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A - Heyeti umumiyeyi · doğrudan doğruya alakadar eden 
baz1 kanun, nizamname ve talimatnameler 

ı - Teşkilatı esasiye kanunu 

TeşkiHitr esasiye kanununun 95 inci maddesi 1893 numar·alr kanunla 10 - XII - 1931 tarihinde 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

« Muvazenei umumiye kanunu layihasr ve buna bağlı bütçeler ve cetveller ilc 111ı'iil.hak bütçeler 
Meclise mali yıl başından en ıaz üç ay evvel takdim olunur». 

Kanunun diğer maddelerinde tadilat yapılmadığı için aynen dercinden sarfmazar olunmuştur . 

• 



2 · lntihabı mebusan kanunu 

Fevkal8.de içtimaa &t yıllıkta'kinin aynidir. 

--•••>e<el!lt .... --



3 - Dahili nizamname 

.... 
Dahili ni.zamnamcnin yalnız 68 inci maddesi 21 mayıs 1932 de dcğiştirilmiş olmakla sadece 

bu maddesini derç ile iktifa edilmiştir: 
«Altmış sekizinci madde (M:uaddel: 21 mayıs 1932) - Hükumet veya teklif sahibi v~rilen kanun 

Hiyiha veya tekliflerini ruznameye alınmadan evvel Heyeti Umumiyeye malılmat vermek şartile geri 
alabilir. 

Şu kadar ki, bu lô.yiha veya kanun tekliflerini diğer bir me-bus veyahut ait olduğu eneümen üzer
lerine .ahrlarsa müza:kereye devam olunur. 

Bu layiha veya teklifLer ruznameye alrnmışlarsa geri alınmaları için Heyeti Uınmniyenin karar 
vermesi lazımdır». 

• 



4 - Azayı kiramın tahsisat ve tekaütlerine ait kanunlar 

••• 

Büyük Millet Meclisi azasımn tahsisat ve harcırablan hakkında kanun 

(Roomi Gaızete üe ıneşir ve ilanı: 21/V /1930 Sayı: 1499) 

Kanun No : 1613 

BİRİI'~"CllVIADDE- Bıüyıüık lVIillet Meclıishızasının sene1ik 1Jalısisatı (6 000) liı,aıdır [1]. Bu tah
sisaıt Jı.er ay lbaşmıda ibeşer y.üe; Lira okıraık verilir. İçüma senesi esnasında inıtihap ed.llıenlerin ttaıhsisatı 
Meclise ıiltiJ1aik ettilideri ayıdan itıübaı-.en ve ımebus1uıktıan ayrrlanlarm muhassasaıtı aıyrıJıilikları ay nilhaye
tine !kadar h.ooa:p ediliır. 

• 

Vefat eden ımebus1arnı, k,anuni mirasçılarına, senelik ta,hsisaıtın yarısı tazımiınat olarak verilir [2]. 
İKİNCİ MADDE - 1452 mımaımlı Omuunun üQilncü ımaddesiu'İn ai,dat y,e v-ergilere ımriiıteallik ,hü

kıiimlıeri ibu taıhsisaıta da şaımi1dir [3]. 
ÜÇÜNCÜ MADDE - h11t~hap dadrel·erine .gidip ıgelen Büyük Millet Meclisi az3!Sına :her içtima se

nesi v·e me~ez;e getıivdikleri ~ailelerine de h.ex in1ıiılıa:p devr.esi için az;~met vıe avıdet ıharıcırallu verilir. 
Hareı<raih ve tokaıüt hesaplarında (125) lira .esastır[4]. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Nısaıbı ımüzaıkere kanununun altıncı v-e sakiızinci ımadıdelerini ımuaddil 
23 şuıbat 1340 ıtariıh ve 421 numaralı ıkanrunla ibuna ımüızeyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 nuımaralı 
kanun ve yedinci maddeyi ımuaıdıdil 16 ıteşrinievvel 1338 tarih ve 272 nuımaralı ıkanwüar ımülgadır. 

BEŞİNCl MADDE - Bu kanun 1 ıhaı2Jiran 1930 tarihinden muteberdir. 
AIJTINCI MADDE - ·Bu ikanunun lhü:küımleri Bıüyük l\i.illet Mıeclisi tarafından İcra olunıur. 

· 19 mayıs 1930 

[1 ] - Bu miktar, 7 mart 1931 tarih ve 1757 numa.r·alı kanun ile 4 200 limya, yani ayda 350 liraya, 
tenzil edilmiş ve 1847 nurnaralı kanıtnun 2 nci maddesinin (H) fıkrası mucibince kazanç vergisinden 
muaf tutulmuştur. 

Bu tahsisattan buhr·an ve muvazene vergileri kesili?· . 
- Bundan rnaada 28 mayıs 1932 tar·ih ve 1974 nurnaralı kanunun intişarında bazı Azayi kirama 

« muvakkcıt tazminat » namı ile ayda 100 er lira verilmektedir. 
- 7 mayıs 1931 taı·ihli Riyaset Divanı kar·arı mııcibince, tecdidi intihabat vukuurıda, fevkalade 

içiima için toplanan Meclisin yeni ve eski azcılan, içtima ayının tahsisalına istihkak kesbederler. 
- 23 teşr·inisani 1931 tarihli Riyaset Divarıı karar·ı mııcibince, rnazbatcıları tasdik edilmeyen 

mebuslara, harcırahından rııaada, M eelise iltihak ettikleri tarih ile mazbatalannın r·eddi tar·ihine kadar 
geçen zamana ait tahsisatlan tesviye olunw·. 

[2 ] - 969 nımıamlı karar mucibince bu tazminat, ter·ekeden sayılmaz. 
[3 ] - 1452 nvrııaralı Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadüliine daiı· kanunun üçüncü mad

desi: 
(1) nunıaral·ı cetveldeki maaş asıllarından onuncu derecedeki (2,3) ve dokıızuncu, on birinci ve on 

ikinci der·ecedekiler· {2,8) ve altıncı, yedinci, selmzinci, on iiçüncii, on dördiincii ve on beşinci derecedeki
ler· {3) ve dördiincü, beşinci, ve on altıncı derecedekiler {3,2) ve on yedinci der·ecedeki (3,25) ve on 
sekizinci derecedeki ( 3,5) ve 01ı dokuzuncu der·ecerleki ( 3,75) ve birinci, ikinci, iiçiincii ve yir·mirıci 

derecedekil er· de ( 4) emsalile darbedilip JwsıUcın maaş ola.r·al.; veril,i·r. Bu nıaa;şlm· tekaiit aida-tı, 

kaza.rı ç vergisi ve mcıktıı vergi ile hızanç ver·gisi mıırızcım kesir-lerine ve maar·if vergisine tabi değildir. 
Damga pıi.lu ve rnenı.ıır-ltınn yol wr·gileri diğer· rniikelleflm·de olduğıı gibi tahsil edil.ir·. 

[ 4] - 1846 rıurncı'ralı harcırah kcınıınmıa. bcık! 
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Büyük Millet Meclisi Diva.m riyaseti azasma ıta.zminat ita.sma. dair kanun 

Kanun No :756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Divam riyaseti ·azasma her içtima senesi 
için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur [1]. 

liC!NCİ MADDE - lşbu k~nun i'kinci devrei intihabiyenin üçüncü içtima senesinden itibaren 
meridir. 

ÜÇÜNCÜ MAbDE - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından İcra <>lunur. 

27 şubrut 1926 

Meclis hesaplarının tetkikı encürneni azasından rııumkıp olan zata ücreti huzu1· itasına dai?· olan 
25 hazimn 1927 tarih ve 1169 numamlı kanunun birinci m!,addesi: 

Büyük Mill-et Meclisi dahili nizamnamesinin altmış beşinci maddesi mucibince Meclis hesapları
mn tetkikı ~ncümeni azasmdan tatil esnasında murakabe vazifesini ifa edecek olan zata şehri mak
tuan yüz elli lira ücreti huzur verilir [2]. 

RİY ASET T AHSlSATl 

1339 senesi son dört ayından itibaren, Riyaset ıtahsisaıtı mebusluk muhassasatından ıbaşka şehri 

üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunurdu. 1927 de bu rrUktar « Meclis Riyaseti ve Başvekalet 
tahsisatları arasında tenazur terrUni için » 1800 lirası Div·anı Riyaset azasr tazminatı maddesinden 
naklen, 8 400 liraya iblağ edilmiştir. 

ll] - Bu tazminat, 1931 bütçesine 1wevzu kayit mucibince, şehri yüz ellişer lim üze1·inden tesviye 
olunu1·. 

[2] - Bu kanun 1238 numara ve 9 mayıs 1928 tarihli kanun ile tadil edilmiştir: 
Birinci madde - 25 haziran 1928 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci maadesi berveçhi ati 

tadil olunmuştur: 
Biiyük lifillet Meclisi dahili nizamnarııesinin altmış be.şinci ma.dd.esi nıucibince Meclis hesaplarının 

tetlcikı enciinıeni azasından murakabe vazif.esini ila .edecek zata şehri yüz elli lira üc~·eti huzur 
ver·ilir. 

Bu maddenin hükmü 1 te.ş1·inisani 1927 tarihinden ba,şlayan içtimaa da şamildir. 
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Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaid.in hakıkında kanun 

(Resmi Ceride ile neşir ve ilanı : 30 mart 1927 - Sayı 580) 

Kanun No: 995 

BİRİNCİ MADDE - Gerek birinci gerek ikinci Büyük Millet Meclislerinde aza bulunan asker 
ve sivil mütekaidin dahi memrurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi ahkam:ııudan istifade eder
ler [1]. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü, memuriıı kanununun bilumum mali mevaddı alli-
mıının tatbikı tarihinden muteberdir [2]. • 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memıurdur. 

/0 00r2 
J 

[1] - Mernurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi: 

21 maı1 1927 

Mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup edilir ve meb1tsluk tcıhsi~atının aslı olan on bin ku
ruş tekaüde esas tutuluı·. lşbu madde hükmü biri·nci ve ikinci Büyük Millet ~Meclisi azala:rına da 
şarnildi?·. Mebus olmazdan evvel bulunduklan memuriyetle1· dolayısiZe kesbi istihkak ettikleri te
kaiit maaşı miktarı bu haddi mütecaviz olanlam memıwiyet maaşı üzerinden tahsis olunur·. 

[2] - 1927 senesi muvazenei ıımurniye ka.nunıınun sekiz ve dokuzuncu maddeleri: 
Madde 8 - 18 mart 1926 taı·ihlti memurin kanmııı ile 7 haziran 1926 tarihli O?'d'ıı, bahr·iye ve 

jandar·ına zabitan ve memurını hakkındaki kanunun mali nıe·v(ıdd-t ahkamı tedr·icen tcıtbik ve her 
sene hangi maddeler ahkamının tatbikına iptidar edilebileceği muvazenei umumiye kanunlarile ta
yin olunur. 

Madde 9 - 18 maı·t 1926 tarihli memurin kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve (D, II) fıha
lan müstesna olmak üzere 84 ve 88 inci maddele1·inden ve 7 hazir·an 1926 taı-ihli ordu, baJıriye 

ve jandanna zabitan ve memurini hakkındaki, kanunun birinci maddesinin nıenıurin kanununun 
88 inci maddesine rnatuf Jıükmile 2, 8 ve 9 uncu maddelerinden maada biZiimum alıkarnın 1927 se
nei maliyesi hazir·an ve yalnız rnemurin kanununun 86 ncı maddesi hükmünün 1927 senei mali
yesi teşrinievveli iptidasından itibaren tatb·ikına başlanıı-. (Bu madde 1204 numaralı kanunun 
birinci ve 1452 nurnar-alı kanunun 19 uncu maddelerile lm.smen tadil olunmuştur') [*]. 

[•] - 1204 nurnar-alı 1927 senei maliyesi munı,~enei ıırnıımiye kanımunun dokuzuncu maddesine 
müzeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri: 

Bit·inci madde - 1927 senei maliyesi muvazenei urnurniye kanıımmun dokuzuncu maddesindeki 
(D, H fıkraları müstesna olmak üzere 84} ibaresi· tayyolunmuştur. 

Ikinci madde - Bir·inci maddenin hükmü 1927 senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik olu
nur. 

1452 nııma·ralı Devlet memurları maaşatının tevlıit ve teadülüne daiı· kanunun on dokuzuncu 
rııaddesi: 

- 13 kanunuevvel 1335 tar·ihli tahsisatı fevkalade kararnamesinin mernur·lara müteallik alıka

rnı ve mcım·if teşkilatına dair 22 maı·t 1926 tarihU kanunun dokuzuncu maddesinin son fıkrasındaki 
ot'tcı ted1··isat muallimlerine ait hiikii.m ile mezkiir kanunun onuncu maddesi ve 18 mart 1926 taı··ihli 

memurin kanununun 37 inci nııad<!-esinin maaş zammına miiteallik hükmü ve bu hükme mütenazır 

olarak diğeı· kanunlarda mevcut hükümler ile memıırin kanununun yirmi bir-inci mad.desi ve maaş 
kanununun 17 inci ve hQ,kimler kanununun on dokuzuncu maddelerinin maaş ve tahsisatı miktarlanna 
ait hükiimle1'i ve 25 haziran 1927 tarihli Hariciye vekaleti 1nemuı·in kanununun dokuzuncu nuıddesinin 
maaş ve tahsisatına müteallik hükmü ve bu kanuna muhalif olan sai1· ahkômı mıiilgadır. 
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995 numaralı kanuna ~üzeyyel kanun 

( Resmi Gazete ile neşir ve ilam : 2/VI/1930 - Sayı : 1509 ) 

Kanun No: 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tariılı ve 995 numaralı kanun hükmü Büyük Millet Mecli
sinin üçüncü devresinde ımüntahap azadan asker ve sivil mütekaitlere de şamildir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü 1 haziran 1930 tariıhinden muteberdir. 
ÜÇüNCü MADDE - Bu kanunun lıüikımünü icraya Maliye vekili memurdur. 

3 haziran 1930 

--ııııııııı;&iiJ>•<Iililljllııı--

• 



5 - Kütüphane talimatnamesi 

1'ebeddülat yoktur. 

1 

• 



B - Heyeti umumiyenin mesai hulasasi 

.... 
1 - Heyeti umumiyenin açılması 

Dördüncü devrenin birinci içtiınar, 1 teşrinisani 1931 pazar günü saat 14 te, Trabzon mebusu 
Hasan Beyin rnuvakkat reisliği altında yoklama ya prlarak ekseriyet olduğu anlaşrldrktan sonra Reisi
cürmhur.Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin aşağıdaki nutuıldarr ile açılmıştır: 

( Reisicüınhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri şiddetli ve sürekli allaşlar arasında Riyaset kürsü
sünü ıtcşrif buyuııdular. ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mtiıhtere.m Azasr; 

Dördüncü Büyük Millet Meclisinin ilk içtima senesini açınakla mübahiyim. Muhterem azayr hür
met ve muhabbetle selamlarım. 

Yeni intilıabatr müteakip Yüksek Mecli.<ıin f ev kalade içtimarnda vücude getirdiğiniz eserlerin 
memleketin umumi hayatmda faydalr tesirleı·i sabittir. Cilıanşümul buhranm tesirlerine karşı her 
yerde yeni vergilerle tedbir aramrken Türkiye Büyük Millet ~eclisi bilakis bazı vergileri indirmek 
gibi fevkalade cesurane bir hareket ihtiyar etti. Va tanda.ş hayatmda tedbirlerinizin tesirleri hayırlı 

olarak mahsüstur. 
Mm~leket efkarında süküneti ve idareele istikrarı temin eden tedbirleriniz de tezkara şayandır. 
Dahill siyasette husule getirdiğiunpz itiımat ve huzur vatandaşları feyizli mesailerinde müsterih 

ve mutmain Iulı:mştır. Cümhuriyet kanunlarının ve Cümhuriyet kuvvetlerinin hürmet ve itibarı nıeın
leket için esas rnesnet ve müeyyide olduğu bir daha sabit olmuştur. 

Muhtereın arkadaşlarım; 

İçinde bulunduğumuz sene, mali ve ikıtısa.di umu.ma buhrana. karşı milletierin çetin bir imtihan 
geçirmekte olmalarile husus! dikkati caliptir. 

Bu iırntihanda Türk milleti hayatiyeti, faaliyeti, kanaatkarJığı ve fedakarlığı ile ta.kdire layıik bir 
kudret göstermekıtedir (AHuşlar). 

Gelecek sene de beynelmilel buhranrn devamma hazırlıklı bulunmak vazifesi karşısındayız . Mali ve 
ildı~adi vaziyeti yaJundan takip ederek tedbirleri V3Jktinde ittihaz etmek en mühim işiniz olacaktır 
(Bravo sesleri, alkışlar). . 

Çetin imtihanlara rnuvaffaluyetle mukabele eden milli paranın kudretini ve milletin beynelınıtilel 

buhrana karşı yüksek varlığının esaslarını masun· bulundurırnak başlıca gayemizdir. Bu uğurda mil
letimize has olan azim ve feda.karlığı, icap ederse en yüksek derecelerde tecelli cttirmek kati kara
rımızdır (Bravo sesleri, alkışlar). 

Nefsirnize ve millet kudretlerine itirnat, Hükı"ımette ve siyasette istikrar, tasarrufta ve fedakar
lıkta sarsılmaz bir karar, Devletin dahil ve hariçte emniyet ve sükunete mıazhariyeti; halin ibaşlıca 

tedbirleridir. Esasen bizde mevcut olan bu şcraitin icap ettikçe . layikile ve kemalilc tecelli et
tirilmesi, müşkülatm ilrtihamı için emin ·ve müessir olacaktır. Yüksek himmetinizle Türk milleti 
daılıili hayatında ve beynelımilel vaziyetinde ciıhanı saran büyük anüşkülattan yeni bir kudretle 
temayüz ederek çıkacaktır (Şiddetli alkışlar) . 

Muhterem millet vekilieri; 
Harici siyasetimizin [IiÜsalernetpervcr ve müstakiın mahiyeti geçen sene içinde bir daha tebarüe: 

etmiştir. Yakın komşularliffi.Izla münasebetlerimizin samimiyeti artmıştır. Beynelmilel alemde, her 
Devletle iyi münasebette ıbulunmwlrta, müsbe-t semereler elde etmekteyiz. 
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Türkiyenin emniyetini gaye tutan , Jıiç bir milletin aleyhinde olmayan bir sulh istikameti bizim da

ima düstummuz olacaktır (Bravo sesleri, şiddetli allcrşlar). 
Başvekilin ve Hariciye vekilinin Yunanİstanı ziyar etleri iki memleket arasmda kıymetli dostluk 

teıahuratına vcsilc vcıımckle bilhassa elikkat YC memnuniyetim izi mucip oldu (Alkışlar). 

Bir~birlcı·ile davası kalmadığını; birbirlerilc cyi geçinmek kararmda bulunduğunu ilan eden iki 
memleketin münasebetlerinde hayırlr inkişafları momrnmiyetle tesbil ve teşvik etmek emeliımizdir, 

Macarİstana vnku bulan ayni ziyaretierin iyi intibalarım bilhassa zikretmek isterim. Kardeş ma~ 
car milleti ilc d<?stluk tezahüratı daima aezu ve iltizam ettiğimiz mesut hadiseler kıymetindedir 

(Atkrşlar). 

Irak Kıralı Hazretlerinin ve kıy·n~etli ııazırla:·nım ziyaretleri memleketimizele 'pek tatlı hahı·a1at' 

bıraktı. Irakla münasebetleriınİzin dürüst ve iyi komş ıluk yolunda tczaıhiiratr ve rnütemadiyen in
kişafı ılıizim ciddi arzumuzdnr. 

Büyük dostumuz ovyet Rusyanın l\1uhterem Hariciye Koruiserini Ankarada kabul etmekle mem
nun olduk. İki memleketin t ecrübe geçirmiş dostc;:-B münasebetlerini ayni 'kuvvet ve samirniyetl e idamc 
etmek tarafeynin hüyi:ik nıenfaat ve halis arwlarınm icabatmdan olduğu bu vesile ilc de izhar ve tc
barüz ettirilmıiştir. 

Muhterem efendiler; 
Balkan milletleri arasmda sulhu ve uzkışmayı istihdaf eden her millete mensup husus! teşekkül

lt- rin faaliyetlerini ta.kdirle yadetmek benim için hususi bir zevktir (Bravo sesleri, alkışla.i·). 

Türkiye, coğrafi vaziycti iti:baı-ilc Balkanlarda sulhun muhafaza ve takviyesinde bilhassa alaka
dardır. Komşularile hemen hic;: bir davası n• ihti liifı bulunmamak vaziyeti Türlciyenin tenıenniya

tıııa lınsu. ·i bir samirniyet izafe etmek tahiidir. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Büyük Millet. lV[eelisirıi ycııi Ye mü.Jıinı vatan l ı izm etl er i bekliyor. Yeni mesainizin ve tedbil'leri

niziıı de büyük milletimizin ııwnfa 3 tleı·in e tam: milc nygun düşcccğinr şüphe yoktm. l\ I emnıhiyr

til e ınüft chir bnhındnğ-nıımz Bü.Yük Türk milletinin emanet n' salahiyetile berı.ı hcr mulıahlwt ve 
müzahcrcti de sizin üzer iniZflNl i ı· ( Sürek I i a llnşlar ) . 

Mi.it ea kihcn r cis intihııbına w'c;i lcrek Balıkcs ! ı· ınrbusu lGizrın Pş . Hz. 241 r yle mi:itt efikmı YC 
9 nnen defa olarak rcis inhhap ol unınnşlar YC miişnril eylı Hz. alkışla~ arasında ki.i.rsi:iyü işga l edc ı· cık : 

1Iııhtr ı·eın arkadaşlı:ıı·; hen i tPkrar l\-Lcel is ı·eisl iğinc inıtihap 0t ti ği nizd ı>n dolayı teşekkür ederim. 
Bu itimadı ; htından cn 0lki s<'ıı<• lrr·dc vazif0mi Ali l\Ieclisin aı·wsuna mnvafık bir su rette yapınrş ol
tlnğııma delil addl•diyoı·nm . 'L' evcrc i.ilıüniiziin dcvamr benim için rhüyük bir kuvvet ve mncibi iftihar
du·. V \lz i fPnıde mnvai'fıık ıyctim sizi ·ıı kı yınrtl i m rı zn lı erdleı·inizc hıığlıdJr. Cüm:l 11 izi ka Ibi lı iirın ct 

n : ımılıabbetl e seliinılnı·ım ( Alkrş l ar ). 

Bn~rı1 ı · mıışl a rJ ıı· . 

--•-•>8-<GfiD;..--



:2 - Heyeti umumiyenin aktettiği inikat ve eelselerinin ~det ve tarihleri ile ne 
kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

..... 
DörJüncü devrenin birinri i(:1 inıaı esnasında 'l' ü rkiye Büyük JVIillet J'Uecl isi heyeti umumiy~si 1 

teşrin i sani ı93ı tarihinden 9 ha;.:iran ı932 ta ri hine kadar 7 ay 9 gün zarfında 81 i ıı ikat.ta l OG cclse 
aıktotmiştir. Cdseler k~milen açrktr. Bn içt1ına i <,:iııde gizli cclse aktol nnmaınıştır . 

Aşağıda gösterilen cetvelin teH<ikincll'n aıılıışılaeağr üzere Heyet i unıumiyv ceman l !JG saat 24 da

kika hali i~timacla buluıımuştur. 
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'J' ari lı i 

ı - XI - 1 93ı 

7 - XI - 1931 
ı2 - XI - 193 t 
ı6 - XI - 193 ı 
2ı - XI - 193 ı 
2-8 - XI - 1 931 
29 - XI - 1931 
30 - XI - ı 931 

3 - XII- 1V3 ı 

5- Xl!- 1 93 ı 

7 - XIT- l 93 ı 

10 - XII- J9!H 
H - XII- 19:~1 

ı7 - XII- J 93 J 
21 - XJI- 19:31 
24 - XIT- ı 931 

26 - xıı - u:m 
28 -XII- JDH J 
29 - XII- J93ı 

31- XII- ı 93 ı 

4 - I - 1 ~32 
7 - I - HJ32 

ıs - II - 1932 
20 - Tl - 1932 
25 - n - 1932 
29 - II - ı932 

5 - III - 1932 
ıo - III - 1932 
14 - III - 1932 
1 7 - III - 1 932 
19 - III - 1932 
24 - III - 1932 
28 - III - 1932 
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7 - IV - 1932 
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N e kadar devam 

Cel enin ettiği 

!ni kat Gelse cinsi Tarihi Günü s. D. 
--

37 ı » 9 - IV - ı932 Cumartesi o 30 
38 ı » ll - IV - ı932 Pazartesi o 35 
39 ı » 2ı - IV - ı932 Perşembe o 25 
40 ı » 25 ~ IV - 1932 Pazartesi o 20 
4ı ı » 28 - IV - ı932 Perşembe o 20 
42 ı » 2 - V - ı932 Pazartesi ı 00 
43 2 » 5 - V - ı932 Perşembe 4 30 
44 2 » 7 - V - ı932 Cumartesi 4 20 
45 ı » 9 - V - ı932 Pazartesi o ı o 
46 ı » ı2 - V - 1932 Perşembe 3 45 
47 ı » ı4 - V - ı932 Cumartesi o 20 
48 ı » ı6 - V - ı932 Pazartesi ı ı5 
49 2 » ı9 - V - ı932 Perşem1be 2 45 
50 ı » 2ı - V - 1932 Cumartesi 2 40 
5ı ı » 23 - V - ı932 Pazartesi 3 35 
52 2 » 26 - V - 1932 Perşembe 5 30 
53 ı » 28 - V - ı932 Cumartesi 4 40 
54 ı » 29 - V - ı932 Pazar 3 30 
55 2 » 30 - V - 1932 Paza.ııtcsi 5 ı5 
56 2 » 3ı - V - ı932 Salı 4 25 
57 2 » ı - VI- ı932 Çaı~şamba 4 ı o 
58 2 » 2 - VI- 1932 P·erşembc 3 35 
59 2 » 4 - VI - 1932 Cuımaııtesi ı 70 
60 ı » 6 - VI- 11)32 Pazartesi o 05 
61 1 » 9 - VI - 1932 Perşembe ı 30 
62 ı » ll- VI- ı932 Cumartesi 3 00 
63 2 » ı3 - VI- 9ı32 Pazartesi 2 50 
64 2 » 16 - VI- 1932 Perşembe ı 40 
65 ] » ı - VI- 1932 Cumaııtesi 2 00 
66 2 » 20 - VI- ı932 Pazartesi 4 15 
67 . ı » 21 - VI- ı932 Salı 3 20 
68 2 » 22 - VI .- ı932 Çarşaımıba 4 ı o 
69 ı » 23 - VI- ı932 Perşembe 4 20 
70 2 » 25 - VI- ı932 Cumartesi 4 ı o 
71 1 » 26 - VI- ı932 Pazar 3 30 
72 2 » 27 - VI- ı932 Pazartesi 2 ı5 
73 2. » 28 - VI- ı932 Salı o 35 
74 1 » 29 - VI- ı932 Çarşamba o ı5 
75 1 » 30 - VI - ı932 Per embe 1 20 
76 ı » 2 - VII- 1932 Cumartesi 3 05 
77 2 » 3 - VII- ı932 Pazar 3 40 
78 1 » 4 - VII- 1932 Pa.zaı·tcsi o 25 
79 1 )) 6 - VII- 19:32 Çarşa.ıııba o 10 
o ı )) 9 - VII- 1932 Perşembe 2 20 
ı 3 » 9 - VII- 1932 Cumartesi 3 ı o 



3 - Umumi Heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

··-
Umumi hcyete, birinci içtima zarfında, muhtelif encümenlerden (44ı) tane mazbata gelmiştir. Aşa

ğıdaki cetvel bunlarrn hulasalaril e neticei muamelelerini göstermektedir. 

Bu (44ı) mazbatadan « 2 9 » u kanun, « 20 » si tefsir, « 9 » i karar, « 2 » si nizarn teklifi olarak, 
«14» ü okunarak kabul, «9» u encümenlere, «1» iHükılmete iade edilmiş ve « 4 » ünun müza:keresi 
gelecek içtimaa bıralularak « 3» ii sahibi tarafından gPri alınmış ve « ı » i de reddedilmiştir. 

Adiiye enetimeninden gelen mazbatalar 

ı - Aıdapazarrnın Serdivan köyünden Nurnan 
oğlu . Cemalİn ölüm cezasrna çarpılması hakkında 

3/7!> numaralı BaşvekaJet te21kıeresine dair 3 - XII - ı93ı tarihinde 659 numaralı karar 
olaralr kabul edilmiştir. 

2 - .A.fyon Karahisarlı Hüseyinoğlu l\:Iemct 
Çavuşun ölüm cezasına çarprlmasr haklnn.da 3jı50 
ınımaralı Başvekalet tezkeresine dair ı 1 - IV - 1932 tarihinde 699 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 
3 - Afyon Karahisar viHiyeti Aziziye kazası

nın K aracalar 'köyünden Molla lVIemot oğullarm
dan Memişoğlu Çete Ahmet Çavnşun ölüm cezası

na çarpriması hakkında 3/80 numaralı Başvekakt 
te~kere i :ı - XII - 1931 tarihinde 661 numaralı karar 

ularak kabul edilmiştir. 

4 - Artinoğlu Paronak \ 'C Ohanisoğlu kuyt\
cu Kımisin ölümı cezasına çarpı1maları haklanda 
3/ 188 numaralı Başvekalet tezkcı•esine dair 9 - VI - 1932 tarihinde 711 mımaralı karar 

olaı·ak kabul edilmiştir. 
5 - Askeri ceza kanununa müzeyyel 1/ 126 ve 

askeri ınuhakeme usulü ve askeri ceza kanunlarnun 
bazı maddelerinin tashih ve tadİline dair 1/ 319 nu-
maralı 'kanun layiliaları haklanda 27 - VI - 1932 tarihinde 2034 ve 2035 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 ~ Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 

89 uncu maddelerinin ta.dili hakkında Jj350 mı
maralı karımı layİlıasma dair 

7 - Bergamanın Sabihli köyünden Osmanoglu 
Ahmet Refikin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/81 numaralı Başvekalet tezkere ·ine dair 

! 

8 - Bodrumun Yab.şi köyünden Vanlı Osman-

2 - VII - 1932 tarihinde 2053 ULıınaralr kanun 
olarak kabul P,dilmiştir. 

3 - XII - 1931 tarihinde 65 numatalı karar 
olarak kabul edilmiştir. 
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oğlu Bekirin ölüm cezasına çarpılması hakkında 

3/ 161 numaralı Başvekal et te~keres ine dair 5 - V - 1932 tarihinde 703 numaralı karaı· 

olarak kabul edilmiştir. 
9 - Boyabaclm Bineli köyünden Çakıloğulla

rmdan Memetoğlu Kürt Hüseynin ölüm cezasına 

çarpılması hakluncla. 3/ 103 numaralı Başvekalct 

tezk!eresine dah· 

10 - Ceza kanununuıı ıncvkii m,eriyete vazma 
müteallik kanunun 4 üncü maddesine 1 fıkra ila-
vesi ha!Idunda 1/ 386 numaralı kanun lüyihasına 

3 - XII - 1931 tarihinde 662 numaralı karın· 

olarak kabııl edilmiştir. 

dair 25 - VI - 1932 tarİlıinde 2023 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ll - Devlet davalarııu inta.ç eden avukat vı) 

saireye verilecek ücreti vekalet hakkındaki kanu
nun birinci maddesine merbut cetvele bir fııkra 

ilavesine dair 1/72 numaralı kanun layihası 10- XII- 1931 tar.üıinde 1891 numaralı ıkauun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

12 - Erzincanm Büyük Küşünker köyünden 
Memetoğlu Yaşar ve Şakşakoğullarından İsınailo"'
lu Salihin ölüm cczasma çarpılmaları ha:kkmda 
3/82 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

13 - Erzinin Km·amustafalı mahallesinden Arr
koğlu.Jlarından Omeroğlu Ükıkaşın ölüm ceza, ma 
çarpılması haklanda 3/ 207 mımaı·a.h Başvcka.h·t 

tc~k cresine dair 

H - E-~kişclürin Çifteler nalıiyesiııin Belpıııaı· 

köyünden Dobayoğlu Osmanın ölüm cezasına \;H t'

pılınası hakkında 3/162 numaralı Başvel<U.J et tez
keresine dair 

15 - Gümrük memurlarmdan hukuku Hazine
yi ızrar edenlerin mcınuriyetlerindcn ihracı hak
kında lj201 numaralı kanun layihasma dair 

16 - Hakimler kanununa bazı maddeler ilavesi 
Ye me~kur kann'fln.m 31 inci maddesinin tadili hak-

3 - XII - 1931 ·tarihind e 663 numaralı karar 
olarak ka:bul edilmiştir. 

27 - Vl - 1932 tarihinde 715 numaralı kıU'<Il' 

olarak kabul edilm iştir . 

5 - V - 1932 tari lı i.ııde 704 ııunıumlı karı ır 

. olarak kalbul edilmiştir. 

7 - J - 1932 tariılıinde 1920 numar·a lı .ıw ııu ıı 

olarak ka!bul edilmiştir. 

kında lj288 numaralı •kanun la.yihasma dair 25 - VI - 1932 tarihinde 2024 numara lı kanun 
olarak kaıb1ıl edilmiştir. 

17 - İcra ve iflas ıkanununun tadiline dair 
1/28 numaralı ·kanun layihasma dair 

J 8 - lspaıtamn Cebel na Iliyesinin , Da.rbükü 
köyünden Ala Hasanoğullarından Hüseyin kızı 
Fatmanın ölüm cezasına çarpılması hakkında3j82 

numaralı Saşvcldlet tezkeresine dair 

19 - Ispa rtanın Senirkant nalliyesinin İleköp 

D - VI - 1932 tarihnidc 2044 ııumaı·a lı kanun 
olarak k a:bul edilmiştir. 

3 - XII - 1931 tarihinde 665 ııuınaralı karar 
olara\ ka:bul edilmiştir. 
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i,öyünden Hasanoğlu Bekirin ölüm cezasına çarpıl
ması haklanda 3/175 ruumara Ir Başvekal ct t czke
r·cR in e dair 

2ö - İzalei şüyu davalarından ne süretic harç 
alınacağının tayin ve ters!d hakionda 3/ 24 ınıma

ra lı l3ıışv(>;kalet tezkeres1ne da1r 

21 - ligazın Demiı·cilcr köyünden IV[ustafaoğ 

lu Sadılan ölüım cezasrna çarpılması ha kimıda 

9 - VI - 1932 tar.ihindc 710 mımaralı karar 
olarak kalbul edilmiştir. 

16- XI- 1931 tarihinde 653 nnmaralr karar 
olarak ka;bul edilmiştir. 

3/84 numar.alr Başvekalet tc~ker<isinc dair 3- XII- 1931 tarihinde 664: numaralı karar -

22 - Matbuat kanununun 51 inci maddesi ne 
bir fıkra ila.vcsi 'hakkında 1/277 numara lı kıımııı 

layihasrna dair 

23 - 1\ühalıccığm Doğan köylinden l\'Iotuşoğlıı 

Malikin ölüm cezasına çarpılması hakkmda 3/135 
mımaralı :Saşvekalct tczkeı·eRin e dair 

24 - Milli İktısadiyatı koruma vergisi ha kkııı 
da 1/174 numııralr kanun layihasrna dair 

25 - Moskova ve Kars muahedclerine tcvfikan 
hakkı hiyarlarııu istimal ve Rusyaya hicrct eden 
Malaganlardan alınan gayı·imcnkullerin teRcili lıak

krııd a. 1/ 195 ıınmaralı kanım l fiyih asnıa daiı· 

26 - M.iibadil ve muhacidcrlc harikzodelere 
mcccanen teınliık edilen gayrimcnkullcriıı veraset 
\'C intikal vergisinden istisna r icap edip ctımeyeec

ğ·inin tefsiri hakkında 3/87 numaralı Başvekalrt 

1t·:r.keresi 

27 - Rüsıımat muhafaza ve mmtaka. nı oımırl a

rı haklanda inzibati ahkamr muhtc,,i kanuıınıı 8 in
ci ve 9 uncu maddelerinin t.adilinc ve mczkı1r kam1-
na bie madde ilavrsinc dair 1/353 numaralı kı:ıııun 

olarak kabul edilmiştir. 

1:1:- V.- 1932 .tarihinde 1959 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ll -IV- 1932 tarihinde 701 numara lı karar 
olarak kabul edilmişti r. 

. 
30- XI- 1931 tarihinde 1890 nuınııralr kanu n 
olarak kabııl edilmiştir. 

7 - 1- 1932 tarihinde 1921 nunıanılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

30- VI- 1932 tarihinele 721 numanılt· fqın1r 

olıırıık kabııl cdilımiş.tir. 

lflyihasma dair 25- VI- 1932 tarihinde 2017 mmıunılı kaıııırı 

olarak kabul edilmiş-tir. 
28 - Susıgrrlıklr İbraıhimıoğlu Mustafa ile H a

sanoğlu Kara Aıhımedin ölüm cezasrna çarprimaları 
haManda 3/215 numaralı BaşveMlet tezkeresine 
dair 7- VII- 1932 tarihinde 725 numaralı karaı· 

olarak kabul edilmiştir. 
29 - Talebe olmayanlaqn mektep kasket i gıy

memeleri hakh.--:rnda 1/410 numaralı kanun lii yiJ1 a-
• 

sma dair 

30 - Tcmyiz mahkemesi teşkilatının tcvsii ve 

-· 
3 -· VII - 1932 tarihinde 2060 numaralı kanım 

olarak kaıbnl edilmiştir. 
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bevlet memudarı maaşatmın tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunlara müzeyyel 1/ 390 numaralı 
kanun layİlıasma dair 25 - VI - 1932 tarihinde 2019 ve 2020 numaralı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 
31 - Türkiye afyon yetiştiricllcr satış koope

ratifi hakkında 1/ 378 numaralı kanun layihas-ım'ı 

dair 3 - VII - 1932 tarihinde 2061 numaralı kanlin 
olarak kaıbul edilmiştir. 

32 - Türkiye Cümlıur1yetlle Çekoslovakya Hü
kumeti arasmda aktedj}ıen iadei mücrimin ve cez:ı 
1şierindc adli müzaheret mualıcdcnamesinin tasdikı 
hakkında J/321 numaralı kanun layihasma dair 2 - VH - 1932 tarihinde 2055 numaralı kanun 

olarak lmbul edilmiştir. 
33 - Türkiye Cümhuriycti ile Çekoslovakya 

Hüktımeti arasmda medeni ve ticari hususatı kaza
iycye dair karşılıklı mtünasebet hakkında aldedilen 
ınulmvelenamenin tasdi-kı haklanda J j 375 numaralı 
kanun lfı~· ihasma dair 

34 - Türkiye Cümhudyeti ile Danimarka Dev
leti arasmda a.k•tedilcn uzlaşma, adli tesviye ve ha
kem muahedesinin tasdiJ..-ı hakkında 1/ 322 numaralı 
kmıun liiyihasma dair 

3G - Tüı~{iyc Cünılı 11riyeti ik: ingiltere Hü
klııneti arasmda münakit müzahcreti ndiiye nıııka
vclenamesinin tasdikı ha!kkrnda 1/231 nuınnr:ılı b
ının lfıyihasma dair 

36 - Türkiye Ciimhuriycti ile İran Hükumeti 
arasmda aktedilen uzlaşma, adli tesviye ve hakem 
ınınahedesiııiu tasdikı hakkında 1/324 numnl'alr ka-

30 - VI - 1932 tarihinde 2051 nwııaralr kanun 
olanık kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1932 tarihinde 2052 mımaralı kanun 
olarak 1mbu1 edilmiştir. 

2 - VI - 1932 tarihinde 2045 numaralı kanun 
olaraik lmbul edilmiştir. 

ııtııı layiliasma dair 18 - VI - 1932 tarilıind<ı 2012 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

37 - 'l'ürkiyc Cümhmiyeti ile 1svcG HükCımeti 
arasmda a-1\;tedilen uzlaşma, adli icsviyc ve hUJkem 
mnalıcdesinin taseliıkı lıııkkmda. 1/ 325 nunınra1r ka
ının li\~r ilıa,;rna dair 

38 - Türkiye Cümhııriyeti ile Ira,k Rükfıme
ti arasmda münakit iadci mücrimin muahedena
mcsinin tasdikr hakkında 1j232 numaralı kanım 

20 - VI - 1932 tarihinde 2014 num:aralr kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

lfı,yihasma dair 27 - VI - 1932 tarihinde 2039 numaralı kanun 

39 - Türkiyede ecnebi tebaasr tarafından ya
pılması memnu olan sanatlar hakkında 1/70 nu-

olarak .kwbul edilmiştir. 

maralı kanurn layihasrna dair ll - VI - 1932 tarihinde 2007 numaralı kanun 
olaı·ak ·kabul edilmiştir. 

40 - Umumi hıfzrssılıha ıkamınwmn 288 inci 
maddesinin 1adili hakkında 1/283 ruuımaralr kanun 
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layjhasrna dair 

41 - Uşağın Banaz nahiyesinin Alaba köyün
den İbrahim ile kardeşi İsamn ölüm cezasına çar
pılması hakıkında 3/85 numaralı Başvekalet tez-

14 - V - 1932 tarihinde 1961 ımınanılı kHnun 
olarak kwbul edilmiştir. 

keresine dair 3 - XII - 1931 tarihinele 660 ıınnıaralı karar· 
olarak kalbul edilmiştir. 

42 - 7 haziran 1926 tarüh ve 906 numaralı 
kanunla tadil edilen gümrük kanununun 43 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/20 numaralı Başve
kaJet tezkeresine dair 

43 - 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı 
kamına müzcyycl 1/186 numaralı kanun layihasıııa 

27 - VIII - 1932 tarihinde 717 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

dair 4 - I - 1931 tarihinde 1913 numaralı kaııuıı 
olarak kaıbul edilmiştir. 

Bütçe encüıneninden gelen ınazbatalar 

1 - Adiiye vekaleti 1931 senesi bütı;esine 

229 525 liralık fevkaladc taJısisat konulmasına dair 
1/219 munaralr kanun layilu~sı hakkında 

2 - Aksaray mebusu Besim Atalay Bey ve 18 

7- I- 1932 tarihinde 1919, 1922 ımınaralı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

arkadaşmm, Samanpazarı - Haınamönii yolunun • 
açılmasma dair 2/44 numaralı kanun teklifi hak-
kında 27- VI -1932 .tarihinde 2032 numaralı kaııun 

olarak kabul edilmiştir. 

3 - Ankara şehri İmar ımüdürlüğü 1931 senesi 
büt(}esinde münakale yapılması hakkında 1/262 nu
maralı kanun Hl.yihasına dair 

4 - Ankara şehri İmar müdül'lüğü 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/251 numaralı kanun layihasma 
dair 

5 - Askeri fabrikalar U. müdüt'li.i.ğü 1932 se
nesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat konuLmasına 
dair 1/270 numaralı kanun layjhasına dair 

6 - Askeri memurlar hakkındıdd kanunun ba
zı maddelerinin tadiline dair 1/287 ımumaralı ka. 

31- III- 1902 tarihinde 1937 mımaralı kanuıı 
olarak kabul edilmiştir. 

28- V -1932 tariıhiııde HJ86 ııuınaralr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

18- VI- 1932 tarihinde ..2013 numaralı kanun 
olarak kıı,bul edilmiştir. 

nun layİılıası hakkında 25- VI -1932 tarihinde 2016 numaralı kanun 
olarak bbul edilmiştir. 

7 - Askeri ve mülki tekaüt kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 1/31 numara-
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lr kanun layihasınıı, dair 

8 - Askeri ve mülki .tekaüt kanununun 6 ncı 

maddesinin tefsiri hakkında 3/11 nurmaralı Başve
kaJet tezkeresi ve Maliye encümeni ınazbatasilc as- . 
~eri ve mülki tekaüt kanununun 6 ncı maddesinin 
2 nci frkrasile 4 üncü maddesine !1;11erbut cetvelin 

' 
12- V- 1932 tarihinde 1956 numaralı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

taıdiline dair 1/21 numaralı kanun Htyihasına dair 23- V- 1932 tarihinde 1977 ınunaralı kauun 
olar:ak kaıbul odi1qıiştir. 

9 - Askeri ve mülki tekaüt kanun'llı!1un bazı 

maddel~rinin tefsiri hakkında 3/107 numaralı Baş· 
vekalet tezkeresine dair 7 - V - 1932 tari·hinde encümenc iade edilmiştir. 

10 - Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 
106 ncı maddelerinin tadili hakkında 1/302 numa
ralı kanun layihasına dair 

11 - Askerlik mükellefiy.eti kanununun lll 
inci maddesine bir fıkra ilavesine dair 1/229 nu-

12 - V- 1932 tarihinde 1958 numaralı kanun 
olarak 'kabul edilmiştir. 

maralı kanun la.yihası hakkında 29 - V - 1932 tarihinde 1988 numaralı kanun 
olarwk kaıbul edilmiştir. 

12 - Balya - Kaı·aaydm şir~eti narnma ithal 
' olunacak gazöylün gümrük resminden ve mua

mele veııgisinden muafiyeti hakkında 1/167 mrma-
ralı kanun layİlıasma dair 14 - XII - 1931 tarihinde H395 numarah kanun 

olarruk kaıbul edilmiştir. 

13 - Barut ve nıevaqclı infiliikiye içiaresinin 
1932 senesi bütçesi hakkrnda 1/356 numaralı ka
nun ]a~hasına dair 

14- Belediye ka11umınwı 103 üncü mddesinin 
son fıkrasnun tersiri hakkında 3/112 ınımaralı 

Başvckfılet tezkeresine dair 

15 -Bilecik melıusn İlırahim Beyin, muamele 
vergisi kanununun 2 nci 1m~:va.kkat maddesinin 

28 - V - 1~32 tarihinde 1983 mımaralı kanun 
olarruk krubul e<?lillişt,ir. 

16 - V - 1932 ta ~·ihinde 175 · numaralı tefsir ola.· 
rak ka·bul edilmiştir. 

tefsiri hakkında 4/13 numaralı takririnc daie 26- XII -1931 tarihinde bu huşustaki tcklif 
reddeclUıni~tir .. 

16 - 1841 senesi bütçe kanununun. 33 üncü 
maddesinin tadili haklanda 1/89 nurnaralı lma~uı 
layiıhasma dair 

17 - 1341 senesi m':!'vaı~enei uıp.umiye kanunu
nun 45. inci maddesine tevfik?-n mal. almamış _ olş.n 

maaş salıiplerinin istihkaklannın sureti temini halk-

28- XI- 193ı tarihinpe 656 nurnaı•alı kaı•ar 
olar&k k~tıul edi1mjştir ... 

kmda 1/140 numaralı kanun layiıhasına dair 7- IV -1932 tarihinde 1943 unumaralı kanun 
olarak ka:bul edilmiştir. 

18 - 1927 mali senesi nihayetine kadar milli 
HükUımet bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 
kanunun 1 inci maddesinin tefsirine dair 3/166 



numaralı Başvokalet tezkeresi hakkrnda 

19 - 1931 senesi ·bütçe kanununa merbut (D) 
cetvelindeki hatanın tashilıi hakkmda 3/78 numa
ralı Başvekalet tezkeresine dair 

20 - 1931 senesi ıbütçe kanununa. merbut Cp) 
cetveline dahil zaıbitanın 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı eetvele 11akline dair 1/190 nu
mara lı kanw1 lfıyihası hıakkmd'a 

21 - 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci mad
desinin tefsiri hakkında 3/104 numaralı Başveka
let tezkeresine dair 

22 - 193.1 senesi bütçe kanununun 24 üncü 
maddesile pansiyon kanununun meccani talebe 
hakkındaki maddesinin tefsirine dair 3/98 numa-

30 - VI - 1932 tarihinde 2048 nuinaı·alı l~aiınıı 

olaraık kabul edilmiştir. 

16 - XI - 1931 tarihinde 1889 numarali kanun 
olamk kabul edilmiştir. 

7 - I - 1932 taTilünde l!J'25 mimaraTı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

7 - I - 1932 taTİlıinde 1923 munara:lı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

ralı Baf?vekalet tezkere8i hakkında 19 - V - 1932 tarihinde 1967 numarali. kaıi\m 
·-· ·~ _ ~ ~-j_- ~ _,.__ ; 1 },~ olarak kabul edilmiştir. 

23 - 1932 senesi haziran ayına mahsus mu-
vakkat bütçe hakkında lj372 numaralı kanun la-
yihasma dair 26 - V - 1932 tarihinde 1979 numaralı kıanu:n 

olarak kaıhul edilmiştir. 

24 - 1932 .senes'i bütçesi hakkında yeniden 
tanzim kılman 1/317 ıw'lllltı'alı kanun layihasına 
dair 26 - VI - 1932 tarihinde 2Ö31 numaralı kanuıı 

olarak kaıbnl edilmiştir. 

25 - 1932 senesi muvazenei ummniye kanunu
nun 10 ıııncu maddesinin tadili hakkında 2/43 nu-
maralı kalmn teklifine dair 25 - VI - 1932 ıtarihinde 2027 numaralı kanun 

olarak kaıbul edilmiştir. 

26 - 1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kantl
na bir madde tezyili hakkında 1/211 numaralı ka
nun la.yiıhasına dair 

27 - 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini 

19- V- 1932 tarihinde 1968 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

muaddil 1/237 numaralı kanun layihasma dair 14- V- 1932 tariılıinde 1962 numaralı kanun 
olarak kwbul edilmiştir, 

28 - Cebelibereket mebusu Naci P~nm, es
•bak Kadıköy ıbelediye müdürü Kemal Beye emlak 
ve ara,zi verilmesi hakkında 2/11 numaralı kanun 
teklifine dair 2- V- 1932 tari.hinde kabul edilmiştir. 

29 - Çay, ı;;eker ve kahve ithalatının .bir elden 
idaresi haıkkmda 1/391 numaralı kanun la.yihasma 
dair 2 -VII- 1932 tarihinde 2054 numaralı kanun 

olarak kaıbul edilmiştir. 
30 - Dahiliye vekiiJeti merkez teşkilatı Ye vazi

feleri hakkrndaki kanunun 5 inci ve 13 üncü mad
delerinin tadiliııe dair 1/384 nuımaralı kanun layi-
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lıası hakkında 

31- Devlet davalarını intaç eden avukat ve sa
ireye verilecek ücreti vekalet hakkmda:ki kanunun 
1 i!ıc i maddesine merbut cetvele bir· fıkra ilavesine 
dair 1/72 numaralı kanun layiliası 

32 - Devlet demiry;olları işletme umum mü
dürlüğünün 1931 senesi bütçe kanununa müzeyyel 
1/263 . numaralı kanun layiha.sma dair 

33 _:_ Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 
1/252 numaralı kaııuıı la.yihasıııa dair 

34 - Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna merbuıt 2 numaralı 
cetvelin tadiline dair 1/264 numaralı kanım layi
lıası haklanda 

35 - Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakıkındaki kanuna müzeyyıcl ve Gümrük 
umum müdül'lüğü 1931 senesi bütçesine fevkalade 
talısisat konulmasma dair 1/ 217 numaralı kanun 

30 - VI - 1932 tarihinde 2050 numaralı kanun 
olarak ka:bul edilmiştir. 

10- XII- 1931 tarihinde 1891 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

14- V- 1932 tariılıinde 1963 numaralı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

23 - V - 1932 tarihinde 1978 numaralı kanun 
olarak kabtti edilmiştir. 

29 - V - 1932 tarihinde 1992 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

layiliası hakkında 29 - XII - 1931 tarihinde 1911 numaralı kanun 
olarak kabul edilmİ.\!tir. 

36 - Devlet memurları maaşatının tcvhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel ve İktısat 
veka1eti 1931 senesi bütçesine fevkalade ıta.hsisat 

konulmasına dair 1/ 218 numaralı kanun la.yihasr 
hakkında 

37 - Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkında kanuna müzeyy,el 1/331 ve Dev
let memurlarr maaşatmın tevhit ve teadülüne dair 
kanuna bir madde tezyili halcl\:rnda 1/381 numaralı 

29 - XII - 1931 tarihinde 1912 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

kanun layihasına dair ll - VI - 1932 tarihinde 2006 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

38 - Devlet memurları maaşatının t cvhit Vfl 

tcaclülü hakkındaki ~~anunun 5 inci maddesinin 
son frkrasnnn tacliline dair 1/394 numaralı kanun 
layihasr hakkında 

39 - Devlet tarafından idare olunan inhisar 
memurları hakkrnda 1/259 numaralı kanun layilla
sına dair 

40 - Divapr muhasebat raporları hakkındaki 

590 mımaralı kararm R inci maddesinin trfsi rin c 
dair 3/5 numaralı Başvekalet tezkePesi w Divaıu 

28 - VI - 1932 tarihinde 2041 numaralı ıkanun 
olaraık kabul edilmiştir. 

24 - III - 1932 tarihinele 1935 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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mnhasebat ve Maliye encümenleri mazbatalaril e 
Devlet memurları maaşatmnı tevhit ve teadülü 
halcinndaki kanunun 5 inci maddesinin tefsirine 
dair 3/ı6S numaralı Başvcldlet tezkeresine dair 

4ı - Diya net işl eri ı93ı senesi bütçesinde 
5 000 lirairk mürrakale yapılması haklanda ıj271, 
Gümrükler umum müdürlüğü ı 93ı senesi bütçe
sinde 2 743 liralı:ık münakale yapılması haklanda 
ı/272, İktısat vekaleti ı93ı senesi ·bütçesindll 
27 000 limlık mürrakale y.apılması hakkında ı/286, 
Hariciye vckalcti ı93ı senesi bütçesinde ıs 400 
liralık münakalc yapılması hakkında ıj289, Ha

ri<'iye vekalctil e Umum jandarma kıuım andanlığı 

193ı senesi bütçesinde 25 000 liralık mürraka
le yapılması hakkında 1/290 ve Sıhhat ve içti
ma! muavcnct vekalcti ı93ı senesi bütçesinde 

8 000 liralık mürrakale yapılması haıklunda ı;299 

numaralı kanun layihalarilc İdare lleyetinin, B. 
M. Meclisi 193ı senesi bütçesinde 3 500 liralık 

münalmle yapilması hakkında 2j3ı, Riyascti Cüın-

hur ı93ı senesi bütçesinele ı 500 liralık münakale 
yapılması hakkmcla 2/33 ve B. M. l\Ieclisi ı93ı 
senesi bütçesinele 500 liralık münakale yapılması 

5 - V - ı932 tarihinde ı 74 numaralı 
olarak kalbul edilmiştjr. 

tefsir 

hakkında 2/35 numaralı kanun tekliflerine dair ll - IV - ı932 tarihinele ı946 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

42 - Diyanet işleri müşavere heyeti azasrnclan 
Bahattin Efendiye yeni tekaüt kanunu ahkaii1Ina 
göre maaş tahsisi icap edip ctmeyeccğinin t efsiri 
hakkında 3/86 numaralı Başvekalct tezkeresine 
dair 2 - V - 1932 tarihinde 702 numaralı karar 

olarak kabul ediln:ıiştir. 

43 Ecnebi memleketlerde bulunan memurin 
ve müsrohdemin muhassasatlarmm tesviye usulü 
hakkında 1/170 numaralı kanun layihasrna dair 28 - XII - 1931 tarihinde ı906 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

44 - Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile 

takip ve tahsiline mahal veya imkan görülemeyen 
borçlarm terkini Jıakkmda 2/67 numaralı Başve-
kaJet te;ııkeresine dair 2 - IV - 1932 tarihinde 693 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 

45 - Estern t elgraf kumpanyasilc müııakit 
mukavelenin feshi ilc (İmperial anel İnternatio
nal Communications Limited ) şirket i ilc bir muka
vele akti hakkında ıj223 numaralı kanun layİha

sına dair 

46 - EvJ-:af umuın müdürlüğ'Ü 1931 senesi büt
çe kanununun 5 inci maddesinin tadili hakk:ı:nda 

16 - VI - 1932 tarihinde 2009 n'llıl11aralı kanun 
olaraık kabul edilmiştir. 
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~/187 numaralı karuun layihasına dair 

47 - Ev.kaf umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçe ık:annnunun 6 mcı maddesinin tefsiri hak 

24 - XII - 1931 tarihinde 1902 ııuınaı·alı Jmnıın 

olarak kaıbul edilmiştir. 

kında 3/115 numaralı Ba.t;ıvekalet tezkeresnie dair 4 - I - 1932 br:hi ::ı de 670 ruumaral kal':!!' 
olarak kaıbul edilmiştir. 

48 - Evkaf uınum müdürlüğünün 1931 senesi 
bütçe kanununa merbut (D) cetvelinde ·bazı tadi
lat yapılınasma dair 1/199 numaralı kanun layi-
lıası hakkında 4 - I - 1932 tarihinde 1914 numaralı kanun 

olarak ·kaıbul edilmiştir. 

49 - Evkaf umurn müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 19 265 liralık münakale yapılması ha:k-
kında 1/207 numaralı kanun layihasına dair 4 - I - 1932 tarihinde 1915 ınımaı·alı ka!1'un 

olaraık kaıbul edilmiştir. 

50 - Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 9 000 liralık münakale yapılması hakkın

da 1/285 ve Evkaf umUıiD müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 10 000 liralık mürrakale yapılması hak
kında 1/303 numaralı kanun layihasına dair 

51 - Evkaf urnum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 80 000 liralık münakale yapılması hwk-

5 - V - 1932 tarihinde 19!'i2 numaralı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

kında 1/168 numaralı kanun layİlıasma dair 10 - XII - 1931 tarihinde 1892 numaralı kamın 
olarak kaıbul edilmiştir. 

52 - Evka:f umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/244 numaralı kanun layihasrna 

dair 12 - V- 1932 tarihinde 1957 numaralı kamm 
olarak kabul edilmiştir. 

53- Evkai umum müdürlüğünce 'bazı inşaat 

için 200 000 liraya kadar taaıbıhüdat icrasrna dair 
1/396 numaralı kanun layiliası hakkında 27- VI- 1932 tariılıinde 2037 numaralı kanını 

54 - Evkaf U. müdürlüğü memurları maaşa
tının tevhit ve teadülü hakkında 1/79, 4nkara şeh
ri İmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve 
teadülü hakkında 1/93, Konya ovası sulama idaresi 
memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü haıkkında 
1/98, İspirto ve ispirtolu içkiler İnıhisarı umum 
müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadü
lü hakkında 1/105 ve Tütün inhisarı umum müdür
lüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hak-

olarak kabul edilmiştir. 

kında 1/108 numaralı kanun layiıhalarına dair 29- U '- 1932 tarihinde 672 numaralı karar 

55 - Gümrük kanununun muaddel 43 üncü • 
maddesinin tefsiri hakkında 3/113 numaralı Baş
veka1et tezkeresine dair 

56 - Gümrük kanununun 107 inci maddesinin , 
tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü madde-

olarak kabul ' edilmiştir. 

27 - VI - 1932 tariılıinde 716 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 
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sinin ilgasrna dair 1/208 numaralı kanun layihasma 
dair 

• 57 - Gümrük tarifesinin 447 numarasının tef
siri haklanda 3/30 numaralı Başvekalet tetlli:eresi
ne dair 

58 - Gümrükler umum müdürlüğü 1931 sene
sı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması 

hakıkında 1/188, Güımrükler umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 300 000 liralık fcvkaladf'. 
tahsisat konulmasına dair 1/202, Gümrükler umum 
müdürlüğü 1931 seneSi bütçesinde 4 370 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/ 202 ve Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
49 150 liralık münakale yapılması hakknıda 1/214 
numaralı kanun ; layihasına dair 

,59 - Gümrük taı-ife kanununun 17 ve 25 inci 
maddelerinin tefsiri ılıaklanda 3/12 numaralı Baş
veka,let tezkeresine dair 

60 - Gümrük ve iııhisarlar vekaleti teşkili hak-

7- IV- 1932 tarihinde 1940 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1931 tarihinde 172 n umaralı tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - I- 1932 tarihinde 1924 mımaraJı kanun ola
ral\' ka,b'ul edilmiştir. 

24 - XII - 1931 tariılıinde 669 numaralı ka
rar olarak kab'ul edilmiıştir. 

'lunda 1/215 numaralı ~mnun la.yihasrna dair 29- XII- 1931 tarihinde 1909 numaralı kanun 

61 - Gümüşane ııne'busu Hasan Fehmi Beyin, 
gümrük tarife kanrununun 28 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralr kanun tck
lifil c .gümrük tarifesi kanununun 28 inci madde
sinin tadili hakkında 1/212 numaralı kanun layi
lıasma dair 

62 - Gümüşane mebusu Hasan Fehmi IJ3eyin, 
1932 mali senesi muvazenci umıımiye kanununa 
mer.btut (M) cetveline bir kayit ilavesi hakkında 

olarak k:aibul edilımi~tir. 

7 - I - 1932 tarihinde 1926 numaralı kanun 
olaraık kwbu1 edilmiı;ıtir. 

2/46 numaralı kanun teklifiıi.B dair 7 - VII - 1932 tarihinde 2067 numaralı kaİı•un 
olarwk krubul edilmiştir. 

63 - Hakari vilayetine tabi ı;;cmdinan kazası
ııin na h iye haline kalrbile Muş vilayetine tabi 
Solhan namile bir kaza teşkiline dair 1/399 numa-
ralı kanun layihasr hakkında 28 - VI - 1932 tarihinde 2042 numaralı kanun 

olaraık ıkwbul edilmiştir. 

64- Hariciye, Maliye ve Nafıa vekaletleri 1931 
senesi bütçelerinde 225 000 lirairk münakale ya
pılması hakikrnda 1/192 ve Maliye vekaleti 1931 
senesi bütçesinde 21 300 liralık ımünakale yapıl

ması hakkında 1/194 numaralı kanun H1yihasma 
dair 

65 - Hariciye ve İktısat · vekaletleri-' 1930 se-

24-- XII - 1931 tarihinde 1903 numaralı kanun ' 
olarak kabul edilmiştir! 
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nesi bütçelerinde 67 000 liralık münakalc yapılma
sı hakkında 1/90 numaralı kanun layİlıasma dair 

66 - Harita urouro müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 17 500 liralık münakale yapılması hak
lunda 1j221, Milli Müdafaa vekaleti, Umum jan
darma kumandanlrğı 1931 senesi bütçelerinde 32 121 
liralık rmünakale yapılınası hakkında 1/227, Milli 
Müdafaa vekaJeti 1931 senesi bütçesinde 5 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/238, Baş

vekalet ve Şurayi devlet 1931 senesi bütçelerinde 
3 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/242, 
Nafıa vekaleti 1931 senesi bütçesinde 3 000 liralık 

münakale yapılınası hakkında 1/256, Milli Mü
dafaa vekaleti 1931 senesi deniz bütçesinde 230 700 
liralrk münakale yapılınası hakkında 1/258 ve 
bazı devairin 1931 senesi bütçelerinde 606 645 
liralık münakale yapılması hrukkmda 1j260 nurna
ralı kanun layihalarile İdare Heyetinin Büyük 
Millet Meclisi 1931 senesi bütçesine 325 000 lira
lık iahsisat konulmasına dair 2/28 numaralı kanun 
teklifi haklanda 

67 - Hastalıkları dolayısile nuntakaları mer
kezi haricinde kalan müfettişiere ikamet yevmiyesi 
verilip verilemeyeceğinin tefsiri hakkında 3/125 
numaralı Başveka1et tezkeresine dair 

68 - Hava srnrfı mensubinine verilecek za
maim ve tazıninat hakkındaki kanunrtın bazı mad
delerinin tadiline dair 1j209 numaralı kanun la-

16 - XI - 1931 t:ırihindc 653 numaralı karar 
olarak kaıbul edilmiştir, 

19 - III - 1932 tarihinde 1934 nurnaralı kanun 
olarak krubul edilmiştir. 

5 - V - 1932 tarihinde 705 numaralı karar 
olaraık kabul edilmiştir. 

yihrusı hrukkında 29 - VI - 1932 tarihinde 2047 numaralı kanun 
olarak kaJbul edilmiştir. 

69 - Hazineden taksitle mal satın alınış olanlar 
taJksitt >bedellerinin tecilıi ihaiktkmdaıki kanuna mii-
zeyyel 1/291 numaralı ilmnun 1ayihasına dair 27 - VI - 1932 ta.rihindc 2033 numaralı ik:anun 

olarail< kaıbul edilrrruiştir. 

70- Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1931 senesi brütçe ıkanunile sarfına mıez:uniyet veri
len 600 000 liranın 725 000 liraya iiblağı hakkında 
1/292 mımaralı ilmnun hiyilhasına dair 

71 - Hudut ve sahiller sıhhat ımıuro müdürlü
ğünün 1932 senesi bütçesi hakkınıda 1/193 ımınaralı 
a~anun la.yiıhasına dair 

72 - Hükuınetçe ziraat bankasına mübayaa ct
tirilecek ·buğday hakkında 1/413 numaralı kanun 
layihasma dair 

2 - V - 1932 taı-ihind<e 1950 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

16 - V - 1932 tarihinde 1966 numaralı kanun 
olaraık: .kabul edilmiştir. 

3 - VII - 1933 tarihinde 2086 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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73 - İda ı·c heyetinin B. M. 1\Ieclisi 1931 ·c ıwsi 
biiıtçesinıdc 2 060 liralık mıünaıkal-e yapılması hak-
krııda 2/ 39 nuımaralı 'kanun teklifine daıir ~1 - Y - 1932 tarihinde 197-l numaralı kanun 

ul ·anık ıkabul ed il-miştir. 

7-:1: - ldcıı·e heyetinin Büyük Millet 1\Icrlisi 193 1 
senesi bütçesine 189 600 liralık tahsisat konulma
srııa dair 2/34 nu:maralr kanun te1dif1 haJu:ndıı 

75 - İdare heyetinin, Divaıır nıuhasebat azasm
daıı Na.zmi Bcy]n maa.~ınıri derecesi J-ıahlnnda bir 
kaı:ar ittihazın~ı dair 4/14 numııralr tahiri hald(lıı
cla 

76 - İdare heyetinin , muhascbci uımımiyr ka
ııunnnun 83 üııcü maddesine bir fıkra ilaves-in e da
ir 2/ 47 nunuıı·alr kanun teklifi hakkında 

77 - İda tl' hl'yetinin , 7 mart 1927 ta ı·ih ve 1757 
mınıaralı kanunun birinci maddesinin tefsiri hnk
krnda 4/ 25 nuınarnlr takririnc dair 

78 - İhtira heratı kanumma bir madde 1czyi
li haklanda 1/62 numaralı kanun layihasrna dair 

79 - lktısadi bulıran vergisi kanunııııa nıüzey
yel Jj!304 nnm;ıt·alr kanım l•ayiılıasma dair 

O - ingiliz lirası olarak maaş almakta olan el
~ ilik ve ş<JhbcndcıU{ :momııl'larına Tıüııl<i-ycdc -bill: va

zifcye nakil Vl' taıhviUerinde 11( ' suretle. ınıaa-~ Ycrilt>
<' cğinin te.fsirin c daıir 3/ 15 1ıuımaralı Başvokidl~t tc?.-

ll - TV -1932 tarihinde 1945 numaralı Jmııuıı 

olaı·aık ıkaıbul edilmiştir. 

17 -X LI-1 9:31 tal'ilıiııd e 667 nuınanılr ·kanıı· 

olarak ka·bul edilmiştir. 

9 - VII - l932 tar-ihinde 2069 numaralı kaııun 
olnl'a k kabul ed ilmiştir. 

9 - IV - 1932 t~ri hiııd e 696 numaralı karar ola
nı k kabul ed ilmiştir. 

2 - lV - 1982 tarihind e 1939 numaralı kanun 
oi<ıı·ak ka·bul edilmişt. iı·. 

20 - Y - 1932 •tariıhinde 1994, 1995 YC 1996 11\t

mara lı kaıı un ol araJ;: .kab n 1 cd-i lmiştir. 

ke ı ·esi Jıaık!kıııda :W - IV - 1931 t.ırihindc ta.y~ni ımuaımclcyc ma 

Jı •al olm.ıadığmH ı],a.rar veı·iLmi.~i -ı· . 

81 - lıı!ıi sara tabi kaçak -maddelerin ilıbari,,·r 
leri.nclen bir kısmrnrn pe~i.ıı verilm esi Jıakkıııd :ı 1/ -:1 
mımaralı kanun la.yilıasıııa dair ~;- - II - 1982 tarilıiııd e kabul ~·dilnıiştir. 

82 -- İnhisar idarderi Ü<;te ·birl e ı· iniıı lıaı-p ımı
lullcl'in ve şcil ı iıt ~·{'ltiınıkriJııc taJısis YC tı·Yzi,iıı e dair 
ıkanumuı. döwlüncii madd('..,;İ nin tcfsiri hakkmda 
3/ 53 ıuırrıaralı Bat:ıve:lm lct t~:dker·csi1ıc ıela~r 2 - lV - 1962 t .anidıindc J73 ımıııamlr rtefısit· 

olanıJ, .kn~nıl e-dilmiştir. 

83 - İıılıi sarlarııı tcvhidi haklanda 1/ 34l nu-
maı·alt kanun layihasl'lla dair 29 - V - 193::l taı-ihimle 19. 9 rınnıanıh kanuıı 

olaı·ak kabttl edilmiştir. 

84 - İpckböecği tohumu yetişti rilnll's i Y C mu
ayl'ne ve satılması Iıakkınclaki kanunun 14 üıı cü 

maddesinin ta.diline dair 1/85 numaralı kanun la-

yiluısr lıakhnda 7 - V - 1932 tarihinde kabul ed ilıniştiı·. 

5 - İspirto ve ispirtolu i~kil cı- inlıisan idaı-e. 
sinin 1931 sen~i hiiıtçe ıkanıımmun 3 ve 4 üncü mad. 
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delerinin tefsiri haklanda 3/134 numaralı BaşY , ka

let tezkeresine dair 

86 - İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarr idare
sinin 1931 senesi bütçesinde 87 000 liralık mürra
kal e yapılması hakkında 1/172 numaralı kanun Ht
yihasrna dair 

19 - III - 1932 tanihinde 674 numaııalı ikarar 
olarark kwbul ediLmiştir. 

17 - XII - 1931 taıUJ:ıinde 1897 numamh kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

87 - İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarr umum 
müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi ·halı;ıkrnda 1/356 
numaralı kanun 1ayishasr.na dair 28 - V - 1932 tar;i,hinde 

oJaraık !kabul cdihruştir. 
1985 numaralı aoo.nun 

88 - İstanbul darülfünununun 1931 senesi biit-
' çesi.ne :meı;but C cetvelinde tadrila,t yapıLmasma dair 

lf261 numaralı kanun lıayiıhası haılclunda 17 - III - l 932 •tar ithinde 1932 numaralı ~m nun 
.olaraO;: ik abul edilm~ştir. 

89 - İstanbul dariilfünununun 1932 senesi büt-
çesi hakkında 1/247 numaralı kaııun layillasına dair 29 - V - 1932 tarihinde 1992 nu~11aralı kanun 

olaraik kahul edilmiştir . 

. 90 - İstatistik umum müdürlüğ·ü 1931 senesi 
bütçesinde 230 liralrik mrünalkale yapılıması thalkıkm
da 1/366 ve lVIaliye vekıal<eti 1931 senesi bıüıtçesinclt> 
793 000 liralıik rmunzaım ve f·eviluılrude rtathsisa:t ko
nu1maısı ha'kJunda 1/368 numaralı ikal11un 1-a:yıiıb.ala

rile 961 ımımaralı !kanuna meııbut efrat cetvelinin 
32 nci sıra rmmarasmda:Jci. ıkünyeniın ·tashithin\: dair 
3/172 nuımaralı BaşveıkaJct tezıkeresi ha·klkrnrdıı 29 - V - 1932 taı·jhinck 1990 numa·ralı kanun 

olarark kaıbnl cdilmıi~tir. 

91 - İşgale uğrayan bazı mahallerde vukıı bul
rrnııL:; olan tasarruf muameleleri tıak.kmda yapılacak 

muaımelcye daiı· 1/409 numaralı kanun l~yi.hası hak-
kında :3 - Vll - 1932 tarihinde 2057 mınıaralı l::ın uıı 

ol ar ak ka bul edilmiştir. 

92 - İzalei şüyu davalanndan ne smctle har~ 
alınacağınm tayin ve tefsiri hakkında 3/ 42 numa-
ralı Başvekalet telikeresine dair Hi - XI - 1931 tarihinele 653 numaralı kamr 

olarak kabııl edilmi ~<t: ir . 

93 - İzmir ınebusu K amil Bey ve üc: arkada~ı
nın, Gazi Hazretlerinin hmirc gelen heykt'lb·i
nin gümrük resminden ve muamele wrgi'indeıı 

muafiyeti hakkında 2/24 nuJilaralı kanun t eklifiııe , 

dair .ı. - J - 1932 tal'ihinde l!:J16 ınıınanılı kanun 
olııl'ak kaıbul edilmiştir . 

94 - J andarına şoförleriııc verilecek iicl'l'1 ve 

yevmiyeler hak·lunda 1/226 mımaralı lw ııuıı layi
hasına dair 

95 - Jandarma umum kumam1 aıılığı 1931 se
nesi bütçesinde 360 000 liralık mürrakale yaprlma-

7 - 1\- - 1932 tarilıiııde 19:H ııuınanılı kanun 
olu rak kabnl edilmiştir. 
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ı;; ı lıakkında 1/ 269 numaralı kanun layihasma dair 31 - III - 1932 tarihind e J 938 numaralı .kanun 

olarak kalbul edilmiştir. 

96 - Kaç:akçılık hakkmda 1/ 213 numaralı ka
nun layihasına dair 

97 - IC&nunuevvel 1930 : şubat 1931 aylarm a 
ait raporun t akdim lalnıdığı hakkında 3/ 69 ve 
mart : mayıs 1931 aylarına ait raporun takdim kı

lındığı hakkında 3/ 95 numaralı Divam mulıasebat 
riyaseti tezker eleri ve Divaıu muhasebat encüııı e

ni mukarreratınm üçüncü fıkrasııı a dair Maliye ve 
Biitç:e encüm enleri ma~bata ları 

'98 - Kanunu ınalı suslarma tevfikan kunüınu::; 
ıolanlaı-dan maada Devlet sermayesile tesis edil
miş ve edilecek fabrikala rm ve Devlet iştiriHdeı·i 

nin Te kurulması müsaadeye t ahi veya mukaveleyc 
bağlı dlan fabrikalarm sureti idar esi ve Devlet sa
nayi ofisi teşkili hakkında 1/373 numaralı lmmın 

7 - I - 1932 tarihinde 191 ' ımnı a ra lı kanun 
olarak kalbul edilmiştir. 

9 - IV - 1932 tarihinde 697 ımın a ralı kar ar 
olarak kalbul edilmiştir. 

layiha ma daü· 3 - VII - 1932 taı·ihnide 2058 nuıın a ralı kanun 
ol a ı·ak kaJbnl edilmiştir. 

'99 - Kastamonu mebu ·u H a&"tn I<'ehmi Beyin, 
gümrük tarifesi k anununun 14 üncü maddesinin 
tadili hakkında 2/ 37 numaralıkamın t ekli f ine dai t· 7 - VII - 1932 tal'ihinde 2066 ınım a ra lı kanun 

olarak ka!bu l edilmiştir. 

100- Ka.t1 ti car et mııa.hedesi <.ıkt i için müzH kc
ı·eye başl anmış veya başlanacak Devletlerle mıı
va·kka.t İtilaflar aldine dair kanunun tadiJi hak-
kında J/ 367 num::ıralı kanun l ayihasrmı dair 30 - V - 1932 tarihinde 1997 numanılı kanrun 

olarak ka!btü edilmiştir. 

JOl - K endi lı csabma tahsil yapa rak Trp fa.kül 
tcsinden neşet edecek doktorlarm mecburi hizınr 1· 

lerinin Hiğvi haklanda 1/210 numa ralı kanu n li'l 
yihasma dair 

102 - Koııya mebusu Kazım Hüsnü B eyin, bina 
Ye ı·gis i kaminuna bir madde tezy ili ha·l<lkrnda 2/ 41 

4 - VI - 1932 t arihinde 2000 mımaralı kanun 
olarak krubul edilmiştir. 

ımınarali kanım tcklifine dair 25 - VI - 1932 ta ı-ihindc 176 numa ralı tJefsir 
.o l a. ı·aJc kabııl ed ilmi ştiı·. 

103 - Konya ınebusu Tevfik Fikret Beyin K on
ya ovası sulama idaresinin <t eşkilat ve vazaifi hak
kmdaki kanunun 1 inci maddesinin tadİline dair 
2/5 numaralı kanun teklif.i ve Nafıa cncumeni maz
batasile Konya ovası sulama idaresinin teşkilat Yl' 

Yczaifi haklandaki kanunun ta.diline dair 1/305 nu
maralı kanun Hlyihasrna dair 

104- Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi 
bütçesi haJ.:krnda 1/ 253 nı:unara.lı kanun layihasma 

21 - V - 1932 tarihinde 1971 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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105 - Koıı)'a ovası suiama idaresiıün ::uaii~·e YC

killctinin kefaletile aktedeceği istikraz hakkında 

26 - V - 1932 tarihinde 1931 n'umarah imnüiı 
olarak kabul edilmiştir. 

1/374 numaralı kanun la.yihasına dRiı- 2:i - Vİ - 1932 tarih]ndc kabul edÜıniştl.ı'. 
106 - ?ı1aarif vekalcÜ 1931 sene ·i bi.itç:esl.ıw 

mel'lnıt vesaiti nakliye kıadrosunun tadili lıakkr ıF 
ua 1/273, Maliye veka leti 1931 senesi büt çesin'C 
5 000 liralık tahsisat konulmasına. daiı· 1/274, 
ti~tısat Yckaleti 1931 senesi bütçesin e 5 120 lira
lık ınunzam t.ahsisat konulması hakkında 1/294, 
~\'111 Li Müdafiaa ,-oJdlcti 1931 senesi bütçesinc1,1 

3BO 230 liralık münaJmle yapılması hakkınd<l 

1/307, Milli M:üdafaa vekaJeti 1931 senesi büt
ç:esinde 1 400 liralık münakale yapılması hakluıı · 

da 1/308 ve Sıhhat ve içtimai mnavenet vekilieti 
1931 senesi bütçesine 78 469 lira 45 ı_,uıruşluk tah-
sisat konulmasına dair 1/313 mınıaralı kanun lfı

rihalarr hakkında 

107 - )[aaı-if vergisi kanununuır 5 inci madde
sinin ~efsir·i hakimıda 3/5 ınımaı•alr Ba.:wkillrt tez
kl' rcsine dair 

!OR - Maliye Yeklıleti J93l seııesi ılılit<:csiııı> 

40:) 000 liralık fevJ\alade talısiscıt koııulmnsıııa dair 

2 - V - 1932 tarihinde 1!)51 mım aralı kanun 
olarıık kabul edilmiştir. 

7 - V - 1932 tariılıinde 709 mıın:ıralr karaı

olnı-ak ·kııbııl rdilıniştir. 

1 /2~0 nnıı~aralı kaıııııı ln,vilıasr hakkında 7 - 1 - 1932 tarihinde 1927 nıımnralr l\annıı 

~.:..~ oln1·nk 1kahn1 Cflilnıiştil·. 
109 - ~<!aliye V<' Milli Miidııfaa veka.letleri 1931 

senesi bi.it<ıeleriııdc 4 500 liı·alrk müna·kalc yapılma-
sı h:ıkkındıı 1/ 203 mımaralı kanun Hlyihasına dail' 7 - I - UJ32 lar·ihincle 671 ınımaralı karar 

ola.eak ikabul edilmi~tir. 

110- Maliye ve Nafı:ı vekaletleı·i 1931 senesi 
hü·tc,:rloı · iııde 127 000 1 iralık miina·ka Ic yap ıl ması 
hakimıda 1/~7!) nıınıaralı hının layilınsına Jair 

J ll - Malülini askeı·iyeye vcı·ileeek ıuükıUat.ı 
nakt'iyenin Düyunu umuıniye bütçesinden tesviyesi 
haM:ı:nda 1/276, Askeri fabı·ikalar umuın müdür
lüğü 1931 seıwsi bütçesinde 19 750 liı-alık ınünaka

le yapılması hakkında 1/327, Dahiliye vekalct i 
1931 senesi büt<;esinde 11 100 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/330, Emniyet işleri umuın mü
dürl üğü 1931 senesi bütçesinde 12 500 liralık 

ınüna·kale yapılması hakkında 1/ 332, Gümrükler 
ırmum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 10 000 
liralık münakale yapr~sı hakkında 1/ 333, Maarif 
vekfı.leti 1931 senesi bütçesiııde 20 600 lirairk mil
nakale yapılması hakkında 1/ 338, Maarif vekili et i 
1931 senesi biit~esinde 1 500 liraJık münakall' ya -

!) - V - 1932 laı·jhinJe EJ!J:\ ıııırnaı alr lmınııı 

oln.ı·u k ıkabnl edilmişti ı·. 
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priması hakkında 1/339, Maliye vokaleti 1931 seo 
nesi bütçesinde 2 500 liralık münakale yapılınası 

hakkmda 1/ 340, Milli Müdafaa vckaleti 1931 sc
nesi bütçesinde 7 214 liralık münakale yaprlmasr 
hakkında 1/ 341, Milli Müdafaa vekaleti 1931 se:o 
nesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapıimnst 
haidunda 1/ 342, lVI]lll Müdafaa vekii1eti 1931 sr
iıesi bütçesinde 36 426 liralık müna:kale yapılmasi 
hakkında 1/ 343, Posta, tclgraf ve tel efon umum 
müdürlüğü 1931 enesi bütçesinde 12 500 liralık 
münakale yapılması hakılanda 1/ 345, Tapu ve ka
dastro umüın! müdürlüğü 19'31 senesi bütçesinde 
a 800 liralık ntünakale yapılması hrukkmda 1/ 346; 
ve İktrsa t vC'kaleti 1931 senesi hiitçesindc 22 000 
liralık ınİinakale yapılması haklanda 1/349 numa
ralı kanun layİhasilc İdare heyetinin, Divanr mu
hasrbat 1931 senesi bütçesinde 2 97 liralık ınü

nakale yapılması h akkında 1/38 numarnlı kanun 
tckl ifiıı e dair 

:112 - Manisada iı1şa edilecek Şinasi hastane
. i·nc ınuktazi malzrınc, ·ali\.t ve cdcvatm gümrük 
resminden istisna sı hnlvkında J j1!ı9 numaralı kıı

ıııın lfı~r ilınsrnn dair 

ll3 - Mart :ağustos 1927 aylaı·ıııa ait raponın 
takdim kılmdığr hakkında 3/ 45 numaralı Divııııı 

muha,-;cbat riyaseti twkcrcsi ve Divanr nınluıs(•hat 

cıı ciimcni mnkan'Cl'atının ikinci ve üçüm·ü f ı krala

rıııa dair (3 üncü fiha ) 

114 - M:nt :ağustos 1927 aylf!erna ait rapor
lııı · ııı üukdim kılmdığr lıakkmdııki 3945~nmıaeıılı 
1 ivaıır mnluı~ebat. tezkeresinin i ·kirıc·i ve ih:liı ı eii 

frkı·alanna dair Divam .ınuJıasebflt eılC'timrni ımı 

ka ıTeratı hakkmcla (ik inei frkra ) 

115 - Mektuın mallar ihbarİyesi hakkında 

1/ 127 numaralı kanun la.yihMı haıkkmda 

116 - Menafii umuıniyeye müteallik iıntiyazat 
haklandaki kanunun bazı maddelerinin ilgasma 

14 - V - 1932 tariJıindc 1946 numııralı kanurt 
olarak kabul edilmiştir. 

28 -XII- 1931 tari.hindc 1907 ıınmarıılr ıbııınn 

olaı·ak kabul cdilmişt'ir. 

J 1 - IV - 1932 tarihinde 700 mımaralı karar 
ohıraık kflhnl edilmişt-ir. 

4 - VII - 1932 tarihinele 724 numaralı karar 
olanuk kabul edilmiştir. 

26 - XII - 1931 tarihinde 1905 numaralı kamın 
olaraik kabul edilmiştir. 

daiı· 1/ 306 nnmaralr !kanun l ayihası hakkında 25 - VI - 1932 tarihinde 2025 numaralı kanun 
olarflık kabul edilmiştir. 

117 - Menkul kıymetler ve kambiyo ·borsal arı 

h akkındaki kanuna miizeyye.l 1/ 416 mımaralı ka
nun l ay ilıasına dair 3 - VII - 1932 tarihinde 2059 numaralı kantır 

olarak kabul edilmiştir. 
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llS - lVIilll iktisadiyatı koruma vergisi hak

kında 1/ 174 numaralı kanun lfı~-ilıasma dair 

119 - Nlilll Müdafaa veldUeti 1931 senesi de
ııiı bütçesinde 75 823 liraliık münakale yapılma ·i 

30 - XI - 1931 tarihinde 1890 numaralı kanun 
olara k kalbul edilmiştir. 

hakkında l /320 numaralı kanun layihasnııı dair 5 - V - 1932 tarihinde 1954 numaralr kanun 
olara k ka!bu l eel ilmiştir. 

120 - Milli M:üdafaa vekaleti 1931 senesi kara 
,bütçesinde 500 000 liralık mürrakale yapılması 

ha.kkrnda 1/175, Umum jandarma lnımanclanlığr 

1931 senesi bütçesinde 18 000 liralık ınünakalc 

yapılması hakknıcla 1/1771 Adiiye vekalcti 1931 
senesi bütçesinde 34 000 lirahk münakale yapıl
ması Jıakkrnda 1/179, 0ümrükler uımum müdür
lüğü 1931 senesi ıbütçesinde 45 000 liralık müna
kale yapılması hllikkmda 1/180, Maarif vckalcti 
1931 senesi !bütçesinde 20 000 liralık münakale 
yapılması hakkmda 1/181, Maarif vekaleti. 1931 
senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapıl

ması hakkında 1/182, Maliye vcka1eti 1931 senc
si bütçesinde 136 400 liralık mürrakale yapılına

sı haıkkında 1/ 183, Milli Müdafaa vekaleti 1931 
senesi hava bütçesinel e 16 300 lirahk münakal c 
yapılması hakkmda 1/184, Milli l\'Tüdıı faa vcki\
Jcti 1931 sC'lH'si kam bütçcsindr 38 721 liralık 

rnünakal e yapılması hakkında l / 185 YC Şlırayi 

devJ,et 1931 senesi bütçesinde 1 100 liralık müna
kale yapılınası haJdmıdıı 1/189 n nma ra lr k amın 
lit.yilıalarrna dair 

J21 - Milli Müclafa :ı vekclleti 1931 senesi ka
ra ve deniz bi.it.çelerinde 442 924 Jiral ıık münakalr 
yapılmasına dair 1(380 v<' askeri fa.brikalar umuın 

17 - XII - 1931 tarihinde 1896 numaralı kanmı 
olarak kalbul edilmiştir. 

müdürlüğü 1931 se·nesi bütçesinde 3 670 liralık • 
münakale yapılmasma daiı· lj::l82 numara lı kıımııı 

l ayilıa l arr h:ıkkıncla 30 - V - 1932 tarihinde 1999 numaralr kanuıı 
olarak kalbul edilmiştir. 

122 - Muvakkat muvazene vergisi hakkında 
1/311 numaralı kanun layihasma dair 26 - V - 1932 tarihinde 1980 nıuınaralı kanun 

olarak kaıbul edilmiştir. 

123 - lHi.ibadil ve muhacirlerle lıaribedelere 
meccanen temlik edilen gayrimenkullerin veraset 
ve intikal vergisinden istisnası icap edip etmeyecc
ğinin tefsiri hakimıda lj87 numaralı Başvekalet 
tezkeresine dair 30 - VI - 1932 tarihinde 721 numaralı karar 

olarak kaıbul edilmiştir. 

124 - Nakliyat vergis i hakkında 1/312 numa-
ı·alı kanun l ayiha snıa dair 25 - VI - 1932 tarihinde 2029 ve 2030 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
125 - Nisbe ti askeriyeleri katolun an zıı,bitan 
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ve askeri memurların tekaüt aidatlan haJdunJa 
bir karar ittihaznıa dair 3/121 n uma ra lı B·aşvckil
Jet tezker-esine dair 

126 - ll nisan 1336 tarihinden itibı:ırl'n 1·
tanıbul Hükumetince aktedilen ·lıilcüml e mu luıw

lat, uhudat ve sairenin keenlemyelüin addi hak
lundaki k anuna bir ımı elde tezyiline dair 1/369 
numaralı kanım layihası hakılmıda 

127 - Or·du zabitan heyet ine mahsus terfi ka
nununun 1 inoi ve 16 ııcr madd elerin e birer fıkl'a 
ilavesine dair 1/297 numaralı kanun H\yihası hak-

G - V - 1932 tarihinde 706 numııralr karar 
olarak kaıbnl edilnıiştie. 

25- Yl-1932 ıtarihinde 2026 numaralı kaııuıı 

olarak kabul edilmiştir. 

lunda 25- VI- 1932 tarihinde 201 ımına ralı kanuı'!. 

olarak kabul edilmişt[r. 
128 - Pıansiyon ıkanununun 6 ncr madJesin.c 

bir fıkra tezyili ha:klunda 1/228 mımaralr kanıııı 

layiliasma dair. 1.1 - VI- 1932 tarihinde 2005 numaralı kanı.ırı 

olarak kabul edilmiştir. 
129 - Polis teşkilatı hakkında 1/ 16G numara lı 

kanun layihasına dair 30- VI- 1932 taı-ihinde 2049 numaralı kanun 
olarak k albul edilmiştir. 

130 - Posta, telgraf ve telefon merkezi müdür 
ve başmemurlarının idareye mu.htas binalarda üc
r etsiz ikaınetleri haldemda 1/ 229 numara lı kamm 
Jil.yihasma dair 2J - IV- 1932 t~ırihindc J 949 mımaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
131 - Riyaset i Cümhur orkestrıısı hakkmda 

1/352 numaralı kanun layihasma dair 25 -VI - 1932 tarihinde 2021 numaralı kanun 
olarak kabul . edilmiştir. 

13:2 - Samsun mebusu Btem Bey ve üc; a rka
da.5rnın, Samsuna gelen Gazi Hazretlerinin h eykel

lerinin gümrük resmind~n ve muamele vergisinden 
muafiyeti hakkında 2/16 numaralı kamın telüifine 
dair 28 -XII- 1931 tarillinde 190S nurnanılı kanıın 

nl:n·ak kabul edilmiştir. 

133 - Seferele bulundukları esnada bahriye za
bitanına taa.miye verilmesi hakkrndaki kanuna mii
zeyyel 1/230 nurnaralı kanun layihasr ilc 22 ııisaıı 

1341 tarih ve 659 numaralı kanuna müzeyycl 1/ 268 
numaralı kannıı layihası haklnnda 

134 - Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bü t
çesi h:ıMunda 1/ 248 nunıanılı kanun lüyi,Jııısııı a 

25- VI- 1932 tarihinde 2022 nUıiııa ralr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

dair 30- V - J902 tarihinde 1998 mıınaı·alı kuınnı 

olarak kabul edilmiştir. 

135 - Siııni mükcllefiyetc- vüsulclen soma ycı 

pılacak tashiJıi sin muamela trnm t ekaiit ve sn iı·tc 
gibi bütün muameliitı askeriyece ele ımı telıı>ı· oln
mayacağı haklanda bir kara r· ~ttihazınıı clair 3/1~ 
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numaralı Başveka.let tezkeresi hakkıııda 

136 - Son Yemen valisi Mahmut Nedim Bc.rle 
Uergüklü Rasih ve Esat Emin Beylere gayrimen
kul verilmesi hakkında 1/404 numaralı kanun Jfl. 
yihasına dait· 

137 - Şarki Karahisar 
Siiruri BDyin yetinı kalan 
tahsiline ınütedair Umumi 
haklanda 3/124 numaı•alı 
dair 

nıelıusu merhum Ali 
çocuklarmm ıncecani 

Heyet kararının tcfsiri 
Başvekalct ter-kcresine 

138 - Şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi Hanıma 
nvt aııi ılı i :~mct terıt1binıden ıma aş tahsisi hakilanda 
2/ 45 numaralı kanun teklifine dair 

139 - 'l'abiiyet mt1ıaınelatmdan alınacak han:
lara dair kanunun 8 inci ımaeldesine ıbir fnkra iLi
n~i n1akıkmda 1/144 nurmaralı ıkantın layiliasma 
d3Jir 

140 - 'l'ahlisiye idaresinin teşkilat _Ye vezaifi 
lıaikkınrlaıki kanunun :rnuadıdel üçüncü ma-ddesinin 

4- VII- 1932 tarihinde 723 nnmar:ı l r b nır 

olarak kalbul edilmiştir. 

28 . vr - 1932 tarihinde 2043 ımınaralı kanun 
olarnk kabul edilmiştir. 

19 - Y - 1932 tarihinde 1967 mınıaralı kaııuııln 
t('vh iden ka bul edilmiştir. 

27 - VI - 1932 tarihinde 2038 nurmaralı 'kanun 
olaraık kabul edilmiştir. 

7 - lV - 1932 tarihinde 1942 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ta.diline dair 1j257 nurmaralı Ilmnun H1yi1Jıasma dair 7 - V - 1932 ta l'İhinde 1955 n umaralı Oi:mıun 

ola.ı·ak ıkaıbul edilımiı:;tir. 

141 - Tahlisiye idaresinin 1Pşkilat ve nzaifi 
lıakkmtlaki ·kanunun 3 üncü maddesinin tefsiriııe 
da'il' 3/36 ııu ıma.nıJr Ba,-;;v{-ı]dilet ·tcZJkcrcsinc da-iı: 

142 - Tahlisiye umum müdürlüğüııüıı 1932 se
nesi hii1~c:;i illa~\ıkında 1/254 mum<Lralı kanun l<iyi
hasına dair 

143 - Takas komisyonu teşkili hakkında ]/280 

~l'i - lll - 1932 tarİ!lıindc 6!)1 ııu·nwı.ralı j,arar 
olal'ali: kuıbul cdilmi~tiı·. 

Hl - V - 1932 tar1biııdc 1H6!.J numaralı rkaıınn 
olaı·ak rkwbul C(1ilımiı:ı1 : ir. 

numaralı rkannn hlyillıa~ına dair 29 - V - 1932 taı·i, Jıiııdc 199:3 nıumal'alı ıkanuıı 

olaı ·ark ılmbul edil rmiştir. 

144- Tapu harc;lan ka.ınuıuna müze~·yd 1/ 31-1: 
ımmaralı kamm la.yihasrna ıdair 18 - Vl - 1932 tarihinde 2010 ııumat·alı kanuıı 

olara k kaıbul edilmiştir. 

145 - 'l'a.pu sicilli muhafaza teşkilatma dair 
1/!300 ınıınaralr kanun li'tyihası ·hakkında 

146 - 'l'ayinat ve yem kanununa bazı madde
ler tezyili haklanda 1/24 ımınaralı kanun lüyihasr-

~5 - YI - 1932 tarihinde 2015 ııumaralr kaıııuı 
olımık kabul edilmiştir. 

na dair 14 - V - l!J32 tarihinde HHiO ııunıanılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

147- Teftiş mmtakaları merkezi başka bir yer
de olan ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mül
kiye ınüfett işlerine ikaınet yevmiyesile beraber 
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mesken tazminatınm da verilip verilmeyeceğinin 
tefsiri haklanda 3/186 numaralı Başvokalet tez
keresine dair 

148 - Tekaüde sevkedilen za:bitaıı ve askeri 
memurlar hakkmda Divam muhasebatça ittihaz 
edilen kararın tefsirine dair 3/70 numaralı Baş
vekalet tezkeresine dair 

149 - Telgraf ve telefıon kamunma ·ba·zı mad
deler ilavesine dair 1/18 numaralı kamuı layİha-

30 - VI - 1932 .tarihinde 179 numaralı tefsir 
ve 722 ııuma.ralr karar olaraik •lm.bul edilmiştir. 

5 - V - 1932 tarihinde 707 ımınaralı karar 
olarak kalbul edilmiştir. 

sı hakıkında 21 - XII - 1931 tarihinde 1899, 1900 ve 1901 
numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

150 - Temlik kanununa tevfikan verilen ta
pu senetleri harçlarının bakiye taksitlerinin affi 
hakkında 1/196 numaralı kanun li1yihasına dair 7 - IV - 1932 tarihinde 1944 numaralı kanun 

olarak kalbul edilıniştir. 

151 - Temyiz malıkeınesi teşkilatının tevsii 
ve Develt memurları maaşatının tevıhit ve teadülü 
hakkmdaki kanunlara miizeyyel 1/390 numaralı 
kanun layihasına dair 

152 - Teşviki sanayi kanumınun 7 nci nıacl
desnini (C) fıkrasının tefsiri hakkmda 3/35 nu-

25 - VI - 1932 tarihinde 2019 ve 2020 numa
ralı kanun olarok kabul edilmiştir. 

maralı Başveka.let tezkeresine dair 29 - II - 1932 tarihinde 673 numaralı karar 
olarak kalbul edilmiştir. 

153 - Tuz inhisarı ummn müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 32 000 liralık münakale yapıl

ması hakkında 1/347 numaralı kanun layihoasına 

dair 

154- Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1932 
senesi ıbütçesi haikkmda 1/356 numaralı kanun lii
yihasına dair 

155 - Tiir·k gemi kurtarma .anonim şirketi teş
kili lıakkmda 1/376 numaralı kanun layihasma 
dair 

156 - 'l'ürk posta vapurcnluğu anonim şıirke
ti teşkil i hakkında 1/377 ııuımaralı ka nun la.yiha
sma dair 

157 - Türkiye Ciimhuriyetİ Merkez bankası 
kanuıııtıınun bazı maddelerinin tadili hakkında 

19 - V - 1932 tarihinde 1970 ııumamlı kanun 
olara:k kalbul edilıniştir. 

28 - V - 1932 tarihinde 1984 numaralı kanllı,n 

olarak kabul edilmiştir. 

9 - VII - 1932 tarrhinde 2070 numaralı kanun 
olam:k kalbul edilmiştir. 

9 - VII - 1932 tariıhinde 2068 numaralı kanur:. 
olarak kabul edilmiştit·. 

1/385 ımınaralı kanun layihasına dair 3 - VII - 1932 tarihinde 2067 nııınaralı kanun 
olarak kabul ed il miştir. 

158 - '!'ürkiye - Fransa ticaret muahedesine 
merbut (A) cetvelinin taeiili hakkında J/419 nu
maralı ·kanun layillasına dair 7- VII -1932 tarihinde 2065 numaralr kanını 

olarak kalbul edilmiştir. 
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159 - Türkiye sanayi kredi bankası teşkili 

hakkında 1/282 numaralı kanun layillasına dair 

160 - Tür],iyecle hizmet eden ecnebilerle aile
lerine muhassas maaşların iadeten tahsisi hakkm-

• 
7- VII· 1932 tariılıinde 2064, numaralr kanun 
olarak hbul edilmiştir. 

da 1/156 numaralı kanun layihasına dair 29- XI- 1932 tarihinde eucümeue iade edil-

161 .:_ Tütün inhisarı nınnın müdürlüğünün 

~931 senesi bütçesinde 80 000 liralık müna.kale ya
-pılması hakkrnda 1/197 numaralı kanun lily·İihasma 

miştir. 

dair 24- XII- 1932 tarihinde 1904 ımınaralı kanun 
olarak lmbul edilmiştir. 

162 - Tütün inhisarr idaresinin 1931 senesi 
biiıçesinde 55 000 liralık mürrakale yapılınası hak
kında 1/315 numaralı kanun layihasına dair 

163 - Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/356 numaralı kanun layİillasına 

21 - V - 1932 tari•hinJe 1975 numaralı kanun 
olarak lmbul edilmiştir. 

dair 26 - V - 1932 tariılıinde 1982 numaralı kanun 
olarak kwbul edilmiştir. 

164- Van gölü işletme idaresinin mülhak •büt
çe ile idaresi hakkında 1/371 numaralı kanun layi-
lıasma dair 28 -VI- 1932 tariıhinde 2046 numaralı kanun 

olarak kaıbul edilmiştir. 
165 - Vilayetler idaresi kanununun 14 üncü 

maddesinin tcfsirine dair 3/27 numaralı Başvekale t 

tezkeresine dair 

166 - 7 haziı·a n 1926 tarih ve 906 numaralr ka
nunla tadil edilen gümrük kanunuunu 43 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/20 numaralı .Başve
kal·et tezkeresine da,ir 

167 - 24 tenunu·z 1931 tarih ve 1841 numaralr 
kanunu muaddil 1/ 20.5 nmmı.ı'alı kanun la.yiha ma 
dair .. 

168 - Yozgat mebusu S. Sırrı Beyin, tiftik ke
çilerinden alman verginin tadiline dair 2/2 numa-

16- V- 1932 tari.hinde 1965 numaralı kanun 
olarak krubul edilmiştir. 

27 - VI - 1932 taı'iılıin.de 717 numaralı :karar 
olarak kaib:ıll ediiLmiştir. 

7 - I - 1932 tarihinele 1917 nuıınaralı kan LUl ula
raJ~ kaıbul oodi1mı~tir. 

ralı kanun teklifi hakkında 16- XI- 1931 tarihinde sahibi tarafından geri 
alınmıştır. 

169-Yüksek mühendis mektebinin 1932 senesi 
bütçesi ıhaJkkrnda 1/357 numaralı ikamın layiıhasına 

dair 28 - V - 1932 tariıhiru:le 1987 numaralı kamm 
olaralk kaıbul .edilmiştir. 

170- Yüksek ziraat ve baytar mektepleri hak-
kında 1/415 nuımaralı kanun layiıhasma dair 6 - VII - 1932 tariılıinde 2.063 numaralı kanun 

olaraık kaıbul ediLmiştir. 

171 - Ziraat bankası haklundaki lmnuna müzey
ye 1967 numaralı kanunun 2 nci maddesinin :tadi-
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li·ne ve 3 üncü maddesinin ilgasma dair 1/379 nu-
maralı JHınun layiha.sı il1akıkmdıa 27 - VI - 1932 ·taTill'inde 2036 mımaralı kanun 

olarak Ilmbul edilmiştir. 
172 - Ziraat ve kaleti teşkili hakkında J / 216 

nuınaralr kanun lftyihasına dair 29 - XII - 1931 tarih·indc 1910 1ıunnaralı ı)mrı.ım 

o!?.rak ka:bul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Belediye kanununun 83 üncü maddesine 
1 fıkra ilavesi hakkında 1/222 numaralı kanun la
yjhasrna dair 

2 - Belediye kanununun 10lJ üncü maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 numaralı 

5 - III - 1932 tarihinde 1929 numaralı kanun 
·olarak kabul edilmiştir. 

BaşveldHct tezkeresine dair 16 - V - 1932 tarihinde 175 numaralı tcfsir ola
rak ka:bul edilmiştir. 

3 - Belediye vergi ve resimleri kanununun 31 
inci maddesinin tefsiTi haldunda 3/128 numaralı 
Başvekalct tezk•ercsine dair 31 - III - 1932 tarihinde 692 numaralı karar 

<ılaı'a k kabul edilmiştir. 
4 - Belediye vergi ve resimleri kanununun 45 

inci maddesinin tefsiri hakkında 3/66 numaralı 
BaşvekaJet tezkeresine dair 7 - IV - 1932 tariılıinde ·kabul edilmiştir. 

5 - Çocuk bayramında posta müraselatilc tel-
gra:fllara şeflmt pulu yapıştırılması hakkında 1/301 
numaralı kanun layİlıasma dair ll - IV - 1932 tarihinde 1947 numaralı kanun 

olarak kabul ediLmiştir. 

6 - Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı ve vazi
feleri hakkındaki kanunun 5 inci ve 13 üncü mad
delerinin tadi·line dair 1/384 numaralı ·kanun layi-
llası hakkmda 30 - VI - 1932 tari lı inde 2050 numaralı kanun 

ola nı k ka bul edilmiştiT. 

7 - Estern tclgraf kumpanyasile (İmprri:ıl and 
İ!lıtersational communications limited) şirket i ile 
bir mukavele aıkti hakkında 1/223 numaralı kanun 
lay•hasma dair 

8 - Gümrük memurlarından ~mkuku ıhazineyi 

.izrar edenlerin memuriyetlcrinden ihracı halcianda 

16 - VI - 1932 tarihinde 2009 ı:ıumaralı kanun 
olarak kabul edilıniştiT . 

1/ 201 numaralı kanun Hiyihasma dair 7 - I - 1932 tarihinde 1920 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

9 - Hakari vilayetine tabi Şerndinan kazasının 
nahiye haline kalbile Muş viillycüne tabi Sorhan 
namilc bir kaza rteşkiline dair 1/ 399 nurnaralT ka
nun Jayihasr hakkında 

ı 

28 - VI - 19~2 tarihinde 2042 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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10 - J andarına şöförlerine verilecek ücret ve 

yevnüye1er hakkında 1/226 nuJ$rah kanun layi
hasına dair 

11 - Kastamonu mcbusn Dr. Suat Beyin, bele
~iyc bütçelerindeki maaş ve ücretleri{} yetiın maaş
ları yekfınu hakkmda 2/30 numaralı kanun teklifine 

7 - IV - 1932 tarihinde 1941 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

dair 16 - VI - 1932 tarihinde Belediye kanunu muh
telit encümeninde ınüzakeresi kabul edilmiştir. 

12- Konya mebusu Kazım Bey ve iki arkada
şmnı, belediye kanununun 110 uncu maddesinin 
6 11cı fıkrasının tefsiri hakkında 4/28 numaralı 
takririne dair 16 - VI - 1932 tarihinde Belediye kanunu ınuh

telit encümeninde müzakeresi kabul edilmiştir. 
13 - Londra posta kongresi kararlarını havi se

netlerin tasdiknıa dair 1/35 nuımaralı kanun layi-
lıası hwkılunda 25 - II - 1932 tarihinde 1928 nurmaralı ikanun 

olarak 3mbul edilmiştir. 

14 - Maarif -vergisi kanununun 5 inci maddesi
nin tefsiri hakkında 3/~ nı1maralı Başveka1et tez
keresine dair 

15- Matbuat kanununun 51 inci maddesine bir 
frkra ilavesi ıhaıklmıda 1/277 numaralı kanun lıi.~·ı-

7 - V - 1932 tarihinde 709 nUJnaralı k[; ~·ı:ır 
olaı·atk ilmbul eıdiılmiştir. 

hasma dwir 14 - V - 1932 tarihinde 19S9 ımınaralı :~•.ı ı.:m 
olarak kaıbul edilmiştir. 

16 - Polis teşküatı hakkında 1/165 numaralı 
kamın layi:hasma dair 

17 - Posta, telgraf ve telefon merkezi müdür ve 
başmemurlarrum idareye nmbtas ibinalarda ücretsi~ 
ikametleri ıhakkmdn 1/229 nurrnaıralı \kanu:! layıiilıa

sına dair 

18 - Tabiiyct muamelatından alınacak harçla
ra dair kanunun 8 inci maddesine bir :frkra ilav-esi 

30 - VI - 1932 tarihinde 2049 numaralı kanuıı 

olamk 'kaıbul ediLmiştir. 

21 - IV - 1932 tariılıinde 1949 nUrrn.aralı ikanun 
olarak kaıbul ıedi1miştir. 

hakkında 1/144 numaralı ikanun layihasma dwir 7 - IV - 1932 tariılıinde 1942 numaralı !kan~ 

olarak kaıbnJ ~edilmiştir. 

19 - Talcbe olmayanların mektep lmskcti giy
memeleri haiklauıda 1/410 nruımaralı ikanun lay~hası
na dair 

20 - Telgraf ve telefon kanununa bazı madde-
1er ilavesine dair 1/18 numaralı kanun layihası hak
anııda 

21 - Türkiye Cümhuriyeti ile İran Hükümeti 
arasmda akıtcdilen hudnt hattrllln :tayini :haklpnda
ki itüafnameııin tasdi·krna dair 1/323 numaralr ka-

3 - VII - 1932 tariılıinde 2060 numaralı kanun 
olarwk kaıbul ediLmiştir. 

21 - XII - 1931 tarihinde 1899, 1900 V{} 1901 
numaralı !kanun olaralk ıka:bul edıilımişt:ir. 
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nun layİlıasma dair 

22 - Vilayetler idaresi .kanununun ı4 üncü 
maddesinin tefsirıine daü· 3/27 numaralı Başveka-

ı8 - VI - ı932 :tariıh~nde 2011 nuımaralı !kanun 
olaı~aık ıkaıbuıl ~dilmiştir. 

let .te21kcresin~ dair 16 - V - ı932 tarihinde ı965 numaralı ikanun 
olarak ıkaıbuıl €1dilımiştir. 

23 - Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layi-
11asınm muılıteliıt ;bir encüımende crnüzaikeresine dair 

24 - Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
köy kanununun ı3 , 36 ve 44 üncü maddelerine ba
tı fıkralar ilavesine dair 2/26 numaralı kanun tek-

2ı - V - ı932 rtarihinde almnaraJc .kaıbul edil
miştir. 

Efi hakkında ı6 - VI - ı932 tariıh·inde ~unaraık Maaııif en
cüımenine iade edümiştir. 

Divam muhasebat encünıeninden a-elen mazbatalar 

ı - ı926 senesi hesabı katisi ha,l\lkında ıj45 

numaralı kanun layihasile ı926 senesi hesabı umu
misine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakJkında 3/93 numaralı Divam mu
hasebat riyaseti tezkeresine dair 

2 - Divanı muhasebat raporları hakkındaki 

590 numaralı kararın 8 inci maddesinin tefsirine 
dair 3/58 numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 

3 - Evkai umum müdürlüğünün 1927 seneşi 
hesa:bı katisine mütedair mutabakat beyannamesi 
nin takdim kılındığı hakkında 3/94 numaralı Baş
vekalert tezkerooile Evkaf uımum müdürlüğünün 

ı927 senesi ılıesabı katisi ılıakkında 1/143 numar-alı 

7 -VII - ı932 tarihinde gelecek içtima senesine 
bırakılmıştır. 

5 - V - ı932 tarihinde ı 7 4 numaralı tefsir ola
rak kabul ediLmiştir. 

kanun layiihasma dair 14- XII- 1931 tarihinde 1894 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

4 - Eylul : teşrinisani 1930 aylarrna ait rapo
run takdim kılındığı hakkında 3/68 numaralı Diva
m muhasebat riyaseti tezkeresine dair 

5 - Haziran : ağustos 1931 aylarma ait rapo
run takdim kılındığı hakkında 3/118 ve eylül, teş

rinisani ı931 aylarma ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/123 nuımaralı Divam muhasebat riyasc
ti tezkeresine dair 

6 - İstanbul darülfünununun 1928 senesi he
sabı katisi halkkında 1/46 numaralı kanun layİha
sile İstanıbul darülfünununun 1928 senesi hesaıbı 
katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak-

7 -XII - 1931 tarihinde 666 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV- 1932 tarihinde 695 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 
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dim kılındığı hakkında 3/204 numaralı Divam mu
hase'bat riyase.ti tezkeresine dair 

7 - Kanunuevvel 1930 : şuıbat 1931 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı halilimda 3/69 ve 
mart: mayıs 1931 aylarına ait raporun takdim kı
lındığı hakıkında 3/ 95 nurnarali Divam muhasebat 

7- VII- 1932 tariılıinde gelecek içtima senesine 
bırakılmıştır. 

riyaseti tezkeresine dair 20- IV- 1931 tarihh1de 668 numara h kıu·nr 

olarak kabul edilmiştir. 

8 - Kanunuevvel ]9·31 : şuıbat 1932 aylarına 
ait raporun ta kd im kılındığı hakkmda 3/170 nu
?Jlaralı Divam nnı!haseıbat riyaseti ıtezkeresine 

dair 

9 - Seyrise:fain idaresinin 1927 senesine ait 
. mutabakat beyanınamesinin takdim kılındığı hak

lunda 2/122 numaralı Divanı mllihas bat riıyaseti 

tezkeresile seyrise:fain idaresinin 1927 senesi hesa
.bı ikatisi J:ııakıkında 1/64 numaralı ikanun layiliasma · 

7- VII- 1932 tarihinde gelecek içtima senesine 
bırakılırnıştır. 

dair 14- III- 1932 tarihinde 1930 numaralı kanun 
olarak kalbul edilmiştir. 

10 - Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 senesi 
hesaibı katisi hakkında 1/68 numaralı kanun layi
hasile Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin ] 929 
senesi hesabı katisine ırnütedair mutaibakat beyan
namesinin taıkdim kılındığı ihakıkm:ıda 3/209 numa· 
ralı Divam muhasebat riyaseti tez·keresine dair 7- VII- 1932 tarihinde gelecek içti ma senesine 

bırakılımıştır. 

Hariciye encümeninden gelen ma.zbatalar 

1 - Muhtelit mübadele komisyonunda inhiıa.l 

eden azalık hakkında 1/310 nıuımaralı kanun layi
hasına dair 

2 - Türkiye Cümhuriyetile Amerika Müttehit 
Devletleri arasında aktedilen iıkamet mukavelena
mesinin tasdiki ·hakkında 1/204 numaralr kanun- 15.-

21 - V - 1932 tariılıinde 1973 nmnaı·a lr kanun 
olarak kabul odilmiştiı·. 

yihasına dair 4 - VI - 1932 tarihinde 2002 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3 - Türkiye Cümhuriyeti ile Çekoslovakya 
Hükümeti arasında aletedilen iadei mücrimin ve 
ceza işlerinde adli müzaheret muahedenamesinin 
tasdikı hakkında 1/321 numaralı kanun layihası

p.a dair 

4 - Türkiye Cümhuriyeti ile Çekos1ovakya 

2 - VII - 1932 tarihinde 2055 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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Hükumeti arasmda medeni ve ticari hususatı ka
zaiyeye . dair karşılıklı münasebat hakıkında akte
dilcn mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/375 
numaralı kanun layihasma dair 30 - VI - 1932 tarihinde 2051 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

5 - Türkiye Cüınhuriyeti ile Danimarka Dev
leti arasında aktedilen uzlaşma, adli tesviye ve 
hakem muahedesinin ta&'<iikr hakkında 1/322 nu
maralı ka.nuın layihasrna dair 

6 - '!'ürkiye Cüınhuriyeti ile İçtimai Şuralar 
Cüınlıuriyeti ittiılıadı arasında aldolunan proto
kollin •tasdikr hakkmda 1j198 mornaralı kanun Hi.
yilıasma dair 

7 - Tüı·kiye Cümıhuı·iyeti . ile İngiltere Hüku
meti arasmda münakit müzahereti adiiye mukaYele
namesinin tasdikı hakkında 1/231 numaralı kanun 

30 - VI - 1932 tarihinde 2052 numaralı ıkanun 
olarak kabul edilıniştir. 

25 - VI - 1932 tarihinde 2028 numaralı ·kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

layillasına dair 23 - VI - 1932 tarihinde 2045 numaralı kanım 
olarak kabul edilmi ştir. 

8 - Türkiye Cümhuriyeti ile İran Hükumeti 
arasında aktedilen hudut haddinin tayini hakkm
daıki İtilafnamenin tasdikina dair 1/323 numaralı 
kanun .Jayihasma dair 

9 - Türki ye Cümhuriyeti ile İran Hükfrmeti 
arasmda a·ktedilen uzlaşma, adli •tesviye ve hai<em 
mualıcdcsiııin tasdikr hakkında 1/ 324 numaralı ka
nun Hlyilıasmn dair 

10 - Türkiye Cümhuriyeti ile İsveç Hükfımeti 
arasında aıkted ilen uzlaşma , adli tesviye ve hakem 
muahcdcsinin tasdilu iJıaJkkmda 1/325 numaralı ka
nnıı layilıasına dair 

ll - Türkiye Cümhuriyeti<le Irak Hükumeti 
arasmda münaki.t iadci mücrimin muahcdcnamcsi
nin tasdikı haklanda 1/232 numaralı kanun layi-

18 - VI - 1932 tarihinde 2011 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

18 - VI - 1932 tariliinde 2012 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1932 tarihinde 2014 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

lıasma dair 27 - VI - 1932 tariliinde 2039 numaralı bnuhl 
olarak kabul edilmiştir. 

l 2 - Türkiye Cünıhuriyetile Irak Hükfuneti 
arasmda münakit ikamet mukavelenamesinjıı tasdi-
kı hakkında 1/234 numaralı kanun layihasma dair 4 - VI - 1932 tariliinde 2003 numaralı kanun 

olarak kabul edilıniştir. 
13 - Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hüku

meti arasmda münakit ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkrnda 1/235 numaralı kanun layiliasma 
dair 28 - VI - 1932 tarihinde 2044 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir . 

14 - Türkiye Cürnlıuriyeti il.e Norveç Hüku-
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meti arasında münakit ikamet, ticaret ve seyrise
fain muahedenamesinin tasdi.Ju hakkında 1/135 nu
maralı kanun layihasına dair 

15 - Tü11kiyede tıcnebi tebaası tarafından ya
pılması memnu olan sanatlar hakkında 1/70 nu
mantlr kanun Hiyihasrna dair 

27 - VI - 1!)32 turib inde 2040 numaralı kanun 
olarak •kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1932 tarihinde 2007 numaralı kanım 
olarak kabul edilmiştir. 

İktisat encümeninden gelen mazba.talar 

1 - Afyon Karahisar mabusu Mollaoğlu Ce
mal Beyin, ağıUar hakkındaki .kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair 1/32 numaralı kanun tek-
lifine dair 21 - IV- 1932 tarihinde 1948 numaralı ka!lun 

olarak kabul edilmiştir. 
2 - Balya - Karaaydın şirketi nanunıı ithal 

Q]unacak gazöylinin gümrük resminden ve muame
le vergisinden muafiyeti haık.kında lj167 numar:ılJ 

kanun layİlıasma dair 14- XII- 1931 tarihinde 1895 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3 - 1710 numaralı kanunun 7 nci maddesini 
muaddil 1/237 numaralı .kanun layihasma dair 14- V- 1932 tarihinde 1962 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir, 

4 - Çay, şeker ve kalhve itJhalatırun bir elden 
idaresi hakıkında 1/391 numaralı kanun layİılıasma 
dair 2- VII- 1932 tarihinde 2054 nı.uıı aralı kanuıı 

olarak k rubul edilmiştir. 
5 - Gümrük tarif e kanununun 17 ve 25 inci 

maddelerinin tefsiri hakkında 3/12 numaralı Ba.<;ı
vekalet tezkeresine dair 

6 - Gümrü:k tarifesinin 447 numarasmm t ef
siri hrukkında 3/30 numaralı Baş.vekalet te·zkere
sine dair 

7 - Gümrük ve inhisarlar vekaJeti teşkili hak-

20 -lV- 1931 tarihinde 669 numaralı kara r 
olarak kabul edilmiştir. 

3- XII- 1931 tari'lıinde 172 numaralı tefsir 
olarak kalbul edilmiştir. 

kında 1/215 numaralı kanun layİılıasma dair 29- XII- 1931 tarilhinde 1909 numaralı kanun 

8 - Gümüşane me:busu Hasan Fehrni Beyin, 
gümrüık tarife kanununun 28 inci maddesinin de
ğiştirilınesi hakkında 2/25 numaralı .kanun teklifi
le gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 
tadili hakkında 1/212 numaralı kanun layiliasma 
dair 

olarak kaıbul edilmiştir. 

7 - I - 1932 t arihinde 1926 numaralı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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9 - Hüıkfımetçe Ziraat bankasına muüayııa ct
tirilecek buğdaylar hakkında J/ 413 nnmnı·n lı k a
nun layihasına dair 

10 - lhtira beratı kaııuııuna bir madd e tez
yili hakkında lj62 numaralı kanun la~ · ilıasııı ıı 

dair 

ll - !nlıüml'lann tcvhidi lı a kkıııda 1/ MH lllt

ınaralı kamın Hiyihasma dair 

12 - tpokböccği tohumıtt yet iştirilmes i H ) ınıı

nyonc ve satılma sı hakkrndaki kanunun 14 üııeü 

maddesinin tadilinc dair 1/85 numaralı kanun lü
yihasr haklanda 

13 - Kamuıu ınahsuslarına t edikan kunılımıı;; 

olanlardan ma ada Devlet sermayesi le tesis edi 1-
mış v cdileook fabrikalarm ve De·Ylet iştiı·a kl cri

nin ve kuııuılınası müsaadeye tfıbi veya mukaYclc
ye bağlı olan fabrikalarm sm·cti idaresi ve Devlet 
sanayi ofisi te.şkili h akkrnda 1/ 373 nurnanılı ka
nun lil yi.lı asına dair 

14 - Kastamonu me.busu H asan Fclınıi lkyiıı. 

gümrük tarifesi kanunuıınıı 14 iinci.i nıaddc~ inin 

tadili hakkında 2/ 37 numanılı kanun teklifiıı \' dair 

lG - Kati. tiearet ınu .a lınkı:; i akti iı~ iıı ı n ii zı ı 

k e ı·e.ye başlanmış veya başl a ııa cak D r d l'l lt>rk ııı n

Yıtlduıt itllHlar ı.ıktin e dair kaııuııuıı ladili lıak-

::ı- VII -l!:l:32 tarihinele 2056 numaralı kıırıuıı 

olarak k aJbul edilmiştir . 

2 - IV - 1932 ta rihiııd l' l!J38 nunıHralı lwııuıı 

olanı], kabul edilmi ştir . 

~9 - \- - 1932 taı· ihiııJe 1988 numa ralı kaııuıı 

olarak •kabul edilmi ştiı· . 

"i - , . - 1!:J32 tal'ilıiııdc Bütı:e c ıı ci.i nıe ııi ma zbıı

ta s ı kabul edilmiştiı· . 

3 - VII - 1932 tarihind e 20GH ıııım ar·a lı kanu :ı 

ol a ı·ıık kııbul edilnıi ~t ir . 

"i - \·11 - 1902 tıırilıiııde :Wü6. ınıın anılı kaıııııı 
ulaı·nk kıılıul (•ılilrni~tiı· . 

kmda 1/ 367 ııımıaralı kantın l fı yihasma dair ao - V - Ul0:J. t a ı · ilıiııd e L9 ~ll llUliHil'Hiı kaııu ıı 

olanık lmbul t·dilnıiı;;tir . 

16 - Konya ıncıbtlliu 'l' L' d 'ik l<'ikı ·l' t Bı •,\·iıı , 

Koıı ya ovası sıllama idaresinin t eşkil51 \'(' nızıı

ifi Jıa,Jcl\.ındaki kanunun birim· i maddesi ıı in t ad i
line dair 2/5 numaralı kanun teklifi ve ı\iafıa 

enci:imeni mazbatas ile Konya ovası snlama idare
sinin 1 eşkilat Ye vazaifi hakkmdaki kan•umııı tatli
line dair ]/305 nunıaı·alı kanun Hiyi lıasın a dail' 

17 - Menaf ii umumiye,re nıütea llik iıntiyazat 

lıaJdnnda~\İ kannnun bazı ınaddcle l'inin ilgıısıır ıı 

daiı· 1/ 316 ımmaı·a lr !\anun lfty ihas ı lıakkındn 

J ' - Re:;; itpaşa n Marnuıı· ıı \· apmlannın 1lilll 
l\iüdafaa vekfıletinc devri ha~kında 1/298 ıı nma 
ra lı kanun Hiyihasma dair 

19 - 'l'ahlisiye idaresinin teşkilfü ve \'aıaifi 

21 - Y - 1U3:! tarilıiııdl' 1!.111 ııu :ııanılı ], u ııııtı 

'Jlarak ka-bul ediJıni~lir , 

2:) . VL - UJ32 ta rihinde 2025 ııuıııııralı kanıın 

olaı·ak kabul edilıni~tir. 

16 - VL - 1932 tarihind e 200S ııuıııaralı kaının 

olarak kalıul edilmiştir. 
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haklandaki kanunun muaddel üçüncü maddesinin 
taililine dair 1/257 numaralı kanun layihasr hak-
landa 7 - V - 1932 tarihinde 1955 numaralı kanurr. 

olarak kabul edilmiştir. 
20 - Thlisiye idaresinin teşkilat ve vezaifi hak

budaki kanunun ü t;.üncü maddesinin tefsirinc dair 
Sj36 nuıma.ralı Başv·eıkalet tezker·esi Jıa1clcmda 28 - III - 1932 tarihinde 691 numaralı [cara:ı:· 

olaralt ka:hul ediLmiştir. 
21 - TaJms komisyonu teşlcili haklanda 1/280 

nurmaralı kanun layihasma dair 29 - V - 1932 tarihinde 1993 numaralı 1 kanun 
olarak kalbul edilmiştir. 

22 - Teşviki sanayi kanununun 7 nci madde
sinin C fikrasimn tef.siri haıkkmda 3/35 numaralı 
Başveldlet tezikeresine dair 29 - II - 1932 tari:hinıde 673 numaralı karar 

olaralk ilmbul edi1rniştiır. 

23 - Türk gemi kurtarma anonim şirketi tcşkiJi 
hakkmda 1/ 376 numaralı kanun layihasrna dair 

9 - VII - 1932 tarihinde 2070 numaralı kanun 
24 - Türk posta vapurmıluğu anonim şirketi olarak kabul edilmiştir. 

teşkili hakknıda lj377 numaralı kanun layihasma 
dair 9 - VII - 1932 tarihinde2056 numaralı ıkanuıı 

olarak kabul ·edilmiştir. 

25 - Türkiye afyon yetiştiriciler satrş koopera-
tİf~ Jıakikmda 1/378 nurmaralı kanun layiJı.a;sma dair 3 - VII - 1932 tarihinde 2061 nuımaralı kanilll 

olarailc kalbul edi1miştir. 

26 - Türkiye Cümhuriyetile Noncç Hülnl.
meti arasmda münaikıit ikamet, ticaret ve seyrisefa.in 
muaJı.edenaınesinin tasdiki Jl'akkmda 1/135 nU>Illa-
ralr kanun liiyihasnıa dair 27 - VI - 1932 tari!hinde 2040 nuımarah 1lmnun 

olarak kaıbul ediLmiştir. 
27 - Türkiye Cümlmriyeti merkez bankasi ka

nununun bazı maddelerinin tadili haJdanda 1/385 
numaralı ikanruı layihasnıa dair 

28- Türldyede ecuebi tebeası tarafınJan yapıl

masi memnu olan sanatlar haklanda 1)70 numaralı 

3 - VII - 1932 tarihinde 2062 ımrnara.lr kanun 
olara[c [raibul ·edilmiştir. 

kanun layihsma dair 11 - VI - 1932 tarihind e 2007 numaTalr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29 - Türkiye - Fransa ticaret muahedesiııc 

meı,but (A) cetvelıinin tadili haldanıda 1/419 numa
ralı kanun layiıhasma dair 

30 - '!'ürkiye sanayi kredi bankasr te~]; ili hak-

7 - VII - 1932 tari'lıinde 2065 numaralı Ilmnun 
olarak kaıbul edi1mişti1'. 

kında 1/282 numaralı kamm layilıa-sma dair 7 - V li - 1932 tariılıinde 2064 mtmaı.·alı kanun 
.olara.k ıkabnl edi1mjştir. 

31 - 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 nuınaı·alı 

kanuna ınüzeyyel 1/ 186 numaralı kanun larillası-

na dair -:1: - I - 1932 tarihinde 1913 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştil'. 

32 - Yozgat mebusu S. Srrrr Beyin, tiftik 



'- 43 

keçilerinden aiınaıl v'ergin1n tadiline dair 2/ 2 mı-
maralı kanun teklift hakkında 16 - XI - 1932 tarihinele sahibi tarafından geri 

alınmıştır. 

33 - Yüksek ziraat ve baytar inekteplcı·} lıak
krnda 1/415 numaralı kanun layihasma dah~ 

34 - Ziraat bankası haklundaki kanıuna müzey
yel 1967 numaralı kanunun 2 inci maddesinin tadİ
line ve üçüncü ınaddesininilgasma dair 1/379 nu
maralı kanun layihası hakkında 

35 - Ziraat veldileti teşkili hakJunda 1/ 216 
numaralı kanun layihasma dair 

6 - VII - l!:l32 tarihi!lue 2063 numaralı kanun 
o1arak kabul dilmiştir. 

27 - VI - 1932 tarihinde 2036 numaralı kanıuı:: 

olarak kabul edilmiştir. 

29 - XII - 1931 tarihinele 1910 ımınarali kaııun 
olarak kabul edilmi ştir. 

Maarif encümeninden gelen mazbatalar 

1 - 1931 cnesi bütçe ıkanununun 15 inci mau
·desinin ıtcfsiri Jıakkında 3/ 104 numaralı Başvckn 

lct tezkeresine dair 

2 - 1931 senesi bütçe kamunun un, 24 üncü 
maddcsilc pansiyon kanununun meccan'i tal cbe 
haklundak-i maddesinin tefsirine dair 3/9 v' Şe

~)İn Karahisar mebusu merhum Ali Sururi Beyiıı 

.:vetl.ın kalan çocuklarnun aneccani tahsiline mütc
clair Umumi H eyet kararının tefsiri haklanda 

7 - I - 1932 tarihinde 1923 numaralı kanun 
olarnk kilbul edilmiştir. 

3/124 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 19 - V - 1932 tarihinde 1967 numaralı k:mun 
olarak kabul edilmiştir. 

3 - ihtiyat zabitl eri V·C ih tiyat askeri memur
ları kam1ı11unun 3 üncü maddesine bir fılu·a ilave
sine dair kanunun t efsiri ılıaklanda 3/ 206 numa-
ralı Başvekalet t ezkeresine dair 30 - VI - 1932 tarihinde 178 numaralı tefsir 

olarak kabul edilmiştir. 

. 4 - Kendi hesabına tahsil yaparak T1p :fa
kültesinden neşet ·edecek doktorların mecburi hiz
metlerinin lağvi haklanda 1/210 numaralı kanun 
layihasına dair 4 - VI - 1932 tarihinele 2000 numarah kanun 

olaı·ak kabul edilmiştir. 

G - P ansiyon kanununun 6 ncı maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında 1/228 numaralı ıkanun lay i-
hasına dair ll - VI - 1932 tarihinde 2005 numaralı kanun 

olamk kabul edilıniştir. 
6 - Riyaseti Cümlı1Uır orke trası halclnnda 

1/352 numaralı kanun layihasma dair 25 - VI - 1932 tarihinde 2021 numaralı kanuıı 
olarak kabul edilmiştir. 

1 - Talebe olmayanlarm ınektep kasketi giy-



44 
memeleri hakkında 1/ 410 numaralr kanun lfı.yiha-

sma dair 3 - VII - 1932 tarih'inde 2060 numaralı karımı 
olarak kabul edilmiştir. 

8 - Yozgat ıncbusu Süleyman Sını Bcyiıı , 

köy kaınımınun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine 
bazı fıkralar il fı vcsin c dair 2/ 26 numara lı kanun 
1l•kl if i hakkında 16 - VI - ] 932 ta riılıinde ol"unarak encüınen e 

iade edilmiştir. 

Maliye encümeninden gelen mazbatalar 

l - Askeei ve mülki tekaüt kanununun 6 m
cı maddesinin tef.siri hakkmda 3/11 numaralı Baş

' 'eldil et teikeresi ve Maliye encümeni ınazbatasile 
~1skeri ve mü'lki t ekaüt kanunun'un 6 ncı maddesi
llin 2 nci fıkrasile 4 üncü maddesine ınerbut c et· 
velin tacliliııe dair 1/21 numaralı kanun lfı .yiluısrnıı 

dair 

2 - Askeı·) ve ınülki: t ekaüt kaııumıııun bazı 

nuıddeleı·iniıi t efs iı-i hakkında :3j107 ıınmH ı·a lı Bıış

vf•kiiiC't tezkeres ine claiı· 
3 - Askeri ve nıüllu tekaüt kaııuıınnun 2 ııci 

maddesine ıbir fıkra il avesi ha:kkuıda 1 /~1 mını : ı

rnlı k anun l fı .yi hasrna dair 

4 - Halya - Knrnaydm şieketi namırı n ithal 
olunaca.k gazöylinin g ümrük resminden ve ınu:ı

mele vergisinden mmıfiyet.n hakkında 1/ Hi7 ını

maralı knnun l ayi lıasınn. dair 

G - Helediy e k an ununun 103 üncü maddesinin 
son f tknı smrn tef'siı·i hakkuıda 3/112 ııumanı l r 

B;ı ı;;ve k fı l e t tezker·esiııc dair· 

() - 1927 mali senesi ııi ·h ayetine kadar milli 
Hüıkılmet bütçelerine mütea1li.k borçlar hakkında

ki kanunun 1 inci maddesinin t efsirine da ir 3/ 166 
numaralı B <wvekalet tezkeresi haklnnd a 

7 - 1341 senesi mnvazenei nmumiye kanunu
nun 45 inci maddesine tevfikaıı mal almamış o.Jan 
ma.aş sahipler.inin istihkaklarıma sureıti temini 
lıaklkmda 1/140 . numar1üı kanun lay ihasma dair· 

8 - Cebelibeeeket mebusu Naci Paşanrn , esbak 
Kadıköy beled iye müdür-ü Kemal Beye emlak ve 

·2:1- V - 1932 ta rihinde 1977 ııurnnnılr kanun 
olarnk kabul edilmiştir. 

7- \ "- Hl32 t:ırihiııcle Bütçe encümcnin c 

J2- V - 1932 tari~ıindc 195fi ınımaralı kanuıi 

olarak k albul edilmiştir. 

14 -Xll - 1931 ta rih~nde 1895 numaralıkamın 
olaı·nk ·kaibul edilmiştir. 

Hi- V- 1932 taı-iJıiııd c ]75 numaralı tefsir ol ~ı 

ı ·ak kahnl edilmiştir. 

30- VI- 1932 tar.iıhinde 2048 n nmaıra lı k n mm 
olar.ak .k abul edilımiı;;tir. 

7 - IV - L932 tarihinde 1943 numaralı k MJ.un 
olarak kaıbul edilmiştir. 
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ar·nzi verilmesi hakkında 2/llııumaralı kanun tek
lifin e claie 

• 9 - Di van r muha sebat raporları hakknıcla l\i 

590 ıınma ea lr l<anınn R in ci maddesinin tef. iriııe 
(lııil' :1j 5R nunıııı·nlr Hnşv eki'ıl et t rzkeresi hnkkıı,ıdıı 

10 - D iynnrt işleı·i ınüşavere heyeti a znsıııdaıı 
Balıa c elelin E fe ndiye yeııi tekai.it bınunu alıknını
n a göre maaş t ahsis i icap edip e t ıneyeceğiniıı tef
s iri ha kıkında :3/86 ını ııı a r:ı lr B:ışvekfılet tezkeres i
ne d:ıir 

ll - Ec ıı rbi memleketlerde bulunan ııı eınmiıı 

ve müsta hdenı i n ınuh:ıssasntla l'lnın tesviye usul ii 
lıal~knıcla l / J70 ııuma ı· n lr kaınııı liıyilınsrıı:ı claiı· 

U - Uüımük kanununun mnaddel 43 üneü 
maddesinin t efsiı· i hakkınd a 3j l1 3 numaı·a lr Baş

veknlet te;1kercsine clnir 

13 - Oünırük kanununun 107 ıı ci m addl's iııiıı 

!n-diline \'C 105 ımmaı·a lı kannnnn 13 üncü anadde
:-;iııiıı Hg·a sııı n dair 1/ 20R rınınaralı •kanun l iıy ilıasf 

2 - \ - 1932 tarihinde Bütçe encümeni maz. 
hatası kabul edilmiştir. 

5- Y - 1932 taeihiııde 174 numara Ir tefsir olarak 
kabul ed ilmiştir . 

2- V -1932 tal'ihiııcle 702 nuın:ır :ı lı karm· 

ol:ır:ık ,ka•bul edilmiştir. 

28- XII- 1931 tarihinde 1906 num:ırnlı kaııuıı 

olar.nk kaıbul edilmiştir. 

27- VI -1932 ıtarihincle 7J6 mımaralı k:ı r:ıı• 

olarak ·ka:bul edilmiştir. 

lı:ıkkımla 7- IV - 1932 tariılıind e 1940 nunıaı·:ılr n,:ımıı1 

olaı·ak kah ııl r.dil.mi~tiı·. 

1-t - Cünwi.ik tarif'e kıınunııııun 17 n· 2!) in ri 
maıddclc rinin tdı;;iı:i ha•kmda 3/ 12 nnmaralr Başv;• -

kiıl et 1ez:kcrc -· i ıı c dair 20 - lV - 1931 ıtar.i .Jıinuc 669 numaralı ka,rar 
o laraık ilmıbnl ed i Lmiştir . 

Hı - nümr·ük taı·ifcs iııin 447 ııunıanısrıını tcf
si. ı· i .lıa.kkıııda 3/iW ımnıaı·a.lr Ba.şvekiHct t·czk er esinc 
dair :3 - Xll - 193 1 tarihinde 172 ınımaralı t ersi r 

olarak kabul edilmiştir. 
16 - G ünıı·i.ik \'C iıılıisarlar Yekilldi U•şkili lıak -

Jwıda 1/ 215 ınımar:ılı kanun lılyihasma daiı· 2~ - XII - t93l t.aı·i'hiııd e 1909 nuııı:ıı·alr kanun 
olarak kalıul edilmiştir. 

17 - Ui.imi.i:;;aııe mebus ıı Hasaıı .F\• Iııni Bcy iıı, 

g··ümr·ük tarife kanununun 28 inci maddesinin d e

ğiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun tekli 
file güml'Ü·k tarifesi kanununun 28 inci maddes inin 
tcvdili h a kkında 1/ 212 ınunaralr kanun layihasm a 
dair 

18 - Hastalıklarr clola yısilc nuntakal arı mer
kezi oharricinde kalan müfettişiere iılmmet ye\ımiyesi 

verili.p verilcmcycccğ·iııin .t<ıfsiri hakıkınıd.a 3/ 125 
nuımaralı Başvckfı l ct tc.r-kcı·csinc daiı· 

19 - Hava sınıfı mcns\ı lı in in e veril ccek zama i nı 

7 - I - 1932 tariılıinde 1926 numara lı ikanıın 

olarak ka.bul ediLmiştir. 

G - V - 1932 ıtarihinclc 705 numaralı a{a rar 
olara,k ıkabul eJi lıniştir. 
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haıkkmdal{li ıkanunun ,bruzı maddelerinin taıcliline 

·dair J/ 209 numaralı ··kanun layİlıası hakkında 29 - VI - ı932 tanİlıinde 2047 nUilllaralı ıkamm 

olaraık kaıbul edilmiştir. 

20 - Hazineden ta'ksitle ınal satm almış olanla
rm ta:ksit bedellerinin rt!ecili hakkındaıki ikanuna mü
ze_yy<Ol 1j29ı numaralı ücaınm layiıhaısı halklanıda 

2ı - İdare heyetinin, Divanr mulıa ebat azasm
dan Na~mi Beyin IIIlaaşınrn der{}Cesi ıh~·kında bir 
karar ittihazına dair 4jı4 numaralı takririne dair 

22 - İhtira beratı kanununa bir madde tez-

27 - VI - ı932 tarihinde 2033 numaralı kanun 
olarak kaıbuJ edilımıiştir. 

ı 7 - XII - ı93ı tari:hinıde 667 nuımaralr ika.rar 
olarak kabul edilırniştir. 

-yi ii hakkında ı;62 numaralı kanun layihasma dair 2- IV- 1932 tarihinde 1939 numara h !kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

23 - İktısadt bulıran vergisi .kanununa mü
zeyyel 1/304 numaralı kanun layihasına dair 

24 - İngiliz lirası olaral< maaş almakta olan 
(llçilik ve şehbenderlik nıemurlarına IT:iir'kiy:ede bir 
vazifeye nakil ve tayinlerinde ne Stll'etle maaş ve
rileeeğinin tefsir.ine dair 3/5 numarah Başvekalet 
te~keresi haJkkında 

25 - İnhisara tabi kaçak maddelerin ihbari
yelerinden bir kısmınlll peşin veri l m esi hakkında 

1/4 numaralı kannn Hiyihusma dair 

26 - İnhisar idareleri iic;ıte birleriıı in harp ına
lfıllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziinc dair 
kanunun dördüncü maddesinin tcfsiri haklnnda 
.3/53 numaralı Başvel<ilet te:zıkercsine dair 

27 - İpek böeeği tohumu yetiştirilmesi ve mu
'a,yene ve satılınası hakkında'ki kanunun 14 üncü 
madde!:Önin tadiline dair 1/85 numaralı kanun la
yihasr hakkında 

28 - İşgaJe uğrayan bazı mahallerde vuku 
bulmuş olan tasarruf muaımeleleri hakkmda yapı
lacak muaımeleye dair 1/409 numrıralr kanun layi -

_29 -V- 1932 tarihinde 1994, 1995 ve J 996 nu
maralı kanun olarak kaıbuJ edilmiştir. 

20 - IV - 1931 tarihinde •tayini muameleye ma
hal olmadığına karar verilmiştir. 

25 - II- ı933 tarihinde Bütçe cncümeıı i mazba
ta ı kabuJ edilmiştir. 

2- IV- ı932 tarihinde ı 73 numaralı tefsü· 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1932 tarihinde Bütçe eneümeıı i ınazba

tası kabul edilmiştir. 

lıası ha k km da 3 - VII - ı932 tarihinde 2057 numaralı kim un 
olarak kabul edilmiştir. 

'29 - İzalei şüyu davalarından ne suretle harç 
·alınacağının tayin v'e tefsiri hakkında 3/24 numa-
l'alr BUAŞvekaJet tezkeresine dair 16- XI- 1931 tariılıinde 653 numaralı karor 

olarak kabul edilmiştir. 
30 - İzmir mebusu Kamil Bey ve üç arkada

:şrnrn, Gazi Hazretlerinin İzmire gelen heykelleri
nin gÜimrük resminden ve muamele vergisinden 
lllluafiyeti hakkında 2/24 numaralı kanun teiklifine 

.. 
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dair 

31 - IGinunuevvcl 1930 : şubat 1931 aylarımı 
ai·t raponm takdim kılındığı hakkında 3/69 ve 
mart: mayıs 1931 aylarına ait raporun 1akdinı 1-:ı

lmdığı hakıkında 3/95 numaralı Di vmu muhnseh:ı t 
riyaseti tezıkereleri ve Divam mub asebat encünıe
ni mukarreratrmn üçüncü f1krasma daiı· Maliye 

4- I- 1932 tarihinde 1916 numaralı kanuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

ve Biiıtçe encümenleri ınazbatalan 9 -IV -1932 tarihinde 697 ııunıanılı kaı-aı· 

olarak kabul edilmiştir. 
32 -Konya ınebusu Kazım Hüsnü Beyin, binn 

vergisi kanununa bir madde t<'Z)' İli hakkrııda 2/ 41 
mıınaı·alr kanun t·eklifinc dair 25 - VI - 1932 tarihinde 176 ııumarah tefsir 

olarak kabul cdilmi~ir 
33 - Maarif vergisi kanununun 5 inci nındele

sinin tefsiri hakıkinda 3/5 numaralı Başvcldllet tez-
keresine dair 7 - V - 1932 tarihinde 709 numaralı karaı· 

olarak kabul edilmiştir 
34- Manisada inşa edilecek Şinasi hastanesine 

ınuktazi malzeme, alat ve edeva:tm güını·ük resmin
den istisnasr haJuunda 1/159 numaralı kanun layi
hasına dair 

35 - Mart : ağustos 1927 aylarına ait raporla
rm takdim kılmdığr hnkkmda 3/45 numaralı Divn
lll ıııuhaseıb:ıt riyaseti tezkeresinin ikinci ve ür;üııcü 
fıkralarrna dair Divaııı mnbasebnt cıwiimeni mn-

28 - VII - 1931 tarihinde 1907 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

karrl'ratr hakkında ( tkinı>i fıkra ) 4 - VII - 1932 tarihinde 724 numaralı karar 
olarak kab u 1 ed il miştir 

36 - Mart : ağustos 1927 aylarına ait rapo
ı·nn takdim ·lulındığı hakkmda 3/45 numaralı Diva
ıır mulıascbat Riyascti tczkcrcsi YC Divanr muha:-;l'
bat cneümeni mukarrcratımn ikiııı>i ,-e iic::ünrü fık-
nılarıııa dair (3 üncü fıkra) ll - lV - 1932 tarihinde 700 numaralı <kanır 

olarak kabul edilmi~1 ir 

37- Mektum mallar ihbarİyesi hakkında 1/1~7 
numaralı kanun Hlyilıası hakkında 

38 - :Menkul kıymetler ve kambiyo borsalan 
haklundaki kamma müzey~·rl 1/ 416 numaralı ka
nun li\yihasrna dair 

39 - Milll iktisadiyatı koruma vergisi hakkın-

26 - Xli - 1931 tarihinde 1905 numaralı kanıın 
olarak kabul edilmü;ıtir 

3 - vn- 1932 tarihinde 2059 nuınaı-alr kaııun 

olarak kabLıl edilmiştir 

da 1/JI·! numaralı kanun layihasrna dair 30 - XI - J 931 tar·ihindc 1890 ııumaralr kaııu ı : 

olu ı·ak kabul edilmiştir 

40 - Moskova ve Kars muahedelerine tevfikaıı 
lıakkı biya,'rıarnır istimal ve Rusyaya l.ıicret cdrıı 
ın!ı.ı.la.ga.nlanlan alınan gayrimenkullerin tcsçili hak
kmda. 1/ 195 numaralı kanun layihasına dair 7 - I - 1932 tarihinde 1921 numaralı kamm 

olarak kabnl edilımştir 
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-H - J\Iuvakkat muvazeıie ver g isi hakkında 

1/ 311 numaralı ka nun layihasm a. da ir 
• 

42 - M wbuclil ve mulıacirlede hal'ikzedeleı·c 

meccanen temlik eqi len gayrimenkullerin Yeı·aset 

ve intikal vergisinden istisnası icap edip etme.ve
ceğin in t~fs iri hakkında 3/87 numara 1 ı Başvekalet 

tezkeresine dair 

4:3 - Nakl iyat vergisi hakkımla 1/312 nuına
nılı kanun l ayilıasma dair 

-14 - Nisbeti askeriyeleri katolunan zab i ta ıı ve 
askeri m emurl arm tekaüt aidat i arı hakkında biı· 

karar ittih azrna dair 3/121 numaralı Başveka.l ct 

tezker esine dair 

45 - ll nisan 1336 tarihinden itibar·en İstan
bul Hükfunetincc akt<,dileıı bilcümle mukavcHi.t, 
uhudat ve sairenin kocnlemyekün addi haklunda
ki kanıtldla bir madde tezy ilin e dair 1/ 369 numa-

26 - \ " - 1932 tarihimle 1980 nurnanılı kanun 
olnrak kabul cd ilmiştiı· . 

30 - Vl - 1932 tar·ihiııd e 721 numal'alı ka nu· 
olarak kabul edilmiştir. 

25 - Vl - 1932 tarihinde 2029 ve 2030 numara
lı kanun olara k kalbul edilmiştir . 

5 - V - 1932 tarihinde 706 numaralı karaı

olarak kabul ed i l mişti!' . 

ralı kanun layihas r thaıkkında 25 .- VI - 1932 tarih i ııd c 2026 numaralı kaııun 
ol a ı·ak kabul edilmiştir. 

46 - Rüs1ınıat muhafaza ve mıntaka m emur
l arı hakkıııda inzibat'i a'hkiimı muhtevi kanumm 
S inci \' C 9 ıuneu maddelerinin tadilin c \ 'C mL•zkfır 

kaıınna b ir madde i l ave~iıw dair J / 353 ını mn ra lı 
kantın H1,'-iluısı haklunda <l!'i - V I - J932 t;ırihiııde 2017 nunıal'alı kııınııı 

o la rak kabul cdilmi~tiı ·. 

-t.'i - Sanısun mebusu ]<;teın B ey ve ü ç arkaua
şıııııı, Samsumı gelen <laz i Hazl'e t l e ı · iniıı h eykd
lerinin gümrük r esminden ve muamele verg isinden 
muaf iyeti hakkında 2/16 mımaralı kanun tcklifine 
dair 

-1:8 - S iııııi ınükellef i ye te viisulden sonra ya 
pılacak ta ·h ith i sin muamela tıııın tckaüt ve saire 
gi bi bütün ınuanı el fıtı askeriycce d e muteber ola
mıyacağı h akkında bir karar ittihazına dair 3/ 18 
mımara lı Başvekalct t ezkeresine dair 

49 - Tabiiyet ınuaınelatınclaıı almacak lı a r~ 

lara dair kanunun 8 inci ımıeldesin bir fıkra il a \·c-

28 - Xll - 1931 tal'ilıiııdc 1908 ınıınanılı ka ııuıı 

olarak kabul edilmi ştir. 

4 - vn - 1932 tarilıiııde 723 ııumaralı kara ı · 

olarak kabul ed ilmiştir. 

sı lıak \, ında 1/ 1-!4 numa ra lı kanun la y ilıasma daiı:._ 7 - IV - 1 93~ ta rihindr.' 1942 numaral ı kıııııııı 

olarak knbnl cdi l mi~tiı·. 

50 - Tahlisiye ida r esinin t eşkilut ve vazaifi 
hakkmdaki k anu nun üçüncü m addesinin tef iriıı e 

dair 3/36 numaralı Başve-ka l ct t czker csi hakkında 

51 - 'l'apu harçları kanununa müzeyycl 1/ 314 

28 - III - 1932 tarihinde 691 numaral ı karat 
ola ı·ak kabul edilmiştir . 
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numaralı kanun la.yihaısına dair 

52 - Tapu sicilli muhafaza · teşkilatma dair 

18 - VI - 19,32 t~rihinde 2010 numaralı kanun 
olaralk kabul edilmiştir. 

1/ 300 numaralı kanun layihıtsı ha~qıda 26 - V - 1932 tarihinde 2915 num~ralı kanqn 
olaraık kabul edilmiştir. 

53 - Teftiş mıntakaları merkezi başka bir yerde 
olan ve muvakkaten Anlnırada çal!~t;_ı;ılan nıli~iye 
müfettişlerine i:kamet yevmi~esi1f) ber~ber :ıp.ı;ışken 

tazminatımn da verilip verilmeyeceğinin tefski 
ha:kkmda 3/186 numaralı Ba.~vek&,let te~ke~sine 

dair 

54 - Tekaüde sevkedilen zabitan ve ask~ri me
mudar hakkında Divanı ırq:ıhasebjltça itti~q.z edi
len kararın tefs irine dair 3/ 70 numaralı Başveka-

30 - VI - 1932 tarihinde 179 numaralı tefsir 
ve 7~~ numaralı ·karar olarjlk kapul edilmjştir. 

let tezkeresine dair 5 - V - 1932 tarihinde 707 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

55 - Temlik kanununa tevfikan veriJen tapu 
senetleri harçlarının bakiye taksitlerinin affi hak-
kmda 1/ 196 numarı.ılı !mmm layihasn:ı,a da,ir 7 - IV - 1932 tarihinde 1944 numaralı kan un 

olarak kabul edilmiştir. 

56· - 'l'ürkiye Cümhuriyeti merkez bankası ka
nununun bazı maddelerinin tadili hakkında 1/385 
numaralı kanun layİlıasma dair 

57 - Vüayetlor idaresi kitnunqnun 14 ü,ncü 
maddesinin tefs·irine dair 3/27 numaralı Başveka
let tezıkeresi hakkında 

58 - 7 haziran 1926 tarih :ve 906 numaralı ka
nunla twdil edilen .gümrük kanununun 43 i_inoü ~Qiad
desinin tefsiri hakıkında 3/20 n~maral~ Başvekalet 

3 - VII - 1932 tarihinde 2062 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir 

~6 - V - 1932 tarihinde 1965 numaralı kamın 
plarak ~abul edilmiştir. 

teZikeresine daiır ~7 - VI - 1932 tarihinde 717 numıı.ı'alı ıkarar 
çılarak kabul ediLmiştir. 

59 - 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 num~ralr 
kanunu mua.dıdil 1/205 numaralı kanun lay~~asrna 
dair 7 - I - 1932 tarilLinde 1917 nuıınaralı kanun 

60 - Yozgat mebusu S. SnTı Beyin, tiftik 
keçilerinden alınan verginin tadiline dair 2/2 nu-

çılarak kaıb~l eÇli1miştir. 

maralı kanun teklifi hakimıda 16 - XI - 1932 tariP-inde salıibi tarafrndan geri 
alınmıştır. 

61 - Ziraat bankası hakkrnda kanuna müzey
yel 1967 nuımaralı kanunun 2 nci maddesinin tadi
lİ'İJie vıe 3 üııcü ımaddes~nin i1gasına dair 1/379 nu-
maralı !kanun layiJ:ıası ·hakında 27 - VI - 1932 ta:riJıinde 2036 numaralı kanun 

olarak kabul edıil'f!~iştir. 

62 - Ziraat vekaleti teşkili ' hakkında 1/16 nu
maralı kanun layiilıasına dair ~Ş - XII - 1931 ta!ihinıde 1910 nuımaralı ık!lnun 

q};ıraık ik~9111 edjl:rpiştir. 
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Meclis hesaplarının tetkikı e:· ·cümeninden gelen mazbatalar 

1 - Büyük Millet Meclisi 1931 senesi hazira.n: 
ağustos ayları heswbatı hakikinda 

2 - Büyük Millet Meclisi 1931 senesi eylul: 
teşrinisani ·ayları hesaıbatı hakkında 

3 - B. M. Meclisinin kanunuevvel 1931: şu-

28 - III - 1932 tarihinde 689 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

28 - III - 1932 tarihinde 690 numaralı karar 
olarak kabul ediLmiştir. 

bat 1932 ayları hesabwtı hakkında ll- VI- 1932 tarihinde 712 numaralı karar 
olarak kabul edilıniştir. 

4 - Büyüik Millet Meclisinin mart, nisan 1931 
ayları hesabatı hakkında 28- VI - 1932 tarihinde 718 numaralı karar 

olarak kabul ediLmiştir. 

5 - B. M. Meclisi, Riyaseti Cümh<Uıl' ve Divanı 
muhasebat 1927, 1928, 1929 ve 1930 seneleri he-
saplarına dair 28 - IV - 1932 tarihidde Hükfımete ıgönderil

miştir. 

6 -Büyük Millet Meclisi ve müştemilatındaki 
eşya hakkında 28- VI- 1932 tarihinde 719 numar-alı karar 

olarak kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Askeri ceza kanununa müzeyyel 1/126 ve 
askeri muhakeme usulü ve askeri ceza kanunları
nın bazı maddelerinin tashih ve tadiline dair 1/319 
numaralı kanun layiıhaları hakkında 27 - VI - 1932 tarihinde 2034 ve 2035 numa-

2 - Askeri memurlar hakkındaki kanunun ba-
7..! m ı.ıü clelerinin tadiline dair 1/287 numaralı kanun 

ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

lilyihası ·hakkında 25 - VI - 1932 tarihinde 2016 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3 - Askeri memurları hakkındaki kanunun 
ikinc~ maddesinin tadiline dair 1/239 numaralı ka-
nun Hiyihası hakkında 9 - IV - 1932 tarihinde 694 numaralı karar 

o la ra k ka bul edilmiştir. 

4- Askeri ve mülki t ekaüt kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra ilavesi hakkında lj31 numa
ralı kanun layihasına dair 

5 - t\skerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 
89 uncu maddelerinin tadili hakkında 1/350 nu-

12 - V - 1932 tarihinde 1956 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

maralı kanun layihasına dair 2 - VII - 1932 tarihjude 2053 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

6 - Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 
106 ncr maddelerinin tadili hakkında 1/302 numa-
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ralı kanun layihasrna dair 

7 - Askerlik mükellefiyeti kanununun 111 inci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair 1/329 numaralı 
kanun layihası hakkında 

8 - Balikesir mebusu Muzaffer Beyin kırmızı 

12 - V - 1932 tarihinde 1958 numaı'alr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1932 tarihinde 1988 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

şeritli istiklal madalyasile taltifine dair 7 - V - ı932 tarihinde 708 numaralı karar 
olaraik kabul edilmiştir. 

