiz verildiği cihetle faizintenzili cihetine gidilemiyeceği ve nakli nukut iş

lerin de yeni yapılan tarife ile bu işe atfı elıemmiyet edilip posta ücretleri tenezzül ettiği takdirde bu 
ücretin tenzili kabil olabileceği , kısa vadeli ikrazatta 3 - ı2 ay, orta vadeli ikrazatta ı -5 sene müd
det olup bankaıun sermayesinin azlığı dotayısile dırha uzun vadeterin şimdilik kabil olamıyacağı ve 
bazı mahallerde vaziyete göre tecil yapılmakta olduğu merkezindedir. 

Encümenimizde bu hususat hakkında cereyan eden miinakaşat ve miizakerattan sonra bankamu 
heyeti umumiyece musaddak 1929 blançosuna göre zirai ikrazatta 27 küsur milyon matlubatı olma
sma göre banka zirai ikrazatı, sermayesinden pek az fazla miktarda olmasma nazaran mevduata 
verilen yüzde 9 faiz miktarı bu meselede müessirolamaz ve bu bankanm harbi umumiden evvel uzun 
vadelilerden aldığı faiz miktarı kaydiye ile beraber yüzde yedi olup esasen cihanda tatbik edilen is
konto fiatlarına göre bu miktardan fazla faiz gayritabii bulunmasma binaen ziraatİn inkişafı mak
sadile teessüs eden bu bankanm zirai ikrazatta bu günkü faizlerle devamı doğru olmıyacağmdan en
cümenimiz faiz ve komiisyonlarm tenzili lüzumunakani olmuştur. Bu kanaate varrrken banka masa
rifatmda memur masrafları gibi hususatta vaziyeti iktrsadiyenin ve bankacrlığm icap ettirdiği tasar
rufa riayetkar olması, bu faiz tenezzülünden dolayı netayİcin bankanm zararma bir hadise tevlit et
memesi için bir zarureti katiye olduğunu da hissetmiştir. Diğer mutalebatm bankanm muamelatı 
dahiliYesinin icap ettireceği vaziyete göre bankaca nazarr dikkate alinaeağmı katiyetle ümit etmek
teyiz. 

Srh'hat ve içtimai mua:venet veka.leti 

ı - Sıtmanm menüeketimizdeki tahribatı halk tarafmdan da ooemıniyetle takdir olunarak bir 
çok ;bataklıkların ve derelerin kurutulması, temizlenmesi arzu edilmekte ise de yalnız İzmir ınınta
kası için (20) mily·on lira lazım olduğundan bütçeden ayrılan para ile yapıLabilecek işlerin yapılmak
ta olduğu, 

2 - Srtma mücadelesinin (24) vilayette devam ettiği, daha ziyade teşmili için para ve vesaite 
ihtiy.aç bulunduğu ve bütçe v.aziyeti müsait bulunduğu takdirde bütün srtmalı yerlerde mücadele 
yapılması vekiHetçe de arzu edildiği, vekalet programma dahil olduğu, 
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3 - Frengi mücadelesi için de bütçeye İnevzu (350 000) liralık tahsisat nisbetinde mesai sarfe

dilmekte olduğu, daha geniş mücadeleye girişnıek için .bu tahsisatın tezyidi zaruri bulmıduğu, 

4 - Hiç olmazsa her kazada bir doktor bulundurabilmek üzere daha (100) hekim tayini lazını
geldiği ve c1ektorlar için mecburi hizmetin konulduğu, nıütekaitlerin ücretle istihdanıLarına karar 
verildiği ve diğer taraftan memlekette doktor adedinin artması için çalışıldığı v(} bu tedbirlere mü
racaatla doktor ihtiyacmm teminine gayret edildiği, 

5 - Dispanser küşadı dileklerine karşı her kazada beşer yataklı dispanser yapmak vekB.letçe 
nıusamnıem bulunduğu ve fa:kat her dispanser için ( ll 000 ) lira masraf yapmak -Iarzımgeldiği ve bu 
günkü dispanser me·vcudunun (350) ye ibiağı için daha (150) dispanser açılmak icap eylediği ·ve fa
kat mali vaziyetİn ne bu dispanserlere ve ne de hastane açılmasına müsait .bulunmadığı ve mali 
imkanın ılıusulü takdirinde bu dilekierin nazarı itibara alınacağı, 

6 - Meni fuhuş talimatnamesinin emrazı zühreviye nizamnamesile umumi ;hıfzıssıhha kanunu
nun hükümlerine .göre tatbikı ve bu suretle fuhuşun sıkı bir kontrol 'altına alınması hususuna çalı
şılınakta olduğu Sılılıiye vekili Beyefendi tarafmdan ifade edilmiş ve bu izahat encümenimizce. de 
nıuv.afık görülmüştür. 

Banka açılınasım İstiyen yerler 

Çankırı, Giresun, Muğla vilayetlerile Yalova, Menemen ve Tarsusta Emlak. bankasının şube 

açması istenilmiş ise de Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsundan başka yerde şube açılmamasına ban
ka heyeti umumiyesince karar verilmiş olduğundan bu yerlerde bankanın şube açi!liyacağı Emlak 

• 
Bankası Umumi müdürlüğünden bildirilmiştir. 

İş bankası şubesi İstiyen yerlerden Malatya, Fatsada birer şube açıldığı, Fethiye ile Cebelibe
reket için tetkikat yapılmak la~ımgeldiği ; Bergama şubesinden İstifadesi mesafe yakınlığı itiba
rile mümkün olan Dikilide şube açılması icap etmediği ve muamelfitmrn azlrğı itibarile Osmaneli 
kazasında şube açılmıyacnğı İş bankası müdürü umuınisi ve İzmir mebnsu Celal Beyefendi tara
fından beyan edilmiştir. 

Tayyare cemiyeti 

Çorum, Samsun ve Yozgat kongrelerince: _ 

tanenin bir tek mahrece hasrı; ti.iti.i~den başka mahsulatı arziyeden iane alınmaması ve hal
kın fazla tazyik edilmemesi, suiistimall'erin meni dileklerine karşı encümenimize gelen Rize mebu
su ve Tayyare- cemiyeti reisi Ruat Beyefeneli Tayyare cemiyetinin vatan müdafaasına çalışan cemi
yetlerden olduğtmu, ianelerde halkm asla tazyik edilmediğini ve iktısa.di vaziyetlere göre cemiye
tin halka yardımda bulunduğunu ve en ufak suiistimaller için l1emen mani tedbirler alındığını; 

teftişlerin sıldaştırıldığmı söylemiş, bu beyanat encümenimizce de nıuvaffk görülmüştür. 

Baladaki muzbatanın müzakeresi esnasında aza tarafnıdan verilip Makamı Riyasetçe Layiha 
encümenine tevdi .olunan takrirler üzerine keza mezkı1r encünıence tanzim kılınan atİdeki mazbata 
Heyeti umumiyenin mazharı tasvibi olmuştur: 

Yüksek Riyasete 

Muhtelif dilekiere müteallik eMümenimize havale huyurulan takrirler vekaletler sırasile tefrik 
ve tasnif edilerek tetkik olundu. 

Maliye vekaJeti : 

1 - Ameleden kazanç ver-gisi alınmaması hakkındaki İstanbul mebusları Harndi ve HayruHalı 
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Bcylerin teklifleri yeni kanun layihası hükümlerine tiibi olup Büyük Meclisçe muayyen bir hadde ka
dar çalışanlar müstesna tutulduğu takdirde nazarr dikkate alınmış olacağı, laa,lettayin \ meleden ka
zanç vergisi alınmaması imkansız bulunduğu ; 

2 - Tokat -ın uralılıası Behçet Beyin teklifine karşı; İnhisar idaresi tarafmdan yaprak tütün sa
tışının zaruri ve faydalı olduğu; 

3 - Bilecik murwhlıasl arı Hakkı, Hilmi Beylerle Van murahhası Reınzi Beyin tekliflerine karşı; 
arazi ve müsakkafat için Büyük Meclise takdim edilen layihada mükellefler lehine ınühim hüküm
ler bulunduğu; kıymetlerele % 20 den fazla veya ııoksan tahavvül bulunduğu takdirde Hü:kunıet ve
ya aHikadarlarm müracaatile tadilat yapılabilmesi , ve fesat karıştırılnuş olan tahrirlerin tekrar İcra 
edilebilmesi m ez kur tadilata dahil bulunduğu; 

4 - Denizli ınurahhası Ali Rıza Beyin takririndeki: köylülere ara.zi tevzii teklifine karşı; Devlete 
ait arazinin mukadeler bedellerle köylüye tevzi edilmekte bulunduğu ve Devlet elinde variclat getiren bn 
gibi arazi bırakılmaması bir prensip olduğu Maliye vekili Beyefendi tarafından Heyeti umunıiye mü
_ zakeresinde beyan edildiği gibi encümenimizde de ayrıca izah edilmiş ve bu beyanlar encümeninıizce 
kafi görülmüştür. 

5 - Artvin muraiıhası Osman Bey tarafından Artvinde bulıman emvali ınetruke ha~kmda veril
miş olan takririn Bükılınetçe tetkikı icap edeceği Maliye vekili Beyefendi tarafmdan beyan edilmiş 
olduğundan mukta·zi tetkikatm icrasmdan sonra netice Katibi umumilikçe Artvindeki teşkilatımıza 
bildirilme·k üzere takririn Katibi umumiliğe tevdii ~ararl'aştırılmıştır. 

Dahiliye vekaleti: 

Denizli murahhası Ali Rıza Beyin takririndeki maddelerden dahili :ı.nanıulattan ve İzmirden tran
sit suretile gelen eşyadan oktruva resmi alınmaması hakkındaki tekliflerine karşı, •belediye ver.gi ve 
resimleri kanunu tadil olununca 'bu teklifierin tetki'k edileceği Dahiliye vekili Beyefendi tarafmdan 
ifade edilmiş ve encümenimizce ınuvafrk görülmüştür. 

Maarif vekil.leti : ' 
1 - On bin nüfuslu kaza merkezleri yerine köylerile beraber nüfusu ·elli 'binden fazla olan beş bin 

nüfuslu kaza merkezlerinde orta ınektep açılınası hakkında Tokat murahhası Behçet Beyin teklifi 
üzerine; Fırka programmda izah edildiği veçhile gündütlük ve yatı orta mektepleri adetleri artml
clıkça bu teklifin nazarı dikkate alınacağı ; 

2 - Muallim verilemiyen yerlerde köylülerce ücretli mualliın buhuıduğu takdirde tedrisata mü
saade olunınası hakkında Çanakkale murahhası Veli Beyin teklifine ıkal'Şı; muallim verilemiyen 
köylerde mahalli maarif idarelerine müracaatla, ınuallimlik şeraitini haiz bulundukları musaddak, 
nıuallim tedariki muvafık olacağı; Maarif vekili Beyefendi tarafından •bildirilmiş ve encümenimiz
ce de ınuvafık görülmüştür. 

N afıa vekaleti : 

1 - Münakasalarda ihaleden evvel mühcndistal.ep edilmemesi ılıakkında Çanakkale murahhası 
Veli Beyin teklifine karşı; mühendis iraesi keyfiyetinin ihale sonuna talikı kabil olamıyacağı çüıııkü 
uhdesine ihale edilen her hangi bir iş için biHiıhare mühendis gösteremiyen bir müteahhide karşı ya
pılacak muamele, ihaleyi feshederek yeniden o işi münakasaya koymak ve başka talip aramak ola
cağı ve bundan da hem birinci talibi nıntazarrıı· etmek ve hem de zaman kaybetme'k gibi mahzurlar 
çıkacağı; 

2 - Çanakkale setlerile Kumkale civarındaki bataklığuı kurutulmnsr için vekaletin icap eden 



tetkikatı icra edeceği Nafra vekili Beyefendi tarafından ifade edilmiş ve bu izahlar encünıenlm1zce 
de nıuvafrk görülmüştür. 

3 - Trabzon ınurahhası Azmi Beyin t<J kı· i ı i, y0l vergısının kazanç ile nıütena.sip olması esası 

doğru olmadığı için milzakereye devanı edilmiyerek reye konulması hakkında umumi heyet müzake
resini intaç maksadile verilmiş bir takrir olduğundan, encünıeninıizce müzakeresine lüzum görülme
nıiştir; 

4 - Yol vergisi hakknıda evvel ce encümeniınizce tesbit edilmiş olan esaslar m eyanında N afra ve
kal etince almacak azami % ı5 hissenin tahsilattan alınacağnırn ve mahalli ihtiyaçlar için Mec
lisi umunıilerce almabilecek (2) liraya kadar zam miktarnıdan Nafra vekaletince % 15 alınmryaca
ğmm, tasrihi hakkuıda Bolu nıurahhası Tahir ve Yozgat murahhasr Refet Beyler tarafından veri
len takrir Dahiliye ve Nafra vekili Beyefendilerin huzurile müzakere ve kabul edilmiştir. 

İktısat vekaleti : 

ı - Milli emtiaya rağbet celbi hakkmda Bilecik murahhasları tarafından verilen takrir encü
mence müzakere edilmiş: Vekil Beyefendi milli emtiaya rağbet eel bi için çalışmakta oiduğunu gerek 
heyeti umumiyede ve gerek encümende izah etmiş, bu izahlar encümenimizde hazır bulunan teklif 
sahiplerince de kafi görülmüştür ; 

2 - Traktör tazminatr için kanundaki müracaat müddetinin temdidi hakkında Çanakkale mu
rahhasr Veli Beyin teklifi Maliye ve İktısat vekili Beyefendiler-in huzurile tetkik olunmus ve müd
detİn temdidine lüzum olmadığı kararlaştırılmıştır ; 

3 - Denizli murahhasr Ali Rıza Beyin teklifleri maddelerinden fare mücadelesinin teşdidi hak
kındaki tekliflerine karşı, İktısat vekili Beyefendi tarafından heyeti umumiyede fare mücadelesi 
hakkında verilmiş olan izahat; encümenimizce kafi görülmüştür; 

4 - Mülhakatta birer ziraa.t memuru ve baytar bulundurulmasnıın bütçeye müteallik 
olduğu ve imkan görülürse temin edileceği ve pulluk tedariki için Ziraat bankasmca kolaylık gös
terileceği ve memleketimize lazım olan ince iplikler için gümrük tarifesinin müsait olduğu beyan edil
miş, encümenimizce ~e tasvip olunmuştur. 

Ziraat bankası : 

ı - Çanakkale murahhasr Veli Beyin tekliflerinden; Maydos sermayesinin Geliboludan Çanakka
leye nakli hakknıdaki teklifinin Ziraat bankası müdüriyeti umumiyesince tetkik edileceği ; 

2 - Ayvacık kazasında bir banka şubesi açılması lıakkmdaki teklif te müzakere edilerek bu
rada yapılacak kooperatİf teşkilatnmı bu maksadr temin edeceği Ziraat bankası müdürü umumisi 
tarafından beyan edilmiş ve encümenimizce de nnwafrk görülmüştür. 

3 - Süne haşeresinden mutazarrır olan Çukurova çiftçilerine a.cilen muavenet yapılması hak
kmda Cebelibereket murahhasr Abbas Hilmi Beyin teklifi tetkik edilmiş ve Banka umuıu müdürü ma
halline yazılacağnn ve tediye ka biliyeti olanlara yardım yapılacağını bildirmiş, encümenimizce de 
tasvip edilmiştir. 

tt 

" ı l 

Cuma tatili yedne pazar tatili yapılması hakkında Kütahya murahhası Alaettin Bey tarafnıdan 
verllen takrir tetkik ve müzakere olundu. 

Bu teklifin muhtelif noktai nazariardan esaslı bir tetkik mevzuu bulunduğu ve bu tetkikatın ic
rasmdan evvel bu yolda bir karar ittihazr doğru olamıyacağı mülahaza olunmuştur. 

tt , " 
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Van mura.hiıası Rcmzi Beyin Van vilayet kongresi dileklerinin mazbataya derci hakkınçlaki 

takriri müzakere edilmiş ve layilıa encümeni azasmdan olan P..cmzi Bey encümende Van kongresi
nin raporundaki maddeleri de mevzuba;hs ederek diğ·er dilekler arasmda bu maddeler de _tetkik 
edilmiş ve umumi kararlara bağlanmış olmakla encümenimize havale huyurulmuş olan bu takrir 
hakkında ayrıcf.t kardr ittihazma lüzum görülmemiş ve dosya meyanına konulması münasip görül
muştür. 

Bu mazbatada yazılı maddeler umumi heyetin nazarı tasvi.binc arzolunur. 

Layiliıa En. Reisi ıvı. ıvı. Aza · ! Aza Ka. Aza 
Van M. İstanbul M. Malatya mebusu Bolu M. İstar:bul mcbusu İstanbul ıvı. 

Ra na M ııttalip Tcıhir Yaşar· Cevdet /{erim Rernzi 
Aza Aza Aza Aza Aııa 

İstanbul mebusu ı Erzurum mcbusu Çankırı M. Yozgat M. Maraş M. 
Sadettin Rifat Celal Re fet Tevfik 

Balada iki esaslı mazbatadan ayrı olarak yine I.~ayiha enetimeninin tertip ettiği aşağıdaki iki ra
por .. da Heyeti umumiye,nin .kabul üne iktiran etmiştir: 

Yüksek Reisliğe 

Rize vilayetinin Hopa kazası belediye meclisi azasmdan altı imza ile g·önderilen mazbata tetkik 
olundu. 

Mündericatı: Belediye, idarei mahalliye ve evkaf arasındaki ihtilafın ılıallini temenniden ibaret 
bulunmuş ve halli, mahkeme hükmüne veyahut aHikadar vekaletlerin idari kararlarına müteallik gö
rülerek. kongreınizce iştigal edilecek mevattan görülmemiş olmakla _berabe\ mezkftr m,azbatanın Da· 
hiliye vekllletine tevdii ınünasip olacağı kararlaştır-ılmıştır efend\m. 

Yüksek Reisliğe 

L5,yiha _ encümeni reisi 
İstanbul mebusu 

Ali Rana 

1 - Afyon ihracı meselesi encümeninıizde görüşülerek İktısat vekili Beyefendinin izruhları dinlen
dikten sonra bu hususta bir temenni izharına lüzum görülmemiştir. 

2 - Balıkesir vilayetinin dilekleri Burdur murahhasının teklifi tetkik ve tasnif edilerek n~ti
celerile beraber Katibi umumilikçe takibi ve iıJmacak cevaplarm mahalli teşkilatımıza bildirilme&i 
kararlaştırılmıştır. 

3 - Dersim şakilerinin tedibini dileğine dair ve Erzincandan, ve Reşadiye kazasının Tokada merbut 
kalması hakkında Reşadiyeden; ve askeri memnu nuntakalar hakkındaki kanunun · birinci fıkrası 
hükmü mukıı:bilinde mübadele suretile verilmiş olan gayrimenkullerin istirdadından mutazarrır olan
lar narnma Mordoğandan; ve aflerini dileyen İstanbul mahkumları nanuna Arif _Ürfi imzasile İstan
buldan; çekilen telgrafnamelerin, ıintacile alakadariara tebliği için ait oldukları vekaJetlere tevdii mu
vafık görülmüştür. 

Umumi heyetin nazarr tasvibine arzolunur. 

Reis M:. M. ıca . 

İstanbul ·Malatya İstanbul 
Rana Abdiilmııttalip Cevdet K e·rim 

Aza Aza Aza 
Çan•kırı Y.ozgat Erzurum 
Celal Refet Rifat 

Aza 
!stanbul 
Yaşaı· 

Aza 
Maraş 

Tevfik 

Aza 
lzmıir 

Sadettin 

Aza 
Bolu 
Tahiı· 

Aza 
Van 

Remzi 
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. Nizarnname encümeninin, yeni baştan kaleme alınmak sureti ile vücude getirilen Fırka nl.zamnıi

mesi hakkında tanzim eylediği mazbata -5 inci toplanışın kısmen 3 ünü, kamilen dördünü ve 
kısmen 5 inci eelsesinde müzakere edilerek kabul olunmuştur. 

Mezkur nıazbata aynen zire dereedilmiş olup, nizarnname metni için faslı mahsusuna müracaat 
edilmelidir: ,r 

Nizarnname ve program encümeni mazbatası 

C. H. F. Büyük kongresi Yüksek Reisliğine 

Fırkamız nizamnamesini yeni baştan kaleme almak suretile vücude getirilen layiha, encümeni
mizce, Fırka Katibi umumisinin huzuru ve Büyük kongre azasmdan bir çok zatlerin iştirakile tetkik 
edildi ve Bursa, Çorum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Şebin Karahisar, Trabzon vila
yet kongreleri dilek lil.yihalarnım eski nizamnameye göre bazı maddelerin. tadili mütaleasında bu
lunan kısımlarile Aydm mebusu Fuat Şahin ve !stanbul mümessilleri ve Kocaeli mümessillerinden 
Asım Beylerin Büyük kongreye arzettikleri takrirler de, bu tetkik ve müzakerelerde gözden geçi• 
rildi. 

Tetkıkımıza tevdi edilmiş olan lil.yihanrn birinci farikası Fırkanm prensipleri olmak üz~re . ni
zamnamenin başmda yazılı maddeleri Fırka programmda bırakarak onlarİn yerine teşkilata ruh 
nefhedecek başka esas maddeler konulmasmdadır. Bu esaslar Fırkayı kuran Gazi Hazretlerinirı. da
imi umumi reislikleri altmda, Fırkaya mensup vatandaşlarm karşılıklı samimiyet, itimat ve arka
daşlık duygularile birbirine bağlı bir kütle teşkil ederek Fırka prensiplerini, Fırka programını 

nsanmaksızın bütün vatandaşlara, her vesile ve fırsattan istifade ile söylemek ve anlatmak vazife 
olmakta ve Fırkanm muhtelif maksatlarla vücutlanmış hayırlı ve faydalı teşebbüslerin ve teşek

küllerin hayırlıalu olduğu kaydedildikten sonra henüz siyasi meşguliyet çağma g.elmemiş olan bü
tün türk gençlerinin de Fırkanm tabii namzedi sayıldığı ifadesite cümhuriyetin muhafazası kendile
rine emanet edildiği yolunda hala hafızalarrmızı heyecanlandıran yüksek ınanalı tavsiye burada 
bir kere daha teyit edilmektedir. 

Elimizdeki nizarnname Fırka teşekküllerini ilk ocak kongrelerinden başlıyarak ve bunların hep 
sini sabit bir merkez etrafından toplıyarak yukarıya doğru inkişaf ve tekemınili ettirmek esas.ına 
istinat ediyorsa da hemen her teşekkülü yukardan tayin edilen bir uzvun idaresine verrnek suretile 
Frrka hareketlerine iştirak için merkez muhitin daha uzak noktalarına kadar gidiyordu. 

Layİlıanın ikinci fıkrası işte bu iştirak noksanmı demokrat bir fırkanın prensiplerine daha kuv
vetli bir intibak ifade edecek mahiyette tanzim etmesindedir. 

Nizarnname hükümlerinden alınmış salahiyetleri kullanarak Umumi reislik divanının isabetli olan 
rey ve tedbirile daha evvel tecrübe ve tatbika ı;ıkardrğı bu idare suretinin verdiği muvaffakiyetli 
ve feyizli neticeler görüldükten sonra nizarnname maddeleri halinde tesbit edilen bu yeni şekli en
cümenirniz bittabi umumi bir kanaat birliği ile muhafaza ve teyit ve onu inkişafnmzm devamma 
zaman telakki etmiştir. 

Bu tadiller neticesinde mutemet tayinleri ve müfettiş teşkilatı kaldırılmakta ve bunlara ayrılan 

vazifeler teşkilatm vilayetlerde idare heyetleri, merkezde umumi idare heyeti gibi intihap ile vücut 
bulan uzuvlarma verilmektedir; ancak bu nevi. siyasi tcşekkülleriıi seeiyesine göre muhitten mer
keze doğru büyüyüp gelen teşekküllerin mühim bir merlialesinde merkezden muhite gidecek cereyanın 
mümessilini de temas halinde bulundurmak icap edebileceğine göre umumi idare heyetinin lüzu. 
munda Umumi reislik divam kararile vilayet heyetl eri başlarına reis salahiyetini haiz bir zat getire
bilmesi de muvafık görülmüştür. 

Birkaç mahalle veya köyü bir ocakta toplamak veya bir yerde ııahiye ve kaza teşekkülü bulun
clurmamak hususunda umumi idare heyetine bir takelir hakkı vermek, vilayet kongrelerini iki yıl
da bir yapmak, idare heyetleri azalarının adetlerini artırmak noktalarından başka yapılan tadillerle 
teşkilatın esasma ve çalışma yollarma bir değişiklik gelmemekle beraber dört yıllık tatbik v~ tec• 
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rübelerle nizaınnaıuede sarahat olması icap eden l)ütün Ihtiya ç, noktaları, hususile Uınumi relsli1t 
divam kararı olmadıkça bütün intihaplarda namzet gösterilmemekliğin asıl olduğH tesbit, Fırka 
mebuslarının teşkita.tı ile yakın temas ve ayni teşkilatın mesaisine iştirwki iltizam :edilmiş, teşkilatta 

ve teşekküllerdeki vazifelerin mümkün olduğu kadar Frrka mensupları arasmda dağılınasrın ge
rek bu vazifelerin iy·i yürümesi gerek her tüdii i.craya karşı ınurakabenin ve Fırka mensupları ara
sındaki tesanüdün müteessir olmaması esası kadar Fırka mensuplarını yetiştirmek noktasından da, 
muvafık gören bir madde bu tadilleri ikıu a;l .etmiştir. 

lnzıbat maddeleri de nıüdafaa ha,kkını kabn'l eden bir· kayit ile ihtiyaca göre tadil ve takviye 
edıihniş,ti.r.. 