9 - Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim 
ve tazminat ·hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin ta;diline dair ı;209 numaralı kanun layihası 
hakkında 29 - VI - ı932 tarihinde 2047 numaralı kamuı 

olarak kabul edilmiştir. 

ıo - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilave
sine dair ı/293 numaralı kanun layihasma dair 

ll - lhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memur
ları kanununun 3 üncü maddesile müzeyyel birin
ci maddesinin tadili hakkında ıj334 numaralı ka
nun layihasma dair 

23 - V - ı932 tariılıinde ı976 nuımaralr kanun 
olaralk kabul ·ediı1mlştir. 

2ı - V - ı932 tarihinde ı972 numaralaı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ı2 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat aJSkeri memur
ları kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilave
sine dair kanunun tersiri hakkmda 3/206 numaralı 
Başvekalet tezkeresine dair 30 - VI - ı932 tarihinde ı 78 numaralı tersir 

olarak kabul edilmiştir~ 

ı3 - !Miyat zabitleri ve askeri memurları 
hakkındaki kanunıun 4 üncü maddesine ıbir fıkra 

iliivesine dair 1/224 numaralı kanun layihasr hak
kında 

14 - İhtiyat za:bitleri ve askeri memurları 
hakkındaki kanunun 7 nci maddesi ilk frkrasmm 
tadiline dair 1/225 numaralı kanun layihası hak-

ı4 - III - ı932 tarihinde ı93ı numaralı kannıı 
olarak kabul edilmiştir. 

kında 17 - III - ı932 tal'i:hinde ı933 numaralı kannıı 
olarak kabul edilmiştir. 

ı5 - İhtiy<ıt zabitleri ve askeri memurları 
hakkındaki kanunun 23 üncü maddesinin tadiline 
dair ı/245 llluımaralı kanun layiliasma dair 

16 - İnhisar idareleri üçte birlerinin harp ma
luller.ine ve şehit yetimlerine tahsis ve •tevziine da
ir kanunun dördüncü maddesinin tefsiri hakkında 
3/53 mimaralı Başvekalet tezkeresine dair 

/ 

17 - Kırşehir müddeiumumisi İsmail Hakkı 
Deyin istiklal madalyasile taltifi hakkmda 3/74 

24 - III - ı932 tarihinde ı936 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1932 tarihinde ı 73 numaralı tefsi ı· 
olarak kabul edilmiştir. 
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numaralı BaşvekaJet tezkeresine dair 

18 - Nis·beti askeriyeleri katolunan zabitan ve 
askeri memurlarm tekaüt aidatıarı hakkında bir 
karar ittihazına dair 3/121 numaralı BaşvekaJet 

28 - XI - 1931 tar~hinde 654 ımınaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi hakkında 5 - V - 1932 tarihinde 706 munaralı karar ola
rak kabiıl edilmiştir. 

19 - Ordu zabitan heyetin·e mallims terfi ka
nununun 1 inci ve 16 ncı maddelerine birer fıkra 
ilavesine dair 1/297 nUımaralı kanun layihası hak
kında 

20 - Odıaneli sabık kaymakamı Bahaettin 
Beyin istiklal madalyasilc taltifi hakkında 3/75 

25 - VI - 1932 taı,ihinde 2018 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

numaralı Başvekalet tezkeresine dair 28 - XI - 1931 tarihinde 655 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

21- Reşitpaşa ve Marmara vapurlarının Milli 
l\1üdafaa vekaletine devri hakkında 1/298 mınıa
ralı kanun layİlıasma dair 

22 - Riyaseti Cürnhur orkestrası hakkında 

16 - VI - 1932 tarihinde 2008 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1/352 numaralı kanun layillasına dair 25 -VI - 1932 tarihinde 2021 numaralı kanun 
olar~k kabul edilmiştir. 

23 - Seferde bulundukları esnada bahriyc 
zabitanına taaJmiye verilmesi hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/230 ve 22 nisan 1341 tarih ve 659 nu
maralı kanuna müzeyyel 1/268 numaralı kanun la-
yihası hakkında 25 - VI - 1932 tarihinde 2022 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

24 - Sinni mükellefiyete vüsulden sonra yapı
lacak tashihi sin muamelatrrun tekaüt ve saire gibi 
bütün muameHıtı askeriyece de muteber olamayaca
ğı hakkında bir karar ittihazma dair 3/18 numa
ralı Başvekalet tezkeresi hakkında 

25 - 'l'ayinat ve yem kanununa bazı maddeler 
tezyili hakkında 1/ 24 numaralı kanun layihasma 
dair 

26 - Tekaüde sevkedilen ·zabitan ve askeri me
murlar hakkında Divaru muhasebatça ittihaz edilen 
kararın tefsirine dair 3/ 70 numaralı Başvekalet 

4- VII- 1932 tarihinde 723 ınımaralı karar 
olarak 'kabul edilmiştir. 

14 - V - 1932 tarihinde 1960 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

tezkeı·esi hwkkında 5 - V - 1932 tarihinde 707 numaralı karar 
ol'arak kabul edilmiştir. 

27 - Türkiye Cüm:huriyetile İçtimai Şuralar 
Cümhuriyeti İttihadr arasmda aktolunan protoko
lün tasdikı hakkında 1/98 num·aralı kanun Iayiha
sına dair 

28 - Türkiye Cümhuriyetile İran Hükumeti 

25 - VI - 1932 tarihinde 2028 numaralı kanun 
olarak kabul ediLmiştir. 
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arasında aktedilen hudut hattının tayiıni hakkm
daıki itilafuaırnenin tasdi·kına dair ıj323 numaralı 
kanun layihasma dair 

29 - 24 temmuz ı93ı tarih ve ı84ı numaralı 
kanunu muaddi'l ı;205 numaralı kanun laY:iilmsma 
dair 

30 - Yüzbaşı Celalettin Efendiye verilmiş 
olan .birinci t akdirnamedeki mıülazim kelimesinin 
birinci mülazİm ohrak tashi·hi hakkında 3jı51 nu
maralı Başvekalet tezkeresine dair 

ı8 -VI - ı932 tarihinde 2011 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7- I- ı932 tarilhinde ı9ı7 numaralı kanun ola
rak kwbul edihniştir. 

9- IV- ı932 tariıhinde 698 numaralı !karar 
olarak kabul edilmiştir. 

Nafıa encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Aksaray ıınebusu Besim Aıtalay Bey ve ı8 
al'lkadaşrnrn, Samanpazarı - Hamamönü yolunun 
açılmasma dair 2/44 numaralı kanuru teklifi haık-
lunda 27 - VI - ı932 tarihinde 2032 numaralı kanun 

olara:k kalbul edilmiştir. 

2 - Konya mebusu Tevfik Fikı-ct Beyin, Konya 
ovası sulama idaresiniın teşki lat ve vczaifi hakkm
daki kanunun birinci maddesinin 1adilinc dair 2/5 
numaralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni mazbata
sile Konya ovası sulama idaresinin teşkilat v€ ve
zaifi haıkkmdaki kanunun tadiline dair 1/305 nu-
maralı kanun layİ'lıasma dair 2ı - V- ı932 tarihinde ı971 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
3 - Konya ovası sulam{a idaresinin Maliy€ vc

kaletinin kefaletile aktedilecek istikraz hakkında 
1/374 numaralı kanun layihasına dair 25 - VI - ı932 tarihinde kabıli edilmiştir. 

4 - Menafii uınumiyeye müteallik imt~yazat 

haklandaki kanunun bazı ınadd€lerinin ilgasına 
dair ıj.306 numaralı kanun layihasr hakkında 25 - VI - 1932 tarihinde 2025 numaralı kanun 

olarak kaıbul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeninden gelen mazbatalar 

1 - ı nisan ı926 tarih ve 796 numaralı kanu
na bir madde •tezyili hakkında ı;2ıı numaralı 

kanun layihasma dair 19 - V - ı932 tarihinde ı968 numaralı kaıııun 

olarak hbul edilmiştir. 
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2 - Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp :f'akül
tesinden neşet edecek doktorların mecburi ;!lizmet
lerinin lağv.i hakkmda 1/210 numaralı kanun layi-
hasına dair 4 - VI - 1932 tarihinde 2000 nUI11aralı kanun 

olarak bbuJ edilmiştir. 
3 - Kuşpalazı seromu hakkındaki mukavele

namenin tasdikma dair 1/112 numaralı kanun. la-
yihasına dair ı 7 - XII - 1931 tarihinde ı898 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

4 - Manisada inşa edilecek Şinasi hastane
sine mukta~i malzeme, alat ve edovatın gümrük 
resminden istisnası hakkında 1/159 numaralı ka-
nun layillasına dair 28 - XII - ı93ı tarihinde 1907 numaralı kanun 

olarak kabnıl edilmiştir. 

5 - Umumi hıfzıssılılıa kanunun 288 inci mad
desinin ıtadili hakkında 1/283 numaralı kanun la
yihasma dair 14 - V - 1932 tarihinde 196ı numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
Teşkilatı esasiye eneümeninden gelen mazbatalar 

ı - Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey vıe 118 
arJmdaşımn, tcşk.ilatı esasiye kanununun 9i5 inci 
maddesinin tadili hakkında 2/ı5 m.ımaralr kanun 
teklifine dair 

2 - Gümüşane mclnı~ç;u Edip Servet &eyin, 
dahili ııizamnaınenin 68 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 4/29 ııumaralı takriri ilc Giresun mebu
su Hakkı Tarık Beyin, dalıill aıizamnameniıı 68 
inci maddesinin tadili hakkında 4/40 numaralı ni
zam teklifine dair 

10 - XII - 1931 tarihinde ı893 numaralı kanmı 
olarak kabul edilmiştir. 

2ı - V - ı932 tarihinde bu husustaki teklif ka-
bul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe ve İktısat encümenlerinden :mürekkep Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 
1 - Haczedilen zirai gayrimenh"l.l..llcrin pa raya 

çevrilmesi haklanda 1/420 numaralı kanun layiha-
sma dair 9 - VII - ı932 tarihinde okunarak kabul edil

miştir. 

MUHTELİT VE :tr!UVAKKAT ENCtlMENLER 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden gelen mazba.talar 

1 - Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, mat
buat kanununun 38 inci maddesinin 38 inci mad
desinin tefsiri haklanda 4/30 nUI11aralı ta 't;:ririne 
dair 4 - VI - ı932 tarihinde 200ı numariıJı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

2 - Münhal bulunan Şurayi devlet azalıkları 



-55 
için intihap yapılması ha:kkında 3/lOı ve müıı:luıl 
bulunan Şfıray i devlet azalıkları için iırtihap ya
pılması hakkında 3/156 numaralı Başvekalet tez
keresine dair 25 - VI - 1932 tarihinde 714 numaralı karar 

olarak ka:bul edilmiştir. 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Milli Müdafaa em:ümenlerinden mürekkep Muhtelit encü

menden gelen mazbatalar 
ı -Kaçakçılık ·hakkında 1/213 numaralı ka-

nun layihasına dair 7 - I - 1932 tariıhind<ı ı9ı8 numaralı kanun 
ol aıra:k kaıbul edilmiştir. 

Adiiye ve İktısat encümenlerinden mürekkep ;Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

1- Adana mebusu Ali :Münif Bey ve 28 arka
daşıuru iktisadi ·buhran sebebile gayrimenkul iha
leleri hakkında ba:zı kayitler konmasma dair 2/42 
numaralı kanun teklifine dair 13 - VI - 1932 tarihinde 713 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekltep Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

ı - Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin teşri! 
masuniyetinin kaldırılması halilimda 3/ 114 numa-
ralı Başvekalet tezkeresine dair 19 - III - 1932 tarihinde 675 numaralı karar 

olarak kaıbul edilmiştir. 

"'2 - Barut ve :mevacldr in:filakiye meselesine 
ait evraknı gönderilcliğine dair 3/198 numaralı 
Başvekalet tezkeresi hakkında ll- VI - 1932 tarihinde encüme.ne iade edilmiş

tir. 
3 - Bilecik melıusn Hayrettİn Beyin te~n·ii ma

suniyetinin kaldırılması haklunda 3/ 48 numaralı 
Başvekalet tezkeresine dair 19 - III - 1932 tarihinde 676 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 

4 - Bursa mebusu Dr. Galip Beyin te.~ii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/89 numaralı 
Başv·ekalet tezkeresine dair 19 - III - 1932 tarihinde 677 numaralı karar 

olarak kaıbul edilmiştir. 
5 - Çankırı mebusu Talat Beyin teşrii masuni

yetinin kaldırılması hakkında 3/102 numaralı Baş-

vekalet tezker esine dair 19 - III - ı932 tarihinde 678 numaralı karar 
olarak kaıbul edilmiştir. 

6 - Erzurum mebusu Asım Beyin teşrii masu-
niyetinin kaldırılması lıaldunda 3/117 m1maralı 
Başvekalet tezkeresine dair 19 - III - 1932 tarihinde 679 numaralı karar 

olarak kaıbul edilıniştir. 



7- Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Medis 
tahkikatı icrasrnda tertip olunacak usul hakkında 
bir karar itıtihazrna dair 4/ 32 numaralı takriri 
hakkında 13 - V I- 1932 tarihinde kabul edilerek dahili 

nizamnamenin 170 inci maddesi yerine kainı bir 
nuıdde ile ı 71 inci IJI!a:qde:;ıirre bir fıkra ila ve 
e{lilm.iştir. 

8 - Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin teş
ri! masuniyetinin kaldırılması hakkrnda 3/96 nu-
maralı Başvekalet t€zker.esine dair 19 - III - 1932 tarihinde 680 numaralı karar 

olarak kaıbul edilmiştir. 

9 - Kayseri mehusu Sait Azmi Beyin teşl'ii 

masuniyetinin kaldırılması IJı:akıkrnda 3/ 90 numa-
ralı Ba~vıekalet tez·keresine dair 19 - III - 1932 tarihinde 681 numaralı karar 

10 - Jfocaeli mebusu Sırrı Beyin teşrii ma
suniyetinin kaldır~lmasr hakkında 3/91 numaralı 
Başvekalet tezikeresine dair 

ll - Konya mebusu Mustafa Lütfi Beyin teş
ri! masuımiyetinin kaldırılması hakkında 3/46 nu-

olarak kabul edilmiştir. 

19 - III- 1932 tar~hinde 682 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

maralı BaşvekaJet tezkeresine dair 19 - III - 1932 tarihinde 683 numaralı kara::: 
olarak ikabul edilımiştir. 

12 - Konya mebusu Sırrı Beyin teşrii masu
niyetinin kıaldı.rılması hal<ikın~la 3/54 numaralı 
Başvtfualet tezikeresine dair 

13 - Kütahya mebusu Memet Beyin teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/116 nu-

19 - III - 1932 tarihinde 684 numaralı karar 
olarak kaıbul eqil,miştir. 

maralı Başvekalet tezkeresine dair 19 -III- 1932 tarihinde 685 numaralı karar 
olarwk ka'bul ~dilmişiir. 

14- Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşrii 

mıısuniyetjnin kaldı.rılnmsı ha,kkmda 3/ 7 numarralı 

Başvekalet tezkeresine dair 

15 -Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşrii 
nıasuniyetinin kaldn·ılmasr hakkında 3/ 92 numara-

19 - III - 1932 tarihinde 686 numaralı karar 
olarak kabul e!liJmiştir. 

lı Ba.<;ıve:k5Jet tezkeresine dair 19 - III - 1932 tarhlıi~de 687 numaralı karar 
olara~ ka:bııl edilmiştir. 

16 - Siirt mebusu Mwhmut Beyin teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/99 numaıralı 
Başvekalet tezkeresine d~ir 19- III- 1932 tarihinde 688 numaralı karar 

olarak kab~l ediliJlriştjr. 
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Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

1 - Münhal bulunan azalık için intihap yapıl
ması hakkında 3/ 183 nuruaralı Divaru muhasebat 
ri yaseti tezkeresine dair 28 - VI - 1932 ta rihincle 720 numaralı karar 

olarak kabul edilmiştir. 

Belediye kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Belediye kanununun 103 üncü maddesinin 
son frluasrnrn tC'f iri hakkında 3j1J2 numaralı Baş-
vcikal0t ıtczıkcresine dair 16 - V - 1932 1tarih indc 175 nUJTIIaralr tc.f&iı· 

olanuk kabıli edilmiştir. 
2 - Konya ınebusu Kazım Bey ve iıki arikadaşr

nrn belediye kanununun 110 uncu maddesinin 
6 ncı frkrasmm tdsiri halcinnda 4/28 numaralı tak
ririne dair 25 - VI - 1932 tarihinde 177 numaralı ıtefsir 

ola.rak kaı1ml edilmiştir. 

Tetkik encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Barut ve ınevaddı infi lakıyc meselesine 
da ir 27 - VI - 1932 tarihinde Adliye ve Teşkilatı 

esasiye cn cünıcnlcrind eıı mürekkep Mll!htelit en, 
cümene 
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4 - Heyeti umumiyenin ·kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

-- · 
Kanunlar 

No. Hulftsasr 

1889 1931 senesi ·bütçe kanununa met,but (D ) cetvelind(' tashiıh yapıl

masma dair kanun 

1890 1ktısacli .bu.hraıı vergisi kanunu 

1891 4 şubat 1929 tari'lı ve 1389 numaralı kanunun ıbil'in c i maddesine 
merbnt cetvele bir fıkra ilaves i hakkında kanun 

1892 Evkaf u.mum müdül'lüğü J93J ma ll .·e nesi büt<;esinde müııakale ya
prlmasr .hakkmda kanun 

l 93 Teşkilatı esasiye kanununun 95 inci madde · iııin tadili hakkında 
kanun 

1894 

1895 

1896 

1897 

Eivkaf nınuru müdüı·lüğ.ünün 1927 mali senesi hesalır kati kanunu 

Baılya - Karaayclrn şirketi narnma ithal olunacak (gazöyl ) ün üç 
sene müddetle gümrük r esminden ve muam ele vergisinden mua.fi
yeti hakkında kanun 

1931 senesi ıbüt-çesinde münakale İcrasına ve tahsisatı fevkaH1de 
verilmesine dair kanun 

İspirto ve ispirtolu içkiler in.hisarr idaresin in 193 l senesi bütçe
sinde münakale icrasma dair kanun 

1898 Kuşpalazı seromu hakkında ıbrynelmilel itilafnanıeyi tadüen 
7 ağustos 1930 tat·ihinde Pariste tanzim ve iınza ed ilmiş olan mu
kavelenin ta.<;dikma dair kanun 

1899 4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf ve tel efon kanununun 
7 nci maddesinin tadilin e ve 29 mıcu m addesin e hazr fıkralar 
ilavesine dair kanun 

1900 4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı tel•graf ve teldon kanunuııa 
·bazı maddelerin tezyiline dair kanun 

1901 876 nurnaralı Ankara şehri otomatik t elefon kanununun 5 kanunu
evvel 1928 tarih ve 1366 numaralı kanunla tadil edilmiş olaıı 

birinci maddesi ile ikinci maddesinin ·birinci ve ikinci fıkralarımn 
tacliline ve bu kanuna bir ımıelde ilavesi ne clair kanun 

1902 Evl{af umum mücliiı'li.iği.iniiıı 1931 mali senesi 1bütr.e kanunun a ınü
zeyyel kamuı 

1903 1931 senesi biitc,:esiııde münak;ılr yapılıııasına tlair knrııııı 

1904 Tütün inlıisarı ida l'esiııin J 931 senesi bütçes inele münakale i c nı sına 

dair kanun 

1905 :Menkul ve gayrimenkul eınva l ile bunların intifa haklarımn ve da
imi vergilerin rnektum 1 a rrıu ha b er verenlere ver· i lee ek i k ram i yel ere 
dair kanun 

Tarihi 

21 te~rinisan i 1931 

30 teşrinisan i 1931 

12 kan un uev,·cl 1931 

12 kiinuııuevn· l ] 931 

12 kfıntUl UC\'VC] 1931 

17 kfmunuevvcl 1931 

17 kanunuevvel 1931 

20 kfmunucvv·el 1931 

20 kfmun u evvel 1931 

22 kfınunuevvcl 1931 

24 kftıtllllUCV\'l'J 1931 

24 kiinuıı u en- ' i 1931 

24 kiinunueYvrl 1931 

2!J ki\ııunucvv ~ı 1931 

2!} kfiıı ıınııt' \'V t' l 1!)31 

29 kil rı n rı ucvvcl 1931 

29 kanunuevvel 1931 
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- o. H ulisası 

1906 Ecnebi memleketlerele hizmet etmekte olan memur ve müstalıdem
ler·in maaş, ücret ve ta'hsisatlai'Iıun sureti tecliyesi hakkında kanun 

1907 lVVınisacla (Beynelmilel Moris Şinasi hastaııesi) namr altmda inşa 
ve tesis eelilecek hastane iç:in luıriç:ten getiı'ilecek eşyamn gümrük 
ı·esıninden istisnasma dair kanun 

1908 Gazi Hazretl:etiııin, Samsunu tekzedilmek üzere vünıt eden .Jıey

kellerinin gümr·ük re~ıni il e nınanıele vergisinden muafiyeti hak
kında kanun 

ı 909 (1ümı·ü.k ve inhisadat• Yekaleti teşkiline dair kanun 

ı 910 Zirant vekaleti teşkil ine dair kanun 

ı 911 Devlet memurlnrr maaşatının tevhit ve tea·dülü hakkındaki 1452 
numaralı kanuna nıüzeyyel ve gümr·ükler hüt~esiııe tahsisat ila.
vesiııe dair kanun 

:1912 Devlet memurlan maaşatının tevhit Ye t.endü lü lıakkrndaıki 1452 
numar·alı kanuna müzeyyel ve Jktısat vekaleti , büt~esi ıı e tahsisat 
i J.il. vesiııe dair kanun 

19ı3 22 temmuz 1931 tar·ih ve ı873 numaralı kanuna müzeyyel .kanun 

19ı4 Evkaf umum müclür:'lüği.inün lo93ı mali senrsi bütçesine meı,but 

kadr·onun tac1ili ·hakkında kanun 
Hlı5 Evknf umum mi.idütlüğünüıı ı931 mali senesi büt~esincle müna

kııl e yapılmasma clııiı· ka.nun 

1911i 

1917 

19l8 
. ı 919 

nnzi Hazı-etlel'iniıı , lzınir·e gelıııek i.izel'e o l ıın IH•ykel l cr·iııiıı rgli.inıri.ik 

l'esnı i ilc mua.nıel e vrrgisi ııcleıı ıınıııfiyeti ha k krııda k :ı n un 

24 t eıı ıınuz 193L taı·ilı ve 1841 ııuınaı·alı k:ıııuıııı ınüıeyyel kaııuıı 

KıH:akçılığm men ve takibine dniı· kanun 
Devlet memurlan ınaaş:ıtıııııı tedıit ve te:ıclüli.i hakkındaki ka
nuııa müzeyyel kanun 

ı920 (iüııırük memurlıırıııdan vazifei ıneınuı·esiııi suiistimal edenlerle 
vazife veya mcslekler iııue kcn.<.lilerincle ıı iı:;t ifade edilmeyenler 
hakkında yapılacak nıuaıneleye dair kanun 

1921 Malagaıılardan , noterlikten ım1saddak senetle satın a lımın gayı·i

mcııkull etin tapuya tescili hakkında luınun 
J 9~2 Adliye vekaleti ve C+ümrükler u ımı m nıüdürliiğ·ü 1931. senesi ·bütçe

sine tahsisat ilavesine dair kanun 

1923 1931 senesi •bütçe kanununa lıit ınadde tezyiline dair kanun 

1924 1931 senesi ·bütçesinde münaka le yapılmasına ve munzam tahsisat 
verilmesine dair kanun 

1925 1931 senesi bütçesine nıerhut (D ) cetveline dahil 41 zabitin 1452 
numaralı kanuna meı,but 2 numaralı cetvele nakline dair kanun 

1926 Gümrük tarifesi 'kanununun 28 inci maddesinin taclili Jıakkrnda 
k amın 

1927 Barut ve mev:ıddr intilakrye, f işek ve av malzemesi ve av saçması 
inhisarlarrm işletmek üzere Maliye ,·e~itlet i 1931 senesi bütçesine 
400 000 liraıun tahsisatı fevkalade ,olarak vazına dair kanun 

1928 Londra posta kongresi luırarlannı h:ıvi seneelatın tasdikma dair 
kanun 

Tarihi 

29 ldimınuevvcl 1931 

29 kanuıınc v vcl 1931 

29 kanunuen-cl 1931 
29 kanunuevvel 1931 

29 kanunuevvel 1931 

29 kamınıı cvvt• l 1931 

29 kanUllllCVYCl 1931 

6 ktı. n u n nsan i 1932 

6 kn.mımısaııi 1932 

6 knııunusani 1932 

6 k<l.ıı ıııı ı ı saıı i 1932 

lO ·kfı n u n uııa.n i 1932 

JO knnun usa n i 1932 

10 ];iluı ııııı sa ıı i 1932 

10 ldlnunusaı ıi 1932 

10 ktuı u ııusa.ıı i 1932 

10 kanunusanİ 1932 

10 kanunusan i 1932 

10 kanunusan İ 1932 

10 kanunusa ni 1932 

10 ka.nunusaııi 1932 

ıo kamınıısani 1932 

2 mart 1932 
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No. Bulasası 

] 929 1580 numaralı :belediye kanununun 83 üncü maddesine ·bir fıkra 
ilaNesine dair kanun 

1930 Seyrisefain idaresinin 1927 mali senesi hesa:bı kati kanunu 

1931 İl:ıtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanununun 4 üncü 
maıddesine bir fıkra ilfLvesi hakkında kanun 

1932 İstanbul darülfünunu 1931 mali senesi bütçesine merbut (C) cet
velinde tadilat icrası hakkinda kanun 

1933 ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanununun yedinci 
maddesi ilk fıkrasının tadiline dair kanun 

1934 1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasma dair kanun 

1935 Devlet tarafından İ ·dare olunan inhisarlar memur ve müstaıhdemle
rinden vazifelerinden ayrılanlara verilecek ta7.ıninata dair kanun 

1936 İhtiyat zwbitleri ve ihtiyat askeri memurları hakkındaki 1076 nu
maralı kanunun 23 üncü maddesindeki (H) frkrasınrn tadiline dair 
kanun 

1937 Ankara şehri imar müdürlüğünün 1931 mali senesi bütçesinde yapı
lacak tadilata da.ir kanun 

1938 Jandarma umum kumandanlığı 1931 senesi bütçesinde münakale 
yapılmasma dair kanun 

1939 10 mart 1926 tari ·lıli ihtira heratı kanununa bir madde ilavesi hak
·kında kanun 

J940 ll ııisan 1334 tariJüi gümrük kanununun 906 numaralı kanunla 
tadil edilen 107 nci maddesinin taellline ve mezkur kanunu nınad
dil 1723 numaralı kanunun birinci mııddesinc ,ı a7.r fıkralar ilavesi
ne dair kanun 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 
1949 

1950 

Jandarmadan olıın şoförlere verilecek ücret hakkmda kanun 

Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlaıra dair 15 mayıs 1928 
tari:h ve 1260 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

Mazbut emlak, yıırtluk ve ocaklık maaşı mukalıili verilecek emlak 
ve araızi hakkında kanun 

1331 numaralı kanuna tev:f'ikan verilen tapu senetleri harçlannın 
bakiye taksitlerinin affine ve gayrimübadillere verilecek •gayrimen
kul emvalin tapu ılıarcından istisnasrna dair kanun 
1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasma dair kanun 

1931 senesi bütçesinde münakale. icrasma ve Gümrükler um um mü
dürlüğü bütçesinin 275 inci faslında yenielen bir madde açılmasma 
dair kanun 

Çocuk bayramı ınünasebetile nisanrıı yirmisinden otuzuna ·kadar 
posta nıüraselatı ile telgraflara şefkat pulu yaptŞtrrrlnıası ·hakkm
da kanun 

Ağr11ar kanununun 1 inci maddesini tadil eden kanun 
Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve ıbaşmenıurlarmm ida
reye muhtas ·binalarda icarsız ikaıuetleri hakkmda kanun 

Hudut ve sahiller sıhhat unıum· müdürlüğü 1931 senesi bütçe ka
nununun 5 inci roaddesile sarfma mezuniyet verilmiş olan 
(600 000) liranın (725 000) liraya i:blağma dair kanun 

Tarihi 

6 mart 1932 

15 mart 1932 

15 mart 1932 

19 mart 1932 

19 mart 1932 
20 mart 1932 

27 mart 1932 

27 mart 1932 

3 nisan 1932 

3 nisan 1932 

4 nisan 1932 

10 nısan 

10 msan 

10 nisan 

10 nisan 

10 nisan 
13 nisan 

13 nisan 

13 nisan 

23 nisan 

23 nisan 

7 mayıs 

1932 
1932 

1932 

1932 

1932 
1932 

1932 

1932 

1932 

1932 

1932 
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No. H ulisası 

1951 1931 mali senesi bütçesine ta hsisatı munzamına ve fevkalade ve
rilmesine ve bıızı fıısıllıır arasrndıı münııkale yapılmasma dair 
kanun 

]952 Evkaf umum müdürlüğünün 1931 ınııli senesi büt<;esinde münııkale 
yapılmasma ve tahsisatı munzaınma verilmesine dair kanun 

1953 Devlet demiryolları ve limanları işletme um um müdürlüğünün] 931 
mali senesi ·bütçesine tahsisatı munzaınma ve fevkalade olarak ve
rilecek mebaliğ hakkında kanun 

1954 1931 mali senesi bütçesinde münakale yapılınası hakkında kanun 

ı955 Tahlisiye idaresinin teşkilat ve vezaifi hakkındaki ı445 numaralı 
kanunun ı755 numaralı kanun ile ınuad<.lel 3 üncü nıacldesin.in 
ı inci frkrasrıırn tadiline dair kanun 

ı956 Askeri ve iniilki tekaüt kanununun ikinci maddesine bir fıkra ila
vesi hakkmda kanun 

ı957 Evkaf umunı müdürlüğünün 1932 mali senesi bütçe kanunu 

1958 111ı numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ye 106 ncı 
maddelerini muaddil kanun 

1959 30 temmuz 1931 tarih ve ı881 numaralı matlmat kanununun 51 
üıci maddesinin tadilinc dair kanun 

ı960 14 eyl('tl 1330 tarihli tayinat ve yem kanununa müzeyyel (demir
ha,~ erzak ve yem) kanunu 

ı96ı 1593 numaralı umumi Jufzrssıhha kanununun 288 iııci maddesini 
tadil eden kanun 

1962 Ziraat makinalarında kullıınılan mevacldr müştcilP h3kknıdaki 

752 ve ı527 num:ıralı kanunlara müzeyyel ıno numaralı kanuna 
tezyil edilen maddelere dair kanun 

ı963 Devlet demiryo1larr ve lim::ınlarr işletme mnunı müdürlüğ·ünün ı93ı 
mall senesi bütçesine tahsisatı namzamma verilmesine ve münakale 
yapılmasına dair kanun 

1964 193ı senesi bütçesiade ınünaluıle yapılmasma ve istikl.al lıarbi ına
lallerine verilecek parıı. mükafatı hakkında kanun 

1965 1426 numaralr-47 il~yet idaresi kanununun .1 4 i.inrü maddesinin (B) 
fıkrasından kaza malmüdürleri tabirinin tayyina dair kanun 

1966 Hudut ve saJıiller sıhhat unmm müdürlüğünün 1932 mali senesi 
·bütçe kanunu 

ı967 Lise ve orta mekteplere almacak leyli meccani talebe hakkmdaki 
8 hazirıın ı926 tarih ve 915 munaralı kanuna müzeyyel k::ınun 

1968 ı nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kannnıı bir madde tezyili hak
kında kanun 

ı969 Tahlisiye nınnın müdiirlüğ·ünüıı 1932 senesi bütçe kanunu 

1970 'l'uz inhisarı unıuın müdürlüğünün ı93ı mali senesi bütçesinele 
münakale yapılmasma dair kanım 

1971 Konya ovası sulama idaresinin teşkilat ve vezaifi hakkındaki ı053 

numaralı kanunun ·birinci maddesinin tacliline dair kanun 

ı972 ı076 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki ilk fıkra ile cetvelin 

Tarihi 

7 mayıs 1932 

8 mayıs 1932 

8 mayıs ı932 

8 mayıs 1932 

10 mayıs 1932 

15 mayıs 1932 

15 mayıs 1932 

15 mayıs 1932 

16 mayıs 1932 

16 mayıs 1932 

16 mayıs ı932 

16 mayıs ımı~ 

16 mayıs 1932 

16 mayıs 1932 

18 mayıs 1932 

18 mııyıs 1932 

22 mayıs 1932 

22 mayıs 1932 

22 mayıs 1932 

22 mayıs 1932 

25 mayıs 1932 
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Hulasası 

ve 15>55 numa.ralı kaııunun beşinci maddesindeki hirinci müzeyyel 
maddenin tadiline dair kanun 

1973 MıJıhtelit mübadele komisyonu bit:ıraflar h eyet inde inhilal eden 
azalığa .bir yenisinin iııtihap edilmemesine ve hitaraflara ınevdn 
zevaifi ahtiyenin sureti ifasma dair teat. i eel ilen notalarm tasclikı 
hakkında kanun 

197 4 193:1 mali senesi Büyük Millet Meclisi bütçesinde münaka le yapıl

masına dair kanun 

1975 Tütiiıı inlıisan idaresinin 1931 mali senesi bütçesinde nıünakal e 

yapılmasına dair kanun 

1976 1076 numaralı ihtiyat za>bitleri ve ihtiyat askeri memurlan kanu
nunun üçüncü maddesine bir fıkra ilavesine dair· kanun 

1977 1683 ımmaralr askeri ve mülki tekaüt kanununun döedüncü ve 

H)78 

1979 

1980 

1981 

19R2 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

:ıltııı cr maddelerinin tadili hakkmda kanun 

Devlet demiı·yollarr ve limanlan işl etme umum 1nüdürlüğünün 
1932 mali senesi bütçe kanunu 

]9:32 senesi .haziran nyma mahsus muvııkkat sarfiyat kanuııu 

Muvazcne vergisi kanunu 

Koiıya ovası sulama-id:ıresinin 1932 mali senesi bütçe kanunu 

Tütün inhi sa l'ı idaresinin 1932 mall senesi ;bütçe k:ınunu 

Barut ve .nıevat:il1ı infilu ·kıye ve fişek ve av .nıiihimnıatr ve ·av saç
nı:ısı iııhisnı · l :ıı·r işletnı e nıuvakkat idal'e · iııiıı 19:32 nıııll senesi hiitçc 
kanunu 

'fuz inhisarr UJ1ltlnı ıni.kliir·lüğüııün 1932 mali senesi bütçe kanunu 

1spiı·to ve ispiı·tolu ic:kileı- inhis:ırı umuın mi.idiirliiğüJıün 1932 m:ıll 
senesi hüt,~,e kanunu 

Ankar:ı. şehri imar ınüdi:il'lüğüııün 1932 mali senesi büt<:e kanunu 

Yüksek mü,hend is mekteıbinin 1932 mali senesi bütçe k:ıınıını 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kan ununun lll inci ın:ıcldes i 

ne hi t' frkra iliivesine daü· km un 

19R9 Maliye veka.leti tar:ıfmdaıı idare olunaıı ill'his:ı.rlnr lıakkrndaki 3 
hazitan 1930 tarih ve 1660 numaralı kanuna nıüzeyyel kanun 

1990 1931 mali senesi bütçesine ımuızaın ve fevkalii·de tahsisat konulma
sına ve münakale yapılmasma ve 961 numaralı kaııun:ı merbi.ıt cet
velde tashibat icrasrn:ı. dair kanun 

1991 İstnbul darülfünununun 1932 mali senesi bütçe kanunu 

1992 Maa~atın t evhit ve teadülü ·hakkındaki 1452 numaralı kanuna mee
but cetvelde tadili\t icrasma d ai r kanun 

1993 Takas komisyonu teşkili hakkmda kanun 

1994 14 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahili istihlak vero·isi ka
nununun -bir·iııci maddesinin tacliline dair kanun 

1995 21 temmuz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele v rgisi kanunu
nun 5 inci maddesindeki vct'gi nisbetlerilıin tadiline dair kanun 

1996 30 teşrinisani 1931 tari.h ve 1890 numaı·alr iktıs:ıd1 huhı·an vergisi 
kanunıma müzeyyel kanun 

Tarihi 

25 mayıs 1932 

25 mayıs 1932 

25 mayıs 1932 

25 mayıs 1932 

25 m<ıyrs 1932 

25 mayıs l 932 

25 mayıs J 932 

28 .mayıs 1932 

29 nıayrs 1932 

29 mayıs 1932 

29 mayıs 1932 

30 mayıs 1932 

30 mayıs 19~2 

30 mayrs 1932 

30 mayıs 1932 

30 mayıs 193~ 

31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 

31 mı:ıyıs 1932 

31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 
31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 
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1997 Kati ticaret mua.hedeleri a.kti için milzakereye başlanmış veya baş
lanacak Devletlerle muvakkat ticari İtilafla r akti hakkmdaki 1679 
numaralı kanunu muaddil kanun 

1998 Seyrisefa in idaresinin 1932 mali senesi bütçe kanunu 

1999 1931 mali senesi ·bütçesinde münakale yapılınası hakkında kanun 

2000 1932 senesinelen itibaren 'l'rp fakültesinden neşet edecek taıbiplerin 

mecburi 'hizmetlerinin Hiğ1r i ve leyl1 tıp talebe yurduna alman tıp 
talebesinin tfubi olacakları mecburiyetler hakkında kanun 

2001 30 temmuz 1931 tar·ih ve 1881 nunıat'alı matbuat kanununun 38 in ci 
maddesinin tacliline dair kanun 

2002 'l.'üt'kiye CümhmiyetiJe Amerika Müttehit Devletleri at'asında mü
nakit ikaınet mukavelenamesinin tasdikina dair· kaınm 

2003 '!'ürkiye Cümhuriyctile Irak Hükümeti arasında münakit ikamet 
mnka,·elenames inin tasdikr hakkında kanun 

2004 !cra ve iflas kanunu 

2005 Maaı·if vekftleti tarafından idııı·e ed ilecek mektep pansiyonlan 
bakkındaki 1838 ııumaı·alı kanunun bazı maddelerinin tacliline Ye 
bu kanuna bazr hükümler iHi.vesiııe dair kanun 

2()(){i Devlet memurları maaşatının t evhit ve teadiilü hakkındaki kaııuna 
ınerbut cetvelel e bnzr taclilat yapılmasın a dair kanun 

2007 '!.'ürkiyede tüı'k vatandaşlarilla tahsis edilen sanat Ye hi zmetler hak
lunda kanun 

2008 Seyrisefain idaresi altmda bulunan Reşitpaı;;a ve Marmaea ,·apuı · 

larrnm Mill'i Müdafaa vekaletinc devri hakkrrıda kanun 

2009 Estren telgraf kumpaııyasilc müııakit mukavelenin feshi ile 1nı

perial !ııternatioııal Comnıunication Limited şir·kcti ile biı· mu
kavele akti hakkmd a kanun 

2010 'ra.pu harçlan lmnuıuuın ınüzeyyel kanun 

2011 'rürkiye - İran hudut hattcnm tayini hakkmda Tahranda 23 ku
nunusani 1932 tarihinde imzalıınan itilfıfııaıncnin tasclikma dair 
kanun 

2012 Türkiye - İran Hükümetleri arasıdna a ktcdilen « uzlaşma, adl1 
tesviye ve hakem muahedesi »nin tasdikı hakkındaki kanun 

20H Asker! fabrikalar· ıtnınm mücli.il'liiği.ine müteda.vil sermaye verilme
sine dair kanım 

2014 Türkiye Ciinıhuriyeti ilc İsveç Hükümeti ıırasrııda aktedilcn « uz
laşma , adli tesviye ve hal{(•nı mualıed-<•si » nin tıısdikı .hakkında 

kanuıı 

2015 Tıtpu siril ıniidiülüğü ve tapu sieil nıuhafızlrğı teşkilat.rna dair 
kanun 

2016 1455 numaralı kanunun bazı nıacltlelcrilc bu kanunun ikinci mad
clesiııi tadil edcıı HH7 nurnal':ılı k:ıııuınııı lıiı·inci maddesini nınad
d il ka ııtlll 

2017 Günıı·ük muhafaza Ye mrntaka memurları hakkıııda iıızib:ıt1 ah
karnı muhtevi 1321numaı·alr kaııunun. 8 ve 9 uııcn nıaclcl elcriııiıı ta
diline ve bir madde ilavesine d::ıiı· kanuıı 

2018 863 numaralı <>rdn za•bitan heyetine mahsus kanuna bir madde tez-

31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 

31 mayıs 1932 

6 hazirıııı 1932 

6 har.iran 1932 

6 haziran 1932 

6 lı aı~i l'a ıı 1932 

16 lıazira.n 1932 

13 haziraıı ] 932 

13 haziı·an j932 

13 haziran 1932 

19 haziean ] 932 

19 haziran 1932 

19 haziran 1932 

J 9 lıaziran: 1!)0~ 

19 hazinın Hl~l2 

19 lı a.zi ran HI;{~ 

23 Jıa.zi ı·an 1932 

~8 haziran 1932 

28 lmt.i mıı 1932 

28 hazinııı 1932 
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yiline ve ayni kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilmiş olan 
birinci maddesine ·bir hüküm ilavesine dair kanun 

2019 Temyiz malıkemesi t~şkilatrnrn tevsii dolayısile Devlet memurları 
maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

2020 Temyiz mahkemesi teşkilatma dair ll nisan 1928 tarih ve 1221 nu
maralı kanunun bazı maddelerinin tadili ılıakkında kanun 

2021 Riyaseti Cümhur orkestrasının Maarif vel~aletine raptı hakkında 
kanun 

2022 Seferde bulundukları esnada bahriye zabitlerine taamiye veril
mesi haklundaki 22 nisan 1341 tarih ve 659 numaralı kantma mü
zeyyel kanun 

2023 Ceza kanununun mevkii meriyete vazma müteallik 26 nisan 1926 
tarih ve 825 numaralı kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilave
sine dair kanun 

2024 3 mart 1926 tar·ih ve 766 numaralı hakimler k~umııunun bazı macl-

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

elelerine ilaveler konmasına ve tacliller yapılmasına dair kanun 

Menafii umumiyrye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 haziran 
1326 tarihli kanuna ba.zr maddeler tezyiline ve •bu kanunun bazr 
maddelerinin ilg·asma dair kanun 

7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna mi.izeyyel kanun 

Ati senelere sari taaMıüdat İcrasına da'ir olan kanunlarla verilrni~· 
bulunan salahiyetlerden şimdiye kadm· istimal olunmamı.ş ·bulunan
ların refine dair kanun 

Türkiye Cümhuriyeti üe İçtim t~i Şuralar Cümhuri.yetleri İttihadr 
arasında 17 kanunuevvel 1925 tarihinlle Pariste imza olunan dost
luk ve bitaraflik mtıahedesi ilc buna müzeyyel ÜG protokolun ve 
Ankarada imza olunan 17 kanunuevvel 1929 tarihli temdit proto
kolü ile 7 mart 1931 tarihli ·bahri protokolün terndieli · znnnında 
Ankarada 30 teşrinievvel 1931 tarihinde imzalanan protokolün tas
clila hakkında kanun 

12 haziran 1930 tarih ve 1718 nnmaralı dahili istihlak vergisi kanu
nuna müzeyyel kanun 

lVIuayyen tarifeli vesait ile seyahat eden yolculardan almacak nak
liyat resmi hakkında 10 nisan 1340 tari·h ve -172. lllımanılı kanuna 
müzeyyel kanun 

2031 1932 mali senesi muntzenei nınnıniye kanunu 

2032 10 haziran 1929 tarih ve 1525 numaralı kanunu·n 4 üncü maddesine 
müzeyyel kanun 

2033 21 mart 1931 tarih ve 1773 ıınmanılı kanuna m üzeyyel kaıınn 

2034 Askel'l ceza kanununun hazr maddelerini tadil eden kanun 

2035 Askeri muhakeme usulü. kannunının .bazı maddelerinde tadilut ic
rasına. dair kanun 

2036 Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli ve 44:1: numaralı 
kanuna m üzeyyel 8 haziran 1930 taTih vr J 697 numaralı kanunun 

Tarihi 

28 haziran 1932 

28 ha)?;iran 1932 

28 haziran 1932 

28 haziran 1932 

28 haziran 193~ 

28 haziran 1932 

28 haziran 1932 

28 haziran 1932 

28 haziran 1932 

28 hazİrall 1932 

28 haziran 1932 

28 haziran 1932 

28 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 hazira.n 1932 

30 haziran 1932 
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ildnci ve üçüncü maddelerinin ta dİline ve 21 mayıs 1928 tarih ve 
1301 numaralı kanunun beşinci maddesinin son fıkrasının ilgasına 
dair kanun 

2037 Evkaf uınum müdürlüğünce .bazı inşaat için taahhüdat akti ıne
zuniyetine dair kanun 

2038 Şehit Ali Kabuli B ey in ke riııH':> i B :ı.h i te Hanıma lıiclenıntı vata
niye tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 

2039 Türkiye Cümhuriyetil e İrak Hükümeti nrasındu münakit iaclei 
mücrimin ınuahedcnamesiuin tasdikı hakkında kanun 

2040 'rürkiye Cümhul'iyetile Norve\.i Hükümeti arasmda münakit ika
met, ticaret ve seyrisefain mullhedenaınesin in tasdikma ıniited a ir 

kanun 

2041, Devlet menıuelarr maıışatının tt>vhit ve teadülüne dair 1452 numa
ralı kanunun beşinci maddes inin son frkrllsrmn tacliline dair kanun 

2042 Hakari vilayetine tabi Şemdinan kazasının lağvil e Muş vilayetine 
tabi olmak üzere Solhan namile bir kaza teşkilin e dair kanun 

2043 Son Yemen Valisi Mahmut Nedim Beyle Ger.güklü Rasıh ve E sa t 
Emin Beylere gayriuıf:n kul emval verilmesine dair kanun 

2044 Ankarada 29 ağustos 1931 taribinde imzalanan 'riirkiye - L ehistan 
ika..met mn kavelenaınesinin tasd i kı ·hak km da kanun 

2045 'l'ürkiye Cümhuriyetilc İngilte ı·c Hükümeti arasında münakit mu
zahereti adliy€ mukavelenamesinin tasdikı hakkında kamııı 

2046 Van gölü işletme idaresi 1932 senesi bütçe karıunu 

2047 Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamaim ve t.azminat hakkında 
kanun 

2048 1927 mali senesi nihayetine kadar Milll Hükfuııet rbütçelerine ta
alluk eden borçlar hakkındaki 1513 numaralı kanuna miizeyycl 
kanun 

2049 Polis teşkiHl.tr kanunu 

2050 Dahiliye vekaleti merkez teşkihlt ve vwt.ifeleri ıha kk mda ki kanu
nun bazı maddelerinin tuclili Jıakkında kanun 

2051 Türkiye Cümıhuriyetile Çekoslov:-ıkya Ciiınhuriyeti arasmda medc
ni ve ticat"l hususatı kazaiyeyc ' nıiitPi:lair kıırşrlıklı miinas eıbat hak
krnd:ı a.kt.olunan mııkııveleııamrııin tnsrlikrııa dair kanun 

2052 'l'ürkiye Cümhuriyctile Daniruark:ı Devleti arasmda akteclilen 
«uzlaşma, adli tesviye ve hakem ınu;ıhccl cs i » ııin tasdilu hakkında. 
kanun 

2053 Askerlik mükclle.fiyrti l{anuııunıuı bazı ınaddelcı·iııi tac1il eden 
kanun 

2054 Çay, şekeı· 1e kahve ithalinin Liı· elden itlan·si hakkrnda kanuıı 

2055 '!'ürkiye Cümhuı-iycti ilc Çekoslovakya Hükumeti arasmda akte
dilen iadei ınücrimin ve ceza işlerinde adli muzaheret muabedena
mesinin tasdikı lıaklunda kanun 

2056 Hükfunetçe Ziraat bankasma mnbayaa ettiı-ilccek buğday hakkın
da kanun 

Tarihi 

30 haziran 1932 

30 haz iran 1932 

30 haziran 1932 

30 hazi nı n J 932 

30 lıaziı·aıı 1932 

30 hııziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

30 haziran 1932 

3 tenuntlZ 1 932 
3 temmuz 1932 

3 lrmnııız J!J:r,ı 

3 t:::ınımız HJ:32 

3 temmuz J !J32 

3 fl'ffinlllZ J932 

3 temmuz .UJ32 

3 tc ın m nz 1932 

5 temmuz 1932 
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2057 İşgale uğTayan bazr mahallerde vukubulınlLŞ olan tasarruf mua-
meleleri hakkında olunacak ınuameleye dair kanını 

2058 Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında kanun 

2059 Menkul kıymetler ve kambiyo hakkmdaki kanuna müzeyyel kanun 

2060 Talebe olmayanlarm mekteplere malısus kasket taşrmalarınm me
niue dair kanun 

2061 Türkiye Afyon yetiştiriciler satış ·bidiği hakkında kanun 

2062 '!'ürkiye Cümhuriyeti Merkez ·bankası kanununun bazı maddeleri
nin tadiline ve bu kamma bazı hükümler ilavesine dair kanun 

2063 Ankara Yüksek ziraat ve Baytar mekteplerile enstitülerininşaat ve 
tesisatı için istikraz aktine dair kanun 

2064 Türkiye sanayi kredi bankası teşkili haklanda kanun 

2065 1670 numaralı kanunla tasdik edilen Türk - Fransız ticaret mua
bedesine bağlr (A) cetvelinde yazılı arpanın bu cetvelden çıkarıl
ması için Hükümete salahiyet verilmesi haklanda kanun 

2066 Kabulü muvakkat usulile ithal eelilen kutuluk kerestelerin ihraç 
müddetinin bir sene temelidi hakkında kanun 

2067 1932 mali senesi ınuvazenei ıunumiye kanununa merbut (M) cetve
line bir kayit ilavesine dair kanun 

2068 Türkiye iskele ve limanları arasmda posta seferleri hizmetinin 
Devlet idaresine alınmasına dair kanun 

2069 26 mayıs 1927 t arih ve 1050 numaralr muhasebei urouroiye kanu
nunun 83 üncü maddesine bir fıkr;ı ilavesine dair kamm 

2070 (Türk gemi kurtıı rma anonim şirketi) te.-:ıkili hakkmda kanun 

Tefsirler 

172 Gümrük tarifesi kanununun 447 nci maclclrsinin « A » fıkrasının 
tefsiri 

173 İnhisar beyiyeleri üçte birlerin in harp malılllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair olan kanunun 4 üncü maddesinin 
te:fsiri 

174 Devlet memurlan maaşatının trvlıit ve terıc1ülü lıakkmda1d kamt
nnn 5 inci maddesinin tefsiri 

175 
176 

Beled iye kanununun 103 üncü ma ldesinin soıı fıkrasııını tefsiri 
Bina vergisi kanumınnn ii.ç:iinrü nınelelesinin beşinci frkrasrnm 
tefsiri 

177 1580 numaralı beleeliye kanunuının lJO ııııcu maddesinin 6 n<·r 
hendinde yazılı ( . varız Ye hasılatı ) tabirinin tefsiri 

178 · Jü76 numaralı ( İbtiyat zahitleri ve ihtiyat a ·kcl'! ıneınnrlan) ka
nunnnım 3 üncü ınuddesile lın ntadd yi taJil eden 1972 munaralr 
kanunda yazılı (tam devreli lise Y' muadil1eri) ibal'e indeki (ıııu

admeri) kelimesinin tefsil'i 
17!) Müfettişlerin ikamct yevmiyelcti YC ıuuvakkat. tazmin::ıtlat·r hak

kmda 

Tarihi 

5 temmuz 1932 

5 temmuz 1932 

5 temmuz 1932 

5 temmuz 1932 

5 temmuz 1932 

3 tmnrnuz 1932 

10 temmuz 1932 

10 temmuz 1932 

10 temmuz 1932 

10 ternmuz 1932 

10 temmuz 1932 

11 temmuz 1932 

ll temmuz 1932 

ll temmuz 1932 

3 •kannmıevvd 1931 

2 nısan 1032 

5 mayıs 

Hi mayıs 

25 haziran 

1032 
1932 

1!)32 

25 ha r,i ran 1932 

30 hazi ran 1!)32 

30 haziran 1932 
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Kararlar 

653 Bütçe münakeleleri hakkında 

654 Kırşehir müddeiumumisi İsmail Hakkı Beyin ist.iklal madıılyasile 
taltifine imkan olmadığı haklunda 

655 Sabık Orhaneli kayma ka mı Babaettin Beyin istikHll madalyasile 
taltifi hakkında 

656 1341 senesi bütçe kanununun 33 üncü maddesinin tadili .icap et
mediği hakkında 

657 İcra Vekilleri Heyetine müttefikan itiınat beyan olunduğuna dair 

658 Bergamanın Salihler köyünden Osmanoğlu Ahmet Refikin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

659 Adapazarının Serdivan köyünden Nurnanoğlu Cemalİn ölüm cezası
na çarpılması hakkında 

660 Uşakm Banaz nahiyesinin Alaba köyünden İbrahim ile kardeşi lsa
nın ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 

661 My;on Karahisar viHiyetinin Aziziye kazasillin Karacalar köyün
den Molla Memetoğullarmclan Memişoğlu Çete Ahmet ÇaV11şun 
ölüm cezasına çarpılması hakkmcla 

662 Boyabadın Bineli köyünden Çakıloğullarından Memetoğlu Kürt 
Hüseyinin ölüm cezasma çarpılması hakkında 

663 :b;rzincanrn Büyük Küşünker köyünelen Memetoğlu Yaşar n Şak

şakoğullarrnclan İsm ailoğlu Salibin ölüm cezasına çarpılmııları 
hakkında 

664 ligazın Demirciler köyünden Mustafaoğ·lu Sadrknı ölüm cezasına 
çarpılması ha kkmda 

665 Ispartanın Cebel nrıhiyesinin Darrbükü köyünden Ala Hasanoğ·ul

larmclan Hüseyin lm~ı Fatmaananın ölüm cezasrna çarpriması hak
lunda 

666 Eylul - teşrinisani 1930 aylarma ait Divanr muhasebat rapor
ları haklunda ittihn z olunan mukarrerata daiı-

667 Mukaddema 5 500 kuruş maaşla Divanr ınnlı:ısebat birinci sınıf 
mürakıbı iken 350 lira ücretle Tütün inhis:ı e idaresi muhasebe mü
dürlüğüne tayini hasebile memuriyeünden ayrılmış ve bu kere Di
vanr ınuhasebat azalığına intihap huyurulmuş ·olan Nazmi Beye ve
rilecek azalık maaşmm derecesi hakluncla 

668 Gümrük tarifesi kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsirine 
mahal bulunmadığı hakkında 

669 lUnunuevvel 1930 : mayıs 1931 aylarnıa ait Divam muhasebat r a
porları hakkmcla ittihaz olunan mukarrerata dair 

670 Cami ve meclreselerin idaresi ve bunlarm hacl ernesi hakkında 

671 Balkan binicilik müsabakalarma iştirak edecek zabİtanın yevmi
yeleri hakkında 

672 M:ülhak bütçelerle idare ohman bazı clevairin haremlerine dair 
673 Te.şviki sanayi kanununun 7 nci maddesinin (C) fıkrasının tefsi

rine mahal olmadığına dair 

'I' ari hi 

16 teşri n i sa ni 1931 

2 teşri n i s ani 1931 

38 teşrinisani 1931 

28 teşrinisani 1931 

29 teşrinisani 1931 

3 kfuumurvv 1 1931 

3 ldnunucvvel 1931 

3 kanunuevvel 1931 

3 kanunuevvel 1931 

3 k;unmucnel 1931 

3 kanunuevvel 1931 

3 kanunueYVd 1931 

3 kanunnevYel 1931 

7 kant:nUHYel 1931 

17 kanunuevvel 1931 

24 kanunuevvel 1931 

24 kanunuevvel 1931 

4 kanunusanİ 1932 

7 kanuİmsani 1932 

29 şubat 1932 

29 şubat 1932 
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674 İspirto Ye ispirtroiu içkil erinhisarı idaresinin i931 enesi bütçe i{a
nununda me\7 CUt memur ta:biri hakkında 

675 Aydın mebnsu Fuat Şahin Beyin teşrii masımİyetinin kaldırılması
]ıa mahaı ol.madrğı hakkında 

B76 Bilecik n'ıebusu Hayrettİn Beyin teşr-ii ınasuniyetinin kaldmlmrısr
J\i.ı bı ahat olmadığı hakkında 

e11 Huı·sn mebnsu Dr. Galip Beyili teşri i ma. lmiyı>tinin ka ldmlması
na ınahal ·olmadığı hakkında 

678 Çankırı mebusu Talat Beyin t eşTii masuniyetiniıı ka lchrrlmasma 
mahal .olmadığı hakkında 

679 Erzurum mebusu Asım Beyin teşrii nınsuniyetinin kaldırılmasına 

ınabal olmadığı haklmıda 

680 Kayseri mebusu Co~kun Osman Beyin teşrii masuniyetinin kaldr
rılmasına mahal olmadığı hakkında 

681 K:ıyseri melbusu Sait Azmi Beyin teşrii masımİyetinin kaldırılma
sına mahal olmadığı ılıakkında 

682 Küca eli mebusu Sırrı Beyin teşl'ii masuniyetinin kaldırılmasına 

.malıal olmadığı .hakkında 

fi83 Konyıı mcbusu Mustafa Tifttfi Beyin teştil masuniyetinin kaldıni
masına mahal olmrıdığ· ı hakkmda 

• 
nH+ h>o ııya ınebtı!'{U Sır-rı Heyi n teşri! tllil Sll llİ,V etiniıı kaldıı·ılına~ın:ı 111:1-

Jwl olma1lığı Jıal<lmıda 

1)8!1 Klit Evhya mehusu Mcnı et Rryin l<'şril ınıısnniyrtiniıı kal<lıı· ılmıı ı:nııa 

mahnl o}ma<lığı hakkı.nda 

686 Muğla mchusn Yunus adi Beyin tcşl'i'i ınasuniy ctiıı in knlclrı·ıl

ınıısına ınalwl olmadığı 'hakkında 

687 Muğla mebwm Yunus Nadi B ryi n teşı·ii masuııiyctiııin kaldreıl

nıasrııa mahal olmadığı hakkında 

6R8 fliiı-t ınelnısu Mahmut Beyin teşri] ınıısnniyetinin kaldırrlıııasrua 

maha~ olmadığı hal,kmda 

689 Büyük Millet Meclisi mUrhasebesinde yapılan t etkik ve tefti~ neti
cesi hakkında 

690 Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan tetkik ve teftiş hak
kında 

691 Tahlisiye idaresinin teşkiHH ve vezai.fi hakkındaki kanunun 3 ün
cü ınaddesiııin tefsiı;ine lüzum olmadrğmn dair 

692 Belediye vergi ve resimleri kanununun 31 inci maddesinin t efsi
rine ma hal olmadığı hakkmcla 

693 Esba'bı mücıbire ve zanu·iye dolayısile takip ve t&hsiliııe mahal 
veya imkan görülemeyen borçlarm terkini hakkında 

69-1 1637 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline lüzunı {)lmadığı 
ılıakkında 

695 Haziran : teşrinisani 1931 aylarıııa ait Diva•ıı IDlJ·ha sebat raporları 
hakkında ittihaz olunan mukarrerata dair 

Tarihi 

19 mart 1932 

19 mart.. 1932 

19 mart 1932 

19 mart 1932 

19 tnart 1932 

19 mart 1932 

19 mart 1932 

19 mart J 932 

19 mart J932 

19 mart 1932 

J!) mart J 9::12 

19 mart 1932 

19 m ın·t 1932 

19 mart 19~2 

19 mart J932 

28 mart 1932 

28 mart 1932 

28 mart 1932 

31 mart 1932 

2 nisan 1932 

9 nisan 1932 

9 nisan 1932 
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No. liulasası 

696 7 mart 1927 tarih ve 1757 ınunaralr kanunun 1 inci maddesinin 
son fıkrası hakkında 

697 1683 numaralı askeri ve mülk1 tekaüt kanununun altıncı maddesi
ne dair 

698 Yüzbaışr Cela.lettin Efen d iye verilmiış {)lan birinci takdirnamedeki 
mülazim kelimesinin birinci mülazİm olarak tashihi hakkında 

699 Hüseyinoğlu Memet Çavuşam öLüm cezasına ~arpılması hakkında 

700 Vergi rnektumları ve kaçak mefhumlarr hakkında 

701 Mihalıççığm Doğan köyünden Mutişoğlu Malikin ölüm cezasına 
çarpılmasr hakkında 

702 lstanbul Hükumetince tekaüde sevkedilmiş iken :bi lahare Hüku
meti Milliye tarafrndan hizmete almanlarm tekaütlükleri 'hakkında 

703 Bodrumun Yahşi köyünden Vanlr Osmanoğlu Bekirin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 

704 Eskişehirin Çifteler n ahiyesinin Belpınar köyünden Do bay Osmanm 
ölüm cer.asına cıarpılması hakkında 

705 'reftiş ımmtakalarr merkezi haricinde tahkikat veya teftişatla iş

tigal ettikleri sıi:'ada hastalanan müfettişiere ikamet yevmiyesi 
verilmeyeceğine dair 

706 Nisbeti askeriyeleri katolunan zabitan ve askeri memurlara reddü
lunacak tekaüt aiclııtl arr hakkında 

707 'l' ckaütliiğü tasdiki aliye il<tiı-ım eden zahit ve asket"i memurların 
tasdiki Hi tarihi il e vazifeden infikak eylec:likleri tarilı arasmda 
geçecek müddetin tekaütl.ük müddetine ilfwe edi lmeyeceğinc dair 

708 Balıkesir ınebusu Muza:f::fer Beyin krrnıızr şeritli istiklal maclalya
sile taltifi hakkında 

709 Maarif veı~gisi Juıııunuııun 5 inci maddesinin .ilga olduğu Jıak

kmda 

710 Isparta n m Seni t·kcnt nalliyesinin İleköp köyünden Hasanoğlu 
Bakinin ölüm c.er.asma çarpılması hakkında 

711 Artinoğlu Paronak ve Oha.nisoğlu Kuyucu Kıınisin ölüm cezasına 
çarpılması hakimıda 

712 Büyük Millet Meclisinin kanunuevvel 1931 : Şlllbat 1932 ayları 
hesa'batı hakkında 

713 Çiftçiyi koruyacak bir kanun layihası tedvinine dair 

714 Sa.brk Gümüşane valisi Hüsnü, Kütahya valisi Nusrat ve Şurayi 
devlet ba.şmuavinlerinden Ferit Beylerin Şı'lrayi devlet azalrğrna 
intihap edildiklerine dair 

715 Erzinin Karamustafalr mahallesinden Arıkoğullarından Ömeı,oğlu 
Ükk~ın ölüm cezasına çarpılması hakkında 

716 Gümrük kanununun muaddel 43 üncü maddesi hakkında 

717 Gümrük kanununun muaddel 43 üncü maddesi hakkında 

718 Büyük Millet Meclisinin mart, nisan 1932 ayları hesa~batı hak
kında 

719 Büyük ·Millet Meclisi ve müştemilatmdaki eşya hakkında 

Tarihi 

9 nisan 1932 

9 nisan 1932 

9 nisan 1932 

ll nisan 1932 

ll nisan 1932 

ll nisan 1932 

2 mayıs 1932 

5 mayıs 1932 

5 mayıs 1932 

5 mayıs 1932 

5 mayıs 1932 

5 mayıs 1932 

7 mayıs 1932 

7 mayıs 1932 

9 haziran 1932 

9 haziran 1932 

ll haziran 1932 

13 haziran 1932 

25 haziran 1932 

27 haziran 1932 

27 haziran 1932 

27 haziran 1932 

28 haziran 1932 
28 haziran 1932 

, -
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No. 1Iu1asasr Tarihi 

--- · 
720 Fahri Beyin Divanı muhasebat azahğma intiıhap edildiğine dair 28 haziran 1932 

721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen temlik edilen 
· gayrimenkullerin veraset ve intikal vergisi ·hakkmda 30 haziran 1932 

722 Müfetti.şlere içtihat hatası dolayısile vel'ilmiş olan muvAkkat taz-
minata dair 30 haziran 1932 

723 Askerlik çağına girdikten veya tekaüt edildikten sonra yaptn·ı1a-
ca k yaş tashihleri hakkında 4 temmuz 1932 

724 Memurin kanununun 70 inci maddesine dair 4 temmuz 1932 

725 Susığırlıklı Kara lbralıimoğlu Mus.tafa ile Hasanoğlu Kara Aıhme-
din ölüm cezasına çarpılınaları hakkında 7 temmuz 1932 

1 

726 Türkiyenin Milletler Cemiyetine ilti:hakının t11svip edildiği hak-
km da 9 temmuz 1932 

727 Biiyük Millet Meclisinin faal iyetiıli tatil etmesi hakkında 9 temmuz 1932 

--•••>e-<tıl!lt~--



5 - lntihaplar 

C:IIIEIIIEIIIEIII:= 

Birinci içtiına zarfmda, Aza.yi kiram muamelJ.~ma ait intihaplardan başka: 
1 - 25-VI-1932 de 

Nusret (Kütahya valisi) 
Hüsnü (Salbık Gümüşane va1is~) 

Ferit (Devlet ştırası başmuavinlerinden ) 

Beyler, int ihaba iştirak eden 182 zattan, sn·asilc, J.!2, 1-:ll ve 12 rcy alarak ŞCırayi dc\·
·let azalıklarrna ; 

2 - 28-VI-1932 de 
Fahri (Divanı ınulıasebat başınurakıplanndan ) 

Bey, intihaba iştirak ·eden 187 zattan 170 ş.inin rcyilc Di va m muhasebat azalığma; 
Seçilmişlerdir. 

--•111!18>8-<t!!S'ı.ı--



6 - Heyeti Umumiyenin kapanması 

..... 
Birinci içtim,a, 9 - VII - 1932 do, Afyon Kal'ahisae mebusu Ali ve Tekirdağ mebusu Cemi! 

Beylerin ( Elde mühim iş kalmanuş olduğundan Azayi kiı·amnı intihap dairelerini dolaşabilmeleri 
ve halk ile temasa gelerek hal ve vaziyetleri lıaklunda ma.lumat edinebilmeleri için müteakip 
eelsenin 1teşrinisaninin birinci gününe bıraıkılmasr ) zeminindeki takrirlerinin kabul edilme ·i üzerine 
saat 18 de kapanmıştır, 

--•caıa>-•~·~..,--

, 



7, - Umumi Heyetin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 
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------------------= 
Adiiye Encümeni 43 24 o 1 9 o o o o o o o 
Arzuhal ll o o o o o o o o o o o . 
Bütçe ll 172 13 2 6 25 o 5 2 o ı 1 o 
Dahiliye ll 24 ı6 ı 2 o 2 3 o o o o 
Divanı muhasebat )) ı o 2 ı 3 o o o 4 o o o 
Hariciye » 15 15 o o o o o o o o o 
İktısat » 35 29 ı 3 o 1 o o 1 o o 
Kütüphane ll o o o o o o o o o o o 
Maarif » 8 6 ı o o o J o o o o 
Maliye )) 62 34 6 16 o 4 ı o 1 o o 
Meclis hesaplarının tetkiki D 6 o o 5 o o o o o o 1 
Milli müdafaa . )) 30 20 2 8 o o o o o o ~ı Nafıa "- )) 4 3 o o o 1 o o o o 

1 Sıhhat ve içtimai muavenet ll 5 5 o o o o o o o o ol 
ı 

Teşkilatı esasiye . )) 2 ı o o 1 o o o o o Ol 
Adliye, B~tçe ve İktısat encümenlerinden 

o! mürekkı:p muhtelit encümen ı o o o o 1 o o o o 
Adiiye ve Dahiliye encümeıılerinden mü- ı 
rekkep muhtelit encümen 2 1 o ı o o o o o o o' 
Ad liye, Dahili ye, Maliye ve M. M. encü-

ol menlerinden mürekkep muhtelit encümen ı ı o o o o o o o o 
Adiiye ve ihtısat encümenlerinden mürek-

01 kep muhtelit encümen ı o o 1 o o o o o o 
1 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerin-
ol den mürekkep muhtelit encümen ıö o o ı 4 ı o 1 o o o 

Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürek-
01 kep nıuhtelit encünıen ı o o ı o o o o o o 

1 

Belediye kanunu nıuvakkat encünıeni 2 o 2 o o o o o o o O. 
Tetkik encüıneni 1 o o o o o ı o o o ol 

ı --------------------
_-ıl L 44 ı 289 20 98 2 1 4 9 4 3 1 



-C - Riyaset diva·n•n~n mesai· :hulisast 

~ ... 
Rıeis : Balıkesir Mebusu Kazım Pş. 

Reis vekili Bursa » Re fet B. 
'» . » !zmir » Vasıf » [1] 
» » Trabzon » Hasan » 

1fla1'e amiri B ayazıt » Bayraktaroğlu H alit » 
» » Denizli » Necip .Ali » 
» » .Mardin » lrfan Ferit » • 

lfatip Afyon K. » Ruşen Eşref » 
» Çanakkale » Ziya Gevher » 
» Denizli » Haydar Rüştü » 
» Yozgat » Avni Doğan ·» 

.Riya.set divam birinci içtima zarfmda 12 defa toplanmış ve (23) karar ittihaz eylem~ştir. Bu 
bapta tanzim kılınan cetvel aşağıya dercnlunmu~?tur: 

Kaııar . İniıkat 

No. tarihi 

1 3 -XI - 1931 
2 23 -.:XI - 1931 

3 24- XI - J'9.31 
4 17- XII -Je31 
5 24 - lll - 1932 
6 21 - II - 1932 

7 9 - V - 1932 

8 22- V - 1932 

V erilen kaı·arlarm hulasası 

Azayi kirarndan ıbir zatin mezuniyetine ·dair 
I . Evrakı matbuanın posta kutularına va·z suretile tevzii hakıkında 

II . Kütahya mebusluğuna intİhap edilmiş·ken maı:batası kahul alıın-

mayan Mustafa Bacak Beye veri·len taı'hsisat ıhaikıkrnda 

III. Aza.yi kiramdan ıbeş zatin mezuniyetlerine dıaıir 
Memuı:in inzi.bat komis)'ionu ılıakkında 

Azayi kiraınıdan 14 ~zatin mezuniyetleri hakkındıa 
Azayi kirarndan 17 zaıtin mezuniyetlıeri hakkında 

I . Riyaseti Cümhur konağı su 'tesisatr hakkında 
H . Riyaseti Cürırhur kQnağı ıbaJı,çe ve kaldrrrmlarma dah· 
III. Yenişeıhirde inşa edilecek rnüstak,b-el •B. M. M.)binası ;hakkında 

IV. Nakti: mükafat isteyen salbıık Eırzinc;.ın mebuıru Hü:seyiu B:eyiu is-
tidasınnı Baş:veıkalete tev.diine ' dair 

V . B. M. M. bütçesine munzam tahsisat verilanesi Jıak!kmda 
VL Azayi kiromdan J.3 zatin mezuniyetleri hakkında 
I . B. M. Mı. 1931 senesi ibüıtç,esinde miinakale yapılmasma dair 
II . İdare :Jıeyetince teklif olunan 1932 senesi B. M. M., Riyaseti Cüm

hur ve Divanı muhasehat bütçeleri ihakbnda 
III. Azayi kirarnıdan ll zatin mezullliyetleri ihalkkmda 

.A.zayi kirarndan 9 zatin mezuniyetlerine dair 

[1 J Roma Büyük elçiliğine tayinine mebni 1- VI -1932 de istifa etmiştir. 



Karar İnikat 
No. tarihi 

9 27- V - 1932 

10 

11 
12 

1 -VI- 1932 

16 ~ VI- 1932 
9 -VII -1932 

-75-

Veri1cn kararlarm hulasasr 

I . Parlamentola·r kıonferansma iştirak eden Denizli m~usu Necip 
Ali ve Kocaeli-me.busu Reşit Saffet Beylere 1 500 şer yüz lira itası 
ihakkmdıa 

U,III. 1974 numaralı kanunla Divanr Riyaset emrine verilen 189 000 li
ranm Azayi ıkira,ma altrşar yü·z lira veı,iLme·k suretile tevzi ve malı. 
subunun icrasr hakılanda 

IV. B. M. M, Riyaseti Cümlhur ve D iv am muhasebatr ha'Ziran 19'32 
biiıtçeleri haıkkmda 

1932 Meclisi Ali bütçesine mevzu Azayi kiram muvakkat tazminatı 
olan 379 200 lirıanırn mebus Beylere ayda yüzer lira hesa,bi'le veril· 
mesi ilıakkmda 
Azayi kiram-dan 7 zatin mezuniyetleri hakkmda 

I . B. M. M. muhasebe müdürü Mazlum Beyin işten el çe/ktirilmesi
ne mahal olmadığına dair 

II . Riyaseti Cümnur Bütçesinin masarid'a1.r uınumiye ve mrüstahdıem
ler iaşesi faslından 6 000 liraya kadar İd8;re Heyetinin avans ve
rebi.feceğine dair 

. -. 



Ç- Encümenlerin mesai hulasalan 

.... 
Encümcnler intihabatı 7- XI- 1931 de yapılmıştır. Ancak bazı münhaller vukuu dalayısile 

5 - III- 1932 de Bütçe, Maliye, Milli lVIüdafaa ve Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri için tek
rar intihap yapılmı~tır. 

1 - Daimi encümenler 
t ··' 

ADL1YE ENCUMENt 

Reis : 1.llanisa Mebusıı Mııstafa Fevzi B. 
M az b ata muharrirri: Kocaeli » S alahattin . » 
Kat ip : Yozgat » Hamdi » 

Antalya Mebıısu · Haydar B. Kars » Memet Nazif B. 
Antalya » .Numan » Kayseri » Reşit » 
Balıkesir » Vasfi Memet » Ka11serri » Sait Azmi » 
Çanakkale » Osman Nı:yazi » Kocaeli » Ra gıp :» Çorum » Münir » 
Edirne Hasan Hayri Konya » Tevfik Fik'ret >.-» » 

Manisa Refik Şevket Edirne » Şeref » » » 
Erzincan » Abdiilhak » Tokat » Nazım » 
Eskisekir » Yusuf Ziya » Trabzon » Raif » 

Encümen, 65 (36 layiha, 2 teklif, 25 tezkere, 2 takrir) işin 48 ini intaç etmiş ve mütPbaki 
17 evrak gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. 

1/28 

1/34 
1/ 54 
.1/65 
1/70 

tayilialar 

Bulasası 

İcra ve iflas kanununun tadiline dair 

Radyo kanunu layihası 
Kadastro ve tahrir kanunu layihası 
Smai mülkiyet kanunu layihası 
Türkiyede ecuebi tebaası tarafmdau yapılması mem
uu olan sanatlar haklanda 

Muamelesi 

9 -VI - 1932 tarihinde 2004 numa
ralı kanun olarıak kaıbul edilıniştir. 
Encümendedir. 
Encüroendedir. 
Encümendedir. 

ll- VI- 1932 tariılıinde 2007 numa
ralı kanun olavak kaıbul edilmiştir. 



N .o. 

1/83 

1/126 

1/139 

1/ 161 

1/174 

1/186 

1/195 

1/201 

1/210 

1/231 

1/232 

1/277 

1/283 

- 77 
Bulasası 

Ağaçlarmda bulaşık hastalık olan malıallerden fi
dan çrkarrlmasnun meni hakkında 
Askeri ceza kanununa müzeyyel 

Rızaen terhin olunmayan ipoteğin borcun tesviye
sinden sonra resen tapu memuru tarafından terkin 

Muamelesi 

Encümendedir. 
27 - VI - 1932 tarihinde 2034 ve 2035 
numaralı kanun olarak kabul edil
miştir. 

edilmesi hakkında 9 -V - 1932 tarihinde Hükumet tara
fından geri alınmıştır. 

19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı karıunun 
8 inci maddesinin tashilıine ve mezkur kanuna bir 
madde tezyiline dair 
l\Iilll İktısadiyat ı koruma hakkında 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna 
m üze-yyel 

Moskova ve Kars muahedelerince hakkı hiyarlarını 
istimal ve Rusyaya hicret eden Malaganlardını 

alman gayrimenkullerin t escili hak.kında 

Gümrük memurlarından hukuku hazineyi izrar 
edenlerin memuriyetlerinden iliracı hakkında 

Kendi hesaplarrna tahsil yapan tıp fakültesinden 
neşet edecek doktorların mecburi hizmetlerinin 

Encümendedir. 
30 -XI- 1931 tarihinde 1890 numa
ralı kanun olamk lmıbul edilmiştir. 

4- I- 1932 · tarihinde 1913 numa
ralı kanun olar.a;k kabul edilmiştir . 

7- I- 1932 tarihinde 1921 numa
ralı \kanun olamk kabul edilmiştir. 

7 -I - 1932 tariılıinde 1920 numa
ralı 'k•anun ola:ııa:k kabul edilmi.ştir. 

lağvi hakkında 4 - VI - 1932 tarihinde 2000 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile İngiltere Hükumeti ara
sİnda münakit muza;nereti adliye mukavelenamesi-
nin tasdiki hakkında 28 - VI - 1932 tarihinde 2045 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümlıuriyetile Irak Hükumeti arasında 

münakit iadei mücrimin muahedcnamesinin tasdikı 
hakkında 27 - VI - 1932 tarihinde 2039 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Matbuat kanununun 51 ıncı maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkında 14- V -·1932 tarihinde 1959 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Ur umi: hıfzıssıhha kanununun 288 inci maddesinin 
tadili hakkında 14- V- 1932 tariılıinde 1961 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1: 19 Asker] ı .ıuhakeec usulü ve askeri ceza kanunlarrnrn 

b ·t"Cı n acldelerinin ~ nshihinc dair 27 - VI- 1932 tarihinde 2034 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

::! 1 · ı·::. k; ye Gümlıuriy , tile Çekoslovakya Hükumeti ara-
smda aktedilen iadei mücrimin ve ceza işl erinde 

adli muzaheret muahedenamesinin tasdikı hak-



No. 

1/322' 

1/324 

1/ 325 

1/ 344 

1;'350 

1/ 351 

1/353 

1/385 
1/375 

1/378 

1/386 

1/387 

1/388 

1/389 

-7~ 

Hulasasr 

kın da 

'Dürkiye Cüımhur.iyetile Danimarka Devleti arasm
da aldedilen uzlaşma, adli tesviye ve hakem mu-

Muamelesi 

2- VII- 1932 ıtariıhinde 2055 numa
ralı ilmnun olal'ak kaıbul edilmiştir. 

ahedesinin tasdikr hakkında 30 -VI - 1932 tarihinde 2052 nurua
ralı kanun olal'ak hıbul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriy;etile İran Hükıb:neti arasmda 
aktedilen uzlaşma v·e adli tesviye ve hakem mua-
hedıesinin iasdikr hakılmııda 18 - VI - 1932 ıtariıhinde 2012 numa

ralı • ıkanun olaraık kaıbul edilmiştir . 

Türkiye Cüıınhuriyetile İsveç Krallığı arasında 
a;ktedilen uzlaşma, adli tesviye v·e hakem m na he-
d esinin tasdiki halkkrnda 20- VI- 1932 tari.!hinde 2014 numa

ralı ıkanun olarak krubul edilmiştir. 

Müzayede ve münakasa ve ihalil.t kanununa müzey-· 
yel 6 -VII- 1932 tarihinde Maliye en

cümenine 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 uncu 
maddelerinin tadili hakkında 

Evkaf uıınum. müdürlüğünde istihdam ed·ilecek avu
katlar hakkında 

Rüsumat muhafaza: ve mmtaka memurları hakkında 
inzibati alıkarnı muhtevi kanunun 8 inci ve 9 uncu 
maddelerinin tadiline ve mezkur kanuna bir madde 
ilavesine dair 

2- VII- 1932 tariılıinde 2053 numa
ralı :kanun olar.aık kaıbul edilmiştir. 

2 --VI- 1932' tarihinde Biiıtç.e eneü
menine · 

25 -VI - 1932 tarihinde 2017 numa
ralı kanun olarruk kabul edilmiştir. 

İcra harç tarifesi hakkında .Encümendedir. 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya HükUmeti 
arasmda medeni ve· ticari hususatı kazaiyeye dair 
karşılıklı münasebat ha.ikkmda aktedilen mukavele-
namenin tasdikr hakkında 30 - VI- 1932 tar:i:h.inde 2051 n uma-

ralıı ıkamıın olamk k.aıbul edilmiştir. 
Türkiye afyon y:etiştiriciler satış kooperatifi hak-
kında 3 -VII - 1932 taırihinde 2061 numa

ralı kanun olarruk kaıbul edilmiştir. 
Ceza ıkanununun mevhli meriyete vazına müteal
lik . kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ·ilavesi 
hakkında 25 -VI - 1932 tariıhinde 2023 numa

ralı kanun olarruk krubul edilmiştir. 

Ceza m'Uhakemeleri usulü· kanununun bazı mad-
delerinin tadili hakkında Encümendedir. 
H~kimler kanuımna· bazı maddeler ilavesi ve mez-
kfır kanunun 3'1 inci maddesinin tadili hakkında 

Hukuk usulü muhakemeleri kal1JUıllunnn · bazı mad-

25 -VI- 1932 tarihinıde 2024 numa
ralı kanun. olarruk .kaıbul edilmiştir. 

delel'inin tadili hakkında Encümendedir. 



- ·,79 
No. HulAsası Muamelesi 

1/390 Temyiz mahkemesi teşkilatının tevsii ve Devlet 
memurları m~atınm tevhit ve teadülü hakkm-
daki kanunlara m üzeyyel 26 -VI - .1932 tadhinde 2019 ve 2020 

numaralı kanun olarak ıkaıbul edil
miştir. 

1/410 Uektepli olanayanl-arm mektep kasketi giymeme-
leri :hakkında 3 -VII- 1932 tarihinde 2060 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/7 Harndi B. (YoZigat) - Ceza usulü muhakemeleri ka
nununun 315 ve 316 ncı maddelerinin tadili hak-
kında Encümendedir. 

2/17 Hamdi B. (YoZ~gat) - Ceza kanununının 441 ve 443 
üncü. maddelerine bazı fıkralar ilavesine dair Encümendedir. 

Tezkeı:eler 

3/19 Adam öldürmekten 18 sene ağır .hapse ·mahkum edi
len Ordulu Meınetoğlu Ab durralımanın . hastalığına 
binacn geri kalan cezasının affi hakkında Başve-
kalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 20 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı kanunla ta-
dil edilen gümrük •kanununun 43 üncü maddesinin 
tcfsiri hakıkında Başvekalet tezkeresi 

3/24 1zalei şüyu davasından ne suretle harç almacağırun 

• 
27- VI- 1932 tarihinde 717 nurna-
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

tayini ve tcfsil·.j haklanda Başvekalet tczkercsi Encümendedir. 

3/ 76 Haı•bi umumi senelerinde ihracat ·ve meni ihtikar 
heyetlerinde bulunan sa:bıık ıticaret nazırı Aıhmet 

Nesirı:ni ve Mustafa Şeref Beylede avkaıdaışlarr 

hakkında kati bir karar ittihazma dair Başvekalet 
tezlkeresi 

3/79 Ada kazasının Serdivan köyünden Numanoğlu 
Cemalİn ölüm cezasına çarpıl:ması ha.lclanda Başve-

. Encünıendedir. 

kalet tezkresi 3 -XII - 931 tarihinde 659 numa
ralı karar olarak kabul edil:miştir. 

3/80 Afyon Karahisar vilaycti Azi~iye kazasımn Karaca
lar köyünden Molla Memet oğularından Memişoğ
lu • Çete .A!b.met Çavuşun ölüm cezasına çarpılması 
haklanda Başvckalet tezkc.resi 3- XII- 1931 tarihinde 661 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 81 Bergamanın Salihli köyünden Osmanoğlu Ahmet 

Re:fikin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve-



No. Hulasası 

kalet tezkeresi 

HO-

Muamelesi 

3- XII- ı931 tarihinde 658 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir 

3/82 Erzincamn Büyük Küsünker köyünden Memotoğlu 
Yaşar ve Şa:kşakoğullarmdan İsmailoğlu Salil1in 
ölüm cezasına çarprimaları hakkında Başvekalet 

tezkeresi 3 -XII - ı93ı tarihinde 663 numa
ralı karar olarak ka:bul edilmiştir. 

3/ 83 Ispartanın Cebel nahiyesinin Darıbükü köyünden 
Ala Hasanoğullarından Hüseyin kızı Fatmanm 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tez-
kcresi 3 - XII - ı93ı tarihinde 665 numa

ralı karar olarak ka.bul edilmiştir. 
3/84 ligazın Demirciler köyü.nden Mustafaoğlu Sadrğın 

ölüm cezasma çarpılması hakkmda Başvekalet tez-
keresi 3 -XII - ı93ı tarihinde 664 numa

ralı karar olarak kabu1 edilmişıtir. 

3/85 Uşakın 'Banaz nahiyesinin Alaba köyündBn İbra
him ile kardeşi İsanın ölüm cezasına çarprimaları 

hakkında Başvekalet tezkeresi 3 -XII - ı93ı tarihinde 660 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/87 Mübadil ve muhacirlere ve harikzedelere mecca
nen temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve 'in
tikal vergisinden istisnası icap edip etmeyeceğinin 

3/88 

3jı03 

3/110 

3jı35 

3jı39 

3/ı50 

3jı6ı 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 30- VI -ı932 tarihinde 72ı numa
ralı karar olarak ka:bul edilmi~ir. 

Ticaret kanununun 370 inci maddesinin ı ve 2 
noi fıkralarmm tefsiri haldcrnda Başvekalet tez
kcresi e 
Boyabadnı Binerli köyünden Çakıloğullarından 

Memetoğlu Kürt Hüseyinin ölüm cezasına çarpıl

ması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Mmnurin muhakeinat kanrumnun 4 üncü madde-

Eneümendedir. 

3 -XII - ı93ı tarihinde 662 numa
ralı karaT olarak kaJbul edilmiştir. 

sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

Mihalıççığın Doğan köyünden Mutuşoğlu Malikin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tez-
kcresi ll - IV - 1932 tarihinde 701 numa

ralı karar olara-k kabul edilmiştir. 
ı- XII- ı928 tarih ve 45ı numaralı kararın tef-
siri hakkında iBaşvekalet tezkeresi Encümendedir. 

Afyon Karahisarlı Hüseyinoğlu Memet Çavuşun 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalct tez-
kcresi ll- IV- ı932 tarihinde 699 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 
Bodrumurı Yahşi köyünden Vanlr Osmanoğlu 

Bekirin ölüm cezasına çarpılması hakkında Baş-

vekalet tezkeresi 5- V- 1932 tarihinde 703 numd
ralı karar olarak kabtıl edilmiştir . 



No. 

3/162 

3/175 

3/184 

3/188 

1 

3/207 

3/215 

81 

Hulasası 

Eskişehirin Çifteler nahiyesinin Belpınar köyün
den Dobay Osmanın ölüm cezasına çarpılması hak-

, 
Muamelesi 

• 

kında BaşvekaJet tezkeresi 5 - V - 1932 tariılıinde 704 numa
ralı karar olarak kaıbul edilmişıtir. 

Ispartaıun 'Sekirkent nahiyesinin İle köyünden 
Hasanoğlu 'Bekiriıı ölüm cezasına çaı:pılması hak
kında Başvekalet tezkeresi 

Umumi istihlak verg·isi kanunile müzeyyel 924 
numaralı kanunun meri bulundukları zamanlarda 
hadis olan muameleler için tahakkuk ettirilen 
vevgi ve cezalarm istifasr şeklinin te.fsiren •tayini 
haklanda Başvekalet tezkeresi 
Artinoğlu Paronak ve Ohanesoğlu l~uyucu Kımi

sin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekill ct 
t ezkoresi 

Erzinin Karamustafa lı mahallesinden Arıkoğul

larından Ömeroğlu Ük.lmşm ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında B&şvekalet tezkoresi 

Susığırlığm Baba kıöyünden İbrahimoğlu Musta
fa ile Hasanoğlu Kosa Alımedin ölüm cezasına çar-

9 -VI- 1932 .tari•hinde 710 numa
ralı .karar olarak kaıbul edilınişıtir. 

Encümend:edir. ' 
9- VI- 1932 tarihinde 711 numa
ralı karax olaraık kabul edilmiştir. 

27- VI- 1932 tariJıinde 715 numa
ralı karar ·ola.r alk kaıbul edilmişıtir. 

pılmalarr hakkında .Başvekalet tezkeresi 7 - VII- 1932 tarili.inde 725 numa
ralı karar olarak ka·bul edilmiştir. 

ft 

Takrirler 

4/17 Hasan Vasıf B. (İstanbul ) - İstanbuldaki imtiyar.
lr şirketlerin abonelerinden aldıkları teminat ak
çclerini Sanayi bankasma emanet olar8.!k yatnıma-
larr hakkında 5- VI -.1932 .tarihinde İktısat encü

menine 
4/24 Remzi B. (Sıvas) - Veraset ve intikal vergisi hak

kındaki kanunun mer.iyeti tarihinden evvelki ın-

tikallerc dair bir karar itt ihazr hakknıda 7- VI- 1932 tar1hinde Maliye encü
menıne 
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ARZUHAL ENC'UMEN! 

Reis •. Giresun M ebusu Jf ün·ir B . [1] 
M az b ata muharriri: Muğla » Nuri » 
Kati'J) : B 'ilecik » Hayrettin » 

Amas11a Mebusıı Nafiz B. Kayseri Mebusu Ahmet Tevfik 
B ayazıt » lJbeydullah » Kocaeli » Kemalettin 
Er.zurum » Nafiz » Jfardin » Ab dürrezzak 
Gazi Antep » Reşit » Rize » Akif 
Gazi Antep » Şahin » Sa.msun Memet Hacıyunus 
Giresun Şevket 

» » » 
Sıvas Ziyaettin Haka1·i » !br ahim » » 

Isparta » lbrahim }) Tokat » Mustafa Vasfi 
Kastamonıı » Hasan Fehmi » Van » Jfünip 

B. 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 

Encümene verilen 1 takrir henüz intag edilmemiştir. 
vel tertip edilmiştir: 

Diğer mesaisi hakkında aşağıdaki cet-
' 

615 
ı471 

teşrinisani ı 931 tarihinde encümende mevcut evrak 
ı taşrinisani 1 9 3 ı tarihinden 9 temmuz 1 9 3 2 tarihine kadar gelen evrak 

--- -
2086 
1042 Vekaletlere giden evrak 

1044 
344 Vekaletlerden gelen evrak 

1388 
28 Encümenlere giden evrak 

---
ı360 

1 580 Karara raptedilen evrak , ___ _ 
780 

! _ __ !_ Hıfzedilen evrak 

776 Encümende mevcut evrak 

Takrirler 

No. Hulasası 

4/33 Hakıkı Tarık B. (Giresun) - 60 istida üzerine Ar
zuhal encümenince ittihaz ohınan 388 numaralı ka
rarın Umumi Heyette müzakeresine dair 

• 

Muamelesi 

Encümendedir. 

{1} Bidayette, Alırnet Tevfik B. (J(ayseti) ı·eisliğe ve Münir B .. (Giresun) mazbata muhan·ir
liğine seçilmişler idisede, mııahharan Ahmet Tevfik B. riyasetten istifa etmekle Münir B. (Gire
sun) reis ve Nuı·i B. (Muğla) mazbata muharriri intihap edı'lmişlerdir. 
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BttTÇE ENC'UMENl 

lleis : Gümüsane 111 ebusıı II asan Fe h mi B. 
lleis vekai Istanbul » 
M az b ata muharri1•i : Komta » 
Katip : Tokat » 

Afyon K. Mebusu Ali B. Kayseri 
Aksaray » Ahmet Sü1·e1J111a » Kırklarel1: 
A nka·ra » Yahya Galip ·» K ırklarel1; 
Bıırsa » Dr. G'alip . » K on ya 
Çorum » Dr. Mııstafa » Kiitah1.ua 
Edirne » Saki1· · » 'J 

El " · 71 T ı · N.Z,ijde az1.z » n a.san atısın » 
Erzurum » Az·iz » s1:nop 
Gazi Antep » Ahmet Renızi » Sıvas 
G-iresıın » Kazım » Sıvas 
Isparta » Miike1Tem » Yozgat 

Azı: Rana » [1] 
Kemal Zaim » 
Sür-eyya T evfik » 

Mebusu Ahmet Hilmi B. 
» 
» 

-M emet N ahit 
Şevket 

» 
» 

» Kazım Hüsnü » 
» M ııhlis » 
» Faik » 
» R ecep Ziihtü » 
» Rasim » 
» Remzi » 
» Süle1nnan Bırrı » 

Encümen, 293 (208 layilıa, 23 teklif, 54 tezkcre, 8 takı·ir) işten 236 smı intaç etmiş ve mü
tebaki 57 evrak gelecek içtimaa kalmıştır. 

Layihll!lar 

No. Bulasası Muamelesi 

1/4 İnhisara tabi kaçak maddelerin ihbarİyelerinden 
bir kısmının peşin verilmesi hakkında . 25 - II - 1932 tarihinde müzakeresine 

m.ahal . olmadığı haklandaıki mazba
tasr krubul edilmiştir. 

1/18 Telgraf ve telefon kanunun& bazı maddeler ilave
sine dair 

1/21 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut cetvc- · · 

21- XII- 1931 tarihinde 1899,1990, 
1901 numaralı kanJln olarak ilmbul 
edilmiştir. 

lin tadiline dair 23 -V - 1932 tarihinde 1977 numa
ralı .kanun olara•k krubul edilmiştir. 

1j24 Tayinat ve yem kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 14- V~ 1932 tarihinde 1960 numa

ralı ıkanun <>larırk kalbul edilmiştir. 
1/30 Tahdidi sin kanununun 2 nci maddesine müzeyyel Encümendedir. 

{1 J Ali Rana B. (Istanbul) Gümrük ve inhisarla1· ve Muhlis B .. (Kütahya) Ziraat vekili tayi'l't 
olunmalaı·ına mebn.i Kazım Hiisnii B. (Konya) enciimen 1'eis vekilliğine getirilmiş, bu suretle açılan iki 
azalığa da, 5- III -1932 de, Sadettin Riza (lstıınbıü) 1.ıe Tıırgıd (Manisa) Beyler intihap edilmiş
lerdir. 



No. 

1/31 

1/62 

- ~4 

Hulasası 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 2 nci maddesine 
bir fıkra ila.vesi hakkında 

İhtira heratı kanununa bir madde tezyili hakkında 

Muamelesi 

12 - V - 11932 tarilıind·e · 1956 n uma· 
ralı ıkanun olara:k kaıbul edilmiştir. 

2 - IV c 1932 tariılıinde 1939 numa
ralı ıkanun olara:k kaıbul edilmiştir. 

1/69 Tahlisiye umum müdürlüğü müstalıdeminine veri-
lecek tayin ve elbise bedeli hakkında Encümendedir. 

1/72 Devlet davalar~r intaç eden avukat ve saireye ve
rilecek ücreti vekalet hakkındaki kanunun. 1 inci 
maddesine merbut cetvele bir fıkra ilavesine dair 10 -XII - 1931 tar1lıinde 1891 numa-

ralı rkanun olara:k kaıbul edilmiştir. 
1/73 1337 senesi Ha.zine hesabı katisi Encümen.dedir. 

1j7(i 1338 senesi Hazine hesabı katisi Encümeridedir. 
1/75 1339 senesi Hazine hesabı katisi Entıili:nendedir. 

1/79 Evkaf umum müdürlüğü memurlarının maaşatının 
tevlıit ve teadülü hakkında 29- XI- 1932 .tarihinde 672 numa

ralı karar olarak ka:bul edilmiştir. 
1/85 İpek böceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve 

satılması hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin 
tadiline dair 7 - V - 1932 tarihinde enciimen maz

ba~ası kaıbul edilmiştir. 

1/89 1341 senesi bütçe kanununun 33 üncü maddesinin 
tadili . 28 -XI- 1931 tarihinde 656 numa

ralı karar olarak ka:bul edilmiştir. 
1/90 Hariciye ve tktısat vekaletleri 1930 senesi bütçe-

lerinde 67 000 liralık müuakale yapılnra1>r hakkmda· 16 -Xl- 1931 tar1hinde 653 numa · 
rah karar olarak ka<bul edilmiştir; 

1/93 Artkara şehri imar müdürlüğünün memurları üc-

1/96 

1/98 

1/105 

1/108 

t,127 

retlerinin tevhit ve teadülü hakkında 29- XI- 1931 tarihinde 672 numa
ralı kararla tev.hideıı kabul edilmiş-

Seyrisefııin idaresi memurlarının ücretlerinin tev
hit ve teadülü' hakkında 

Konya o:vası sulama idaresinin memurları ücretle
rinin tevhit ve teadülü hakkında 

İspil'to ve ispirtolu içkiler inlıisa.rı umum mü
dürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü 

tir. 

}~ncümendedir. 

29' - XI - 19'32" tarihinde 672 numa
ralı kararla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

hakkında 29 - XI - 1932 tarihinde 672 numa
ralı kararla tevhiden ikabul edilmiş
tir. 

Tütün inhisarı umum müdürlüğü memurları üc
retlerin'İn tevhit ve teadi.i.lü hakkında 

lVIektum malların ihbarİyesi hakkında 

29 - XI - 1932 tarihiınde 672. numa
ralı karar· ola.raık kaJbul edilmiştir. 
26"- XII - 19'31 tarihinde· 1905. numa- · 
ralı kanun olarak kaıbul edilmiştimı 



No. 

1/ 140 

-85-
Bulasası 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 45 
inci maddesine tevfikan mal alınamış olan maaş 

Muamelesi 

sahiplerinin istihkaklarının sureti temini hakkında 7- IV -1932 tarihinde 1943 numa
ralı ıkanun olarak kaıbul edilmiştiı>. 

1/ 144 Taıbiiyct muamelatından alınacak harçlara dair ka-

1/ 152 

1/ 156 

1/ 157 

1/ 158 

1/ 159 

1/165 

1/166 

1/167 

1/168 

1/170 

1/172 

1/173 
1/174 

1/175 

1/176 

numm 8 inci maddesine bir fıkra ilavesi lıakkrnda 7- IV- 1932 tarihinde 1942 numa
ralı kanun olara:k kaıbul edilmiştir. 

4 haziran 1926 tarih ve 1490 numaralı kanun hük
münÜili temdidi hakkında 
Türkiyede himnet eden ecnebilerlc ailelerine mu
hassas maaşlarının iadeten tahsisi hakkında 
1932 senei maliyesi bütçe kanunu layihası 

Dahiliy{) vekaleti merkez teşkilat ve vazifel~ri hak-

Encümend~dir. 

Encümendedir. 
1932. senesi bütçesi kabul edildiğin
den müzakeresine mahal kalmamış
tır. 

kmdaki kai?-una müzeyyel Encümendedir. 
Manisada inşa.. edilecek Şinasi hastanesin~ muktazi 
malzeme, alat ve edevatm gümrük resminden istis-
nasrna dair 

Polis teşkilatı haldaııda 

6 mayıs 1929 tarih ve 1490 numaralı kanunla ih
racrna me~uniyet verilen ıbononun 314 164 liraya 

28 - XII - 1931 tarihinde 1907 muna.
rain kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
30 - VI - 1932 tarihinde 2049 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

iblağı hakkında Encüınendedir. 

Balye - Karaaydın şirketi narnma ithal olunacak 
gazolin gümrük resminden ve muamele vergi-
sinden muafiyeti hallinda 14- XII-1931 ·tarihinde 1895 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
E vkaf ıımum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
80 000 liralık münakale yapılması hakkında 10- XII .- 1931 tarihinde 1892 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Benebi nll~mlekct l rı· tle lı ı ılunan mcmurin ve mÜR· 
tahdemin muhassasatlarımn tesviye usulü hakkında 28- XII· 1931 tarihinde 1906 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu ic;kiler inhisarı idaresinin 1931 
senesi bütçesinde 87 000 liralık münakale yapıl-

ması hakkında ı 7 - II - ı931 tarihinde ı 97 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

Kazanç vergisi hakkında 
Milli. iktisadiyatı koruma vergisi ha:kkmda 

Milli Müclafaa vekalcti 1931 senesi karar büt<_:c
sincle 500 000 lir:ılrk ınünaka l e yapılmasına dair 

Tütün inhisarr umuım müdürlüğü 1932 ve ı933 

30 -XI - ı931 tarihinde 1890 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - XII . 1931 tarihinele 1896 numa
ralı kanunla tevhideukabul edilmiş
tir. 
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seneleri bütçesinden 500 000 liramn Milli Müda-
faa veka1eti deniz bütçesine nakli hakkında Encümendedir. 
Umum jandarma kumandanlığı 1931 senesi büt-
çesinde 18 000 liralık münakale yapılmasına dair 17- XII -1931 tariliinde 1896 numa

ralı kanunla tevhiden !kabul edilmiş
tir. 

Adiiye veka.leti 1931 senesi bütçesinde 34 000 li-
ralık münakale yapılması hakkında 17 -XII - 1931 tarihinde 1896 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

Gümrükler um11ın müdürlüğü 

sinde 45 000 liralık mürrakale 
1931 senesi bütçe
yapılmasma dair 

Maarif vekaleti 1931 senesi bütçesin~e 20 000 li-

17 -XII - 1931 tarihinde 1896 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmis-. . 
tir. 

ralılc münakale yapılması hakkında 17 -XII - 1931 tarihinde 1896 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilm iş
tir. 

Maarif vekaleti 1931 simesi bütçesinde 5 000 li-
ralık münakale yapılması hakkınd~ 17 -XII- 1931 tari!hinde 1896 numa

ralı kanunla tevhiden !kabul edilmiş

tir. 
Maliye vekaleti 1931 senesi. bütçesinde 136 400 li-
ralık münakale yapılması hakkında 17- XII- 1931 tari:hinde 18.96 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. , 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi hava bütçesin-
de 16 300 liralık münakale yapılmasma dair 17- XII -1931 tarihinde 1896 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

Milli Müda:faa veka..leti 1931 senesi kara ıbütçesiıı-

de 38 721 liralık münakale yapılmasma dair 17 -XII- 1931 tarihinde 1896 numa
ralı kanunla tevıhiden kabul edilmiş
tir. 

Evka:f umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanu-
nunun 5 inci maddesinin tashihine dair 24 -XII - 1931 tarihinde 1902 ımına

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Gümrükler 'UılilUm müdürlüğü 1931 senesi bütçe-
sinde 3 000 liralık ımünakale yapılmasma dair 7 - I- 1932 tarihinde 1924 numaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Şurayi devlet 1931 senesi bütçesinde 1 100 liralık 

' ımünakale yapılması hakkında 17- XII- 1931 tarihinde 1896 numa-

1931 senesi bütçe kanununa merbut (D) cetveline 
dahil zabitanm 1452 numaralı kanuna me11but 3 
numaralı cetvele nakline dair 

Evka:f umum müdürlüğü 1926 senesi bütçe kanu-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - I- 1932 tarihinde 1925 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 
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numuı 13 üncü maddesinin tadili hakkında Encümendedir. 
Hariciye, Nafıa ve Maliye veka.letleri 1931 senesi 
bütçelerinde 225 000 liralık müna,kale yapılmasına 
dair 24 - xn -1931 tar.ihinde 1903 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Hudut ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesi hakkında 16 -V- 1932 tarihinde 1966 nuına

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maliye vekil.leti 1931 senesi bütçesinde 21 300 li-
ralık mün81kale yapılmasma dair 24- XII- 1932 tari•hinde 1903 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 
T-emlik :kanununa · tevfikan verilen tapu senetleri 
harçlarının baıkiyıe taksitlerinin affi hakkında 7- IV- 1932 tarihinde 1949 numara h 

ıkantm olarak kabul edilmiştir. 
Tütün inhisarı umum müdürlüğü 1931 senesi büt-
çesinde 80 000 liralık münakale yapılmasına dair 24- XII- 1931 tarihinde 1904 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Evıkaf umum m'iidürlüğü 1931 senesi bütçe kanu
nuna merbut (D) cetvelinde bazı tadilat yapılma
sma dair 

Uüımükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesin
uc 300 000 liralık fcvkalade talısisat konulmasına 

dair 

Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesin-

4- I- 1931 tarihinde 1914 numaralı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

7- I- 1932 tarihinde 1924 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

de 4 370 liralık münakale yapılmasına dair 7- I- 1932 tarihinde 1924 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Maliye ve l\Iilli Müdafaa vckaletleri 1931 senesi büt-
ı;.esindc 4 500 liralık münakale yapılmasına dair 7- I- 1932 tarihinde 671 nuıınaralı 

:karar olarak kabul edilmiştir. 

24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanunu 
muaddil 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 18 inci madde
sinin tadiline dair 
Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
19 265 liralık münakale yapılmasına dair 

Gümrük kanununu muaddel 107 inci maddesinin 
tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü madde
sinin ilgasına dair 

Hava sınıfı mensuplarma verilecek zamaim ve taz
minat hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadİ-

7 - I- 1932 ·tarihinde 1917 numaralı 
kanun olarak ilmbul edilmiştir. 

Encümendedir. 

4- I- 1932 tariılıinde 915 numaralı 

kanun olarak :ka·bul edilmiştir. 

7 -IV - 1932 tarihinde 1940 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

line dair 29- VI- 1932 tarihinde 2047 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakültesinden 
ncşet edecek doktorlarm mecburi hizmetlerinin lağ-
vi hakkında 4 - VI- 1932 tarihinde 2000 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir 
madde tezyili hakkında 

Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin ta-

19 - V - 1932 tarihinde 1968 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

dili hakkında 7- I- 1932 tarihinde 1926 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiş~ir. 

Kaçakçılık hakkında 7- I- 1932 tarihinde 1918 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon uımum müdürlüğü 1931 sc
nesi bütçesinde 49 150 liralık münakalc yapılması
na dair 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti teşkiline dair 

Ziraat vckalcti teşkiline dair 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna Tiiüzeyyel ve Gümrükler umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçesine fevkalade tahsi-

7 - I - 1932 tariJıinde 1924 numaralı 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

29 - XII - 1931 tariılıinde 1909 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
29 -XII -1931 tarihinde 1910 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

sat konulmasına dair 29 -XII - 1931 tarihinde 1911 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatııun tevhit ve tcadüli.i 
hakkındaki kanuna müzeyyel ve İktısat yekaleti 
1931 senesi bütçesine :fevkalade tahsisat konulması-
na dair 29- XII -1931 tarihinde 1912 numa

ralı kanun olarak kabul edilımiştir. 

Adiiye vekaleti 1931 senesi bütçesine 229 525 lira
lık fevkalade tahsisat konulmasına dair 

Maliye vekalcti 1931 senesi bütçesine 400 000 lira
lık fevkalade tahsisat konulmasına . dair 

Harita umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 

7- I- 1932 tar~hinde 1919, 1922 
numaralı kanun olarak kabul edil
miştir. 

7 - I - 1932 tarihinde 1927 numarah 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 500 liralık münakale yapılması hakkında 19 - III - 1932 tarihinde 1934 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Estcrn telgraf kumpanyasile münakit 'mukavelena
mcnin feshile (İmperyal and international commu
nication limited) şil'ketile bir mukavele akti hak-
kında 16 - VI - 1932 tarihinde 2009 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Jandarma şoförlcrine verilccek ücret ve yevmiyeJer 
haklanda 7 - IV - 1932 tar.iliinde 1941 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir_ 
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l\liUi Miidafaa vekiiletilc uınuın jandarma kuınan

danlığr 1931 senesi bütçelerinde 32 121 li ralık mii
nakale yapılması hakkında 

Pansiyon kanununun 6 mcı maddesine bir fıkra 

Muameles i 

19- III- 1932 tarihinde 1934 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tezyili hakkında ll- VI- 1932 taİ·ihiııdc 2005 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir .. 
Posta, t elgraf \-c telefon mcrkeı i miidiir ve başınc

murlarma idareyc ınuhtas binalarJa ü cretsiz ilm-

ın etleri hakkmda 21- IV- 1932 tarihinde 1949 numa

ralı kanun olarak kabnl edilmiştir. 

Scfcrdc bulunduklan esnada bahriyc zabitamna 
ta ıım i ye verilmesi lıakkıııda ki kımuna müzcyycl 

1710 nwnı ara lr kanunun 7 imi maddesin i muaddil 

l\Iilll. 1Iiülafaa n :kiildi 1931 sen esi kara lıiit çesindc 

5 000 liralık ınüııakal c yapılm ası hakkında 

25- VI - 1932 tarihiııdc 2022 ııurruı

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
14- V- 1_932 tarihinde 1962 numaralı 
kannn olarak lmbul edilmiştir. 

19 -III- 1932 tarilllinde 1934 nu
maralı ıka nunla tevhiden kabul eclil

ıniştir. 

1/ 241. Bamt inlıi san idıırE'siııiıı 1032 senı:si büt~_;cs i hak-

1/ 2±:2 

1/ 243 
l / 244 

1/ :?,46 

l /247 

1/ 248 

ı / 24!) 

:l. / 250 

kında J 932 seıı csi bütçesi k abul edildiğin
den ıniiza.keresine malıtti kalma
mıştır. 

Baş\·ekalct ve ~fı ı·ayi dcYlct 1931 sen esi büt ı,: elerin

dc 8 500 liralık ınüna-kalc yapılm ası hakkıııda 

Dahiliye mcmnrl armın talı idi sinlerine ılair 

J•Jvkaf nınum müdürJiiğii 1932 sen esi bütçesi hak
kında 

İspirto Ye ispirtolu ü:kiler in h isa n icla res inin 1932 
S<' ıı es i bi.l:tçcsi h akkıııda 

19 - III - 1932 ta6hinde 1934 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

Encü.mendedir. 

12- V- J 932 tariıhi ııd c 1957 ııuıııa 

rah kanun olarak kabul cclihni~1 ir. 

1932 seıı rsi bütçesi ka bul edildiği u
dan müzakeresine ımı:hal .Juıhna

mıştır. 

istön b ul JJıırülfüııunu 1932 sl·ı ıeı-; i lıiit .(: esi hakkınıla 29-V-1932 tarihinde J99J. ınıına-

S l',n ·isefa in idaresi 1!) ~!2 sc ııı·si hüh:l's i ha klwHln 

~ ' ı ı ı i n lı isan u nı um nıüllürl ii ğ· ü 1932 senesi hüt

<;esi hakkında 

'l'ütüıı i ııJıisan idaresinin 1932 scııesi biit t.;csi hak

kında 

ral ı kanı ın olarak kabul edilnüşt ir. 

30- \ - 19:32 tariılıinde 1998 ııuına

ra lı kanıııı olarak kabul ~d iLmişi ir. 

1932 scııesi ·hiitt.;esi k; ı~JLıl edildiğin

den müzakeresine ınalıal kalma

mıştır. 

1932 senesi 1biitçesi :ka:bul edileliğin

den müzalı: eresine mahal kalma

mıştır. 

1/ 251 , AJıl~am şclıri Imar nı iiJüelüğii 1932 seue:-;i bütçesi 
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hakkında 

Dev let demiryolları ve limanlan işletme umuın mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesi hakkrnda 

Konya O'Vasr sulama idaresinin 1932 senesi bütc,;csi 
hakkrııda 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 senesi bütı;csi 

Muamelesi 

' 28 -V- 1932 tarihinde 1986 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

23- V- 1932 tarihinde 1978 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 -V - 1932 tari'lıinde 1981 nurna
ralı kamın olarak kabul edilııniştir. 

haklanda 19 - V - 1932 tarihinde 1969 'numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1932 seııesı bütgesi 
haklun da 

Nafra vekaleti 1932 senesi bütçesinde 3 000 liralık 

mürrakale yapılması hakıkında 

Tahlisiye idaresinin teşkilat ve vezaifi haklundaki 

1932 senesi bütçesi kalbul ed•i1diğin

den müzakeresine mahal lmlma- . 
m~ştır. 

19 - III - 1932 tarihinde 1934 nurna
rali kanunla tevhiden kabul edilm i ~.;

tir. 

kanunun muaddel (3 ) üncü maddesinin otadiline dair 7- V- 1932 tarihinde 1955 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Milll Müdafaa vekaleti 1931 senesi deniz büt~esindc 
230 700 liralık mi:inakale yapılması hakkında 19- III- 1932 tarihinde 1934 numa

ralı kanunla tevhiden -kabul edilmiş
tir. 

Devlet tarafınuan idare oluuan inhisar ımemıurlul'I 

haklun da 

Bazı devairin 1931 senesi bütçelerinde 606 645 lira
lık münakale yapılması ha k kıııda 

İstanbul Darülfi.inununun ıu::n senesi lıüL~esin ,; 

24- III- 1932 tarihinde 1935 numa
Talr kanun olarak kabul ediLmiştir. 

19- III- 1932 tarihinde 1934 nurna
nılı kanun olarak ka bul edi1mi~i.i ı· . 

merbut (C) cetvelinde tadil iit yapılması hakkında 17- III- 1932 tarihinde 1932 numa
ralı kanun olarak kabul edilmi~tiı· . 

. Ankara şehri İınar müdürlüğünün 1931 ııeııesi büt-
çesinde münakale yapılması hakkrnd1:1 31 -III- 1932 tarihinde 1937 ınuna

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

D eY let clemiryullarr işleLıııe tııııuııı müd iirl üğüııüu 
1931 senesi bütçe kanununa miizeyycl 14- V- 1932 ·tarihinde 1963 muııa

rah kanun olarak kabul edilmiştir. 
Devlet memurları maaşatmlll teYlıit ve tcaclülü lın .k

kındaki kanuna ıınerbnt 2 ınımaralı cctYelin t;ıdi

line dair 

18 haziran 1927 tarih Ye 1089 numaralı kaıınnuıı 

29 -V- 1932 tarihinde 1992 mtıım · 

ralr kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

tadili haklanda Eneiimendedir. 
22 nisan 1341 tarih ve 659 ıınınaralr knnıtnn ıni.i-
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25 - I- 1932 tarihinde 2022 numa
ralı kanun olarak kabul edilıni, tir. 

1/269 Jandarma umum kumandanlığı 1931 s;);ı .:;i bütçe-

1/270 

1/271 

1/272 

1/273 

1/274 

1/275 

1/276 

1/2 o 

1/282 

1/2 6 

1/2 7 

1/289 

1/290 

sinde 360 000 } .iralık münakale yapılması hakh.ında 31-lli- 1932 tarihinde 1938 numa
ralı kanun olarak kabul cdilıniştir. 

A kcri fabrikalar . M. 1932 senesi bütçesine 50 000 
liralık tahsi at konulma ı haklanda 

Diyanet işleri riyasetinin 1931 enesi bi.itçcsindr 

18 -VI- 1932 tarihinde 2013 numa
ralı kanun olarak kabul cdilıniştir. 

500 liralık münakale yapılmasına dair ll- IV- 1932 tarihinde 1946 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

'üm rüklcr U. M. 1931 senesi bütçesinde 2 743 li
ralrk münakalc yapılması hakkında 

Maarif vekaleti 1931 senesi bütçesine merbut vcsa-

11 -IV- 1932 tarihinde 1946 numa
ralı kanunla tevhiden kabul eJi l
miştir. 

iti nakliye kadrosıımun tadili haklanda 2- -1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanun .olarak kabul edilmiş-tir. 

Maliye vekaleti 1931 senesi bütçesinde 5 000 liı·a-

lık mürrakale yapılma ı hakkmda 2- V- 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanunla tevhideıı kabul edilmiştir. 

Maliye ve Na:fra vekaletleri 1931 senesi bütçelerin-
de 127 000 liralrk münakale yapılması lıakkrnda 5- V -1932 tarihinde 1953 mımaralı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Malulini askeriycye verilecek müka:fatı naktiyeniıı 

Di.iyunu umumiy-e bütçesinden tesviye. i hakkrnda. 14- V- 1932 tarihinde 1964 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

'l'akas komisyonu teşkili haklunıla 29 -V- 1932 taribinde 1993 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Sanayi la'edi bankası teşkiline dair 7 -VII - 1932 tarihinde 2064 numa
ralı kanun olarak kabul e 1ilmiştir. 

Evkaf umuın ımüdürlüğü 1931 sE'nesi ıbütı,;t>sindc 

9 000 liralık rolinakale yapılınası haldaııda 5 -V- 1932 tarihinde 1952 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısat vekaleti 1931 senesi bütçesinde 27 000 liı·a-
J.ık münakale yapılması hakkmda 11 - 1 V - 1932 tarihinde 1946 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 
Askeri memurlar hakkındaki kanunun baZI madde
lerinin tadiline dair 

Hariciye vekaleti 1931 senesi bütçesinde 18 400 

25- VI -1932 tarihinde 2016 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

liralık münakale yapılması hakkında 11- IV- 1932 tarihinde 1946 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 
Hariciye veld.leti ile jandarma umum kumandan
lığı 1931 senesi bütçelerinde 25 000 liralık müna-
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kale yapılması •hakkrnda 

Hazineden taksitıc mal satm alınış olanlarm taksit 

Muamelesi 

11 -IV- 1932 tarihinde 1946 numa
ralı kanunla tevhiden kabul ediLmiş

tir. 

b('dellcrinin teeili hakkrndaki kanuna miize~'yel 27- VI- 1932 tarihinde 2033 numa-

Hudut v.c sahiller sıhhat ttmttm rmüdürlüğü 1931 
srnesi bütçe kannniJ.c sarfma mezuniyet Yerilen 

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

600 OÖO Jiraııın 725 000 liraya iblağr hakkın 1a 2- V· 1932 tarihinde 1950 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısat vekaleti 1931 senesi bütı;:esine 5 120 lirahk 
munzam tahsisaıt konulması hakkında 

Ordu zahitan heyetine mahsus terfi kanununun 1inri 
,.c lG ıneı maddelerine birer fıkra Havesine dair 

~ıhhat ve iC<tima[ mnavenet vek<llcti 1931 senesi 
bütçesinde R 000 liralrk münııkalc yap ılm a~n hak. 
krnda 

'l'ııpıı sicilli nııılı <ıfııza kşkil~1 rıııı dııiı· 

Axkı • ı·lik nıiikt:'lll'fiyl'1 i kaııuıııııııııı lOG \' <' !()(i nı · ı 

nıııddnl c ı·iııin tmlili lıalduııı1ıı 

l·;vkaf' umunı müdiü-li:iğii lfl31 senesi bütçes inde 
10 000 liı·alık ınünnkııl e yapılmnsnıa ilair 

1 ktHıadl lıuhı·an vr ı ·gis i bı n ıııııma m i:izı'yyrl kan un 
Wyihası hakıkııda , 

Konya ovası sulama. ida resinin teşkilfıt ve vaza ifi 
haklunda·ki kannnıın tadilinc dair 

l\[cnafii umumiycye miHcallik imıtiyazat kantınu

nun bazı maddelerinin ilgası haklanda 

Milli Müda:faa ve'l,aleti 1931 ,o;;enesi bütçesinde 
380 230 lir·alıık nıiinakale yapılması hııkkında 

2 - V - 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanunla tevhiden kaıhul edi1miştir. 

25 -VI - 1932 tariıhlnde 2018 nurna
rali kantın olarak kabul edilmiştir. 

.11 -IV - 1932 tarihinele 1946 numa
ralı kanunla .tevlhiden knibul edilmiş
tir. 
26- VI- 1932 tarih inde 20Ui numa
ralı kanun olarak kabnl etlilmiı:;tiı:. 

' 
12- V- 1932 tadhiııd e 1951:l nunıa-
ralr kanun ularak kahu]. edilmiştir. 

5 - V - 1932 tariflinele 1 952 mımıı nılr 
kannnla tehviden kahnl edilmiştir. 

29- V- 1932 tariJıinde 1994,1995,1996 
numaralı kanun olarak ıkabul edil
miştir. 

21 -V - 1932 tarihinde 1971 numa
ralı kanunla teV'hiden kaıbul edilmiş

tir. 

25 -V I- 1932 tariılıinde 2025 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2- V- 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanunla tevhiden l\aıbul edilmiştir. 

1/ 30, Milli Müdafaa vckaleti 1931 senesi bütçesinde 

1/ 309 

l 400 liralık münakele yapılma sına dair 2- V- 1932 tari:hincle 1951 numaralı 
kanunla tev;hi.den kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi kanununun 5 inci maddesine bie 
:fıkra ithesine dair Eneümendedir. 



No. 

1/ 311 

1/ 312 

1/ 313 

1/ 314 

1/ 31 5 

1/ 316 
1/ 317 

l / 320 

ı ;~u6 

1/3:67 

1/32R 

1/ 329 

1/ 330 

1/ 331 

J j 332 

1/ 333 

1/ 336 
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Hulasası 

M\ıvakkat mnvazene vergisi hakkında 

· Nakliyat v ergisi hakkında 

Sıhhat ve İçtimai l\!Iuavcnct vekalct.i 1931 senesi 
bütçesine :78 469 lira 45 kuruşluk tahsisat veril-

Muamelesi 

26- V- 1932 .tarihinde 1980 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
25- VI -1932 .tarihinde 2029,2030 
numaralı kanun olarak kalbul edil 
miştir. 

ınesine dair 2 - V - 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanunla tevıhiden kalbul edilmiutir. 

Tapu harçları kammuna ınüzeyycl 

'l'iitün inhisarr 1931 seııesi biitçesindL' 55 000 lira-

18- YI- 1932 tariılıinde 2010 numa
ralı kanun olarak kabul ediJm iştir-. 

lık ınünakal c yapılmasına daiı' 21- V- 1932 tar~hinde 1975 nurna
rali kanun olarak kabul edilmiştir 

'Ndi ziraaıt mektcpleri mnallimleri hakkında Enciimendedir. 
1932 'scnesi büt ı;esi hakkında yeniden tanzim olunan 
kanun ı;tiyhasr 

Mill! Müdafaa vekalet i 1931 senesi deniz bütçesinde 
75 823 J iralık mü na ka le yapılmasma d ::ı ir 

Ankarada in şa edil ecek veldi.Jet ve eleyair biııalarilr 
nıeınuriıı np<v·tmıanlrın h::ıkkmdaki kaınmun 1 inci 

26 - VI - 1932 tarihinde 2031 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - V - 1932 tarihinde 1954 mmıa

ralı kanun olarak kabul e dilmiştir. 

maddesinin tadiliıı e daiı· E.ıı cümc ııdedir. 

A..c;ke1·i fabrikalar umııın müdürlüğü 1931 senesi 
lıil1~l',iııfl.c• 1!) 7GO liı·nlık ıniinı:ıknk yapıl .ınmmıa 

ılıı i ı · 

J\sl;t•ri ve mülki tekaüt kanununun 53 ün cü madde-

:14- V- 1932 tııri;hindc J 964 numa
ralı kanunla tevıhidcn knıhul edilmiş

tir. 

s inin 1 inci fıkrasının tadili Encümendedir. 
Askerlik mükellefiyet.i kanununun lll inci maddr-
sine bir fıkra ililvcsüıc dair 

Dahiliye vekiıleti J 931 senesi bi.iıtçesinde ll 100 

29 -V - 1932 tari'lıinde 1988 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

liralık münaka.le yapılmasma dair 14- V- 1932 tariılıinde 1964 numa
ralı kanun olarak kabul edi1rniştir. 

Devlet memurları maaşa.tırun tevhiıt v·e teadülü 
hakkmd::ıq'i kanuna mi.i.zeyyel ll- VI - 1932 ,tarihinde 2006 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Emniyet işleri umuın müdürlüğü 1931 senesi büt-
çesinde 15 000 limlık münakale yapılması hakkında 14- V- 1932 tarihinde 1964 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Gümrükler nınnın müdürliiğii 1931 senesi bütçe-
sinele 1 O 000 lira lık ınünakale yapılınasma dair 14- V- 1932 tarihinde 1964 numa

ralı kanun olarak kabul edilmi ştir. 

Karn , deniz ve hava kuvvetlerinde müstahdem bu
lunan onbaşr ve efr::ıdrn maaşları halcıkmda Encütnended.ir. 



No. 

1/337 

1/338 

1/339 

1/340 

1/341 

1/342 

1/343 

1 /34!ı 

1/346 

1/347 

1/34 

1/349 

1/351 

1/352 

1/356 

1/357 
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Hulasası Muamelesi. 

Hayvan küçük sıhhi.yc uncmnrlınma veri l0cek ~'cm 

bedeJ.Ieri hakkında Encümendedir. 
Maarif vekaleti 1931 senesi bütçesinde 20 600 li-
ra lık mürrakal e yapılmasma d:ıir 

Maarif vekaleti 1931 senesi ·bütçesinde 1 500 li
ralık mürrakale yapılmasına dair 

lll[aliye vek5Jeti 1931 senesi bütçesinde 2 500 lira-

14- V -1922 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

14- V- 1922 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul eclilmiştir. 

lık murrakale yapılmasına dair 14- V -1932 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmi, tir. 

)llilll lVIüJafaa vekaleti kara kısmı 1931 bütç<'sin
dc 7 214 lirahk mürrakale yapılmasına dair 

Milli M~dafaa veldlet i 1931 senesi kara bütç;csin-

14- V -1922 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhideı: k:--.bnl edilıniştir. 

de 5 000 liralık münakale yapılınasma dair 14- V- 1922 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul eclilmiştir. 

l\li!Ji lVlüdafaa vekalet.i 1931 senesi ıkaı·a bütçesin-
de 36 426 lira l.ık münakalc yapılmasma dair 14- V -1922 tarihinde 1964 numaralı 

kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

Posta, tclg-nıf ve tl'lefon nmum müdürlüğü Hl31 
sPıı es i bütçesinde 12 GOO liralık mürrakal e yapıl

ınasııı ft dair 

'J'a pu ve kada st ro nınnın müdürlüğü 1931 senesi 

14 - V- 1922 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul eclilıniştir. 

bütçesinde 3 ROO liralık münakale yapılmasma dair 14- V -1922 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

'l'uz iııhisan umum müJüdüğü 1931 senesi bütçc-
~;inde 32 000 liralık münakalc yapılmasma dair 19- V- 1932 tarihinde 1970 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
İn hisariann tevhidi haklanda 29- V- 1932 tarihinde 1989 numa

ralı kanun olaraık kabul edilmiştir. 

İkı ısat vckıllcti 1931 senesi büt~esinde 22 000 li
ralık münalmlc yapılmasına dair 

Ev.\caf uınum müdürlüğünce istihdam edilecek avn
katlar haklundaki kanunun 1 inci maddesinin ta
diline dair 

.Riyascti Ciimhıır orkeO{trası lıakkmda 

Bal'u.t ve mevaddı infila,lciye, i pirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve tütün inhisarı idarelerinin 1932 
senesi bütçeleri hakkrııda yeniden tanzim kılman 
kanun layillaları 

Yüksek mühendis ın0J<tebinin 1982 senesi bütçesi 

14 -V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

25 -VI - 1932 tarihinde 2021 numa
ralı kanun olar·ak kabul edilmiştir. 

26 -V- 1932, 28 - V- 1932 tarihinde 
1982,1983,1984,1985 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/366 

1/367 

1/368 

1/369 

1/371 

1/372 

1/373 

1/ ill-1: 

1/ 31G 

1/ 377 

1/ 37!) 

Jj ö o 

1,1381 
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Hulasasr 

hakkında yeniden taıuim kılman kanun liiyihasr 

İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi büt~esiııd~ 

Muarmelesi 

28 -V - 1932 tarihinde 1987 nurna
rali kanun olara-k kabul edilmiştir. 

230 lirairk ınünakale yapılmasma dair 29- V- 1932 tarihinde 1990 nurna
rali kanun olara•k krubul edilmiştir. 

Ka.ti ticaret muahedeleri akti i ç iı:ı müzakerey.e baş
lanmış veya başlanacak Devletlerle muvakkat iti-
laflar aktine dair kanunun ta.dili haklanda 30- V- 1932 tarihinde 1997 numa

ralı kanun olarale kabul edilmiştir . 

Maliye w kaleti 1931 senesi bütçesinde 793 000 li
ralık mnnzam ve fevkaladc tahsisat konul ması hak
kında 

, 
ll mart 1336 tarihinden itibaren 1stanbul .Hüktl
metince aktedilen bitcümle ınukavel at, uhudat ve 
sairenin keenlemyckiin add i hakkmda•ki kaınına bir 

29 -V- 1932 tarihinde 1990 nurna
rali kanun olarak kabul edilmiştir. 

madde tezyili hakkmda 25 - VI- 1932 ıtariıhinde 2026 numa-
rali kanun olarak k abul edilmiştir. 

Van gölü işletme idaresinin mülluuk büıtçe il e ida -
resi haklanda 28- VI- 1932 tarihinde 2046 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1932 senesi haziran ayma mahsus muvakkat bütçe 
hakkında 26- V - 1932 tarihinde 1979 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Kanunu mahsuslarrna tevfikan kurulmu olanlar
dan maada Devlet sermaycsile tesis edHmiş ve edi
lecek fabrikalarm ve Devlet iştiraklerinin ve ku
rulma r müsaadeye tabi veya mnkaveleye ıbağlı o)an 
fabrikaların sureti idaresi ve Devlet sanayi ofisi 
teı:-ki li hakşkında 3- VII- 1932 tarihinde 2058 nunıa-

' 
Koııya oYasr sulamu idaresinin Maliye vekfıl ctinin 

kefalet il' aktede<'q!i isti·kroz hakkında 

Türk gemi kurtarma anon im şirketi teşkili hak
kında 

Türk posta vap urc nluğu anonim şirketi teşkili hak-

ralı kanun olarak k a-bul edilmiştir. 

25- VI- 1932 tarihİ11de encümen 
mazba.tası k·a,bul edilmiştir. 

9- VII- 1932 tarihinde 2070 mnna
ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıkmda ı:l- VII -1932 tariılıinde 2068 numa
ralı · kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat bankası haldundaki kanuna müzeyyel 1697 
numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadilin e Y C 

3 ii.ncü maddesinin ilgasına dair 

l\lilll 1\lüdafaa vckalet i 1931 senesi kara bütçesinde 
4-!2 924 l iralık münakale yapılınasma dair 

Dcd et. nı,emurlan maıaşatnun tevhit ye teadülüne 

• 

27 - VI - 1932 tarihinde 2036 nullla
ra.lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 -V- 1932 tarihinde 1999 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 382 

1/ 383 

1/ 384 

] / 385 

1/390 

1/391 

1/393 

J /39:1: 

1/396 

1/397 

1/398 

1/ J02 

1/403 
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Hulasası 

dair kanuna bir madde tezyili hakkında 

.Askeri fabrikalar nınnın müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 3 670 liralık ınünakale yapılmasma dair 

İstanbul Dal'ülfünunurıuıı 1931 senesi bütçesinele 

Muamelesi 

ll- VI- 1932 taı·ihöinde 2006 numa
ralı kanunla tevrlıiden kalbul edil
miştir. 

30- V- 1932 t-ariJhinde 1999 numa
ralı kanun tevhiden ka'bul edil
miştir. 

10 968 liralık münakale yapdına ına dair Eııcümendedir. 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilat Ye yazifeleri lıak -

kırtdwki kanunun 5 üwi ve 13 üncü maddelerinin 
tacliliııe dair 30- VI -1932 tariılıinde 2050 numa

ralı •kanun olaraılr kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümlıuriyeti merkez bankası kamnnmun 
bazr maddelerinin tadili hakkrnda 7- VII- 1932 tai'i.hinde 2062 numa

ralı •kanun olaralk kalbul edilmiştir·. 

Temyiz mahkemesi 
memurlan maaşa1ııırn 
kammlara müz yyel 

teşkilatının tevsii ve Devlet 
teYhit Ye tcadülü hakkındaki 

Çay, ı:;eker ve kahve ithalinin bir elden idaresi 

25- VI- 1932 tarihinde 2019,2020 
numaralı kanun olara k ka'bul edil
miştir. 

haklanda 2- VU- 1932 tar~hinde 2054 numa
ralı kanun olaralk kabul edilmiştir. 

Devlet mcnuularr maaşatmın tcvhit ve teadülü 
hal"kındaki kanıma meı·but cetvelde tadllat yapıl
masma dair 
Devlet mcmnrlıırr maaşatnun tevhit ve tcadülü 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin soıı iıknı-

Encümendedir. 

sinin tadiliı ı e dair 28- VI- 1932 tarihinde 2041 numa
ralı kanun ·olaraJk ka1bul edilmiş t ir. 

Evkaf nınnın müdürlüğünce hazı inşaat ı<;ııı 

~00 000 liraya kadar tiıa.hhüdat icrasına clııiı· 27- VI- 1932 tarihiııcle 2037 ııunıa
ralı lmmm olaralk k abul cclilnıi ştjr. 

Brkaf uınuın müdürlüğü J 9:l6 senesi •biitçc kanuıııı-
ııım 4, G inci maddelerinin 1acliline dair Bııcliınendeclir. 

Bvk::ıf Utlllllll müdürlüğü abidatt.aıı olan bazı asn-
1'111 tanıiı·i i1:iıı 40 000 li nılık tahsisat v(•t·ilıııl•sin u 

dair 
Hakfn·.i vililyl'ti ıı c tiilıi şcıııılinan kazasrııııı ııalıiy · 
halin e ifrıığil e ~l!llt-;i \'ili'iyctiııe tfıbi . 'olhaıı ııamil e 

bir kaza teşkilin e dair 

:;\ r aaıif teşkilfttllla da ir lwıınııuıı ll iıı t i maddesi 
hükmünü iki sene teci L eden 1707 numaralı ka.mı-

Enciinteııdedir. 

28- VI- 1!)32 tarihinde 204:2 ııunıiı

ralr kanun olarak kabul edilmi ~tir. 

nun 2 sene temdiCLi hakkında Encümendedir. 
Nalıiye ınüdürle l'inin hayvan yem .bedcllel'inin il-
gasma dair Encümendedir. 



No. 

1/404; 

1/ 406 

1/408 

1/ 409 

1/ 413 

1/ 415 

Jj .UG 

1/ 419 
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Hulasası 

Son Yemen valisi Mahmut Nedim Beyle UergüK.Iü 
Rasıh ve gsat Emin Beylere ga.Fimeııkul mal ve
rilmesi hakkında 

Y eniden tam teşekküllü 50 ııahi ye te..~ili hakkm
daki kanunun tatbikının iki ;;eııc tl•hirine dair 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri ımemurlarr kanu
nunun 3 üncü maddesinin tacliline dair kanun W
yilıasile alakacla ı · eliğer kanuJ1larcla yapılacak ilax:; 
ve tacliller haklanda 2 lata kanun layilıasr (Uiyi
lıanın 2 si Hükümet tarafmclan geri a lııımrştır ) 

İşgale uğrayan bazı inahallerde vnkubulmuş olan 
tasan.uf muameleleri hakkında yapıla ca k mu arne
leye dair 

Hükuınetçe Ziraat bankasına ınubayaa ett iı·il ecC'k 

Muamelesi 

28- VI - 1932 tari·hinde 2043 numa
ralı · kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendeclir. 

E ncü meııcleclir. 

3- VII- 1932 taribinde 2057 numa
ralı kanun •olara:k kabul edilmiştir. 

ıbuğday hakkında 3 - VII - 1932 tarihinde 2056 numa

Yüksek ziraat ve bay ta ı- ınektepleri hakkında 

.l\'lcııkul kıymetler ve kaınbi:yo ·Lorsaları •hakkındaki 

ralı kanun olaraik kabul edilmiştir. 
6- VII- 1932 tarihinele 2063 numa
ralı ;kanun olaraik kabul edilmiştir . 

kanuna müzeyyel 3 -VII- 1 932 tarihinele 2059 numa
ralr kanun olaraik kabul edilmiştir. 

'!'ürkiye - Fransa ticaret mukaveles in e ım~ı-but (A) 
cetvelinin taclili hakkında 7- VII -1932 tar·ihinde 2065 numa

ralı kanun ol araık kabul edilmiştir. 

Teklifler 

·2/ 2 Yoıgat (:5. Sırrı B. ) - 'l'iftik kcc,;il erind eıı alman 
YC'rg in in ta eliline d ai ı.· Hi-XI-Hl31 taı·i ·hinde salıibi t;ıra

fıııclıı n gC'ı·i almmış.trı·. 

2/ G Kouya (Tevfik F'ikı:l't B. ) - Kotı,Y(.ı ovm;ı sulaımı. 

idaresinin teşkilat \'C veza,ifi Jıakkuıdaki kanunun 
1 inci maddesinin 1adilinc dair 

2/11 C(•IH'libueket ( Naei Pş. ) - Esbul' J\.Mlıküy bele
lliyı~ ınücli.irii Kemal B(•ye C'mlı}k n• aı·azi nı-ilme-

21 -V - 1932 tarihinde 1971 . nuuıa
ı-ıılr kanunla tevhiden kabul cdil

ııı işt i ı· . 

si Iıakkmda 21- V. 1932 taribinde reddi1uıiştiı·. 

2/ 1 G Samsun ( Elıtem B. ve 3 arkadaşı ) - Saııısnııa ge
len C:a7.i Hazretlerin in heykellerinin gümrük rcs-
miııden ve muamele vergisinden muafiyeti hak

lunda 

2/18 Tekirdağ (Ccmil B. ) - 160G numara l ı J,amına mü-

28- XII- 1931 tarihinde 1908 numa
ralı kanun olara:k k abul edilmiştir . 

zeyyel Enciiıncncledir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

2/ 19 İzmir (Halil B.) - Gümrük tahfeiji kanununa ınü-
zeyycl Encüınendedir. 

2/ 22 Isparta· (Kemal Tm·aıı ve Malatya Mahmut r edim 
Beyler ) - Askeri ve mülki tekaüt kanununun 55 
inci maddesine bazr fı kralar ilavesine dair Encümendedir. 

2/24 Jr-mir (ICamil B. ye 3 ar ka d aşı) - Gazi Hazret] eri
nin İzmire gelen heykellerinin gümrük resminden 

2/ 25 o 

ve muamele VeTgisinden muafiyeıtine dair 4- I- 1932 tarihinde 1916 numaralı 
kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

Gümüşane (H. ] ehmi B. ) - Gümrük tarife kanu-
nuııuıı28 iırıci maddesinin dıeğişıtirilmeısine dair 7 -I- 1932 tariılıinde 1926 numaralı 

kanunla tevJıideu kabul edilmif?tir. 

2/ 27 (İdare heyeti ) - B. M. M. 1931 senesi lıütçesine 

2 450 liralrk ıta•hsisat konulmasına dair 19 -Ili- 1932 tarihindeldare amirli
ği tarafından geri almmıştrr. 

2/28 (İdare heyeti ) - B. M. M. 1931 sıeııesi bütçesine 
325 000 ·l'iralrk tahsisat konulması hakıkrnda 19- III- 1932 tarihinde 1934 nunıa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

2/31 ( İdare heyeti ) - B. M. M. 1931 senesi bütçesinde 
3 500 liralık münakale yapılması hak.kmda ll- IV -1932 tarihinde 1946 muna

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

2/33 ( İdare heyeti) - Riyaseti Cüıı:nlıur 1931 serı,esi büt-
çesinde ı 500 li ralık münakal c yapılınası haktınnda 11 -IV- 1932 tarihinde 1946 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

2/34 ( İdare heyeti) - B. :NJ. M. J 93ı senesi büıtçesinde 
ı89 600 liralık müıuukale yapılması hakkında 

2/35 ( İdare heyeti) - B. M. M ı931 senesi bütçesinde 

2/37 

500 liralık miinakale yapilına:-;r hakkmda 

Kastamonu (EL Fehmi 13. ) - Güın rük tarifesinin 
ı 4 iincü maddesinin tadiline dair 

2/38 ( İacl ere heyeti ) - Divanı rrıuhasebat 193ı senesi 

ll -IV - ı932 tarihinde 1945 numa-
ralr kanun olarark ka:hnl edilmiştir. 

11 - IV - 1932 t arihinde ı946 numa
ralı kanunla tevhiden kabul rdilıniş
.tir. 

7- VII- ı932 tarHünde 2066 numa
ralı kanun olaral" kabul edilmiştir. 

bütçesinde 2 897 liralık miinakale yaı_ıılrrıasına dair .14- V- ı932 tarihinde ı964 mımaralt 
kanunla tcvhiden kabul edilmiştir. 

2/39 ( İdal'e lıeyuti ) - B. i\1. 7\L ı93J bütı;csiml e 2 060 li
ralık münaknlc yapılınasına dair 

2j4ı Konya ( KH~ını HLümü B. ) -Bina Y rgisi kamuıuııa 

21 -V- 1932 Larihiııdc 1974 ı ı uma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

bir madde tezyili hakimıda 26- VI- ı932 tarihinde 977 numaı·alr 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

:2; 4:3 Biitc,:e e ncüıııeıü - 1932 senesi nıuvazenri umumiye 
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kmıunumın 10 uncu maddesi Jınklunda 

2/44 Aksaray (Bcsim Atalay B ve 18 arkada:;ı ) - Saman
pazarı - Hamamönü yolunun açılmasma dair 

2/46 Gümüşane (H. Fehmi B. ) - 1932 mall senesi muva
zenei unıumiye kanununa mcrbnt (M ) cetveline bir 

Muamelesi 

25- VI -1932 tarihinde 2027 numa
ralı kanun olaraık kabul edilmiştir. 

27- VI- 1932 tarihinele 2032 numa
rnlr kanun -olarak kabul edilmiştir. 

kayit ilavesi hakkında 7- VU- 1932 tarihinele 2067 numa
ralı ıkanun {)larak kabul edilmiştir. 

2/ 47 (İdare heyeti ) - Mubasebei umnnıiye .kamtnunnn 
83 üneü madd esine bir frkra iHtvesinc dair 2- VII- 1932 tarihinde 2069 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

3/5 Maarif vergisi :kanununun 5 inci maddesinin tcf-
siri haklernda Başveka.let tczkercsi 1- V -1932 tarihinde 709- numaralı 

karar olaral\: kabul edilmiştir. 

3/ 11 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ııcr madd esi
nin tefsiri lıa ·kkmda Başvokalct tczkercsi 

3/12 C:üııırük tarifesi kaııuııunun 17, 25 inci nıacldde-

23 -V - 1932 tarihinde 1977 nuırnarah 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

rınııı tefsirin<' dair Başvekal€t t€zkcı-csi 24- XII- 1931 tarillinde 661 numa· 
ı·alr karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ H Milll Hükılı11ct bütı:;el eı-ine ıııüt eallik borçlarm ka
yitlerine ve müddeti muayyenrsi zarfında müraca
at etnıcyetlerin aliikalarnım suJmtuna dair kann-
nun tcfsiri hakkında BaşvckiHrt tezkercsi Encümencledir. 

3/ 15 İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve 
şehbeııderlik meınurlarrna 'l'ürkiyede bir vaızifeyc 
naJdl ve tahvillerinde 1ıe suretle maaş verileceğinin 
tefsirinc dair Başvekalct tezkeresi 14- XII- 1931 tarihinde bu hususta

ki Bütçe encümeni mazbatası kabul 
edilmiştir. 

3/ 17 Askeri' ve mülki tekaüt kanununun muvakkat 2 nci 
iıla.ddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 18 Sinni mükellefiyete vüsulden sonra yapılacak tas
hihi sin muamelatrnın tekaüt ve saire gibi bütün 
ıntıamel atı askeriyece de muteber olmayacağı hak-
lunda bir karar ittihaznıa dair Başvekalet trzkeresi 4- VII- 1932 tarihinde 723 numa

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3j 20 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı kanunla ta
dil edi len gümrük kanununun 43 üncü maddesinin 
tefsiri hakkmda Başvekalet tezkerrsi 27 -VI- 1932 tiırihinde 717 numa

mlı karar olarak kabul edilmiştiT. 

3j 24 İzalci şüyu davasından ne suretle harç alınacağmnı 
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tayini ve tefsiri ]ıaklnnda Başvekalet tezkeresi 

3/21 Vilayetler idaresi kanununun 14 üncü maddesinin 

Muamelesi 
---~------~------~----~~---

28- XI -1931 tarihinde Adliye eneli
menine 

tefsiri haklanda Başvckalct tezkoresi 16- V -1932 tarihinde 1965 numa
I'ah karar olarak kalbul edilmiştir. 

3/3-0 Gümrük tarifesinin 449 n uma rasııun tcfsiı;i hak
kında Başvekalet tezkoresi 

3/ 31 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 18 inci madde-

3 -XII - 1931 tarihinde 172 numa
ralı tefsir olarak kabul edi.lınişıtir. 

sinin tefsiri hakkında Ba.şvckalet tezkeı·esi Encümendedir. 
3/33 'l'apu harçları kanununun 23 üncü maddesinin ~ 

nci fıkrasmm tefsiri hakkında Başveka let tezkoresi 9- V- -1932 tarihinde Hükumet tara
fından geri alınmıştır. 

3/3G Teşvikı sanayi kanununun 7 nd maddesinin (C) 
·fıkrasının tefsiri hakıkmda Başvekalet t_ezkcresi 

3/36 Tahlisiye idaresinin teşkilat ve vazaifi. hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesinin tcfsiri hakkında Baş-

29 - II - 1932 tarihinde 673 nnma· 
ralı karar olarak kalbul edilmiştir. 

vekalet tezkoresi 28 - III - 1932 tarihinde 691 numa
ralı karar olarak kı:ı1bul edilmiştir. 

3/39 1 nhisar idareleri hesaplarm m Divanr muhascbatc:ıı 
tc-tkik edilip cdilmryPerğinin tcfsiı·ine dııir Divııııı 

rııulınsc.hat riya~eti tezkeı·es i Eıı climeııcleoir. 

~lj4G Mart- ağııstos 1927 aylarıııa ait raporların takJim 
krlmdrğr hakkında Divanı ınnhasebat, riyaseti LPz-

lwı-esi ( 2 ve 3 üncü frkralarrna. dair -Divıım nıulııı · 

:st•hat· eıwümeııi ınuıkaı-n'ratı ) 

3;rı;ı lııhisar ıbeyiyelcı-i üçte bir-lcriııiıı hatp malfıll c ı·iıı.~ 
ve şehit yetimlcı·in e tahsis ve tevziine daii· kann 
n ll n 4 üncü ma.ddrsiniıı tefsiri hakkında Bı:ışv f\ka-

Üçüncü fıkra ll -IV - 1932 taı·ilıin
de 700 ve 2 inci fıkra 4- VII- 1932 
tarihinde 724 numaralı karar olarak 
kı:ılml edHmiştir. 

lot tezkcrf?>si 2 -IV- 1932 tarihinde 173 numa
tefsir olarak kabul ediLmiştir. 

3/58" Divam muhasebat raporları hakkındaki 590 numa
ralı kararın 8 inci maddesinin tefsirine dair Bı:ış-

vckalet tezkeı·esi 5 - V - 1932 tarihinde 17 4 nuına

ıtefsir olarak kaıbul edilmiştir. 
3/62 Askeri ve mülki tekaiit kanununun 51 ve 53 üncü 

maddelerinin tcfsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/65 Memurin kanununun 75 inci maddesinin tefsiı-i 

hakkında Başveka1et tezkeresi Encümendedir. 
3/67 Esbabı ınücbire ve zavure dalayısile takip ve tahsi

line mahal veya imkan görülemeyen bor<}larnı trr
l"ini haklanda Başvekalet tezkeresi 

3/69 Kı1ııunuevvcl 1930 : şubat 1931 ı:ıylarına ait rapo--

2 -IV- 1932 tarihinde 693 numa
r-alı karar oiarak kalbul edilmiştir. • 
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rıUın takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat 
riyaseti t ezkoresi (3 üııcü fıkra) 9- IV- 1932 tarihinde 697 numa

I'alı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 70 'l'ekaüde sevkedilen zabitan ve askeri memurlar hak· 
krnda Divam muhascbatç:a ittihaz edilen kararın tef
sirinc dair Başvekfil ct t czkeresi 5 - V - 1932 tarihinde 707 numa· 

ralı karar olarak ka:bul edilmiştir. 

3/78 1931 senesi bütçe kanununa mcrbut (D) cetvelin-
deki hatanın tashihi hakkmda Başveka.let tezkeresi 16- XII- 1931 tarihinde 1889 numa

ra lr kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/SG Diyanct işleri müşavere heyeti azasrndan Babaettin 

Efendiye yeni tekaüt kanunu alıkamma göre maaş 
tahsisi icap edip etmeyeccğinin tef8iri hakkmda 
Ba.5veldUct tezkercsi 2 - V - 1932 tarihinde 702 numa· 

r:ı lt karar ola. rak kabul edilmiştir. 

3/87 Nli.i.badil ve mulıacirlerl e, harikzedclere mcccanen 
tomlik eelilen gayrimenkullerin veraset ve intikal 
vergi~inden istisnası icap edip etmeyeceğinin tefsiri 
lı akkrnda BaşvakaJet t.ezkercsi 30 - VI - 1932 tarihinde 721 ımına

ralı karar olarak kwbııl edilmi~tir. 

3j9S Mart - mayıs 1931 ayl arnıa a it rapoı·nn takdim ıkı
lrnıhğı hakkında Divaın mnhııs(lbat ı-iy:ıseti tı•zk e-

ı·psi (3 üncü fıkr-a ) 9 - lV - 1932 tarihinde 697 numaralı 
kımı.rla tevhid en kıı.hııl ~:> dilmiştir. 

~/98 1931 senc.<ıi ıbi.i.t ı,;c kanununun 24 üncü maddesi Ic 
pansiyon kanıtnıu.ııun ıneeca ııi tıılı·be h akkındaki 

ınaud esin in t efs iriıı c uair Başvekili d t<·zkeres i 19 - V'-1932 tarihinele 1967 1ıttına· 
r:ı lı ,kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 104 

:3/ J 07 

3/ 10!) 

3/112 

3/ 11 3 

3/ 115 

3/121 

1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin 
teFsit·inc daiı· B::ışveHlet teJ:kcrcsi 7- I- 1932 tariılıiııde 1923 nurnanılı 

];:anun olaralk kabul edilmiştir. 

A~kerl ve ııı ülk'i 1 ekaiit kanuumııııı bazı ımı.dde l eri-

ııin te.f,o.;iri hakkında Başvekal et tezJ;eresi Enciimenclediı·. 

Damga resmi kanununun maktu resimler faslmrn 
42 nci ve muafiyet faslının 20 nci fıkralarının 
tcfsiri , )ıakknida Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son 
f rkrasmm tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi 16- V- 1932 tarihinde. 175 mınıaralı 

ıtefsir olarak ka·bul edilmiştir. 
Gümrük kanununun muadclel 43 üncü maddesinin 
tcfsirine dair Başvekalet tczıkeresi 27- VI- 1932 tarilıinde 776 numa

mlı karar olarak kalbul edilmiştir. 

Evkaf umum nıüdi.i.rlüğü 1931 senesi bütçe kanu
nunun 6 . ncr maddesinin tefsirine dair B::ıkveka-
let tezkeresi 4 - I - 1932 tarihinde 670 numa

r::ılr karar olarak kabul edilmiştir . 

Nisbeti askeriyeleri katolunan za,hitan ve askeri mc-
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3/ 124 

~Vt25 

3/ 127 

3/132 

3/ 134 

3j l63 

3/ 164 

3/166 

3/167 

3/168 

3/171 

3/172 
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mnrların tekaüt aidatları hakkında bir karar itti
haıma dair Başvekalet tczkcr·esi 

Şark'i: aKrahisar mebusu Ali Sünıri Beyin, yetim 
,kalan çocnklarmm meccani tahsiline mütcalli'k 
umum1 heyet kararının tcfsiei hakknıda Başveka-

Muwmelesi 

5 - V - 1932 tarihinde 706 numa
ralı karar olarak ka.bul edilmiştir. 

let tczkercsi 19 - V - 1932 tariılıinde 1967 numa
ralı kanunlıı tevhiden ka,bul edil
miştir. 

Hastahkları dolayısile nuntakalaeı merkezi haricin
do kalan müfettişiere ikamct ycvmiyesi verilip Ye
rilmeyeccğ·inin tcfsiri hakkında Başvckalct tezkc
resi 

Aıümra mcmurlarmııı mcsken tazminatı hakkında 
Başveka1et tezkoresi 
Gedikli küçük zabitana verilecek harcırablar hak-
kında tefsiren bir karar ittihazma dair Başvekalet 
tezkoresi 

İspirto ve ispirtolu içkiler in lı i sarı ida resinin 193.1 
senesi bütçe kaıınmınun 3 üncü ve 4 üııcü maddP-

5 - V - 1932 tarihinele 705 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümcndedir. 

Encümendedir. 

] p ı·iniıı tPfsiı·i h;ıkkrııda Başvpkfilct tezkrrcsi J9- Ili- 1932 tarihinde 674 numa-

l\fancvı·a gibi nıülıiın vazifek ı· esııasmda malül 
olanlara da derece iiızcrindcn maaş tahsisi ir:in hir 
karar ittilıazma daie Başvekalet tezkeresi 
Vazife veya hatpt6 iki ve daha ziyade ıızvuııdaıı 

mCCl'U]Üyet sebPbiJC malül olmılaı·rn muı12am ma-
li'ı.liyctlcri için tcfsiren bir karar ittihazma dair 

nılr luırar olaJ•ak k:ı.bul edilmiştir. 

l~n.cümendedir. 

Başvckalet tcz.kcrcsi Encümendedir. 

1927 mali senesi nihayetine kadar l\1Lill1 Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin tefsirinc dair Başvekalet tezkoresi 30 - VI - 1932 tariılıinde 2048 numa

ralı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 68 inci ve 
muvaldmt 3 üncü maddelerinin tefsirinc dair Baş-
vekalet tez.keresi Encümendedir. 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadiilü hak-
kmdaki kanunun 5 inci maddesinin tPfsirine dair 
Baş_vekfılet tezkc'resi 

Esbwbr mücbire ve zaııuriyc dalayısile talöp Ye "' 

tahsiline imkan görülmeyen ıborçla.rın terkini hak-

5 - V - 1 932 tarihinde 17 4 numa
ralı karar ile tevhiden kabul edil
miştir. 

kında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

961 numaralı kanuna merbut efrat cetvelinin 32 
nci sıra · numarasındaki künyenin tashilline dair 
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3/179 

3/ 185 

3/186 

3/ 187 

3/ 193 

3/ 197 

Başvekiile t tezkeresi 
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Mcktcp binalarııun beleeliye vergi ve r esimleri 
kanıununun 6 ve 7 nci maddeler:i hükmün e dahil ve 
r esme tabi olup olmadığmm tefsirine da i ı· Başve-

Muamelesi 

29 - V - 1932 tarihinele 1990 numa
ralr kanunla t evhielen ka•bul edil
miştir. 

ldlJet tezkeresi Erıcümencledir . 

Amenajman ve teşeir işlerinde nıüstahdem orman 
memurini fenniyesine 657 ve 1508 ııuma ealı kanun-
larm 1 ve 7 nci maddeleri mucibi.nce vetilmesi 
muktaz i yevmiyeleri göster·ir iki krta kadronun gön-
clcrildiğine dair Ba.şvekaJct t czkcı-esi Encümendedir. 
Teftiş mıntakaian merkezi başka bir yc ı ·dc olan 
ve muvakk:aten Ankarada çalıştırılan mülkiye nıü-

fettişlerine ilmmct yevıniyesile beraber mcsk c ıı taz-
minatrnrn da verilip vcrilmeyeccğiııiıı tl'fsi ri hak-
kında Başvekalet tezkeresi 30- VI -1932 tarihinde 179 numara

h tefsir ve 722 numaralr karar ola
rak ka,bul edilmiştir. 

Orman amenajman grupla.nna v-c bu işl eı·dc <;·alı

şan orman mühendislerine ye\·mi ye hcsabilc veril
mekte olan tazıninatrn sureti. tcdiyesinde t ereddüt 
edildiğinden keyfiyetin tefsirine da ir Başvekiilet 
tezkeresi Encümendedir. 
İstanbul DarÜlfünunu ınüderrisl erindeıı l3elıçet 
Beyin maaşı miktarımn tayini hakkmda Başvcka-
lct tezkeresi Bncümendedir. 
Yüksek mektep mezmnu Devlet memurlanndan ll 
inci dereceden aşağ·ı vazifelerde bu lunanlarm ll 
inci dereceye geçmelerinin t erfi mahiyetinde olup 
olmadığının tcfsirinc dair Başveka l ct tezker-esi 

Enciimendedir. 

• Takrirler 

4/ 13 Bilecik (İbrahim B. ) - Muamele veı·gisi kaın.mu-

..J./ 14 

nuıı 2 nci maddesi nin tefsirine dair 26 - X Ir- J 9:31 tarihinde reddedii
nı iştir. 

İdare H eyeti - Divanı muhasebat azusımla11 Nazıni 
Beyin maaşının derecesi lı ah km da bit' kara r i tt i
hazına dair 17 - Xll - 1931 tarihinde 667 numa

ra lı ka e ar olara k ka·bul edilıniştir . 
.f/ 18 Yozgat ( Süleyman Sını B. ) - Tapu har ·lan .Jm-

nununun 16 ncı maddesinin tcfsiri hakkuıda · Encümendedir. 
4/ 22 İstanbul ( Alaettin Cemil B. ) - 'l'üı·kiye Cümhu

riyeti lVIerkez bankası ka.mmı.mun 5 in ci maddesi-
nin t efsiri hakkında Bııcümencledir. 
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4/24 Sıvas ( Remzi B. ) - Veraset ve intikal vergisi 
hakkındaki kanunun meriycti tarihinden evvelki 

:Muamelesi 

intilmHere dair bir karar ittihazr haklanda Bncüınendedir. 

4/25 (İdare Heyeti) - 7 mart ı93ı tarih ve ı 757 n uma. 
rah kanunun ı inci maddesinin tefsi ri hakkmda 9 -1 V- ı932 tarihinde 696 numa

ralı karar olarak -kaıbul dilmi~ir. 

4/27 Çanaffikale ( Şükrü B. ) . Arazi vergisi kanununun 
5 inci maddesinin tcfsirine dair Encüınendedir, 

4/36 Konya (Kazım Hüsnü B. ) - Muvazene vel'gisi ka
nununun müstesna1ara ait 2 ıı ~1ınıu·alı fıkrasının 

Adana 
.A. dancı 
Anıasya 
Amasya. 
Ankara 
Antalya. 

tc~ •iri ne dair 7- VII- 1932 tarihinele salıibi tara
rıııuaıı geri alınım~tır, 

DAHİLİYE ENCtlMENİ 

R e is : '.Pekü·dar/ J.lfebusu, Cenı1:l B. 
Reis vek·il·i T ekirda(j » Faik » 
M az b ata mnha·rriri: Malatya » A. bdülmuttalip » 
Kôüp : Muş » H asan Reşt:t » 

1~Iebıısu Ali Miinif B. K.ans M ebwm B aha rP ah B. 
» Omer Re.~nZ » ~lalatya » 'V as·ıf » 
» I? sat » M(U'0,1 » Mita.t: » 
» i smail Hakkı » O·rdn » .::! lıTnet İhsan » 
» Mıtslihittin Abdullah » 

Ordtt. 1 ;o;mail 
H.asth 

» » 
» » 

Rize Atıf Ba.lıkes·i1 · » H cıci·l'l't M·t,ıhdtt:n » » » 
Rize Esat Bursa » E·min Fik·n: » » >> 

(/anakkale » Sükrii » /)ebin K. » Ya;o;ji Raşit >.'> 

ÇO'I''Um » f.s1nail Kmnal ;) Zonguldak » Halil » 
Elflz1'z » Ilii.seyin » Zongttldali » Rifat » 

Bnciiınon , 60 (37 W.,riha, tl teklif, 14 tc;r,kerc, 1 tahir) işten 37 ~ini inta<; etmiş ve nıiiteba 'ki 

23 evraklll müzakcresi gelceck i~timaa. kalımı;;tır. 

Layihalar 

J /5 Pariste inızalanıın otomobil sey rüscferine ınütcaUik 

1/ 34 

beynelnıilel mukavelenamenin tasclikı hakkında 24- X[ - 1931 tarihinde Hariciye en
cünıenine . 

Radyo kanunu lJyihasr 6 -IV- 1932 tarihinele nüısat eucü
merı,ine. 
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1/ 35 Londra posta . kongresi bırarlanııı lıavi senetierin 

1/ 39 

1/ 40 

tasdiluna dair 25- H- 1932 tarihinde 1928 mıma

Cemiyetler kanunu layihasr 

Belediye kanununun 109 uncu maddesine bir :fıkra 
ilavesi hakkında 

ralı kanun ·olarak ka:bul edilm iştir . 

Encümeııdedir. 

Eııcümendedi l'. 

1/42 Afyondan istihsal olunan uyuşturucu maddeler in-

1/ 50 

l /52 
1/ 54 

1/ lH 

1/ lGt 

1/ 160 

l / 165 

1/ 178 

1/201 

Jj222 

1/223 

1/229 

] / 240 

hisarr hakkında Encüıneııdeclir. 

Bazr mahalle!' menkul mallarmda husus! olarak 
mevcut bulunan tasarruf şekill erinin tasfiyesi hak
kında 

Ciayrİmenkul nıallaı· haklwıda 

Kadastro ve tahrir kanunu Hlyihası 

'l'abiiyct rrı uaıııclfttınJan alınacak har<_;lara da ir 
·kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilavesi ılıakkında 

Dahiliye vekfı l cti merkez t cşkilfttı ve vazifeler·i hak

kmdaki kanuna müzcyyel 

}[cmmin muJıakcmat kamınnnım 10 uncu nıacldc-

Encünıencleclir. 

Encüınencleclir. 

26 -IV- J 932 tari.hiııde Adiiye encü
menıne. 

7 -IV- Hl32 tar ih inde J 9-:1:2 numa
ralı 1\anqn olarak ·kabul edi lmiştir. 

10- III- J 932 tarihinele Düt<_:e eııcü
menıne. 

siııc 111ıüzeyyel 7- Xl- J9:H taeibind e J-lükılmet t.a
ı·afından geri alınmıştır. 

Poli~ t. eı;;kiHl.tr lıa.kkJnda 30- V I- J 932 tari ·lıincle 2049 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Vilftyetlcrin lnıısusi ·idarcleri kanunu l a.yilıası 19 --v- ]93·2 tarihinde :Muhtelit cıı

cüınen e 

Gümrük memurlanndan hukuku Haır.iney i izı·a r 

edenlerin memuriyetleriııclcn iJınıcı hakkında 

Beleeliye kam.unmım 83 üncü nıaddesiıı e bir fı -kra 

ilavesi hakkında 

Estern telgtaf kıımpanyasilc nıiinakit nıuka.n·le

nin fesh i ilc (İınpcrial anJ 1 ntC'ıwı t ioıııı l eonııııu 
nications limitct. ) şirketi]<' tbiı· ııınııkan·le aktİ lıak 

km(la 

J a ııuarma şoförlcri ne \'CrilPed; iien·t n\ .' ·c·.nıı i~·dl'r 

hakkında 

Posta, t.elgmf YC telefon meı ·l<ezi müdür YC ha::;ınc. 

rmu·lannm idaı·e-y;e ınuhtas binalıwda. üeeetsiz ikıı-

7 -I- l 932 tari;Jıiııcle 1920 n uma-

ralı kanuıı olara•k kaıhnl ecl ilnıiştiı·. 

5-III - 1932 tarihinde 19:!9 numa
ralı kanun oJııra.k ka:bul edilmiştir. 

] 6- V I-] 932 tarihinde 2009 nu ın a
ralı ka.ııun ·ol amk kabul edi lnıi ı;;tir. 

7 -1 V -1932 tarihinde 1941 numa
r:ılr Jw rıuıı ol ara k kalnıl (•cl i)nıl~th• , 

ııı otleri ha:kkrncla 2 t . LV - Hl32 tarihinde 1949 ııuınu
ı·alı kaııu rı olarak ka:bnl edilmiştir, 

J\ skerlilk ıuükeJJ efiyct i kannunnun 2 nri ııı<lıdclesi -

nin ıtatlili hakkında Eııcümcnded il'. 



No. 

1/243 

l /277 

1/278 
1/279 

1/301 

1/323 

1/335 
1/355 
1/384 

1/392 

l/399 

] / 402 

1/ 403 

1/ 4-05 
1/406 

ı; .no 

1/ 417 

106 

Hulasası 

Dahiliye mcmurlarnıın tahdidi sinlerine d ai e 

1\Ia tbuat kanunun 51 inci maddesine bir fıkra ilfı

vcsi halklanda 

Polisin vazife Ye salahiyetlcri hakkında 
Posta, telgraf ve telefon umuın müdürlüğünün tcş· 
kilatı hakkında 

Çocuk bayramında posta müraselatile tel<>"raflaru 

Muamelesi 

31- III - 1932 tarihinde Bütc;;e encü
menine. 

14- V - 1932 tarihinde 1959 numa
ralı kanun olarak kabul edilmlışti r. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

şafkat pulu yapıştmlması hakkında ll- IV -1932 tarihinde 1947 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümlınriyeti ile !ran Hükumeti arasmda 
aktedilen hudut hattının tayini haklundaki itilfıf-

namenin tasdikina dair 18 -VI - 1932 tarihinde 2011 numa-
ralı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

İskan kanunu l ayihası Encümendedir. 
Yapı ve yollar hakıkında Enciimendedir. 
Dahiliye vekalcti merkez teşkilat ve vazifeleri hak-
kmdaki kanunun 5 inci ve 13 üncü maddelerinin 
tadilinc dair 30- VI- 1932 tarihinde 2050 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekaletinin viHiyet tcşkilfıtı ve yazifeleri 
haklanda Encümendedir. 

Hakari viluyetiue ti'ıbi Şerndinan kazasının lağ,·ilc 

nıJJhiyc haline bllıiue ve Mu.5 ,·il yetine tabi Solhan 
namile bir kaza teşkiline dair 28- VI- 1932 tarihinde 2042 nnıu a

nı.lr kanun olarak kaıbnl edilmişt i r. 

Maarif teşkilatma dair kanunun J1 inci maddesi 
hükmünü iki sene tecil edeıı 1707 ııumara Ir 'ka nu-

mm ilri sene temelidi hakkmda 7- VII - 1932 tarihinde Bütçe encü
menine 

Kabiye müdürlerinin hayvan yem bcclelleriniıı il
gasr hakkında 26- YI - 1932 tar~hinde Bütçe cncü

ınenine 

Şfırayi devlet kanunu layihası Encümendedir. 
Yeniden tam teşekküllü elli nalüye teşkili haklmıt1ı.ı -

ki kanunun tatbilanın iki sene tehirine dair 2()- VI - 1932 t arihinde Bütçe en~ü-

Talebe alınayanların mektep kasketi geymcmeleri 
hakkında 3 - V li- 1932 tarihinele 2060 numa-

ralı kanun olarak kabul edilm iştir. 

Hususi iareler bütçesinelen maaı;; alan muallim ve 
memurların tekaütlükleri hak'lunda En~ümendedir. 

Teklifler 

2/6 Yo~gat (Süleyman Sırrı B.)- Ankaranm müstakb~l 



No. 

2/JO 

2/ 13 

. 2/20 

2/26 

-107-
Hulasası }.iluamelesi 

plarundan dolayı tasarrufları meneelilen arsa vergi-
lerinin tecili hakkında 19- V- :).932 taribinde sahibi tarafm

dan geri a 1 m.mıştır. 

Kastamonu (Dr. Suat B. ) - Mütekaitlerle eytam ve 
cramiline emlak ve arazi verilmesi hakkında Encümendedir. 
Edirne (Şeref B. ) - Anafartalardaki Memet ÇaV1lŞ 

abidesile ·şehitliğin imarr haklanda Encümendedir . 
Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Bekarlık vergisi hak-
lunda Encümendedir. 
Yozgat (Süleyman Sm·ı B.) -Köy kanununun 13, 
36 ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilavesi hak-
kında Encümendedir. 

2/ 29 Tekirdağ· (Celi'i,l Nuri B.) - Gıdai mevat satanlarm 

2/30 

2/36 

3/ 5 

3/ 27 

piyango tertip edernemeleri ve ikramiye v€rememe-
leri hakkında Encümendedir. 
Kastamonu (Dr. Suat B.) -Belediye bütçelerindeki 
maaş ve ücretler le yetim maaşları yekunu hakkmda 

Denizli (Necip Ali B. ve 38 arka.daşı) -Ankara be
lediyesine ikraz edilen para ile yapılan evlerin fai
zinin affi hakkında 

Tezkereler 

Maarif vergi ·i kanununun 5 inci madde inin tefsiri 
hakkında Başvekiilet tezkeresi 

z 
Vilayetler idaresi kanununun 14 üııdi. maddesinin 
tefsiri·ne dair Başvekalet tezlmresi 

16- VI- 1932 tarihinde belediye ka
nunu Muvakkat encümenine. 

Encümendedir. 

7 -V - 932 t arihinde 709 ımınaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

16 -V - 1932 tarihinde 1965 nurnara
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 2 Husus] idareler meınurlarımn vilay€tçc veld\Jet em
rine alınıp alınm ayacağının tefsiri hakkında Baş-
vekiilet tezkeı·csi Eııcümendedir. 

3/ 42 Berediye kanununun 160 ıncı maddesinin tefsiri 
hal<lunda Başveki'i.let tezkeresi 9 -III- 1932 t arihinde Hariciye eıı

cümenine 

3j 66 ' Belediye vergi ve resimleri kanununun 45 inci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalct tczkercsi 

3/ 76 Harbi umumi senelerinde ihracat Ye meni ihtik~tr 

heyetlerinde bulunan sabık Ticaret nazırı Alunet 
Nesimi ve Mustafa Şeref Beylerle arkadaşları hak" 
kında kati bir karar ittihazına dair Başvekal ct tez
keresi 

3/110 Memurin muhakemat kanununun 4 üncü maddesi
nin tefsiriııe dair Başveki'iJet tezkeresi 

7 - IV - 1932 tarihinde bu husustaıki 
mazbata kabul edilmiştir. 

26- XII- 1931 tarihinde Adliye en
cümenine 

24- II - 1932 tarihinde Adiiye encÜ· 
m enine. 



No. 

3/112 

:3/ 128 

3)139 

:3}147 
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Belediye kanununun 103 üncü ma<ldesinin son fık
rasının tefsiri hakkında Başvek~,let tezleeresi 

Beled1ye vergi ve resimleri kanununun 31 inci mad-

. . 1 

Muamelesı 
----------'---------

16 -V- 19.32 tarihinde 175 nuınara.lı 
tefsir olarak kaıbul edilmiştir . 

rlesinin tefsiri hakkmda Ba~vel•a let tezk-eresi 31- HI -1932 tarihinde 692 numa
ı·alr karar olarak kaıbul edilmiştir. 

1 - XII - 1928 tarih ve 457 numaralı kararın tef
siri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Acizleri tahakkuk eden memurlarıp. tasfiyeleri hak
lunda 1026 ve 168.3 numaralı kanunlarda ınevzu 

hükmün icmsında tahaddüs eden i.ııtilafın tefsirien 

24- V- 1932 tarihinde Ad liye encü
menine. 

halline dair Ba.şvrlffilet tezkeresi Encümendeclir. 
3/148 M üıbadele ve teffirz işlerinin .kaıt1 tasfiyesi ve inta c ı 

Jıakkrndaki kanunun 2 nci ve 9 uncu maddeleri ara
sındaki münasebet ile 1866 numaralı müzeyyel ka-
nunun metninde münderiç zıt alıkamın tefsiriııc 

daie Ba;şvekalet tezkeresi Enci.imeııdedir. 

:l/Hi~ Jr aı1kzedclcr tarafmda n işgal edilmektc olan mes-
kcıılc t· hakkında yapılacak mnameleyc daiı· Başve-

kal-et tezkeroo.i Enciimendedir. 
~V[I'ld cp l)iııatarııırn hele<liyc vt·rgi \ ' C res imlel'i ka
rmn\1mın 6 ncı ve 7 nd ınadudüri lıükınüıı c dahil 
n ! r esme t.ilbi olup olmadığnıın tefsir·i lıakknıda 

R:a~vf'l.<;fdet tezl\l' I'('S \ 

Takrirler 

-t: ;'~ Korıya (Kazmı R. ve iki arkadaşı) - B elediye ka
n,ı~ııl,lmuı 110 nıwn maddesinin 6 ıı.r~ fı.tn·asııun 

11- VI- 1932 tadhinde M al iye ı>ıwii 

tnenine 

tc:[siı·.i· haklmıclı\ 25- VI- 1932 tarjhinde 177 numaralı 
tefsir olaraık kabul edilmiştir. 
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Reis Balıkesir J11 ebııs'U 1 smail H akkt. B. 
M az b ata mııharri1·i : Rize » Ali » 
[({ı.tip lifyon K. » Jlfollaoğlıı Ce1nal » 

Ankm·a Jl!f eb,usıı Ali B. Kırşehir· M eb1.-ısıı H az1>m B. 
Artvin » J11 enı e t Ali )> Kocaeli » Sırttı » 
C eb elibereket » Hasan Bas1·i » Kon11a » Kaz1mı » 
C ebel,ibe?·eket » lb1·ahinı » Sinop » Hıüusi » 
Çankın » Rif at » Sıvas » lsma.il Jl!f em et » 
Erzu/rnm » As1mı » Yozgat » Ahmet Avni » 

J•jncümcıı, G5 (2G l~yiha , 30 tozkcre) iştc·n 22 sini iııtar; etmiş ve mi.itebaki 33 evrak g·clecek içtimaa 
kalmıştır. 

Layihalar 

No. Hulasasr Muamelesi 

l j.J.fı 1926 senesi hesabı katisi haklanda 20- VI- 1932 tarihinde rmmameye 
1/ -I:G Istanbul darülfünııııunııll 1928 senesi h esab ı kcıtisi 

haklanda 28- VI- 1932 tarihinde ruznanıeyc 
1/ 47 1928 senesi Hazint' hesabL l\cıtisi hakkında Bncümendedir. 
1/ 60 Konya ovası sulnma idaresinin 1929 seıwsi h o.<;cıhr 

kati-si hak'lunda Eneiimendedir. 
l / 6cl- 8e)Tisefain iclaeesiniıı 1927 ,._encsi h cHabı katisi 

1/ 68 

1/73 

l / 74 

1/ 75 

l / 114 

l/123 

1/143 

1/162 

1/284 

Jıakkmda 14 -HI- 1932 tariılıinde 1930 numa
ralı kanun olarak kabul eclilmiştlr. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı ka
tisi hakkında 
1337 senesi Hazine hesabı katisi hak,Jmıda 

1338 senesi Hazine hesabı katisi haklanda 

1339 senesi Hazine hesabı katisi haklanda 

Devlet demiryolları ve limanları umurn müdürlü-

28- VI- 1932 tar1hinde ruznameye 
8 -XII - 1931 rtariliinde ibütçe eneü
menine 
8- XII -1931 tarihinde bütçe eneü
menine 
8 -XII - 1931 tarihinde bütçe encü
menine 

ğünün 1927 senesi hesabı kabisi hakkında Eneiimendedir. 
Anadolu - Bağdat de.miryıollarr ve Haydarpaşa li-
man ve rrlıtrm idaresinin 1927 senesi hesabı katisi 
hakkında Eneiim.endedir. 
Ev.kaf umum müdürLüğü 1927 senesi hesabı katisi 
hakkında 14- XII- 1931 tarihinde 1894 numa· 

ralı ıkanun olar;ı,!;: kabul edilmiş ' ir. 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hak-
kında Encümendedir. 
Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi hesabı 



No. 

1/288 
1/295 

1/360 

1/361 

1/362 

1/363 

1/364 

1/365 

1/370 

1/401 

1/411 
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katisi hakkında Encümendedir. 
1930 senesi hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin J 930 
senesi hesa ,bı katisi hakkmda Encümendedir. 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
dürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
vkaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında Encümendedir. 
Evkruf umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı kati~ i 
hakkında Encümendedir. 
Hudut ve saıhil1er srhhat umum müdürlüğü 1929 se-
nesi hesabi katisi hakkında Encümendedir. 
Hudut ve sahiller srhhat umlml müdürlüğü 1930 se-
nesi hesabı katisi hakkında Encüınendedir. 

!sta!lbul darülfünunu 1929 senesi hesabı katisi ha k-
kında Encümendedir. 
Tahlisiye umlml müdürlüğü J 930 senesi hesUJbr ka-
tisi hakkında Encümendedir. 
!stanbul dariilfünununun 1930 senesi hesabı k:ıtisi 
hakkında Encümendedir. 
Hudut ve sahiller srhhat urnum müdürlüğü 1928 
senesi ,hesaıbr katisi hakkında Encümendedir. 

Tezkereler 

3/38 Divanı nıuhasebatm teşkilat ve vezaifine dair 
ihzar eelilen Hiyihanm takelim krlmelığr ha,kkmcla 
Divanı muhasehat riyaseti tezkeresi 3 - IV - 1932 tarihinde Maliye en

menine. 
3/39 İnhisar idareleri hesabatınrn Divaru muha,sebat<,: a 

tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsiı·ine dair Divanr 
muhase:bat riyaseti tezkeresi 16 -II- 1932 tarihinde Maliye encü

cümenine. 
3/40 l\iemurin kanununun 47 ve 90 mcr maddeleri hük

müne nazaran 2 mart 1334 tarihli kanunun 2 nci 
maddesinin mülga olup olmadrğnnn tcfsiri hakkında 
Divaıu muhasebat riyaseti tezkeresi Enciimendedir. 

3j58 Divaıu muha,sebat raporları haklandaki 590 numa
ralı kararın 8 inci maddesinin tefsirin e dair Başvc-

kalet tezkeresi 5- V- 1932 tarihinde 174 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 6 Eylul - teşrinisani 1930 aylarma ait raporun tak
dim lulındığr hakkında Divam muhasebat riyaset 
tezkeresi 

3j 69 Kanunuevvel 1930 şubat 1931 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında Divam muhasebat riya-

7 -XII - 1931 tar1hinde 666 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/93 . 

3/94 

-ı ll -

Hulasasr 

seti t ezkcı'osi 

1926 se-nesi Hazine hesabı umumisine mütedair 
ınütabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak-

M namelesi 

24- XII - 1931 tarihinde 668 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

krnda Divaru muha.sebat riyaseti tczkeres i 20- VI- 1932 tadhinde ruznameye 
Evkaf umum müdürlüğü 1927 senesi hesabı kati-
sine mütedair mutabakat beyannamesinin tak~im 
lalmdrğr hakkında Divanr ınuhascbat riyaseti tez
kcresi 14- XII- 1931 tarihinde 1894 nunıa-

ralr kanun olara·k krubul edilmiştir. 
3/95 Mart - mayıs 1931 aylarma ait raporun takdim kı-

3/ 118 

3/122 

3/123 

3j l65 

3/170 

3/180 

3/192 

] / 19-! 

3/ 195 

lındığı hakkında Divaıu nıuha:ebat riya.s ti tez-
kcresi 24- XII- 1931 tarihinde 1668 numa

ralı kararla tev.hiden kabul edilmiş
tir. 

Haziran - ağustos 1931 aylarına ait raporun •tak
dim lnlmdrğr hal\lkrnda Divaıu muhasıebat r iyaseti 
tezleeresi 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin uikdim lalmdrğr haklanda Divaru 
muhasebat riyaseti tezkeresi 

Bylül - teşrinisani 1931 aylarrna ait raporun tak
dim lnlrndrğı hakkında Divanr muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

Yüksek mühendis ınektebinin 1928 senesine ait mu
tabukat beyaıın aıncsiııiıı takdim . kılmclığı lta:Umıda 

9 - IV - 1932 tarihinde 495 numa
ralı karar olarak k rubul edilmiştir. 

14 - III - 1932 tari.hinde 1930 numa
ralı kanun olarak kabul eclilmiştir. 

9- IV- 1932 tarihinde 495 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı ınuhasebat riyascti t ezkerrsi Encümendedir. 
lCfmunuevvel 1931 şubat 1932 ayiarına ait nıpornıı 
takdim kılındığı hakkında Dinını mnhascbat riya-
seti tezkeresi 28 - VI - 1932 tarihinde ruzııanıeye 

Şfırayi devletin 1930 senesi demirbaş cşyu, mefru-
şat, kırtasiye, defatir ve cvra:kr matbna, mahrukat 
Jıcsabı katisi haklnncla cetvellerin takdimine dair 
Şurayi devlet tczkercsi Encünıendedir. 

1927 mali senesine ait Hazine hesabı umumisin e 
mütedair mutabakat beyannamesinin takel im kr-
lrndrğr hakkında Divanr muhasebat riyaseti tezkc
resi 

"\nadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa li
man ve rıhtrın idaresinin 1927 senesi adi ve fev
kalade bütçeleri hesabı katilerine mütedair muta
bakat beyannamelerinin takdim kılrndığr hakkmda 

Encünıendedir. 

D.ivaıu muhasebat · riyaseti t ezkeresi Encümendedir. 
Hudut ve sahiller srhhat umum müdürlüğü 1928 
mali senesi hesa:br katisine mütedair mutabakat be-



Nü. 

3/196 

3/ 201 

3/202 

3/203 

3/ 204 

3j 208 

3/ 209 

3/ 210 

3/ 211 

3/ 213 

3/ 214 

8/ 218 
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yannamesinin takdim kılmdrğı hakkmJa Divam 
muhasebat riyaseti tezkoresi Encümendedir. 
Konya ovası sulama idaresinin 1928 mali serıesi he-
sabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hak1anda Divanr muhascbat riya-
seti tezkeresi Encünıendedir. 

Karadeııiz boğazı Talılisiye idaresinin 1928 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 

hakkında Divanr muhasebat Riyaseti tezkeresi Encümendedir. 
İstatisbik unıum müdürlüğü 1930 senesi ayniyat 
hesabatıiıa ait cetvellerin takdim kılındığı hakkında 
ınezkur riyasetten mevrut tezker Encümendediı·. 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesa,br .ımtisiıı c 

mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılın-

dığı hakkında Divanr muhasebat l"iyaseti tezkeresi Bııcümendedir. 

İstanbul darülfünununun 1928 senesi hesabı kati-
sine ınütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
krlmdığı hakkında Divaıır muhasebat riyaseti tez-
kcresi 28 -VI- 1932 tarihinde Rnznameye 
İstarıbul dariilfünunumm 1928 senesi hesabı kati-
ine ınütedair mntabaJmt beyaıınamesiniu t&kdiın 

kılındığı hakkında Divı:ınr ınulıasebat riyaseti tez-
keı·esi Eucümendediı·. 

Karadeniz bogazr 'l'ahlisiye idarcsiııin 1929 seııe:i 

h esabı katisine ınütedair ınutaba:kat beyannamesi-
nin taJ~dim Julırıdığr hakkında Divanr muhasebat 
riyaseti tezkercsi 28- VI- 1932 taribinele ruznameyc 

Yüksek ıniihendis mektebinin 1929 senesi hesabı ka-
t isine ınütedair mutabakat beyannamesinin ta]{dinı 
krlmclığr hakkında Divam muhasebat riyaseti tez-
kcresi Encümendediı·. 

Mart - mayıs 1932 aylarına ait raporun takdim kr-
lrnclrğr hakkrnda Divam muhaseba.t riyascti tezke-
resi Bneünıendedir. 

Evkaf uımım müdürlüğü 1928 serıesi hesabı katisin e 
nıiitedai 1' mutabakat beyannameı:ıinin takdim lulııı-

dığr Jıakkıııda Di \"rJ ıu ınuhascba t riyaseti tezkcresi :Encürnerıde '\ir. 
Konya ovası sulama idaresinin 1929 scııeı:ıi hc.sahr 
katisine mütedair ımıtabakat twyaı ı ııa.mesiııin ta],_ 
elim kıJmdığı lı akkında Divaıır muhasebrıt ri ya>; t i 
tezkoresi 
A~1kara şehı·i imar müdiiı'liiğü 1929 sellesi lıesabr 
katisine müteclair mutabakat beyannamesinin ta:k
diın blındığr hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezker esi 

Bneüıneııcled it·. 

Encümeııdedir. 



Boln 
Bolıı 
Bol1.L 
Elazi.z 

- ı 13-

HARİCİYE ENCUMENt 

lle i.~ : Sii?·l M ebıısıı 11!. alım ut B. 
Mazbata mııh an· i·ri : Sıvas » N ec·rnettüı Sadık » 
Jüıtip Di·1fa'rbekir » Zekı: Mesut » 

Mebnsıı eeııat Abbas B. l zrnir M ebu.su. Malırnut Celal B. 
» Falilı Rifkı » Kocaeli » lbTahim Sü1·eyya » 
» Hasa.n Cemı·l » Kocaeli » ileşit Saffet » 
» FazılAhmet » Nlanisa » M e·1net Sabri » 

ETzincan » Saffet » Manii)a » Yakup Kad1·i » 
fstanbııl » Salalı Cimcoz » 'P·rabzon » N eb ·1:zcıde H amdi » 

En ciimen, 23 (22 Ja~yiha , 1 tezkere ) işin 18 ini inta~ et:m i~ ve 'lllÜ·tebaki 5en-ak gelecek içtimail 
kalmtştır. 

No. 

l/5 

1/29 

Layihalar 

Hulilsasr 

Parisıte imzalanan otomobil seyriseferine müteal lik 
beynelımilel mukavelenin tasdiıkı Jıakknıdıı 

Konsoiosluk kanunu layihası 

Muamelesi 

Ei1cümeııdedir. 

28- XI- J 931 taı·iıhindc Hükfımet t:ı

rafından geri alınmıştır. 
1/70 Türkiyede ecnelıi tebaasr tarafından yapılması 

1/135 

J/169 

) / 198 

J/204 

memnu olan sanatlar hakkında n- VI- J 932 tınilı.iııde 2007 ııunı a

nılı kanun o l ııl'ıırk kaıbul edilmişt i ı· . 

Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hüikümeti arasın 

da münakit ikamet, ticaret ve sp~rris{'fain mualıe-

denamesinin tasdiılu hakkında 27- VJ- 1932 tariliünde 2040 .ııuıııa

ralı k aıı nn olanı•k kıvhul Pdi lmi~tir. 

Beynelmilel yardrm birliği ımıkawlesiuc bazı iHi -
veler yapılına sı haıkkında Encümendedir-. 

Türkiye Ciimhuriyetile İçtiınai Şüralar 'üınhuri-
yeti İttihadı arasmda ııMolunan pr-otokoliin tasdi-
kı hakilmıda 25- VI- 1932 t<ırihiııde ~O~~ ııııııı ıı

r-:ılr k:ımııı olnmk ka,bul edilrni~tiı·. 

'J'iiı-1:; iye Cümlıuriyetile Amerika 1\lütteıhi l Dedct 
leri arasmda aktedil e11 ikaınıet ınukav ·lcnıııııeHiııin 
tasdiki haıkkında 4- VI- 19~2 tariılıinde 200~ ııuııw

nılı lwının olar:ıl< lwıhnl edilmiştir. 

1/231 Ti.il'kiye Cüın:huriyetile İngiftcre Hükumeti arn~ın
da ınünakit muzahareti adliye mukavelenamesinin 

1/232 

taseliıki hakkında 28- VI- 1932 tarihinde 2045 ııuııı:ı

ralı kanun olarak kaJbul edilmiştir. 

'rüı1kiye Cümhuriyetile Irak Hükumeti amsında 

münak1t iadei miicrimin ınualıedenamesiııin ta,·-



No. 

J/ 233 

1/ 234 

1/ 2'35 

1/ 236 

1/ 281 

1/310 

1/321 

1/ 322 

1/323 

1/324 

1/325 

1/354 

- 114-

Bulasası 

dikr hakkında 

Muamelesi 

27 -VI - 1932 tarihinde 2039 nuınu
ı·alı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetilc Irak Hükümeti arasında .... 
münakit ticaret muahedenamcsinin tasdikı hakkında 26- VI -1932 tarihinele !ıktısat cncü-

'rürkiye Cümhuriyetile It-ak Hükümeti arasmda 
miinakit ikamct mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 

Türkiye Cümhuriyeti le Lehistan I-Iükfımeti arasın
da münakit ikamet mukavelenamesinin tasdikı hak
kında 

Türkiye Cümhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velenamesine merbut (A ve B) cetvellerindeki ha-

menine 

4- VI- 1932 tarihinde 2003 amına
ralı ·kanun olarark kabul edilmiştir. 

28 -VI - 1932 tarihinde 2044 numa
ralı kanun olarak kabul edilmişti~· 

taların tashihi haklanda Encümendedir. 
Türlciye Cümhuriyetile Polanya HükUmeti arasın-

da münalcit ticııret ve seyrisefain mukavelenamesi-
nin tasdiki haklanda 26 -VI- 1932 tarih.inde İktsıat encü

menine 
Muhtelit mübadele komisyonunda inhilal eden aza-
lık haklanda 25 -V - 1932 tarihinde 1973 numa

ralı kanun olarak aabul edilmişHr. 

Türlciye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti 
arasında aktedilen ia_dei mücrimin ve ceza işlerinde 
adli muza.heret muahedesinin tasdiki hakkında 

Türkiye Cümhuriyetile Danimarka devleti arasın

da aktedilen adil t e viy.c ye hakem muahedcsinin 
tasdikı hakluııda. 

Türkiye Cümhuriyetile İran Hiikfmıeti arasmda 
aktedilen hudut hattıum tayini halilimdaki itilnf
namenin tasdikina dair 

'l'üı·kiye cümhuriyctile İra n Hükiımeti arasmda 
uzla~ına adli t<>:,;viyc Ye hakem muahcdcsiniıı hı:ll i kr 

2- VİI- 1932 tarihinde 2055 mwna
ralı kanun olarak k:ıbul edilmiştir. 

1 

30- VI- 1932 tarihinde 2052 numa-
ralı kanun olarak kabul eclilrvdıştir. 

18 -VI- 1932 tarthinele 2011 numa
ralı kanun olarak kabtı l cdi1miştir. 

hakkında 18- VI- 1932 tarihinde 2012 ııuına

ralr kanun olarak kabul edilıniştit·. 

'1'ürkiye Cümlıuriyetile İs\'CÇ Kırallığı arasmda ak-
1cdilcn uzlaşma adil 1csYiyc w hakem ınnıılı esiııin 

1 nsdilu hakkında 

Türkiye Ciimıhuriyetile Belçika Hükümeti arasın
da aktedilen ikamet muıkavelenaıruesiııiıı ta clilu 

20- VI- 1932 tarihinde 2014 mtnuı.

ralı kanun olarak kabul edilmi~tiı'. 

hakkında Eııdi.menLlcdü·. 

1/375 - 'riu:kiye Ciimhuriyetile Çekoslovakya HükCınwti 



No. 

. 3/42 

Adana 

lh 

Huliisasr Muamelesi 

arasında medeni ve ticari hususatı kazaiycyc dair 
karşılıklı 30 -VI- 1932 tarihinde 2051 numa

ralı kanun olarak kabul edilmişti r. 

Tezkerelet 

Belediye kanununun 161 inci maddesinin t efsi ri 
lıakkrnda Başvekalet tezkeresi Encürnendedir. 

R eis : 
111 az b ata mu h arriri : 
Ka-tip 

M ebıısn Zam ir 

İKTİSAT ENCÜMEİN 

l zm1·1· 
1l!la1·din 
).9eb·in K . 

B. 

ll!lebusıı Mu tafa Rahmi B. 
» Ali Rıza » 
» !smail » 

lstanbııl JI!I ebııstı Akçoraoğlıı Yusuf B. 
Afyon K. » Akosnıanzade ! zzet }) t stanbııl » 

l zmi1· 
Ahmet Hamdi » 

» 
» 
>> 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 

Aksara:IJ » Yaşar » » lf em et S a,d ettin 
Ankcıra >> Eşref » Kastamamı » Tahsin 
Aydın » Fııat Sahin » Konyrı » Ahmet Hamd·i 
Bolıı » t)ükrii » 111a.nisa » Kani 
Bursa » Dr. Rasim Ferit » 1lfa1·as » Nııri 
Denüli » Emin Aslan » Rı'ze » J:I asan C avit 
Edirne » Fcıik » Samsun » Emin 
Eski.'iehı'·r » Emin » Trabzon » D anı· s 
G iirn i' Ş Ml c » FJ rl.i p S r.rv t » Zon 1 ·u.Zdak » Bartıp 

)<jııcünıcn, 59 (46 Jfıyi_ha, ö Leklif, 5 tezkerc. 2 takı·it· ) işten 47 sını intaç etmiş ve ınutebaki 12 
evrak gele(· ek içtimaa kalımş1 n·. 

1/34 

1/44 
1/63 

1/65 

Layihalar 

Radyo kanunu layihast 

Ormanlarm idari ve İenni tnuainelatı hakkında 
Rüsumu bahriye .kanununa merbut tarifenin 5 inci 
maddesinin tadiline dair 
Snıai mülkiyet hakkında 

7 -VI - 1932 tarihinde Dahiliy~ en
cümenine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
6 - IV - 1932 tarihinde Dahiliye en
cümenine 

1/69 Tahlisiye umum müdürlüğü müstahde.minine veri-
lecek tayin ve elbise bedelleri hakkında 6 -XII- 1931 tarihinde Bütçe en

ciimenine 



llô-
No. İ-Iulasasr Tarihi 

1/70 Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapılması 

J/135 

1/163 

1/164 

1/167 

l/171 

1/173 

.1 /l8fı 

J/212 

1/215 

1/216 

1/233 

1/ 237 

1/ 257 

1/ 265 

1/ 266 
1/ 280 

l / 281 

l / 282 

nwmnu sanatlar hakkında i -Vİ- 1932 tarihinde 2007 numa
ralı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

'.J'ı\irk!ye Cümhuriyetile Nıorveç Hükümeti arasm
da münalkit ikamet ve seyrisefain muahedename-
sinin tasdikı ihaJldkmda 27- VI- 1932 tariJhinde 2040 rnuma

ralr kanun olarak ka:bul edilmiştir. 
'!'ütün inihisarı karnununun 19 ve 27 inci maddele-
rinin tadili ılıakkında 24- III- 1932 tarihinde Hükfınıet t a

rafından gel!i almnııştır . 

'l'ütün iruhisarr kanununa bir madde tezyiline dair 24- III- 1932 tarihinde Hükumet ta
rafından geri almmıştır. 

-Balya Karaaydın şirketi narnma itJhal olunacak 
gazöylin gümrük resminden ve muanwl c vergi-
sinden muafiyeti hakkında 14- XII- 1931 tari'lıinde 1895 muna

ralı kanun olarak kabul edilrmiştiı-. 
Gümrük ithalatı um mi tarifesinin bazı maddeJe. 
ri nin tadili hal<kında 2- VI- 1932 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 
Kazanç vergisi hakkmda 23- III -1932 tarihind e Maliye ('ll < 

elimenine 
22 t. eniıınuz 1931 taı-i•h ve 1873 numnralı kaıınıııı 

miizcyyel 

Uümı·ük -tarife k:ınunnımn 28 ıııcı ınnddrı;inin t;ı . 

dili halkokında 

O llınrük ve inhisadar vekalet.i t eskili Jıakkıııd;ı . , 

Zira~Lt ve•kal cti teşkili hakkında 

Türkiye Cümhul'iyeti ile Irak Rükfım eti arasında 

münakit ticaret munıhedenamesinin t:ısdi1u hak
landa 
1710 numaralı kanunun 7 nci maddc•ı;ini nmadelil 

'l'ahlisiye idaresinin teşkilat ve vazaifi hakkındaki 

4- I- Hl32 tarihinde 1913 ınıma 

ralı ıJmmın olaralle kabul ed ilmiştir. 

7- I -1932 tal'lhinde 1926 ııuma

ralı .kanun olara!k kabul edilmiştir. 
29- XII- 1931 tarihinde 1909 num::ı 

ralı 1kannn olaralk kabul edilmişti1'. 
29 - XIl- 1931 tarihinde 1910 numa
ralı kanun olaralk kabul eclilmiştie. 

Bnci.imendedir. 
14- V- 1932 tarihinde 1962 num::ı

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanunun muaddel 3 üncü maddesinin tadiline daie 7- V- 1932 tarihinde 1955 numa
ralı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

Eyer, semer, koşum takrmT ve nalların tevhidi Ye 
nalbantların kursa tabi tutulmaları hakkrnda 
İş kanunu layihası 
Takas komisyonu te.şkili hakkmda 

Türkiye Cüımhnriyetile Polonya Hükümet i arasın
da münakit ticaret ve seyrisefain ınnıkavel ename

sinin taseliıkı hakkrnda 
'!'ürkiye sanayi kredi bankasr -teşkili hakkında 

Encümendedir. 
Encümendedir. 
29 -V- 1932 tarihinde 1993 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümended il'. 
7 - VII - 1932 tarhlıinde 2064 numa
ralı kanun olar.ak ka'bul edilmiştir. 



1/ 298 

1/ 305 

1/ 306 

.l /309 

1/316 

1/318 
1/337 

J/348 

1/ 367 

ı ;:-n:ı 

1/ 376 

1/377 

1/ 378 

1/379 

1/ 385 

1/ 391 

117-
ii ulasasr Tarihi 

Reşitpaşa ve Marmara vapurlarmrn Milli Müdafaa 
veldiletine devri haldnnda 16- VI- 1932 tarihinde 2008 nınna

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Konya ovası sulama idaresinin teşkilat ve vazaifi 
lıa:kkmdaki kanunun tadilinc dair 

Mcnafii umumiyeye m.üteallik imtiyazat hakkmdaki 
ka mı n un bazı maddeler inin ilgasına dair 

Muamele vergisi kanuııunun 5 inei maddesine bir 

21 -V- 1932 tarihinde 1971 numa
ralı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

25 -VI - 1932 tarihinde 2025 ımma· 

rah kanun olarak kaJbul edilmiştir. 

fıkl'a iHivesine dair 14- V- 1932 tarihinde Maliye encü
menine 

'l'fıli ziı·. ı ~,L mcktcpleri mu ::ı llimlrri luııJnncl:ı 24- V- 1932 tar~JLinde Bütçe encü
menine 

Maadin kanunu layihası 
Hayvan küçük sıhhiye memurlımna verilecek y~m 
bedeli hakkında 

tnlıisaı·1arrn 1 evlıidi ·kammu J fıy iha sı 

Kati ti caret nnıalı cde l eri akti için ınüzakereye baş
l anmış vrya başlanacak Devletlerle .muvakkat itilM
lnı- ıı 'ktiıı ı: daiı· knnnnıın bıtlili hakkında 

Kanıııın ınalıo;ııslm·rııa t.ev.fikan knnılmuş olnıılaı·

dan maada J)pvll't .sc· ı·mayrsil l' tesis edilmiş vr edi
ll·ı·ek f'abri.kı-ıhu·ııı ve Devl et. iştiralderinin ve kn
nılması müsaadeye tabi ve~·a mukı.ı,·el eye bağlı olan 
Jaln·ikalarrn Slll'<' t i iJarrsi ve Devl et sanayi ofisi. 

Encümendedir. 

1 ·VI- 1932 tarihinde Bütçe encü· 
menine 
29 -V- 1932 tariılıinde 1989 nunta· 
ralı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

30- V- 1932 tarihinde J 997 num:ı
ı·a lı kanun olarak lmbul edilmiştir. 

h'şk ili hakkında 3- Vll -1932 tarihinde 2058 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tüı·k gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkmda 9- VII- 1932 tarihinde 2070 numa
ralı kanun olarak kabul edilıniştir. 

Tiir1k posta. vapur.culuğu anonim şirketi hakknıda 9- VII- 1932 tarihinde 2068 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hak-
kında 3 -VII - 1932 tarihinde 2061 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Ziraat bankası hakkındaki kanuna müzeyyel 1697· 
numaralı kanunun 2 inci maddesinin tadiline ve 
3 üncü. maddesinin il gasına dair 

Türkiye Cümhuriyeti merkez bankası kanunu-

27 - VI - 1932 tarihinde 2036 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

nun lıazr m:ıddelerinin ıtadili hakıknıda 3 - VII- 1932 tarihinde 2062 numa
ralı kanun olarak ka•bul edilmiştir. 

Çay, şeker, Ye kahve itlınHitmm bir elden idareı:;i 
ha k lo nda 2- VII- 1932 tari·hinde 2054 numa

ralı kanun olarak ka·bul edilmiştir. 



No. 

1/ 407 

1/412 

1/413. 

]/414 
1/415 

]/419 

118 -

Hulasası 

Gümrü•k tarifesi kanununa merbut ıtarifede göst~e

rilen gümrük resimlerinin tadili hakkında 
Seyrisefain idaresi memurlarmm tekaütlükleri 
hakkında 

Hükilmetçe ziraat bankasma muhayaa ettirilecek 
buğ-day hf1\kkmda 

1iktısadi huhran vergisi kanununa müzeyyel 
Yüksek ziraat ve baytar mektepleri ha.kkında 

Türkiye - Fransa ticaret mualıedesine merbuıt (A) 
0etvelirtin ıtad'İli hn:kkında 

• Teklifler 

2/14 Kaıstamoııu (Dr. Suaıt B.) - M,eınlekette hükümran 
olan geç.im zorluğu karşısmda uımumi bir teşriki 

Tarihi 

Eııcürnendedir. 

Encümendedir. 

3 - VII - 1932 tarihinde 2056 nurna· 
ralı kanun olarak ka·bul edilmiştir. 
Encürnendedir. 
6 - VII - 1932 tarihinde (2063) numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 -VII- 1932 tarihinde 2065 numa
ralı kanun olarak ka,bul edilmiştir. 

mesai sisteıni yapılması luLMnnda 27- V1- 1932 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıŞtır. 

2/19 lzımir (Halil B. ) - Gümrük .tarife :kanununa mü-
zeyyel 19 -XII- 1931 tarihinde Maliye en

cümeııine 

2/23 

2/ 25 

Bolu (İsmail Hakkı B.) - Or•ınanların 1dari ve fenni 
muamela tr ha1kkmda 
Gümüşane ( Hasan Fehmi B. ) - Gümrük tarife 
kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

2/32 Myon Karahisar ( Mollaoğlu Cemal B. ) - '..ğıllar 

haldandaki kaımnun (1) inci maddesinin tadiline 
dair 

2/37 Kastamonu (Hasan F·elımi B. ) - Gümrük tarifesi 

Enciimendeclir. 

7 - I - 1932 tarihincl~ 1926 ntlmaralı 

~kanunla teıvhiden kabul edilmiştir. 

21- IV- 1932 tarihinele 1948 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. · 

kanununun (14) üncü maddesinin taclili hakık:mda 7- VII -1932 tarihinde 2066 mıma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

3/12 Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci madde-
lerinin tef.<>iri hakkında Başve·kalet tezkeresj 24- XII- 1931 tarihinde 69 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
3/26 Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan ve Estonya 

HükUmetleri arasmda muhtelif tarHllerele aktedilen 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamelerinin Türkçe 
metnindeki hatalar ha:kknıda Başvekalet tezkeresi 15- III- 1932 tarihinele Teşkilatı 

esasiye encüm.enine 



- 119 

No. Hulasasr 

3/ 77 Taşocakları nizamnamesiııi muaddil kanunun 5 inci 
maddesindeki soma:ki mcrmeı- kcliımeleri arasma bir 
virgül ilhcsi hakkrnda Bar•ekalct tezkeresi 

3/88 Ticaret k::mununun 370 inci maddesinin 1 inci ve 
2 inci fıkralarrum tefsiri hakkında Baışvekftl et tez. 

Tarihi 

21- XII- 1931 tariliinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

kere i Jıakkmda 30- XI- 1931 tarihinde Adiiye encÜ· 
menine 

3/ 155 Gümrük tarifesi kanım un mı (298) inci nıadcle.s iııin 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkercsi 14- V- 1932 tarihinde Hükümet ta
rafrndan geri alınmıştır. 

Takrirler 

4/ 17 !stanbul (Hasan Vasrf B.) - !stanbuldaki imtiyazlr 
şirketlerin aldıkları teminat akçelerinin sanayi ban-
kasma emanet •Olarak yatırılması hakkında Encüınendedir. 

4/ 22 !stanbul (AlfLettin Cemil B. ) - Türkiye Cümhuri
yeti Merkez bankası kanununun 5 inci maddesinin 
tefsiri hakkında ll- IV- 1932 tarihinde Maliye en

cümenine 

KÜTÜPANE ENCÜMENİ 

Re iD Çwıa lı k ol e Jlfebıısu Sanıilı Rifcıt B. 
Jfa zbatn Illit ha rriri: .-\ lı· ·rr ra.y » Be8inı Atalcı:IJ » 

De11izli ıli eb 11 s·tc. N etip Ali B . 
İ:-da. nbııl » Ii alil Et hem » 
1\ ast(f.m onıı » Velet » 

J~ıı cÜml'n , 1 tcşriııisani 1931 tarihinden 9 temmuz 1932 tarihiıı e kadar 4 içtima aktetmiş ve kitap 
mubayaası için 1931 senesi bütçesine konulan tahsisa t kitfi gc1meC1 i ğindcn 2 000 liralık talısisat veri l
mesi i<_:in Yüksek Rcisliğe bir mazbata takdim edilmiş, istiklal hal'bi safalıatma ait fotoğraf albüıu
lcl'iniıı satın alwınasma dair lwrar ittihaz cylemişti. 

, 



Re,is : 
Mazbata mııha'rr iri: 
Kôüp : 

- 120-
MAARİF ENCU'MENİ 

}f}rzu rw11 Mebusu Nafi Atzıf B. 
Sinop » llwah,im Alaettin » 
Afyon K. » l zzet Ulv1: » 

Afyon K. Mebusu Hwl!da'r B. O'rd1..ı Mebusır Hameli B. 
Cankın » Talat » Sıvas » Rahmi » 
lzmi1· » Osmanzade Hcmıdi )) Sebin K. » Sadri "A1aksııdi » 
Konya » Naün Flazim » 'P'rcıbzon » Hal-il Nihat )) 

lllers'in » F' e'ri t C elô..l » U1·fa » Re fet » 
JI!Iıış » K ılıcoilln II ak ln » Yozgat » Ahmet Cevdet » 

Encümen, 12 (6 layiha, 2 teklif, 4 tezkere) işten ll ini intaç etmiş ve mütebaki 1 iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

No. 

1/ 210 

1/228 

1/352 

1/359 
1/402 

1/410 

Layiha.lar 

H ulasası Tarihi 

Kendi hesalıma ta-hsil yapara:k tıp fakültesinelen 
n eş at eelecek doJüorlarm mıec;bınri hizıı:n0Üerini ıı 

lağvi haıkkmcla 4- Vl-1932 tarihinele 2000 numa
ralı ikanun olarak kwbul edilmiştir . 

Pansiyon kanım un un 6 m cı maddesine bir fıkra 
tezyili hakkrnda ll- VI- 1932 tarihinele 2005 numa

H.iyaseı.i Cüınhur orkestrası hakknıcla 

ralı kanun olarak ka:bul eclilruiştir. 

25- VI- 1932 tarihinele 2021 numa
ralı kanun olarak kabul edi lmi ştir. 

Devlete ait matbaaların tcvhidi hakkında Encümendcdir. 
Maarif teşkiHU ma dair kanunun ll inci maddesi 
hiikmünü 2 sene tecil eden 1707 numaralı bınunun 
2 sene temelidi hakkrııda 6- VII -1932 taribinde DalıiliyC' cn

ciinıenine 

'l'alebe olmayanlarm nwktep kasketi giymemeleri 
hakkında 

Teklifler 

3 -VII - 19ö2 tarihinde 2060 ııuına

rah kanun olııı:ak kabul eclilnıiştit·. 

2/21 Yozgat (Süleyman Sırrı Bey) - •red6satr iptidaiy(' 
kanununun 80, 1, 82 ve '3 üncü maddelet·inin de-
ğiştirilmesi hakkında 24- XII- 19ö L tarihinde salübi ta

rafından geri alınnnştrr. 

2/26 Yozgat (Süleyman Sını Bey) - Köy Jmııuııunuıı 
13, 36 ve 44 üncü maddelerine ıbazı frkralar ilave· 



No. 

3/98 

3/ 104 

3/124 

3/206 

A.tfdı'n 

121 -

Hulasasr 

vesine dair 

Tezkereler 

1931 senesi bütçe kuınunınun 24: üncü maddesi te 
pans iyon kanununun ıneccni talebe hakkınclııki 

maddesinin t efsirine dııir 

1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maclclesh ıiıı 

tefsiri haıkkında 

Şarki Kııra:hisar mebusn ın erıhum Ali Sünıl'i !Beyin 
yetim çocuklarının meccani taihs ilin e müteclair 

Tarihi 

18 - V- 1932 tari·hindc Dahiliye eli
cümenine 

19- V- 1932 taı·ihiııde 1967 ıııuna 

ralr 1kanun olarak kabul eclilmi~tir. 

7 -I- 1932 tarihinde 1923 mıma

ralı ilmnun olarak ka-bul edilmiştir. 

Umumi H eyet karanıun tefsiri hak'kmda 19- V -1932 tarih~nde 1967 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

İhtiyat zıtbitler i ve i ıhtiyat askeri memuı·lan karıu

ımıımı 3 üncü maddesine bir fı'kra ilaves ine dıı ir 
kanunun tefsiri hakkında Başveka.let t ezkeresi 30- VI -1932 tarihinde 178 nurnaralı 

tcfsir olara'k kabul edi lmiştir. 

MALlYE ENCUMENİ 

R e is . (.'unun Jfebusn lsuıe l- B. . 
Jfa,zbrda. 'lll· nha:J''r i ri: Bay az d » İhsan >> 
Knüp t.~prı'rta » K em.al '11 ııran » /1} 

ll.febww Adnou B. Kocaeh M ebw;n Ali B . 
Balıkesü· » Euvrw » Kon:11a » l~efik >> 
D iya1·bek iT » z ii.lfii » Kü.tlıhya » Om er -Davut » 
! eel » Emin » Malatya » ll{ ahm,ııt N ed im » 
r;·ınir » Ka~ınit » 1Uenin » llamdi » 
Kasta,..moım » Rl'fik » S w as » 8 emsettin » 

l'iııciimeıı , !)8 (41 lfı~r ilıa , 9 teklif, 4~ tczkere, 6 tı.ıkrir ) i:;;ten 89 llllll inta c; etmiş ve mütcbaki 9 eY· 
rak n·('lecck İ\tinıaa Jmlmıştıl'. 

[1 J - Atill-i lJiüdafw:ı enciim eninde aza olan Eııı- e r B . (Btılıkesir) bu encü111ende11 istifa etmekle 
yerin e 5 - lll - 1932 de Z iyaettin J{arcıuı ursal B . ( lstanbııl) scçilı ıı i.~ I' C l{emal 1'w·cm B evin katip
likten çekilm~si iize1·ine encii:ınen katipliği1ıe yin miişarileyh ge~·irit.m,iştir , 



122 -

No. Hulasası 'l'arihi 

Layihalar' 

1/ 21 Asked ve mülki tdmüt kanununun 6 ncr madde
sinin ikinci fıkrasile 4 üncii maddesine merbut cet-
,·C'Iin tadiliııe dair 23- V- 1932 tariliinde (1977) numa

ralı kanun olarak Kabul edilmiştir. 
1/ 30 Tahditli . in kannnıınnıı 2 n ·i maddesine müzeyyel 24- III- 1932 tarihinde Bütçe encü-

mertine 
1/ 31 A. keri ve mülki' tekaüt kauumuıun 2 nci madde

sine bir fıkra ila vcsi hakkında 12 - V - 1932 tarihinde 1956 nnına-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 38 Ka;,anı:; vergisi kanununun tadili hakkında 16- XI- 1931 tarihinde Hükumet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/ 62 llıtira heratı kanununa bir madd~ tezyili hakknıda 2- IV- 1932 tarihinde 1939 numa -

ralı kanun olarak ka·bul edilmiştir. 

1/ 71 . 1 ni an 1334 ve 7 h~ziran 1926 tarihli gümrük ka
n unlarile müzcyyelatınrn bazı maddelerinin tadili 

1/85 

1/127 

1/140 

1/144 

1/159 

1/ 167 

l / 170 

1; 113 

] / 11-t 

hakkında 5 -III - 1932 tarihinde HüıkClmet ta
rafından geri alınmıştır. 

İ po k böceği ve tohumu yetiş! i rilmesi ve muayene ve 
satılması ha,klundaki kanunun 14 üncü maddesinin 

tadiline dair 

l\1:cktum mallar ihbarİyesi hakkında 

1341 senesi muvazenei umumiyc kanununun 45 in
ci maddesine tevfikan ınal almamış olan maaş sa

hiplerinin istihkaklannın sıırı.:ti tenıiııi hakkında 

'l'abiiyet muamelatınd·an alın<wak harc:;lara dair ka-

7 - V - 1932 tarihinde Bütçe encüme
ni mazbatası kaJbul edilmiştir . 

26 -XII - 1932 tarihinde 1905 numa
ralı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

7- IV- 1932 tarihinde 1943 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

nmıun 8 inci mı:ıc1desine bir fıkrı-ı il~vı ı-i hakkın da · 7- IV - 1932 tarihinde Hl42 numa
ralı kanun olanıle kabul L'c1ilmiştir. 

Manis~:u.la inşc.ı edilı•cek "Jloı·ıs Şinasi lıa.stc.ınei:iiıw 

muktazi malzeme, alfit "C ecle ,· atııı gümrük re,;nıiıı-

dL'll istisna ·ı hald\ınclı.ı 28- Xll- J931 laril1iııde 1907 ınıına
nılı kanun olaı·nk ka.bnl cclilmi~tiı·. 

Balya - KaraarJın ::;irketi ıwnıuıa ithal olııııacak 

gazöyliıı gümrük re::miııtlı>n n ' nınanıele Ycrgisiııdeıı 
nınafi?oti hakkında H- XII- J931 tarihinde J 95 mınıa 

nılı kanun olaı·ak bıhnl erlilmiştir. 

8<'nebi mrnılekell erJe bıılnııaıı menuırİn \'l' mü:talı-
deınin.in ınııhas~<ısatlamıııı tes1·iyc ıısrılü lıakkıııua 2B-XJl- Hl;3llarihinde ]!)06 ıı~ı ıııa

ralı kanun olarak ka.bnl edilmiştir. 

1\.;ızaıı<; n•ı·gisi hakkıtıda 12- Y- 1932 <taı.·ihiııde Bi.itç4' eııcü
uıcniııe 

}lilli ik; lS<Hliycıtr konuna \·eı·g isi hakkında 30- XI- J93l tarihinde 1890 numa
ralı kanun olarak kalııü eJilnıiş.tiı· . 



No. 

1/ 195 

1/ 196 

1/ 205 

1/206 

1/ 208 

1/209 

1/212 

1 / 2l!'i 

1/216 

l/291 

l/296 

1/300 

1/304 

1/309 

1/311 

1/312 

123-
Hulasası 

Moskova ve Kars muahedelerinc tevfikan hakkı hi
~'arlarrm istimal ve Rusyaya lıirrct eden l\'Ialagan
]ardan a lınan gayrimeukullerin tescili hakkında 

'remlik kanunianna tevfikan verilen tapu senetleri 
harçlarnun bakiye taksitlerinin affi hakkında 

24 temmuz 1931 tarih 
ırtuaddil 

ve 1841 Jl11maralı kanunu 

Ask ri ve mülki tekaüt -kanummun 18 inci madde-

1'arihi 

7 - 1- 1 932 tarihiude J 921 numa·
ralr kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

7- IV- -1932 tarihinde 1944 numa
ralı kanun olarak kabul eclilmiş.tir. 

7 - ! - 1932 tarihinde 19i7 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

sinin tadili haklanda 30- V- 1932 tarilımele Bütçe encü
menine 

C: üm ı·ük ka.nunuıpm rnuaddei 107 nci maddesinin 
tadiline ve 905 numaralı ·kanunun 13 üncü madde
sinin ilgasrna dair 

Ha va suııtt mensuplar~na verilecek zamaim ve taz
minat haklandaki kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair 

C+ümı·ük tarifesi kanununun 2 ' inci madde, inin hı
di li haklanda 

Güımük ve ·inhisarlar vekaleti tcşkili Jıakkmda 

Ziraat vckaleti 1e.şkili -haklunda 

lüı,ziııeden taksit]!() ın a l satın alınış olanlaı·m taksit 

7 - IV - 1932 tarihinde 1940 mınıa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1932 tarihinde ~04 7 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir, 

7 -I- 1932 ·tarihinde 1926 numa_. 
ralr kanun ·olarak kabul edilmiştir. 

29 -XII- 1931 tarihinde 1909 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 -XII- 1931 tarihinde 1910 nurna
ralt kanun olarak kabul edilmiştir. 

hedellcriııiıı teci li hakkındaki kanuna müzeyy·d 27- VI- 1932 tarihinde 2083 numa- · 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Muv~zenei umumiy-e dalıilindeki clevai rin kırtasiye 

ihtiyacatmm sureti tedarikine dair kanuna mü
zcyyel 
Tapu sicilli muhafaza teşkilatma daie 

lktısadi bulıran v~ergisi kanUılluna müzeyycl 

Muamele veı·gisi kanununun 5 mcı maddesine biı· 

Encünıendedir. 

26 -·VI - 1932 tarihinde 2015 numa-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
29 -V - 1932 tarihinde 1994, 1995, 
1996 numaralı .kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

fıkra ilavesine dair 27- VI- 1932 tarihinde Bütı;e encü-

Muvakkat mu.vazene vergisi hakkında 

Nakliyat vergisi hakkında 

nıenine 

26 - V - 1932 tarihinde 1980 nhm:ı · 

ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 
25 - VI - 1932 tarihinele 2029 ve 2030 
numaralı kanun olarak kabul edil-
miştir. 



1/3 14 

l / 328 

1/344 
1/3!'l3 

l / 369 

1/379 

:l/3 5 

1/ 39!i 

ı;.ıo~ı 

l / 416 

-124-

i!ulasasi 

Tapu borçları kanununa m üzeyyel 

Askeri ve mÜlki tekaiit kanununun 53 üncü ımıd 
dc~inin birinci fıkrasının tadili haıldunda 

:M:uaımelesi. 

18- VI- 1932 tarihinde (2010) numa
ralı kanun olarak kabul edilmişıtir . 

7- VI- 1932 ıtari.hinde Bütçe encü
menine 

lVIüzayıede, mürrakasa ve ihaHit kanuınuna müzeyyel Eııcümendedir. 

Rüsumat muhafaza ve nuntaka memurlan hakkın

da inzibati alıkarnı muhtevi k~nunuı1 8 inci ve 9 
"uncu maddeleriıiin tadilinc Y·C mezkfır kanuna bir 
madde ilavesine daie 

ll mart 1336 tarihinelen itiıbaren İstanbul H ükfı
ınctince aktedilen bilcümLe mukavelat, uhıudat ve 
sairenin keenlemyekün addi haıdnndaki kı:ınnıı a hir 

25 -VI- 1932 tarihinde 2017 numa
ralı ka.nun olarak kabul edilmi!?"iiı·. 

madcl~ tezyiline dair 25- Vİ -1932 tarithinde 2026 ntlma· 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Zit·aat bankası hakkındaki l"anuna ınüzeyyel 1697 
numaralı kanunun ikinci maddesinin tacliline YC 

üçüncü maddesinin Hgasına dair 27 ~ VI- 1932 tarihinele 2036 numa
ralı kanun olara:k kabul edilıınişti r . 

Ti.irkiyıe Cümhuriycti J\'Lerkez bankası kanunuının 

bazı maddel erinin tadili hakkrıııl a 

4 tcşrinievvd 1926 tal"i_lıimlen evv-el ıncvtut olıııı 

3- VII- 1932 tarihind e 2062 numa• 
ralr kanun olarak kabu·ı cclilmiştiı•, 

vakıflar Jıakkrnda tatb~kut kanunu layiha~r Bnc(imendedit·. 
işgale nğı·ay an bazı mahallerde bukuvulmuş olan 
1asanuf muameleleri hakknıd ıı yapılacak mııanw-
l~ye dair 3- VII- 1932 tariiJıinde 2057 numn

ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 
Menkul kıymetler ve kambiyo boı·salarr haldmıdaki 
kanıma müzeyyel 

Teklifler 

3- VII- 1932 tariılıinde 2059 numa
ralı kanun olarak kabul edi1mişrtir. 

2/ 11 Ccbclibercket (Nacı Pş.) - Esba,k Kadıköy belediye 
müdürü Kemal Beye emla.k ve arazi vnrilmesi hak· 
kmda 2- V -1932 tarihinlle reddi ha!kkın· 

daki Bütçe encümeni mazbrutasr ka
bul edilmiştir. 

2/16 Samsun (Etem B. ve üç arkadaşı) - Samsuna gelen 
Gazi Hazretlerinin heykellerinin gümrük resminden 
ve muam.ele vergisinden muafiyeti hakkında 28- XII- 1931 tar~hinde 1908 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
2j1 , Tekirdağ - (Cemi] B. ve 18 arkadaşı) - 1605 numa

ralı kanuna müzeyyel 10 - XII - 1932 tarihinde Bütçe en
cümenine 



-125-
No. HuHisası Muamelesi 

2/19 İzmir (Halil B.) - Gümrük tarif e kanununa mü-
zeyyel 21 - V- 1932 tarihinde Büıtçe aneü

menine 

2/20 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Bckarlık vergisi hak-
kuıda 21 -XIİ - 1931 tarihinde Da~ıiliye 

encümenine 

2/ 22 İsparta (Kemal Turan ve Malatya Mahmut Nedim 
Beyler) - Aıskeri ve mülki tekaüt kanununun 55 inci 
maddesine bazı fıkralar ilavesine dair 

2/ 24 hınir (Kamil B. ve üç arkadaşı) - Gazi Hazretleri
nin İ<zmire gelen heykellerinin gümrük resminden 

14- VI -1932 tarihinde Bütçe encü
menine 

ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında 4- I -1932 tarihinde 1916 numa
ralı kanun olarak kabul ediLmiştir. 

2/25 Gümüşane (Hasan Fehmi B.) - Gümrük tarife ka
nununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

2/41 Konya (Kazım Hüsnü B.) - Bina vcrgi.'i kaınmu-

7 -I- 1932 ıtarih1nde 1926 numa
ralı kanun olarak kabul ediLmiştir. 

na bir madde tezyili hakkında 25- Vİ -1932 tarilhinde 117 numaralı 
tefsir olarak kaıbul edilmiştir. 

3/!J 

Tezirereler 

Maarif vergisi kanununun 5 inei maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet teı~ker-esi 

3/11 Askeri mülki tekaüt kanununun 6 ncr maddesinin 
tefsiı:i hakkında Başveki\ I et tezkeresi 

3/14 ·:ıvrill:i Hükumet bütçelerine müteallik borçların ka
yitlerinc ve müddeti mnayyenesi zarfmda müracaat 
et.meyenlcrhı alacaklarnun sukutuna dair kanunun 

7- V -1932 tar~hinde 730 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

23 -V - 1932 tarilhinde 1977 numa
ralı kanunla tevıhiden kabul edil
miştir. 

tefsiı·i hakkında BaşvekaJet tezkeresi 7- VI -1932 tarihinde Bütçe eneli
menine 

3115 İngiliz lirası olarak maaş ~lmakta olan elçilik ve şeh
benderlik memurlarrna Türkiyede bir vazifeye na
kil ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğiııin 

tefsirin e dair Başvekalet tezkeresi 

3/16 Riyo de Janeyro elçisi Ali Beyin maaşmın tesviyesi 
sureti hakkında bir karar ittihazma dair Başvcka

let tezkeresi 

3/17 Askeri ve mülki teka~t kanununun muvakkat ikinci 

24- XII- 1931 tarihinde Bütçe encü
meni mazbatası kabul edilmiştir. 

31 - V- 1932 tarihinde Hükfımet ta
rafından geri alınmıştır. 

• 
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No. İiulasasr 

maddesinin tefsiri haldmıda Başvekalet tezkcr<:>si 

3/lR Sinni mükellefiyete vü nlünden sonra yapılacak 

tashihi sin muamelatınm tckaiit ve . aire gihi bü
tün muıamelatı askeriyece de ınuteber olmayacağı 

lıa1ldanda bir karar itt.ilıazına dair Bıışvrkal c1· tez
kcresi 

3/20 7 haziran J 926 tarihli ve 906 numaralı kanunla 
tadil edilen gümrük kanununun 43 üncü maddesi . 

Muaımelesi 

14- VI- 1932 tarihinde Bü•tqe encii
menine 

4 - VII - ı932 rtarihlnde 723 numara-
lı karar olarak kabul edilmiştiı·. 

nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi 27 -VI- ı932 tarihinde 717 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

~/27 Vil~tyetlcl' idaresi kanıUıJıunun 14 üncü maddesiniıı 
tC'fsiri lıaldonda BaşvcldHet t ezhresi 

3/ 31 A .. keri ve mülki tekaüt kanununun ı mcı maddl·· 

ı6 -V- 1932 ;tarihinde 1965 numa
ralı kanun olaraJ{ kai>ul edilımişıtir. 

sinin tefsi ı· i haıkkrnda Başvekalet trzkcrcsi 30- V- 1932 tarihinde Bütçe encü· 
menine 

3/32 Billimum 'askcd melullerin tcr:fihi kanuntımı tn ı ·· 
but emraz cetvelindeki bazı fıkralar hakinndel bir 
karar ittihazm<t daiı• BaşvekaJ.et tczk ' resi En timendedir. 

3/ 33 Tapu haı·ı,:ları kanununun 23 üncü maddesinin 2 
nci fıkwısımn 1efsiri hakkında Başvekalet tezleeresi 9- V -1932 tarihinde Hükumet ta

rafrııclan geri alınmıştır. 
3/ 38 Divaııı muha:<'batın teşkilat ve vezaifinr dair ilı

:mr edilen Hlyilıanın takdim krlıııdığr Jıu,Jdunda .Di-
vııııı mulıascba t riyaseti tezkoresi Encümencledir. 

3/39 İnhisar idareleri hesaplm·ının Divanı mulıasebat <:<I 
tetl<.ik edilip euilmeyeceğinin tefsiriııe dair l )iwJ ll ı 

3/45 

muhusdbat riyaseti tezk.crcsi 

Mart - ağustos 1927 aylarına ait raporlarm takelim 
kılındığı haklanda Divanr mubascbat riyaseti tez
kcresi (2 ve 3 üncü iıkralarına dair Divaıu mulıa
sebat encümeni mukarrcratı) 

1 

3/53 İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp maltılleri

nc ve şehit yetiınlerinc tahsis ve tevziine dair ka
nunun 4 üncü maddesinin tcfs1ri haklmıdıı Baş-

9 -IV- 1932 tarihinde Bü.tçe oneü
menine 

Üçüncü fıkra ll- IV- 1932 tarihin
de 70Q ve 2 inci fiJkra 4- VII- 1932 
tarihinele 724 numaralı karar olarak 
kirbul edilmiştir. 

vckalet tezkcrr,;i 2- IV- 1932 tarihinde ı 73 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/58 Divanr muhascbat raporları hakkındaki 590 numa
ralı lmrarın 8 inci maddesinin tefsirine dair· Baş-
vekalet tezkere i 5 -V - 1932 tarihinele 17 4 numara

lı tefsir olarruk kabul edilmiştir. 

3/62 Asked ,-e mülki tekaüt kanunıu.nnn 51 ve 53 üncü 

• 
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maddelerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 9- IV- 1932 tarihinde Bütçe encü-
menine 

3/65 l\{cmmin kanununun 75 inci maddesinin tcfsiri 

3/69 

haklanda Başveldlct tc;,ıkcrcsi 14- VI- 1932 tarihinde Bütçe encü
menine 

Kanunuevvel 1930, şubat 1931 ayla.rrna ait rapo
run takdim kılındığı hakkında Diva nı muhasl'bat 
riyaseti tezkoresi (3 üncü fıkra) 9- IV- 1932 tarihinde 697 ııum dı·a

lr kaear olarak kabul edilmiştir . 
3/70 'l'ckaüdc sevkedilen zabitan \·e askcJ.'i mcmmlar 

haklanda Divam ınnha ·ebatç;a ittihaz edi l l'ıı kaL·a
mı tefsirinc da ir Başvckrtlct tczkeresi 5 -V - 1932 tarihinde 707 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir· . 
3/86 Dİ,\'anet işleri müşavere heyeti a:;,asrndaıı Bahattin 

Bfcndiye yeni tckaüt kammu, ahkfımma g-öre ma
aş tahsisi icap edip et meyeceğinin tefsiri hakimıda 

3/~7 

3/~5 

3j J07 

3;1mı 

3 ' .1 12 

0/ 118 

3/ JZl 

3/125 

Ba.;vek~let tezkere i 2- V- 1932 tarihinde 702 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir_ 

l\1übadil \" C ınuhacirl crl e, harikzedclerc meccaneıı 

tomlik edilen gayrimenkullerin veraset w intikal 
vergisinelen istisnası icap edip ctmeyeccğinin tel'
siri haklanda Başvcl;:aJet tczk€resi 

ıvıaıt - ınıayıs 1931 a.ylarına ait r aporun takdiın 

edildiği hakkında Di va m nmhasebat ri~' aseti tl•z. 
keresi (3 üncü fıkra) 

A ·keri ve mi.Uki tekaüt kanununun bazı maddeleri
nin tefsiri hakkında Başvekalet tczkere:i 

Damga resmi kanununun maktn resimler .faslının 

-:1:2 nei ve muafiyet .faslının 20 nci fıkralarnun 

30 - VI - 1932 tarihinde 721 numara
h karar olarak kabul edilmiştir. 

9 -VI - 1932 tarihinde 697 numaralı 
kararla tevhiden ka'bul edilmiştir. 

3 -IV- 1932 tarihinde Bütçe encü
menine 

tl'f~iri lıakkıııcla Ba ş\· eld\let te.zkeresi 27 -lV- 1932 tarihinde BüJtçe encü
menine 

Belediyl' kaın ımmuıı Jü3 iiııcü maddesinin son fık
ra~ıııııı tcfsiri hakkında Başn•kfılct tczkcresi 

Oümrük kaınınunuıı müaclclel 43 üncü maddesinin 

16- V - 1932 tarihinde 175 numara
lı tcfsir olara'k lmbul edi lmiştir. 

t efsiri hakkında Başq•kfılct tez k resi 27 -VI- 1932 tarihinde 716 n uma !'a
lı kara.r olarak kabul edi lm .i şt.ie . 

~isbcti askeriyeleri katolunan zabitan ve askeri 
tıll'ınurların tckaüt aidatıarı hakkrnda bil· kanu it 
tih azrna dair Başvekalct tezker e:,:i 

Hastalıkları dalayısile ınıntakaları merkezi haricin
de kalım müfettişkrc ika nıet ycvıniycsi Yl.'rilip ve
rilnıey\.'ecğiniıı tcfsiri hakkında Başvekfıl ·t tez;keresi 

5 - V - 1932 tarihinde 706 nı.un a ra
lı karar olarak kabul edi lmi şti r . 

5- V- 19J2 tarihinele 705 ınınv ı 1-

lı karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/127 

3/132 

3/153 

3/ 154 

3/155 

3/166 

3/167 

3jl79 

:3/ 181 

3/182 

3/ 184 

3/186 

128 -

Hulasasr 

Ankara memurlarının meskcn tazmilıatr hakkında 
Baı;ıvekalet tezkeresi 

Gedikli küçük zabitana verilecek lıarcırahlar hak
·krnda tefsiren bir karar ittihazrna dair Başve'kalet 
tczkeresi 

Ajskeri ve mülki tekaüt kanununun 55 inci madde
sinin tefsiri hakkında Divam ntuhasebat riyaseti 

1\1ururnelesi 

21- V- 1932 tadhinde Eütçe oneii
menine 

9 -IV- ] 932 tarihinele Biit<;e e ncii
menine 

tczkeresi }<.}ıı 0ümencledir. 

Askeri ve mülki tekaüt kaııununun 66 ve 68 inci 
maddelerile meınurin 'kanununun 73. ve 85 inci 
maddelerinin tefsiri hakkında Divaıu muhasebat 
riyaseti tezkoresi Encümencleclir. 
Gümrük tarifesi kanununun 298 in<ıi ihtar fıkrası-
nın tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 14 -V- 1932 tarihinde Hiikfunet ta

rafından geri alınmıştır. 
1927 mali senesi nihayetine kadar lVlilli Hükfımet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkmda;ki kanunnn 
birinci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkc
r esi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 68 liıci ve mu
vakkat 3 üncü maddesinin tı:-fsiri hakkında Başve

kiUet tezkeresi 

1\fektep binalarınlll belediye vergi ve resimleri ka

nununuıı 6 ncı ve yedinci maddeleri hükmüne da
hil ve resme tabi olup olmadığının tefsiri hakkm
da Başveldlct tezkcı· c:-;i 

Askeri V{; mülki ü•kaüt kanununun 53 üncü mad
desinin tefsiri hakkında Divam muhascbat riyaseti 

30 - VI- 1932 tarihinde 2048 numa
ralı kanun olarak kabul edi1rniştir. 

15- V- 19:-32 tarihinde Biiiçe encü
menine 

'27- VI -19 :~2 tarihinde Büt~e eneli
ınenine 

tezkoresi ll. VI- 1932 tarihinde Hükumet ta
rafından geri almımştır. 

Askeri ve mülki tekaüt kanunuınııı 30 uncu mad
desinin tt:>fsiri hakkında Divanı ınuhascbat riyaseti 
tezkoresi ·Bncümencledir·. 

Umumi istihlfık vergisi kanununa müzeyycl 927 mı-
maralı kanunun mcri bnlnnduğ·u zamanlarda hfı.clis 

olan muamelel er için tahakkuk ettirilen YCJ'gi ve 
cezaların istifa sı :;;ekli nin tcfsircn tay ini ha.kkmda 

Başvekfıl ct tczkcYcı:;i 

'l'eft~ ınıntakaları merkezi başka bir yerde olan 
ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mülkiye mü
fettişlerine ikamet yevmiyesil e beraber mesken ta z
ıninatmm da verilip verilnıeyeceğinin tefsiri hak-

' 

'25- VI- J932 tarihinLle Ad iiye encü-

rm enine 



No. 
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Hula,osasr 

kıııda Başvekulet tezkercsi 

Takrirler 

(İdare heyeti ) - Dinıııı ıunhase lıat azasıııclaıı ~:ı z
mi Beyin maaşıııın derecesi ·hakkında bir kar·ar 
i tt i luı zma -dair 

4/ Hl Yo~gat (Süleyman Sırrı B. ) -Tapu harçları kanu
ınınun 16 ncı maddesinin tefsiri lıakluı1da 

-:l-/ 2.2 l stanbul (Alaettiıı Ceıııil B. ) - Türkiye Cümlıu ı · i 
yeti Merkez ıbankasr kanunuııun 5 inci maddesinin 

Muamelesi 

30- VI -1932 tari,Jıiııcl c 179 mımaralı 
tefsiı· ve 722 numaralı loırar olarak 

kabul edilm iştil'. 

17- XJL -1931 tarihi nel e ölil ııuına

rcılı karaı· olanık ka•bnl edilnıi.:ti ı · . 

2.-1:-1 11 -1932 tarihinde Büt<;e cncü

menine 

tefsiri hakkında 20 -VI- J 932 rtarihinde Bütçe encü

meninc 
4/ 2-l: Sıvas ( Reınzi B. ) - Yc ı·a set ve intikal ver g·isi hak

kındaki kanunun ıneriyeti tarihinden evvelki inti

kallcı·c dair 'bil' karar ittihazı hakkında 

4/ 27 ~~anakkale ( Şükrü ll. ) - Arazi \' ergisi kaııuııuııun 

26- Vl- 1!.132 tarihinde 13üt<;e cneü

menine 

5 inci maddesinin tefsiri .Jıaklun·da 24- V- 1932 tarihinde Büt<;P en<:Ü

n1cni nc 

4j:H .Manisa (Osman n Dr. Saim Beyler) -Arazi venı,·:si 
kanununun 5 in ·i ınaclclf'sinin tefsiri hakkındıı l~ntii nıı:-ııded i ı·. 

MECLiS HESAPLARININ TETKİKİ ENCüMEN 

R e i~ l ·a ll J[ e{)l( .'i/( Hok!.:t n. 
JI azlHl ia muhan·iri: Aı1kam » Rifat >> 
Jf t.ı mJı: 1 p - . D e 11 i.zf i » Jfozhru· Miifit » 

.·lnl<ara ~~ elmsn f-Ia.lit Ferit B. ('anl,·t n Jfr'bllsll hl/f{l 
A11kara » 8akir » Kon!Jrt » llfl..lfdur 
Ba.l ·t.k es iı· » 1 b m h iı11 Y ii riih » ]\ 01/ '/f(ı » .1/ 11sta[a 
Bnhkesir » Jfcınd Cauii » 

H. 
» 
» 

l~ncüınC'ıı 1 te~rinisaııi 1931 1ıırihiııdl!ıı 9 lcmnıuz HJ:l:Z tııı·ilıine kııdar 7 i~;tiına akteJe ı ·l!k lJüyiik 
1\lillct :Jleclisi haziran 1931 - ııisan 1932 il.da ı ·ı h esalıatı lıakkıııcla ± n ' Bü,,·ük '.\lilll't :\kclisi n' nıüş-

1 cıni l[ttıııda i k eşya hakkında bir ki ccm;ın 5 maz'ıatayı Yiiksl'k RPisliğc takılim <'tnıi~ YC' lnııılar 

da 6 ' 9, 6!.10, 7 12, 718, n' 719 ııuıııanılı kararlanı nıptcdilmiı;;tir. 

Büyük l\lilll't :\Icclisi, Riyascti Cü nılıtır Y C Divant ınuhascbat UJ27, 192~ , 1929 ,.e 1930 senderi 
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hesabı katilerine rmütedair takdim edilen 12 mazbatanrn Unıum.l heyetin 28 - IV - 1932 tarihli ini
kadında Hüki'ıınete gönderilmesi kabul cdilıniştil'. 

MİLLİ MUDAFAA ENOUMENt 

Reis : 
Mazbata muharriri : 

Balıkesi ·r 
Bilecik 
Bilecik 

Katip 

M ebusu Enver 
» lbr·ahim 
» Salih 

C ebelibm·eket » Naci 

riiresun Mebusu lhsan Pş . 
K ar s » ~llf·uh·ittin >> 
D·iya'rbekir » Kazım » 

B. Kırşehir Mebusu Lutfi Müfit 
» Kütahya » R ecep [1] 
» ili alatua » JJf ahmut N edi m 

Elaziz » Ahmet Saffet i;·. Mıış . » Muhittin Nami 
» · N i.ğde » Galip Gazi Antep 

Gümüşane 
!stanbul 
Kastamonu 

» Kılıç Ali 
» Şevket 
» A hmet H am di 
» Ali Riza 

» Ordu » R ecai 
» Tokat » Bekir Lutfi 
» Tokat » Hüsnü 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

Eneiimen, 42 (29 layilıa, 13 tezkere) işten 40 ını inta~ etntiş ve mütebaki (2) evralnn miizakeresi 
gelecek içtimaa kalmıştn·. 

Layilialar 

No. I-Iulasa r Muamelesi 

1/30 'l'ahdidi sin kanuıvnnun 2 nci maddesine müzeyyel 16- II- 1932 tari:hinde Maliye encii.-

1/ 198 

lj20G 

l/ 206 

l / 200 

'!'ürkiye Cümhuriyet.ile İçtima i f;lfı.ralar Ciimhmi
yeti ! ttihadi arasmda alüolunan protokol ün tasd i-

menine 

lu hakkında 25 -VI - 1932 tarihinde 2028 mıma
ralı kannn olarak kabul edilımiı;;tir. 

24 temmuz 1931 tarih Ye 18-!1 numar.alı kauuııu 

muaddil 7 - I - 1932 tarihinde 1917 numa
ralı kanun olara,k kabul edi1miştir . 

• \.skeri ve mülk! tekaüt kanununun 1 inci madtfc-
· iııin tadili lıaklunda 20- II- 1932 tarihinde Maliye encü

meııine 

H ava smrfı meıısubinine verilecek zanuııın n · Lı z

ıniıwt hakkındaki J\aııtmnn uazr nmtlddcri rıi ıı ta-
diline dair 29- Vl- 1932 tarihinde 2047 numa

ralı kanun olara-k kabul edi.lmişıtir_ 

---------
[1]- R ecep B . (J(iitahy a) encümen azalığından ·i:;t ·ifı,ı ve jJo[uhittin Neoili B. (Mtı.~) dcı ı·t[cıt dm iş 

olııw.kla ye1·!erin e, 5- lll -1932 de, Hal·it B. (Bm·am'). ı·c Basim. B . (Kiifahycı) seçilmişlerdir. 



No. 

1/224 

1/225 

1/230. 

1/239 

1/240 

1/245 

1/267 

1/268 

1/ 287 

1/293 

1/297 

1/298 

1/302 

131 -

Hulasası Muaınıelesi 

Ihtiyat zabitleri ve askeri memurları hakkındaki 

kanumm 4 üncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 14- III- 1932 taı·ihinde 1931 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ihtiyat zahitleri ve askeri memurları haklundaki 
kanunun 7 nci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair 17 -III- 1932 tarihinde 1933 numa· 

ralı kanun olarak kab'J.l edilmiştir. 
Seferde !bulundukları ·esnada bahriye zabitıamna 
taamiye verilmesi hakkrndaki kanuna müzeyyel 

Askeri memurlar hakkrndakl. kanunun 2 nci mad
desinin tadili hakkmda 

Askerlik mükellefiyeti Jmnununll1n 2 nci maddesi-

25 - VI - 1932 tarihinde 2022 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV - 1932 tarihinde 694 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

nin tadili hakkmda 14- III- 1932 tarihinde Dahiliye en
cümenine 

ihtiyat za:bitleri ve askeri memurları haldundaki 
kanunun 23 üncü maddesinin tadili haklanda 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı lmnunuu 
tadili hakkında 

22 nisan 1341 tarih ve 659 numaralı kanuna ınü-

24- III- 1932 tarihinde 1936 . numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 -IV- 1932 tarihinde Bütçe encü
ınenimı 

zeyyel 25 -VI - 1932 tariılıinde 2022 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Askeri memurlar hakkındaki kanunun baır madclr
lerinin tadiline dair 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra ila
vesine dair 

Ordıu zabitan heyetine mahsus terfi kannunnun 1 
ıncı ve 16 ncı maddelcr·ine birer fıkra il:hcs in c 

25 -VI - 1932 tariJhinde 2016 numa· 
rslı kanun olarak kabul edilmiştir. 

23- V- 1932 tarihinde 1976 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 25 - VI - 1932 tarihinde 2018 numa
ralı kanun olarak ka hul edilmiştir. 

Reşitpaşa ve Marmara vapurlarının Milli :Müdafaa 
vekilietine devri hakkmda 16 -VI- 1932 tarihinde 2008 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştit'. 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 ncı 

maddelerinin tadili hakkında 12 - V - 1932 tarihinde 1958 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/319 Askeri muhakeme usulü ve askeri ceza kanunlan-

\ 

1/323 

um bazı maddelerinin ta:shih ve tadiline dair 27 -VI - 1932 tarihinde 2034 v'e 2035 

Türkiye Cümhuriyetile İran Hükumeti arasında 
aktedilen hudut hattının tayini hakkındaki İtilaf-

numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 



. No. 

1/ 328 

1/329 

1/33± 

1/ 336 

1/ 3GO 

1j3G2 

1 / 3!)0 

1/--1-08 

1/418 

132-
Bulasası 

nnmcnin tasdiluna daiı· 

Askf'rl ve mülk! t ekaüt kanmıumııı 53 üncü macl-

Muamelesi 

18 - VI - 1932 tarihinde 2011 numa
ralı kanun olaraik lmbul edilmiştir-. 

dcsiııin 1 in ci frkrasrnrn tadili lıakkrııcl a 18 - V -1932 tarihinde lVIaliye encü
menine 

Askeriiık mükellefiyeti kaınımııııtm 111 inci marlde
sin e bir- fıkra il avesine dair 

Ihtiya t zabitl eri ve ihtiya t askeı·l memurları kaıııı
ııuııuıı 3 üneü nıaddesil c müzc~·y c l 1 iııei ınaddesi

ııin tadili hakkmda 

K ara, deniz ve hava kuv vetlerinde ınüstahdcm brı -

29- V- 1932 tarihinde 1988_ numa
rıılı kanun olarak 'ka·hul edilmiş-tir. 

21 -V- 1932 iarihinde 1972 numa
ralı k anun olarak ka'bu1 edilmiştir. 

lunaıı onbaşr ve efradrn maaşlan hakkrnd a 14- V -1932 tarihinde Bütçe encii· 
menıne 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 80 nn eu 
maddelerinin tadili hakkrııda 

Ri,vnscti Cü m h lll' orkestrası hakkmda 

Dr vl(•te ait matbaaların tcvhidi hnkkındıı 

i lıt iyat zalıitll'ı·i ve ihtiyat aslwrl nıcnııırları kn m1-
nıımın 3 ünrü ınaddrsinin tauilinc dnir kaıınıı lii
y ihası ile alilkadar uiğ·eı:· kaıııııılaeda yapılacak ilii 
\'( ~ tadiller- hakkında 3 kıta kantın la.yihast 
( Liiy ihaııııı ikisi Hiikilnı c t tarafrııd a ıı gcı· i a lıı'ı -

2- VII- 1932 tarihinde 2053 nunuı 

ralı kanu•.t olarak kabul edilmişti--. 
25 -VI - 1932 t arihinde 2021 numa
ralı k anun olarak k ahul edilmiştir. 
11- VI -1932 tari'lıinde Maarif en
cümeııin e 

ını~tır ) . 28- VI- 1932 <tarihinde Bütçe eneli
menine 

1 lıazinw 102!) twr·ih ve 1471 ınıımıralı kanııııa. mü- Bneünı encl eche. 

r.eyyel 

Tezkereler 

3/32 Bilfımum askeı·'i malülleriıı terfihi kanununa mcı·-

bnt emmz cetvelindeki bazı fıkralar h a,kkında bir 21- VI- 1932 tarihinde Maliye en-
karar ittihazma dair Başvekalet t ezkeresi ciimenine 

3/62 1\skeri ve .mülki tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü 8- XII- 1931 tarihind€ Maliye en-
maddelerinin tefsiri haJdunda Başvekal et t ezker esi elimenine 

3/70 'IIekaiide sevkedilen ·zabita.n ve askeri memurlar hak-
1 

landa Divanı ınuhasebatça ittihaz edil en kararm 5- V- 1932 tadhinde 707 numara-
tefsirıine dair Başv-ekalet tezkeresi lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 74 Kırşehir müddei umumisi İsmail Hakkı Beyin İs-
til<la ı macla.lyasile taltifi hakkında Başvekalet tez-



No. Hulasası 

k e resi 

-133-
Muamelesl 

28 -XI - 1931 tarihinde 654 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/75 Orhaneli sabr'k kaymakamı Bahaettin Beyin İstiklal 
ımı dalyasile ta lt.ifi ha k km da Başvekalet tezkeresi 28 -XI - 1931 tarihinde 655 numara

lı karar '{)larak kabul edi lmiştir. 

3/121 

3/1:32 

:)/ 151 

:3/ 16:~ 

3j J6-i 

3/11'12 

::V20G 

3/217 

Nisbeti askeriyeleri katolunan zabitan ve askeri me
ınnrlann tekaüt aidatlarr hakkında bir karar ittiha

;.:ına daiı- Başvekal et tezkcı·esi 

0edikli küçük za·bitana verilecek harcrrahlar hak
. kında tefsircn bir karar ittihazına dair Başvekalet 

tez kc r esi 

Yüzbaşr Cel1ıl.ett in Efendiyıe ver·ilımiş olan hir·inci 

t·wkdirnamedeki müblzim k·ellınesinin ıbir.inci 11nüla· 

5 -V- 1932 tarihinde 706 numai·a· 
lı karar _olarak kabul edilmiştir. 

27 - II - 1932 tarihinde Ma liye en cÜ· 
menine 

ziım olııı·ak tashih i h aikkmda Başvekalet tezkeresi 9- IV- 1932 tarihinde 698 ntltnat'a· 
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

MaıHwı·a gibi mühinı vazifeler •esnasında malul 
olanlam da derece üzer.indi(Jn mıaaş tahsisi için 

lı ir luıı·ar ittihazına dair Başvekfı Jet t eızkeresi 

\'azife veya harpt c iJ,i ve Jalıa ziyade UZ\mndan 
ıncrrulıiyd sebı}bi l e malül olan larm muıızam ınallı · 

1 iyet leri ·İçin tl•fs irrn bir .ka ra r ittiJı .azı lı n kk ı nd H 

25 - V- 1932 tariıhindc Sıhrhat ve İ. 
muavend encüıneninc 

Bn~vekalct. tı·zkrrr~i 21- VI -1932 tarihinde Biitçe ene.ü
monine 

Askc·rl ve mülki tekaüt kanununun 30 untıı mad-
des inin tcfsiri lıakkmcla Baş,·ekalet tezkere-si 21- VI- 1932 tarihinele Maliye cn

ci.imenine 

Ihtiyat za:bitlcri ve ihtiyat askeri memurlan kaıru
nunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 
kan u ının tcfsiri hakkrnda BaşveknJet tczıkeresi 

ARkeri ve mi.illd tekaüt kaııuınmtw lG · İııei ıııaıldı•

siııin ·tefsiri hakkmda Başvekalet 1ezkeresi 

30 -VI- 1932 tarihinde 178 ııuma
ralr tefsir olarak kalbul edilmiştir. 

T~ne.ümendedir. 
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N·AFIA ENCttMENt 

Reis : Samsıın Mebıısıı Etem E. 
llfazbata muharriri: Erzincan >> Aziz S amih . >> 
Iüıtip : lif an isa » Osman » 

.Antalya Mebıısıı Dr. NazifiŞerif B . Kütahya 
Eskişehiı· » 
!çel 

Alioğlu Ahmet » Mersin 
» Hakkı » Niğde 

I sparta » H iiseyin Hüsnü » Samsun 
Konya » SırTı » Uı·fa 
Kütahya » Hakkı » T1·abzon 

Encüınen, 5 (3 layiha, 2 teklif) işin hepsini intaç etmiştir. 

N.o. 

l /305 

1/306 

:l/374 

Layilialar 

llulasast 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilat ve vazaHi 
haklundaki kanunun tadiline dair 

lVtena-fii uınumiyeye müteallik iıntiyazat hakkmda
·ki kanıtnun bazı maddelerinin ilgasma dair 

Konya ovasr sulama idaresinin Maliye vekalcti
. nin ketaletile akterleccği istikraz ha.kkrnda 

Teklifler 

2; .1 Konya (Tevfik Fikret B. ) - Konya ovası sulama 
idar.esinin teşkila.t ve vazaifi haldandaki kanunun 

M ebıısıı tbrahim B . 
» Süleyman Fikri >> 
» H ald » 
» Dr. Asım » 
» Ali Saip » 
» Hakkı Sotu » 

Muaıı:nelesi 

21 · V· 1932 tarihinde 1971 numa
ralı kanun olarak kabul edilmişti ·. 

25 - VI - 1932 tarihinde 2025 numa
ralı kanun olarak 'kabul edilmi ştir. 

25 - VI - 1932 tarihinde bu husustaiki 
Bütçe encümeni mazbata.sı 'kabul 
ediLmiştir. 

1 inci maddesinin tadilinc dair 21 -V - 1932 tarihinde 1971 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/44 Aksaray (·Besim Atalay B. ve 18 arkadaşı) - Sa
manpazarı - Hamamönü yolunun açılm&sma dair 27 - VI - 1932 tarihinde 2032 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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SIRHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENC'UMENİ 

Reis : E.t·zurum, jJfebıısıı D'l'. Ahmet Fikt"'i B. 
Mazbata muharriri: Aydın » Dr. Reşit Galip » 
Katip : jJf-uğla » D·r. If.iiseyin Avni » 

Antalya Mebıısu Dt·. Cemal B. Erzıırwm MebıısııD·r. Hakkı Şinasi Pş. 
Balıkesir » Jl!luzaffer » E1'z·urum » Necip Asını B. 
Bolu » Dr. Emin C enıal » Kastamonıt. » Dr. Suat » 
Bursa » Bakteriyolok R efik )) Malatya » Dr.-Hilm·i » 
Bursa » Dr. Raı;im P erit {1 j » Ni,ijde » A.hnıet Vefik » 
Denizli » Dr·. Kazım » Urfa » Dt·. Refet » 

Encümen, 7 (6 Hlyiha, 1 tezkere) işten 6 s ını intaç etmiş ve mütebaki 1 evrak gelecek içtimaa 
kalffilştır. 

No. 

1/112 

1/ 159 

1/210 

Layilialar 

Bulasası Muamelesi 

Kuşpalaz~ seromu ıhakkmdaki mukavelenamenin 
tasdikma dair 17- XII- 1931 tar~hinde 1898 numa

ralı kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
i'fanisada in{Şa edilecek Şinasi hastanesine muktazi 
malzeme, alat ve edeı·atm gümrük resminden istis-
nası hakkında 28- XII- 1931 tarihinde 1907 numa

ralı kanun olarak 'kabul edilmiştir. 
Kendi hesabına taJısil yaparak Tıp fakültesinden 
neşct edecek doktorlarm mecburi hizmetlerinin lağ-
vi hakkrnda. 4- VI -1932 tari•hinde 2000 numa

ralı kanun olarak 'kabul edilmiştir. 
1/ 211 1 lÜsan 1926 tariJı ve 796 numaralı kanuna bir 

J/ 283 

1/ :1:00 

:3/ 163 

madde tezyili hakkında 19- V- 1932 tarihinde 1968 numa
ralı kanun olarak kabul edilııniştir. 

Umumi hıfzıssıhha kanımunun 288 inci maddesi-
nin ta dili hakkında 14- V- 1932 tarihinele 1961 numa

ralı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

Hususi hastaneler hakkmda 

Tezkereler 

Manevra gibi nıühim vazifeler esnasında !llalfll 
olanlara da derece üzerinden maaş tahsisi İ\İıı bir 

Encümendedir. 

karar ittihazma dair Başvekalet tezkeresi 5- VI -1932 tarihinde Bütçe cnr:u
nıenine 

/ [1] - lktı:sut uıc iim eninde de azcı olan Dr. Ru;iln Jı' e rit B. (Bursa) i:stifa v e Dr. Ref et B. (U1·-
fa ) ı· efııt e t111i~ ulmcıkla yeTle1·ine 5 -III -1932 nt>. Hal-it B. (But·dut') ı• e D·r. Saiın B. (Manisa) 

iniihap edilm'i~le rdir. 
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TEŞKİLATI ESASİYE ENCUMENİ 

Reis ıliuğla ~~1 ebusu, Yu,nns Nadi B. 
M azbcıta rn'uhaTr'iri: G~ı;r·esıın » Hakkı Tarık » 
Kat~ip : Z ongu,ldak » Celal Sahir » 

Artvin M ebusu ~i sun B. ! stanbul JJ1ebıısu 1 h~nıet Rasirn B. 
Aydın » D~r. M azha~r » l zrnir » Halil » 
Aydın » Tahsüı. » J.zrnir· » ~~1 a,hmut Esat » 
Balıkes'ir » .elli Şuuri » Kars Jll ebıısn Muhittin Pş. 

Bwrsa » As af » K ır k Za·rel'i » D'r. Fııat B. 
Elaz'iz >> M em rl'ııh Şevket » Teki1·do,,ğ » Celal N~uri » 

Encümen , 5 (2 t eklif , 1 tezkere, 2 takrir) işten 3 ünü intaç etmi ş ve mütr.baki 2 evrak gelceek i ~,; 

t imaa kalmıştır. 

Teklifler 

No. Hulasası 

2/ 15 Giresun (Hakkr Tanık B. ) - Teşkilatı esasiye ka ntı
nunun 95 inci maddesinin tadili hakkında 

2/ 40 Giresun (Hakkı Tarık B. ) - DalıiJi nizaınııamcnin , 
68 inci maddesinin tadili ha-kkında ııizam t eklifi 

Tezkereler 

3/ 26 Tür.ki ye Cümhuı·iyetil c Bulgaristan ve B~Loıı ya 
Hükümetleri arasmda muhtelif tarihlerde rtkt edileıı 

t icaret ve seyı•isefain ınukavel enanwlcrini ·ıı Türkı;e 

metinlerindeki hatal ar hakkrnda Ba~velnll et tezkc
resi 

Takrirler 

4/ J9 Ui.iınıÜ~<me (Ha.'San Fehnıi B.) ~ T eşkilii-Lı esasiye 
kanunu il c ınc na.fi i umumiyeyc ınütea llik iıntiyazat 

kanunu u rasmda tedalıül eden sa lfi.hiyctkrin tcl'ki

4/29 

nini temin için bir karar ittilıazr lı akkrn cla 

G ümüşane (Edip Servet B. ) - Dalıili nizamn amen iıı 

68 inci maddesinin t efsiri hakkında 

Muamelesi 

10- XII - 1931 tarihinde 1893 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

21- V- 1932 ta rihinde .bu hususta ki 
nizaın teklifi kabul edilmiştir . 

En cüm encl ecli r. 

J~n cüınendcdi r. 

21- V- 1932 tarihinde bu hususta ki 
nizam teklifi kabul edilmiştir. 



2 - Muhtelit ve muvakkat encümenler 

.. .... 
[ Adliye, Bütçe ve İktısat encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen ] 

Eucümeııe havale eelilen 1 layilıa iııtaç edilmemiştir. 

Layihalar 

No. Muamelesi 

1/ 420 Haczedilen zirai gayr imenku llerin paraya <;~:l·ril-

mesi hakkında EııcümenJedir. 

[ Adiiye ve Dahiliye encüme,nlerinden mürekkep Muhteliıt encümen ] 

Encüıneıı, 3 (2 tezker.e, J takrir ) işiıı hepsini iııt ıH : e ıtmiştil". 

3/ 101 

3/1fi6 

Tezkereler 

l\llünlıal bulunan ~ürayi devlet azalıklan iı,;iıı inti-
hap yapılması ha kkmda BaşYekfdrt tezkeresi 25 -V I- J 932 tarihinde 7 H n uma r;... 

lı karar olarak kabul edilm iştir . 
.MiinhaJ bulunan Şfırayi devll't ıızalıklan i ~in ın -

tilıap yapılması hakkında Başn·knl\'t tPzkl're,si 25 - VI- J!:Ja2 tarihi11de 71-1- nunı :ım

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Takrirler 

.J./ 30 (:iri'H tın (H. Tarık B. ) - ~1a.tbııat kaııuıınııuıı 31' iıi<"İ 

nıaüdesiııiıı teisiri haldunda 4- V J. - 1932 tarihinde 2001 mını:ı,

raJr luımın olarak );:abul edilmiştir, 
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[Adliye, Dahiliye, Maliy·e ve Milli Müdafaa encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümen, havale edilen ı layihayı intaç etmiştir. 

No. 

ı;2ı3 

Layihalar 

Hulasası 

Kaçakçılrk ha,kkmda 

Muamelesi 

7 - I - ı932 tarihinde ı9ı8 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

[ Adiiye ve İktısat encümenlerind~n mürekkep Muhtelit encümen ] 

Encümıen, havale edilen 1 teklifi intaç etmiştir. 

Teklifler 

2/42 Adana (Ali l\fünif B. ve 28 arkadaşı) - İktisadi. 
bulıran sebebile gayrimenkul ihaleleri haklanda ba-
zı kayitler konulmasma dair 13- VI- ı932 tarihinde 713 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

[ Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekkep 1\iuhtelit encümen ] 

Encümen, 28 (27 tezkere, ı takrir) işten ı7 sini intaç etmiş ve mütebaki ll evrak gelecek i~timaa 
kalmıştır. 

T.e~kereler 

3/7 .Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin ·teşrii masaniye-
tinin kaldırılması hakkmda Başvekalet tezkeresi ı9- III- ı932 -tarihinde 686 nurnam

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
3/46 Konya mebusu Mustafa Lutfi Beyin teşl'ii nıasuııi-

yetinin kaldırılması haklanda Başvekalet tezkeresi ı9- III- ı932 tarihinde 683 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/48 Bilecik mebusu H ayrettin Beyin teşri! ınasuniyeti-

ııiıı kaldmlması hakkmda Başvekalet tezkeresi ı9- III- ı932 tarihinde 676 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

3/54 Kıonya mebusu Sırrı Beyi nteşrii masuniyetiı_;ıin kal- • 
dırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi 19- !II- 1932 tarihinde 684 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
3/89 Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşrii masuniyeti-

nin kaldırılması hakkında BaşvekaJet tezkeresi 19 - III - 1932 tarihinde 677 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/90 Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teşrii masuniye. 

3/91 

3/92 

3/96 

3/99 

3/102 

3/114 

3/116 

3/111 

3/130 

3/131 

3/133 

3/140 

3/141 

3/142 

tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 19 - III - 1932 tarihinde 681 numara. 
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması haklanda BaşvekaJet tezkeresi 

Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşrii masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Kayseri mebusUı Coşkun Osman Beyin teşri! masu
niyetinin kaldrrrlması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Siirt mebusu Mahmut Beyin teşrii masuniyetinia 
maldrrılması haldcrnda Başvekalet tezkeresi 

Çankırı mebıtsu Talat Beyin teşrii masımİyetinin 

kaldrrrlması haklanda Başvckalet t ezkeı·esi 

Aydm mebusu Fuat Beyin teşril masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekal et tcz~eresi 

Kütahya mebusu Memet Beyin teşrii masuııiyctinin 

kaldırılması ha kkmda Başveldi.let. t ezkoresi 

Erzuııünl. nıebnsu Asım Beyin teşrii masuniyetinin 

19 - III - 1932 tarihinde 682 numata
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

19- III -1932 tarihinde 687 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

19 - III - 1932 tarihinde 680 numara
h karar olarak kabul edilmiştir. 

19- III -1932 tarihinde 688 numara
lı karar olarak kabul edilnıistir. . . 
19 - III - 1932 tariliinde 678 nUımal'a· 
h karar olarak kabul edilmiştir. 

19 - III - 1932 tarihinde 675. numara
h karar olarak kabul edilmiştir. 

19 - III - 1932 tarihinde 685 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

kaldırılması hakkında Başvekal et tezkerf'si 19- III -1932 tarihinde 679 nu~ara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Erzurum mebmm Asım Beyin tcşrii masuniyetinin 
kaldrrılması hakkında Başveka1et tczker~si Encümendedir. 

Gazi Antep ihebusu Remzi Beyin teşr.ii masuniycti-
nin kaldrrılmast hakılanda BaşvekiUet tezkeresi Encümendedir. 
Gh·esun tnebusu İhsan Paşanın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başveka1et. tezkeresi 29 -VI - 1932 tarihinde Hükılmd 

tarafından geri alınmıştır. 

Kütahya mebusu Hakkı Beyin ifadesinin alınması 
hakkında Başveka1ct tezkeresi Encümendedir. 
Afyon Karahisar mebusu Haydar, Manisa mebusn 
Dr. Saini. ve sabık Manisa mebusu Bahri Beyleriıı 
ifadelerinin alınnıa~r hakkında Başvekalet tezireresi Encümendedir. 
Konya mebusu Kazım Beyin ifadesinin alınması 

hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 



No. 

3/ 143 

3/ 14--! 

3/ 145 

:3/ 146 

3/ 189 

-140-

İiulasasr :Muaımeiesl. 

Isparta mehusu İbral1im beyin t eşrii masuııiyerıiıt 
kaldn·ılması hakkında Başveknlet l: ezhresi . Enc~mendedir. 
Siirt mebusu Mahmut Beyin t eşl'ii masuniyetinin 
haldrrılması hakknıda. Başvekfd ct tezkoresi Encümendedir. 
Sabık Kars mcbusu Ağaoğlu Ahmet Beyin t cşti.l ma" 

suniyetinin kaldrrrlınas rhaklmıda Başveka,let tez-
kcresi gncümendedir. 
'rokat mebusu Bekir Ll'ıt:fi Beyin teşri! masuniye-
tinin kaldmlması hakkmda Başvek§Jet tezkoresi Encümendedir. 
Mersin me.busu Ferit Celal Beyin teşrii masuniye-
tin_in luılclırılması Jıakkmda Başvekalet tezkoresi Enciimencleclie. 
('orum mehusu Mustafa Beyin teşrii masuniyetinin 
kalclrnlması hakkmda Başvekalet teıkeı·esi ll- Vİ- 1932 -tarihinde Bükumet ta

rafından geri alınmıştır. 
naı-nt ve nı eYaddr infiliikiye mcse1t>Jıiııe ait evr:ı

km göndt>rildiğinc dair 

Takrirler 

ı:ircsnn ( Hakkı 'J'nnk B. ) -Meclis talıkikaiı icr:ı· 

sında takip .olnnncak mml hakluı~ da bi ı: karar itti
Jıazınn fl air 

Eneümendedir. 

13 -VI - 1932 tarihinde Da:hilii ni
zamna.menin ı 70 inci maddesi yerine 
kaim 1uir madde He ı 71 inci madde
ye bir fıkra ilavesi kalıul edilm i~tir. 

C -nütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

J<:ncüm e ıı havaie edilen rtt>zkercy1 1ııLı.ç etıniş tiı· • 

Tezkereler 

Münhal bulunan azalık için intihap yapılması hak-
kmda Divaıır nnıhasebat riyaseti tezkeı·t>si 28- VI- 1932 tarihinde 720 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
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[Belediye kanunu muva.kka.t encümem] 

( Vei{aJetlerle mütenazır endimenlerden intihap olunan ikişer azadan mürekkep) 

R e is • 11 eki1·da.iJ Jfebıısu Faik 11. . 
Jlf azbata mııha.1·1··i1·i: Kayseri >> Sait Azmi >> 
Kat·ip . Urfa >> Re fet >> . 

A nta,lya Mebusu D1·. NazifiŞerif B. Denizli ilfebusu Emüı Aslan B. 
Balıkesi1· >> iliuzaffer » Isparta » 111 ükerrem >> 
Balıkesı:r » V asfi 111 emet » Konya » N ai nı H azi m » 
B ayazıt » lhsan » 111a.nisa D1·. Sain·ı 
Bı,ı 'rdıır Halit » » » » 

Malraş Nııri C anakkale » Şükrü » » » 
Öorıım » !sm et » Sam.s'un » Eten·ı >> 
Ço·l'ıtm » Dr. Jlfustafa » Tokat » Bekir Lutfi » 

Fınciinı e ıı , :ı (1 teklif, 11czkeı·c, 11:ıkrir ) işteıı2 sini intaQ etmiş ve mütehııki 1 iş ~·.olrcck içtjmaa 
' k :ı lımştrr. 

Teklifler 

No. Hulas:ısı Muamelesi 

2/HO K ııstamoıııı (Dl'. Sua1 R. ) - Bcll'd iyc büt çeh'ı·iııdcki 

ıııaaı;; ve ücrPtl erlP yctinı ııuıaı;;larr yekfınıı hakkında l<lncümendedir. 

3/112 

Tezkereler 

Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fık
ı·asrnm t0fsiri hakkında Başvekalet tezkerr"<:i 

Ta.kritler 

4/28 Konya (Kazım B. ve 2 aı,kadaşı) - Belediye kanu
nunun 110 uncu madclesi.nin 6 ncr frkrasrnrn tef-

16- V -1932 tarihinde 175 nt11llaı•a
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

siri hakkında 25 -VI- 1932 tarihinde i 77 nunUü'a~ 

lı tefsir olarak kabul eililmiştir. 
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[ Tetkik encümeni ] 

(Dahili nizamnamenin (170) inci maddesi mucibince teşkil edilmiştir) 

Reis : Antalya Mebıısıı Rasih B. 
Mazbata muharri1·i: Tekirdağ » Faik » 

ı.~rııir M ebu~·u Kamil B. 
ı01·um » lsmet » 
'Ço1·um » Dr. ~Mustafa » 

Encümen, havale edilen 'bir tezkereyi intaç etmiştir. 

Tezkereler 

No. Hulasası Muaımelesi 

3/ 198 
3/198 

Barut ve mcvaddı infilakiye meselesine ait evrakm 
Barut ve mevaddı infiliikiye meselesine ait evrakm 11- VI- 1932 tarihinde Adiiye ve 

teşkilatı esasiye encüırtenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümene 

[ ViHi.yetlerin husus1 idareleri kanunu layihası m müzakere etmek üzere müteşekkil muvakkat 
encünıen ] 

( Dlllhiliye, İktısat, Maarif, Nafıa ve Sıhlıat ve içtimai muavenet encümenlerinden 
intihap olunan üçer azadan mürekkep ) 

Antalya Afebıtsu Dr-. Nazif'i Şer1:f B. Jlfers'in M ebusıt, Sülemnan F1:kri 
Antalya » Rası h » Ordu » Hcımdi 
Balıkesir » Mıt,zaffer » Rize » Atıf 
Bolu » 8iikrü » Sanısım » Emin 
Bursa » Dr. Rasim Fer·it » Samsun » Et em 
Denı:zli » Dr. Kazım » Tekirda.if » Faik 
Erz1ırum » Nafi Atuf » Urfa. » R e.fet 
llfanisa » Dr. Saim » 

Encümene hıı.vale edilen 1 layiha intaç edilmemiştir. 

;ayihalar 
1/178 Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layihası Encümendedir. 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



3 - Encümenlerin aktettikleri içtimalar sayısını gösterir cetvel 

~· .. 
, 

Daimi encümenler: 

Adiiye Encümeni 
Arzuhal )) 

Bütçe » 
Dahiliye ) ) 

Divanı Muhasebat ll 

Hariciye » 
İktısat » 
Kütüpane » 

Muhtelit ve muvakkat encümenler: 

Adliye, Bütçe ve İktısat encümen
Jerinden mürekkep muhtelit endimen 

Adiiye ve Dahiliye encümeıılerin-

içti ma 
Sayısı 

79 
40 

149 
33 
22 
6 

125 
4 

lerind,·n mürekkep muhtelit encümen 3 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Milli 

Müdafaa encüınenlerinden mürekkep 
muhtelit encümen ı O 

Adiiye ve İktısat encümenl eriıı -
den mürekkep ınuhtelit encümen 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkep muhtelit endi-
men 5 

Bütçe ve Ma liye eııcüıneıılerinden 

mürekkep muhtelit enciiınen 

Maarif Encümeni 
Maliye » 
M. Hesaplarının tetkiki » 
Milli Müdafaa » 
Nafıa » 
S. ve i. Muavenet » 
Ttşkilatı esasiye » 

Belediye kanunu nıuvakkat -encü
meni [ Vekaletlerle ınütenazır encümen
Jerden intihap olunan ikişer azadan mü
rekkep ) 

Tetkik encüıneni [ Dahili nizam-
mı.menin (170) inci maddesi mucibince 
teşkil olunmuştur] 

Vilayetlerin hususi idareleri ka-
nuııu J a yihasını müzakere etmek üzere 
müteşekkil muvakkat encümen [Dahiljye, 
İktısat, Maarif, Nafıa . ve S. ve i. M. 
encüınenlerinden intihap olunan üçer 
azadan mürekkep) 

içti ma 
Sayısı 

20 
51 

7 
37 

9 
9 
6 . 

3 

6 

o 



4 - Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

' 
ı ı 

ı:: M ı-. 
ı-. ~ ~..., 

ı-. (!) 
ı-. ı::--

~ ı-. v :t:: :a (!) ı:: 
~ 

(!) 

«:S ı-. ı:: 2~ ı:: 
(!) E~ ..c: !';:: (!) 

~ ·~ <::3 C,)o ·= ~ ·:;:. :;: N ~ ..c: «:S ..!:o: «:S u 
Encümenler = ı-. <«:S (!) (!) «:S 

;f ~ 
(!) ...... ı-. ı:: (!) 

.....ı r- r- r- > .~~ tı..l"O 
- - ·- --

D:ıimi eııcümenler 

Adiiye encümeni 36 2 25 2 o 65 48 17 
Arzuhal » o o o ı o o ı 

Bütçe » 208 23 54 8 o 293 236 57 
Dahiliye » 37 8 ı4 ı o 60 37 23 
Divanı muhasebat » 25 o 30 o o 55 22 33 
Harici ye » 22 o ı 1) o 23 18 5 
iktısat » 46 6 5 2 o 59 47 ı 2 
Kütüphane » o o o o o o o o 
Maarif » 6 2 4 o o ı 2 ı 1 ı 

Maliye » 41 9 42 6 o 98 89 9 
Meclis hesaplarının tetkiki » o o o o o o o o 
Milli müdafaa » 29 o 13 o o 42 40 2 
Nafıa » 3 2 o o o 5 5 o 
Sıhhat ve içtimai muavenetıı 6 o 1 o o 7 6 1 
Teşkilatı esasiye » o 2 2 o 5 3 2 

:\fuhtclit ve nm'\·uldwt 
cneünwnlc·ı· 

Adliye, Bütçe ve iktısat en cü-
menlerinden mürekkep muhtelit 
encümen o o o o o 
Adiiye ve Dahiliye encümenle-
rinde n mürekkep muhtelit en-
cüınen o o 2 o 3 3 o 
Adli ye, Dahili ye, ı'v\aliye ve 
M. M. encümenlerinden mürek-
kep muhtelit encümen o o o o o 
Adiiye ve İktısat encümenlerin-
den mürekkep muhtelit encümt~n o o o o o 
Adiiye ve Teşkilatı esasiye en-
cümenlerinden mürekkep muh-
telit encümen o o 27 ü - 28 17 ll 
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ı:: ı-. ı-. 
ı-. ~ Cl) o;:S 

~ 
Cl) 

ı-. :.a -c--a ı-. Qj :-::: Q.) Cl) Cl) o;:S 
"'@ ı-. ~ - Cl) 

a~ ~ Cl) 2~ ı:: 
.ı::: 

~ · ı:: Cl (.)o 'B~ ·:;. ::;; ~ 
.ı:: o;:S ..::.: o;:S N ::ı ı-. Encümenler <C'<:l Cl) Cl) o;:S Cl) ....... ı-. ı:: Q.) 

....ı r r r ~ ~ > . .5 ~ u...ı-o 

Bütçe ve Maliye encümenlerin-
den mürekkep muhtelit en cü-
men o o 1 o o o 
Belediye kanunu muvakkat en-
cümeni ( Vekaletlerle mütenazır 
encümenlerden intihap olunan 
ikişer azadan mürekkep) o ı o 3 2 ı 

Tetkik encümeni (Dahili nizam-
namenin (ı70) inci maddesi 
mucibince teşkil olunmuştur). o o 1 o o 1 o 
Vilayetlerin hususi idareleri ka-
nunu layihasını müzakere etmek 
üzere müteşekkil muhtelit en-
cümen ( Dahiliye, İktısat, Ma-
arif, Nafıa ve S. ve İ. M. en-
cümenlerinden intihap olunan 
üçer azadan mürekkep) ı o o o o ı o ı 

Yekün 462 56 222 25 o 765 588 177 



D - inz tbat komisyonu mesai hulasas1 

~-.. 
Riyaset Divanı kqrarı ile, Reis vekili Refet Beyin rcisliği altında İdaı·e Amirleri ( Bayrakla

roğlu Halit B. Bayazıt - N,ecip Ali B. Denizli - İrfan Ferit B. Mardin ) ü e Katibi umum1 Veyscl 
Beyden te11ekküp eden İnzıbat komisyonunu alakadar edecek bir hadise vuku.a gelmemiştir. 



E - Umumi evrak muamelatı 

.... 
Birinci içti ma zarfında Meclisi · Aliye: 

264 Llıyiha 

35 'l'eklif 
145 Tezkere 
25 1'ak1·ir 
11 Mııhtelif evrak 

303 Miitenevvi hıısıısata ait evrak 
178 Bazı eş lıcıs hakkında takibatı kcınııniye icmsı için miiscıade talebini havi Başvekôüt tezke-

1'eleı'i 

1R14 Arzııhal 

2 03 evmk gelmişti1·. Enciimenler ve kalemler arasında yapılan Jıavcılele1· bıı yeM'ından hariçtir. 

Mrbhııs evTak ile fevkalade ic;;timadan müdevver 1360 adet evralun ınımara ve hulasa.larile gör
dülderi muaml'le netayici berveçhi zir arzolunur: 

ı - Layihalar 

Birinci iı,:tima. zarfında Meclisi Aliye (264) layiha gelmiş olup bunlardan (184) ü resen veya 
tev hiden kannn, (2) ·i kaı·ar, (1) i hakkında Bütı;c cncümeni mazbatası kaJbul edilmiş, (4) ü 
Hükumet tanı.fından gerıi alınmış ve (6) sı da müzaker esine lüzum kalmadığından lufzedilmiş

tir. M:ütebaki (67) layi ha ise gelecek içt imaa kalmıştır. 
Pevkıı.l ade içti madan mü devver ( fl7) layİlıaya gol i ıı er; bnnlardan (1 7) si Jmnun, (7) si reseıı 

Yl.VH teYiıiuen karar , (2) s i hakkmda da müzakl' ı·es iııl' ma.ha.l olınauığına daıir mazbatalar kaıbu l 

rd ilnıi :;;, (8) ü Hükümet tal'afından grni alınmış ye (3) ii de ruznaınede kalmıştır. Fevkalade iç
tiınaa ait mütebaki (24) Iayilıa ikinci içtimaa kalmıştır. 

No. 

1/157 

A - Birinci içtima zarfında gelen layihalar 

HuW.sas ı 

1932 seııe i maliyesi :bütçe kanunu layihasr 

Muamelesi 

1932 senesi ·bütçesi kabul edildiğ· in

den müzakeresine maJıal kalnıamı~

tır. 



No. 

1/158 

1/159 

1/160 

1/161 

1/ 162 

1/163 

1/164 

1/165 

1/166 

1/167 

1/168 

1/169 

1/170 

1/171 

1/172 

1/173 

1/174 

1/175 

-148-
Rula.sası Muamelesi 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna müzeyyel Bütçe -encümenine 
Manisada inşa ·edilecek Şinasi hastanesine muk-
tazi malzeme, alat ve eelevatın gümrük rüsumun-
d~ın istisnası .hakkında 28 -XII - 1931 tarihinde 1907 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Memurin muhakemat kanununun 10 uncu madde
sine müzeyyel 

19 haziran 1930 t arih ve 1704 numaralı kanunun 
8 inci maddesinin tashihine ve mezkfu kanuna bir 

7 -XI- 1931 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

madde tezyiline dair Adliye enc.ümenine 
Seyrisefaiıı idaresinin 1928 senesi ıhesa.bı !katisi 
hakkında Divam muhasebat encümenine 
Tütün inJıisarı kanununun 19 ve 27 nei maddeleri-
nin tadili hakkında 24 -III - 1932 tarihinde Hükfunet ta

rafından geri alınmıştır. 
Tütün İnıhisarı kanununa 'bir madde tezyili hak-
krnda 24 - ill - 1932 tariJıinde Hiilnbnet ta

rafından geri alınmıştır. 
Polis teşkilatı hakkında 30- VI- 1932 tarihinde 2049 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 mayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı kanunla ihra
crna mezuniyet verilen bononun (314 164) liraya 
rblağı hakkında Bütçe enciimenindedir. 

Balya - Kiaraayıclm şirketi namrna ithal olunacaık 
gazılin gümrük rıesminden ve muamele vergjsin-
den muafiyeti hakkında 14- XII - 1931 tarihinde 1895 numa

ralı kanun olarak kıcbul edilmiştir. 
Eıvkaf ıımum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
80 000 lira lık mümvkale yapılması ha:kkında 

Bcynclmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilave-

10 - XII - 1931 tarihinde 1892 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ler yapılması haklanda Hariciye encümeninde 
Ecuebi memleketlerde bulunan meınurin ve müstah-
demin muhassasatlarmın tesviye usulü hakkında 

Gümrük ithalat umumi tarifesinin bazı maddeleri
nin tadili haklanda 

İspirto ~e ispirtolu içkiler inhisarı idar·esiııin 1931 
senesi bütçesinde 87 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında 

Kazanç vergisi hakkında 

Milli İktısadiyatı ,koruma vergisi ha:kkrnda 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi kara bütçesinde 

28- XII -1931 tarihinde 1906 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2- VI- 1932 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

17 -XII - 1931 tarihinde 1897 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde 

30- XI- 1931 tarihinde 1 90 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 176 

1/ 177 

1/ 178 
1/179 

1/180 

1/181 

1/182 

1/183 

1/184 

1/185 

1/186 

1/187 

1/188 

- 149 -
Hulasası 

500 000 limlrk ınünakale yapılması hakkında 

Tüt~in inhisarı umum müdürlüğü 1932 ve 1933 se
neleri bütçesinden 500 000 liranın Milll Müdafaa 
vekilieti eleniz bütçesine naldi baklanda 
Umuın jandarma kumandanlığr 1931 senesi bütçe
sinde 1 000 liralık münakale yapılması hakkında 

Vilayetlerin hnsust idareleri kanunu layihası 
Adliye vekaleti 1931 senesi bütçesinde 34 000 lira
lık münakale yapılması haklanda 

Gümrülder umum müdürlüğü ı93ı senesi bütçe-

Muamelesi 

17 - XII - 1931 tarihinde 1896 numa
ralı kanunla ıtevhidmı. hbul edilmiş
tir. 

Bütçe encümeninde 

17 - XII - 1931 tarihinde 1896 numa
ll'alı kanunla tevhiden kabul ed.iJniş

ıtir. 

Muhtelit encümende 

17 -XII - 1931 tarihinde 1896 numa
ralı kanunla rtevhiden kabul edilmiş

tir. 

sinde 45 000 liralık ınünakale yapılması haklanda 17- XII- ı93ı tarihinde ı896 numa
ralı kanunla tevhid~n kabul edi~miş
tir. 

Maarif vekaleti ı93ı senesi bütçesinde 20 000 lira-
lık münakale yapılması hakilanda ı 7 - XII- 193ı tarihinde ı896 numa

ralı kanunla ıtevhiden hbul edümiş

tir. 

Maarif vekaleti ı93ı senesi ıbütçesinde 5 000 liralık 
münakale yapılınası hakkmda ı 7- XII- 1931 tarihinde ı896 numa

ralı kanunla tevilıiden kabul edilmiş

tir. 
Maliye vekaleti ı931 senesi •bütçesinde 136 000 lira-
lık münakale yapılması hakkinda ı 7 -XII - ı931 tarihinde ı896 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi hava :bütçesinde 
16 300 liralık münakale yapılması hakkında 17 -XII - 1931 tarihinde 1896 numa

ralı kanunla tevhiden kalbul edilmiş
tir. 

Milli Müdafaa veldleti 193ı senesi kara bütçesinde 
38 721 liralık münakale yapılması hakkında ı 7 -XII - ı93ı tarihinde 1896 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş
tir. 

22 temmuz 1931 tarih ıve 1873 numaralı kanuna mü
zeyyel 

Evkaf u.mum müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanu
nunun 5 inci maddesinin tashihi ihakkmda 

Gümrükler umum mü·dürlüğü 1931 senesi bütçesin-

4 - I - 1932 tarihinde 19ı3 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

24- XII - 1931 tarihinde 1932 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

·de 3 000 liralık münakale yapılması hakkında 7- I -1932 .tarihinde 1924 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

ı;ı89 

ı;ı90 

ı;ı9ı 

ı;ı92 

ı;ı93 

ı;ı94 

ı;ı95 

ı;ı96 

1jı97 

1/198 

] / 199 

ı/200 

1j20ı 

-150-
Hulasası Muamelesi 

Şurayi devlet ı93ı senesi bütçesinde ı ıoo liralık 
mürrakale yapılması hakkında ı 7- XII- 1931 tarihinde 1896 numa

ralı kanun olara:k kabul edilmiştir. 
ı931 senesi ;bütçe kanununa merbut (D) cetveline 
dahil zabitanm 1452 numaralı kanuna merbut 
2 numaralı rcetvele nakline dair 

:1 

Evkaf umum müdürlüğü 1926 senesi ·bütçe kanunu-

7 -I- ı932 tarihinde 1925 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

nun 13 üncü ma,ddesini~adili hakkında Bü~çe enetimeninde 
Hariciye, Maliye ve N afra ve kaletleri 1931 senesi 
bütçelerinde 225 000 liralık mürrakale yapılması 
hakkında 24- XII- 1931 tarihinde 1903 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Hudut ve sahiller srhJıat umum müdürlüğünün 

1932 senesi bütçesi hakkında 16- V- 1932 tariılı i ııJe 1966 nu mn. 
ralr kanun olar:ık kabul edilmiştir. 

Maliye veka.leti 1931 senesi bütçesinde 2ı 300 l ir:t-
lrk mürrakale yapılması hakkmda 24- XII -1932 turihinJc 1903 ııuına

ralr kanunla tevıhidcn kabul edil ·ıni:;;

tir. 

M'Oskıova ve Kars muahedelerine tevfikan ·hakkı 

ilıiyarlarınr istimal ve Rusyaya hicret eden Mala
ganlardan alınan gayrimenkullerin tescili hak
kında 

Temlik kanununa tevfikan verilen tapu senetleri 

7 - I - 1932 tarihinde 1921 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

harçlarnun bakiye taksitlerinin affi h:ıkkında 7- IV- 1932 ta.ri.lıindc J 044 numa

ralı kanun olarak kabul cdilnıi~tir. 

'rütiin inhi arı umum müdül'lüğüniin 1931 senesi 
bütçesinde 80 000 liralık mürrakale yapılması hak
kında 

Tl.il'l,nye C i:imhruriyetıile İçtimai Şuı·:ılnr Cümlıul'i
ycti ittihadı arasmda aktolunan ı)J'o! okolün tasdi
kı hakkında 

Evkaf umum müdüı:lüğüııün l!l31 sc•ııesi hLii (~C kıı

nununa merbut (D ) cetvelinde bazı tadilat yapıl

masma dair 

Gümrükler umum müdürlüğü 193ı senesi lıüi ~e 

sine 300 000 liralık f.evkalade talısisat kanıılınasma 

dair 

(J ümrük memurlarmdan hukuku haııin e.vi ızrar 

edenlerin mem!Uıriyetlerinden ihracr hakkında 

24- XII- 1931 t ::u·ih inue 190-:1: mıma

ralı kanun olaı·ak kabul <'<lilnıiştir . 

25- VI - 1932 tarih ind e 202 nnına 

ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

4- I- 1932 tarihinde 1914 mınıa

ralı kanun olarak lurbul ed ilmiştir. 

7-I - 1932 :t:ırilıiııde 1924 numa
ralı ·kanunla tevıhidcn ka'bul edilmiı:ı-' . 
:tir. 

7-I-1932 tarihinde :1920 ınıma

ralı kanun <>larak kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası Muamelesi 

1/ 202 O ii m ı· ük ler um um müdür! üğü ] 931 srnrsi hiit ~ ı · si ıı 

cl c 4: 370 lira lık münakalc yapılın a::; ıııa dair 7- I- 1932 ta rihiıı tl e 1924 1111ııı ara lı 

kanunla tevhidcn kalıul cdiJıniştie. 
1/203 

·r 

' 
1/ 20-1: 

1/205 

1/206 

1/207 

·. ~ .... 

l\l.al iye ve Mi lll 1\'liiclafaa. vekalC>f leri l!l3J sc ıı cs i 

büt~clerindc 4 500 liraiLk müııakal c ynpılınasına 

dair 

Tüı·ki_n' C üınlıuriy c tı ile Aıncrihı Müttdıi t, Dcvlet
le!'i a 1 ·:ıs ııHla aklrtli len ikaıne t ınukavell'nanıesinin 

7- I -1932 t:ıeihinlle 671 numara
lı karar olarak ka bul edilmi ştir. 

tasLlilu lı alduıHla 4- VI- 1932 tarih inde 2002 numa
ralı kanun 'Olarak ka bul edilmiştir. 

24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanunu mu-
addil 7 ~I - 1932 tarihinde 1917 numa

ralı kanun ıQlarak k abul edilmiştir . 

Askeri ve mülki tclmiit kaıı uıı unuıı 18 i nci madde-
sinin 1adili hakionda ·Bütç,e encüıne.ı.inde 

Evkaf umum miidürlüği.i 1931 senesi bütçesinde 
19 265 liralık münakale yapılm ası hakkuıda 4- I -1932 tarihinde 1915 numa

ralı k anun olarak k abul edilmiştir. 
1/ 20 C:ümrük kanrıınuıuııı 107 nci maddesinin tadiline 

ve 905 munaralı ikanuııun 13 'üncü m;ıddcsinin il
ga,~-;rııa dair 7- IV- 1932 t ariliinde 1940 numa

ralı kanun olarak ka'bul edilmiştir. 

1/209 

1/210 

1/ 211 

1/ 212 

1/ 213 

1/ 214 

1/~15 

1/ 216 

1/217 

Ha va snufı mensnplarnıa verilecek zama im ve taz
miııat Jıakkıııda:k i kammuın bazı maddelerinin ta-
diline dair 29- VI- 1932 tarihinde 2047 numa

ralı kanun olarak k abul edilmiştir. 
Kcnclıi hesabına tahsil yapamk Tıp fakültes inden 
ncşct eelecek doktorlarm mecburi lııi7.11ıetlerinin 

la.ğvi haklanda 

1 nisan 1926 tarih ve 796 ıınmnr:ılı kanuna bir 

4 - V - 1932 tarithinde 2000 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

madde tezyili llakılrnı.da 19 -V- 1932 tar1hinde 1968 nuım.a

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Gümrük tarifesi kanununun 29 uncu maddesinin 
tadili hakkında 7 - I - 1932 tarihinde 1926 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Kaçakçılrk hakkında 7- I- 1932 tarihinde 1918 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Posta , telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1931 
senP.si bütçesinde 49 150 liı-alık müna,kale yapılma-
sı haklanda 7 - I- 1932 tarihinde 1924 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Gümrük ve i ı ıhi sar lar veka.l eti tcşkili hakkında 29- XII -1931 tarihinele 1909 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat vckfLleti teşkili hakkında 29- XII -1931 tarihinde 1910 numa
ralı kanun olarak ka-bul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 



No. 

1/218 

1/219 

1/220 

] /221 

1/222 

1/223 

1/224 

1/225 

1/226 

1/227 

1/228 

1/229 

- 152 -
Hulasası 

hakkındaki kanuna müzeyyel ve Gümrükler umum 
müdürlüğü ve 1931 senesi bütçesine fevkalade tah-

Muaıınelesi 

sasat konulmasına dair 29 -XII - 1931 tarihinde 1911 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna müzeyyel ve İktısat vekaJeti 1931 
senesi bütçesine fevkalade tahsisat awnulmasına dair 29 -XII - 1931 tarihinde 1912 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye vekaleti 1931 senesi bütçesine 229 525 lira-
lık fevkalade ta:hsisat konulmasına dair 7- I- 1932 tarihinde 1912 ve 1922 

numaralı kanunlarla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

Maliye vekaleti 1931 senesi bütçesine 400 000 lira-
lık fevkalade tahsisat konulmasına dair 7- I -1932 ıtadhinde 1927 numaralı 

ıkanun olarak kabul edilmiştir. 

Harita uronın miidürlüğü 1931 senesi ibütçesinde 
17 500 lirairk münakale yapılması hakkında 19- III- 1932 tariılıinde 1924 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Belediye kanununun 83 üncü maddesine 'bir fıkra 
ilavesi hakkında 5 - m- 1932 tariliinde 1929 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Estern telgraf lmmpanyasile münakit mukavelenin 
feshi ile (İmperial and international Communika-
tions limited) şirketile ·bir mukavele akti hakkında 19- VI- 1932 tarihinde 2009 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İhtlyat zabitleri ve askeri memurları hakkındaki 
kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilavesine dai r 14- III- 1932 :tarihinde 1931 numa

ralı kanun olarak kabul edilmi~tir. 
İhtiyat ·zabitleri ve askeri memurları hakkındaki 
kanunun 7 nci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair 17- III- 1932 tarihinde 1933 numa

ralı kanun olarak ka•bul edilmiştir. 

J andarına şoförlerine verilecek ücret ve yevmiyeler 
hakkında 

f 

Milli Müdafaa vekaJetile Umum jandarma kuman-
danlığı 1931 senesi ·bütçelerinde 32 121 liralık mü
nakale yapılma,sı hakkında 

Pansiyon kanununun 6 ncı maddesine .bir fıkra tez-

7 - IV - 1932 tari'lıinde 1941 numa
ralı kanun olarak kalbul edilmiştir. 

19 -m -1932 tariılıinde 1934 numa
ralı kanunla tev.hiden !kabul edilmiş
tir. 

yili hakkında ll- VI -1932 tarihinde 2005 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Posta, te1graf ve telefon merkezi müdür ve •başme

murlarmın idareye muhtas binalarda ücretsiz İka

rnetleri .hakkında 21 - IV- 1932 tarihinde 1949 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

' /230 Seferde bulundukları esnada bahriye zabİtanma • 



No. 

1/231 

1/232 

1/233 

1/ 234 

1/ 235 

1/ :235 

1/ 237 

1/238 

1/ 239 

1/ 240 

1/ 241 
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Hulasas r 

a.ıniye verilmesi hakkındaki kaııuııa ınüzcyyel 

Türkiye Cü m lı uriyet i i le İngilt ere Hükfınw1 i a rasm
da münakit muzaheı·eti allliye mukfı\·cl cnames ini.n 

Muamelesi 

25- VI- 1932 tarihinde 2022 nunuı
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tasdiki hakkında 28- V[- 1932 tarihinde 2045 numa
ralı kanun olarak ka·bul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyet ile Irak Hükumeti anıı:;mda 

ıni.inakit iadci mücrimiıı ınuahedcnamc.-; iııin tasdikı • 

Jıakknıd u. 

'l'ürkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti anısıııcla 

27- VI- 1932 tarihinde 2039 nmııa

ralr kanun olarak ka'bul ed ilmiştir. 

münakit ticaret mualıedenamesi.nin tasclikr hakkında İktısat encümenincl e 
Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasmda 
miinakit ikamct mukavelenamesinin tasdikr hak-
kında 4- VI- 1932 tarihinde 2003 numa 

ralı kanun olarak ka'bul edi lmiştir. 

'l'ürkiye Cümhuriyctile Lehistu.n Hükumeti arasm
Ja münaki.t ilmmet mukavelenamesinin tasdikr hak
kuıda 

Tüı·kiye Cümhuriyetil e Yunanistan Hükfını el i ara
smda münakit ikarrı et· , ticaret vt• .seyrist>faiıı mu-· 
kavelenamesine mcrlıut (A ) n (B ) listl'leı·i ııdek i 

hataların ta:lıihi lı akkınJ~ 

1710 mımaralı kanunun 7 ııri nıa d dı.•s ini nı uadllil 

' i\1 i lll Müdafaa veldleti 1931 scııc:si kanı büt~t·siııde 

3 000 l ira lık ıııüııaloıl ı: yap ı lmasr lıakl\Jmla 

.Askeri memurlaı· lıakkrnclaki kanunun ikinci nı ac1 -

c1 esinin taclili hakkrncl a 

Askerlik mükellefiyeti kanunuıuuı ikinci maddesi
nin tadili hakkında 

Barut inJıisar ıiclaresinin J932 sc ıı esi bütı,:esi hak
krnda 

28- VI- 1932 tarihinde 204-:1- numa
ralı kanun olarak kırbul edilmi~tir. 

Hari eiye e ııc:i.iıııeninde 
14- V- 1932 ta rihin de .1962 ııuııı : ı

ralr kanun olarak kabul cclilnıi~tir. 

19- III- 1932 tarih inel e 193..J: ımııı a

ralr kanunla tevhiclen ı, abul edi l
miştir . 

9- IV - 1932 taı-i hiıı tle 694 ııuııı n ı·rı

lr karar olara k kabul e clil ııı i~tir. 

Dalı ili ye encüınenincle 

1932 senesi \hütçesi hı bul edildiği ıı 
den müzakeresine ınaJıal kalmaını~

tır. 

1/ 242 Baş.vekalet ve Şfırayi devlet 1931 senesi ·bütı,: el e -

1/ 243 
1/ 244-

1/245 

rin de 3 500 linılrk müııakal e y~ıp ılnıa s ı lı akkında 19- III - 1932 tariJ:ıiııd.e 1934 ııuıııa

ralr kanunla tevhiden kabul edilmiş-
tir. 

Dahiliye meınuı·l amun tahelieli sinlerine d.air Bütçe cncümeııim1e 

Bvkai nınnın müdürlüğü 1932 .·cnesi lrii.t r;esi hak-
krııda 19 -V- 1932 tar.ilıiııde 1957 n nın a-

ralı kanun olarak kalJtÜ ed ilmü;tiı·. 

ihtiyat zabitleri ve askeri memurları <hakkındaki 



~o. 

1/ 246 

1/ 247 

1/ 248 

1/ 249 

1/250 

1/251 

1/252 

1/253 

1/254 

1/255 

1/256 

1/257 
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Bulasası 

luıııunun 23 üncü maddesinin tadili hakkında 

!spitto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1932 

Muaımelesi 

24- III- 1932 tarihinde 1936 numa
ralı kanun olara,k kabul edilmiştir. 

senesi bütçesi hakkında 1932 senesi bütçesi kabul edildiğin
den müzakeresine mahal kalmamış- • 
tır. 

1stan•bul darülfünununnn 1932 senesi bütçesi hak
kında 29 -V- 1932 tarihinde 1991 nunıa-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçesi hakkında 30- V- 1932 tarihinde 1998 numıı 

ralı kanun olarUJk kabul ediLmiştir. 
Tuı~ inhisarı umum müdürlüğünün 1932 senesi büt
çesi hakkında 

Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesi hak
kında 

Ankara şelmi 1mar müdürlüğ·ünün 1932 SCillcsi büt-

1932 senesi bütçesi kabul edildiğin
den müzakeresine lüzum kalmamış
tır. 

1932 senesi bütçesi kahul edildiğiu
den müzakeresine lüzum kalmamış
tır. 

çesi hakkında 28- V- 1932 tarihinde 1986 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet demiryo.lları ve limanları işletme umunı mü-
dürlüğünün 1932 senesi büt~esi hakkında 23- V- 1932 tarihinde 1978 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi ibütçesi 
hakkında 26 -V - 1932 tarihinde 1981 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Tahlisiye u.mum müdürlüğünün 1932 senesi bütçe-
si hU~kkLnda 19 -V- 1932 tarihinde 1969 numa

ralı kanun olarak lmbul edilmi.,t.ir. 

Yüksek mühendis mektebinin 193Z senesi büt.ço.;si 
hamkın da 

_ afıa vekaletJi 1931 senesi bütc;esind t! 3 000 liralık 

münakale yapılmasına dair 

Tahlisiye idaresinin teşkibit ve vazaifi hakkmdııki 
kanunun muaddel 3 üncü maddesinin tadilinc dair 

1932 senesi ·bütçesi kabul edildiğin
den müzakeresine lüzuru kalmamı~
tır. 

19-III-1932 tarillinde 1934 ınunaralı 
ikanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

7- V- 1932 ta.rilıinde 1955 mıma

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj2G, 1ılilli Uüdafaa \' Ck~ılcti 1931 sene i de ıı iz bütı:e-

1/ 259 

1/260 

sindc 330 700 liralık mi.i.nalmh' yapılınası hııkkıııd:ı 19-Ill-1932 tarihinde 1934 numaralr 
kanun la t dı iden kabul dilmiştir. 

Devlet tarafmda n ıidare olunan iııhi 'H l' nwmurla ı·r 
hakkmda 

Ba:tı devairin 1931 sonesi ıbütç.eJerirıd c 60ti 645 li-

24- III- 1932 •tarihinde 1935 numa
ralı kanun olarnk kahul edilmi. tir. 



No. 

1/261 

1/262 

1/263 

1/264 

1/265 

1/266 
1/ 267 

1/268 

1/26~) 

1/270 

1/271 

1/272 

1/273 

1/274 

1/275 

1/276 
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Hulasası 

ralık müna.!calc yapılması hakkında. 

İstanbul Darülfiinununun 1!l31 scnCfii bütçesine 

Muamelesi 

19-III-1932 tarihinde 1934 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

merbut (C) cetvelinde tadilat yaprlmasnıa da i ı· 17- III --1932 tarihinde 1932 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1931 senesi ·bütçe-
sinde münakale yapılmasma dair 31- III- 1932 tarihinde 1937 numa

ralı kanun olarak ka bul edilmiştir. 
Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğünüıt 
1931 senesi bütçe kanunun a müzcyyel 14- V- 1932 tarihinde 1963 numa

ralı kanun olarak kabul edilıniştir. 
Devlet memıurları maaşatının tevhit ve tca<lülü 
hakkındaki kanuna merbut (2) mımaralı cetvelin 
tadıiline dair 

Eğeı1, scmcr, koşum takınu ve nallarm tevh idi ve 

29 -V- 1932 tarihinde 1992 numa
ralı kanun olarak :!\abul edilmiştir. 

nalbantların kursa ta.bi tutulmnları h:ıl<kında İktısat encümeninde 

İş kanunu layiha sı İktısat encümeninde 
18 haziran 1927 tarih ve 1089 mu ma ı a lı ka ınıının 
tadili haklanda Bütçe encümeninde 

22 ni<;an 1341 tarih ve 659 nınmaralı kanuna mü-
ze,vycl 

Jandarma umum kumandanlığı 1931 senesi bütçe-

25- VI- 1932 tarihinde 2022 numa
ralı kanuınla t evhidcn kabul edilmiş
tir. 

sinde 3 600 liralık ınünaka le yapılması hakkırıda 31- III - 1932 tarihinde 1938 numa
ralı kantın olaraık kabul edilmiştir. 

Alskrd fabrika lar um um müdürlüğü 1932 . en esi 
biitç:esine 50 000 lirairk tahsisat konulmasına dair 18- VI- 1932 tarihinde 2013 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Diyanet i şleri 193.1 senesi bütçesinde 500 lira lrk 
münakale yapılması hakkmda ll- IV - 1932 tarihinde 1946 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütc:D-
sinde 2743 liralık münakalc yapılması hakkında ll -lV- 1932 tarihinde 1946 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maarif vekaleti 1931 senesi bütçesine mcrbut vcsa
iti naldiye kadrosunun tadili hakkında 

1\Ialiye vekaJeti 1931 senesi bütçesine 5 000 liralık 

tahsi8at .];:onulmasrna dair 

Maliye ve Nafra vekaletleri 1931 senesi bütçelerin
de 127 000 liralık münakale yapılması hakkında 

l\1allılini askeriyeye verilecek mükafatr naktiycnin 

2 - V - 1932 tarihinde 1951 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 -V - 1932 tarihinde 1951 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edil
miştir. 

5 - V - 1932 tarihinde 1953 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 277 

1/ '278 
1/ 27!1 

j j 2RO 

Jj 2RI 

Jj 2H2 

l / 288 

l / 284 

J j 2R5 

I/ 2RG 

1j 287 

1/ 288 
Jj 2R!1 

l / 290 

1/ 291 

1/292 

1/293 
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Hulasasr 

dü.nınu umnmiyc büt~esind en t csvi~- c~:;i hakkında 

Mııtbnat kaınıııunıııı fi l inci ımıfldesiıı c 1 fıkra ila-
• 

\" CS İ Jıakk!J1!lct 

ı:>oJisin vaıife Vl saJfılıiyetleri hakluııda 
Posta, tel gr af ve telefon lllımm müdürlüğünün 1 eş

kilAtı hakkmda 
'l'ak::ıs komisy·onn teşkili hakkınch 

Tüdüye Uüınhuriyet.ile Polonya Hükumeti arasm
da a ktedilen ticaret ve sl:'yrisefain nınkavelemınıe
sinin tasdiki hakkında 
'l'üı·kiyl:' san::ıyi kredi bankası t cşkili hakkınon 

Umumi hrfz1ssrhha kaınınunnn 288 inci maddesinin 

• Muamelesi 

14- V -1932 tarihinde 1964 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- V- 1932 tarihinde 1959 numa
ralı kanun olarak kabul ed ihnişt.ir. 

Da hi liye encümenindc 

Dahiliye encürnenine 
29 -V- 1932 tarihinde 1993 nunuı
ralr kanun olarak ka'bul edilmiştir. 

lktrsat eııcümeninde 
7 - VII -1932 tarihinde 2064 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tadili Jıakkında 14- V -1932 tarihinde 1961 numa
ralı kanun olarak kabul edHmiştir . 

Yüksek mühendis mektebinin 1930 S!:'nesi hesabı 
katisi hakkında 
Evkaf nınnın müdürlüğ·ü 1931 enesi ·büt~ esinde 

9 000 lirairk münakale yapılınıısı ha kkında 
\ 

ikt. ısııt vekil ieti 19:rı sl:' ııes i lıüt ~esiııllc 27 000 liı' ıı
lık müıınk:ıle yaprlnı ıısı hakknıda 

Askel'l memurlar hakkındnki kanunun hau mad
clelel'ini n tacliline dair 

1930 senesi hesabı katisi hakkında 
H'aı·iC'iy e Yeki'Ueti 1931 senesi büıtı; rsi n<l e J8 400 
lir:ılık nıiiıı:ıkale yııp ıl mns1 h:ıkkmda 

Hariciye v kftletile Jandarma ·mum kumandnn
lığı 1931 senesi bütçelerinde 25 000 liı ·nlrk müıı:ı

kal e yapılınası hakkrnda 

Hazineden taksitl e mal satın almış olaıılaı·nı taksit 
bed!:'l lcrinin tesrili lı akkıncla kanuna mii.zeyyt'l 

Hudut ve sahiller Sıhhat umum miidürlüğü 1931 
senesi bütçe kanunile sarfrna mezuniyet vcrüen 

Divanr muhasebat encümenine 

5 -V - 1932 tarihinde 1952 numa
rah kanun olarak kabul edilmiştir. 

11- IV- 1932 tarihinele 1946 muna
r::ı 1 r kaıınııl n tevhiclen kah u l edil
miştir. 

25 -VI- 1932 tarihinde 2016 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Di vaıu muhasebat eneümeniııcle 

ll- IV- 1932 tarihinde 1946 numa
ralı kanunla t evhiden k:ıJbnl edi l
miştir. 

ll - IV - 1932 tarihinde 1946 numa
ralı knnunla tevhiden kaıbul edil
tir. 

27 - VI - 1932 tarihinde 2033 numa
ralı kanun olar.ak kabul edilmiştir. 

600 000 liranın 725 000 liraya iblağr hakkında 2- V -1932 tarihinde 1950 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İht iyat zabitleri ve ihtiyat a keri memurları hak-



No. 

1/ 20-l: 

1/20() 

1/ 297 

1/ 298 

J j 2H9 

J/ 300 

1/ 301 

l / 302 

1/ 30:3 

1/ 304 

l / 305 
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Hulasası 

kmdaki kanunun 3 üncü maddesiııe bir frkra ila~ 
ves1nc dair 

İktisat vckal eti 1931 senesi bütçesine 5 120 liı·a lrk 
mnıızrıın talısisat. konulması hakkıııua 

1 sp i rt o ve ispirtolu içkiler iııh i,sarı idaresin iıı 1930 

:M: urum el esi 

23 - V~ i932 tarihinde 1976 numa
ralı kan'un olarait kabul edilmiştir. 

2- V- 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanun la tevıhiden kabul edilmiştir. 

ı-ıeııcııi lwsabı katisi hakkrnda lJivam mwhasebat encümcııindc 

Mnvazenci urumniye dahilindeki drvair·iıı kırtasiye 

ihtiyaratııırn sureti tedarikine dair· kaımna miizey-
yel Maliye encümeninde 

Ordu za bitaıı lı eyetine ~mahsus terfi kanununu n 
1 inci ve 16 ııcı maddelerine ;birer fıkra ilftvesine 
dair 25- VI- 1.932 ıtarihinde 2018 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Reşitpaşa ve Marmara vapurlarının Milli Müdafaa 
vekaletine devri hakkında 16- VI- 1932 tarihinde 2008 numa

ralı kanun olarak kabul edilmişth·. 

Srhhat ve içtimai ınuavenet vekaleti 1931 senesi 
bütçesinde 8 000 liralık münakale yapılınası hak-
kında 11 - IV- 1932 tarihinde 1946 numa-

'l'apu sicilli muhafaza teşkilatma dair 

Çocuk bayramında posta ınüraselatile telgraflara 

ralı ·kanunla tevrhiden kabul edil
miştir. 

26- VI- 1932 tariılıinde 2015 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

şefkat pulu yapLştrrılması hakkmda 11- IV -19·32 tarihinde 1947 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 ncı 
maddelerinin tadili hakkında 

Bvkaf umuın müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 

12- V- 1932 tarihinde 1958 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 000 liralık ınünakale yapılması hakkında 5- V- 1932 tarihinde 1952 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tktısadi bulıran vergisi kanununa müzeyyel 29- V - 1932 tarihinele 1994, 1995, 
1996 numaralı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

Eonya ovası sulama idaresinin teşkilat ve vezai:fi 
ılıakkındaki kanunun tacliline dair 21- V -1932 tarihinde 1971 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/306 . Menafii umuıniyeye müteallrik imtiyazat. hakkında-
ki kanunun bazı maddelerıinin ügasrna dair 25- VI- 1922 tarihinele 2025 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/307 . Milli Müclafaa vekaleti 1931 senesi bütçesinde 

1/308 

380 230 liralık münakale yapılınası hakkrnda 2 - V - 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi bütçesinde 



No. 

1/309 

1/ 310 

1/31 ı 

1/312 

1/313 

]/314 

1/31;) 

1/316 
1/317 

1/31 

1/ 319 
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Hulasası 

1 400 liralık mürrakale yapılması h akkında 

lVIuamcl.e vergisi kanununun 5 ine~ maddesine bir 

Muamelesi 

2- V- 1932 tarihinde 1951 numaralı 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

fıkra ilfıvesine dair Bütçe encümeninde 
l\'Iuhtelit mübadele komisyonunda inh ilal eden aza-
lık hakkında 21- V -1932 tarihinde 1973 numa-

Mnvakkat muvazcne ver•gisi hakkında 

Nakliyat vergısı hakkında 

Srhhat ve içtimai mua vcnet veka !eti 1931 scıı e.s i 

ibütçesine 78 469 lira 45 knı·11şlıLı.k tn hs, i sıı t konul 
masına dair 

Tapu har<: ları kanununa müzeyycl 

Tütün jnlıisarı idaresini-n 1931 senesi büt~e-siııd c 

ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

26- V- 1932 tarihinde 1980 numa
ralı kanun olarak kabnl edilmiştir. 

25 -VI- 1932 tarihinde 2029, 2030 
numaralı kanun olara k kabul edi l-
miştir. 

2 -V- 1932 tariliinde 1951 nınnaralı 
kanunla t evhiden kabul edilmiştir . 

18 -VI- 1932 tarihinde 2010 numa
ralı kanun Qlarak kabul edi1miştir. 

[)!i 000 liralık ınünakalc yapılması hakkmdn 21- V- 1932 tarihinde 1975 ımına
ralı kanun olarak kahul edi lmiştir. 