Nizarnname büyü'k kongreden çıkmca laik ci.imhuriyetçi, halkçı, devletçi, milliyetçi ve inkılapçı 
olan Fırkamızm bu ruh ve gayesine ve teşekkülile üzerine aldığı büyük hizmete en elverişli bir çalış
ma tarzı gelmıi·ş olacağına kaniiz. Teşkilatımıza giren vaıtandru;ılarm teşekküle hakiki merkez olan 
bu gayeler etrafnu saracak ruh cevvaliyetine ve yeni bir esasımız olarak başına yazılan gençlik ala
ka ve faaliyetine karşı bu nizamnamenin aldığı vazife onla ı·a hiç bir engel bırakmaksızın yeni ve de
vamlı bir inkişaf ve ınuvaffakıyet yolu açmak oluyor. 

Büyük kongrenin kabulüne arzederiz. 

Re is 
Muğla 

Yunus Nadi 

Bti. M. M. 
Girseun 

Hakkı Tank 

Aza 
Gümüşane 

Fırka mensuplarmın müntehap 
heyetlerde vazife almaları mad

desine muha1ifim 
Hasan Fehm.i 

Ka,.tip 
Zonguldak 
Celal Salıi'r 

Aza 
İzmir 

Yasıf 

·-· . . . .... ... 
, ·- ı 

Aza Aza Aza 
Aksaray Çorum Denizli 
A. Süreyya lsmet Necip Ali. 

Aza Aza Aza 
Manisa Samsun Yozgat 

Refik Şeı•ket Emin Siileyman Sıt-r'l , 

Türk ocaklarnun fcshi ile C. H. F . na iltihakı hakkındaki kurultay kararı da, ymc 5~ inci topla- · 

nışta karargir olmuştm : 

C. H. F . üçüncü kongresi Yüksek Reisliğine 

10 • 4 - 931 tarihinde Ankarada toplanan Türk ucakları kurultayınrıı ocakların feshile fırkaımza 

intikali ,hakkında vermiş olduğu kararın suretini bağlı olarak takdim ediyorum. Fırkamız kongresi 
tarafından .bu mcscle üzerinde yapılacak muamelenin tayin ve tesbitini tazimatımla reyi Devletle · 
rine arzederim efendim. 

Raporlar Tetkik encümeninin raporu 

C. H . F. katibi umumisi 
Kütahya mebusu 

Recep 

Merkez heyetinin raporunu tetkik için ayrılan encümenimiz toplanarak bu vazifesini yapmış ve · 
raporun icraattan bahseden kısımlan üzerinde bir mütalca kaydine lüzum görmemiştir. 

Yalnrz Büyük l\'Iilli Reis tarafından gelen ve kurultayın fevkalade olarak toplarunasına esas se
bep olan davete şükran ile şitap edilmesini heyeti umumiyenize teklife karar vermiştir. 

Büyük Reisin bu arznlarının vücut bulması için can atmayı biz yasamızm kağıt üzerine çizdiği 
değil, türk gönülli.ileı·ine ya~dığı mefkurenin tahakkukuna doğru atılmış en kuvvetli adımlardan 

biri sayarız. Encümeııimiz lmrnlta~'ın bu yolda bir karar alması ıçın yasa ve kanun hükümlerini 
de tamamilc müsait buluyoruz. l\'ferkcz heyet inin davetilc toplanmış ve Türk ocaklarnun intihabile 
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· gelmiş en büyük heyet olan YC bu emniyeti (kanun ifadesile en yüksek merciiııi teşkil oden ku
rulta.ynruz kanunu medeni mucibince bir cemiyet kendisini fesh-e her zaman karar verchileceği için, 
Türk ocakları cemiyetinin de feshine lmı·ar verebilir. Ve yine salahiyctli olan bu kurultayın ka
bul edeceği bu karar ile bütün 'l'ürk ocakları ve merkez heyetinin hükmi şahsiyetinde toplanan 
bütün haklar YC veeibeler Cümhuriyct halk fırkasıııın hükıııi şahsiyetine nakil ve dcvrcdilcbilir. 

Encümcnimiz bütün ocaklı kardeşlerimizi bu yeni çahşma zemininde ve mcfkure etrafında daha 
ateşli bir şevkle daima beraber v-e çalışmalarnun feyizli neticelerilc kendilerini ve milleti balhiyar 
görmek istediğini ifade ederek kurultayın; 

1 - Türk ocakları cemiyetinin feshine; 

2 - Bu cemiyetin haiz olduğu bütün haldarııı biitün Yecibclcrile birlikte Cümhuriyct halk fırka
sma denine; 

Karar vermesini aı·z vo tcklif eder. 

Jıaporları tctkik rmcümeııi: 
Çine murahhası 
Reşit Galip 

Seğirkent murahhası 

M iike ·rreın 

Gördes murahhası 
Hakkı Tank 

Kırklareli murahhası 

Dı·. F1.J4t 

Kezalik 5 inci toplamşın souııda atideki takrirler de kabul edilmiştir: 

Yüksek Reisliğe 

Denizli muralıhasr 
N ecip .Ali 

Kongrenin bir hatırai şükran ve minııeti olmak üzere Büyük Reisimiz Gazi Hz. ne hita:ben ,bütün 
aza tarafından mumza bir tazimatname yazılmasım ve İsmet Paşa Hazretleri vasıtasile M·üşarünileyh 
Hz. ne takdim edilmesini teklif ederiz efendim [1]. 

Manisa mura:hhasları 

S. Hamit Haşinı 

[ 1 J Takı·ü· mucibince Gazi ll az retlerine takdiuı i kcıbul edilen tazimcıtname sııreti şııdıır: 
« En Bityüğiinıiiz; 
Kongı·emizi açarken, Türkiin hcıfızasında a.z ınirı heykeli gibi dikili duran Sıvas kongı·esinin heybetıi 

hatıı-asını andın. lç ve dış diişmanlarımız elele iizeı·iınize saldıı-ıp zıılmiin ve lı ·iyanetin siingüleı·i 
millet derdile çarpan göğiislere nişcın alıı·ken, ınu.kcıddes vatan (Cıtısı cmıkıılcığıııı tınnalıyan acı 

sesleı·le çatırdarken c_iraf'ı saran karanlığı gözleı·iııin şimşeğile delerek yakın istikbalin büyük 
ışığını gördüğün günleri gözleı·ünizde tekraı· canlandırd·ın. 

On iki yıllık zaman mesafesi içinde, scniıı izinde koşanlcırcı mahsus cılışkanl?.kla, bir anda başla-

nınızla yol cılamk b·izi nereden nlıp rıe ·reye getiı·diğiııi heyecanla gö·rd·iik. . 
Sen her kııı·vet karşısıııdcı dik dw·rııı yiice ba.~ını bii yiif; ınille.t öniinde aşk ve 7r.iinnetle iğer

ken heyeti wnwniyeınizde temsil et tiğimiz milletin u!'falı ı·e dııyğuln lw.lbi göğii.slerimizde min
net ve şiikranla çcırpıyordn. 

H er zammı oldnğn gibi bııgiiıı ele bize gösterdiği11 yoldcı yiiriidii.k. Vatanm döı·t bucağından ge
le ·ı·ek milletin bcığ ee enğel taııwtaz buyrıığıınu yiiriittii.ğii şıı yüksek çat·ı altında toplanem bizler 
vicdanlanınızclcın bcışka hiç bir tes i re ııymadcın; wıfan l'l'- mill et de rtle ·ı·iııi, tıpkı senin dilediğin 

gibi, doğnı öz uc avı.k sözle ortcı-ycı döktiik ve koıııışt ıık. ilıtiycıçlcını çare düşünüp bulmak mevki
inde olcın fıı·ka kardeşlerimize göı·diiklerirlt'izi ı-e diişiindüklcriınizi söyledik. Bii.tii.n zorlukleımı dev
rileccğini, her güç işin bcışarılacağını saı ·sılma.z bir iıııaıt halinde içimizde taşıyarak döniiyo1'uz. Git
tiğimiz yerleı·de bizden haber soran vatandaşlam: 

O ·vaı· . Samsun iskelesine çıktığı gün gibi, Sıı·alj kongresi lli cıçtığı yii1ı gibi wr. Ye nihayet Türk 
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C. H. F. büyül~ kongresi Yüksek Reisliğine 

İnkılap fırkası olan frrkamrzm iniulabın aziz eviadı bulunan şehit Kubilaym hatırasım takdisen 
inşa edilecek olan abidenin masarifine iştirak ve bu suretle hissiyatı hürmetkaranesini maddeten 
izhar emrinde muavenet eylemesi ve bunun şekli ile derecesini tayin ve komisyonu mahsusuna 
itası için yüksek umumi ı·iyaset divanma salahiyet verilmesini arz ve tcklif ederim Ef. Hz. 

Yüksek Reısliğe 

Trabzon 
Azmi 

Milli mücadelede şehit düşen mefkı1re kardeşlerimizin hatırasım tebcilen bir dakika ayakta dur
makhğımızı teklif ederim. 

Denizli 
Yusuf 

6 rncı toplamşta (18- V- 1931) ise -atideki zevat gelecek kongreye kadar vazife görmek üzere ıımu
mi idare heyeti azalığına seçildi : 

1 -Recep B. Kütahya Mebusu [>t] 

2 - Saffet » Erzincan » 

3 - Abdiilmuttalip » Malatya » 

4- Esat :. Amasya » 

5 - Hasan Cemil » Bolu » 

6 - Doktor Cemal » Antalya » 

7 - Reşit Galip » Ay dm » 

8 - Hasan Reşit » Muş » 

9 - Hakkı Tarık » Gireswı » 

10 - Memduh Şevket » Elaziz » 
ll- Muhlis » Kütahya » 

12 - Doktor Fikri » Erzurum » 

13 - Mustafa Fevzi » Manisa » 

14- Kazım Hüsnü » Konya » 

zafeı·inin doğuşile yırtılan 30 ağustos gecesinde olduğu gibi var, diyeceğiz. 
Onlam diyecegiz ki: V atanı yaşatmak ve yükseltmek için olduğu kadaı· onu başımızda görmek 

bahtiyarlığına hak kcızanmak için de elleı·irniz ve kalple'riın,iz bi,rbi1·ine kenetli, gözlerimiz onun izine 
dikilmiş ileı·iye doğı-u yürürneliyiz. Milli kurtuluşa olduğıı gibi yükselişe de böyle ve bu yoldan van
lu·. Ve hepimiz gittiğimiz yeı·leı·de her muvaffa.kiyetin başı olan milli kenetleşmenin ve dün oldıığıı gibi b1ı 
gün de taı·ihi şaşıı·tan bir hamle .ile yükselip ilerlernenin canla başla çalışır gönüllü işçisi ve büyük 
türk yarınının yorıılmaz yapıcılan olacağız. 

Senden ayrılırken son sözümüz ne olabiliı·? Sana ka,rşı duydııklanınızı tamamile söyleyip anlata
mayız. Keliıneleı·in ınanası o kadar geniş değil. Yalnız şunu bil hi, azınin ve iraden nasıl heı·zaınan 
bizimle ve bizim.se sevgimiz, saygınvız ve kopmaz bağlılığıınız da herzaman senindiı· ve seninledir.:. 

[* J Urııuıni idm·e heyetinin intihabından sonm Fırka nizamnamesi ınucibince urnunıi reislik ta·rafın
dan Fırka katibi umumiliğine intihap olunmuştur. 
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Ve 'i'eis vekili İsmet Paşa Hz. aşağıdaki kapanma nutkunun: 

Muhterem efendiler: Büyük kongrenin ruznamesinde mevcut <olan mesailin müzakeresi bitmiştir. 
Büyük kongrenin faaliyeti yalnız Fırka hayatrmrzda değil, milli hayatmuzda da kıymetli bir hatıra 
olarak kçılacaktır. 

Müzakerenin cereyanı, kongre azalarının kanaatlerini millet ve memleket menfaati için ne kadar 
serbesti ile ve inanarak -ortaya koyduklarmı vazılı bir surette gösterir. Büyük reisin dediği gibi, mil
let ve memleket ;işlerinde vazife alanlarm fikirlerini her türlü kayitten azade olarak istifade sa:hası
na k,oymalarından memleket, yalı~ız faide görür. 

Bu müzakere tarznun hayırlı neticelerini bu gün burada i'ktitaf ettik, memlekette de iktitaf ede
ceğiz. 

Bir nokta sureti mahsusada iftiharnıuzı tahrik etti: Kongrede bulunan arkadaşların millet işle
rinde gösterdikleri alakadarlık ve vukuf ve vazifelerini ifa için ıni.icehhez oldukları iktidar ve ki
fayet; haki ka ten şayanr iftihar bir örnek olmuştur. 

Bu kongreye Fıı·ka teşkilatımızlll atfettikleri kıyınet ve ehemmiyet Fırka teşkilatımıını vazife 
ifası için gösterdiği ciddi ta'kayyi.idi.in canlı bir misalidir. Burada vazife ifa eden arkadaşlarm göster
elikleri bu ciddiyetten ve sırası gelip te ıbirbö.rlerile fikir mi.inakaşasr yaparken muhabbetlerini ve iti
matlarını daima muhafazada gösterelikleri samirniyetten dolayı bilhassa teşekkür ederim. Büyük Re
isimiz kongrenin cereyanını ve Frrka teşkilatının alacağı istikameti çok dikkatle ve çok yakından 
takip ettiler ve neticeele hasıl ettikleri fahrii menınuiyeti ifade ederken l"ongrede vazife alan bütün 
arkadaş1ara ve bunlar vası,tasile bütün teşkilatmuza muhabbetlerinin ve muvaffakryetlerinin ibiağı
na da beni sureti maıhsusada memur etWer. Büyük kongrenin vi.icude getirdiği eserler pek mühimıdir. 

Evvela Fırkaımzm hesap işlerini ariz ve amik tetkik etti ve verdiği kar.arla Fırka hesaplarının 
muntazam ve tasvibe layık olduğunu ilan etti . 

Dilekler için büyük kongrenin mesaisi bütün nıemlekette dikka.t ve alakayr tarhri'k edecektir. Vi
layet kongrelerinin millet ve memleket işleri için dilekleri daha evvel İcra Vekilieri nezdinde ayrı 
ayrı, birer birer tetkik olunmuştur. Dilekierin nasılyapılmakta olduğu ve eğer 'halen yapılmamakta ise 
niçin yaprlmamakta olduğu her vekil tarafmda:ıı ayrı ayrı esbabile izah edilmiştir. 

Bundan başka ıbütün vilayet kongrelerinin dilekleri; burada muhterem arkadaşlarımın halin ica
brna göre serdeıttikleri yeni fikirler le beraber ayrı ayrı Dilek enci.imeruinde tetkik olundu; :bu müza
kerelerde İcra V e killeri gerek encümende gerek Heyeti umumiyede daimi hizmet etmek için eınre 
arnade olmuşlardır. 

Dilekler Heyeti umumiyede 'birer birer mevzubahs olarak arkadaşlar yenielen fikirlerini söyledi
ler. Ve ati için hunlarm nasıl bir istikamet takip edeceğini burada vazrhan tebarüz ettirdiler. Mem- · 
leket idaresinde ekseriyet ve mesuliyet sahibi olan Fırkamn dilekler sahasında atİyen almacak yeni 
tedbirlerin mahiyetleri hakkında mana ve işaretler çıkarmak kolaydır. 

Burada karar altına alman ve İcra Vekilieri Heyetile mutabık kalman bir çok müşterek dilekler 
önümüzdeki senelerde p.eyderpey mevkii tatJbjka konacaktır. 

Biiyük kongre Fırkamrzrıı nizaınnamesini taclil ederken, Fırka arkadaşları ,arasında, millete kar
şı vaziyetlerini temin ve tarsin edecek ve kendi aralarında muhab:bet ve rabıtayı lmvvetlenclirecek 
bir nizamname vi.icucle getirmek için gösterdiği himmet bilhassa zikre şayandır. Ümit ediy<>rnz ki 
yeni nizarnname Fırka teşkilatmuzm tesani.idünü, inkişafmı ye hizmetlerini teshil edecektir. Biiyük 
kongrenin bu sene vücude getircliğj eserlerden bilhassa dikkate şayan ve miiJıim olam, programını 

vazıh ve mazbut olarak ifade etmiş olmasıdır. Senelerdenberi bu memleketıte bir çok mesuliyetlere 
girmiş ve bir çok biiyük jşler başarmış olan bu, biiyük Fırkanm noktai nazarları, fikirleri programda 
tesbit olunmuştur. Programm bizzat hepimize tahmil ettiğj bir vazifeyi ıbnrada nazarr dikkate tek
rar arzetmek isterim. O da, programdaki maksatları, fikirleri bizzat kendimiz anlamrş, tetkik etmiş ol
mak ve bu gün Fırka arkaclaşlaruruzm programımızı her kese karşı anlatacak ve mi.idafaa edecek vaziyette 
bulunmak için dertılıele ettiğimiz vazifedir. Muhterem arkadaşlarunız, ve Fırka teşkilatnruz programımı
zın mümkün olduğu kadar geniş sahalara, anlaşrlarak yayılmasrna dikkat ve himmet edeceklerdir (Elbette 
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sesleri). Nizamnameye göre büyük kongreden sonra umumi riyaset .bir program !beyannamesi n~reder. 
Bu sene büyük k<>ngrenin vücude getirdiği Fırka ppo.gramı hal ve istikbale ait yakın ve uzak n<>ktai 
nazarlarımızı cemetmiş bir eserdir. Ve bilhassa bu sene bu eser üzerinde efkarı umumiyenin nazarı 
dikkatini temerküz ettirmek istiyoruz. Onun için program beyannamesi olarak ayrı bir vesika neş
retmiyeceğiz. Kabul huyurduğunuz program, büyük kongrenin bu sene için ayni zamanda program 
beyannamesi yerini tutacaktır. 

Muhterme arkadaşlar; mevcudiyetimizin hikmeti ve bütün emellerimizin hedefi sevgHi ve aziz 
milletimize hizmet etmektir (Doğru sesleri)'. 

Fırkamızın bütün azasının her türlü faaliyetinden; büyük milletimizin muhabbetini muhafaza et
mek ve artırmak gayesi, 'gözlerimizi diktiğimiz en miihim hedef olacaktır (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlaı·). 

Muhterem efendiler; Cümhuriyet halk fırk·asmın üçüncü biiyük kongresi kaparumştır. 

Bitarnı ile kongre bitmiştir. 

Kongre azaları şu zatler idi : 

Adana Ali Münif B. Rif at B. 
Hilmi :. Mümtaz » 
Zam ir » 

Antalya Doktor Cemal Ömer Resi.il B. 
» 

Doktor N azifi Şerif Fahri » 
» 

Haydar 
Turan Cemal » 

» 
Nurnan » 

Afyon Karahisar Ali » Rasi.h » 
Haydar » Münir » 
İ zzet » 
İzzet Ulvi » Artvin Asım B. 

Mollaoğlu Cemal » Menıet Ali » 

Ruşen Eşref » Vehbi » 

Şcmsettin » Osman » 

Hüseyin Haşim » Aydın Adnan B. 
Aksaray Ahmet Süreyya B. Doktor Reşit Galip » 

Bes im Atalay » Doktor Mazhar » 
Yaşar » lj'nat Şahin » 
Hadi » Tahsin » 
Hasan Hnlfı.s i » 

Balıkesir Ali Şuuri B. 
Amasya Esat B. Haciım Muhittin » 

!smail Hakkı » İbrahim Yörük » 
Nafiz » İsmail Hakkı » 
Sıtkı » Kazım Pş. 
Rıza » Memet Cavit D. 

Ankara Ali 
Muzaffer » 

B. Pertev Etçi 
Eşreİ 

» 
» Vasfi Memet 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
» 

Naci » 
Ilalit B. 

IBayazıt 
N amuk 

1\1us1ihitt1n Abdullah » 
» 

Ri fat » Halit B. 
Ş ak ir » 

ı İhsan » 
Y alıya Galip » Ubeydullah » 
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Bilecik Hayrettİn B. Nabi Rıza B. 
İbrahiıı:n » Mustafa » 

Salih » M em et » 

Hilmi » 
Denizli Dr. Kazım B. 

Hakıkı » 
Emin Aslan » 

Bolu Cavat Abbas B. Haydar Rüştü » 

Doktor Emin Cemal » Mazhar Müfit » 
Falih Rıfkı » Necip Ali » 
Hasan Cemil » Yusuf » 
Şükrü » Ali Rıza » 
Tahir » Esat » 
İsmail » 

Diyarbekir Kazım Pş. 

Burdur Mustafa Şeref B. Zekai B. 
Fuat » Zeki Mesut » 
M em et » Zülfü » 

Bursa As af B. Edirne Faik B. 
Bakteriyolok Refik » Hasan Hayri » 
Dr. Galip » Şakir » 
Dr. Rasim Ferit » Şeref » 
Emin Fikri » İbrahim » 
Esat » Mi tat » 
Mustafa Fehmi » 

Ahmet Saffet B. 
Ref<et Elaziz 

» 
FazılAhmet 

Hulfuıi 
» 

» 
Hasan Tahsin 

Vasfi 
» 

» 
Hüseyin » 

Cebelibereket Hasan Basri B. .Memduh Şevket » 
!ıbrahim » 

Abdülhak 
Na ci Pş. 

Erzincan B. 

Hacı Mahmut B. 
Aziz Samih » 

Abbas 
Saffet » 

» 

Çanakkale Osman Niyazi B. Erzurum Nafi Atuf B. 
Asım » 

Samih Rifat » 
Dr. Ahmet Fikri 

Şükrü 
» 

» 
Ziya Gevher 

Necip Asım » 
» 

Veli . » 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Nafiz B. 
Tahsin » 

Aziz » 

Çankırı Mustafa Abdülhalik B. Nafiz » 
Rif at » Ri fat » 

Talat » 

Ziya » · Eskişehir Alioğlu Ahmet B. 

Sait » Cafer » 

Celal » Emin » 

Yusuf Ziya » 
Çorum Bekir KaraMemet B. Osman » 

Dr. Mustafa » Saffet » 
İsmail Kemal » 
İsmet » Gazi Antep Ahmet Remzi B. 

Münir » Kılıç Ali » 
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Reşit B. lbrahim B. 
Şahin » Mükerrem » 
Muhtar » Ahmet Remzi » 
Abdülkadir :. Hilmi » 

Giresun Hakkı Tarık B. Kars Baha Tali B. 
İhsan Pş. ];-,aik » 
Kazım B. Memet Nazif » 
Münir » Muhittin Pş. 

Şevket » Ömer Kamil B. 
Emin Salim » Halim » 
Halil » Hüseyin / » 

Gümüşane Edip Servet B. Kastamonu Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi » H<ılil » 
Şevket » Hasan Fehmi » 
N abi » Refik » 
Kadri » Tahsin » 

Hakari İbrahim B. Velet » 
Hameli » 

İçel Emin B. Hilmi » 
Hakkı » 
Ali Kayseri Ahmet Hilmi B. » 
Halil Reşit » 

» 
Sait Azmi » 

İstanbul Abdülhak Harnit B. Ümer » 
Akçuraoğlu Yusuf » Necmettin » 
Ahmet Hameli » 
Ali Rana Kırklareli Dr. Fuat B. » 

Dr. Refik Memet Nahit » » 
Halil Etem » Şevket » 

Ham di » Şevket » 

Hasan Vasfi » Ali Rıza » 

HayruHalı » Kırşehir Haz im B. 
SaHl.h Cimcoz » Lütfi Müfit » 
Yaşar :. Serdar Ahmet » 
Cevdet Kerim » M em et » 
Sadettin Rıza » !zzet » 

İzmir Dr. 'fevfik Rüştü B. Kocaeli Ali B. 
Kamil » İbrahim Süreyya » 
Mahmut CelaJ » Kemalettin » 
Mahmut Esat » Ragıp » 
Memet Sadettin » Reşit Saffet » 
Mustafa Rahmi » SaHlhattin » 
Osmanzade Hameli » Asım » 
Saracoğlu Şükrü » Yüce Rifat » 
Vasıf » 

Ahmet Hameli B. 
Esat » Konya 

Kazım » 
Kenan » 

Kazım Hüsnü » 

Isparta Hüseyin Hüsnü B. Kemal Zaim » 

Kemal Turan » Mustafa ) 
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Mustafa Lutfi B. Şükrü Kaya B. 
Naim Haziın » Yunus Nadi » 
Refik » Cemal » 
Sırrı :. Hatemi » 
Tevfik Fikret » 
Ra kım » 

Muş Hasan Reşit B. 

Ali » 
Kılıcoğlu Hakkı » 
Muhittin Nami » 

Kütahya Hakkı B. Arif » 
İbrahiım » Reınzi » 
Muhlıis » 
Ömer Davut » 

Niğde AJımet Vefik B. 