Tnl'i ziraat. mektepleri ınualliml eııi h akkında Bütçe encümeninde 
1932 senesi bütçesi hnkkmda yeniden tnıızirn kı-

lman kanun l ay ihası 

:.\[aadiıı kaııunıu la.yihasr 

Askeri mulıakemc usulü ve askeri ceza kanunlan
nın bazr ın addl' lcrinin t ashih ve tadilin c da iı· 

26 -VI- 1932 tarihinde 2031 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İkbsat encümeninde 

27- VI- 1932 tarihinde 2034 ve 2035 
numaralı kanunla tevhiden kabul 
edilmiştir. 

1/320 · lVIilli lVIüdafaa vekalcti 1931 senesi deniz büt~c-

1/ 321 

1/322 

1/323 

1/ 32-l: 

sindc 75 923 hralrk münalüıl c yapilması hakknıd::ı 5- V- 1932 tarihinde 1954 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümln:ıriy.etile Çekoslovak~·a Hi.ikfımch 

arasında aktedilen iadei ınücriınin ve ecza işlerinde 
adli müzahcrct mmıhedcııaınesinin tasdikr haklmıd rı 2- VII -1932 tarihinde 2055 numa

ralı kanun olarak k abnl edilmiştir. 

Türkiye Cümlntriyctile Danimarka Devleti arasın
da aktcdilen uzlaşma , adli t esviye ve hakem mua
hPdesinin taı:ıdikr hakkında 

Türkiye Cüınlnt riyetilc İran Hükumeti arasında 
aktedilen hudut hattının tayini hakkındaki itili\ f
namenin tasdikina dair 

Türkiye Cümhuriyetilc İran Hükfımcti arasında 

aıkted il en uzla,şma, adli tesviye ve hak€'1ll muahe-

30 -VI - 1932 tarihinde 2052 numa· 
ralr kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 -VI - 1932 tarihinde 2011 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/325 

1/326 

1/327 

1/328 

1/ 329 

1/ 830 

1/331 

1/ 332 

1/ 333 

1/ 334: 

1/ 335 
1/ 336 

J/ 339 

1/ 340 
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llulasası 

elesinin tasdikr hakkında 

'l'ürki~'e Cümhnr.iyctile 1sveg Krallığı aı•asrnda ak
teclilen uzlaşma, adli tesv iye ve hakem mualı edcsi-

Muaımelesi 

18 -VI - 1932 tarihinde 2012 numa
ralı kanun olarak kabul edi lmiştir. 

nin tascli'kr Jıakkmcla 20- VI -1932 tarihinde 2014 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ankanıda iıışa edilen YckJlet Ye devair binala rilc 
ınemurin apaı•tman l arı hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesinin tadiline dair Bütçe encümeninde 

.&sker! fabrikalar umum .müdül'lüğ·ü 1931 senesi 
bütçesinde 19 750 liralık münakale yapılınası hak-
kında 14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 53 üneü mad-
desinin birinci irkrasının tadili hakkında Bütçe encümeninde 
A kerlik mlilcellefiyeti kanununun lll imi mad-
desine bir fıkra ilavesine dair 29- V- 1932 tarihinde 1988 ımına

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekaleti 1931 senesi bütçesinde 11 LOO li-
ra lrk münakale yapılması haklun da 14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 

kanunla tevhiden kabul cdilmi~tir. 

Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü 
bakkındaki kamma müzeyyel ll- VI- 1932 tarihinde 2006 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Emniyet iı;;leri umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 15 000 lirairk münakale yapilması hak-
lunda 14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi 'bütçesin-
de 10 000 liı·alrk mi:inaluıle ya.pılınasr hakkında 14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 3 üncü roaddesile müzeyyel birinci maddesi-
nin tadili hakkında 21- V -1932 tarihinde 1972 numa-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İsldıı kanuını lftyilıası Dahiliye encümeninde 
Kara , deniz ve hava kuvvetlerinde ınüstalıdem bu-
lu nan onba,şı ve efmdm maaşları hakkında Bütçe encümcnindc 

Hayvan küçük sılılıiye memurlarma verilecek yem 
bedeli haklunda Bütçe encümeninde 
Maarif vekaleti 1931 senesi ·bütçesinde 20 600 lira-
lık ıııünakalc yapılması hakkında 

.\Iaarif: vekaleti 1931 senesi büt~esiııde 1 500 lira
lık ıııii.ııakale yapılması hakkında 

Maliye vekaleti 1931 senesi bütçesinde 2 500 lira-

14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

14 - V- 1932 tarihinde 1964 numarah 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 
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Bulasası 

lık mürrakale yapılması hakkında 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi büt~esinde 7214 

Muamelesi 

14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 
kanunla tevılıiden kabul edilmiştir . 

liralık mürrakale yapılması hakkında 14- V- 1932 tadhinde 1964 numaralı 
kanunla tevhiden kaıbul edilmiştir. 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi bütçesinde 
5 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 14- V- 1932 tarihinde 1964 numaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

Milli Müdafaa vekaleti 1931 senesi bütçesinde 
36 426 liralık münakale yapılınası hakkında 14- V- 1932 tarihinde 1964 numaı·alı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştİı'. 

Müzayede, münakasa ve ihalat kanununa müzeyyel Maliye encümenine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğ 1931 se-
nesi bütçesinde 12 500 li ralık mürrakale yapılması 
hakkında 14- V- 1932 tarihinde 1964 nu.riıaralı 

kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Tapu ve kadastı•o umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 3 800 liralık mürrakale yapılması hak-
buda 14- V- 1932 tadhinde 1964 numaralı 

kamuıla tevhiden kahııl edilmiştir. 

'l'uz inhisan umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe· 
sinde 32 000 liralık nıünakale yapılma sı hakkında 

lıılıisarlarm tcvhidi kanunu Hiyilıası 

lktısa t ve ka lüti 1931 ıse ıı cs i biitı,:esi nde 2:2 000 1 i

ralık münakale yııpılmasr hakkında 

. U.kerlik mükellefiyeti kanununun 6 ve 89 unc-u 
m:.ııddclerinin taıclili haikkıııdu 

Bvkaf umum mütlürlüğ·üncc istihdam edilecek M ll

katlar haklundaki kanunun birici maddesinin t a
diline dair 
Riyascti Cümhui: orkestrası hakkında 

Rüsumat muhafaza ve nııntaka memurları hakkında 
inzibati ahkfınu nınhtc,·i kanunun 8 inci ve 9 uııc·n 
muddeleriıun tadil ine ve ınezkür kanuna biı· madde 
ilftvesine dair 

Türkiye Cüınhuriyet il e Bd~iku Hükumeti a.ra.smda 
alded il en ikame! mua.ve lenamesini ıı tas<likr lı akkrncla 

Yapı ve yolla.r hakkında 
Barut ve mevaddı infilakıiyc, İspirto ,.c İspirto ! n 
içkiler, tuz ve tütün inhisarı idar.eleı·iniu 1!>32 se
nesi bütçeleri hakkında yenielen tanzim kılınan 

19- V- 1932 tarihinele 1970 ııuına

·ralı kanun olarak kalıtü eui lnı iştiı- . 

29 -V- 1932 tarihinde 1989 numa
ralı ·kanun olarak kabul edilmiştir. 

H - V- 1932 tarihinde 196-! mımaralı 
kanunla üıvhidcn kabul edi lmi~tir . 

2 -VII - 1932 tarihinele 2053 mıma
ralı kanun alıırak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindc 
25 -VI- 1932 ıtarihinde 2021 numa
ralı kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

25- VI- 1932 tarihinde 2017 mıma
ralı kanun olarak kabul ecli lrnişt iı·. 

Ha riciyc enci.imcn inde 
Dahiliye cncüınenindc 
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Hulasası 

kanun layihaları 

Yüksek mühendis rnektabinin 1932 senesi bütçesi 

Muamelesi 

26- V- 1932 tarihinde 1982 ve 
28 -V- 1932 tarihinde 1983, 1984, 
1985 numaralı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

hakkında yeniden tanzim kılınan kanun layihası 28 -V- 1932 tadhinde 1987 numa-

İcra harç tarifesi hakkında 
Devlete ait matbaaların tevhidi hakkında 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı ıkatisi hakkında 
Evkaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 

Evkaf ruımum müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi 
hakkında 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930 
senesi hesabı katisi hakkında 
İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı katisi 
hakkında 

İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
230 liralık müna:kale yapılması hakkında 

Kati ticaret muahedeleri akti için müzakereyc ibaş
lanmış veya başlanacak Devletlerle muvakkat İti-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümeninde 
Maarif encümeninde 

Divanı muhas~bat encümeninde 

Divanı muhas~bat encümeninde 

Divanı muhasebat encümeninde 

Divanı mu'hase'bat encümeninde 

Divanı muhasebat encümeninde 

Divanı muhasetbat encümeninde 

29 -V- 1932 tarihinde 1990 numa
ralı kanun olarak kabul edi1miştir. 

laflar aktiine dair kanıunun tadili hakkında 30- V -1932 tatihinde 1997 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye vckaleti 1931 senesi bütçesine 793 000 lira-
lık munzam ve fevkalade tahsisat konulmasına dair 29- V -1932 tarihinde 1990 n.umara]ı 

.kanunla tevihiden kabul edilmiştir. 
ll mart 1336 tarihinden itibaren !stall'bul Hüln1-
metince aldedilen bilcümle mukavrelat, uhudat ve 
sairenin keenlemyekün addi hakkındaki kanuna bir 
madde tezyiline dlllir 25 - VI - 1932 tarihinde 2026 numa

ralı kanun olarak kabul edilırniştir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi hesabı ka-
tisi hakkında Divanı ıı:nuhasebat encümeninde 
Van gölü işletme idaresinin mülhıık !bütçe ile ida-
resi hakkında 28 -VI- 1932 tarihip.de 2046 numa

ralı kanun olarak .kabul edi1miştir. 
1932 senesi haziran ayına mahsus muvakkat bütçe 
hakkında 26- V -1932 tarihinde 2979 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Kanunu malısuslarma tevfikan kurulmuş olanlar
dan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edi
lecek fabrikalarm ve Devlet iştiraklerinin ve ku
rulması müsaadeye ta·bi veya mukaveleye bağlı 
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Bulasası 

olan fabrikalarm sureti idaresi v..e Devlet sanayi 
ofisi teşk.ili hakkında 

Konya '()Vası sulama idaresinin Maliye vekaletinin 
kefaletile aktedeceği istikraz hakkmda 

Türkiye Cümhuriyeti ile Çekoslovakya Hükumeti 
arasmda medeni ve ticari hususatı kazaiyeye müte
dair karşılıklı münasebat hakkmda aktedilen mu
kavelenamenin tasdiluna dair 

Türk gemi kurtarma anonim ~irketi teşkili hak-

Muamelesi 

3 - VII - 1932 tarihinde 2058 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 -VI - 1932 tarihinde ·bu husustaki 
Bütçe encümeni mazbatasr kabul 
edilmiştir. 

30- VI -1932 tarihinde 2051 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 9. - VII - 1932 tarihinde 2070 numa
ralı ·kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türk posta vapureuluğu anonim şirketi teşkili hak-
kında 9 -VII - 1932 tarihinde 2068 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hak
kında 

Ziraat bankası hakkındaki kanuna müzeyyel 1697 
numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadiliııe ve 

3 -VII - 1932 tarihinde 2061 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

üç:üucü maddesinin ilgasına d'air 27- VI- 1932 tarihinde 2036 numa
ralı ·kanun olarak ·kabul edilmiştir. 

:Milli Müdafa.a veldleti 1931 senesi kam Ye deniz 
bütı;cloriııdc 442 924 liralık münakalc yapılmasına 
dair 30 -V- 1932 tarihinde 1999 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne 
dair kanıımı bir madde tezyili hakkında ll- VI- 1932 tarihinde 2006 numa

ralı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

Askeri fabr~kalar umum ınıüdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde· 3 670 liralık rmünaıkalc yapılmasma dair 30- V- 1932 tarihinde 1999 numaralı 

kanunla te\"hiden ıkaıbul edilmi ştir. 

İstanbul darülfünumınun 1931 senesi bütçes inde 
10 968 liralık ınünakalc yapılmasına dair Bütçe encümeninde 

Dahiliye vekalcti merkez tcşkılat ve vazifeleri hak-
kmdaki kanunun 5 inci ve 13 üııcii maddelerinin 
ta diline ·dair 30- VI · 1932 .tarihinde 2050 numa

ralı kanun olarak kabul edilmi~tiı· . 

Türkiye Uümlıuriyeti Merkez bankasr kanununun 
bazr madclelerinin taditi hakkında 

Cezn kanununun mevkii meriyete vazma müteallik 
kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilavesi hak-

3 - VII - 1932 tarihinde 2062 numa
ralı kanun olarak kabul edilıniştiı·. 
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1/401 

1/402 

Jiulasası 

km da 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkmda 
Hakimler kanununa ·bazı maddeler ilavesi ve mez-

Muaıınelesi 

25- VI -1932 tarihinde .2028 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümeninde 

kur kanunun 31 inci maddesinin tadili luı kkrnda 25- VI- 1932 tarihinde 2024 ımına
ralı kanun olarak ka bul edilmiştir . 

Hukuk usulü ınuhakeıneleri kanununun bazı mad-
delerinin tadili hakkında Adliyc cncümenindc 
're.nıyiz mahkemesi teşkilatmlll tevsii ve Devlet 
memurları maaşatının tevlıit ve teadülü hakkında-
ki kanunlara müıeyyel 25- VI- 1932 tarihinde 2018 ve 2020 

numaralı kanun olarak kabul edil
miştir. 

Çay, şeker ve kahve ühalatının ·bir elden idaresi 
.hakkında 2 - VII - 1932 tarihiınde 2054 numa

ralı kanun olara-k kabul edilmiştir. 
Da·hiliye vekaletinin vilayet teşkilatı ve vazifeleri 
ılıakkında 

Devlet memurları maa.;;atmın tevıhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna ınerbut cetvelde bazı tadilat 

-
Dahiliye encüımeninde 

yapılmasma dair Bütçe encümeninde 
Devlet memurları maa,şatmm tevhit ve teadülü 
hakkınaaki kanunun 5 inci maddesinin son fıkra-

smın tadiline dair 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcut olan 

28 - VI - 1932 tarihinde 2041 numa
ralı kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

vakıflar ha'kkmda tatbikat kanunu la.y•ilıaHı Maliye encümeninde 

Evkaf umum müdürlüğünce bazr inşa at ıçın 

200 000 liraya kadar taahhüdat icrasma. dair 27- VI- 1932. tarihinde 2037 numa
ralı kamın olarak kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1926 senesi bütçe 
kanununun 4 üncü ve 5 inci 11l[~cldel crinin tadili-
ne aair Bütçe encümeninde 
Evkaf umum müdürlüğüne abidattan olan bazr 
asarııı tamiri için 40 000 liralık tahsisat verilmesi-
ne dair Bütçe encümeninde 

Hakari vilayetine tabi Şemdina:n kazasrnni lftğvile 

nahiy haline kalbine ve Muş vilayetine tabi Sol-
han namile bir kaza teşkiline dair 28- VI- 1932 tarihinde 2042 ·numa

ralı kanun olara;k kabul edilmiştir. 
Husus! hastahaneler hakkında Sılmat ve içtimai muaveuet encüme-

nindc 
1stanbtil Darülfünnim 1930 senesi hesabı katisi hak-
kında Divanı muhaseba.t encümeninde 
Maarif teşkiHitma dair kanumm ll inci maddesi 
hükrnünü iki sene tecil eden 1707 numaralı kanu-
nun iki sene terndieli hakkında Bütç-e encümeninde 
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Bulasası 

Nahiy.e müdürlerinin hayvan yem bedellerinin ilga
sı hakkında 

Son Yemen valisi Mahmut Nedim Beyle Gergüklü 
Rasıh ve Esat Emin Beylere gayrimenkul mal ve
rilmesi hakkında 

Şurayi devlet kanunu layihası 

Yeniden tam teşekküllü elli nahiye teşkili hak
kındaki kaınunun tatbikının iki sene tehirine dair 
Günu·ük tarifesi kanıununa merbut tarifede göste
rilen gümrük r esimlerinin tadili hakkında 
lhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları ka
nununun 3 üncü maddesinin tadiline dair kanun 
layilı a sile alakadar diğer kanunlarda yapılacak ila
ve ve tadill er hakkında iki kıta kanun layihası 
( Lfıyihamn ikisi Hükumet tarafından geri · alın
mıştır ) 
İşgal c uğrayan bazı mahallerde vukubulmuş olan 
tasarntf nıuameleh\ri hakkında yapılacak muamele
ye .daiı: 

Talebe olmayaıılarnı mektep kasketi giymemeleri 

Muamelesi 

Bütçe encümeninde 

28 - VI - 1932 ıtarihinde 2043 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümeninde 

Bütçe encümeninde 

İktısat encümeninde 

Bütçe encümeninde 

3 -VII - 1932 tarihinde 2057 numa
ralı kanun olarak kabul edilııniştir. 

hakkında 3 -VII - 1932 tarihinde 2060 numa
ralı kanun olarak kabul .edilııniştir. 

Hudıut ve sahiller sıhlıat umum müdürlüğü 1928 
senesi lıesa:bı katisi hakkında 
Seyri sefain idaresi memurlarının tekaütlükleri hak
ikmda 
Hükumetçe ziraat bankasma mubayaa ettirilecek 
buğday hakimıda 

İktı sam bulıran vergisi kanununa müzeyyel . 
Yüksek ziraat ve baytar mektepleri hakkında 

Menkul kıyınetler ve kambiyo borsaları kanununa 

ralı kanun olarak kabul edilııniştir. 
Divam muıhasebat encümeninde 

İktısat encümeninde 

3 -VII - 1932 tarihinde 2056 numa
ralı kanun olarak kabul edilııniştir. 

İktısat encümeninde 
6 -VII - 1932 tarihinde 2063 numa
ralı kanun olarak kabul edilııniştir. 

müzeyyel 3 -VII- 1932 tarihinde 2059 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Busnsi idal'eler bütçesindren maaş alan muallim. ve 
memurlamı tekaütlükleri hakkında 
1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı kanuna mü
zeyyel 
Türkiye - Fransa ticaret muahedesine merbuıt (A) 
cetvelinin tadili hakkında 

Haczedilen zirai gayrimenkull el'in paı·aya çevril-

Da:hiliye encümeninde 

M. M. encii!llleninde 

7 - VII - 1932 tarihinde 2065 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiş-tir. 

mesi hakkında İktısat encümeninde 



No. 

1/4 

1/5 

1/18 

165-
Hulasası Muamelesi 

B - Fevkalade içtima. senes~nden müdevver layiha.la.r 

fnhisara tabi kaçak maddelerin ihbarİyelerinden 
bir lusmnun peşin verilmesi hakkında 

Pariste imzalanan Qtom<ııbil seyrüseferine müteallik 
beynelmilel mukavelenamenin tasdiki ılıakkında 
Telgraf ve telef<ın kanununa bazı maddeler ilave
sine dair 

25 -II - 1932 tarihinde müzakeresine 
ma)hal olmadığı hakkındaki BütÇe 
encümeni maljbatası kaıbul edilmiş
tir. 

Hariciye encümeninde 

21- XII- 1931 tarihinde 1899, 1900 
ve 1901 numaralı kanun olarak ka
bul edilıniştir. 

1/21 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut cetve-

1/24 

1/28 

1/29 

1/30 

1/31 

1/34 

1/35 

1/38 

1/39 
1/40 

lj42 

1/44 
1/45 
lj46 

lj47 
l/50 

lin tadiline dair 23 -V- 1932 tarihinde 1977 numa
ralı kanun olarak kabul edilınıiştir. 

Tayinat ve yem kanununa :bazı maddeler tezyili 
hakkında 

1cra ye iflas kanununun tadiEnc dair 

K'Onsolosluk kanunu layilhası 

Tahdidi sin kanununun 2 nci maddesine müzeyyel 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 2 nci madde
sine ·bir fıkra ilavesi hakkında 

Radyo kanunu layihıısı 

Londra posta kongresi kararlarını havi senetierin 
tasdikma dair 

Kazanç vergisi kanununun tadili ha:kkında 

Cemiyetler kanunu layihası 
Belediyeler kanununun 19 uncu maddesine bir fıkra 
ilavesine dair 
Afyondan istihsal olunan uyuşturucu maddeler in
hisarı hakkında 

Ormanların idari ve fenni muamelatı hakkında 
1926 senesi hesabı katisi hakkında 
İstanbul darülfünununun 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 

1928 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
Bazı mahaller menkul mallarmda hususi olarak 

14- V- 1932 tarihinde 1960 numa
ralı kanun olarak kabul edilınıiştir. 

9 - VI - 1932 tarihinde 2004 numa
ralı kanun olarak kabul edilırniştir. 
28 -XI- 1931 tarihinde Hükumet 
ıtarafmdan geri almnuştır. 
Bütçe encümeninde 

12 -V - 1932 tarihinde 1956 numa
ralı 'kanun olarak kabul edilırniştir. 

Adiiye encüıneninde 

25 - II - 1932 tarihinde 1928 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
16 -XI- 1931 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınnuı;ıtrr. 
Dahiliye encümeninde 

Dahiliye encümeninde 

Dahiliye encümeninde 

İktısat encümeninde 
Ruznamede 

Ruznamede 
Divanı muhasebat encümeninde 
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1/65 
1/68 

1/69 
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Hulasası 

mevcut bulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi hak
kında 

Gayrimenkul mallar hakkında 
Kadastro ve tahrir kanunu layiliası 
Konya ovası sulama idaresinin 1929 ·senesi hesabı 
katisi hakkında 
İhtira beratı kanununa bir madde tezyili haklanda 

Rüsumu bahriye kanununa merbut tarifenin 5 inci 
maddesinin tadiline dair 
Seyrisefain idaresin1n 1927 senesi hesabı katisi ·hak
landa 

Sınai mülkiyet hakkında 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 senesi hesaıbı ka
tisi hakkında 
Tahlisiye umum müdürlüğü müstahdeminine veri
lccek tayin ve elbise bedeli hakkında 
Türkiyede ccncbi tebaası tarafından yapılması mem
nu ola nsanatlar hakkında 

1/71 ll nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük ka
nunlarilc müzcyyclatınm bazı maddelerinin tadili 
hakkında 

1j72 Devlet davalarını intaç eden avukat ve saireye ve
rilecek ücreti vekalet hakkındaki kanunun (1) inci 
maddesine merbut cetvele bir f:rkra ilavesine dair 

1/ 73 1337 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
1/74 1338 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
1/75 1339 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
1/ 79 Evkaf umum müdürlüğü memurları maaşatının tev-

hit ve teadülü hakkında 

1/83 Ağaçlarmda bulaşık hastaiLk olan malıallerden fi-

Muamelesi 

Dahiliye encümenincle 
Dahiliye encümenincle 
Adiiye en0ümeninde 

Divanr muhasebat encümeninde 
2 - IV- 1932 tarihinde 1939 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısat encümeninde 

ı4- nı- 1932 •tarihinde 1930 numa
ralı kanun olarak ·kabul edilmiş·tir. 

Adiiye encrümeninde 

Ruznaımede 

Bütçe encümenine 

ll -VI - 1932 tarihinde 2007 numa
ralı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

5 - III - 1932 tarihinde Hükümet ta
rafrndan geri alınmıştır. 

10- XII- 1931 tarihinde 1891 Jmma
ralı :kanun ·olarak kabul edilmiştir. 
BütC}e encümeninde 
Bütçe eneümeninde 
Bütçe encümeninde 

29 - II - 1932 tarihinde 672 numara
lı ikarar olarak ·kabul edilmiştir. 

dan çıkarılmasnun meni hakkında Adliye encümeninde 
1/85 İpek böceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 

ve satılması haldmıda.ki kanunun 14 üncü madde-
sinin tadİline dair 

1/89 1341 senesi \bütçe kaınununun 33 üncü maddesinin 

~ - V - 1932 tarihinde 'bu 'husustaki 
Bütçe encümeni mazbatası kabul 
edilmiştir. 

taclili hakkında 28- XI- 1931 tarihinde 656 numara
lı !karar olarak kabnl edilmiştir. 

1/90 Hariciye ve İktısat vekilietleri 1930 senesi bütçe-
sinde 67 000 liralık müna:kale yapılması hakkında 16 -XI - 1931 rtarihinre 653 numara-

t..~_ -. -- .. lı karar olara:k kabul edilmiştir. 



No. 

1/93 

167-

Bulasası 

Ankara şehri !mar müdürlüğü memurları ücretleri
nin tevlıit ve tcadülü. lıakkmda 

Muamelesi 

29 -II- 1932 tarihinde 672 numara
lı 'karar olarak kabul edilmiştir . 

1/ 96 Seyrisefain idaresi memurları ücretlerinin tevhit 

1/ 98 

1/ 105 

1/ 108 

1/ 112 

1/ 114 

1/ 123 

1/ 126 

1/ 127 

1/ 135 

1/ 139 

1/ 140 

1/ 143 

1/ 144 

ve teadülü hakkında Bütçe encümeninde 
Konya ovası sulama idaresi memurları ücretlerinin 
tevhit ve teadülü hakkında 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdür
lüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü ha k
lunda 

Tütün inhisarı uınum müdürlüğü memurları ücret-

29 - II - 1932 tari:hinde 672 numara
lı kararla tev,hiden kabul edilmiştir. 

29 - II - 1932 tarihinde 672 numara
lı kararla tevhidcn kabul edilmiştir. 

lerinin t evhit ve teadülü hakkında 29 -II - 1932 tarihinde 672 numara
h kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

Ku~palazr serumu hakkındaki mukavelenamenin 
tasdiki hakkında 17- XII -1931 tarihinde 1898 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğü-
nün 1927 senesi hesabı katisi hakkında Divam muhasebat encümeninde 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa li-
man ve rrhtım idaresinin 1927 senesi hesabı katisi 
ılıakkında Divam muhase'bat encümeninde 

Askeri ceza kanununa miiızeyyel 27- VI- 1932 tarihinde 2034 ve 2035 

Mekttıın mallar ihbarİyesi hakkında 

Türkiye Cümhuriyetile N orveç Hükumeti arasmda 
münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin tasdiki hakkında 

Rizaen terkin olunmayan ipoteğin lıorcun tesviye
sinden sonra resen tapu memuru tarafından terkin 

numaralı kanun olarak ka!bul edil
miştir. 

26 -XII- 1931 tarihinde 1905 numa: 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 -VI - 1932 .tarihinde 2040 numa
ralı 'kanun olarak kabul edi1nıiştir. 

edilmesi hakkında 9- V- 1932 ~tarihinde Hükumet tara
fından geri alınmıştır. 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 45 inci 
maddesine tevfikan mal almamış olan maaş sahip-
lerinin istihkaklarınlll sureti temini hakkında 7- IV- 1932 tarihinde 1943 numa

ralı kanun <>larak kabul edi1nıiştir. 
Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı ka-
tisi hakkmda 14- XII -1931 tarihinde 1894 numa

ralı 'kanun olarak kabul edilmiştir. 
'l'a biiyet muamelatrndan almacak harçlara dair 
kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilavesi hak
kında 7 - IV- 1932 tarihinde 1942 numa

ralı kanun olarak k abul edilmiştir. 
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1/152 4 haziran 1929 tariılı ve 1490 numaralı kanun hük-
münün temdidi hakkında Bütçe encUmeninde 

1/156 Türkiyede hi,zmet eden ecnebilerle ailelerine mu-
hassas maaşlarm iadeten tahsisi hakkında Bütçe encümeninde 



2 - Teklifler 

Birinci içtinıa zarfında verilen (05 ) teklifteıı (18) i ı·esen veya tevhiden kııııuıı , (J ) i tefsir, (1) i 
karar, (1) i nizanı -olarak kabul edilmiş ve (3) ü de sahipleri tarafından geri alınmıştır. Geriye 
kalan (ll) teldif ise gelecek içtimaa kalımştır. 

l•'evkaHide içtinıadan müdevver (6) tekli.fe gelbcc bunlardan (1) i kamıııla tcvhiden kabul, (1 ) i 
l'eddedilmi~, (2) si ele sahipleri tarafından geri alınmıştır. lV[ütchaki (2 ) tcklif gelecek ieLimaı.1 
kalmıştır. 

A - Birinci içtima senesi zarfında verilen teklifler 

No. I-Iulasası 

2/13 Edirne (Ş eref B. ) - Anafartalardaki Memct Çanı~ 

2/ 14 
ahidesile şehitliğin imarr hakkmda 
Kastarnonu (Dı·. Suüt B. ) - Menıh•ht1 e hükümı ·a ll 

olan geçim zol'luğu karşnmıcıa ııınum1 bir teşı·iki 

mesai sistemi yapılması hakimıda 

2/ 15 G ircsun ( Hakkı Tarık B.) - 'l\•şk i l atı ('sasi.n ka nu-

Muamelesi 

Dahiliye encüıneninde 

' 
27- YI- J932 tarihinde s : ıhilıi iımı-

fından geri a lmımştır. 

ııunun 95 inci maddesinin taeiili hakkmda 10- XII -1931 taribinde 189:3 ııuıııa 

ı·alr 'kanun ol ara k lmhul edilmişti ı·. 
2/ 16 Samsım (Etcm B. \· e üç arkadaşı ) - Sanısıımı •ge

len Gazi Hazn:Herinin lıeykelleriııin g-üuırük t'\'s

mindc•n ve muamele vcı·gis incl cn ınııafiydi Jıak-

kmcla 28- XII -193~ tarihinde 1908 nunııı
ralr kanun olarak kabul e dilmiştir. 

2/ 17 Y@gat ( Hıınıdi B. ) - Ueza ,kaııuııııııuıı 4+1 H' -1-4 :3 
üncü maddelerine hazi fıkralar ilavesi hakkında AdJiye enci:imeuinde 

2/18 Tekirdağ (Ocınil B. Y·C 18 arkrıdaşı ) - 1605 ını-

maralı kanuna müzeyyel Bütçe enciimeniııde 
2/19 İzmir (Halil B.) - Gümrük 1arifc bırnımına mü-

zeyyel Bi.'it~e encürneninde 
2/20 Yozgat (Süleyınan Sırrı B. ) - Bekfıl'lık nrg-i;;i hak-

kında Dahiliye :encümeninde 

2/ 21 Yozgat. (Süleyman Srrn B.) - Tedrisatr ipticlaiyc 
karıununun 80, 81, 82 ve 83 üncii maddelerinin de-
ğiştirilmesi hakkında 24- Xli- 1931 tarihinde s ahi bi ta nı 

fmclaıı geri alrnınıştrr, 

2/22 Isparta (Kemal Turan v•e Malatya :Mahmut Nc<lim 
Beyler) - Askeri ve mülki t-ekai.i.t kaııunumuı 55 



-170-

No. Hulasası Muamelesi 

inci macld0sine bazı fıkralar ilihesine dair Bütçe encümeninde 
2/23 Bolını ( İsmail Hakkı B. ) - Ormaniann iclaı-1 w fl'ıı-

n'i muamelatr hakkrncla 1ktrsat encümeninde 
2/ 24 İzmir (M. Kamil B. ve üç arkadaşı) - Gazi Hazret-

2/25 

2/ :26 

2/27 

lerinin İzmire gelen heykdlerinin gümrük r csmin
J en ve muamele vcl'gisinden muafiyeti lı ukkmda 

Gümüşane (Hasan .f.i"~elı.ıni B.) - Uümrük ta.rife ka
nununun 28 inci maddesinin J eğiştiı·ilnws i hak
kında 

Yozgat (Sül-eyman Sırrr B. ) - Köy kanun uııun 13, 
36 ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilavesine 
dair 
İdare Heyeti - Büyük Mill et ){pcJisi 1931 senc~i 

bütçesine 2 450 li ralık tahsisat konulrnasnuı dair 

2/28 İdare Heyeti - Büyük l\iillet Meclisi 1932 senl'::;i 

4- I- 1932 tarihinde 1916 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - I - 1932 tarihinde 1926 nurna· 
ralr kanun olarak kabul edilmişıtir. 

Da:hiliye encümeninde 

19- III- 1932 tarihinde İdar-e Anıi r
liği tarafmdan geri alınmıştır. 

bütçesine 325 000 liralık tahsisat konnlmasrıı a dair J!)- III- 1932 tarihinde 1934 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edil
miştir. 

2/29 Tekirdağ (C-elal Nuri B. ) - Grdai mevat satanla
rm piyango tertip edeıneıneleri ve ikraıniye ver-
ınemeleri hakkında Dahiliye encümeninde 

2/30 Kastamonu ~ Dr. Suat B.) - Belediye bütçelerinde-
ki maaş ve ücı,etlerle yetiın maaşları haklanda Belediye kanunu muvakkat encü

meninde 

2/31 !dare H eyeti - Büyük Millet Meclisi 1931 senesi 
bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hak-
lunda ll - IV - 1932 tarihinde 1946 numara

h kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
2/ 32 Afyon Karahisa r (Mollaoğ'Iu Cemal B.) - Ağrilar 

haklundaki kanunun birinci maddesinin tadilinc 
dair 

2/ 33 idare heyeti - Riyascti Cüınhur 1931 senesi bütı:e-

21- IV- 1932 tarihinde 1948 mma
ralr kanun olarak kabul edilmiştir, 

siııdl' 1 500 liralık münalwle yapılması hakkında ll -IV- 1932 tarihind~ 1946 numara
h kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/ 3-1 İ daı-c heyeti - Büyük Millet Meclisi 1931 sene::;i lıüt-
ı;csmc 189 600 liralık talısisat lionulmasm a dair ll- IV- 1932 tarihinde 1945 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
:;;arı İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi 193 l scmsi 

bütçesinden 500 liralık ınünakale yapılmaKL hak-
kında J 1 -ı V- 19a~ tarillinde 1946 nuınanı

lı kanunla tedıideıı kabul edilmiştir. 
2/36 Denizli (N ec ip Ali B. ve 38 arkadaşı ) - Ankara 

bclediyc.->ine ikraz edilen para ilc yapılaıı evlerin 
faizinin affi hakkında Dahiliye encümeninde 
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2/37 Kastamonu (Hasan Fehmi B.) - ·Gümrük tarifesi 
kanununun 14 üncü ma ddesinin t adili hakkmda 7 --VII- 1932 tar ihinde 2066 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/38 İdare heyeti - Divam muhasebat 1931 senesi bütçe-

sinde 2 897 liralık münakale yapılması haklanda 14- V- 1932 tarihinde 1961 numara
Ir kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/ 39 İdare heyeti- Büyük l\tlilkt Meclisi 1931 senesi büt-
çesinde 2 060 liralık mürrakale yapılması hakkında 25 - V- 1932 tarihinde 1974 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/40 Giresun (Hakkı Tarık B. ) - Dahili nizamnamenin 

68 inci maddesinin tadili hakkında nizarn teklifi 21 -V- 1932 tarihinde bu husustaki 
nizarn teklifi kabul olunmuştur. 

2j41 Konya ( Kazmı Hüsnü B.) - Bina vergisi kanununa 
·bir madde tezyili hakkında 20- V- 1932 tarihinde 177 numaralı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

2/ 42 Adana (Ali Münif B. ve yirmi sekiz arkadaşı) -
lktısadi bulıran sebebile gayrimenkul ihaleler 

.hakkında bazı kayitler konulmasına dair 13- VI- 1932 tarihinde 713 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

2/43 Bütçe encümeni - 1932 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 10 uncu maddesi hakkında 25 -VI- 1932 tarihinde 2027 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/ 44 Aksaray (Besim Atalay B, ve ·On seki·z arkadaşı) -
Samanpazarı ve Hamamönü yolunun açılmasma 

dair kanun teklifi 27 -VI- 1932 tarihinde 2032 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/45 · Bütçe encümeni - Şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi 
Hamma vatani hi.~met tertibinden maaş tahsisi 
hakkında 27 - VI - 1932 tarihinde 2038 numa

ralı kanun olarak kabulolunmuştur. 

2/46 Gümüşane (Hasan Fehmi B.) - 1932 mali senesi 
muvazenei nınnıniye kanununa merbut (l\tl) cetve-
line bir kayit ilavesi haklanda 7- VII- 1932 tarihinde 2067 numa-

ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/47 İdare heyeti - l\tluhasebei umumiye kanununun 83 

2/2 

üncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 9- VII- 1932 tarihinde 2069 numa · 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

B - Fevkalade içtiına. senesinden müdevver teklifler 

Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Tiftik keçilerinden 
almacak verginin tadİlin e dair 16 -XI- 1931 tarihinde sahibi tara-

' 
fmdan geri alınmıştır. 

2/5 1\Jonya ('!'evfik l•'iluet B.) - Konya ovası sulama 
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ichıreRinin teşkila. t ve vezaifi .h:ıkkmdHki kmınııun 

(J) inci maddesinin tadiline dair 21-- V- 1932 tarihinde 1971 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edil
miştir. 

2/ n Yozgat (Süleyman Sırrı B.)- AııkarHnm müst::ıkbel 
planrndıın dolayı tasarrnflHı·r mene{1ilen Hrs::ı veı·-

gi lerini n tecili hakkmch 19- V- 1932 tarihinde sahibi tara
fından geri almiDIŞtır. 

2/ 7 y,ozgat. (H::ımdi B.) -Ceza usulü ınulıakemeleri ka
nununun 315 ve 316 neT maddelerinin tadili hak-
kmda Adliye encümeninde . 

2/ 10 Kııstıımom:ı (Dr. ı~uat B. ) - Mütekaitleı·le eyt::ını ve 
rnımiljıı c nmlak ve arazi verilmesi hakkında Dahiliye eııcümeninde 

3/ 1 1 Uebelibereket (Naci Pş. ) - Esbak ·Kadıköy lırlediye 
ıniidürü Kemal Beye emlak ve arazi verilmesi hak-
k mda 2 -V - 1932 tarihinde reddi hakkm

daki Bütçe encümeninin mazbatasr 
kıı bnl edilmiştir. 



3 - Tezkereler 

4•• 

Biı·incl i«tlma zal'fıııcla. lVIeelisi Ali ye (14fı) tezk·r ı· e gelmiş olı u,p lmniardaıı (R) zi ı'esen veya 
tevhiclen .kanıın , (4 ) ü ı·eseıı v·cya tevhideıı t.efsir, (43) ü resen veya t.evhiden karar Qlarak kabul 
edilmiş; (30 ) 11 U ımııni heyette oknıınıuı;;, (fl) i Hükumet. tara fından gerı almmış ve (4) ü de 
nıznaınede .kalımşt u·. l\'[ütebaki (51) evrak ikiııei i c: tiın aa ıhırakrlınrştıı·. 

]<\~vkalade i(;tiınaJaıı ınüdcvver (38) t ezkereye gelince ; bunlardmı ikisi r.esen veya t.evhiden 
kanuıı, (:i ) ü tefsir, (15) i karar, (2) si hakkm_da BütQc ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

kalıııl ı:d ilıni:; \'l' (2 ) si dı· 1-Iüld'ıınct tarııfınrlmı gerı ıılıııınıştn·. Nfütcbaki (14) t.ezkC're gelecek iç
timaa kalım:;tır . 

A - :Birinci içtima senesi zarfmda gelen tezkereler 

No . ltulasast 

3/ 74 Kırşehir miiddeiumumisi İsmail Hakkı Beyin Ü;tik
lal mada.lyasile talt ifi hakkrııda Başv.c kfıl et tez
kcresi 

:i/ 75 Oı·hancli sabık kaymakanu Bahattin Bcyiıı istikHil 

Muamelesi 

2 -XI- 1931 tarihüıde 654 numlll'a
lı karar olarak :kabul edilmiştir. 

ma dalyasile taltifi hakkında Başvekalet t€zkercsi 28 -XI- 1931 tarihinde 655 numara
h karar olarak ·kabul edilmiştir. 

3/76 Harhi umumi senelerinde ihracat ve meni ihtikar 
h eyetl erinde bulunan sa,brk ticaret nazrrr Ahmet 
Nesimi ve Mustafa Şeref B eyl<erJ.e arkadaşları hak
kında kati bir_ karar ittihaznın dair Başvcknlct 

tcı,keresi Adiiye encümeninde 

3/ 77 'raşoca.ldarr nizaınnamcsını muaddil kanunun 5 
inci maddesindeki somaki mermer kelimeleri 
arasına bir viro-üJ ilavesi hakkında Başvrkalet tez-
kcresi 2- XII- 1931 tarihinde HükUmet 

tarafından geri alınmıştır. 

3/78 1931 senesi bütçe kanununa ınerbut (D) cetvelin-
deki hatanın ta.<ıhihi hakkında BaşvekaJ.et ter,keresi 16- XI- 1931 tarihinde 1889 numa

ralı kanun olarak kabul edilmiştir·. 

3/79 Adapazarının Divan köyünden Nurnanoğlu Ccma
lin ölüm cezasıııa ~arpılması hakkrnda Baş,·ekalet 

t ezkeresi 

3/80 Afyon Karahisar vilayeti Aziziye kazasrıiın Kara-

3 - XII - 1931 tarihinde 659 numara
h karar olarak 'kabul edilmiştir . 



No. 
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calar köyünden Molla Meınetoğullarmdan Memi
şoğlu Çete Ahmet Çavuşun ölüm eczasına ı;arpıl-

Muamelesi 

masr hakbndıı Başvekalet trzkeresi 3- xn- 1931 tarihinde 661 nuffiara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/81 Bergamaımı Salnhli köyünden Osmanoğlu Ahmet 
Refikin i'lüın ceıasmn Çflt'prlması hakkrnda Başve-
kHlct tezkrresi 3- XII- 1931 tarihinde 658 munara

lr karar olarak kabul edilmiştir. 
3/82 Erzincamn Büyük Küşünker köyünden ~Jemteoğlu 

Yaşar ve Şakşakoğullarmdan İsmailoğlu Salihiıı 
ölüm cezasına çarpılmalarr hakkında Başvckfi. IPt 

tczkeresi 3 - X~I- 1931 tarihinde 663 numa-

3/83 Ispartaımı Cebel nahiyesiniıı Darılıükü kö~ ünden 
Ala Hasanoğıu,llarmdan Hüseyin kızı Fatınanlll 

ölüm cezasına c;arı)llmasr hakkında Ba ~Vl·km et tez-

rıılı karar olarak kabul edilmiştir. 

kcresi 3- xn- 1931 tarihinde 665 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/84 Ilgazııı Deınirciler köyünden Mustafaoğlu Sadrlun 
ölüm cezasına çarpılması hakkmda Başvckalet tez-
kcresi 3 - XII - 1931 tarihinde 664 numa

rali karar olarak kabul edilmiştir. 
3/85 t şağın Banaz nalüyesinin Alaba köyünden İibrahiın 

ilc kardeşi 1saıırn ölüm cezasma çarprlmmu h:ık-
kmda Başvrkalr.t. t.>zkcrrsi :3- XII- 1931 tarihinele 660 numa

ra lı karar olarak kabul edilmiştir. 

::l/6 

3/87 

Diyaııet işleri ınüşaverc heyet i azaHıııdıı ıı Bıı hat1 i ıı 
Efendiye yeni tckaüt kanıınu ahkanuııa göre ma
aş tahsisi ieap edip ctmeyeccğiniıı tefsir·i hakkında 
Başvekfüct tezkeresi 

l\lübadil ve muhacirlcl'le harikzede]{'rc ıneceanen 

temlik edilen gayrimenkullerin wrasct ve intikal 
vergisinden istisnası imıp <Cclip etmeyeeeğinin tef
siı:i hakkrnda Başveldlet tezkeı·esi 

3/88 Ticaret kanummun 370 inci maddesinin 1 inci ve 
2 nci fıkralarının tefsiri hakkında Başvekalet t ez
kcresi 

3/89 Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teşri! masuniyetiniıı 

2 -V - 1932 tarihinele 702 numa
r:ılı karar olarali kabul edilmiştir. 

30 -VI - 1932 tarihinde 721 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

Aclliye encümeninde. 

kaldırılması hakkrnda Başvekalet tezkeresi 19 - III- 1932 tarihinde 677 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/90 

3/91 

Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teşrii masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkerrsi 

Kocaeli mcbusu Srrn Beyin tesı·ii masnniyc-
tinin kalclıı·ılmasr hakkında Başveldlet tcıkeresi 

19 - III - 1932 tarihinele 681 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

19 - III - 1932 tarihinde 681 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/92 Muğla mebusu Yunus N adi Beyin teşri! masuniye- 19- III- 1932 tarihinde 687 numara· 
tinin kaldırılması hakkında Başveldlet t ezkeresi lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/93 1926 senesi Hazine hesabı umumisine mütedair mu-
tabakat beyannamesinin takdim krlmdrğı hakkında Ruznamede 
Divanr muhasebat riyaseti tezleeresi 

3/94 Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı ka
tisine mütcclair mutabakat beyannamesinin takdim 
lulmdığr hakkında Divanr muhasebat riyaseti tez- 14- XII- 1931 tarihinde 1894 nnrna-
k0r.esi ralr kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

3j!)5 Mart : mayıs 1931 aylarma ait raporun takdim 
'krlrndrğr hakkında Divanı muhasebat riyasrti tez- 24- XII- 1931 tarihinde 668 ııuma-

ralı kararla .tevıhiclen kabul edilmiş
tir. 

keresi 

3/ !Hi Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin ieşrii masu-
niyetinin kakhrılm:ısr hakkında Başvekili et 1 ezke- 19- III- 1932 tarihinde 680 numara-
resi lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/97 Memurin mulıakemat kanunnnuıı 10 uncu maddesi-
ne ınüzeyyel kanun layihasmın geri ver·ilmesinc 
dair BaşvekiUct t ezjkeresi 7 - XI - 1931 .tarihinde okunarak 

mezkur layiha Hükümete verilmiş
tir. 

3/ 98 1931 senesi bütçe kanununun 24 üncü maddesile 
pansiyon kanununun meccani talebe hakkındaki 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

] 9 -V- 1932 tari•hinc1e 1967 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 99 Siirt mebusu Mahmut Beyin teşrii masuniyetinin 

3/ 100 

3/ 101 

:l/ 102 

3/ 103 

kaldırılması haklun da Başvekalet tezkeresi 19- III- 1932 tarihinde 688 nunuı m
lı karar olara'k ka,bul edilmiştir. 

Kazanç vergisi kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkındaki kanun layihasmın geri verilmesine 
da ir Başveldl et tezkeresi 

Münhal bulunan Şı1rayi devlet azalıkları için inti-

16 -XI - 1931 tarihinde okunarak 
mezkı1r layiha Hükümete yerilıniş

tir. 

hap yapılması hakkında Başveldlet tezkeresi 25 - VI- 1932 tarihinde 714 numara
lı karar olarak ka;bul edilmiştir . 

Çankırı mebusu Talat Beyin teşrii masuniyetinin 
kalc1ırılnı:ısı hakkında Ba·~vekftlet tezkeresi 19- III - 1932 tarihinde 678 numara

lı karar olarak kaıbul edilmiştir. 

Doyabac1m Binetli köyünelen Çakrloğullannc1an 

)[emetoğlu Kürt Hiiseyinin ölüm cezasııi.a çarpıl

ıııa ı hakkmda D:ışv ekalet tezkrresi 3 -XII- 1931 tarihinde 662 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 104 

3/105 

3/106 

3/ 107 

3/108 

3/ 109 

3/ 110 

3/ H1 

3/ U2 

:3; tt3 

3/ 11:1: 

3/115 

3/ll6 

3/117 

3/118 

3/119 
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1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin 
tefsirin_e dair Başvekalet tezkeresi 

Azayi kirarndan bazı zevatm mezuniyetleri hak
kında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 
Koıısolosluk kanunu layiha smrn geri verilımesine 
dair Başvekal et tezkeresi 

Asker·i ve mülki tekaüt kanuannun bazı maddele
rinin tefsh· hakimıda Başveld1let tezkeresi 
Üçer aylık mezuniyetleri kabul olunan Erzurum 
me·busu Dr. Hakkı Şinasi Paışa ile Ahmet Fikri Be
yin tahsisatlan: hakkında Başvekalet tezkeresi 

Damga resmi kanununun maktu resirol er faslmrn 
42 nci ve muafiyet fasimm 20 nci fıkra larının t ef-

Muamelesi 

7- I- 1932 tarihinde 1923 numa
lr karar olarak kabul edilmiştir. 

28 -XI . 1931 tarihinde okuıımuştm. 

28- XI- 1931 tarihinde okunarak 
mczkür layiha Hükümete veril ·ınişti e 

Bütçe .encümeninde 

30- XI- 1931 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

s iri hakkında Başvekalet tezkeresi Bütçe encümeninde 
Memul'in ınLıhakeınat kanununun 4 üncü maddesi-
n in tefsirine dail' Başvekalet tezkeı·esi Adiiye encüıneninde 
Azayi kiramdıın bazı zevatm mezuniyet lel'i haldun
da B. lVI. M. Riyaseti tezkeresi 

Helediye kanununun 103 üncü maddesinin son fık
rasmm tefsiri hakkında Başvekfilet tezker.esi 

llümrük ka nununun muadclel 43 üııcü maddesiııiıı 

tefsirine dair Başvekalet tczkeresi 

Aydm mebıısu J•'uat Şahin Beyin teşrii masuııiye -

7- XII- 1931 tarihinde oku ııal'ak 

kabul edilmiştir. 

16- V - 1932 ta rihinde 175 nuın:.ıı·ıılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

21- VI - 1932 taı·ihinde i'Hi nnı111anı

]ı_ karar ol aı·ak k abul edilmişti ı·. 

tinin kaldınlmıısr hakkında Başvckalet tezkeı·esi 19- III- 19:)2 tarihinele 675 ııuıııanı · 

lı karar o1anık •kabul edilıııiştiı·. 

Evkaf umum müdürlüğü ıa31 senesi bütc;c kanu
nuunu 6 mcr maddesinin tcfsiri hakkmda Başvckft-
lct tezkcı·csi 4- I- 1932 tarihinde 670 ııumanı

lı kıı l'ar 'Olarak ']w bul edi lmiştir. 

Kütahya mebusn 1\Iemet Bl'yinteşrii masmıi,,,etinin 

kaldıi'Ilması hak km da BaşYck~ lct tezkcresi 19 -Ili- 1932 tarihinde 685 numara
lı karar olaı·ak 'k~~bul edilmiştir . 

Erzurum ınebusu Asım Beyin teşiri: ınasuniyetinin 

·kaldırılması hakkında Başvcku lct tczkeresi 19 -III- 1932 taı·ihinde 679 nuınııı-ıı

lı karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

Haziran : ağustos 1931 ay ianna ait raporun takelim 
lolmdrğı hakkında Divam muhasebat r·iyaseti tez· 
kcı·csi 9- IV- 1932 tarihinde 495 ııuınaı ·;_ı . 

lı karaı" olarak kabul edilmiştir·. 

Azayi kiraından bazı zevatın mezuniyetleri haklan-
da Büyiik Millet l\[eclisi Ri yasl'ti tezhresi 21- XII -1931 tari:hindc okunarak 

kabul edilmiştir. 



No. 

3;{120 

3/121 

3/122 

3/ 123 

3/124 

3/125 

3/126 

3/127 

3/128 

3/129 

3/130 

3/131 

m-
Hulasasr 

.'1'aş0eaklarr :ı:ıiza;rnnamesını muaddil kanıunun 

· 5 inci mad\llesindeki som.aki mermer kelimeleri , 
arasına bir virgül ilıa vesi hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başveka·let t-eııkeresi 

Nisbeti askeriyeleri katolunan zabi.tıan ve askeri me
nmrlarrn tekaüt aidatıarı hakkında biı:r karar it
tihaızma dair Başvekalet tezkeresi 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait mutırbakat 
beyannaımesinin takdim ıkılnıdığr hakkırula Divanı 
mWıasebat riyasetİ tezkeresi 

Eylul : teş'l·inisani .Hl31 aylarnıa ait raporun tak
diın lnlmdı:ğr hakkında Divam muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

Şarki Karahisar mcbusu merhum ..Ali Şuuri Beyin 
yetiın kalan ~ocuklarının meccani tahsiline müte
dair Umumi heyet kararının tefsiri hakkında Baş-

Muamelesi 

2L- XII -1931·tarihinde okunmuş ·ve 
mezkftır layiha Hükılmete iade edil
miştir. 

5 -V- 1932 tarihinde 706 numara
h .karar olarak kabul edilmiştir. 

14- III -1932 tarihinde 1930 numa
nlı kanunla tevhiden kabul ·edil
miştiT. 

:9 -TV- 1932 ta-rİhiııde 495 numara
. ır karM'la · tevhiden kabul edilmistir. . . 

vekalet tezkeresi 19 -V - 1932 taııihinde 1967 numa
ralı kanunla tevhiden ka:bul edilıniş
ıtir. 

Hastairkları dalayısile Illintakalan merkezi haricin
de kalan müfettişiere İkarnet yevıniyesi v_erilip ve
:r;ilmeyeceğinin tefsiri ' hakkında Başvekalct tezkeresi 

Gümrük ve inhisarlar ve'kiiletine İstanbul m cbusu 

Ali Rana ve Ziraat vckaletine de Kütahya m.ebusu 
1.\tluhlis Beylerin tayin edildiklerine dair Cüınhuri
yet riyaseti tezkeresi 

Artkara memurlarının meskcn tazminatı hakkında 
Başvelüilet tezkeresi 
Belediye vergi ve r esimleri kanununun 31 inci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet . t ezkeresi 

1\t(anisa mebusu Sabri Beyin mezuniyeti hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Erzurum mebusu Asım Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırrlniası hakkında Başvekalet tezkeresi hakkında 

Gazi AJntep mebusu Remzi Beyin teşrii masuniyeti-

5 - V - 1932 tarihinde 705 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

31- XII- 1931 tarihinde okunmuştur 

Bütçe eııcümeninde. 

30- I- 1932 tarihinde 692 numaralı 
karar olarak ka: bul edilmiştir. 

7 - XI- 1931 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encü
mende. 



No. 

3/13~ 

3/133 

3/ 134 

3/135 

3/ 136 

3/ 137 

3/ 138 

3/ 139 

3/ J.!O 

3/141 

3/ ]42 

3/143 

3/144 
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nın kaldırılması hakkında Başvekfılet tezkcrcsi 

Gedikli küçük zabitana verilccek harcırahlar hak
kında tefsireu bir karar ittihazına dair Başvekalet 

Muamelesi 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encil
nıende. 

tezkeresi Bütçe encümeninde. 
Giresun mebusu hısan Paşanın teşrii masuniyeıti-
nin kaldmlıİnıası hakkmda Başvekalet ıtezkeresi 29- VI- 1932 tariılıinde Hükfunet ta

rafından geri alınmıştır. 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 
senesi bütçe kanununun 3 üncü ve 4 üncü Iriadde-
lerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 19- III- 1932 tarilhinde 674 numa

ralı karar olarak kabul edi1miştir. 
Mihalrççığın Doğan köyünden Mutuşoğlu Malikin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tez- · 
keresi ll - IV- 1932 tarihinde 701 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
Muş mebusu Muhittin Nami Beyin vefat ettiği hak-
kında BI!-ŞvekaJet tezkeresi 18- II- 1932 tarihinde okunmru;;tur. 
Mu~.Ş mebusluğuna Naki Beyin intihap edildiği hak-
kında Başvekalet tezkeresi 20- II- 1932 tariılıinde -okunmuştur. 

Azayi kiranıdan .bazı zevatın mezuniyetleri hak-
kında BaşvekaJet tezkeresi 25- II- 1932 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir. 
1- XII- 1928 tarih \'C 457 numaralı kararın tefsiri
ııe dair Başvekalet tezkeresi 
KütaJıya mebusu Hakkı Beyin ifclesinin alınması 

hakkmda Bıışvekal et tezkeresi 

Afyon Karahisar melıusu Haydar, Manisa mebusu 
lk Saim ve sabık Manisa mebusu Bahri Beylerin 
ifadelerinin alınması hakkında BaşvekaJet tezkc
resi 

!Vınya mebustl Kazım Beyin ifadesinin alrnmasr 
ha k kın da Baş.vekaJet tezkeresi 

İsparta mebusu ~bı-ahim Beyin teşrii masuni.yetinin 
kaldırılması hakkında Başve.kalet tezkeresi 

Siirt mebusu Mahmut Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Adiiye eu0ümeninde 

A(Uiye ve Teşkilatı esasiye encümen
lcrindcn ~ürekkcp Muhtclit cncü
mende 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye en cü men
lerinden mürekkep l\1uhtclit cncü
mende 

Adliye ve T·eşkiHltı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encü
mcnde 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encüınen-
1erindcn ınürekl~ep Muhtelit encü
ınende 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encüınen
lerinden mürekkep l\1ulıtelit encü
mende 



No. 

3/145 

3/146 

3/147 

3/148 

1 3/149 

3/150 

3/151 

3/152 

3/153 

3/154 

3/155 

3/156 

3/157 
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Sa;bık Kars me'busu Ağaoğlu Ahmet Beyin teşrii 
masuııiyetinin kaldırılması hakkında BaşvekaJet 

tezkeresi 

To'kat mebusu Bekir L-utfi Beyjn ıteşrii ma.suııiyıe

tiııin 'knJdn·ılması hakilmıda Başve.kalet t eııke resi 

Ac-iızleri tahakkuk eden meıınurlann tnsfiyeleri 
hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanunlarda mevzu 
hükmü·n icrasrnda tehaddüs eden ihtiHifm tefsiren 

Muamelesi 

Adliye ve 'feşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkep MuJıtelit encü
mende 

Adıiye ve Teşkilatı esasiye encümeH
lerinden mürekkep Muhtelit encii
meııde. 

halline dair Başvekalet tezkeresi Da hi liye encümeninde. 
Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hal{kındaki kanunun 2 nci ve 9 uncu maddeleri 
arasındaki münasebet ile 1866 numaralı müzeyycl 
kanunun metninde münderiç zıt ahkamrn tefsirine 
dair Başvekalet teııkeresi Dahiliye encümerıinde. 
ll nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük ka.-
nunlarile müzeyyelatının bazr maddelerinin tadili 
haklundaki kanun layinasının geri verilmesine dair 
Başvekalet tezkeresi 

Afyon Karahisarlı Hüseyinoğlu Memct Çavuşun 
ölüm cezasına çarpılması haJdunda Başvekal et tez
kcresi 

Yüzbaşı Celalettin Efendiye verilmiş olan birinci 
takdirnamedeki ınüla.zim k elimesinin birinci ınüla- ,·_ 

zim olarak tashihi hakkında Başvekalct tezkeresi 

Harikzedeler tarafından işgal edilmektc olan mcs
kenler hakkında yapılacak muameleye dair Başve
kalet tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüt kanunu111ım 55 inci madde
sinin tefsiri h~kında Başvekalet tezkeresi 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 66 ve 68 inci 
maddelerile memurin kanununun 73 ve 85 inci 
maddelerinin t<ıfsiri hakkında Başvckalet tezkcresi 

Gümrük tarifesi kanununun 298 inci maddesinin 
İhtar fıkrasının tefsiri hakkında Başvekili-et tez
keresi 

Münhal ılıulunan Şurayj devlet aza lıkları için nı-

Mezkur tezkere 5- III -1932 tarihin
de okunarak layihaha Hükumete ia
de edilmi~ir. 

ll- IV -1932 tarihinde 699 numa
ralı karar olarak ka·bul edilmiştir. 

9 - IV - 1932 tarihinde 698 numaralı 
karar olarak kabul ,tıdilmiştir. 

Dahiliye encümerıinde 

Maliye encümeninde 

Maliye encümeninde 

14- V -1932 tarihinde Hükume<t ta
rafmdan geri almmışıtır. 

tihap yapiiniası hakkında ıBaşvekalet tczkercsi 25- VI -1932 tarihinde 714 numaralr 
"kararla tevıhiden ka·bul edilmiştir. 

Tütün inhisarı kanununıu.n 17 ve . 27 nci maddele-



No. 

3/158 

3/159 

3/160 

3/161 

3/162 

3/163 
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rının tadili haldnnda 1/163 ve tütün inlıisarr kar 
nununa bir madde' tezyiline dair' 1/16~ m1ımaralr 
kanun layihalarrnın geri verilmesi hakkında Baş
veka1et tezkeresi 

Azayi k!İramdan bazı zevatın mezuniyetleri hakkm
da B. M. M. Riyaseti tezkoresi 

Mersin mebusu Ferit Celal Beyin teşri! masuniye. 
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Üç aylık mezuniyeti kabul olunan Çanakkale me
busu Samih Ri:fat Beyin tahsisatı lıakla:nda Baş

vekiilet tezkcresi 

Bodımımun Yahşi köyünd€n Vanlı Osmanoğlu Be
kirin plüm cezll!sına çarpılması lıakkmda Başveka-

Muamelesi 

24 - III - 1932 tarihinde okunarak 
mezkur layiıhalar Hükfı.mete iade 
edilmiştir. 

28 - III - 1932 tarihinde okunarak 
!kabul edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encü
mende. 

MezkuT tezkere 31 -III - 1932 tari
hinde okunarak kabul edilmiştir. 

let tezkeresi 5 - V - 1932 tarihinde 703 numaralı 
karar olarak kabul ediılmiştir. 

Eskisehirin Çifteler nalliyesinin Belprnar Köyün
den Ilebay Osınanrn ölüm cezasına çarpılması hak- ·• 
kında Başveka1et tezbıresi 

Manevra gibi mühim vazirfeler esnasrnda malul 
olanlara da derece üzerinden maaş tahsisi için 

5 -V- 1932 tarihinde 704 numaralı 
karar olarak kabui edilmiştir. 

· bir karar ittihazıiıa dair Başvekalet tezkeresi Bütçe encümeninde 
3/164 Vazife veya harpte iki ve daha ziyade uzvundan 

mecruhiyet sebebile malul olan ların munzam ma
luliyetler için tefsiren bir karar ittihazı hakkında 
Başvekalet tezk€resi · Bütçe encümeninde 

3/165 Yüksek mühendis mektehinin 1928 senesine ~it 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak· 
kında BaşvekaJet tezleeresi Divanr muhasebat encümeninde 

3/166 1927 mali senesi nihayetine kadar milli Hükumet 
bütçelerine müteaH!k borçlar hakkındaki · kanunun 

3/167 

3/168 

3/169' 

1 inci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 30 -VI- 1932 tarihinde 2048 uruna
ralı kanun olarak kabul · edilmiştir. 

Askeri ve ·mulki tekaiit kanununun 68 inci ve mu
vakkat 3 üncü maddelerinin tcfsiri hakkında Başve-
kalet tezkeresi Bütçe encümeninde 
Devlet ·memurlarr maaşatının tevhit ve teadülü hak. 
kıınd"aki kanunun .3 üncü maddesinin tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi 5- V -1932 tar.ihinde 174 numaralı 

te:flsir.le ;tevhiden 'kabul , edilmiştir. 

Gazi Aniıep: mebusluguna seçilen Nuri Beyin in
tihap mazbatasınm gönderildiğine dair Başvekalet 



No. 

3/170 

3/171 

3/172 

3/173 

3/174 

3/175 

3/176 

3/177 

3/178 

3/l79 

.3/180 

181 -
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tezkeresi 

Kanunuevvel 1931 : şubat 1932 aylarma ait rapo
run takdi;ın kılındığı hakkında Divaru muhasebat 

:M:uamıelesi 

:M:ezkfr·r tezkere 28- IV- 1932 tarihin
de okunarak mazbata kabul edilmiş

tir. 

riyaseti tezkeresi Ruznamede 
Esbabı mücbire ve za:ruriye dolayrsile takip ve tah-
siline imkan görülemeyen borçlarm terkini hak-
kında Başvekalct tezkeresi Bütçe encümeninde 
961 numaralı kanuna merbut efrat cetvelinin 32 in-
ci sıra numarasındaki künyenin tashihine dair Baş-
vekalet tezkeresi 29 -V - 1932 tarihinde 1990 numa

ralı kanunla tevhiden · kabul edil
miştir. 

Rızaen terkin olunmayan borcun tesviyesinden son
ra resen tapu memuru tarafından terkin edilmesi 
hakkındaki kanun layihasmm geri verilmesine dair 
Başvekalet tezkeresi Mezkı1r tezkere 9 - V - 1932 tarihin

de okunarak layiha Büktımete iade 
edil:ı;n,iştir. 

Tapu harçları kanununun 23 üncü maddesinin 1 
inci fıkrasırun tefsiri hakkındaki tezkerenin geri ve-
rilmesine dair Başvekiilet tezkeresi :M:ezkur tezkere 9 -V- 1932 tarihinde 

okunarak rbeZJkere Hü:kumete iade 
edilmiştir. 

lspartarun Senirkent nalliyesinin İleköp köyünden 
Hasanoğlu Bakinin ölüm cezasına çarpılması hak-
kında Başvekiilet tezkeresi 9- VI- 1932 .tarihinde 710 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
Azayi kirarndan bazı zcvatm mezuniyetleri hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyascti tezkeresi 

Urfa mebusluğuna seçilen Memet Emin Beyin ın
tihap mazbatasının gönderilcliğine dair Başvek~Uet 
tezkeresi 

Gümrük tarilesi kanununun 298· inci maddesinin 
iMar fıkrasımn tefsiri hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekalet te2ıkeresi 

Mek;tep binalarının belediye vergi ve resimleri ka
nununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri hükmüne dahil 
ve resme tabi olup olmadığının tefsiri hakkında 

:M:ezkı1r tezkere 12 -V - 1932 tari·hin
de okunarak kabul ediLmiştir. 

:M:ezkur tezkere 12 - V - 1932 tarihin~ 
de okunarak mazbata kabul edil
miştir. 

Mezkı1r tezkere 14- V- 1932 tarihin
de okunarak tezkere Hükumete ıa
de edilm,iştir. 

Başvekalet tezkeresi Bütçe encümeninde 
Şı1rayi devletin 1930 senesi demirbaş eşya, mefru-
şat, kırtasiye defatir ve evrakı matbua ve malınıkat 



-182-
No. Hulasası Muamelesi 

3/181 

3/182 

3/183 

3/184 

3/185 

3/186 

3/187 

3/188 

3/189 

3/190 

3/ 191 

hesabatı hakkındaki cetvellerin takdimine dair 
mezkılr riyasetin tezkeresi Divanr mu:hasebat encümeninde 
Askeri ve müLki trucüt kanununun 53 üncü madde-
sinin tefsiri hakkında Başvekalet !ezkeresi ll -VI - 1932 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 
Askeri ve müLki tekaüt kanununun 30 uncu mad-
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Maliye encümeninde 
Münhal bulunan azalık için iııtihap yapılması hak-
kmda Divanr :ınnıhasebat riyaseti tezkeresi 

Umumi istihlak vergisi kanunile müzeyyel 924 nu
maralı kanunun meri bulundukları zamanlarda ha
dis olan muameleler için tahakkuk ettirilen vergi 
ve cezalarm istifası şeklinin tefsiren tayini hak-

28 -VI - 1932 tarihinde . 720 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

kında Başvekillet tezkeresi Adiiye encümeninde 
Amenajman ve· teşcir işlerinde müstahdem orman 
memurini fenı~iyesine 657 ve 1508 numaralı kanun-
larm 1 ve 7 nci maddeleri mucibince verilmesi 
muktazi yevmiyeleri gösterir iki kıta kadronun 
göndcrildiğine dair Başvckalet tezkeresi Bütçe encümeninde 

Teftiş romtakaları merkez! başka bir yerde olan 
ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mülkiye mü-
f.ettişlerine ikamct yevmiyesile ıberaber mesken 
tazminatmm da verilip verilmeyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 30 - VI - 1932 tarihinde 179 numara

lı tefsir ve 722 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

Orman amenajman gruplarına ve bu işlerde çalışan 
orman mühendislerine yevmiye hesabile verilmekte 
olan tazminatm sureti tediyesinde tereddüt edildi
ğinden keyfiyetin tefsiri hakkında Başvekalet tez-
kcresi Bütçe encümeninde 

Artinoğlu Paranak ve Ohanisoğlu kuyucu Kımısiıı 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekalet tez-
kcresi 9 -VI - 1932 tarihinde 711 nUılllara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
Çorum mebusu Dr. Mustafa Beyin teşrii masuniye-
tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi ll -VI- 1932 tarihinde Hükumet ıta

rafmdan geri alınmıştır. 

Riyo - de janeyro elçisi Ali Beyin maaşının tesviye 
sureti hakkmda bir karar ittihazma dair tezkerenin 
geri verilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi 31 -V - 1932 tarihinde okunarak 

mezkur tezkere Hükümete iade edil
miştir. 

Gümrük umumi -ithalat tarifesinin bazı maddeleri
nin tadili hakkındaki kanun layillasının geri veril-



No. 

3/192 

3/193 

3/194 

3/195 

3/196 

3/197 

3/198 

3/199 

3/200 

3/201 

3/202 

3/203 

183 -

Hulasasr 

mesinc dair Başvckalet tezkcı·esi 

1927 mali senesine ait Hazine hesabı umumisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı haklunda Başvekalet tezkeresi 
İstanbul dariilfünunu müderrislerinden Behçet Be
yıin maaşı miktarının tayini hakkında Başvekalet 

tezkeresi 
Anadolu - Bağdat demiryoları ve Haydarpaşa li
man ve rrhtım idaresinin 1927 mali senesi adi ve 
fey.kalade bütçeleri hesabı katilerine mütedair mu
tabakat beyannamelerinin takdim kılındığı haklun
da Divam mulıasebat riyaseti tezkeresi 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

1928 mali senesi hesabı katisi'le mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim ·kılındığı hakkında Di
vam muhasebat riyaseti tezkeresi 
Konya ovası sulama idaresinin 1928 mali senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılmdığı hakkmda Divam muhasebat riya
seti tezkeresi 
Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarmdan ll 
inci dereceden aşağı vazifelerde bulunanların ll in
ci dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinıdıe olup 
o1madığnun tefsiri hakıkmda BaşvekiHet ıtezker~i 
Barut ve mevaddı infilakiye meselesine ait evrakm 
gönderilcliğine dair Başvekalet tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 53 üncü mad
desinin tefsiri h·aJkkmda!ki tezkerenin geri verilme
sinıe dair BaşvekaJet tezkeresi 

Muamelesi 

2 -VI - 1932 tarihinde okunarak 
mezkftr tezkeı'e Hükftmete iade edil
miştir. 

Divam mulıasebat encümeninde 

Bütçe encümeninde 

Divam muhasebat encürr eıı i ; ıde 

Divarn muhasebat encümeninde 

Divam muhasebat encümeninde 

Bütçe encümeninde 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkep Mulıteli:t encü
mende 

ll -VI - 1932 tarihind.e okunarak 
me~kftr tezkere Hüh.ılmete iade edil
miştir. 

Çorum mebusu Dr. Mustafa Beyin teşrii masuniye
tinin kaldırılması hakkındaki tezkerenin geri veril-
mesine dair Başvekalet tezkeresi ll- VI- 1932 tarihinde okunarak 

mezkiı.r tezkere Hükiı.mete iade edil-

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesine 
ait muta>bakat beyannamesinin takdim kılındığı 

miştir. 

h akkında Divam muhasebat riyaseti tezkeresi Divanr mulıasebat encümeninde 
İstaüstik umum müdürlüğü 1930 senesi ayniyat he-
sabatına dair cetvellerin takdim kılındığı hakkında 
mezkfır riyasetten mevrut tezkere Divam muhasebat encümeninde 
Seyrisefain idaresinin 1928 senesi .hesabı katisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılın-



No. 

3/ 204 

3/205 

3/206 

3/ 207 

3/ 208 

1~4 

Hulasası Muamelesi 

dığı hakbuda Divam muhasebat riyaseti tezkeresi Divanr muhasebat encümeninde 
İstanbul darül'fünunun-un 1928 senesi hesabı katisi-
ne mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı-
lmdrğı hakkında Divam muhasebat riyaseti tezke
resi 
Azayi kiramdan bazı zevatm mezuniyetleri hakkm
da B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

!htiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 3 üncü .maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Ruznamede 

18- VI -1932 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

kanunun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 30 -VI - 932 tarihinde 178 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Gerzenin Karamustafalr mahallesinden Arİkoğulla
rmdan Ömeroğlu Ükkaşrn ölüm cezasma çarpılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi 27 -VI - 1932 tarihinde 715 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
!stanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı kati
sine mütec1air mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında Divam muhasebat riyaseti tez-
keresi Divam muhasebat encümcninc1e 

3/ 209 Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair .mutabakat beyannamesi
nin takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat 
riyaseti tezleeresi Ruznamede 

/210 Yüksek mühendis mektebinin 1929 senesi hesabı ka-

3/211 

- 3/ 212 

3/213 

3/214 

3/ 215 

tisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında Divam muhasebat riyaseti tez
keresi 
Mart : mayıs 1932 aylarına ait raporun takdim 
kılındığı hakkında Divam muhasebat riyaseti tez
keresi 

!htiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 3 üncü maddesinin tadiline dair kanun la
yihası ile alakadar diğer kanunlarda yapılacak ila-
ve ve tadiller hakkındaki 2 kıta kanun Htyihasımn 
geri verilmesine dair Başvekalet tezke:resi 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 senesi hesabı 

katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında Divam muhasebat riyaseti 

Divam muhasebat encümeninde 

Divaru mulıasebat encümeninde 

27 -VI - 1932 taııilıinde okunarak 
mezkUr layihalar HükUmcte iade 
edilmiştir. 

tezkeresi Divaru muhasebat encümeninde 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesa•bı 

katisine mütedair mutabakat ·beyannamesinin tak-
dim kılındığı hakkında Divam muhasebat riyaseti 
tezkeresi Divanı muhasebat encümeninde 
Susığırlrklr İbrahimoğlu Mustafa ile Hasanoğlu 
Kara Alımedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 



No. 

3/216 

3/217 

3/ 218 

5/5 

3/7 

-185-

HuH1sası 

-----------------------------·· ·-----
Başvekalet tezkeresi 

Giresun mebusu İhsan Paşanın teşrii masuniyeti
nin kaldırılması hakkındaki tezkerenin geri veril-

Muamelesi 

7- VII - 1932 tarihinde 725 numara
lı karar ıolarak kabul edilmiştir. 

mesine dair Başvekalet tezkeresi 29- VI- 1932 tarihinde okunarak 
mezkılr tezkere I-Iükılmete iade edil
miştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 15 inci mad-
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi M. M. encümeninde 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1929 senesi hesabı 
katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak-
elim kılındığı hakkında Divaıır muhasebat l'iyaseti 
tezkeresi Divaru muhasebat eııcümeninde 

B - Fevkalade içtima senesinden müdevver tezkereler 

Maarü vergisi kanununun 5 imi maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

·Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin teşrii masuniyc
tinin kaldırılması lıakkrnda Başvekalct tezkPresi . 

7 -V · 1932 tarihinde 709 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

19 - III - 1932 tarihinde 686 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/11 Aıskeri ve mülki tekaüt kanununun 6 ncı maddesi-
nin tefsiri hakkında Başvekalet tı:zkere~i 23 -V- 1932 tarihinde 1977 numa

ralı kanımla tevhiden kabul edilmiş-
tir. 

3/12 Gümrük tarife kanununun 17 ye 25 inci maddeleri-
nin tefsiri hakknıda Başvekiilot tezkeresi 24- XII -1931 tarihinde 669 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

3/14 Milli Hükfıınct bütçelerine müteallik borçlarm ka
yitlerine ve mücldeti muayyenesi zarfmda müraca
at etmeyenler·in al<acaklarmm sukutuna dair ka-
nunun tefsiri hakkında Başvekalet tezkcr·csi Bütçe encüıneninde 

3/15 İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve 
şehbenderlik memurlarma 'rürkiyede bir vazifeyc 
na-ldl ve tah vi llerinde ne suretle maaş vcl'ileceğiniıı 
tefsirine dair Başvckalct tezkoresi 24- XII- 1931 tarihinde bu hususta

lB Bütçe encümeııi mazhartası kabul 
eelilmiştir. 

3/ 16 Hiyo - de Jancyı·o clı;isi, J.li Bey in maa~atınııı tes
\-iye sm eti lıakkımla bir karar i ll ilıazwa Ll n ir Baş-
vekiUet tezkoresi 31 - V - 1932 tarihinde Hükfınıet ta

rafından geri alınmıştır. 
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3/17 Askeri ve mülki tekaüt kanununun muvakkat 2 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvcka Jet tezkeı·es i Bütc_:e enci.i.menind() 

3/18 Siımi mükellefiyetc viisulden sonra yapılacak tashi
hi sin muamelatınrn tekaüt ve saire gibi bütün 
muamelatı askeriyece de .mutcber olmayacağı hak-
la!1da bir karar ittihazma dair Başvekalet tezkeresi 4- VII -1932 tarihindea 723 numara

Jr karar olarak kabul edilmiştir . 

3/19 Adam öldürdüğ·ünden 18 sene ağır hapse mahkum 
edilen Ordulu .Mem otoğlu Abdürrahmanm hastalı
ğına binaeu geri kalan cezasının affi hakimıda Baş-

vekalet tezkeresi Adliye encümeninde 
3/20 7 haziran 1926 tal'ilı ve 906 numaralı kanunla tadil 

edilen gümrük kanununun 43 üncü maddes·iniın 

wfsiri ha.kkmda Başvekalet iezkereı;;i 27- VI - 1932 tarihinde 717 nurnal'a
lı karar ·olarak kabul edilmiştir. 

3/24 İzalei şüyu davalarmdan ·ne suretle · ııarç alıııaca

ğrrnn tayin ve tefsiri hakkında Başvekalet tez-
kcresi Adliye encümeninde 

3/26 Türkiye Cüınlıuriyetile BuJ.gal'istan ve Estonya Hü-
kumetleri arasmda muhtelif tarihlerde aktedilen 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin Türk<;e 

metinlerindeki hatalar hakkmda Baı;ıvekalet tez-
kcresi 'l' eşkilaJı esa.ı:;iy e cncüıneuinde 

3/27 Vi layetler idaresi kaııunuııu J4 üncü maduesiııiıı 

te fs i t'ine da ir Başvekili et tezke ı·esi 

Husus! idarclct ıncmul'larrnut 

rnı ı ·ıııc alınıp ahıııııııyacağıınn 

Başvekalet tezkeresi 

viHlyrtçc vekili et 

tefsi ri haldumla 

3/ 30 Gümrük tarifesinin 447 ınıınarasııuıı tefsi ri lıakluıı-

16- V -1932 1arihiudc 1965 mıma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye cıı cü.mcııiııd c 

da Başvekfı.let tezkoresi 3- XII -1931 tarihinde 172 numara
Jr tefsir olarak kalıtü cdiJmiş1ir. 

3/ 31 Askeri ve mü lki tekaüt kanununun 18 inci madde-
s inin tefsiri hakkında l3a~vekalet tezkeı·esi Büt<;c cncitmonindc 

3/32 ~ilüınnm asker! malfıllerİn terfibi kamnıuna mer
•but emraz cetvelindeki bazr fıkralar hakkında bir 
karar ittihazrna dair Başvekulet tezkeresi 

3j3:~ 'l'apu •harçlan kanunuııun 2:3 üncü maddesinin 2 nci 

.Milli Müdafaa encümeni ına~bataı:ıı 

üzerine müzakeresi tehir cdilmi~kcn -
yeniden mevk i i müzalı:ereye konmuş

tur ve hal en . lVIaliye enciimenindc
diı·. 

:f: ıkrasmnı tefsiri hakkında Ba~v ekulet teY-keresi 9- V -1932 tarihinde Hük{Lmct ta
rafından geri alııurnştır. 

3/ 35 'l'eşı\·i ki samıyi kanununun 7 nci mn.ddesiııin (C) 
fıkrasının tefsirine dair Başvekület tezkeresi 

3/36 Tahlisiye idaresinin teşkilat ve vezaifi hakkındaki 

29 - II - 1932 tarihinde 670 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 
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kanunun 3 üncü mııddesinin tefsirine dııir Başveka-
let tezkeresi 28- III - 1932 tarihinde 691 numara

lı karar ·olarak kabul edilmiştir. 

3;:38 Divam muhaebatrn teşkili-H ve vezaifine dair ihzıır 
eelilen H1yihaıırn tııkdiın kılındığı lıııkkrndrı Divrım 
mnhasebat riyaseti tezkeresi Maliye eneümeniııde 

:1j:~H tıılıisar idareleri hesabııtmm Divaıu ınnhrıseh:ıt.Ga 
tetkik edilip edilıneyeceğ·iıı i n tefsirine d rı ir D iv d ın 

mulırıselıat. riyııseti tezkeresi Bütçe encümeninde 
:v.ıo Mt>muriıı kanununun 47 ve 90 ıııcr mnddelet'i hük

nı üne nazaran 2 mart 1334 tarihi i kanunun 2 inci 
ın::ıddesiniıı mülga olup ·olmaclrğmın t.efsiri hııkkın

- da Divauı muhıısehat riyaseti tezkereıü 
3/42 Belediye kanununun 160 mcı maddesinin tefsiı·i 

Divam muhasebat encümeninde 

ha kkmda Baş,vekalet tezkf>l·esi Hariciye eneünıeninde 
3/ 45 Mart : ağustos 1927 aylarına ait Divam muhasebat 

riyaseti tezkeı·esi (2 ve 3 üncü frkralarrna dair Di-
vanı muhrısebat encümeııi mukarreratı). 

:]j4fı Konya ınebusu Mustafa l;utfi Beyin teşrii .ınasuııi-

3 üncü fıkra ll - IV- 1932 tarihinde 
700 ve 2 inci fıkra 4 - VII - 1932 ta
rihinde 724 numaralı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

yct.inin k:ıldn·ılmasr hakknıda BrışvekfLlet tezkeresi 19- III- 1932 tarihinde 683 numarıı
lı krırar olarak kabul edilmiştir. 

:3 j 48 Hilecik mebnsu Hayı·ettin Beyin t<>şı-ii masuniyeti-
ııin kıılclrrılması hııkkıııda Başvekalet tezkeresi 19- III- 1932 tarihinde 676 numara

h karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 53 lııhisar beyiyeleri iiçtt· birlerinin harp malüllerine 

YC şehit yetimlerine tahsis ve tevziinc dair kanunun 
4 üncü maddesinin tef. iri hakkmda Başq~kfılet tez
ken•si 

!ij !ı-4- Koııya mehusu , 'n·ı·ı H<>yin teşri! nıasuniyl'tiniıı 

2 - IV - 1 932 tarihinde 173 n uma ra 
Jr tcfsir olarak kaıbul cililmiştir. 

ka lJırrlınasr lıakkmda Başvc·kfı let trzkcresi 19 - III - 1932 tarihinde 684 numara
lı karar olarak kabul edilmi~tir. 

H/ GS Divaııı muhasebat raporlan hakkındaki 590 numa-
ralı kararnı S inci maddesinin t<.'fsiri hakkmda 
Haşvekalct tczkeresi 5- V- 1932 tarihinde 1.74 numara

Jr tefsir olarak kabul edilmiştir. 

8/62 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü 
maddelerinin tefsiri hakkında. Başvekalct tezkeresi Bütçe encümeninde 

3/6fi J\!Jemnı·in kanununun 75 inci maddesinin tefsiri hak-

3/66 

kında llaşvekalet tezkoresi 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 45 inci mad
desinin tefsiri ha·l-.lmıda Başvek:ilet tezkeresi 

3/67 Esbabr müobire ve zaruriye dalayısile takip ve tah-

Bütçe cncümeninde 

7 - IV - 1932 tarihinde bu husustaki 
Dahiliye encüıneni mazbatası kabul 

edilmiştir. 



No. 

- 188 

Hulasası 

siline mahal ve imkan görülemeyen borçların ter
kini hakkında Başveldilet tezkeresi 

3/68 Eylul : tcşrinisani 1930 aylarına ait raporun tak
dim kılındığı haklanda Divam muhasebat Riyaset.i 
tezkoresi 

~/69 Kanunuevvel :ı 930 - .şubat 1931 aylarrna ait rapo
run takdim kılındığı hakkrnda Divam muhasebat 
riyaseti ıte~keresi 

3/70 Tekaüde sevkedilen zabitan ve · askeri memurlar 
hakkında Divanı muhasebatça ittihaz edilen ka-

Muamelesi 

2 - IV - 1932 tarihinde 693 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

7 - XII - 1931 tarihinde 666 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

24 - XII - 1931 tarihinde 668 ve 
9- IV- 1932 tarihinde 697 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

rarın tcfsirine dair Başvekalet tezkercsi 5- V- 1932 tarihinde 707 numara· 
lı karar olarak kabul edilmiştir. 



4 - Takrirler 

... ~ 
Birinci içtima zarfmda ( 25 ) takrir verilmiş olup bunlardan ( 1 ) i kanun, ( 1 ) i 

tcfsir, (4) ü karar, (2) si nizarn teklifi olarak kabul ve (1) i hakkındaki Bütçe erıcümeninin kanun 
teklifi reddedilmiş, (7 ) si mumi Heyette olmnmuş ve (1) i de sahibi tarafından geri alınmıştır. 

Mütebaki (8) ta:luir gelecek içtimaa kalmrştir. 
F evkalade içtimadan müdevver takrir yoktur. 

Bu sene verilen takrirler 

No. Hulasası :Muamelesi 

4/ 13 Bilecik (İbrahim B.) -Muamele vergisi kanununun 
2 nci muvakkat maddesinin tefsiri hakkında 26- XII- 1931 tarihinde bu hususta

ki Bütçe encümeninin kanun tek
lifi reddedilmiştir. 

4/ 14 İdare heyeti - Divaıu muhasebat azasmdan azmi 
Beyin maaşımn derecesi hakkında hir- karar ittiha-
zma dair 17 -XII- 1931 tarihinde 667 nıima• 

ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 15 Afyon Karahisar (Ali :i3. ve 18 arkadaşı) - İcra Ve-
killeri E:eyetine itimat beyan olunması hakkında 29- XI - 1931 tarihinde 657 nt1mai'a

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
4/16 Yozgat (Süleyman sırrı B.) - Tedrisatr iptidaiye ka

nununun 80, 81, 82 ve 83 üncü maddelerinin deği~· 

tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri verilme· 
sine dair 20 -lV- 1932 tarihinde okunmuştur. 

4/17 İstanbul (Hasan Vasıf B.) - İstall'buldaki imtiyazlı 
şirketlerin abonelerinden aldıkları teminat akçele
rini Sanayi bankasına emanet olarak yatrrmaları 

hakkında İktısat encümeninde 

4/18 Yozgat (Süleyman Sırrı B.) - Tapu harçları kanu-
nunun 16 ncı maddesinin tefsiri hakkında Bütçe encümeninde 

4/ 19 Gümüşane (Hasan Fehmi B.) - Teşkilatı esasiye 
kanunu ile menafii unıumiyeye müteallik imtiyazat 
kanunu arasmda tedahül eden salil..hiyetlerin tefri-
kını temin için bir karar ittihazr hakkında Teşkilatı eııasiye encümeninde 

4/ 20 Balıkesir (Enver B. ) - Maliye eneümeninden istifa 
ettiği hakkında 5 - III - 1932 tarihinde okunmuştur. 

4/21 Bursa (R. Ferit B. ) - Sılılıiye encümeninden istifa 
ettiği hakkında 5 -III- 1932 tarihinde okunmuştur. 
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No. Hulasası 

..J./ 22 htanbul (Alaettin Cemil B. ) - Tüekiye Cümhuri
yeti merkez bankası kanununun 5 inci maddesinin 

Muamelesi 

tefsiri hakkında BiitGC enciimenindc 
-1/2~ kl:ıre ftm i ı·l i ği - B. M. Meclisi l931 senesi 'hütçc

siııc 2450 liı·i!lık t.uhsisat konulmasına da il' olan lm-
ıııııı teklilinin geı-i veı-ilmesi hııkkmda 

..J. j z..J. ,' ı vas (Reınzi B.) - Yf>ı•aset ve intikal ,. ı· gisi l1Fık

kıııdaki lı:mıunnn ıneriyet i tarihinden evvPlki inti-

17 - nı- ı 9::32 tın· ihincle okunmuşt lll' . 

h: allerc daiı· biı· kaı·;ır ittihazı h;ıklun<:la Bütçe encü.ıneninde 
4/ 25 lclaı'<' ·heyPti - 7 ın:ııt J931 tarih ve 1757 nnınaı·alr 

lmnıııınn 1 iııei maddesinin tefsiı·i hakluncl:ı 

4j2fi C:azi Antep (Ahmet Remzi B.) - Mehusluktan istifa 

9 -V 1- 1932 tarihinde 696 numHra
lr karar olaraik kabul edilmişıtir . 

ettiğ·i hakkında 7- IV- 1932 tarihinde okunmuştur. 
4/ 27 Çanakkale (Şükrii B.) - .ı.-\.razi vergisi lmnuınınun 

5 inci maddesinin tefsiri haldunda Bütçe encümen.inde 
4/ 28 Konya ( TO zıın B. ve iki arkadaşı) -Belediye kanu

nunun JJO uncu nı:ıddesinin 6 ncr :fıkr:ısrnrn tefsiri 
hakkrnda 25- VI- 1932 tarihinde ı 77 numara

lı tefsir olarak kabul edilmiştir . 

4 /29 flümüş:ııı ( J<~clip ervet B. ) 'Dahili niz:ınımımenin 
flR ine• i mn delesin in te fs i ı·i ha k kmcla 2ı -VI- ı932 tarihinde 'I'~ kilatı 

esasiye eııcümeninin ııizııım teklifi 
lmhu l edilmiştir. 

-1-/ 30 (;il'esun (Hakkr 1'arık _B. ) - Mııtbuat kımununun 

3H inci maddesinin tefsiri hakkında 4- VI- ı932 tarihinde 200ı ııum:ı
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

-lf 31 Yozo·at (S üleyman Sn·rr B. ) - Ankaranın müs
t:ıkbel plfunııd:ın dolayr t:ısarr-uflan menedilen 
:ll'sa vergilerini nteei li h:ıkkınclaki kamııı tel<lifinin 
geri verilmesine dair J9- VI-J932 .tm·ihinde olmnımUf?ÜH'. 

4j:12 (liı·esnıı (Hakkı 'l'al'lk B. ) - Meclis t:ıhk ik a Lr icra
sıııdn takip olunncak usul lınkkrndn bir k:ıı·aı· itti-
·lı a zına dair 

4/ 33 C:iresuıı (Hakkr 'l'ank B. ) - 60 istida üzerine Arzll
hal encümenince ittibaz olunan 388 nnmnrnlı ka-

13- VI- 1932 tarihinele bu hususa 
dair dalıili ni zamnamenin ı 70 inci 
maddesi yerine kaim bir madde ile 
171 inci maddeye :bir fıkra ilavesi 
hakkında nizarn teklifi kabul edil
miştir. 

rarm Umumi heyette müzakeresine dair Arzuhal eneümeninde 

4/ 34 Manisa (Osman ve Dr. Saim Beyler) - Arazi ver-
gis i kanununun 5 inci maclJesinin tefsirine dair Maliye enci.i.meninde 

4j:35 Kastamonu (Dr. Suat B.) - Memlekette hükümran 
olan geçim wrluğu karşısında umumi bir teşriki 

mesai sistemi yapılması hakkmdaki kanun teklifi
llin geri verilmesine dair 27 - VI - ı932 tarihinde okunmuştur. 
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No. RuHi ası 

4/ 36 Konya (Kftıım Hüsnü B.) - l\l[uvakkat muvazeııe 
ver-g ı sı kanununun müstesnalara dair 2 numaralı 

l\Iuamele i 

fıkrasıımı tefsiri hakkında 7- vn -1932 tarihinde sahibi tara. 
frndım geri alınmıştır . 

.1\:fyoıı (Ali , 'l'ekirdağ 1.\:n i l Beylet·) - B. M. ıv.rec · 

li.sinin faaliyetini tatil etmesi hakkında 

.. 

---.---··--

9- VU- 1932 tarihinele 727 ıınıııaı·a

lr ka nu· olara k ka bul edilmiştir . 



5 - Muhtelif evrak 

••• 

Bu sene (ll) tane muhtelif evrak gelmiştir. Bunlaı·dan (6) sı karar olarak kabul edilmiş, (4) ü 
Umumi heyette okunmuş ve (1) i de Hükümete gönderilmlştir. 

Geçen seneden kalan ve gelecek seneye denolunan mnhtrlif en-ak yokt ur. 

No. Hulasası Muamelesi 

5/5 Büyük :i\1illet lVIeclisinin eylul : teşrinisani 1931 
Pyları hesabatı haklanda Meclis hesaplarnun tct-
kiki encüm(mi mazbatası 28 - III - 1932 tarihinde 690 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 
5/6 Büyük Millet lVIeclisinin haziran : ağustos 1931 ay

ları hesabatı hakkında Meclis hesaplarının tetkilci 
encüıneni mazbatası 

5/7 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve Divanı 
muhasebatın 1927, 1928, 1929 ve 1930 seneleri he
sabatı hakkında Meclis hesaplarının tetkikı eneli
meni mazbatası 

5/8 BalıkeSir mebusu Muzaffer Beyin kırmızı şeritl-i 
istikıai madalyasile taltifi hakkında Milli Müdafaa 
encümeni mazbatası 

5/9 Fransa Reisieümhuru Müsyü Dumeı·in suikast ne
ticesinde vefatından dolayı Meclis nanıma ç-ekilen 
taziye, telgrafma Fransa Meclisi .Ayan reisliğinden 

28 - III - 1932 tarihinde 689 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

28- IV - 1932 tarihinde Biikumete 
gönderilmesi kabul edilmiştir. 

7 - V - 1932 tarihinde 708 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

gelen cev·abi .telgraf 9 -V- 1932 tarihinde oıkunmuştur. 

5/10 Vilayetlerin husus! idareleri kanunu layihasmm 
-:\fuhtelit bir enetimende müzakeresine daiı: Dahiliye 
enciimeni mazbata rr 

5/11 Vasıf Beyin İzmir mebusluğundaıı i~tifa ettiğine 

21- V- 1932 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

dair telgraiı 1 -VI- 1932 ıtarihinde okunmuştur. 

5/12 Büyük Millet lVIeclisinin Unuınıevvel 1931 : :;;ubat 
1932 ayları hesabatı hakkında Meclis he aplarmın 

5/13 

1 etki ki encümen i mazbatasr 

Barut ve ınevaddı infilakiye meselesine ait Tctkik 
cncümeni mazbatası 

5/14 Büyük Millet lVIecli ·inin mart, nisan ayla rı hesaba-
tr hakkında Meclis hesaplarının tetkiki enetimeni 

ll -VI- 1932 tarihinde 712 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

27- VI- 1932 tarihinele okunarak 
ka bul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

maııbatası 

5/15 Büyük Millet Meclisi ve m~temilatındaki eşya hak
lunda Meclis hesaplarının tetkikı encümeni mazba-

Muamelesi 

28 - VI - 1932 tarihinde 718 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

tası 28 -VI - 1932 tarihinde 719 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

--.. ı:sıı:s>e-<e•---



6 - Mütenevvi hususata ait evrak 

Kayıt 

./'& 

195 

196 

197 

198 

Nereden geldiği 

Denizli Belediye Reisi M. 
Nail B. 
İstanbul Umumi meclisi Reisi 
vali Muhititin B. 
Manisa Bel ediye Reisi Rıza B. 
Reichstag müdürlerinden Oa
lle 

.BaşveHlet İstatistik U, Mü. 

Ankara t e bliğat Me. 

1 99 Maliye V. 

200 Zabıt Mü . 

201 Zabıt Mü. 

202 

203 

204 

205 

Başvekalet 

Tuz İn. Nezdinde Mal. V. Baş. 
m urakipliğinden 

Mat. Mü. 

Da. V. 

Hulasası 

Büyük Millet Meclisinin küşadı 
münasebetile tazimat 

Alman Reichstag matbualarının 

gönderildiğine ve Türk kavanin 
mecmua larının henüz gelmedi
gine dair 
istatistik kursur.a iştirak edeet·k 
memurların sureti devamları hak-
kında 

Bağlı ödeme emrinin Erzincan 
mebusu Tahsin Beye tebliği hak
kuıda 

Onun cu cilt ka va nin mecmua
sından sekiz adet gönderilmesi 

Muamelesi 

Evrak kalemine 

Kütüpane M. 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Zabıt memuru namzedi olarak 
alınan Rliştü , Bayram Necdet, 
Necmi ve Nuri Beylerin memu 
riyetlerinin tasdikı hakkında 

Zabıt kaleminde münhal bulunan 
memuriyetl t' re Mustafa, fikret 
Beyterin tayinleri hakkında 

Başvekalet matbaasının Meclis 
matbaasile birleştirilmesinin mu
vafık olup olmıyacağının işarına 

dair 

Altı ciltten mürekkp bulunan 
kanunlarımızdan bir takımının 

gönderilmesine dair 
Matbaa intertip makineleri için 
muktazi parçalada matrislerin mu
bayaası hakkında 

Onuncu cilt kavanin mecmua-
sından on adedinin gönderilmesi 

Zabıt, Kanunlar, Mu
hasebe müdürlüğüne 

Zabıt, Kanunlar, Mu
hasebe müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

İdare Heyetine 

hakkında Matbaa müdürlüğüne 



Kayıt 

."t! Nereden geldiği 

206 Mat. Mü. 

207 Mat Mü. 

208 P. T. T. U. Mü. 

209 Mat. Mü. 

210 Mat. Mü. 

211 ıv\at. Mü. 

212 Başvek2 let 

2 ı 3 Başvekalet 

-195-

Hulasası Muamelesi 

Kitapların teçlidinde kullanılmak 
üzere altın yaldız ve keten sici-
min mubayaası hakkında İdare Heyetine 
Matbanın senelik ihtiyacı olan 
levazımın mubayaasına dair İdare Heyetine 
Onuncu cilt kavanin mecmua-
sından üç adedinin gönderilmesi 
hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Matbaada kullanılmak _ üzere on 
iki ka !em eşyanın mubayaasına 

dair İdare Heyetine 
Mateaada kullanılmak üzere altı 

kalem levazımın mubayaasına 

dair İdare Heyetine 
Matba;mın elektirik ve hava gazı 
sarfiyatı bedellerinin sahibi is-
tihkaka tesviyesine dair İdare Heyetine 
K ütahya mebusu Hakkı Bey-den 
surulnıak üzere Şark Çini fabri-
kası ve aynı senede muhasebei 
hususiye müdürlüğünce ihale 
olunan bir hane ile dört dükkan 
hakkında iki kıta sual varakası-

nın gönderildiğine dair Evrak kalemine 
Üçüncü tertip ikinci cilt düstur-
dan elli nüsha gönderildiğı hak-
kında Evrak kalemine 

214 İstanbul tüccarlarından Fahri ithalatın tahdidi münasebeWe te-

215 

216 

217 

218 

219 

Samsun muallimler birliği 
kongre reisi Kemal B. 
Mat. Mü. 

ik. Meteoroloji Enstitüsü M. 

Ankara Cürr.huriyet M. U. 

Da. V. Vilayet iş. U. Mü. 

220 K. K. 

şekkürat 

Muallimler birliği kongresinin 
içtimaı münasebetile taziınat 
Havagazı ve elektrik sarfiyatı be
dellerinin elektrik ve havagazı 

şirketine tesviyesi hakkında 

Bağlı bültenierin ait oldukları 

mebus beylere tevzii hakkında 
Bağlı celpnamenin muhatabı 

olan Adana mebusu Ömer Remzi 
Beye tebliği hakkında 

Kanunları, kararları, tefsi rleri 
kolaylıkla bulmak için tertip ve 
telif edilen kanun rehberinden 
birer adedinin azayi kirame tev-

Evrak kalemine 

Evrak_ kalemine 

İdar:~ Heyetine 

Evra-k ka1emine 

Evrak kalemine 

zii hakkında Evral\: kalemine 
Hizrrıeti mak~ureli olup hizmeti 
filiyelerini ifa için silah altına 

alınan Ali ve Hasan Beyterin 



196 

Kayıt 
M Nereder geldiği Hul2sası Muamelesi 

vazifelerini Memet Ali ve Atıf 
Beyler ifa edecekleri cihetle ve
k~let maaşlarının verilmesi hak-
kında Matbaa müdürlüğüne 

221 İstanbul vil~yeti Dokuzuncu cilt kavanin ıiıe'cmua
sından bir adedinin gönderilme-
sine dair Matbaa müdürlüğüne 

222 Edirne Emin B. Edirnenin kurtuluşunun yıl dö-
nümü münasebetile tazimat Evrak kalemine 

223 istanbul Darülfünun eminliği Yalova hamamlarının suları hak
kındaki fenni raporun fransada 
ne~rolunan risalelerinden beş 

adedinin gönderildiği hakkında Kütüpane M. 
224 Başvekalet Esbak Adapazarı komiseri İbra

him Efendinin İstiklal harbine 
sureti iştiraki hakkındaki arzu
haline Bilecik mebusu İbrahim 
Beyden cevap alınarak bildiril-
mesi hakkında Evraık kaLemine 

225 Har. V. Ma. Mü. İstanbulda çıkan gazetelerin muh
telif tarihli nüshalarında makamı 
riyaseti alakadar edecek mahi-
yette görülen yazılar hakkında Evrak kaLemine 

226 İzmir tdgrafcıları Maaşlarından bulıran vergisi ke-
silmemesine dair Evrak kalemine 

227 Bitlis Belediye Rs. Arif B. Bitlis mebusu -Muhittin Nami 
Beyin vukuu vefatı dalayısile 
halkın teessüratını mutazammın · 
telgraf Evrak kalemine 

228 Diyarbekir telgrafcıları Maaşlarından bulıran vergisi ke-
silmemesi hakkında Evrak kalemine 

229 Mf. V. Meclis matbaasının metruk eşya
larının sanat mekteplerine hibe 
edilmesine dair İdare Heyetine 

230 Matbaa Müdürlüğü Evrak kalemi için sipariş edilen 
200 dosyaya iktiza eden üç kalem 
eşyauın mubayasına dair İdare Heyetine 

231 İdare Heyeti ~atbaanın gayrimamul ambarına 
bjr metre mnrabaına 500 kilodan 
fazla sıklet isabet etmemesi Mali}'e 
Vekaleti heyeti · fenniyesinin rapo 
riında bildirilmiş olduğundan mat
baaca bu suretle haraket edilmesi-

232 Harkiye vekaleti Matbaa 
Müdürlüğü 

nin temini hakkında Matbaa müdürlüğüne 

İstanbulda çıkan gazetelerin muh
telif tarihli nüshalarından maka-



Kayıt 

N 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

Nereden geldiği 

Har. V. Mat. Mü. 

Da. V. Vilayet iş. U. M . . 

Baş. V. İş. U. Mü. 

C. H. U. Ka. 

197-

Hulasası 

mı riyaseti alakadar edecek mahi
yette görülen yazıların rapten gön- · 
derildiğine dair 
İstanbulda çıkan gazetelerin muh
telif tarihli nüshalarından makaını 
riyaseti aHikadar edecek mahiyette 
görülen yazıların rapten gönderil
mesine dair 
Dokuzuncu cilt kavanin mecmua· 
sından bir adedinin gönderilmesi 
hakkında 

İkiyüz beş ferdi sual varakasından 
24 adedinin bir çok suallerine ce
vap verilmediğinden bunların ik
malile iade edilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisinin ilk devre 
ilk içtimaından beri matbaaca bas
tırılan kanunlar mecmuasile ve sa-

Muamelesi 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

"'" irenin ikişer nusha gönderilmesi 
hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Ankara C. Mü. U. 

Erzurum valisi Necati B. 

Adiiye vekaleti 

Matbaa müdürlüğü 

Karacabey Halk fırkası 

Cümhuriyet ri yaseti kalemi 
mahsus müdürlüğü 

Cümhuriyet ri yaseti kalemi 
mahsusundan 

Kütahya mebusu Hakkı Beyden 
Altıntaş sabık nahiye müdürü fik
ret Beyin rüşvet ve zimmet mad
desi hakkında alınacak malumatın 
işarına dair 
Vilayet umumi meclisinin içtimat 
münasebetile tazimat 
Vekalet kütüphanesi için Meclis 
matbaasınca neŞredilen asardan 
ikişer adet gönderilmesi hakkında 
Matbaa için üç kalem levazımın 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Kütüpane M. 

ımibayaası hakkında İdare Heyetine 

Tasarruf haftası münasebetile ta-
zinıat Evrak kalemine 
Bağlı nümunelerden iki yüz adet 
tabedilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Matbaaya gönderilen iki top ka-
ğıdın Cümhuriyet riyaseti katibi 
umumilik kıliş~sile tabettirilmesi 
hakkında Matbaa müdürlüğüne 

244 B. M. M. kütüphanesinden Adiiye vekaleti kütüphanesi için 
kütüphanemizce gönderilecek B. 
M. M. neşriyatının noksanlarının 

matbaaca temini hakkında Matbaa müdürlüğüne 



t<ıyıt 
N Nereden geldiği 

245 B. M. M. kütüphanesinden 

246, Nornegine Parleman Komote 
Nobel 

247 Almanya - Türk ticaret oda-
s ın dan 

248 istanbul Hukuk fakültesi ik-
tısadiyat semineriliğinden 

249 Almanyada Türk ticaret oda-
s ın dan 

250 Giresun Maarif Mü. 

-198 -

Hulasası Muamelesi 

B. M. M. dahili nizamnamesinin 
Fransızca ve İngilizce tercümesi 
olmadığından bunun Mariciye ve
kaleti tarafından tercüme ettirile
rek Roma Büyük Elçiliğine gön-
derilmesi hakkında Evrak kalemine 
Nobel mükafatı komitesine men-
sup olanlara dağıtılmak üzere 
gönderilen vesikalar hakkında Evrak kalemine 
Türkiyeden Avrupa ya bir teckik 
seyahati yapacaklar hakkında Evrak kalemine 
B. M. Meclisinin neşriyatından 

bir kolleksiyon ile badema neş-
redilecek asarın gönderilmesi hak-
kında :ıvratbaa müdürlüğüne 

Dokuzuncu cilt kanunlar mecmu-
asile zabıt ceridelerinin gönde-
rilmesi hakkında 'Matbaa müdürlüğüne 
Sabık B. M. Meclisi zabıt katip-
lerinden ve lahik Kastamonu mu-
aHim mektebi riyaziye muallimi 
Mustafa Nedim Beyin müddeti 
hizmet cetvelinin gönderilmesi 
hakkında EvTak kalemine 

2 51 Har. V. Bulgar Başvekilinin Sobranya 
Meclisinde Reisicümhur Hazret
lerile Büyük Millet Meclisi Reisi 
Hazretlerine ızlıarı minnettari ey
lediği hakkındaki beyanatının bir 
suretinin gönderildiği hakkında Evrak kalemine 

25 2 Ankara cümhuriyet M. um u- Tebligat işlerinde suhul et olmak 
miliğinden üzere mebus beylerin ikametgah

larını mübeyyin bir listenin gön-
derilmesi hakkında Evrak kalemine 

253 Başvekalet Diplomasi imtiyaz ve muafiyet
lerinden istifade edecek zevat 
hakkında Heyeti Vekile kararna-
me suretinin gönderildiğine dair Evrak kalemine 

254 Başvekalet Şahit sıfatile Erzurum Mebusu 
Asım, Tokat mebusu Süreyya, 
Muş mebusu Hasan Reşit Beyle
rin Adiiye müfettişliğine müra-
caatleri haklıında Evrak kalemine 
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Kayıt 

.M Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

255 B. M. M. kütüphanesinden B. M. Meçlisine Devlet matbaa
sınca gönderilen neşriyat kes.il
diği cihetle bu neşriyatın gön
derilmesine devanı edilmesinin 
temini hakkında Evrak kalemine 

256 Mariciye V. Da. Mat. U. Mü. istanbulda çıkan muhtelif gaze-

257 Ankara asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden 

tel rin muhtelif tarihli nüshala-
rında makamı riyaseti alakadar 
edecek !Tlahiyette görülen yazı

ların gönderild i ği hakkında 

Bağlı iki kıta davetiyenin mu
lıataplarına tebliğ ettirilerek im
zalarını havi ve tasdikli kısımla-
rının iadesi hakkında 

258 istanbul vil2yetinden Kavanin mecmuasının onuncu 
cildinden bir adedinin gönderil-

"Evrak kalemine 

E vrak kalemine 

nıesi Jıa:<kında Matbaa müdürlüğüne 
259 Mat. Mü. Matbaanın teşrinisani 1931 ayı

na ait havagazı ve elektrik sar
fiyatına dair iki kıta faturanın 

muhteviyatı olan mebaliğin ha
vagazı ve elektrik şirketine tes-
viyesi hakkında İdare H eyetine 

260 Matbaa Mü. Matbaa icin üç kıta levazımın 

itasma dair İdare H eyetine 
261 Mariciye V. Da. Mat. U. M. İstanbulda çıkangazetelerin muh

telif tarihli nüshalarında riyaset 
makamını alakadar edecek ma
hiyette görülen yazıların gönde-

262 

263 

264 

265 

266 

267 

Kars müstahkem mevki ku
mandanı Fuat Pş. Hz. 
Matbaa Mü. 

Edirne valisi Emin B. 

Artvin valisi imadettin B. 

İstanbul ticaret ve sanayi oda-
sı Rs. 

Zonguldak valisi Arif B. 

rildiği ne dair Evrak kalemine 

Yılbaşı ınüııasebetile tazimat 
Musahhilılerin çalışmakta olduk
ları odanın bölmelerinin üst kı

sımlarının yarım tuğla ile seddi 
hakkında 

Vilayet umumi meclisinin açıl-

Evrak kalemine 

İdare Heyetine 

ması münasebetile tazimat Evrak kalemine 
Vilayet umumi meclisinin açıl-
ması münasebetile tazimat Evrak kalemine 
Ticaret ve sanayi odası kongre-
sinin açılması münasebetile tazi-
mat Evrak kalemine 
Vilayet umumi meclisinin açıl-

ması münasebetile tazimat Evrak kalemine 



Kayıt 

M 

268 

269 

270 

27ı 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

Nereden geldiği 

Ankara vilayeti tapu Mü. 

Ankara dördüncü icra memur-
luğundan 

Niğde valisi Sakip B. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

İk. V. 

Mat. Mü. 

İstanbul Devlet Matbaa Mü. 

Matbaa Mü. 

Ankara şehir askerlik şubesi Rs. 

Almanyada Türk ticaret 
odasından 

İzmir Halk fırkası kongresi 
narnma Hacim Muhittin Beyden 
İstanbul Devlet Mat Mü. 

Başvekalet 

Hariciye V. Da. M. Mü. 
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Bağlı ihbarnamenin Van mebusu 
Hakkı Beye tebliğile nüshai mü-
belliğasının iadesine dair Evrak kalemine 
Bağlı ödeme emrinin muhatabı 

Aksaray mebusu Kazım Beye teb-
lığile imzalı parçasının iade edil-
mesi hakkında Evrak rkalemine 
Vilayet umumi meclisinin açti-
ması münasebetile tazimat Evrak kalemine 
Sekizinci cilt kavanin mecmua-
sından maadasından bir takimının 
gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Kavanin mecmualarından bir tam 
takımın gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Matbaa daireleri için muktazi 
elektrik malzemesile ampüllerin 
itası hakkında İdare ~eyetine 
Üçüncü cilt tarihten azayı kirama 
tevzi edilmek üzere 320 adet 
gönderildiğine dair Evrak kalemine 
Birinci devreden itibaren zabıt-
ların tasfiye, tertip ve intizam 
dahiline konulmasına müsaade 
huyurulması hakkında 
Mersin mebusu Süleyman Fikrf 
Beyin şubesinden gelen · raporu 
almak üzere şubemize müracaati 
hakkında 

ı 93 ı senesi fevkalade içtimaına 
ait kanunlar mecmuasile zabıt 

ceridelerinin alındığı hakkında 

Halk Fırkası vilayet kongre 
heyetinin tazinıatı 
Birinci ci lt tarihten kalmadığından 
yeniden tap edilerek gönderile
ceği hakkında 

Evvelce gönderilen B. M. Mec
lisi memurlarının barem derece- . 
lerinin tayini hakkındaki listenin 
tashih edilerek gönderilmesine 
dair 
lstanbulda çıkan gazetelerin muh
telif tarihli nüshalarında riyaset 
makanıını aladadar edecek ma-
hiyette görülen yazıların gönde
rildiği hakkında 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine· 

Evrak kalemine 



Kayıt 
,'\.~ Nereden he ldi ğ i 

28 2 Hariciyc V. 

2 8 3 Başveka ı e t 

2S.J )-!arici ye V. Da . !\ \at . ı\ \ü . 

28 5 Siirt va lili ği nden vilayet 

28 0 Ça nakka le va! il i ğ iııdcıı 

237 Giresun valiliğ iııde ıı 

2H S Yozgat vali li ğ iııd e ıı 

28 1.) Bolu valil iğiııueıı 

21)0 ı:: rz iıı ca ıı valili ğ i nue ıı 

291 ı\ \a ~11·a f \ . 

29 2 Cdıclibereket valiliği ııden 

2Y3 1 lakft ri va lili ğ iııdcıı 

2Y·l Başvekfılct 

295 Aııkara askerlik şubes i R. 

290 Galata kongre Reisi Es<ıl B. 

21.)7 Kayseri valiliğ inden 

- 2.01 -

liülasas t 

Tcrki t eslilıat konferans ı ın üı ı a

sebetile Beynelınilel sullı bürosu 
tarafıııdan kaleme alııııp bil cünı

le parlamentolar azasına dağ ı
l ılm ası kararlaştırılan beva ıııı a-

ııı cle rin bir suretinin gö nderil
di ğ· i hakkında 

K ü ta lı ya m eb us u ı -r a ldo Bey e 
gönderilen sual varakasına vcre-
cegi cevabın gönderilmesi lı a k

kıııda 

i s taııbulda çıka n gazetelerin nı u lı
telif tarihli ııü slıalarıııda ri yasct 
makanıını alakadar edecek ııı a-

lıi yette gö1'i.i !en yaz ı l arın gö ııdc

rildiğ i hakkında 

Vilil yet umumi Mecl i iıı aç ılııı a:; ı 

ıııünasebet il e ta ziın at 

Vilayet Unıuıııi mecli · iııiıı açıl-

l'v\uamelesi 

Jl;ı ı·i ı·ı:·c rnf'iimen.in e 

ınası nıünasebeti'le tazimat I •:n:ık kııll·ıııiııl \ 
Vilayet Uınuıııi mecl isinin aç ıl -

mas ı münasebetile tazimat " J •:v nık bll · ııı i ıı ı> 

Vilayet Um umi meclisinin açıl-

nıas ı ıııü asebetile taziınat Evrak kaleıııiııe 
V il fıye t Umumi meclisinin aç ıl

nıa s ı nıünasebetile tazinı a t 

Vilayet Unı uıııi mecl isin in açıl 

nıas ı nıünasebetile tazimat 
ı\ \eclis ki.itüplıa ıı esiııe ve ka Id çe 
ııcşreclileıı kitapların gönderilmc
sine devam edileceğine dair 
Vilfı yet Unı uın i meclisinin aç ıl 

mas ı mi.inasebetile tazimat 

Vilayet Uıı ıumi nıecli s iııiıı aç ıl -

.Jo:n;ık knll·ıni ı ı e 

m ası ıııünaseb~tile taz inıat En;ı k Jw l l·ıniı ı ı; 

Bolu nı ebusu Ceva t Abbas Beyc 
avans suretile verilen para lı a k-

kında / J~ n;ı k :w lı · ııı i ne 

J<oııya ıııebu s u Alunet Hamdi 
Beyden zat işl eri dairesinden is-
tenil en vesika suretlerinin almıp 
göııderilıııesiıı e rlair · ı ·;\'I'Hk bkmiııe 
Kongrenin açılmas ı ıııüııasebet il c 

tazimat 

Vilayet uınuıııi ıııc cl i s iniıı açıl

ması ın ünasebeti le lazinıat 

Bnak kcılt' nıiıı c 
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298 Suıınurlu !laik fırkası 1\s . llalk fırkası kongre inin açılması 
ıııünasebetile taziınat Evrak l\ı_llcnıiıw 

299 \ali ye V. 1\\ulıasebat uınum müdürlüğü 

kütüphanesi için bu seııe zabıt

larından iki takım verilmesi hak-
kında Kütüpann M. 

300 İktı sat V. 1\\eteoroloji eıı s ti - Gönderilen bültenleriıı ait olduk-
lüsü 1\\ü . 

30 ı Diva ııı mulıaseba l R . 

302 f:rzuı;ıım 1-lalk fırkas ı Rs. 

303 

304 

Rıza B. 
İ z mit Harp f'ilosu Ku. Şükrü B. 
Çatalca 1\\st. Mv. 1(. Yaşar B. 
Di yarbekir 7. 1(. O. 1(. Kenan 
Paşa 

li akari Belediye Rs. Rifat B. 
Keskiıı ı-ıukuk !-lakiıııi Lütfi B. 

1\\aıbaa 1\\ü . 

ları mr.bus beylere tevzii hak-
londa B\Tak knl c nıiııc 
Bağ lı tebliğ varakas ıııııı Kars 
mebus ıı Nazif Bcyc tebliğ i hak-
kında Evrak lwl e ınine 
Ramazan bayramı nı üııasebelile 

lazimal 

Bağ lı daveli ye lin Hakari meb-
usu ibrahiın Beyc tebliği bak
kında 

Matbaa için sipariş olunait mik
la rı ve cin i merbut falurada 
m ulıarrer malzemenin esmanımn 

Evrak kalemine 

Hvnık kalı·min1~ 

İş bankasına tesviyesine dair E vn k lwlPınine 
30 5 Gümriik İnlıi sarlar V. 9,10,1 ı inci cilt kavanin mec-

ımıalarından dörder adedinin 
günderilmesi lı akkında M·tt.h::w m ii d ürlüğüne 

3 06 Aııkara icra meınurluğ uncla ıı 1\\anisa mebusu Dr. Saim, istan
bul ınebusu .\laettin Cemi!, ivas 
mebusu Necmettin Sadık, Ha
kari mebusu İbrahim Beylerin 
ikametgahlarının bildirilmesi hak-
kında ıı: vTnk kal mine 

307 Elhiz Valiliğ inele n Vilayet Umumi meclisinin açıl-
ması münasebetile tazinıat Evrak lmleminc 

3 o S Afyuıı V al il i ğ iııde ıı Vi !ayet U mu mi ıneclisiııin açıl-" 
ması müııasebetile tazimat Bvn:ık kal •nıiııe 

309 Tokat Valiliğ iııdcıı Vilayet Umumi meclisinin açıl-
m ası münasebetile tazinıat Evrak kal mine 

3 ı o J·larici ye V. Da . Mat . U. l\ \ii. Gönderilen ingilizce mektubun 
tercüme ettirilerek gönderildiğ i 
hakkında Evrak lwl cıııiııc 

31 ı Aııkara Cüııılıuriycl Müddei- Koııya mebusu Tevfik fikret 
umumiliğinden Beyin şahit sıfatile dinlenmesi 

içi n nıustaııtıklığa m üracaati bak-
kında Evrak kalemine 



kayıt 
N 

312 

313 

Nereden geldiği 
---------

Bayburt Sabık Hasa nkala tel
grafcıs ı Ha san B. 

Mali ye V. 

314 izmir Vaiisi Kazım Pş. 

3 15 Adiiye V. Evrak Mü. 

- 2ö3-

I-lu i asası 

Evrakının Gümüşaneye gönderil-
mes i için 7 t eşrini sani tarihli tel
grafının s iiı·at i inta c ı hakkında 

Yedi adet on birinci cilt kav'\nin 
mecmuasının gönderilmesi lıak-

Muamelesi 

Evı·nk kal emine 

kıııda i\fn t lı n;ı nı ii ı l iiı·Iüğli ıH 
Vilayet Unıumi meclisinin aç ıl-

nıası miinasebetile tazimat J~nnk knll'ıniııe 

Kavanin ın ecm ual a rının 9, 1 O 
un cu ciltleriııin gönderilm esi 
hakkında ~ l nll ı n;t müdüı·lii ğ' iiı H' 

3 16 istanbul tüccarl arınd a n Meıııct B. Kontenjan !is fesinin her iücca-

3 17 

318 

3 19 

320 

32 1 

322 

323 

324 

325 

~26 

327 

328 

Büyük Erkanı Harbi ye Ri yascti 
Adli nı Ü Ş'J v irliğinden 

Başveka l et 

Bolu va li si Ri z:ı B. 

Ankara icra dairesinden 

istanbul ticaret odas ı kon gre 
reisi lv\. Ali B. 
Genç Tiiı k Edebiyat cem iyet i 
u. Ka. 

Ankara Asli ye ın;ıhkem cs i R. 

Urfa v:ıli vekil i Feyyaz B. 

Aksa ra y valisi Ziy:ı B. 

Maarif vekilietinden 

Maraş valisi S:ıim R. 

Milliye t gazetesinden 

rın i s titaat ı ın al i yes in e göre bir 
nisbeti ıııuayyeıı e dajıilinde tan
z iıııi hakkıııda 

8,9 ve ı O uncu ci lt kavaniıı 

ıııecmualarındaıı birer adedi nin 
göıı deri 1 m esi hakkında 

20- 11 -1932 üçüncü tertip 12-
iıı c i cilt düsturdan elli adecl iııiıı 

g·ö nderilcli ğ·ine dair 
Vilayet umumi meclisinin açıl 

m as ı ıııi.iııasebetile tazimat 
Bağ·lı dört kıta ödeme e nı riniıı 

muhata p l &rına tebliğ· ett irilmesi 
hakkında 

Ticaret odas ı kongresinin aç ıl 

nıası nıi.inasebetile taziınat 

ı-rep gençlik nıecımı:ıs ıııın Büyük 
Millet Meclisi matbaasında hasıl
mas ı hakkında 

B<!ğlı iki kıta davetiyenin ınulıa

taplarıııa tebliği il e mulıakeıııc 

gününden evvel iadesine dair 
Vilayet Umumi mecl isinin aç ıl

ın as ı nıünasebetile taziınat 

Vilayet Umumi meclisinin açı l-

E v ı ·;ı k kııl l' miıı e 

Mııtlı < n müıli.iı·lii ğ-iiıı c 

1\latlına. ıııiitliielii ~· iiıt l' 

Ev ı·;ı k blı-ıııiıı e 

Evı ·nk bıl Pmine 

J\ ln t lın a nıiicliiı · lii ğiiııe 

Ev ı·nk knlC'nıiııc 

E vnık bıl onıin e 

mas ı müı:ıasebetile tazinıat Evı-ak blomine 
9 uncu ciltten sonraki kavaııin 

mecnıualarından birer adedi nin 
gönderilmesi hakkında Mutlıan. müılüı·liiğ· iin ü 
Viiavet umumi meclisinin aç ıl -

ın as ı nıüna sebetile tazinı at :Ev rak ka l m niıı c 
Büyük Millet Meclisinin intişar 

eden zab ıil arı ııd aıı birer ııü s lı:ı 

gönder il nı es i lıa kkıııd:ı 1\l::ı.tlıa:ı ınüdüı·lüği.iııe 
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32 () M. lv\. vekfı' letiııdeıı 

33 0 Bn ş v el;fı l e t 

3J 1 Art vin v:ıli s i inı:ıd e ttin B. 

332 Cümlıuri ye t riyasetinden 

333 fl arici ye vekfı l e iiııd e rı 

334 [)evlet nıatbaas ı ı\\ü . 

335 ı\ \ <ıt.b a ::ı ı\\Li . 

33 6 Başvekiıd 

337 ı\ \ atbaa Mü . 

338 B. !\ \. l\\ . klilürlııınes irıd n 

3 39 Ankara vilil. yeti tapu J\ \ l'ı . 

34 0 Prusya Illikumeti kütüphanesi 
Şark sübesi .i\ \d . 

- 2Ö4 - , 

liulasası 

1 'i ya de nıiral:ıyı Sahaettin Beyin 
Arnavutluk isyanında bul uııup 
bulunmadığının Tokat · nıebusu 

! lüseyiıı J-lüsnü Beyden sorula-

Muamelesi 

rak bildirilmesi lı:ı.kkında J<:vrak kaı(~ıniıw 

Yunus Nadi Beyin borcunu k:ıt 

etm eyenlerin isim lerinin ve ıııe-

ınuriyetleriııin işarı hakkında lrlıırc lJPyl't iıı e 
Kurtuluş bayramı miiııasebetil e 

tazinı a t Evl'ak knlerııiıı o3 

Cüınlıuriyet riyaseti umumi kfı-

tipliğine vekaleten kalemi mah-
sus müdürü I-iasan Rıza Beyin 
tayini ve süliis maaş nisbetinde 
ııı<ıaş verilmesi hakkında iılaı·e TT ·yl'liıı e 

Anıerikada milletler binasındaki 

ıııü zeye konulmak üzere B. M. 
Meclisi binasının bir kıta fotoğ-

rafisinin gönderilm esi hakkında ı •: v ra k k.ı l( • ııı i nı' 
Adeınoğlu kitaplarından 3 20 ade-
clinin Antalya anıbarı vasıtasile 

göııderildiği hakkında Evr;ık ıoılı · ırıiıı.; 

I l akinıiyeti Milliye nıatbaasında 

tabedilen mukavelenamenin i'ıc-

retini n tesviyesi hakkında i dıı ı· e ı ı e:ctinı; 
Vekaletlerle rııüstakil bi.itçeleriıı 

bütün müesseselerin nıünakasa 

için 'yapacakları ilanlar hakkın-

daki icra vekilierince kabul olu
nan formül hakkında 

i ııtertyp ıııaldnelerinde kullamlan 
metallerin ilızarı için yaptırılnıış 

olan ocağın ve potanın tamiri 
için de ol<;sij enle kaynak yaptırıl
ması hakkında 

B. M. M. kütüphanesi tahsisa
tma 2 000 liraııııı tahsis buyu
rulnıası lıakkıııda 

Vr.ıı nıebusu İbrahim Beye ait 
olup 2-1-1932 tarih ve ı numa
ralı talıriratla gönderilen ihbar
namenin tebliğile ilınühaberiniıı 

iadesi hakkında 

Fevkalade içtimaa ait zabıt ceri
deierinin almdığı ve oncl:ııı son
rasınırı da gönderilmesi hakkında 

.. 
ldaı·c J 1 eyc.tine 

:idal'c Jleydiıı c 

::\Iatb:ta müdürlüğünl:' 



J(:ıyıt 
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34 1 

Nereden g-elcl i .ğ i 

llariciyc V. [\1 . fvbl. Mi"ı. 

·34 2 De\' ltt ma tbaasıııd,a ıı 

343 ~ ıl1lı at ve İç . ı\ lı ı. \ '. 

344 Başv ekili 

3 iJ. 5 

3-16 

'·H 7 

349 

35 0 

'35 1 

352 

Asli ye nı:ılıkrıııes i hiri11ci 
lıı1kuk d:ıircs iııdr ıı 

ı (ari iye \' . na. ı\ l :ı1 l\lli. 

Devlet nı:ıth:ı.1sıııcl:ııı 

Aııkar:ı Aslive nı a lıkf• nı es iı l 

den 

Di y :ı n e1 i ş. Rs . . 

Koıı y ::ı 1 l :ıcıded e zade Sa l fı lı.1 t 

ti1ı [f. ot! lu K :Jz ıın 

Dıılıiliye V. 

Ankara As liye ıııalıkeııı e-; iıı 

dcn 
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i s t ;ınbuld a ç ıka n gazete lerin l ıı u lı 
fl' lif ! a rilıli ııü s l ı:ıb rıııda r iy;ısct 

ııı a ka ııııııı al :l kadar edecek 111 :1-
lıi yctte görül e ıı y;ız ıl a rııı gliııd c
rildi ğ i lıakkıııd a 

Azay i kirama tevzi o luııııı :ık 

üzere tarih kita bıııııı ikiıı c i cil
dinden 32 0 adedini n göndcri l
di ğ i ve birin ci ve dö rdiiıı cü 

c iltl eriııin de gii ıı c!e ril eceğ i lı :ık
kıııda 

Be ş adet t e şkil at ı s ıhlıi ye h :ı ri t:ıs ı 

göııd e rildiğ iıı e dair 
f) vlet dairelerinde k ull a nılııı :ı kt a 

o l:ııı defatir ve e \Ta kı ııı a tbu :ı ııııı 

nyıı ı ölçü ve s ıkl e tleki kfıg· ı!l :ı r

d :ı ıı ya p!ırılııı ~s ı Jı ak kıııda i c r:ı 
\' eki Ileri ll eye tinin k :ı ra rm ııı ~ 

s il e ııı erbut a tıı ı ın le ffe ıı g() ııd c
rildiğine da ir 
U:ı.ğ lı da \'e ti yen in CJ ires uıı ın e b

usu ı\\u sa I'Dzıııı !~eye teb l i .ğ· il c 

i1ıı zalı ıılı s lı :ı l a rıııın iadesi lı :ık

kında 

i s !aııbulda çıkan gazetelerin 
ıııulıtelif tari hli ııü s h a l ıı rın da Ri
yase t ııı a ka ııııııı alakadar edecek 
ııı a lıiye tt e ,g-ö rül en yaz ıl arı n göıı
derildi .§U lı a kkıııda 

C çl'ıncü cilt tarih ten :w :ı d cd i
ııiıı göııcl erildi .ğ· i lı a kkıncla 

Hağ·Iı daveti yenin ııııılı :ıtah ı iz
ıııir ııı e hıı s u Yusuf Heyc tebli ğil e 

iııı za lı pa rça l :ı rınıı 1 iades i hak
kında 

1\ltın c ı cilt kava ııiıı ııı ec ıııu asın

dan beş adedinin gö ııd e rilııı es i 

h a kkında 

i. tiııograf kursundan ıııe zu ıı ol
duğu cihetl e ~ . M . Meclisine 
istinograf olarak tay in e dilııı es i 

lı a kkıııcl a 

193 1 e ıı es i lıus u s i idare büt çe
sinden 30 adedinin ,gonderildi
ğine dair 
B:ı Q iı daveti yenin Bo lıı nı ch us ıı 

~i'ıkrü Beye 1ebl i ~ il e iı ll7al ı p:ı r

ç:ıs ınııı iades i ri cas ııı :ı dair 

ı\ lıı.1ııı c l cs i 

.\l ıı llı a:t ı ı ıi!Jüı · lüğ· [[w• 

l·: n nk k;ı k nı iııı · 

:\l ı 11lııı ıı ıııiidiiı · lü ğ· iu1 r-

l': ı ıhıl k ı ılt • Jil lllt ' 

E n ak k~J cınin e 
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İ(ayıt 
M Nereden geldiği Iiulasası Muameiesi 

353 Başvekalet tezkeresi Riyaseti Cilınhur Umumi Kfitip
liğ· ine IG1bil Büyük Elçisi Hikmet 
Beyin tayin edildiğine dair İd aı· c Hey-ctine 

354 ik. V. Meteoroloji Enstitüsü Bağ· Iı bültenierin ait oldukl arı 
Mü. nı ebus Beylere tevzii hakkında Evı·ıık knl r miıı e 

355 Devlet matbaas ı Mü . Dördüncü cilt tarihten 320 ade-
clinin gönderildiği hakkında J~vrnk bılomiııe · 

356 Dahiliye V. 1931 senesi lıususi idare bütçe
sinden bir adet leffen gönderil-
diğ ine dair Rvı·nk kal miııı.ı 

357 Devlet matbaası Mü . B. M. M. Kiitüpanesi için tari
hin dördüncü cildinden üç :ıdet 

görıderildiğ i hakkında R\'rnk kalemine 
358 Ankara Gimhuriye t M. U. Şahit s ıfatile davet olunan Ak

sa ra y mebusu Riza Beyin birinci 
istintak dairesine nıünı caa tırıın 

359 Hariciye V. Da . M . .Mü . 

360 

36 1 

36 2 

363 

Ha . V. Harici Mat. Mü . 

Valter Tarnof Hassan Oiglıte 
gitg terııa O. S. A. 
Da. V. Hukuk müşavirliğinden 

Dahiliye V. Vilayet işleri U. M. 

364 Başvekalet 

365 Urfa Belediye R. Ömer B. 

366 Matbaa Mü . 

temini hakkında Evrı,ı l ka lemille 
istanbulda çıkan gaze telerin muh-
telif tarihli nüshalarmda riyaset 
makanıını alakadar edecek ma-
hiyette görülen yazıların gönde
rildiğ· i hakkmda 

20-111-1932 tarih ve 928 mı
ıııara!ı tezkere ile gönderilen 
mektubun tercüme edilerek gön
derildiği hakkında 

Türkiye hakkında ma 1 Lı mat ve 
resim ler gönderiln1esine dair 
Müşteki mevkiinde bulunan Kı-
lmçoğlu Hakıo Beye Devlet 
Şura sı mazbat:ıs ınııı tebliğ il e il 
ıniihaberinin iades i hakkında 

9 ve 1 O uncu cilt kavaııin 

ınecrn ualarından üçer adedinin 
gönderilmesi hakkında 

C çüncü terti p beşinci ci lt dü -
turdan elli adedinin gönderi lcli-

r~ \' l' id kal em i rı e 

Ev ı ·n k kııl cınin 

Evl'ak kalemin e 

Evnı.k J nlcnıine 

lVIntbna. müıliir·lii ğüııe 

g-ine dair Evrak kalemine 
Urfanın kurtul u şu ııı ünasebeti le 
iaziıııat Evr ak kalemine 
Matbaa kuvvei muharrikesi elek-
tirik cereyan sarfiyatile intertip 
makine kazanlarının tesbini için 
sarfedilen elektiriğe :ıit musaddak 
yedi kıta fatura muhtevi ya tının 

sahibi istihkaka tesviyesi hakkında fdat Heytıtln e 
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M Nereden geldiği 
- - -------

367 Gümrük Muhafaza U. 1(. 
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Hulasas ı Muamelesi 

Mevcut kanunlar mecmuasından 
birer aded inin gönderilmesi lıak-

kıııda J\fat,Jıarı müJürlüğüue 

36 s Büyük Erkanı Harbiye R. Büyük Erkfı ııı liarbiye matbaa
sına Hizım olan lito taşlarile bir 
el te zkahı bir küçük grave ma
kinalarının meclis nıatbaasından 

verilmesi lı akkmda . l\tatbaa müdürlüğüne 
369 Aydın Aslıye Hukuk malıke - Bağlı davetiyenin Aydın mebusu 

mesinde ıı fuat Şahin Beye tebliği hak-
kında Bvrak kalenıiııc 

270 Ri yaseti Cümlıur U. Ka. Ri yaseti Cüm lıur dairesi 1932 
senesi bütçesinin Jeffen gönderil-
diğine dair l!;vrak k;ıl,\ıniııe 

37 1 ~iarici ye V. Da. ı\\ a t T\ \ü . İ s tanbulefa çıkaıı Haber gazete
sinde Büyük Millet meclisini 
aLikadar eden malıiyyette görü~ 
Jen yazıların Jeffeıı gönderilcfiği 
hakkında Evrak kalemine 

372 Cüınlıuriye t _R . U. Ka. 8,9, 1 o uncu cilt kavanin mec
ımıalarından bir takımının gön-
derilmesi Jıakkında J\1 al b aa müdiirlüğüıte 

373 Matbaa Mü . İııtertip makineleri için dört ka
lem yedek parçanın mubayaası 

hakkında lclarc Heyetine 
374 Başvek.1lel istatistik U. Mü . M. M. M. Meınuriıı yardım san

dığ-ının sermay'l:si ve ikraz mik
tarile alt ııan fai zin bir cetvelle 
bildirilm esi hakkında Evrak kalemiııo 

375 Başvekalet İstati s tik U. 1\\i.i. Üç üncü tertip dokuzuncu cilt 
düsturdau elli adet gönderildiği 

hakkında Bvrak kalemine 
376 Ali .İktısat Meclisi U. Ka. Ali İktı sat meclisinin yeni neş

riyatmdan yüzer adet gönderil-
diği hakkında B vrak kal emin c 

3 7 7 Adiiye V. Nazıın a !-l anı m vekili Hasan Bey e 
beş bin lira borçlu bulunan 
Urfa mebusu Refet Beyin verese
sine verilmesi lazım gelen taz
minatın haczi hakkında kararın 

tesrii intacı ve neticesinin işarı 
lıakkında Evrak kalemine 

3 7 8 Ankara Asliye ınalıkemes in- Bağlı davetiyenin muhatabı İz-
. den mir mebusu Hüsnü Beye tebliği 

hakkında Evrak kalemine 
379 İktısat V. Aylık hava ve ziraat bültenleri

nin ait oldukları me b us Bey! ere 
tevzii hakkında Evrak kalemine 
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30 U .\ldltlnıa i\ \ ü. 

3[; l Devlet Şu . r~s. 

3 ~;:2 Dalı ı lı ye \ '. 

.Hl3 ı\ \ ; ıl . i\ \ iı. 

:-w . ı P. T . T . U . i\ \u . 

3U 5 Ilarita . .1\ \u . 

JS Cı ll a ricı y e V. rıa . l\ \ai. l\ \ıı 

387 

S Ç' . ) () 

90 

3Y ( 

3()2 

.\ \atbaa J\ lü . 

[),1 lıı l ı ye V . 

i\ \ al ı yc \' . 

Dey ıı clııı ıl e l ticard lw ııf rra n s ı 

. 1(5. 

1\ııka ıa tebligat ııı t" ıııu rlu g uıı 

daıı 
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llul fısas ı 

1\\athaa iıı tert i p ııı akiıı e l e ri kur
şu n kaza ı ı l a rııı ı ıı gaz l arı ıı ı lı ari ce 
se \· kcdcıı borular gazların tesiril e 
çürüııı üş olduğuııda ıı taıı1iri Jıak

kıııda 

ı, 2, 3, ..ı, 5 ve 6 , ı O, ı ı iıı c idcn 

1 O \'e 7 iıı ci cilHen 5 adet ka-
\'a ııiıı ıııecımıası gö ıı de rilııı es i 

,\\uamelesi 

i d ı ı ı · ıJ U eyetine 

lıakk ıııd a ;\ l utlnıa ınüdürJUğ·i:ine 

Vi !fıye tler lıusu s i idarelerinin 
l9 3 ı bütçelerinin gö ııderildi ğ i 

lı a kkıııda ı •: ncı k l;;ı kıııj til ~ 

i\ latbaa içi ıı be ş adet res istaııs 

bobinlerinin ıııuba yaas ı lıakkmda 1 d n ı ·L~ ll eret i ne 

ı 3:3CJ se ıı e i Bütçe e ıı c i'ıııı e ııi za-
bıUarıııııı iade edilm ek üzere 
~önderilrne i hakkıtıda 
ı /25 000 ıııikya slı Ankara ci van 
lıarita ından bir adedin in göndc
rildi oi lıakkıııda 

ista ııbulda çıka n g-aze telerin ınulı 
k lif l a rilı ! i ııüs lıal a rıııda Ri yasc t 
ınakaıııını alakadar edecek mahi-
ye tte görülen yaz ıl a rın gönderiJ
diği hakkında 

~l atbaada elektrik ve Jıavagaz ı 

sarfiyat ın a ait ımı saddak iki kıta 

fatura nın rap teıı takdiııı kılındı

ğ· ıııa dair 
o ve 9 un cu cil t kavaniıı ıııcc

ııı ualarındaıı birer adedinin göıı

dcril ııı es ı hakkında 

o ade t kavanin nı ec ıııuas ı ı ıııı 

alt ı ncı ci Idinden göııder i lııı es i 

lı akkıııda 

Beyııelınilcl ticaret koııl'eransıııa 

.g-önderilıııekte olan para ıım tak-
sitlerinden 932 se nes ine ait 
2 5 00 frans ı z frangıııın gönde
rilmesine dair 
Bağ lı davet iyenin Aksaray nı e

busu Rıza Beye teb li ğ ettirilmesi 
lıakkında 

Bol ıı mebu u Ccval Abbas Beye 
\ \·aııs surdile ver il en jJ araııııı 

l<ıhs i sal ıııda ıı ıııalı s ubu veya ta lı-

sil i lıakkında 

Enıık kukıni ı ı e 

E nı:ık kaleminr 

ı\ 1 : ı ı lı:w nı ii ı l ii d ii i.:"i.iıw 

i'l l :ıth ı ı ; ı müdiir l ii~ Liıı e 

lıl ;ıre H E-yetine 

ı ·; nı ı k ka lı.: ın i ı ı • 

Enu k kalemİllı 
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~· j• Nereden geldiği 

393 Matbaa Mü. 

394 Matbaa mü. 

395 Ankara asliye mahkemesinden 

396 Ankara tebligat memurluğun-

dan 

397 Ankara çümhuriyet ın üddei U. 

398 Adliye V. 

399 Ankara İcra memurluğundan 

400 Maarif V. 

40 ı Matbaa mü. 

40 2 Matbaa mü. 

40 3 Harici ye V. 

404 

405 

Ankara asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden 

Matbaa mü. 

406 Matbaa mü. 

407 )) 
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Hulasası Muamelesi 

Matbaa müdüriyet odasının tef
rişi için beş kalem eşyaınn satın 
alınması hakkında İdare Heyetine 
Matbaa memurlarından Hüsnü 
Beyin hastalığının tedavi ettiril-
mesi hakkında İdare H eyetine 
Bağlı davetiyenin Hüsnü Beye 
tebliği hakkında Evrak kalemine 
Bağlı ihbarnamenin Konya me-
busu Mustafa Beye tebliğile mu-
saddak nüshasının iadesi hakkında Evrak kalemine 
Konya mebusu Kazım Beyin ikin-
ci istintak dairesine müracaatinin 
temini hakkında Evrak kalemine 
Kavanin mt>cnıualarından iki ta-
kımının gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Bağlı ihbarnamenin Balıkesir me-
busu Cavit Beye tebliği akkında Evrak .kalemine 
l.eipzig kitap st>rgisine eski est' r-
lerimızden birinin çerçevesinin 
faksinıle edilmek suretile tap edi-
lerek gönderilen parçadan bir 
nüshasının gönderildiğine dair Kütüpane M. 
Matbaa tabı makinesinin tamir 
ettirilmesi hakkında İdare Heyetine 
Mürettip Ahmet Efendi mezuni
yet alınadan vazifeye gelmediği 

ve serınüre ttip Yaşar Bey de ınü
Jüriyete ma itımat vermediği ci
hetle birer günlük maaşlarının 
kıstelyevm yapı! ması hakkında İdare H eyetine 
Türkiye-Berlin konsolosluğu ta-
rafından Mürver Haınit Hanımın 
pasaportu verildiğine dair 
Bağlı davetiyenin Kayseri me
busu Coşkun Osman Beye teb
liği hakkında 

Matbaa için su bedeli olan 1380 
kuruşun sahibi istihkaka veril
mesi hakkında 
Matbaa elektrik ve havagazı sar
fiyatı becteli olan 18 422 kuru-
şun merbut fatura mucibince sa-

E vrak kalemine 

Evrak kalemine 

İdare H eyetine 

hibi istihkaka verilmesi hakkında İdare H eyetine 
Matbaanın t>lektirik ve havagazı 
sarfiyatı hakkındaki faturanın 

ziyaından dolayı yeni bir fatura-
nın gönderildiği hakkında . İdare Heyetine 
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40P Bıışv• kflde 

409 Matbaa Mü. 

41 O Ankara tebliğ memurluğun

dan 

411 Ankara Aslıye mahkemesi bi-
rinci hukuk dairesinden 

41 2 Ankara tebliğat memurlugı.m
dan 

41 3 Ankara tebliğat memurluğun

dan 

4 ı 4 ;stanbul verem mücadele R. 

4 ı 5 Di ya net işl e ri R. 

416 İstanbul tüccarlarından İsmai l 
B. 

417 Dahiliye vek;leti 

418 Ankara Cümhuriyet müddei 
umumiliğinden 

419 İktısat V. Meteoroloji Enisti-
tüsü Mü. 

420 Matbaa Mü. 

421 Ankara Aslıye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden 

422 Baş V. Müsteşarlığından 

'.!10 --

Hulfsası 

;talya Ayan meclisi Türkiye bü 
rosu için bir takım kanunlar m c-

•, 

Muamelesi 

muası gönderilımsi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Matbaa birinci sınıf mürettiple-
rinden Cemal Vasıf Efendinin 
askere gittiğine dair 
Bağlı ihbarnamenin Hakari 
mebusu İbrahim Beye teliği hak
kında 

Bağlı davdiyeniıı Manisa mbusu 
Mustafa fevzi Beye tebliği 

hakkında 

Bağlı ihbarname ve zabıt vara
kasınm Balıkesir mebusu Ali 
Şuuri Beye tebliği hakkında 

Bcığlı gıyap kcırarıııın Ankara 
mebıısu Halit f erit Bf· ye tebliği 
hzkkıııda 

Vere msanatoryoınunun açılmcısı 
müııasebatil e tazimcıt 

1 O uncu cilt .kavanin mecmua
sından beş adedinin gönderil
mesi hakkında 
Türkiyede yapılan sanatların ec
nebilere nıemnuiyeti hakkındaki 

kanunun kabulü m üııasebetile 
arzı tazimat 
Vilfydlrrin hususi idcıreleri tea
dül cetvellerinden 252 adet gön
derildiği hakkında 

Aydın mebusu Adnan Beyin 
Aydın mahkemesine nı\iracaat 

etmesinin temini hakkında 
Gönderilen bültenierin ait olduk
ları mebus Beylere tevzii hakkında 
Matbaa müstahdemlerinden Vasıf, 
Şükrü ve Halil Hendilerin 
ı-Vl-1932 tarihinden itibaren 
vazifelerine başladıkları hakkında 
Bağlı iki kıta davetiyenin İzmir 
mebusu Kamil ve Kars mebusu 
Halit Beylere tebliği hakkında 

Darüşşefeka ı 9 3 2 senesi büt
çesile müfettiş raporlarının lef
fen gönderildiği hakkında 

Muhasebeye 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Muhasebeye 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 
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· 423 Ankara Cünıhuriyet Mü. U. 

-
-21 ı 

Hulasası 

Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin 
18-VI-t 932 tarihinde Ankara 
İkinci suln ceza mahkemesine 
müracaat etmesinin tebliği hak~ 

Muamelesi 

kında · Evrak kalemine 
424 Merkez Bankasından Merkt-z Bankasını alakadar eden 

kanunların layiha halinde iken 
birer nüshasının gönderilmesi 
hakkında Evrak kalemine 

425 Matbaa Mü. Mücellithane için kullanılmak 
üzere iki kalem malzemenin mu-
bayaası hakkında İdare H eyetine 

426 Ankara tebligat memurlu- Bağlı ilmühaberin Bursa meb-
gundan us u Dr. Rasim ferit Bey e teb-

liği hakkında Evrak kalemine 
427 Sıhlıat ve ~ ç. Mu. V. Vekalet neşriyatından olan ebe 

kitabından iki nüshasmın gön-
derildiği hakkında Kütüpane M. 

428 Gümrük Muhafaza U. K. 1930,1931-1932 stnelerine ait 
zabıtların göndrilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

429 Başvekalet 2 temmuz 1932 tarihinde Halk 
evinde yapılacak tarih tedrisatı 
içtimaının zabıtlarını tutmak için 
bir zabıt gurupunnn gönderilme-
si hakkında Zabrt kalemine 

430 Türk Tayyare C. R. Resimli Büyük fen lOgatının ı 7 
nci nüshasından bir adedi Milli 
Müdafaa Encümenine diğeri de 
kütüpaııPye verilmesi hakkında Evrak kalemine . 

431 M. Halit B. Yangın söndürme 
makinesi sahibi 

432 Matbaa Mü. 

433 Maarif Vekaleti 

434 Baş V. istatistik U. Mü. 

Su püskürme yangın söndürme 
makinelerindi-'n B. M. Meclisi 
için alınması hakkında 

Matbaanın senelik ihtiyacı olan 
levazımın nıubayaa edilnıtsi 

hakkında 

Mayans şehri tarafmdan ır. goet
henin » elli cilt olarak bastırı
lacak eserleri hakkındaki mektu
bun gönderilJiğine dair 

Gönderilmeyen 6, 8, 9, ı O uncu 
cilt kavanin mecınualarının gön-

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 

Evrak kalemine 

derilmesi hakkında Matbaa müdürlüğünE' 
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435 Matbaa Mü. 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

Dahiliy1 V. 

Ankara asliye birinci hukuk 
mahkemesi 

Ankara tebligat memurluğun
dan 

Ankara tebliğ·at memurluğun

dan 
Ankara tebliğat memurluğun 

dan 

Galatada saray aynalı pasaJ 
karşısında küçük parmak han 
Musul mültecilerinden Münür 
B. 
Matbaa Mü. 

Matbaa Mü. 

Ankara Cümhuriyet Mü. U. 

Ankara tebligat memurlugun
dan 

Giresun Cümkuriyet Hal kfır
kası R. Fahri B. 
Merkez Bankasından 

Başvekalet 

-212 -

Hul~sası 

Mücellit Şükrü Efendinin Ask
erlikten avdetine kadar muvakka
ten çalışmak üzere Memet Deıııir 

Efendinin 4-VI-ı 932 tarihinden 
itibaren vazifeye mübaşeretinin 

muhasebece kaydına işaret edil-

Muamelesi 

mesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Giresun belediyesince istenilen 
kavanin mecmuasının gönderil
ınesi hakkıuda 

Manisa mebusu Mustafa Fevzi 
Beyin 2 5-VI- ı 9 3 2tarihine kadar 
mahkemeye müracaat etmesinin 
temini hakkında 
Bağlı tebliğ ilmühaberinin Kay
seri mebusu Coşkun Osman Beye 
tebliği hakkına 

Ba-ğlı ihbarnamenin Konya ıneb
usu Mustafa Beye tebliği hakkında 
Bağlı gazetenin Konya mebusu 
Kazım Hüsnü Beye verilmesi 
hakkında 

Hidematı vataniye teribinden 
maaş tahsisi hakkında 

İntertip makinelerinin yedek par
çalarının fabrikasına sipariş edil
mesine dair 
Auzburk tabı makinesi tamiri 
bedelinin Kamil ustaya verilmesi 
hakkında 

Bağlı müzekkerenin Kayseri 
mebusu Sait Azmi Beye tebliğı 

hakkında 

Bağlı ödeme emrinin Balıkesir 

mebusu Cavit Beye tebliği hak
kında 

Halk evinin açılması münasebe
tile tazimat 
Büyük Millet Meclisi zabıt ceri
delerinin bir takımının gönderil· 
mesi hakkında 

Manisa mebusu Tahir Beye gön
derilen sual varakasının tebliği 

hakkında 

Evrak kalemine 

E vrak kalemine 

E vrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Bütçe eneümenin e 

İdare H eyetine 

İdare H eyetine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

E vrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 



Kayıt 

A" Nereden geldiği 
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Hulasası 

449 Ankara Tebligat memurlu- 4 haziran ı 932 ve 2487 nu-
gundan maralı müzekkere ile gönderilen 

tebliğ ilmühaberinin iadesi hak-

Muamelesi 

kında E vrak kalemine 
450 

451 

452 

453 

454 

İzmir Mustahkem Mevki ku
mandanlığından 

İzmit Cümhuriyet Halk fır
kası R. Rifat B. ve Ar. 
Ankara tebligat memurlu
gundan 

Ankara Cümhuriyet M. U. 

Matbaa Mü. 

455 Matbaa Mü. 

456 

457 

Matbaa Mü . 

Ankara tebliğat memurluğun
dan 

İzmir Mustahkem mevki baş bay
tar kaymakam Abdül Mutta
lip Beyin Yemen lıarekatında bu
lunup bulunmadığının Erzincan 
mebusu Seffet Beyden sorularak 
alınacak cevabın bildirilme-;i 
hakkında 

K uıJuluş bayramı m ünasebetile 
tazimat 
Bağlı gıyap kararının Hakari 
mebusu İbrahim Beye tebliğ et
tirilmesi hakkında 

Manisa mebusu Mustafa fevzi 
Beye bağlı davtiyenin tebliği hak
kında 

İntertip makinelerinin temizlen
nıesi için iki teneke benzinin ita
sı hakkında 

12 Punto Ronıen humfatının bir 
kısmı kullanılmayacak bir hal e 
geldiğindenintertip makinelerinde 
metal olarak kullanılması hak
kında 

Matbaanın iyi su sarfiyatına ait 
bir kita senet muhteviyatının 

sahibi istihkaka verilmesi hakkında 
Bağlı davetiyenin Urfa mebusu 
Ali Saip Beye tebliği ha kkında 

45 s İk. V. meteorc:ıloji enstitüsü · Hava ve ziraat vaziyeti bülten-
mü. lerinin ait oldukları mebus bey-

Evrak kalemine 

Evr ak kalemine 

E vrak kalemine 

E vr ak kalemine 

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

E vrak kalemine 

lere tevzii hakkında Evrak kalemine 

45 9 Şam mebusu faizelhuri B. 

460 

461 

Ankara birinci sulh Hukuk 
Hakimliğinden 

Cümhuriyet Riyaseti Umumi 
Ka. 

Teşkilatı esasiye kanunu ve da
hili nizamnameden birer nüsha
sının gönderilmesi hakkında 

Tokat mebu~u Hüsnü Beyin eski 
harflerle imzasını Jıavi evrakı res
ıniyenin ı 3-VII-1932 tarihinden 
evvel mahkemeye gönderilmesi 
hakkında 

Daire nıuteınedine istisnai olarak 
her zaman için 6 000 lira avans 
ita edilmesi hakkında 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

İdare H eyetine 



Kayit 
M Nereden geldiği 

462 Matbaa Mü. 

463 Ad. V. 

464 Matbaa Mü. 

465 R. C. Kalemi mahsus M. 

466 Gümrük muhafaza U. K. 

46 7 Başvekalet 

468 Maliye V. 

469 ihracat ofisi 

4 70 Matbaa Mü. 

4 71 Matbaa Mü. 

472 )) )) 

473 )) )) 

474 )) 
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Hulasası 

Havagazı ve elektrik sarfiyatına 

ait musaddak iki kıta fatura 
muhteviyatının sahibi istihkaka 

Muamelesi 

verilmesi hakkında İdare Heyetine 
Zabıt katiplerinden Ahmet A vni 
Beyin infikakinde mahzur olup 
olmadığının tasdikile sicil dos-
yasının gönderilmesi hakkında Zabıt kalemi 
Matbaa makine dairesinin zemi-
ninin çatiarnası makinelerin bo-
zulması ihtimaline binaen bura-
nın bir Heyeü fenniye tarafından 
tetkiki hakkında !.dare H eyetine 
Beş des te kağıdın R. C. K. mah-
sus müdüriyeti kılışesile tabı 

hakkında Matbaa müdürlüğüne 
8 inci cilt kavanin mecmuasın-
dan itibaren mevcut kavanin 
mecmualarından dörder takım 

gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Memurların Halkevlerine devam 
ve intisabında mahzur olmayup 
devama teşvik olunması hakkında . Kalerolere 
Gönderilen lüzumu muhakeme 
kararının muhasebe müdürü Maz-
lum Beye tebliği hakkmaa Evrak kalemine 

ı 9 3 2 senesi ilk altı ay zarfında 

ithal ve ihraç edilen eşyanın lis-
tesi gönderildiğine dair Evrak kalemine 

Matbaa kırma makinesi için 150 
metre şeridin satın alınması hak-
kında İdare Heyetine 

Matbaa temmuz ayı içme su sar-
fiyatına ait 825 kuruşluk fatura 
bedelinin sahibine verilmesi hak-
kında İdare Heyetine 

Matbaanın 1932 temmuz ayına 
ait Elektrik ve Havagazı sarfiya 
tına dair iki musaddak fatura 
bedelinin verilmesi hakkında İdare Heyetine 

Matbaa intertip makineleri için 
muktazi yedek parçaların alınması 
hakkında İdare H eyetine 

Matbaa için beş kalem kırtasiye 

ve malzemenin mubayaası hak-
kında İdare Heyetine 



Kayıt 

No. Nereden ğeldiği 

4 75 Matbaa Mü. 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

Maarif V. 