Recep » 
Faik » 

Alaettin » 
Halit » 
Sadık » 

Malatya Abdülmuttalip B. İsmail Safa » 
Dr. Hilmi - » 
İsmet Pş. 

Ordu Ahmet İhsan B. 

Mahmut N edi m B. Harndi » 

Talat Haşim » 
İsınail » 

V.asıf » 
Recai » 

Osman Hilmi » 
Şevket » 

Şevki :. 
Nazım » 
Sabri » 

Manisa Halil Nifli B. 
Kani 

Rize Ak if B. 
» 

Memet Sabri » 
Ali » 

Mustafa Fevzi » 
Atıf » 

Osman » 
Esat » 

Refik Şev ket » 
Fua.t » 

Turgut » 
Hasan Cavit » 

Yakup Kadri » 
M em et » 

Hamit Sinan » 
Şevki » 

Haşim » Samsun Dr. Asım B. 

Maraş Abdiilkadir B. Emin » 

M em et » 
Ete m :. 

Mi tat » 
Memet. Hacı Yunus » 

Nuri » 
Selim » 

Tevfik » 
Kadri » 

Nihat » Siirt Halil Hulki » 

Mardin Abdürrezz·ak B. 
Mahmut » 

Ali Rıza » Sinop Hulı1Sii 
İrfan Ferit 

B. 
» İbrahim Alaettin » 

Mersin Ferit Celal B. Recep zühtü » 

Ham di » Yusuf Kemal » 

Süleyman Fi~ri » Şükrü » 

Muhtar » Abdullah » 

Salih » 
Sıvas İsmail Memet B. 

Muğla Dr. Hüseyin Avni B. Necmettin Sadık » 

Nuri » Rahmi » 
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- Rasiırh B. Raif B. 

Remzi » Süleyman Sırrı » 
Şemsettin » Kani » 
Ziyaettin » Azmi » 
Hüseyin Veli » 

Urfa 
Hikmet 

Ali Saip B. 
» 

Dr. Refet » 
Şebin Karahisar İsmail e B. Mahmut » 

Sadri Maksudi » Refet » 
Vasili Raşit » 
Hayri Van Hakkı B. » 

Tevfik Münip » 
» 

Memet Remzi » 

Tekirdağ Celal Nuri B. İbrahim » 
Cem il » 
Faik » Yozgat Ahmet Cevdet B. 

Ekrem » Avni Doğan B. 

E yup » A vni Erzurumlu » 

Ham di » 

Tokat Bekir Lutfi B. Sül~yıınan Sırrı » 
Hüsnü » Refet ;, 
Mustafa Vasfi » Sa im » 
Nazım » 
Süreyya Tevfik » Zonguldak Celal Sa:hir B. 

Behçet » Esat » 

Hüsaınettin » Halil » 
Hasan » 

Trabzon Da ni ş B. Ra gıp » 
Hakkı Sofu » Rüat » 
Halil Nihat » Tevfik » 
Hasan » Süleyman Sırrı » 
Nebizade Harndi » 
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b - Program [1] 

Methal 

Cümhuriyet halk fırkasının programına temel olan ana fikirler, inkılabunızm başlangıcından bu
güne kadarki filiyat ve tatbikatta aşikardır. 

Bundan başka bu fikirlerin başlıcaları Fırkanın 1927 senesinde Büyük kongrece de kabul olunan 
nizamnamesinin umumi esaslarmda ve ayni kongrece tasvip edilen Umumi reisliğin beyanname
sinde ve 1931 Büyük Millet Meclisi intihabı münasebetile neşredilen beyannarnede tesbit olunmuştur. 

Yalnız bir kaç sene için değil istikbale de şamil olan tasavvurlarımızin ana hatları burada toplu 
bir halde yazılmıştır. 

Birinci kısım 

Esaslar: 1) Vatıuı, 2) Millet, 3) Devletin esas teşkililtı, 4) Amme hukuku. 

1- Vatan, türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini 
muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bu günkü siyasi sınırlarıınız içindeki yurttur. 

Vatan hiç bir kayit ve şart altında ayrılık kabul etmez bir küldür. 

[1] Cümhuriyet Halk Fırkası prograınının izahı için Frrka Katibiumumisi Recep Bey tarafmdan 
16-X-1931 de İstanbul Darülfünun konferans salonunda verilen atideki konferansm buraya derci 
faydalı görülmüştür: 

Muhterem arkadaşlar; 
Cümhuryet Halk Fırkasının yeni nizamnaımesi Fırka teşkilat ve mensuplarına mühim bir vazife yükletmiş

tir. Bu vazifeyi yapmak için Fırkanın prensiplerini her vesileden istifade ederek bütün vatandaşiara izah et
mekle mükellefiz. 

Ben bu vazifeyi yerine getirmek için Cümhuriyet Halk Fırkasının yeni programını izah etmek teşebbüsün
de bulunuyorum: Yeni nizamnamemiz, Umumi idare heyetinin tesbit edeceği mevzular dahilinde Fırka 
teşkilatrmızın yer yer konferanslar tertip etmelerini de emreder. Umumi idare heyeti diğer mühim işler ara
smda bu işin de tanzimi için çalışıyor. Benim bu günkü konferansım ayni zamanda Fırka arakdaşlarımm yapa
cakları bu vazifeler için de başlangıç olacaktır. 

Yeni programımız bir taraftan milli mevcudiyetimize temel olan yüksek inkılap ımefhumlanru tesbit edi
yor; diğer taraftan da Devletin kudretini ve milletin saadetini temin için ıbu gün ve yarın takip olunacak e
sas yolları prensipler halinde ihtiva eyliyor. Bütün bunları kısa ,bir konferans mevzuu içinde arzu edilen geniş
likle izah etmek mümkün değildir. Bu sebeple programımızın her noksanının kısım kısım ve madde madde 
tahlilini ve izahını ve ayrıca mukarrer olan broşürlere bırakıyorum. Ben bu gün daha ziyade programı
mızın ihtiva ettiği yüksek prensipleri mütalea ederek program hükümlerinin hakiki hayattaki ihtiyaçlara ve 
muasır fikir ve cereyanlara uyan ahengini tebarüz ettireceğim. Yeni programımızın anlaşılmamış veyahut yan
lış anlaşılmış gibi görünen noktalarında sözlerimi biraz uzatmağı iltizam edeceğim. 

Programın methal kısmı : 
Fakat bundan evvel Cümhuriyet Halk Fırkası programının bu günkü· şekli bulması için takip edilen yollar 

ve tekamül safhaları üzerinde kısa bir duruş yapmak yerinde olur. Esasen yeni prograının beş on satır ya
zıdan ibaret olan methal kısmı, yeni prensiplerimizi Fırkamn doğuşuna ve o günden beri inkılap yolunda atı
lan adımlara bağlıyor. 

Programımızın methal kısmı şu cümle ile başlıyor: 
(Cüınhuriyet Halk Fırkasının programma temel olan ana fikirler, inkılabımızm başlangıcından bu güne 

kadar ki filiyat ve tatbikatta aşikardır.) 
Filhakika memleketin son on iki senelik tarihi, siyasi cepheden Cümhuriyet Halk Fırkasının tarihidir. Bu 

tarihte memleketin askeri istilalardan ve ahdi kayıtlardan kurtuluşu, son devirlerinde en zararlı bir düşman 
haline gelen Saltanat idaresinden kurtuluşu, cehalet ve taassubun hakimiyetinden kurtuluşu ve nihayet bütün 
bu enkaz üzerinde yeni ve kudretli bir devletin kurulu§u yazılıdır. Cüınhuriyet Halk Fırkası, bu kısa tarihine 
rağmen Osmanlı İmparatorluğu -devirleri de dahil olduğu halde Türkiyede vücut ·bulmuş olan bütün siyasi 
fırkaların en uzun ömürlüsü ve en müşkül şerait içinde bütün idealleri tahakkuk ettirmek noktasından da en 
mazhariyetlisidir. 

,Bununla beraber Fı11kamız harici, dahili, ahdi ve ananevi bütün müşküllerle mücadele etmek ve onları yen-
mek yolunda bütün dediklerini ve düşündüklerini yapmış olmakla mümtazdır. · 

Cüınhuriyet Halk Fırkasının bünyesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaai hukuk cemiyetinin asalet ve kahramanlık 
mayası ile yoğurulmuştur. O zamanki Müdafaai hukuk cemiyetinin esasları ile bu günkü Halk Fırkasının 
prensipleri yan yana mütalea edilir ve geçen on iki sene içinde tatbikat ile memzuç olarak program ve 
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2 - Millet, dil, kültür ve mefkure birliği ile biribirine bağlı vatandaşlarm teşkiı ettiği bir siy:ısl 

ve içtimai heyettir. 

3 - Devletin esas teşkilatı: Türk milletinin idare şekli , vahdeti ku va esasına müstenit olan bu 
günkü devlet şeklimizdir. Bu şekilde, Büyük Millet Meclisi, millet narnma hakimiyet hakkını kullanır; 
Reisicümhur ve İcra Vekilieri Heyeti onun içinden çıkar. Hakimiyet birdir, kayİtsız, şartsız milletin
dir. Devlet teşekküllerinin en muvafiğı bu olduğuna Fırka kanidir . 

4 - 4\mme hukuku: Türk vatandaşlarına teşkilatı esasiye kanununun verdiği ferdi ve içtimai hür
riyet, müsavat, masuniyet ve mülkiyet haklarını mahfuz bulundurmak Fırkamrzca ehemmiyetli esas
lardandır. 

Bir dereceli intihabı tatbik etmek yüksek emelimizdir. Ancak vatandaşı, intihap edeceğini tanıya
bilecek vasıflar şartlar ve vasrtalada mücehhez kılmak lazımdır. Bunun temini hususundaki mesainin 
matlup neticeyi vereceği güne kadar vatandaşı, yakından tanıdığı ve emniyet ettiği insanları intihap 
etmekte serbest bıraktığı demokrasinin hakiki icaplarına daha uygun buluruz. 

Fırkamrz vatandaşlarm siyasi hakları noktasında cinsiyet farkı gözetmez. Bilakis türk milletinin 
yüksek ve derin tarihinde içtimai hayatını her noktadan birliğe istinat ettirmiş olduğunu bilen Fırka

mız kadmlarımızm, belediye intihabmda olduğu gibi, mebus intihabmda da siyasi haklarını kullan
maları için lazımgelen müsait zemini hazırlamayı bir vazife addeder. Fırka ancak bu takdirde 
tarihi ve şerefli hayatımızı yeni şeraite uygun simasile ihya etmiş olacağına kanidir. 

prensiplerde yapılan tekamül kademe kademe gözden geçirilirse bu günkü programımızın zamanın ve şeraitin 
icaplarına uygun mantıki bir teselsülden doğduğu anlaşılır. Burada zaman zaman Fırkamıza tevcih edilmiş olan 
programsizlık isnatlarma cevap vermek istemiyorum. Böyle bir teı,ebbüs konferansıının hacmini esas mak
sadr bozacak bir mikyasta büyüktür. Yalnız bu mevzuda şunu söylemek isterim: 

Bu gün bana izah mevzuu olan Cümhuriyet Halk Fırkası programı her hangi bir gün oturulup yazılmış bir 
eser değildir. O, Fırkanm bütün ömrü boyunca yapılmış ana işlerin ve söylenmiş ana prensipierin teşkil et
tiği kaideler üzerine bina edilmiştir. Dünyanın yeni hayat telakkilerile memleketimizin hususiyetleri göz önün
de tutularak halin ve istikbalin ihtiyaçları da derpiş olumnuş ve vatan işleri hakkında vatandaştan bütün esas 
düşüncelerine cevap olacak prensipler programımıza konmuştur. 

Programın esasları : 
Du umumi izahattan sonra programın esaslarına geçiyorum. 

Fırkanın ana vasıfları : 
Cümhuriyet Halk Fırkasının ana vasıfları şunlardır: 
Cüımhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laikftk ve inkdapçılrk ... 
Bu vasıflar programda kısa formüller halinde ifade edilmiştir. Maamafih programın diğer fasıllarında 

yazılı prensipierin heyeti umumiyesinde bu ana vasiiiarın hakim manası hissolunur. Ben her vasıf hakkın
da Fırkanm noktai nazariarım izah ederken programın diğer taraflarında yazılı bulunan ve esas fikrin ten
virine yarayan diğer fikirleri de alacağım. Bundan başka sırası geldikçe fikirleri fikirlerimize uymıyanların 
düşüncelerini samirniyetle mütalea ederek ve presiplerimizin bütün tebarüz noktalarını bitbirine bağhyarak 
programımızı ana vasıflarla çerçevelenmiş ve bir bakışta mütalea edilebilir bir lavha haline koymağa çahşacağım. 

Cümhuriyetçilik: 
Cümhuriyet, geçirdiğimiz büyük mücadele neticesinde istihsal olunan milli kazançlarm ve inkılap netice

lerinin en üstünü, en kıymetlisidir. Bu itibarla Fırka; Müdafaai hukuk teşkilatından Halk Fırkası haline 
inkılap ettiği sırada bu vasfı kendi isminin başına koymuştur. Türkiyede kanunlar 'en mühim meflnımlar üze
rinde münakaşa yollarını az çok açık bıraktığı halde teşkilatı esasiye kanunu Cümhuriyet şeklinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından dahi değiştirilmesi hakkını tanımamış ve hatta bunun teklif ve müzakeresi 
imkanını ortadan kaldırınıştır. 

Fırkamız, cümhuriyetin, milli hakimiyet mefhumunun en eyi ve en emin surette temsil ve tatbik eder dev
let şekli olduğuna kanidir. 

Bu münasebetle milli hakimiyet mefhumunun başlannda bir hükümdarın bulunduğu bazı devletlerde de 
mevcut olduğu hakkındaki fikirlere temas etmek faideli olur. Kanunlarm intihap ile vücude getirilen meclis
ler tarafından yapılması, bükilmetin yalnız bu meclisiere karşı mesul bulunması. Ve mühim devlet işlerinde 
son sözün mecliste bulunması başta bir hükümdarın mevcut olmasma rağmen nazari olarak milli hakimiyeti 
ifade edebilir. Fakat mücerret hakikat arayan bir gözle dünyaya bakıldığı zaman bu tarife uyan kaç devlet 
görmek kabildir? Şekilleri ve tatbikatı bu yolda görülen sayılı devletlerde millet vekilierinin yaptıkları ka
n unların ve verdikleri kararlarm sadece bir merasiım icabı olarak hükümdar tarafından imzalanması ve mec
lisierin itimadına bağlı olmakla beraber hükume~lerin millet tarafından intihap edilmemiş bir devlet reisi ta
rafından teşkıili milli hakimiyet fikrini esasından yaralıyan bir arıza teşkil eder. Bundan b;ışka bir millet 
ne kadar olgunlaşmış ve yetişmiş olursa olsun hükümdarlık saraylarının zararlı nüfuzunu devlet işlerinden 
bü~bütün söküp çııkatmak kolay bir şey değildir. Bu itibarla cümhuriyetin milli hakimiyeti en eyi ve en 
emın surette tecelli ettirecek yegane Devlet §ekli olduğu hakkındaki Fırka prensihimizin isabeti meyda,~dadır. 
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İkinci kısım 

Cqmhuriyet halk firkasrnm ana vasıfları 

1- Cümhuriyet Halk Fırkası, A) Cümhuriyetçi, B) Milliyetçi, C) Halkçı , Ç) Devletçi, D) 
layik, E) İnkilapçıdır. 

A) Fırka, cümhuriyetin, milli hakimiyet mefkuresini en eyi ve en emin surette temsil ve tatbik 
eder devlet şekli olduğuna kanidir. Fırka bu sarsılmaz kanaatle cümhuriyeti tehlikeye karşı her vasr
ta ile müdafaa eder. 

B) Fırka, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün muasır millet
Iere müvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber türk içtimai heyetinin hususi seeiyelerini ve 
başlı başına müstakp hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar. 

C) İrade ve hakimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşa, ve vatan
daşın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkile ifasım tanzim yolunda kullamlması Fırkaca büyük esas
tır. 

Kanunlar önünde mutlak bir ınüsavat kabul eden ve hiç bir ferde, hiç bir aileye, hiç bir snufa 
hiç bir cemaate imtiyaz tamınıyan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz. 

Ç) Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti 
refaha ve memleketi · mamuriyete er iştirrnek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap et
tirdiği işlerde - bilhassa iktrsadl sahada - devleti f ilen alakadar etmek mühim csaslarımızdandır. 

İzahatrmıza göre kemale ermiş en yetişkin bir milletin başında en eyi bir hükümdarı~ mevcut olması ha
linde bile milli hakimiyetin tam tecellisine imkan olmamak lazımgelir. Bu vaziyeti ıkendi hayatrmıza tatbik ile 
bir netice çıkarmak için 1908 den 1918 senesine kadar devam eden meşruti saltanatın tarihine bakmak kafidir. 

Meşrutiyet devrinin birinci hükümdan meşhur 31 mart faciasının faili idi. O devrin ikinci hükümdarını 
zati idareden mahrum, makamın nüfuzunu bazı. zevata kaptırmıı;ı zavallr şuursuz bir hasta olarak tanıyoruz. 
Üçüncü hükümdar millet ve memleket aleyhinde düşmanlarla birleşen ve nihayet hİyanetinin cezasından an
cak o zamanki düşmanlarrmızın himayesi altında ecnebi memleketlere kaçmak suretile kurtulan bir betbaht idi. 

Osmanlı İmparatorluğunun Türk milletine ağır zararlar ve yükler bırakarak yıkılmasını hazırlıyan derin 
ve mütenevvi sebeplerin başında saltanat idaresi şeklini görmek doğru olduğu gibi en ağıı; şerait içinde yeni ve 
müstakil Türk devletinin doğmasma sebep olan arniller arasmda da milli hakimiyet 1lıefhumunun ve ouun 
en mütekamil şekli olan cümhuriyet idaresinin 'tesirini kaıbul etmek en isabetli bir görüş olur. 

Beşeriyet artık hükümdarlık idaresi şeklini yalnız zararlı değil, ayni zamanda milli şeref için ağır görecek 
bir seviyeye yükselmiştir. Her yerde eski hükümdarlıklarm yerlerini birbiri ardından cümhuriyete bırak
tıklarma şahit oluyoruz. Tabii şerait içinde doğan yeni devletlerin hepsi cümhuriyet şeklini alıyorlar. Bu iti
barla da Osmanlı İmparatorluğunun mabadi değil, yepyeni milli bir devlet olan Türkiyenin kuvvetini arttıra
cak ve şerefini yükseltecek tek <idare şekli cürnhuriyettir. 

Bütün dünya cümhuriyete gidiyor. Cümhuriyet bayraklarının bütün dünyada zafer kazanacağı günleri uzak 
saymamak lazımdır. Cümhuriyet şekli yalnız milletierin kendi işlerinde, kendi işlerini tanzim noktasından 
değil, bütün dünya milletlerinin anlaşmalarını kolaylaştırmak maksadr için de en eyi ve en istidatlı bir idare 
şeklidir. Bütün bu sebeplerin tesiri altında Fırkamız Türkiyenin yalnız inkişafı ve saadet sebebi olarak de
ğil, vatanm İstikiali ve mevcudiyet şartı olarak dahi cümhuriyeti kök ve temel saymaktadır. Ve bunun için 
Fırka kendi imanının mahsulü ve kendi emeğinin meyvesi olan cümhuriyeti (her tehlikeye karşı her vasrta 
ile müdafaa edeceğini) progranunda tasrih etmiştir. 

Devletin esas teşkilatı: 
İzah edilen cümhuriyet esaslarında memleket efkarı umumiyesının ayni fikirde bulunduğuna kaniiz. Fa

kat bizim istediğimiz cümhuriyetin, esas simasım çizmek için programımızın devletin esas teşkilatı hak
kındaki kısmını da ilave etmek icap eder. Fırka programına· göre : (Türk milletinin idare şekli vahdeti kuva 
esasına müstenit olan bu günkü devlet şekliımizdir. Bu şekilde Büyük Millet Meclisi, millet narnma hakimi
yet hakkını kullanır. Reisicümhur ve İcra Vekilieri Heyeti onun içinden çıkar, hakimiyet birdir, kayıtsız şartsız 
milletindir. Devlet teşekküllerinin en muvafıkı budur.) 

Bu bapta bir konferans zemini için fazla sayılacak olan akademik tafsilattan sarfı nazar ediyorum. Yalnız 
programın bu metnini biraz genişletrnek mümkündür. Bu metin, bizim için çok esaslı bir nokta olan milli 
ha.kimiyete bağlılık fikrinin sadık ve samimi bir ifadesidir. Bu şekilde her kuvveti milli kaynağa bağlamak 
asaleti ve bunun yanmda devletin işlemesini kolaylaştıran bir arnelilik vardır. 

Türkiye Cümhuriyetinde bütün mevcudiyet milletin kendisidir. Bütün otoriteler ondan doğar, ondan kuvvet 
alır. Bizim bu yoldaki prensibimiz kendisinde meclisten ayrı bir mevcudi'yet mahiyeti ve ekseriya müşkül 
zamanlarda Millet Meclisi ile çalışmak salahiyetini gören bir icra kuvvetini kabul etmemektir. Fırkamız cüm
huriyetsiz bir Türkiyenin yaşamasını mümkün görmediği kadar memleketimiz için vahdeti kuvadan ayrılan cüm
huriyet idaresini de payidar ve muvaffak telll.kki etmiyor. Diğer taraftan ileri ve nazari bir vahdeti kuva fik
rinin icra kuvvetini muvaffakiyetten alıkoyacak, hatta bazan felce uğratacak mahzurlarmı karşılayan hü
kümlere ve icra kuvveti ile teşri salahiyeti arasındaki iş bölümü esaslarına da ehemmiyetle sadık bulunuyo
ruz. Teşkilatı esasiye kanununda bu hükümler vardır. 
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D) Fırka, devlet idaresinde bütün kanunlarm nizarnlarm ve usullerin, ilim ve fenlerin muasır me
deniyete temin ettiği esas ve şekiliere ve dünya. ihtiya.çla.rma. göre ya.pılmasmı ve tatbik edilmesini 
prensip kabul etmiştir. 

Din t elakkisi vicdan! olduğundan , Fırka , din f ikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten 

ayrı tutmayı milletimizin muasır terakkiele başlıca muvaffakiyet arnili görür. 

E) Fırka milletimizin bir çok fedakarlıklarla yaptığı inkılaplardan doğan ve inkişaf eden pren
sipiere sadık kalmayı ve onları müdafaa etmeyi esas tutar. 

2 - '!'ürkiye Cümhuriyeti halkını ayrı ayrı smıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi ve içti
ınai hayat için i ş bölümü itibaril c muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camia telakkİ etmek esas 
prensiplerimizdendir. , 

A) Küçük çiftçiler, B) Küçük sanayi erbabı ve esnaf, C) Aınel e ve i şç i , Ç) Serbest meslek 

erbabı , D ) Sanayi erbabı, büyük arazi ve iş sahipleri ':e tüccar, türk camiasım teşkil eden başlıca 

çalışma zümreleridir. Bunlarm her birinin çalışması, diğerinin ve umumi camiamu hayat ve saa

deti için zaruridir. Fırkamızm bu prensiple istihdaf ettiği gaye sınıf mücadelesi yerine içtimai in

tizam ve tesanüt temin etmek ve biebirini nakzetmiyecek surette ınenfaatlerde ahenk tesis eylemek

tir. Menfaatler, kabiliyet ve çalışına derecesil c mütenasip olur . 

Milliyetçilik : 
Cümhuriyet Halk Fırkası Türkiyenin yaşaması, i"~rlemesi ve bekası için milliyet vasfında en büyük kuvveti 

görmektedir. Fırka programrmız millet ve milliyet tabirlerini bazan çekip uzatan. bazan sıkıp darlaştıran; 
fakat her iki halde de memleket için büyük zararlar getiren ölçüsüz mahiyetten kurtarmıştır. Program metnine 
göre (Türk içtimai heyetinin s eeiyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmak esastır.) Fakat 
bu fikirde bazan klliba bir gurur halini alan ve dünyanın ileri gidişi muvacehesinde küskün bir infirada yol 
açan sıkı hotbinliğe Fırkamız telakkilerinde yer yoktur. Programrmız (terakki ve inkişaf yalunda ve bey
nelmilel temas ve münasebetlerde bütün muasır milletiere müvazi ve onlarla bir ahenkte yürümeyi) hassaten kayde
diyor. Fırkaca Tür.~Hleti büyük beşeriyet ailesinin bir ' uzvudur. Ancak milletimizin hususi seeiyelerinin ve 
müstakil hüviyetinin mahfuz kalması için her nerden gelirse gelsin ve her ne mahiyette olursa olsun beynel
milelcilik cereyanlanna kapılmanın milli felaketler doğuracağma kaniiz. Her ferdiınİzin bundan dikkatle kaçm
masını lüzumlu görürüz. Program iktısat kısmında arnele ve işçilerimiz için milliyetçilik şartını zikre se
bep olan esas fikir de budur. Programın maarife ait kısmında milli tarih için yazılan maddedeki şu fikir de 
bu noktanın t envirine yarar: (Milli tarih bilgisi Türki.in milli varlık için zarar verecek her cereyan önünde yı
kılmaz mukavemetini hesliyen mukaddes bir cevherdir.) 

Fırka esaslarına göre (Millet; dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği 
bir siyasi ve içtimai heyettir.) Millet mefhumu milliyet fikrinin anası olduğuna göre Fırkamızın kabul ettiği 
milliyetçiliği izah için bu tariften geniş surette istifade edeceğiz: . 

Fırka esaslarmda millet, ancak vatandaşlarm teşkil ettiği siyasi ve içtimai heyet olmasma ve programımızda 
vatan (Bu günkü siyasi sınırlarımiz içindeki yurt) olarak tarif edilmesine göre Fırkamızm anladığı milliyetçi
liğin siyasi mukadderatları bizden ayrı olan kütlelerle münasebeti yoktur. Ayrı" ayrı diniere sahip olan ve va
tanımızm hudutları haricinde yeryer ve müstakil devletler kurmuş veyahut başka devletlerin .tebaası vaziyetinde 
bulunmuş olan Türkler hakkında sıcak bir sevgi ile meşbu alakamızı muhafaza ederiz. Ancak gittikçe inki
şaf eden tarihi hakikatıere göre miktarlan büyük yekunlar dolduran bu kütlelerle aramızdaki kan karalıetini 
ve tarih karalıetini bu günkü siyasi iştigalimizin dışında bir ilim mevzuu telakki ederiz. 

Tekrar tarifimize dönelim. Program maddesinde millet, ( . Dil, kültür ve mefkure birliği ile birbi
rine bağlı ... ) diye yazılıdır. Dil birliğinin milliyet fikrindeki ehemmiyeti meydandadır. Kültür 
·birliğini, maziye beraber bağlı olmak, zengin ve müşterek bir hatırat mirasına sahip olmak, 
geçmiş zamanların acı ve tatlı hayatını beraber yaşamış, ümitleri beraber beslemiş, büyük eserleri 
beraber yapmış, büyük müşkülleri ·beraber yenmiş olmak diye tavzih edebiliriz. Bundan başka, doğru manada 
millet fikrini tamamlamak için; beraber yaşamak yolunda müşterek arzu ve muvafakatta samimi olmayı ve 
sahip olunan mirasın muhafazasına müşterek fedakarlıkla birlikte devam hususunda arzu ve irade iştirakini 
ilave etmek icap eder. 
' Bu izahatın faidesini arttırmak için sözlerimizi nazarilikten çıkarmak ve tariflerimizi bu günkü Türk mil
letini teşkil eden vatandaşlar kütlesine tatbik etmek Hl.znndır. 

Bu günkü türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine kürtlük, çerkeslik, ve hatta lazlık ve po
maklık gibi fikirler telkin edilmiş olan vatandaşlanmrzı kendimizden sayarız. Mazinin karanlık istilxlat devir
Ietinden kalma !bir miras olan ve uzun tarihi tegalliibatın mahsulü bulunan bu yanlış telakkileri hulı1sla ve sa
mimiyetle düzeltmek vazifedir. Bu günkü ilmi hakikatler beş on bin, 1bir kaç yüz bin ve hatta mesela bir mil
yonluk kütlelerde müstakil bir milliyet tasavvur etmeğe imkan bırakamaz. Bizim bu milletdaşlarrmızın hakkm
da duyduğuınuı: bağlılığın munkariz Gsmanlı Hükfımet :nin güttüği.i (ümmet siyaseti) ile hiç bir alakası yoktur. 
Biz bu mevzuu saf bir milliyet fikrile alıyoruz. 

Hıristiyan ve musevi vatandaşlar için de ayni açıklıkla fikirletimizi söylemek lazımdır. .Fırkamız bu vatan-
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Üçüncü kısım 

İıktrsat 

Ziı'aat ve sanayi, madcnlcı· ve orınanlar, ticaret, nafia işleri 

1 - İktısatta hareketli sermaye ınühiındir. Normal sermayeniı{ yegane menbar milli say ve 
tasarruftur. Bunun için çalışmayı artırmak fert ve aile hayatmda ve umumiyetl.~ Devlet idare
sinde, mahalli ve milli idarelerde tasarruf fikrini kökleştirmek, Fırkamızm başlıca prensibidir. 

2 - Kredi ve sigorta meselelerile ihtiyacın talep ettiği eheınmiyette iştigal olunacaktır. Kre
diele ucuzluk ve kolaylık temini başlıca emelimizdir. 

3 - İthaHitın ihracattan fazla olmaması ve en nihayet ayni kıymette olması tediye muvaze
nesinin temini için elzem addettiğimiz şarttır. 

4 - Çiftçimizi kredi ve istihsal kooperatifleri gibi iktısadi teşekküllere mazhar etmek ve bu 
teşekkülleri terakki ve tekamül ettirmek gayedir. Büyük ar-azi ve çiftlik sahiplerinin zirai kre
dileri rehin mukabili temin olunacaktır. Zirai kredinin ana müesseses i olan Zizaat bankaınızı ka
nuni murakabe altmda bulunduracak surette sahiplendirmek ve faaliyetini daha ziyaele zirai 
salıada teksif etmek teclbiri alınacaktır, Bankanın sermayesini zirai hareket ve faaliyetlerin inki
şafmı temin edecek kıymete çıkarmak, esaslı çalışma mevznumuz olacaktır . 

druılan da biraz evvel izah ettiğimiz dil ve emel birliğinde i ştirak kaydi altında tamamen türk olarak kabul 
eder. Bu telakkilerimizde de istibdat · devirlerindeki reaya zihniyetinden eser olmadığını söylemek bile zaittir. 
Bundan başka bu samimi sözlerimizde imparatorluğun son senelerde meşrutiyet gürültüleri arasındaki suni ve 
cali vatandaşlık tezahüratma ·benzemiyen ve prensipierimize uyan hakiki .bir rnana görmek lazrrndır. 

Milliyet ruhu fırka programının her faslında yer almıştır. Serrnayede, talim ve terbiyede, arnelelik ve 
işçilikte milli düşünceden esas olarak bahsolunuyor. Bilhassa maarif esaslarında birbirlerini takip eden madde
lerde bu fikir tekrar olunuyor. Programa göre (Cümhuriyetçi, milliyetçi ve layik vatandaş yetiştirmek tahsi
lin her derecesi için mecburi ilitimarn noktasıdır.) Son mebus intihabatında müstakil mebusların evsafı hak
kında Fırka riyaset divanının neşrettiği beyannarnede de bu şartm muhim bir yeri vardı. 

Bazı yeni mefkılrecilerin unutur göründükleri milliyetçilik vasfı mevcudiyetimize temel olan mefhumların ba
şındadır. 

Yeni rejimin doğuşunda, iledeyişinde ve muvaffak oluşunda en büyük tesirleri yapan milliyet ruhu Halk 
Fırkasının maddi ve mefkiirevi hayatında sonuna kadar hükümran olacaktır. 

Halkçılık: 

Bu vasfın Fırkaınızm isminde yeri olduğuna göre halkçılığa verdiğimiz ehemmiyetin büyük olduğu mey
dandadır. Filhakika biz memleketin saadetini, vatandaşlarm birinin menfaati ötekini selbeden sınıf zihniye
tinin hakimiyeti altmda yaşamamasmda görüyoruz. Millet ve milliyet mefhumlaruu anlamış vatandaşlarm küt
leleşmesi ancak bu mefhwnların halkçılık zihniyeti ile ineelmesi ve safiaşması sayesinde mümkün olur. Bu 
günün ıbir içtimal heyetinin yalnız kendisini bir millet olarak hissetınesi yeni zamanın iftirak hisleri uyandı
ran zararlı careyanlarına mukavemet için kafi gelmiyor. Bir vatan içinde menfaatler, mutlaka bazı vasıfların 
benzeyişi ve müşterekleşmesi iddiasından gidilerek sınıflaşmak yolu ile temin edilemez. Cümhuriyet Halk Fırk 
ası. tek vatandaşın olduğu kadar çalışma zümrelerinin hususi menfiı.atlerinin de devletin ve memleketin umu
mi menfaati çerçevesi içinde temin olunabileceğine kanidir. Bütün dünyada görülen misallere bakarsak sınıf
laşmak fikri insafsız, ilitiraslı ve taassuplu bir sınıf mücadelesini ve bu da vatandaşıann mütemadi çalışma
sım doğuruyor. Bu çalışma bir devletin yaşamasında ve tehlikelerden korunınasında en büyük kuvvet olan milli 
·birliği ve milliyet fikirlerini yavaş yavaş tahrip ediyor. Bu delkütemas milli kuvvetlerin beyhude yere israfına 
sebep oluyor. Bu sebeple biz sınıflaşmayı reddediyer ve bunun yerine milletçe kütleleşrnek fikrini müdafaa 
ediyoruz. 

1 
Programrrnızda ( kanunların önünde mutlak bir müsavat kabul eden hiç bir ferde. hiç bir aileye, hiç bir sınıfa, hiç 

bir cemaata imtiyaz tanımıyan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz. ) hükmü vardır. Bu tarifte sayı~ 
lan fert, aile ve cemaat'imtiyazlan bu gün filen kalmamıştır. Memleketin bu günkü umumi bünyesi de kimsenin 
böyle bir iddia dermeyan etmesine müsait değildir. Fakat memlekette bir sınıf şuuru uyandıracak tahrikat his
sediliyor. Bu tahrikat şimdilik siyasi, içtimal ve iktısadi şartları büsbütün başka memleketlerden gelen ser
pintiler halinde olmakla beraber biz bu zeminde uyanıkolmak lüzuınuna kaniiz. 

Fırkanın sınıf telakkisini reddeden prensibini programrrnızdan aynen okuyorum: (Türkiye Cümhuriyeti halkı
nı ayrı ayn sınıflardan mürekkep değil ve fakat ferdi ve içtimal hayat için iş .bölümü itibarile muhtelif mesai 
erbabma aynlmış bir camia telakki etımek esas prensiplerimizdendir. Küçük çiftçiler, küçük sanayi erbabı ve 
esnaf, arnele ve işçi, serbest meslek erbabı, sanayi erbabı, büyük arazi ve iş sahipleri ve tüccar Türk camia
sını teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunların her birinin çalışması diğerinin ve umumi camianın ha
yat ve saadeti için zaruridir . 

Fırkamızın bu prensiple istihdaf ettiği gaye sınıf mücadelesi yerine içtimal intizam ve tesanüt temin etmek 
ve biribirini nakzetmiyecek surette menfaatle'rde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler kabiliyet ve çalışma derece
aile mütenasip olur. ) 
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5 - KÜçük sanatlar erbabmı v~ esnafr müşküller ve zaflardan kurtarmak ve onları daha 
kuvvetli, emniyetli bir vaziyete koymak ve onlara kl'edi müesseseleri yaratmak düşündüğümüz 

esaslı noktalardandır. Küçük ve büyük sanayi, iptidai madde müstahsillerinin menfaatlerine de 
uygun himayeye nail olacaklardır. 

Milliyetçi Türk amelesi ve işçilerinin hayat ve baklarmı ve menfaatlerini göz önünde tutacağız. 
Say ile sermaye arasmda ahenk tesisi ve bir iş kanunu ile ihtiyaca kafi hükümlerin vaz'ı, 

Fırkanın mühim işleri arasında görülür. 
Sanayi ve Maadin bankasım hareketli bir sermaye ile teçhiz etmek asli düşüncelerimizdendir. 

6 - Memleketin inkişafrnda bütün t icaret faaliyetleri mühimdir. N ormal çalışan ve tek
niğe istinat eden sermaye sahipleri teşvik ve himayeye layıktır. 

7 - Harici ticaretimizin tanzimi başlıca işimizdir. Bu hususta ticaret erbabının faaliyetini 
semereli kılacağız. Milli mahsulat ve mamulatımızm revaçlarmı teshil, şöhretlerini muhafaza ve 
ihraçlarını temin tedbirlerile yakından alakadar ola c ağız. 

8 - Vatan servet menbaları olan ormanları ve madenieri işletmek ve bu suretle istikbalimizi 
açmak ve aydınlatmak için yapılabilecek olan her tedbire tevessül olunacaktır. 

9 - N afıa işlerimiz, her şubesinde, arneli ve verimli bir tatbik programma tevfikan takip 
olunacaktır. Bu işlerden büyük .feyiz ve kuvvet vasıtası olan demiı·yolu inşaatına devam edeceğiz. 

Fırkamız kendi hüyviyetini tarif eden halkçılık vasfında demokratlık manasını da görmektedir. Fırka 
programının amme haklarl1\ı kaydeden kısmında şu satırlar vardır: 

(Vatandaşlara teşkilatı esasiye kanununun verdiği ferdi ve içtimai hürriyet, müsavat, masuniyet ve mülkiyet 
haklarını mahfuz bulundurmak fırkamızca ehemmiyetli esaslardandır.) 

Vicdan, düşünmek, söylemek, yazmak, seyahat, akit, çalışmak, ticaret yapmak. mülkiyet; tasarruf, içtima, 
cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri, ve şahıs masuniyetleri can, mal, ırz, mesken masuniyetleri Frrkamızm hür
met ettiği esaslardır. Fakat vatandaşlar bütün bu hürriyetleri kullanırken Devlet otoritesinin rnahfuz kal
ınası ve başkalarının hürriyetleri hududunun aşılm11-ması Fırkamız için mühim bir dikkat noktası teşkil eder. Pro
gramımızın halkçılıktan bahseden maddesinin başında bu fikir şu yolda ifade olunmuştur: 

(İrade ve hakimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin devletin vatandaşa ve vatandaşın 
devlete karşılıklr vazifelerinin hakkile ifasım tanzim yolunda kullanılması Fırkaca büyük esastır.) 

Vatandaşiara devlet müesseselerine hürmet etmeleri lüzumu ve devlet otoritesinin ehemmiyeti hakkında Fır
ka programının diğer taraflarında yazılı olan iki noktayı da bu münasebetle aynen o kumayı faydalı addederirn: 

(Türk milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türkiye devletine hürmet etmek ve ettirmek hassası 
bir vazife olarak telkin olunur.) 

(Bütün inkılap neticelel'ini, vatandaşların tam emniyetini ve milli nizarn ve inzibatı dahili ve adli teşkilat 
ve kanunları ile koruyan ve hiç bir hadise veya tesir önünde saraılınıyan bir hükumet otoritesi kurmak ve iş
letmek işlerimizin temeli dir.) 

Devletçilik: 
Vazifesi, dahilde emniyet ve asayişi temin ve ecnebi devletlerle münasebetleri tanzim etmekten ve nihayet 

vatan müdafaasını hazırlamaktan ibaret olan basit devlet telakkisi çoktan tarihe karı~mıştır. Gittikçe nevileri 
artan beşeri ihtiyaçlar, gittikçe çoğalan· ve büyüyen sınai müesseseler, toprak istihııalatmın çoğalması, ne
vilenmesi, umumileşmesi, nakil vasıtalarının büyümesi, süratlenınesi ve ticaret teşebbüslerinin kıtaları, bah
rimuhitleri aşan dünyaşümul bir azarnet alması ve bilhassa bütün dünyanın yeni ve muğlak İktısat vaziyeti iktı
sadi faaliyetlere girift ve ·birbirine bağlı bir mahiyet vermiştir. 

Bu yeni vaziyette bir milletin başka milletlerle iktısadi münasebetlel'ini tanzi•m etmek büyük ve mühim bir 
mesele olduğu gibi vatan hudutları içindeki· yaşayışm şartlarını, kazanmanın yollarını kurmak ta büyük bil
gili ve dikkatli bir çalışmayı istilzam ediyor. Fertlefi veyahut şirketleri bu muğlak ve teferruath çalışmanın 
yegane unsuru olarak görmek, bu işlerde devlete faaliyet hissesi ayırmamak' ve hatta icabında devletin tan
zim ve müdahale hakkını tanımamak liberal :mesleğin artık dünyanın her tarafında hatırası kitaplarda kalan 
prensiplerinden ibarettir. 

Devletçilik vasfını yeni programında tebarüz ettirmiş olan Cümhuriyet Halk Fırkası dünyanın yeni telakki-
lerine tetabuk ettiği kadar bilhassa memleketimizin husus! icaplarına da uyan bir zihniyeti kabul etmiş olu
yor. Programımızın bu ımefhumu tarif eden maddesinde, memleketin bütün istihsal membalarını ve vasıtala
rını devletleştiren. serbest ticaret ve mülkiyet haklarını tanımıyan serbest seımıayenin çalışmasına müsaade et
miyen ve bütün iktısat faaliyetlerini benimsiyen aşırı devletçilik fikirlerine yol açmıyacak bir vuzuh vardır. 
Maddenin metnini okuyorum: 

(Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutınakla beraber, mümkün olduğ·u kadar az zaman içinde milleti refaha ve 
ııneınleketi mamuriyete iriştirrnek için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde - bil
hassa iktısadi sahada - devleti filen alakadar etmek mühim esaslarrmızdandır.) 

Maddede bahsedilen fili alaka tabirini yanlış anlamamak için prograımın başka bir tarafındaki şu maddeyi 
de okuyalım: 

(Memleketin inkişafında bütün ticaret faaliyetleri mühimdir.) 
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Limanlar inşaatına münasip zamanlarda başlamak lüzumu göz önünde tutulacaktır. 

Vilayet şoseleri üzerinde çalışınakla beraber memleketi bağlıyan iyi ve fenni köprülere ve şose 

şebekesine kavuşmak için aıneli bir program tatbik olunacaktır. 
1ktısadi maksatlara vefa edecek bir büyük su işi idealimizdir. Küçük su işleriınizi başarmak 

ilk hedeflerimizdendir. 

10 - Kara, deniz, hava nakliyeciliğinin tanzim ve inkişafma çalışacağız. 

ll - Hayvancılığın teşvikına ve hayvanlarrmrzın ıslahına ve çoğaltılmasına çalışrla.caktm 

12 Balıkçılığa ve süngerciliğe eheınmiyet vereceğiz . 

13 1ktrsadi mülahazalarrmızda herhangi vekalet ve makamlara taalh1k eden bütün devlet 

işlerinin, milli iktisat noktai nazarından, mutlak karlı ve faydalı olması kaidesini uınumiyetle 

esas tutarrz. Eskiden kalmış kanunlarm ve usullerin zamanla bu noktadan ıslahına eheınıniyet ve

riyoruz. 

Dördüncü kısım 

Maliye 

1 - Frrkaınızca devamlı ve hakiki tevazüne müstenit bütçe :l'ikri maliyede esastır. 

Bu tariflerden pek eyi anlaşılır ki biz ticaret faaliyetlerini serbest tutmakla ve fertlerin çalışması için sahayı 
açık bulundurmakla beraber yapılması Hizım olan işlerden şahsi teşebbüslerin başaranuyacaklarını veyahut şahsi 
teşebbüse ıbrrakmakta zarar tasavvur ettiklerimizi devlete yaptırmak yolunu takip ediyoruz. Bununla beraber 
fertlerin ve şirketlerin yapabilecekleri işlerde onların semereli ve muvaffak olarak çalışabilecekleri şeraiti tan
zim etmeği de devletin vazifesi sayıyoruz. Programımızın İktısat kısmında hakim olan devletçilik ruhu bütün 
bu noktai nazariarı tesbit ediyor. 

Mesela, serbest bir ticaret sahası olarak bırakılmış olan sigorta işleri ve kredi meselelerile ihtiyacın talep 
ettiği ehemmiyetle iştigal edeceğimizi söyliyoruz. Ve yine mesela harici ticaretin tanıiminden bahsederken milli. 
mahsulat ve mamulatrmızm revaçiarını teshil ve şöhretlerini muhafaza tedbirleri ile yakından alakadar olaca
ğımızı ifade ediyoruz. Bununla harici ticareti·mizi tahrip eden bir hastalık halindeki tağşiş işlerile mücadele 
edeceğimizi ve çalışmalarmda serbest olan ihracat taeirierine milli mallarrmızı kıymetiendirecek temizlerneğe 
ve tasnife mecbur tutacağrmızı söylemiş oluyoruz. 

Küçük ve büyük sanayii himayeden bahseden prog-ram maddesi bu himayeyi ve teşviki iptidai madde müs
tahsillerinin menfaatlerine uyğun olmak şartına bağlıyor. Mesela zeytin yağlarrmıza hariçte müşteri ararken 
sanayiin teşviki narnma ne bati yağ çıkarılan iptidai maddeleri gümrüksüz sokmakta elbette isabet olmaz. İpekli 
mensücat sanayiini himaye için memlekete ucuz tarifeli gümrükle ham ipek sokmak ta tabii ipek müstahsille
rini müteessir eder. Bu vaziyetlerde devletçiliğin rolü barizdir. Kara, deniz ve hava nakliyeciliğini ve nakli
ye tarifelerini tanzim etmek te devletçilik mefhumuna giren vazifelerdir. 

Alelfunum devletçilik aleyhinde söylenen fikirlerden biri de devlet müdahalesinin eyi kazanınanın lüzumlu 
bir arnili olan serbest çalışınağı tazyik ettiğidir .. Fakat bu mütaleanm karşısında da lüzumlu yerinde devlet 
müdahalesi olmadığı zaman diğer harici şartların hem kazanmak istiyenleri, hem de memleketin bütün haya
tını tazyik edeceği mütaleası wrdır. Fırkamız iktısat siyasetinde devleti yapıcı ve idare edici olduğu kadar 
tanzim edici .bir birlik unsuru olarak kabul ediyor. Bir siyasi fırkanın yapılması elzem inşa ve imar işlerini 
ihmal etmesi ve iktısadi faaliyetlerin tanziminde mesuliyet almaması kolay ve mesuliyetsiz bir günlük siyaset 
olur. Fakat biz, geçmiş zaman hesapiarım tasfiye yolunda çekilen sıkıntılara rağmen günün işlerini tanzim 
ederken ayni zamanda vatana şevketli bir istikbal hazırlıyabilmek için devletçilik yükünün mesuliyetli ağırlığı 
altına girmekte asaJet ve isabet görüyoruz. Yeni programda Fırkanln, yapılan demiryollarrmızı büyük feyiz 
ve kuvvet vasıtası olarak tarif etmesi ve demiryolu yapmak politikasında israr eylemesi bu yüksek hissin teza-
hürüdür. · · 

Hiç .bir iktısadi işte her zaman herkesi ayni derecede memnun edecek bir yol bulunmaz. Fakat biz bu fikir
de yüksek derecesine iman ettiğimiz milli aklİ selime ve nefse itimat hislerimize güveniyoruz. 

, 
, " 

Devletçilik bahsinin Cüınhuriyet Halk Fırkası programındaki iktisadi prensiplerle irtibatr olduğunu kaydet
miştik. Bu münasebetle iktısat fikirlerimizden evvelce söylemediklerimizi de bulasa olarak bu bahse eklemek 
doğru olacaktır. 

Ticaret ve sermaye 

Fırıkamız serbest ticaı·etin ve nor.ınal çalışan sermayenin dostudur. Ezici ve gayrimeşru istismarcr' sermaye
nin düşma'nıyız. Memleketin inkişafı için bütün ticaret faaliyetlerinin ehemmiyetini kaydeden programımız şu 
şartı ilave ediyor: 

(Normal çalışan ve tekniğe istinat eden sermaye sahipleri teşvik ve himayeye layıktırlar.) 
Normal çalışmak ve tekniğe istinat etmek tedbirlerini izaha değerli buluyorum! Muharebeler devrini takip 

eden senelerde bir çok müteşebbisler az zamanda milyoner olmak ihtirası ile hareket etmişlerdir. Bu gayri· 
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2 - Vergi matrahlarını mümkün olduğu kadar safi irat esaslarına irca hedefimiz olmakili 

beraber mevcut vergi kanunlarnnızı arneli ve tatbiki bir itina ile ve milletin tediye kabiliyetini 
istihfaf etmiyen bir zihniyetle tekamül ettirmek hususundaki mesaiye devam olunacaktır. 

3 - Gümrük tarifelerini ve muamelelerini milletin iktısadi menfaatlerine daha uygun şe

killere koymağa çalışmak cheınıniyet verdiğimiz hususlardandır. 

Beşinci kısım 

Milli talim ve terbiye 

1 - Milli talim ve terbiyede esas düsturlarımız şunlardır: 
A) Maarif siyasetimizde temel taşı, cehlin izalesidir. Maarifimizde her gün nisbeten daha fazla 

çocuk ve vatandaş okutacak ve yetiştirecek bir program takip olunacaktır. 
B) Kuvvetli cümhuriyetçi, milliyetçi ve laik vatandaş yetiştirmek tahsilin her derecesi ıçın 

mecburi ihtima.m noktasıdrr. Türk milletine, Türkiye Büyük Millet Me~lisine ve Türkiye 'Devletine 
hürmet etmek ve ettirmek hassa.sı bir vazife olarak telkin olunur. 

C) Fikri olduğu gibi bedeni in işafa d~ ehemmiyet vermek ve bilhassa seciyeyi milli derin tari
hiınİzin ilham ettiği yüksek derec lere çıkarmak büyük emeldir. 