Bornova F. 57 K. ve !zzet 
Pş. Erzurum K. 9 K V. 
K'emal. Iğdır belediye Reisi 
RızaBey İzmit Kumandanı 
memet Ali Paşa 
Antep Belediye Reisi Harndi B. 
C. H. F. Reisi Abdülkadir B. 
Kale Belediye Reisi ve vilayet 
İdare Heyeti Reisi veli B. 
Dahiliye V. 

İzmir müstahkem mevki K. 

Kemalpaşa Belediye R. 

İstanbul Darülfünun Eminliği 

Matbaa Mü. 

Matbaa Mü. 

Meteoroloji Ens. 

Matbaa M. 

• 
matba mü. 
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Hulasası Muamelesi 

Tel dikiş makinesinin biçakları 

kırılmış olduğundan mubayaası 

hakkında İdaı~e H ey·etine 
matbaa intertip makine fabrikası 
Almanya şubesinden gönderilen 
mötörün nakil masrafile müterci-
min iki günlük ücretinin verilme-
si hakkında İdar-e Heyetine 
Türkiye Cümhuriyeti resmi neşri-
yatının Vaşinktonda Library of 
Kongress nanıı verilen milli kü-
tüphaneye gönderilm esi hakkında 
Zafer bayramı münasebetile arzı 

tazinıat 

Zafer bayramı münasebetile arzı 
tazimat 

ı 9 26 senesi vilayetleri n hususi 
idareleri Bütçesinden 360 adedi
nin gönderilcliğine dair 
Zafer bayramı nıünasebetile arzı 
tazinıat 

Zafer bayramı münasebetile arzı 

Kütüpane l\1. 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak ka1emine 

tazimat Evrak kalemine 
Sabık kars mebusu Ağaoğlu 

Ahmet Beyin istidası takdim kı-

lındığı hakkında İdare Heyetine 
Elizavir hurufattan 885 okka-
sının eritilmesi ve metal olarak 
kullanılması hakkında İdare H eyetine 
Meclis Daktiloluğuna vazifesi tah-
vil edilen Rukiye hanım hakkında Matbaa müdürlüğüne 
Hava ve Ziraat vaziyetlerini 
gösteren bültenierin azaya tev-
zi edilmesi hakkında Evrak kalemine 
Matbaanın su ihtiyacını temin 
edecek bir depo yabılması hak-
kında İdare Heyetine 
Merbut listede gösterilen makine 
aksamının yeniden veya kaynak 

. suretile yapılması hakkında İdare H eyetine 
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Kayıt 

No. Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

4 8 9 Hariciye V. 

490 Matbaa mü. 

491 Matbaa mü. 

492 Matbaa mü, 

493 Maliye V. 

494 An. C. Mü. U. 

495 Adiiye V. 

496 Harkiye V. 

497 Argus interntional 
presse S. A. 

9 uncu cilt kavanin mecmu 
asından sonra çıkan mecmualar
dan birer adet gönderilmesi hak-
kkında Matbaa müdürlüğüne 
Matbaanın Elektirik ve havagazı 
sarfiyatına ait iki kıta fatura be-
delinin verilmesi hakkında İdare H ey;etine 
Üç kalem levazınıın Burla bira-
derler acentasından mubayaası 

hakkında İdare H eyetine 
Matbaa içme su sarfiyatına ait 
fatura bedelinin sahibine veril-
mesi hakkında 

Dördüncü devre birinci içtinıa 

senesine ait zabıt ceridelerinden 
ikişer takım gönderilmesi hak
kında 

Şahit sıfatile Yozgat mebusu 
Tahsin Beyin Birinci mustantık
liğe müracaatiniıi temini hakkında 
1931 senesi 2 ı inci inikadının 

1 inci ciltlerinin gönderilmesi 
hakkında 

Meclisin açılma merasimine iş

tirak edecek muhabiriere kart 
vt:rilmesi hakkında 

de. la Argı.is Beynelmilel matbaacılık 
şirketi faturası hakkında 

İdare Heyetine 

• 

Matbaa müdürlüğüne 

E vrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

!dare Heyi:ıtine 

Kütüpanc M . 

• 



7 - Bazı eşhas hakkında takibatı . kanuniye icra.sı için müsaade talebini ·havi 
Başvekalet tezkeresi 

Kayıt 
No. 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
15 ı 

152 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

161 

..... 

Hulasası 

istanbulda Tanaş hakkında takibatı kanuniye icrasına müsaade dilmeesine dair 
İzmirde Devriş )) » >> >> >> 

istanbulda lspir » » » » » 
istanbulda Koço )) » » » » 
İstanbulda Karebetoğlu Kirkor ıı » » » » 
Ankarada Abdurrahman D )) » » » 

İstanbul da Hüseyin Ef. )) » » » » 
İstanbulda madam Fofo » » D >> D 

Ankarada Ferida namı 
mesine dair 

diğeri Feride hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edil-

İatanbulda Nektar 
İstanbulda Albert 

hakkında takibatı kanuniye i crasına müsaade edi !m esine dair 
» 

İzmirde Bobara » 
Sandıklıda Ali ve Memet haklarında 
istanbulda Muzaffer Ef. hakkında 
Ankarada Yuvan 
Ankarada Abraham 

» 
» 

» 

» 
D 

D 

D 

» 

» 
)) 

» 
)) 

» 

» 

)l 

» 

» 
)) 

» 

» 

» 

» 
)) 

» 
» 
» 

Ankarada Macar tebaasından Volf, Lüis, Baliçka haklarında takibatı kanuniye icrasma 
müsaade edilmesine dair 
İstanbulda Niko hakkında takibatı l~anuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 

ı 6 2 Kastamonuda Osman » » » » » 
)) 163 

164 
165 
166 
167 
168 
169 

170 
1 7 ı 

172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 

İstanbulda Kiça 
Mardinde Akif B. 
istanbulda Mazhar 
İstanbulda Nazaret 
Afyon Karahisarda Süleyman B. » 

İstanbulda madam Zoi » 

)) 

ll 

» 
)) 

» 
)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 

]) 

» 

» 
]) 

» 
» 

» 
» 
» 
)) 

]) 

Abdürrezzakoğlu Mustafa ve arkadaşı Memet hakkında takibatı kanuniye icrrsına mü-
saade edilmesine dair ' 
Yozgatta Karabetoğlu Dikran hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 
Mersiııde İtalya tebaasından madam Borozofoli hakkında takibatı kanuniye İcrasına 
müsaade edilmesine dair 
Ankarada Abraham hakkında takibatı kanuniye icrasıııa müsaade edilmesine dair 
Sivasta Aliksi karısı Argin )) )) » » » 

Gazi Antepte zazaf. Şer ha vi » » » » » 

Myon Karahisarda Yaşar Ef. » » » » » 

Akşehirde Şükran ri. )) » » » )) 

Çanakkalede Yakuti » » » » » 
Akşehirde Yusuf Ziya Ef. » )) » » >> 

istabulda Patrisoğlu Toma » » » » ıı 
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Kay it 
ı- u if sa s ı 

18 0 Ba lık ı sirJ t· ;stdaıı ı ı, kk ıı Ja t; ' 1~i hatı k aıı uııi ye i c rasııı a müsaade edil mesine dair 
ı 81 Burs:ı da Kadriye Hanıı ıı » ,, » :ıı >> 

1 F2 Zoıı,gul dakıa ittı lya t eba s ı nJ ;ın Zf'o : ııetre ııı ü syü Tr ucıy hakkın da taki batı · kanuniye 
icrasına nıüsa <ı d ·· edilnı t·sine dair 

18 3 İstanbulda İspolit Lüi Zikojis hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edil mesine dair 
184 istanbulda andrya marika, nıaına, Sultana, Vorgi, Anastas ve istirati haklarında takibatı 

kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 
ı 85 İzmirde sabri kemal Ef. hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
2(14 

muhtar Bey :ıı :ıı 

Urfada Halil ve nasır :ıı » 
Orduda Resul :ıı :ıı 

iran tebaasıııdan Haşimoğlu memet hakkında :ıı 
Kırklarelinde Ahmet çavuş hakkında ll 

istanbulda Lion Ef. » :ıı 

Kayseride Demirci Arşak » :ıı 

İzmirde Paskuvali Ef. ll :ıı 

istanbulda andun ve Dispina )) )) 

İstanbulda İ smailoğlu Ahmet )) )) 

istanbulda marika :ıı )) 

istanbulda Ali Ef. » )) 

Ankarada mazar Velar Vanuş )) ll 

Kırklardinde Simınoğln memet ıı » 

istanbulda Menahin Ef. ll :u 

İzmirde İtal ya tebaasindan Lüici » ll 

Oiresunda terzi Ali Faik Ef. » :ıı 

Niğdede mustafa )) 

Aııkara da Hayık ve K ı rm ıs hakların da :ıı 

:ıı :ıı :ıı 

» ll ll 

:ıı :ıı » 
ll :ıı » 
» » )) 

ll :ıı :ıı 

ll :ıı :ıı 

)) )) » 
» )) )) 

» )) ·» 
J) ll )) 

)) )) :ıı 

ll )) )) 

ll :ıı :ıı 

D )) ll 

» ll » 
. l) » :ıı 

» )) )) 

» )) )) 

205 istanbulda Abbas ve karısı Fa tın<ı haklarında takibatı k<ı nu n iye İcra s ına müsaade edilıııe-
sine dair 

206 İzmirde Çavuşoğlu Kadı: i hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilm esine dair 
207 Kayseride Hacı nıemd ll :ıı » ıı ll 

208 stanbulda Laylıove Liıııı::t Erı ıe hakların da '> » ıı ll 

209 Ankarada Rusoğlu isak hakkında :ıı » ll :ıı 
21 O Oönende İ lyas ve arkadaşları D » D :ıı :ıı 
21 ı Çanakkalede Şaba ıı Ef ll ll » » » 

21 2 Ko ı ya Gedik!) küçük zabit mektebi üçü ıı cü devre tal ebesinJen Dağıstanlı İ brahimoğlu 
Ali Ef hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 

21 :ı · \'ozgatıa Memeto&lu Ali hakkıııda takibatı kanuniye ic rasına müsaade edil mesi ne dair 
214 Munaıııak köyünden Lacaoglu Halil hakkındil Usulsüz ge ldiğinden Oedis C. Mü . U. 

iade edilmiştir. 

21 5 lstanbulda Sofi hakkında takibatı kanuniye İcra sına müsaade edilmesine dair 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

Edirnede i h san Bey 
istaııbulda Alisa 
Amasyada k[tlı vı ci Hanı d i 

izınirde Lütfiye lıanıın 

Mersiııde Bedri V t ' arka da şl a rı 

Kasta ıııonu da ~füsey iıı 

» 

ll 

» 

» 
ll 

)) 

')) » ll )) 

» ).) D )) 

D )) /) » 
» » ll ll 

)) ll )) ll. 

l) l) » .i 



2 ıY 

Kayit 
J\} Hülfsası 

222 istanbul da Petro hakkıııda takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 
223 Zongu ldakta Osman )) )) )) l) l) 

224 Oönende Diıno )) » )) ll l) 

225 İstaıı bulda ilya » )) )) )) li 

226 İstanbulda fethi )) )) )) ll ll 

227 İzmirde Marko )) » )) )) ll 

228 Vozgatta Ahıııef )) )) )) ll ll 

229 Orduda Abdullah ll ll )) )) ll 

230 Burhan i yede Ham di Ef. )) ll )) )) )) 

231 Çaııakkalede Behçet· )) )) )) )) )) 

232 Ankarada Abrahanı ) ) )) D )) )) 

23 ı Bilecikte Bahattin )) )) )) )) )) 

234 Şebin Karahisarda Aziz ve 
ihrahim )) )) )) )) )) 

235 Yozgatta Anika ve Virjin )) )) » )) )) 

236 İçelde Menıet )) )) )) ll )) 

237 ı stanbulda Hürınüz ve Zehra )) )) )) l) l) 

238 Hilmi ve arkadaşları )) )) )) )) )) 

239 Aydında !(aten Traçki ll D » )) )) 

240 Afyonda Bahire )) )) )) )) D 

241 muğlada Püsarnettin )) » )) )) )) 

242 Kozanda Ömer )) )) )) )) )) 

243 Çorumda Atıf Ef. )) )) )) )) D 

244 Kulada Aliye » )) ll )) )) 

245 Ankarada katalina » )) )) )) )) 

246 Bandırmada Şaban )) )) )) )) ll 

247 Hayını Ef. )) )) )) )) D 

248 Ankarada Apele )) D )) )) ll 

249 Adanada Cemile Hanım )) » )) D )) 

250 Kilasa )) li )) 1) D 

251 Ayvalıldı mustafa \) )) ll » ll 

' 252 Akşam postası gazett si 1) )) J) 

25 3 ı stanbulda Atiııa ve· AristiJi ,, 
" )) )) 

254 İ zıııirJe AlfL-rd ft rken » D )) 

25 5 ;staııbulda fahri Ef. ll " ll )) 

256 Tt' kirJağınJa Ali )) ll ll ll 

257 Çanakkalede !-la! is Ef. ll ll ll ll 

258 t dirnedc Leoıı Adıı to ll Jl V ll ll 

25Q . staııbulda Kop rnik ll )) u 

260 O önende \'aşar )) 

261 Eskiş t· hirJe Niko la ll )) 

202 ZoııguLlakta sarı \'ak up Ef. 1l \) \) 

26 3 E~ kışehir Je Pol )J ll 

204 .stanbulJa Ropeıı veleJi Zilber ıı » l) 

265 Zongouldakta Sinpat ve arkaJaşları hakkınJa takibat ı kaııuniye icrası ı ia ııı ü aa .le edi !-
m esine dair 



Kayıt 

M 

266 
267 
2ô8 
269 
270 
271 
272 
273 
27t1 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 

283 
284 

285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 

293 

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 

305 
306 

220 -

iuJasası 
----------------------------------

İstanbulda Halil Ef. hakkında takibatı kanuniye icrasına müsaade ed ilmesine dc: ir 
Ankarada ecla Hanım ll » ll » » 
Elnıalıda mustafaoğlu Hüseyin » » » >> » 
İstanbulda Nihat hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 
Bursada ferhat 
İzmirde Ali Çavuş 
Ereğiili muhtarı İsa 
istanbulda Matyas 
Orduda I-Iüseyin 
istanbulda Ali 
Şarki Karal~isarda Hidayet 
Balıkesirde Hanife H. 
istanbulda Olonbi 
Manisada Avraın Alaluf 

» 
ll 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

)) 

» 
» 
» 

» 

Zonguldakta Müsyü Villem Muz » » 
istanbulda Keork ve zevcesi firida hakkında D 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

)) 

» 

» 

Yunan tebaasından makinist Manuksuz ve Agabitosto ile italya tebaasmdan May ıs adalı 
Alagiridi ve Deli Mihaloğlu Pandeli Hiristos ve Panayati hakkında takibatı kanuniye 
İcrasına müsaade edilmesine dair 
Antalyada Nailoğlu demir hakkında takibatı kanuniye icrasıııa müsaade edilmesine dair 
Kırklarelinde kör Davitoğlu Albert hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilme
sine dair 
İstanbulda Ali hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesinde dair 
Çanakkale de A vram » 

Amasyada Ağup karısı Versenik » 

istanbulda madam Berkef » 

» 
» 
» 

» 

» D 

» 

» 

» 
» 

Samsunda Ayşe » » » D » 
Akşehirde Yusuf Ali » » » » » 
Karamanda Ömer ve arkadaşları » » » ll » 
Eskişehirde mukim İsınailoğlu Salih hakkında takibatı kanuniye icrasına müsaade 
edilmesine dair 
Tekirdağında Salamon ve karısı Sünbül hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade 
edilmesine dair 
istanbulda Ali » » D » » 
8ümüşanede Hacı Ömer Ef. » 
Bartında Kaptan Ahmet » 

istanbulda Koço » 
Deniziide Hüseyin » 

İstanbulda Avramoğlu Yako » 

Berganıada avukat fehnıi B. » 
Aydında Kürt Kadir D 

Mersinde ;bralıinı » 

Akşehirde Sait Hakkı Bey D 

Gümüş Hacıköy camiikebir 
mahallesinden Hüseyinoğlu Reşit D 

Kayseride Maryanı » 
Orduda Hüseyinoğlu Ahmet » 

l> 

]) 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

D 

» 

ll 

]) 

» 
]) 

]) 

» 
]) 

)) 

)) 

» 
» 
]) 

)) 

» 

» 

» 

ll 

)) 

» 

» 
ll 

» 

» 
]) 

» 
)) 

]) 

» 

» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 
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Kayit 
N Hulasa 

307 İzmirde Mihaloğlu İlya hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade edilmesine dair 
3 O 8 Bursa da Yak o )) » » » )) 

309 Kırklareliude Ayşe )) » » » » 

31 O Kırşehirde Alioğlu İbrahim » » » » » 

311 Aydında Ali » )) » » » 

312 İçelde Süleyman » » )) » » 

3 ı 3 Deniziide Apdi B. » » » " » 

314 Ispartada Arnavut Ahmet » » » » » 

3 ı 5 Samsunda Rizeli Hasan » » » » » 

3 ı 6 İstanbul da Bağdatlı Abdlhamit ef» » » » » 

31 7 Vozgatta Dikran )) » » » » 

3 18 Bursada Makbule ve Nezahat 
Hanimlar » )) » » :ıı 

319 Aksarayda Artin » » » )) :ıı 

320 Tirebolunun dikenci. köyünden Osmanoğlu Kamil ve karısı Zeynep ve kızkardeşi fatma 
ve ihrahim karısı Oülüzar haklarında takibatı kanuniye i crasına mQsaade edilmesine dair 

32 ı Kağızmalı Sadıkoğlu Tayo diğer ismi Tahir hakkında takibatı kanuniye İcrasına mü
saade edilm esine dair 



Kayit 
No. 

1/839 

2/840 

3/841 

4/842 

5/843 

6/844 

7/845 

8/846 

9/847 

• 8 - Arzuhaller 

I - Arzuhal encümenine havale edilen arzuhaller 

_ A - Biri11ci içtiıll(ı zaı·fmda gelen arzuhaller 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası 

Bolvadİn 

Kazım E:f. 
şoförlerinden . Cürmü meşhut için Bolvadİn maliye

sinden alacağı 24 lira istihkakrnrn bir 

Muamelesi 

an evvel tesviyesi hakkında 6._dliye vekaletine 
Ergani madeni .belediye 
reisi Muharrem B. 

Beş seneden beri Ergani madeninde 
teessüs eden baJnr işletme şirketinin 

hayatı umumiye aleyhi ne yaptığı yol-
suz hareket Jıakkmda !ktısat veldletiıie 

Ayancık : Gaziler kariyasi 
Deli Hac]Qğlu Hasan ve 
ar. 

İstikrazr daıhill için 25 lira mukabi-
linde almış oldukları muvakkat mak-
buzların seneeli asliye tahvilleri hak-
kında Encümendedir. 
N azilli kazasrncla belediye teşkilatı Nazilli: Müntehibi sanile

rinden Nuri ve ar. yapilması istirhamı haklanda Dahiliye vekaletine 
T-okat : Aşiroğl~ Ömer ve Merasinıi kanuniyesi ifa ve .tapuya 
ar. merbut olan emvali gayrimenkulele-

lerine Hazinece vaki olan müdahale-
nin r efi lıakkrnda Encümendedir . 

Yozgat ahalisinden Dur-
sun ve ar. 

Yozgat belediye emanet memurlu
ğunda bulunan Nihat Bey evsafı ka
nuniyeyi haiz olmamakla beraber 
Yozgat hareka tr isyaniyesinde bilfiil 
harekatı milliye alyehine livayi isya
na sarılmış olduğundan vazifesine ni-
hayot verilmesi hakkmda Dahiliye vekaletine 

Meeitözü kazası muhase- Yeni tekaüt kanunu mucibince te-
bei hususiye süvari tahsil- kaüt edilmesi haklanda Encümendedir. 
darlığından mütekait E-
tem B. 
Adana: Ceyhan Sırlan tt Ceyhanın Sırkmtı nalliyesine merbut 
nahiyesi ahalisinden Mus- Karlık kariyesinde Kadirağanm ken
tafa.oğlu Veli ve ar. dil cl'iue icra ettiğ·i mezalime nihayet 

veri lmesi H. 

Urfa gümrük muhafaza MPmnriyetlerinin lağYi hasebile açık
namzetleri Ziya ve Muğ- ta kaldıklarmdan memleketlerine ka-

Dahiliye vekaletine 

dat ve ar. daı· olim harcrrahla.rrmn itaı;;ı H. Encümendedir 



Kayit 
No. 

10/848 

11/849 

12/850 

13/851 

14/852 

15/853 

16/854 

17/855 

18/856 

Hi/857 

20/858 

21/ 59 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

Oltu: Dolkah karyesinden Uclmeeek raylasmda Ilazineye ait 
Süleyman Ef. yüz parça ı,:ayırm ta.ksitleri şimdiden 

ya tıı·rlmak üzere 1932 senesinden iti-

Muamelesi 

baren namrna tescilinin yapılması H. Maliye voldileüne 

İzmir: Umumi hapishan e- ::\Iahkemcce aleyhine hükmolunan 
sinde Şabanoğlu Recep Ef. 4 000 liranın tl'miııi istifası için ha-

pishanede yatnıakta olduğundan cv-
velce vermiş olduğn arzuhalinin bir 
kararı adi lc ilc intacı H. 

Karadeniz Ereğli Viran Harp malfılü olunklanndan 200 lira
köyünden Rcccboğlu Ah- lık tcrfih hakların ı arazi tcfvizi sure-

Encfunendedir 

mct Ef. ve ar. !ilc olmadığı takdirlle naklen ita ·ı H. Maliye veka letine 
Kemaliye : Başvartanİk Kazalarmın Çcnıişgczl'lüeıı fekki irti-
köyleri ahalisi naımna mü- batla Kcmaliy<' kazasma illiala H. Dahiliye veldletine 
mcssil Cannik köylü Ah-
met Ef. 

Ağnam kaçak muakiııliğilc köylerde 
geçirlliklcı·i zamıma ait harcırahları-

Saimbeyli: 930 uııam ka
çuk muakkiplcl'i namıııa 

Haliloğlu Ali Ef. mn hir aıı C'YY t' l tesviyesi H. Maliye vckaletine 

F cthiye : Girit nıuhacirlc- Borçlanma kanununa tevfikan emvali 
lerinden Efendi İbı·ahim metnıkcdeıı lıan c verilmesi H. Maliye veldletine 

Diyarbckir : Cami ikebir Çocuklarrııın h>,\'11 olarak mcktcplcrJe 
mahallesinde Kafizade Ila- t.alısil ettirilme:si II. Encfunendedir 
yati Ef. 
Adana : Ziraat bankası Ziraat banl\asıııdaıı almış olduğn 10 
muamclat memuru Gani B. senelik ikramiFdcn kazanç vergisi 

alınmaması H. 

Sıvas : Sinekli köyünde Zcwi harp m ;ı lfı Iii olduğundan cm-

Encümendedir 

Kclibooğullarmdı:ı ıı Hasan sali nıisillfı ikı·ami~'e itasr IT. M. M. vekaletine 
refikası Eli H. 
Balıkesir : Harr nahiyes in- füdıleti zarfında tesci l olunmadıkla
de Ahmetoğlu Mustafa Ef. rrmlan dolayr nüfus idaresince beher 

Balıkesir : Sırrstat kasaba
smdan Ha cr Bckiroğ·ln l\T c
met Ef. 

lıaııc baı;;ııııı talep olunan el lişer lira 
c·cza,,·i naklielen aflcri II. 

Bir sirkat mcs<'lcsinden dolayı zan al
tına almarak işkence gör<lüklerinden 
isnat olmıan sirkat mescle ·inden bil 
nmh akeme mcııi muhakemc edildikle
rinden Kaymakum vekili ve jandarma 
kumanrlanr ta rafından yaprlan i şken

cenin tetkik ye haklarmda takiban 

Eııci'ınıcndedir 

kanuniye ifasma dair E ncümendedir 

Sungnrlu : mahkemesi aza- Trkaüt maaşımn tahsis ve ifasil e 
lığmdan açıkta ve Adana mağdmiyPtinc nihayet verilmesi H . Eııcüınendcdir 
barosu avukatlarından G ey-
liinizade Galip B. 



Kayit 
No. 

~2/860 

23/ 861 

24/862 

2G/863 

26/ 864 

27/865 

28/ 866 

29/867 

30/868 

31/ 869 

32/ 870 

33/871 
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Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal ilıulasası Muamelesi 

Kayseri : Kesevuran köyün- Ali rnektoplerden birinde meccani I ey li 
den İbrahimoğlu Turan Ali olarak iJ;mali tahsil ettirilmesi H . 
Ef. Encümendedir. 
Çarşamba : Çay mahalle- Tekaüt muamelesinin intacı hakkında 
sinden sabık rüsumat mc- evvelcc vermiş olduğu arzuhalinin ne 
muru lVIollazade Hayrettİn muamele gördüğü H. 
Ef. Encümendedir. 
Söke : Kemalpaşa mahal- Bazıları ziraat ve bazıl arı erbabı ti-
lesinden Beh çetoğlu knn- carctten oldukları halde Maliye daire-
duracı Sahip B. ve ar. since kendileri faizci addilc kazanç 

vergisi tarhedildi ğinden icrayi adalet 
buyurulmasma dair Maliye veka letine 

bta ıı bul : Beyoğlunda Ali karar hey tiııce hakkıııdaki cvı·ak 
Pan ga.ltıda eski Rus Türk- layıkile tetkik edi lmiş olmadığından 

men sokağından No. 65 ha- bu eilıctin nazara almarak ona göre 
nede Adalar belediye dai- yeniden t etkikatı lazime icrasile hak-
resi eski müdürii Zeki B. kmda bir kararı adile ittihazma dair Karara r.aptedilmiştir . 

Malatya : H or·tUJinluzade lVIemleketleri halkmrn Ziraat banka-
Hacı Rafız Ef. ve ar. sına olan bor~ larının bir sene terili 

H . Encümendeclir. 
Adapazar : Kadızade Şem- l\[ubayaa sureti le getirJikl eri fıııdık-

lardan fa zla alınmak istl'nikn güm-si Ye Tclgı·afı,; ı za d c I-lny ı · i 

Beyler rük resminin tenzili B . Encümendedir . 
I-Tamil olduğu beyaz şeritli istikHil ma-İstanbul: Şimem1ifc r mek

tebi müdürü Eşref B. clal yasının kırmızı,ra tebdil i hakkında Eneümendedir. 

Aydııı: H a l'ik zecleg-aıı d ıııı Haı- ikzcclc olduğundan amlaki metru-
Tald~öy nuhiyesinde Ay- kedcn mesken ve arazi verilm esi H. Dahiliye vekaJetine 
chnlı Memet kerimesi Emi-
ne H. 
İzmi t : Kemalpa şa nıahal - İskan olduğu haneye diğer bir aile 
lesinde No. 8 haneele mu- yerleştirildiğinden mağduriyetine 

vaMmten nmkime Riza kc- meydan verilmemesi H . Dahiliye veld letine 
rimesi Hatice H. 

Karahisar nahi- İskan sııretil e emsali misillıl cınva li İncesu: 
yesinin 
mü bad il 
Ef. 

Ortaköyde gayri- mctrukeden hane ve arazi verilmesi H . Enciimendedir. 
lVIustaoğlu Avni 

Mesncliye: Erzurumlu şe

hit mülazim lVIüştak Efen
dioğlu Samih E f . 

Ussat tarafından mağsup emvaline 
ırnukabil Hükuınetçe verilen mazbata 
muhteviyatınrn bir an evvel tesviyesi
ne dair 

lVIers in : lVIabm udiye ma- Şılrayi devlete müddet i kanuniyesi 
hallesinde sabık Samsun zar fmda müracaat ettiğinelen dolay1 
gümrugu ambar memuı1u talebinin redcledildiğinclen aleyhinde 

Karara raptedi l ıııişt i ı ·. 

Haliloğlu Cevat Ef. vaki olan kararın r efine dair Karara raptedilnıiştiı·. 



Kayit 
No. 

34/ 872 

35;'873 

36/ 874 

... i / 875 

38/ 876 

39/ 877 

40/ 878 

4-1 / 879 

42/ 880 

43/ 881 

44/ 882 

45/ 883 

46/ 8R4 
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Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

İsparta: Hocazade mahal- Sanayi nıektepleri!!den birine kabu-
lesinde demirci Ömer Usta lü H. Encümendedir. 
hanesinde İbrahimoğlu İb-
rahim Ef. 

Mersin hapishanesi İzmir M:ahkılmiyet cezas~nın affi H. 
Rus konsoloshanesi sabık 

tercünıarg Bekir Ef. 
Akdağ madeni: Tapu me
muru Y·oZigatlı Eşrefbey

zade Hüseyin B. 

TnNutlu: I(asap eımafm
dan Mustafa Ef. ve Ar. 

Trabzon: M:urtazazade Nu
rittin Ef. 

İnebolu hapisanesinde ma
liye sandık emini Rafrz 
Emin B. 

Burdm: Sabık is kan me-
muru Mustafa B. 
Van: Polis merkez memu
ru M. Tahir B. 

Hazinei maliyece bilmüzayede namı
na ihale kılman arsa için defaten ta
lep olunan bedeli ihalenin 8 sene müd-
rletle istif.asına dair 

Gayrikanuni olaralr tarhedilen ağ

nam vergisi mağduriyetlerini nıucip 

olduğundan muafiyeti istirhaınma 

dair 

Tütün bayiliği yapması için tekrar 
ruhsatiye verilmesi ve bu yüzden ti
caretine sekte verenlerden tazminat 
alınması ta le bine dair 

Hakkmda verilen hapis kararmda 
hatayi adli bulunduğundan tashihi 
talebine dair 

Şurayi devletçe tasfiye kararı refedil
diğinden açık maa,;şırun itası H. 
Milli mücadelede m es bu k luz:nıeti n
den dolayı istiklal madalyasile taltifi 
H. 

Samsun : Osmanlı bankası Vazifei nıemuriyetinde bulunduğu 

civarında ihtiyat birinci müddet zarfında kesilen kefalet aida-

Adiiye vekaletine 

Encü.meııdedir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

-Karara raptedilıniştir. 

Encümendedir. 

mülazim Ragıp B. tmm iadesi H. Eııcümendedir. 
Hassa: Kazası teyyakköyü 
ahalisi narnma Kara Veli
oğlu ve Ar. 

İslahiyeele Yusuf Beyzade Memet Bey 
ve arkadaşlarrmn mütegallibeliklerile 
cinayetle malıkum buhmaiı malıdu-

mu Cemil ve avenesincl,en şikayet Adiiye vekaletine 

Tasfiye kararının refi ile iadei me-Ankara: Nüfus umuın mü
dürlüğu birinei ş.trbe şefi 
Nazım Bey nezdinde Şük
rü B. 

nıuriye.tine dair Karara raptedilmiştir. 

Erzurunı: Ziraat bankası Em vali metrukeden aldığı .hane ile ar
veznedarı Hanifi B. saya Hükuınetçe vaki müdahalenin 

meni H. 

İstanbul: Haliç fenerinde 'fahsis olunan şehit maaşnun tezyi-

Maliye vekaletine 

Mürselpaşa cadele ·inde No: di :ı;r. Bütçe enetimenine 
ll sokakta misafir şehit 

Muammer Cavit Ef. ailesi 
M:ünevver H. 



Kayit 
No. 

47/885 

48/886 

49/887 

50}888 

51/889 

52/890 

53/891 

54/892 

55/893 

56/894 

G7/895 
58/896 

59/897 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Gazi Antep: Milis binba
şı Necip Bey ve Ar. 

Sıvas : Askerlik dairesi he
sap memuru Kazım B. 
Bağdat: Türkiye Cümhu
riyeti Elçiliği vasıtasile 

Karasapan mahallesinde 
Halil Ahmet Ef. 
Afyon Karahisar: Boy
burlu aşireti narnma İbra
him Ef. ve ar. 

EHlziz: Kesrikte Hacı !b
rahimağaoğlrn Ali Ef. 

Artvin: üzdende muallimi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Mütekait birinci mülazim Necip Su
heyda Efendiye gayrikanuni tahsis 
olunan tekaüt maaşının katı H. Encümendedir. 
Kızının muallim mektebine kaıbul edil-
mesi H. Encümendedir. 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğünün işarile tekrar 
vatana dühulüne müsaade edilmesi H. Encümendedir. 

20000 dönümden ibaret meralarının 
3500 dönümü Kafkas mültecilerine is
timlak suretile tahsis edildiğinden 

bahsile mağduriyetlerinden şikayet Dahiliye veldiletine 
!skun müdürü Bey tarafrııdan gayri-
kanuni olarak hissedar bulunduğu tar-
lalarının sairlerine verilerek tapuya 
raptedilmek suretile mağduriyeti ci-
hetine gidildiğinden hukukunun mu-
hafazası H. Dahiliye vekaletine 
Tasfiyeye tabi tutuldıuğundan hak-

sabıkı Hüsnü B. krnda verilen kararın refi ile geçir
diği 45 günlük maaşının ve mahalli 
memuriyetine tayinine ait harcırahı-

nın itasına dair Encürınendedir. 

Tokat: Pazar nalıiyesi Afatı semaviye dolayısil e vaki fela-
Burcu karyesi muhtarı 

Şahinbeyoğlu Osman 
Boğazliyan: Osman Kadı
oğlu ve ar. 

!stanbul: Kumkapı lllla
kasçı Ali Salim Efendinin 
biraderi Memet Ef. 
Tortum: Merriet Ef. 

Karaprnar: Çepek Memet 
Muğla : Hapishane§linde 
Eskihisarlı Arifoğlu Os
man 

ketten perişan kaldıklarından defter
darlıkça hayvan rüsumunun affi H. 
Ziraat bankasma olan borçlarının üç 
beş sene mehil verilmek suretile 
tesviye etmeleri H. 
Bir sirkat meselesinden dolayı darbe
dildiğinden hukul\!unun muhafazası H. 

Elviyei selase kanununun 5 inci mad
desi ve bu maddeyi tefsir eden Heyet 
kararrııa tevfikan narnma ferağı icap 
eden arazi muamelesinin intacı H. 
MalıkUrniyet cezasının affi H. 
On sene ağır hapis cezası verilen 
malıkUrniyet kararının tashihi karar 
suretile diğer bir mahkemede tahki
kat talebine dair 

Akşehir : Hapishanesinde Akşchir Ağırceza mahkemesinin ver
Dcrbentli kiltip miş olduğu malıkurniyet kararının 

Encürınendedir. 

EncÜIIIlendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

'F.ncüinendedir. 
Adiiye vekilietine 

Encümendedir. 

tetkiki H. Adliye vektı.letine 



Kayit 
No. 

60/898 

61/899 

62/900 

63/ 901 

64/902 

65/903 

66/904 

67/905 

68/906 

69/907 

70/908 

71/909 

i2/910 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2t.7 -

Arzuhal bulasası 

Ankara: Anafartalar cad- Muallimlikten ihracı hakkında verilen 
desinde Mühendim otelin- kararın r efi istirhamrna dair 
de Aydın sanatlar rnekte-
bi salbık muallimi Aydrnlı 
Memet Hulflsi B. 
Van: Müddei umumisi sa- 928 senesinde Vandan Erzuruma ka
bık ktibi AhmetB. dar tahakkuk eden harcırahının tesvi-

ye edilmesi H. 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Kayseri : Emirsultan ma
hallesinden Serfice muha
cirlerinden Hacı mollaoğ

lu Hüseyin 

Gasbedilen hukuku Hazineyi ihbar Maliye ve Dahiliye ve
kaletlerine 

Usulsuz ve kanunsuz olarak hakkında 
tatbik edilen tekaüt muamelesinin re-

Giresun: Mü tekait jandar
ma birinci mülazimi İsmail 
B. fi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Kastamonu : Telgaraf baş- Tahsis ohınan eytam maaşının ademi 
memuru Tevfik Beyin ha- kifayeti ve kendilerinin mülteci olma
nesinde Adana müdürü es- ları dalayısile Kastamonuda iskanları 
bakı Emrullah Ef. zevcesi H. Dahiliye veka1etine 
Fatma H. 
Düzce : Sarıdere karyesi 
sabık Kırık karyesi ilk 
mektep muallimi Memet 
Necati Ef. 

Hasan)m1e : Erzurum ka
pı mahallesinden Hasan
kale ilk mcktep muallimi 
sabıkı Suniye H. 
Aydın : Karapınarda Gi
rebine mü·badillerinden Ra
gıpoğlıi Feyzullah ve ar. 

Aydın : Karapınar nahi
yesi Sandıklı köyünden Sa
lihoğlu Asım 

.A l't.vin : Tüccardan Keleş
za,~..._ Jafer Ef. 

Artvin: Tüccardan tabahi
zezade Süleyman Ef. 

. 

Tekaüt muamelesinde mailıliyetinin 

nazarı itftlare alınması veyahut ikra-
miye ile taltifi hakkında Encümendedir. 

Muallimlikten ihraoma dair verilen 
kararın refi H. Encüınendedir. 

Hükfımetçe iskanları için tahsis olunan 
arsalara belediyece arsa bedeli talep 
edilmemesi hakkında Encümendedir. 

Şehit maaşı tahsis muamelesinin tesrii 
intacına dair Karara raptedilmiştir. 

Evvelce Rusyadan _getirdikleri emtia 
için talep edilen . farkı resmin affi 
hakkında Karara raptedilmiştir. 

Evvelce Rusyadan getirdikleri emtia 
için talep edilen farkı resmin a:ffi 
hakkında 

Yozgat: Molla Sahiroğlu 5648 numaralı arzuhaline zeyildir. 

Karara raptedilmiştir . 

Adliye vekaletine 
Celal Ef. 
Adana : Çınarlı mahalle- İskant adi suretile v~rilen ve tasfiye 
sinde Alasonya mübadil- kanununun · gösterdiği dereceyi geç
lerinden Kasrloğlu Salih meyen aT.azilerinin: meccanen tern-
ve Ar. liki H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

73/911 

74/912 

75/913 

76/914 

77/915 

78/ 916 

79/ 917 

80/918 

81/919 

82/820 

83/921 

84/922 

85/923 

86j924 

R7/925 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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hallesinde Berber Hafız 

Memet Ef. 
~1\.rtvin Tüccarlarmdan Ko
calbeyzade Rüstem Ef. 
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Milli ve vatan! hizmetlerine mukabil 
kendisine borçlanma suretile bir dük
kin verilmesi H. 
Evvelce Rusyadan getirdikleri emtia 
için talep edilen farkı riisumun affi 
istirhamına dair 

Artvin: Çoğitzade Ahmet EvveLce Rusyadan getirdikleri emtia 
Ef. için talep edilen farkı rüsumun affi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 
Artvin: Tüccardan Dişli

oğlu Reşat Ef. 
Evvelce Rusyadan getirdikleri emtia 
için talep edilen farkı rüsumnn affi 
istirhamrna dair 

Sahanca: Sıtma mücadele Çankn·ı sulh hukuk ma;hkemesince 
srhhat memuru Hüseyin hakkında verilen kararrn tetkikile 

Karara raptedilmiştir. 

Avni Ef. hukukunun muhafazası H. Adliye vekaletine 

İzmir hapishanesinde mev- Hakkında verilen mahkfımiyet kara-
kuf Menemen kazasının rrnrn tetkikile malıkumiyetinin wffi 
seyrek köyünden Hasan- istirhanıma dair Adliye vekaletine 
oğlu Mustafa 
İstanbul: Galat~ sa·bık !s- Hileli iflasların önüne geçilmesi ve 
tanbul .adliye müfettişi hukukunun muhafazası hakkında Encümended.ir. 
avukat Raktarlandafiloz 
Ef. 
Ayvalık: Uıınum balıkçılar 

narnma Reşat Ef. 
Eskişehir: Arifiye mahal
lesinde Tahav pazarmda 
bilanumaralı t.etkik memu
ru sabıkr Nebi Ef. · 
Urfa: Derğezenli ·mahalle
sinde Mollazıide Bekir 
Kamil Ef. 
Amasya : ŞanUar mahallesi 
arahacı Mehti ve ar. 

Başkale.: Beşinci hudut 
tabu:rıu hesap .. riıemuru ·va
bit Ef. 

En. irdağı : Sabık malike
me zabıt katibi Galip ' Ef. 

Develi: Ma(las köyü muh
tim Salih vıı ar. 

Ayvalık belediyesinin balı-kçılardan al-
makta olduğu ·resimlerin affi H. Encümendedir. 
Tasfiye kararının r efi ile iadei memu-
riyetine dair Encümendedir. 

Yedinde.ki zarar ve ziyan mazbatası 
esmaiırnm tesviyesi H. 

·499.7 numaralı arzuhalinin · ne mua
mele gördüğüne dair 

Vaktin ademi müsaadesindrn dolayı 

hekim· raporuna müsteniden tekaütlü-
.,ğünun icrasile memleket hastanesinde 
tedavisinin temini H. 

'Tasfiye kararının refi ile üidei·memu
. riyetine dair 

Ziraat bankasma olan bort;larrna mu
. kabH zahire alınması veyiı.hucb·orçla

rmm tecili H. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. vekaletine 

Encüınendedir. 

İkti:sat vekaletine 

Yenişahirde : Demirboğa · 5998 numaralı arzuhalinin-neticesinin 
karyesi muhtarı Hakkı bildir-ilmesi İl. Karara raptedilmiştir. 
Ef. 



Kayit 
No. 

88/926 

89/ 927 

90/ 928 

91/ 929 

92/ 930 

93/ 931 

94/ 932 

95/ 933 

96/ 934 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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!stanbul: 
yeti 

Tabaklar cemi- Yeni muamele vergisinin tatbilanda 
mağduriyetl cri iltjzam edilmekte oldu-
ğ·u H. 

Ankara: Polis müdüriyeti 'l'asfiye kararının refiııe dair _ 
lasmı adli kaleminde 116 
Memet E:fendi nezdinde 
Hasan Tahsin Ef. 
'l'alılisiye idaresinin fener 
işaret gemisinde Şileli Ali 
ve Ar. 

Tahlis iye 'idaresinden çıkarılan ıne

murlarm maruz kaldıkları muamele
nin gayrikanuni bir şekilde yapıldığı-
na dair 

Çodu: Camii atik mahal- Ziraat bankasından ·borç olarak talep 
lesinde İbrahim Kayaoğ- ettiği 200 liranın tesviyesinin temini-
lu Mustafa Ef. ne dair 
Akşelıir hapishanesinde Mahkumiyetlerinin affi H. 
Mustafa ve Ar. 
Ürküp: Belediye azasm
dan İsmail Ef ve Ar. 

Rumelifeneri ihtiyar he
yeti ve İshak ve Ar. 

Çanları: Şehir efendizade 
Hakkı Efendi kızı ~!Şehit 

.mülazim Ali Efendi ailesi 
Afife H. 

Belediye reisliğinin mesavii alıvalin

den ve Türkçe <ülmr yazar olmadığın
dan şikayet 
Köylerindeki üç sınıflı ilk mektebin 
·beş sınıfa iblağ.ilc n1Uallim kadrosu
nun tezyidine dair 
Katedilen şahit maaşının iadeten tah
sisi veya ikramiye verilmesi H. 

Arapkir: Sotik 
İbrahim 

muhtarı Jandarma ,bölük kumandam hakkm
da takibatı kanuııiye yapılmasma 

Muamelesi 

Maliye vekaletine 
Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Adliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir . 

dair Encümendedir. 
97/935 Hafik: Emre köyünden İs- Kazaları jandarma kumandam tara

rnailoğullarından Halil Ef. fından yapılan işkencenin tahkikine 
dair Dahiliye veldletine 

98/936 Kasaba : Çömlekçi mahal- Dairei icraca talep edilen borcunun 
lesinden Çorlunun Osman- müddeti münascbc tahsilinin t ehirinc 
oğlu Mustafa dair . Karara raptedilmiştir. 

99/937 !stanbul : !stikla.l caddesi 10 haziran 1930 tarihli mukaveleyc 
Kurtuluşhan No. 1 Selanik göre iadesi lazını gelen emval hakkmda 
mübadilerinden Hayret ve 1154 numaralı kanunun neşrinden mü-
ar. teessir olan mübadillcrin temenniyatr Dahiliye vekaletine 

100/ 93 İzmir : ·Bornuva Beyler Malul maaşı tahsis muam clcs.inin tes-
sokağı No. 31 haneele Ka- rii intacı haklanda M. M. vekaletine 
valalr Muratoğlu Memet 

101/939 Muğla : Hapisanesinde Me- Mahkümiyeti hakkındaki kararrn t et-
metoğlu Hasan kikile affi H. Adliye vekaletiııe 

102/940 Çarşamba : Sabrk İzmir 5574 numaralı arımhalinin nctiecsinin 
gümrük muhafaza memuru bildirilmesi hakkrnda Encüm_endediı·. 

H ayrettin--B. 
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103/941 Hükumet caddesinde No. 53 Ücretle istihdam edildiği müddeÜn 

104/942 

Hudcycle muhasebeciliğin
den mütekait Müsaitzade 
Celil B. 

tekaüt muamelesinde 
alınması hakkında 

1 

nazarı itibare 

Adana : ! stiklal mahalle- İskan suretile verilen on beş metrelik 
sinde Selanikli Haci Arif mahallin istirdat edilmemesi H. 
Ef. 

105/943 Saiın.beyli : Mülazimievvel Kfm köyünde mütegallibelik yapan 
Alırnet Nuri B. Halil Efendi hakkında takibatı kanu-

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

niye yapılması H. Encümendedir. 
106/944 Şam: Salihiye Şüheda nu- Şclıi t olan oğlundan tahsis edilecek 

rusalan mahallesinde mü- maaşm bir an evvel intacı halcinnda Karara raptedilmiştir. 
tekaidini askeriyeden mer-
hum !zzet Efendinin ·ailesi 
Fatma H. 

107/945 Kadıköy: Cevizlik Hasrr- Tekrar vazifeye alınmasına dair 
cıbaşı çıkmazı No. 10 Dr. 
Ziyaetttin B. 

108/946 Konya: Hükümet civarın- 1771 numaralı kanundan istifaeleleri-

Karara raptedilmiştir. 

da arzuhalci Emin Ef. oğ- nin temini ilc mcccanen iskanları H. Dahiliye vekaletine 
lu Esat Ef. 

109/947 

110/948 

Bursa: Lisesi fizik mual
limi Tevfik B. 

Denizli: Değirmenönü ma
hallesinde merhum tabur 
katibi Mustafa Felımi Ef. 
ailesi Makbule H. 

1\ilcbusluğu zamamuda -kendisine ve
rilmiş olan beş yüz liranın istirdadı 

muvafıkı madelet olmayacağma dair 
İzmirde iskan ettirilmesine dair 

11/949 !mroz: Ağrikya köyü aha- Köyleri yollarının evvelce tayin ve 
lisi tahsis ·edilen saha üzerinden yapılma-

!dare amirliğine 
Dahiliye vekaletine 

sma dair Enciiımendedir. 

112/950 İstanbul: Elkatip ham Ab- Orizdibak ve komitesi Lider ve heyeti 
bas Elkatip idaresi hakkında tahkikat İcrasına 

dair Karara raptedilmiştir. 

113/951 Adana: Buırhanzade Ke- Ziraat bankasma ve harice olan borç-
mal ve ar. larının tecili ve yemeklik namile to-

hum tevzi edilmesine dair Encümendedir. 

114/952 !stanbul: Tütün inhisarı lnhisar idaresi tüccar ardiyeleri kont
başmüdüriyeti tüccar ar- rol memurlarının terfibine dair 
diyeleri kontrol memtırları 

115/ 953 

narnma Çengelköyünde 
Kadri B. 
Çanakkale: 48 numaralı 

polis memuru ve GelibDlu 
hapishanesinde mevkuf 
Ahmetoğlu Murat 

JaJtclarma lnunandanı ve na.hiye mü
düı·ü haklannda tahkikat yapılmak 
üzere adliye ve bir mülkiye müfettişi 
izam edilmesi ve hukukunun vikaye
sine dair 

T.!. U. M. 

Dahiliye vekaletine 
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116/ 954 Samsun: Reşadiye mahal- İska.n ettirilmesine dair 
lesinde 364 mlmaralr ha-
nede Kozanlr Ali zevcesi 
Nuriye H . 

117/955 İmroz: Kasaba ahali sin- Hududu milli harieine çıkarılması 
den Tiredafilosoğlu Pa- haklundaki kararın refi ile ana va-

Muamelesi 

Eneümendedir. 

118/ 956 
nayot 
Karaman: İsmetpaşa soka
ğı No. 9 haneele Mustafa 
ve .Ar. 

tana gelmesine müsaade edilmesi H. Eneümendedir. 
İskaniarına tahsis edilen hanenin baş-
kalarına verilmek suretile mağdur 

edilmemeleri hakkmcla Dahiliye vekaletine 
119/ 957 Manyas : Mürüvvetler kö- Milll Mücadeledeki hidematma bina-

yü Hüseyinoğlu Hakı Ef. en terfihine dair Eneümendedir. 
120/ 958 Silifke: Camii kebir ma- İskan sureti le verilen emlak ve arazi 

hallesinde Kıbrıs muha- için veraset vergisi talep edilmemesi 
eirlerinden Memetoğ·lu ve üç sene vergiden muafiyetine ve 
Muallim Celal Ef. saireye dair Encümendedir. 

121/959 Develi: İdarei hususiye Tasfiye kararının refi ve Şurayi dev
tahsildarı sabıkı Cemal B. letteki evrak ile celp ve tetkiki ve ic-

122/ 960 

123/ 961 

124/962 

125/963 

İstanbul: Beşiktaş .has fu
run sokağı No. 5 düldean
da şekerci Tahir Usta 
Manisa: Tevfikiye mahal
lesinde paşalarm Memet 
ve Ar. 

Bayburt: Mollapaşa Mus
tafazade Tevfik B. 

Tekirdağ : Hayır cemiyeti 
heyeti idare r eisi Ali Riza 

rayi madelet huyurulması H. 
K azanç vergisi olarak tediye etmekte 
olduğu ıneblağa baki fazla zamının 

Dahiliye vekaletine 

affine dair Mali ye vekaletine 
Harikzedegandan bulunmaları dola
yısile emlaki milliyeden satın aldık
ları hanelerin meccan! tapu senetleri-
nin itası hakkında Dahiliye vekaletine 
Emlaki milliyeden aldıkları emvali 
gayr~meıılmlenin taıksitl erinin sureti 
tahsilinde vaki gayrikanuni muame-
lenin önüne geçilmesi H. Karara raptedil111iştir. 

İcarei müecccle' nam ilc Maliyece tah
silata kıyam edilen 6 362 liranrn tah-
sil edilmemesine dair Eneümendedir. 

126/964 İpsalan: İbdüğani malıal- Şehit kocasmdan tahsis ve i ta edil
lesinde Ahmetoğlu şehit mekte iken bilakarar kesilen maaşının 
Hasan zeveesi Emi"ne H. iadeten tahsis ve tesviyesi H. Karara raptedilmiştir. 

127/965 İzmir : .Ardiçalı hanmda Baroda n ilu·acı hakkında verilen ka-
No. 9 da sabık dava vekili rarm refi ile icrayi vekalet etmesi H. Karara raptedilmiştir. 

İlya Artidi Ef. 
128/966 Konya: Kadastro mahke- 21 teşrinisani 1931 tarihinden sonra 

me ve heyeti katibi Salim sebkeden müddeti hizmetinin tekaüt 
B. muamelesine ilavesi H. Encümendedir. 

129/967 İzmit: Velihoca mahalle- İskan edilmesine dair Dahiliye vekaletine 
sinde Vama muhacirlerin
den Ahmetoğlu Memet 
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130/968 Çarşamba: Kacil kariye- İtlaf edilen hayvanıarına mulıammen 

Muamelesi 

sinde Lazoğlu Hacı M·e- bedelierin ·bir an evvel itası H. Enciimendedir. 

131/969 

132/970 

133/971 

134/972 

135/973 

met ve ar. 
Billsa: Daire 32 hane 
169/2 İsmailoğlu Ali 
Niğde: Hapisleri namma 
Cafer Sadık 
Gazi Antep : İdare heyeti 
başkatibi Harndi B. 
İstanbul : Bayazıt Çukur
çeşme Balarıağa mahalle-
sinde Vidinli Tevfikbey so
kağmda No. 55 de Ali 
Şükrü ve ar. ? 
Babaeski : lVIüstantik Ni
~azi Bey nezdinde Yusuf-
elili Memet Bey kızı MÜ·· 

zeyyen H. 

Şehit olan oğlu birinci mülazİm Ya
şar Efendiden · maaş tahsisine dair 
Mahkümiyetlerinin affi H. 

Gaziantep maliyesinde va ki suiistima
latm tetkiki H . 
Tekaüt maaşlarmdan kazanç vergisi 
)<esilmemesi haklanda 

Yedindaki zarar, ziyan mazbatsı mu
kabili bir hane ita edilmesine dair 

136/974 Cleli·bolu: H apishanesi mev- Mahkfuniyetlerinin affi hakkında 
Imflarmdan Kenan Ef. 

137/975 H azo : D ara o·üzeli H aco D ara güzeli katil Haydar ve arkadaş-
zevcesi Şemse H . larının pençci adalete teslimile gas-

Encümendedir. 
Enciimendedir. 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

lı ed ilen haklannın alınınasma dair Encümeıi.dedir. 

138/ 976 Tavas : Dokum.a·cılar cemi- Japon m.alla rmm metnleketimize ucuz 
yeti nanuna Krzıl cabö li.ik ve fazla ithal edilmesi dal ayıs ile mil-
nahiye belediye r eisi F rvzi 
Ef. 

ll dokumacılann himayesi için Hükü-
metimizcc tcdbir ittihaz edilmesine 
dair ~l]ncümeudeuü. 

139/ 977 Bursa Gölcük karİyesi t era dairesince tahsil edilmek istenilen 
·Mustafa oğlu Himın ci ve cezayİ nakt1 hakkındaki mahkeme ka
kızr Ürnmi.ihan H . l' ~ll'Inın ·tetkikilc mağduriyettcn vika-

yeler i hakkmcla ALlliye Yekulctiııe . 
140/ 978 K örtün nalüyesi müdürü Haksız ola rak işten el çektirildiği tn-

Raci B. rihten vazifeye mübaşeret tarihine 
kadar ·olan maa~larnnn ita edilmesi 
hakkmda Encümendedir. 

141/ 979 Şiran Knymakııtm Zeyi İstiklal madalyasHe taltif edilmesi 
Ziya B. haklanda Encümendedir. 

142/ 980 Ünye: Küçükoğlu !bra- Eınlak.i milliyeelen taksitle satm al-
him ka.rrsr Ruhsar H. dığı h anenin taksit bedelinin teciliııe 

dair - Bncü.mendedir. 

143/ 981 İstanıbul: Galata Alaca- Milli mücadeledeki .hi dematma müka
mescit Fntnhnt S. No. 25 fnteıı ve malul olduğundan terfibinin 

. Ünyeli Memet Şahin Ef . temiııiııe dair M. M. vekilietine 
144/982 !staıı:bul: Çarşamba Fet- Mua.lliınliğe kabulüne da.irr Encümendedir. 

hi ye caddesi No. 17 hane-
de Ahmet Harndi B. 
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145/ 983 Denizli hapishanesinde Ha- Mahkfımiyet kararının affine dair 
cı Payan kazasının Ka-
ra Büyüklü Mustafaoğlu 

Osman Ef. 

146/ 984 Ankara: Ali Ağ·anın pan- Tasfiy~ kararının refine dair 
siyommda sa.bık Kilis müs-

147/ 985 

148/ 986 

tantıkı Kütahyanın Ge- · 
disli İsmail Hakkı Ef. 

Şavşat kasabasında mu
kim Yünlü pa'Şa kerimesi 
Lütfiye H. ve Ar-. 

Ankara: Çankırı caddesi 
Kömürcü Memet Efendi 
yamnda İzmir Tepecik 
mahallesinde Çakır S. N o. 
15 haneele Ferhatoğ·lu Be-
şir Ef. 

Yurtluk, ocaklık ve emHlki mazbuta 
maa'ş hesabma ait kanundan istifade
lerinin temini hakkında 

Evvelce iskan ve ta,hsis edilip bilaha
re çıkarıldığı hanenin tahsisine mü
saade huyurulması H. 

149/ 987 İstanbul: Kadıköy Çarhçı Gayrimübadil olduğundan Maliye ve
mahallesi Tekke S. Riza kaletince hukuku tasarrufiyelerinin 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Bütçe encümeııinde 

Encümendedir 

Paşa çeşmesi kar,şısı No. 1 tanınması H. P.ncümendedir 
sabık Kayseri mebusu 
Sait Bey zevcesi Sernı-

ha H. 
150/ 988 'farsus: Misakı milli rnek- Gayrikanuni açıkta kaldığı müddete 

tebi sabık muallimi Faik B. ait maa,şının verilmesine dair ~~ncümendedir 

151/ 989 İstanbul: Fener Ulalı Sa- Baroda n kaydinin silinmesi kanuni 
ray Alay S. N o. 4 han ed e olmadığ·ma dair evvelce verdiği 5557 
Aristidi Mihal.ides Ef. numaralı arzuhaline zeyil Karara raptedilmiştir. 

152/ 990 Gönen: Gebeçnar karyesi ICefaleti müteselsile ile tohumluk al
muhtarı Ahmet' Ef ve Ar. mak üzere bankadan para istikraz et-

153/ 991 

154/ 992 

lfi5/ 993 

156/994 

157/995 

Karamursal: Emin Ef. ve 
Ar. 

Batum: Çürüksu muhacir
lerinden Ordnda Dizdarza
de Süleyman Bey nezdin
de mukim Berizeoğlu Hü
seyin ibin Htmşit Ef. 

Samsun : Hapishanesi mah
kfımlarmdan Nazmi Ef. 
Ödemiş: Sabık Türkocağı 
sinema müteahhidi Mü
hendis Ahmet B. 

Cebeli:bereket : Varidat mü
dürü Musa B. 

melerinin teminine dair Rncü.rnendedir 

Karaınursal jandarma kumandanı 

ha.kkmda taki,batı kanuniye ifa edil-
mesine dair Adliye vekiUetine 
İskanmdan sarfı nazar edilmesi ve 
Ordnda ikamet etmesine müsaade 
edilmesi H. Encümendedir 

1\'[ahkfımiyetinin affi H. Encümendedir. 

Müteahhidi bulunup inşa ettirdiği si
nema hinasrndan matlubu olan mebla-
ğ·ın C. H. Fırkasınca tesviyesine dair Encümendedir. 

5239 numaralı arzuhaline zeyildir. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

158/996 

159/997 

160/998 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

!stanbul: Beylerbeyi Ab
dullahağa Nevnihai sokağı 
No. 40, 42 hanede Halit 
Ef. 

Çanakkale: Polis memuru 
Gelibo1u hapishanesinde 
Ahmetoğlu Murat Ef. 
Konya: Sultaniye Rakka 
köyü muhtarı Alişan Ef. 

- 234 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Tcdrisata başlandığı esnada 27 nci 
:i lk mektebin tamiratma ibaşlanmak 

suretile kapanan rnektobin açılmasma 
ve zamamu kıymetini takdir etmeyen 
ihma1karın tecziyesine dair Encümendedir. 
Jandarma yüzbaşısı ve nalliye müdü-
rünün sui istimalatmın müfettiş iza-
mile tetkikine dair Dahiliye vekaletine 
Borçlanma kanununa tevfikan zürraa 
tevzi edilmekte olan arazi hakkında 

ve ar. vilayet meclisinin verdiği kararm in-
:fazına dair Encümendedir. 

161/999 Aydın: Şahnalı köyünde MalıkUmiyetinin affi H. Encümendedir. 
Hacı İsmailoğlu Kamil Ef. 

162/1000 İzmir: Karşiyaka Bahriye İskan ettirilmesine dair Dahiliye vekaletine 
mahallesi Yeni sokak No. 
10 hanede İbrahim B. ke-
rimesi Fikriye H. 

163/1001 İnebolu: Abana nahiyesi 
ihtiyar heyeti muhtar Nuri 

146/1002 
Ef. ve ar. 

Ankara: Bentderesi Ulucak 
mahallesinde biHi No. lu 
hanede sabık polis memur
larİndan Kadir Ef. 

Kariyelerinin Adliyeye ait muamela
tm kurbiyeti müna.c;ebetile İnebolu 
mahkemesine tabi tutulmasma dair Adiiye vekaletine 

Malul olduğundan derece üzerinden 
maaş tahsis edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

165/1003 Mersin : Malatya Sabık 5062 humaralı arzuhaline zeyldir. Karara raptedilmiştir. 

166/1004 

167/1005 

168/1006 

169/1008 

170/ 1009 

serkomiseri Nazmi B. 
Sürmene : mahkemesi ka
tiplerinden Gümülcinoli 
Hacı Hafız Hüseyin Ef. 
mahdumu Memet Faik Ef. 

!stanbul : Şişli Osmanbey 
Turan apartımanında No. 
6 da Raci Eminzade Mus
tafa B. 

3 : Muhabere alayı kuman
dam ve erkanıharp kay
makamı Zekai B. 
Gelibolu : Belediye reisi 
Ali Sami B. ve ar. 

Çarşamba : Sürmenenin 
Gölonsa kariyesinden Sa
tıroğulla:rrndan Hacı Mus
tafaoğlu Memet Ağa 

Yunan NükU.meti tarafmdan işgal edi
len mallarımn devairi aidesince tah
sil edilmiş olan bedelinin tesviyesi 
hakkmda 

1 
vaki müracaatin hala in taç 

edilmediği hakkında -Encümendedir. 

Odesada sattrw emvali ticariyesinden 
elyevm matlubu olan 29 000 rublenip 
temini tesviyesine dair Hariciye vekaletine 

Nasbımn tashillile kaymakanılığa t er-
fii hakkında Encünıendeair. 

Felaketzede çiftçilere tevzi edilmek 
üzere İktısat vekaletince miktarı ma-
lum tohumluğun süratle teminine dair Encütnendedir. 

Düşman taratmdan yakılan hanesine 
·mukabil bir hanenin Çarşarr!badan 

ver.ilmesirre dair Dahiliye vekaletine 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

L35 

Arzuhal bulasası 

: 71,'1010 Trabzon: Gümrük başmü- Tekaüt olduğundan kanuııen müsta-
dürlüğüxıden mütekait hak olduğu ikramiyenin bir an evvel 

Muamelesi 

Nazmi B. tesviyesine dair Encümendedir. 
112/ 1011 Bandırma: Moloz maJıal· Müddeti hizmeti 25 seneyi mütecaviz 

lesinde sabık Manyaz na- olduğundan tekaüt maaşı tahsis edii-
hiyesi tapu memuru Ali mesi H. Encümendedir. 
Riza Ef. 

173/ 1012 Afyon Karahisar: Zaviye ı 771 numaralı kanun mucibince mec
suları mahallesinde mukim canen verilen emlak ve arazi için ve-
Grebene muhacirlerinden raset vergisi talep edilmemesi H. Encümendedir. 
Osmanoğlu Beytull ah Ef. 
ve Ar. 

174;ıoı3 Antalya: Diştabibi !smail ı076 numar.alı hnunun muvakkat 
Muhlis B. maddesinin B fıkrasın,m 128 numaralı 

t efsiri mucibince mülazim rütbesile 
staja gönderilmesi H. Encümendedir. 

175/ 1014 Adana: teadiye mahalle- Malfılin kanunutıclan istifadesile de-
sinde No. 27 hanede teka- rece üzerinden maaş tahsis edil-
üt binbaşı İsmail Hakkı Ef. mesi H. Encümendedir. 

176/ 1015 Terme: Geleydi kariyesin
den Şerefoğlu Memet Ef. 
ve Ar. 

177/ 1016 !ne bolu: Malulini askeri
yeden Emir . Ahmetoğlu 
Emrullah Ef. ve Ar. 

ı 78/ 1017 Gazi Antep: Tarlai cedit 
mahallesinde mütekait 
Ahmetoğlu merhum Me
met zevcesi Zekiye H. 

180jıOı9 Ankara : Bozkurt mahalle-

Zabıtai sıb,hiyei hayvaniye kanunu 
mucibince ithal edilen hayvanlarmill 
bedellerinin bir an evvel tesviyesine 
dair Encümendedir. 
Malulini askeriyeye verilen 200 lira-
lık ikraıniyenin kendilerine nakten 
itasma dair Encümendedir. 
Vefat eden zevcinden eytam nıaaşı 
tahsis edilmesi H. K~rara raptedilmiştir. 

39 sene hidematına mukabil tekaüt 
si Orta sokak No. 5 hanede maaşı tahsis edilmesi ve buna imkanı 
muvakkaten muki.m Afyon kanu.ni: olmadığı takdirde ikramiye ile 
Karahisar sabık noteri Ne-- taltif edilmesine dair Karara rapte d:lmiştir. 

cibefendizade ~1\tıf B. 
181/1020 İstanbul: Kadıköy Kızıl- Yanbş olarak tahsis edilen tekaüt ma

top:l,'ak Tı.ığlacı mahallesi ıı . ının tashihi ile küzeştelerinin iadesi-
Bağdat caddesi No. 157 ne dair Karara raptedilmiştir·. 

haneele mütekait jandar-
ma yüzbaşısı Salih Ahmet 
B. 

182/ 1021 Zonguldak: Kozlu malıal- Tapu senetlerile sahip olduğu tarla-
lesinde Domuziniuel · Güre- lara vaki müdahalenin menine dair ·Encümendedir. 
leli Güroğullarından 

183/1022 Manisa: Yarhasanlar ma- Borcunu tediye etmediğinden müzcı,ye
hallesinde Kızılcwğlu Mus- deye çıkarılan hanesinin bir müddet 
t::ı.fa Ef. ,n t ılmamasına dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal huHtsası 

184/1023 Mersin: Camiişerif .mahal- Malıkum olan oğlunun ınahkfımiyet 

Muamelesi 

lesinde No. 27 hanede Me- cezasının affi H. Encüınendedir 

met ıusta Ali Zevcesi Ay-
şe H. 

185/1024 Ankara: Hapishanesinde AnJcaı-a İstikliU mahkemesince hak
mülga Ankara İsti.kla1 kmda verilımiş olan lıükmün yeniden 
mahkemesi mahkfımların- Meclisi Ali Adliye encümenince tetkik 
dan K-enan Ef. v-e bir kararı adliye raptı H. Adliye veka.letine 

186/1025 Tokat : Nafra başkatibi Tekaüt kanununun idarei hususiyeler-
Şükrü Ef. ve ar. den maaş alan memurlara da teşmili 

esbabmm İstikmali H. Karara raptedilmiştir. 

187/1026 Urfa Mahpusları narnma lslahı nefis ettiklerinden bakıyei 

Halil Ef. n-uüddeti cezaiyelerinin affi H. Lncümendedir 

188/1027 Mahmudiye :köyü ihtiyar Arzuhal encümeninin 29-IV-1929 ta-
heyeti tsrnail Hakkı Ef. ve rih ve 552 numaralı kararmm .heyeti 
Ar. umumiyece bir karara raptedilmesi-

ne dair Karara raptedilmiştir. 

189/ 1028 Trah:wn: Şöfor cemiyet i 112 numaralı kanuna tevfikan ikra-
umumi katibi mütekait miye itası :hakkmda Devlet şiirasınca 
bin'bwşı Muhittin B. verilen ref kararnun tetkikine dair Bncüıınendedir. 

190/ 1030 Tokat: Encümeni daimi Maaşı hakkında Heyeti Vekilece itti-
başkatiıbi Mahir B. haz olunan kararın tefsirine dair 

ll -VI - 1931 tarihli arzuhaline bir 
an evvel karar verilmesi H. Encümendedir. 

191/1031 Zafranbolu: Kapalı kö- Bakıyei müddeti cezaiyesinin Merzi-
yünden Söyleme~oğlu Os- :flon hapishanesinde ik,maline dair Encümendedir. 

192/ 1032 
man Ef. 
Olusun : Karahasan köyü 
ahalisinden Bekiroğlu Mus
tafa N aim Ef. 

Elyevm herhayat on dört çocuk ba
bası olduğundan Meclisi Alice kendi
sine yardım edilmesi H. 

· 193/ J 033 İstanbul : Suadiye Şaşkın Ali karar heyetinin müddeti kazaiye
·bakkalda No. 323 Jıanede sinin hitamında İcraatı vakıasma 

5 inci redif müfettişliğin- me•bni tanzim ettiği raporun mevkii 
den Ferik Osman Rifat muameleye vazı ile tenfizi alıkarnı 

Encümendedir. 

Pş. esbabınm istikmaline dair EncÜımendedir. 

194/ 1034 Ereğli: Karadeniz ha·pis- Bakıyei müddeti cezaiyesinin affi H. EncÜımendedir. 

hanesi mahkumlarmdan 
İzmırli Hüseyin Bey oğlu 
Selami Ef. 

195/1035 Gebze : M. Emin Ef. 

196/1036 Ankara: Şifa H. 
197/1037 Bolu: Hüseyin Ef. 
198/1038 İstanbul: Faik Ef. 

Gebze hukuk mahkemesinin hakkında 
verdiği yolsuz karardan şikayet 

Tekrar muallimliğe alınması II. 
İadei memuriyeti hakkında 
~Ievkuf maaşlarının itası hakkında 

Adiiye veka.letine 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir 
M. M. vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası 

199/ 1039 Kayseri: Zeynep H. ve ar. Şark hadisesi dolayrsile ikamete me
mur edildikleri Kayseride kendilerine 
verilmiş olan dillanların borçlanma 
kanununa tevfikan kendilerine veril
mesine dair 

200/ 1040 Karaman: Mustafa Ef. 

201/1041 İstanbul: Naşit Ef. 

Bakıyei müddeti 
hakkında 

cezaiyelerinin affi 

Kendilerine tahsis edilmiş olan apartr
man bu kere sahibi evveline verilmek
te ve bunun da evraln naktiye üzerin
den verilmekte olduğundan rayici üze
rinden tesviyei matliibu istirhamına 

Muamelesi 

Dahiliye vekilietine 

Encümendedir 

dair Encümendedir 
203/1043 Konya: lVİustafa Ef. 

203/1044 
204/1045· 
205/1046 

206/1047 

İstanbul: Galip Kemali B. 
Ankara: Nail Ef. 
İstanbul: Ali Ekrem B. 

Samsun: Şükrü Emin B. 

207/1048 İstanrbul: M. Rüştü B. 

208/ 1049 Ankara: Hikmet B. 

209/1050 İstanbul: Nuri Ef. 

210/1051 Ankara: Esaın H. 

Kuvayi milliyede istihlasr vatan için 
çalıştığından emsali veçlıile taltifi H. Adliye vekaletine 

Tasfiye kararınnı refi H . 
Tekaüt maaşr tahsisi H. 
Tekaüt maaşmm harem kanunu ve 
Darülfünun eminliğinin tensibine gö
re takdir ve tashihi H. 

Kapatılan Millet ınekteplerinin açıl

ması H. 
Tevliyet vakfmın refine dair verilen 
kara.rm refile tekrar iadesi ve müseb-

Karara ra.ptedilmiştir. 

Encümendeüir 

Maarif vekaletine 

Encümendedir. 

biplerinden ta.zminat alınması H . Encümendedir. 

Vilayetçe haıkkında ittihaz olunan ka-
rarın kaldn·rlmasr H. Encüınendedir . 
.Ali karar heyetinin hakkında vermiş 
olduğu kararın hilafr uSLlıl Dlduğun-

dan Arzuhal encümenince tetkikile bir 
kar::ır· ittihazma dair 

Şayian mutasarrıf olduğu 87 numa
ralı hanedeki hissesi nin hilafr kanun 
eınvali ınetruke addile hakkının ziya
ma meydan verilmemesi H. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

211/1052 Kayseri: İlyas Ef. Harcırahının bir an evvel verilmesine 
dair Encüınendedir. 

212/1053 İstanbul: Abdülvahit Ef. Gümrük resminden istisna edilmiş o-
ve ar. lan araşit yağ·larrnın resme ta·bi tutmJ-

mamasına dair İktısat vekilietine 
213/1054 Adana: Zeki Ef. ve ar. İskan ettirilmeleri veya meınleketleri-

. ne sevklerine dair Karara raptedilmiştir . 

214 /1055 Koçhisar: Yusuf Ef. ve Ziraat bankasma olan borçlarının te-
ar. cili H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

215/1056 Diyarbekir: ıvı:. Halil B. Suretleri mürsel vesaik ehliyet ve li
yakati için bir hüccet olacağından de
vam eden mağduriyetine nihayet ve-

216/1057 İzmir: Cemal Ef. 

217/1058 Urfa: Vefik Ef. 

218/1059 Dinar: Şevki Ef. 

219/1060 -Gcvar: Fihi Ef. 

220/1061 Ankara: M. Fikret Ef. 

221/1062 Sarıkamış: Bahaettin Ef. 

222/1063 İstanbul : Nihat B. 

223/1064 Kilis: Re miye H. 

224/1065 Tosya : Kargı n ahiyesi muh-
tar Osman Ef. ve ar. 

225/1066 Ayvacık: Zeki Ef. 

226/1067 Ankara: Nazım Ef. 
ar. 

227/1068 Adapazarı: Osman Ef. ve 
ar. 

228/ 1069 Trabzon: N azmi Ef. 

229/ 1070 Gazi Antep: Hüseyin Ef. 
ve Ar. 

rilmesi H. Karara raptedilmişti!" 

Yedi seneden beri vazifesini ifa etme-
yen memurlarm bir Maliye müfettiŞi 

tarafından isticvabile yapılacak tahki-
kat evrakının mcrciine verilmesi H. Encümendedir. 

Emlaki mazbuta, yurtluk ve ocaklık 

maaşmdan bakiye kalan matlubun mu-
kabili arazi verilmesi H. Eıncümendedir. 

Mahkemece verilen beş ay ınahklımi-
yct kararının mcmuriyetinin müktc-
scp hukukuna halel getirmeyeceğin-

den maaşlarının kanun mucibince itası 
hakkında Erreümendedir. 

Tasfiye kararı Devlet şurasrnca r ef 
edildiğinden tekrar vazifeye almması 
hakkında ' 
Tasfiye kararrum refinc dair. 

Şark demiryolları Erzurum işletme 
idaresine verdiği kereste bedelinin bir 
an evvel itası H. 
Tasfiye kararının refine dair 

Maarif vekaleti inzibat komisyonunca 
verilen kararın tetlükile hakkmda 
adil biı· karar verilmesine dair 
Nalıiyelcrinde ilga edilen tapu ve ver
gi meınurluklamun iadesi hakkında 

Ali karar heyetince hakkında veril
miş olan kararın . tetkikine dair 
Tasfiye kararının re:fine dair 

Gizli faizcilerin faaliyetlerinin meni 
ve bu suretle yapılacak olan tapu se
netleri ndcn ipoteğin kaldırılması H. • 

Rüsumat umtfm müdürlüğünce hide
matr fevkaladesine bina.en mu.ktazi 
ikramiyenin itasına dair 

Dahiliye vekaletine 
Karara raptedilmiştir. 

E111cümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiş6r. 
Karara ra:ptedilmiştir. 

Maliye vekaletinP 

Encümend.edir. 

HükCFmet ve maliyece kendilerine veril
miş olan haneye hakkı temellük bah
şetmeyeceğinden dolayı uhdelerinden 
nezedilmekte olduğu H. Dahiliye vekaletuıe 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 
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230/ 1071 Adana: Sabri Ef. Nalliyeleri sulh mahkemesinin altı ay 
Çatal zeytin ve altı ay Abana nahi
yelerinde icı·ayi muamele etmesi hak
kmda verilen emrin muvafıkı masla-

Muamelesi 

hat olmayacağı H. Adiiye vekaJet ine 
231/ 1072 Eskipazar: Yusuf Ziya Ef. Şimendifer hattı müteahhidi matlup-

larnun tahsil eelilmesinin temini H. Karara raptedilıniştir. 
232/1073 Ankara: M. Cemil Ef. Verilen harcırahtan istirdadf talep 

edilen meblağm istirdat edilme-

233/ 1074 İstanbul : Suat Ef. ve Ar. 

234/ 1075 İstanıbul: EI:abibe H. 

235/ 1076 İstarrbul: CeHUettin Ef. 
236/1077 Çorum : Haşim Ef. 

237/ 1079 Erzurum: Şahin Ef. 
238/ 1080 Ödemiş: M em et Ef. 

239/1081 Konya: Nihat Ef. 

240/1082 Kayseri: İibrahim Ef. 

ınesi H. 
Yedi senelik idadi mezunlarrnm a1i 
mekteplere ka:bulü H. 
İskanları iQiıı tahsis ülunan haneleri 
hakkında Devlet şfırasrnca haksız ola-
rak Pakize Hanım lehine verilen ka-
rarm yeniden tetkikile hukukunun 
muhafazası H. 
Tekaütlüğünün refi H . 
Memurini claimii devletten olupta vak
tile aidatla ınüstahclem ikenmaa.ş tah-
sis edilmiş olan .muvazzaf memurlarm 
dahi aidatlı bulundukları zamamu 
tekaüt müddetine mahsup edilmesine 
dair 
Tekaütlüğünün refine dair 
Katil maddesinden dolayı verilen hü
kiimde hatayi adli bulunduğundan ev
rakmm celp ve tetkiki H. 
E yyamr tadiliyede de maktu ders üc
reti verilmesi hakkında bir karar itti-
hazma dair 
İskan suretile kendisine bir dükkan 

Karara raptedilmiştir. 

Maarif vekilietine 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Encüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

tahsis edilmesi hakkmda Dahiliye vekaletine 

241/1083 İınir : Hatice H. Merhum zevcinden eytamrna tahsis 
edilen maaşmm haddi la.yikma ibiağı 
H. Karara raptedilmiştir. 

242/1084 Çankırı: Abdülkadir Ef. Maarif veka.letincc tekrar vazifeye a
lınması H. Karara raptedilmiştir. 

243/1085 Kayseri: Reşit Ef. Yeni tekaüt kanununa nazaran maaş 
tahsis edi lmesi H. Encümendedir. 

244/1086 Ankara: l\1. Cemal Ef. Buı·sada iskanı H . Elllcümendedir. 

245/1087 Çankırı: Memet Ef. MahJcümiyetinin affi H. Encümendedir. 
246/1088 Terme: Mustafa Ef. ve ar. Malıkurniyet eczalarının affi H. Encümendedir. 
247/1089 İstanbul: Necati Ef. Açıkta kaldığı müddcte ait müterakiın 

maaşlarınm itası H . Em.cümendedir. 
248/1090 İstanbul: Osman Nuri Ef. Yeni tekaüt kanunu mucibince teka-

. üde sevkİ istirhamma dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

249/1091 

250/1092 
251/1093 

232/1049 

253/1095 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ayvalık: Fatma H. 

Feke: Kamil Ef. 
Kayseri: Artin E. 

Ankara: Kenan B. 

Kayseri: Fa tma H. 

254/1096 Fatsa: Necip Ef. 

255/1098 Tokat: Ömer Ef. 

256/1099 Gemlik: Makbul e H. 

257/1100 İzmir: Celal Ef. 

258/1101 Gelibolu: İsmail Ef. 

259/1102 Ankara: Haşim Ef. 

260/1103 Urfa: Halil Ef. 
261/1104 Ankara: Kazım Ef. 

262/1105 Ankara: AE Rıza Ef. 
ve ar. 

263/ 1106 Trabı?on: Bahri Ef. 

-240-

Arzuhal huliisası 

Eytam maaşı tahsis muamelesinin bir 
an evvel intacı H. 
'l'ekrar muallimliğe alınması H. 
!crayi tababet etmesi için imtihanı
mn icrasnıa müsaade edilmesi H. 
Yemenden Ankaraya kadar avdet har
cırahı verilmesine dair 
1 - VII - 1931 tarih ve 645 numaralı 
arzuhal inin biran evvel net icelcndiril-
mesi H. 
26 - V - 1931 tarih ve 25!3 numara lı 
arzuhalinin biran evvel neticelendiril-

Muamelesi 

Dahiliye vekiiletine 
Karara raptedilmiştir. 

E:ncümendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

Bütçe eııcümenindc 

mesi H. Dahiliye vekaletine 
Metrfık emlakten kendisine satılarak 

tapuya raptedilmemiş olan erolakin 
ınuamelei teffiziyesi ref suretile mağ-
dur edilmekte olduğuna dair Encümendedir. 
Bir senedir kendisine tahsis ve ikamet 
etmekte olduğu hanesi bit· diğerine ve-
rilmekte olduğundan hukukunun mu-
hafazası H. Dahiliye vekiiletine 
~1alıkumiyeti dalayısile tahsis edilen 
tekaüt maaşrnm katedilmesi H. Encümendedir 
Yedi buçuk sene mahkı1miycti hak-
kmda verilen kararnı tetkikile mağdu-
r-iycttcn vikayesi H . Aclliye ve1dlJetiııc 

Adliyc vckaletince müstantildiğc ta-
yini H. 

Bakiyei müddeti ceza'iycsinin affi H. 
Belediye ve a kerl mcktep hayatmda 
gc<;;en ınüddctin müddeti hizmetine 
mahsubu istirhamma dair 
Terfi zamlarrnnı itası ll. 

Açık maaşı havalesinin sürati vusulü 
hususunun icap edenlere tebliğ· buyu-

Encümendedir 

E ncümennedir 

Encümendedir 
Karara raptedilmiştir. 

rulması istirhamrna dair Encüıroendedir. 

264/ 1107 Ankara: Seyfettin Ef. Ağnamr rnektumeden müstahak ol- . 
' duğu ikramiyesi verilmernekte oldu-

ğu ciJıetle tesviyei ikraıniyesine dair Maliye vekiil etiııc 

265/ 1108 Aydın: Raşit Ef. Evvelee vermiş olduğu istida muame-
lesinin ne muamele gördüğü H. · Karara rapteclilmiştir. 

266/1109 Gazi Antep: Abdullah Ef. Beşinci derece üzerinden maliyece İc-
ra edilen tekaütlük mağduriyetiııi 

ıııucip olduğuna dair Enciiı.nendcdir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

267 ;'1110 Antalya: Muzaffer Ef. 

268/ 1111 İstanbul: M. Musa B. 

269/ 1112 !stanbul: Nazım Ef. 
270/ 1113 Eskişehir: Hasan Ef. 

271/ 1114 İstanbul: Riza Hidayet B. 

272/ 1115. Gazi Antep: M:. Talat B. 
273/ 1116 Zonguld ak : M:emet Çavuş 

274/1117 Kayseri: Şükrü Ef. 

275/1118 Ankara: Albcr Bırru Ef. 
276/1119 Edirne: Yekta B. 
277/ 1120 Ankara: Kemalettin B. 
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Arzuhal hulasasr 

Bir müddet avukatlıkla iştigal etmesi 
seıbebile memuriyet hakkı iskat edil
diği hakkmda vaki müracaatinin Ad-
liye vekilietince verilen cevap muva
fikı kanun ıolmadığı H. 

' Telrrar imtihana sevkile ihtisaslarma 
S1hhat vekilietince tasdiki H. 
Açık maaşhtrmm tesviyesi H. 
Tahrjr görmemiş ·olan kazaları arazi
sinin tahrir ve mesa.ha ettirilmesi H . 
Haylıeli ada deniz lisesi tal ebesinden 
oğlu hakkında verilen i.hraç kararı 
diYam harpçe ademi mesul:iyet kara-
rına taJıvil edilmişken Erkani har-
biyece 4 sene askerliğe mahkum 
ve zabitlik haklarmdan mahrum edii-
diğine dair 
Baroya kabulü H. 
Evvelce teffiz edilen arazide fazla lık 
olduğundan ,bedeli misl:ile uhdesü1e 

Muamelesi 

Encümendedir. 

~ncüınendedir . 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekilietiıle 

Encümendedir. 
Encüınendedir. 

teffiz edilmesi H. Encümencledir. 
Tasfiye kararının refi ile vazife clola
yısile malul olduğundan maaş tahsis 
edilmesi H. 
Tasfiye kararmm refi H . 
Tekaütfüğfuıün refi H . 
Hukuku müktcsebesinin atiyen ihlali
ne meydan verilmemesi için 1455 11U-

ınaralr kanunda 13 sene evvel Başku.-

ınandan vekili emrile ihdas edilmiş 
olan vaziyetinin Meclisi .Alice tetkiki 

Enıcüınendedir. 

Karara raptedilmiştir: 

Karara raptedilmiştir. 

H . Encümendedir 
278/1121 Ankara: Recep Salih E f. Arzuhal encümenince hakkmda itti

haz olunan 78 inci kal)ara itiraz Encümendedir 

279/1122 A. Turgut B. 

280/1123 Kala.ycık: Kavurfalı kar
yesi İhtiyar heyeti 

Müteveffa zevcinden eytamına tahsis 
olunan maaşm tezyidi H. Encüınendedir 

Köylerinin emHik ve arazisini -.ı. temel-
lük ctmE'k isteyen Saim B. veresesile 
muhtelifünfih ·olan davalarınm başka 
bir mahkemeye nakli H . En{JÜmencledir. 

2tl l / 1124 İstanbul: l\1. Alaettin B. ladei ıneınuriyet ve müterakim maaş-
larının verilmesi H. Enciimencledir. 

282/1125 İstanbul : Ferik P ertev Pş. 1683 numaralı tekaüt kanununun 15 

283/1126 Kayseı·i: Emine H. 
284/ 1127 Ankara: Reşit Ef. 

inci maddesine tevfikan harp kıdemi 
zammından istifade etmesi H. 
Memleketine sevki H. 
Tokaüt maaşı tahsisi H. 

Karara raptedilmiştir. 

Enciimencledir. 
Karara raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

285/1128 Ankara : Leman II. 

246/ 1129 Diyaı,bekir: Emine H. 

287/ 1130 Ayancık: İsmail Ef. 

288/ 1131 Ankara : H. Rüştü Ef. 

289/1132 Gebze: Memet Ef. 

Arzuhal hulasası 

Müteveffa kocasından müntekil mu~ 
hallefatın temin ve tesviyesi H. 
Gayrikanuni olarak aziedilen zevcinin 
iadei memuriyeti ile müddeiumumi 
hakkında taki-bat İcrasına dair 
Hükumet tarafından verilen emlak ve 
arazinin ·başkalarına satılınaması H. 
Pabrikasıni gayrikanuni olarak sa
tan i.cra dairesinden ve mahkemeden 
şikayet 

Hukuk hakiminden şi~ayet 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Adliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Adiiye vekaletine 

290/ 1133 İzmir: N azmi Ef. ve Ar. Açık maaşlarma ait havalenameleri
nin tesrii ve temini H. 

291/ 1134 Ankara: M. Salim Ef. 

292/ 1135 İzmir: Memet Ef. 

293/ 1136 Uşak: Halime H. 

294/ 1137 Kalecik: Ömer Çavuş 

295/ 1138 Bodrum: Kemal Ef. 

296/ 1139 Mersin: M. Vasıf B. 
297/1140 Gelibolu: Cemal Ef. 

298/1141 İstanbul: Salim Ef. 

299/1142 İstanbul: Nedim Ef. 

Polisçe alman 4364 lirasmm veril
mesi H. 
Hakkında verilen malıkurniyet kara
rmda vaki hatayi adlinin tetkikine 
dair 
Şüheda ailelerine tevzi edilmekte olan 
ikramiyeclen istifaele ettirilmesi H. 
Kendilerille tahsis olunan şehit ma-
aşı cüzdan ve senedi resminin zayi 
olduğundan yenisinin itasile maaşla-

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adliye vekaletine 

Encüımendedir. 

rının tesviyesi H. M. M. vekaletine 
Sünger sayeli için vazedilen resmin 
hiHifı kanun olduğundan kaldrrılma- Karara raptedilmiştir. 
SI H. 
Tasfiye kararının refi H. Encümendedir. 
Emlaki milliyece mahkemeden aldığı 
ilam hükmünün infazile matlubunun 
verilmesi H. 
Tasfiye kararı Devlet şılrasmca refe
dildiğinden bir an evvel vazifeye 

Encümendedir. 

alrnması istirhamma dair Karara raptedilmiştir. _ 
Otuz seneye yakın hidematı Devlette 
vazife ifa ederek tekaüde sevkedildi-
ğinden ikramiye itası H. Encümendedir. 

300/1143 Kastamonu: İbrahim Ef. İskanma tahsis olunan hanenin tapu 

301/1144 Feke : Kamil Ef. 
302/1145 Dinar: Osman Ef. 

303/1146 Tokat: Şerafettİn Ef. 
ar. 

senedinin itası H. 

Tasfiye kararrnm refi H. 
Traktör ve mevaddı riıüştcileden be
yanname vermek suretile tazminat 
alanlar gibi kendisine de tazminat 
verilmesi H. 

ve Borçlanma suretile takdir olunan kıy
metler fahiş olduğundan haddi layı
lana tenzil i hakknıda 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit 
No . . 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

304/1147 Tokat : Dilaver Ef. 
305/1148 Eskipazar: Ziya Ef. 

306/1149 Akdağmadeni: Ma1ımut 

Ef. 

307/1150 Muğla: Hasan Ef. 

308/1151 Antalya: Memet Ef. 

309/1152 İstanbul: Rahffii Ef. 

310/1153 Kayseri: Emin Ef. 

- 2.t3 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

MalıkUmiyetinin affi H . Karara raptedilmiştir. 
1 - II - 1931 tarih ve 1072 numaralı 
arzuhalinin ne muamele gördüğü H. Karara raptedilmiştir. 
Müddeiumumi ve refikası hakkında 

kanuni takibat yapılmak için Adliye 
vekaletince tahkikat yapılmak üzere 
bir müfettiş gönderilmesine dair Adiiye vekaletine 
MalıkUrniyet kararının tetkikile ma-
sumiyeti tebeyyün ettirilmesi H. Adliye vekaletine 

Malıkurniyet kararının tetkikile ma-
sumiyeti tebeyyün ettirilmesi H. Adiiye vekaletine 
l\1iralaylık nasbillln 29 ve 28 yıllk ola-
rak taslıilıi için bir karar ittilıazr is-
tirlıamma dair Karara raptedilmiştir. 

Mukalıili gösterilmeden ve bedeli ve-
rilmeden haneleri yıktırrlmakta oldu-
ğundan icrayi madelet istirhamrna 
dair Maliye vekaletine 

311/ 1154 Kastamonu: A. Hamdi Ef. Sinini sabıkadan hazineden olan mat-
ve ar. luplarnun tesviycsile Müftü Efendi

nin emra7.I akliye mntahassısına mua-
yenesi H. Encümendedir. 

312/1155 İstanbul : Cevdet Ef. Alıvali sıhhiyeş:i askerliğin pek faal 
··lmayan sahalarmda çalışmasına mü
sait olduğundan tekaüdiycsinin rütbe 
maaşma irtikasile münasip malu:ller· 
de istihdamına dair Encümendedir. 

313/1156 İstanbul: Nihat B. Tasfiye kararının refi H. Karara raptedilmiştir. 

314/1157 Mersin: Ali Safa Ef. ve ar. Bütün memleket için ayrılan kanum:ı 
evvel kontenjanlarmuan Mersini malı-

rum edilmemesi H. İktısat vekaletine 
316/1158 Gl'rze: Ahmet Ef. Traktör taz.minatmdan mahrum bıra-

kılmaması H. Encümendedir. 

'l.l5/1159 İnebolu : Kamil Ef. Avukatlık kanununun 12 nci maddr.-
sinin Adiiye hidematmda bulunanla-
rm . um\].muna şamil olması hakkında 
Arzuhal encümeninde mevcut arzu-
halinin tesrii intacı H. 

317/1160 Boğaıliyan: Şl'rif Ef. n' \ Ld larının lıa<'"0n ilmemesi 1-! 

318/ 1161 

319/1162 
~20/1163 

ı:ır. 

Burhaniye: İbrahim Ef. 

İstanbul : Cemal Ef. ve ar. 
İstanbul: Abdullah CrvclPt 

'F.f. 

Lıluliyet maaşı ita.:ıı H. 

Maaşlarının arttırılması H. 
Mcktep ve menfada geçen müddetin 
inzimam ilc müddet.i hizmeti 31 sene 7 
aya baliğ olduğungan Q miiddcte göre . 
t.l'kaütlüğünün ierası H. 

Adliye vekaletine 

Maliye vekftletine 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

. .... 
' ı 1 ~.i- · . 

Encümendedir. 



Kaylt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

321/1164 Ankara: Hüsnü Ef. 

322/ 1165 Bursa: Mustafa Ef. 

323/1166 Sanısun : Alber Baruh Ef. 

324/ 1167 Ankara: Derviş Ef. 

325/1169 İstanbul: M. Ferit Ef. 

326/ 1171 Tokat: Temel Ef. 

327/ 1172 İstanbul: Niko Ef. 

328/1173 Erbaa: Ömer Ef. ve Ar. 

329/1174 Erbaa: Ahmet Ef. ve Ar. 
330/ 1175 Niksar: Turan Ef. ve Ar. 

331/1176 Gümüşane : Tevfik Ef. 

332/ 1177 Osman Ef. ve Ar. 
333/ 1178 İstanbul : Ömer Ef. 

334/ 1179 Ankara: Alber Baruh Ef. 

335/ 1180 Trabzon: Harndi Ef. 
336/ 1181 İzmir: Şaziyc H. 

340/1182 Ayvalık: 'Mustafa Ef. 
339/1184 İstanbul: Ahmet Ef. 
338j118fi Çankırı: Fahri Ef. 

337/1186 Kütahya: M. Snzi Ef. 

341/ 1187 Btn·sa: S. Avni Ef. 
356/ 1188 Ankara: Enver Ef. 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Maluliyet derecesinin tayini suretile 
tekaüt edilmesi H. Karara raptedilmiştir. 
Borsada yeni tesis edilen müze ılıak-
kında mütekaddim verdiği arzuhali-
nin bir an evvel karara raptı H. Nafıa vekaletine 
Evvel.ce vermiş <Olduğu istidasrnın ne 
muamele gördüğü H. Karara raptedilmiştir. 

nıraç kararnun re'file vazifeye alın
ması H. 
Maaşının artırılması H. 

Fatsada bulunan akr111balarmm nez-

Kararr_ raptedilmiştir. 
Encümendedir. 

dine gitmesine müsaade edilmesi H. Encümendedir. 
Mahkftmiyet kararının tetkikile aıf-
fi H. Adiiye vekaletine 
Arazilerine vaki müdahalenin meni H. Dahiliye vekilietine 

Arazilerine va ki müda:halrnin meııi H. Dahiliye vekaletine 
Ziraat bankasma -olan borçlarının te-
cili H. Encümendedir. 
Verilen harcırahın istirdat edilme-
mesiH. 
Mahkumiyetlerinin affi H. 
Mahkumiyetlerinin affi H. 

Evvelce vermiş olduğu istidasınm ne 
muamele gördüğü H. 
Açık maaşlarının verilmesi H. 
Hukukunun zıyarna meydan verilme
mesi H. 
İsldn ettirilmesi H. 
Malüliyet ımaa-şı tahsis edilmesi H. 
931 mayısı gayesine kadar olan maa
şmın tesviyesine .dair 

Zimmet meselesinden dolayı indel
muhakeme üç aya mahkum olmıuış ise 
de bilahare müdür v.ıe muhasebecinin 
de tahtı muha.kemeye atmmasından 

·dolayı hakkmdaki.dmrarm fesh ve mu
maileyhaya .ait . ımrakla tevhidi muha
ka~esi ·H. 

İacle i anemuriyeti H. 
Askeri fabrikalarda vücudunu ihbar 
ettiği :29 maddelik sui istimalatm 
yahuz beş maddesi tetkik edilerek di

·ğer maddeleri hakkında ihtiyarı sü
kut ; edildiğine dair 

Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encümeudedir. 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekiiletine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştrr. 

342/ 1189 Samsun: Alhert. Baııo Ef. Tasfiye · kararımn refiı:ıe dair 
343_/..:.191 _· ı.kara: CcYat Ef. ve ar. ·Maaşlarınrıı tczyiui H. 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 
Karara raptecliLniştiı'. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal h u13.sası Muamelesi 

344/ 1192 Şebin Karahisar: :M:evlı1t M:i.itcgallibelik yapanlar hakkında ka-
Ef. 

345/1193 Dinar: AbduUalı Ef. 

346/1194 istanbul: Tahsin Ef. 

347/1195 Yozgat.: MemE't .Ali Ef. 

mm! takibat icrasile kendilerinin baş-
ka bir vilayette iskanları H. Encümendedir. 
Mütegallibedeıı Hüseyin B. tarafından 
vaki olan isnat dolayısite ·dört ay dan 
b ri mevkuf yattığmdan talıliyesi H . Adliye vekaletine 
Nisbeti askeriyesinin katı tarihinden 
aidatı.n iadesine dair olan kanunun 
neşı·ine kadar verilmesi icap eden te-
kaüt maaşının maaaidat iadesi H. Encümendedir. 
1\:skeriyece nakliyede kullaıırlıp ölen 
develerine takdiri kıyın et edi lmesi 
H. l\1. M. vekaletine 

34R/ 1196 İstanbul: Gani Ef. Memuriyete alnıması H. Encümendedir. 
349/ 1197 Eskişehir: Muhterem Ef. Tasfiye kararınm refine dair Karara raptcdilmiştir. 
350/ 1198 Erbaa: Hasan Ef. ve ar. Arazilerine vaki olan müdahalenin 

nı eni hakkında Dahiliye vekaletine 
351/1199 Kayseri: Ali I\:oç Ef. ve aı·. H aklarmda 1771 nm11aralı kanunun 

352/1200 Bozkır: Ayşe H. 

353/ 1201 Erzurum: Enver Ef. 

354/ 1202 Gazi .Antep: N azmi Ef. 

355/ 1203 Malatya: İbrahim Ef. 

357/ 1204 Ödemiş: Recep Ef. ve Ar. 
358/1205 Kiozan: H. Ahmet Ef. ve 

Ar. 
359/ 1206 Antaly.a: Zeynel Ef. 

360/1207 Ankara: Miemet Asım B. 

361 / 1208 Ankara: Veysel B. 

362/ 1209 İst an bul: Ra tip Ef. 

tatbikile borçlandmlmak suretile mağ-
duriyetlel"ine meydan verilmemesi H. Dahiliye vekaletine 
Bozlur ve Konya heyeti adliyesi hak-
kmda. l azınıgelen kanuni muamelenin 
icrası için müfettiş izamile kocasmı 
katıedenlerin mahkum edilmesi H. Encüınendedir. 

Mütegallibelik yapan Sürmene ağala
rından şikayet 

5054 numara lı arzuhalinin neticesi
nin bildirilmesi H. 
Arsasına va.ki olan gayrikanuni mü
dahalenin menine dair 
İskanları H. 
Mahkı1miyetleriııin affi H. 

Ellerinde kalan beyannamelerin ta
zaıınmun ettiği eınvale mukabil mu
ajyen bir yüzde n.is·betinde mülk ve
rilmesi H. 

Mağsup hukuku müktesebesinin ia:de 
ve mağduriyetinin izale ve telafisi H. 
1skaıuna tahsis edilen hane gayrika
ııuııi istirdat edildiğinden mağduri

yete meydan verilmemesi H. 
Mülga mehakimi şeriyede mesbuk 
müddeti kararı ınahsusla bilahare ai-
datı tekaüdiyesi verildiği halde mez-
kı1t· müddeti hizmetinin mahsup edil- · 

Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

E. U. müdürlüğüne 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

merriekte olduğu H. Karara raptedilmi~tir. 



trayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

363/1210 Erzurum: Memet Şahin Şark isyanıru bastırmakla meşgul iken 
Ef. ziyaa uğrayan eşyasımn Hükümetçe 

364/ 1211 İstanbul: M. Ri fat Ef. 

365/1212 Deıuzabat: Rüştü Ef. 

366/1213 Kütahya: Ali Ef. 

367/1214 Adana: Kadri Ef. 

368/1215 Denizli : Faik Ef. 

369/1216 Ankara: Mustafa Remzi 
E:f. 

tazınini H. Karara raptedilmiştir. 
Kuvvei tediıbiye tarafından tahrip 
ve yağnuı edilen emvalin bedellerinin 
komisyonun dağılması dalayısile ala
madıklarından mağduriyetlerine 

meydan verilmemesi H. Karara raptedilmiştir. 
Rcfedilmiş tasfiye kararı üzerine müs-
tahak olduğu maaşının tesviyesi hak-
landa mütckaddim arzuhalinin tesrii 
H. Encümendedir. 
Dokuz sene evvel tahsis olunan teka
üt maaşı 395 kuruşa teıızil edildiğin

den mağdur edilmemek ve müddeti te
kaüdiyesini ikınal etmek üzere ya tav
züi veyahut maaşının miktarı sabria-
na ircaı H. Encümendedir. 
R edmedilen iki adet baraka bedeli 
olan 500 lira Hazine lehine olarak 
bükümden iskat edilmekte olduğuna 
dair Adliye vekaletine 
İcrayi vekaletten ınenedildiğinden 
icrayi madelct huyurulması H. Encümendedir. 
Otuz üç haneden ibaret olup kendile-
rine kafi gelmeyen Emin Ekin namm-

daki arazi Maliyece mesaha edilmesi 
borçlu olacaklannı ihsas ettirmekte ol-
duğundan mazharı adalet olmaları H. Dahiliye vekaletine 

370/1217 Aydın: Seyide Kübra H. Müteveff.a İzmir mebusu Hacı Süley-
man Beyin zevcesi bulunduğundan 

maaş tahsisi ricasına dair Bütçe encümeniııe 
371/1218 Bursa: Şehval Ef. Ai·zuhal encümeninin 291 numaralı 

kararına itiraz Encümendedir. 
372/1219 Ereğli: Sirian Ef. ve ar. İskaıılarma tahsis ediJen arazinin Mol

la Süleyman Efendi narnındaki şahıs 
tarafından gasbedilmiş olduğundan 

istirdadile-iadesi H. Encümendedir. 

373/1120 Yozgat: Riza Ef. ve ar. İktısat vergisinden kendileri hakkmda 

374/1221 Adapazarı: FrUıat Ef. 

375/1222 İstanbul: Na:flz Ruhi E. 

bir mnamelei ·adilc ifasma dair 
Eytam sandığma yatırdığı parayı mü
dür İhsan Bey ziınmetine geçirmiş ol-
duğundan bu paranın eytam sandr-

Karara raptedilmiştir. 

ğııır•a tesviye edilmesi H . Encümendedir. 
Altı çocuk babası olduğundan kazanç 
ve iktısadi bulıran vergisinden istisna 
edilmesi H. Karara raptedilmiştir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

376/12~3 Orhangazi: Ziya B. ve ar. Aktolunan mualıedeye tevfikan Bul
gar Hükümeti tarafından zaptedilen 
emvali gayrimenkulesine mukabil 1341 
numaralı kanun ahkamrnm hakla-
rmda tatbikina dair Yüksek Reisliğe 

377/1224 Hendek: Arife H. Koeasrrun katili etibba raporile tahli-
ye edilmiş olduğundan Ankarada mu-
a.ycnesinin icrasr H. Encümendedir. 

378/1225 aZ ra: Akmamok ve ar. Emlaklerinin mal müdürünün yanlış 
emir telakkisi yüzünden satılmakta 

bulunduğundan bitaraf bir memurını 
izarnile tahkikat icrasr H. Maliye vekaletine 

379/1226 İçel : V abit B. Yeni harcn·ah kanunu mucibince se
yahat edecek memurine kilometre üze
rinden 30 kuruş olarak verilecek har
crı·alu 1\Ia liyece masarifi hakikiye 
üzerinden tesviyesine dair Encüınendedir. 

480/1227 Balıkesir: Tayıp Ef. Hastalığı dolayısil c mütehassısr bulu
nan Manisaya veya tabibi adlisine mu
ayene ettiril erck hastalık sabit olduğu 
takdirde tahliyesi H. Adliye vekaJetine 

381/1228 Tererne: Mustafa Ef. ve ar. Tercıne m üstantiki Şemsettin Efendi-

382/1229 İstanbul: Ayşe H. 

383/1231 Ankara: Adil B. 

384/1230 Malatya: Fcyzi B. 

385/1232 Ordu: Fa tma H. ve ar. 

386/1233 Erzincan: Nuri Ef. ve çır. 

387/1234 İstanbul: M em et Ef. 

388/1235 Aydın: İsmail Ef. 

389/1236 Ankara: Hakkı Ef. 

nin hal ve ahlftln cibetile hakimler 
ıncyanrndan çı karılması istirlıanuna 

dair Adliye vekaletine 
Oğlu'f!l Şelıabettiııdcıı dolayı maaş 

tahsisi için 1929 senesi vermiş oldu
ğu arzuhalinin bir neticeye iktiram 
H. Encümendedir. 
Tenzili maaşla başka yere tayin edil-
diğinden mağdmiyctine meydan veril-
memesi H. Encümendedir. 

Barodan ihra,cı hakkında verilen ka-
rarrn rcfinc dair Eııcümendedir. 

Murislerinden müntekil fındık .bahçe-
sine Hazinece vaziyet edilmesi üzerine 
bilmnhakeme lcJılerine sadır olup mah
kcmei temyizce de tasdik edilmiş olan 
hükmü ilam ahkanunın infazı H. Encümendedir. 

Belediye vergisinin kudreti ınaliyeleri 
n isbctinde tenzili H. 
'l'ahliyesi H. 

İstiklilJ l1arbincle mesbuk hizmetini 
şefi tutarak t ekaüden terfihi H. 
Affi H. 

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

390/1237 Ankara : Kemal Ef. 

391/1238 Bilecik: Saffettİn B. 
392/ 1239 Erzurum: Akif Ef. ve ar. 

393/1240 Adana: Zeki Ef. ve ar. 

3'94/12f2 İstanbul: Mustafa Kaptan 
395/1243 Ediı·ne: Memet Ef. ve ar. 

396/1244 İzmir: Yakup Ef. ve ar. 

397/1245 !s tan bul : Ahmet Ef. 

398/1246 Gönen: O Kemal Ef. 
399/1247 Ayvalık: Hakkı Ef. ve ar. 

400/1248 Antalya: Emin Ef. 

401/1249 Ankara: Halit Ef. 

402/1251 Ankaı'a : Harndi Ef. ve ·ar. 

477/1252 !stanbul: Nıuri Ef. 

403/1253 Zafranlbolu: İzzet Ef. 

404/1254 Mudanya: Salih Zeki Ef. 

405/1255 Adapazarı: Hay ri Ef. 

406/1256 Adapazarı: Hayri Ef. 
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Arzuhal hulasasr 

Himaye edilen mobilyacı llya ve ar-
kadaşlarr hakkmda muamelei kanu
niyeye tevessül edilmesine dair 
Malıkumiyetinin teciline dair 
1771 numaralı kanun çıkmaııdan ev
vel kendilerinin tahsis edilen emlak 
için verdikleri paranın aynen iade ya
hut 'borçlarına mahsup edilmesi H. 
10- XI - 1931 tarih ve 1054 numaralı 
arzuhalinin 1bir an evvel intacı H. 
Malıkumiyetinin affi H. 
Tekaüt kanunundan istifade edilme
leri H. 
Şehir dahil ve haricinde deruhte et
tikleri muvakkat vazifeden yevmiye 
alaınadıklarmdan kanuni ıbh· çarei 

Muamelesi 

Adliye vekaletine 
Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 
Adliye vekaletine 

Dahiliye ve kal etine 

tesviye bulunması H. Encümendedir. 
28 liradan i!baret maaşmm 24 lirası 
hilafı kanun ıolarak kesjlınekte ıOldu

ğundan alıkarnı kammiyeye tevfikan 
muamele icrasına dair Encümendedir. 
Sarayköy ıapislıanesine nakli H. Encümendedir. 
'l'aksitle aldıkla1·r arsalarının faizi 
almarak taksit miiddctinin tecili H. Maliye vekilietine 

Tahtı işgalinde buluna·n hanenin is
ld\n sureti le ·ycritmesinc dııir 

Malıkurniyet liararmm tctlükile iadei 
Encümendedir. 

mulıakemesi H . Encümendedir. 
Emlaki milliyece talep cdi leıı mesken 
hecleli tazminut ııun a.lrnmama;sına da-
ir 
Tasfiye kararmnı refine dair 

Htıkuk mahkemesince verilen kararın 

Encüınended.ir. 

Encümendeclir. 

tetkikile hukukunun vjlmyesi H. Encümendedir. 
Adiiye vekaletincc .lJidayeteıı tesbit 
eelilen 40 lira derece m :ı:• :,;ının 

1 - IX- 1929 tarihinden itibaren tes-
viyesi ve siciUinin o suretle tashihi H. Encümended.ir. 

1ülga Ali karaT heyetince Başvckale
tC' verilen raportın Meclisi Alice cclp 
\'C tctkiki ilc ııncvkii muaınclcye vazı 

H. Karara raptedilmiştir. 
1520 numaralı kanunun neşri tarihi-
ne kadar mevkuf kalınış olan maaşla-
rmın itası H . Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

407/ 1257 İstanbul: Tahs~n Ef. 

408/1258 Eski~chir: Ali Riza Bf. 

-1:09/ 1259 Oeyve : M em ct Ef. 

410/ 1260 Erbaa: Ali Ef. ve ar. 
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Arzuhal huH\,sasr 

Ciheti belediyece hiç bir maddei ka
nuniyeye müstenit olmaksrzm 100 
harcı namil·e alınmış olan pararun ia
desi liizumunuıı !stanbul belediyesine 

Muamelesi 

tebliği H. Dahiliye vekaletine 
Eskişehir Çifteler ·nahiycsinue mev-

cut araziden emlaki metrukcsine mu-
kabil arazi verilmesine dair Dahiliye vekfıletine 

Şehit maaşr muamelesinin bir n ıı ev-
ve l intacı H . EHcümendedir. 
Arazilerine vaki müd<ıhaleııin me-
ni H. Dahiliye vek a.leti ıı c 

411/ 1261 ]ı}rbaa: Süleyman Rf. ve Arazilerine vaki müdnhaleııin me-
ar. ni H. Dahiliye vekftleti ıı c 

412/ 1262 !stanbul: Memet Naşi Ef. Mülga ali karar heyet ince Başveka-
lete verilen raporun Meclisi Alice celp 
ve tetkikile mevkii muameleye va-
ZI H. Karara raptcdilmiştir . 

413/1263 Sandıklı: Hatice H. Şehit olan oğlundan kendisine maaş 
tahsisi H. M. M. vekaJetine 

414/ 1264 İstan'bul: Hulki Ef. Tasfiye kararımn refine dair Encümendcdir. 
M. 414/ 1265 Ankara: Rahmi Ef. Tasfiye kararnun refine dair Karara raptedilmiştir. 

415/ 1266 Ödemiş: Halil Ef. ve ar. Tütünlerinin İnhisa r idaresince mu-
bayaa edilmesi H. Encümendedir. 

416/ 1267 Vaıı: Kudret Ef. Mersin gümrüğünce alınan 2265 lira 

depozito akçesinin iadesine dair Encümendedir. 
417/ 1268 Beylikahır: Arif Ef. 14- III- 1931 tarih ve 5799 numaralı 

arzuhaline zeyildir. Encümendedir. 

418/ 1269 Soma : M. Ali Ef. Muamelei İskaniyesinin itmamı H. Dahiliye vekaJetine 
419/ 1270 Soma : İ. Hakkı Ef. Muamelei İskaniyesinin itmamı H. Dahiliye veldletine 
420/ 1271 Bozdoğan: MuharTcm Ef. Tekaütlüğünün rcfi hakkında Encümendeclir. 

421/1272 Bayındır : M em et Ef. Belediye reisiıün gayrikanuni muame-
lelerinden şikayet Dahiliye vekaletine 

422/ 1273 Ankara: Kadriye H . P cderinc _ kammen verilmesi lazımge-

len ikramiyenin pederi vefat etmiş 

olduğundan kendisine verilmesi H . Encümendedir. 
423/ 1274 İst anbul: İsmail Ef. Münasip bir hizmete tayin edilmesi 

H. Encümendedir. 

424/ 1275 Bursa: Şükrü Ef. Derece üzerinden malüliyet maaşı tah-
sis edilmesi H. Karara raptedilmiştir. 

425/1277 Bafra: Rahmi Ef. ve ar. Traktör tazminatr bedelinin ita edil-
mesine dair Encümendedir. 

426/ 1278 Muğla: Samih Ef. Maliye vekaletile arasında mütehail-
dis davamn vazife ve sala.hiyet nokt~ı-

sından Şurayi devletçe reddedildiğİn-
den Meclisi Alice tctkiki H. Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

427/1279 Bünyanköy: Halif Ef. ve 
ar. 

428/1280 Erzurum: Lutfi H. 

429/1281 Ankara : Gülünya H. 

430/1282 Eskişehir: Abdullah Ef. ve 
ar. 

431 / 1283 İstanbul: İsmail Ef. 
432/ 1284 Ankara: A·bdülhamit Ef. 
433/ 1285 Ayvalık: Hasan Basi r Ef. 

434/1286 Develi : Osman Ef. 

435/1287 Kars: Tahir Ef. 
436/ 1288 Rreğli: Mustafa Ef. 

437/ 1289 Zonguldak : Ömer Çavuş 

438/1290 Develi : M em et Ef. 

439/1291 Maraş: Tevfik Ef. 

440/12!)4 Sandıklr.: Ahmet Ef. 
441/1295 Sandıklı : Ahmet Ef. 
442/1296 İstanbul: Ferit Ef. v·e ar. 
443/1297 Ankara : Şaban Ef. 

444/1298 İstanbul : Atuf B. 
445/1299 Ankara: M. Turgut Ef. 

446/1300 Garzan: Sabri Ef. 

147/1301 E kişehir: Mustafa Ef. 

448/1302 Ankara: Kamil Ef. 

449/1303 İstanbul: Memıluh Ef. 
450/1304 Kastamonu : Cemal Ef. 
-l51/1305 Feke: 1\1. Kamil Ef. 
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Arzuhal hnla !easl 

Hük-Lımet binasının tamiri H. 

Maslup Rüştü Paşadan kendisine te
kaüt maaşı tahsisi kabil olmadığı tak
dirde terkettiği aidatı tekaüdiyenin 

::\iuamelC's: 

Dahiliye vekaletine 

ret ve iadesi H. Karara raptedilmiştir. 

Hanesine vaki. gayrikanuni müdalın-

lenin meni ve hukukunun muhafazası 
H. Encümendedir. 
1771 numaralı kanundan istifadel eri-
nin temini H. 
İkramiye istiyor. 
Tasfiye kararının refine dair 
18- I- 1931 tarih ve 5500 numaralı ar
zuhaline zeyi.ldir. 
Aşar borcunun yedindeki deyin sene
dine raptı H. 
İkramiye istiyor. 
Maaşmdan katiyat icra edilmeyerek 
kemafissabık itası H. 
Arazii emvattan ihya ederek tarlaya 
ifrağ ve tapuya merbut tarlanın arsa 
haline inkilap ettiği vesilesile fühiş 

fiat takdir suretile mağdur edildiğine 
dair 
Emvali metrukeden almış olduğu ha-

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 
Karara raptedilıı i şt i ı· 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

ne ve dükkamn borçlanma kanununa Encümendedir. 
göre ödenmesi H. 
Valinin gayrikanuni ve yolsuz efa- Encümendedir. 
linden şikayet 
Malıkumiyetinin affi H. 
Geri kalan hapis cezasmm affi H. 
1885 numaralı kanunun tadili H. 
Maluliyet maaşı tahsis muamelesinin 
tesrii intacı .H. 
Derece üzerinden maaş tahsisi H. 
Araziye çıktıkları günlere ait günde
liklerinin verilmesine dair 
T-asfiye kararımn refine dair 

Oğlu Memedin mahkfımiyet kararının 
tetkiki H. 
Mani sebebin beraef hükmile zevali 
nazarr maclelete almarak memnu hak-
kmrn iadesine dair 
Derece üzerinden maaş tahsisi H. 
İskan muamelesinin tetkiki H. 
Tasfiye kararrum rcfine dair 

Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekale<tine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 
Dahiliye vekale<tine 
Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

452/1306 Diyaribekir : İbiş Ef. 

4'53/1307 Malatya: Asaf Ef. 
454/1308 İstanbul: Şişmanyan Ef. 

455/1309 Dinar: Osman Ef. 
456/1310 Ödemi·ş: Mustafa Ef. 
456/1311 Diyarbekir : Haımdi Ef. 
458/1312 Ankara: Şükrü Ef. 

459/1313 Nazelli: Hüseyin Ef. 

460/1314 Ünye: Hacı B. 

461/1316 Ankara; Hasan Ef. 

462/1317 Niğde : Feyzullah Ef. 

462/ t318 Görele: Ahmet Ef. 
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Arzuhal huHisasr 

Malıkurniyeti haklanda verilen kara
rın tetkikile adaletin tecelli ettirilme
si H. 
Polisliğe alınması hakkında 

Hey-eti mahsusaca hakkında verilen 
kararın refine dair 
Traktör tazminatr verilmesi H. 
M aıhkfuniyetinin affi H. 
Tasfiye kararının refi H. 
Memuriyete tayini ve açık maaşları
nın verilmesi H. 
N azilli hapishanesine vermiş olduğu 
ekmek bedelinin tesviye edilmesi H. 
Eşkıya tarafından gasıbedilen 1 500 
lirasının istirdadr H. 
Samutll çiftliği müteahhidindeki ala-
caklarılll alamadıklarından ala-
caklarının istifasr H. 

Husus! idareden maaş alanların te-
kaüt muameleleri hakkındaki kanun 

Muamelesi 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Karara raptedilrniştir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Adliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

layİhasının müzakere ve tesrii H. Encüınendedir. 

1932 senesi mahsulatının idrakine ka-
dar tüccara olan borcunun teciline 
dair Encüınendedir. 

464/1319 M. Kemalpaşa Hüseyin Emvali metrılkeden aldığı hanenin 
Ağa taksitini vermediğinden istirdat mağ-

duriyetini mucip olduğu H. Maliye vekaletine 

!65/1321 Edremit: Hüseyin Ef. Kay in biraderi müteveffa AJ!ımet Ef. 
kerimesi Rahimenin gasbedilen huku-
kunun meydana çıkarılınası H. Adliye vekaletine 

466/1322 Kars : Lütfi Ef. 
467/1323 Adana : Hacrahmet Ef. 

468/1324 Erzurum: Süleyman Ef. 

4G9 1 13~ .) Teki rdağ: Sabri Ef. 

470/1326 Urfa : Ömer Ef. 
4 71/1328 Saimbeyli: İsmail Ef. ve ar. 
472/1329 Çorum : Emin Ef. 
473/1330 Bursa: M. Cemal Ef. 

474/1331 Zonguldak: Hüseyin Ef. 
475/1:= :=:-- Sıvas: Hasan Ef. 

Tekaüt maaşr tahsisi H. 
İskan suretile verilen dükkan ittisa
lindeki 15 metrelik mahallin istirda
dile mağdur edildiği H. 
Gayrikantim olarak elinden alınan tar
lasının iadesi H. 
Ceza kanununun 16 ncı maddesinin 
şimdiden tatbikı H. 

Malıkurniyet cezasının affi H. 
Tahliyesi H. 
İkramiye itasr H. 
İş kanununun kabulü ile mevkii me
riyete vazı H. 
Malıkurniyet cezasının affi H. 
Tasfiye kararının refi H. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. ' 

Karara raptcdilmiştir. 

Adiiye vekaletine 
A<iliye vekaletine 
Encümendedir. 

İktısat vekaletine 
Adliye vekaletine 
Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

476/ 133S !skilip: Şükrü Ef . 

478/ 1334 Ankara : Kemal B. 

479/1335 !staıl'bul: Behçet Ef. 

480/ 1336 Sıvas: Tevfik Ef. 

481/1337 Romanya: Ayanzade Ah-
met Ef. 

482/ 1339 Çankırı: Meryem H. 

483/ 1340 İstanbul: Seniyüttin Ef. _ 

484/ 1341 Biğa: M. Nazif Ef. 

485/ 1342 Kayseri: M. Hameli Ef. 

486/ 1343 1 tanbul: Behiee H. 

487/ 1344 Dinar: Cafer Ef. ve ar. 

488/ 1345 Konya: Hatean H. 
489/ 1346 Harpu.t: Riza B. ve ar. 

490/1347 Antalya: Sait Ef. 
491/ 1348 İzmir : · Rasimoğlu Şamil 

- Ef. 
492/1349 Hereke: Reszi Ef. 
493/1350 Aydın: Reşit Ef. 

494/ 1:151 Sıvas: Şifa H. 

495,'1352 Sungur lu: M. Tevfik Ef. 
ve ar. 

496/ 1353 Çorlu: Remzi Ef. 

497/ 1354 İzmir: Mahuur H. 

498,11355 İstanbul: Nuriye H. 
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Arzuhal h ulasası 

Hakkrnda gayrikanuni muamele ya
pan arzuhalinde isimleri yazılı zevat 
ile muhakeme edilmesi ve mahalli mu-

M namelesi 

hakenıenin tayini H. Encümendedir. 
Gümrükler nınnın müdürlüğünde vu-
kua gelen suiistimalatm tetkiki H. Encümendedir. 

Nis'beti askeriyesinin katı hakkrnda 
verilen kararın tetkikı H. Encümendedir 
Tekaüt nıaaşı tahsisi ve ikramiye ve-
rilmesi H. Encümendedir. 
Türkiye Ciinıhuriyeti ta,biiyetini mu-
hafaza etmesi H. Daıhiliye vekaleıtine 

Şehiden vefat eden oğlundan miite-
veHit çocuk ve kendisinin terfih edil-
ınesi H. Encümendedir 
Ceza kanununun 456 ncı maddesinin 
tefsiri H. Encümendedir. 
Berıhayat yirmi çocuğu olup kazancı 
ile maişetiıü temin edemediğinden 

muavenet yapılması İl. - Encümendedir. 
Tekaüt kanununun 2 nci fıkrasında 
musarrah olan alıkama tevfikan teka-
üt maaşr tahsisi .H. Encümendedir. 
Müteveffa pederinden kendisine ma-
aş tahsis muamelesinin tesrii H. En0ümendedir. 
İskan suretile verilen emiakin tapu 
senetlerinin itası H. Encümendedir. 
İskan ettirilmesi H. Encümendedir. 
Harputtaki Sulh mahkemesinin Baş-
kile naklin<leıı sarfınazar edilmesi H . Encümendedir. 

Mahalle bekçiliğinele ipkası H. 
Yol vergisinden affedilmesi H. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Mütera:kim maaşmm tamamen itasr H. Encümendedir. 
21 -VI - 931 tarih ve 533 numaralı 

arzuhaline zeyildir. Karara raptedilıniştir. 
8 -XI- 931 tarih ve 1036 numaralı 

arzuhaline z-eyildir Karara raptedilmiştir. 

Ziraat bankasına olan borçlarnun te-
cili H. Encümendedir. 
Emlaki milliyeden. taksitle almış <ol-
dukları arazinin taksit borçlannın te-
cili H. En0üınendedir. 

İskii.n suretile verilen hanenin -tapu 
senedinin veri lmesi H. Dahiliye vekaletine 
Bedeli istihlak matlubunun tesvi-
yesi H. _Maliye vekaletine 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

499/ 1356 Çorlu: Ali Ef. Yeni tekaüt kanununa -göre maaş tah-
sisi H. Maliye vekaletine 

500/ 1358 Cebel i bereket: Kaırber Ef. Belediye intihabmda vaki yolsuzluk-
tan şikayet Dahiliye vekaletine 

501/ 1359 Ankara: Ziya Ef. Devlet şürasmca tasdik edilen tasfiye 
· kar·arma itiraz Karara raptedilmiştir. 

502/ 1360 İstanbul: 

H. 
Fatma Zekiye Vefat eden zevcinden eytamına maaş 

tahsis edirmesi haklundaki muamele
nin tesrii H. 

503/ 1361 Fethiye: Yusuf Ef. ve ar. Tütünlerinin inhisar idaresince satm 
Enoümendedir. 

almmasr H. Encümendedir. 
504/ 1362 Harput belediye reisi İb- Sulh mahkemesinin kazalarmdan kal- -

rahim B. dı.rılmaması H. Enoümendedir. 
505/1363 Kaysrı-i: l\{ürşide H. ve ar. Efradı ailesinin nüfris başına bcşcr 

lira. maa>Ş tahsisil e tcrfihleri H. Adiiye vekaletine 
506/1364 Çorlu: Mustafa Ef. Şükrü Ağanın icaı- ve isticar borcun

dan dolayı halka dakunulmaması me-
ralarrna vazedilen haczin refi H. Encümendedir. 

507/1365 İstanbul: Yusuf Kenan Ef. 
508/1366 Ankara: Rahmi Ef. 

İadei memuriyeti H. Encümendedir. 
1 - XII - 1931 tarih ve 1265 numaralı 
arzuhaline zeyildir. Karara raptedilmiştir. 

509/1367 İzmir: Sadri Ef. ve ,bira- Hidrofil imaline mahsus ve uoksan ka-
deri lan makinalarm ceJılıi için teşvilu 

sanayi kanunundan istifade ettirilme-
leri H. Encümendedir. 

510/1369 Ankara : Kazrm E:f. Belediye memuriyetinde aldığı maaş
tan aidatı telmüdiye verdiğine dair 
istihsal ettiği vesaikin Arzuhal encü-
mcnindeki arzuhaline raptı H. Encünıendedir. 

511/1370 Anamor: Zeki E. ve aı· . 815 numaralı kabutaj kanununun 1 
inci maddesinin balışeyiediği haktan 
is tifaLle etmeleri H . Encümendedir. 

512/1371 Sö_k:e: Ahmet Hilal i Ef. Arzuhal cncümeuinin 21 - II - 1931 
tarihli 182/404 numaralı -kararmrn 
infazile emlak verilmesi H . 

513/1372 Dörtyol: Mcmet Ef. ve ar. Ruslar tarafından rrı.ubayaa olunan 
portakalar için gönderilecek sandıklık 
tahtalarm gümrük idaresi tarafından 
ithaline ve biran evvel mubayaa etme
leri hakkında teşebbüsatta bnlunulma-

Daihiliye vekaletine 

sma dair Maliye vekaletine 
514/1373 Adapazarı: Yunus Ef. 

515/1374 Ardeşen: Memet B. 

516/1375 Harput: Öımer B. 
51 7j187G Ankara: Adil D. 

İlk mektep muallimliklerinin birine 
tay i ni ha:kkrnda 
Nalıiyelcı·indeki malıkrıncniıı ]~_ğvc

dilınemcsi H. 
Sulh mahkemelerinin ipkası H. 
hdci m:::muriyeti H. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

518/1377 Yenişehir : İbrahim Ef. 
ve ar. 

519/1378 Alaiyt} : Süleyman Sırrı 

Ef. 
520/1379 İstaııbul: Ziya Ef. 

521/1380 İstanbul: Fuat Ef . 

522/1381 Ankara: Abdüil<erim Ef. 

523/1382 Eskişehir: Emine H. 
524/1383 İstanbul: Hüseyin Ef. 

525/ 1384 İstanbul: Şerafettİn Ef. 

526/ 1385 Ödemiş: lVIümin Usta 

527/ 1386 Ankara : Ali Ef. 

528/1387 Dinar : Osman Ef. 

529/ 1388 Ankara: Adim Nermi Eıf. 

530/ 1390 Ankara : Akif B. 

531/ 1392 Aydın: Seyide Kü•bra H. 

532/ 1393 Balye: Yusuf E:f. 

533/ 1394 Eskişehir: Hulusi Ef. 

534/ 1395 Eskişehir: Hulusi Ef. 
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Arzuhal bulasası 

Emlaki milliyeden satın aldıkları mes
kenleri muhacir olduklarından iskarn 

Muamelesi 

adi suretile verilmesine dair Encümendedir. 
lVIüterakim maaşlannın tesviyesi H. Encümendedir. 

1683 numaralı tekaüt kanununa göre 
tekaüt maaşı tahsisi H. Karara raptedilmiştir. 
Validesi Zikadi Hanım hakkında T·em-
yiz mahkemesince musaddak takdiri 
luymet komisyonunun verdiği karar 
idari kararla ıskat edilmekte oldu-
ğu H. Eneümendedir. 
Ağrı harekatı isyaniyesi esnasında 

gördüğü hizmete mukabil maaş tahsi
sine dair 
İsldnı H . 
Amcasının ve hemşiresinin katilleri 
hakkında takibatı kanuniyede bulu
lliulması H . 
Yeni hidematına ait müteferrikanın 
veri lmediği H. 
Emlaki milliyeden satın aldığı tarla
nın muhaeir olduğundan meeeanen 
uhclesine teffizi H. 
lVIah1liyet maaşı tahsisi H. 

1710 numara h kanun mucibince trak-
tör hesabma verilen tazminattan isti-

Karara raptedilmiştir. 
Dahiliye vekaletine 

Adiiye vekaletine 

Eneümendedir. 

Eneümendedir. 
M:. M:. vekaletine 

fade ettirilmesi H. Encümendedir. 
Dava vekilliği yapması için ruhsat-
name itası H. Encümendedir. 
lVIallilen tekaüt ma aşı tahsisi H. Encümendedir. 

Vefat eden zevcinden kendisine maaş 
tahsis edilmesi H. Bütçe encümenine 
Tekaüt maaşı tahsis muamelesinin bir 
an evvel İkınaline dair Encümendedir. 
Suiistimal isnadından mahkemei tem-
yizce beraet etmiş ve dileğinin yeri
ne get iril mesine mani kalmadığından 
icrai adalet huyurulması H. Encümendedir. 
İsnat fiilinden mahkemei temyizce be-
raet etmiş olduğundan hakkında ve-
rilmiş ol an tasfiye kararrmn refi 
hakkmda evvelce verdiği Arzuhal en-
cümeninde mevcut evrakının tetkiki-
le mazh a rı adalet olması H. Adliye vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal h ulasası 

535/ 1396 İzmir: Ali Kemal Ef. ve Gayrimiibadillerin bono mukabili al-
ar. dıkları emiakin tapu haremdan istis

nası hakkındaki Meclisi Alinin 'bu 
devresinde tasdika iktiranı H. 

536/ 1398 Kocaeli : Ruhi Ef. 

537/ 1399 Zonguldak: Davut Ef. 

538/1400 Zonguldak: M. Sait Ef. 

5:19/ 1401 Zonguldak : Ahmet Ef. 

Becayişinin kabulü ile Maarif memur
luğuna tatiecai _ye müktesep harcıra-

hının iadesi H. ,..____ 

Almakta olduğıı maaşın tahsisatı nıs
frnrn katedilmemesi H. 

Hademei hayrattan almakta olduğu 
maaşrn tahsisat nısfımn katedilmemesi 
H. 
Hademei hayrattan almakta olduğu 
maaşrn tahsisat nısfrnm katedilmemesi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. ---
D. 1. R. 

D. 1. R. 

H. D. !. R. 
540/1402 Adana: Halil Ef. ve ar. 

541/1403 ! stanbul: Servet H . 

542/1404 Elaziz: Yunus Ef. 

543/1405 Ankara: A. Sabri Ef. 

544/1406 İstanbul: M. Zeki Ef. 

Emlak ve eytam bankasrndan sekiz 
sene taksitle almış oldukları tarlala
rm yirmi senede ödenmeleri H. 

Merhum zevcine verilmesi lazımgelen 
ikramiyeden kazanç ve bulıran vergisi 
olarak katedilen meblağrn iadesile 

Encümendedir. 

mağduriyetten Yİkayesi H. Encümendedir. 

Emanete alınan 101 lira 58 kuruş aile 
harcırahı ve 30 küsur lira cürmü meş-
hut yevmiye ve vesaiti nakliyelerinin 
itası H. Encümendedir. 
Yeniden mahkemesinin icrası H. Encümendedir. 

Bilasebep vazifesinden çıkarıldığma 

- ~ dair Karara raptedümiştir . 
. --. l. 

545/1409 Eskişehir : Fikret Ef. Muallimli-ktcn ihrac ı h akkındaki ka-
-· : rarrn refinc dair Encümendedir. 

546/1410 Hayrebolu: BatiyeH. -- ·Muhtacı muaveııet olduklarmdan mu-

547/1411 !stanbul: Galip Ef. 

548/1412 Eskişehir: Hulusi Ef. 
549/1413 Elbistan: Melek H. 

550/1414 Yo~gat: Hulki Ef. 

551/1415 Konya: Hacı Ali Ef. ve ar. 

552/1416 Çorum: Zeki Ef. 

avenet gör.ıneleri H. 

Yeni tekaüt kanıuruna göre maaş tah
sisi ve ikraıniye verilımesi H . 
Tasfiye kararının refine dair 
5 - I - 931 tarih ve 3885 numaralı ar
zuhalinin neticelendirilmesi H . 

Fabrikasının keyfi surette elinden 
alındığı hakkıında 

Sulama parasile Ziraat bankasma o
lan borçlarının bir sene teciline dair 
Kanunsuz olarak t ekaüde sevkedildi
ğindeıı şikayet 

Encümendedir. 

Daılıiliye vekaletine 
Adiiye vekilietine 

Dahiliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Ziraat vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasasr 

553/1417 Samsun: Vali vekili Sırrı Bankalarm kemakan tüccarlara yaptı-
B. ve ar. ğı kredinin devamı ve zürraın banka

lara olan borçlarile · eml&ki milliyeye 
ıborçlu olanlaı·a münasip bir zaman te-

ıvı namelesi 

cili H. ı · :" Karara raptedilımiştir . 

. 554/1418 Zafranbolu: ıvı. !zzet Ef. _J!:!:l~.~IYı 'a v·erilen y.olsuz karardan şi-
- - kayet Encümendedir. 

555/1419 !stanbul: Kemal Ef. ve ar. 1885 numaralı kımuna tevfikan tapu
lu tcffizlerde tapu kıymetleri nisbe
tinde bono verilmesi mübadilierin 
gadı·ini mucip olacağından icrayi 

556/1420 İzmir: Fazıl Ef. 

557/1421 Ankara: Kemal Ef . 

madel et huyurulması H. Encümendedir. 

İkramiyesinin tamamen itasile zirn-
ınet olarak talep edi len meblağın ko-
misyon kararına tevfikan itası hak-
kmda karar ittihazma dair 

Masum olduğu halde ·bir alüfteyi iğfal 
iddiasile bilmuhakeme hapis ve taz
minata mahkfun olduğundan evrakı
um tetkikile ya affi veyahut iadei 
mnhnkemesinin temini H. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

558/1422 Yozgat: Tahrir Ef. ve ar. Usulsüz olarak mevkufen mahkeme-

559/1423 !sta nbul : Lutfi Ef. 

560/ 1427 Tıokat: lVIemet Ef. 

561/ 1428 Yalvaç: Şerif Ef. 

562/ 1429 !stanbul: Mitııt Ef. 

563/ 1430 'l'arsus: Hikmet J<]f. 

564/ 1431 İstanbul: Mihalides Ef. 

&65/ 1432 Düzce: Ahmet Ef. ve ar. 

leri İcrasına dair olan kararın geri 
alınanık tahliyeleri H. Adiiye vekaletine 

13- Vf- 1931 t a t"ih ve 45-! numaralı 
aı·znhalininneticesinin hilelirilmesi H. Karara raptedi1ıniştiL" . 

Mahkümiyetinin affi H. Encümendedir. 

Tasfiye düyun komisyıonuııun karari-
le tediyesi icap eden matlubunun bir 
an evvel tesviyesi H. Encümendediı·. 

14 temmuz: 1931 tarih ve 207 ıwrııar-alı 
ka mr Yeçhile tekaüt ınaaşmın yeııi-

den taıl1sis ve senedi resmisinin ·olveç-
hile tadil ve tashihiııe dair Karara raptedi1miştir. 

Yirmi iki sene dava vekilliği :: :le işti-

gal ettiğinden bir kıta avukatlık eh-
1 iyetnamesi i ta sına dair Encümendedir. 
Barodan j,hracr ,hakkındaki kararm 
ı·efine dair . Karara raptedilmiştir. 

Kavaladaki tütünlerinin kemafissa-
lnk Üsküpte derambar edilmesi için 
inhisar müdürlüğü tarafından bir 
memur tayini H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

566/ 1433 Lüleburgaz: N edirne H. 

567/1434 Ankara: Hacı Sait Ef. 

568/1435 İstanbul: M·ihalides Ef. 
569/1437 Oltu: Mustafa Ef. 

570/1438 M. Kemalpaşa: İsmail Ef. 
ve ar. 

571/1439 İstanbul: İsmail Ef. 
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Arzuhal bulasası 

Yunanlıların işgal esnasmda ika et
tikleri ll 000 liralık zarar ve ziyan 
dolayrsile Hükumeti Cümburiye Hazi
nesince kanan ita edilen me·blağrn 

Muamelesi 

t aihsil edilme!hesi Maliye vekaletine 
Yüz hanelik çiftlik kariyesinde öte-
den:beri tahtı t'aSarruflarında olan 
arazinin kısmı küllisi gayrikanuni 
olarak Kadızade İbra;him ve rüf.eka-
srna mahkmııece verilmekte oldu~ğuna 

dıür 

Baroya tekrar kabulü H. 
Tahsili talep edilen vergilerinin had
di· layikine ibiağına dair 

Karacabey behıdiyesinin gayrikanuni 
muamelesinden şikayet 
Kaçak suretile yakalaıdığı mücevhe
rattan verilmesi icap eden mebla-
ğm tediyesi H. 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 

Da.hiliye vekaletine 

1 

Encümendedir. 

572/1440 Tarsus: Derviş Ef. ve ar.. Yul'tluk ve •ocaklık maaşlarrna muka
bil verilecek arazi hakkında Maliye 
vekilietindeki dosyalarının tasdik 

573/1441 Lice: Hacı İbrwhim Ef. 

574/1443 Çarşamlba: Emine H. 

575/1444 İstanbul: M. Hayri Ef. 

576/1445 Feıt!hiye: Ali Kemal Ei. 

edilmesi H. 

Yurtluk ve ocaklık maaşma mukabil 
verilmesi icap eden meıblağrn tesviye-
sine dair 
Tası.fiye kararırun refine dair 

Hazineden olan matlubunun bir an 
evvel tesviyesine dair 
Tekaüt kanununa nazaran verilmesi 
icap eden meblağrn 'bir aıı evvel tes-
viyesine dair 

Bütçe encümenine 

Bütçe encümenine 
Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 
577/1446 Uşak: Haşim Ef. ve ar. 622 numaralı kanun mucibince terfih-

lerinin teminine dair Maliye vekaletine 
578/1447 Kilis: Essüm H. Tahsis edilen eytam maaşlarma vefat 

erlen oğl,unun maaşının ilavesi H. M. M. vekilietine 
579/1449 İstanbul: Mustafa Ef. KarısFnı daı,bederek vefatma sebebi-

yet iddiasile Edirne Ağır ceza mah-
kemesi tarafrndan rüyet edilen mu-
hakcmesinin diğer bir mahalle nakli 
H. Encümendedir. 

580/1450 Sandrklı: Nail Ef. Ziraat bankasma olan .borcunun tecili 
H. Encümendedir. 

581/1451 Gebze: Memet Ef. 8 -XI- 931 tarih ve 1035 numaralı 

arzuhalinin ıbir an evvel neticetendi-
rilmesi H. Adiiye vekilietine 



Kayit 
No. 

582/1452 

583/1453 

1/1454 

2/1455 

3/1456 
4/1457 

5/1458 

6/1459 

7/1460 

8/1461 

9/1462 

Arzuhal sahibinin 
isim v'e adresi 

Boyabat: Ayşe H. 

Ankara: Suphi B. 

!stanbul: Memet Ef. 

Adana: Bekir Ef. ve ar. 

Kuşadası: İnayet H. 
Keşan: Yusuf Kenan Ef. 

İstanbul : Sami Ef. 

Muş: Ömer Ef. 

Balya: Sait Ef. 

Antalya: Zekeriya Ef. 
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Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Kendisine tahsis olunan eytam maaşı-
nın tezyidile terfiine dair Encümendedir. 
Pahalılık zamınından matlubu olan 
meblağrn itası H. Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt muamelesinin terfi kanunu 
En c ümendedir. muci·bince muktazi zammm itası H. 

Tasfiye kanunu mevaddı mahsusuna 
tevfikan iskiln edilmeleri H. Dahiliye vekilietine 
Müterakim maaşlarının tesviyesi H. Maliye vekilietine 

. Eşkiya tarafmdan gaspedilen 170 lira 
meblağm kendisinden tazmin ettiril-
memesi H. ' Maliye vekilietine 
İhtiyat zabiti mektebinin teşrinisani • 
devresin<.l iştirak ettiği halde maaşı
nın verilmediği H. 
Haksız olarak mahkfun olduğundan 

Encümendedir. 

yeniden muhakemesinin icrası H. Encümendedir. 
İskanına tahsis edilen hanenin geri 
alrndığı hakkında Dahiliye vekilietine 
Mübadele suretile terkettiği emlake 
muka·bil verilen dört dükkilnm geri 
almdığmdan şikayet Encümendedir. 

Gerede: Abdürrahman Ef. Tekaüt müddetini doldurmadığı halde 
tekaüde sevkedildiği ve müddeti hiz
metine mulmbil ikramiye verilmedi-
ğindeıı şikayet Encümendedir. 

10/1464 Süleymaniye: Hava H. Hanesine fazla vergi tarhedildiğin-

den şikayet Encümendedir. 
11/1465 Erzurum: Ald Ef. ve ar. !stanbula sevJwttikleri koyunlarm he-

12/1466 

13/1467 

Dinar : Maşuk Ef. 

İstanbul: Serkiz O hanisyan 
Ef. 

yeti baytariye tarafından vaki mu
amelenin Erzurumda ifasile iktifa edil-
m~si H. 
Beraet ettiğinden istihkak ettiği ma-

Encümendedir. 

aşlarrnm it;ısma dair Encümendedir. 
Katedilen ·tekaüt maaşmm tekrar tah-
sisine ve almadığı miiddete ait matlu-
bunun iadesine dair Encümendedir. 

14/1468 Tevfik B. T, B. M. M. aza- Evvelce memur ol~1pta birinci B. lVI. 
srndan M. azalığında bulunan ve bilahare yi

ne memur olarak tekaütlüklerini dol-. . 

duranların ne suretle tekaüt maaşı ve-
rileceğine dair Encümendedir. 

15/1469 Harput: !fakat H. Mahkemece takdir edilen cezayi nak-
t.inin teciline dair Encürnendedir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

16/14 70 Beşiktaş: Sadettin Ef. Haksız olarak HükUmeti sakrta tara
fından açıkta bırakıldığından tekaüde 
sevki veya tekaüdiyesinin iadesi hak-
kında Encümendedir. 

17/14 71 Akdağ: Ahmet Ef. lVIüddei umuminin vaki gayrikanıuru 
yolsuz hareketlerini tahkik için bir 
müfettiş izamı H. Adliye vekilietine 

18/14 72 Tortum: Dursun Ef. Tekaüt muamelesinde noksan yapılan 
muamelenin tashillile mağduriyetine 

meydan verilmemesi H. Encümendedir. 
19/1473 Bayazıt: Cemal Ef. Mahalli İkarnetine gitmek masarifi o-

lan lıarcırah matlubooun tesviyesi H. Encümendedir. 
20/1474 Kars: Ahmet Harndi Ef. Kaymakarnlığa veya birinci sınıf na-

hiye müdürlüğüne tayini ve imiran ol-
madığı takdirde tckaüde sevki H. Encümendedir. 

21/1475 Konya: HayruHalı E. ve İskaniarına tahsis edilen erolakin 1771 

22/1476 

23/1477 
24/1478 

~5/1479 

ar. 

Beşiktaş: Bahattin Ef. 

Erzurum: Kazım Ef. 
Çatalzeytin nahiyesi: Şük
rü Ef. ve ar. 
Batnın mültecilerinden Ah
met Ef. 

'26/1480 Sait Halimpaşa köyü 
Muhtar Hüseyin E:f. 

27/1481 Hüseyin Ef. ve ar. 

numaralı kanunun maddei mahsusa-
sına göre tapu harcından istisnası H. Dahiliye vekaJetine 
Cümhuriyet ordusundan kaydinin ter-
kini hakkındaki emriıı refi ile iadei 
vazifesi H. Encümendedir. 
Tekrar polisliğe alınması H. Encümendedir. 
Abana nahiyesi hakiminin nalliyeleri-
ne nakli H. Encümendedir. 
Kendilerinin Ordu ve Fatsaya git- ' 
melerine müsaade edilmesi ve ınüna-
sip bir mahalde istihdamlarile sefaJet-
ten vikayeleri H. Dahiliy-e vekilietine 
Arzuhal encümeninin 2- XII- 1931 
tarih ve 12 numaralı kararın tatbi-
ki H. Maliye vekilietine 

J 771 numaralı kanun mucibince is
ka m adi suretile uhdelerine tahsis 
edilen emlakten ınevhubat vergisi 
alınmaması H. Encüınendedir. 

28/1482 Samsun: Alber Baruh Ef. Arzuhal encümeninin 1118 numaralı 

29/ 1483 
30/1484 

Eınet: Fevzi E:f. 
İstanbul: O Nuri Ef. 

dosyasında mevcut tasfiye kararınrtı 
tasdiluna dair olan Şurayi devlet ka
rarile encümence ittihaz olunan kara-
rm iadesi H. Karara raptedilıniştir. 

Malıkumiyetinin affi H. Encüınendedir. 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan ya me-
muriyetinin iadesi veya malUlen 23 
senelik memnriyeti nazarr dikkate 
alınarak tekaüde sevki H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim v,e adresi 

31/1485 Trab~on: Tahsin Ef. 

32/1486 Muş: Halit Ef. ve ar. 
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Arzuhal h ulasası 

Temyiz ticaret dairesince verilen ka
rar hukuku sarihasnun ziyama mey
dan verildiğinden tashihi karar ile 

Muamelesi 

mağduriyetinin vikayesi H. Adiiye vekaletine 

Haksrz olarak mevkuf olduklarmdan 
Hükümetin idari ila-natından istifade 
ettirilmeleri H. Adiiye vekaletine 

33/1487 Hıopa: Osman Ef. ve ar. Tar.hedilen emlak ve ara·zi verg·ileri 
fahiş .olduğundan tenzili H. Encüınendedir. 

34/1488 Gazi Antep: Memet Ef. ve Muhtar intihabatmda vaki yolsuz-
ar. luktan şikayet Dahiliye vekaletine 

35/ 1489 Gönük: Hasan Ef. 

36/1490 

37/1491 

38/1492 

39/1493 

40/1494 

41/1495 

42/1496 

43/1497 

44/1498 

45/1499 

46/1500 

47/1501 
48/1502 

49/1503 

50/1504 

51/1505 
5::/1506 

Aydın: Arif Turıgut E:f. 

İstanbul: Karnik Beyaz 
yan Ef. 
Ankara: H. Hilmi B. 

İstall!bul : Cevdet B. 

Samsun : Bilal Fahri Ef. 

Ankara: Emin B. 

İstanbul: M. Tevfik Ef. 

. 
Konya: M. Celal Ef. 

Antalya: Kemal Ef. 

Ankara: S. Sırrı Ef. 

Gürün: Sernain .Ef. 

Pazarcık: Hatif .Ef. 
Kars: Memet -Ef. 

Berut: Şerafettİn Ef. 

İzmir: 1. Hakkı Ef. 

Malatya: İ. Hakkı Ef. 
İzmit: Hac;an Ef. ve ar. 

Kazaları malmüdürü hakkındaki va
ki şikayetin !bir müfettiş izamile mu
maileyJı,in oorguya çekilmesi H. 
Askeri mekteplerinden 1birine kayit 
ve kaıbulü H. 

Bursada metrtik mallar müdürlüğıiin
ce vaziyet olunan arazisi H. 
!adei memuriyetinin temini H. 

Adliye ve Arzuhal encümenlerindeki 
··.· 660/577 numaralı hususi affi hakkın-
~ 

daki evrakile tevhidi H. 
Tasfiye kararının refi H. 

Haksız olarak tasfiyeye ta,bi tutuldu
ğu H. 
Tasfiye kararının refi ile iadei me
muriyeti H. 

Bilasebep polis müdürünüıı garazın

dan tasfiyeye tabi tutulduğu H. 
14 haziran 1931 tarihli arzuhalinin 
bir an evvel neticelendirilınesi H. 

. İadei memuriyeti hakkmda 

Hilafı kanun ellerinden alımp muha
cirlere verilmesi tekar;rür eden gayri
menkulelerinin iadesine dair 
Avukatlık ruhsatiyesi itası H. 
Hazineden bedeli icar olarak matlubu 
olan ıneblağın tesviyesi hakkmda 
Türkiyeye gelmesine müsaade edilme
si H. 
Birinci sınıf miralaylık nıaaşı itası 

Encüınendedir. 

M. M. vekaletine 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştit·. 

Adliye vekaletine 
Encü.ınendedir. 

Encüm·endedir. 

Encümendedir . 

Eucii:mendedir. 

Pucümendooir . 
Karara raptedihnişti r. 

Eneünıendedir. 

Enciimendedir. 

Maliye vekale.tine 

Encümendedir. 

haklanda Encümendedir. 
İadei menıuriyeti hakkında Encümendedir. • 
Nüfus tezkerelerinin itasile hukuku 
medeni;yelerinin tanınması ile talep 
olunan cezayİ naktinin alınmaması H. Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isiım v•e adresi 

53/1507 Adana: Mustafa Ef. 

54/1508 Fethiye : Memet Ef. 

55/1509 Van: Müştak Ef. ve ar. 
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Devlet demiryolları müdüriyeti umu
miyesince kendisine ikramiye veril-
mesi H. Encüınendedir. 

Borçlanma kanununa tevfika.n icrayi 
sanat etmek üzere dükkan verilme-
sine dair Encümendedir. 

Yetlerindeki zarar ve ziyan ma2Jbata-
larr ıbedelinin itası H. Encümendedir. 

56/1510 Hasankale : 
kı Ef. 

İsmail Hak- 1846 numaralı harcrrah kanunundaki 
kiLometre ve masarifi lıakikiyenin tef-
riki H. Encümendediı-. 

57/1511 Giresun : Osman Ef. ve ar. Milli emlakten alınış oldukları hane 

58/ 1512 Artvin: Mustafa Ef. 

59/ 1513 Erzurum: Fahri Ef. 

60/ 1514 

61/ 1515 
62/1516 

Fethiye: İbrahim Ef. ve ar. 

İstanbul : Yaşar Ef. 
Torol: Emin Ef. 

63/1517 Darıca: Nuri B. 

64/1518 Ankara: Necip Ef. 

taksitlerinden müterakim borçlarnun 
sureti tesviyesi hakkında karar ittiha-
zma dair 

Em vali ınetrukeden almış olduğu evin 
taksitlerini ödemek çarelerinin ka-

EncümendediJ:'. 

'bulü H. Karara raptedilmiştir. 

1771 numaralı kanunun harikzedeler 
hakkındaki 5, 6 ncı maddeleri muci-
bince em vali metrukeden almış ·olduk-
ları ·hanenin bakiye kalan taksitleri
nin ta.hsil edilmemesi H. 
İntifa ·kanunundan istifade ettirilme
leri H. 

Mahkılmiyetinin affi H. 
Tekaüt kanununun 5 ve 58 i'llci mad
deleri mucibince tekaütlüğünün İcra-

sı veya tekrar ınemuriyeti sahıkasrn-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

da istihdam edilmesi H. Encümendedir. 

Haksız yere tekaüt edildiğinden şika-
yet Encümendedir. 
Şurayi devlet kanununun 42 nci mad-
desinin hukuk usulü.muhakemeleri ka-
nununun 450 nci maddeleri ahkamına 
tevfikan iadei mruhakeme kararı itti
hazilc mütenkim maaşlarımn tesviye-
si H. Karara raptedilmiştir. 

65/1519 Elaziz: Cemil Ef. Mazuliyet ma~ı itasrna veya maaşı 
sabıkasnıa llUuadil bir memuriyete 
tayiıli H. Encümendedir. 

66/1520 Mersin: Hasan Ef. ve ar. İthalat listesinde ihtiyaçları olan me-
vattan talep ettikleri miktarın ithali 
H. lktrsat· v.ekaletine 

67/1521 Sıvas: Hafız Ahmet Ef. İskan muameleleri'llin tesrii inta:cına 
ve ar. dair Pahiliye :vekaletine 
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No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

68/1522 Ccban: Hacı H. ve ar. Biraderini öldürenlerin pençei adale-
te teslimi H. Enciiınendedir. 

69/1523. Sarıkamış: Bahattin Ef. Hazineden matlubu olan me:blağm 

bir an evvel tesviyesi H. 
70/1524 !stanbul: Hafız Hüseyin !adei memnriyeti H. 

Maliye vekaletine 
Enciiıne~dedir. _ 

Ef. 
71/1525 Osman Ef. Yavuz gemisi Smıfmm muvazzafa nakledilmelerile 

72/1526 
73/1527 

74/1528 

75/1529 

76/1530 

77/1531 
78/1532 

79/1533 

80/1534 

81/1535 

82/1536 

Halit Ef. Kızıle r eis gemisi 
Şevket Nuri Ef. Avcıdoğan 
motörü 
Durmuş Ef. Denizaltı ge
mileri 

Hüseyin Fehmi E. Matı
lıücum motörü 
Sıtkı Ef. Denizkuşu hü-
cum motörü 
Saim Ef. Berk gemisi 
Muzaffer Ef. İkinci İnönü 
denizaltı gemisi 

Hayati Ef. İkinci İnönü 
denizaltı gemisi 
İhsan İsmail Ef. Birinci 
İnönü' denizaltı gemisi 

Niyazi Ef. Okmeydanı tel
siz istasyonunda 
Ahmet Dürrü Ef. Birinci 
İnönü denizaltı gemisi 

83/1537 Cemil Ef. Sakarya deniz-
altı gemisi 

84/1538 Şerafettİn Ef. Durolupmar 
denizaltı gemisi 

85/1539 Hikmet Ef. Denizaltı ge
mileri kumandanı 

86/1540 Recep Ei. Denizaltı ku
mandanlığı emrinde 

87/1541 C ev at Ef. İzmir deniz ku
mandanlığmda 

88/1542 M:. Burhan Ef. Nezafet ge
misi çarkçısı 

89/1543 Halim Ef. Bursa torpido
sunda 

90/1544 HayreStin Nuri Ef. Duro
lupınar d. enizaltı gemisi 

91/1545 Necmettin · Ef. Bir!nci İn-
önü denizaltı gemisi 

terfihlcrinin temini hakkında Karara raptedilmiştir. 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

, 
» 

» 

) · 

» 

» 

» 
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92/ 1546 Hayri Remzi Ef. Görücük Sınıfnun muvazzafa nakledilmelcrile 
torpido fabrikasında terfiillerinin temini hakkında .. 