Ç) Terbiye ve tedristc takip e ilen usul, bilgiyi vatandaş için maddi hayatta muvaffak olmayı 

tabii teşebbüslerin bir çoğu yıkılmış v müteşebbisler sahneden çekilmiş olmakla beraber nonnal ticaretin meşru 
ve muayyen kirı ile iktifa etmek dür 'stlüğü ve tabiiliği henüz tamamen avdet etmiş değildir. Hakiki temi
nat karşılığı olmaksızın kredi bulmak · kanlarını büsbütün ortadan kaldırmak bu yaranın tedavisi için esaslı 
tedbirlerden biri olacaktır. 

Ayni devrin ticaret teşebbüs1erinin bir çoğunda ticaret tekniğinin basit kaidelerine bile riayet edilmediğini 
görüyoruz. Kir hesa:bı için yalnız al m ve satım fiatları arasındaki farka bakan aınorti, faiz, vergi, ücret
ler, kira, nakliye sigorta gil;>i mali et fiatına tesirli bir çok imiileri hiç düşünmiyen tacirler az değildir . 

. Ziraat sanayi ve hatta inşaat sahiple:rınde de bu yanlış gidişin tahribine kurban olanlar her yerde görülüyor. 
Dertlerini gizliyen betbaht hastalar g~~i hesap ve kitaplarını saklıyarak gayrimeşru bir itibar temini için her 
kesi ve kendilerini aldatan ve nihay t çöken bir nevi gizli ticaret musaplan da vardır. 

Bütün bunlar yakılıl'ken kendileri! beraber diğerlerini de sürükliyorlar., · Ve nihayet piyasalarımıza elemli 
bir emniyetsizlik hakim oluyor. Fır amız bu :dhniyetlerle mücadeleyi lüzumlu görmektedir. 

Arnele ve işçiler : 
Ticaret ve semıayenin bu serbest aliyetinden bahsettikten sonra iş zümreleri arasında ahenk esasını güden 

fırkamızın arnele ve işçiler için düşü düklerini de söylemek lazımdır. Milliyet fikrine sadık Türk arnele ve işçi
lerin hayat ve haklarını ve menfaa erini göz önünde tutacağız. Bunların çalıştıkları sennaye müesseseleri 
tarafından sıhhat1erinin korunması, akım ve tedavileri hıfzıssıhha kanununa geçirilmiştir. Aınele sigortaları 
tanzim olunacaktır. Arnele mıntakal rrnda kadın işçilerin çalıştıkları esnada çocuklarına bakacak müesseseler 
yaptınlmasına ve .bunların arttırılın sına çahşılacaktır. Say ile sermaye arasında ahenk tesisi ve bir iş kanunu 
ile ihtiyaca kafi hükümlerin vazı fırk mrzın mühim işleri arasındadır. 

Kooperatifçilik ve çi.ftçiler : 
Fırka programmın dikkate değeri bir tarafı da pooperatifçiliğin yeni prensipleriıniz arasında nıühim bir 

yer almış olmasıdır. Programda kr di ve istihsal kooperatiflerinden bahis vardır. İstihlak kooperatifleri şim
dilik prensipler arasma alınmamış e bunun revacı hususi teşebbüslere tel'kedilmiştir. Kooperatifçilikte takip 
edilen bu sıra dünyanın normal koo eratif tellikkilerine de uygundur. Zirai kredi kooperatiflerinden müstahsil 
küçük çiftçiler lehine büyük neticele umuyoruz. Bunların çoğalması çiftçiyi kendi kredi ihtiyacını kendi tasar
rufları serneresinden ucuz faizle ve olaylıkla teınin etmek faidesine kavuşturacaktır. Bundan başka zirai 
kredi kooperatifleri sayesinde milli ir sermaye toplanmış. toprak mahsullerinin maliyet fiatını yüksek bir 
dereceye çıkaran gayrimeşru faizcil k ile mücadele edilmiş olacaktır. İstilisal kooperatifleri bir taraftan müs
tahsilleıı.in yalnız istihsal için ihtiya ı olan vasıtaları tüccar vasıtasile olmaksızın tedarik edecek ve diğer 
taraftan zirai mahsulleri ekseriya zun bir zincir halinde kademelenen mutavassıtların delaleti olmadan sata
caktır. ıBu suretle müstahsil mahsul 'nün istihlak piyasasında veya ihraç iskelesindeki fiatından azami istifade 
edecektir. 

Bu iki cins kooperatifin tekamülü ve nihayet birlikler halinde teşriki mesaisi Türkiye nüfusunun üçte ikisini 
teşkil eden toprak müstahsillerine mahsullerini ucuza mal etmek ve fazla karla satınak gibi mühim faideler 
temin eyliyecektir. 

Kooperatifç.ilik fikrinin revacını serbest ticaret fikrile tearuz halinde görenler vardır. İstihsal ve satış koo
peratiflerinin çoğalması ve umumi şmesi gerçi tüccarların müstahsillerin menfaati aleyhine fazla kazanç yap
maları yolunu kapar. Fakat unu amak icap eder ki, bütün dünyada kooperatifierin bir asra yaklaşan uzun 
bir ömrü olmasına rağmen asıl bü · k ticaret inkişafı da bu son asır içinde vuku bulmuştur. Şu halde koopera
tifçilik ticareti büsbütün ortadan Idırmak değil belki onu meşru bir kir ile iktifaya sevketmek ve memleket
te yetiştirilen mühim maddelerin ge 'receği faldeyi yetiştiren ile memleket haricinde satan arasmda makul bir 
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temin eden bir cihaz haline getirmektir. 
D) Terbiye her türiii hurafeden ve yabancı fikirlerden uzak, üstün, milli ve vatanperver ol

malıdır. 

E) Her tahsil ve terbiye müessesesinde talebeı1in tcşebbüs kabiliyetini kırmamaya şefkat ve 
nüvazişlc itina etmekle beraber onları hayatta kusurlu olmaktan vikaye için ciddi bir intizam ve 
inzibata ve samimi ahlak telakkisine alıştırmak ınühim olduğu kanaatindeyiz. 

F) Fırkamız, vatandaşların, Türkün derin tarihini bilmesine favkalade cheınıniyet verir. Bu bilgi 
Türkün ~abiliyet ve kudretini , nefsine itimat hisleı· ini ve milli varirk için zaı·ar verecek her cere
yan önünde yıkılmaz mukavemcti11i besiiyen mukaddes bir eevherdir. 

2 - Mektepler hakkında ba.5lıca fikirlerimiz: 

A) Şehirlerde, köylerde veya köyler romtakasmda vaziyet ve ihtiyaca göre gündüzlük ve yatı ilk 
mektepleri, muntazam bir tatbik programı altmda,artfırılaeaktır. Köy mekteplerinde sıhhat, yaşayış 

ve ınıntakası ile münasebeti olan ziraat ve sanat fikirleri verilecektir. 

B) Meslek ve sanat mektepleri memleketin ihtiyaerna yetişecek derecede arttırılacak ve lüzum
lu kurslar açılacaktır. 

C) Her vilayet merkezinde w• oıta tahsili memlekete yaymuk esası gözetilerek icap eden kaza
lar ınıntakalarmda orta mektep bulundurmak lüzumuna kaniiz. Orta mekteplerden uzak muhitler
deki vatan çocuklarının huzur ve emniyetle istifadelerini temin iı:iıı talebeyi ge~e ücretle yatıra-

nisbette taksim etmek gayesine hizmet eder. İstilisal ve satış kooperatiflerinin büyük ihracat işlerini bizzat 
idare edecek kemale gelmeleri için uzun zamanlara ihtiyaç vardır. Bu takdirde de bu günkü ihracat ticaretine 
konan semıayeler yine kooperatİf dışmda kalacak müstahsillerin malları üzerinde çalışır. Bu sermayeterin di
ğer ticaret sahasında işlemesi veyahut satış kooperatiflerinin mühtaç olduğu krediyi temin yolunda meşru bir 
faiz ve kar ile çalışması kabildir. 

Bundan başka memleketin pek çok işlerinde kendine çalışma sahası bulacak olan sermayenin en nihayet 
kendisine zirai ve sınai istihsal sahalarmda karlı işler bulacağı da tabiidir. 

Fırkanın takip ettiği devletçilik mefhumunun yanında · kooperatiflerden de bahsedilmesi bazı suitefehhümle
re yol açmıştır. Bu fikirleri tashih için Fır.kamızm tasavvur ettiği kooperatifçiliği tarif ettiğimiz çerçeve için
de mütalea etmek kafidir. Her iktısadi faaliyeti yalnız devletin iştigali salıasma alan ve kooperatİf zihniyetin
de kollekitivizme giden yollarla Fırkamızın hiç bir alakası yok-tur. Zaten milliyetçi, milkiyetçi ve aileci bir te~ 
şek.kül olan Fırkamızm umumi evsafı bu telakkiye müsait olmamak lazımgelir. 

Kredi: 
Kredi meselesi Fırka programımızda geniş bir zemin işgal ediyor. Milli krediyi temin edecek sermayenin 

milli çalışma ile kazanılmış ve biriktirilmiş olması programda mühim bir esastır. Milli tasarruf cemiyetinin 
burada takdir ile kayde layik gördüğüm telkinleri ve milli bankal.armuzın teşvik ve teşebbüsleri neticesinde son 
bir iki sene zarfında halkın biriktirdiği paralar mühim bir yekuna baliğ olmuştur. 

Küçük sanayi erbabına da teşmili ka·bil olan zirai kredi kooperatifi tipinin milli tasarrufa hizmet noktasından 
da ehemmiyeti çoktur. Alelumum kredi işlerinin ucuzluk ve kolaylıkla temini programda yer tutuyor. 

Ziraat ,~ankası zirai kredi kooperatiflerinin ana bankası olmakla beraber bir taraftan da büyük çiftçilere ipo. 
tek mukalıili kredi açrnakta devam edecektir. Bankanın idare şeklini kuvvetlendirrnek ve sermayesini arttırmak 
Fırkanın esaslı çalışma mevzuudur. Küçük sanat erbabı ve esnaf kredisi için çalışılıyor ve çahşılac~ktır. 
Bahkçılık ve süngercilik için kredi ihtiyacı vardır. Fırka Sanayi ve maadin bankasının bir çok icaplarm tesiri 
altında iba:zı müesseselerin iştirak hislerine veya işletil melerine bağlı bulunan sermayesini sermayeler hakkın
daki umumi prensibirnize uyacak tarzda hareketli bir hale getirmeği derpiş etmiştir. Banka şimdiden bu 
yolda çalışıyor. Memlekette ticaret için kısa vadeli bol kredi vardır. Emlak kredisi hakkındaki noktai na~aı:ı
ınız al.eHlmwn krediyi ucuzlatmak yolundaki prensibin zikri ile ifade edilmiş olur. 

V atanın istisınarı : 
Vatanı vatan için istismar etmek Cüınhuriyet Halk Fırkasının büyük gayesidir. Bunun için ormanlan, ma

denleri işletmek çok ve eyi hayvan yetiştirmek memlekete milyonlar kazandıracak olan deniz mahsullerinden, 
balıkçılık, ve süngercilikten istifade etmek başlıca fırka prensipleridir. Fırka programı bu faaliyetleri hem 
en mühim prensipleriıınizden birisi olan tediye mu-vazenesini düzeltecek ve hatta lehimize çevirecek bir kıy
mette görüyor, hem de daha geniş olmak ihtiyacında bulunan senelik varidat bütçemize bu yoldan kuvvetli 
yardonlar umuyor. 

Laiklik: 
Din telakkilerinin memleket işlerinin tanziminde tesiri haiz olması yüzünden bir çok devletler gibi Türkiye 

de uzun asırlar pek çok zararlar görmüştür. Bu sebeple vatanımızm maziden kalma büyük dertleri tedavi olu
nurken ilk alman inkılap .tedbirleri arasmda din ile dünya işlerini biribirinden ayırınağa Fırkamız büyük ehem
miyet vermiştir. Bu gün Türkiyede din tel8kkisi her tek vatandaşın kendine ait vicdanİ ve şahsi bir mesele 
halindedir. 
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cak teşkilat yapnuya çalışacaktır. Bu mekteplerde nuntakalarile münasebeti olan mesleki malfunat 
verilmesine itina olunacaktır. 

Ç) Liselerimizi yüksek tahsile tam kabiliyetli talebe yetiştirecek surette her noktai nazardan 
takviye ve ikmal edeceğiz. 

D.) Darülfünun·· ıslah ve tens.ik edilerek lazım olan dereceye yükseltilecektir. Yüksek mek
teplerimiz kendilerinden beklenen neticeleri verebilecek mükemmeliyete getirilecektir. 

3 - Çtüzel sanatlere, bilhassa musikiye, iukıHl.bımızın yüksek tecellisi ile mütenasip bir surette 
ehemmiyet vereceğiz. 

4 - Müzelerin ve umuruiyetle eski eserlerin itina ile tasniflerine ve icap edenlerin yerlerinde 
eyi muhafazalarına itina olunacaktır . 

5 - Türk dilinin milli, mükemmel ve mazbut bir dil haline gelmesi hakkındaki ciddi teşcbbüse 

devam olunacaktır. 

6 - Kitap, neşriyat ve kütüphane işleri Fırka için mühimdir. 

7 - Fırkanuz, Türk vatandaşlarının vüeude getirmiş oldukları ve getirecekleri bütün spor teşek
küllerini milletin kuvvetli ve iradeli tutulması noktasrndan fevkalade mühim addeder; bu teşekkül
leri idame ,ve himaye eylerneyi vazife bilir. 

Altıncı kısım 

!çtimai hayat ve umumi sıhhat 

1 - Türk içtimai hayatında ailenin mahfuziyeti esastır. 

2 - Nüfusumuzu arttıracak tedbirleri ehemmiyetle takip edeceğiz. 

, Laiklik asla dinsiz olmak veyahut dinsiz olmağı isternek demek değildir. Türkiyede herkesin istediği gibi 
ibadetini yapması teşkilatı esasiye kanununun teyit kuvveti altındadır. Kendi zati inanışına göre dindar olan 
bir vatandaş bu vicdani kanaatine sadakatre bağlı kalınakla beraber samimi surette laik olabilir. 

Fırkamızın laiklik vasfı programda şöyle tarif edilmiştir: 
(Frrka, devlet idaresinde bütün kanunların, nizarnların ve usullerin ilim ve fenlerin muasır medeniyete te

min ettiği esas ve şekillere ve dünya ihtiyaçlanna göre yapılmasım ve tatbik edilmesini prensip ka;bul eder. 
Din teliık,kisi vicdani olduğundan Fırka, din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayn tut

roağı milletimizin muasır terakkide başlıca muvaffakiyet arnili görür.) 
Dini menkulatı hayata hakim kılan medreselerin ve şeriat kaidelerile dünya meseleleri hakkında hüküm

ler veren şeri malıkernelerin kaldırılması, hurafeden uzak muasır mektep tahsilinin yeni nesle tatbiki memleke
tin hakiki kurtuluşunu temin etmiştir. Bu ·sayede Türkiyenin medeni siması bir çok Avrupa devletlerinin üs
tünde mümtaz bir asaletle parlamaktadır. Fırka bu vasfmı en haklı bir kıskançlıkla muhafaza eder .. 

!nkilapçılık 

Vatanın bu günkü tam kurtuluşunu ve milletin şerefli bir içtimai heyet olarak isti~bale gidişini inkrlap se
merelerine medyunuz. İstila ordularının memleketten kovulmasma hatta muahedelerle kazanılan istiklalin 
mahfuz kalmasına rağmen inkilabı tahakkuk ettirilmemiş bir Türkiyenin yaşaması ve kurtul
ması mümkün olamazdı. İnkilabın en büyük ve en kıymetli eseri cümhuriyettir. Fakat bu bü
yük eserin yanmda yeni medeni kanunun ve adli kanuniann yapılması, şeri mahkeme
lerin, medreselerin kaldınlması, tek mahkeme ve tek mektep usullerinin ·konması, dervişliğin menedilmesi 
tekke ve türbelerin kapatılması, şapka giyilmesi ve nihayet Türk harflerinin kabul olunması, hiç biri ötekinden 
ehemmiyetsiz olmıyan ve her biri diğerini tamamlıyan bir sıra inkılap semereleridir. (Fırkarmz milletimizin 
bir çok fedakarlıklarla yaptığı bü•tün bu inkılaplardan doğan ve inkişaf eden prensipiere sadık kalınağı ve onlan 
müdafaa etmeği esas tutar.) 

Son söz 
Bu günkü konferansıında programımızın esaslarını ve Fırkanın ana vasıflarınr ve bunlarla beraber iktısat 

prensiplerimizin bulasasını aniatmağa çalıştım. Bu esaslerı söylerken programın diğer kısımlan hakkında 
da münasebet düştükçe kısa izahllit verdim. Bu kısımlar okumakla da anlaşılacak mahiyettedir. Bu maksadi 
temin için bu gün konferansımı dinlemek zahmetini ihtiyar eden muhterem zevata Fırka programları dağıtıl
mıştır. 

Son söz olarak prograrmmızın esas kısımlan hakkındaki konferansrn faidesini şümullendirmek için fikirleri 
bizim fikirlerimize uymıyanlar da dahil olduğu halde bu salonda hazır bulunanlan bashihale davet ediyorum ve 
sözlerimi ·bitiriyorum. Kısa bir fasıladan sonra bu yolda denneyan olunacak fikirleri dinlerneğe ve cevaplanru 
arzetrneğe arnade bulunacağım. 
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3 - Fırka çocuk hayatile sureti mahsusada alakadardır. Doğum evlerinin arttırılınasma çalışa

caktır. Arnele ınıntakalarmda kadın işçilerin çalıştıkları esnada çocuklarına bakacak müesseseler 
yaptırılmasına ve bunların arttırılınasına devam 0lunacaktır. 

4 - Kimsesiz çc;>cuklar, yardıma muhtaç ihtiyarlar ve maluller milletin vesayet ve himayesi al
tındadır. 

5 - Sıhhat işleri Fırkamızca hususi bir ehemmiyeti haizdir. Bu husustaki mesai umumi ihtiyaçla 
mütenasip ve devamlı bir surette tevsi olunacaktır. 

6 - Sıtma, verem, frengi , trahom vesair sari hastalıklarla mücadele tedbirlerini genişletrneğe 

devam edeceğiz. 

Yedinci kısmı 

Dahili, adli, harici siyaset. memurlar, serbest meslek erbabı 

ı - Bütün iııkılap neticeleriııi, vatandaşların tam emniyetini ve milli nizarn ve inzibatı dahili ve 
adli teşkilat ve kanunlarile koruyan ve hiç bir hadise veya tesir önünde sarsılmıyan ·bir hükumet 
otoritesi kurmak ve işletmek işlerimizin temelidir. : - j ·· : - • : ı>- 1 '"' 

' ·-· 
2 - Adliyede malıkernelerin teşkili kanununu; halkın ihtiyacına ve memleketin menfaatine en 

uygun gelecek surette tedvin ve ikmal edeceğiz. 
Teminatı ihtiva eden basit, ameli ve seri muhakeme usullerini genişleteceğiz. 
İcra ve tebliğ işlerinde matlup neticeleri seri ve kolay olarak temin edecek tedbirler alacağız. 
Mevkufları, mahpusları ayırınağa ve hapishaneleri birer ıslah yeri haline getirıheğe çalışacağız. 

3 - Yurtta sulh ve cihanda sulh, başlıca prensiplerimizdendir. 

4 - Milletin yüksek menfaatlerini daima göz önünde tutarak bütün dikkat ve himmetlerile 
vazifelerine hayatlarını hasreden memurlar, her türlü huzur ve refaha layıktırlar. 

5 - Memur olmıyan serbest meslek erbabının milli Türk mcvcudiycti için lüzumlu ve faydalı 
olan hizmetleri, fırkanın takdir gözü önünde tutulur. Kabiliyetleri ve hizmetleri karşılığını gör
meleri için faaliyetleri sahasım açık ve emin bulundurmak vazifelerimizdendir. 

Sekizinci kısım 

V atan müdafaası 

ı - Vatan müdafaası milli vazifelerin en mukaddesidir. Fırka, askerliğin umum vatandaşıara 
istisnasız tatbikı esasını kabul etmiştir. Türk oı·dusu her türlü siyasi mülahaza ve tesirierin üstün
dedir. Ordunun, kendisine verilen yüksek vazifeyi her an muvaffakiyetle ifa edebilecek kudreti haiz 
ve asrın tekemmüllerine uygun vasıtalarla mücehhez olmasma ehemmiyet veririz. 

2 - Devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan ve milli mefkureyi, milli varlığı ve in
kılabı kollayan ve koruyan cümhuriyet ordusunun ve onun fedakar ve kıymetli mensuplarının da
ima hürmet ve şeref mevkiinde tutulmasına sureti mahsusada itina ederiz. 
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C - Nizanıname 

[Büyük kongr{min 17 mayıs 1931 içtimaında kabul edilmiştir] 

Esaslar 

1 - Cünıhuriyet halk fır·kası, cemiyetler kanununa göre kurulum~, programmdaki esaslar üze
rinde çalışan siyasi bir ceıniyettir. rıı·erkezi Ankaradadır. 

2- Cümhuriyet halk fırkasının daimi umumi reisi. Fırkayı kuran GAZİ MUSTAFA KEMAJ...~ 
Hazretl€ridir. 

3 - Fırkaya m-ensup vatandaşlar karşılıklı samimiyet, itinıat ve arkadaşlık duygularile birbiri
ne bağlı bir kütle teşkil ederler. 

Fırka mensupları fırkanm progTaınını , prensipienini bilecek, onları müdafaa edecektir. 

4- Prensipleriınizi, usanmaksızm, bütün vatandaşiara her vesile ve fırsatla söylemek ve anlat
mak fırka te.~kilat ve mensuplarının ınühiın vazifesidir. 

5 - ~ırka, memlekette muhtelif ınaksatlarlıı vücutlanmış olan hayırlr ve faydalı teşebbüslerin 
ve te.~ekküllcrin hayırhahıdır. 

6 - Fırka henüz siyasi me.~guliyet çağına gelmemiş olan bütün Türk gençlerini fırkanm tabii 
namzedi sayar, 

Dirinci kısım 

Fırkaya kabul edilme 

7 __!_ Cümhuriyet halk fırkasma: 
A) On sekiz yaşmı •bitiren, 
B) Halkça fena tanınmamu;ı olan, 
C) Ağır ·hapis veya bu derece bir ceza ilc veya şeref ve haysiyet~ ıkıran bir suç yüzünden hapis ce

zası ile mahkum olmamış bulunan ve mahcur olmıyan, 
Ç) Mjlli mücadeleye alcyhtar bir vaziyet almamış ve bu gibi taazzilere dahil olmamış olan ve si

yasi seeiyeleri itibarile menfi bir ruh taşımanıış oldukları mütebariz bulunan her Türk vatandaş, 

türkçe konuşmakta bulunmuş, Türk kültürünü ıve fırka.nın bütün urodelerini benimsemiş ise, girebilir. 

8 - Cüınhuriyet halk fırkasma girmek isti'yen her vatandaş, fırkada yazılı iki arkadaş tarafından 
bulunduğu yerin ocağma ta~dim ve lüzumlu vasıfları haiz olduğu il~ve edilir ve kendisi de fırka 
esaslarile progranı •ve nizaınnamesini kabul ettiğine ·ve hükümlerinden aynlnuyacağına dair ocağa 
bir taahhüt kağıdı verir. 

9 - Bir ocak heyetinin böyle bir istek üzerine verdiği karar kaza idare heyetinin tasdikı ile tc
keınınül eder ve bu muamele en çok iki ay içinde bitirilir ve alakadarıara bildirilir. 

10 - Fırka mensupları fırkaya az veya çok biı· yardım parası verirler. Ayd.a veya altı ayda veya 
on iki ayda ,bir ödenmek şartilc frrkaya ne kadar yardmı parası vereceklerini kendileri tayin ve tes-· 
bit ederek, bulundukları yerin ocak heyetine bir taahhüt kağıdı ile bildirirler. 

Ödeme makbuz mukabilinde yapılır. 
Taahhüdü yapmamak, siyasi meYcudiyetin esası olan fırka ra'brtasına karşı saygısızlık sayılır. 
Bir keı·e yapılan yardım taa·hhüdü miktarı üstünden bir sene geçmeden değiştirilemez. 
Azanın taahhüt edecekleri miktardan fazla tcdiyeleri ayrı ınakbuzla krubnl oluhur. 

ll- Bir yerden başka bil' yere giden Fırka azasr, mensup olduğu heyetten Fu·ka azası olduğunu 
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ve taahhütlerini yaptrgını bildiren hiı· kağıt alu ve bunu gittiği yerdeki heyete gÖsterir i bu 
suretle kaydi oraya geçirilir. 

İkinci kısım 

Fa·kıı teşkilatı 

12- Fırka teşkilatı, baf;!rnda, merkezde umtuni reis bulunmak, vilayetlerde ocaklardan başlamak 
ilzere, şunlardan vücut bulur: 

a) Umumi reislik1 

b) Umumi re isli k divant, 
c) Büyük kongre ve umumi idare heyeti , 
ç) Vilayet, kaza, naıhiye , ocak idare heyetleri ve kongreleri , 
d) Fırka grupu, 
e) Fırka divanr, '·~' · -- -- · · -- : "; 

13 - Teşkilatın ilk tbasamağı şehir ve kasaıb.alarda mahalle ocakları ve köylerde köy ocakl.arıdır . 

14 -Bir yerde bir ocak heyeti teşkil edecek azalar ıbirleşirse orada ocak kurulur. 

15 - Ocaklar iki türlü çalışı I': kongre halin dr ve idare heyeti vasıtasile. 

16 -Mahalle, köy ocaklan nuhiye idare heyetlerine, nalıiye idare heyetleri kaza , kaza idare he
yetlel'i vilayet, vila.yet idare heyetleri umumi idare heyetine bağlıdır. 

17 - Bulunduklan yerlerin münasebet ve vaziyederine balularak birden fazla mahalle ve köy tek 
bir ocağa bağlanabilir ve bunlara semt ocağı denir. 

G.ene ma·halli vaziyet ve mesafe icabı gibi mecburi hallerde nahiye teşkilatı ve vilayet merkezlerin
de de kaza teşkila-tı yapılınıyabilir. Bu takdirde ocaklar bir başka nalıiye veya doğrudan doğru

ya kaza idare heyetlerine, nuhiye idare heyetleri ile Yi!nrct merkezind..:ki ocaklar da doğrudan doğ
ruya vilayet idare heyetine hağlanabilir. 

Ancak bu madde hükümlerini tatbik etmek iç;in umumi idare h('yetintlen karar alınır. 

Üçüncü kısım 

Merkezde 

J - Umumi ı·eislik 

A. Umumi reis 

18 - Umumi reis Fırkanın yüksek idaresini elinde tutar ve frrkayı temsil eder. Fil'ka narnma 
söz söylemek salilhiyet: ancak Umumi reistcdir i Uniumi reis, liiznm görürse, bu hak ve salahiyetini 
Umumi reis vekiline veya Fırka -kat-ibiuı;;_umisine bırakır. 

B. tTmuml reislik divanı 

19 - Umumi reis ile vekili ve Umumi idare heyeti a1.ası arasından Umumi: reisin seçeceği Frrka 
kaübiumumisi, Umumi reislik divanını vileude getirirler. 

20 - Umumi reisii-k divam Büyük Millet Meclisine aza scf:ilmcsini idare eder·, fırkamn mebus 
namzetlerini kararlaştmr. 

Divan, namzetler ile intihap işleri hakkında Grup idarr heyetinin ve Umumi idare heyetinin 
r~yini yoklıyabilir. 

Namzetler Umumi reis taratmdan ilan olunur. 
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21- Umumi idare heyetinde münhal vukuunda yerine nıünasibini Ürriiım1 reislik divam seçer: 

22 - Umumi reislik divanının vereceği •kararlara bütün fırka azalarınca kayıtsız ve şartsız itaat 
o1nnur, 

C. 1Üti·biumumi 

23 - Kat~biumumiı Umumi reis nanıma vaz-ife görür, Katfbiumumi t.Tnium:i reislik divanının, 
Umumi idare heyetinin ve Fırka divanının kararlarını tebliğ eder. Bunları neticelendirir, Fırka teş
kilatı ile muhabere ve Fırka işlerini takip eder. Fırkaya ait müracaatlarm kabulü vasıtasıdır. 

Katıbiumumilik fırkaya bağlı başka hükmi şahsiyetterin de bağlantı yeridir. 

ll - Büyü·k lwngre 

24 - Büyük kongre, dört yılda bir Umumi reisin göstereceği yer ve bildireceği zamanda topla· 
mr. Umumi reis lüzuın görürse büyük kongreyi daha evvel toplryabilir. 

25 - Büyük kongrenin azaları şunlardır: 
a) C. H. fırkasma mensup bütün mebuslar, 
b) Her vilayetten vilayet kongrelerince seçilen ikişer ve Fırka azalarının sayısı on bini geçen vi

layetlerden her on bin aza için ayrıca gene kongrelerce seçilen .birer mümessil. 
Fırkaya bağlı olduğu Umumi reislik divanmca tasdik edilmiş hükmi şahsiyetler bulunduğu taik

dirde, ·onlar da kongreye :birer mümessil gönderirler. 

26 - Büyük kongre, mürettep azalarm mutlak ekseriyetile açılıp mÜza,kereye başlar. Bu ekseri· 
yet yoksa ve kongre fevkalade olarak toplanmamışsa müzakere üç gün sonraya brraıkılır. 

Hilafına kayit ıbulunnuyan yerlerde k·ongre mevcudun ekseriyeti ile karar rverir. Müsavi reylerde 
reisin ·bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. Program mevcudun üçte iki ekrseriyetile değiştirilebilir. 

Büyük kongrede intihaplar gizli rey ile yapılır; meğerki açık rey yahut işaretle olmasına üçte iki ek
seriyetle karar verilmiş bulunsun. 

27 -Kongre Umumi reisin veya Umumi reis vekilinin reisliği altmda toplarur ve aç.ılmca iki re
is vekili ile dört katip ve on •beşer azalı prog-ram ve nizamname, hesap ve yirmi beş azalı layiha en
cümenlerini seçer. 

28 ~ Büyük kıongre encümenler1ne merkez teşkilatında bulunan zatlar seçileme:t. 

29 ~Kongre teşkilatı vücude geldikten sonra Umumi reis geçen yıllara ait icraat hakkında bir 
nutuk söyler, yahut bir beyanname okutur. 

30 - Her encümen, azalarmdan birini reis, birini mazbata muharriri, hirİ·nİ katip ayırır. 

31 - Program ve Nizarnname encümenl ı program ve nizamnamede lüzumu anlaşılan tadilleri tes• 
bit eder. 

Layiha encümeni, vil&y t kongrcletinden gelen dilek · layihalarmı ve azalar tarafından yapılmış 
teklifleri tetkik eder, 

Hesap eııcümeni, merkez ve 1üzumttnda vilayet hesaplarına bakar. 

32 - Her encümen, aldığı işler hakkındaki kararlarını sebeplerile büyük kongreye arzeder. Bun• 
lar kongrede müzakere edilerek bir karara bağlamr ve icabında tneseie yeniden enciimene gönderilc• 
bilir. 

33 - Büyük kongre rnüzakeresine lüzum görüien mevzular Üzerinde tetkiklerde buiuntnak için 
ayrıca encümenler de ayrılabilir, 

34 - BüyÜ·k kongre müzakereleri alenidir•. Kongre, müzaikereleri yalnız Fırka azalarma a~ık bu· 
lundurmıya ve ica~bmdıı gizli celse yapmıya liarar verebilir. 
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35 - Büyük kongrenin müzakereleri ve kararları zaptolunur. Bu zabrt reis ve katipler tarafm

dan imzalanarak .kongrede bulunmuş olan azalarm adları yazılı bir defterle birlikte saklanır. 

36 - Kongre kapamrken, Umumi reis, kongrenin açılmasından elde edilen neticelerle Fırkaya 

verilen yeni istikamet hak.kmda bir nutuk söyler veya kongre kapandıktan soma bir beyanname 
neşreder. 

III - Umumi idare heyeti 

37 - Umumi idare heyeti büyük kongre tarafından seçilmiş 14 azadan toplanır. 

38- Umumi idare heyetinin tabii reisi Umumi reis veya vekilidir. Reisierin bulunmadığı zaman
larda dıı katrbium~mi reislik yapar. 

39 - 'Umumi idare heyeti en az haftada bir toplanıp çalışır. 

40 - Umumi idare heyeti Umumi reislik divanma ait vazifclerdrn başka Fıı·ka işlerinin hepsile 
meşgul olur. 

Fırka teşkilatıruh nizamnameye göre işlemesinele ,.c Fırka progranıının bütün asılları ve teferrn· 
atile tatbik sahasına çıkmasında lazımgelen tetkik ve taki·bi yaparak ·bu hususlarda müzakerelerde 
bulunur ve vaziyeti tesbit eder, tedbirler düşünür, icabına gö.re kararlarım Umumi reislik divanın· 
dan geçirerek tatbik eder. Fırkayı aHikalandıran milli teşekkülleri ve Fırkanın hesaplarıru, kongre· 
lerden alman kararların ne dereceye kadar tatbik edildiğini tetkik eder. Umumi konferans mevzula· 
rı tayin, Fırkantn umumi programı hakkında icap ve ihtiyaca göre risaleler tertip eder. Büyük kon· 
gre eııcümenlerine ait layrhaları ha:zırlar ve Umumi reislik divanından geçirerek kongreye verir. 

Vilayet teşkilatında semt ocakları yapmak ve ocaklarla nahiyelerin irtibatlarmt değiştirmek için 
gelen tekli.flerj tetkik ve uygun bulursa tasd~k eder. 

Vilayet idare heyetlerile reisierinin ve kaza reisierinin intiıhaplannı tasdik eder ve icabında bo 
.zar. Tasdikı salahiyeti kendisinde .olan idare heyetlerilr reisl erinin intihabım irabmda y~nileştirir. 

Nj.zamnaımenin eyi tatbikı için icap eden talimatnameleri yapat·. 

41 - Lüzuınuna ,göre, Umumi içiare heyeti karari1e, ınuayyen işler için Fır.ka mebus veya mert· 
suplarrnm yardımından istifade edilir ve ıbnnlardan muvakkat enciiınenler teşkil olunut·. Bizzat umu· 
mi idare heyeti azalarından yahut yukarıda yazılı diğer zatler ile muhtelit encümenler de yapılabiür. 

42 - Fırka teşk.ilatnım teftiş ve murakabesine Umumi idare heyeti azaları memur ıolrubileceği gi· 
bi Fırka mebus veya mensupları da bununla tavzif edilebilir. Teftiş vazifeleri ve zamanları, lüzumu· 
na göre katibimnumil1kçe tayin edilir. Bunım için bir talimatname yapılır'. 

43 - Umumi idare heyeti azaları kendilerini Fırka teşkilatının mesaisine bağlarlar. 

44- Umtmıi idare heyeti, azalarından birini Frrkanın muhasipliğine aytrır. Mnhasip bütçeye 
uygun olarak yapılacak sarfiyatı tasdik eder. 

45 - Umumi idare heyetinin, maaşlı bir başkatibi ile bir muhasebecisi, lüzumu kadar maaşlr M· 
tipleri, metnurlart, müstahdeınleri bulunm·. Bunlar katibiumumilik emrindedir. 

Dördüncti ıkısm:ı 

Vilayetlerde 

.t - Koilgreici' 

46 - •Ma!h~tle; köy (v~ytı. semt) ve halıiye kongrelerile kaza kongreleri yılda bir, vilayet kon· 
greleri iki yılda bir toplamr. Kongreler vilayet idare heyetinin katiıbiumuınilik<ıe tasdik olunmuş ka· 
rarile icabında fevkalade olarak da toplanabilir. 



-4S.i-
kaza te.~kiÜHı olmıyan viiayet m~rkezlerinde vilayet kongresi yapılınıyan seneler kongre faaliye

tl mahalle, ·köy (veya semt) ve nalıiye kongrelerine munhasır kalıı·. 

47 -Kongrelerin toplanma zamaıu, nuıhalle, köy (veya semt) ve naıhiye ocaklarından başlamak 
üzere eylul ile şubat ayları arasıdır. Toplanma zamanları vilayet idare heyetlerince tesbit Ye teşkiHlt 
kademelerine tebliğ edilir; Fırka ka.tibiumtımisine de bilclirilil'. 

48 - Her mahalle, köy (veya semt) ocağında yazılı Fırka azası kendi ocak kongresinin azasıdır. 
Gelemiyecı>k derecede sıhhi mazereti olmıyan ocak azalarnun bu kongrelerde bulunmak vazife

sidir. 

49 -Kongrelerde mümessiller şöyle seçilir: 
Her ocak kongresinde, ocağın üç yüze kadar azası için iki , bundan fazla her yüz elli aza İçin bi

rer mümessil; 
Her nahiye kongresinde, nahiyedeki ocakların beş yüze .kadar azası itıin iki, bundan fazla her beş 

yüz için birer miimessil ; 1 

Her kaza kongresinde, kazadaki ocaklaı·m bine kadal' azası için üç, bundan fazla her bin için bi
rer mümessil. 

Sayıları, seçilecek mümessillerin sayısını tayinde esas tntulan Fırka azalarının o kon,greler akto
lunmazdan en az üç ay evvel kayit muamelesi tekemmül etmiş bulunmak şaı·ttır. 

50 - Ocakların seçtiği mümessiller nahiye merkezinde nahiye, nahiyelerin seçtiği mümessiller ka
za merkezinde kaza, kaza kongr-elerinin seçtiği mümessiller de vilfi.yet merkezinde vilayet kongresini 
yaparlar. 

Asıl mümessilin mazereti olursa yerine yedek gönderilir. 

51 -Mahalle, köy (veya semt) ocruklarrnrn mümessilleri ocaklarnun doğrudan doğruya kaza teş
kilatma bağlı olması yüzünden nahiye .kongresi yapamıyorlaı'Sa bakılır: Ya kaza teşkilatında bir 
başka nahiye teşekkülü y~oktur, o takdirde bu mümessiller doğrudan doğl'Uya kaza kongresini ya
parlar; yahut bir başka na'hiye teşekkülü vardır, bu takdirde bu mümessiller, bir nalüye kongresin
de aranacaık nisbet üzerinden, müınessil seçerler, kaza kongresine bunlar iştirak eder. 

Ocaklarm doğl'Udan doğruya vilayet teşkilatma bağlı olmaları yüzünden bu müınessiller de kaza 
kongresi yapmıyorlarsa ~onlar da, kaza kongı·elerinde şartolan nisbet üzerinden, mümessil ayırırlar, 

vilayet kongresine bu mümessiller iştirak eder. 
Doğrudan doğruya Yilayet teş-kilatma bağlı olması yüzünden kaza kongresinde bulunmıyan mevcut 

bir nahiye müınessilleri de ayni intilhabı yaparak kendilerini vilayet kongresinde temsil ederler. 
Bu madde ınucibince yapıla ca k ikinci Yeya üçüncü mümessil intihapları kaza veya vilayet heyet

leri tarafından idare olunur. 

52 - Kong·reler, idare heyetleı·inin reisleri tarafmdan açılır. 

53 - Kongrelerde kendi azasının yarısından bir fazlası hazıı·sa müzakereye başlanır, değilse top-
lanma bir gün sonraya bırakrlır ve o gün gelen aza bu kadar 'olmasa da k-ongre açılır . 

54 - Her kongre açılrnca ilkin hir reis, ·bir ikinci reis, iki katip seçilir. 
Icabmda kaza Ye vilayet kongTeleri reisi, bir derece yukarı teşkilat tarafından da gösterilebilir. 
Reis, kongre müzakerelerini idare eder. Katipler, müzakcrelerin huHisa ve neticelerini kaydcderler~ 

55 -Kongre müzakereler·inin aynile tutulması için icabında ayrı-ca za!bıt kaüpleri çalış-

tırılır. 

56 - Kongı·elerin müzakerelerini bütün fıı·ka azaları dinliycbilirlcr. Kongreler isterlerse bir mese
leyi gizli müzakere veya Fırka haricinden sami kabul etmiye karar veı·ebilirler. 

57 - Koll!greler, 'l<Onttşulacak işleri önceden sıraya korlar ve idare heyetlerinin olan biten şey
ler haklundaki rapor ve sözlerile müzake~eye başlarlar. 
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58 - K.ongrelerde kararlar, hazır bnlnnaıı azanın yal'Isrndan bir fazlasrıun reyi ile verilir. 

69 -Kongrelerde intihaplar gizli rey ile yapılır; ıneğerki açık alınasına veya işaret] e yapılmasma 
üçte iki ekseriyet karar vermiş olsun, lntilıaplarda ilk defa mutlak ckscriyet olmazsa ikinci defasında 
en çok rey alanlar kazanır. 

60- Kongreler, hesap ba·kına ve bütçe yapma işlerinde 3- 7 kişilik birer· eııcünıcn ayırırlar ve ıbu 
encünıenlerin raporları üzerinde görüşürler. Kongreler gerek verilen mpoı·la r, gerek azalarnun 
teklifleri üzerine müzakereyi kolaylaştırmak için başkaca 3- 7 kişilik encümenler de yapabilirler. 

61 - K<>ngre encüınenleri, içlerinden ıbir reis bir mazbata muhaiTiri , bir katip seçerek işe ıbaşlar. 
Yarısından bir fazlasile müzakere eder. Mevcudun ekscriyeti ile karar verir. 

62 - !dare heyetlerinde bulunanlar encümcnlere seçilcınezleı·. 

63 - Kongreler, kendi sahalarında, Fırka işleri i<;in her türlü karar ve murakabe uzvudur. Kongre 
açık oldukça ve lüzum gördükçe idare heyetlerinin bütün sala:hiyetlcrini kendisi kullanabilir. 

Başlıca yapacakları şunlardır: 

A) Ocak kongresinde ma:halleniıı, köyün (veya semtin) fırkası teşkilatı, köy meclisi, belediye ve
ya şehir meclisi veya vilayet umumi meclisi ve ·böyle müesseseler vasıtasile yapılmasını yahut 
yapılmamasını veya nahiye kongresinde k<>nuşulmasmı istediği şeyleri , nahiye kongresinde 
nahiyeyi, kaza kongr~inde kazayı vilayet k{)J1gresinde vilayet, memleket ve Fırka ıwktasmdan, 
alakalandıran ·gene o gibi meseleleri , gerek verilen raporlar, g·erek azalarının teküfleri üzerinde 
konuşmak ve her müzakere sonunda olması veya <>lmaması istenilen şey ne ise onu bir teklif halin
de karşrla~trrıp, icabnıa göre, ya kendi idare heyetine yaprlınasrııı tevdi etmek veya bir derece yu
karı idare heyetile kongre mümessillerine ·bu kararlar üzeı·inden yürünülmesini bildirmek; 

B) Vilayet kongresinde bütün vi layetin Fır·ka teşkilat ve faaliyetini tetkiık etmek; 
C) Kendi ve icabında kendine bağlr idare heyetlerinin hesaplarına hakmak ve yıl sonu hesap 

h ulasalarını tasdik etmek; 
Ç) Ocak kongresinde ocak, nahiye kongresinde ocak ve nahiye, kaza kongresinde ocak ve nahiye

ler ve kaza, vilayet k,onıgresinde kazaların ve vilayetin gelirine giderine göre idare heyetlerinin ha
zırlayıp getirdiği bütçeleri mü·zakere etmek, icabmda düzeltmek, denkleştiMnek, sonra bir derece 
aşağı teşkilatın bütçelerini tasdik etmek, kendi bütçesini tasdik için bir derece yukan heyete gön
deMUek; 

D) Ocak kongresipele ocak, ııahiye kongresinele ııahiye, kaza kongresinde kaza, vilayet kongresin
de vilayet idare heyetini ve .birer misli yedeklerini seçmek; 

E) Ocak kongresinde nahiye, nahiye kongresinde kaza, kaza kongresinde vilayet , vilayet k<>ngre
sinde büyük kongre için ınümessilleriııi ve birer misli yedeğini seçmek; 

F) Her kongrede kendisine •bağlı idare heyetleri ile reisierinin intihaplarım lüzumunda tetkik et
mek ve bir uygunsuzluk olduğuna kanaat gelirse uygunsuz olan noktadan •başlanarak yenilenmesine 
ıkarar vermek. 

64 - Kongreleriıt idare heyeti azası veya müme'ssil veya bunlara yedek yapacakları zatlerin o 
kongrede aza olarak bulunması şart değildir. 

65 - Fırka mebusları yazılı .lJulundukları ocağm vilayeti kong· ı·c müzakeresine iştiı·ak edebilir
ler; ancak ınümessil olmadıkça ı·ey veremezler. 

66- Kongrelerde •bulunan azalamı adları bir clefteı·e yazılır· ve gerek bu defterin , gerek müzake
re ve kararların altı kongre reis ve katipleri tarafuıdan imzalaıuı·. 

67 - Kongreler kapandıktan sonra verilen k:ıradann yapılması ve yaptırılması idare heyetleri
ne vazife olur. 
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II - İdare heyetleri 

68 - Her ocağın, ocak kongresince seçilen 3-5 kişilik bir idare heyeti olduğu gibi, ocaklar teşkila

tılll idare etmek i~in nahiye merkezinde nahiyc kongresince seçilen 3-5 ve nahiyeler i idare etmek 
için de kaza kangresince seçilen 5-7 kişilik bir idare heyeti bulunur. 

Vilayet idare heyetinin azası 7 - 9 kişidiı· . Vilayet kongresince seçilir. Kazalar t eşkilfıtını idare 
eder. Umumiyetle idare heyetlerinin müddetleri, intilıaplarını takip eden mutat kongre içtimarnda 
seçilecek yenilerinin devir almalarına kadar devam eder. 

69 - Bir kongrccc se~ilen bir idare heyeti, muamele bir taraftan hiç bir itiraza uğramamrşsa, 
hemen vazifeye başlayabilir. Şu kadarki, bu heyetierin intilıapları bir dc·rece yukarı idare heyetince 
tasdik olunduğu zaman tekemmül etler. Tasdik edilmediği halde buna memur olan bi'r derece yu
karı makamın esbabı mucibesile keyfiyet katibiumumiliğe bildirilir. Netice umumi idare heyeti 
kararile hallolunur. 

70 - İdare heyetleri, kendi azalarmdan birinircis, birini katip ve muhasip olarak ayırır. Ica
bmda muhasip üçüncü bir zat de olabilir, reis, gaybubct inde, idare h y\lti azalarmdan birini kendine 
vekil eder. 

71 - İdare hcyetiniıı mürne-ssili reisidir. Frrkaya ait işler içi n fırkanm teşkilatr veya nunta
kasındaki hükumet ve başka müesseseler mümessillcri lc temas eder ve bnıılarla olan ınuhaöere ev
rakıru imzalar. Hesaba dokunan yerlerde muhasip ikinci bir imza kor. 

72 - Katip ve ınuhasip eski idare heyetind ' ll devir almaktan, muhasip talimatina göre hesap 
evrak ve defterlerini, katip bundan baı;ka evrak ve defterleri ve hususile ocak idare heyetinde fır

ka azalarının adlarilc fırkaya girdikleri tarihleri gösterir defteri, her idare heyetinde bu heyetin 
kararlarını, ınulıa.berel erini, tebliğlerini gösterir defter ve dosyaları, kaza ve vilayet heyetlerinde 
ocaklara yazrh azalar uefterleriııin suretlerini eksiksiz tutmaktan ve eyicc saklamaktan mesuldür. 

73 - İdare heyet leri en aşağı haftada bir defa toplalllr. 

74 - İdare heyetlerinin müzakcreye başlamalarmda, nısap, ınürettep azalarm ve karar verilme
sinde de hazır bulun:m azaların yarısının bir fazlasıdır. Reylcr müsavi çıktığı zaman reisin bulun
duğu taraf ekseriyet alır. 

75 - İdare lıcyetlı~ri, kendi mınta.kalarında fırka işlerinin merciidir. Kendilerinin merkez gös
terdikleri yerlerde toplamrlar. 

İdare heyetleri başlıca şunları yaparlar : 
A) Nizamnamede yazılı şartlara uyğun fa·ka azasını çoğaltmak ve fırkaya yazılmak istiyen aza

nın ocak idare heyetinde yapacağı ınüracaatı bir karara bağlayıp nalıiye idare heyetine; nahiye 
heyetince de mütaleasilc kaza idare heyetin e gönderilmek, kaza heyeti'nde de bu kararı tetkik ile 
kabul etmek veya icabmda bozmak; 

B) Ocak idare heyeti fırka azalarının yardrm paralarını ve her idare heyeti bütçesinde yazılı ge-
lirlerini elverişli vasıtalarla toplamak ve bütc;:e için devamlı gelir kaynaklarını düşünüp göstermek; 

C) Bütçenin kabul ett i ği masrafları yapmak; 
Ç) Kongrelerin kendilerine bıraktıkları kararları yerine getirmek; 

D) Fırkanın mabadına ulaşmak için daha yukarı fu·ka makamlarmdan verilen emirleri yapmak 
ve bu maksatla düşündüklerini bir derece yukı:.rr teşkilata yazmak i 

E) Bütün intilıaplarda frı·ka namzetlerini, fu·ka azalarını kazandrrınak; 
P) Bir intihar i<;inde fırkaca namzet gösterilmeden evvel yoklama yapılması lazım gelen haller

de o intihapta rey sahibi olan fıı·ka azalarılll toplamak ve meyillerini anlamak; 
G) Talimatnamesine göre icap eden yerlerde halk evleri açmak ve idare etmek; 

H) İcabında bütçeye göre kullanacakları menıurları, fırka azası olmak şartile, tayin etmek ve lü
zumunda hizmetlerinden affctmek; 
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1) Kendi dairelerinde Fırkanın vaziyetini ve aza mevcudunu bildiren ve nihayet üç ayda bir 

kere verilmesi lazımgelen raporları yukarı teşekküllere vermek ve muhitine tasarruf misali olacak 
vasıfta olarak kendi bütçesini ve hesap bulasasını hazırlayıp kongrelere arzetmek; 

I ) Kongrelere verilmesi lazımgelen mesel el erin arzına vasrta olmak; 
J)Fırka mensupları arasında hususi bir ihtilaf çıktığı takdirde aralarını bulmak; 
K)Fırka program ve icraatı hakkında azaları tenvir ve ikaz etmek, konferanslar verdirrnek ve 

sık temaslada rabrta ve tesanüdü art.ırmak. 