93/1547 thsan Ef. Dumlupmar de-
nizaltı gemisi :. :. :. ' 

94/ 1548 Kemal Ef. Denizaltı gemisi 
kmnandanlığmda :. :. > » 

95/ 1549 Ali Refik Ef. Birinci 1n-
önü denizaltı gemisi :;. » :. » 

96/ 1550 Memet Salih Ef. Kocatepe 
gemisinde » » :. » 

97/ 1551 N edi m Ef. Me<ıidiye gemi-
sinde , :. , » 

98/1552 Aıbdullah !zzet Ef. Birin-
ci İnönü denizaltı gemisi » :. , » 

99/ 1553 Memet Saffet Ef. Deniz-
kuşu hücum motöründe » » » » 

100/ 1554 Muzaffer Ef. Mu. Üs. Bab. 
Müs. Mv. K. » » » » 

101/1555 Yakup Ef. Hamidiye ge-
misi işaretçisi » » , » 

102/1556 A'bdullah Veli Ef. Yavuz 
gemisinde » » » » 

103/ 1557 Remzi Ef. Yavuz gemisin-
de » » , » 

104/1558 Abdullah Ef. Yavuz ge-
misinde » » » » 

105/1559 Haydar Ef. Yavuz gemi-
sinde > » » > 

106/1560 Hüseyin Ef. Yavuz gemi-
sinde » » , , 

107/1561 Muhittin Ef. Yavuz gemi-
sinde » » , » 

108/ 1562 Ahmet Ef. Adatepe gemi-
sinde » » » » 

109/ 1563 Necmettin Ef. Yavuz ge-
misinde » » » » 

110/ 1564 M. Ferh Ef. Yavuz gemi- ., 
i 

sinde » » » » 

111/1565 İsmail Hakkı Ef. Yavuz 
gemisinde » » » » 

112/ 1566 Recep Ef. Yavuz gemisin-
de » » » » 

113/ 1567 Ata Ef. Yavuz gemisinde » » » » 

114/1568 Aziz Ef. Yavuz gemisinde » » » » 

115/1569 M. Tevfik Ef. Yavuz gemi-
sinde , » » » 
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116/1570 Hakkı Ef. Yavuz gemisin- Sınıfının muvazzafa. nakledilmeledle 
de terfilllerinin teminL hakkında Karara raptedilmiştir. 

117/ 1571 Cemal Ef. Yavuz gemisin-
de 

118/ 1572 Aziz Ef. Yavuz gemisinde 
119/ 1573 M. HuH'ı.si Ef. Yavuz ge-

misinde 
120/1574 Enver Ef. Yavuz gemisin-

de 
121/ 1575 !stanbul: Osman Ef. 

122/1576 Eskişehir : Hulusi Ef. 
123/1577 Çatalca: Ahmet Niyazi Ef. 

124/1578 İstanbul: Mi halides Ef. 
125/1579 Reşadiye: Hüsnü Ef. 

126/1580 Cebelibereket: Ali Rıza Bf. 
127/1581 Bayburt : V ch bi Ef. ve ar. 

128/1582 M. Harndi Ef. 
129/1583 İstanbul: Sami Ef. 

» 
» 

» 

» » .. 
Hükfunet tarafından tütünlerinin mu
bayaa edilmesi H. 
Tasfiye kararLrun refine dair 
İstanbul belediye memurlamnın teka
ütlükleri haiclanda tanzim ve Meclisi 
Aliye derdest i takdim layİlıanın esrri
yi müzakeresinde istidasmm nazarı 
di·kkate alınması H. 
Baroya kayit ve kwbulü H. 
1683 numaralı ka.mmıın 6 ncı madde
sinin tatbikilc ayni kanunun 58 inci 
maddesinde yazılı bir senelik maaşı
mn ikramiye olarak itası H. 
Tasfiye kararının refine dair 
Metruk cmvali gayrimenkule taksitle
rinin tahsili için vaki hacizierin bulı
ran dalayısile muvakkateıı tchiri H. 
Miiktesep hakkının verilmediği H. 
ll- I- 932 tarih ve 1458 numaralı ar-

»· 
Bncümendedir. 

Bütçe encümenine 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 

zuhaline cevap verilmesi H. Encümendedir. 
130/1584 Kastamonu: Hüseyin Rüş- 30- XII- 931 tarih ve 1414 numaralı 

tü Ef. arzuhaline Z{!yildir. Karara raptedilıniştir. 

131/1585 Safranbolu: lVI. lzzet Ef. 15- XII- 931 tarih ve 1418 nnılllaralı 
aı·zuhalin c zcyildir Enciimendedir. 

132/ 1586 Yan Karyesi : Mustafa 7- III- 1931 tarih ve 5738 nua:nal'alr 
Ef. arzuhalinin 'bir an evvel intacı H. . M. M. vekaletine 

133/ 1587 Siverek: Reşide H. 12 - XI -1930 tarih ve 5086 num n.ralı 

arzuhalinin bil' an evvel intacı H. Encilinendedir. 
134/1588 Trabııon: Osman Ef. 1771 numaralı kanundan istifade 

ederek emvali metrukeden ıbir hane 
vel'ilmesi H. Enoüınendedir. 

135/1589 Bay1burt: Nevres Ef. ve Em vali gayrj.menkuledeıı dolayı Ha-
ar. zineye olan borçlarının yirmi senede 

ödenınesi ve bir müddet için mezkur 
borçların tecili H. Karara raptedilmiştir. 

136/1590 Geyve: Nedim Ef. Vesaiti naıkliye ve yevmiye olarak 
matlubu olan istihkakının Ha:zinece 
itasr H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isiım ve adresi 

137/1591 İzmir: N ebih Ef. ve ar. 

138/1592 Bandırma: Hüseyin Ef. 

139/1593 İstanbul : Hacı Anber Ef. 
140/1594 Tarsus: Mustafa Ef. 
141/1595 Bursa: Halil !ıbrahim Ef. 
142/1596 Köyceğiz: Celal Ef. 

144/1597 J andarlı: Ömer Lütfi Ef. 

143/1598 İstanbul: l\fecit Ef. -

145/1600 Çengelköy: Bekir Ef. 
146/1601 İstanbul: A,yşe P embe H. 

147/1602 Adana: Salih Ef. 

148/1603 Ankara: Saffet B. 

149/1604 Feke: M. Kamil Ef. 

150/1605 lVIustafa Ali Ef. Marti hü-
cum motörü 

151/1606 Ahmet İsmail Ef. Sakarya 
denizaltı gemisi 

152/1607 IGmil Ef. Sakarya deniz-
altı gemisi 

153/1608 Bekir Neşet Ef. Elektrik 
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Çifte mevaıddr müşteile mazbatasr 
tanzim ederek Hazineyi mütazarrır 

eden Ali Fehmi Bey hakkındaki ta
kibatın tesrii intacı ve hukuku Hazİ-

Muamelesi 

nenin vikayesine dair Mali~e vekaletine 
Heyeti mahsusa kararının refile teka-
üt maaşaının itası H. 
Sıillfı muvazzafaya nakli H. 
Tasfiye kararınrn refine dair 
Mahkumiyetten affi H. 
24 -V - 1928 tarih ve 1711 numaralı 

Encümeııdedir. 

M. M. vekaletine 
Encümendedir. 
Eneümendedir. 

arzuhalin neticesinin bildirilmesi H. EncÜımendedir. 

Tapulu emlakinin Hazinci maliyece 
zaptedildiği H. Maliye veka1etine 
Sanayi ınektebinden nahak yere tarde-
dilen oğlu Fikri Ziya hakkında adalet 
talebine dair Karara raptedilmiştir . 

.Açıkta kaldığı maaşlarını istiyor Encümendedir. 
Kardeşinin telmüdiye olarak verdiği 
paraların iadesi hususunda istisnai 
bir muamele yapılması H. Encümendedir. 

1skam adi suretile tahsis olunan ara-
ziden veraset vergisi alrnmaması H. Encümendedir. 
26 - V - 1931 tarih ve 256 numaralı 

arzuhaline zeyildir. Karara raptedilmiştir. 

14 - XI - 1931 tarih ve 1092 numaralı 
arzuhaline zeyildir.' Encümendedir. 
Sınıfı ınuvazzafaya nakledilmelerile 

·terfihlerinin temini hakkında Karara raptedilmiştir. 

» » » » 

» » » » 

mektebinde » » » » 

154/ 1609 Kadri Ef. Deniz telsiz Sınıfı muvazzafaya nakledilmclerile 
mektebi muallimi terfilllerinin temini hakkında 

155/1610 Ferit Ef. Deniz telsiz 
mektebinde 

156/1611 Samsun: Basri Ef. Deniz 
telsiz mektebinde 

157/1612 M. Zeki Ef. Derince cep
haneli ği nde 

158/1613 M. Hilmi Ef. K,ocatepe 
159/1614 Hüseyin Zekeriya Ef. 

Dalgıç grup kumandanı 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
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160/1615 İstanbul: Raşit Ef. 

161/ 1616 Ankara: Kenan Ef. 

162/ 1617 Bayındır: V asfi Ef. ve ar. 

163/1618 Elaziz: Ali Rıza Ef. ve ar. 
164/1619 Kınık köyü: İhtiyar heyeti 
165/1620 Ankara: Avni Ef. 

166/1621 Gelibolu : M. Ali Ef. 

167/1622 !stanbul: Osman Ef. 

168/1623 Ankara : Saim Ef. 

169/1624 Gemlik : M. Rasih Ef. 
170/1625 Cebelibereket: Ali Riza Ef. 
171/1626 İzmir: Zako Ef. ve ar. 

172/1627 Kastamonu : N azmi Ef . 

173/1628 Diyarbekir: Seyfettin Ef. 

174/1629 İstanbul : M. Kemal Ef. 

175/1630 Samsun: Emine H . 

176/1631 Kırşehir: Ayetullah Ef 

177/1632 Akçaabat: M. Salih Ef. 
178/1633 İzmir: İbrahim Ef. 
186/1634 İzmir: Memet Ef. 
179/1636 Ankara: T-evfik Ef. 

180/1637 Kocaeli : O L{ltfi Ef. 
181/1638 Tekirdağ: F ethi Ef. 

182/1639 Tol"at: Dilaver Ef. 

183/1640 İzmit: İlısan Ef. 

184/1641 Balya: A. Refik E f. 

185/1642 Ankara : M cc it Ef. 

186/ 1643 Zonguldak : Hi1mi B. 
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!adei memuriyetile müterakim maa·ş
l arınrn itası H. 
Hakkında verilen bükümde hatayi 
adli olduğuna dair 
Ticaret odasının i·pkasr H. 

Mahkumiyetlerinin affi H . 
Sayım veı~ilerinin tenzili H. 
Hakkı müktesebinin tamnmasile 12 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir . 

Adiiye vekaletine 
Encümeııdedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

nci derece üzerine maaş veriLmesi H. Encümendedir. 
Mükafatr olan matlubunun tesviyesi 
H. Karara raptedilmiştir. 

H Lı:kuku tasarrufiyemde bulunan em-
lakin istirdat edilmemesi H. Encümendedir. 
Tekaüt maaşı tahsisi H. Karara raptedilmiştir. 

Aç1k maaşlarını istiyor. Encümendedir. 
Tasfiye kararnun r efine dair Encümendedir. 
1931 bütçe kanununun 19 unmı mad-
desinin yanlış tatbik edildiğinden bu 
hususta mağdur brrakılınamalarr H. Encfunendedir. 

İskan suretile verilen evin istirdat 
edilmeyerek teffiz -edilmesine dair Encümendedir. 
İkra.rniyesinin bir an evvel verilmesine 
dair Encümendedir. 
Tekaütlüğünün refi H. Encümendedir. 

H azine tarafından satılan haneden 
hissesine isabet eden meblağın bir an 
eYvel tesviyesi H . 
Tasfiye kararrmn refi H. 

Tekaüt maaşı tahsisi H. 
İkramiye verilmesi H . 
İl;:ram i ye verilmesi H. 
Tasfiye kararının refi H. 

'f ekaü,tlüğünün refi H. 
Polis meslekinden ihracı hakkındaki 

kararın r efi H . 
MahkUımiyetinin a.ffi H. 

ithalatın t ahdidi dalayısile şeker mü
teahhitliğinden gördüğü zararın tela
fisi H. 
Meınurin kanunumın 37 nci madde
sindmı istifade ettirilmesi H. 
20 --XI- 932 senesi tarihli ve 1532 
numaralı arzuhaline zeyildir 
Aldıkları ha rcırahı 1846 numaralı ka
nuna gör e ıslah ve istirdat edilmeme
si H. 

Maliye v·ekalet ine 
Encümendedir. 

İktısat vekaletine 
Encfunendedir. 
Encfunendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Encfunendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 
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187/ 1645 

188/ 1646 

189/1647 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul: Memet Ef. 

İstanbul~ Hikmet Ef. 
ar. 
İnebolu: Memet Ef. 

ve 

190/1648 Mürefte: Behçet Ef. ve.ar. 

191/1649 Kavala: M. Sofya 

192/1650 M. Kemalpaşa: Muhtar Ha
lit Ef . . 

193/1651 Çorum: Zeki Ef. 

194/ 1652 Mersin : Ahmet Celal Ef. 
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!şten çıkarıldığından muavenet edil
mesi H. 
Teadül k·anununun 5 inci maddesinin 
yanlış tatıbik edildiğinden ta.shihi H. 
İkramiye istiyor. 
Emvali milliyeden satın aldıkları ma
ğazalarınm taiD.<ıitleriniii 20 senede 
ödenmesi H. 
Sahte senet tJa.nzimi iddiasile mahke
meye verilerek hukJUJmnu ziyaa uğrat-
tıklarmdan bir teftiş heyeti marifeti-

Muamelesi 

G. ve İ. ve'kaletine 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

lc tahkik ettirilmesi H. Adliye vekaletine 

Köylerine ait mera hakkmda gayrika
nuni Şurayi devletçe ve mahkemece 
verilen kararın refi H . Karara raptedilmiştir. 
Kanunsuz olarak tekaüde sevkedildiği 
hakkında Karara raptedilmiştir. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi H. Encümendedir. 

195/1653 Menemen: Emiralem ihti- Emiralem köyünün isminin değiştiril-
yar heyeti mesi H. Dahiliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 196/1654 Ankara: Münür Hüsrev Tasfiye kararnun refi H. 
B. 

197/ 1655 Düzce: Mustafa Ef. Hapishaneye verdiği gaz bedeli olan 
105 lirailin tesviyesi H. Encümendedir. 

198/ 1656 Çorum: M. Tevfik Ef. Tekaüt maaşıllln tezyidi veyahut ik-
ramiye verilmesi H. Encümendedir. 

199/ 1657 Ünye: Tacülibaıt Ef. Hanelerine vaki cebri tecavüzün faili 
Hacı Memet ve oğulları haklanda ta-
kibatı kanuniye ricasına dair Adliye vakaJetine 

200/1658 Di yarbekir: Hakkı Ef. ve 1452 numaralı teadül kanununun 4 
ar. 

201/1659 Mersin : Mustafa Ef. 

üncü maddesinin 2 inci fıkrasına tev
fikan verilen pahalılık zamiilinın istir-
dadı cihetine gidilmemesi H. Encümendedir. 

Merkez bankasma vermiş olduğu tak-
sitlerin iadesi H. Encümendedir. 

202/ 1660 Tarsus : Süleyman Huliısi Ziraat bankasma olan borcunun 
Ef. tecili H. Encümendedir. 

203/ 1661 S:rvas: Fahri Ef. ve ar. S1vas hapishanesinin neza:fetine itina 
edilmesi H. Adliye veka1etine 

204/ 1662 İstanbul: Abdüsselam Ef. Sanat mektebi mezunlarnun ali mek-
teplere kayit ve kabulü H. Encümendedir. 

205/ 1663 Cebelibereket: Ziya Ef. Valinin gayrikanuni olarak yaptığı 

muameleden şikayet Dahiliye vekaletine 
206/ 1664 Dinar: Hasan E:f. Yolsuz ·olarak yapılan t ahririn feshi 

ile yeniden icrası H. Maliye vekaletine 



Kayit 
No. 

207/ 1665 

208/ 1666 

209/ 1667 

210/1668 

211/ 1669 

212/ 1670 

Arzuhal sahibinin 
isim V€ adresi 

Gazi Antep: Reşit Ef. 

İstanbul: Sabri Ef. 

Tıokat: A. Hilmi Ef. 

'l'okat: Salih Ef. 

Ankara: Sadri Ef. 

İstanbul: Halit Ef. 

213/1671 Biğa: Sami Ef. 

214/1672 Sıvas: Cemalettin Ef. 

215/1673 Eskişehir: HıüCısi Ef. 
216/1674 Ankara: İhsan Ef. 

217/1675 Kartal: Şevket Ef. 

-~()S-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

25 -V- 1931 tarih ve 238 numaralı 

arzuhaline zeyildir. Karara raptedilmiştir. 
Hazineden matlubu olan mebHiğrn tes-
viyesi H. Encümendedir. 
İcra ve iflas kanununun tefsirile hak-
landa verilen icra kararının re:fi ve 
mağduriyetten vikayesine dair Encümendedir. 
Memuriyetten ihracı hakkındaki ka-
rarın refine dair Z. vekaletine 
Dahiliye vekaleti vilayetler idaresi 
urouro müdürü Sabri Bey hakkrnda 
şikayet Dahiliye vekiHetine 
Arzuhal encümeninin 19 - XII- 1930 
tarilı ve 20 numaralı kararının tetki-
ki H. Encümendedir. 
İadei memuriyeti hakkındaki kararı 
kaza kaymali!anu nazarr itibare alma
dığı H. 
Posta ve telgraf idaresinde matluıbu 
olan mcbaliğin tesviye edilmesi H : 
Tasfiye kararının refine dair 
Tolmüt kanuntma göre verilen kısmı 
seferberlik zammından İstifadesi is-
tirhamma dair 
Müracaat vesikası olmadığından Ha-
zine lehine sa.kit olan matlubunun 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

tesviyesi H . Maliye vekaletine 
218/ 1676 Ayvalık: Sezai Ömer Ef. 1928 senesi muamele vergisinin altıda 

219/1677 
220/1678 
221/1679 

222/1680 

ve ar. birinin tahsili cihetine gidilmesi istir-

Denizli: Ya,ışar E:f. 
Niğde: Ömer Faruk Ef. 
Zonguldak: Hüseyin Tur
gut Ef. 
İstanbul: Hikmet H. 

hamuna dair 
Malık-luniyet cezasrnm tecili ve affi H. 
Tasfiy.e kararımn refine dair 
İadci hnkıuku monmua talebi ricası
na dair 
İstimlak matlubunun tesviyesi veya
hut istimlakten sar:fmazar edilmişse 

mülklerinin tarafma teslimi H. 

223/1681 İzmir: Ömer Vehbi Ef. Eczacılar ve eczahaneler kanununun 

Encümendedir. 
Adiiye vekaleıtine 
Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

M. M. vekaletine 

49 unou maddesinin tadili H. Encümendedir. 
224/1682 İstanbul: Yusuf Recai Ef. Açıkta k:ıldığı müddete ait maaşatı-

nın tesviyesi istill1ıamma dair Encümendedir. 
225/1683 Zara: O han is Ef. ve ar. Evvelee vermiş oldukları telgrafnı 

ne muamele gördüğü hakkında Maliye vek3Jetine 

226/1684 Yozgat: Şev ki Doğan Ef. 1076 numaralı kanun mucibince hiz
mete çağırıldıklarmdan •bundan vaz 
geçilerek terhislerine karar ittihaz 
huyurulması hakkında Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

227/1685 Vapurcular birliği namı

na Lütfi Ef. 
228/1686 hmir: Memet Reşat Ef. 

229/1687 Düzce: Sabri Ef. ve ar. 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Kabotaj kanununun inhisara rapte-
dilmemesi H. İktısat vekaletine 
Tasfiye kararının refi ile tekrar me-
muriyete alınması H. Encümendedir. 
Emvali metrukeden aldıkları dük-
kanJarrn bedellerinüı mukassatan ve-
rilmesine bir ilmrar ittibazı H. Karara raptedilnıiştir. 

230/1688 Tekirdağ: Hanıdi Ef. Münasip bir vazife ile tavzifi istirha-
mrna dair Encümendedir. 

231/1689 Gerede: İ. Hakkı Ef. ve ar. Gece zammının kemakan ita veyahut 
gece nöbetinden afleri H. Encümendedir. 

232/ 1690 Yazır: Ömer Ef. ve ar. Kariyelerinin Kumluca nahiyesinden 
fekkile Kemer nahiyesine ilhakı İstir-

233/ 1691 Ankara: Sait Ali Ef. 

234/1692 İzmit: İbrahim Ef. 

235/1693 Ankara: İ. Etem Ef. 

236/1694 Ankara: Veli Ef. 

237/1695 Ankara: Saffet Ef. 

238/1696 • Acıpayam: Osman Ef. ve 
ar. 

. 239/1697 Hendek: M. Emin Ef. 

240/1698 Cobelibereket: İbrahim Ef. 
241/1699 Beypazarı: Hatndi Ef. ve 

ar. 
242/1700 İzmir: Şaziye H. ve ar. 

harnma dair Dahiliye veldletine 
Emvali metruke evinde ikamet ettiği 
müddete ait mesken ·bedeli katedil
diği halde ayrıca icar •bedeli talep 
edilmesi mağduriyetini mucip ol
duğu H. 
Verilen ikramiyeden bulıran vergisi 
kesilmemesi H. 
Tekaütlüğünün refi ile tekrar memu
riyete alrnması H. 
İmalatı harbiyedeki vazifesine alın

ması H. 
65 ya·ş.ını ikmalinden evvel resen te
kaüde sevkinde açıkta bırakıldığı iki 
ay üç gün için maa~ talebine dair 
Bakiyei müddeti hizmetlerinin af:fi H. 

İkramiyesinin bir an evvel verilmesi 
H. 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi H. 
Davar rüsumunun iradile mütenasip 
bir miktara tenzili H. 
Veraset ve intikal kanununun muad-
del birinci maddesinin ve 797 nu-

_maralı kanumm 26 ncı maddesi hük-
münün harikzedelere şürnulü olmadığı 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 

-
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

H. Encümendedir. 

243/1701 Kayseri: Memet Ef. Tarhedilen kazanç vergısının tahsili 
cihetine .gidilınemesi H. Eneümendedir. 

244/1702 Dinar: Ali Dede Mall'ılcn nefer olarak tahsis edilen ma-
aşm küçük zabit olarak tashihi H. Encümendedir. 

245/1703 Kayseri: Mustafa Adil Ef. Kazanç dairesinin kararrom hatalı ol-
ması dolayısite yeniden tetkik edilerek 
bir karara raptı H. Encümeııdedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

246/1704 İstanbul : İhsan Ef. 

247/1705 Ankara: M:. Saffet Ef. 

248/ 1706 İstanbul: Hasan E. 

249/1707 Gönen: .Ajrşe H. 

250/1708 İzmir: M:. Fehmi Ef. 

251/1709 Tavşanlı: Hatice H. 

252/1710 Fethiye: Memet Ef. 

253/1711 Ur la: Nazif Ef. 
254/1712 Akdağ: Mustafa Ef. 

255/1713 Akdağ: İbrahim Ef. 

256/1714 Adıyaman: Harndi Ef. 

257/ 1715 İstanbul : N azım B. 

258/ 1716 Bakırköy: Alunet Ef. 

259/ 1717 Eltvziz: Zülfü Ef. 

260/ 1718 A.dana: Mustafa Bf. 

261 / 1719 ~'ankırr: Robert Ef. 

262;'1720 BnrRa: O. Nuri Ef. 

263;Ti21 Ankara: S. Zeki Ef. 

- 270 

Arzuhal hulasası 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşları
mn verilmesi H. 
Kadro maaşmdan mevkufatrrun veril
mesi hakkında karar ittihaz olunma
sına dair 
Yedi çocuğuna ya maaş tahsisi ve
yahut ikramiye verilmesi H. 
Cüzdan ve senedi resmisinin ziyaı do
layisile yeniden itası hakkındaki 

müracaatinin bir an evvel intacı H. 
1\'Iahkfrmiyet kararmda isabeti kanu
niye olmadığından tctkikile affi H. 
EmHik ve eytam bankasındaki matlu
bunun tesviye ediLmesine dair 
Rüşvet alan tapu memuru İsmet Ef. 
hakkında kanuni takibat yapılınası 

hakkında 

İstikla1 ınadalyasile taltif edilmesi H. 
İskan suretile verilip istirdat edilmiş 
olan bahçesinin iadesi istirhamına dair 
İskan suretile verilip istirdat edilmiş 
olan bahçesinin iadesi istirhanuna dair 
Kırk üç sene bir ay hizmeti nazarı dik
kate almarak son ınemuriyeti maaşı
nın tekaüt maaşı olarak tahsis olun
ması H. 
Açıkta kaldığ rmüddete ait maaşla
rının jtası H. 
İmalatı harbiye umum nıüdüriyetince 
ihdas edilmiş olan temini istikbal 
sandığından yirmi yedi senelik hizme
tine mukabil ikranıiye verilmesi H. 
Mahkı1miyeti dalayısile rütbe ve me
muriyetlerden mahrumiyeti hakkm
daki kararın affine dair 
1771 numaralı kanuna ttıviikan borç
lanmaya yanaşmadıkları cihetle fu
zuli şağil addeclilerek geçen günlere 
ait tahakkuk ettirilen ecri misilli tes
viye etmeleri H. 
Adli hatanın tashihi H. 

Tütün inhisarı müdüriyeti umum.i
yesin<ıe gayr.ikanuni <>larak tazmini 
talep edilen meblağ hakkındaki kara
rm refile iadei memuriyeti H. 
Hakkındaki tasfiye kararının refine 
dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

Eııcümendedir. 

M. M. vekaletine 

Eııcümendedir. 

.Eııcüınendedir. 

Maliye vekaletine 
Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletiııe 

Encümendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Eııcümendedir. 

Eııcümendedir. 

Adliye vekaJetine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal huH1sası 

264/ 1722 Ankara: Cemal Ef. Maliye tahsil şubesince işgal edil
mekte olan hanesinin tahliyesile ken-

Muamelesi 

disine teslimi H. Maliye vekiUetine 
265/1723 AyYahk: Mcmct Ef. ve ar. Hnkuku tasarrufiyelerinin teyidi ve 

ınağduriyetleri'lle nihayet verilmesi H. Dahiliye veka.letine 
266/1724 Balya: İbralıinı Ef. 1adei memuriyeti Jıaklunda karar it-

ti hazile mağduriyetten vikayesine dair Encümendedir. 
267/ 1725 Biğa: Mulıtar Mustafa Ef. Zir·aat bankasına olan borçlarından 

<lolayı kısmen satılığa çıkarılan tarla-
larının satılmamasınrn temini H. Encümendedir. 

268/1726 , Mersin: Necip Ef. İcra dairesince yapılan gayrikanuni 
muamelenin tetkildle hukuku . şahsi-
yelerinin muhafazası H. Adiiye vekilietine 

269/1727 Tokat: Emin Ef. ve ar. 1683 numaralı tekaüt kanununun ida-

270/1728 Ankara: Muhlise H . 

271/1729 Karamarılı: Ayşe H. 

272/1730 Ankara: M. Cemal Ef. 

273/1731 Anltara : M. Sadık Ef. 

27 4/1733 Akdağ : Halil Ef. 

275/1734 Karacasu: Halit Ef. 
276/1735 Göksu: Y. N·adi Ef. 

277/1736 Kayseri : Mustafa Ef. 

278/ 1737 Akdağmadeni: Rifat Ef. 

rei hususiyeden maaş almakta bulu-
nan memurlara da teşmili istirhamr-
na dair mütekaddim arzuhallerinin 
icabrnm İcrasına dair 
Tahsis edilen şehit maaşının kemafis
saJbık itası H. 
İcra dairesince gayrikanuni olarak 
hanesinin satılığıı. çıkarılması mağdu-

riyetini mucip olduğundan hukuku
nun vikayesi H. 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü H. 
Memruriyete tayini hakkında karar it
tihazı istirhamına dair 
İskan suretile verilip istirdat ·edilen 
bahçe ve tarlasınrn kendisine iad•esi 
hakkında karar itihazına dair 
Terfi maaşınrn verilmesi H . 
Namzetlik müddetini bitirdiği halde 
tayin edilmeyişi mağduriyetini mucip 
olduğu hakkında 

Fazla kazanç vergisi tarhedilmesi 
mağduriyetlerini mucip olduğu H . 

İskan suretile verilip istirdat edilen 
tarlasının iadesi H. 

279/ 1738 Bursa: Hediyre H. ve ar. 1771 numaralı kanundan istifadeleri
nin teminile iskam adi suretile mec-

Encümendedir. 

M. M. vekilietine 

Adiiye vek~tine 

Adliye vekilietine 

N afra vekilietine 

Dahiliye veka.letine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekilietine 

canen emlak ve at'azi verilmesi H . Enci.imendedir. 
280/1739 İstanbul: Miralay M. Asım Maaş kanununun 2 ve 4 üncü madde-

lerinin tefsirile katedilen maaşının , 

verilmesi H. Eneümendedir. 

281/1740 İstanbul: Kaymakam M. Fili hizmetinin tE>kaütlüğüne ilavesile 

Halit B. mağduriyettcn vikayesi H. Karara raptedilmiş.tir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

282/1741 Arapsun: Tahir Ef. 

2 3/1742 Sıvas: Şamil Ef. 

284/ 17 43 Ceıın.ile H. 

285/ 1744 İstan'bul: A. Turan Ef. 

286/ 1745 Sıvas: Bahri Ef. 
287/1746 Amasya: Rifat B. ve ar. 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Altı ay malıkurniyeti dalayısile memu-
riyctten ilıracı hakkmda vaki kararın Dahiliye vekaletine 
refi H. 
Dükk5.nnun tevsü tarik için hetmedi-
lerek mukabilinde verilen bir bap ha
nenin tapusunun itası H. 
Müterakim dört aylık maa:şrnm tesvi
yesi H. 
Tahsis olunaıı eytam maaşmm tahsil
de bulunduğu müddetçe katedilme
mesine dair 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi H . 
Emlaki milliyeden taksitle satın al
dıkları emlak ve arazinin buhranm 
izalesine değin borçlarrnm tecili ve 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eneümendedtr. 
Encümendedir. 

uzun müddetli taksitiere raptı H. Karara raptedilmiştir. 

288/ 1747 Divarn muhasebat tasnif 622 numaralı kanundan istifadeleri-
memuru Nuri Ef. nin teınini için karar ittibazı H. Encümendedir. 

289/ 1748 Ünye: Ahmet Ef. Tekaütlüğünün icrasile bir an evvel 
maaş tahsisine dair Encümendedir. 

290/ 1749 Kayseri: Abdurrahman Ef. Gayrikanuni olarak tarhedilen ka-

291/1750 Basmahane: Fazıl Ef. 

• 
292/ 1751 Ünye: Kadri Ef. 

293/ 1752 Nevşehir : Gültekin Ef. 

294/1753 Konya : Nuri Ef. 

295/1754 Of: İbrahim Ef. 

296/1755 Ardaniş: Molla 

297/1756 Sıvas: Harnit Ef. ve ar. 

298/1757 Biğa: Mustafa Ef. ve ar, 

?99/1 758 Kürreinühas: l\1esut Ef. 
ve ar. 

zanç vergisinin alınmaması H. 
İkramiyesinin itası için bir karar itti
hazı H. 
Borçlanma kanununa tevfikan talep 
ettiği tarlalara takdir olunan kiyme
tin fahiş olduğundan tenzili H. 

Müterakim dört aylık ınııaşlariiiin 

t esviyesi H . 
Heyeti mahsusaca verilen kararın tct
ldkile adiHlne ve seri bir karar ittiha
zı H. 
Hilafı hakikat rüşvet iilinden dolayı 
elli günden beri ımcvkuf bulunması 

mağduriyctini mucip olduğu H. 

Ermenilerden matı.ubu olan senetler 
muhteviyatınm borçlarına mahsup su
retile verilmesi istirhamına dair 

Tahtı tasarruflarındaki hanelerinin 
tapu serredine raptcdilmesi istirhamı

na dair 
Ziraat bankasına olan borçlarmdan 
dolayı satılığa çıkarıliiliş olan tarlala
rının satılınaması istirbamına dair 
Kazalarındaki Camiişerifin taıniri H. 

Maliye vekaletine 

Encümendedir . 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendcdir. 

Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümeııdedir. 

E. U. müdürlüğüne 



Kayit 
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Arzuhal bulasası .M.uamel csı 

300/1759 Kayseri : Şaban ·Ei: ve ar.• a ·ayrikanuni olara:k talep edilen ka-
zanç·· vergisinin • tahsil edilmemesi H. Maliye vekiiletine 

301/ 1760 Kayseri·: Nakittin Ef. Arzuhal encühıeninin- · 7- XI- 1931 ta
rihli- hafliahk':mukarrerat cetvelüıde-
ki karara .itİrazr :H. Encümendedir. 

302/ 1761 Erzincan: Hrzırzade Nuri B_elediye vergi ve resimleri kanunu-
Ef. nun- 5 'ı ve r 7 nci .maddelerinde ki ver-

303/ 1762 Edremit: NecatiıEf. 

304/ 176? · Havra n: Bahri Ef. 

305/ 1764 İstanbul : Zekeriya Ef. 

306/1765 Sıvas: Sa:lli JEf. 

807/ 1766 Muş: Kemal Ef. 

308/ 1767 İzmir: Recep Aslan B. 

309/1768 Ordu: Madam Santohi 

310/1769 Bozkır: Hasan Ef. · 

311/1770 İstanbul: Leon Şonman 

312/1771 Çorum: Zeki Ei. 

313/1772 · Tosya: İSınail Ef. 

314/1773 Gazi Antep: Mustafa Ef. 
315/ 1774 Maraş: Ökkeş Ef. 
316/1775 Isparta: M. Esat Ef. 

gi: .:.nisbetbirinüı: ıverebilecek bir tarz-
dti ·! tenzili istiThamma··dair Dahiliye ·vekaletine 
1928··senesi muamele ·vergisinin altı-

da birininıtahsili istirhamına dair Maliye vekaletine 
1928•senes·i muamele v&gisinin altrda 
birinin tahsili istirJıamma ıdair Maliye vekıiletine · 
Ethlaki: mazbuta•mukabili emlak ola-
rakl veriılınesi H : Encümendedir. 
lstarı:lıulda erkek: lisesinde -oğlu için il k 
taksit ,~olarak vermiş olduğu ücreti n 
iadesi H. Encümendedir. 
Başmühendis ve fen memurunun sui-
istimalleri hakkında ihbarat Encümendedir. 
Rjôntenjandan evvel gümrüğe gelen 
mallarının , çıJrarılmasına müsaade 
edilmesi H. İktısat vekaJetine 
Yol açılmasından dolayı talep edilen 
4000 lira şerefiye resminin fahiş ol-
duğundan tenzili H. Encümendedir. 
Posta ve telgraf memurlarının terfi-
hinin temini H. Bütçe encümenine 
MüLga Ali karar heyetince heraatine 
karar verildiğinden tasfiye kararının 
refi ile iadei memuriyeti H. Ehcümendedir. 

Haksız olarak tekaüde sevkedildiğin-
den tekrar vazifeye alınması H. Karara raptedHmiştir. 
Telgraf ve posta müvezzii ve çavıuış-

larınm g~ce zamları iadeten ifası ·H. Encümendedir. 

Mahkfuniyetlerinin affi H. Encümendedir. 
Mahkô.miyetlcrinin affi H. Encümendedir. 
Tütün zeriyatnun nah:jyelerinde ke-
makıliı ·devam ve bakası H. Karara raptedilmiştir. 

317/1776 · Denizlr: Harndi Ef. ve ar. İdarei h1ısusiye mcmurlarrmn yeni 
tekaüt -kanununa · göre tekaütlükleri-
nin icrası H. Karara raptedilmiştir. 

318/1777 Kastamonu: Hayrettin- Ef; 1683 numaralı otekaüt kmıuııunun 6 \'c 
40 ıncr maddelerinin tefsirilc mağdu-
riyetten· vikayesi H. Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
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isim ve adresi 

319/1778 Susığırlık: Feluni Ef. 

-274-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan kanu-
nen müstahak olduğu ikramiyenin 
verilmesi H. Encümendedir. 

320/1779 Aksaray: Tevfik Ef. Maarif vekaletine vermiş olduğu ki-
tap bedelinin iadesi H. Encümendedir. 

322/1783 Çorum: Ömer Lutfi Ef. · 23 - II - 1932 tarih ve 1637 numaralı 

323/1784 Edirne: Emin Ef. 

324/1785 Çanakkale : İsmail Ef. 
325/1786 İstanbul : İbrahim Refik 

Ef. ve ar. 

326/1787 Ankara: Ahmet Baba 
327/1788 Ankara: Ahmet Sabri Ef. 

arzuhaline raptcdilmek üzere takdir-
name suretinin leffen takdiıni H. Karara raptedilmiştir. 
Takdiri kıyınet komisyonunda bulu-
nan evrakının tesrii intacile mağduri
yetten vikayesi H. 
Tasfiye kararının tetkikile refi H. 
Gümrük depolarında bulunan malla-
rının kontenjan listesine ithal ettirile-

Maliye vekaletine 
Encümendedir. 

rek zarardan vikayeleri H. Karara raptedilmiştir. 

Bakıyei müddeti cezaiyesinin affi H. Adliye vekaletine 
Mahkfuniyet kararının tetkikile 
refi H. Encümendedir. 

328/1789 İstanbul: AlJdülvehhap Ef. Devlet şftrasınca tasfiye kararının re
fedildiğinden münasip ?ir vazifeye 
tayini H. Encümendedir. 

329/1790 Silifke: T. Cemil Ef. Bakıyei müddeti mahkumiyetlerinin 
affi H.· Encümendedir. 

330/1791 Isparta: Halil Çavuş Bakıyei müddeti mahkunıiyetterinin 

affi H. Encümendedir. 
331/1792 Kutlukaya: Cebrail Ef. Borçlanma kanununa tevfikan arazi 

verilmesi H. Encümendedir. 

332/1793 Afyon Karahisar: Hasan Beş seneye mahkum olan oğlunun 

Ef. affi H. Adliye vekaletine 
Encümendedir. 333/1796 Dörtyol: Ali Riza Ef. 

334/1797 Burhaniye : Zahir Ef. 

335/1798 Balıkesir: Riza Ef. 

336/1799 Bilecik: Şakir Ef. 

337/1800 !starubul: Salahattİn Ef. 

338/1802 !stanbul: Abdullah Ef. 

339/1803 ErzUJ'um : İbrahim Ef. 

340/1804 İskilip: M. Şükrü Ef. 

Tasfiye kararmm refi H. 
Oğlunu yaralayan Pazvant Mustafa 
hakkında kanuni takibat yapılmasına 
dair 

Tekaütlüğü icra edildiğinden ikrami-
. yesinin itasr H. 

Mahkumiyetlerinin affi H. 

Barcmdeki derecesinin altmcı derece 
·olarak tesbitile zayi olan hukuku
nun vikayesi H. 

Eınlaki metrukeden arazi verilmesi 
H. 
MalUl olduğundan vazifesinden aife
dilmek suretile tahsis edilen tekaüt 

Adliye vekaletine 

Encümendedir. 
Adliye vekaletine 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

maaşının tezyidi H. Encümendedir. 
14- XII • 1931 tarih ve 1933 numaralı 
arzuhaline zeyil Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

341/1805 Alucara: Hüseyin Ef. ve 
ar. 

342/1806 Adana: M. Sa:bri Ef. 
ar. 

343/1807 Tokat: Osman Ef. 

344/1808 Mersin: M. Emin E.f. 

345/1809 Mersin: SiileymR!n Ç. 
346/1810 Sungur! u: Adil Ef. 

347/1811 İstanbul: Nihat Ef. 

ve 

21!>-

Arzuhal hulasası 

Sayım dotayısile ve memurlarm yap-
makta olduğu münasebetsizliklerin 
men.i hakkında 
Muhtarlardan kazanç vel'gisi almma
ması H. 
Bakiyei müddeti mahkumiyetlerinin 
affi H. 
Gayrikanuni olarak vazifesinden çr-
karrldrğmdan tekrar vazifeye alın-

Muamelesi 

Encümendedir. 
r 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 

ması H. Karara raptedilmiştir. 

Mahkurıiiyetlerinin af.fi H. Encümendedir. 
Biraderini lı:atil ve kendisini ölümle 
tehdit eden Nurioğlu Bayrarrun tev
kifile cezasrnm bir an evvel verilmesi 
H. 
Belediye vergi ve resimleri kanunu
nun otomobillerden alınmakta olan 
resmin derecelere tefrikile tahsil olun-

Adiiye vekaletine 

ması H. Karara raptedilmiştir. 

348/1812 Ankara: Necati E:f. ve ar. Ücretli moollimlerc mekteplerin tati-
linde de ücretlerinin verilmesi H. Karara raptedilmiştir. 

349/1813 Amasya: Mustafa Ef. ve Emlaki milliyeden taksitle aldıkları 

ar. emvalin ta:ksitlerinin sureti tediyesi 
H. Karara raptedilmiştir. 

350/1814 Develi: Memet Ef. ve ar. Emlaki milliyeden taksitle aldıkları 
emlak ve arazinin taksit müddetleri
nin yirmi senede mukassaten istifa-
sı H. Karara raptedilmiştir. 

351/1815 Arapkir: M uras Pilipos H u ku ku tasarrufiyelerinin tanınma-

sile tapnca n;mamelei intikaliyeleri-
nin icrası H. Dahiliye vekafetine 

352,11816 Mersin: Naf.iz Ef. Vazife başmda maluliyete uğradığın-
dan hidematı vataniye tertibi üzerin-
den maaş tahsisi H. Karara raptedilmiştir. 

353/1817 Trabzon: Yahya Ef. Açıkta kaldığı müddete ait maaşları-
nın tediyesi ve tasfiye kararınrn refi 
hakkında Karara raptedilmiştir. 

354/1818 Tavşanlı: Ahmet Ef. Dairei ictaca gayrikanuni muamele 
yüzünden mutazarrır olduğundan ev-
rakıntn celp ve tctkikile mağduriye-

tinin vikayesi hakkında Adliye vekaletine. 
355/1819 Ankara: Kadriye H. Biçki ynrtlarından kazanç vergisi alın-

maması ve gayelerile mütenasip bir 

356/1920 .Amasya;. Mustafa Ef. 
hadde indirilmesi H. Karara raptedilrniştir. 
Bakiyei müddeti mahh....-amiyeÜnin a:f:fi 
hakkında Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

357/1921 Merzifon: Ömer Ef. 

.Arzuhal bulasası 

-Beş ,sene.:mahkı1miye.ti hakkurdaki .ka
rar _ dosyasının tetk.ikile affi ricasına 

Muamelesi 

dair · Karara raptedilmiştir. 

358/1922 Avanoz: Yusuf :Ef. _ ·Tasfiye kararınm-·refi ricasına· dair ·Encümend~dir. 

359/1923 Burdur: Alırnet Harndi Ef. Ziyaa uğrayan -mahinyet raporunun 

360/1824 Sıvas: Fahri Ef. 

361/1825 !stanbul: Makridi Ef. 

362/ 1827 i::Bolu : Osman Zeki Ef. 

36.3/ 1828 Ankara: Galip Ef. 

364/ 1829 Ankara: Muhittin B. 
365/1830 ·Ankara: 'Davut B. 
366/ 1831 Ankara: Şükrü-B. 

367/ 1832 Ankara: Ahmet Kadri' B. 
368/ 1833 Arrkara: Münir B. 
369/ 1834 .Ankara : Fuat B. 
370/ 1835 .Ankara : Rıza B. 
371/ 1836 Ankara : Bekir Srtkı B. 
322/ 1837 Ankara : Salim B. 
373/ 1838 Ankara : Fahri E:f. 
374/ 1839 Ankara: Seyfettin B. 
375/ 1-840 ·Ankara: · Sait B. 
376/ 1841 Ankara : Feridun B. 
377/ 1842 An-kara: Zühtü B. 
378/ 1843 . Ankara :. N ecip B. 
379/ 1844 Ankara : Kemal Ef. 
.380/ 1845 Ankara: Osman V!lysi 

B. 
381! 1846 Ankara: Haşim B. 
382/ 1847 Ankara: Muhittin' B. 
383/ 1848 Ankara : Cemalettin 'B. 
384/1849 Ankara: Ekrem B. 
385/1850 'Ankara: Ali B. 

386,11851 !stanbul : Sünbül H. 

yeniden-bir · suretinin -verilmesi ricası-
na dair M. M. veka1etine 

Devlet . ştirasından ·aoı;yasınm eelbile 
tetkik ve hakkında verilen tasfiye 
kararının refi_ ricasına dair 

BarodaTh k,;ıydinin tel!kini hakkındaki 
kararın refile tekrar ..kaydi nin toodi
di ricasına.. dair 

Tasfiye kararının tashihi istirhamı
na dair 

' Vazife 'dolayısile ·hariç te bulunduk
ları · müddet zarfmda mesken ·bedeli 
verilmesi istirhamma dair 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» :. » 
» » » 
» » » 
» --» » 

.» "» i » 

ı » •» » 

» ... , » . 
-» <-» » 
·» » » 
·•» » » 

» » » 
» » , 

» » » 
~ » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Vazife başında vefat eden zevci ·Dok
tor. N aim -Beyin- kırk senelik hizmeti
ne mükafaten hidema.tı vataniye ter-

En cü m endedir. 

» 

» 

,, 

. tibinden maaş .tahsisi H. -Karara raptedilmişiir. 



' 

Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

387/1852 .!stanhuJ: Avni B. 

·- ,;').11-

Arzuhal hulasası 

Maarif ,vek-aleti tarafınd8in üç ·muhte
lif kanunsuzluğa maruz kaldrğı hak

, kınd3Jki istidasma ·vekil.letçe cevap ve
rilmesine-·. dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

388/1853 Adapazarı: Ahmet Ef. ve Emlaki milliyeden taksitle sa tm al-
ar. dıkları emlakine borçlanma kanunu-

389/1854 Ankara: Sırrı .Ef. 

390/1855 Erzm•um: Şahin B. 

391/1856 Sıvas: İsmail Ef. 

392/1857 E lbistan: İsma:iJ 1 Ef. 

393/1858 Pendik: Ahmet Nuri -B. 

394/1859 Tiran: Bayram Ef. 

395/1860 .Aınkara :. Nıı1ri Ef. 

na göre yirmi senede ödemeleri H. Karara raptedilmiştir. 

İadci memuriyetile -açık maaşlarrum 
verilmesi .H. Karara raptedilmiştir. 

Tekaütli.iğünün refi ile tekrar vşzife-
ye ahnması H. Karara raptedil.miştir. 

Bakiyei .müdde.ti malıkumiyetinin affi 
H. Adliye vekaletine 

Murabahacrlık yapanların menilc tcc-
ziycleri H Encümimdedir. · 

İskan suretile verilen emlak hakkmda-
ki dosyanın Şfırayi devletten eelbile 
tctkik ve haklarının verilmesi H. Dahiliye vekaJetine 
Vazifesine almmas~ ve tahsisatmm 
itası H Encümendedir . 

Açıkta kaldığı müddet€ ait maaşları-
mn verilmesi H. · Maarif vekaJetine 

396/1861 • Samsun: Osman B. Tekaüt "maaşmm tahsisi H Karara ra;ptedilmiştir. 

397/i862 Nallıhan: Muhtar 1Halil ve Davar vergi ve ·resimlerinin haddi mü-
:ar. nasib'ine tenzili ve bu seneye de teş-

398/1863 İstanbul M. Nazmi B. 
399/1864 .Ajcıba.yam: Osman · Ef. 
400/1865 ; Sıvas: ~r:P-evfik Ef. 

401/1866 '2Kony.a .;zeki Ef. 

402/ 1867 _-ıAn:ka:u :r aülüzar H. 

403/ 1868 Pazar: İbrahim Ef. 

404/ 1869 Gazi Antep: Hurşit Ef. 

405/ 1870 ''Edirne :-A:II:klülhalim Ef. 

406/1871 .Adana :·:Esat Ef. 

;mili ·H. Encümeride'dir. 

'Tekaüt maaşının biran evvel tahsisi H. Encümendedir. 
· Çocuklarmm -meccanen tahsil i H. Encümendedir. 
Memuriyetine iadesi veya tekaüde 
sevki H. Ma'liye vekaleHne 
1683 numaralı tekaüt -kanununun 18 

·inci ·maddesi muci-bince tekaüt maaşı 
verilmesi H. 
Muhta-ci muavenet orduğundan nakti 

: ımıa'Vel'l.et ywpılmasr H. 

Yedi-serrtılik tekaüt maaşının kesilme
mesi H. 

~ Türk · va.tandaşhğma ka bul edil-
<rı1ıesi t H. 
"l'Jl~kaüt maaşnidan :g.ayrikanuni kate
'dilen · parasınm tesviyesi H. 

~vkaf idaresince vakıflarına vaki 
müdahiıleiıin meni H. 

Karara raptedilmiştir. 

~M. '-M. ·veka1ethre 
• 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

"Encürrreridedir. 

~:u. niudürlüğüne 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

407/ 1872 Trabzon: Bahattin Ef. 
408/ 1873 İstanbcl: O. Rifat B. 

409/1874 İstanbul: Yusuf B. 
410/1875 İzmir: Recep Aslan ve ar. 

411/1876 Ankara: Nazım Ef. 

412/1877 İstanbul: O. Rifat B. 

413/1878 İstanbul: Yusuf B. 

414/1879 Elaziz: İsmail Hakkı Ef. 

41§/1880 M. Mirza 

416/1883 Yozgat: İlısan Ef. 

417/1884 İstanbul: Avukat Hilmi 
Ef. 

418/1885 Bilecik: Cemal B. 

419/1887 Bakırköy: Bayram Ef. 

• .J :ı~ 
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Arzuhal ifıulasası Muamelesi 

Tasfiye kararının refine dair Encümendedir. 
1520 numaralı kanunun neşri tarihi-
ne kadar mevkuf kalmış olan tekaüt 
maaşının itası H. Encümendedir. 

» • » » Encümendedir. 
Kontenjandan gümrüğe gelen malla
rının çıkarılmasına müsaade edilme-
sine dair İktısat vekaJetine 
Barem kanununa göre müstahak bu-
lunduğu yirmi beş lira maaştan mev-
kıwfat yapılmaması H. Dahiliye vekaletine 
Ali karar heyetinin Başvekalete tak-
dim ettiği raporun Meclisi Alice mev-
kii muamcleye vazına dair Encümendedir. 
Ali karar heyetinin Başvekalete tak-
dim ettiği raponm Meclisi Alice mev-
kü muameleye vazına dair Eıtcümendedir. 

Dosyasının eelbile tetkik ve tasfiye ka-
rarının ı·efi H. Karara raptedilmiştir. 

Eşkıyalarm takibi için müfreze tara-
fından yapılan yolsuz muamelelerden 
şikayet Dahiliye vekaletine 
Evvclce vermiş olduğu istidasınrn ne 
muamele gördüğü H. Encümendedir. 
Birinci ticaret mahkemesince davala-
rınm tesrii -intacı H . Encümendedir. 
Kaydi terkin edildiğinden mağduri-
yetine meydan verilmemesi H. Encümendedir. 
Hakkında tatbik edilecek kavanin ve 
nizamatın tayin ve iraesi biiinmedi-
ğinden bu hususun tayinine del.alet 
huyurulması H. Encümendedir. 

420/18ı88 · Sıvas: Abdi Ef. Mutasarrıfr 1bulunduğu hanenin taıpu 
senedinin itası H. . Encümendedir. · 

421/1889 Bursa: Süleyman Sami Ef. Mübadeleten verilen ·emlakin kıymet-

422/1890 Bursa: Sabriye H. 
• 

423/1891 Kayseri: Hali:t Et. 

~24/1892 · S-an.dıklı: Hatice H. 

425/1893 Gazi Antep: Arif Ef. ve 
ar. 

lerinin fahiş olması dolayısite fazla 
borçlandrrılmaması H. Dahiliye vekaleti'ne 

. Borçlanma kanununa tevfikau· veri-
~en emiakin bedellerinin tenzili ve af· 
fi H. 
Kammen mükellef kılındığı bir vergi 
için verilen karann tetkiki ve tahmil 

Dahiliye vekaletine 

edilen verginin refi hakkında · Encti.mendedir. 
Hazineden ınatlnbu olan nıebaliğin 
bir an evvel tesviyesi H. 
İskan ettirilmesine dair 

• 
. Encümendedir. 
Dahiliye vekaletine 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

426/1894 Hasandede: Memet Ef. 

427/1895 Diyarbekir: Nedim Ef. 
ar. 

428/1896 Akçaabat: Osman Ef. 
ar. 

429/1897 Pendik: Cela1ctt.in Ef. 

ve 

ve 
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Arzuhal ilıulasası Muamelesi 

Harbi nınuroide malUl kaldığından 

derece üzerinden maaş tahsis edilme-
si H. Encümendedir. 
1505 numaralı kanrunun tadilile mağ
duriyetine meydan verilmemesi H. 
Bankaya ve tuccarlara olan borçları
nın tütün fiatlarrum düşkünlüğü do
layısile tecili H. 

Mübadil olduklarmdan dolayı P endik-
te verilmiş olan hanenin bila sebep 
alındığından şikayet 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

430/1898 İstanibul : Leon Şonman Meslekine iadesi H. 
Dahiliye vekaletiııe 
Encfunendedir. 

Ef. 

431/1899 Muda:nya : Hasan Hilmi lstikla1 madalyasile taltifi H. Karara raptedilmiştir. 

Ef. 
432/1900 İzmir: Cafer Ef. ve ar. 

433/1901 Zafranbolu: !zzet Ef. 

434/1902 Ankara: Kazım Maksut 
Ef. 

435/1903 Zafranbolu: İzzet Ef. 

436/1904 Midye: Demir Ef. 

437/1905 İzmir: Hacer H. 

438/1906 Koçana: Nuri B. 

439/1908 'l'okat: Şükrü Ef. 

440/190·9 Akdağ Madeni: İbrahim 

Ef. ve ar. 

441/1910Adana: Servet Ef. 
442/1912 İzmir: İsmail 1\femduh Ef. 

443/1913 

444/1914 
445/1915 

Aınkara: Necip Ef. 

Gazi Antep: Hilmi B. 
Gazi Antep: Mahmut Ef. 
ve ar. 

Tütünlerinin müsait fiatlada inhisar-
nıüdürlüğüncc alrnması H. Encümendedir. 
Hakkında verilen kararda adli hata 
bulunduğundan tashilıi H. Encümendedir. 

Uhdesine teffiz olunan harap ambar-
larm tapu senetlerinin verilmesi H. Encümendedir. 
Gayrikanuni ·olarak tahsil edilen ce-
zayi naktiniıı tesviyesile .borç senetle-
rinin iadesi H. Encümendcdir. 

Nahiye müdürünün gayrikanuni e:f-
ali harekatından şikayet Encümendedir. 
1331, 1771 ve 1833 numaralı kanun-
lardan istifade ettirilmesi H. Dahiliye vekaletine 
Vazi:fei askeriyesinden ihracr hakkm-
daki kararda hatayi adli vaki oldu
ğundan refi H. 

Mahkemece hakkında ·giyabi verilen 
ma.hkılrniyet kararnun tetkikile ceza
larmlll affi H. 
Kazalarmda iskan iş:lerile meşgul ol
mayan kaymakamdan şikayet 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi H. 
Milli mücadele esnasında maddeten ve 
manen . duçar olduğu zarar ve ziyanın 

Encümendedir. 

Adiiye vekaletine 

Dahiliye veka.letine 

Adiiye vekaJetine 

tazmini H. Karara raptedilmiştir. 

İskanlarile emlak ve arazi verilmesi H. Encümendedir. 

HukUlcu memnuasımn iadesi H. Karara raptedilmiştir. 
341 senesi muvazeııei umuıniye kanu-
nunun 45 inci maddesi mucibince mat-
luplarmm tesviyesi için 1931 senesi 
bütçesine tahsisat vazr H. Bütçe encümenine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

446/1916 Salih Ef. ve ar. 

447/1917 A:danaJ Fatıma Muzaffer 
H. 

448j1919:· Denizli : A.\ Rıza B. 
449/1920 Sadrettin Ef. 

450/1921 Niğde ·: İsk~nder Boyaci
yan 

451/1922 Gelibolu: İbrahim Et. Ef. 

452/1923 Akhisar: İ•brahim Ef. 

453/ 1918 Ankara: Harndi B. 
454/1925 N aciye H. 

455/1926 Tıosya: Sadık Ef. 

~6/1927 Alaiye: M. Şerif Ef. 

457/1928 İstaııbul: Haydar E.f. 

458/ 1929 · !stanbul: Fazıl B. 

459/1930 !stanbul: Ali ve ar. 

460/1931 İstanbul: İ. Eteın B.' 

461/193-2 · Kezan: Ali .Ef. 

462/1933 Baypazın·ı: Hadi ve Kc
mal Ef. ler 

463/1934 · ]3olu: Ahmet E-f. ve ar. 

464/1935 Adapazarı: Sehcr H. 

-280'-

Arzuhal :hulasası 

Emvallerinin· mahsup··harici kalan• ki~ 
srml'arrndan·· meecanen• temliki H. 
Şehit olan oğlu yüzbaşı Rifat Ef. den 
kendisine maaş- tahsis edilıhesi· ·H. 
Hakla. müktesobinin •verilmesi H. 
Kadınlar · .hapishanesi ittihaz edilen 
hanesinin verilmediği H. 
Evvelce vermiş olduğu istidasrnııı ne 
muamele göı,düğü H. 
1- IX- 1929 tarihinelen iübaren mu
saddak kadro mucibince maaşının 

kırk lira üzerinden tesviyesi· H.t 
Sürgün cezasının işten el çektirildiği 
tarihten iti'bar olunması H. 
Hakla müktesebinin verilmesi H. 
Müvekkili bulunduğu Fehaırn P.aşa ve
resesi -Naciye H. ve rüfekasma ait ar
sanm iadesi H. 
Mübadele sur.etile verilen erolakin is
t\ı·dadı cihetine gidildiğinden ılıakkı
nın iadesi H. 
J337 senesi şuthat.maaşı olarak hazine
de kalllliŞ olan matlubunun tesvi
yesi ıR. 
İsta.ııbulda iskan ettirilmesi için ·bir 
kanu· ittibazı H. 

Tasfiye kararı refedildiğinden müte
rakim maaşlarrmn tesviyesi ve ikra
miyesinden mütebaki kalan meblağm 
itası H. 
Ziraat bankasına olan borçlarının tc-

Muamelesi 

Dahiliye vekilietine 

Encümendedir: 
Adiiye vekaletine 

Adliye vekii:letine 

Enoümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahili'ye vekaJ~tine 

G. ve !. vekaletine 

cili H. Encümendedir. 

Ali karar heyetinin verdiği raporda 
zikredilen affin alanmnı ricasına dair Encümendedir. 
Tapu idaresince mutasarrıf ıbulııundu-
ğu bahçenin naımına tesçili ve-tapu 
senedinin itası ·H. Encümendedir. 
Kaçwk olarak tahsil edilen ağnam res- · 
mi hakkında_ Devlet şurasınca ittihaz 
olunan kararrn celp ve tetkiıkilc mağ-

cluriyetten vikayesi H. Encümendedir. 

Tütün nakliyesinin kamyon ile naklin-
den sarfınazar edilerek ara.balarla .• 
naklinin temini H. G. İn. vekaletine ' 
Teffiz muamelesi evrakının bulduru-
larak muamelesinin bir an evvel in-
tacı H. Encümendedir. 



-

Ka.yit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

465/ 1936 İstanbul Y. Ziya Ef. 

466/ 1937 Ankara: Esam H. 

467/1938 Gemlik: Ali Kamil Ef. 

468/1939 İstanbul Rum Patriki 
Fotios 

469/1940 İstanbul: Mi.irettipler ce-
miyeti 

470/ 1941 Sıvas: Ali Ef. 

471/1942 Dörtyol: Hüseyin Ef. 

472/1943 Sa·ınsun: Mahir Ef. 
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Arzuhal J:ıulasası 

Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyesi 
katedilmesi mağduriyetini mrueip ol-

Muamelesi 

duğundan refedilmesi H. Enci.imendedir. 
He~iresinden intikal eden hane his-
sesinin cmvali metruke acidedilerek 
defterdarlıkça satıldığından ihalesinin 
feshine dair Karara raptedilıniştir. 

Hila.fı u~ul ve kanun aziedildiğinden 
tekrar memuriyete alınması H. Enci.imendedir. 

Talısili emval kanununa tevfikan İs-
•tanbul defterdarlığı Fener maliye şu-
besince gayrikanuni ve idareten vukıu-

. bulan İcraatm tehir ve iptali H. Karara raptedilmiştir. 

Mektep kitaplarının tabı ve neşir hak-
lanın Devlet matJbaasma hasrediLme-
mesi H. Maliye vekaletine 

Belediyeye olan borcunun üç taksitte 
ve birer sene fasıla ile ödemesi H. Dahiliye veka1etine 
İstihlal mücadelesi esnasında aldığı 
yaramn tedavisi ve mi.inasip bir ma-
aşın itası H. Enci.imendedir. 

Hastalığından dolayı verilen raporun 
henüz mevıkii muaaneleye konmaması 
mağduriyetini mucip olduğu H. Adiiye veka.letine 

473/1944 K. 3. adli hakim: Haklu Kıdem zammından istifade ettirilmesi 
Ef. ve 1631 numaralı kanun mucibince 

terfihi H . Enci.imendedir. 

474/1945 Diyarbekir 
Ef. 

Albdi.issamet Mektep müdürü İbrahim Bey ilmii
haberini aldığı halde narnma gelen 

475/1946 Ankara: Salih Ef. 

476/1949 İzmir: Ali Ef. 

4 77/ 1950 İstanbul Tabaklar c.:ımi-
yeti 

478/1951 Alaçam: : Kemal Ef. 

±79/1952 Bursa: Hacı İbrahim Ef. 

4 80/1953 :Maraş: Mi.inir Ef. 
481/1954 Gcbelibereket: Musa Ef. 
482/1955 A1ıkara: Şahin Ef. 

tohumluk vesikasım vermediği H. Maarif vekaletine 
Evvelki arzuhalinin rtesrii H. Karara raptedilıniştir . 

Polisçe otelinin kapatılması ve diğer 
bir otelden de işten menedilmesi ınağ-
duriyetini mucip olduğu H. Enci.imendedir. 

A\rzulıallerini rapten gönderdikleri 
kitapta mi.ind~riç dileklerinin Hi.ikfı-

metçe infaz huyurulması hakkında İktısat vel~aletine 

Hakimin gayrikanuni muamelelerin-
den şjkayet Karara raptedilmiştir. 

İskan suretile verilen bahçenin ınec-
canen tapuya raptı halfkında Maliye vekaletine 

Tasfiye kararmm refi hakkmda Enei.imendedir. 
Evvelki arzuhalinin tesrii hakkmda Encümendedir. 
1 kanunusanİ 1932 de vermiş olduğu 
arzuhaline mel'but vesikalarm kendisi-
ne iadesi hakkında Enci.imendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

483/1956 İzmir : Fethiye H. 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

İkarnet etmkte olduğu hanenin harç-
lanma kanununa tevfikan temliki H. Encümendedir. 

484)1957 Bürhaniyc: Ali Kemal Ef. Muhacir ve mübadillere verilen emva-

485/1958 Elaziz: Akif Ef. 

486/1959 Kayseri : Memet Ef. 

487/1960 Ankara : Hayrettin Ef. 

488/1961 lsparta: !zzet Ei. 

489/ 1962 İzmir: N afiz Ef. 
490/ 1963 !stanbul: Şevket Ef. 
491/ 1964 Bursa: Zelıra H. 

492/1965 !zmir: Ahmet Usta 

493/1966 llgaz: Hüseyin Çavuş 
494/ 1967 Gazi Antep : Huı-şit Ef. 

495/ 1968 !zmir: Nazlr H. 

496/ 1969 Tokat: M. Ali Ef. ve ar. 
497/1970 Gelibolu: Salih Ef. 

498/1971 Tokat: Şükrü Ef. ve ar. 

499/1972 Zile: M. Bekir Ef. 

500/1973 !mr.oz: Cemil Ef. 

501/1974 Erciş: Şevket Ef. 

H gayrimenkuleden veraset vergisi 
almmamamsı H. Encümendedir. 
Tekaüde sevki tarihinden itibaren ma-
aş farkının güzeşte olarak itası H. Encümendedir. 
Müvekkilinin satın almış olduğu dük-
kanm muamli ferağryesinin intacile 
mağduriyetten vikayesi H. Encümendedir. 

Maliye tetkiki hesap komisyonu riya-
setindelri müddetin te'kaütlük müd-
detine kabulü H. 
Malili olduğundan derece üzerinden 
maaş tahsis edilmesi H. 

İzmirde iskan edilmeleri H. 
Tasfiye kararının refi II,. 
Şehit olan zevcinden tahsis edilen ma-

. aşın tezyidi H. 
İskan suretile veril~ş emvali gayri
menkulenin ·bir .a;n evvel tapuya rap
tr H. 

Mahkumiyetlerinin affi H. 
Tür.kiye Cümhuriyeti tabiiyetine ka
bulü H. 
!skan muamelesinin bir an evvel in
tacı H. 

En cümendedir. 

Bncümeniledir. 

Dahiliye vekaJetine 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir . 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Mahkılmiyetlerinin affi H. Encümendedir. 
Tahsis edilen maluliyet maa.şmm tes-
viyesi H. Maliye vekaletine 

On beş sene evvel thedelini verip senet 
aldıkları emvali gayrimenkulenin ta-
puya raptı H. Encümendedir. 
Bedeli naktisinin derdesti tasdik 

olan kanun mucibince itası H. Encümendedir. 
Kay.makam tarafmdan yapılan sui is-
timalatm tetkiki için mülkiye müfet-
ti~ gönd-erilmesi H. Dahiliye vekaletine 
Hakimin gayrikanuni muamelelerin-

den Şıkayet Encümendedir. 

502/ 1975 Menemen: Osman Ef. 'Ve Teffiz su retile verilen emiakin 1771 
ar. numaralı kanundan istifadelerinin te-

mini H. Encümendedir. 
503/ 1916 Trabzon: N azmi Ef. _ 1kramiye olarak aldığı meblağdan 

katedilen buln·an vergisinin İ·ade-

si H. Maliy-e vekaletine 

.. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

504/1977 Trabzon: Harnit Hadi Ef. Kes bi istihkak ettiği harcırahm 'bir 
an evvel tesviyesi H. Encümendedir. 

505/ 1978 Siirt: Abdi Ef. Otuz sene ıbeled..iyed.~ ifayi hizmet et-
tiğinden ikramiye verilmesi H. Karara raptedilmiştir. 

506/ 1979 Ta~ancrl: Saıbri ve ar. 59 uncu kilometrede bulunan Tavşan
cıl istasyon. köprüsünün genişletil-

mesi H. İktısat vekaletine 
507/1980 Trabzon: N azmi Ef. Tekaüt olduğundan kanunen müsta

hak olduğu ikramiyenin bir an evvel 

508/1981 Mersin : .Ayşe H. 

509/ 1982 İzmir: Mustafa Ef. 

510/ 1983 Gürün: İbrahim Ef. 
5llj 1984 İstanbul: Mahmut Ef. 

512/1985 Eskişehir: Tevfik Ef. 

513/1986 Edirne: Zühtü Ef. 

514/1987 Adapazarı : Demir Ali ve 
ar. 

515/1988 İzmit: İsmail Hakkı Ef. 

516/1989 İstanbul: Mediha H. 

517/1990 İzmir : Ali Ef. 

518/1991 Siirt: Sait ve ar. 

519/1992 Gürün: Samuel Ef. ve ar. 

520/1993 Ankara: Fevzi Ef. 

521/1994 Akdağmadeni: Kirkor E:f. 

522/1995 Denizli: Salih E!. ve ar. 
523/1996 İstanbul: Hidayet B. 

524/1997 İstanbul: Osman Et. 

verilmesi H. Maliye vekaletine 

İcra reisi ve memuru hakkında kanu-
ni takibat ifası ve zarar ve ziyanının 
tazmini H. Adliye veka.letine 
İskan muamelesinin ·bir an evvel 'biti-
rilmesi H. . 

Mahlnl.rniyetinin affi H. 
Hazineden matlubu olan 
tesviyesi H. 

meblağın 

Heyeti mahsusa-ca verilen kararın re
n H. 
1 teşrinisani 1338 tarilıindn itib'aren 
gayrikanuni olarak mevkuf tutulan 
maaşlarının iadesi H. 
İskam adi suretile emlak ve arazi ve
rilmesi H. 

İskanı adi suretile verilen hanenin 

Dahiliye vekaletine 

Adliye vekaletine 

Encümendedir. 
f -

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

tapu sendeine raptı H. Dahiliye veka.letine 
Hidematr vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair Bütçe encümenine 
Zvcie olmadığı halde mahkınıece na
faka itası için ittihaız olunan kararm 
iadei muhakeme suı·etile ıtetkikı H. Karara raptedilmiştir. 

Emlaki milliyeden taksitle satın al-
dıkları ·emlatkin · taksitlerinin yirmi 
senede tediye etmelerill. Karara raptedilmiştir. 

Emvali gayrimenkulelerine Hazine-
ce vaki müdahalenin refi H. Encümendedir. 
Siciilen tekaüde sevki mağduriyetini 
mucip olduğuna dair Encümendedir. 

Kayroaıkarrun gayrikanuni harekatm-
dan ~ikayet Dahiliye vekaletine 
Mahh."limiyetlerinin affi R. Encümendedir. 
Tekaütlüğünün refi ile iadei vazifesi 
R. Encümendedir. 
Mülga AH karn-r heyeti raporunun 
Meclisi .Alice tetkikile ınazharı affi H. Encümendedir. 
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No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

525/1998 Konya: . Osman Ef. İstikliU madalyasile taltifi istirhamı-
na dair, Karara raptedilmiştir. 

526/1999 İstanbul: Ayşe H. Şehit olan oğlundan kendisine maaş 
tahsis edilmesi H. Encümendedir. 

527/2000 İstanbul: Salih Ef. Mülga Ankara İsti-ldal mahkemesince 
mahkum olan pederinin affi H. Encümendedir. 

528/2001 İstanbul: Fahri Ef. Hakkında verilen kıırara itiraz Encümendedir. 
529/2005 Sivrihisar: Fatma H. 20 - il - 1930 tari·hli ve 305 numaralı 

arzuhal encüımeninin ittihaz e<tıtiği 

kararın infazile harcırab matlupları-

mn tesviyesi H. Encümendedir. 
530/2006 İstanbul: Ahmet Muhtar Yunan Hükumeti nezdinde balıkçıla-

R ve ar. rımızın riga ve bakalyara balıkları 

531/2007 İzmir: Hacr Ömer Çavuş 
532/2009 Bolu: H. HiLmi B. 
533/2010 İstanbul: Hatice H. 

534/2011 M. Kemalpaşa: Halit Ef. 
535/2012 Diyarbekir: Galip B. 

536/2013 Gökahat: Yusuf Ef. ve ar. 

537/ 2015 Eskişehir: Hulusi E:f. 
538/ 2016 Çarşamba: H. Emine H. 

539/ 2017 Keskin : Hurşit E:f. 

540/2018 Malatya: Süleym'ım Ef. 

541/ 2019 Tıokat: Cevriye H. ve ar. 

542/ 2020 Ankara: Haydar Ef. 

1543/ 2021 Niğde: Rasim Ef. 

544;'2022 Ankara: Mustafa Ef. 

545 /2023 Bartin: Seyfettin B. 

misillu muamele görmeleri ve bedel-
lerinin tesviyesine müsaade itası H. Encümendedir. 

İstihlal madalyasile taltifi H.· Enciimendedir. 
P·olis ımesl·eğ.ine ıtekrar alınması H. Karara raptedilmiştir. 

Adliyede mahfuz dosyanın celp ve 
tetkikile mehakim marifetil e iras e-
ıd.ilen zarar ve ziyaınnrn ta2llllini H. Adliye vekaletine 

21- 2- 1932 tarihli isti:dasma zeyildir Encümendedir. 
10 - ll - 1931 tarih ve 1056 numaralı 
arzuhaline zeyi1dir Karara raptedilmiştir. 

Gökahat gölünün tatlıiri ile kurllltu-
lan arliizinin köylüy.e verilmesi H. Dahiliye vekaletine 
Tasfiye kararnun refi H. Encümendedir. 
Tasfiye edildiğinden kanunun .bahset-
miş olduğu ikramiyenin tesviyesi H. Encümendedir. 
MalUl gazilere verilen ikramiyeden 
mahrum kalması mağduriyetini · nıu-
cip olacağından tesviyesi H. Encümendedir. 

Tevliyet vakfı hakkındaki muamele-
nin tesrii ile intacı H. Encümendedir. 
15 seneye mahkum olan ·babalarmm 
malıkumiyetinin affi H. Encümendedir. 

Maarif vekaletinin mektepten çıkarri-
ması hakkmdaki kararın refi ile tek-
rar tahsile dev.amtnm temini H. Karara raptedilmiştir . . 
Muhasebei ,hususiye memurlarmm 
mülki ve askeri kanunu muci·bince 
muamele ,görmeleri H. Karara raptedilmiştir. 

Harp malulü <>lduğu cihetle maaşı as-
lisi olan dört ·bin kuruş üzerinden 
maaş tahsisi ricasma dair Encümendedir. 

Hidematr vataniye tertibinden maaş 
tahsisi H. Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

546/2024 Bakırköy: Avni B. 

547/2025 Urfa: Halil Ef. ve ar. 

548/2026 Şarkışla: Veli Ef. 

549/2027 Muğla: H. Sami B. 
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Arzuhal bulasası 

Ehliyetsi:zliğinden dolayı vazifesin
den çıtkarılmasr rrnağduriyetini mucip 
olduğundan tekrar vazifeye alınması 

Muamelesi 

H. Encümendedir. 
Ekle gayri salih olan ekmeklerin ha-
pishane dahilinde ıslahı H. Encümendedir. 
İstihdam ettiğ arnelenin kazanç ver-
gilerinin kendisinden tahsili mağduri-
yetini mucip olduğu H. Encüınendedir. 

Maliye vekaJetile aralarmda mütehad-
dis davanm vazife ve salahiyet nok-

. tasından Şurayi devletçe reddedilen 
evrakının Meclisçe tctkilc edilmesi H. Encümendedir. 

550/2028 Ankara: Mühendis Akif B. Devlet demiryolları kadrosundan çı-

551/2030 Antalya: A. Sami B. 

karrlmış olduğundan ikramiye veril
mesi H. 

Tedahülde kalan maaş ve harcrralunrn 

Encümendedir. 

tesviyesi H. Encümendedir. 
552/2031 · İmroz adası : Veneçea H. Ana vatandan tebit edilen zevcinin 

553/2032 İzmir: Ömer B. 

554/ 2033 Çarşamba: Danyal Ef. 

555/ 2034 Cunarl Line vapuru şir

keti İstanbul acentalrğı 

Türkiyeye gelmesine müsaade edilme-
si H. Encümeneledir. 

Emlaki milliyeelen taksi.tlc satm alelı
ğı arsanın yeniden müzayedeye vazı 

ile mağduriyetine nihayet verilmesi 
H. Karara raptedilmiştir. 

Vebai bakariden itlaf edilen hay-
vanları için tazminat verilmesi H. Enciimendedir. 
Kaçakçılık kanunu hakkında şayanr 
tefsir ve tadil mevaddı nazarr itibare 
almak suretile bir talimatname tanzi-
mine dair Encfunıendedir. 

556/ 2035 İstaıııbul: N. Muzaffer H. Teffiz suretne verilen hanenin tapu 
senedinin itasile hanesine vaki <Olan 
müdahalenin meni H. Dahiliye vekılletine 

557/ 2036 Bilecik: MemetB. Evvelce almakta olduğu ekaüt maa
şnun ret ve iadesi hakkında vaki ta
lep mağduriyetini mucip olduğundan 
bu hususta kaTar ittihazma dair Encfun.endedir. 

558/ 2037 Ankara: Swbri B. 
559/ 2038 Ankara: Naşit B. 
560/ 2039 Ankara : Kemal B. 
561/ 2040 Ankara: Neeip B. 

562/ 2041 Ankara: Sadık B. 
563/2042 Ankara: Bahri B. 
564/ 2043 Ankara : Alaettin .B. 
565/2044 Ankara: Hakkı B. 

Nasbmm tashihi H. 
N as bmm tashihi H. 
Nasbmın tashiıhi H. 
N.asbmm tashihi H. 
Nasbınm tashihi H. 
Nasbınrn tashihi H. 
Nasbmın tashihi H. 
Nasbımn tashihi H. 

Enciim.endedir. 
Enci.im.endedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedil 
Encümendedir. 
Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

566/2045 Anka.r.a: Ömer Baba 

567/ 2046 Gönen: K. Ferdi B. 
568/2047 Geyve: Naınuk B. 

569/2048 Eskişehir : Hamza Ef. 

570/2049 Boğazlıyan: Recep B. 

571/2050 Silvan: Memet ve ar. 

572/2051 Erzurum: Süleyıman Ef. 

573/2052 Ankara: Salih Ef. 

574/2053 Erzurum: Hakla B. 

575/2054 !stanbul: Hüseyin B. 

576/2055 !zmh·: Ahdülkerim B. 

577/2056 İzmir: Ahmet Naiın B. 
578/2057 Gemlik: Abdülcelil Ef. 

579/2058 Samsun Şükrü B. 

580/2059 Zafranbolu: M. !zzet E:f. 
581/2060 !stanbul: Seyfettin B. 
582/ 2061 Alay 37. K. Hilmi B. 

583/2062 Artvin: M'Eıvh1t Ef. 

584/2063 Acaristan: Ab dullah Ef. 
ve ar. 

585/2064 Sürt: Aıbdi Ef. ve ar. 

586/2065 İstanbul : Hamdi El. 
587/2066 Tra·bzon: Nazım B. 

588/2067 Ankara: ·Meryem H. 
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Arzuhal bulasası 

İki evlidrum şehit olmasından dolayı 
maaş tahsisi H . 
İstihlal madalyasile talti:fi H. 
Memuriyetten ihracı hakkındaki ka
rarm refi H. 
A<lliye vekaletiudeki 2683 numaralı 
dosyasile mahkeme.i temyizde bulu
nan evraknun cel·bi ve hukukunun vi
kayesi H. 

İskan suretile verilip bilahare istirdat 
edilen emlak ve arazisinin iadesi H. 
Köylerinde emvali milliyeye ait arazi 
olmadığı h.alde maliyece ıbir şahsın 

yüzünden icarı zernin tarh suretile 
mağdur oldukları H. 

Milli emlakten satın aldığı tarlanın 

şalısı alıara ait olduğu haklanda mah
kemece verilen hulrmün tashihine dair 

Zcvcesinin almış olduğu boşanma ka
ral'! haklandaki evrakm celp ve tet
kikile karar verilmesi H. 
'fütün bayilerinin terfihi H. 

Bağ ve bahçesindeki eşearı :müsmire
yi katedenlerden tazminat almması H. 
Türk vatandaşlığına iadeten kabulü
ne müsaade edilmesi H. 
Heyeti mahsusa kararının rcfi H. 
Evvelce vermiş olduğu istidası ne
ticcsinin bildirilmesi H. 
Tasfiye kararının r.efi H. 

Muhtardan şikayet 
Nisbeti askeriyesinin iadesi H. 
1771 nurnaralt kanundan İstifadesi H. 

İskan suretile verilen hanenin kendi
sine mec.canen teıulikile istirdat edil
memesi H. 
1771 numaralı kanundan istifade etti
rilmeleri H. 

Emlakıi mill.iyedeıı taksitle satın al
dıkları emlakin taksitle.rihin yirıni se· 
nede tediyesi lt 
Mnallim.liğe kabulü lt. 
Tekaüt maaşı tahsisi muamelesinin 
tashihi H. 
Ar ·ası Ü;1erin~ y.apılan ·binanm a:ııe: 

ni H. 

Muamelesi 

Encümendedir. 
Encüırnendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Maliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. vekaletine 

Dahiliye veltıB.let:ine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Karara raptedilm1·ştir. 
Encümendedir. 

Karara raptedilm~ştir~ 

Encümende.dir. 



Kayit 
No. 

589/2068 

590/2069 

59ıj2070 

592/ 2072 

593/ 2073 

594/1074 

595/2075 

596/2076 

597/ 2077 
598/ 2078 

599/ 2079 

600/2080 

60V2081 

602/2082 
603/2083 

604/2084 

605/2085 

606/2086 

607/2087 

608/2088 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Mazu Et 

Zafraırbolu: M. İzzet Ef. 

Elaziz : Ahmet Ef. 

Cemil Ef. P. Fırka 2 A. ı. 

B. lO 

Ankara: Niyazi B. 

İstanbul: Nihat B. 

Eskiışehir: Yusuf B. 

Eskişehir: M em et B. 

Göynük: Ö. A vni Ef. 
Yıo?igat: Toofil Ef. 

Maden: Akop Ef. ve ar. 

Ela·ziz : t. Hakkı Ef. 

Erzincan: Meıııet Ef. 

Emiı~dağı: S. Sırrı Ef. 
Kastamonu: Has bi Ef. 

Sıvas : Cebrail Ef. 

Ela:ziz: Hüdaverdi Ef. 

Elaziz: Rüdaverdi Ef. 

Siirt: Reşit Ef. 

Anamur: Akif Ef . 

609/2089 Ankara: Tahsin B. 
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Cafer ağayr kırıledenlerin derdestile 
taki1bat Thrası H. Dahiliye vekaletine 
Evvelee vermiş olduğu istidasmm ne-
ticesi H. Karara raptedilmiştir. 

MahkUmiyeti kararnıda hatayİ adl'i 
olduğundan iadei muhakeme suretile 
tashihi H. Eııcümendedir. 

Bila muhakeme maaışından katedil-
mekte •olan z1mmetin mazharr af lbu-
yurulması H. Karara raptedilmiştir. 

İlk tedrisat emrine veriLmesi hakkm-
daki kararın refi ile smı memur.iyeti-
ne ınuadil bir ınuallimliğe tayini H. Encümendedir. 

Tekaüt maaşının tashihi ile nıağduri-
yetten vikayesi H. Encümendedir. 
Romanyadal{,i efradı ailesinin Türki-
yeye meccanen getirilmesi H. Encümendedir. 

... 

Romanyadaki efradr ailesinin Türki-
yeye ıııecc _anen getirilmesi H. Encüıııendedir. 

Tasfiye kararının refi H. Encümendedir. 
Y ozgatta ikamete i0barr mağduriyeti-
ııi nıucip olduğu H. Dahiliye vekaJetine 

Tarhedilen verıgilerin tenzili ile em-
valinin iadesi H. Maliye vekaletine 
Tasfiye karamun re:fi hakkındaki 

mütekadclim arzuhaline ·zeyil Kar-ara raptedilmiştir. 
Tütün inhisarı idaresince ta,hsil eeli-
len cezayİ naktinin kendisine tesli-
mi H. G. İn. vekaletirue 

Evvelki istidasma zeyildir. Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt müddeti hizmeti noksan he-
sap edildiğinden tashihi H. Karara raptedilmiştir. 

On heş hane halkının bir müt-egalli-
be elinelen çektiği -sefalet. vıe perişa-
niyetİn nazarı mel'hamete alınması H. Dahiliye vekaletine 
Ciheti askeriyeden kamyon bedeli 
olarok matlubu :olan ı 400 liramn 
t esviyesi H. Encümeııcledir. 

Eşkıya tarafından taıhrip eelilen kam-
yonunun tazmiııi H. Encümendedir. 
Milli emli1kten satın aldığı evin mü-
tebalci kalan takshlerinin affi H. Karara rapteclilmiştir. 

Orman resminelen Devlet.Hazinesine 
fazla tediyatı olan 472 liranm iadesi 
lİ. 
Tasfiye kararnını r efi H. 

·Encümencleclir. 
Karara rapteclilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
. isim ve adresi 

610/2090 Ankara: S. Sırrı B. 

611/2091 lVIuğla: Hasan Ef. 

612/2092 İzmir: Etem Ef. 

613/2093 Edirne : İsmail Ef. 
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1499 numaralı arzuhaline bir an evvel 
cevap veriLmesi H. 
İskanr adi suretile veriİip bilahare is
tirdat edilen değirmeninin iadesi H. 
!şten el çektirilmek suretile vazifeden 
çıkarılıp mahkemece beraat ettiğinden 
tekrar vazif€ye alrnması H. 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve as
keri memurları kanlllıllunun 7 nci mad-
desini hakkında tatbiık ~tmek sureti-
le ihtiyat zabitlik ha~kı ref ve hükmü 
mükellefiyeti askeriyeye tabi bulun
mak suretüe nefer olarak kıtada vazi-
feye sevki mağduriyetini mucip oldu-

Muamelesi 
---------'--·· ···.--

Karara raptedilmiştiı·. 

Dahiliye vekaletine 

Fncümendedir. 

• 

ğu H. Bllcümendedir. 
614/2094 Cebelibereket: Y. Ziya Ef. Nüfuzu memuriyetim sui istimal eden 

615/2095 İstanıbul: Fatma H. 

vali haklanda takibat yapılmasma 

dair Dahiliye vekaletine 
Satın ahnrş olup kammuı ın.ahsusu mu
c~bince €tabli Rumiara verilmek üze
re istirdat -edilen emlaklerinin muka
bilinde Hazine bonolarının Maliye ve-
Jdlletince verilmediğine dair Encümendedir. 
Evvelki istidasrna zeyildir Karara raptedilmiştir. 616/2096 Ankara: Ağa B. 

617/2097 Tortum: Mu h taı· 
Ef. ve ar. 

Kemal Hayvan itlafı tazminatınm tesviyesi 
H. Fncümendedir. 

618/2098 Ezine: Yunus Ef. ve ar. Bedeli nakti kanunundan istifadeleri-

619/2099 İstanbul: İbrahim Ef. 

620/2100 İstanibul: Nesime H. 

621/2101 Ankara: Arbdürrezak B. 

nin .temini H. Karara raptedilmiştir. 

1520 numaralı kanunun neşri tarihine 
kadar mevkuf tutmlan maaşlarının 

itasr H. Eı; cümendedir. 

P ederi Kara Sait Paşanın maaşnun 
kati tarihinden vefatma kadar mcv-
kuf tutulan tekaüt maaşının verilme-
si H. Ene.ümendedir. 
Mardin vilayet mahkemesinde ı:ız:t bu
lunduğu müddetin tekaütlük müdde-
tine ilii.vesi H. Encümendedir. 

622/2102 Adana: Eyyüp Rahmi B. İskan sureti! e verilen hane jçin alı-

623/2103 Cebeliberek€t: Ali Rıza Ef. 
624/2104 Alaiye: F ethi Ef. 

625/ 2105 Bilecik: Cevdet Ef. 

nan veraset vergisinin iadesi H. Encümendedir. 
Tasfiye kararınm· refi H. Encümendedir. 
Tahakkuk eden harcrrahınm haziran 
1932 tarihinden evvel tesviyesi H. Encümeİıdedir. 
Nisbeti askeriyesinin katı hakkındaki 
kararm refine dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

626/ 2106 Tekirdağ: A. Harndi B. 

627/ 2107 İstanbul: Ayşe H. 

628/ 2108 !staubul: Talat Ef. 

629/ 2109 1\nkara: Lütfi Ef. 
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Di varu temyizi askerice tazmini ta
karrür eden meblağm tekaüt maaşm-

Muamelesi 

clan kesilmemesi ve affi H. Encümendedir. 
Tahsis olunan eytam ınaaşmm tezyiıdi 
ile terfihlerinin temini H. Encümendedir. 
Tevliyet vnzifesinin temini ve iade-
si H. Eııcümendedir. 

İstiJılak vergıisi mektumlarımn ih1barı 
dolayısile maliyece kendisine ikr.ami-
ye itası H. Karara raptedilmiştir. 

630/ 2110 Harran: Ömer Ef. ve ar. Kuraklık dolayısile memleketlerini 
terkeden köylüye Hükfımetçe yardım 
yapılarak tekrar memleketlerine ia-
deleri H. Encümendedir. 

631/ 2111 Ordu: Saiıduhi Tarhedilen şerefiye resminin es:ba!br 
ınucibeye müstenıiden itirazmm Mec-

632/ 2112 İstanbul: Salih Ef. 

633/fl113 Ayvalık: Faik Ef. 
634/2114 !stanbul: Cemal B. ve ar. 

lisi .Alice tetkik ve tenzili H. Encümendedir. 
5530 numaralı arzuhaline bir an evvel 
cevap verilmesi H. 
Arazi vergilerinin tenzili H. 
Hali tasfiyede Türk Ticaret ve sanayi 
bankasından matluplarmm tesviyesi 
H. 

Encümendedirı 

Maliye vekaletine 

İktısat vekaletine 
635/2115 Aksaray mebusu: Rıza B. Vali hakkında şikayet Dahiliye vekaletine 
636/2116 Tortum: Mur.taza Ef. Alıkarnı kanuniye fevkinde nüfuzu za-

637/2117 Tortum: Cevriye H. 
fisile hareket eden hakimden şikayet Adliye vekaletine 

Kendisini cebren alıp ırzma tecavüz 
·edenler haılclanda ta:kibat yapıLmasma 
dair Encümendedir. 

638/2118 Borçka: Hüseyin Ef. ve Talep olunan rüsurn farkının refi H. 
ar. 

639/2119 Adana: Sırrı Ef. 

640/2120 İzmir: Şükrü Ef. 

Adana iskan komisyonunca yapılmış 

olan muamele gayrikanuni olduğun-

Encümendedir. 

dan •bir karar ittibazı H. Encümendedir. 
Emvalini sirkat edenlerin bir an ev-
vel tecziyesi H. Dahiliye vekaletine 

•• 

642/ 2121 Ankara: Ahmet Ef. 
, 643/ 2122 İstanbul: !zzet Ef. 

İadei muhakemesi H. Karara rap~edilmiştir. 
İstimlak edilen arsa bedellerinin tes-
viyesi H. Karara raptedilmiştir. 

641/ 2123 Anka.ra: Avukat H. Ke- Müvekkıili Siny;ozıoğlu emvali metru-
mal B. kesi muhbiri Ali Efendinin usulen 

tahakkuk etmiş olan ikramiyesinin 
tesviyesi H. Bütçe encümenine 

644/ 2124 Kayseri: İbrahiıın Ef. İskan suretile verilen hanenin istirdat 
edilmemesi H. Dahiliye vekaletine 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

645/ 2125 Elaziz: Akif Ef. 

646/ 2126 Samsun: Müveddet H. 

647/ 2127 Gelibolu: Şevki Ef. ve ar. 

648/ 2128 Muğla: İsınail Ef. ve ar. 

649/ 2129 Çaycuma : Etem Ef. ve ar. 

650/ 2130 Tortum : Cemile H. 

651/213ı Tokat: A. Sacit Ef. 

652/2ı32 Sıvas: Ali Ef. ve ar. 

653/2133 Konya: Mevlut Ef. ve ar. 

654/2134 Ankara : Reınzi Ef. 

655/2135 İzmir: Serınet Ef. ve ar. 

• 
j 

656/2136 Srvas: Yusuf Ef. 

657/2137 Süleyınanlı: Naei Ef. 
658/2138 İstanbul: Nedim Ef. 
659/2139 Bozdoğan: Muharrem Ef. 
660/2140 Safranbolu: Memet Ef. 
661/2141 ·Giresun: Hasan Ef. 
662/2142 Eskişehir: Memduh Ef. 

663/2143 Elbistaın: Abdülkadir Ef. 
ve ar. 

664/21,44 Düzce: Hid.ayet Ef. 
665/2145 Ankara : Suphi Ef. 
666/2146 !stanbul: Nuriye H. 
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1930 teşrinisani 1 inden itibaren te
kaüt maaşı farkının güzeşte . olarak 
verilmesi H. Encümendedir. 
Kocasmdan kalan 217, 87 kuruş maa-
şmrıı verilmesi H. Encümendedir. 
193ı senesi mahsulatları tarla fareleri 
tarafrııdan mahvadildiğinden senei 
mezkure vergilerinin terkim kaydi H. Karara ·raptedilmiştir. 

Hapishanede yapılan sirkat hakkında 
takibat yapılmasma dair Adliye vekaletine 
N ahiyelerindeki sulh mahkemesinin 
lağvedilınemesi H. Encümendedir. 
Müstantikın ha"kkmda tahkikat ifa ede-
ceği eşhas akrabaları olduğundan bi
taraf bir ınüstantildik tarafından tah
kikat yapılması H. 
Vekalet emrine alınması mağduriye-• tini mucip olduğu H. 
Kendilerinden talep edilen arnele ka
zanç vergisinin şimendifer hattını in
Şa eden şirketten .tahsili H. 
Küherçile ocaklarının kemafissabık 

küşadma müsaade edilmesi H. 
ı452 numaralı kantın ahkamrna tev-
fikan ı - IX - 1929 tarihinden iübaren 
12 inci derece üzerinden maaş veril
mesi H. 
Türkiyeye getirilecek baytar ve kim
yakeriere bahşolunan hukuk Türk 
baytar ve kimyakederini izrar etme
yecek surette kanun vazedilmesi H . 
ı nı numara!~ kanun mucibince hak-
kmm verilmesine dair 
Evvelki istidasma zeyildir. 
Evvelki . istidasına zeyildir. 
Evvelki istidasının cevabım istiyor. 
Evveliki istidasmm cevabını istiyor. 
M·alUlen tekaüde sevki H. 
Yankesici tarafından alınan mücev
heratm ibuldurulması H. · 
Devlet şurasm0a tasfiye karan re
fedildiğinden müterakim ımaaşları

mn itası ve memuriyete tayini H. 
Münasip .bir vazifeye alınması H. 
Tasfiye kararının refi H. 
V er aset ilamil e hissesine isabet eden 
muamelenin ikmali H. 

• 
Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

tktısat vekaletine 

Maliye vekaletine 

İktısat vekaletine 

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 
Adiiye vekaletine 
M. M. vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Maliye vekaletine 
Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Hariciye vekaletine 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

667/2147 İstanrbul : Sırrı E:f. 

668/2148 İstanbul: Tewfik Ef. 

669/2149 İstanbul : Kamil E:f. 

670/2150 Gaziler: Köy muhtarı Ze-
ki Ef. 

671/2152 İstanbul: Şükrü Ali B. ve 
ar. 

672/2153. Gürün: Recep Ef. 

673/2154 Edirne: Remzİ Ef. ve ar. 
674/2155 Ardahan: İdris Ef. 

675/2156 Diyadin: Muzmar Ef. 

İhtiyat 
leri H. 
İlıtiyat 
leri H. 
İlıtiyat 

Arzuhal bulasası 

zabit rnektabine gönderilıne-

2ıabit rnektabine gönderilıne-

2ıa'bit rnektabine gönderilıne-

Muamelesi 

M. M. vekaletine 

M. M. vekaletine 

leri H. M. M. vekaletine 
Tömbeki ziraaHnin menedilmemesi H. İnlıisar vekaletine 

Kılavuzluk umrurunun bir intizam da
hüinde cereyam için liman dairesine 
raptı ve devam -etmekte olan gayrika
nuni muamelelere nihayet verilmesi 
H. Encümendedir. . 
Tecil kanunundan istifade ettiği hal-
de adli evraJ.amn tetkik edilmemesi 
mağduriyetini mtıcip olduğu H. 
Mahkfuniyetlerinin affi H. 
İcra dairesinin yolsuz muamelesinden 
şikayet 

Vali tarafından yapılan tahkirden şi
kayet 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 

676/2157 Akçaşehir: Servet Ef. ve Mahkemelerinin lağvedilmemesi H. 
ar. 

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 

677/2158 Yeniköy: Karabet Yedinde mevcut eski cvrakı naktiye-
nin tebdili H. Karara raptedilmiştir. 

678/2159 İstanbul: Hümi Ef. ve ar. 1863 mımaralı tekaüt kanununun me
murini saire misillu ilk mektep mual-

679/2160 Antalya: Nusrat Ef. 

680/2161 Bursa: Refik Ef. 

681/2162 Sürmene: Faik Ef. 

682/2163 Tire: Halil Rüştü Ef. 

683/2164 İstanbul: Nihat Ef. 

684/2165 Dörtyol: Ayşe H. ve ar. 

685/ 2166 Çankırı: Ahmet Ef. 

limlerine de teşmili H. Karara raptedilmiştir. 

l\1emuriyetten ilıracı hakkındaki ka
rarm refi ile iadei vazifesi talebine 
dair Karara raptedilmiştir. 

Meni muhakeme kararı aldığından 

açıkta kaldığı müddete ait maaşları-
mn tesviyesile iadei memuriyeti H. Dahiliye vekaletine 

Tevm edilen bono ve mebaliğden is-
tifadesi H. Encümendedir. 
Hazineye ait -olan Akraca ve Karaköl 
çiftliklerile menkul emvali rnektum 
tutan eşhas hakkında ihbarat A. C. Maliye V. 
Meclisi ~liye sevkedilen nakliye ver-
gisi kanunu Ja:yıihasmda otomobil 
vergileri ve rüsumunun tenzili H. Bütçe ·encümenine. 
Yurtluk ve ocaklık matluplarımn 1932 
senesi bütçesine ithali H. Bütçe encümenine. 
Maluliyeti tahakkuk ettiğin·den resmi 
senet ve cüzdannim eelbile yedine 
itası H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adres: 

686/2167 Trab.zon: Salih Ef. 
687/2168 Kemalpa~a: Hakkı Ef. 

688/2169 Mityat: Hamit Ef. 

689/2170 Afy.on Karahisar : Kamil 
Ef. ve ar. 

690/2171 Urfa: Hasan Ef. 

691/2172 Ankara: Arif Ef. 
1 

692/2173 Safrall'bolu: M em et İzzet 
Ef. 

718/2174 Bursa Hüseyin Naci Ef. 

693/217!> Balıkesir: Mrı.ıharreın Has
bi Ef. 

694/2176 İstanbul: Mustafa B. 

695/2177 Deflani: Nuri Ef. 

Adana: Ferhat Ef. 
İstanbul: M. Nuri Ef. 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Mahkı1miiyetlerinin affi H. Adliye vekaletine. 
İskan suretile verilip istirdat edilen 
hanesinin kendisine iadesi ve huku-
kunun vikayesi H. . Encümendedir. 
Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan is-
katı hakkındaki kararın refi H. Dahiliye vekaJetine. 
Milli emlakten taksitıc satın aldıkları 
emlak ve arazinin taksit müddetleri-
nin temdidi dıolayısile almmakta olan 
faizin aff·i H. Kar.ara raptedilmiştir. 
Milli mücadeledeki .hizmetine muka-
bil ikramiye ile taltifi H. Karara raptedilmiştir. 
551 numaralı kanundan istifadesinin 
terınıini H. M. M. Vekaletine. 
Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne 
muamele gördüğü H. Encümendedir. 
Banka tarafından münasip bir ikra-
miye ile tahifi H. Encümendedir. 
Teşvikı sanayi kanununa muhalif ha-
reket görüldüğünden dolayı tarhedil-
mek istenilen C·ezanrn affi H. Karara raptedilmiştir. 
Askeri temyiz mahkemesince gayrika-
nuni olarak ittihaz olunan kararrn 
tashihi H. Encümendedir. 
Nahiyelerindeki mahkemenin lağvedil-
memesi H. 
Evvelki istidasına zeyil 
Evvelki istidasrna zeyil 

Encümendedir. 
696/2178 
697/2179 
698/2180 
699/2181 

İstanbul: Osman Ef. Evvelki istidasrna zeyil 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 
Encünıcndedir. 

700/2182 

701/2183 
702/2184 
703/2185 
704/2186 

Bucak: H. Veli Ef. ve ar. tcrayi vckalcti sni istimal eden Kamil 
Efendi haklanda takibatı kammiye 
yapılmasına dair 

İstanbul: Reşit Ef. ve ar. T·ekaüt maa.ş1armdan muvazene vergi
si katedilmemesi H. 

Gazi Antep: Abdtilbari Ef. 
Tortum: Cevriye H. 
İzmir: S. Ahmet Ef. 
Edirne: Kelan Ef. ve ar. 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi H. 
Evvelki istidasrna zeyil 
Müteraıkim ınıı-aşlarnun tesviyesi H. 
1901 numaralı kanunun hazr maddele-

Adiiye vekaletine 

Bütçe encümenine 
Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 
M. M. ve.kaletine 

rinin tadili H. Nafra vekaletine 
705/ 2187 Mil as: A. İhsan Ef. · Askerlikiten terhis edildiğinden ziraat 

706/ 2188 Sıvas: lVL Tevfik Ef. 
707/2189 İstanbul: Hakkı ·Ef. 

bankasındaki vazifesine alınması H. Encümendedir. 
Tekaüt maaŞr tahsis edilmesi H. Dahiliye vekaletine 
10 Haziran 1930 tarihli Aııkara mu-
kavelesinin sureti tatbikmda tirarilik
leri de .rnüseccel olanlarm muahede 
haricindeki iddialarrum bitaraf aza
lara ademi tevdii hakkında mevad-
dı kanuniye ve maruzatı saireye dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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708/2190 Kilis: Zürra narnma M. Tecili düyun hakkında H eyeti Veki-
Refik B. 

709/2191 Sıvas: Şevki Ef. 
710/2191 Muğla: Ali Çavuş 

711/2192 Eskişehir: Memet Ef. 

712/2193 Bursa: Nuri Ef. ve. ar. 

713/2194 İstanbul: İ. Halil Ef. 

lece karar ittihazile mağduriyetten 

vikayeleri hakkında 
Müterakim maaşlarının tesviyesi H. 
Mahkı1miyeti hakkında verilen kara-
rın celp ve tetkikile adaletin tecelli et
tirilmesi H. 
Malul olduğundan tekaüt maaşr tah
sis edilmesi H. 
Haclernci hayratrn 'eski sendere ait 
ve Maliyeelen karşılrğı alınmış olan 
matlupları H. 
Yelisi bulunduğu Ruhi Ef. hakimıda 
yapılan gayrikanuni muam elenin tah-
kiki ve müsebbiblerinden tazıninat 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. vekaletine 

Adliye vekaletine 
ır " .. .. 
j .. . ~ 

- ~ ' · - · - - · - · _ _.j, __ 

Encümendedir. 

\ - ------- - ----- -~ 

E. U. müdürlüğüne 

alınınası H. Encii.mendedir. 
714/2195 Kayseri: Mustafa Ef. ve ar. İskan suretile v-erilen emlak ve arazi

715/2196 Di yarbekir: Ahmet Ef. 

7.16/2197 
717/2198 
719/2199 

720/2200 
721/2201 

Samsım: Mustafa Ef. 
İstanbul: 
Krzılca hamam: A\yvaşlar 

karyesi ihtiyar heyeti 
Urfa: N aile H. ve ar. 
İzmir: İcliU H. 

722/2202 Ankara:. Gülünye H. 

723/2203 Antalya: H. Ali Ef. 
724/2204 Arrhavi : A. Cevdet Rf. 

725/2205 Malatya: Memet Ef. ve ar. 

726/2206 Ankara : Saniye H. 

727/2207 Zara: Namık Ef. ve ar. 

718/2208 İstanbul: Fahrettin B. 
729/2209 lCHşehir: Hasan Ef. 
730/2210 Trabzon : AıbduBah Ef. 
731/2211 Balıkesir: Muharrem Has-

bi Ef. 
732/2212 Balıkesir: Muharrem Has

bi Ef. 

den veraset vergisi alınmaması H. 
Tevliyet vakfma vaki müdahalenin 
mcni ile mağ'duriyctten vikayesi H. 
İlıtiyat zab1t mektebine alınmaları H. 
ihtiyat zabit mektebine alınınaları H. 
Hayvanlarım sayımdan ka:çırdıklarrn

dan dolayı tarhedilen cezanın affi H. 
Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affi H . 
Nafıa dairesince gösterilen suubetten 
şikayet 

Validesinden intikal eden haneye 
- tasarruf etmt>si hakkında karar ittiha

zrna dair 

Mahkı1miyetlcrinin affi H. 
Nalıiycleriııurki ,nı ah k emen in lağvedil-
mesi H . 
Çektiğimiz mezalime keyfi muamelele
re nihayet verilmesi H. 
Bulgaristandan gelen muhacirler için 
yapılacak muamele ve talimatnamenin 
tanzimine dair 
Evvelki telgraflarrna zeyil 

Karara raptedilmiştir. 

E. U. mri1dürlüğüne 
M; M. vekaletine 
M. M. vekaletine 

Maliye vekaletine 
Karara raptedilmiştir. 

Nafra vekalıetine 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Yüksek Reisliğe 
Maliye vekaletine 

Tekaüt maaşlarnun katedilmemesi H. Encümendedir. 
Mahkı1ıniyetlerinin affi H. Karara raptedilmiştir. 
İstidasmm ne muamele gördüğü H. Encüınendedir. 

Tapu hnreınrn affi H. 

'l'eşviki sanayi kamıınma muhalif ha
reketi görüldüğünden dolayı tarh ve 

Karara raptedilmiştir. 

tahsil edilen cezanın affi H. Karara raptedilmi~tir. 



Kay}t 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

733/2213 İzmir: Ayşe H. 

- ~~4-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Ama olduğundan hane vergisinden 
wffedilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

734/2214 Balıkesir: Emin Ef. ve ar. Milli emlakten satm aldıkları emiakin 
taksitlerinıin 20 seneye ibiağı H. Karara raptedilmiştir. 

735/2215 Manisa: Derviş Kemal Ef. Bedeli misli defaten tahsil edilen 
ve ar. 

736/2216 İstanbul: Rasim Ef . 

737/2217 Afyon: Abdülkadir Ef. 
738/2218 Ayanerk: Hasan Ef. 

739/2219 Trabzon: Kani Ef. 

740/2220 Kırklareli: Raif Ef. 
741/2221 Urfa: Buvhanettin Ef. 

742/2222 Bursa: İsmail Ef. 
743/2223 T:ortum : Cevriy;e H. 

744/2226 Bayramiç: Fikri Ef. 
745/2227 Ankara: Saıbri Ef. ve ar. 

746/2228 Ballkesir: M. Hasip Ef. 

741/2229 Konya: Harndi Ef. ve ar. 
748/~230 İzmir: Hasip Ef. 

749/2231 GeHbolu: Ali Ef. 

750/2232 Ankara: İrfan B. 
751/2233 Mengen: Eyup Ef. 
752/2234 Vize : Recai Ef. 
753/2235 Emet : Kadri Ef. 

754/2236 İstanbul: Ali Fehmi B. 

755/2237 Ordu: Ali Ef. ve ar. 
756 / 2238 Pazarcık: Şahap B. ve ar. 

arazinin taksitle tediyesine müs-aade 
.buyurulması H. 
Gayrikanuni ola.mk vazifesı.ine niha
yet verildiği H. 
İkramiye istiyor. 
İkı~amiye istiyor. 

Ya-pılan gayrikanuni muamelenin te t
ki k ve tahkiki haklundaki şikayetine 
dair olan istidasuu kasten teseyyüp 
ve ihmal dalayısile 22 ay alakoyanlar 
hwkkmda kanuni takilbat yapılması
na dair 
Müterakim maaşlarımn tesviy.esi H. 
Barem kanunu bulunduğu vazifeyi 
ücrete ta;hvil ·ettiği cihetle tekaıüt 

maaşlarmdan ımaıhrumiyeti mağduri

yetini mucip <>lduğu H. 
Malüliyet mawşı tahsisi H. 
Evvelce vermiş olduğu istidasrnm ne 
muamele gördüğü H. 
Tasfiye kıararmm refi H. 
Giimrük ambarmdaki limıonlarımn 

çürümesi mağduriy.etlerini mucip ol
duğu H. 
Encümence hakkında verilen kararm 
suretini istiyor. 
İskanları H. 
Hazineden matlubu olan meblağm 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 
Aidiyeti cihetile 
Maliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 
M. M. vekaletine 

Encümendedir. 
G. ve İ. v:ekaletine 

Encümendedir. 
Karara raptedilmiştir . 

G. ve İ. vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

tesviyesi H. . Encümendedir. 
Matlubunun bir an evvel tediyesi H. Karara raptedilmiştir. 

Tasfiye kararmrn refi H. 
Sulh mahkemesinin ipkası H. 
İadei memuriyet talebine dair 
Jandarmalar tarafından ölüm haline 
geli nce ye kadar darbedilen pe deri 
Hasanrn hukUJkunun vikayesi H. 

1793 n nmaDalı kanunun 20 nci mad
desinden istifade etmesi H. 
Mahkfımiyetlerinin a:ffi H. 
Kazalarındaki 'sulh mahkemesinin ip
kasr H. 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir. 
Ziraat vekaletine 

Encümendedir. 

En0ümendedir. 
Karara raptedilmiştir. 

A. C. Adliye V. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ~e adresi 

757/2239 Sıvas: İsmail Ef. 
758/2240 Ankara: İ. Hakkı B. 
759/2241 Kars: Veysi Ef. 
760/2242 İzmir: N ecmiye H. 
761/2243 Dörty;ol: Saim Ef. 

762/2244 !stanbul: Ahmet Ef. 

763/2245 !stail'bul : Ni.hat B . . 

764/2246 Erzurum : Osman B. 
765/2247 Akşehir: Ahmet Rifat B. 

ve ar. 

766/2248 !stanbul : Giilsüm H. 
769/2249 Safranbolu: Ali Ef. 

767/2250 Ga·zi Antep : Memet Ef. 

768/2251 Elaziz: Fahri Ef. 

769/2253 Samsun: Kamil Ef. 
770/2254 Merzi:flon: Ömer Ef. 
771/2255 İstanbul: Gültekin Ef. 
772/2256 Pulatlıane: Nusrat Ef. 

773/2257 Çatalca: Ahmet Niyazi Ef. 

774/2258 İstanibul: Mahmut Veli B. 

775/2259 İstanbul : Şayeste H. 
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Arzuhal hulasasr 

MahkU:miyetlerinin affi H. 
Müterakim maa,şlarım istiyor. 
Erzincana sevkedilmemeleri H. 
İskanları H. 
İhtiyat zabitliği sıfatnun muhafa
zası H. 

İstanbul belediye ceza mahkemesin
deki evraknun eelbile bir karar veril
ımesi H. 
Açık maaşlarını istiyor. 

İkrafniye istiyor. 
Emlaki milliyeden taksiti\') aldıkları 

emlaklerinin taksit müddetlerinin 
tecili H. 

Şehit oğullarmdan maaş tahsisi H. 
Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne . 

Muamelesi 

Adiiye vekaletine 
Encümendedir. 
Dahiliye veka.letine 
Dahiliye vekaletine 

M. M. Vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. Vekaletine 

muamele gördüğü H. Da·hiliye vekaletine 
İskanlartnm tanınması ve tapu senet-
lerinin veril m esi H. 
Harcıralı lıavalesile tekaüt hakkının 
verilmesi H. 

A vukatlrk ruhsatiyesi verilmesi H. 
Malıkumiyetinin affi H. 
ihtiyat zabit mektebine alnıması H. 
Evvelce vermiş •olduğu istidasmın ne 
muamele görelüğü H. 

Evvelce vermiş olduğu isticlasınm ne 
muamele gördüğü H. 

. Tekaüt maaşı istiy•or. 

Merhum zevci Müşür Zeki Paşanın 
mevkuf kalan nıüterakim maaışlarmm 

Encümendedir. 

Encünıencleclir. 

Encümencledir. 
Encümendedir. 
M. M. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir 

Dahiliye vekaletine 
Encünıendedir. 

itası H. Encümendeclir. 
776/ 2260 .Ankai·a: İrfan Memet Ef. ihtiyat za'bitlik ha:kkımn kalclmlması 

haklundaki kararnı refile ter.hisi veya 
harbiyeye alınınası H. . Encümendeclir. 

777/2261 Eskişehir: Ali Riza Ef. Devlet şürasınca derdesti tetkik olan 
evrakının ·celp ve tetkikile istihkakı-
mn itası H. Karara rapteclilmiştir. 

778/2262 Şarkışla: Veli Ef. Gayrikanuni olarak kazanç ver1gisi 
tarhedildiği H. lVIaliye vekaletine 

779/2263 Bursa: Tevfik Ef. İstimlak edilen tarlaamın kİymetinin 
hadeli Liyikine tİrcai H. Karara rapteclilıniştir. 

780/2264 Ankar.a: A. Hilmi Ef. Tevkif olunan mesken tazminatınrn 
itası H. Karara rapteclilmiştir. 

781/2265 Kangal: Memet Ef. Adiiye vekaleti tarafından ·bir müfet-
tiş gönderilmesi H. - Aclliye vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

782/2266 İzmir: Ahmet Ef. 

783/ 2267 Yenihan: Nevres H. 

784/2270 Midyat: Harnit Ef. 

765/2271 Adana: Ali Riza Ef. 

786/2272 Kadirli: Ali Ef. ve ar. 

787/2273 Ankara : M. Hıfzı Ef. 

788/2274 Ankara: Ahmet Ef. ve ar. 

789/2275 İzmir: •Süleyman Ef. 
790/2276 İzmir: Süleyıman Ef. 
791/2277 Adana: İbrahim Ef. 

792/ 227·8 Van: Hasan Fehıni Ef. 
793/ 2279 Ahmet Ef. ve ar. 

794/ .2280 Bula·k karyesi: İzzet Ef. 

795/ 2Z81 İstanbul tel.grafçılarr 
796/ 228.2 Kars: Ömer Ef. 
797/2283 Keşan : lfakat H. 
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J andarına kumandamnın .gayrikanu-
ni muamelelerinden şikayet Dahiliye vekaletine 
İskan suretile verilen arsa ve tarlala-
rm istiı,dat edilmemesi H. Dahiliye vekaletine. 
5 - V - 1932 tarih ve 2169 numaralı 

arzuhalinin intacı H. Encümencledir. 
24 - IV - 1932 tarih ve 2103 numaralı 
istidasmrn tesrii intacı H. Encümendeclir. 
Sıtına mücadele kanununda çeltik 
hakkında sarahat olmadığından •bu 
hususun tefsirine dair. 
Ayaz paşadaki arsalarının tasarrufu
nun tanınması H. 
Devlet hizmetlerini ifa edenlerin ;bir 

csbabmrn istirh3Jmı H. 
Tasfiye kararınm refi H. 
Tasfiye kararının refi H. 
Hasta olduğundall Adana heyeti sıh
hiyesince muayeı1esi H. 
'l'asfiye kararının refi H. 
İskan suretile verilen emlak ve ara
ziden veraset vergisi alınmaması H. 
26 -III- 1932 tarih ve 6 numara}ı Ar
zulıal cncümeniniıı kararına itiraz 
Gece yevmiyesi H. 
İskH.n ed i tınesi H. 
Tahsis edilen eytam maaşrnm kema
fissabık itasr H. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine. 

Maliye vekaletine 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 
Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekfıletine 

798/ 2284 
800/2285 

Edirıre: M. Alaettin Ef. Tasfiye kararlarmın refine dair 
Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encüınendedir. 

F~ncümendedir. 

İstanbul: Memet Saclık Ef. Tekaüt maaşr tahsisi H. 

801/2286 
802/2287 

803/2288 

804/2289 
805/2290 

Ur-fa: Tevfik Ef. 
Bilecik: Memct Scyfcttin 
B . 

İzmir: Tevfika H. 

Al\isaray: Ali Ef. 
İzmir: Ziraat mektebi ta.
lebeleri 

806/2291 Gürün: Samoil Ef. 

Tasfiye kararının rcfi H. 
Evvelce Meclisi Aliye takdim ettiği 

istida hakkında Adiiye cncümenincc 
karar it tihaz edi lineeye kadar mevku
fiyetinin tchiri H. 
İskan ·etti rilmesi H. 

Validen şikayet 
Yüksek ziraat mektebine kayit ve ka
bul edilmeleri H. 
Haıkkı tasarruflarııım tanınmasına 

dair 
807/2292 Erzurum: Hapisleri naını- Mahktuniyctlerinin affi H. 

na Hakkı ve ar. 
808/2293 Eskişehir: Emine H. Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Enciimendedir. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

muamele gördüğü H. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

809/2294 

810/2295 

811/2296 

812/2298 

813/2299 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul: Vapurcular bir-
li ği 

Sivrihisar: Fatına H. 

İstanbul: Hüseyin Rüştü 
B. 
İstanıbul: Sabri Ef. 

İzmir: S ez ai Ef. 

814/2300 Auapazarı: Kazım Ef. 

815/2301 Malatya: Haklu Ef. 
816/2302 Fatih: Abdülvehhap Ef. 

817/2303 İzmir: Refet Ef. 

~ 

318/2304 Ankara: İrfan Ef. 

819/2305 Midyat.: Demir Ef. 

820/2306 Pazarcık: İbrahim Ef. 

821/2307 Erciş: Ali Ef. 

822/2308 İskilip: Şükrü Ef. 

823/2309 İstanbul Süleyman Ef. 
824/2310 İskilip: Şükrü Ef. 

525/2311 İstanbul: Şevket Ef. 
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Aı:zuhal bulasası 

İktısat vekaletince teşekkülü mutasav
ver vapurcular şirkotindcıı sarfmazar 

Muamelesi 

olunması H. İktısat vekiUetine 
Müteveffa zevcinin matlubu olan har-
erralım tesviyesi H. Dahiliye veldlctim: 
Tasfiye kararının refi H. 

20- III- 1932 tarih ve 175 numaralı 

Arzuhal encümeni kararına itiraz 
Bedel ve ivaz mukabilinde olan inti
kaller miras ve intikal yergisinden 
muaf olduğundan gaydkanuni olarak 
veı~gi talebi mağGI.uriyetini mucip ola
cağııu.lan hukukunun · vikaycsi H. 
Kanunsuz olanak istirdat edilmiş olan 
emvalinin iadesi H . 
'l'asfiy ekararının refi H. 
Hazineden matlubu olan mebaliğin 
bir an evvel tesviyesi istirhamma dair 
Kendilerine ta-hsis edilen hane şağili 
tarafından tahliye edildiğinden met
rfık mallar müdürlüğü tarafından ve
riLmesi H. 
Evvelce vermiş .olduğu arzuhali ne
tices.inin bildirilmesi H. 
Evvelee vermiş olduğu arzuhali ne
ticesinin bildirilmesi H. 
Eşkiyaya yataklıık edenler hakkında 

rkanuni takil:)at yapılınası için bir mü
fettiş izaını H. 
Gasbedilen 700 koyununun ist.,irdadı 

veyahut bedelinin Hazinece tesviyesi 
H. 

Devlete sebkeden hizmetinden dolayı 
tahsili talep edilen 193 liramn tahsi
linin affi H. 
Dilsiz mektebine alınmasına dair 
12 - V - 1932 tarih ve 147 numaralı 
Arzuhal eııcümeninin kararına itiraz 

7 inci K. Za:bitan divanı harbince ve
rilen kararda hatayi adli vaki oldu-
ğundan hükmü mezkfırün refi ve zı

yaa uğrayan hukukunun iadesi H. 

İktısat vekaletine 

M. M. vekaletine 

Maliye vekaletine 

Dahiliye vekıiiletine 

Karara raptedilmiştir. 

Eneümendeclir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendeclir. 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye veka.letine 

Karara raptedilmiştir. 

Maarif vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 
826/2312 Salahattin Ef. 

memurlarmdan 
827/2313 Urfa: Salih Ef. 

B. M. M. 1972 numaralı kanunun muvakkat 
maddesinden istifade etmesine dair 
1801 numaralı kanundan istifadesinin 
temini H. 

Encümend edir. 

Enoomendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

828/2314 Kaman nahiyesi : Ali Ef. 

829/2315 Ankara : Bekir ve ar. 

830/2316 İzmit: İbrahim E. 

831/2317 Dörtyol : İbrahim Ef. · 

832/2318 İstanbul İlısan Ef. ve ar. 

833/2319 Kastamonu: N azmi Ef. 
834/2320 İstanbul: En ise H. 

835/2321 Kars : V eysi Ef. 

/ 

836/2322 Geban: Raşit Ef. 

837/2297 Ünye: Ahmet Ef. 

838/2323 T<ırtum : Cevriye H. 

839/2324 Erdek: Rasim Ef. 

840/2325 Erdek: E. Rasim Ef. 

841/2326 Osman Ef. ve ar. 
Maliye V. 

842/2327 İstanbul: Ali Salih Ef. ve 
ar. 

843/2328 Erzurum: Şevki Ef. 

- 29~ 

Arzuhal huHisası 

Nahiyelerinin taım teşkilatile nahiye 
meyamna ithali H. 
Münasip miktarda gece zamrru veril
ıne3i H. 
İkramiye olarak verilen mebaliğden 
katedilen bulıran vergisinin iadesi H. 
Memuriyetinin refedilmemesi ve sefa
Ietten vikayesi H. 
Ücretlerinin maaşa tahvili H. 
Evvelce vermiş olduğu i ·tidasrmn ne
ticesinin ·bildirilmeS'İ H. 
Takdiri layımet komisyonunca hukuku 
tasarrufiyesinin tamnınası H. 
Evvelce vevmiş olduğu arzuhalinin 
neticesinin bildirilmeşi H. 
Müddeti hizmetinin tekaütlüğüne ila
vesi H. 
8 - III - 1932 tarih ve 17 48 numaralı 
evrakrmn intacı H. 
Evv·elce vermiş olduğu arzuhalinin 

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 

Bütçe encü.menine 

Maliye vekaletine , 

Karara raptedilmiştir. 
Maliye vekaletine 

Encümendedir. 

Hariciye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ne muamele gördüğü H. Adiiye vekaletine 
Taşocakları nizamuarnesi haricinde 
gayrikanuni tahsil edHen resmin ka-
nuni bir şekle ifrağı H. Dahiliye vetraletine 
Ta~ocakları nizamuarnesi haricinde 
gayrikanuni tahsH edüen resmin ka· 
nuni bir şekle ifrağı H. Dahiliye vekaletine 
Evvelce ver.miş oldukları arzuhalle-
rinin neticesinin bildirilımesi H.- Maliye vekaletine 
KeseT ve ·balta g~bi Avrupa maıınula-
tına azami tarife tatbik edilmesi H. İktısat veka.letine 
Erzurumda Ruslar tarafından musa-
dere edilen mallarının tazmini H. Karara raptedilmiştir. 

844/2329 Arukara: Alunet Kadri Ef. Milli Müdafaa emrinden Maarif v.eka-
Riyaseti Cümhur heyeti leti emrine verilmemesine dair Encümeııdedir'. 

5 inci sınıf 
845/2330 Konya: M. Akil Ef. ve ar. Teffiz olunan .emlakten hakiye kalan 

846/2331 İstarrbul: Nuri Ef. 

84 7/2332 Kasım Ef. 

848/2333 Gerede : Srtkr Ef. 

849/2334 Ankara: Ahmet Fazıl Ef. 

matluplarının tesviyesine dair 

Fatih sulh ıınahkemesinde hakimin 
müddeialeyhi iltizam vazifesini suiis
mal etti~i H. 
İskan edildikleri emlak ve araziye 
köylüler tarafından vaki müdahalenin 
meni H. 
Tapu dairesi tarafından tarlalar için 
ayrı ayrı harç alınması H. 
Terfi ettirilmesi H. 

Maliye vekaletine 

Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 
Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

850/2335 Antakya : Abdiilkadir Ef. Biçıki makinelerinin memleketimize 
ve ar. 

851/2336 Midye : Vasfi Ef. 

852/2337 Afyon: Osman Ef. ve ar. 

853/2338 Sıvas : Sahan Ef. 

854/2339 İzmir: Sahan Ef. 

855/2340 Maraş : İbrahim Ef. 

856/2341 Sıvas: Haınit Ef. 

857/2342 Traıbzon : Salih Ef. 

858/2343 İstanbul: Ferit Ef. 
859/2344 Bilecik: Ahmet Rasim Ef. 

860/2345 Maçka : A. Kadri Ef. 

861/2346 İstanbul : Cevat Ef. 

862/234 7 Ankara : Halil Ef. 

863/2348 Safranbolu: M em et İzzet 
Ef. 

864/2349 İstanbul : Sinemacıları 

865/2350 Isparta: İ. Halcia Ef. 

866/2351 Diyarbekir: Nedim Arif 
Ef. 

867/2352 Bartin: Osman Ef. ve ar. 

girmesinin meni H. İktısat veldletine 
Nahiye müdürünün efali harekatın-
dan şikayet Da:hiliye vekaletine 
BmHiki milliyeden taksitle satın aldık-
ları emlak ve arazinin taksit bedelle-
rinin sureti tediyesi H. Karara raptedilmiştir. 

Hazineden matlubu olan meblağm bir-
an evvel tesviyesi H. M. M. vekaJetine 
Hükmedilen ceza ile ika edilen fiil 
mütenasip görülmediğinden cezasının 

tahfifi için evrakmın celp ve tetkikı 

haklanda Karara raptedilmiştir. 
Oturduğu hanenin İskan suretile ken-
disine veriLmesine dair Dahiliye vekaletine 
Sıvas belediyesinin usulsüz muamelesi 
mağduriyetini nıucip olduğuna dair Adliye vekaletine 
Hazineden matlübunun biran evvel 
tesviyesine dair Adliye vekaJetine 
Tasfiye kararının refine dair Karara raptedilmiştir. 

Posta, telgraf idaresi tarafından refe-
dilen tasfiye kararının Maarif vekaleti 
vasrtasile tebliğ edilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

Menıurin kanununun halcinnda tatıbi-

kına dair Encümendedir. 
Şurayi devlet eleavi dairesince müru-
ru zaman addedilen hukuhlarmm tet-
ki1cile icrayi madelet huyurulması 

hakkında İktısat vekaJetine . 

Terfi zammı maaşmm teadül kanunu 
mucibince verilmeyeceğine dair Şura-
yi devletçe verilen karara itirazı H. Karara raptedilmiştir. 

Evvelce vermiş olduğu istidasınrn 

neticesinin bildirilmesi H. Adiiye veldletine 
Kazanç vergisini bu devrei içtimaiyede 
intacı istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

Çocuğunun tedrisatr akamete uğrama-
mak için gelecek seneye intizal'en tev-
di ettiği 100 liranın Maarif vekaletin-
ce iade edilmediğinden şikayet Encümendedir. 
Muamele veı:ıgisinin tezyit edilmemesi 
H. \ I(arara raptedilmiştir. 

Emvali metrukeye .ait mütebaıki bor-
cunun temdidi hakkındaki ımüracaa-

tmm izaf edilmernekte olduğu H. Karara raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

868/2353 Samsun: Murat Ef. 

869/2354 Kastamonu: Nazmi Ef. 
870/2355 Refik Ef. ve ar. 

871/2356 Salih Ef. ve ar. 

872/2357 Kars: Ali Riza Ef. 

873/2358 Aksaray ·: Abdürrahim 
874/2359 Manisa: İbrahim Ef. 

875/2360 Nevşehir: Nail Ef. 

876/2361 Ankara : Hasan Ef. 

877/2362 Alıkara: S. Sırrı Ef. 
878/2363 Balıkesir: Murat Ef. 
879/23'64 İskilip: M. Şükrü Ef. 

Ef. 
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Arzuhal bulasası 

Ağır hapis mahkumla'l.·ırun mensup ol
duldarı kaza hapishanelerine naklile 
izdihamm tahfifi H. 
Açık maaşlarını istiyor 
İstikHU harbi maluUcrinin de yeni te
kaüt kanunundan istifade ettirilmelc
ri H. 
340 senesine ait aşar bakiyesi lbol'çla
rının affi H. 
İcra kanununda mevcut (bor'çluya 
ihbar) kaydinin ycı~i icra kanununda 
yer verilmemesine dair 
Tasfiye kararının refi H. 
Kıtaya sevkedilmiş olan kardeşinin 

vereceği bedeli naktinin kabrulü H. 
Gayrikanuni tekaüt ediLm iş olduğuna 
dair 
Oğlu Nurinin mahkumiyet kararında 
hatayi adli olduğundan evrakının ye
niden tetkikine dair 
Tasfiye kararının refine dair 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin a:ffi H. 
Hazinei devleti izrar eden sabık mal
müdürü ve tahsildar hakkında mahke
meye açtığı dava meni muhakeme ka
rarile ııeticelendiğinden bu 'kararın 
reddine dair 

:Muamelesi 

Adliye vekaletine 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Eııcümendedir. 

Encümendedir. 

Ziraat vekaletine 

Adiiye vekilietine 
Karara raptedilmiştir. 
Adiiye vekuletine 

Maliye vekaletine 

880/2365 Bursa: Muhsin Ef. V'e ar. Kadastro memurları 'üeretinin maaı.-;ıa 
tahvili H. Bütçe encüıncnine 

881/2366 Samsun: İsmail Ef. ve ar. Bekçilik .teşkilatının vazifeşinas ellere 
tevclii esba.bımn istikmaline dair Dahiliye vckaletinc 

882/23'67 Tokat: Şükrü E.f. Em vali metrukeden 15 sene evvel al
dığı mülkü clefterdarlıkça alınmakta 

olduğıuna dair Maliye vekaletine 
883/2368 Aydın: Bekir Ef. ve ar. Kaclastr'o memurları ücretinin maaşa 

tahvili H. Bütçe encümenine 

884/2369 Sıvas: Abdurrahman Ef. İsnat eelilen fiilclen mahkemece :be-
raet ettiğinden açıkta kaldığı müd-
clete ait maaştum ve'rilmesine dair Encümendedir. 

S85;'2370 Nallıhan: Adil Ei. Deııdesti müzakere olan pirinç kanu-
nunda kasabalarnun miktaTı nüfusu-

,nun nazarr itibare alınması H. Ziraat vekaletine. 
886/2371 Adapazarı: Mustafa Ef. Musacldak vesaika m üstenit matlu·bat-

ve ar. 

887 j23i2 Erzurum: Rifat Ef. 

larmı,ı mu1k&bil Adapazarı İskan em-
rinde bulunan hane arazi verilmesi H. Dahiliye vekiUetine 
Sui ahlakr olan muhtara vali tarafm-
dan vazif-e verildiği B. Dahiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

888/ 2373 Kocaeli: Rasim Ef. 

889,/2374 Mersin: Harnit Ef. 

890/ 2375 İstanbul: Abdülaziz Ef. 

891/ 2376 Van : S. Necati Ef. 

892/ 2377 Fethiye: Bayram Ef. 

893/ 2378 I<iozan: H. Fehmi Ef. 

894/ 2379 Düzce: A. Hikmet Ef. 

895/ 2380 Ankara.: !zzet Ef. ve ıır. 
896/ 2381 Ankara: A. Kerim Ef. 
897/2382 Ankara : Fahriy:e H. 

898/ 2383 Erzurum: Emin B. 

899/ 2384 K!ozan: Osman Ef. ve ar. 
900/ 2385 Bursa: Mustafa Ef. 

901/2386 Erzurum : Şevki Ef. 

902/2387 Antalya: Hüseyin Ef. 

903/2388 Ankara : Hüseyin Ef. 

904/2389 J3urdur: Gülşen H . 

905/2390 Aksaray : Süleyman Ef. 

301-

·Arzuhal hulasası 

Kendisine tahsis edilen 501 kuruş te-
kaüt maaşr meımurin ·kanununun 72 
inci maddesine uyıgun olmadığı H. 
Serbest etibba 4 ÜMÜ smıfa ayrılarak 

ona göre kendil erine vergi tarh ve 
tahsili .hakkrndaki tekliflerinin mü-
z·akere ve kabulü H. 
Emvali ınetrukenin vazıyet ettiği 

gayrimenkul bede1in tahsili hakkm-
daki dava mahkeme ve Şfırayi devlet-
çe vazife harici göriilodüğünd·en bir 

Muamelesi 

' 
Encümendedir. 

Maliye veokaJetine. 

merci tayin ve tebliği H. Adliye vekaJetine. 
Yeni tekaüt kanununa göre maaş tah-
sisi H. Encümendedir. 
Evvel ce kendisi ne veril-en h mı e ve 
aı·azi bm·çlanma kanununa göre ta-
sarruf edileceğinin bildirdiğine ve ıbn 

hukukunun :muhafazasına dair 
1920 senesi Kozan hapishanesine ver-
diği 228 lira gaz bedelinin tesviyesi 
hakkında 

H.idematı vataniyesine ıbinaen emsali 
misil·lfı madalya ile taltifi H. 
Ücretl erinin maaşa tahvili H. 
Malul olduğundan maaş talısis.i H. 
Arsasına vaki müdahalenin refile hak-

Dahiliye vekaletine 

Ad1iye vekil.letine 

Karara raptedilmişt.ir. 
Bütçe eııcümenine. 
Encümendedir. 

kı tasarrufunun iadesine dair Karara raptedilmiştir. 
Arazisine vaki müdahalenin ref.ile 
hakkı tasarrı1funun iadesine dair 
İskan {)luı:ımalarımn teımini H. 
Bursa müzesinin hanesine yaptığı tah
ribat hakkında ınütekaddimen ver
miş ıolduğu arzuhaline kaı·ar ittiha
ZI H. 
ittihaz olunan kararda adli hata ol
duğunda1ı evrakmın celp ve ;tetkikı 

H. 
1darei hususiyei vilayat mıemurin ve 
m.üstahdeminin tekaütlüğü hakkında
ki kanumm mevkii muamelesi H. 
Rusyada 1gasp ve tahrip edilen eınva
linin ta·zıninine karar verilmesi H. 
I{;oca,sının ' Hazineden matlubu olan 
427 liraımı tesıviyesile mağduriyetten 
vikayesi H. 
Şehit ·olan .oğlundan kendisine maaş 
tahsisi H. 

Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaJetine 

Maliye vekaletine · 

Encümendedir. 

Enc.ümendedir. 

Encütnendedir. 

Encümendedir. 

M. M. vekaletine 



Kayit 
No. 

906/2391 
907/ 2392 
908/2393 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Isparta : Memet Ef. 
İstanıbul: G. Kemali B. 
İstanibul: Mustafa B. 

909/2394 !stanbul: Aki:f Ef. 
910/2395 Trab22on: Yahya Ef. 

911/2396 Diyarbekir: Nimet H. ve 
ar. 

912/2397 Trabzon: Yakup E:f. 

913/ 2398 Ardahan : Ragıp Ef. 
914/2399 Ankara: Mustafa Ef. 
915/2400 İstanbul: !. Haldcr Ef. 
916/2401 !stanbul : Behçet Ef. 

917/2402 Bergama: A. Tevfik Ef. 
918/2403 Söke : Hakla Ef. 

419/2404 İskilip: Şükrü Ef. 

920/2405 Polatlı: Hilmi Ef. 

921/2406 Sarayköy : Salih Ef. 

922/2407 Kayseri : A. Rıza Ef. 
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Arzuhal hulasası 

Hastahane müdüründen şikayet 
Tasfiye kararının refi H. 
Rusya Hükumetile aktedilen ticaret 
muaıhedesi ahkammrn tatlbikile mat-
lubuıiun tesviyesi H. 
Tekrar polisliğe alınması H. 
Arzuhal encümeninin 27 - III - 1932 

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 
Encümendedir. 

Hariciye vekuletine 
Encümendedir. 

t arih ve 233 numaralı kararına itiraz Maliye vekaletine 
Diyarbekir lisesinin tekrar açılması 
H. Maarif vekaletine 
Hazineden matınıbatının bir an evvel 
tesviyesi H. Da:hiliye vekaletine 
Tasfiye kararnun rcfine dair Encümendedir. 
Mah.kı1miyctinin affi hakkında Encümendedir. 
Bakiyei ınüddeti eczaiyesinin affi H. Adliye vekaletine 
Nlisbeti askeriyesinin katı l1 aklandaki 
14 - XII - 1931 tarih ve 1335 numara-
lı arzuhalinin ültacı H. Encümendcdir. 
Tekrar memuriyete alınması · H. Karara raptedilmiştir. 
Sökenin Doğanbey nahiyesindeki de-
ğirmenin kendisine verilmesi H. Dahiliye vekaletine 
25 - V - 1932 tarih ve 2364 numaralı 
evrakının intacı H. Encüınendedir. 

İskan suretil e verilen arazinin tevzii 
hakkında Dahiliye vekaletine 
Hazineden matlubu olan mebaliğin 

tesviyesi H. Encümendedir. 
Hidcmatr vataniye tertibinden maaş 
tahsisi H. Karara raptedilmiştir. 

923/2408 Tokat: Memet Ef. ve ar. 'I' ütün .inhisarı müdürü Abdullah Be-

924/2409 İstanbul: Maviri di Ef. 
925/ 2410 Trabzon: Ziya Ef. 

926/ 2411 !stanbul: .A. Şekip Ef. 

927/ 2412 Devre k: Abdullah Ef. 

928/ 2413 Polatlıane: İsmail Ef. 
929/ 2414 Sıva s : Cemal Ef. 

J30/ 2413 Bursa: M. Ali Ef. 

y.in keyfi muamelelerinden şikayet 

Tekrar baroya kabulü H. 
Hukuku tasarrufiyesinin tanınması ve 
müfettiş izamma dair 

!stanbul vilayeti Çiftalan karyesinde 
vaki sahibi imtiyazı bulunduğu Li
ııit kömürü madeninin imtiyazrnm 
feshi hakkında İktısat vekaletiııin 
vermiş olduğu -karar mağduriyetini 

mucip Qlduğu H. 
Ma 1 C1liyet m aaşı tahsis edilmesine 
da i e 
Bo r·ı;larıntn t ecili H. 
Zara kaymakamı haklanda takibatı 
kanuni ye yapılmasma dair 
Evvelce vermiş olduğu arzuhalinin 
ne muamele gördüğü H. 

G. ve !. vekaletine 
Adliye vekaletine 

.Adliye vekaletine 

İktısat vekaletine 

M:. M. V ekaletine 
İktısat vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

931/ 2416 

932/ 2417 
933/ 2418 
934/ 2419 
935/ 2420 
936/2321 

937/2422 
938/2423 

939/2424 

940/2425 

941/2426 

942/2427 

943/2428 

945/2430 
946/2431 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara: Kazrnı Ef. ve ar. 

Bursa : Ra>gibe H. 
Kiğr : Ali Ef. 
Pal o : V asrf Ef. 
K()nya: Tevfik Ef. 
Konya: M em et Ef. 

Sıvas: Süleyman Ef. 
Çemişgezek: Memet Ef. ve 
ar. 

' Trabzon: Yusuf Ef. 

Ankara : Niyazi Ef. 

Adana: Hüsnü Ef. 

Keskin: Lutfi Ef. 

Ankara: Turhan Ef. 

Yozgat: Nazmi Ef. 
Ankara: Enver Ef. ve ar. 

947/2432 İzmir: !. Cavit Ef. 
948/2433 Keşan: K:ıdr i Ef. 

949/2343 Adana: Talat B. 

950/2435 Saimbeyli: Davut Ef . 

951/2436 Denizli : Hakkı Ef. 

952/2437 !stanbul: Abidin Ef. 

953/2438 Pazarcık: Ali Ef. ve ar. 

954/2439 !stanbul: Tahir Ef. 

955/2440 Mudanya: Ahmet Ef. 

956/2441 Niğde: Sadettin Ef. ve ar. 
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Arzuhal hu1asasr 

Ankara tütün 'bayilerinin tayyare bi
Jetleri satışına müsaade edilmesi H. 
Eytam maaşı tahsisi H. 
Malıkumiyetinin affi H. 
Tasfiye kararrnrn refi H. 
Tasfiye kararrum refi H. 
Ü<ıretle çalıştığı üç senelik müddeti 
hizmetinin tekaütlüğe ilavesile tcka
ütlüğünün icrasr H. 
Tasfiye kararının refine dair 
Gayrikanuni olarak talep edilen meb
lağm Hazinece tahsil edilmemesi H. 
Eşkiya tarafından gasbedilen emvali 
için talep edilen gümrük resminin 
tahsil edümemesi H. 
l\'[ektcpten ihracı ha:kkmdaki kararın 
refine dair 
Gayrikanuni açığa çıkarıldığından şi

kayet 
! craca yolsuz ()larak hanesinin satıl
drğrna dair 
Emlak ve eytam baJlkasmca satın alı
nan apartımanın iadesile lboı·çlarırun 

sureti tesviyesi H. 
Dereec üzerinden maaş tahsisi H. 
Kadro dolayrsi lc açıkta kaldıJdarrn-

dan ınünasip birer vazifeye tayinleri 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 
Encümendedir . 
Encümendedir . 
Adiiye vekaletine 
Encümendedir . 

Encümendedir. 
Encümend edir. 

lVIaliye vckalctine 

Encümenı'ledir. 

Maarif vekaJetine 

Gümrük ve !. V. 

Adiiye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

H. Nafra vekalctine 
İskan ettirilmesi H. Dahiliye vekaJetine 
Açıkta kaldığı müddete ait maaşları-

nın tesviyesi H. Gümrük ve !. V. 

Kanunen müstahak oldukları maaş 

üzerinden yevmiye itasr H. Encümendedir. 
İskfın olnndu klarr emlwk ve arazinin 
kcndileı·inc mcccanen :temliki H. Encüınendedir. 

Ücretliterin diğer Devlet memurları 
gibi maaşa tahvili H. Karara raptedilmiştir. 

Malul olduğundan müzalıerette bulu-
nu1ması H. M. M. vekaletine 

Papas Karasilalı hakimıda kanuni ta-
ki!:lat yapılmasına dair Dahiliye vekaletine 
Yeni tekaüt ·kanumına göre maaş tah-
sisi H. Bncümeııdcdir. 

Tahriri arazi komisyonunca vazedilen 
laymet fabiş olduğundan tenzili H. Maliye veka.let.ine 
Tütün zriyatlarının tahdit edilmesi 
H. Encümendcdir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

' 
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Arzuhal hulasasr Muamelesi 

957/2442 Cebeliıbereket : Ali Rıza 17- II- ve 24- IV- 9'32 tarihli arzu-
Ef. 

958/2443 Malatya: Mcmet Ef. 

959/2445 Gazipaşa : Abdürrahman 
Ef. ve ar. 

960/2446 Develi : Şükrü Ef. ve ar. 

961/2444 Fethi ye: Memet Ef. 

962/2449 Nazmiye: Me m et Ef. 

963/2450 A!nkara: Kfmril Ef. 

964/2451 Sahanca: Kemal Ef. 
965/2452 İstanbul: Rıza Ef. 

966/2453 Maraş: Rıza Ef. 

967/2445 Alıtalya: Hiiseyin Ef. 

96S/2455 Kastamonu: Hatice H. 

969/ 2456 Ankara: Malik Ef. 

970/ 2457 !stanbul: Celalettin Ef. 

971/2458 Fatsa : Zekiye H. 

hallerine zcyildir Encümendedir. 
Gayrikanıınİ olarak vazifesinden çıka-
rıldığı H. Dahiliye vekaletine 
Niahiyelerinde lavedilcn mahkemenin 
ipkası H. Encümendedir. 
Sayım dolayısile vaki olan schvin tas-
lıilli H. Maliye vekaletine 
Gayrikanuni olarak sünnetçilik san-
atini icra edenler haldunda takibat 
yapılmasına daiı· 

Mahkumiyetinin affi H. 

Tekaüt muamelesinde vaki sehvin tas
lıihi H. 

İkramiyc istiyor. 
Malıkurniyet kararının tetkikile mağ. 
duriyetten vikayesi H. 

Fransızlar tarafından gasbedilen 

S. 1. l\1. vekiUetine 
Karara raptedilmiştir. 

Enciimendedir. 

Enciimendedir. 

Kurara raptedilmiştir. 

15 000 lirasmın Hazinece •tesviyesi f!:. Karara raptedilmiştir. 

!darei hususiye memurlarının tekaüt-
lüğü haklpnda Meclisi Alice muktazi 
kararın infazına dair 

OğuUarrnm münasip birer memuriye
te tayini H. 
!htiyat sınıfın a nekledilmeleri H. 

Dahiliye vekaleti teşkilatı kanunu
nun tefsirile ınağduriyetten vikayesi 
hakkmda 

Haksız olarak hademelikten çrkal'Il-

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

M. M. VakaJetine 

Encümendedi e. 

mak snrctile ınağdm edildiği H. Nafıa vekaletine 
972/ 2459 Biğa: Mustafa Ef. Yıoklanuı kaçağı olnrak tar·hedilcn 

]5 li ra cezayi naktinin tahsi l edilme-
ınesi H. M. M. VekaJetine 

973/ 2460 Aksaray: Eyüp Ef. ve ar. V.alinin haklarmda yaptrğr gayrika-
ııuni muameleden şikayet Dahiliye vekiiletine 

974/ 2461 Nazilli : Seyide Kübra H. Hide.matr vataniye tertibinden tamni-
nat itasr H. Karara raptedilnıiştir. 

975/ 2462 Yalakdere: Mustafa Ef. Mütegallibelik yapan Yusuf Ziya ve 
ve ar. ka.rdeşle~i hakkında takibatı kanu-

niye yapılmasına dair ·Da.hiliye vekaletine 

976/ 2463 Görköy: Osnıa:ı Ef. N ahiyelerinde lô.ğvedilen mahkeme-
nin ipimsı H. Encümendedir. 

977/ 2464 İstanbul: Ziya Ef. ve ar. Clayı-ikanuııi Qlarak iıkra.miyelerin
clen tevkif edilen buhr.an veı·gisinin 
iadesi H. Encü:ınendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adı-esi 

978/ 2465 Yeni ada: Tevfik Ef. 

979/2467 -Hnus : Ahmet Bahri Ef. 

980/2468 Kalecik: Ali Ef. 

981/2469 Kütahya: Mitat Ef. 

982/2470 İzmir : Rifat Ef. 
983/2471 Mardin: M. Yavuz Ef. 

984/2472 İstanbul: Y. Ziya Ef. 

985/2473 Saimbeyli: !. Hakkı Ef. 

986/2474 İstanbul: Vahidi Ef. 

987/2475 Ladik: Naci Ef. 

988/2476 İstanıbul: Edip Ef. 

989/2477 Samsun: Sadık Ef. 

990/2478 Kastamonu: Naımı,i Ef. 
991/24 79 Çatalca: Ahmet Ef. 

992/2480 Samsun: Leyla H. 

993/2481 Dörtyol: Osman Ef. 

994/2482 Ankara: Abd ür kerim Ef. 
995/2483 Maraş Ali Rıza Ef. 

996/2484 Erzurum: Seyfullah Ef. 

~97 /2485 !stanbul : Feride H. 

• 
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Arzuhal h ulasası 

Orman memurlarının yolsuz muame
lelerini tetkik için bir müfettiş izamı 
hakkında 

Hakimin yolsuz muamelelerinden şi

kayet 
Kasten evini yakanlar hakkında ka
nuni takibat yapılmasına dair 
Malıkarniyeti ılıakkında verileıı ka
rarda ha:tayi adli olduğundan yeniden 
tetkiki H. 
Ma!hkı1miyet cezasının affi H. 
'l'elgraf müdürünün yolsuz muamele
lerinden şikayet 
Mevkuf tutulan tekaüt maaşlarının 
itası H. 
Yedindeki 3 000 liralık zarar ve IZiyan 
mazbatasma mukabil eş'hasr m.üte
gayyi,be emlwk ve arazisinden ita edil
mesi H. 
Yeni tekaüt kanununa göre maaş tah
sisi H. 
Kazalarİnda hakimi münferİtlik teş
kilatı yapılması H. 
Niğde tütün i:nıhisarı muhasebesinde
ki suiistimalatm bir maliye müfettişi 
tarafından ta:hkik ettirilmesi H . 
Keialeti müteselsile dolayısile tekaüt 
maaşmdan yapılan gayrikanuni kati
yat H. 
tskanı H. 
15 - II - 1932 tarihli arzuhalinin rap
tile Meclis Heyeti umumiyesinde okun
roasma dair 
!skan suretile verilen emiakin suini
yetle kızı Esma üzerine kaydettiril
mesi mağduriyetini mucip olduğu H. 
1931 senesi tütün ikramiyesinin itasr 
hakkında 

Tekaüt maaşr tahsis edilmesi H. 
Düşman •tarafından ika olunan zarar 
ve ziyana mukabil emlak ve arazi ve
rilmesi H. 
Müterakim tekaüt maaşlarının tesvi
yesi H. 
Şehit oğlundan tahsis edilmiş olan 
maaşın zevcinin vefatı dolaysile ken
disine itası H . 

Muamelesi 

Ziraat vekaletine 

. Adliye vekaletine 

DahiEye vekaletinc 

Enciiımendedir. 

Encümcndedir. 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Da.hiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Adiiye vekaletine 

G. ve !. vekaletine 

Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

G. ve !. vekale.tine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim V€ adresi 

998/2486 Eskişehir: Aziz Ef. 

1000/2487 Görköy: J\1emet Ef. 
1001/2488 Yeniada : !smail Ef. 

1002/2489 Karaman: Ayşe H. 

1003/ 2490 Aydın: Ahmet Ef. 

1004/2491 Adana: Abdullah Ef. 
) 

1005/2492 Ankara: Ali B. 
1006/2493 Berğama: Hüseyin Ef. 

1007/2494 D rama mü badillerinden 
Sadık B. ve ar. 

1008/2495 Elbistan: Naldp 

1009/2496 Dikil: Daniş Ef. 
1010/24-97 İstanbuJ.: Fazı! B. 

1011/2498 Bolvadin: Mustafa · Ef. 

1012/ 2499· Bay.burt: Behçet Ef. 

1013/2500 Zonguldak: Y·akup Ef. 

1014/2501 Zonguldak: Ahmet Ef. 
1015/2502 İstanıbul: Hüooyin Ef. 

1016/2503 Çorlu: A. Halit Ef. 

1017/2504 İzmir: Nazlı H. 

1018/ 2505 Ankara: Samih Ef. 

1019/ 2506 İstanbul: Nuri Ef. 
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Arzuhal hulasası 

İeraca tahsili talep edilen mebluğın 
mukassatan tediye etmesi H. 
Utğvedilen mahkemenin ipkası H. 
Devlet memurlarmdan hilafı nizarn 
katiyast ve halka· ruhsatname verilme-
diği hakkındaki şikayetin gayrivarit 
olduğuna dair 

Çelebizade Memt Beye ait borç doloa-
yısile cereyan eden yolsuzluğun tet
kik v•e tahkik olunması H. 
İzmir muallim mekt.::bine meccani ola
rak kabulu H. 

Ceza mahkemesince ölüm cezasına da-
ir olan kararın te tkildl e i<ırayi . adalet 
olunması H. 
Münasip bir vazifcye tayini H. 
Lağvedilen sulh mahkemesinin ipkası 
H. 

Matluplarımn altın rayici üzerinden 
tediye ve takası H. 

Mem1ıriyete. tayini ve müterakim ma
a.ş! arının tediyesi H, 
Heyeti mahsusa kararılliJl refi H. 
Arzuhal encümeninin 30 - III - 932 ta-
rih ve 299 numaralı kararına itiraz 
Ağnam resimlerinin tahsilinin tecili 
H. 
I-Iakim ve İcra memurunun keyfi ha-
rcketlerile mutazarrır olduğundan şi
kayet 
İkramiye istiyor 

İkramiye istiyor 
Fazla tarhedilen kazanç vergisinin 
iadesi H. 

Dairei icraca menh."Ul ve gayrimenkuJ. 
emvalin satılmasında haddinısap ve 
bir nisbet gözetilıııesi ve bu cihetin 

Muamelesi 

Adiiye vekaletine 
Adliye vekaletine 

Ziraat vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Maarif vekaletine 

Adliye encümenine 
İkt~sat vekaletine 

Adliye vekaletine 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 
Encümendedir. 

Encümendedir 

Maliye vekale.tine 

Adliye vekaletine 
M. M. vekaletine 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

kanunla teyit edilmesi H. Adiiye vekaletine 

İskan dairesinin teffiz muamelesinde 
yaptığ·ı haksız muamele hakkındaki 

şikayeti mutazammrm mütekaddim ar-
zuhıaline karar ittihazına dair Encümendedir. 
Gayrikanuni olarak alman resmin ia-
desi H. Karara raptedilmiştiı· . 

5 - XII - 931 tarih ve 1252 numaralı 

arzuhaline cevap verilmesi H. Encümendedir. 

• 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1020/2507 Safranbolu: !zzet Ef. 

1021/2508 Adapazarı: Sadettin Ef. 
1022/2509 Bafra : Sabriye H. 

1023/2510 İz.ınir: Arif E:f. 
1024/ 2511 A:cıpayam: Tevfik E:f. 

1025/2512 ~rtvin: Canoğlu Kaınil E:f. 

1026/2513 Gelendos: Ramazan E:f. 

1027/2514 Tokat: Orhan E:f. 

1028/2515 İzmir: Yusuf E:f. 
1029/2516 Kastamonu: Harndi E:f. 

1030/25~1 Samsun: Neci:be H. 

_103'1/2532 Hasankale: İrfan E:f. 
1032/2533 Erzurum: Ömer Faruk Ef. 

1033/2534 Ankara: Şakir E:f. 
1034/2530 İstanbul: Kaplan E:f. 

1035/2535 Ankara: Ferit E:f. 

1036/2536 Ankara: Şakir E:f. 

1037/2537 İstanbul: Osman Zeki Ef. 

1038/2538 Kırşehir: Ahmet E:f. 

1039/2539 Erzurum: Naciye R. 

1040/2540 M. Kemal Ei. U. J. 1 inci 
Ş. 2 inci 

1041/2553 Edirne: Ahmet E:f. 

1042/2554 Bursa : Fatma H. 

1043/2555 Develi: Salih Ef. 

1044~556 Kiitahya: Hüsnü E:f. 

- ~01-

Arzuhal bulasası 

15 - V- 932 :tarih ve 1358 numaralı 

arzuhaline cevap verilmesi H. 
Bedeli naktisinin kaıbulüne dair 
Hukuku tasarrufiyesinin tamnınasile 

mağduriyetten vikayesine dair 
İkramiyesinin itasma dair 
Sabri Bey tarafından a·razilel'ine vaki 
olan müdahalenin menine dair 

Evvelce vermiş olduğu istidasrmn ne 
muamele gördüğüne dair 
Yeni ce karyesi mulıtarmrn yaptığı sui
istimalin tetkik ve talıkik edilmesi H. 

Maliyece satılınale istenilen emlakinin 
müzayedesinin telıiri H. 
İskan ettirilmesi istirhamına dair 
Hakkında hatayi adli vaki olduğundan 
iadei muhakemesine dair 

1il senedenberi işgal ettiği hanenin 
kendisine teslimine dair 

'l'ekaüt maaşı taJısis edilımesine dair 
Tasfiye kararrmn refi J.ıaikkrndaki 

mütelmddim arzuhaline. zeyil 
Tekrar memuriyete alınması H. 
Nisbeti askeriyesinin katı hakkındaki 
kararın refine dair 
Açık maaşlarımn itasına dair 

Memuriyetine nihayet verildiğinden 
şikayet . 

Tecil olunan mahkfuniyet cezasrıun 

a:ffi H. 
Yetmiş yedi yaşında ve muhtacı mu
avenet olduğundan nakten m.uave
net edilmesi H. 

Müteveffa zevcinden kendisine itam 
maaşı tahsis - edilmesi ve harcırah 

Muamelesi 

Encümendedir. 
M. M. vekaletine 

Dahiliye vekaletine 
Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Maliye veldletine 
Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaJetine 

Encümendedir. 
Ziraat vekaletine 

Encümendedir 
İktısat v·ekaletine 

Ziraat vekaletine 

M. M. vekaletine 

S. İ. M. vekaletine 

matlubunun tesviyesine dair M. M. vekaletine 
Evvelce verdiği arzuhalinini ne mua-
mele gördüğü R Encümendedir. 

Malul olduğundım derece üzerinden 
tekaüde sevki R.' M. M. Vekaletine 
Tahsis olunan eytam maaşlarına zam 
hakkında Dahiliye vekaJetine 
Evvelce vermiş olduğu istidasrnm ne 
muamele gördüğü H. E,ncümendedir. ' 
Arazisine vaki olan müdahalenin me-
nile hakkı tasarrufunun tanınması H. Adliye veka1etine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1045/2557 .Adana: Münire H. 

1046/2558 Kurkuteli: Sadık Ef. 

1047/ 2559 Kuşadası: Mustafa Ef. 

1048/ 2560 Nevşehir: Ahmet Ef. 

1049/2567 Kocaeli: Hatice Karnıran 
H. 

1050/2568 Keskin: Kamil Ef. 

105V2571 Bergama : Tevfik Ef. 
1052/2572 Eskişehir: Fikret Ef. 

1053/2573 Feriköy: Aziz Ef. 
1054/2574 Maçka: Mustafa Ef. 

1055/2575 Sinop: Ayhan H. 
1056/2576 Bursa : !lheme H. 

1057/2577 Lüleburgaz: Melek H . 