76 - Birbiri ardı sıra bir idare heyetinin üç toplanmasına, mazereti olmaksızın, gelınİyen aza 
nın bir derece yukarı heyetçe müdafaası dinlenir ve makul görülmezse idare heyetinden istifa etmiş 

sayılır. 

77- İdare heyetlerindeki açıklara aldıkları rey sırasile yedekler çağrılır, reyler müsavi olursa 
kuraya müracaat edilir ve yedek kalmazsa bir derece yukarı idare heyeti münhal yere aza tayin 
eder. 

78 - Lüzum görülen vilayetlerde teşkilfttın başında reis vazifesile ve umumi idare heyeti kararı 
ve Umumi reislik divanı tasdikile fahri veya aylıklı bir zat çalıştırılır. 

79 - Fn·ka teşkilatı, muhaberelerini daima kendinden bir derece yüksek veya bir derece aşağı teş
kilat kademesile yapar. Tehiri caiz olmıyan mühim meseleleri derece atlıyarak yazabilirlerse de bunu 
ve sebebini söyliyerek aşağı veya yukarı makama da yazı ile bildirir ler. 

Bir idare heyeti haklı ve faydalı bir meseleyi bağlı olduğu heyete aniatmazsa bir derece yukarı 
heyete yazabilir. 

80 - Bütün fırka teşkilatının Hükumet teşkilatile teması umumi reislik divanınca tasdik oluna
cak bir talimatname ile tayin olunur. 

Beşinci kısım 

Mecliste 

I - Cümhuriyet Halk fırkası grupu 

81 - Fırkaya mensup mebusların umumi heyetine Fırka grupu denir. 

82 - Fırka grupunun tabii reisi, Fırkanın umumi reisi veya onun vekilidir. Fırkaya mensup 
olan Başvekil Fırka grupunun reisidir. 

83 - Meclis içtima halinde bulunduğu zaman grup haftada bir gün mutlaka toplanır, icabında 
ayrıca umumi reisi veya vekilinin, grup reisinin istemesile veya idare heyeti kararile yahut grupa 
mensup azalardan en az onunun takrir vermesile toplamr. 

Meclis toplu olmadığı zaman da umumi reisliğin davetile grup toplamr. 

84 - Umumi reis reislik etmediği halde, reisliğe grup reisi veya reis vekilleri geçerler. Grup 
katipleri grup müzakerelerinin esaslarını ve kararlarını kaydederler. 

85 - Grup toplanmalarında grupa ait umumi meselelerle reislikten, idare heyetlerinden, yahut 
azalar tarafından ileri sürülen meseleler müzakere edilir ve kararlaştmlır. 

86 - Grup toplanmalarında müzakereler, içtima evvelinden hazırlanmış ruznamesi üzerine ge
çer.' Fevkalade ve teahhiir götürmiyen hallerde teklif olunan bir madde ayni içtimaın en aşağı on 
beş dakika sonra· yapılacak ikinci bir eelsesine bırakılır. 

87 - Grup müzakerelerinde, grup azaları içtihat ve reylerinde tamam.ile serbesttirler, grupa 
mensup vekillerle mebuslara ait veyahut zuhur eden devlet ve hükumet meseleleri hakkında ka-
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yıtsız ve şartsız :fikirlerini söylerler. Sual serbesttir. Vekillerin her hangi birindenizahat talep ede
bilirler, Ancak İstizah :fn·ka kararı ile fırka grupunda cereyan eder, istizahm Meclise intikali 
grup kararı ile olur, grup kararı olmadan sual istizaha kalbedilemez. 

88 - Grupta müzakere edilerek krubul olunan kararlara grupa mensup bütün azalarca itaat olu
nur. Grup müzakeresinde akalliyette kalanlar ekseriyet kararına tabi olurlar. 

89 - Grup müzakeresi esnasında hazır bulunmıyan azalar grupun kararından :haberdar olmakla 
mükelleftir ler. Grup azaları grup kararına karşı i&tinkaf reyi vermez ve hazır olduğu halde reye i.ş
tirakten kaçmmaz. 

90 - Grup azaları Meclis müzakerelerinde Fu·ka program ve esaslarını ve Fırka grupu kararları
nı gütmek ve kuvvetlendirme-kle mükellef oldukları gibi Meclis reisliğine, Meclis reislik divanr aza
hklarına, encümen azalıklarına, intilıap sırasında :fırka mensuplarının seçilmesini temin vazifesinde
dirler. Bunlar rgrupça kararlaştırılnuş ise Grup azaları grup kararına uymakla mükelle:ftirler. 

91- Grupça müzakere edilip kararlaştırılmamış meselelerde grup azaları rey ve içtihatlarmda 
serbesttirler. 

Meclis müzakerelerinde ·grup namına reisierden ve kat~biumumiden başka kimsenin söz söylemek 
salahiyeti yoktur; meğerki grupça tavzif edilmiş olsunlar. 

92 - Fırka mebuslarr Grup idare heyetinden evvelce müsaade almaksızın mezuniyet alamazlar. 
Ankaradan ayrılırlarken ve ruvdetlerinde Fırka katibiumumisile temas ederler. 

93 - Fırka azaları Fırkamn esasları ve kararları aleyhinde ne beyanat ve neşriyatta bulunurlar, 
ne de böyle beyanat ve neşriyatı tahrik ederler. Ma·h.rem tutulması lazımgelen Fırka müzakereleri 
Fırkaca karar altma alınır. Grup içtimalarmdan sonra n~tictmin bir tebliğ ile veya zabıtlarm aynen 
neşri yolu ile ilanı da kararlaştırılabilir. 

94 - Fmka mebusları yazılı olacakları ocaklara taahhüt ettikleri yardım parasından ıbaşka, grup 
veznesine de kendi tayin ve tesbit edecekleri yıllık bir miktar yardım parası taahhüt ederler ve tayin 
edecekleri taksitlerle öderler. 

95 -Bu maddelere riayet etmiyenlere, birinci defasında rica edilir; ikinci defasında ihtar, üçün
cü defasında, grup kararı ve Umumi reislik divanının tasdikile Fırkadan çıkarma cezası tatbik olu
nur. Bununla beraber her hangi ıbir azanın Fırka kararına karşı işlediği hata hemen Fırkadan çıkarıl
masım ica•p edecek derecede ağır görülürse grupun umumi ·heyetinin mutlwk ekseriyetile vereceği ka
rar üzerine Fırkadan çıkarılır. Her halde suçlunun şifalhi veya yazı ile müdafaası dinlenir. 

II - Grup idare heyeti 

96 - Fmka grupu iki reis vekili ile dokuz azadan iıbaret .bir idare heyeti seçer ve idare heyeti 
kendi arasından iki katip ile bir veznedar ayırır . 

97 - İdare heyeti, azalarının yarısından bir fazlasile müzakereye başlıyabilir ve mutlak ekse
riyetls karar verir. Kararlar Umumi reislik divanına yazılı olarak bildirilir, 

98 - İdare heyeti intihaıbı her yıl yenilenir. Yıl başı Millet Meclisinin içtima senesi başıdır. Eski 
aza heyete gene seçilebilir. 

99 - İdare heyeti haftada en az bir kere toplanır, grupa ait ~şleri konuşur. Grup binasmıa, grup 
ki.Hüplıanesine nezaret eder. 

100 - İdare heyeti grup azalarnun Meclise devamlarnıa, grupun kararlarına uyıgun hareket et
melerine nezaret ve Mecliste meselelerin müzakeresi esnasmda azalarm t'Oplu bulunmalarnn, toplu 
rey vermelerini temin için tedbirler alır. 
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III - Haysiyet divam 

101 - Grup azaları arasmda çıkacak husus! ihtilaflarla azalarm mensup oldukları grupun şe
ref~ haysiyeti ile uzlaşmıyacak halleri olduğu iddialarma bakmak üzere bir haysiyet divam ku

rulur. 

102 Haysiyet divam, Grupmı umumi heyetince grup azaları arasından seçilecek yedi zatten 
toplamr. 

103 - Haysiyet divaıu en aşağı beş aza ilc müzakere eder. 

104 - Haysiyet divamuın reisi kendi aralaı·ınuan mutlak ekscriyet ve gizl i rey ilc seı_:i lir. 

105 - Haysiyet divaıu ya azamn müracaatı üzerine, yahut göreceği lüzuma göre kendi kendine 
faaliyete gelir. Umumi reislik di-vanı veya grup reisi de böyle bir mesell'yi divana vt>rcbil ir. 

106 - Divanm kararları ıılakasr olanlara divan tarafm<.lan yazılı olarak tebliğ edilir. Bu kararm 
bir sureti de mah1mat alması için fırka grupu reisliğine verilir. 

107 - Tebliğ tarihinden üç gün geçinciye kadar itiraz olmazsa karar katileşir. Alakası olanların 

itirazları sebeplerilc, yazılı olarak grup reisliğiııe verilir. İtiraz reis taraf~ndan on gün i ~ indc gı·up 
umumi heyetine arzcdilir. 

Umumi: heyet alakası olanları dinlediı.,ten ve azalaı·daıı , biri aleylıtc olmak üzere, en aşağı iki 
zate söz verildikten sonra reye konulur. grup umumi heyetinin ekseriyetle vcl'Jiği karar katidir. 

IV - Fırka mensuplarının riayet edecekleri noktalar 

108 - Mebuslarm b usus! · hayatlarm da, ticaret ve ziraat ve sanayi ve sairedeki faaliyetleri Devle
tin resmi kanuniarına tabidir. Fakat cümhuriyel halk Fırkasma mensup mebusların mebnsluk 
sıfatını hususi meııfaatl eri için istismar edememelerine ı;'rrlm umumi ı-eisliği de husus! bi ı · ii ina 
gösterir. 

109 - Sermayesinin ekseriyeti Devlete ait olan müe-ssese ve şirketlede amme hizmetlerine ait ve 
hususi mukavcieye bağlı veya mutlak olarnk imtiyazlı şirktler ve inhisar idarelerinde Hükfıınet 

tarafından idare meclislerine tayin olunan azalar YC bu müessesderi tmnsil vaziyetindc bulunanlar 
fırkaya mensup mebuslardaıı olmıyacaktır. Bıml fl rdan başka şirket ve müessc.;;P]erdc idare mcrlisi 
azalığı umumi Imidelere tabidir. Umumi ve hususi ve mülhak bütçelcrl..ı menfaati Devlete ait mü
esseseler bütçelerinden para ödemeyi tazamınun edecek mahiyette ulaıı bir ticaı·rt muamelesini fır
ka mebuslarr y.apamaz. 

110 - Büyük Mi1let Meclisinin reisi, reis V<'killcri ve İcra Vekilieri ilc fırka katibinmnmisi ve 
umumi: idare heyeti azası ve Frrka grupunun reisi ye r eis vekilleri gerek Devletin alakası olan mü
esseselerde, gerek Devletin alakası olmıyan hususi şirket ve müesseselerde müdürlük ve idare mec
lisi azalığr gibi idare ve temsil vıaziyl'tlerinden hakiki surette ferağat ederler. Müdürlük ve idare 
meclisi azalığı gibi bir idare vaziyet'İ olmaksrzınhususi müesseselerde lıissedar olmak umumi ka
idelere tabidir. 

lll - Mebusların vazifeye devam bakımından vaziyetleri Büyük Millet Meclisinin hususi ka
idelerine bağlıdır. Fırkaya mensup mebusların Büyük Millet Meclisinde devamları ve başkaca 

vazife almıyaniarın her yıl intihap dairesine gitmf'leri ve tam bir intihap devresinde en aşağı iki 
defa bütün kaza merkezlerini dolaşmaları noktasından bulunacakları vaziyct fırkamn umumi re
isliğince hususi bir elıemmiyeti haiz olacaktır . 

V - Fırka divanr 

112 - Fırka divanı, umumi reislik divanından, Fırkanın kabine azalarmdan, umumi idare heyeti 
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ile Fırka grupu idare heyetinden teşekkül eder. Frrka divanı lüzumunda umumi reislik divanı tara. 
fından içtimaa çağırılır. Fırka divamna umumi reis veya umumi reis vekili, bulurunadığı zamanlarda 
tevkil edecekleri zat reislik eder. 

· 113 - Fırka divanı uı:w.mi reislik divanından gönderilen meseleleri müzakere Qder. Nizarnname
nin tefsiri Fırka divanına aıttir. 

Divan kararları umumi reisin tasdikı ile tekemmül eder. 

Altıncı kısım 

Mali hükümler 

114 - Fırkanın geliri şunlardır: 
A) Fırka azalarından alınacak yardım paraları; 
B) Teşkilatın menkul ve gayrim'enkul mallarının iradı; 
C) Müsamere, konser, balo, temsil gibi teşebbüslerden artan paralar; 
Ç) Fırkaca yapılan neşriyattan kalan paralar; 
D) Fırka teşkilatının himaye ettiği kültür, milli terbiye, spor ve sair hayır hizmetlerine karşılık 

umumi ve mahalli bütçelerle belediye bütçelerinden ayrılacak yardım paraları; 
E) Fırkaya (A) fıkrası haricinde yapılacak yardımlar. 

< 

115 - Fırka paraları talimatnamesine göre alınır, sarfolunur, kaydedilir. 
Aylık ihtiyaçtan fazla paralar banka olan yerlerde bankaya yatırılır. 

116 - Teşkilatın her kadernesi yıllık ihtiyaçlardan artacak paraları merkezin müsaadesi olma
dıkça sarfedemez. 

117- Fırka manevi şahsiyetine ait olmak üzere gayrimenkul mallar tasarruf eder. Bunların 

menfaatlerinde asıl olan bulundukları yerlere ait olmaktır. Bunlardan değiştirilmesi yahut lüzum
suz olduğu için satılması icap edenler olursa, bu işler derece derece idare heyetleri kararı ve umu
mi reisliğin tasdikile yapılır. 

118 - Fırkanın tetkik ve teftiş ve sair vazife seyahatlerinde harcırah, s·~yahat ve ikamet yev
miyesi tediyesi şu esaslara göre yapılır: 

1) Fırka memur ve müstahdemlerine, aldıkları tahsisata nazaran ayni yekunu alan Hükumet me
murlarının maaşlarına ve harcırah kanunundaki esaslara göre ; 

2) Fırkaca tavzif edilecek mebuslara, filen sarfettikleri nakliye ücretlerinden başka mebusların 
harcırahları hakkındaki kanunda yazılı maaş esasına göre; · 

3) Fırkaca tavzif olunacak başka zatlar, katibi umumi ile umumi idare heyetinin muhasip azası 
arasında takdir olunacak esasa göre. 

119 - Merkez teşkilatının bütçesi umumi reislik divanı tarafından tanzim olunur. 

Yedinci kısım 

İnzibat hükümleri 

120 - Umumi esaslara, büyük kongrenin kararlarına, umumi reislik divanının tebliğlerine, 

umumi idare heyetinin kararlarına riayet etmiyenler, bütün intihaplarda Fırka namzet ve 
azalarına r ey vermiyen veya bunlarnı aleyhinde çalışan veya ıiıuarız bir teşekkülün na:tmlet
liğini kabul eden veya açıkça reddetınİyen veya Fırkaca namzet gösterilen yerlerde kendi
sini kendi başına namzet gösteren veya gösterilmesine karşı göz yuman veya intilıaplara mazeretsiz 
iştirak etmiyen veya muarız bir namzet lehine gizli, açık çalışanlar ve kendi müesseselerinde bu
lunanların böyle hareket ve faaliyetlerine milsamaha gösterenler, Fırka kongrelerinin program, 
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l~rka gruplarının karar olarak ka:bul ettiklerini vazife sahiibi iken yapmıyanlar, Fırka vazifelerini 
yaparken tbilerek nizamnameye uymıyanlar, Fır·ka mensup ve memurlarmda:n Fırkanın şerefini, ·hay
siyetini kıranlar yaptıklarının derecesine ve yapılan suçtaki aHikalarına göre İhtar, ikinci İhtar, mu
vakkai ihraç ve tart cezası ile cezalandırılır. Bu cezalar sırasile verileceği gibi sıra takip edilmeden 
birden de verilebilir. 

121 - İhtar cezaları kaza, ihtar ve ikinci ihtar cezaları vilayet ve ihtarlarla muvakkat ihraç ceza
ları Umumi idare heyetince ve tart cezası Fırka Umumi reislik divanmca verilir. lntihaplar esna
sında idare heyetlerinin bu salahiyetleri birer derece yükselir. Eğer bir idare heyeti tensip ettiği 
cezayi kendi salahiyetinden yüksek görürse keyfiyeti tasdika salahiyetli makama ar.zedilmek üzere 
bir derece yukarı idare heyetine arzeder. 

122 - ıBir_ inzıbat cezası alanın bu hali mensup olduğu teşkilata ıbildirilir. 

123 - tkinci ~htar cezası almak Fırka teşekküllerinden bir yıl uzaklaşmayı mucip olur. Böyleleri 
teşkilatta iseler çekilirler. Muvakkai ise i'hraç cezası alanların bir yıl müddetle Fırkadan alakaları 

kesilir. 
Büyük Millet Meclisi grupundan çıkarılan, Fırka azalığından da çıkarılmış olur. 

124 - Hakkında bu cezalardan her hangi birisi verilecek olan Fırk.a ark.adaşmın şifahen veya 
yazı ile kendisini müdafaa etmek hakkı vardır. Yalnız intiıhaplar esnasında yapılan suçlarm ceza
ları müdafaa hakkı ,kullamlmadan verilejbilir. Bu ·takdirde intihap hittiıkten sonra hüküm yiyen zn
tın yazı ile müdafaası alınır ve haıklı olduğu anlaşılırsa ceza :kaldmlır. 

Sekizinci kısıın 

Namzetliğin şartları 

125- Umumi reislik divanı kararı olmadıkça intihaplarda namzet gösterilmez, intihaplar ser
best yapılır. Bu takdirde Fırka mensupları hususi teşebbıüslerle namzet gösterilebileceği giibi Fırka 
idare heyetleri de intihaptan m&ksut olan eyi netieeyi temin edece-k surette Fırka mensuplarmlll 
kazaınınası için 75 inci maddenin F fıkrası muciıbince hareketle inıtihabı idare edebilirler. 

126 - Fırka teşkilatında çalışanlar uhdesindeki Fırka vazifelerile ıberaıber vilayet umumi mecli
si, belediye meclisi ve enıcümenleri ve ticaret odaları gibi kazanç getiren vazifelerden birden fazlası 
toplana.maz. Hatta •bu vazifelerden .biri üzerlerinde bulunanlar Hilalia.ıhmer ve Himayeietfal gibi di
ğer fahri bir vazife dahi alama.zlar. 

127 - Fırka idare heyetleriınde veya Fıl'ka narnma bir işte buluna.ıbil-mek için yardım paralarmı 
vermiş olmak şarttır. 

128 - Fırka meıi.subu olanların ehliyet ve liyakatlerine göre yapabilecekleri hizmetlere o hizmet
lerin kaideleri dairesinde ve müsa:vi vaziyatlerde tercih edilerek yerleştirilmeleri için Fırka teşkila.t 
ve azaları hususi bir alaka gösterirler. · 

Dokuzuncu kısım 

Vilayetlerde Fırka grupları 

129- Rey sahibi azalarmıın hepsi Fırka mensubu olmıyan mahalli meclislerdeki Fırka azaları bir 
grup teşkil ederler. 

130- Gl'up çağırıldığı vakit Fırkamn oradaki idare heyeti reisinin reisliğinde toplanır. 

131 - Gruplar kQngre kararlarını ve Fırkayı yakından alakalandıran meseleleri konuşmak için 
yapılan içtimalarda idare heye.ti de birlikte bulunur. 
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132 - Vilayet ve kazalardaki Fırka gruplarının nasıl çalışacakları talimatnamesinde gösterilir~ 

Muvakkat hükümler 

1 - Bütün teşkilatta intihap mebdelerini ayni devrede ·birleştirmek maksadile, Umumi idare he
yeti, mevcut heyetierin müddetleri bitmemiıJ de olsa intihaplarmı yeniliyebilir veya lwngreleri tehir 
ederek müddetleri bitenlerin vazife ve salahiyetlerini devam ettirebilir. 

2 - Henüz Fmka teşkilatı olmıyan yerler için aza kayit, idare heyetlerini tasdik veya icabmda ilk 
defaya mahsus olmak üzere bu heyetleri kendi teşkil etmek salahiyetile, Umumi idare ·heyeti, müte
şebbis bir zata veya ıbir heyete teşkilatı kurmak vazifesini verebilir. 

3 - 126 mcı maddeye uymıyan vaziyetler ilk kongrelerde yapılacak intihaplara · kadar deva,m 
, eder. 

d - Grup Heyeti idaresi 

C. H. F. nın Meclisteki azalarmdan mürekkep Grup idare heyeti reis ve azalıklarma atideki zevat 
seçilmişlerdir: 

Reis vekili Ali B. Afyon Karahisar 
» Cem il » Tekirdağ 

Aza Kazım » Aksaray 
» Dr. Cemal :. Antalya 
» Ali Şuuri » Balıkesir 

» Bayrettiıı » Balıkesir 

» Aziz » Erzurum 
» Hakkı Tarık :. Giresun 
» İhsan Pş. İsıtanbul 

» Mustafa Fevzi B. Manisa 
» Ali Rana » S:ımımn 

- ----



2 - Müstakiller 

••• 

lntihabat faslında zikrolunduğu veçhile, intihabat esnasında C. H. F. sı 22 intihap dairesinde, 
_ müstakillen namzetliğini koymak İstiyenler için, 30 mebusluk malıallini münhal bırakmıştı. 

Bu dairelerden lstanbul, Samsun ve Tekirdağ ınüstakil namzetlerden hiç birine rey vermedikleri 
ve Bolu, Burdur ve Manisada C. H. F. sıııa mensup diğer zevata rey verdikleri için, neticede 16 
daireden aşağıdaki 20 zat müstakil mebns olarak ekseriyet kazanmışlardı: 

Adana A1i Münif B. Kastamonu Dr. Suat B. 
Afyon Karahisar Mollaoğlu Cemal » Kayseri Ahmet Tevfik » 

Aksaray Rıza Nisari » Çoşkun Osman » 
Antalya Nurnan » Kocaeli Ali » 
Aydın Fuat Şa:hin » Sıırrı » 
Balıkesir Enver » Konya Haydar » 
Bursa Rüştü » Kütahya Mustafa Bacak » 
İzmir Halil » Tevfik » 

Kitapçı Hüsnü » Niğde Galip » 

Isparta Kemal Turan » Sinop Hulfuıi » 

Bunlardan Kütahya ınebusları Mustafa Bacak ve Tevfik Beyleı·in mebuslukları kabul edilınediğ! 
cihetle müstakil mebusların adedi 18 e tenezzül etmişti. 

Aşağıda isimleri yazılı zevat ta bilahare muhtelif tarihlerde C. H. F. sına iltihak etmişlerdir: 

Adana Ali Münif B. Isparta Kemal Turan B. 
Afyon Karahisar Mollaoğlu Cemal » Kocaeli Ali » 
Antalya Numan » Sinop Hulusi » 
Aydın Fuat Şahin » 

Binaenalcyh Meclisi Alide, müstakil olarak çalışan yalmz atideki ll zat kalmıştır: 

Aksaray Rıza Nisari B. Kayseri Ahmet Tevfik B. 
Balıkesir Enver » Coşkun Osman » 

Bursa Rüştü » Kocaeli Sırrı » 

İzmir Halil » Konya Haydar » 
Kitapçı Hüsnü » Niğde Galip » 

Kastamonu Dr. Suat » 



J - Bütçe 

-·-
Meclisi Alinin bütçesile memur ve müstahdemleriniıı isim ve almakta oldukları muhassasatı gös

teren cetveller aşağıya konulmuştur: 

1 - Bütçe 

Meclisi Alinin ı93ı bütçesi zirde münderiç olup Fevkalade içtima zarfında bir guna tadilata uğra
mamıştır: 

F. M. Muhassasatın nevi 

Birinci kısırıı - Cüzle1·de müşterek rnuhassasat 

Birinci bap · Tahsisat, harcırab 

ı Tahsisat 
ı Riyaset tahsisatı 
2 Aza » 

3 Divam Riyaset azası tazminatı [Tediye 1757 numaralı kanun muciıbince ya
pılır ı. 

4 Murakıp ücreti huzuru 

Fasıl yekftnu 

2 Harcırab 

Lira 

8 400 
ı 331 400 

ı8 000 
ı 800 

ı 359 600 

ı Aza harcırahı 157 244 
2 Beynelmilel parlameıüolar ittihadı ve ticaret kongrelerine iştirak edecek 

muraıhhaslar harcırahı [ Yevmiye miktarı 4 ingiliz lirasını tecavüz ede-
mez ]. 8 000 

Fasıl yekUnu 165 244 

Birinci hap yekUnu ı 524 844 

İkinci •hap . Maaş, ücret, tahsisat 

3 Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 
ı Maaş 109 236 
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F. lf. Muhassasatın nevi 

.~. , ., 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

\ . 

11 

12 

2 1683 numaralı kanunun 58 inci maddes~ mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

ı 

2 
3 

1 
2 
3 

ı 

2 
3 

1 
2 
3 
4 

ı 

2 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Mefru~at 

Levazım 

'.rcnvir 
'J' eslıin 

Kırtasiye 

Ma.sa.rifi mubtelife 

Üçiincü bap - ~Ia sarif 

l\iütc.ferrika ve ga~'ı·imelh~ 

Ziyafet ve meruim masratc 
Meclis bahçesi daimi masrafı Ye muvakkat. arnele ücreti 

Riyaset otomobili masrafı: 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Masa.rifi mütenevvia . ' 
Def'l:ltir ve evrakı matlma 
Melbu.Hat 
Sigorta 
Mahkeme masrafı 

Memurlar harcırahı 

Resmi telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükaleme bedeli 

Fasıl yekdnu 

lkinci hap yekunu 

Fasiı yelrunu 

Fasıl yekUnu 

- .... .. ~ 

' .. 

Fasıl yekunu 

Fasıl yekftı:ı-u 

Fasıl yekiinu 

Lira 

720 

109 956 

76 .20 

19 992 

206 368 

121 .ooo 

6 000 
10 000 
ı 500 

17 500 

16 000 
2 500 
2 500 

21 000 

o 
ı ooo· 
5 000 

6 000 

2 500 
3 930 
3 000 
ı 000 

10 430 

2 000 

250 
3 000 

3 260 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 
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M:uhassasatın nevi 

ttcretli muhabere ve müka.leme masrafı 

Üçüncü bap yckfmu 

Birinci ıkısım yekunu 

!kinci kısım - Cüee mah sns muhassasat 

Birinci bap - Mıı sarifi clai.ıne 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Beynelmilel parlamentolar ittihadina iştirak hissesi 

İnşaat ve tamirat 

Tesisat ve demirbaş 

İkinci bap - Masarif i muvakkate 

Birinci hap yokfuıu 

İkinci hap yekunu 

İkinci kısmı yekunu 

Üçüncü kwm - Miitef errik nuisarif 

. ' 
19 788 nurnarali kanunun tatbiki masrafı 

1 Tedavi ve yol masrafı 

20 Geçen sene aüyunu 

Üçüncü kısım yekıinu 

UMUMİYEKON 

Lira 

500 

181 680 

1 912 892 

2 700 

6 000 

1 500 

10 200 

492 700 

2 000 

494 700 

504 900 

2 000 

"3 675 

5 675 

2 423 467 



2- Memurlar 

Esas Barem Muvakkat Kazanç Pul 
Derecesi Memuriyetin nevi ve isimler Adet m aaşı m aaşı tazminat Yekün vergisi parası 1tası 

·------ ----- -·-------·-- --·- -- ----- --- --- -~-·-----

3 Katibiumumi Veysel Adil Silahşor B. ı 100 400 400 26 0,80 37~3,20 

Bütçe encümeni 

5 Başkatip Nuri Arif B. ı 80 256 30 286 14,92 0,58 270,50 

:Muavin 
( Harndi Karaali > l 2 55 165 22 187 8,90 0,38 177,72 7 l Srtkr Haydar > J ,ı:... 

u:> _._. 
ll Memur Zekai Cerrahoğlu » ı 30 84 15 99 3,20 0,20 95,60 

. 
Kanunlar kalemi 

6 Müdür Muzaffer Müsteealıi B. ı 70 210 22 232 11,70 0,46 219,84 

7 :Muavin Refet Sakızlı > ı 55 165 22 187 8,90 0,38 177,72 

lO Mümeyyiz f Puat Davut > l 2 35 98 3,90 0,22 108,88 15 113 l Fehıni Ahmet > J 
f Ali Fuat > 

ll Krsrm umiri \ 3 30 84 15 99 3,20 0,20 95,60 
1 

Cemal Yalçııı llJ » 1 
l<"ua t Postacı > 

[ 1 J lsiııı tebe?-düliinden ibat·ettir. 



Esas Barem l\1uvakkat Kazanç Pul 
Derecesi Memuıiyetin nevi ve isimler Adet m aaşı marışı tazminat Yekun vergisi parası İtaıu 

-- - .. ---- -- . - ----

Atıf Hakkı B. 

Hamdi Kuruç:ıynh :. 

13 Kat ip { Süreyya İsmet » { 5 22 66 15 81 2,30 0,16 78,54: 
Şevltet İbrahim » 

Zeki Haznedar » 

' 
{Hasan Yamkhasan :. 

ı 14 Kat ip Hidayet Yılmaz » 3' 20 60 15 75 2 0,14 72,86 
MemetAli Kurşunl noğlu » 

15 Kat ip { Baha Hocaoğlu » } 2 17,5 56 71 1,80 0,14 69,06 Refik }:füstecabi » 15 

ı 

Zabıt kalemi . ~ 
QO 

ı 
6 Müdür - . 

Zeki Hocaoğlu B. ı 70 210 22 232 11,70 0,46 219,84 ı 

7 Muavin >' 

~ Cevat Aziz :t ı 55 165 22 187 8,90 0,38 177,72 

10 Mümeyyiz { Eltrem Hacımemet :. } 35 3,90 0,22 108,88 .! .. !' Fehmi Hükkam 2 98 15 113 » 

Arif Hikmet -· :t 

ı Burhan Fetbullah » 
Çetin Karahasan » 

~ Halil Dilsizoğlu ) 

ll :Memur ~ 8 30 84 15 99 3,20 0,20 95,60 : . ... Remzi Ayaşlı » 
Remzi Mevlı1t ) 

Salih Orhan ) 

Vecih Ervasi ) 





Esas Barem Muvakkat Kazanç Pul 
Derecesi Memuı•iyetin nevi ve isimler Adet maaşı m aaşı tazminat Ye klın vergisi parası !tası 

--· -

r Enver Abdülcelil B. 

} 13 Musahhih l Hüsnü Mahmut » 3 22 66 15 81 2,30 o,ı6 78,54 
Raşit Bademli » 

1 Cahit Hae>bek·ir » 

} 14 Musahhih muavini Ramiz Abdürrahim » 3 20 60 15 75 2 o,ı4 72,86 
. Rukıye Kocamolla H. 

13 Ambar memuru Şahap Akil B. ı 22 66 15 8ı 2,30 0,16 78,54 

Muhasebe kalemi 

6 Müdür Mazlum İbrahimusta B. ı 70 210 22 232 11,70 0,46 2ı9,84 
uv 

7 Müdür muavini Fa.zıl Nakip » ı 55 ı65 22 ı87 8,90 0,38 177,72 g; 
ı 

ll Miimeyyiz 
J Muzaffer Hanıamcı » ·} 2 30 84 ı5 95,60 99 3,20 0,20 l Rauf Ali » 

ll Tetkik memuru Cemal Hacımustafa » ı 30 84 ı5 99 3,20 0,20 95,60 

13 Kat ip Ceınil İshaki , ı 22 66 ı5 81 2,30 o,ı6 78,54 . .. 

9 :M:ufemet Ahmet Kaplan » ı 40 ıo8 15 123 5,48 0,24 117,28 

Daire müdürlüğü 
6 Müdür ve ayniyat mu-} C .1 Ş k " B. ı 70 2ıo 22 232 ı1,70 0,46 219,84 hasibi emı e ·ıp 

13 Kat ip İsmail Hakkı Alikoç » ı 22 66 15 81 2,30 0,16 78,54 

14 Ambar memuru Payik Aliyazıcı , ı 20 60 ı5 75 2 o,ı4 72,86 



Esas Bareın Muvakkat Kazanç Pul 
Derecesi Memuriyetİn ı:e vi ve isiı:nler Adet nıaaşr maaşr ta.zminat Yekün vergisi parası !tası 

----- -------- --·-

Kiltüpane 

7 Müdür ve ayniyat mu-) ~ 1 · ı E _ b. 
1 

. 
B. ı 55 ı65 22 187 2,20 0,38 177,72 . . _ ·e )J ıuır u ıarı 

hasıbı mntenıedı J 

9 Müdür muavi ni Saim Tayyar » ı 40 108 ı5 12:1 5,48 0,24 ıı7,28 

14 KfH ip Şefik Mazhar » ı 20 60 15 75 2 . 0,14 72,86 

Posta ve telgraf 

ı o Müdür Hasan Ali [I ] B. ı 35 98 15 113 3,90 0,22 108,88 
ı 

c;, 
12 Memur Sa hi h Çelebi » 1 ~5 75 15 90 2,75 0,18 87,07 o ....... 

ı 

J Dilal Celit » l Memur 
Mustafa Sarımemet » 

5 20 60 2 0,14 72,86 14 1 Refik Dombaybelli » 

J 
15 75 

Tahsin İbrahim [21 » 

ln.zibat memurlan 

13 'faharri serkonıiseri Ze.rrıeUl hidin lzıct H. ı 22 66 15 81 2,;3() 0,16 78,5-l 

{ H arndi Mustafa » 

14: İkinci komiser Hüseyin Yusuf » 1 ? 20 60 J5 75 ') 0,14 72,86 1 u -' 

Şevket Hasan ,. 

{1 1 l sirn tebeddiilünden ibaı·ettir. 
{ 2 1 Mustafa 1!1'1?ı-ıç B. tekaiit olmııştıı. r. 



Esas Barem Muvakkat Kazanç Pul 

Derecesi Memuriyetiu nevi ve isimler Adet m aaşı ma aşı tazıninat Yektln vergisi parası !tası 
--- -·-·--

15 Üçüncü smıl tahat-ri l Al' C d' M B: ı 17,5 56 15 71 1,80 0,14 memuru 
J ı u ı ~ enıet 69, 6 

Abdurrahman Mustafa Ef. 
Akif Hüseyin » 

Ali Riza Ahmet » 
Fazlı Halil » 
Hanıdi Kasım » 
Hasan Yusuf :. • 
Haydar Şevki » ı 

Hüseyin Hasan :. ı ~ Lütfi Yusuf :. . 
16 Pol is memuru 

ı 
18 16 52 15 67 1,60 0,12 65,28 

~1ustafa İbrahim [1] » 
Nazmi Hasan » 
Niyazi Mustııfa :. (.1\ 

Rifat Abdülkadir » o 
~ 

Rifat SaHihattin ,. ı 
Rüstem İbrahim ,. 
Sadık Salih ,. 
Tevfik Hanıdi » 
Yahya Mustafa ,. 

{1} Jfustafa Bekü· Et. m.e·rkeze göndeı·ilmiş v e ye·rine Jf·nııtafa 1brali.im Ef. f,lınmıştır. 



3- Müstahdemler 

Kazanç Pul İta 
Vazifenin nevi ve isimler Adet Ücret vergisi parasr yekıinu 

Baş daktilo 

Daktilo 

Kütüpane müstalızrt' r 

Ser haderne 

Ser hade.me muavini 

1 inci sınıf haderne 

2 inci srnrf haderne 

Belıice Sabit 

ı 
Firdevs Arif 
Ma~bule Ali [ 1] 
Medi·ha Yurmf 

Yakup Baki 

Menu·t Abdullah 

{ 
Selimşalıoğlu Ali Çavuş 
Dilsiz Sıtkr 

Ali Baba Emirveli 
Ali Çavuş Kocabaş 
Durmuş Abdülkerim 
İsmail Pamuk 
Riza 'l'iranh 

H m. 

: ı 
Ef. 

» l 
:t J 

: ı 
: J 

Abbas Halil » 

Abbas Hilmi Çiçek > 
Bekir Gökmemet > 
Cemal Osman > 

Hali t Beş] i > 
Hasan Derviş , 

Hasan Tahsin Yusuf :. 
tzzet Hıımitli [3] > 
Kadri Şehtar > , Kami l ('i~ek 

M:ı hınut Molla » 
111emct Ali ÇaYUŞ İsmail , 
Memet Riza Hasan > 

Neeip Karabacak » 

Nuri Amış > 
Nuri Halil » 
Recep Muhzir 
Sadık İbra:him 
Süleyman Hatıp 

, 
, 

Şaharı Mercan » 
Şakir Ömer » 
Şevket Çavuş Karahasan :. 
Tahir Çavuş Duman > 

Yahya J\jarabastr > 

Ya~ar Bayburtlu > 

Saadet Hm. 

{ 1 1 Meı·c ·ıd olan ıtıiinlıal.e alwm·ı.~tır. 

ı 80 

3 70[2J 

ı 60 

ı 70 

2 65 

5. 60 

26 50 

• 

3 

2,50 

2 

2,50 

2,25 

2 

1,50 

0,16 

0,14 

0,12 

0,14 

0,14 

0,12 

{ 2 1 Biii çe kamuııı ilc ii~· duklilun ıın ücretleri onar lira. tenzi/ edilmiştir. 
{ 3 j Ve[nt eden Süleyıııan çifte i Efendinin !}eTine 3 üncü ı;ımftan terfi ed'ilıni~tir. 

76,84 

67,36 

57,88 

67,36 

62,61 

57,88 
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Vazifenin nevi ve isimler 
--- -- ---- -----

3 ti.ncü sınıf haderne 

4 üncü sınıf haderne 

Şoför 

Şoför 

M litehassrs bahçıvan [ 3 J 

Balıçıvan 

Daimi arnele [ 4] 

Telefon memuru [5] 

Kaloriferci [ 6 J 

j Arif İbrahim Ef.) 
Hüseyin Avni Sii. leyman » 

Hüsey iıı Naci Pamuk » 
lbnıhiın Avt:ı [1] » 

l\Iemet Çengel » 

Mcmct Karahasall » 
l\'fuammer ipek » 
Kur i Kubuş » 

l Yusuf tma m » 

Abılülkadir Kaçar 
Ali Sülük 
Cemi] Ccliı.l l2J 
! zzet Karban 
Şevki Halil 

lılekki 8ü lPyman 

U akkı E re ııkiiyl ü 

Adolf Dervan 

( Osman Mühlzırıı 

l Arif l\Icmct 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

: } 
Alıınct Ilanııli Yavanoğlu » 1 
Ali Mustafa Kırlohlroğlu » 1 

Hasan Mustafa Zoroğlu » 
Mcmct Halil Akcanoğlu » 

{ Memet Hayr i Otuzbiroğlu » 
Memet Mürtaza Eınircc

l iloğ·lu » 
l\furat Hüseyi n Keleşoğlu » 

Mustafa Aygu· » 1 

l Süleyman Mahmut » J 
• 

Sünıı·i Mercan 

f Hasa n Pehliva n • 
) l\femet Tanıbaş 

» 

: } 
---------------

Kazanç Pul İta 
Adet Ücret vergısı parası yokunu 

9 45 

5 40 

ı 90 

ı 75 

ı 250 

2 90 

9 40 

ı 50 

2 60 

ı,25 

ı 

3,50 

2,75 

ı4,50 

3,50 

ı 

1,50 

2 

0,10 43,65 

o, 8 

o,ı8 

o,ı6 

0,50 

o,ı8 

38,92 

86,32 

72,09 

235 

86,32 

o, 8 38,92 

o,ıo 48,40 

0,12 57,88 

{ 1 1 2 nci sımfo terfi ed en / zze t J/o m·itli Efrndinin ycriue 4 üncii sınıftrın terfi ettirilnl!işti r. 

{ 2 1 3 ü.ucii sı111fu terfi eden j{Jmli iııı Aect Efendinin y erine (Matbaadan aç·ıkta kalmıı*tı ) ge-

tirilnıiştir . 

{3 1 Ba.~balu:ıı·onltl.: lii.ğı•edil ıııi~tir. 

{-i 1 Eşlıastrı tebcddiilat olmu.~fllr . 

{-5 1 Bir Iclefon nıemıırl nğn liiğcrxli/ın i.~ . .lfenıct {'üinyiı· Efendi, bilahare, postaneye geçen 3 iincii 

sımfta.n Iliiseyin Naci Pa·ınıdc Efendinin y erine lwdeıııe alınımştır. 

{6 1 B ir kal arifereilik 7ağvcdilıniştir. 
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V azifen in nevi ve isimler 
- ---

Kalori:ferci 

Elektrik mütelıassı sı 

'famirat memuru 

Marangoz llJ 

Ser mürettip 

Ser mürett ip muaYini 

1 inci sınıf operatör 

2 nci sınıf operatör 

,.. 
-·ı inci sınıf müretti'p 

2 ci sınıf mürettip 

Makinist [6] 

Litoğraf makinisti 

Makinist muaviııi 

Makinist çırağı 

1\folörcü n' rJc], 1rik~i 

-· ------

Hameli Hacı Ef. 

Riişlü Yaycrbıışı D. 

.\li Alişko Ef. 

. \sım Cafer » 

Matbaa 

Yaşar Memet 

Hasnıı Ali 

ı 
Hakkı Os ma ıı 
İsmail M:emet 
NaC'i Hüseyin 
Tayip Hüsnü (2] 

{ 
Nocmi Halil [3 j 
V asıf Hakim 

{ lbraıhim Rifat [4] 
İbrahim Raşit 

f Ahmet Musa 
l llül':!nü Ali [5] 

Hüseyi n Raşit 

Osman Servet Kılıçlı 

J İsmail Ha k kı Reçber 
l Nizamcttin lhsııu 

Şiil<rü 'I'ah i r 

Necati Nuri 

Ef. 

: l 
: ı 

: } 

: } 
) 

Adet 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

4 

2 

2 

ı 

ı 

" ...; 

1 

{1 1 Steno,r/mph·ic mnalliıninin ı·azıfcsi ıı e niluıy e f vcrilrttiştir . 

{ 2 1 Münlıalc terfi cttin.l ın iş l ir. 

[ 31 llfünluıle terf i e ttirilmiştir. 

{ 4 j Münhale terfi cttirilm?.~ti r. 

ÜcrPt 

50 

275 

!10 

90 

100 

80 

70 

65 

60 

85 

so 

60 

35 

90 

{ 5 J Odacılılctıı müstahdem iken y etişmesine m· IJII.i miirettip ol11w~tuı·. 

[ 61 Scrınakinistlik, bütçe mııcibincc, lağvedilm1'ş tir. 

Kazanç Pul !ta 
Vl~I"~IRI pa rası .v e ku nu 
-- ·-- -- ---· -- --

1,50 o, ı o 48,-10 

16,25 0,56 258,19 
,_ 

3,50 o, ı8 86,32 

3,50 0,18 86,32 

6,80 0,2() 122,9-1-

5 0,20 94,80 

3 0,16 76,84 

2,50 0,14 67,36 

2,25 0,14 62,61 

2 0,12 57,88 

3,25 o,ı8 sı,57 

3 O,lG 76,84 

2 0,12 57,8H 

0,75 o, s 34,17 

3,50 0,18 86,32 
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Kazanç Pul İta 
Vazifenin nevi ve isimler Adet Ücret vergisi parası yekunu 

- - ·--- -----

Ser mücellit Süreyya Agah Ef. 1 90 3,50 o,ı8 86,32 

:Mücellit· Şükrü Bozkoyun :. ı 70 2,50 o,ı4 66,36 

Mücellit muavini Emin Çolak :. ı 45 1,25 o,ıo 43,65 

Mücellit çırağr { Fuat .Salih 
İhsan İshak : } 2 35 0,75 o, 8 34,17 

{ Davut Boya"t : ı Odacı ve haderne Hamza Memet 3 40 ı o, 8 38,92 
Riza Abdurrahman [1] 

Kaloriferci Mustafa Veli [2] :. ı 60 2 o,ı2 57,88 

{1 J Biitçe 1:ccıbı olarcık hadome adedi ·4 e tc11 ezzül ettiğ inden Ceınil CelıU E[. rıçıkto kalmış (bil
nJuı1·e Meclis lıadcmeliğirıc alınınıştır) ı· c miirettij) olrın lliisn·ii Ali E[. nin ycrirıe !Nza Abdiirmhman 

E[. alınnuştıı·. 

{ 2} Eı:ı-elı.:e lıııdeme iken kalori[erci olmıt.,~tur . 



k - Matbaantn mesai hulasast 

3 - V - 1932: I - XI - 1932 

ı - Zabıt Ceridesi ( ı: 3 cü ciltler ı : 35 ci 
inikada mahsus) 

2 - Zabıt fihristi ( 1 :3 cü ciltlere mahsustur ) 

3 - ı O cu cilt kanunlar mecmuası 

4 - Ruzname 

5 - Gelen evrak ve sabık zabıt hulasası 

6 - Ruzname matbualan ( ı: ı 06 ) 

7 - Encümenlere mahsus matbualar 
• 

8 - Dahili nizarnname · 

g - Teşkilatı esasiye kanunu 

ı O - Encüınenlerin mesaisi hakkında Umumi Ka
tiplik raporu 

11 - Esami defteri 

ı 2 - Tezkerelik, müsveddelik, karar kağıtları, 

devam cetvelleri, ita emri, bordro, dosya ve duhu
liye varakaları, senetler 

13 - Umumi fihrist 

ı 4 - K ütüpane fihristi 

15 - Haftalık karar cetveli 

16 - Beynelmilel konferans r~porları 

ı 7 - D. ı. H. inikat zabıtları 

18 - Kazanç vergisi hakkında ticaret odasının 

noktai nazarı 

19 - Mebusanı kirarn ihtisas ve müstakıller 
cetveli 

20 - Büyük ve küçük takrirlikler 

21 - Kalem ve encümenlere defter 

Sayı fa 
Adedi Tabı adedi 

746 350 M.M. 
500 Bş.V. 

32 35 0 M.M. 

470 ı 500 

35 450 

35 350 

1 415 700 M.M. 
500 Bş.V. 

277 50 

52 500 

18 500 

26 400 

20 600 

163 . 

42 

152 

04 

24 

168 

10 

g 

6 

125 

500 

500 

350 

500 

100 

100 

350 

700 

V ek un sayı fa 

261 ı 00 
373 000 

11 200 

705 000 

15 750 

12 250 

990 500 
707 500 

ll 650 

26 000 

9 000 

10 400 

ı 2 000 

42 250 

21 000 

76 000 

22 400 

12 000 

16 800 

000 

3 150 

225 000 

25 000 
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22 - Umumi Katip ve encümenler ve kalemiere 
bloknot 

23 - Tayini esami cetveli 

24 - Zabıt rriüsveddeliği 

25 - Azayı kirarn ve kalemiere zarf ve kağıt 

26 - Azayı kirama mahsus çek ve kömür çekleri 

2 7 - Muhasebe için çek 

28 - Kitap teclit ve tamiri, dosya, karton ve 
kutu imali 

HULASA 

I - Tertip dairesi 4 6 9 5 sayı fa tertip 

Sayıfa 

Adedi 

645 

8 

8 

20 

22 

8 

129 

147 

143 

Tabı adedi 

350 

16 000 

325 

1 00 ci lt 

adet bezli cilt 
:» meşinli cilt 
ll » defter 

2 1 00 » dosya kartonu 

25 » :ıı kutusu 

49 :ıı defter tamiri 

II - Tabı dairesi 3 750 650 sayıfa tabı ( 207 522 forma) 

III - Cilt :ıı 207 522 forma katlama 

131 350 kitap telierne 

4 I 000 :ıı kapaklama 

ı 00 000 adet mektupluk kağıt katlama 

ı 345 >> notluk ve takrirlikleri blok haline 

2 ı 00 :ıı karton dosya imali 

25 :ıı mukavva kutu :ıı 

468 :ıı kitap, defter teclit ve tamiri 

Yekun sa.yıfa 

64 500 

2 800 

16 000 

267 400 

19 600 

20 000 



TASHiHLI1~R 

9ı inci sayıfada a: B - Heyeti umuıniyenin mesai hulasası ıı cümlesinin altına a: ı - Heyeti 
umumiyenin açılması .ıı ibaresi konulmalıdır. 

Sayı fa Satır Yanlış Doğru 

91 2 1931 de 1931 de saat 14,10 de 
96 1 ı - Heyeti umutniyenin aktettiği eel- 2 - Heyeti umumiyenin aktettiği ini-

• selerin kat ve eelselerin 
98 ı 2 - Umumi Heyete 3 -Umumi Heyete 

115 ı 3 - Heyeti umumiyenin 4 - Heyeti umumiyenin 
120 ı 4 - İntihaplar 5 - İntihaplar 
120 17 5 - Heyeti uınunıiyeııin 6 - Heyeti uınunıiyenin 

121 1 6 - Umumi 7- Umumi 
122 13 birinci içtima senesi fevkalade içtima 
124 2 Daimi Encümenler ı - Daimi enciinıen ler 
124 9 Vasfi B. Vasfi Memet B. 
127 25 Musa Kazını B. Kazını B. 
135 25 Muslihittin B. Muslihittin Abdullah B. 
152 ı Muhtelit 2 - Muhtelit 
155 1 1 - Encümenlerin 3 - Encümenlerin 
156 1 2 - Encümenlerin 4 - Encümenlerin 
351 34 ve mayıs ve 3 mayıs 
436 3 mebus ta ll ll mebus ta 
492 24 Samsun istanbul 

348 inci sayıfada a: · intihap daireleri değişenler » kısmının birinci sütununun 5 inci satırın
daki cı: Balıkesir- Salih B. (Yozgat ), Bilecik- Salih B. ( Yozgat) şeklinde düzeltilmelidir. 

Ayni kısmın ikinci sütununun 4 üncü satırındaki cı: İhsan B. ıı, cı: İhsan Pş.» olarak düzel
tilmeli ve sütun nihayetine atideki zevat ilave edilmelidir: 

Kütahya Muhlis B. ( Bursa ) 
• Kütahya Rasim B. ( Bilecik ) 