1058/2578 Samsun .A:dil Ef. 

1059/2579 Bursa: Şevket Ef. 
1060/ 2580 KonyH.: Ref.et B. 

1061/ 2581 İsparta: V eli Ef. 

1062/ 2582 Menemen : Tevfik Ef. 

1063/ 2583 tstanbul: Naim Ef. 

1064/ 2584 Bayındır: Raşit Ef. 

1065/ 2585 Kayseri: Ali Ef. 
1066/ 2586 İstanbul: Ali Riza Ef. 
1067/ 2591 İstanbul: Celal Ef. 

. 
1068/2592 İstanbul: Osman Ef. 

Arzuhal hulasası 

1833 numaralı. kanunun 5 inci madde
sindeki sarahat muci1bince muamele 
ifasile senei ımezkureye ait arazi ve-

:!Vluamelesi. 

rilmesi H. Ziraat vekfıletine 

Tasfiye kararının refi ile tekrar mu-
allimliğe almması H. Maarif vekfıletine 

Müddeiumuminin keyfi .hareketlerin-
den şikayet Adiiye vekaJetine 

Evvelce vermiş olduğu arzuhalinin 
ne muamele gördüğü H. Encümendedir. 

Oğlu Bahrinin katedilen maaşının 

kendisine tahsis edilmesine dair Maliye vekaletine 
Malul olduğundan tarhedilen kazanç 
vergisinin refi H. Maliye vekhletine 

İadei memuriyeti H. Encümendedir. 
Muallimlikten ihracı hakkındaki ka-
rarm refi ile vazife veriluresi H. 

Em15.k ve arazi verilmesi H. 
Fındık bahçelerinin istirdat ve müza
yedeye çıkarılmaması H. 

Müdd:eiumnmiden şikayet 
Zevci narnma iskan suretile tahsis olu
nan nısıf hanenin bedelinin alınma
masına dair 
Tahtı işgalindeki hanenin kendilerine 

Encümendedir 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Adliye vekaletine 

Dahiliye vekfıletine 

tahsis edilmesine dair Dahiliye vekfıletine 

Talep edilen kazanç vergisinin tahsili 
cihetine g~dilmem~si H. Maliye vekaletine 
Hazineye olan ıborçlarrnm tecili H. Encümendedir. 
Tahsis olunan maaı;ıatm merhum zev-
cinin borcu için kesilmemesi H. Maliye vekaletine 

İskan suretile veı·ilen bahçelerin is-
tirdat <>lunmamasr H. Dahiliye vekfıletine 

Tarhedilen kazanç vergisinin tenzi-
1 i H. Maliye ve kaletine 
Arzuhal eııcümeninin 30- III- 1932 
tarih ve 255 sayılı kararına itiraz 

Tekaüt kanununun 18 inci maddesi-
nin tefsirile kendisine maa·ş ta:hsisi H. 

Hazineden matlubunun tesviyesi H. 
Hatayi adlinin tashihi H. 
Kimsesiz <>lması dıolayısile tahsile de-
vam etmesinin temini H . 

Hukuku tasarrufiyelerinde bulunan 

Encümendedir. 

M. M. V ekaletine 

Maliye vekfıletine 

Encümendedir. 

Maarif vekaJetine 

erolakin istirdat edilmemesi H. Adiiye vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1069/2593 Geyve: İsmail Ef. 
1070/2594 İzmir: Ali Ef. 

1071/2595 Amasya: Fevzi Ef. 

1072/2597 Ünye: Mustafa Ef. 

1073/2598 Adana: Ali Ef. 

107 4/2599 Ayancık: Yahya Ef. 

1075/2600 İstanbul: Fuat Ef. 

1076/2601 Divrik: Şükrü Ef. ve ar. 
1077/2602 İstanbul: Nihat Ef. 
1078/2603 Hıms: Bahri Ef. 

1079/2604 Yenişehir: Nuri Ef. 

1080/2606 İstanbul: Raı<ıim Ef. 

1081/2607 İstanbul: Hakkı Ef. 

1082/2608 İzmir: İbrahim Ef. 
1083/2609 Ankara: Alaettin Ef. 

1084/2610 Sinop: Ha~kı Ef. 

309 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Şehit oğlundan dolayı maaş ta.hsisi H. Encümendedir. 
Borcundan dolayı yaptırdığı binasını 
Emlak bankası satmaJlllası H. Encümendedir. 
Türk vatandaşlığına kabullerini ve 
Teı~ma kazasma gitmelerine müsaade 
edilmesi H. Dahiliye vekilJetine 

Memuriyetten ihracı lıakkında.ki hük-
mün refi H. G. ve t. vekaletine · 
Müddeiumumi hakkında kanun! ·ta-
kihat yapılma.sı H. Adiiye vekaletine 
Malul olduğundan belediyece verilen 
maaşın kesümernesi ve münasip bir 
vazife vehlmesi H. Dahiliye vekaletine 

1972 numaralı kanuna tevfikan ter-
his olunınasma dair· Encümendedir. 
Bakıyei ımüddeti cezaiyelerinin affi H. Enıcümendedir. 

Tasfiye kararımn refi H. Encümendedir. 
Hakimin · gayrikanuni ifayi harcke-
.tinden şikay·et Adliye vekaletine 
Nisbeti askeriyesinin katı hakkındaki 
kararın refi ile hakkının vikayesi H. 
Bclediyecc gayrikanuni olarak ok
truva resminin icrası H. 
Jandarma meslekine tekrar ka,bul 
edilmesi H. 
İskan muamelesi H. 
Yedinde bulunan mukavele ahkamnu 
sulh mahl\eımesinin iptal ederneyeceği 

Encüımendedir. 

Maliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaletine 

H. Encüımendedir. 

Ali karar heyetinin kanuni mesai 
müddetinin bitarn bu1masma lbinaen 
hakkmda karar ittihaz olunması H. Encümendediı'. 

1085/2611 Posof: Turan Ef. Komunist diyerek Erzincana sevkedil-
memesine dair Dahiliye vekaletine 

1086/2612 Malatya: Mahmut ve ar. , İskaniarına tahsis edilen hanelerin 

1087/2613 Malatya: Feyzi E:f. 

1088/2614 İstanbul: Rasim E:f. 

1089/2615 Arapkir: Nasır ve ar. 

1090/2616 Maraş: H. Necati Ef. 
1091/2605 Kandere: M. ·ziya 

istirdat edilıneyerek mağduriyetteıı 

vikaye ·edilmeleri H. Dahiliye vekaletine 
İki s~ne avukatlııktan meni hakkında 

. ağır ceza mahkemesince verilen kara-
rın refi H. Adiiye vekaletine 
Evvelce verdiği arzuhallerin ne mu-
amele gördüğü H. Encfunendedir. 
Evvelce verdiği arzuhallerin ne mu-
amele gördüğü H. Encüımendedir. 

V aliden şikayet Dahiliye vekaletine 
20 -XII - 1931 tarih ve 1359 numarıalı 
arzuhalinin .tesrii intacı H. Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal saltibinin 
is1m ve adresi 

1092/2617 Ayvalık: Hamide H. 

1093/2618 İstanıbul: İbrahim Ef. 

1094/2619 •Burdur: Osman Ef. 

1095/2620 Edi me: Ahırnet Ef. 
1096/2621 Ankara: Hayri Ef. 
1097/2622 Kütahya: .Aıhmet Ef. 
1098/2623 İstanbul: M. Tevfik Eıf. 

1099/2624 Maraş: A. Rıza Ef. 

1100/2625 Muğla: H. Sami Ef. 
1101/2626 Urfa: Osman Ef. 

1102/2627 hmir: Ali Çavuş 

1103/2628 Kırklareli: Behçct Ef. 

1104/2629 Bolu: Şükrü Ef. 

1105/2561 Alıkara: Şevki E:f. 

1106/2631 İstanbul: Ali Rıza Ef. 

1107/2633 Erzincan : Mazhar Ef. 
1108/2634 İstanbul : Zeki Ef. 

1109/2635' Konya: M. Tevfik Ef. 

1110/2636 Küta:hya: Etem Ef. 

1111/2637 Y. Ziya Ef. 
1112/2639 İstanbul: Aliye H. 

1113/2640 Kayseri: Adil Ef. 

1114/2641 Siirt: Muharrem Ef. 

-310-

Arzuhal hulasasr 

1171 numaralı kanun mucibince hu
kuk1arının sıyaneti H. 
!stiklal madalyasile taltifi H. 

Afyonn ticaretinin lwoperatifler ta
rafından harice ihraç edilmesi H. 
İskan ettirilmesi H. 
İskan ettirilmesi H. 
Üç aylık ınaa'.Şlarnun verilmesine dair 
Evvelce vermiş olduğu arzuhalinin 
neticesinin ıbildirilmesi H. 
Düşman tarafından yağma ve gasıbe
dilen ınallarının tazmini H. 
A vukathk rulısa'tnaınesi i tası H. 
Evvelce verm~ olduğu istidasmm 
ne muamele gördüğü H. 
Uhdesine teffiz edilen dükkan hak-
kındaki teffiz kararnun iptal edi1me-
si mağduriyetini mucip olduğu hak-

Muamelesi 

Encümendedir 
Encümendedir. 

İktısat vekaletine 
Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaletine 
E . U. müdürlüğüne 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 
Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

kında Dahiliye vekaletine 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü H. Encümendedir. 
Yalan yere yemin ettiğinden dolayı 

mahkemece verilen malıkurniyet kara-
rnnn iadei mulıakBme suratile yeniden 
tetkiki H . Encümendedir. 
Şurayi devlete vaki müracaatinin 
nazari itibare alınmadığı H. Encümendedir 
İadei memuriyat ettirildiği halde hak-
kındaki muamelenin ikmal ettirilme-
rnesi mağcluriyetini mucip olduğu H. Encümendedir 

memuriyetine iade ettirilmesi H. Encüanendeclir. 
Evvelce vermiş olduğu .istidasmın ne 
muamele gördüğ·ü H. Eneümendedir. 
Hakkında yeni tekaüt kanununun tat-
bik edilmemesi mağduriyetini mucip 
olduğu H. Encümendedir. 
Taıbiiy.et muamelesinin bir an evvel 
İkınal cttiı·ilmesi H. · Encümendedir. 
Bakiyei müddeti cczaiyesiı:ıin affi H. Encümendedir. 
Dair-ei icraca bonolarnun satılması ve 
muğduriyetten vikayesi H. Encünnendedir. 
lVIeınuriyetten çıkarılmak suretile 
gayrikanıını yapılan muameleden şi-

kliyct Encümendedir. 
İlıti sa~ mahkemesince verilen gayrika-
ınmi karar mağduriyetini mucip oldu-
ğu li. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim v~ adresi · 

1115/ 2642 İstanbul: .Ali Ef. 

-311-

Arzuhal h ulasasr Muamelesi 

Nisbeti askeriyesinin katı hakkın-

daki lıükmün refi H. Encümendedir. 

1116/2643 Diyarbekir: Hasan ve ar. Evkaf müdürünün Hazinei evkafr mu-
tazarrrr ettiği H. Enciirnendedir. 

1117/ 2644 Tavşanlı: .Ahmet Ef. Emlak ve eytam bankasmca mathlibu-
nun bir an evvel tesviyesi H. Encümendedir. 

1118/2645 Ankara: Ahmet Şevki Ef. 'l'ekaüde sevk i veya ikramiye !İtası 

istirhamma dair Encümendedir. 

1119/ 2646 İstanbul: Salim Siret B. Müstafi a.ddedildiği hakkındaki Ma
arif vekaleti kararnun refi ile maaş-
larımn itasr H. Encümendedir. 

1120/ 2647 Eskişehir: Hulusi Ef. Devlet şurasmca: tasfiye kararı refe
dildiğinden 1580 numaralı müracaa-

1121/ 1648 Giresun: Ahmet Ef. 

1122/ 2649 Akhisar: Ali Zarifi Ef. 

1123/2650 Balıkesir: İbrahim. Ef. 

1124/2651 Giresun: Hasan Ef. 

tinin tetkikine lüzum kalmadığı H. Encümendedir. 

Malul olduğundan maa·Ş tıthsis ·olun
ması H. 

Belediyedeki vazifesinden çıkarüroa-

Encünıendedir. 

sı mağduriyetini unucip olduğu H. Encümendedir. 
Bakıyei müddeti cezaiyesinin affi H. Encümendedir. 

1771 numaralı kanundan istifadderi-
nin temini H. Encümendedir. 

1125/2652 Balıkesir: Şahabettin Ef. Maluliyet maaşr tahsis muamelesinin 

1126/2653 Balıkesir: Memet Ef. 
1127/2645 İstanbul: Halit Ef. 

1128/2655 Silivri : M. Kemal Ef. 

1129/2656 Ankara: Fikri ye H. 

1130/2657 İstaı1bul: Vahit Ef. 

1131/2658 Konya: İsa Ef. \ 

1132/2659 Yeşilova: Edip Ef. 

1133/2660 Bergama: Rıdvan Ef. 

1134;/2661 Koçhisar : Ali Ef. 
1135/2662 Al(şehir: Ahmet Ef. 

1136/2663 Ankara: Hasan Ef. 

tesrii intacı H. Encümcndedir. 

Şimendifer mektebinc kabulü H. Encümendedir. 
Tekaüt kanunundan istifade ettiril-
mesi H. Encümendedk. 

Tekaütlüğünün refile mütcrakim ma-
aşlarmin itasr H. 

Müteveffa zevcinc ait ikramiyeııin 
itasr H. 

• İpotek olan emlakinin Emniyet san-

M. M. vekaJetine 

.Adliye vekaletine 

dığı tarafından satılınaması H. Encümendedir. 
Hükümetin şahsiyeti maneviyesini tah-
kir eden Na ci Ef. hakkmda · takibatı 
kanuniyede bulunulmasma dair .Adliye vekaletine 

l\falıklımiyeti hakkındaki kararın tem-
yiz mahkemesince tetkiki H. Encümendedir. 

1771 numaralı kanundan istifadeleri-
nin temini H. 
Belediye reisinden şikayet 
Su tevziatmda belediyece vaki i1ti-
maslardan şikayet 

Su değirmeni zemininin kendisine ka
nun dairesinde muamele yapılarak 
verilmesine dair 

Dahiliye vekfıletine 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1137/2664 Ankara : Hasan Ef. 

1138/2665 Ordu : Seher H. 

1139/2666 Elaziz: Hüdaverdi Ef. 

1140/2667 Konya: Ebros R. 

1141/2668 İstanbul: Nihat Ef. 

1142/2670 Memet Ef. ve ar. 

1143/2671 Antalya: S. Sırrı B. , 

1144/2672 Taşköprü: Seydi Ef. 

1145/2673 Tortum: Derviş Ef. 

1146/2674 Eskişehir: Muhterom Ef. 
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Arzuhal bulasasİ 

2 - VII - 1932 .tarih v·e 2663 numaralı 
telgrafma ızeyildir. 

İskanı H. 

Eşkıya tarafından tahrip olunan 
ka,.myıonu için 7 inci ~olorduca takdir 
olunan 1 400 liranın Ha'Zinece tesvi
yesi H. 

Hazince hanesine va:zıyet edilmeme
si ve ilam alıkarnnun tatbiki H. 

Tasfiye kararının re:fi H. 

Belediye reisi tarafından icrai sanat
tari menedilmeleri mağduriyetlerini 
mucip olduğu H. 

Mazuliyet maaşı itası H. 

Beş (}Ocuklu olduğundan ka:zanç ver
gisinin affi H. 

İtlii.f edilen hayvanlarının ·bedelinin 
tazmini H. 

13 - III - 932 tarih ve 138 numaralı 

karara itiraz 

Muamelesi 

Encümendedi r. 

Dahiliye vek8Jetine 

M. M. vekaletine 
1 

Maliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendL'<iir. 

Encümendedir. 

1147/2675 Ankara: Abdullah Ef. 

1148/2676 Ankara: Kazım Ef. 

Malıkumiyetinin affi H. Encümendedir. 

' 1149/2677 Ankara : Şefik Ef. 

İhtiyat zabiti olmadığından memuri
yatine nihayet verilmesi mağdıtriyc

tini mn<!'ip olduğu H. 

Askerden terhis edildiğinde memuri
yetine iade edilebilmesinin temini hu-
sni'.'Ullda bir karar ittihazına dair 

1150/2678 Barğama: Mcmct Çavuş ve İskan edildiıkl eı·i emlaki 20 senede 
ar. ödemeleri mağduriyetlerini mucip ol-

M. M. vekaletine 

Encümendedir. 

duğu H. Encümeııdedir. 

1151/2679 İstanbul: 1. Şefik Ef. ve Takas suretilc terkedilen gayrimüba-
ar. dillerin matluplarnun bir an evvel 

tesviyesi H. Encümendedir. 

1152/2680 Ankara Kemal Galip B. Hakimler kanununun 7 nci madtlcsin
dcki' sene kaydinin · hiHtfma tatbik 

1153/2681 Dörtyol: Ali Rıza 'Ef. 

edildiği H. Encümendedir. 

24-IV-932 tarih ve 2103 ımınaralı ar
zuhalinin bir an evvel intacı H. 



Kayit 
No. 

5015 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

313 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

B - V çüncü devre 4 üncü içtimadan kalan arzuhaller 

Ziya B. İzmir İskan edildiği hanenin kendisine ve-
rilmesi ricasına dair Dahiliye vekaletine 

5016 Bibinzade Hüseyin Ef. İskan edildikleri hane ve emiakin 
Artvin borçl,ar kanunu muciıbiııce .kendileri-

ne teffizi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 
5020 Seymel1!oğlu İsmail Ef. ve 1341 senesi tanzim edilen malul gazi-

ar. Kayseri ler kanunundan istifade edemedikle-
rine dair Karara raptedilmi ~tir 

5022 Mustafa Ef. ve ar. Kay- Orman ihtiyacına kafi gelen sazlık 

seri mahallin kurutulmamasından sarfı 
nazarr edilmesine dair Dahiliye vekaletine 

5024 Halil Ef. Kasaba Maliye memurlarından Harnit Beyin 
açtığı tiyatrosuna tecavüz ettiğine 

dair Dahiliye ve.ka.letine 

5025 M. Rüştü Ef. İstanbul Süleyman Zühtü ve Saliılı Beyler ta-
rafından ika edilen zararın tazmini 
istirhamrna Encümendedir. 

5026 Halil ve arkadaşları: Eti- Emlak ve arazilerinin yeniden icrayi 
mesut tahriri istirhamma dair Maliye vekaletine 

5027 Memet Emin B. İstarrbul · Tasfiyeye tabi tutulduğundan tekrar 
vazifesine iadesi istirhamma dair Dahiliye ve.kaletine 

5028 M. Rifat B. Bilecik Bila sebep açığa çıkarddığından tek
rar memuriyetine tayin ediLmesin is-
tirhamma dair Dahiliye vekaletine 

5030 Veli Ef. Akdağmadeni Tarik bedeli naktisinin affedilmesine 

5031 H. Hüsnü Ef. Bursa 
dair 
Mahke.mece iflasına karar verildiğin
den müsebbipleri hakkında tahkikat 

Dahiliye ve.kaletine 

yapılmasma dair Adliye -encümenine 

5032 İsmail Hakkı Ef. Krrklar- Matlubunun maarif bütçesine ilave 
eli ve itasr ricasına dair Karara raptedihniştir. 

5034 M. Recep Ef. Kuşadası Memuriyetinin lağvi dolayısile açık-
ta kaldığından bir vazifeye tayini 
hakkmda Encümendedir 

5038 Zahir Ef. Havr.an Belediyece verilmiş olan zeytinliği 

satan İsmail Hakkı Efendi hakkında 
takilbat yapılmas ricasına dair Dalıüiye vekaletine 

5041 Sabire H. Frrka kasasına zevıci tarafından hıf-

zedilmek üzere bırakılan 100 liranın 
temini tesviyesi istirhamma dair M. M. Vekaletine 

5043 Memet Ef. Ankara Malul olduğundan tahsis edilen tekaüt 
maaşının kesilmemesi ricasına dair M. M. vekaletine 



Kayit 
No. 

5048 

2052 

5054 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sabri Ef. Bursa 

Emine H. Bağdat 

Nuri Ef. Gazi Antep 
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Arzulıal h ulasası 

Haksız olarak maaşmdan kesilen 20 
lira 86 kuruşun kendisine verilmesi 
hakkında 

Zevcinden tekaüt maaşı tahsisi hak-

Muamelesi 

Maliye vekaletine 

kında Encümendedir. 
Kanunsuz olarak vazifesine nihayet 
verildiğinden iadesine dair Encümendedir. 

5057 İdris Hıfzı Ef. İstanbul • Fahlş tarhedilen vergilerin haddi la-
yılnna ,tenzili istirhamına dair Maliye vekaletine 

5058 P ertev Ef. İstanbul: Emlaki milliyeden aldığı haneye Ev-

5060 Nuri Ef. ve ar. İzmir 

5061 N azmi Ef. Mersin 

5062 Nazmi Ef. 'Mersin 

5065 Hatice H. Tokaıt 

5068 Nuri Ef. Urfa 

5069 Kazım Ef. Ladik 

5070 Memet Ef. İstanbul 

5071 Halil Ef. ve ar. Köprü 

1 

5072 Cemal Ef. İstanbul 

5073 İsmail Hakln Ef. Aydın 

5074 N azın i Ef. Manisa 

5083 Ali Kemal Ef. İstanbul 

5086 Reşide R. 

5088 Cemal Ef. İstanıbul 

kaf idaresince müdahale edileliğine 

dair Karara raptedilmiştir. 

Tarhedilen vergilerin fahişliği dolayı-

sile haddi itidaline ircaı istirhamma 
dair Maliye vekaletine 
Kanunsuz olarak çıkarıldığından va-
zifesinc iadesi istirhamma dair D. Ş . Rs. 

Dahiliye vekaletine yazdığı şikayetna-
meye cevap verilmediğine dair Karara raptedilmiştir. 

Zevcini öldüren İsmail haklnnda idam 
cezası verilmesine dair Adiiye vekaletine 

Bilasebep açığa çıkarıldığından iadei 
mem~riyeti istil'hamma dair Adiiye vekaletine 
Bilasebep açığa çıkarıldığından iadei 
memuTiyet istirha·mına dair Maliye vekaletine 
F azla çocuğu olduğundan ikramiye ile 
taltifi istirhamma dair Dahiliye vekfiletine 
H azineyi zarara sokanların haklunda-
ki şikayetlerinin nazarı dikkate alın-

ınasma dair Maliye vekaletine 
Haksız yere vazifesine nihay-et veril-
diğinden tahkikat icrasma dair Encümendedir. 

Memuriyetinin la.ğvi dolayısile peri-
şan <llduğundan bir memuriyete tayi-
ni H . Dahiliye vekaletine 
Darp meselesinden bir ay hapse mah-
kfun olduğmıdan t ecili istirhamma 
dair Karara raptedilmiştir. 

Havagazr şirketinden çıkarıldığından 
istihdamını havi İktısat vekaletine 
Vfat eden zevcinin müddeti hizmetine 
nazaran kendisine maaş tahsisi hak-
kında Encümendedir. 
Ali karar heyetince hakkında verilen 
kararııı tashihine müsaade huyurul-
ması hakimıda Dahiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

5089 

5090 

5092 

5093 

5095 

5096 

5097 

5101 

5102 

5105 

5107 

5108 

Arzuhal sahiblnin 
isim ve adresi 

Lutfi Ef. İstanbul 

Osmanoğlu Besim Ef. An
kara 

Uüııire H. Bursa 

Mustafa Ef. ve ar. Devrek 

Kenan Asaf Ef. İstanıbul 

S. Sırrı Ef. Alaiye 

Ahmet Ef. Torbalı 

Mustafa Ef. Uzunköprü 

Anastas Ef. !stanbul 

Çıld.ır: İıbrahimoğlu Ne
bil Ef. Ardahan 

Hüseyin Ef. Çi:ftlik 

Emin Ef. Giresun 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Halepte bulunan eşyasnnn satılmasına 
dair Karara raptedilmiştir. 

Emlaki metrukeye ait araziden müna-
sip miktarın kendisine verilmesi rica
sma dair 
Ziraat bankasından kafi miktarda to
humluk veriLmesi ricasına dair 
Hayvan J:ursızlarım himaye edenler 
hakkında takibat yapılması ricasına 
dair 
Tamdığı bir şahsa :kefalet ettiğinden 
dolayı ankast vazifesine nihayet ve
rildiğinden iadesi ricasına dair 
Açıkta kaldığı müddete ait maaşları
nın itası haıkkında 

Bilmıüzayede maliyeden aldığı arazi 
başkası tarafından istirdat edilmekte 
olduğundan ınıeni ve kendisine iadesi 
hakkında 

N alıiye müdürü Maııhar Beyin yolsuz 
muamelatrndan dolayı hakkında ta
kibat yapılmasma dair 

Seıbebi kanuni yıokken barodan kaydi 
terkin edildiğinden tekrar meslekine 
iadesine dair 
Tayyare cemiyeti lbinasrnda aıhaliyi 
cebren ve meccanen çalıştırdığından 
dolayı kaymakam hakkında muamelei 
kanuniye icrasma dair 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan müte
rakim matlubatının verilmesi hak-
kında 

Hakkında kanunsuz olarak tahkikat 
yapan vali hakkında muaımelei kanu-

Dahiliye vekaJetine 

Maliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

Adliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

D. Ş. Rriyasetine 

niye ifasrna dair Encümendedi,r. 

5110 Mustafa Hüseyin Ef. Niğ- Temlik kanunu mueibince istirdat edi-

5111 

5112 

de len mallarının ia;desi hakkında Karara raptedilmiştir. 
Sami Ef. Karaköse 

Ahmet Ef. inegöl 

Karaköse nahiye müdürü Hayri Be
yin gayrikanuni muameleele bulun
masma mebni hakkında tahkikat ic-
rasma dair Karara raptedilmiştir. 
Evvelce verilmiş olan arazinin kafi 
gelmemesine binaen emvali metruke-
den 50 dönüm daha arazi verilmesine 
dair Dahiliye veka.letine 



Kayit 
No. 

5114 

5117 

5120 

2125 

Arzuhal saMbinin 
isim ve adresi 

Hayrettİn Ef. Ankara 

A. Fehmi E:f. Bursa 

Memet E:f. Diyarbekir 

Hükfımet tabibi Talat B. 
T·okat 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Evvelki ımemuriyetinden sepkeden 
.bir senelik müddetinin siciliine derç 
ve ilavesi hakkında Lncümendedir 
Gayrikanuni tasfiyeye tabi tutuldu-
ğundan hakkında muamelei madel.e-
tin İcrasına dair Karara raptedilmiştir. 
Ziraat bankası memurlarmdan İsımail 
Hıak<kı Beye kefaletinden istinka;f et-
tiğinden depozito olarak verdiği para-
mn iadesi hakkında Encümendedir 
Mecliste bulunduğu müddete ait be-
raati zimmet mazbatası verilmesi 
hakkında Encümendedir 

5127 Hayriye ve Hatice H. İs- Leyli muallim mekteplerinden birine 
tanbul kabulleri hakkında Maarif vekaletine 

5128 İsmail Ef. Ankara Kütahya şimendifer hattında vazife 

5131 M. Emin E:f. Orhangazi 

5133 Nedim E:f. Terme 

5134 Nuri Ef. Keskin 

5137 Necmettin E:f. Gönen 

5139 Memet Ali Ef. Boyabat 

5140 Tevfik Ef. ve ar. Çoban İsa 

esnasında sağ bacağııu zayi eylediğİn-
den tazminat itası hakkında Adiiye vekaletintı 
Eınlaki milliyeden aldığı zeytinliğin · 
son taksit bedelinin teciline dair Maliye vekaletine 
Ziraat bankasına olan borcunun teci
li istirhamma dair 
Kaymakanlin gayrikanuni muamele
sinden şikayet 
Hakkı terfiinin nazarı itibare alınma
sı hakkında 

Maaşma miktarı kafi zam yapılması 
hakkında 

Harikzedegandan olduklarmdan em
Jaki milliyeden arazi verilmesi istirha-

Karara raptedilmiştir 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

ımına dair Karara raptedilmiştir. 

5142 Hasanoğlu Aziz Ef. Söğüt Şehit olan oğlundan maaş tahsis edil-
mesi hakkmda Karara raptedilmiştir. 

5143 Hüsnü Ef. Başkale Tekaüt muamelesinin biran evvel in
tacı istirhamma dair 

5145 Zeyneloğlu Recep Bayındır Bayındır muhasebei hususiye dair·esine 
verdiği kırtasiye ıbedelinin biran ev-

Encümendedir. 

vel verilmesine dair Encümendedir. 

5149 Muttalip Ef. Sıvas Park inşası maksadile hedmettirilen 
on dört dükkana mukabil verilen 'em-
lakin tekabül etmediği hakkında Maliye vekaletine 

5153 İsmail Fuat Ef. G.öztebe Yapılan tahririn usulsuz olduğundan 
yeniden icrası hakkında Karara raptedilmiştir. 

5155 Mustafa Ef. Çeşme Memleketindeki emlakine mukabil em-
laki milliyeden ev verilmesi hakkında Dahiliye vekaletine 

5156 Ahmet Nazif Ef. Turguıtlu Hizmetine mukabil istiklal madalyasi-
le taltifi hakkında M. M. vekaletine 



Kayit 
No. 

5160 

5161 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Hakkı Ef. Kastamonu 

Cemal Ef. !stanbul 

- 3ı1-. 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Vaki olan hatayİ adlinin tashihi İstir-
harnma dair Karara raptedilmiştir. 
Mekteplerden birine başmuallim tayini 
haklanda Karara raptedilımiştir. 

5162 Azi,z Ef. ve arkadaşları. Mülteci sıfatile kendilerine Hükfunet-
Adana 

5164 Şemsettin Ef. Konya 

çe verilmiş olan emiakin mükafat ol-
mak üzere meccanen terkini lıwkkmda Karara raptedilmiştir. 
Tekaüt müddetine istiklal haıili hiz-
metiniın ilavesi hakkmda Karara raptcdilmiştir. 

5165 Nuriye H. Samsun Hakkı iskanı olmadığından bahsilc is
kan dairesince evvelce ıtahsil edilmiş 

olan haneden çııkarılmakta olduğun

dan bu baptaki istidalarının tervicine 
imkan yoksa memleketlerine iadesi 
hakkında Encümendedir. 

5167 Rahmi Ef. Elaziz Maznun şahıslar vilayetçe himaye 
edildiğinden bunların hakkında taki-
bat yapılmasma dair Karara raptedilmiştir. 

5171 Sait Ef. Kayseri Açıkta kaldığı müddete ait maaşının 
itasile tekaüt maaşma miktarı kafi 
zam yapılması ricasına dair Karara raptedilmiştir. 

5172 Kocaeli Ahmet Ef. ve ar. Tahrir neticesinde tarılıedilen vergile-
rinin fazlalığı dalayısile tenzili hak-
kında Encümendedir. 

5173 Hanz Ömer Ef. oğlu İs- Ermeni em valinden verilen emiakin 

5175 

5176 

5177 

5178 

5179 

mail Ef. Adana tescil ve tapuya raptına müsaade e-

Kitapçızade Hafı·z Emin 
Ef. Milas 

N azmi Ef. · İstanbul 

Yenişehir Hüseyin Ef. 

Memet Ef. Silifke 

Sadık Çavuş Ankara 

dilmesi hakkında Dahiliye vekaletine 
Maden resminin yüksek olması yü
zünden zımpara madenierini tadil et-
rneğe mecbur olduıkiarı hakkında İktısat veka.letine 

1 

Emniyeti umumiyece hakkında veri-
len kararın celp ve Mecliste tetkik 
edilmesine dair Dahiliye vekaletine 
30 senederuheri tasarruf ettiği tarla-
larının mahallt lıükılmetçe malUlini 
askeriyeye tev·zi edilmekte olduğuna 
dair Dahiliye vekaletine 

Müddetinde sayılmış ve tezkeresi a-
lınmış ağnammdan bu kere rnektum 
addedilerek beş misli resim istendi-
ğine dair Encümendedir. 
Harbi umumide ifa ettiği vazifei va-
taniyesine mükafaten kendisine ikra-
miye ita veya Mecliste münlıal bir ye-
re kayrılması istirhamuia dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim vıe adresi 

-s ıs -
Arzuhal hulasası Muamelesi 

5180 Harnit Ef. ve arkadaşları l\fethaldar olmadıkları katil.meselesin-
Niğde den dolayı mahkum olduklarııidan te-

cilleri -istirhamına dair Encümendedir. 
5182 Ali Ef. ve arkadaşları Mer- Kendilerinden gayrikanuni istihlak 

sin vergisi tarh ve talı.sil edilmekte oldu-
ğuna dair Maliye vekaletine 

5183 Nazıniye H. Elbistan Zevcinin katillerinin meydana çıkarıl-
ması YC hayatlarırnn tahtı temine alın-
ınasının mahalline işanna dair Adliye vekfıletine 

5184 Paşazade Hakkı Ef. Payas Yurtluk maaşma mukabil Cayhanda 

5190 Lutfi Ef. Ankara 

teffiz ellilecek arazinin muamelci tef-
fiziyesinin ifasına dair 
Vergi meıktUıma:tı ve kaçakçılığı için 
53 468 liralık ikramiye ha:kkının ve-

Bütçe encümenine 

rilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

5192 Alunet Harndi Ef. İstanbul Amcasrnın katilleri hakkmda mahalli 

5193 

5196 

5197 

5199 

5200 

5202 

5203 

5205 

5206 

5207 

Hakla Ağa Balya 

Seyfi Ef. Kilis 

Cemal Mustafa Ef. ve ar
kadaşları Konya 
Memet Ef. Karacaşivnın 

j 

Nuriye H. Dedeağaç 

Ali Rıza Ef. inebolu 

A. Hikmet Ef. Gümüşane 

Mutemetoğlu Nuri Ef. 

M. Cemil Ef. Beşiktaş 

:tbrahimıoğlu Mustafa Ef. 
Gevenderesi 

hi.ikumetçe lakaydi göstcri lmekte ol-
duğwıa dair Adliye vekaletine 
Balya hapishanesine verdiği ekmek 
bedelinin temini te viyesi istirhamma 
dair Adiiye vekaletine 
Kendilerine teffiz olunan cmvalin 331 
ı;cnesindeki kıymeti mukayyedesi i.ize-
ı·inden hesap edi lmesine dair Encümendedir. 
Adiyen iskan ndildiklcri hanelerinin 
istirdat edilmekte olduğuna daıir Maliye vekaletine 
Sekiz taksitte ödenımek üzere aldık-
ları tarlalarm taksitlerini yirmi sene-
de ödenmesine müsaade edilmesi hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

Gayrinıübediller c miyeti tarafından 
yapılan suüstimalin meni ve verilen 
erolakin tapu senetlerindeki kıyıne-

tine itiıbar edilmesine dair Mali'ye vekaletine 
Malullere verilecek ikramiyenin bir 
an e"vel tev.zii ilıaklanda Maliye vekaletine 
Bila s·ebep jandatmadan kaydinin 
terkin edilmesine dair Encümendedir. 

Kaymakanım gayrikanuni yolsuzluk-
ları hakkındaki şiıkayetlerine bir ne-
tice verihİı.ediğinden şikayet Dahiliye vekaletine 
Üç buçuk sene sonra haklanda ademi 
istihdam kararı veren şehremanetinin 
mağ·duriyetine sebep olduğuna dair Encümendedir. 
İstnnbulda ikamete memur mütegalli-
beden Osman onbaşmın kendilerine 
ait araziye tecavüz ettiğine. dair Adiiye vekaletine 



Kayit 
No. 

5208 

5211 

5212 

5214 

5215 

5216 

5217 

5218 

5222 

5225 

5226 

5228 

5235 

5236 

5237 

5239 

5240 

Arzuhal sahibinin 
isiını ve adresi 

Ali Rıza Ef. Samsun 

Muallim Babaettin Ef. 
Urfa 

Aliye H . . Ankara 

Emin usta Y al va~ 

Deretepe H eyeti ihtiyari-
yesi 
Hafız Ahmet Ef. Men<mıcn 

Ramazan Ef. Eşme 

Sırrı Ef. Kastamonu 

Galip Ef. Adana 

Faik Ef. Kayseri 

İbrah1m Ef. Eskişehir 

Muhacir Tahsin Ef. !ne
bolu 

Nmi Ef. Kocaeli 

Harnit Ef. Bayburt 

Manavgat hapishanesinde 
F·evzi Ef. 

Musa Ef. CebelLber·ekBt 

Cavide H. Ankara 

-319-

Arzuhal bulasası 

Halaısından vakıf olan tevarüs etti
ği mağazalara Evkaf idaresinin mü-

Muamelesi 

dahale ettiğine dair E. U. müdürlüğüne 
Bila se'bep muvaffakiyetsizliğine is-
tinat edilerek vazifesine nihayet ve-
rildiğine dair Karara raptedilmiştir. 

Muallim kanunundan istifade etme-
yen :müteveffa zevcinin 34 senelik 
hukukuna muıkwbil ikramiye veril-
mesi hakknıda M. M. vekaletine 
Ticaret odasının sınıflarını yüksek 
göstererek fazla para istediğinden şi-

kayet İktısat vekaletine 
Arazi vergisinin tezyit edildiğinden 

şikayet Karara raptedilnıiştir. 

Maaşının bila sebep tenzil edildiğine 

dair D. İş. Reisliğine 
Borçlanma kanunilc adiyen iskan edi-
lerek mağduriyetine sebebiyet veril-
memesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Tekaütlüğünde mah1liyetinin nazarı 

itibare alınmadığı hakkında İktısat vekaJetine 
Memurin kanununun maddei malısu.-
sasma tevfikan tckaüde sevkedildiği 
halde tahsis muamelesinin sürünceme-
de kaldığıııa dair Karara raptedilmiştir. 

Mübadele komisyonundaki matlubu-
mm verilmesine dair Hariciye vekalctine 
Vergi muafiyeti lmnununun tatbikı-

na dair Maliye vekaletine 
Terkcylcdiği emlake mukaJbil iskan 
edilmesi haldaııda Dahiliye vekaJetine 

Mahkeınei temyiz kararmda vaki olan 
hart:ayi adlinin affi ile zayi olan hak-
kının iadesine dair Maliye vckaletine 
Hazineden ına;tlubu olan hane bedeli-
nin tesviyesine dair Karara raptedilmiştir. 

Sirkat filinden dolayı mevkuf oldu-
ğundan mahkeme kararile kefaletle 
tahliyesine dair Adiiye vekaletine 
'rekaüt maaşma zaım yapılması hak-
kında Maliye vekaletine 
!mar müdürlüğünün, arsalarm tevhit 
ve tcvzi kanununa muhalif hareket et-
tiğine dair Karara raptedilnıiştir. 



Kayit 
No. 

5241 

5243 

5249 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Cavide H. Ankara 

Boyacıyan İskender 

İsmailoğlu Meımoıt Ef. Er
dek 

_:.._ 320 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Bahçe ve hanesinin imar müdürlüğün
ce yol olarak kesilmesine müsaade edil-
memesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Emlakine gayrikanuni olarak HükU.-
metin vaziyet ettiğine dair Encümendedir. 
Eşkiya tarafından yapılan tecavüzün 
'menine dair Karara raptedilmiştir. 

5250 Gedik<Jğlu Hakkı Ef. Çan- Mükafatı naktiye verilmesi istiııhamı-

krrr na dair Karara raptedilmiştir. 
5252 Hüseyin Ef. Batamr Arazi teffizatında yolsuzluk yapıldığı-

na dair Maliye vekaletine -

5256 Uzun Bey karyesi ahalisi Tahriri müsakkafat komisyonunca 
namrna aıza Memet Ef. İz- takdir edilen kıymetlerin haddi layi-
mit kına ibiağı hakkında Maliye vekaletine 

5257 İlbrahim Fevzi Ef. Artvin müterakim maaşlarrum verilmesi 

·5258 

5259 

5263 

5265 

2566 

5270 

5271 

5272 

5273 

5274 

5218 

Süleyman Ef. Lüleburgaz 

Habip Ef. Hancrl ar karye
- si 

Faik Sabri B. Manisa 

K<>nya Delik nahiyesi he
yeti iMiyariyesi 
Saİmoğlu Rifat İstanbul 

Ko. 4 A. 131 B. 2 K. Yiiz
ibaışı Emin B. 

Mustafa İsmail Ef. Şıoför 

N ecip Ef. Bursa 

Hamidiye muhtarr 

Ahmet Ef. Sivriıhisarm 

Hamam köyünden 

FıUat Remzi Ef. Ankara 

hakkında Maliye vekaletine 
Aşar borçlarmdan dolayı haczedilen 
a.raızisinin iadesi ılıakkında Maliye vekaletine 

Malfıliyet evrakının tesrii intacı hak-
kında M. M. ve:kaletine 
Mahkemesinin başka ·bir maıhalde rü-
yet edilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

Kazalarının ipkasr istir'hamma dair Dahiliye vekaletine 

Münasip bir vazifeye t ayin edilmesi 
istirhamına dair Dahiliye vekaletine 

Divam t emyizi askerice verilen ka-
rarda hatayİ adli olduğundan huku-
ku kanunisinin verilmesine dair Encümendedir. 
Bafra adliyesindeki matlubunun ıhir 

an evvel verilmesine dair Encümendedir. 
Bursa defterdarlığınca ılıaksız tarhe-
dilen kazanç ver.gisi için verdiği is-
tidanm elan intaç {ldilmediğine dair Encümendedir. 
H amidiye karyesinin Holvadmdan 
fekkile AfyQna rapt ve ilhak edile-
ceğine ve bunun gayrikanuni olduğu-

na dair Dahiliye vekaJetine 

E~hasr mütegayyibeden gayriresmi 
satın aldığı tarlası Hazinece istirdat 
edildiğinden bedelinin tesviyesi İstir-

harnma dair Maliye vekaletine 
Açığa çıkarıldığından iadei memuııi-

yeti istirhamına dair Dahiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

;;281 

52 4 

fı2R7 

G289 

.i2!:10 

Arzuhal sahjbinin 
isim ve adresi 

~1\fnttalip Ef. ınıs 

}(a(;.kada Kaskatı~ğln Sii
leyman Ef. 
,Hü ·e:vin ·Ef. İstanbul .. Ga
h1ta. 

Fi·hi .Ef. Yo~~ut 

Arzuhal hul:lsası 

,Ahat değirmeninin kencUsinc verilme
~i ,Jı;ıkfa.ndaki .Memurin muhakcmat 
cııcümeniniıı 12 - III- 334 tarih ve 
227/212 ııımaralı kararınm tatuil\r ·ve 

hakkrmn vel'ilm •ı;ine dair 

Hazine ·ale,rlıine otarak ~-apılan -sni 
İ stimalin t.ahl;ikinc dair 
Mill iye H~kaletindclü alacağının ,·cri l

.mcsine dair 

Kırşehir iYiüddl'iumumisil c lwpislıane 

müdürü hakkında Adiiye Yükaletin e 
'~aki olan şi·kfL,v ı:ı tinin ecYapsız kaltlığr 

j\[namelesi 
"V 

Ma li.vc vekaletine 

E ı c iiıueııdcdiı· . 

:\La] i,n· t'tıtÜHJ.l'liİ m• 

hakkında Maliyr. vt>kôlrtinr. 

Oğlu .İbra.hiınin mahkfımi .vl't in in nffi 
lıukkmda Atll iye vckfı lı·t in\' 

Zi,vaoğlu rFikri :E:f. Yozgat Bınlaki metl'ukedcu aldıklan 

kin yirmi -senede ödemeleri 
_mma dair 

cınl a

isti rha-
Enc.üıııcııd e1 tir. 

Hüseyinoğ l u ·1fttmi Ef. 

}Tnıınit :E:f. Yo~gat 

l\f ütegaHibc.den ls.tanbulda ikamctc 
memur edilen O;ıınan Paşanın eml5k-
l•l'ine tesaJıüp ettiği lıal<'kmda Adliy1! v-ekfılel.iıte 

l~mHiki .metrukeden aldıkları emlak 
ve arazi bdcll eriııin yirmi senede ö-
demeleri J1akkrııda Eıı ciimcııdedi ı·. 

,. 

ii291 MnJı1l Z;rkir Ef. t taubıl Tckaüt hakımıdan malırum edildiği-

ne dair M. M. v.cldi.letin c 

!l293 B.edı·i Ef. Yozgat · Uıhdesindeki değ·irmene tahrir ko-
ınisyonunea fıı h iş ldymct t:ı kd ir eelil-
diğine dair D . ~ · ı·i:·nsctiı~t• 

5294 Hasan H~üsnü J~f. Fatsa Kadı·o .hari.ci çıkanlarak halen maaş 
Ye hal'cırah verilmediği ve hir memu-
ı·iyete de tayin edilmediği hakkında Maliye vekfıletine 

5298 Hn.l~kı Bf. Yeni~ehir Bermucihi ilan k endilerine tahsis edi-
len baltahğm verilmesine dair Karara raptedi l mi~1.İı' . 

!52!:19 Ali B. Ulupınar Pertck . Bergaınalı 'l'opaloğlu Ahmedin müte-
galli>Lelik yaptığma dair Bncümeııcledir. 

G300 Şerif B. ve arkadaşları Ba-ı:eın kanuıuındaki maddeye tevfi
lstan bnl ·J(adastro memur- kan ü cretle t'iui n mllaşa ta hvili is-

5301 

()30-1: 
53Q6 

ları 

Belıcet B. Nazilli Noteri 

Ziya Bf. Gnzi Antep 

Osı;uaıı Ef. 

tirhanuna d11ir Maliye vckftlctiue 

Har~ pulları aidatı beyiyesinden olan 
matltıbunun elan tesviye edilmediğin-
den şi•l, ftyet Encürnendcuir. 
Hapishanen,in soğukluğundan şikayet ıKarara raptcdilmiştir. 

:Nahiye müdürü ve jandarm:ı kumaıı-
daıunrn pederine işkence ya ptıkları 

hakkrnda Dahiliye vekvlctin 



3310 

53J4 

cı3 16 

3317 

G3lfl 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ad resi 

Haei HüseyiııoğJu Derviş 

Ef. ve arkadıışi an; Yar
madan köy 
Nıı:r.mi B. S rczli 

Ali Ef. Bunlur 

1 

KotHPli Çuyınlivnıı ilıtiynı: 
heyeti 
' aı-to variJn.t kfıtibi M.e
mPt Ef. 

Konya. sıhluıt mtidürü sa
. bıkı Saffet B. 

.Bıırtm: Amnıiın şiı·keti 

müdürü Mcmot ve ar. 

Erzurum: Ş11hiıı Dunmıı 

Ba'lıkesir : Ynsuf Ef. 

-r 322-

Arzuhal ~nılasasr Muamelesi 

Devel el'i içiıılmzaTıç veı,gisi vermeleri 
mağduriyetiııi m1ıeip olduğu hak-
kmda Karara raıJtedilıniştir. 

9 -XI- 1930 da takdim ettiği arzuha-
linin neti ces.inin bildirilm~si hakkında Encümendeclir. 

'reşviki sanayi kanunundaki muafi-
yete rağrn en kendilerind en kazanç 
ver·gisi tal ep edildiği hakkında. Karara raptedilmiştir. 

'L'ahriri arazi komisyonu tarafından 

:fıızl a v rgi takdir edildiğinden şikayet Karara r:ıptedilmiştir. 

Mal müdürünün garezine uğrayarak 
vazifesine !)ihayet verildiğine dair Maliye vekulctiııe 

Askeri hbbiyesinden neşet ettiği halde 
sicilli tababotte istihdam edildiği için 
tckaüt müddetinin noksan lı€sap edil-
eliğine dail' Karara rııptr:;lilnıiştir. 

'l'a.thir cdi1meyen Baı1trn ·bogazmm 
masarifi tatlıiriyesi olarak muhascbei 
hnsusiyece kendilerinden para istenil-
diğinden şikayet Dahiliye vekftletine 

Kasaplrk sığırlarmın hastalık iddia-
sile İs tan b ula sevkine müsaade edi1me-
mekte olduğuna dair lktrsat vekaletine 
V alidesine hidematr vataniye tertLbin-
tlen maa~ tahsis edilme ine dair Karara raptedilı:niştir. 

G~20 Ali Ef. Ayancık Şehit olan oğlundan tahsis edilecek 
maa.şrn biran evvel intacı hakkmda M. M. vekalctine 

!)321 Müla,tya beh•diye r eisi Na- 1'ütün zeriyaıtr memııuiyetinin r efi is-
im B. ti rlı aımnı a. dair Karara raptedilıniştir. 

~i322 Dı·ııma mulıacirlcri namr- Mübadeleten verilen emJükin ·tapu s,e-

fı323 

·>324 

ııa Yusuf Ef. nedinin kendilerin e itasr hakkında Karara raptcdilıniştir. 
B\'rn·aına: Mrıstafa Ef. 

Aklı isa r: }'erzi )~f. 

Bergama hapishanesin e verdiği ekmek 
bcdeliııd cıı ıı.laeağnıın itası hakkında Dahiliye vel<U.lct.inc 

Vazife başmda malul olmuşken bu 
eilı et nazarı iti·bare alınmayarak alela
ele tc ka Lit maaşr tahsis edildiği

ne bn bapta. icrayi adalet buyuru1ma-
sma. dair Karara nıptedilnılştir . 

5326 Kocaeli DiYıın karyesi ııha - 'fakclir komisyonmı ca takdir edilen 

5327 

lisi mın1rna. ınıılıtıır Mcınt1t krymetin hakikt nısabma teııziJi hak-
Ei. kmcla Karara nıptedilıııiştir. 
Dokuzuncu kolordu ınulıa

·obccisi Ali Nurl Ef. 
Terfi müddetini ik ma 1 ett iği halde 
hala terfiden mahrum edildiğind en 

icabt maçlel tin ifaşma dair Karanı raptedilıniştir. 



Kayit 
No. 

532!) 

5331 

5332 

G33!'l 

G33+. 

5339 

5340 

G34~ 

5343 

5346 

5347 

534 

535'1 

G3G·1 

5359 

5:361 

5362 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

'1, 

Yozgat Nizanı Ef. 

İstanbul Tütün inhisarı 

muhasebecisi !smai l Ef. 
Samsun 1\l[uhsin.e H. 

Gelibolu Vahide H. 

lVIcsnuiye Nutj ve aı·kadaş
ları 

Manisa Yusuf Ef. 

Elfi.ziz M. Ywmf Ef. 

Erzinean I~· izıı. Rf. ve aı·ka
daşla.rı 

KaraJıisar: Cııferoğlu İh
ı·ahim Et 

İstan'bnl: Eni!'ıc H. 

lzınit•: Puat Salili EP. 

Ankııra: Şahan Ef. 

M:udaııya: Bsat Ef. 

Bi·bcı·zncle Tialil ve riife-
lcası: A kşehir 

Ankal'a: J..ılıtfi Ef. 

O ı·dıt: Mahmut Ef. 

Snmsnn: lUiseyin B . rcfi-
kası Dilber Il. 

Arzuhal bulasasİ 

~fanifatura.ya ait olarak al man bele
diye duhuliye r esmi hakkıııda Dedet 
şürasma verdikleri istidamn tetkikı 

Muamelesi 

haldun da Dahiliye vekfi l etine. 
Tıı.nzi.fat ri.isL~mu için belediyece t.az-
y ik edilm emeleri lıakknıda Dahiliye vcldH Line 
1306 senesinde Hicaz la Aı:aplar tara -
fından yakılan evine mukabil ! ·tan-
bul veya Ankarada bir cv \'Crilmesine 
dair 
::\[ahkftm olan kocasuun affi istiı·ha-

Dahiliye vekn.letine 

mına dair A clliyc vekaletiuc 

Mübade1eye tn.bi tutuldukla.rmdan is-
kan edilmeleri hakkında· Kaı·ara ı·apt dilmişt il'. 

Fazla olarak verdiği kaza uç vergisi -
nin iade edilmesine dair Maliy e; veka le.tine 
Şahsen ve vekaleten .Adliye veka lctin-
de bul'unan işlerini iğıbirar netic i 
olarak t ehirini ve gayrikanuni t ebir-
den ve ·32 gi.in hapsine emir veren sa-
bık Adiiye vekili l\f. Esat Beyle Mi.id-
dciumumi Osman Bey hakkında tnki-
batı kanuniye ifasrna dair Bncümendcdir. 
Hareketi arzdan mutazarrır olan fe-
laketzeclclere Hü:kumetçc n1Uavcnet 
yapılması haklanda Knt·nı-a ı·nııtedi lriıi ştir. 
lskiin ı:ıuretile verilen emJak ve arazi-
lerinin ellerinden almdığrna ve otur-
duldarr mi.iddete ait iearlarm I-Ii.iku-
metçe talep edildiğinr dair 
tskanı için emvali metrukcdeıı 
hane verilmesi hak.lunda 
tsti-klal ınadalyası talebine dair 

.Jıir 

Malılliy etine ıbinaen derece üzel'in-

Enciimenrledil'. 

Dnhiliyc veku lctinc 
Karam raptcdilın iı;ıt i ı ·, 

den maaş tahsisine dair M. M. vek'fı.lrtiıı 

37, 38 senelerine ait güzeşte ve a id a-
tından matlubu olan mebaliğin alei-
emsal itası hakkında M. M. vekfllctine 
Hazineye olan borçlarıımı tecili istir-
lıaımna dair Karaı·:ı. raptedilmişt iı·. 

İhlıar ettiği kaçak eşyadıın iolayı ik-
ramiye talebine dair Karara ı·ııptcdilıniştir. 

Emlaki milliyeden aldıklan emlfiki 
yirmi senede ödemeleri hakknıda Karam rııpt,etlilmi~tit. 

Kendisine tahsis <kılınan hmıeye fa.lıiş 

kiynıct takuiı· ediLeliğinden hadlli 15.-
yikuıa tenzili haklanda Maliye vekaletine 



t\ayit 
No. 

5363 

5365 

5367 

5369 

53i2 

5373 

Arzuhai sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

İzmir Salahattİn Ef. Ba.kiyei müddeti cezaiyesinin a:f'fi ve-
ya tecili haıkkında Adiiye vcka.letinc 

Anamur dava vekili Nuri Mevcuıt kadr,oya bir ha.kim, bit icra 
Ef. ve· ar. memuru ve bir za,bıt ·kMibi ilıl;ve etti· 

Aydınerk Halil :Ef. 

Ankam Bekir Ef. ailesi 
Şazinıet H. 

Ankara: Esma, H. 

:Mal'aş: Rüştii Ef. 

rilmes·i hakkında Encüınendeıllr. 

Emvali metrukeden aldıkları emlak, 
bedellerini yirmi senede ödemeleri 
istirhamma dair Karara raptcdilmiı;;tit·. 

Miiıteveffa. zevci Millazim Bekir Efen-
dinin şerefi askeriyesine hürmeten 
kendisinin bir vazifeye tayinine da:ir Dahiliye vekaletine· 
V azıyet edilen eurvali hakkında An-
kara • defterdarlığında mahiuz · 2'247 
numaralı d0syamn encümence tetki-
ki istirhanuna dıı:ir Enciimehd lit. 
!cra ve iflas •kanununa borçlunun ha-
pis . edilmesi için madde ilavesi is-
tir harnma dair Karııra raptctlihni~tiı·. 

5374 Dcvr k: Hilmi Necati Ef. Hazineden matlubu olan istihkakının 

5376 

5380 

Srva.s: Ömer Şemsi Ef. 

Ankara: Şehit Memet :Ef .. 
pederi .Ali Ef. 

bir an evvel verilmesi hakkında 
Evkaf idaresince emanet suı·etile ah-
nan ceza bedelinin kendi'sine verilme-

Encümcndcclit·. 

sine• dair E. U. mıiidiit"lüğüne 
Şetlıit Memet Efendinin muhallefatr 
hakkrnda ' Kar:ı r·a nı ptedihuiı;;tir . 

5383 Umumi mübadiller namı- Bor·~lanma kanununa tevfikan yetle
na İdı·is Ef. ve arkada~- rindeki emvalin bedellerini ·ahval do-
ları, Burdur layısile veremedi.kleri h11kkında Maliy~ vek&letine 

G884 Adil Bf. ve ar·kıı.d.aşları 'l'ekaüt aidatt veı·ilınek snretile idare-

5385 

53!)6 

5:l88 

5392 

Devlet demiry.o1Jarı me- lerinde müstahdem bazı .memurin te-
nıml:ıı·ınd:ı.n adül k\tnunundan istifade ettikleri 

DöŞemecizade Mcmet Reşit 
Rf. İstanbul 
:Emirroğlu Meınet E'f. Ma
nisa 
Ali Kemal Bf. Bôdrum 

Mahmut Ef. ve admdaş-
la ıı:; Develi 

halde kendileri bundan malımın kal-
drklarmdan olbaptaki maddei kanu
niyen-in tefsiri hakimıda 

Fazla ol ar-:ık ahn1an istihla.k vergisi
nin iadesi hakkrnda 
Mahkfiıniye.t k:ırarımn tetkikile affi 
ha·kkmda 
KHngitva ile longa sünger saydi me~n-
nuiyetinin refi istirhaımna dair 

Bınvali .metrukeden' alınış oldukları 

emlak ve arazinin borı,:lanma kanunu-
na tevfikan yirmi senede ödemeleı·i 

N:ıf ı a veki11.etine 

En eli men d edi ı·. 

Karara raptcililmiı:;tir. 

1\faliye• vc\tfiletiııe 

istirhamma dair Kara ı·a raptcuiJrniştir. 

5393 _.~hmet :Ef. ve arkadHşlarr :Emlaki metrukeden almış oldukları 

emiakin yirmi taksitte ödemeleri 
hakkında Karara rııptcdilmiştir. 



İ(aylt 
No. 

G3fl9 

5402 

5404 

Arzuhat sahibinin 
isim ve adresi 

.cÜif B. İstanbul 

Aliye I-L Mcrhuın- $r.\"hülls
lfi:ıiı- ~Vı1sa Hf. ncflkasr 

Rıza Bf. Fctlıiy<ı 

- 3~5-

A•rzuhal huHi.sası 

l~vv-e l ee lıaclı~- vaıoltiıwn üç suııdrk de= 
ı-is!nin g•ümriÜ{ rC'smi alınuı'a k kendi= 

M namelesi · 
-------- --- -

siJı e - iud.esl hali,lmıda .Adll,ve t>ııt' iiınt ·ı ıiıw 
ZeV'Cinln memlrkete )'u]Jtıih hi7.ı1ict ~ 
mnkııbil mnsali ~ibi 1u·nd is1n1ıı d <ı t cı' = 
fibi ahvaline miiı;aad<ı bu_vuruln1asi 
hakkında 

Eım·a 1 i ınetrukedcn kendil.eri n0 n ri· 
len anızinin ertı sn li gibi hulnnduğu 
kazadun tahsis1 hak:krnda Eneiimenrlerliı ·. 

5407 Jsmail Hakk:r Bf. İstanbul Şfırayi dcdctçe iadei ml'muriyctine 
karar verilö iği haldC' bu kar.arın Ma-
liye vl'kiıletince infaz edilınemrkt ol-
duğu hal"kmda ~l.aliye vrkillrt.irrr 

5408 Hasan Bf. ve aı·karlaşHırı Karara. H'abiboğln ~{emediıı halk 
Divrik 

5410 Farıis ]'.. f. Bursa 

[1411 Zd{iy H. Gazi Antep 

aleyhin e vaki olım:ıkta bulunan te<"a
v üzühiin m0ni i tiı·hamına dai r.· 

Mabldl.nıiyetten nfleı·i , olmadığı tak
direle ın<'mkkctleri hapishanesine na-

Kaı·;ını. ı·nptt,dilıni~tiı-. 

kill.eı·ine dair Km·ara. ı·rqıt edilnıi~t ir 

Müteveffa zevtinin harp malfılü ol-
ması dolayısite kendisine Ye çocukla-
rma maaş tahsis t•d i. lınesi hııkkrnda }~ııciiınenrlcdir . 

5-U2 Sı.ı. l İlı oğlu İhra hiııl Ef. ,-e 'l'cmlıik ka ıı ununda n istifade etıneclik-
ar·kaclaşları Akdağmadeni leri gibi iska.nr adi s ııretil e vct"i len cın

la_kin nıuaıne lı•siniır de intaç C'd ilnıLdi-

ği hakkııula Dnhiliyc vekillct iııı~ 

fı413 - Mahiı· Ef. Kn.stn.nıoııu Mahk(uıı.iyet kanınııda vaki olan ha-

5414 Rer:ıi Ef. Emet 

fi415 Yi.izhnı:ıı Refik B. Bolu 

fı-!16 .-\lııııet Ef. Kaı·ı:; 

!ı-! 17 İhs11ıı B. İstanbul 

5420 Bekir l'~f. A.cıpayaıı 

5-121 Mir·alny Halit B. Afyon 

tayi adlinin tetkikilc icrayi ad(l let i~-

tirhanuııa dair Karara rapl r.ılilmi::;t ir. 
Nahiyt'leı·de sulh mahkem0si t eşkil 

Pelilmesi i sti rlı anır ıı a dair Karara raptedilıniı:;t ir·. 

ls!Jikl ~.l harbine iı::tinık et tiği ve el-
ycvm malül bulunduğu cih et le Jıakkr 
sarihi olan cleret·Psinin ta yin-i islirha
nuna dair 

Vamhın Eı·zurunıa kadar olan hareını
hınm temin i tesviyesi istirhaınma 

Enciinı eneledi ı· . 

dair Karara rapt edilıııiı::t iı ·. 

İstanbul gümriikl<·rindeki su ııst ı ma-
);] tm t.etkik ettirilmesi hal-dmıda Eneüın e ndcdir . 

Hal'ınanları yandığ-mdan vergilerinin 
teci-li vo ke1ıdil c ı·i .ııe muavenct yap ıl-

ması hakkrnda Karara nıpteı'lilmiı::t ir·. 
Haı<sız ol ara]~ tel;aiide scYkedildıiği 

haldun da rarara raptedilmiı;;1ir. 



Ka0·t 
No: 

ArZuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-326-

Arzuhal .hulasasi :Muameiesi 
----"·--~---,-------

5423 <,;iftçi. .Haıııit Bf. Ayvalık Hayvanatının barmmakta olduğu mü-
Lenl'ffizanda.u mulıtar Sadettin Ef. 
tanı fından işgal edildiği ve bu bapta 
vaki müraeaatma bakılmamakta bu-
Juiı<luğu hakkında Dahiliye vekfi.letine 

fi -~2!i J 1 :ıl il At n lay D. J\ ıınmuı· lrtil~akar beyanatile halkın fikrini 
tcşv iş eden Anamur müddeiumumisi 
lsıııail Bey hakkında bir mulıakkik 
iza.mı hakkında Aclliye vekfiJetine 

5428 H:ıgrp Ei'. Yozgat 336 senesi lmvayi milliye kumanelam 
lbrahim Bey tarafından alınan ibir 
at bedeli olan iki yüz liramn itası is-
tiı,hıvmına dair M. M. vekaletine 

54:.10 .Bin l nııp .Alımet J . Aıık:ır·:ı. Ailo harcırab veyahut mesken bede-

5433 

54-35 

5437 

5438 

J\ll. _ F\ı ~t B. Aıul< ara 

'I'umn II. Kadıköy, Tst:ı.n
bul · 

Miil~tzim Nru·i Ef. istmıhnl 

M. Arif Gazi Ant p 

li'eı·lınt Et. Aclnııa 

li verilmesi hakkında Harita umum 
mü< Lürlüğünee salbit bir muamele ol
madığından ıbu meselenin tesbiti is-
tirhamına dair Eneüı.ncndedil'. 
Alle harcnailıı veyahut :ınesken be
deli verİlınesi hakkında Harita umum 
ı:ruü< lürlüğünee sabit bir muaımele ol
madığmclan bu meselenin tesbiti İstir-
hanıma dair Eneümendedir. 

\ 
Hiclematı vataniye terti'binden maiış 

tahsis edilımesi istirhamma dair Bütçe encüunenine 

Derece üzerinden .tekaüt roaaşı tahsis 
edilmesi haklunda M. M. vehalet· . 
V ergi borcundan dolayı yapı] an ha·c-
zin gayrikanuni olduğundan müseb-
hibi lıakkıncla takibat yapılmasına 

dai~ 

Tckaüt maaşina mukalbil iskfm edil
meı::i istirhamına dair 

M:ıliyc vcld'ilct inc 

Karara raptedilmi~tir-. 

5440 Kamil zade Ahllnna.lmıan V al i nb gayrikaı;ıuni hareketlerinelen 
El:. Urfa şikayet Adiiye veldletinc 

G..J.4l lVfernct Ali Et Jz:ınir Derecesile mütenasip' bir memuriyete 
tayini istirhamma dair . Dahiliye velclletine 

Jlüseyi n Ef. Sıımsun Yen iden m ev ki i icraya konulaeka iş 
kanununun bütün 'rür.kiye işçilerinin 
isti l'adeleriıı.in teminine şamil o1masr 
is tirh:nnına ·dair lkti~at vekaletine 

544:3 M. Detv.iş El. ]~ı·z nrHnl. Zimmet meselesinelen dolayı m.ahkfı;m 
ve K·ars:ı ncfycclilcn oğlu Rasimin !ba-
k iye i rn iiclcleti cezaiyesinin af ve teci-
li lı:ıkkmda Adliye vekaletine 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

327-

Arznlıal hula.s::ısr Muamelesi 

[ı444 Ferit Ef. ve ar. Karanıan AJtr sencdcnbc ı-i l:n lı tı ic.;ıı · esincle .ol:ın 

5448 

54-19 

5450 

5454 

5455 

5456 

5457 

5458 

5459 

5461 

Abdullah Ef. Esldşehir 

HilLer H. Ilopa 

İbrahim B. oğlu 

Ef. Ordu 
Dila.ver 

Muallim Osman B. Sıvas 

Ali Şaban Ei. İstanbul 

Şevki Ef. ve arkadaşları: 
Geyve 
Fuat R01nzi Ef. Ankara 

mağazamıı sahi l1'i tarnfıııllan bir cliğc
ı·ine s·atıldığma ıut·lmi rni.icldeti icın· 

bitmeden kaynıııkııın tal"a:f:ından ceb
ı·en t::ı lıli ye ettiı-ilıııekte olduğu h::ık-. 

kmda Dahiliye veldletiıı e 
Emlaki milliyeden iki yiiz clöııiim 

::ıı·azi verilmesi lıakkrnda :Maliye vektı. l eLine' 
'rekı·ar muallinrıliğ .; .alınması ve mü
LeL"akiın rnaa ,ş:ı:run itasr ,Jıakkrıl(lıt 

Mahıkuıniyetinin a ~fi hak km da 

Tasfiye kararrnııı ı·cfile nıunll inıli ğe 

Karara raptediJırı i~tiı · . 

Aclliyc vekaletlne 

al m ması hakkında, D. Ş. riyaıoıel ine 
Malul olduğundan maaş t::ıhsisi istir-
}ıanıma dair Encümcncledir. 
H endeklerin açrl m: ısı için l<endil erini 
çahştıranlar hakkın-da şildiyet Karara rııııtedilnıişliT. 

Açığa çıkarıldrğmı lan iaclei memuri-
yetine dair 13 - X [I - 1930 tarih ve 
5278 numaralı ::ıezııhale zeyıildir Dahiliye veldleıtiııe 

Ra.sih Ef. oğlu 

.Bolvadin 

Na.ci Ef. V:azlfei askeriyesin i i fa etmesine dair 

Abdülkadir Ef, Adana 

Bahriye II. Kadıköy 

olan muamelenin tcsrii intacı hak-
kında Bnciimem1eclir. 

İstimliik ·edilen ar:-;asrna takdir eeli
len krymetin haddıi layikuıa iblağ edil-
mesi hakkında l\faliye vekftlet.ine 
Hidematı vataniye tertibinden maaşr-
na zam yap~lmıısı istirhaınma dai.r Büt.t;c encünıcniııdc 

5462 Osmanoğlu Ahmet Ef. ve Yayı nam mevkiinıleki hali arazinin 
arkadaşları Çarşamba kendilerine verilımsİ hakkın cl a Mal i ye v<•l,tı.l rL in r, 

!1464 :J\1emet Falıri Ef. Bursa Bcledıiyecc tariwdilen verginin hacldi 
la.yikrna tenzili hakkında Dı.ı.hiliyc veldUeLine 

5466 . Ha.ftanağasıoğlu Hakkı Düşına.n tarafından iln·ak ve tahrip 
E:f:. ve aı•kada.şlarr Olti eelilen emlakine muJ,a!bil ycdindeki 

ınazbata esrnamnın verilmesi haklanda E nciimcııdcdi ı· . 

5469 Ahmet Hasah E:f. Bodrnm İskan edildikleri handerinden çrka-

5470 

5472 

5475 

i . . .. 

Hayri Ef. Gazıi Antep 

Kozan müftüsü İzzct Ef. 
ve arkadaşları 
Hafrz İlyasoğlu Nrıri Ef. 
ve kalem arkadaşları Develi 

rrlmamalarr istirha m ma dair 

Açığa çrlmrrldrğrndan iadei mcmmi-
yeti hakkında · 

Kozanda ortıı ancktep te.<ıisi hak
kında 

Emva.li metruked ım nnıkt:uısa.tan al
dıkları em va lin ta ksHleri müddetini ıı 
yirmi seneye iblağrna dair 

E ıı c ii men ele d ir. 

Adiiye vekuletine 

Kanıra raptcd1lıni şlir. 

Karara raptedilmişt.ir, 



Kayit 
No. 

:'i4~0 

~ı"4fll 

fi482 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~c rf etti n Ef. 'Bartın 

Hakkı Ef. Ankara 

Halil 'JlmıJıim E f. htanbul 
J\fcınet Neci ı~ JM. iBu:rsa 

Arzuhal hula.sasr 
------ ----------;---

Teh vini ınaisetine medar oln:ı.ıı.k üzere . . 
maaşma hideınatr vataniye tertibin-
den bi-r ımiktar zam ,icrasrna dair 
~ ~ en i tr-l;;aüt karuruundan istifade et-
mesi hakk:Lnda 
lstiklal ı:iuıda lyesile tııltifine dair 
Bcyannaınc ' vermediğinden maıaceza 
tarhedilen kazanç vergisi hakkında 
defterdardan şik3:yet 

Muamelesi 

Bütçe encümen ine 

Encümcııdedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karaı:a Paptcdilnüştil'. 

4SflG Hl'tiııcl Kanleşyan ~staııbul Müıldeti hizm eti .25 seneye baliğ olma-

ıi4fl7 

Ali Beyza de Hameli B. ve 
ar. Erdck 

'l'ürkmenoğ·lu Hacı Mcrnet 
Rf. Sıvas 

dığ·ı ceva:bi]e Adliye vekfLletince :ıtıa

zııli:- cıt maaşr tahsis edilmernekte oldu-
ğ·u hakkında 1Karara -raptedilmiştir· ~ 

Enı.1cali ımetJrıll~eden keııdil>crine 8 tak-
sitt<· öden:mek ü~ene ihale e<ililmiş .o:lan 
zeytinlikleri n taksit müddetinin yir-
mi seneye iblfığr ı]ıa,kkrnda Karaıı:a ııaptcdilım:iştiı· . 

Sayım r esmini verdiği halde kendi-
·sinden eezayi nal\lti talep .e®ildi~ine 

daiı· Karara raptedilıniştir. 

:14S9 }[eıne t. Nuri Ef. lstanbul Heyeti mahsusa kararnun refi H. Maliye vekaletine 
G4!.JO Zeynep H. Keskin ·Ka,ymakam ta:rafmclan tahkir ·edi'ldi-

ğiıw dair Dahiliy·e ,vekaletiııe 

f"ı4!.Jl Cevat B. ve ar. Nallıhan Emvali metrfıkeden ai<:IIkları emlak 

!i4!JG 

fi·HJ6 

G4!:J7 

5498 

}]ncr Kasım ve ar .. 'l'el'ıne 

Arif I~f. Sinop 

Tevfik Bf. lstanbul 

Nuri Ef. Bursa 

ve :ırnzi bedellerinin yirmi senede 
·Ödenmesi hakkında Enci.i.ıtıendedi.r. 

i\'[a:hkılmiyet cezalarnun affi hakkında Karara raptedilmiştir. 
1kr:ı mi yelerinin i ıtası ve istihkakmrh 
binın evvel verilmesi hakkmda Maliye vekaletinc 
'l'ekaüt muamelesi hakkmda bir karar 
i.t<tiha;r,ına dair M. 'M. veldiletine 

'l'ekaüde sevkedildiğinden ikramiye-
sini n tesrii i tası hakkmcla EncÜ!1lendedir. 

5499 lzzettin Ef. 'N[arc1in 'Nu- Pahalılık zammı verilmesi hakkmc1a 'Maliye vekaletiue 
soybin 

5500 Hasan Basri Ef. Ayvalrk .Açığa çıkarıldığından açık ınaaşı ve
rilmesini ve memuriyete tayini hak-

5301 V ch bi Ef. Çankm 

5502 Abdülkeriıın Ef. Akhisar 

5G04: H.ifat Ef. Elaziz 

kında Kaı·ara raptedilmiştir. 

Malıkılıniyet cezasının 1'ürk ceza ka
nuuuna nazaran tasihih edilmesi hak-
landa 1\arara rapteelilıniştir. 

Malul olduğundan ibelediyece tahsis 
edilen .maa-şmm kesiLmenıesi istirha-
nıma dair Encümendedir. 

Kanunen miistahak olduğu maaşları-
mn verilmesi ricasına dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

5505 

5508 

5510 

5511 
5513 

5514 

5517 

5519 

5520 

5521 

5522 

5526 
5527 

5528 

5530 

5531 

5534 

5535 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

M. Reşit Ef. İstanbul 

Mustafa Ferit Ef. Milas 

Mustafa Ef. Maraş 

Hakkı Ef. ArdaJı.an 
Mustafa Rıf·kı Ef. İzmir 

Emine H. Bayramıç 

Halit Ef. Çölemerik 

Nuri Ef. İstan·bul 

Sırrı Ef. ve ark-adaşları 

M. Cemil Ef. Adana 

Arif Ef. Bursa 

Tevfik Ef. Konya 
Esıat Ef. İstanbul 

M uhtar Mustafa Ef. Seli-
m iye köyü halkı namma 
Manıavgat 

Salih Ef. İstanibul 

Haci Şükrü Ef. ve arka-
daşları; Erzincan 
İlhaıni B. Bursa 

Hasanıoğlu Ömer Ef. Cizre 

-329-

Arzuhal bulasası 

Belediyece tarhedilmek istenilen res
min gayrikanuni olduğuna dair 
Mü·vekkillerinin t effiz suretile iskan
ları hakkında 

Deftilrdarlığa olan borcunun yedin
deki mazbatadan mahsubuna dair 
Kayma:kamdan şikayet 
Maluliyetine dair olan müracaatinin 
bir an evvel intacı hakkında 
Tekaüdiye olarak kesilen miktarın 

kendisine veri1m€Si hakkında 
Meclisi umumi a'Za intihabmda yapı
lan yolsuzluğun tahki:ki için bir mü
~ettiş izamı hakkında 

Derece üzerine tekaüt maaşı tahsis 
edilmesine dair 
Emvali metruıkeden verilen bağın 

istirdat edilmemesi ha;kkmda 
Tayin olunduğu kıtaya ghmediğin

den silki ·askeriden tardedildiğinden 
iadei milmuriyeti hakkında 
Kapattığı dükkanından talep edilen 
kazanç vergisinin affi hakkında 
Aıçık maaşı verilmesi hakkında 
Tercümanhk etmesi inçin muktazi ve
sikanın itası ha;kkında 

Miktarı kafi arazinin kendilerine ve
rilmesi h'akkmda 

Maaşının verilmesine v·e hukukunun 
sıyanetine dair 

Zelzele hasebile tekalifi emiriyenin 
muvakkaten muıafiyeti hakkında 
Maaşrndan teıkaüdiye olarak katedi
len mebaliğin ·bir an evvel verj1mesi 
istirhamma dair 
Bir-aderlerini katiedenlerin ceza ka
nununun 450 inci maddesinin 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fı;krası ahkamınm 
tatbikr istirhamma dair 

5536 Hacı Şiih.'TÜ Ef. ve arka- Ticaret odasının kaldırılması hakkm-

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Daihiliye vekaletine 

Encümendedir. 
Da:hiliye vekaletine 

M. M. vckaletinc 

Maliye encümenine 

Daıhiliye vekaletine 

M. M. vekaJetine 

Dahiliye vekaletine 

M. M. vekaletine 

Karara rapt€dilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

İktisat vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletinc 

daşlarr Erzincan da Karara raptedilmiştir. 

5538 Kaiiliİl B. Marmaris Hazineden a1acağmm bir an evvel tes-
viyesi hakkında Encümendedir. 

5539 Hasan Ef. Mila.s Ecnebi memlek€tlere ihraç edilecek 
oğlak ve lruzudan resim alınmaması-
na dair Encümcndedir. 



Kayit 
No. 

5541 

5542 

5543 

5544 

5545 

5546 

5547 

5555 

5559 

5560 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kavasoğlu Yusuf Ef. Ordu 

Ali Ef. ve arkadaşları Çar-
şamba 

Recep Ef. İzmir 

İbrahim Ef. Nevşehi;r 

Hüseyin Ef. Sarıkamış 

Binbaşı H. Hüsnü Ef. An
kara 

A. Aziz Ef. Ankara 

Binbaşıoğlu M'tlsta;fa Ef. 
Yozgat 

Necip Ef. Manisa 

Abdullah Ef. Ankara 

- 330 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Biraderini katledenler ha:klmıda taki-
batta bulunulmasına dair Dahiliye vekaletine 
Karyeleri hududu dahilinde nıetruk 
arazinin kendilerine verilmesine dair Maliye veka1etine 
Ba:layei müddeti cezaiyesinin affi is-
tirhamına dair Encümendedir. 
111:üskirat inhisarmda dava vekilieri 
için tefrik olunan meblağdan tasar-
ruf imkanı olduğuna dair Karara raptedilmiştir. 
Divanı harpçe katedilen nisbeti aske-
riyesi hakkında Divanı temyizi .askeri-
ce bir an evvel karar ittihazma dair Encümendedir. , 
Tül'kiye - Suriye tahdidi hudut komis-
yonunda hulunduğu müddete ait. yev-
miyelerinin verilmediği hakkında Encümendedir. 
Türkiye - Suriye tahdidi hudut komis-
yonunda bulunduğu müddete ait yev-
miyelerinin verilmediği hakkında Encümendedir. 
Borçlanma kanununa gör·e verilen ara-
zinin bir kısmının müzayede suretile 
satlığa çıkarılması mağduriyetini mu-
cip olduğundan müzayede kararının 
ref,i hakkında Encümendedir. 
Arzuhal encümeninin 19- V- 1930 ta-
rih ve 24 numaralı kararına 'İtiraz 

hakkında Encümendedir. 

Tekaüde sev'ki mağduriyetini mucip 
olduğundan kararı vakiin •refi istirha-
mına dair Karara ·raptr:ıdilmiştir. 

5561 Ahmet Ef. ve arkadaşları Tahrir komisyonunca emlak ve arazi-

-5562 

5563 

5565 

5566 

·5568 

5569 

Akdağmadeni lerine kıyınet takdir edildiğinden had-

İbrahim Ef. Kemaliye 

Tekirdağ Hakkı Ef. 

Bursa Mustafa Ef. 

· Memet İzzet Ef. Zafran
bolu 
Ahmetoğlu Yusuf Bahçe 

Hafızzade Hüseyin Ef. Ke
. malpaşa 

di layikına indirilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Emlaki milliyeden satın aldığı bahçe
nin borçlanma kanununa tevfiıkan 

ödenmesi istirhamına dair Karara raptedilmiştir 
İskan suretile verilen hane ve dük-
kanlarının bir kısmının istirdadı cihe-
tine g.idilmesi mağdnriyetini mucip 
olduğu hakkında Dahiliye vekaletine 

Hanesinin tamiri ve yolunun açılması 
istirhamına dair Dahiliye vekaletine 
Köyleri muhtarının keyfi ve kanun-
suz harekatından şikayet l{arara raptedilmiştir. 
Hakimin sui istimalatının bir müfet-
tiş tarafından tahkik edilmesine dair Maliye vck~letine 
Emvali milliyeden aldığı emlak ve 
arazinin yirmi senede ödenmesine dair Karara raptedi1miştir. 



Kayit 
No. 

5571 

5573 

5574 

5577 

5578 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ahmet Ef. İstanbul 

H. Hüsnü Ef. Bayındır 

Hayrettin Ef. Çarşamba 

Bayazıt merkez kazası 

Keşiş köyü ihtiyar ·heyeti 
Enver Fevzi Ef. İstanbul 
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İadei muhakeme suratile hakkının ve-
rilmesine dair Karara raptedilmiştir. 
Hapishaneye ver.diği ekmek bedeli-
nin :bir an evvel verilmesine dair Adiiye encümenine 
Tekaüt muamelesinin bir an evvel ya-
pılması istirhamma dair Maliye vekaletine 
Köy ahalisine tarhedilen 2900 lira 
veı•ginin teıızili istirhamına dair Maliye vekaletiııe 

Gümrükteki halılarının yediııe it.ası 

istirhamına ·dair Eııcümended!r. 

5579 Mitat B. Tutak kayma- Kıdem hakkının ııazarı itibare alrn-
kamr ması istirlıamına dair Karara raptedilmiştir. 

5580 Hüseyinoğlu Hurşit Ef. M. Emlfuki metrukeden aldığı hane ve 
Kemalpaşa kasa·bası arazinin yirmi taksitte ödenmesine 

dair Karara raptedilmiştir-. 

5583 Piroğlu Ali Ef. Manisa 130 liralık bir rüsurn için talep edi-
Yayaköy leıı Kazanç ver.gisiniıı fazLalığı mağ-

duriyetini mucip olduğtma dair Maliye vekaletine 
5584 ·- İlyas Ef. Kayseri Harcıralımm bir an evvel tesviye edil-

mesine dair Eııcümendedir. 

5585 Başvartanik ·halkı narnma Tahrir komisyonunun takdir ettiği 

5588 

5589 

Mernet Ef. kiymetin haddi ~.iyikma tenzili İstir-

Kara Hafrzzade Ziya Ef. 
ve arkadaşları: Konya 

Şefik B. Bozkır HükUmet 
taıbibi 

lıamma dair M•aliye encümenine 
Emvali metrukeden satın almış ol-
dukları emlfuk ve arazinin yirmi se-
nede ödemeleri istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 
Gayrikanuni hareket eden bir hakim 
hakkında tahkikat yapılmak üzere 
bir müfettiş gönderilmesi .hakkında Adiiye encümenine 

5591 Mustafa Srrrı Ef. Kara- Tekaüt muamelesinin bir an evvel 

5592 

5593 

is alı 
TodQraki Pirlioğlu Ef. İs
tanbul 

İsmail Ef. Muğla hapisha
nesinde 

İstikmali istirhaımma dair Karara raptedilmiştir. 
İcrayi vekalet etmesine müsaade edil-
mesi istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

Mahkfuniyetinin affi hakkında Karara raptedilmiştir. 

5595 Turhalııı Hacılar karyesi Maden taharri edenlerle aralarındaki 
muhtarı - Alioğlu Yusuf münazaatm hertaraf edilmesine dair İktısat vekaletine 
Ef. ve arkadaşları 

5596 · Mustafa Vasfi Manavgat Hazineden matlubunun verilmesine 

Ş597 

5599 

5600 

Hatice H. Ordu 

Memet Rıza Ef. Ankara 

Ailoğlu Seyit Ahmet Ef. 
Kütahya 

dair Maliye vekaletine 
Merhum zevcinin harcırabtan matlu- • 
bu olan mebaliğin verilmesine dair Encümendedir. 

Kendisini cerh ve oğlunu katıedenle-
rin muhakemelerinin iadesi hakkında Adliye vekaletine 
Hilafr kanun mahkUm edildiğinden ev-
rakınm eelbile tetkik edilmesine dair Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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5601 Bursalıoğlu Hayri Ef. İşietmekte olduğu fabrikadan dolayı 

5602 

Fatsa teşviki sanayi kanunundan istifade 
ettirilinesi ve mezkilr faJbrikamn em
laki milliyeye ait olan dörtte üç his
sesinin taksitle kendisine verilinesi 

hakkında Karara raptedilıniştir. 
Esma H. Çarşaınba Kocasımn ve <Oğlunun ,katilleri Ali 

ve Dursunun derdestile muıhakemele
rinin görülmesi hakkında 

.... -~ -· 

Adiiye vek3Jetine 
5603 Aıhmte Harndi Ef. İstan- Amcası Saidin katilleri hakkında ta-

bul Maçka kibatı kanuniye yapıLması istirhamı-
na dair Adliye vekiUetine 

5604 M. Celal Ef. İstanbul Ni- Maliye v·ekaleti aleyılıine ikame eyle-
şantaşı diği idari dava hakkındaki Arzuhal 

encümeni kararına itiraızma dair T. E. encfuneuine 

5605 Şükür Ef. Siirt Tasfiye kararımu refi ile iadei memu-
riyeti hakkında Karara raptedilmiştir. 

5608 Fadıl Ef. İstanıbul Müterakim maaşlarının verilmesi ve 
ikramiye ile taltifi istirhamma dair Maliye vekaletiue 

6609 Memet B. Saıbık Emet Memurİyıete tekrar alınması istinha-
telgraf memuru mına dair Eucümeudedir. 

5611 Hasan Rıza Ef. 3. K. O. Sınıfı .muvazzafaya nakli istirhamma 
Miistakil top. T. kamacı dair 

5616 

5617 

5619 

5620 

5621 

5622 

ustası 

Süleyman Ef. Aksaray vi
layeti 

Hadiye H. İstanbul 

Şefika H. Müteveffa yüz
başı Ziya Ef. ailesi Tortum 

Dişçi Hacer H. İstanıbul 

Paşazade Memet ve arka-
daşları Konya 

Abdullah Ef. Konya 

Şehit maaşı tahsis muamelesinin tes-
Karara raptedilmiştir. 

rii intacı stirhamma dair M. M. vekaletine 
Merhum kocasımn açıkta kaldığı müd-
det zarfındaki matlubunun bir an ev-
vel kendisine tesviyesi istirhamına 

dair Karara raptedilmiştir. 
Ey.tam maaşımn bir an evvel tahsis 
ve itasına dair Maliye vekaletine 
Dişçi mektebi imtihamna girmesine 
müsaade edilmesi hakkında Encümendedir. 
Hedımedilen değirmeninden talep edi-
len ımüsa;kkafat vergisinin refi istir-
haımna dair Maliye vekaletine 

Barem kanununa ithal ve tekaüt ka-
nunundan İstifadesi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

5624 Bodrum Memet Çavuş ve Kanova ile sünger saydına müsaade 
arkadaşlaı;ı edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

5626 Tavasoğlu Yusuf Ef. Ordu Bir,aderini ve amcasım katledenler 
haıkkında kanuni takibat yapılması is-
tirhaımna dair Adliye vekaJetine 

5627 Amasya Halis Ef. ve ar- Traktörler için verilen tazıninatrn su 
kadaşları matörlerine teşmili istirhaımna dair Encümendedir. 



Kayit 
Nü. 

5628 

5630 

5632 

5633 

5634 

5635 

5637 

5638 

5641 

5642 

5644 
5648 

5649 

Arzuhal sahiıbinin 
isim ve adresi 

Saimbey1i İbrahimbeyoğlu 
Hüseyin Ef. ve arkadaş
ları 

Kırşehir Eczacı Aziz Ef. 

Karamanda Ferit ve ar
kadaşları 

Sarıkaya karyesinden Ha
cıoğlu Ömer Ef. 
Ödemiış: Albdülkerim<ığlu 

Şaban Ef. 
Yıozgat: Behizat ve ar. 

Arapkir: Celal Ef. 

Zonguldak: hzet vasrtasi
le Tureyut Ef. 

Gö'ksu İsmail 

Yozgat Nizarnzade Mah
mut 

Silifke Muallim Celal B. 
Y:ozgat: Molla Şakiroğlu 

Celal Ef. 

Akçadırı ibelediye azasm· 
dan Tasto Ahmet Ef. 
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Anasır farkını ihdas edenler hakkın
da takibatı kanuniyede ıbulunulmasma 

dair Karara raptedilmiştir. 
Emlaki milliyeden aldıkları arazinin 
,uzun vade ilc vermeleri hakkında bir 
karar ittibazı istirhanıma dair 
Kaymakamın keyfi hareketinden dola
yı mutazarrrr olduklarına dair 
397 numaralı kanun mucibince emsali 
veçhile ikramiye itası .hakkında 
İskanları istiı·hamma dair 

Ciheti maliyece takip edilen hayvan 
ve saire ibedellerinin affi veya tayin 
olunan yirmi sene müddetin muJıafa 
zası hrukkmda 
Ka~alarmdaki yrolsu~ hareketlerin 
tetkiki için bir müfettiş gönderilmesi 
istiı~hamma dair 
Türk ceza kanununun 121 ve 122 inci 
maddelerinden İstifadesi istirilıamına 
dair 
Erriştesini katledenler hakkındaki da
vanın diğer bir cinayet mahkemesin
ce rüyeti istiı,hamrna dair 
Hapishaneye verdiği tayin (bedeli 
matlU:bunuıı tesviyesi istiıfuanuna dair 

tskanları istir1ı.amma dair 
Vazifesinde suiistimal1eri görülenler 
hakkında Adiiye vekaletine vaki şi

kayetinin semi itibare almmamasmm 
istifsarma dair 

Jandarma kumandanından şikayet 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

M. M. vekaletine 
Dahiliye v-ekaletine 

Maliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir~ 

Adiiye vekaletine 

Adiiye vekaletine 

Dahiliye v-ekaletine 

Adiiye vekaletine 

Encümendedir. 

5650 Sinop Taharnoğlu Lutfi Ef. İftira cezasile tecziyesi cihetine gidil-

5653 

5655 

5657 

5658 

Tuzluca: Tüccar Süleyman 
ve :arkadaşları 

Antalyıa : Ali M ün ir Ef. 

İçel: N afıa fen .memuru 
Ali Ef. 

Başvartanİk: Yunus v·e ar
kadaşları 

memesi istirhamrna dair 
Karakale ıköprüsünün açılması İstir

hanuna dair 
İkramiyenin ımaarif tahsisatından te
mini tesviyesi istirhamma dair • 
Hiç :bir t:ahki~ata müstenit olmaksı-

zın işten el çektiril~iğinden tahkikat 
yapılması istirhamma dair 
N ahiyelerinin Kemaliye ıkal'lasrna il
hakı istir-hamıua dair 

Karara raptedilmiştir. 

N afra vekaletiıne 

Maarif vekaletine 

N afıa vekaletiıne 

D~hiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

5659 

5660 

5662 

5663. 

5664 

5665 

5667 

5668 

.A.rzı:Jıal sahibinin 
isim ve adresi 

İzmir : F .atma Zeynep H. 
ve ar. 

Trrubzmı: Sevizoğlu Rasih 
Ef. ve ar. 

Saimbeyli Halitoğlu Ali 
Ef. 
'l'arsus : M em et Necati Ef. 

Şarkışla: Hasköylü Ahmet 
Hilmi Ef. 
Geyve: Ahmet Ef. kerime-
si Srdıka H. 
Maııisa Nccip Ef. 

Biga : Tevfik Ef. ve ar. 
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Metruk mallar ınıüdürlüğünce ımüza
yedeye çıkarılan hanesinin satılına-
mıası istirhamma dair Da:hiliye vekaletine 
Ba:basım öldüren ve yedişer seneye 
mahkliqn katillerin Hükfunetçe hala 
d-erdest edilmediği ve kendileri tehdit 
edildikleri hakkında Karara raptedilmiştir. 
Harcırahlarının ver-ilmesi istirhanuna 
dair Encümendedir. 
Orinan ihalesinde yapılan suiistima-
l in tahkikille dıair Encümendedir. 
Şar.kışlay.a bir adli ye müfettişi •gönde-
rilmesi istirhamma dair Encümendedir. 
N afaıka hükümleri hakkında hapis 
usulünün iıkarnesi istirıhanuna dair Adiiye vekaletine 
Maliyeden mehuz maaş kaydinin tarih 
sırasilc ihracma dair En0ümendedir. 
Sekiz senede verilmek üzere emvali 
metrukeden aldıkları hanelerin tak-
siti verilmediğinden dolayı Hükumet
çe muamelci kanuniyeye tevessül edil
diğinden müıtekaddim istidalarımn in
tacına kadar tecili muamele edilmesi-
nin alakadarana tebliği hakkında 'Karara raptedilmiştir. 

5669 Türk - İran tahdidi hudut Türk - İran taıhdidi hudut heyetinde 

1 

5670 

5672 

5673 

5675 

5676 

5677 

5678 

5679 

komisyonuna memur Ha
rita Binbaşısı İbrahim B. 
Sofya: ! vança Dimiltrioğlu 
Nuri Ef. 
İzmir: Recep Ef. ve ar. 

Bitlis: Kamil Ef. ve ar. 

Mersin: sabrk serkomiseri 
Nazrni B. 
Gemlik: Sıtla ve ar. 

!stanbul: Tekaüt M. Rüş
tü B. 

Kığı : Ahmet Kemal Ef. 

Sıvas : Hamza Ef. 

memur bulunduğu müddete ait yev-
miyelerinin tesviyesi istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 
Türkiye Cümhuriyeti tebaasma kabulü 
istirharnrna dair Hariciye vekaletine 
10 000 metrelik ecuebi kerestesinin 
ithali hakkında müsaadenin ·refi is
<tirhamına dair 
Hazineden aılacağı olan maıtlubatının 
biran evvel itası istirhamrna dair 

!stiklal madalyasile taltifi istirhamma 
dair 
Emlaki milliyeden sekiz taksitte a1drk
larr emlaki borçlanma kanununa göre 
yirmi sened·e ödemeleri istirhamına 

dair 
• 

Tevliyet vakfmın iadesite gayrikanu-
ni mururriele yapanların tecziyesi hak
kınJa 

Malıkurniyet kararı hakkında affi hu
susi isti.rharnrna dair 
Hayvan yem bedeli istihkakının tes-
viyesi istirharnrna dai;: 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. vekaletine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir . 

Encümendedir. 

Adiiye vekaletine 

Encümeudedir. 



5682 
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Ayvalık: Hasan Basri Ef. Açığa çıkarıldığından açık maaşı ve
rilmesine ve memuriyete tayini hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

5683 İstefanos İkonomidi İstan- Baroya kayit ve kabul edi lmesi istir-

5684 

5686 

5687 

5694 

5695 

5696 

5697 

ıbul harnma dair Adliye vekaletiiJ.e 
N aımı.i Ef. Mersin 

Belediye R. Nurj Ef. ve 
arkadaşları Islahiye 

Halit B. Diyarbekir 

Ali Ef. ve ark·adaşları Çö
lemerik 
M. Sabri B. !stanbul 

Dr. Asım B. !stanbul 

Ömer Şemsi Ef. Sıvas 

Azil kararrmn refile iadei ımemuri-

yeti istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

Viilayetlerinin ilgasr halinde kazaları-
nın Adana: vilayetine raptı istirhamı-
na dair D31hiliye vekaletine 
Emlwki milliyeden 4 taksitte ödemek 
üzere aldığı ·emlkin yirmi senede ö-
denmesi istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 
Vali vekilinin gayrikanuni hareketle-
rinin talıkikine dair Karara raptedilmiştir. 
Yanlış tatbik olunan bir kanunun tcf-
siri hakkında Karara raptedilmiştir. 
Kazanç vergisi kanununun tadili hak-
kında İktısat encümenine 
Evkafta kalan müterakim bedeli ica-
rrn kendisine verilmesi istirhaımma 

dair E . U. müdürlüğüne 
5699 Tevfik Ef. ve arkadaşları Tefnzen ve kanuna tevfikan emvali 

5700 

5701 

5702 

5704 

5705 

5706 

Adana 

Bursaya tabi Kumuliman 
ahalisi namına köy heyeti 
ihtiyariyesi 

Ali Haydar iB. İstanbul 

Memet Ef. Seyitgazi 

Vehbi Ef. Manisa 

Memet Ef. Müderrisoğlu 

Develi a·halisi narnma 

Sıtkı Ef. Tosya 

metrulceden aldıkları ve üzerine bina 
yaptıklarr arsa müştemilatile mahke
mece satılrğa çıkarılmıştır. Mevcut 
vesailm blııa~m icrayi adalet ·buyurul
ması istirhamma dair 
Köyleri ararisinc komisyon tarafm
dan takdir olunan kıyınet fahiş oldu-
ğundan arazisinin yegan yegan tahri-
rjne müsaade huyurulma ı istirhamı-

Maliye vekaletine 

na dair Karara raptedilmiştir. 
Orman kanunu layihası hakkındaki 

mütalealarmrn nazaı:ı itibare alınması 
istirhamma dair MuhteHt encümene 

Kazalarmda bulunan istintak memu-
nınun efalü hareketinden şikayet Adiiye vekaletine 
Emvali metrukeye ait aşrlanmamış 

yenıice ve delicelerinin talip olacakla-
ra tevziinden üç sene sonra yarı yarı-

ya taksim edecekkrine dair Enciimendedir. 

Emvali metrukeden aldıkları eınrval 

ve emiakin taksit bedellerinin yirmi 
senede tesviye etmeleri hakkında Karara raptedilmiştir. 
551 numaralı kanundan İstifadesi is-
tirharnma dair Encümendedir. 

• 



• 

Kayit 
No. 

5707 

5708 

5709 

5711 

5712 

5713 

5714 

5715 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Şaban Mahmut Ef. ve ar. Hariçten kereste getirilmesinin m.eni 
İZilllir istii'Ihamına dair Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. Hasan Adem Ef. Kara- Malmüdürü hakkında şikay~t 
m.ursal 
Mem.et Ef. Niğde 

Süleyman Tosunaki Ef. 
.tzmir Karantine 
İbrahim Ef. Kayseri 

İsmail Ef. Çankırı 

Samsun Kavağı ve kurası 
aJhalisi narnma Muhtar Re
cep Ef. ve arkadaşları 
Y a:hya Ef. Çanakkale viia
yeti Çıplak karyesinden 

Emvali metrukeden aldıkları emlak 
ve arazinin taksit bedellerinin tecili 
istirhamma dair Maiiye vekaletine 

Oturduğu hanenin teffizi istii'Ihamrna 
dair Daıhiliye vekaJetine 
Uhdesine taıhsis olurrup bu ·k,ere istir-
dat edilmiş rolan hanenin uhdesinde 
ipkaısr hakkında Dahiliye vekilietine 

İsti'klali millide mecruh ve malül ·ol-
muş olduğundan kanunen iktiza eden 
ikraımiyenin itasma emir ve müsaa-
de lbuyurulmasma dair Encümendedir. 

Tahriri arazi komisyonunca takdir 
olunan kıymetlerinihaddi layikına in-
dirilmesi is~tirhamına dair Encümendedir. 
Traktör tazminatr verilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

5716 Nıül'ihet Ef. Saılnk Hattre Emlaki milliyeden 4 taksitte ödemek 

5717 

5718 

nahiyesi müdürü üzere aldığı emiakin yirmi senede 

Süleyman B. ve arkadaşla
rı İstanbul 

Mustafa Ef. Eınet 

ödenmesi istiıılıamma dair Karara :aptedilmiştir . 

Hayatı ticariyelerinnin idaımesi i~çin 

ellerinde ·bu.Jpnan istok afyon mahsu
lü fiatı haddi nisalbrnı buluncaya ka
dar münasip bir mühlet verilmesine 
dair İktisat vekaletine 

Maliıliyet maaşr ta,hsisi istİl,hamına 

dair M. M. vekaletinc 
5719 Mustad'a Asrın Ef. Ko·ııya Hizmeti maksuı·e lıakkrnm iadesine 

dair Karara raptedilmiştir. 
5720 N azmi Ef. Trabzon Tekaüt maaşr tahsisi muamıelesin'İn 

tashiJhi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

5721 Madam Kalvert. Çanak- Traktör tazminatı itası istirhamma 
kalede Batak çiftliği sa- dair Karara raptedilmiştir. 
hi bi 

5722 1. Selami Ef. Kastammıu Tekaütlüğünün refile tekrar vazifeye 
alınması istirhamrna dair Karara raptedilmiştir. 

723 İbrahim Sami Ef. ve ar. Okıtruva resmi alnımaması istirhamı-
İstanbul pirinç. tüccarları na dair Dahiliye vekaJetine 
nrunma 

5726 Serenelizade Hilmi ve Hia- Gümrük resmi olarak verdikleri meb
san İbrahim Şirıketi İzmir lağm kendilerine iadesi istir.hamma 

dair İktısat vekaletine 



Kayit 
No. 

5727 

Arzııhal salıibinin 

isim ve adresi 

1\aznn Ef. İskilip 

- 3'37-

Arzuhal hulas:ısı 

Za·bitlik ııııshınrn tashillile ltıılya YC 

Bıı lka n hal'pl e ei zaınnnnda ıı istifade 
ettirilmesi hııkkmda 

Mu:ııııclrsi 

Karara nıptcılilmiştir . 

rınH Fııtm;ı H. İstmılnıl Kadı- Müteveffa pedeeiııdcn ınevms emlak-
küy 

5730 Ömer oııbaşr: lHal<ıtya 

57:H 1\hırat Ef. Keşan . 

fi73~ M·(·nwt 1\ofuamnıer B. lstan
hnl 

5734 

fi735 

fi 738 

fi73H 

Hünenı Ef. Suşehri 

M rm et l<;f. Ye ın. Y c
ııişehriıı Rüsteın karyesin
den 

Muhsin Kaptan 

Yirmi zürnı Hanınııı K<ıra

di.keııli Ahmet Rf. Mut 

~u lı inde H. Bal ya 

:Mustafa Ef. Bımlıır 

Mustafa Ef. Mmı i~a. 

ten kendisi n in de İstifadesi isti rhanır
na dair 

'J'ekaüt muamelesinin bir an cn·cl bi-

Karara raptetlilmişt i ı-. 

tirilnıesi haklmıda Dahiliye ,-ekiiletiııe 

1skan edilmesi istirlınııuııa dair Karara rnptedilıniştiı· . 

Zeytin yağr tasirııtmJaıı nlııınıakta 

ol n n ımınmel e veı·g-isi nin il gas r istir-
lınmınn daiı· lktısHt eııei.iıııe ııiıı e 

Hakkında takibntr .[;:anuııi,vc yapirma
ınası istirhamına dair 
ın!.!, 930 senelerine ait snynn ikra
miyeleı·iııin H't·ilmesi istirhaınıııa daie 

Üceeti tedrisiyeyi veı·emediğinclen {lo
·layr terkettiği ınekt.ep müddetini 
ikmal etmemiş olması bulunduğu va
zifede terfiine mani acldeclildiği hak

kında 

Bınvali metmke borı;:lanna ait taksit 
müddetinin ya on altı aya ibHiğı veya 
harınann kadar tecili deyinlerine mü
saade buyunılmnsr hakkmda 

Balya şirket inin malül olun zcH: inc 
faznıinat Vl'l'iimesi istiı-Jıamına Jair 

::\fa 1 ül iyet nıaal?ı ta lı s is nıua mclesinin 
tesrii istirlıanııııa dair 

Bukiyei ınücldcti cczaiyt·siııin af.fi ıs

t i ı-lı ıı ınına. dair 

Bııcümeııclcd ir. 

.Mal iye L'tıeüıııcniııc 

Karııra ı·ap1L•dilnıiştir . 

Mali~·c eııeüoıeııiııe 

Nafıa. \'l·kiilet iıı e 

M. M. Ycldlctinc 

Adliye vekfıldinc 

;ı740 Tokluoğlu Ali Ef. Burdur- Malul oldnğuııclan 

'tirlıanırna dair 

maaş ta h si ·i is-
:M. M. vel<iiletine 

Gl-ıl ~lemet Rasıh Ef. )[nııisa . \ ç:ıktn kalclığr müddete ait maaşları-

ııın wı-ilmcsinc dair Karanı ı-ııpt('( lilnıiştir. 

fi7-l-2 .Aılım ot 'l'ayip Bf. J\lanisa Bakiyrİ müddeti crzai ~·esiniıı affi ri-

:ı7 -1:3 

rı744 

.)745 

FL•rişte H. 1znıir 

Yıısuf JM. Kilisli köy nıulı
tan lspir 

Hasan B. l\iut 

rasma dair Kanıra raptı·cli lıniş ti r·. 

·ı skaıı surctilc verilen eYin istinladr ci-

lı c tiıı c gicli l ıncmesi lıakkrııda Dahiliye vel,filcti ıı c 

Yol ınükellcfiyetlcriııiıı lwdencn ifa 
(•tınelı>ri istirlıanıına dair Dahiliye veldlJetine 

Kazahırmın 1\:cl Yilı1yetiııiıı l5ğvi lıa-
limlc kemafissabrk Silifkeye rııptı 

istit·!ıamına dıür Dahiliye v ·MictiiJe ..-



Kayit 
No. 

0746 

. )747 

Arzuhal sa lıibiııiıı 

isim ve adresi 

hmail Ef. Koskor muhta
rr !spir 
Hacı ::vrustafa l<'elımi Bf . 
IlC'ndC'k 
lVL .A 1 i Bt. İstını hul 

Alıınct Lfıtfi Bf. Kc. kin 

- 338-

Arzuhal hulftsa ı 

Yol mükcllefiyctlc riııi bcdeıı en ifa et
nıch'ri istirhamrna dair· 
Bel cd iyeden şikayet 

Milli mücadeledeki hizmetine mükiıfa
tan tcı-fii istirhamnıa. dair 
Kanunlanmızrn lıüsni.i tathikı istidıa

m.rııa dair 

:M:<.uı.mcl esi 

DahHiye veki\.lcti rı c 
~n iimcudcdir. 

M. M. vckalctin c 

Ac1liye vcldllcti n • 
!i7!>0 Hı ı snn Pclım1 E f. Bzi IH' J kraıııiycsinin biran evvel w ı-il me::; in e 

.)7.ı l 

575:.. 

575+ 

3756 

fı75t:ı 

. \li Hitlvıııı R. istanbul 

l\lünir D. i zıııi ı- uıehusn 

IJalit B. tst:ıniJul 

da it Eııcümcııtlctli r . 
Ern.vali metri'ıkcdcn .taksitlc satnı 

almış olduğu binanm iki .scncLlcnbcri 
)[aliye wkal etincc t c. -!im cd il ın mc··in
<lcn dohıyı aktin feshin e dair 
K:ıclı ·o hıırici istihdam edi len merhum 
Jsınail Hakla Beyi tayin ve istihdam 
ryl e cliğindeu dolayı mel'humuu aldı-
ğı pa ranrn ke.nclisinden tahsili cihe-
tiııc o·idilmesinin muvafrk olm%ıdığr 

Mtdiyc T"ckfi letinr. 

lıalduııda Di. :ıvru. Riya. etine 
Nol'veçten celbettiği ec ıı ebi çimento-
laı·r gümrük re. mine clait· 

lbralıiın Ef. ve :ır. Göı-c- hkan edi lmeleri istil'hamma cl:ıir 
l\1 al iye V('kftle t iııl' 
Dahiliye vekftlctiııc 

n eci karyesi alıa li si 

İbrahim Ef. İspir 

Ayanoğlu Sadık Ef. K:ıs
tamonu 

Zahicle H. 1 kilip 

Yol m ü·k ellefiyetini be 'l e n en i fa etme-
h•ı·i istirlıamına dair 

Kazanç vergisinin fazla tarlıeclilınesi 

neticesi mağduriyetini mucip oldu
ğundan hakkımn vikayesi istirhamı
na dair 
MuJltacı muavenct olduğundan Hima
ye i etfal ve Hü küıuetçe yardrm yaprl
ınaın i tirharnma dair 

Dahi] iye vdsô. l l'tiııc 

K~rara raptedilmi~tir . 

:)760 U elele H. Elbistfın ınalıl\c- Tasfi ye kararmm refi i tir·hamma dair Enciiınendcdir. 

mc aza mülazimi 
576l emile H . İstanbul 

5763 lsıııet. li. Salih] i 

Hııduclu milli baricine tareledilen ni
şanlısı Romanyalı Edip Habip Efen
dinin hududu milliye kabulü istirha-
ımna dair -L Karara rııptecl i I n ı iştir. 

l\fanastrrrn Jejepol karyesinden Sırp 
tchaa ·mdan müteveffa 1.-teriyo :Man
<:onun kel'imesi (Giliko ) ya ait Salilı
l iele mctruk mvali g:ıyl'imenkulesi

ııin vekili nm\lnıisine ia l esi talebine 
dnir Maliye enciiınenine 



Kaylt 
No. 

57fi4 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Şerif Ef. Karadeniz ereğ

lisinele 

Arzuhal h ul~sasr 

Adiyen iskfı.nrın veya borçlanma ka
ımnu mucibinee yirmi senede öden
mek üzere bir hane verilmesi istirha-

Muamelesi 

ınnıa dair Dahiliye vekftletine 
G7fi5 Mustafa B. !stanbul Ruslada yapılan ticaret muahedesine 

rağ·men .hakkının verilmediğine dair Encüınendedil'. 

5766 Ki:illiiık muhtarı Hasan Ehven ve müsait şeraitle .köyleri hal-
l!'ehmi JM. Miliis k ma arazi teff izi istirhaınma dair E. U. MihHi l'l iiğüıır 

571ı9 Osman P,n iık Ef. Devcl.i Emiilki haklunda mahkemece verilen 
kara:::·nı mağduriyetini mueip oldu-
ğundan telafisi istirhaınma dair Eneümendedir. 

5770 Ali Hrr.a Ef. 1\•1 ilfıs Kefalet akçesinin iadesi cslıabrnnı is-
ükmali istirhaınma dair B. U. mütlü.ı·lüğiilı e 

G773 Muallim Ali li'chmci B. Vila.yet umuın meclisi tarafmdan ka-
Buı:sa bul edilmeyen ey llıl 1926 tarihinden 

eylül 1929 taı·ilıine kadar maaş farkı
mn verilme-si istirhamma dair 

5774 Kilmil B. Şeı·lwtı;;ioğlu !ne- Adliye hizmetinde bulunduğu cibctle 
bolu dava vckaleti ruhsa.tnamesi verilmesi 

hakkmda 

5775 lsınai l Hakkr JJ. Samsun 1sldn edildikleri hanenin tahliye ve 

G776 Alımı' 1 Nuri B. Anknea 

istirclndı yolsuz bulunduğu cihetlc 
lı;;ı,kkmın korunmasına dair 
'l'arhedilen kazanç vergisinin 1Homet 
Ali Beyden tahsil edi lm esi istirlıanu-

Karam nıpteclilıuiş1 i ı· . 

Adliyc vekii. lrtiııe 

Dahiliye vekn.Jetiııe 

na dair Karara raptedilıuiştil' . 

G777 Ali Rı:za Ef. ve arkada~ları Zclzclc hasaratı haklundaki istirlıam-

5778 

Erzincan 
l\Tii.hauill cnll'n Hadiye II, 
ve arkauaşln I'I tı;tanlıu l 

larının tctkikine dair Karara raptedilıniı;;.tit· . 

Mübadil olaı·ak tnhakknk etmiş ve 
edecek olan ınath:ıplannm sekiz 1ni~le 
iblağı csb:.ııbınm islikınali istirhanuııa 

dair Enciimeııdtdil'. 

G779 Katmiı· mnlıtarı l\'femd Rf. Yol ınükell cfiyctlc ı ·ini nakt.cn ifa ct.-

5780 

5781 

Cı782 

Eı·zrırıı-ın ıncyc ı· ekl erindcn bcdcnc·n ifasma. mü-
~ııade buyurnlnıasr istirhanuııa dair Dahiliye vekftlctine 

Talfıt Ef. Erznnım l crayi vekftlete müsaade euilmesi is-
tirharnma dair 

:Pt.asinı Ef, Palo P cdel'i Ergan.i mebusu sabıkı merhum 
Emin Beyin lıidcmatı vataniyesine 
mükiifatcn ailesine maaş tahsisi istir
haımna dair 

U edi·koğ-l u 
lncholu 

Mnstafa Rf. Kefalet aidatnnn ınüddeti kanuniyesi 
h i tam bulduğu cihetle kefalet aidatı 

ilc ıbidikte müddctin lıitamından bu 
ana kadar geçen zamanlarına aidat 

T(a ra1'<l tn.ptctlilıniştiı:. 

Dütçe cıı cüıneniııe 

faizinin verilmesi hakkında Dahiliye vekaletiıuı 



İ<aylt 
Jo. 

5783 

5784 

Arzuhai sahibinin 
isim ve a lrcsi 

lVlahımıt Ef. Devrek 

:1\-lusa Ef. E e eğ· 1 i 

- 34Ö -

Arzuhal lı ulasası Muameicsi 

Talep eelilen kazan ç vergisinin fazla-
lığı mağduriyetini mucip olduğundan 

haddi layikına tenziline dair Encümendeclir 
Milli mücadeledeki himıeti.ne muka-
bil ıbir ev rerilmesi istirhamma dair E ncümen lediı-. 

Gi 5
1 

\.hmet Müfit Bf. K angal Hakkındaki tahkikat evı-akmın eel-

578G 

5787 

5788 

57 B 

5790 

5792 

5793 

abas :Muhtarı İsmail Ef. 
İs pir 
Mnıhtaı· lVJemet Ei'. ve ar. 
Yenişehir 

:ıvr. Lutfi Ef. O i resun 

Salahattin Ef. İstanbul 

Krrıftikoğlu Memet Ef. ve 

ar. Şiran 

Manisa: H. Kamil J~f. 

Çaycuma : Yusufoğlu Ah
met Ef. 

bile tetkik huyurulması istir·hamma 

dair f . · .Encünı cndcdir. 
Yol mükellefiyetinin bedenen ifasııun 

kaıbulü istirhamına dair Maliye vekal ctine 
1929, 1930 senelerine ait sayım ikra-
miyelerinin verilmesi istirhaımna 

dair Enclim enrledir. 

Tasfiyeye tabi tutulduğu cihetle ŞCı-
rayi devlete müracaat müddetiııin 

geçtiğinden kararrnrn t etkiki İstir-

lıamma dair Maliye vekaletinc 

Evvelce vermiş olduğu .istidasnıuı ne 
muamele gördüğü hakkmda 

Emvali metrukeden aldıkları emlakin 
taksit müddetinin 20 seneye ibla. ğr 

hakkında 

N ahiyelerinin t am teşkilatlı kaza ha
line getirilmesi istirhamma dair 
MalCıl olduğundan nakti müka.fat ve

.rilmesi istirhamına dair 

:Maliye vcka.lctine 

Kara ra raptedilmiştiı·. 

Dnhiliye Yekfıl e tinc 

M. :M. vekilietine 

5795 Anamur: ~Iütekait Rurşit Tekaüt maa,şile ikraıııiyesinin bir an 

5796 

Ef. 

Isparta : Şükrü Ef. oğlu 
Hakkı E:f. 

evvel verilmesi istirhamına dair 

M.ütekaddinı istidası Arzuhal encü-
meninclen sepked~m işaı·a Isparta ev-
kaf müdürlüğünden hilftfr hakikııt-

Maliye vekfı.loti ne 

cevap verilmiş olduğuna dair Encüm c ııclediı· . 

5797 Bandırma : Kate K ethüda- İki kıta grnnit ocağının müdd etinin 

5798 

sızade Ka ıınil E f. yirmi seneye çrkarrlmnsr istirhanuııa 

Akşehiı·: Hasan 'l'alısiu 

Ef. 

dair 

J?oksan üç muhacirlerinden şimdiye 
kadar iskan görmediği ve borçla te-
darik ettiği hane de s a:tılrğa çıkarıl-

dıği cihctl c ya Evkafa olan borcu
nun itfasr veya emvali milliyeden lıir 

En cünıcııdcdir . 

hane tahsis ve iska.ıır hakkında Dahiliye vckfıle tiııe 
fı79!1 SPyitga7.i: l\Icmct Arif Ei'. MualLiınlikıt en azlcdilcliğindcn azli es-

5800 

babınıu tetkikil e mağduriyctine ıney-

dau verilmemesi ricasnıa dair 
Ka bakoğlu !snıa i 1 H akin Ef. tşiıı in bir au evvel intacı hakkrnda 
Samsun .•. ' 

E ncümencleclir. 
Enciimcndedir. 



Kayit 
No. 

Arzlıhai sahibinin 

isim ve adresi 
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Arzuhal lınlfLsası Mu:ımcicsi 

3H01 Jstanbnl: Ahmet Kerim EI. 'l'cknır vı.ızifeyc alınması istirlıııınrııa 

:·ıR03 

fıc'O!) 

!i806 

J\:a.bakoğlu lsmail Hakkı 
lU. 
ı ğd ır: Aziz Ek her ı~ f'. 
1\ onya : V. Saffet B. 

Sa msun : RccL'IJ J~ f. 7.evre

si Hatirc II. 

dair 

.Işinin lı1nın enel intacı lıaU:ındn 
Knı·ara raptetlilıniştir . 

Encüınendediı•. 

.l.sk ihı ediLmeleri i. t]rlıanııııa tlaiı• J\aı·ıırn ı•nptcdilııılştiı' . 
.<\ıskeri tıhlıiycsinde okncll1ğu döı't se· 

ııe müddet i n tckaü.tlüği.in c ilJ ,·esi is-

tirlııı.mrna dair 

'L'cffiz snı·c tilt• wriLcıı lımıeniıı başbı

sma tahsis \ 'C Yerilm cıncsi istidıamı

ııa. dair 

Kaı:a ra rnpt(•dihniştir . 

D a.hiliyc vekil lciiııe 
5807 lıı ebo lıı: Nazif ze\'CPsi Cc- ~\falıklım ola ııko(:Hsııını iadci muluı-

fi808 

GS Wl 

GdO 

5R12 

!18 13 

nıilc H. 
Ordu: CclJI Ef. 

BaııJırnıı.ı: :!smail ve ::ır. 

Aydın: i\ienıet ·ı-;;r 

U azi Antep: Velioğlu Şa

lıan Ef. 

!stanbul: Panayot ve ar. 

kcmcsi İ!'ltirlıamınH dair· Ad liye Yekftlet.i ne 

~\la !lu bunun biran e,·,·<.·l ,·eri 1 nı esi is-

tir ha nırna dair Maliye Yeldlletiııc 

Ziraat br.ınl\asnıın kendilerine ilmızat -

ta bıılnmnasr istiı·lıa.mnıa daiı: Encümcndedir. 

Mcrcaneıı ııüfnsa tcscillel'i i ·til'iıanıı-

na dair Dahiliye Hkfılctiııe 

Tccili nıücazat kanınıuııJaıı istifade 

ettiril mesi istiı·Jıa.nıınr.ı dair Kaı·aı·:ı nıptedilıııi:tir. 

Avukatlık yapmalarına müsaade eel il-

mcsine dair K n ı· :ı nı nıp'ted il ııı iştir . 

:)g].l Jstaıılnıl: lbnılıiııı ~alıı·i Ef '' ııııaıı tanıf.ıntlan yıkılan lı:ıncsine 

G8l6 

!) ' ]!) 

G820 

5, 21 
5822 

!)823 

:"'ıö24 

Dev el i '.\lenwt Fazlr E f. 

mukabil hit· .lıarıe \'C'ya lınıı esiııin lw-

dt' liııin ,·erilmesi ricasına dair D~lıiliye Hkillctiıır 
B. _,r. )lt>r lisiııin bir kanmı. ı:ıqJtıııa 

kaJar eııı l iıki nıiLli.\'l·~·c nit olan bor~

hırııun tec·lili istirlıHnıımı <lair Karatn. rnptecliJnıiştiı· . 
Adana Etcınoğlu Hacı tskiııı muamelesinin tcsrii inta c ı hak-

~ülc.nııan Ef. kmcia Dahiliye vekiUet. iıı c 
Vehbiheyzade .-\Ji 

Ef. Köprü 

Rıza Sekiz scıwdc ödcnwk şaı·ti lc eın][ıki 

milliyeden altlıklan enılılki ıı dcbellc-

?ılenıctoğlu Uevllıt Ef. İs
pir 

Sıtkı Ef. Bayburt 

~\'lani sa. Muzaffer Bf. 

'l'cremcde mukiııı Donice

oğlu Lfıtfi EL 

• \mas~·a t c l g ı·a f memur\1 

i\fııhıııut Ef'. 

riıı i ıı tccili YC temelidi rirasıııa da ir Jüı.ra r·a raptcdil nıi~t.i ı· . 

Tarik mi.i·kellefiyeti luıkkıııdaki arzn

halkr·iııin bir karara raptr ricasına 

dair 

'.\lüftcrilcrin terziyesi istil'lıaıııma dair 

J,isc vc,,·a muıılliın ın ektep lcrinden bi

rine meccnııcn kaydi istiı·lınınıııa dair 

İhti.1·ar lıc~·cti intilıabmm yolsuzln

ğuna dair 

Zamaııı mommi,,·etinJe ilıtil~s olnıaclı

ğr lınlcle tahsili talep l'di l l'ıı mcbııli

ğ·iıı affiııc dııit· 

Eıw.i.iınl'ııd cdi ı ·. 

Karara ı·aptedilmiştiı· . 

Karara raptedilnıi:;;t ir. 

Karam ı·aptedilıııişt i ı · . 

Eııcliııwndedir. 



kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulAsasi ~İuameiesi 
~--------------~ 

5824 Kitapçizade Ş::ık ir Ef. Er- l\Iahnıkat bedelinden olan matlubu-
zm·um nun b i ı· an evvel tesviyesi istielıamm,a 

dair Adliye vekaletiııe 
5825 Ispaıta fırka 6 malınıkat IJaz inl'den matluplarının tesviyesi is-

müteahhitkri ıı;ınnııa Hak- tirhanıma dair 
la Rf. 

Karam r~tptedilmi~tiı·. 

G827 Urfa merkezinde mukinı l\Iuhaeir olmalaı·r dolayrsile kendile-

5~28 

G830 

Vaııın Eminpaşa malıalJ.e

sindcn Alioğlu RıZ<L E:f. 
Hi.isrev B. Şile 

Ayıııı O. 'l'cvf ik B. Bor 

rine hane ve anızi verilmesi istirhamı-
na dair Dahiliye veka.letiHe 
Baroın kanunu mucibinee sekizinci de-
ı·ceede bir nH muriyete tayini haklan-
da Karara rapterlilmi~t.ir. 
İst.iııılak edilen bağ ve bahçesine ko-
Jl! iflyonca tesbit edilen ıbedeli hasarnı 

kendisine \·erilmesi istirhamma dair Kanıra raptedilmiı?tiı·. 

Gö32 Aıı kata Recelıoğ·lu Osınnn l\[i ll 'i: ınüe::ıdclcdeki fevkalade hizmeti-

G833 

5834 

G835 
5837 

G8u8 

5 39 

Salim Rrısim Ef. lzmir 

'l'ercürnan Meylilnzncle E
sat 
Ali Riza ·mf. l ı:;t;mhtıl 

Niğde: Mustaf;ıoğln Adil 
Ef. .. 

Mustafa EI. IJeııd ck 

C:öksu: Tzze t Et. 

ne ımıkabil muhtacı muavenet oldu
ğuıHlan i krıı m iye ile taltifi istirhamı-
na Jair M. M. veldl etiııc 

B n k iyci ınüJcl ı ti cezaiyesinin affi is
t i l'haıruııa clait· 
Evvelce vermiş olduğu istidasımn 1ıe 
muamele gördüğü hakkmda 
Mağduriyetten vikayesi haklanda 
İsti'ldal harbindeki hidematına bina-
en İstihlal m:.ıclalyasile taltifi istiı~ha-

K ar ara raptcdilmiştie. 

A(lliye vekilletiı ı e 

E ncümendedi ı·. 

mına dair M. M. veld'i.letiııe 

Evvelce vermiş olduğu istidasımn ne 
muamele gördüğü haklunda Eııcümendodir. 

l\l·azisi h n kk mda mahkemece veri len 
karara itirazı hakkında Adiiye vekaletine 

5840 S:ıııısun: Kah:ılw~ ln i s nı:ı - 'l'effiz snretile veeilen emlak }ı;ıkkrn-

il Hakkı Ef. da Devlet şueasmca verilen karar ve 
maruzat Rnrii.menclcdir. 

5841 Akşehir: Ahnıet Hızn. Rf. Emlftki milliyeden aldıkları eınlilk ve 

5 42 

[) ' 43 

5844 

ü84G 

ve arkadaşları 

Zeynaloğlu Ali. tzmit• ba

pishanesinde 
Behlüloğhı Ce lil JU. Oı·dıı 

Üzınir Kııllıır h:nrye. i iht.i
yar heyeti 

Akşehir: Bcı~L i' zade Hn 1 il 
ve arkadaşları 

arazi taksitlerinin temelidi istirhanır-
na dair Eııeii.ınencleclir·. 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi 
haklanda E ncümen d ed ir. 
'l'c.ff lz sutetile verilen arsa ve hııııe-

nin başkasına verilmesi mağllnriye-
tini mucip olduğuna dair Dahi'llye veka.letine 

Arazi komisyonunca takelir edilen 
layınıetierin haddi layİlana indiril-
mesi hakkında Karara raptedilmiştil'. 

Emlaki milliyeden alman dükka.nla-
rrn bedellerinin temelidi hakkında Encümendedir. 



Kayit 
No. 

5846 
5847 

5848 

G849 

5 50 

5851 

5852 

58fi4 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Hayrettin E:f:. Çarşanı!lıa 
Esat Fahri B. Kasaiba ls
kan memuru 
Girit mübadillcri nanuna 
Hasan Fehmi ve arkada~
l arr 

Gazi Antep Zekiye ll. 

Tinticc n. BsldşchiT 
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Arzubal hulasasr 

Tckaüt maaşr ta hsisi istirhaınııı;ı (lnir 
İaclei memuriyeti istirhaıııınn (l;ıiJ' 

Beyannaroclcriııiıı kaılnılü için yL· ıı i 

den b ir ınüc.1L1ct tayin buy nı·ulınası

na dair 

Kocasmrn vefat ı dol;ıyısilc ~;ocı ıkhın

na ve kendisin e eytnm nt:'Laşr taıl ı 

sis edilm esi ist.iı·hanırııa cla iı-
Şelıi t olan oğhııırla.n mnıış tıı ·lı siH C'c1il
mesi is tiı1hanırn n dair 

Hane ve arsalaruun iadesi istirl wıııı -

JV[namelesi 

Encüme11dedir. 
Vuhliyc vekal eti ıı e 

EııeiiıHrncl ecl i r. 

Kara ı · u rrıpte<li 1 ııı işLir. 

Ka ea ra rapteclilıııi~t,i ı· . 

Adana Bosmıh IT : ıııı i l oğ· lu 

Yusuf Ef. na dair rı:1lıili ye veki'detiııe 

Niğde Rıza Bf. Bınvali milliye \·e metrnkcckıı a ldı ğr 

emlak ve arazi taksitlerini tcdiye e(l e-
medi ğinden defterdarhkça fesih kn 
rı:ırı verilmesi ricasına dair 

hmir : Fııruzını TT :ı mit ve Hizmeti askeriyC'lcri lıakkrııd a bir· Lı-
ar. rar ittilıazı istirlı nmrna dair 
Konya: 'Mu:.; lafa Ef'. Kürt H.rzanrn aşiret. reisi Ham A1ımct 

oğlu i\rifin işle(li ği cür ümden dol ııyr 

m11ha kcmesinin i erası istirham rııa cl ni ı· 
Mal<LtyH: Cc nı :ı 1 l~ E. lsk~n ettirilmesi i st.irh amrn:ı. da ·ir 

Ovaerk : Yusuf ve ar. Naılıiyeleriııde mcktrp ki.işa ch ve nü
fusa kaydcdilmC'miş olanlarm (fa ka
yi·lleri rsna.smda. cezaya duçar edil
memC'si istirlntmma dair 

E ıı cümendcdiı·. 

' Kar rı nı r·ıptC'Llilııı işli ı ·. 

Adiiye vekalcL.ioe 

DahiLiye t>ııcümeni ıw 

Fı857 Iğdır: Erivan muhaciı,l eri Rekiz taksitle alılıkları emvnlin hrd<:l -
rıamma İbrahim ve ar. lerini vel\medildcrintlen bir müddet. 

,- -ı,'• ' tecil ye tchiri istirhamrna dair Encümcn<'ledir 
5859 fstanbul: 1VL Kemal :EI -- ! stiklal madalya. I ve iki kat lmkm 

fiSGO t nye Mustafa Ef. 

zammı sureti•le t ıılt i fi istirhamma dair Encü.mendedir. 

İstikUil harbinde ~Cihit olan oğlundan Encümencleclir. 
maaş tahsis eelilm esi ve miikfıfartı nak-
tiye itasr i stirlıamma dair Encüınencledir. 

5861 Ayvalik: Şe:fik Galip Ef. İ~kan suretilc veri len lıaıı edcn ~ıka.rrl-
mamalarr istirhamrna dair Dahiliye vcldletine 

fi862 İnebohı : Cemile H. Kateelilen eytam maaşlarrnnı itasr-
na dair bir karar ittihazi istirhamı-

na dair Maliye vekaletine 

5863 fzıııir: Kerim Ef. Bvvrlcc vcr.miş olduğu istidasmm ne 
muamele görelüğü hakkmda Encümencledir. 

5865 İzmir: Ali ~aba hdei muhakemesil c malıkumiyetin in 
affine dair Karara raptedilmiştir. 

5866 Ankara; R efik Mail B. Liselerelen birine Almanca muallimi 

olması için bir karar itt'ilıazı hakkında Encümendeclir. 



Kayit 
o. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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:iKti7 1\astamonu : .\bdullalı Ef. .\~;ıı· boreuııtııı ycd imlcki deyin senc-

di k ına lı :su h u İstithamma da ir Encümcııdccl il'. 
:)~()8 Sınıs: :.\Lüııirc H. Ale.)'lıiııdeki muhakemc kanımıda 

ha ta yi adli bu 1 ııııcl uğumlaıı ip ta ı i 
hakkında Karara raptcdilmiştir. 

:iKii!) .\ynılrk: r ı .~nıit B. İşgalinde bulunan hanenin tcffizi is-

t i dıa m ma dair Dahiliye YekJletiuc 

:1~7~ ~l\·as: :\Iuallim Osman B. Tasfiye kaı·aı·uHıı rdinc dair \"erdiği 

arzuhalin e Cl'Ynp n~ rilmc ·i istirhamı-

na dair D . Ş. Riyıısetinc 

;,~73 J>osof : Hdd J•;r. 1tınc edilen lıaynııılannrn bcdellcri-

lspiı·: Ahmet Ef. \'l' ıır. 

1\anıkqs\' : .t. Ha lım i E f . 

Ada na : A 1 i E'e ı ·lıat .l~f. 

!ı ~ 77 Alaca: Ne ·iıne H. 

ııin VL~ ı·ilmesi istirlıanıııın. dail' D;.ıhiliye veknletine 
'l'arik müke.Jl cfiy ctiııin bcdeneıı ifa et-
mclı·riıw ıniis:ı·~dc edi lm<'siııc dair 

Bareın ka ıı ıın u nda ıı istifaclcsi istil'lıa-

mıııa dair 

Enclrc Yermiş oldıığn istidasınııı ne 

Dahiliy e vekiil et iııc 

Bncümendedir. 

muamel<' göı·düğü hakkında Karara raphıdilnıiştiı·. 

K endisini dao·a kaldıranlar hakkında 
takibat yapılması ve hakimden şikayet Dahiliye veka. l eıtine 

:-1~7!J J\;ınıdeııiz EreU>Jisi: .\hmet 'l'l·kcıüt ınrıaınl'lcsiııiu biı·an en el ya-

?>luı:i Ef. pılnıası istirJıaıuma daiı: 1ktısat vckfil tiııe 

!iHt'O SulUıni~·e: Osman Ef. • Tasfiyeye tabi tutulmaı:;r hakkındaki 

lnebolu: :;\[ eınc t Ef. 

lstaıı bul : J\lnst u fa Bf. 

:.\iğJc: Ha fide H. ' 

!ıtı!)() Sl\·as: Emin .Ef. 

kanmn refile iadci mcmmiycti istir-
lıanırna daiı· Eücümeudcdir. 
:;\[alüliyetiıı c hiııa en taı·ik bcJ. eliııdcıı 

affi istiı·haanına dair Karara raptcdilnıiştiı· . 

Miiddcti mahldlın i~·cti 
csba br ınüşcddedcdcn 

olan beş sene 

dola.n i la" 
edilmiş olan bie senenin affi istirha-

mıııa d<Iir Kanıra raptedilmişti.r. 

1\Ia 1 \Ll iyct ev rakr sı h hat işkri nde ha lft 
iııtaı: eJ.ilmcdiğinuen icabrnııı icrasr 

istirhanıına <laiı· Kamra raptedilmiştir. 

İkanı e ettiğ i izalei şüyu da,·a:ı hakim 

nkili tarafından teşYiş Ye tali! edil-

nıı•k l t' ol<luğıına <lair Karara raptcdilmiştir. 

Bııki.\'(~i müdrlcti cczaiyclcı:inin affi i~-;-

tirhanıma dair Encümended ir. 

5:-i !J~ Deni zli Kmulıaeı: liınılıinı Dcdct şüı·ası nıülJ<iyc şubesinde bulu-

z<ı<le !smail Ef. ııan 13- II-] 930 tariJı ve 72 nunıa
ı·a lı e vı-akma cc yap veril m esi istirha
.mıııu dair 

Balıkesir: Selman EL Hatayİ adli ncticl'Sİ olarak Yeril en ce
zasının affi lıu~usil c rcfi istirhanuna. 

L1air 

D. I ş. Rt•isliğiıH' 

Ka.raı-a raptedilıniştir. 



Kayit 
No. 

5894 

5897 

5898 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Balıl{esir: Selman Ef. 

Ankara: Sabahattin Ef. 

Manisa: İsımail Ef. 
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Divam harbin verdiği kararın tetki-
h-i1e affi istirhamma da~r Karara raptedilmiştir. 
Srrbitsanda terketmiş olduğu ~raziye 
mukahil arazi verilmesi istirhamına 

dair Daıhiliye vekaJetine 
Aleyhine verilen kararm tashihi istir-
ham:qıa dair Acliiye vekaJetine 

5899 Manisa: Akhisar İbrahim Hakkında takibatı kanuniyede bulu-
Ef. nulmaması istirharnına dair Encümendedir 

5901 Balya: Hakkı Ağa Ekmek bedelinden matlubu olan pa-

5902 

5903 

5905 

5906 

5907 

5908 

5909 

5910· 

5911 

59'12 

5913 

5914 

5915 

5916 

5918 

Mardin: Şelnnuz Ef. 

Alaiye: :Belediye reisi Hü-
seyin Bey ve ar. 
Cafer B. ve arkadaşları 

Karadeniz Ereğiisi : Iilasan 
Ef. 
Manisa: Keım'al Ef. 

İskilip: Emin Ef. 

V an lı Hüseyin Paşa ailesi 
narnma Hacer H. ve ıar. 

tzmir: Mustafa Rıfkı Ef. 

İznik: Meınet Ef. 

Kars: M em et Ef. 

Hendek: Ömer Ef. 

Kocaeli: Salih Ef. 

Kiğr: Müntahibi saniler" 
den Sıı.bri Ef. ve ar. 

Ardahan: Nuri Ef. 

Refahiye: Münevver H. 

rayı hiila· alaımad'Iğına dair Adliye vekaletine 
Kendine tarhedilmiŞ'olan kıazanç ver-
gisi fazla ·olduığundam• haddi rusabma 
irear istıirhwınma dair· Karara raptedilmiştir. 

Alaiye ağrr ceza mahkemesinin ipkası 
istirhammıa dair Karara raptedilmiştir 
Artvin vilayetinin lağvedilmemesi is-
tirhamma dair Dahiliye vekaletine 
Harp malU.l.ü. olduğundan ikramiye 
verilmesi istirhamma dair 
Askeri af ve tecil kanunundan isti:fia
de ettirilmesi istirhamma dair 
Tekaüde· sevıkedildiğiinden ikramiye
sinin verilmesi istirliamrna dair 
Memleketlerine gitmelerine müsaade 
eelilmesi istir.hamma dair 
Tekaiit muamelesi ·evrakmm zay:iat ve 
harp mezarlıkları şubesinde ıbir •an 
evvel in taç· edilmesi ismrhamına dair 
Miikerreren tahsil olunan kazanç ver
gisinin iadesi istirha'IIllna dair 
Tahakkuk eden harcıra·hmm tesviyesi 
istirJiamma drur 
Şehit olan o-ğlu Alımedin veresesine 
maaş tahsis muamelesinin bir an ev
vel· intacı istirhamına dair 
Şehit olan oğltınun torununa tahsis 
olunan maaşrn verilmesi istirhamma 
dair 

Kiğr .kazası ıkayımaltann ha.kluuda şi
kayetlerine cevap · veııilmesi istiı·.hamı-

M. M. vekaletine 

Karara raptedilmişt'ir. 

Encümend'eclir. 

Dahiliye vekaletine 

M. M. vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

M. M. vekaletine 

Maliye encümenine 

n:a da·ir· Da:hiliye vekaletine 
Kaza kayıma-Imını hakık·mda şikayetle-

rine cevap vanilmesi istrirhamına dıair Encümendeclir 

Hazine tararından müdahale edilerek 
alman arazisinin iadesi istirhamma 
dair Encümencledir. 



Kayit 
No. 

5919 

5920 

5921 

5922 

5923 

1/1 

3/3 

5/5 
7/7 

8/8 

9/9 
10/17 

11/18 

12/19 

13/20 

14/21 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

Gelibolu: Kerim Ef. 

Ankara hapishanesinde 
tahsildar Hüdayi Ef. 

Fethiyenin Karaçolha kö
yü ahalisi narnma ihtiyar 
heyeti 
Çayderesinden Emin 

Karaköy muhtarr Fürüz 

3 6 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Harp malülü olduğu cihetle maaşmm 
kesilmesi mağ.duriyetini mucip ·oldu
ğundan tekrar verilmesi istirhamma• 
dair Karara raptedilmiştir. 

Sinnine hürmeten bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affine dair Karara raptedilmiştir. 

Karyeleri hududuı:un tesbibi hakkın-
da Karara raptedilmiştir. 

Çay müdürü hakkmda tahkikat yap
mak üzere bir müfettişin 1zamma 
dair Dahiliye vekaletine 
Yol v·ergisi veremeyeceklerinden be-
denen ifasına müsaade ibuyurulması 
istirhamma dair Dahiliye vekaletine 

C - Fevkalade içtimadan kalan arzuhaller 

Necmettin B. Emniyet iş

leri umum müdürlüğü 5 
inci şube müdürü 
Kara karyesi muhtarı 

Fehmi Ef. ve ar. İspir. 

Saim Ef. Erdek 
Ayşe H. Küıtruhya 

Bozkır kazasnnn oğlan 

nahiyesi ihtiyar heyeti 
Haliloğlu İsmail Ef. Sıvas 
Memet Ef. İstanbul 

Aksuluoğlu Nuri Ef. ve 
ar. Mudurnu 

A. Rifat B. İstanbul 

Ömer Ef. ve ar. Çatalca 

Evvelce vermiş olduğu 5137 numaralı 
istidasmm ne muamele gördüğü ha·k
kmda 
Tarik mükellefiyetierinin bedenen ifa 
etmelerine müsaade edilmesi hak
kında 

İskarn haJkkında 
Mii!badil olduğundan emlfuk verilme
si hakkında 
Karyeleri ahalisine arazi vernrrnesi 
hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 
Liman şirketinin hukukunu koruması 
hakkmda 
Sayımda memurun hatası yüzünden 
vaki sehvin tashilhi haklanda 

Maliye veıkaletindeki takdiri kıyınet 
komisyonunun kalbul ettiği usul mağ
duriyetini mucip olduğu hakkında 
Müıbadeleten verHen emiakin kwzaen 
yandığmdan yeniden inşası için ban-
kaca istikraz yapılmasma muzaheret 

Encümendedir. 

Daıhiliye vekaletine 
Druhiliye vekaletine 

Dahiliye veka.letine 

D:ıhiliye vekaletine 
Karara raptedilmiştir. 

İktısat vekaletine 

Maliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

edilmesi hakkmda Karara raptedilmiştir. 
İrfan H. Urfa mutasarrrfı Adiyen iskan suretile verilen evden 
maslup Nusret Beyin hem- çLkarılmaması hakkında Dahiliye vekaletin(' 
şi resi 



Kayit 
No. 

15/22 

16/23 

17/24 

18/25 

19/26 

20/27 

21/28 

22/29 

24/31 

27/34 

29/36 

30/37 
31/38 
32/39 

33/40 

34/41 
35/42 

37/46 
39/45 

40/47 
41/48 

42/49 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Nuri B. Lapseki 

Mübadiller namına İbra-
him Ef. ve ar. Mersin 
Mahir Ef. ve ar. Adana 

Mcmetoğ'lu Mustafa ve ar. 
Van muhacirlerinden 
Vezirköprü ziraat bankası 
veznedan 

Belediye reisi Tahsin 
ve ar. Kiği 
H. Hüsnü Ef. İzmir 

Ztiya Ef. Gazi Antep 

Niyazi Mesut Ef. ve ar. 
Ayaş 

Memet Ef. Tortum 

H. Hulfuıi Ef. Sıvas 

Zeki B. !stanbul 

N azmi Ef. Gazi Antep 
M. Nuri Ef. Isparta 

B. 

Hacı Azizoğlu Mustafa Ef. 
ve ar. 
A. Tahir Ef. Antalya 
M. Cevat Ef. ve ar. Düzce 

Burhanettin B. Bandırma 
Şükrü Ef. Zir nahiyesi 

Emine H. Çatalca 
Hasbi B. Kastamonu ev
ikaf müdürü 

Tokat belediye reisi Şevki 
B. ve ar. 
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Tekaüt maaşının yeni tekaüt kanunu
na tevfikan tahsisi ve ikramiye itası 

hakkında Encüııııendedir. 

İskani adi suretile verilen emlak ve 
arazi borçlarnun muafiyeti hakkında Dahiliye vekaletine 
1771 numaralı kanundan istifadeleri-
nin temini hakkında 
1771 numaı'alı kanundan istifadeleri
nin temini hakkında 
Vezirköprü eytam dairesinden aldığı 

para mukabilinde terhin ettiği hama-
mın borcuna mukabil mezkfı.r idare-
den alınarak maaşının hacizden vika-

Dahiliye veka1etine 

Encümendedir. 

yesi hakkında . Enciimendedir. 

Kazalarının Erzuruma raptı ılıak-

kında Dahiliye v~kaletine 
İkramiyesinin biran evvel verilmesi 
hakkında M. M. vekaletine 
Terfihi hususunun temin huyurulması 
hakkmda 
Sayım vergisinin · teıızili hakkında 

Haczedilen hayvanatının kendisine 
iadeten ilanunın mahkemece alıkarnı 

kanunisi ve Temyiz mahkemesinden 
nakzan gelenin tatıbilu haklunda 

Tahsis olunan tekaüt maaşnun tashi
hi hakkında 
!adei memuriyeti hakkında 
Maıhkfuniyetinin affi hakıkında 
Emlaki milliyeden satın aldığı hane
nin bedeli mukayyedesile veyahut 
Ibedeli muhamminesile temliki hak
kında 

Kazanç vergisinin tenzili hakkında 

Maaşmm tezyidi hakkında 
Kazanç vergisinin tenzili hakkında 

Baroya kabulü hakkında 
Zaptedilen arazisinin verilmesi hak
kında 

Tasfiye mazbatasmm iadesi hakkında 
Tekaüt muamelesinde miiddeti hümıe

tinin nazarı itibare alınması hakbuda 

Vilayetlerinin lağvedilıııemes i · hak~ 

kın da 

Karara raptedi1miştir. 
Maliye vekaletine · 

Adiiye vekaletine 

Di. M. riyasetine 
Enciimeııdedir. 

Adliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 
Maliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 

Karara raptedilıııiştir: 

~aıhiliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

43/50 

44/51 
46/53 

48/55 

49/56 

50/57 

53/ 60 

55/ 62 

57/ 64 

58/ 65 

59/ 66 

60/ 67 
61/ 68 

62/ 6.9 

54/ 71 

:65/ 72 

66/ 73 

67/ 74 

68/ 75 

69/ 76 

70/77 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

M. Ali Ef. Of 

Haydar Ei. Erdek 
Necmiye H. Balıkesir 

Dr. Aıhmet B. Cebeubere
ket 

Tortum belediye reisi ve 
ar . . 
Sırrı Ef. Antalya 

N azmi Ef. Mersin 
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Kendilerine tahsis edi1en arazinin 
başkalarına verilmemesi hakkında 
!ıskan ettirilmesi halcinnda 
Zevcinin maılıkumiyetinin affi hakkm
da 
Mağdurini siyasiyeden ıbu1unduğun

dan tart crnuamelesinin refile tekaüt
lüğünün ifası hakkında 

Kazalarının lağvedilmemesi hakkında 

Evvelce vermiş olduğu istidasınm ne 
muamele gördüğ,ü hakkında 

Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne 

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaletine 

Adliye veka.letine 

Karara raptedilmiştir. 

Dafhiliye v.e'kaletine 

Karara raptedilmiştir. 

muamele :gördüğü hakkında Encümendedir. 
Saimbeyli ,belediye 
M. Süreyya B. 

r·eisi Meclisi umumi azası Ömer Beyde.n şi-

Hüseyin Ef. Sarıkamış 

Nazmi Ef. Trabzon 

Vehbi thsan Ef. Maınyas 

M emiş Ef. Yozgat 
Birinci ordu müfettişliği 

erkanı harbiyesinden salı
ra wpçus11 yüzbaşı Naim 
B. 

Zo]]guldakta Mitat paşa 
mahallesinde Manastı.rlı 

Feratoğlu Muharrem Ef. 

kayet Dalıil~ye vekaletine 

Evvelee verdiği istidasınrn ne mua-
mele gördüğü hakkında Encümendedir. 
Evvelce v.erdiği istidasınm ne mua-
mele gördüğü ha·kkmda Karara raptedilıniştir. 

Avukatlar kanununun 12 nci mwdıde-
sinin tefsiri hakkında 
MahkUnıiyetinin affi hakkında 
Erkani harpliğinin tasdiki istirhamı-
na dair 

İskan ettirÜm€si istirh.amına dair 

Karara raptedilmiştir. 
Aıdliye ;v.ekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

Vakfı kebir kerem kö- Kefaleti müteselsile .ile ödenmek üze-
yünden Çaıkıroğlu Hüse- re arazi verilmesi istirhamına dair 
yin ve ar. 

Büecik Gazipaşa mahal- Emanet suretile Haz~nede olan matlu-

Dahiliye vekaletine 

tesi Tikv.eşli nyasoğlu. İs- bmmill iade edilmesi istirhaınma dair Maliy·e encümenine 
mail Ef. 
:F'uat Saliih Ef. İzmir !stiklal madalyasile taltif·i haklunıda Karara raptedilmj·ştir. 

Nemlizadeler vekili Bed- Emla•ki miUiyeye , olaıı borcunun Hazi
rettin B. İstarubul neden matlırbumm rmaJısup_ ediilmesi 

hakkında Karara raiptedHmişti.r. 

Fahrettin B. ve ar. Ordu Vilayetlerinin lağ;vedilmemesi istirha-
mma dair Dahiliye vekaletine 

Zeliha H. Gazi Antep Eytam ma111ŞI tahsis edilmesi istirha-
ınına daü· Encümenaedir. 

M. Uuri Ef. İstanbul Tasfiyeye t abi •tutulduğundan iadei 
memuriy.eti hakkında Encümendedir. 



Kayit 
No. 

71/78 
72/79 

73/80 

75/82 

76.(83 

78/85 

79/8l:i 

80/87 

81/B8 

82/89 

85/92 

86/94 

87/95 

88/96 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

H . Tahsin Ef. Seyıclişehıir 

T-e;vfik Ef. Bornuva 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

lskan ettiri1mesi istirhamma dair Maliye vekaletine 
Teffiz suretilc verilen hanenin ipo-
tek muameles-inin fekki istirhamm.a 
&aiır Karara raptedilmiştir. 

Siirt: va-ridat müdürlü- EmHlki milliyeden aldığı evin mütc
ğünden Raşat ~f. baki rtaksitlerinin affi ve imkanı -olma-

dığı takdirde maaşm.dan ödenmesi is-
tirhamma dair Dahil-iye vtıkaletine 

.Mustafa Nlllri Ef. Giresun Tasfiye kararının nakzr ilc iadci me-
muriycti istirlıamma dair Enc-ümendedir. 

K1rkılareli varidatı mahsu- 1\lfüilga düyımu umumiyc idaresi ta
sa başkatibi Mustafa ve ar. sarruf ve iıhtiyat sandrğmdan emsal

leri veçlıile ik ram iye veriimesi istir-
harrnrna dair Eneümendedir. 

lVIemetoğlu Hüseyin ve ar. T-cffiz suretilc verilen emlak ve arazi 
Erdek kiymet1erinin haddi layikina tenzili 

Mervane muhtarı Kalıra

ınan Ef. Van 

ve ınüterakim borçlarm mahsul zama-
mnda üç taksitte tediyel.eri istirhamı-
na dair Dahiliye vekaletine 

Yirmi beş sene evvel Norduz nahiyesi 
emvali köylerinden Mervane karye-
sine iskan edildikleri halde umumi 
müfettişlikçe çıkarılmakta olduklarına 

dair Karara raptedilmişti.r. 

İstanbul 9 No. mi.isakkafat Barem kanununa iltihakile taltifi İs-
komisyon reisi Nazif B. ve tivharnına dair Karara raptedilmiş.ti.r. 

ar. 
Celal ve Rabia. İstanbul 

Karaİsalı varidat kMibi sa
bıkı S:ıam B. 
Kobakoğlu İsmail Hakkı 
Ef. Saııruıun 

Davasının bitar.af bir hakim tar.afm-
dan ri.i.yeti istirıhaınrna dair Karara raptedilmiştir. 

Evvelee vermiş olduğu arzukalinin 
ne muamele görcl.üğü hakknıda Karara raptedilmiştir. 
Kati tasfiye kanunundan istifade& 
istirhanıına dair Dahiliye vekaletine 

Huriye ve 
Şavset 

Lütfiye H. Yurtluk ve ocaklık maaşlarına muka-

.Ali Ef. Van 
bil hane verilmesi istirhamrna dair Maliye v-ekaletine 
Gasbedilen davarlarmm tazminine 
dair Encümendedir. 

A: Fuat İhsan Ef. ve ar. Tasfiye .kanumuıun haklarmda tatbikı 
A-nkara is tirharoma dair Dahiüye · vekaletine 

89/97 Canakızade Ziya Ef. Ar. Kardeşini katledenler ·hakkında taki-
dahan ıbatı kanuniye yapılınası istirhamrna 

dair Aill.iye vekaletin-e · 

90/98 M. Servet Ef. Kütahya Tekaüt maaşı .tahsis muamelesinin 
tesrii intacı istirhaımma dair Karara raptedilmiştir. 

91!101 Şükrü Ef. Sungurlu Tasfiye karat·mın. refile iade! memuri-
yeti istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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92/102 Ahmet Ef. ve ar. Malatya İstimlak edilen arazilerinin lrrymeti 
haicikisinin itasr istirhamrna dair Nafra vekaletine 

93/103 Şefik Ef. Elaziz Yedindeki mazbata mukabilinde Elii
zizde hane ve dükkan verilmesi İstir-

harnma dair Enciiım-endedir. 
94/104 Denizli H. F. R. M. Ham- Denizlinin viluyet halinde iplmsr is-

di B, ve ar. tirharnma dair Dahiliye vekaJetine 
95/lOG Niksar belediye re ısı Vilayetlerinin lağved ilmemcsi istirha-

Hakkı B. ve ar. .mma dair Dahiliye vekaJetine 
96/106 Ferit Ef. Milas Bvvelce vermiş olduğu istidasmm ne 

muamele gördüğü haklanda Dahiliye vekilietine 
99/109 Sabık gedikli başçavuş Tekrar vazifeye alınması istirhamma 

Erzurumlu Ömer Ef. Sr- dair ~ncümendedir. 
vas 

100/110 İzmir Ester.n Türk .telgraf Estern telgraf şirketince tazminat ve-
memurları rilmesi istirhamrna dair Karara raptedilmiştir. 

101/111 C. H. F. Reisi Tevfik Ef. Denizli vilayetinin ipimsı istirhamı;na 
iBuldan dair Dahiliye vekaletine 

102/112 Çiftçi Talat ve ar. · Bul- Denizli vilayetinin ipimsı istiı·hamrna 
dan dair Dahiliye vekilietine 

106/116 Osmanoğlu Cavit. Bandır- 1771 numaralı kanundan istifadeleri 
ma nazarr itibare almarak haciz sure-

tile alman melblağm iadesi istirhamr-
na dair Dahiliye vekaletine 

107/117 Ömer Lutii Ef. Ankara Tasfiyeye talbi tutulduğundan iadei 

108/118 

109/119 

111/121 

113/124 

114/125 

116/127 

118/130 

Hamamönü 
Ödemişte ZeiiJbekler ma
hallesinde Nevrekoplu a
raıbacı Mustafa Ef. 
Saimbeyli belediye azası 

Gaytancıızade İsmail Ef. 

Memet Emin Ef. İstanbul 

Ayaş müstantrk sabıkı Ali 
Hayrettİn Ef. Ankara 

Latifoğullarmdan Kadri 
Ef. Ankara 
Erzurum mültecileri na
mma Abdullah ve ar. İz
mir 
Baıhire H. İstanıbul - Ka
dıköy 

memuriyeti istir-hll!mma dair Encü.mend.edir. 
1771 numaralı kanundan istifadeleri-
ni defaten tediye ettikleri taksitleri-
nin iadesi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

Kaymakam ·ve jandarma kumandanı 

ile meclisi umumi azası Ömer Efeındİ-
den şikayet Dahiliye vekaletine 

Ev;ve]ce vermiş olduğu istidasnun ne 
muamele gördüğü hakkında Dahiliye vekaletine 
Gayrikanuni olarak tasfiyeye tabi tu-
tulduğundan iadei memuriyeti İstir-

lıamma dair Karara raptedilmiştir. 
Ziraat bankasına olan borcunun tern-
didi ve tecili istirhamına dair Karara raptedilıniştir. 

1771 numaralı kanundan müstefit ol-
maları istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

Ba·basmdan tahsis olunan hidematı 
vataniye t.whsisatmrn layilrrna i'blağı 

l. '\k-kmda Bütçe encümenine 
119/131 tzzet Ef. Zafranbolu Bu- Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne 

lak karyesi m-uamele gördüğü hakkında Karara raptedilıniştir. 
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120/132 . Avukat Asaf Nefi B. !s- Münasip bir memuriyete tayini İstir-

tanbul harnma dair Hariciye veka1etine 
121/133 tbrahim Ef. Gediz A!şardan kalan faiz borcunun affi is-

tirlıamına dair Karara raptedilmiştir. 
122/134 Hamza Ef. ve ar. Kara- Teffiz sur.etile verilen emlakten kalan 

caova mübadillerinden borçlarının affi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

124/136 Ziyaettin Ef. Kırklareli Mütecavize karşı nefsini müdafaa su
retile katil maddesi hakkında verilen 

125/137 

126/138 

127/139 

128/122 

129/140 

Rüştü Ef. ve ar. Denizli 

Honaz C. H. F. Rs. Hilmi 
B. ve ar. 

Kastamonu askerlik şubesi 
hesap memuru Ahmet Ce
mal Ef. 
Zekeriya Ef. İstanbul 

Su-rı Ef. Darrca 

kararın yeniden tetkik edilmesi isıir
harnma dair 

Lağvedileceğini haber aldıkları Deniz
li vilayetinin kemakan ipkası ricasma 

Karara raptedilmiştir. 

dair Karara raptedilmiştir. · 
Denizli viiyetinin lağvedilmemesi is-
tirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

1771 numaralı kanundan İstifadesi is-
tirhamına dair Encümendedir. 

Evvelce vermjş olduğu istidasmın ne 
muamele gördüğü halcinnda Karara raptedilmiştir. 

Bir takrm mübadillerin memleketle-
rindeki evrala tasarrufiyelerinin celp 
ve tercüme ve dosyalarmm ikmal et
tirmektcki acizleri cihetile arzettiği 

mütaleasmm kabulü hakkrnda Karara raptedilıniştir. 

130/141 Yusuf Ziya B. İzmir Tahtı tasarrufunda bulunan lıallaçlar 
ham belediye .tarafından zaptettiril-
nıekte olduğuna dair Da:hiliye vekaletine 

131/142 Hasan Fehmi Ef. Aıılrara Tashihi tekaüt kararı ittihazr hak-
kında Bncümendedir. 

132/143 Dörtyolda 23 No. lıanede 1771 n uma ralr kamından istifade ct-
şark mültecileri namına mcleri iı;'tiı1ıanınıa dair Encümendedir 
Hacı Şükrü Ef. 

133/144 Köy namına mulıtar Memet Mczruatları hasara uğradığından IIü-
Ef. Tarsus kuıuetçc muaven ct edilmesi istirhamı-

na dair İktısat vekaletine 

134/145 Karaferye mübadillerinden 1771 numaralı tasfiye kanununun 4 

135/146 

136j147 

137/148 

Necati Ef. ve ar. Bayındır üncü maddesinden istifadelerinin tc-

Girit Hanya milbadillerin
den aşçı Nmi Ef. ve ar. 
Kale 

Belediye reisi Abdullah 
B. ve ar. Çal 
Çulluzade Ali Ef. ve ar. 
Deni·zli 

minine dair Da:hiliye ve·kaletine 

1771 n.umaralı tasfiye kanunundan is-
tifadeleri istirha.mma dair · Karara raptedilmiştir. 

Denizli vilayetimin lağvedilmemesine 
·dair Karara raptedilmiştir. 
Denizli vilayetinin lağverilımemesine 
dair Karara raptedilmiştir. 
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138/149 Halk narnma bel'e_diy;e· re- Aksaray vilayetinin m.ğvedilmemeai-

139/ 1501 

140/151 

14:1/1152. 

142/ 153 

143/ 154 

145/ 1156 

147/ 158 

149/ 160 

150/161 

151/ 162 

153/164 

. 154/165 

155/166 

156/167 
15:7j:t{;8; 

isi Halit B~ ve ar. Aksa- ne dai:r Karara raıptedilmiştir. 
ray 
@ürıcüıeğlıı.lr Mustafa ve ar. 
Görele 

İsmail Hakkı Ef. tzm.iıı 

:Hacı Süleyman Ef. Adana 

Avukat Asaf Nefi B. İs

iliaubul 

Dokuzuncu kolurdu muha
sebecisi· ·~li Nuri B. 

Memet Emin B, İstanbul 

Selanik mübadillerinden 
Emine H. ve ar. Istanbul 

Sanıkamışın yeni Gazi•köy 
ahalisi narnma ihtiyar he
yeti 

Zi:hni Ef. ve ar. 

M. Davut Ef. İstanıbul 

Durmuş Ef. ve ar. Daren
de 

Samlar karyesi· aıhalisi 

namma- Kadir Ef. ve ae. 
Tarsus 

Belediye reisi Şev·ki B. ve 
ar.' 'llbkat 
Hatice H. Bursa 
lll .Aıhmet E:f. ve ar. 'Düz
ce 

Hüseyin Bf. ve ar. Buırsa 

Mahalli malliye memurlarınin yolsuz
luklarnun tahl1ııiki için bir maliye mü-
fetıtltşi. gönderilmesi haıkkrnda Mal~ye vekarletine 
Erenköy lisesille ücretli ·olarak tediye 
ettiği meblağm kendisine iadesi hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

Evvelce vermiş -olduğu istidasmm ne 
muamele ·gördüğü hwkkmda Da:hilıiye vetiletin.e 
Bv velce vermiş -olduğuı istiıdasınin ne 
nnuvmele gördüğü hakkında Hariciye vekaletine 

Evvelce vermiş :olduğu istidasrnm ne 
muamele gördü-ğü Jıaıkkıında Karara raptedilmiştir. 
5. senebk harp zammının defaten tes-
viye edi lmesi istirhamma daıir Kara·ra ra-pt!edilmiştir . 

İskam adi derecesinin -borçlarından 
tenzili ve işıgall erincle buluınwn mes-
konlreri hakkında tasfiye kanununun 
5 inci madd.esü:tin .kendilerine ele teş-
ırı il i harkkıncia Karara raptedilmiştir. 

M·alaka.n yaylıısıının köyleri naırnnıa 
teffizi meselesi hallecl'ilinceye .kadar 
o.ıüzayecleye çıkarılmamasının ıtemi-

ni.ue dair Dahiliye veıkale.tine 
1771 numanalı kanundan istifaele etti-
ri lmeleri hıaJkkrnda Encümendedir. 
Tekaücle sevkin.i ve mülteci old'nğun-
da n isıkanını ve A:f.ganistanda musa-
dere edilen enwH li nin taZlll1ini istir-
hamına dair Karara rapteclilmiştir. 

Kazalarnun Malatya vilayetine ilha-
ln istirhamma dair Dahiliye vekaletine 

Sayını vergisinin tcnzili istirhaınma 
dair Maliye vekaletine 

Tokat vilayetinin lağvinclen sarfma-
zar edilmesi ricasına dair Dahiliye vekaletine 
İskan ettirilmesi· istil'hamına dair Karara raptedil'ıniştir. 
'Far.hedilen ka•zanç vergilerinin· ten-
ziline dair , Maliye vekaletine 

Mezruatları ve haneleri su· istilasına 
maruz kaldığından tekaliften muaf 
tutulmaları ve Hükfunetçe· yardım 
edi1m€si istirhamma· dair Maliye· veka·lrtiıı e 



Kayit 
No. 

159/170 
160/171 

161/172 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ömer Ef. İstanbul 
Eynp Ef. ve ar. I'oğıızlr

yan 
Hasan Ef. YC ar. Keşan 

162/173 Şakire H. ve ar. lzmir 

163/174 :ıvr. MiHit Ef. Sıv:ıst.n ıuev
kuf Kangal şube reisi 
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İskan ettirilmesi istirhamma dair· Dahiliye vekalctine' 
1771 numaralı kanundan istifaeleleri-
nin temini istirhaıuma dair Dahiliye veldlctinc 
'l'effiz suretile verilen eml~kin istir-
dat edilmemesine dair Dahiliye veldletiııc 
:M:uhacir ve miilteci oldu khı rm dan 
İskan ettirilıneleri istir·hamıııa dair· Dahiliye nkfılctiııe 
.Adli hatanm a.ffi surctile tel~fisi is-
tiııhamına dair Adliye vek~tlet. iııtı· 

164/.175 

166/li7 

Ali Ef. İzmir Mahkümiyetiııin affi ricasmıı dair Karara raptedilıııi~t.i ı -. 

Servet H. A<lapauırı Hududu milli baricine ç:ıokarıl:ın zH-
ci Ömer kaptanrn affi ile gelmesine 
müsaade edilmesi istirhamına dair Dahiliye ve'kiHdiııc 

167/l68 İsınail Ef. AkşeJ1ir İskan su retile verilerek i st i r·clat eeli-
len emlakinin iade eelilmesin e da ir J);ı h il iye Yeldilint ine 

168/179 Ila md i Ef. ve ar. Bitlis Mülteci ol duklımndan isldn ettiril-
meleri istil'hamma dair E rı cii.nıcnclccl ir. 

170/.181 .ı-'\bdülJ;:adir Ef. ,-e ar. Ç'ol'Uın Yililyetinin lağ\'ecl i ı meınesi ıs-

Osmancık tirhaımına dair Dııhiliy·e veka.letin<> ' ·-l71 /1 2 Lütfi Ef. ,-c ur. Snngurlu Çorum vi layetin in lağvcclilmC'>mc. i is-
tirharnma dair Dahiliye ve<kaletiıı(· 

172/183 Çorum beld iye reisi Cev Çorum vi l a~•ctinin ı ağ·~·rd i ı m t>rncsi is-
det B. ve ar. tirhaınma dair Dahiliy~ veıkal etj:ıw 

173/L 4 120 Vanlr namımı Musta- 1771 numaralı kanundan istifaeleleri 
fa Sabri ve ar. rla. istiı:haınma dair Encümcndedir. •

1 

17 4/185 Gcmlikte kiiç:ük h.iimla İskan u retile oturduğu haneden çr- -•. 
lıarikzeclclrrimlrn M:usta- karrlınaınasr istirha ınma dait· 
fa Ef. 

17:i/186 1\fcnıet. Ali ]~jfcııdizade Dcftcrdı:ı.rm gayrikanuni hareketin-

DahiliY'c veka leti:ne 

Süleyman Ef. Antalya elen şil\ayet Karara raplcdilnıi~?Lir . 

176/187 Dudu Hanım: Bor C:uyrikaııunl olarak tevkif olunan oğ-

177/1 
~unun talıliycsi istirlıaınrmı dair 

Ahmet Müfit Ef. Kaııgal Kaııgal adliyc erkanı He bazı kimse
ler hakkında takibat Ye talılükat ic-
rası için askeri ve adli müfettiş gön-

Adliyc vckalct.iııc 

derilmesine dair i\{lliyc vel,fdl't.iıır 

J 7fl/J '9 Fazıl Bf. İstanbul 'l'asfiye kararının tebliği tarihine ka
dar geçen mücldcte ait ikra.miye veril -

mcsine dair • Karara rnpted il nı iştir . 
1 79/ l!JO -:\fUl'ettin Ef. istanbul l\Iücldcti hizmetinin tesbit ilc tekaüt 

ınaaşrıım t czyidi istirlıa rm na dair Karara ~apted ilnı i şt i r. 

180/191 Arapkiriıı Koruktrış kö- Köyl c ı ·i nanıma olan yayla ve batak
yü nıuhtarr Şaban Ef. lık hakkında Malıkeınci temyizce veri-
ve ar. len kararm rcfi lc mağduı-iyetlcrine ni-

hayet ,·erilmesi lıakkmda Karara raptedilıııiştir. 
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1:--ll / 182 :-::;ii]eyıııaıı Zilıni Bf . • '\lu- Bcrmıt cttiğ·inden polis mcslt,kinc tek-

canı. nır almma:-;r ve açrkta kaldığı müdde
t e ait maaşlarrmn verilmesi istirhllilm-

· Muaınc1esi 

ııa dair Karara rnpt edilnıiştir. 

lk::V193 Rii~t ü Hf. Kanı tar;; :;\'[ültc·ci ol (lnğundan lınl cn otnrduğu 

cv.in temliki · istirhamrıın dair Dnhiliye vekuletiıw 

JR:i / 1D4 ~\lııstafa Ç<I\ ' UŞ Öıknıiş Hazin eden matlubumnı •birUJn eHel 

l Gfi/ 197 

tesviyesi istirhamına dair 
i Aşar l.ıoremıa mukaıbil maliye ncımı

na teffiz eelilen hanesinin 1 160 lira 
muk bilinele ve 8 seneele ödenm-ek ii
zere iadesi istirhanuna dair 

:Mıılfı'liııi nslH·riyı'tkn Ra
şit ı<:f. ve ar. 1staıı :lml 

Maluline tevzi edilecek arazi ınuanıe-
lesinin biran evvel intacı istirıhamınn 

Nnfın vl'ldllctiııc 

Karıını ı·aptcdiluıiştir. 

dair Maliy e vck~Jctinc 

18R/ J99 'l'alıirc H' Dilşııt H. Konya . Babalrk matbaasmcla oğlu M:ızhııı· 

Beyin emvali menkule ve O':ıyrinıeıı

kulesi zevcesi tarafından saklanarak 
hakln verasetleri verilmeme!kte oldn-

· · '-: ğu hakkrnda Karııra nıptedilnıiştit'. 

18ı:l/201 1\IL Nul"i Ef. İ:;;tanlnıl 

J 90/202 İln·nhiın Ef. Sıvas 

191/203 Hüseyin Ef. Konya 

J !l2/ 204 
193/205 

194/206 

J 95/207 

Ahmet Ef. Çankırı 
Öm er Ef. ve ar. Konya E
reğlisi 

Mustafa Ef. Gccli7. 

C. H. F. R. Yekili Tevfik 
B. ve ar. Rize 

J 96/208 M. Ri fat Ef. Dür.cc 

JR9/210 Avukat Hilıni B. Ceyhaıı 

• 

Hademei hayratrn -kemakan diyaııet 
bütçesinde ipkasr istirhamrna dair Karaı·n nıptcdilmiştiı·. 

Tekaütliiğüniin refile vazifeye a lm-
masr hakkında Eııcümend<ıdir. 

Hak1unda verilen kararda hatıı.yi adli 
olduğundan hukulruııun sıyanetine 

dair 
Tekaiit ma aşı tahsisi hakkında 
1771 numaralı kanundan istifaele et-
meleri istirhamrna dair 
Matluıbu olan meblağın Hazinece bir 
an evvel itasr istirhamma dair 
Rize vilayetinin lağvedilmemesi İstir
harnma dair 

A vukatlrk kanununun beşinci mad
desi in son f~krasrnm tefsiri istirha-

Karara r::ıptedilnıiştir. 

l\L M. vehaletine 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştiı·. 

Dahiliye vckulctinc 

mma dair Encümendc<lir. 
!cra ve iflus kanununun 322 nci 
maddesinin (A) fıkrasındaki atfın 

yalnrz cezaya mr yol{sa anasrr ve şe-
raiti ciirmüniin aranımasr liiznmuııa 

mı şami.ldir. Bu cihetin tefsiri hak-
lunda Karm·a nıptedilm iştir. 

1!)9/ 2 ı 1 Bcl ecli~· c azasınclnn NL Amm Eski cilC're Yarmcaya kadar tüccar di
Ef. ye ar. Geyve ye bütün e nafr kayit surctile oturdu

ğu binamu icarrnr temin eden ticaret 
ocla~ıınm ilgasr hakkında İktısat vekilietine 
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200/ 212 Hasaıt Ef Suııg-urlu: 340 senesinde iltizam etliği karye 

a~anııdan borcu olına.dığr halde ken
disinden bu kere faiz olaı·ak 160 lira 

201/ 213 'l'aliH Ef. İstanbul: 

ist eııilmekt c olduğundan affi hakkında Ka nnn. raptcdil ınişt i ı·. 

Yunanistanda. kalan arazisine mukabil 

203/215 

206/218 

207/~1!) 

210/2~2 

211/223 

212/224 

214/22.6 

215/227 

İsmailoğlu .Ali Ef. ve ar. 
Kayseri 

Hıı·kai ~erif ikinci imaını 

Şükı·ü Ef. ve ar. htanbnl 

Lfı tfi Ef. 'l'ermc 

Bedr-etti n BeyzaJc İsmail 
Şe.rik B. İstanbul 

lüı yal nr miibndilletinden 
.tsmailoğl u Senet. ve ar. 

'!'o kat 

Abdülkadir .Arlana 

arazi verilmesi istirhamrna daiı- Dahil iye vek5Jetiııc 

1771 numaralı kanundan istifaJeleri 
ist id1aııuna dair Enciimencledir. 

Hadcınei hayı-atm kcmakiln diyanet 

bütı;esinde ipkası istirhamrna dair Kaı·ar:ı rnpt ·edilmişt i ı·. 
l~nclcc Yermiş olduğu istidasnıın ıı e-

ınıumwlc gördüğü hakkında Kanıı·a ı·.aptedilınişt ir. 
Tasfiye kanununda istihkalunııı ka-

ıuınJa bonoya raptı için tayin olunan 

3 ay miiddct dolmadan eVYel bu hap-

ta hakkında bir karar ittilınır istirha-

mrna dair - Encümenclcdil'. 
'l'okat v i lfıyctinin l;lğvedilnı cmcsi is-

tirlıamına dair D~hiliye veknletiııc 

Hazineden ınatlubu olan mebli'iğın bir-

an evvel tesviyesi hakkında Adiiye vek~letine 
Süleyman Rf. Karsanti l'ntifa kanunundan istifadC'l crinin tc-

ııahiyesi mini istirhanıma dair lktı.::ıt vcldUct i ne 

])pı· viı;;zaclc Bayram İstan- Köyleri hududuının tesbit cJ ilm es i is-

bııl ti ı-hamma dair Karara raptcdilıııiı;;tiı·. 

21Gj22 Ahmet 1\Iüfit. W'. Kaııgal Evvelcc yermiş olduğu istidnsının ne 

muamele ~ôrdüğü lınklunda Allliye vel\il.lctinc 
21i/22!J Kaymakam Lfıtfi Ef. ls- Menoınen elivarır harbinde ,·erilen bir 

21 8/~30 

2l!Jj 2Rl 

tanbul sene mahktımiyet karaı·ı hakkındaki 

evı:akmm eelp ·ve tetkikile ınalıJ;:eıne

si ni n tckra r rüyct. eel il m esi Ü.;tirhaım-

ııa. da. i e Kamrıı. nı.ptt~d i !m iş li 1'. 
'l'evfik Ef. ve :ıı· .• \.nknt'a Di.nııı et İ!:ilcı·i bütc;:csiııden kcmafis!;a

hık maaş almalan istirlınmrııa Jair 

l\lütckait birinci mül~ziın l\[alfıliyct JetecL·s iııin ycniuen te!;biti

.Aüf Ef. Anknra Ic mağduriye.ti-ııe mcydnn verilmemesi 

Karıını ı·aptcclilıııi~lİL". 

istirhaımna dair Bıı c üıneııL1edir . 

220/232 l\·[aliye talısildar l arındıın 'l'ekaüt manşlaı·ınm yeni t<'kaüt knım-

221/23:1 

müt eka it Cemal ve ar. Ça- nu ıuucibinec tatlil ve tezy itli istirlıa-

talca 

Dcrvaı·i srubık ına l müdürü 

Salih Ef. 

nııııa dnir Kanıra rapt.eclilmi~tiı·. 
] (an:ıra.hlarının verilmesi istidıamma 

dair E ncümendedi r. 
222/234 IT arı Ömeroğl ıı 1\(ııst:ı.fa ls ku ıı ettirilınclcl'i istirlıanuna da i ı

ve al'. Keskin 
Dnhiliye vekaletiııc 

224/236 .. '\.lımet Nafiz Rf. Anamor !"cra. ıneınunııı.un yaptığı sui istiııınlil. -
tı.n telkilc ve Ltılıkiki islirha.ı;nma dair Allliye vck[Lletüıe 
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22!ij237 ~fusaoğlu Mustafa Ef. Müterak.iıın tarik bedellerinin affi is-
Hasaner karyesi mulıtarı 

'22()j:l38 )t. Heı;;it E.f. Harran 

22.7/23!J Hüseyhı Ef. Antalya 

228/240 Ahmet Ef. Petürge 

tirhanıma dair Nafra eııriimeninc 
Ücretle istihdam edildiği müdeletİn 
tckaüt muamelesinde nazan dikkate 
alınmasına imldn olmadrğr takdirde 
tekrar memuriyete almmasr istirha-
mııuı. Jair Knrnra raptedilımiştiı·. 

ldarci husnsiyci vilayat memurlarnun 
tckaütlüklcrine dair kanun esnai mü-
zakeresinde Devlet hizmetlerinde ve 
hidcnıatı nıahalliyei vilfıyette memurin 
ve müstahdeıninin terfilerinin nazş.rı 

itibare alınması haklanda Eneümendcdir. 
Tckaütlüğünün biran evvel icrasile 
cüzdanının itası istirhamrna dair Karara raptedilıniştir. 

22!J/~-IJ Katlıoğlu Falu·i Ef. Mer- Domuzlardan alınan sayım resminin 
sın tenzili istirhamına dair Karara raptedilmiştiı·. 

230/ 242 lVIem()t Ef. Snfı-anbolu JVJüftü Efendinin vazifesinin suiisti-
mal ettiğindeıı şikayet D. İ. Riyıısctiııc 

231/ 243 A.vukııt Ahmet Tevfik Bf. 1'skişehir barosundan bir es'ba:br ka-
Eskişehir mmiyey.e müstenit olmayarak kaydi 

'.:l3:lj 244 İsınail Bf. Samsun 

terkin edildiğinden ica'bt ımadeletin 
ifasr istirhaırnrna dair 
•rekaüt maaşmna ilave olunan lıaı•bi 

mnumi zammı ınatlubunun verilmesi 

Karam rnptedilmiştie. 

hakkında Maliye veldl1etinc 
2:33/ 245 Abd n Ilah Ef. Eskişehir Siv- Evvel ce vermiş olduğu istidnsmm ne 

rihisar ka..zası ya verviran muamele gördüğii hakkında Maliye vekaletine 
karyesinden 

234/ 246 M. Rüştü Ef. !stanbul Bnele~ vermiş olduğu istidasmın ne 

235/ 247 

23Hj 250 

239/ 2:11 

240/ 252 

Müntehibi sani Emin Ef. 
ve ar. Kadirli 
Y ozg-atrn Kı l'ıka li Fa kılr 
ıka t·yesi ihtiyar heyeti 
Mazhar Ef. Ordu 

İnebolu belediye reisi Kfi.

muamele gördüğü hakkında Encümendedir. 

Kazalarında icrayi şakavet eden eş-

k iya çetesinin imhnsma dair Dahiliye vckfı.letinc 
Sinini sabrkaya ait yol vergisi borç-
lannın affi istirlıwmına dair Karara rnptedilmiştir. 

Tasfiye talepnamesinde mezkur olan 
pederi nin mi:rvrus medrese üzerindeki 
hukukunun ziyaa uğratılmaması hak
kında 

lneboluda orta mektep açılınıısı istir-
hıımına dair 

Da:hiliye veıkale,tiıne 

241./ 253 
. şif B. ve rüfelkasr 
Abd ürrahim Ef. Çanak- lskan ettirilmesi hakkında 

Karara raptcd il m iştit . 
Karara rapteclilmişt.ir·. 

kale 
242/ 254 Zehra H. Kır.klareJi Şehit olan zecinden kendine ve evlii-

dına maaş tahsisi istir.hamına dair M. M. vckfı.letine 

243/ 255 'Necip Ef. Fatsa İstirdat edilen dükkanının iadesi is-
tir hanuna dair Da:hiliye vcikaletiu:ıe 
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244/ 256 Saffet :il .Aiı·kaı·a . Mevkufatınm itasrna dair karar itti
hazr hakbnda 

245/ 257 Osmari Nm'i. 1.-:f. 
i~oyünderl 

Brilak Ka:ry~leti ınuhtarnım halıka km;şr d_e
"\ram eden gay!'ikanuni hareketinin 
ineıiin~ d:ıiı' 

~.J.6j2G8 M emetoğln Cc b ra il Rf. Jiliktıırte t ctrafmdan ,· eı'iien cınlal<i rı 
Srvas gasbeclildiğinden istirdadil e iadesi is-

tirharnma dair 

247/ 23!) \ıhmct Hanıdi Ef. Ankara Tasfiye kararmm refile iadei nı cmu-

Muamelesi 

Dahiliye veıhale.t:ine 

riyeti istiı,Jıanıına da i e Karara raptedilıniş1 i ı· . 

249/2Gl Aıhınet Sa.fa Ef. Edirne Tcka i.icle snkC'dildiği eihetle i ha nı iyc
siniıı itasr i. t.irhamrna dair 

2::>0/262 1\leınet .\.li Ef. eytlişehir 1'arik bedel inin i ndi ri 1 m esi, tütün zer-
iyatma müsaade edilmesi istirhanıma 

Karnra raptedilmiştiı·. 

dair Ka ra ra rapteıJ il nı iştir . 

2.11/263 Şevki Ef. Erzuum Ruslal' taı·afından gasbedilen eınnıl 

lwdel i n in vel'ilmesi istirhamma çlair Ka ı·ara raptecl ilm iş t i ı· . 

252/264 Kenan Ef. ve ar. İstanbul Hacleınci lı:ıyrat maaşatnun kemafis-
sabık Diyanct lşl eri lıi.it~esinden veri l-
mesi istirhamma dair Ka.l':ıra raptcclilmişfil'. 

253/265 Kerimoğlu Rifat Ef. 

2!14/ 266 Rüştü Ef. J staııhul 

25fi/267 
256/268 

~57/269 

~:) , / 270 

259/271 

D'urmnş Ef. Tokat 
Bucak mıhiyesi Dadero 
muhtarı Byııp Ef. ve ar. 
Siverek 

Yahaya IM. ,·e· nı·. Srvas 

Karamursal Y~ılakdcredeıı 

J [asan Ef. 
Mcdilıa H. Balıkesir 

Emlaki milliyeden almış olduğu haıı -
ııin mi.izayodeye ç:rkanlınası i~til'hanu
na dair 

Yeni tckaüt bınunu mucibiııcc tekai.it-
Iüğiiııün in:ısr istirh:ıınımı dair 
1'ckaü1 maaşr istcyor 
Si \'C' eek m ebu u ve Oda.hrşızade :rı·rab 

mut Bey oğullann ı n mczıılinıinchm şi

kayet 

'Malıklınıiyet.lcriııin affi istirlıanınıa 

da i ı· 

Kanım ııı·sa l mal mc ımıı·u hıı kkıııcla ta-
kibatı bınuniye ifası istirha'mrna daie 
Belediye intilıahatı sebebilc malıklım 
edilen Bıılıkesirlilerin affi istiı-lıanuna 

E ncümendedi ı·. 

Encüme1ıde li ı· 
M. M. vekilietine 

Encümeııdell ir 

KHı·ara r:ıptcdilmiştir. 

lVIaliye vekilletinC' 

dair Karara rapteclilnıiştir. 

260/272 Fazıl Ef. Karaköse 1771 numaralı kanundan ist.ifadeleri
ııin temini islirhanuna dair 

~61/273 

262/274 

2G3/275 

Osman Ef. Ol'lıangazi 

mahkemesi baı:ıkHtibi 

MalıkemC'ce verilen ceza ve tazminat 
kamrrnrn kaldınlması istirhanuna 
dair 

. rrvct Ef. ve a ı· . İs tan hul ] 771 numaralı kanunıJ:ı n istifadeLL•
rıııııı temini isti.rham ı na dair 

\li Naci Ef. ve ar. Ernı e- Kazalarıııın Konyadan fekki lc MPr-
na k . ·ine mptedilınesi istiı~ıanıına Llniı· 

Encüımendediı'. 

Da:hiliye veıkal eti!n 

DahiliY.e vekületin,e 
Enciimendeil ir. 

Karl\ ra rap.teJiluıişi i ı· . 
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265/277 'l'cmcl E.f. Balıkesir· 

266/27 Dnhııcttiıı P.f. Hııı ·s:ı 

67/ i9 'l'cııı l Ef. Lalıkcsir 

268/2 o 

269/281 

272/284 

AbclüLTeşitznde i\. J filmi 
Ef. ar. 
lstanhul Soıı poRta Hn 1 i ı 
Refik B. 

afetoğlu Şev ket ]~E. Sa
im.beyli 

-358-
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Taa.hhüdatmdan mütevcllit alacağı
mn taahhüdatr gayrikanuni ve mual-
lel gösterenlerden tazmini istirhanu-
na dair Kınnra nptccliluıiştil'. 

Senci sabrka maaşlarmm tesviyesi 
iç;in Evkaf bütçesine tah isat vazının 
nazarı dikkate alınması istirhamına 
dajr E. U. ınüılül'l üğ· li.u e 

Beleeliye mühendisliğine terfian Na-
fıaya nakli hakkındaki verilen vila-
yet inhasına N afıa müsteşarı esbakı: 
A ı i Rıza Bey tatafmdaıı verilmiş olan 
ga.yr.ilmııuııl cev abm taslühi hakkm-
da Karara raptcdilın i:;;tiı·. 

1771 numaralı kanundan istifaılcleı·i 
istirha.ınrna dair Maliye vckalctüıe 
İstal1!bul terkos şirketiııiıı mtıktıvelc 
ahkanıma riayet etmediğinden :bu 
şirket hakkındaki tetkika tın bir au 
evvel ik:ınaline dair Enciioıcııdcdir. 

Sayımdan ka\jrrrlmış hayvanatı ibibar 
ettiğinden ikı·ıLmiyesinin vcl'ilmcsi 
hakkında :Maliye vekalctiııc 

273/~ r.: ~l ;ı .hkeın e B:ışkDiilıizn<lc Mübadeleye tfubi eşhastan kıınmıu 

f. Nm·i Et. ve aı·. medeninin neşrinden evvel satın al-

274/287 

275/2 

Ahmet EC. ve rıt. Üdcıniş 

Köpı·illü camii imaını .t.\lı
met Hameli Ef. ve al'. Zaf
ranbolu 

dıklan meskenl erin İcra Vekilleri Ile
yetinin olbaptaki kararı vcçhile ınun
ınelei tasarrufiyesinin ilınıali lilzım 

iken ma.liyece bu muamele ifa edil-
me.mekte olduğu hakkında Encümcncledir. 
E nı vali metrukeden aldıkları emlu k 
hor\: larnu ödeyeınediklel'inden m ez
ldu· taksitlerin affi istirhamıııa dniı· 

Mü.,füden şikayet 
Karara rapted il nı iştir. 
Enci.imendedir. 

267/ 289 l~czacr Abclülvchhap Ef. E.nılDki milliye tak<ıitlerinin temdidi 
Kıl'~ehiı· 

277 j 2!JO ._:Li k di. E .E. Y ozo·n t 

279/ 292 

'281/ 294 

MusLnfa Ef:. Buı·sa 

Declooğhı l\fnst;ıfa 1~-f. Sa
inıbeyli 

]ı;ı ,kkındnki kanun - ta~tlrik edilrn.edi-
ğiı ıcl en şikayet Kamra rııptcdilmiştir. 

Yankesiciler t:Hnfmdan çalman pm·a-
sıııııı hııldunılınası istirlıaınnıa dair J\;ıra.ı·a rnpteclilmiştir. 

ı~1·vclee vermiş olduğn istidasımn ne 
ıını ıımele görelüğü hakluncla D:ılıiliy 

i:nı ihnbat.a fesat ıkarrştrrdr diyerek 
g:ıyrika ııun'i tevkif ettiren kayma-
bnı<lıın, jaııclarına lnlJınandnnrndan 

vcıkiU etin 

ve müşcnik Öıneı· Efendiden şikayet Dahiliye veıka let'irı ·e 



K:ıyit 

No. 

2c fı/295 

2R::j2% 
2R4j297 

2fl!ij 29c 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

I Lı nı cl i Ef. nnrsn 

ll yns Bf. Develi 
:1:.-:zet Bf. Biinyan 

Rnsan Ef. Sıvas 

286/ 299 Derv.iş Ef. Kayseri 

2, 7/ 300 Bııyı·am Ef. Tar. us 
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Arzulırıl hulu.srı sr 

Ar;; ;ı ı· lıo ı· <·nmm clii.vun il m i.lha he til c 
kapa ttırrlm ası esba h ın m tc nı ini isti ı·
hn.mrna dair 
hkftn ritiı·ilnıcsi hnkkrncla 
l\[iiddeiuıııuıniııin gnyrikannıı] lınrc

krtiııden şildyet 

l/71 mımaTnlr kanundım istifade et
mesi ha,kkmcla 
1771 nmnaı·alr kunındnn istifaclesi is-

JVfrın.m cl csi 

Ku ~n nı. r ıı ptl'd i 1 nı i:;;t i ı·. 
Da lı il iye vc•kJl tin 

Aclliye vekfılct.in c 

Dahiliye vcl,;llet,iııc 

I i ı·lınınrna dair Dahil iye vcktıl ciiıır.. 

1771 mınıaralr 1-:aııundmı i.tif:ade is-
t ir·hrımma clail' Dahiliye vekı1.lctiıı 

28S/ '10 t J\h nırt tzzet. Ef. Arlıııvi 'l'rı sfiyeyc ligıır('ziıı tnhi tuinlduğ·un-
gümrük meımını sabrkr 

2c9/ 303 Hasan Ef. Saiırıbeyli 

290; aw H. l•'c lınıi E.f. Yozg·at 

291/ 305 'J'cnıel Ef. Ralıkesi r 

dan iadei vı:ızi t<·si i st i rhanıma da ir K ar ara nıptr<l ilm i~t ir. 
Kaymakam janelarnın kumnııdaru ve 
Önırr Ef'. hakkında kanuni tnkilıat 
:vııpılıııa . r istirlıaımııa dair );ı lıiliy(' Ycl, fılcliııc 

D:ıvn takibinelen mencelileliğ-i ci ,!ıctlc 

C i.lnıltuı·iy"et müc1dciumnınisi .Ahmet 
Dc.v hnkkrnda takibatı kanuniyeele 
lııılunnlmasr istiı·hamma dair Karııra ı·aptedilmişl. ir. 

Müteahhitlik yapması için elıliyctıııı-
mc vel'ilıncsi istirhamrna dnir Kararn nıptedilnıiştir. 

2!l3/:307 Ahmetoğlu Kurban Ef. YC 1771 numaralı kanundan isi if'ııü cl rri 

ar. M.crsin. Tarsus · isi irlıaımııa dair Dahiliye vc•kaletin 
2D.tj308 N n ri Ef. ve ar. Bnrsa J 771 numaralı kaınıııüan isi i fatlclcı·i 

istirhamrna dı:ıir ]);ıhiliye vekalctin 
2!)5/:309 Emin Bf. Silifke ]~ el ediye ri.istmıtuıdan dolııyı lıoı·<)u 

olllıı ğn cilıl'tlc huı·cıııııın tal,sitl c öden

mesi husıısnıııı l'nıir hu.vtıl'lılnıaı;ı İ::ıliı·-

lı a nuna dair D:ıltiliyc vek5.l• tiue 
.-9G/3 10 llüsı'yiıı Jhıı i Bf. lıı cholu Harp zammı matlıılmnıııı tcsYi.v ı·si 

lıakkmda Karam r;ıp1 eılilıııi ~l ir. 
297/312 Ümer T~tıt f i Ef. İsta.ııhnl lrnı)·i YOkalet e tt iil· iııd c ıı (lol<~yı lwnu

ıı e ıı istihkahr obn vckfılct ün·ctiniıı 

itasr hakkrnda Kal'anı nıpl edilwi:;:tir. 

298/3 13 IJ ü:scyin hıı i Ef. inebolu l\fa llıl olduğundan elereec üzerine nıa-

29!!/3 14 

300/316 

301/3]7 

302/ 318 

J\ . Nazif BC. Gemlik 
IIasn n Ef. Eskişehir 

Bursa Yenişehir kazası 

Toprakocak köyü m ıılı ta rı 
YC diğer kura muhtarları 
Mersin ınübadilleri 

n ş 1 nhsis ed il mı ·,;i ist i ı· bam ı na rlair 
Terfih etti l'ilııı el eri istirlıamnıa (lair 
Tckaüt kanumınun ikinci maducsiııc 

tevfikan müddt•ti lıizm tinin tekaüt 
mrıa~rn a znnımcflilıııe i haJdnııda 
Ziı·ıı at bıınkasınrı olan borçlarmın u

zuıı l'adc ve taksitlcrl e ödcmclcı·i hak
kmda 

1771 numaralı kanunuan istifaueleri 
istirhamrna dair 

Karanı ı ·;ıl)l clli l ınişti··. 

Kal'am raph:Lli l nıişt ir. 

Enci.imcndeclir. 

Kıınmı nıpletlilıııiı;;t il'. 

Dahiliye vekaletine 



-360-

Kayit Arzuhal salıibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Mu;un ' lesi 

. 
:ıo~~/3 19 C:iritluın:a mübadillcrin- 1771 nurnanılı kanundan istifaideri 

den Nuri Ef. ve ar. Kale istirlıaımna dair Dahiliye vekfılctin·c 

:304/320 J\L Arif ve ar. 'l'uı·gutlu E·nıH\l:i milliycdt•ıı aldıkları bağ re 
arazi hakkında ·yedi maddelik istirha-

:lOö/32~ ::'lfemet Kamil Ef. 

:HJI/ 323 'r. Fikret E f. Konya 

mat Kıınırrı nıptt·tlilmiı;;tit . 

Suriye ınült ceilerincl cn bulunduğu Ye 
milli mücadeledeki lıideınatma biııaen 
i skan ettirilmesi i st irhumrııa da i ı· · 

~[cnıurin kanununun 49 uncu maddci 
ma hsusasr m ucitbinee ma ni i i til1dam 
bir ceza il c mahkum edilmediğinden 

t ekrar m emuriye te alrnmıı ·ı istirhamı

na dair 

Dalı i liye vckfıleiinc 

Dahiliye vel,fıl etiııe 

;JOR/324 Mürett-ebat ıııınııııa nkil- Müstahdemin meyamnda iken şirket-

309/325 

•) 12/328 

" 13/"31. 

l eriHalimHakkı B. ve ı-ü

fekası İst an btıl 
:M. Hasan Ef. ve ıı r. ·Me-
rsin 

Belediye reisi Ömer R. n ' 

ar. Maçka 
rz111haleı V clı bi tlısan :Ef. 

Manyas 

Yusuf Ziya Ef. İstall'bul 

çe yevmiyelil er nıeyaııma ithal edile-
rek mağdur edildikl eri hakkıııda İktısat vekfıJctine 
İskan suretile aldıkları hımed eıı ~ı-
karılmak su~·e tile mağdur edilmemc-
leri istirhanıma dair Dahiliye vcku,letinc 

Maçka jandarması hakkmda tnkihrıtı 
kanuniye ifasra dair Dahlliye veldletiııe 
Dava vekilliği yapmrısınn müsandc 
edilmesi hakkında Atlliye veldl E>tiııc 

Eşkiya takibinde mnlfı,l kalclığmdan 

1165 numaralı kanun dairei şüınuli.i -

ne it;hal edilmesi istir·hamma dair· EncLiınendcdiı-. 

315/3:33 Naciye H. Şnrk mulıa c il'l c- 1771 numaralı kanundan istifadel eri-
ri ve harikzedc:leri nıımınn nin temini hakkında 
konya 

Karııra rııptcllilınişt i ı·. 
• 

~'llı/3ö-l AlıdürTalıman };f. Ak\:a- Sultan Zülfü ç iftliğindeki imnr ettik-
dağ 

317/3 :~5 Ziya Ef. Bartın 

" 1 /336 orlu heyeti ihtiy:ıri,vcsi 

319/337 Hüsnü Ef. Artvin 

leri arazinin tapu seneeline raptnıa 

ve mezruatlarının kurumamaı::r için 
sularına vaıki celbri müdahalenin re-
fine dair Maliye vekfilctiııo 

Ayni sene zarfmda iki dafa kazanç 
ver(l'isi tarhedildiğinden şika.yet M~liye vektı.l ctine 

Emlaki milliyeden ta,ksitl e aldıklan 
arazinin mütebaki kalan taksit borç-
larıuru affi lıakkmda Kar:ıra rapt.edilnıiştir. 

Tasfiye kararmm r efi istirhaınrnıı 

dair D. Ş. Riyasetine 

H22/ 34-0 Hilmi Ef. ve ar. İst a nbul Bu Sl'nci maliye iptiüasmdan itibaren 

:123/ 3-H J\f cm('t · Bf. Gebze 

bar •m kaınınuııım kcndi l cr iıı e de tat
bikı istil'lıamma dair 

Htddmin cra y rikauuni ve keyfi mua-

E. l . ınüdüı·liiğüııc 

meliitından şikayet .Adl iy e vekiilctiııc 



Kayit 
No. 

324/342 

325/343 

Arzuhal sahibinin 
isiını ve adresi 

Osman Ef. ve rüfekası 
Zafranbolu 

Abdülvehhap B. Kırşehir 

-361-

Arzuhal hulasas.ı Muamelesi 

Maaşlarının emanete alınmak suretile 
tediyesi hakkında D. !. Riyasetine 

ı 77ı numaralı kanundan istifadeleri-
nin teminile müzayedeye çıkarılan 

bağlarının müzayedcsinin tehiri hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

326/344 Raufi Ef. ve ar . Mazgirt Memleketlerinde icrayi şekavet eden 
kesanın imhası hakkında Dahiliye vekaletine 

328/374 Demircioğlu Memet ve ar. Arazilerinin uhdei tasarrufiyelerinin 
tesciline dair Maliye vekaletine 

329/348 Belkis ve Mel&hat H. Aı.. Liselerden birine leyli meccani olarak 
dapazarı kaydettirilmeleri hakkında Karara raptedilmiştir. . 

330/349 ' Ali Ef. !stanbul Askeri ve mülki tekai.it kanununun 23 
üncü maddesine muharebatı bahriye 
nazarı dikkate alınmak suretile tesbi-
tine dair Karara raptedilmiştir. 

331/350 Topaloğlu Memet Ef. Fatsa Ünye ceza mahkemesinde aleyhinde 
cereyan eden iftira davasının baş-

ka mahkemeye naklettirilmesi hak-
kında Adliye vekaletine 

332/351 Sabri B. ve ar. !zmit Memuriyetlerinden çıkarıldıklarından 

mağduriyetlerine meydan verilmemesi-
ne dair N afra vekaletine 

333/352 Yahya Ef. ve ar. Ma.uisa Tasfiye talepnameleri hakkındaki ar- ; . 

334/353 Fatrna H. ve ar. 

zuha.l ve l1atanrn ı slahile teffiz mu-
amelelerinin icrasr hakkında 

Fırıncı Mustafa ile Kasap Nulıun tan
zim ottilderi hilafı kanun ma~bata 
hakla nda kanuni takibat yapılmasına 

Maliye vekaletine 

dair Karara raptedilmiştir . 

. 335/354 Faik Ef. !sta~bul : Vazifesinden gayrikanuni olarak çi:ka. 
nldrğından tekrar memuriyete alın-

ması hakkında Maliye vekaletine 
336/355 

338/358 

339/359 
342/362 

343/363 

-
Barutçuzade Osman Ef. ı 77ı numaralı kanundan istifadesinin 
Trwbzon temini hakkında 

Ordu hapishanesinde mev
kuf Dilaver B. 
İbrahim Ef. Acıbayarn 
·M. Kadri Ef. Mardin 

Mustafa Ef. ve ar. Mersin 

2 - I- ı931 tarihli İstİdasına zcyil 

lVIaluliyet maa;şrnrn tashihi hakkında 
lVIemuriyetten çıkarıldığından mağdu
riyetine meydan verilmemesi hakkında 

Mübadeleten terkettikleri ernlake mu-
kabil teffiz suretile tahsis olunan ha-
neden çıkarılmak suretile mağdur 

Encümendedir. 

Enci.imendedir. 

M. M. vekaletine 

Adiiye ·ve kaletine 

edildiiderine dair Dahiliye vekaletine 
344/364 lVI. Ali Ef. Manisa hapis- Mahkfuniyetlerinin affi hakkında 

hanesinde Eııcümendedir. 



KaYit 
No. 

345/365 

349/368 

Arzuhal sahibinin 
isiını ve adresi 

İmam Ali Ef. ve ar. Bur
sa 
Bahkesir mebusu lVIuzaf
fer B. 

.. 
- 362·-

Arzuhal hulasası 

Hademei hayrat maaşlarrum Maliye
ce itası hakkında 

İstikiili madalya:sile taltif edi1mesi 
haklun da 

Muamelesi 

Karara raptcdilmiştir. 

M. lVI. encümenine 
350/369 Nuri Ef. ve ar. Samsun Saımsuna lıicretle iskilm adi suretile 

iskan ettirilmişken muhacir olduklan 
ittihazile kanuni hakları tamlmamak
ta ·olduğundan icrayi adaletin ifası 

351/370 Ali Ankara 

35~/371 Hüseyin Ef. İstanbul 

353/372 Ali Rıza İzmir 

354/373 İbrahim Erdoğan Uşak 

355/374 'l'ahsin Ef .ve ar .Çorum 

356/375 Aıhnıet Ef. Oltu 

357/376 Ali Ef. Konya 

358/377 Necdet Ef. ve ar. Zon-
gulda.k 

359/378 Faruk Ef. Zongul dak 

360/879 Naci Ali Ei. ve ar. Di-
yarbekir 

361/380 İsmail E:f. Gediz 

363/383 Şükı"Üı E:E. Siirt 

hakkında Encümendedir. 

lVIaltıl olduğundan muavenet yapri-
ması hakkinıda M. M. vekaletine 
V wzifei askeriyesini ifa ettiğinden 

evvelce t~sviyeci olarak istihdam e-
dildiği Bomonti falbrikasmdaki vazi-
fesine alınması halcinnda Karara raptedilmiştir. 
Tevzi · komisyonunca üçüncü defa 
tevızi edilen meblağdan hissesinin ve-
rilırnesi il:ıakkrnda Karara raptedilmiştir. 
Temıyiz mahkemesince musaddak 
ilam mucibince matlubunun maliye-
ce verilmesi hakkında Encümendedir. 
N ahiyelerinde tapu dairelerinin ip ka-
sı llıakkmda Encümendedir. 

Belediye reisierinin okur yazar olma-
drğma dair Karın.·a raptedilmiştir. 

Teff iz suretile iskan edi ldi ği hane-
den çıkarıldığından hanesine mu ka-
bil bir ev verilmesi hakkında Dahiliye vekilietine 
Yi.iksek maden ve sanayi rnektabinin 
lağvi dalayısile tahsi lJ erini ilanal için 
Belçİkaya izaınlarr hakkmda İktısat vekilietine 
Yüksek ımıden ve sanayi mekteJ:ıinin 
lağvi dolayrsile tahsmerinin ikına~ için 

Belçikaya izamlarr hakkında İktısat vekilietine 
1771 numaralı kanundan istifadeleri-
nin temini haıkkrruda Encümendedir. 
Hacı lVIeınet, Faik ve belediye reisi 
Emin Beylerle bazı kimseler hakkın-
da1ki vaki şiıkayetlerin müfettiş tara-
fından ta!hkik edilmesi hakkında Dahiliye y;ekaletine 
Evvelce vermiş olduğ~ı istidasımn 

ne muamele g0rdıüğü hakkm<ita Karara raptedihniştir. 
364/384 Aıbdürrahman B. 

lay Ankara 
Mira- Avrupada geçirdiği tetkik seyahatr 

için dokuz günlük yevmiyesinin ve-
rilmesi hakkında Bütçe encümenine 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

365/385 M. Cevat Ef. İstanbul 

-363 -

Arzuhal hulasası 

Mah11iyet Maaşının tenz il edildiği 

Cihetle hukukunun muhafazası is-

Muamelesi 

tirhamına dair Encümendedir. 
367/387 Hanife H. Manisa Evine girilerek verg·i borcuna .muka-

bil eşyasnun haczedildiğinden şikayet Maliye vekaletine 
368/388 İsmail Ef. ve ar. Akşehir 1771 numaralı kanundan istifade etti-

rilmeleri hakkında Encümendedir. 
370/390 Hava H. Bartın Hasan Ef. tarafından zaptedilen ıtar-

lalarm iadesi hakkında Karara raptedilmiştir. 
372/392 İshaklı naJ1iyesi heyeti ih- Nalıiyelerindcki lağvedilen tapu me-

tiyariyesi muriyetinin yeniden ihdası hakkında Karara raptedilmiştir. 

373/393 Ayvacık karyesi muhtarı Devlet ştırasma gönderilmek üzere 
Ahmet Ef. Saimbeyli kaymakamlığa verdiği istidayı kayırna-

karn hrfzettiğinden şikayet Karara raptedilmiştir. 

374/394 İsmail Hakkı Ef. İzmir Gayrikanuni vazifesinden çıkarıldı
ğından tekrar vaz ifesine alınması hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

375/395 Celalettin F eyyaz Ef. İs- 1926 senesi Bvlmf bütçe kammumm 

376/ 396 
377/397 

tanbul 9 uncu maddesinin teşkilfııtı esasiye 
kanununun 9 uncu maddesinin 54 ün
cü maddesite tearuz teşkil eıtmekte 

olduğu cihetle bir maddei kanuniye 
ilc tefsir ed ilmesi hususunun t emini 
ricasına dair 

Fuat Ef. İnebolu 
Binbaşı M. Harndi Ef. 
P. 40. A. 3. T. B. K. 

İskan ettirilmesi i s tirhaınma dair 
Mevkuf kaldığı müddete ait maaşları
nın verilmesi istirlıamına dair 

1771 numaralı kanundan istifadesinin 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

378/398 

380/401 

Şükrü Adana temini hakkında Encümendedir. 

Saim Ef. ve arkadaşları Merrilekette brraktıkları malları kıy-
Samsun metinin ancak yüzde ,beş nisbetinde 

istihkak tahakkuk ettirilmekte oldu-
ğu hakkında Maliye vekaletine 

381/402 Hakkı Ef. Demirci saıbık Haksız yere · meruuriyetinden ihraç 
malmüdürü Siirt edildiğinden ya tekaüde sevkedilıne-

si ya memuriyet verilmesi hakkm-
da Karara raptedilmiştir. 

382/403 Ömer Outbaşı Malatya Tekaüt muamelesinin bir an evvel 
intacı istirhamlll'ı dair Dahiliye vekaletine 

384/405 Veli Ef. ve ar. Kemalpaşa Armutlu kooperatİf şirk~ti müdürü 
Ali Fehmi Beyin tahakkuık eden· suiis-
timalinden dolayı tecziyesi hakkmda İktısat vckaletine 

386/407 Ömer. İstanibul Kendisine tahsis edilmiş olan hane 
ufak ıbir hissei şayia ilc Madam Gal
yoniye emvali metruke müdüriyetİn-
ce satıldığrna dair Encümendedir. 



Kayit 
No. 

387/408 

388/409 

389/410 

390/411 

391/412 

Arzuhal sahibinin 
islım ve adresi 

Rifat Ef. Malatya 

İsm·ail Hasan B. Osmaniye 

Refik Mail Ef. Devlet de
miryolları miitercimi 
Saıbık ·piyade müHl.ziiiili 
Vefik Ef. 

Ranıide H. İstanbul 

- 36-4-

Arzuhal hulasasx Muamelesi 

Şurayi devletten Arzuhal encümeni
ne gönderilen evra1kı hakkında selı

keden işara cevaben Malatya defter
darlığından gayrimuhik cevap veril-
diği hakkında Encümendedir. 
Talepnamelerde muıharrer matlubat-
larma göre % 20 verilmesi icap eder-
ken yüzde on nisbetinde tenzil edildi-
ği hakkında Maliye vekaletine 

Evvelce vermiş olduğu arzuhalinin ne 
muamele gördüğü hakıkında Encümendedir. 
Bursa divam haribi örfisi kararile 
ma:lıku,m edildiği rütbesinin iadesi 
istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

Zevcinden tahsis edilen maaşm azlığr 
dolayrsile iskanmm temini istirhamı-
na dair Dahiliye vekaletine 

392/413 Musta-fa Şükrü Ef. Adana Altıncı Jwlordu ümera ve zal;>itan di-

393/414 Zeki Ef. İstanbul 

394/415 Ferhat Ef. Adana 

395/416 

397/418 

398/419 

399/420 

400/421 

401/422 

Şcmşik karyesi muhtarr 
Memet Ef. 

Binbaşı Fua.t Ef. 

Birinci miilaz:im Sami Ef. 
Ergani 

Molla Şerefoğlu Rifat Ef. 
Yozgat 

Bekir Ef. Kurkuteli 

Mahir Ef. Adana 

varu harbince ılıakkında ittihaz olu
nan ıkararın lehine ait maddelerinin 
tatbiki istirhamma dair Dahiliye vekaletine 

Büyük Erkam harbiye\ umumiye re-
isliğinin M. M. VekaJetine yazılan 

t.ezkeresile de teyit edilmiş olan mağ-
duriyetinin telafisi istirhamma dair Encümendedir. 
Arzuhal encümenince derdesti tetkik 
istidası muamelesinin biran evvel in-
tacı ve kendisine tebliği istirhamma 
dair 
Nahiyeleri tapu ımcınurluğunun lağve-

Karara raptedilmiştir. 

dilmemesi haklrrnda . Karara raptedilmiştir. 

Kanuni ve srhhi esbap olmadığı hal-
de tekaüde . sevkedilmiş olduğundan 

telMisile icrayi adalet huyurulması 

hakkında Karara raptedilmiştir. 

Mafevk amiri haysiyetini izaleye ça-
lışmakta olduklarmdan muhafazai hu-
kuku istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

8 taksitte emvali metrukeden satın 

aldığı hanenin taksit müddetinin ka-
nunu ahir mucibince on iki seneye ib-
lağrnın icap edenlere tebliği hakkında Karara rapteoi1miştir. 

Sayım ver.gisinin haddi layıkma indi-
rilmesi hakkında Bütçe encümenip.e 
Nahiyelerindelri tapu dairesinin lağ-
veqilmemesi hakkında Karara rıı.ptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

402/423 Gımi Ef. Anamur 

403/424 Ferit İhsan Ef. Yozgat 

404/425 Haşim Ef. Çorum 

405/426 Osman Ef. Bursa 

406/427 İbrahim Ef. Mur&diye 

- 365 

' Arzuhal ilmiasası 

Orman İdaresile aralarındaki münaza
alı kereste hakkında mahkemeden al-
dığı ilamm infazı hakkında 

Yunanistanda kalan ve tevarüs sure-
tile uhdesine intikal eden eml3Jk, akar 
ve araziye mukabil i:stilıkak verilmesi 

Muamelesi 

Encünıendedir. 

hakkında Maliye vekaletine 

Harp malUlü olduğu cihetle maaş tah
sisi hakkındaki müracaatma henüz ce-
vap verilmediğine dair Karara raptedilmiştir. 

Tapu memurluğundan aidatla sebke-
den müddeti hizmetinin bilfiil hide-
ımattan addedilmesi istirlıamma dair M. l\1. vekaletine 

On iki 'bin lira kiymetindeki 640 reis 
koyunları İran eşkiyası tarafından 
İran dalıiline götürülerek gasbedilen 
ve memurları tarafından taksim edil-
miş bulunan hukukunun muhafazası 
hakkında Hariciye veka.letine 

407/428 Kidemli yüzbaşı Ziya Ef. Ya tayyarecilikte ipkası v<Cya iıkra-

Anikara miye verilerek vazifesine nihayet ve-
rilmesi hakkında EncÜJ!nendedir. 

408/429 Faik Ef. Ankara Yedindeki beyannameleri ımukabili 

emlak verilmesi hakkında Maliye vekaletine 
409/430 Asiye H. Bursa Ziraat bankasınca mükerrer tahsil 

edilen meblağm iade edilmesi hak-
kında İktisat vekaletine 

410/431 Ramazan Ef. Siverek Hayvan bedellerinden alacaklı olduğu 
cihetle evrakının tasfiye koıillsyonun-
dan .bir an evvel intaç ettirilmesi lıak-
kmda Maliye vekaletine 

411/432 Ziya Ef. Karaköse Tevzi edilen arazinin istirdat edilmesi 
mağduriyetleri.ni mucip -olduğundan 
vikaye edilmeleri hakkıııda Maliye vekaJetine 

413/434 Ömer Ef. Akçaabat Tütünlerinin kaçak diye inlıisar ida
resince tutulduğundan mağduriyeti-
ne meydan verilmemesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

414/435 Seymenoğlu Ali Ef. ve ar. Düşman tarafından ihrruk ve tahrip 

415/436 

416/438 

Sürmene edilen emlaklerine mukabil emlaki 
metrwk:eden ·emlak verilmesi hakkın-
da Encümendedir. 

Ahmet Ef. Kars 

Kızılcadan Ömer O. Hü
seyin. Kemalpaşa 

Harcırahının ·bir an evvel verilmesi 
lıakkıııda 

Bir ay sonra alınacak mahsulü 3000 
lira Qlan bağları 1800 liraya borçluya 
ihale edilmekte olduğuna dair 

Encünıendedir 

Karara raptedilmiştir. 



.l{ayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

...... 366 

Arzuhal hulasası 

418/440 İbrahim Ef. ve ar. Sıvas Borçlanma kanununa tevfikan Sıvas 
tevzii arazi komisyonunca verilen ara
zinin istirdadı cihetine gidilmemesi 
hakkında 

419/441 Arpaçızade Ahmet B. ve Ağnam resminin tenzili hakkında 
ar. 

420/442 F ehmi Ef. İzmir. 21 senelik hizmetine mukabil ikramiye 

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 
Bütçe encümeniri.e 

ile talıtifi hakkında Karara raptedilmiştir. 

422/444 Baha Ef. Yozgat Y o~gat isyamnda gasbolunan em vali
ne mukabil emlaki metrukeden bir ha
ne verilmesi hakkında 

423/445 

425/447 
427/448 

lVI. Sait Ef. İstanbul İstanbul ikinci ticaret dairesinin 
26/1345 numaralı Hamım icraen ten
fiz edeceği sırada vaki olan ıtehirin 

A vni Ali Ef. İznik 
Alioğlu Hüseyin Ef. An-

- mağduriyetini mucip olduğuna dair 
Müfettiş gönderilmesi istirhamına dair 
.Ajkköprü civarındaki barakalarımn be
lediyece yıktmlmaması istirhamına kara 
dair 

428/449 M. Nuri Ef. İstanbul: Heyeti mahsusa kararile hidematı 
Devletten çrkarılmış "t!ulunduğundan 

husus! müessese ve şirketlerde iş ver-

Dahiliye vekaletine 

Karara raptedilıniştir. 

Adiiye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

ımediklerine dair · Karara raptedi1miştir. 
429/450 lıfaıhkUmlar narnma Ömer MahkUnıiyetlerinin a:f:fi istirhamına 

Ef. Gönen dair Karara raptedilıniştir. 

430/451 Hulüsi Ef. İstanbul Hakim Mckki Bey .aleyhinde açtığı 
mütekabil davayı Adliye vekaletinin 
vazifedar mahkemelere vermediği hak-
kında Adiiye vekaletine 

431/452 Rerael kardaşyan Ef. İs- Evvelce vermiş olduğu istidasnun ne 
tanbul muamele gördüğü hakkında Karara raptedilmiştir. 

432/453 İbrahim Ef. Kemaliye Evvelce vermiş olduğ'..l istidasımn ne 
muamele gördüğü hrkkında Karara raptedilmiştir. 

433/454 lJutfi Ef. İstaııbnl Menemen örfi divanı lıarbince veri-
len bir sene ağır hapis cezasnun iadei 
1nuhakeme suretile tekrar rüyet edil-
mesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

434/ 455 H . Fehmi Ef. ve ar. Gazi 1771 numaralı kanundan istifadeleri-
Antep nin temini hakkında Dahiliye vekaletine 

435/ 456 Gemlik ziraat odası reisi Köylerinde çıkan alçı taşlarının İstan-
Mustafa B. ve ar. bul çimento fabrikaları tarafından sa-

tın alınmasının temini ile ocaklarımn 
kapatılmasına mahal verilmemesi hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

436/457 Emine H. Uzunköprü İskan suretile verilip bilahare başka-
larına tevzi edilen amlak ve arazinin 
iadesi hakkında Dahiliye vekaletine 



Kayit 
No. 

437/4G8 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ahmet Taeettin B. Güm
rükçüzade. Istanbul 
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Arzuhal h ulasası 

Sigortacılık tct.kik heyetini bilalıakkı 
huzur tuccar aza olar-ak tayiııiııi. veya 
sigorta tarifesinin meccaneu veya bi-
labedel tetlökatınm kendisi tarafın-

Muamelesi 

dan yapılması hal~kında İktısat vekaletine 
438/459 lVIiisli m Ef. ve ar. Kay- 1771 numaralı kanundan istifadel eri-

439/460 
440/461 
441/462 

442/463 

443/464 

seri 
Memct Ef. ve ar. Konya 
Lozafer H. S::ımsun 
Memct 1Ef. Elaziz 

J?ozüyüklü Mcmct Ef. ve 
ar. Bilecik 
Hüseyin Ef. Antalya 

nin temini hakkında 
İsldn ettirilmesi istirhamına dair 
1\Iülklcrinin iadesi istirhamına dair 
Mazuliyet ınaaşr ,tahsis muamelesinin 
yapılması hakkında 

1\Iahkumiyctlerinin affi haklanda 

Meclisi umumi ve enciiımeni vi layet 
daimi azalrklarındaıı hizmetinin ııaza
rr itibare alınarak tekaüt olmak keyfi
yetinin temini hakkında 

444/465 A. Gevdet Ef. ve ar. Iz- Muhasebei .umumiye memurlarımn te-
mir kaütlükler:ine dair kanunun biran ev-

Dahiliye vekfLletjne 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

M. M. veka1eti.ne 
Adiiye vekaletine 

Maliye vekaletine 

vel kabulü hakkında Dahiliye vekaletine 

447/468 Niyazi Ef. ve ar. Bafra 

448/469 

449/470 
450/471 

451/472 

452/473 

454/477 

455/478 

456/479 

457/480 

458/481 

Memet Ef. Uşak 

Zülfü Ef. ve ar. Ordu 
Mustafa V asfi Ef. İstan
köy 

Ferit Ef. Aydm 

M. Rasim Ef. ve ar. İstan
bul. Ziraat bankası ıne

muı·ları 

Şaban Ef. Gazi Antep 

Babuşlu Mustafa Ef. ve 
ar. Kemalpaşa 

Nedim Ef. ve ar. D1yar.be
kir 

Salih Ef. Yozgat 

Yusuf Ef. ve ar. İzmir 

1771 numaralı kanundan istifadeleri
nin temini ıhakkmda 

. Ruhsatı resmiye ile işlediği alçı made
ninin daha fenni işletilebilmesi için 
bir miJktar ruvans verilmesi haklanda 
İskan ettirilmesi haıkkında 
Müddeti hizmeti 25 seneyi mütecaıviz 
bulunduğundan tekaüt muamelesinin 
icrası hakkında 

Düşman tarafmdoo yakılan ve yıkı
lan evlerine mukabil ev ıverilmesi 
ha'kkında 

Ziraat bankası' rmerııtU'larrua verilecek 
olan 10 senelik istihkakla'l·mdan ka
zanç vergisi kesil.ı:ıı:ı.emesi hakkmda 
1441 numaralı af kanunu mucibince 
taıhliyesi ha;kkında 

İcra ve iflas k3!11ununa borçtan dolayı 
hapsin iadesine dair bir maıdde ila ve 
edilmesi hakkında 
Ziraat bankasına olan borçlarının bir 
kaç sene zarfmıda taksitle tediye edil
mesi hakkında 
Şehit ,olan ped.erinden tahsis edilen 
maaşın verilmesi hakkında 
Talep edilen tarik :bedeli naktisi hak
kında bir karar ittihazi hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Karar-a raptedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

Dahiliye vekaletine 

M. M .. vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

459/482 Emvali metruke horçlula- Emvali anetrukeye olan taksit 'borçla-
rı narnma eczacı Abdülveh- rının bir sene tecili hakkında Maliye vekaletine 
hap B. kardeşi. Kırşehir 

460/483. M. Ali Ef. İzmir 1771 numaralı kanundan istifadeleri-

461/485 Kars vilayeti saıbık mü
htmdisi Ağaıbey Ef. 

nin temini hakkında Dahiliye vekaletine 
Tasfiye kara·rının refile tekrar vezife-
ye alınması hakkında Karara raptedilmiştir. 

462/486 Osman Ef. Bursa Hazineye olan aşar •borcundan dolayı 
ahzedilen meblağm affi ile iadesi hak-
kında Maliye vekaletine 

463/487 Ömer Fevzi Ef. İstanbul Gümrük resmi vererek evvelce nak
lettiği halılarını Londradan tekrar ge
tirildiği cihetle tekrar gümrük resmi 
talep edildiğinden şikayet Encümendedir 

464/488 N om am. Ef. Bayburt Ecdadından teselsülen intikal eden de-
ğirmenin ·emvali metruke narnma it-
hal edilmemesi hakkında Maliye .. vekaletine 

465/489 Memet Ef. Fatsa Ü nye ceza mahlkemesince hakkında 

466/490 

469/493 

verilen kararın eelbile tetkiki hakkm-
da Adiiye vekaletine 

Piri.ştineli Ayet Ef. ve ar. Maydosta iskan ettirilmeleri hakkm-
Maydos da 

Hüseyin Turgut Ef. Zon- Huıkuku memnuasının iadesine dair 
gui.dak 

Dahiliye encümenine 

Karara raptedilmiştir. 

472/496 Müırnin Ef. Ereğli. KoQn- 1771 numaralı kanundan istifade etti-

473/497 

474/498 

475/499 

476/500 

477/ 501 
478/502 

479/503 

480/504 

481/505 

ya 

Zekiye H. ve evlatları: İs
tanbul 

Mustafa Ef. Bursa 

Rukiye H. Drama 

Adem Ef. ve ar. Kayseri_ 

Yunus· Ef. Elaziz 
Coşkun Ef. Amasya 

Gani Ef. Anamur 

İhsan Ef. Mardin 

Mustafa Ef. Tekirdağ 

rilmelerine dair Dahiliye velkaletine 

Mübadeleye tabi olup ll 600 liralık 
Uuymetin 26 252 liraya ibiağına ve 
dosyalarındarı, zayi .olan bazı vesaikin 

.buldurulması Jiakıkmda EncümendOOir. 
' Kendilerine verilen arsa üzerine yap-

tırdıkları dükkana iskanca kız ıkar-
deşlerinin de hissedar .ettirilmesi hak

lkmıda 

Türkiyeye gelmelerine müsaade edil-
mesi hakkında Dahiliye veıkaletiıne 
Aşar borçlarının sureti mahsubuna 
dair Maliye vekaletine 

Harcırah.tnuı itası hakkında Adiiye vekaletine 
1771 numaralı kanundan istifade etti-
rilmesi hakkında 
Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında 
Evvelce vermiş olduğu istidasrrun n·e 
muamele gördüğü hakkında 
Açık maaşlarının itası hakkında 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 
Karara raptedilıniştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

482/506 Tevfik Ef. Bor 

483/507 Yaşar Ef. Keşan 

484/508 Halil Ef. !stanbul 

485/509 Mustafa Ef. Sandıklı 

486/510 Suzi- Ef. Sıvas 

487/511 İbrahim Ef. ve ar. Söke 

489/514 Mahir Ef. Tokat 

-369-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Evvelce vermiş olduğu istidasına rap-
tedilmek üzere dört adet vesaik Karara raptedilmiştir. 
Evvelce veıwş olduğu İstİdasının ne 
muamele gördüğü hakkında Encünıendedir. 

Evvelce vermiş olduğu İstİdasının ne 
muamele •gördüğü hakkında Encümendedir. 
Hazineden alacağının nakten ita edil-
mesi istirhamına dair Encümendedir. 
2738 kuruş tekaüdiyesinin hiZillletleri-
ne omukabil iki kat hesap edilmesi hak-
lunda M. M. vekaJetine 
1771 nurnaralı kanundan istifadeleri-
nin temini hakkında Karara raptedilmiştir. 

Teadül kanununa nazaran derece far-
krum itası hakkında Encümendedir. 

490/515 İsınail Ef. ve ar. Samsun 1771 numaralı kanundan istifadeleri-
nin temini hakkında Karara raptedilmiştir. 

491/516 Rıza Ef. Sıvas Münasip bir memuriyete tayini ha-
landa Adiiye vekaletine 

492/517 Sait Ef. Gereze Tütün inhisar idaresince tarhedilen 
cezayİ naktinin affi haklanda Dahiliye vekaletine 

493/518 Huı·şit Ef. Kırkağaç !skan edildiği haneden çıkarılmak su-
retile mağdur edildiği hakkında Encümendedir. 

494/519 Mustafaoğlu Hıdır Ef. J andarınalar tarafından b ila tetkik 
EHiziz kaçak olarak yazılan ağnam resminin 

hilafı hakikat olduğundan tashihi ci-
hetine gidilmesine dair Maliye veka1etine 

495/520 Nuri Ef. !stanbul Evvelce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında Encümendedir. 

496/521 Harnit Ef. Midyat Hududu milli baricine çıkarılmaması 
istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 

497/523 Memet Mustafa ve ar. Odabaşı ve a;mcazadeleri Hıdıroğulla-

Siverek rının yaptıkları cinayetlerden dolayı 
kanuni takibat yapılması hakkında Encüm.endedir. 

498/524 Recep Ef. Keşan 1771 nurnaralı kanundan istifade et-
tirilıneleri istirhamrna dair Karara raptedilmiştir. 

499/525 Hüseyin Ef. Keşan 1771 numaralı kanunun balışettiği 

müddet zarfmda İskan muamelesinin 
ibiran evvel yapılması istirhannna dair Dahiliye veka1etine 

500/526 Hasan Ef. Keşan 1771 numaralı kanunun iskan hakkm
da tayin edilen müddeti lıuh1l ettiğin-
den iskan muamelelerinin biran evvel 
yapılması hakkında Karara raptedilmiştir. 

502/528 Osman Ef. ve ar. Sıvas Borçlanma kanunu mucibince arazi 
tevziine heyeti idarece mani olunduğu 
haklanda Dahiliye vekaletine 

503/529 Ahmet Ef. Muğla Mahkfımiyetinin affi istirhamrna dair Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal huHlsası Muamelesi 

505/531 Ahmet Fahri Ef. Adapa- lVIüterakim maaş ve ikramiyesinin ita-
zarr sr haklanda Karara raptedilmiştir. 

506/532 Döşemecizade M. Reşit Ef. Evvelce vermiş olduğu istidasrnrn ne 
İstanbul muamele gördüğü haklanda Encümendedir. 

509/534 Emin Ef. Kastamonu Sefeı,berlik esnasında Milli Müdafaa 

510/536 

511/537 

Halim Ef. ve ar. İstanbul 
bul 
Rüştü Ef. Soma hapisane
sinde 

ya ver.diği eşya bedelinin tesviyesi 
haklanda M. M. vekaletine 
Liman şirketi tarafından kemafissaıbık 
aylrkla istihdam edilmeleri haklanda İktısat vekaletine 
Mankumiyetinin affi hakkında Encümendedir. 

512/538 Kozan ahalisinden Dede- Memleketleri civarında icrayi şeka-
zade Memet Ef ve ar. vet edenlerin imhası hakkında Karara raptedilmiştir. 

513/539 

514/540 

515/541 

516/542 

517/543 

Mütekaidin mutemedi Ha
cr Rr-za Ef. İbra~i 
Y. Ziya Ef. İstanbul 

Üskübi ımuhtarı Deli Mu
toğlu Abm-et Ef. ve ar. 
Düz ce 
Hasan Ef. Urfa 

Cemil·e H. İstanbul 

Müterakim maaşlarının bir an evvel 
tesviyesi ha;kkında Maliye vekaletine 
Tekaıüde sevkedi1meyerek binbaşılık-
la isÜhdam edilmesi hakkında Encümendedir. 
Üskriibi ve mülhakatr köylerin lağve-
dilmiş olan inhisar memurluğanun ip-
kası hakkmda Maliye vekilietine 
Evkaf idaresince vakrflarma vaki 
gayrikanuni müdahalenin meni hak-
kında E. U. müdürlüğüne 
Hududu milli baricine çrkarrlan zev-
cinin gelmesine müsaade edilmesi 
h aikkmda 

519/545 Durmuş Ef. Ankara ha- Malhkumiyetlerinin affi hakkında 
pishanesinde 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

520/546 Hacı Aıtıf Ef. Ankara ha- Meneınen divam harbinee mahkUm 
pisbanesinde edilen oğlunun malıkumiyetinin affi 

hakkında . , Karara raptedilmiştir. 

521/547 Rifat Ef. Palo İki amcası •Oğlunu ve diğer ahabala-
rım ·katledenlerle m~evvikinin der-
desti hakkında Dahiliye vekaletine 

522/548 Develi C .H. F. R. Yaşar Kazalarında orta mektep açılması 

B. ve ar. hakkında Maarif veka1etine 
523/549 Halil Ef. Bayburt hdei memuriyeti veywhut evrakları

nın mehruk.imi nizamiyeye tevdii hak-
kında Encümendedir. 

524/550 M. Arif Ef. Gazi Antep Evvelce vermiş olduğu İstİdasının ne 
muamele göl'düğü hakkında Maliye vekilietine 

526/552 M. Şevket Ef. Ankara Verilen kararnı refile iadei meınuri-
yeti hakkında M. M. ve.kiiletine 

527/ 553 M ahir Ef. stanbul Fazla olan !kazanç vergisinin iadesi ~ 

hak,landa lVIaliye vekilietine 
528/ 554 Mustafa Ef. Vezirköprü Arazisine tarhedilen vergisinin haddi 

layiknıa tenzili haklanda Maliye vekilietine 



Kayit 
No. 

529/555 

530/556 

531/557 

532/558 

533/559 

534/560 

535j.S6ı 

536/564 

537/565 

538/566 

539/567 

541/568 

542/56.9 

544/572 

545/573 

546)5~4 

547/575 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Hüseyin Avni Ef. ve ar. 
Bafra 
A. Nedim Ef. Erzuruım 

Fatm-a H. ve ar. Kayseri 

Aliçele!biıoğlu Alım-et Ef. 
!ne bolu 

Şemsettin Ef. Keşan 

Faik Ef. Eekirdağ 

Niyazi Ef .ve ar. Çeşme 

Ali Ef. Bursa 

N ecip Ef. v·e ar. Kütahya 

M. Kıemal Ef. İstanibul 

Etem Ef. Gemlik 

Memet Ef. 8. K. o. İs. 
Yzb. 

A. Akif Ef. ve ar. İstan-
bul müskirat .inhisarı me-
.m urlarından 

N azmi Ef. !stanbul 

Abdülkerim Ef. Akhisar 

Erz.urumlu Rifatoğlu V,eh
bi Malatya 
Eswt Harndi Ef. Çankırı 

3it 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

ı 77ı numaralı kanundan istifadel eri~ 
nin temini hakkında Karara raptedilmiştir. 

Pıolislikten tevkini kaydi hakkında 
vıerilen kararın refine ve hukukunun 
muhafazasına dair Karara raptedilmiştir. 

ı 77ı numaralı ıkanundan istifadeleri-
nin temini hakkında Da·hiliye veıkaletİlnıe 
Harpte malUl "Olduğundan derece üze-
rinden t-ekaüt nıaa~I tahsis edilmesi 
hakkında Karara raptedilmiştir. 

Avukatlıktan menedilmemesi hakkın-
da Encümendedir 
1771 . numaralı kanundan istifade ~et-

tirilmesi hwkk:mda 
1 77ı numaralı Iranundan istifadeleri
nin :temini hakkında 
!skan ettirilmesi v.e emsaline ülan lu
tüfıtan kendisinin de istifade ettiril-

Da;hiliye veıka.let:iırue 

Karara raptedilmiştir. 

mesi haıkkında Da;hiliye v'eıkalet.iıne 

Tütün cezayi naktisine mahkum ol
duklarından af ve tecil edilmeleri 
hakkında Maliye ve'kaletine 

yeni tekaüt kanunu mucrbince maaş 
tahsisi hakkında Karara l"aptedilıniştir. 

Memur .olduğundan oğlunun Bursa li-
sesine meccanen yerleştirilmesi lımk-
kında Karara raptedilmiştir. 
Siciilen tekaiide sevkedildiğinden hu-
\kukunun vikayesine dair. ' Jrarara raptedilmiştir. 

Haklarında diğer inhisar memurla-
rrna tatbik edil-en ınınamelenin tat-
bik edilmesi veya ikramiye verilmesi 
hakkında Mal~ye vekaleıti-ne 

şebbüs edildiği hakkında 

Evvelce vermiş olduğu 165/5054 nu-
mar,alı arzuhalinin ne muamele gör
düğü hakkında 

İskanına tahsis edilen emiakin tapu
sunun verilmesi haklanda 

Sulh hukuk biikimi hakkında şikayet 

Tasfiye kararının refile iadei memuri
yetine dair 

Encfunendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

548/576 Hacı Kuzu Ef. ve ar. Terme Mazbatası muhteviyatnını al tm ra
yici üzerinden Hazinece tesviye edil-
mesine dair Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

549/577 İbrahim Ef. Ordu 

550/578 Yusuf Ef. Onbaşı Ordu 

55ıj579 Necmettin Ef. ve ar. 
Konya 

552/580 Fuat Ef. Talas 

372 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

İskan suretile verilip istirdat edilen 
bahçe ve tarlasmın iadesine dair Dahiliye vekaletine 
İskan suretile verilip istirdat edilen 
bahçesinin iadesi hakkında Dahiliye vekaletine 
Ziraat bankasma olan borçlarının ey-
lul nihayetine kadar tecili hakkında tktısat vekaletine 
İstiklal muharebesinde ana vatandan 
firar eden Memet Efendinin belediye 
reisliğinde istihdam olunmamasrna 
dair Dahiliye vekaletine 

553/58ı Kazım Ef. ve ar. Gazi ı 77ı numaralı kanundan istifadelerine 
Ain.tep dair Dahiliye vekaJetine 

554/582 Osman Nuri Ef. İzmit İskan edilmediğinden ve 28 senelik ha
yatı memuriyetine mukabil on beş 
günlük ibir yevmiye ile memuriyetten 

560/589 

561/590 

562/591 

563/ 592 

564/593 

565/594 

567/ 596 

568/597 

560/ 598 

570/ 599 

571/600 

573/ 602 
574/603 

Hasibe H. Bursa 

Halil Ef. V·e ar. Sa'lllBun 

İbrahim Ef. Kayseri 

Memet Reşit Ef. Urfa 

Aıhmet Çavuş. Çeş.me 

Rıvgıp Ef. İstanbul 

Tahir Usta. Beşiktaş 

Hasan Ef. Ezine 

Ahmet Ef. Arapkir 

Vehbi Ef. Gediz 

Nahide H. ve ar. Kırklar
eli 

Rahmi R K<ınya 

Ali Rıza Ef. İsparta 

çıkarıldığından şikayet Karara raptedilmiştir. 

Şehit olan kocasında tahsis olunan 
maaşın itasma dair Encümendedir. 
ı nı numaralı kanundan istifadeleri-
nin teminine dair Karara raptedilmiştir. 

İskanma tahsis ıkılınan hanenin uhde-
sinde ipkasile yeniden bir dükkanm 
itası hakkında En0ümendedir. 
İ'brahimiye vakfma .evkafç.a gayri-
kanuni müdahalenin menine dair E. U. M. 
1771 numaralı kanundan istifadeleri-
nin teminine dair D~hiliye veıka.Ie.tiıne 
Kadro harici çıkarılması mağduriye-
tini mucip olduğundan tekrar vazife-
ye alınmasına dair Karara raptedilmiştir. 

Dökkaruna tarhedilen verginin haddi 
itidale ircaile tenzili hakıkında Encümendcdir. 
Tekaüt maaşmın :bir an evvel tahsis 
edilmesi istirhamrna dair Karara raptedilmiştir. 

·Taksitle ödenmek üzere miktarı kafi 
arazi teffizi istirhamına dair Maarif vekaletine 
Başmuallimliğinin refi hakkındaki 

karar mağduriyetini mucip olduğun-
dan keyfiyetin tahkiki için bir müfet-
tiş izam edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

P.ederinin vefatı dolayısile kendileri-
ne tahsis edilen eytam maaşının tez
yidi istirhamına dair 

İskan ettirilmesi istirhamma dair 
1771 numaralı kanundan istifade .etti-
rilmesi istirham.Lna dair 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye veıka.Ietiaıe 

Dahiliye veıkaletiaıe 
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576/ ·605 Memet Rasim B. Göztepe Veraset kanununun neşrinden evvel 
!starrbul vefat eden ablalarından intikal eden 

erolakin itnikalinde veraset kanunu
nun nazarr itihara alınmaması hak-

577/606 Cevdet Ef. Ankara 

578/607 Ahmet Ef. Urfa 

579/608 Ahmet Ef. Ödemiş . 

580/609 Satılınış Ef. Bilecik 

582/611 Be1kis ve Melahat H. Ada-
pazarı 

583/612 Ahmet Ef. Kemalpaşa 

584/613 Ali Ef. Ankara 

585/614 Asaf Ef. Ankara 

586/615 Hüseyin Ef. ve ar. Mar-
maris 

587/616 Bekir Sıtkı B. Kütahya 

588/617 İhsan Musa Ef. Mardin 

589/618 Abibas B. Sarıkamış 

kında Maliye vekil.letine 
Haklanda verilen kararın encümence 
tetkiki neticesine kadar tehir ettiril-
mesi istirhamına dair Karara raptedilmiştiı·. 

Mütevellisi bulunduğu Doğancı vakfı 
na evkafça 'vaki müdahalenin meni is-
tirlıamına dair E. U. müdürlüğüne 
Aleyhinde verilen kararda hatayi adli 
ibulunduğ.u cihetle Adliye En. tetkik 
edilerek masımİyetinin tahakkuk ve 
mahkfuniyetinin refi haklanda Adliye vekaletine 
Ağnam tadadı esnasında zuhul eseri 
olarak dahili defter edilmiyen hayva-
natın dahili defter edilmesi için müra-
caat edildiğinden nazarı itibare alın-, 
mıyarak muamelei ıkanuniyeye teves-
sül edileceği hakkında Encümendedir. 

Hidematı vataniye tertibinden almak-
ta olduklan maaşlarının tezyidi veya 
Çamlıça orta mektebine meccanen ka-
bul ettirilmesi istirhamına dair Karara raptedilmiştir. 
Faizci Nazım Fazıl Beyin borcundan 
:mütevellit aldığı yüksek faizden şika-, 
yet Eneümendedir. 

Sigorta sandığındaki parasrnm veril-
mediği! hakkında Encümendedir. 
Heyeti sılılıiye raporile fabrikadan 
çıkarıldığından hizmetine mukabil bir 
miktar ikramiye verilmesi hakkında Encümendedir. 
Jandarma kumandannun yaptığı gay-
rikanuni mıuameHl.ttan şikayet Dahiliye vekaletine 

Esbak evkaf :müdürü. tarafından gay-
rikanuni olarak müzayedeye çıkarı-

lan vakıflar hakkındaki ihalatrn feshi 
haklanda E. U. müdürlüğüne 
Başmemurluktan iskatla Mardine 
tah!vili suretile •gasibedi'lmiş olan Gıu-
kukunun istirdadı istirhamına dair Maliye vekaletine 
Kalbul edilen istifası gayrikanuni ol-
duğundan yeniden vaızif.eye alınması 
istiıihamına dair Encümendedir . 

• 
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590/619 Muı'htar Memet B. Geli'bo- Mahsulleri hasara uğradığından bu 
lu !>ene için tekalifi düyununun tecili 

istirhamma dair Encümendedir. 
591/260 Hasan Ef. ve ar. Onar seneliık maaşlarrom verilmesi 

istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

592/621 Nazım Ef. ve ar. Kilis 1771 numaralı kanundan istifade et-
. tirilm€leri hakkında Dahiliye veka.letine 

593/622 İlyasoğlu Halil Ef. Kes--~ Posta müdürü 1bralliın Beyin suiisti-

594/623 

595/624 

596/625 

597/616 

598/627 

599/628 

600/629 

601/630 

602/631 

603/632 

604/633 
605/634 

606/635 

607/636 

608/638 

kin mali hakkında Pahlliye vekaletine 
Memet Ef. ve ar. Trabzon 

Ramazan Ef. Si v.erek 

Hasan Ef. Amasya 

Cavit Ef. Binibaşı Akdağ 
madeni 

Fatına Zelıra H. Giresun 

Sadrk Ef. İstanibul 

Taıhir Ef. Eskişehir 

Muallimlir birliği re ısı 
Ragıp B. Bayramıç 

Cemil Ef. Fatsa 

Zelıra H. Traıbzon 

Salim Ef. Trabzon 

Mcmet Ef. Giresun 

Harnit Ef. Midyat 

' 
Mihailidi Ef. İstanbul 

Maıhkumi'yetl erinin affi istirhamma 
dair Karara raptedilmiştir. 

Usat tarafından itla:f edilen hayv:a-
nat bedelinin bir an evvel v~rHmesi 
isitrhaınına dair Encümendedir. 
!skan suretile bir !hane verilmesi is-
tirhaınına dair 
Malili olduğundan derece üzerinden 
tekaüt maaşı tahsis edilmesi istirha
mma dair 
Hukuku tasarru:fiyesiııe vaki müda-
halenin meni ve ibir tapu müfettişi 
izamm.a dair 
B. M. Meclisinin verdiği ceva.zı istih-
dam kararının Ali karar heyetince 
bozulamayacağı hakkında 

Ba11oya ik:aydinin temini istirhamı 

hakkında 

1683 nuımaralr kanundan hariç bıra
kılması mağduriyetlerini mucip ol
duğundan alıh-en Meclisi Aliye gelen 
tekaüt kanununun ıbn içtima senesin
de intacı istirhamma dair 
Dava vekilliği yapması için muktazi 
runsatnamenin verilmesi hakkında 
Düşman tarafından vaki zarar ve zi
yanm rt€sbitile beçlelinin itası hak
kında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

1771 numaralı kanundan istifade etti
rilmesi haklunda 
Hapisanede perişan kaldığından şika
yet 

EYvelce verdiği istidasrmn ne muame
le gördiiğü hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
!' i . 

Karara raptedilmiştir. 

Encümended.ir. 

\ 

Kar.m-a raptedilmiştir. 
Konya küçük köy kar- Snlama ücretinin arazisi sulananlıtr-

yesi ihtiyar heyeti dan alınması hakkında Dahiliye vekaletine 
• 
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609/639 Emine H. Ankara Tapulu hanesinin başkasına verildi
ğinden Tok~t asliye mahkemesindeki 

610/640 

611/641 
612/642 

613/643 

614/644 

615/645 

616/646 

617/647 
618/648 
619/649 

620/650 
621/651 

622/652 

623/653 

624/654 

625/655 

626/657 

627/658 

evrakının eelbile tetkiki haklunda Karara raptedilmiştir. 
Erciş muhacirlerinden Fet- 1771 numaralr kanundan istifadeleri-
lıullalı Şakir Ef. ve ar. nin temini hakkında Encümendedir. 
Abdullah Ef. Adana Mahh.-luniyetinin affi haklanda Karara raptedilmiştir. 

Pulat Ef. ve ar. Bayburt Emvali metrukeden arazi verilmesi 

Asım Ef. Sinop 

Artvin Ardonuç nahiyesi 
köyleri muhtarları 
Fatma H. Kayseri 

Güveçli köyü muhtarı Mu
rat Ef. v-e ar. 
Mustafa Ef. Avanos 
Şükrü Ef. ve ar. Keller 
Muhiddin Ef. Kırşehir 

Raşit Ef. Tekirdağ 
Akkaş Ef. Kilis 

Konya Küçük köy ahalisi 
narnma ınuhtar Hasan Ef. 
ve ar. 

Hulusİ Ei. İstanbnl 

İbrahim H esabi Ef. A vu
kat. İstanbul 

Aibbas Elkatip Ef. İstan

bul 

Mahmut Ef. Adana 

Resul Ef. ve ar. 

haklanda Dahiliye vekaletine 
Şişli tatbikatı baytariye melctebinden 
diplomalı olduğu ·cihetle baytar mua
vini olarak istihdamr hakkında 
Evvelce verdiği arzuhalinin ne mua
mele görelüğü hakkında 
Zevcinden muhassas olup katedilen 
maaşının yeniden tahsisi ihaklunda 
Emlak ve arazi veri lmesi haklanda 

r -· -- .. 

İkramiye verilmesi hakkında 
Arazi verilmesi hakkında 
Tekaüt maaşmdan tevkifat yapılma

ması hakimıda 

Malıkumiyetinin affi hwkkında 
Zaıbrt ve imha edi l eıı emvalinin tazmi
ni hakkında 

Konya sulama i da resince arazileri su-
lanmadrğı halele i.icr·et talep edi lmesi 
mağduriyetl erini mucip olduğu hak-

Kar.ara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 
Dahiliye vekaletine 

Karara rapted.i1miştir 

Dahiliye ve'kaletine 

Encümeudedi~: 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

landa Dahiliye vekaletine 
Evvclce verdiği İstİdasının ne mua-
mele gördüğü Jıaklunda Adiiye veldtletine 
lV[ cd yu n Qlllnnan An davailioğullarına 
karşı şahsr salis olarak borçlu olan 
Hazinenin kesbi katiyet eden ilam 
hükmünün İcrasına dair Karara raptedilmiştir. 
Orozdiba-k şirketi ve temsil ettiği fes 
smdHmsınrn senelerden beri siyasi ik-
tısadi adi ve kontrabaudacılık cürüm-
lerini irtikap etımek için hafi bir ko-
mite teşkil ettiiderinden şikayet Karara raptedilmiştir. 
Muhtacı muavenet olduğundan kazanç 
veııgisinden affi hakluncia Encümendedir. 
1771 nuınaralr kanundan istifadeleri-
nin temini hakkında Encümendedir. 

628/659 Hafız O. Hüseyin Ef. ve Mahkfımiyetlerinin affi hakluncia Maliye vekaletine 
ar. Tokat 

629/660 Kitapçızade Şakir Ef. Er- Çeşme ve Erzuruın icralarınrn yolsuz 
zuruın muamele yaptıklarmdan şikayet Adiiye vekaletine 
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630/661 Hüseyin Ef. Srvas 
631/662 Hasan Ef. ve ar. Manisa 

632/663 Avcı Ömer Ef. Cebelibe-
reket 

633/664 M. Emin Ef. Gebze 
634/665 M. Anastasyadis Ef. ve ar. 

İmroz 

635/ 666 Mernet Ef. Eskişehir 

636/ 667 H. Avni Ef. Antalya 
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! skan ettirilmesi hakkında 
Eırnlaki milliyeden taksitle aldıkları 

bağları yeniden kıyınet takdirile tak-

Muamelesi 

Dahiliye vekaletine 

sitlerinin temdidi hakkında Karara raptedilmiştir. 
Hukuku memnuasmm iadesi hakkında Encürnendedir. 

Gebze hukuk hfi:kiıninden şikayet Adliye vekaletine 
1123 numaralı !kanunun zikrettiği 

müddetin terndidile mağduriyetlerine 
meydan verilmemesi hakkında Encümendedir. 
6 - IV - 1931 tarihli istidasmm Adli-
ye vekaletinden soruLması hrukkmda Encümendedir. 
!darei hususiyei vilayat mernurin ve 
müstahdernininin tekaütlüklerine mü-
teallik kanunun :bu içtima senesinde 
Meclisi Alide tetkikile mevkii meri-
yete konması hakıkında Encümendedir. 

637/ 668 Eczacı Avni Ef. · ve ar. 1771 numaralı kanundan istifadeleri-
Küçük!kuyu nin temini hakkında Dahiliye vekaletine 

638/669 Hacı" mollazade Hasan Malııklım Hasan Efendinin rnaluliyeti-
Ef. Siverek ııe dair hükümet tabibinin tanzim et

m i ş olduğu raporun heyeti sıhhiyece 
teikiki haklanda Encümendedir. 

639/ 670 Beşir Ef. Eskişehit· Tekaüt maa.şı taJısis muamelesinin bir 

640/ 671 M. Arif Ef. Darülfünun 

emaneti kalemi lditibi 

an evvel intaç edilmesi Jıak.kmda Encümendedir. 
Memuriyet unvanının müıneyyizliğe 

tebdili ile maaşrum {)na •gÖre trukdiri 
için bütçeele iktiza eden tahsisatın ic-
rasma dair Karara raptedilrniştir. 

641/672 Sait Ef. Siverek hapislıa- Mahkum Hasan Efendiye Hükumet 

642/ 673 
643/ 674 

644/675 
645/676 
646/677 

647/678 

649/680 

nesinde 
----- - -------

ömer Ef. Muş 

Kayaıoğlu Ali. Ef. ve ar. 
Tmb~ou 

Arif Ef. ve at·. Trabzon 
H atice H. Fethiye 
Ziya Ef. Düzce 

Söğüt kasaıbası mahallatı 

ihtiyar heyetleri 
Saliılı Ef. İstanibul 

tabipliğince verilen malüliyet raporu-
nıın heyeti srhJıiyccc tetkiki hakkında 
MahkCnniyeti nin affi hakkn1da 

Kamyon, kamyonet ve binek <>toımo
biller·iııden lıclediy.el erce alınan gay-
ri.ka nun1 res~ınlerin alı.nmaınas r hak
lunda 
İskan ettirilmelei·i halkkıncia 
!skan ettirilmesi hakkında 
Düzcede cinayet ve hırsızlık ika eden 
kesamu şiddetle takilbi ve falllerinin 
meydana çıkarılması hakkında 
Ziraat bankasma olan borçlarımri tak
sit müddetlerinin temdidi hakkında 
Va·zifesinden istifaya mecbur edilmek 
smetile mağduriyetine seıbebiyet ve
rildiğine dair 

Eııcürnendedir. 

Adiiye vekaletiııe 

Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaletine 
Dahiliye vekaletine 

Encümendedi.r. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

651/682 

652/683 

653/685 

654/686 

656/688 

657/690 
658/691 

660/693 

661/694 

662/695 

663/696 

664/697 

665/698 
667/701 
668/702 

669/703 

670/704 

671/705 

672/706 

673/707 

674/708 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Akil Ef. Adana 

Faik Ef. ve ar. İzmir 
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Kendisine teffiz edilen hanenin selı
Yen başkasına da teffiz edildiğinden 
tashihi hakkında DahiJiye vekaletine 
Müstecirlerden alamadlıkları icar be-
delleri hakkında Maliye vekiUetine 

Kulaoğlu Hakkı Ef. Ge- Gayrimevkuf olarak tahkikat icrasil~ 
diz mağduriyetine meydan verilmemesi 

haklanda Encümendedir. 
Mümin Ef. Bayındır !:skan muamelesinin biran evvel inta-

·"'~""i_] cr haklanda DahiJiye vekaletine 
Konya Tatlı ocak köy ih- Sulama idaresinin keınafissa'bık Eon-
tiyar li eyeti yada bıralalması ha;klanda N afıa vekaletine 

M. Kamil Ef. Silifke İadei memuriy·eti h aJkkmda Encümendedir. 
Ümmü H. Ceyhan Nahiye müdürünün kendilerine ış-

kence yaptığından şikayet Encümendedir. 
Şükrü Ef. Yozgaıt Evvelce verdiği istidasmm ne mua-

mele gördüğü hakkında Karara raptedilmiştir. 
Selman Ef. Balıkesir Evvelce verdiği istidasmm ne mua-

mele gördüğü hakkında Karara raptedilmiştir. 
B lıiye H. Edirne Düşman tarafından yıkılan evine mu-

kabil ev verilmesi hakkında Encümendedir. 
Şefik Ef. İzmit 1339 senesinde İzmit gümrüğüne gelen 

fıst rldarın gümrük resminden muafi
yetini yalnız Sabri Beyin fıstrklarına 
teşmil edildiğinden şikayet Encümendedir . 

Memot Ef. Aikşehir Hükfımetçe talep edilen 25 lira cezayİ 

Şafi Ef. Samsun 
Mazhar Ef. Yozgat 

· Samsun mahkumları na-
roma Arif Ef. 

Aıbdülmnttalip B. Sıvas 

Yozgat hapisanesinde Be
kir Ef. 

H. Fehmi B. Ankara 

Hulusi. Ef. Eskişehir 

Ferhat Ef. Adana 

Enver Ef. Ankara 

naMinin affi hakkında Encüınendedir . 
!skan ettirilmesi h..'lkkınde Dahiliye vekaletine 
Tasfiye kararımn refi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Mal1J.;:umiyctinin affi hakkında Encümendedir. 

Evvclce vermiş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında Maarif vekaletine 
l\fahkfımiyet cezasının nezanni urou-
miye altında hükumet ve belediye iş-

lerinde infaz ettirilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

Evvelee vermiş olduğu istidasnun ne 
ımıarnele gördüğü haklanda 
Evvelee vermiş olduğu istidasımn ne 
muamele gördüğii hakkında 
Evvelce ver.miş olduğu istidasının ne 
muamele gördüğü hakkında 
Maksureli hizmete çağırılmakta oldu
ğundan yüksek tahsilinin ikmaline ka
dar tecili hakkında 

Encümendedir. • 

Encümendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

M. M. vekaletine 
675/709 1. Hakkı B. İzmir Memuriyete alınması ve açık maaşları 

mn verilmesi hakkında Encümendedir. 
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676/710 Albdullah Ef. Eskişehir 

677/711 Behçet B. !stanbul 

678/712 Saffet .H. !zmir 

679/713 Sait Ef. Sahanca 

680/714 Memet Ef. Amasya 

681/715 Ömer Ef. Sıvas 

682/716 Celil Ef. Ordu 

683/717 Nuri Ef. Uşak 

685/719 Murat Ef. !stanJbul 

686/720 

1)87/721 

c~~/722 

689/723 

Memet Ef. Kırşehir 

Ilamit Ef. Van 

Hüseyin Ef. M. Kemalpa
şa k. nin Kadıköy mualli
mi 
Renmi Ef. ve ar. Silivri
nin Kılıçlı kBy muhtarı 
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Evvelce vermiş olduğu İstİdasının ne 
muamele gördüğü hakkında Maliye vekaletine 
Barem üzerinden maaş almalarının 

kaıbiJ olmadığı takdirde maaşlarının 

barerne tekabül edecek bir hale ibiağı-
na dair Dahiliye vekaletine 
İskan suretile almış olduğu ev ve 10 
dönüm bağı Salazda bırakmış olduğu 
metruıkatile takas edilmesi hakkında Dahiliye vekaletine 
Beheri 60 paraya imal olunan kazık-
ların 7 kuruşa Hükılmete maleden 
!zmit orman müdürü Cafer ve fen 
memuru Reşat Beylerin suiistimalle-
riiıin taihkiki hakkında İktısat vekaletine 
MuJ:ıtelis memurların paralarını öde-
merote mağdur olmakta bulunduğ~n-
dan münhal Anıasya ve Mer~ifon mü-
dürlüğüne terfii istirihamına dair Encümendedir. 
Askerlikten teı,his suretile mağduri-
yetine meydan verildiğinden tekrar 
vazifeye alınması hakkında M. M. vekaletine 
!skan suretile verilen hanenin iskan 
memurunun garazr şahsisi dolayısUc 

elinden alımp şahsı alıara verildiğin-
den meskeninin iadesi hakkrnda Dahiliye vekaJetine 
Muhtacı muavenet olduğundan lken-
disine muavenet yapılması hakkında Karara raptedilmiştir. 
!nilfisarlarca tevzi edilmekte olan ik-
ramiyenin malul efrada verilmesi 
hakkında . Encümendeci.ir. 
Müfit Efendinin avukatlık yapması-
mn m eni hakkında A dliye vekaletine 
Evvelce verdiği istidasının ne nma-
ınele gördüğü hakkında Encümendedir. 
lVIasuniyeti şahsiyesine tecavüz eden 
şahıs halkkındaki davasnun ihmal 
edilmekte olduğuna dair Adliye vekaletine 
Mezruatları farelerin ta1ıriibatına uğ-
radığından kendilerine müzwherette 
bulunulması hakkmda Encümendedir. 

690/724 Biıtlis mültecileri narnma 1771 numaralı kanundan istifadeleri-
Tevnk Ef. ve ar. nin temini hakkında Karara raptedilmiştir. 

691/725 Münir Ef. Ziraat bankası Ziraat ·bankası müdürlerinden iken 
müdürlerinden bir müddet şehremanetinde . istihdam 

edildidği cihetle 1bu iki dair.enin han
gisinden tekaüt <Cdileceğinin tayini 
hakkında İktısat vekaletine 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi• 

692/726 M. Hilmi Ef. ve ar. Kon- Mütegallibeden ÜSI!llan ağanın meclisi 

693/727 

694/728 

696/730 
671/731 

·698/732 

699/733 

700/734 

701/735 

702/736 

703/737 

705/739 

706/740 

707/741 

708/742 

709/743 
710/744 

711/745 
712/746 

713/747 

714/748 

715/749 
716/750 

ya. Ereğli umumi azası iken yaptığı suiistima
li haktkmda cereya.n etmekte olan tah
kikat ve delaili mahvetmek için sü-

Abdullah Ef. Ödemi•ş 

Ahmet Ali Ef. Denizli 

Hulusi Ef. Edirne 
G. Kemali B. !stanbul 

!smail Ef. !stan·bul 

Bugazlıyan Menteşe köyü 
ihtiyar heyeti 

Ul vi ye H. Antalya 

Harndi Ef. Kütahya 

Ahmet Ef. Gediz 

M. Kemal Ef. Kalecik 

Yakup Kenan Ef. Muğla 

Sarayköy Kadı nahiyesi
nin Talacı mahallesi ihti
yar heyeti 
M. Raci Ef. Mardin 

Niğde hapisleri naroma 
Cafer sadık Ef. 
Münir Ef. Ankara 
Nuri Ef. !stanbul 

Abdülvehhap Ef. Sıvas 

Yenişehir kazası ihtiyar 
heyetleri 
Emine H. Bayramiş 

Nazım Ef. G. Antep 

Sadettin Ef. G. Antep 
Necip Ef. Gönen 

rüncemeye :bıraıkıldığı hakkında Dahiliye vekaletine 
Emla.ki milliyeye olan borcunun ye-
dindeki mazbatadan mahsup edilmesi 
hakkında Eneümendedir. 
Vefat eden oğlunun muhallefatmm 
i tası hakkında M . . M. vekaletine 

Malıkumiyetinin affi hakkmda Adiiye vekaletine 
Hidematı vataniye tertiıbinden maaş 
tahsisi ve erolalk verilımesi ıhaklunda Karara raptedilıniştir. 
Heyeti mahsusa kararınm refi hak-
kında Karara raptedilmiştir. 

Tapu muamelelerinin bir :'ın evvel ya-
pılması hakkında Encümendedir. 

Zevciniıı tahsis edilen maaşının kesil-
mesi hakkında Encümendedir. 
Hazineden matlubu olan meblağm 

tesviyesi hakkında Maliye vekaletine 

!nhisar idaresinden matlu'bunun 1bir 
an evvel verilmesi hakkında Maliye vekal()tine 
Hazineye intikal etmesi icap eden 
mahlul arazinin tapu memurluğunca 
muamelesinin yaıpılması hakıkında Maliye vekaletine 

likinci derece Iıakimliğe tayini hak
kında 

Muhterik olan Mihrişah camiinin ye
niden inşası hakkmda 

!şten el çektirildiği tarihten iti>baren 
müterakim maaşlarrum itası hakkında 

Malıkumiyetinin affi hakkında 

Tekaütlüğü hakkında 

İadei memuriyeti hakkında 

Tekaüt maaşı tahsisi hakkında 
Ziraat bankasına olan borçlarının tak
sit müddetlerinin terndiili hakkında 
Evvelce verdiği istidasmın ne muame
le gördüğü hakkında 
Evvelce verdiği istidasının ne muame
le .gördüğü hakıkın{j_a 

İskan ettirilmesi haıkkında 
Müftülüğe tayini hakkında 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

İktısat vekaletine 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

İktısat vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Dahiliye vekaletine 
Encümend.edir, 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

717/751 Kazrm Ef. G. Antep 

718/752 

719/753 

720/754 
721/755 
722/756 

723/757 
724/758 

725/759 

726/760 

727/761 
728/762 

Rifat Ef. !stanbul 

Sırrı Ef. Afyon Aziziye 
sabık malmüdürü 
Ali Çavuş Muğla 
Ali Rıza Ef. Erzurum 

Kadri Ef. Muğla 

Fatih Ef. · Diyarbekir 

Hulılsi Ef. !stanbul 

Zelıra H . ve ar. Konya 

!,Jısan Ef. ve ar. Tepeköy 

Hatice H. Keşan 

Selman Ef. Balike ir 

729/763 Tahir Ef. Kars 

730/765 A. Reşit Ef. Kayseri 

731/766 
732/768 

733/769 

734/770 

H ulılsi Ef. Aydın 

Hüsnü Ef. İstanbul 

!smail Ef. Golibolu 

G. Kemali B. !stanbul 

735/771 Rifat Ef .Ceyhan 

736/772 Halit Ef. Ankarıı, 

737 ; 773 İsmail Ef. Van 

-380-

Arzuhal hulasası 

1771 numaralı kanundan istifade et
tirilmesi hakkında 
Evvelcc verdiği istidasınrn ne muame
le gördüğü hakkında 
Muhasiplikt1:ın ihracı hakkındaki kara
rm refine dair 
Malıkumiyetinin affi hakkında 
İadei mcmuriyeti hakkında 

Katil maddesinden dolayı .ıncvh.ııf ol
duğundan bahsile gayrimevkuf olarak 
tahkikat yapılması hakkında 
Tashilıi nasbı hakkında 

Bazı hakirolerin yolsuz muamelelerin
den şikayet 
Temlik muamelelerinin tesrii intacı 
haklun da 

Ziraat bankasma olan borç~arma mu-

Muamelesi 

Encümendedir. 

Dahiliye vekfıletine 

Karara raptedilmiştir. 

Enciimendedir. 
Dahiliye vekaletine 

Adliye vekaletine 
Encümendedir. 

A.dliye vekaletine 

Encümendedir. 

kabil mallarnun saıtılmaması hakkında Karara raptedilmiştir. 

!skan ettiriLmesi hakkında Encümendedir. 
Evvelce verdiği istidasımn ne muame-
le gördüğü hakkında Karara raptedilmiştir. 

T·ekaüt maaşı ta!hsis muamelesinde 
vaki sehvin tashihi hakkında Maliye vekaletine 
Yeni tekaüt kanunundan istifade et-
1irilınesi haklanda 
!adei memuriyeti hakkmda 

İstanbul trp talebe yurdımda vu.kua 
gelen biı; haclisede oğlu bulunmadığı 
halde sürülmek istenilen haksızlığm 

tashihi hakkında 

Hakkında verilen malıkurniyet kara
rmda hatayı adli olduğundan evrakı
nın tetkiki hakimıda 

Maaş tahsisi ve emlak verilmesi hak
kında 

Mahkemece verilen ma:hkılmiyet kara
rmda isabet olmadığından refi hak-

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştiı· . 

Adliye vekaletine 

Karara raptedilmiştir. 

kında · Aciliye vekaletine 

Tekaüt maaşmdaıı müstefit olması için 
ücretle istihdam edildiği müddete ait 
olıııak üzere takdir buyurulacak aidatı 
tekaüdiyesini tediye edeceğine dair 

Rüsumat memurlarınca musadere edi-

Encümeııdedir. 

len koyunlarının iadesi hakkında Karara ra.ptedilmiş.tir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

738/774 Ata Ef. İstanbul 

739/775 
740/776 

741/777 

742/778 
743/779 

744/780 

745/781 

746/782 

747/783 

Ayet Ef. hmir 
Cemal Ef. İzmir 

Sırrı Ef. Afyon 

Binnaz H. İstanbul 
Tevfik Ef. İstanbul 

A. Haydar Ef. 

N azmi Ef. İzmir 

Haşim Ef. Ünye 

Nazım Ef. Yozgat 

748/784 Basri Ef. Ankara 

749/785 Fatma H. Tokat 

750/786 Tahir Ef. Kars 

751/787 Neno Amucef Ankara 

752/788 ıvı:. Nasih Ef. _İstanbul 

753/789 Rasim Ef. ve ar. Kale . 

754/790 M~ Emin Ef. Adapazarı 

755/791 Ahırnet Ef. Kars 

i56/792 Sabri Ef. İzmir 

- 381 

Arzuhal hu1asası 

Gayrimenkul :arazisinin kızı tarafm
dan .dava edilerek aleyhine hüküm ve
ri l diğinden bahsile evraknun tetkildle 
hukukunun muhafaoo..sı hakkında 

İsidin ettirilmesi hakkında 
Müterakim maaşatının itasrna ve mc
muriycti s8Jbıkasına iadesi lıa,kkında 
Hakkında verilen ihraç kararının tas
hihi hakkında 
İskan ettirilmesi hakkında 
Barem kanununa göre müktesep hak
kının bir dcreec terfiilc te!Misi hak
lemda 
Rüşvet almak iilinden dolayı tahtı tev
J<ife alındığından tahliyesi haklanda 
V erilen mahkfımiyet cezasının tetkiki
le affi h8Jkkında 
Ünyc ve havalisinde vaki olan tecavüz 
ve cinayet faili eri hakkında takibat 
yapılması Jıakkmda 

Hazinece izalei şüyuu dava ve ·müza
yedeye çıkarılan 2 500 liralık emlak 
·bedelinin 12 senede öden.J11.esi hakkın
da 
Hakkında verilen iki aylık mahkfımi
yet devamı memuriyetine mani oldu-
ğundan icrayi adalet huyurulması 

Muamelesi 

Eıncümendedir. 

Dahiliye vekaletine 

Encümendedir. 

Karara ra.ptedilmiştir. 

Dahiliye vekilietine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adiiye vekaleıtine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

haklanda Karara raptedilmiştir. 

Müteveffa zevcinden tekaüt maaşr 
tahsisi veya ihamiye verilmesi hak-
kında Karara raptedilmiştir 

Tekaüt maaşı tahsis muamelesinde va-
ki sehvin tashihi hakkrnda Karara raptedilmiştir. 

Serbest icı·ayi ticaret etmesinin temi-
ni hakkında Dahiliye vekaJetine 
Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetine ka-
bulü hakkında Encümendedir 
Ziraat .bankasına. olan .borçlarımn beş 

senede ödemnesi .h aıkkmda Karara raptedilmiştir. 

Haıkkmda verilen 15 senelik malıku-
rniyet kararı :muhalifi kanun oldu-
ğundan evraklarının eelbile tetkiki 
hakkında Adiiye vekaletine 
Evvelce verdiği istidasnun ne mua-

. mele gördüğii hakkında Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt maa,şının yeni .kanuna göre 
ıtahsisi hakkmda Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

757/793 A. Hilmi E:f. Ankara 

758/ 794 
759/ 795 

760/ 797 

761/798 
762/ 799 

763/800 

Abbas E:f. İsıtanbul 
Tayyip Ferit E:f. ve ·ar. 
Antalya 
Serdar H. Adana 

Ayet E:f. İzmir 
Müfit Ef. stanbu~ 

Yakup E:f. Yozgat 
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Arzuhal huH1sasr 

Heyeti mahsusa kararının refi hak
ıkmda 

Mahkfuniy.etinin affi hakkında 
1771 numaralı ıkanundan istifadeleri
nin temini hakkında 
V efat eden oğlundan kendisine maaş 
tahsisi hakkında 
İskan ettirilmesi ha;fukmda 
inşa etıtiı~mek istedikleri tıalebe pan
siyonunun her türlü tekaliften istis
nası ha~da 

Hakim Baha B. hakkında ~tahkikat ya-

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye veka1etine 

Karara raptedilmiştir. 

primasma dair • .Adliye v·ekaletine 

764/801 Çiftlik karyesi ihtiyar he- İshakh nahiyesinin çiftl1k karyesinde 
yeti nınuma ait mera ve kıorunun ve sula-

rın satılması hakkında Encümendedir. 
765/802 Şükrü Ef. Amasya Amasya müddeium11lll'İsile müstantı

km ika ettikleri \lÜr.mün tahkik etti
rilmesi hakkında 

766/803 Tütün - inhisarı: İstanbul Barem kanununa göre hakkı mükte-
.Adliye vekaletine 

ba;şmüdüriyeti memurLarı seplerinin ka;bul edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

767/804 H. Hıayri Ef. İstantbul Tekaüt maaşının yeni tekaüt kanmm-
na göre verilmesi hakkında Encümendedir. 

768/805 Arif Ef. Kozan Kozan hapishanesi su müteahhitliğin-
den matlubu olan paranın tesviyesi 
hakekında Maliye vekaletine 

769/806 Süleyman Ef. Ayvalık Kendisine teffiz edi1miş olan zeytin-
lik başkasına V€rildiği hakkında Dahiliye vekaletine 

770/807 M . .Ş~vket Ef. Ankara Hakkında verilen kararın refini isti-
yor M. M. vekaletine 

771/808 Cevdet B. Ankara Hakkında verilen hükümde hatayi 
adli olduğu hakkında Karara raptedilmiştir. 

172/809 Ali Nihat Ef. .Mudurnu Af ve tecil kanunundan istifade etti
rilmesi için evrakının M. M. vekale-
tinden ce~bile tetk:ik edilmesi hakkında Encümendedir. 

773/810 Celal Ef. NiğdB hapisha- Mahkemesinin yeniden icrasr hakkm-
nesinde da Encümendedir. 

774/811 Ömer Ef. VilayeÜ şarki- 1771 hpmaralı kanundan lstifade et-
ye rmuhacirleri namına tirilmesi hakkında Encümendedir. 
Saimbeyli 

775/812 Şerife Ruhsar H. Kayseri Vefat eden zevcinden eytamına tahsis 
edilen maaşın tezyidi hakkında Encümendedir. 

776/814 Kiği belediye reisi Galip Kazalarının Erzuruma raptedilmesi 
B. ve ar. haldnnda Dahiliye vekaletine 

777/815 l\tl. Ziya. Ef. İstanbul Tekaütlüğünün r efile vazifeye alın-
ması hakkında Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

778/816 Alrmet Ef. Kırşehir l\bhkurrüyet kararının tetkikile tas-
lıibi ha,kkında Encümendedir. 

779/817 Süreyya Ef. İstanbul Teavün sandıklarından birinden 300 
lira yardım edilmesi hakkında Karara raptedilmiştir. 

780/818 Mustafa Ef. Söke Faizeilik yapmadığı halde tarhedilen 
kazanç vengisinin almmaması hakkın-
da Maliye vekaletine 

781/819 Zeliha H. Trabzon DefterdarWc tarafından hanesine va-
ki olan müdahalenin hilafı kanun ol-
duğu hakkında Maliye vekaletine 

782/820 Bodrum ticaret odası reisi İkraz ve istikraz naını altmda cezalı 
M. Nuri Ef. ve ar. vergİler tarhedilen ticaret erhabmm 

şikayetleri hakkında Maliye vekaletine 

783/821 H. Remzi Ef. Ödemiş Düşman tarafından yıkılan emlakine 
mukabil mal verilmesi haklanda Enciimendedir. 

784/825 İstanibul milli sanayi biT- Gü:mrük tarife kanununun tadili hak-
liği kmda İktısat vekaletine 

758/826 .Mi Münir Ef. Antalya Evvelce verdiği istidasınm ne muame-
le gördüğü hakkında Maarif vekaletine 

71»6/827 Hasan Ef. ve ar. Takat Afaıt dalayısile mahsulleri mahvoldu-
ğuııdan Hükumetçe yardım edilmesi 
hakkında Eneüm~mdedir. 

787/828 Leon Şonman Ef. İstane Heyeti mahsusa kararmm refi hakkm-
;bul da Encümendedir. 

788/829 Mevhibe H. Gebze Pederiııden tahsis olunacak maaşın 

muamelesinin tesri i haklanda M. M. ve kaletine 
789/ 830 Sait Ef. Elmah İskan ettirilmesi haklanda Encümendedir. 
790/831 Fahri Ef. !stanbul Evvelce verdiği istidasuun ne muame-

le gördüğü baklanda Enciimendedir. 
791/832 Abbas Elkatip Ef. İs tan- Orozdibak komitesi ve ele başıları Mü-

bul nip Bey hakkında şikayet Karara raptedilmiştir. 
792/833 Alhmet Ef. ve ar. Biga Fabrikatör Halim Beyin Biga Halk 

fırkası rcisliğinc tayininde isabet ol-
madığı hakkında Maliye vekaletine 

793/834 Mahmur Ef. Amasya Aharm ihtilasmdan dolayı maaşından 

. t cvkifat yapılmaması hakkında P. 'r. T. U. M . 
794/835 Zeliha H. Trabzon Defterdar tarafmdan hanesine vaki 

1. müdahaleden şikayet Maliye vel~:aletine 
795/836 İlgın çiftçileri naınına ca- Ziraat ;bankasına olan ıborçlarrnın beş 

miiatik ve diğer mahalleler sene müddetle tecili haklanda Encümendedir. 
ihtiyar heyetleri 

796/837 Ahmet Ef. İzmir 1771 numaralı kanundan istifade etti-
rilmesi hakkında Encüımendedir. 

797/838 Remzi Ef. Kazaları kaymakaınımn yols'uz ve ka-
nunsuz harekatmdan şikayet Dahiliye vekaletine 



Kayİt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası 

II - Adiiye encümenine havale {)dilen arzuhaller 

1911 Saim B. 
Osmanbey 

1924 Ahmet Celiidet B. ve ar. 
İstanbul 

2003 Hayri B. 
İstanbul 

Matbaaelliğın memnu sanatler meya
ıuna i~hali, Türk vatandaşlarına in
hisar ettirilmesi ricasına dair 
Ecnebiler tarafından işlenmesi m~·ın· 

nu sanatlar hakkındaki kanuna fo
toğrafçılık sanatinin de ilavesi ricası
na dair 
Memleketimizdeki ecnebi işçilerin sr:f 
menfaat gayesile Türk tabiiyetine geç
mek teşebbüslerinin meni için Meclisi 
Aliye takdim edilen küçük sanatler lii
yihasmrn esnayi tetkikinde istirham-
1arınm alınmaması ricasına dair 

Muamelesi 

III - Adiiye ve Dahiliye müşterek encümenleri:ne havale edilen arzuhaller 

1250 HayruHalı B. 
Ankara 

1882 Memet Ef. 
Ilgı 

1425 Ahmet Muhtar B. 
İstanbul 

Münhal bulunan Şfırayi devlet azalı
ğına intihabr istirhamına dair 

IV - Adiiye vekaleıtine havale edilen arzuhaller 

Tüccardan Yusuf Ziya Ef()ndi hak
kında takibatı kanuniyede bulunulma
dığından şikayet 

V - Bütçe encümen~e havale edilen arzuhaller 

Bomba ile balık sayt usulünün meni 
hakkında kaçakçrlık kanununa bir 
madde i mahsusa ilavesine dair 



Kayit 
No. 

1436 

2182 

2224 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

2569 

2570 

2587 

2588 

2589 

2590 

2596 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Lfı.tfi B. 
İstanbul 

Ali B. ve arkadaşları 
.İstanbul 
Yüksek mühendis mektebi he-
yeti tedrisiyesi 
İstanbul 
Şevki B. 
Ankara 
Kadri B. 
Ankara 
Osman Ferit Ef. • 
Ankara 
Saim B. 
Ankara 
Feridun B. 
Ankara 
Enver B. 
.Ankara 

Zahit B. 
Ankara 
Rauf B. 
Ankara 
Rifat B. 
Ankara 
Necmettin B. 
.Ankara 
Naki B. 
Haydarp~a 

Faik B. 
İstanbul 

• 
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Arzuhal bulasası 

Kaçakçılık kanununun 'birinci mad
desinin (C) fıkrasının ta·dili istirha
mına dair 
Tekaüt maa-şlarmdan muvazene ver
gisi katedilmemesi hakkında 
Barem kanununa ithal edilmeleri is
tirhamına dair 

Asker kalmak hususundaki kanuni 
ha k ve talebinin isafı hakkında 
Asker kalmak hususundaki kanuni 
hak ve talebinin isafı hakkında 
Asker kalmak hususundaki kanuni 
hıık ve talebinin isafı hakkında 
J\sker kalmak hususundaki kanuni 
ha k ve talebinin isafı hakkında 
.Asker kalmak hususundaki kanuni 
hak ve talebinin isafı hakkında 
Asker kalmak hususundaki kanuni 
hak ve talebinin isafı hakkında 

Asker kalmak hususundaki kanuni 
ha k ve tale·binin isafı hakkında 
Asker kalmak hususundaki kanuni 
hak ve talebinin isafı hakkında 
Asker kalmak hususundaki kanuni 
lıak ve talebinin isafı hakkında 
Asker kalmak hususundaki kanuni 
hak ve talebinin isafı hakkında 
Mülhak ve husus! bütçelerle idare 
olunan müessesatta müstahdem müte
k ::ı.i dinin tekaüt maaşlarının kesilme
ınesi .hakkında 

:M:ülhak ve hususi bütçelerle idare 
olunan müessesatta müstahdem müte
kaidinin tekaüt maaşlarının kesilme
mesi hakkında 

VI - Dahiliye encümenine ha vaJ.e edilen arzuhaller 

1801 Rüştü Ef ve arkadaşları 
İstanbul 

Estern telgraf kumpanyasile aktedil
mekte olan ve ıberayi tasvip Meclisi 
aliye sevkolunan mukavelenarnede 
haklarının muhafaza edilmesi istirha
mına dair 

Muamelesi 



Kayit 
N{). 

llrzuUıal sahibinin 
isim ve adresi 

-386-

llrzuhal hulasası Muamelesi 

VII- E:vrak kaleminehav:ale 'edilen arzu'haUer 

1007 Memet Ef. 
Kayseri 

1029 Mustafa V asfi Ef. 
Manavgat 

1097 Naciye H. 
!stanbul 

1168 Memet Nazım Ef. 
Konya 

1241 llhmet Ef. 
Yozgat 

1338 Esat Ef. 
Edirne 

1391 Cel8Jcttin Ef. 
!stanbul 

1397 Şemsettin B. 
!stanbul 

1424 Kamil Ef. 
Feke 

1644 M em et Kamil Ef. 
Fe k e 

1781 Ferhat Ef. 
ll dana 

1782 Mulılis B. 
llntalya 

1794 İ·brahim Cemal Ef. 
!stanbul 

1795 Mustafa Ef. 
Olti 

Bakiyci müddeti cezaiyesinin affi hak
lunda 
5596 numaralı arzuhalının neticesinin 
bildirilmesine dair 
B. M M. llrzu:hal encümeninin 27 ni-

llrzuhali pulsuz oldu
ğundan iade edilmiştir. 
llrzuhali pulsuz oldu
ğundan iade edilmiştir. 
14- XI- 1931 taTiliinde 

san 1929 tarih ve 21 numaralı kararı- istenilen suret sah:bi 
nın bir suretinin 'kendisine verilmesi arznhale gönderilmiş-

haklanda tir. 
Kendisine olan borcundan dolayı Kon
ya mebusu Mustafa Beyin maanniye
tinin refi talebine dair 
27 - XII - 1930 tarih ve 5051 numaralı 

!vicıhkemeye müral!R3t 
etmek üzere iade edil
miştir. 

3 - XII - 1931 tarih ve 
arzuhalinin neticesinin bildirilmesi 638 numaralı tezker-e 
ha:klanda ile cevap verilmiştir. 
Aiclat ve giizeştc maaşlarmm itası hu- 19- XII- 1931 tarih v-e 
suımndaki arzuhaline cevap aLmadığı 686 numara ile cevap 
ha:klunda verilmiştir. 

12 - XU - 1931 tarih ve 1076 numa- 27- XII- 1931 tarih ve 
ralr arzuhalinin neticelerrmesi hak- 736 numaralı tezkere 
kinda Hı> cevap verilmiştir. 
5164 numaralı arzuhalinin biran cv- 27- Xll- 1932 tarih ve 
vcl neticelenmesi hakkında 737 numaralı tezkere 

ile cevap verilmiştir. 

12- XII- 1931 tarih ve 1305 numaralı 5- I- 1932 tarih ve 774 
arzuhalinin neticesinin bildirilmesi numaralı tezkere ile 
haldarula cevap verilmiştir. 

Tasfiye kararının refi ile tekrar :rnual-2 -lll -1932 tarih ve 
linıliğe alınması hakkındaki 1144 nu-878 numaralr tezkere 
maralr arzuhal inin tesrii haklanda üe cevap verildi. 
5438 nurnaralı arzuhalinin bir an ev- 12- m- 1932 tarih ve 
vel neticelenmesi hakkında 898 numaralı tezkere 

ile cevap verilmiştir. 
31 - X - 1931 tarih ve 1013 numaralı 12 -III- 1932 tarih ve 
arzuhalinin bir an evvel neticelen- 899 numaralı tezkere 
mcsi hakkında ile cevap verilmiştir. 

Meclisi .Aliye müracaati bir isim ilti- ~J9- II- 1932 tarih ve 
basrndan mütevellit olarak sicil dos- 865 numaralı tezkere 
yasının Dahiliye vekaletinden talep ile cevap verilmiştir. 
edilmekle vaki olan sehvin tashihi 
hakkrnda 
4- I -1932 tarih ve 1437 numaralı ar- 9 -III -1932 tarili ve 
ruhalinin tesrii intacı hakkında 892 numaralı tezkere 

ile cevap verilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2071 Muallimler birliği 
Sarıkamış 

2268 M. !zzet Ef. 
Safranbolu 

2269 Tevhide H. 
Sivrihisar 

1078 Salahattin Enis Ef. 
Ankara 

1170 İstanbul telgrafçıları 

1881 Hanife H. 
Ankara 

1886 Salih Ef. 
Ankara 

2008 Memet ve ar. 
İzmir 

2223 M. Kamil B. 
Adana 

2759 A!l:ımet l\1ünir B. 
İstanbul 

2793 Hakki B. 
El aziz 
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Mü terakim maaşlarının bir an evvel 'l'ı;Jg~ afları imzasız ol
tesviyesi istirlıamına dair duğundan 13 -IV-1932 

ur·ih ve 1066 sadıra · 
numaraaile cevap veril
m;ştir. 

29 -IV - 1932 tarihli telgrafına cevap E.i - V - 1932 tarih ve 
verilmesi lıakkmda 1S58 numaralı sadıra 

ile cevap verilmiştir. · 
İkramiyesinin :bir an evvel tesviyesi 17- V -1932 tarili ve 
hakkında J 381 sadıra numarasil e 

cevap verilıniştir. 

Meclisi Alide münhalmemuriyetl.erden 
birine tayini hakkında 
Mulıabere memurlarına gece zammı 

itası hakkında 

l\1ünasip miktarda ikramiye verilmesi
ne dair 
:M:uavenet yapılması istirhamına dair 

Kahve ve gidaya müteallik şeylerin 
kontenjan listesinden kaldırılması hak
kında 

14 - XI - 1931 tarih ve 1992 numaralı 
arzuhalinin intacı hakkında 
Tahsiline devam için mekteplerdcn bi
rine yerleştirilmesi haklanda 
Tasfiye kararının refi istirhaıruna dair 

VIII- Hariciye encümenine havale edilen arzuhaller 

1448 Foto Amerikan ve ar. 
İstanbul 

Türkiyede ecnebi tebaa:sı tarafından 
yapılması memnu olan sanatler hak

lundaki kanun layihasma ecnebi 
fotoğrafçılarm da ithal ediLmesi İstir
hanuna dair 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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IX - İdare heyetine havale edilen arzuhaller 

1042 Zabrt ka:tibi Çetin B. 

1183 Remzi Ef. 
İzmit 

1190 Rüştü B. 
İzmit 

1442 Fehi.me H. 
İstanbul 

1463 Veeide H. 
lzmir 

1635 Ata B. 
Zabıt katibi 

1826 Mazhar B. 
M:atbaa müdürü 

2444 Sala.lıattin B. 
Ankara 

2630 Sıtkı B. 
Ankara 

2632 Yaşar ve Mustafa Ef. 
Ankara 

Tm·ihi tayininden itibaren terfi ma
aşı için muayyen olan iki sene müd
deti bitmiş olduğundan terfi maaşı
nın tesviyesi hakkında 
Maaşını almak için za,bıt katibi Ha
lil Beyi mutemet tayin ettiği hakkında 
Maaşını almak üzere zabrt memurla
rmdan Memet Nuri Beyi mutemet ta
yin ettiğine dair 
Müteveffa zevci haderne Rıza Efendi
nin Meclisi .Alide 25 senelik hidematı 
mesbukasma mukabil ikramiye veril
mesine dair 
Meclisi Alice resmi veya gayriresmi 
muav.eneti naletiyede bulunulması hak
kında 

Hastalığına binaen Meclisi .Alice teda
vi ettirilmesine dair 
Tedavi ve ameliyat ücretinin merbut 
liste mucibince hastaneye tesviyesi is
tirhamma dair 
Bedeli nakti vereceğinden Meclisi Ali 
yardım sandığından 300 lira veril-

. mesi hakkında 
Tabip raporuna müsteniden tedavi 
edileceğinden memurin kanununun 
82 inci maddesinin tatbik edilmesi is
tirhamrna dair 

Meclisi All binası yapılmak içiri istim
lak edilen arazilerinin bedelinin ve
rHmesi hakkında / 

X - İktısat encjimenine havale edilen a.rZU'haller 

1264 Hulki B. 
!stanbul 

• 

Encümende bulunan kazanç vergisi 
hakkındaki kanun layihasına bazı hu
susatm menafii Hazine noktasından 
dereedilmesine dair 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

1292 

1327 

1357 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Cevdet Fuat B. 
İzmir 
Eşref Ef. 
İstanbul 

İsmail Halcia B. 
İstanbul 

1368 Alırnet B. ve ar. 

1426 Ali Nuri Ef. ve ar. 
İstanbul 

1907 .Alımet Ef . 
İzmir 

1947 Etem kaptan 
.Ankara 

1948 Behçet B. 
İstanbul 

2669 Memet B. ve ar. 
İstanbul 
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Etlbba kazanç vergilerinin maktuan 
alınması istirhamına dair 
Meclisi Ali encümenlerinde bulunan 
kazanç vergisi kanun layihasmm 31 
inci maddesinin tadili istirhamına 

dair 
Kazanç kanunu layiliasındaki (hususi 
sanat mektepleri hakkındaki) muafi
yetten istifade etmeleri istirhamma 
dair 
Değirmencilerin kazanç vergisinden is
tisnası istirhamma dair 
Ecnebilerin menedileceği işler haklan
da Meclisi Ali encümenlerinde derdesti 
tetkik kanun layihasma Devlet müte
ahhitliği, komisyonculuk meslekinin de 
Türklere hasru tahsisine dair bir hü
küm ilavesi haklanda 
Ecuebi pansiyonlarmın meannu sanat 
ve ticaretler meyanma ilhak edilme
si hakkında 
İthalat ve ihracatrmızı ~onrmak için 
bir ithalM ve ihracat bankası ·t~kili 

hakkında 

Memleket İktısadiyatı hakkında be
yanı mütalea 
Deniz nakliyatının Devlet idaresine 
alınması hakkındaki kanunun bir sene 
sonra mevkii meriyete vazma dair 

XI - Kanunlar kalemine ha vale edilen arzuhaller 

1276 Yaşar N eziJıi B. 
İstanbul 

1320 Hüseyin B. 
Erzincan 

1407 Memet Zeki B. 
Encümen katibi 

1731 Cevdet İzrap B. 
Kütahya 

B. M. M. Veznesine olan borcunu . ta
mamen tediye ettiğine dair 
Fevkalade hizmetine •binaen nakti 
mükafat ile taltifi veya maaş tahsis 

- · - .• edilmesi hakkında 
Kum hastalığmdan mustarip olduğun
dan vazifeden affi ile sicil cüzdam
nm verilmesi hakkında 

Meclisi Alide Küt~hya mebusu ·bulun
duğu zamana ait bir kıta ma:zbatanm 
verilmesi hakkında 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

1780 

2002 

2014 

2029 

2151 

2447 

2638 

2517 

2518 

2519 

2520 

2522 

2523 

2525 

2526 

2527 

2528 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Hüseyin Hüsnü B. 
İstanbul 
Ali Rıza B. 
İzmir 

Mustafa Nedim B. 
Kastamonu 

Mustafa Sıtkı B. 
Ankara 

Osman B. 
Kayseri 

Rfu;ıtü B. 
Ankara 
Hüseyin A vni B. 
İstanbul 
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Devlet şurası azalığına intihap edıi· 
mesi istirhamma dai,r 
Büyük Millet Meclisinde geçen ·hiz
meti müddeti tevsik edilmek üzere 1bir 
kıta mazbatamn verilmesi hakkında 
Beraa:ti ziıınmet maz:batasmda tasrih 
olunmayan hususatm derci ile tasri
han teıbdili. hakkmda 
Büyük Millet Meclisi zabıt katipliğin
de bulunduğu mrüddete ait !bir kıta 
berat zimmet ma?Jbatası itası hakkın
da 
Mebusluk miiddeti hizmetinin tevsiki 
hakkında 

Şfuayi devlette münhal bulunan aza
lığa tayini :hakkında 
Tekaüt maaşll tahsisi istirhamma dair 

XII- Maarü encümenine havale edilen arzuhaller 

Ahmer Riza B. Asker kalmak hususundaki kanuni 
Ankara hak ve taleplerinin isafı istirhamına 

dair 
Turgut B. » » » » » 
Ankara 
Suphi B. » » » » » 
Ankara 
Hasan B. » » ., » » 
Anka~a 
Kemal Hakkı B. » » » » » 
Ankara 
Recep Riya B. » » » » » 
Ankara 
.A:bdülhalik B. »· » » » » 
Ankara 
Mustafa Ferit B . »' » » » » 
Ankara 
Ferruh Mazhar B. » » » » » 
Ankara 
Müfit Nuri B. »- » » » » 
Ankara 

Muamelesi 
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No. isim ve adresi Arzuhal bulasası 

2529 Sadrettin B. Asker kalmak hususundaki kanuni 
Ankara haik ve talepltırİnİn isafı istirhamına 

dair 
2541 Ferruh Ali B. » » » » » 

Ankara 
2542 Nurettin B. » » » » » 

Ankara 
2543 Tahir B. » » » » » 

Ankara 
2544 Bahri B. » » » » » 

Ankara 
2545 Bürhanettin B. > » » » » 

Ankara 
2546 Nihat B. » » » » » 

Ankara 
2547 Mahmut Ziya B. » » » » » 

Ankara 
2548 Bürhanettin B. » » » » » 

Ankara 

2549 N u ri Cem il B. » » » » » 
Ankara 

2550 N ecabettin B. » » » » » 
Ankara 

2551 Adnan Cemal B. ' » » » » » 
Ankara 

2552 Zeynel Abidin B. » » » » » 

Ankara 
; 

XID- Maliye encümenine havale edilen ar·zuhaıller 

1389 Memet Ef. 
Adana 

2004 Hayri B. 
İstanbul 

1771 numaralı kanun mucibince İskan 
suretile verilen emlak ve ara•ziden 
veras~t vergisi alıumaması istirha
mına dair 
Mürettiplerden alınan kazanç ver·gisi
nin tenzili istirhamına dair 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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XIV- Matbaa müdürlüğüne havale edilen arzuhaller 

1599 Niyazi B. 
Ankara 

2252 Hüsamettin Ef. 
Ankara 

2429 !zzet Ef. 
Ankara 

Matbaa musahhihliği esnasında 160 
kuruş icarla oturduğu haneden 17 ka
nunusani 1341 de katı alaka ettiğin
den emlaki milliyeye ·bildirilmesi hak
kında 

Meclisi Ali matbaasmda münhal !bul"!l
nan mü<eellitliğe tayini istirhamrna 
dair 
Mürettip ıolarak Meclisi Ali matbaası
na tayini istirhamma dair 

XV . Milli Müdafaa encümenine havale edilen arzuhaller 

2098 Yunus ve Memet Ef. 
Ezine 

Bedeli nakdi kanunundan istifadele
rinin temini ricasına dair 

Muamelesi 



F - Sualler ve istizahlar 

.... 
1 - SUALLER 

Birinci içtima zarfmda biri Adliye, biri Dahiliye, üçü Hariciye, dördü İktısat1 üçü Maliye, 
biri Sıhhat ve içtimai muavenet ve dördü Ziraat vekalctlerine ki oornan ı 7 sual tevcih olunmuştur. 

ADLİYE VEKALETİ 

ı - Ordu mebusu Harndi Beyin, Ünye 'kaymakamı tarafından tevkif edilen üç zat hakkındaki şi
fahi sualine Adiiye vekili Yusuf Kemal Bey tarafından 26- V- ı932 de cevap verilmiştir. 

DAHİLİYE VEKALETt 

1 - Ordu mebusu Hamdi Beyin, Ünye kaymakamı tarafından tevkif edilen üç zat hakkındaki şi
.fahi sualine Şükrü Kaya Bey tarafından 26-V-ı932de cevap verilmiştir. 

HARİCİYE VEKALETt 

1 - Aydın .me'busu Dr. Mazhar Beyin, Küdüs te inikat edecek olan İsHim kongresine dair olan 
şifailli ~maline Hariciye vekili Dr. Tevfik Riüştü Bey taraf dan 3- XII - 193ı de cevap verilmiştir. 

2 - İzmir mebusu Mahmut Esat Reyin. tskendeııon ve Antakyada meskun Türklere karşı Fran
sa HükUmetince Ankara İtilafnamesi ruhkarnma riayet edilip edilmeÇiğine dair ıolan şifahi sualine 
Hariciye -vekili Dr. Tevfik Rüştü Bey tarafından 25- VI- 1932 de cevap verilmiştir. 

3 - İzmir mebusu Mahmut Esat Bey, Türk vatandaşı olmayanlarm yapamayacakları iş ve sanat
lere ait kanun la.yihasr hakkındaki şifahi imal ta:kririni 6- VI- 1932 de geri almıştır. 

İKTISAT VEKALETİ 

1 - İzmir mrebusu Mahmut Esat Beyin, iş kanununun Meclisi .Aliye ne zaman sevkea.leceğine dair 
olan şifahi sualine İktısat vekili Mustafa Şeref Bey tarafından 7- XII- ı931 de cevap verilmiştir. 

2 - İzmir mebusu Mwhmut Esat Beyin, iş kanunu layihasmın ne safhada bulunduğuna dair olan 
şifahi sualine İktısat vekili Mustafa Şeref Bey ı - VI_- ı932 de cevap vermiştir. 

3 - İzmir mebusu Maıhmut Esa.t Beyin, tütün müstahsillerinin iıktrsadi vaziyetleri hakkında ne 
gibi tedabir ittihaz edildiğine dair olan şifahi sualine İkt]sat vekili Mustafa Şeref Bey tarafından 
10 -XII- ı931 de cevap veriLmiştir. 

4 - Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, teşviki sanayi kapunundan istifade ile gümriiksüz olarak Ara-
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şit yağı ve Hindistan cevizi ithal ve istimal eden bazı fabrikalar hakkındaki şifahi sualine İktısat 
vekili Mustafa Şeref Bey tarafındau 20 - II - 1932 de cevap vermiştir. 

MALİYE VEKALETl 

ı - İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, tütün müstahsillerinin iktisadi vaziyetleri hakkında ne 
gibi tedabir ittihaz edildiğine dair olan şifahi snaline Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey tarai 
fından 10- XII- 1931 de cevap verilmiştir. 

2 - Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, İstanbuldaki metrfıık emval hakkındaki tahriri sooline Mali
ye vekili Mustafa Abdülhalik Bey tarafından verilen cevap, 31- III- 1932 tarihli zabıt ceridesine 
deroediliniştir. 

3 - Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, İstanbul hazin ei evrakında mevcut iken bir Bulgara 
satılan tarihi bazı evrakın iadesi için rmüfettişlerce yapdan tahkikat raporunun ne safhaya dahil 
olduğuna dair olan şifahl sualine Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey tarafmdan 10- III -1932 
de cevap verilmiştir. 

SIHHAT VE İQTJ;MAl MUAVENET VEKALETl 

ı -Manisa rmebusu Refik Şevket Beyin, bir musevi vatandaş tarafındau Manisada hastane inşası 
için vasiyet edilen bir milyon dolar üzerine şimdiye kadar ne gibi ibir muamele yapıldığı hakkm
daki tahriri sualine Vekil Dr. Refik Bey tarafından V·erilen cevap 28 -XI - 1931 tarihli zabıt ceri
desine dercedilıniştir. 

ZİRAAT VEKALETl 

1 - Eskişehir mebusu Emin Beyin, Baytar Süreyya Beyin icat ettiği vebayihakari aşısına dair 
olan şifahi suali, . sahibi sual iki celsede de hazır bulunmadığından, sukut etmiştir. 

2 - Kocaeli meb11su Sırrı Beyin, Karadeniz rumtakasındaki ormanların işletme hakkını ' alınış 

olan Zingal şirketinin fen icabma mugayir olarak yaptığı katiyat hak'kindaki şifahi sualine Vekil 
Muhlis Bey 9 -VII - 1932 de cevap vermişt: . 

3 - R!ocaeli ımebusu Sırrı Beyin, teşvila <Sanayi kanunruından istifadE.:l ile gümrüksüz olarak Ara
şit yağı ve Hindistan ·cevizi ithal ve istimal eden fabrikalar haklandaki şifahi sualine Yelcil Muhlis· 
Bey tarafından 20- II- 1932 de cevap verilmiştir. 

4 - Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, zeriyatını teksir ve tamim için ibu sene Ayçiçeği tohUıffiu celp 
ve zürraa tevziinin mutasavver olup olmadığına dair olan .şifahi sualine Vekil :M:uhlis Bey 2-IV-1932 ' 
de cevap vermiştir . 

• 
2 - İSTİZAHLA'R 

Birinci içtima zarfında İstizah yapılmamıştır. 



,.. . . 

\ 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
İstanbul mebusu 
ALİRANA B. 



Ziraat vekili 
Kütruhya ınıebusu 
MUHLİS B. 



G - icra vekilieri heyeti 

.... 
Birinci içtima açıldığı gün İcra Vekilieri H€yeti, fevkalade içtimadakinin ayni olarak, zevatı atl· 

yeden mürekkepti: 

Başvekil İsmet Paşa Malatya 
Adli ye V. Yusuf Kemal B. Sinop 
Dahiliye V. Şükrü Kaya » Muğla 

Harici ye V. Dr. Tevfik Rüştü » İzmir 
İktısat V. Mustafa Şeref » Burdur 
Maarif V. Esat » Bursa 
Maliye V. M. Albdülhalik » Çankırı 

M. Müdafaa V. Zekai » Diyarbekir 
Nafıa V. Hilmi » ·Adana 
S.!. M. V. Dr. Refik » İstanbul 

Bu heyet, Meclis içtima halinde iloon lbir guna tebeddülata maruz kalmamış, yalnız 1909 ve 1910 
numaralı kanunlarla teşkil edilen Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekale.tlerine İstan'bul metbusu Ali 
Rana ve Kütahya mebusu Muhlis Beylerin tayin edildiklerini muta:zammın Riyaseti Cümhur tezke
re.si 31 -XII- 1931 de okunmuştur. 

İktısadi ve mali vaziyet ve ona karşı alman tedbirler hakkında, 28 -XI - 1931 de, İktısat ve
kili Mustafa Şeref ve Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Beyler tarafından Meclisi Aliye verilen 
izahat üzerine açılan müzakerat ertesi günü de devam etmiş ve neticede İsmet Paşa HükUmetine . 
244 rey ile v,e ımüttefikan itimat beyan edilmiştir. 



H - Azayi kiram muameUUs 

ı - İnhilal eden mebusluklar 

Birinci içtima zarfmda iki istifa ve iki de vefat suretilc inhilaUer vaki olmuştur. 

A - ls tifcıiaı· 

Gazi Antep mebusu Ahmet Remzi !Beyin, Uşakta kendisine tevdi edilen vazifeden dolayı vaki 
istifası 7- IV- 1932 de ; 

İzmir mebusu Vasıf Beyin, Rôma Büyük l'l': iliğine tayini dalayısile vaki istifası 1- VI- 1932 de; 
H eyeti umumiyede okunmuş ve yerlerine, sırasi le, intihap olunan : 

Eski kütahya mebusu Nuri Beyin intihap mazbatası 28 - IV -1932 de; 
Heyeti umunıiyece tasdik olunmuştur. 

İzmir mebusu Vasıf Beyin yerine bu içtima zarfmda ıkimse intihap edilmemiştir. 

B - Vefatlar 

Vefatları 18 - II- 1932 de Heyeti umumiyeye tebliğ olunan: 
Muş mebusu Muhittin Nami, 
Urfa mebusu Dr. Refet, 

Beylerin yerine sırasile intihap olunan; 

Eski Elaziz mebusu Naki Beyin tahlifi 20- II- 1932 de yapılmış; 
Eski Şcbin Karahisar mebusu Memet Emin Beyin intihap mazbataısı 12 - V - 1932 de; 

Heyeti umumiyece tasdik edilmiştir. 



Gazi Antep 
NURI B. 

Urfa 
MEMET EMİN B. 

Mu~ 

NAKl B. 



2 - Yeni intihap olunan Azayi kiramın resim ve tercümei halleri 

..... 
1 - Gazi Antep mebusu Hocaoğlu Nuri Bey, 1881 senesinde Selanikt e dıoğmuştur. Haııbiye

den mezundur. Fransızca ve kısmen Alınanca bilir. 1htisasr askerliktedir. (Za:bit vekumandan) 
namında bir eseri vardır. EvHdir. Dört çocuğu vardır. Erkani harbiy.e miralaylığmdan müteka
ittir. İkinci ve üçüncü devrelerde dahi ırnebustu. Mebus intihap edilmezden evvel 41 inci fırka 
kumandanlığında ve Adana valiliğinde !bulunmuştur. 

2- Muş mebusu Babanzad.e 1\.lıki Bey 1866 da N asliçte doğmuştur. Harbiyeden mezundur. Fran
sızca ve Rumca bilir. İhtisasr askerli•ldedir. Evlidir, iki çocuğu vardır. KaymakamJıiktan müte'ka
ittir. Üçüncü devrede dahi mebustu. Mebusluğa seçilmezden evvel, tütün inhisarı İstanbul satış 
müdürü idi. 

3 - Urfa mebusu Memet Emin Bey 1869 da İstanbulda doğımuştur. Hukuk tahsili görmüş
tür. Fransızca bilir. İhtisasr sanat V·e ede'biyattadır. (Türkçe şiirler, Türk sazr, Ey Türk uyan, 
Türkün hukuku, İsyan ve dua, Tan sesleri, Turana doğru ve Zafer yolunda) nam eserlerin müellifi
dir. Evlidir, dört çocuğu vardır. Son memuriyeti Erzurum valiliğidir. Mülga Meclisi mebusanda 
Musul mebusu idi. İkinci devredenberi mebustur. 

--•ee>e-<f!e~--



3 - Azayi kiramın intihap daireleri sırasına göre isimleri, mensup olduklan en
cümenler ve bazı kanunlarla Hükümetin itimat talebine karşı verdikleri 

reyleri gösteren cetvel 

- ~ ..... -

Işaretler: 

K Kabul 
R Ret 
M Müstenkif 
+ Reye iştirak edilmemiş; demektir. 

Bir hanenin <boş bmvkılmasr, o va;kit o mebusluğU:n münhal olduğunu gösterir. 
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ı -
ll i isı ·yi ıı B. l>alıiliye K K K r ' K K K + + K K K 

ı 1 

:\ J ı ·n HI ıı lı ~· ·\ht n. 'J'Pşki];) !ı rsasiyr· K + + + 
1 + + + K K K K K 

1 

Erzincan Abdiiihak B. .\ tl liye K K K K K K K K + + K 
. 

K 

Aziz Samih B. Nufıa K ]\ K K K h . K + K K + K 
ı 

-

1: 
Saffet B. IIariciye K + + + + 

1 
+ + + + + + + 

--ı 
Ası:m B. n i n ll ır ııııılıasclınt K K K + r K K K + 1\ + K Erzıınmı . - -
A1.iz B. ll ii t çe K K K K + K K K K K K K 

. 
lh'. Ahml't Fikri B. K t. ~l ıın,·cııct + + + + K K K K K K K K ı 

-
Dr. TTnkkr f;liııasi Pş. S. f. 1\fııaveııet . + + + + 1- + K K K r K K 

-
Na fi ,\ tuf B. l\fnarit K + K K + + K K + + + K 

ı 

Nufiz B. ,\ ı·ııılıal + + K r + K K K K K K K ı , . 
Nc<•ip Asım ll. K 1. ~ ı 11:1 \ ' ('llPt + + + + + + . 1 

+ K K K K + ı 
' 1 

Eskişr·hir Alioğlu Alunet B. i'\ ıı l'ıa h. + K K K K K K K K K + 
1 

ı 

Cafer B. - K + + K K K K K K K K + ı 

--
Emin B. I ldesat K + ı K + I\ + K K K 

1 
K + • 

ı . - - - - - - - - - - -
.oioııioıöıoıOio 

- -
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' 
29-XI-1931 de 

1 Mensup olduğu ı 8ll7 ııuımıralı ı 905 ııuıııaralı 1928 ııunıara l ı 1969 ııumıualı ı QlJ3 ııuıııaralı llükCııııetc 1895 ııumar:ılı 1937ııumaralı 1982 nuıııaralı ı Q83 ımınaral ı ı 9 ()S ııuıııara lı 20 7 O numar:ılı 

intilıa p daire" i İ S 111 i da i ıııl en cü ıneıı iliıııat kaııu ıı kaııuıı k:ınuıı kanun kan uıı IGımın kanun kanun kanuıı kanun kaııuıı 
. 

Eskişrı lt i1' Y Ltsuf Ziya B. Allliye K K + + + + + + + + K + 
-

Gazi Antc[l I\ ılrç Ali B. ~l illi ~litd :ı l'na K + + + + + + + + + + + 
-

Nuri B. - K + K + K T 

1 

Reşit B. 1 . \ ımhal K K K K K K K + + + + K 

Ş. Uıin B. .\ zn hal K K K K + K r K K K K K 

-------
Giresun Jl akkı Tarık B. 'l' eşk i liHı es aı.: iyc K + + + K r + + + + + K 

tı lSfi.U Pş. M il li ~1 ii du l'ıııı K K + + + K K + + + + K 
ı 

ı Ktızım B. Bütçe K K K K K K K K K K K + 
l 
1 -
ı 11 iiııir B. . \ zulıal + + K K K 1 + + + + + K T 
ı 

.~ 

ş,!vıkct B. . \ zulı al + K K + + + K K K K K K 
ı 

ı 

i' G ilmiişrııı c Edip Servet B. l kt.rsat K K + + K + + + K r K K 

li --

1 

11 asan Fohmi B. Bütçe K K K K K K K K K K K K 
• --

~ ı Ş ııvket B. ll l illi M iid ıı t'aa K K I + + K K K K K K 1 + 

- ·-

ji 
ll alail'i llırahim B. .\ zuhal K K K K + K K + + K K K 

! çel Emin B. Maliye ı- K K K K K K K K K K + 

ilaldu B. Nafıa K K K K K K K K K K K K 

ls tıınbıı.l A bdülhuk IIii.mit B. - + + + + + + + + + + + ...!.. 
ı 

ı , --
A kçuraoğlu Yusuf B. lktısat + + + + K + + + + + + + • 

A hmt-t. II:.ı.mdi B. 
l kLısnt 

K K K K + 
, 

K + r 
} ) illi Mütlafıı a 

+ · ı- ,... + 
': - ı-

.\ hıııl'l H a.,.iııı B. 'f'1 · şkilii lr esnsiyc + -1- + + + + + + + + + + c~ j 
- ~ - - - - -- - -- - -=--"' 

~ ~- - -- --
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-ı Baz ı kanunlara verdikleri reyler 
ı 29-XI- 1l)3 I de 

ı 
J\\cnsup olt.lu.ğu rlükuınctc 1 ti 9 5 llU!ll:\1'3 l 1 1 8()7 nuııı:ıra lı 1 005 nuııwralı ı CJ28 ııuıııaralı 1937 numaralı ı <ı() 9 numara! ı 1982 ııuıııaralı 1 98 3 numcıralı 1 CJQ3 ıııınıcıralı 1 9 9 8 numaralı 2070 ııumara!ı 

iııtih :ı p d:ıircs i is m i dıimi eııci'ıııı c ıı itiıııat kmıuıı kanuıı kanun kanun kaıı uıı ka nun k:ınun kaııuıı kanun ka u un kanun 
ı 

1 

1s trınlml A Iii e ll i ıı ficnıil B. - + + + + + ı- + + + + + K 
--

ı 

1 

Ali Rıı.na B. Hiit ~ e K K + K K ı- K K K K K 1( 

1
) flt·. Refik B. ~ . t. ~1. Y. + + K i" + + K + + + + + 

Halil Elem B. Kiit iiph an c + + + + K + + + + + + K 
---- ----

Harndi 'Mus tafa B . - K K K lC K K r r K K K K 

1 --
1 

1 Hasan Vasrf B. - K + + K K + + y K + R K 
- . ' 

~ 

Hay rullah B. - K K K K K K K + K K K r 
ı 

'ı -ı 

1Hitat B. K K K K K K K K K K y ı -
ı 

K . 
Sadettin Rrza B. Bütçe K K K K K r K K K r K r 

SnJfih Cimcoz B. Uariciye K K K + + K K K }" + r + 
ı 

Yaşar B. - ] K K + K K K K K K r + 

Yıiyacttin Karanıurs:ıl B. ilfnliyc K K K K K 
. 

K K K K r K K 1 

. 
1zmir Ur. Trvfik Rüştü B. I [ aı· if• İ ,\'P. YP!\ i ı i + + + + + + + + + i" + + ı 

- --
1 Ialil B. 'J' e~kil !'ı tr es:ısiyr y- + K K + + K + K 

• 
K + + ı 

-
KfLmil B. 1\laliye + r K K K K K ] K K + K 

ı -- -- ı 

1 
Ki tıı p~r Hüsnü B. - K K K + K K K R + R + 

1 Mahmut Cclft l B. IIuriciyo K + + + + + + + + + + + , 

M:ıhınut Esnt B. '!'eşkil a tı C14ıısiyc K ' + + + + + + + + + K + 

lktısat 
, 

Mcmet Sadettin B. K K K K K + + + + K K + . 
----------~ 

L ; fıt s f a fıı Rıı hnıi B . 1 k tı. at }( lC K + K + K K K K ı- K ı - - - - - ~ -- --=- - c . ·- -- - - -- - ---.... 
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Baz 1 ka nu nlara verdikleri reyler 
29-'\1-1931 de 

l\\eıısup olJuğu lliikuıııete ı R95 ııuımır:ıtı; ı 897 mımaralı ı 905 nuııı:ınılı ı 928 ııuıııaralı ı 937 nuıııaralı 1969 numaralı J l)82ııuıııanılı ı 983 ııunıar:ılı ı 9 C) 3 mınıara 1 ı I 098 nuınara;ı 2070 nuıııarı:ııı 

lııtiha p d:ıirt'si i sııı i Llaiıııi enci"ııneıı iliııı:ıt ka mı n ka ııu n kanun kaııun kanun ka nun kanun k mı un kamııı kanun kanun 

lzmir o~nı:ıtızatle llnnıdi B. Manrif ]( + + + + K K + + K h K 

- - - - -
!:')ıır:ıeoğlu ~iikrü B. - + + + + + + + + + + + + 

- -
1 

Hcisi vekili ı \";ı~ıf n. + + + + + + + + + + + K 

1 - -

ı I sımrta Uliseyin IIiisnü B. Nafın K K K K + + K K K K K K 
ı 

-

1--
İbrahim B. Arzu lı al + K K + K K K + K + + K 

- - - . 
1 

Kemal Ttırruı B. .:\f aliye r r K + K + K K K K K K ı 

- -
l\fiikerrcm B. Biitçe K K K r K K K K K K K M 

- - -

Kars Rahn. 'l'ali B. Dahiliye K K K K K + K K K K K K 
- - - - - - - - . - - - ı 

Faik B. - K K K K + JC K K K K y K ı 
- - - - - ı 

Memet Nazif B. Adiiye K ı + + K K K K K K K + 
- - -- - -

Kars i'ı l nhittin Pş. 
.Mill'i Miiflııfıın K + + + K + 1,.. K K K K + 
'l'cşkilfllı esasiye . - . -- -

Ümer KU.mil B. - + + + + + K K K K r K K 
.-

J(astamonu. J\ ll Rıza B. M illi Müclafaa + + + + + K K K K + + K 
- - - - --

ı Dr. Suııt B S. 1. Muavenet K + + + ] K K + K + + + 
-- - - - -- - 1 

Halil B. - + K K K + K K + K K K + 
-- . - - - - -

linsan ] ,'ehıııi n. Aezuhnl K + ) K + + + + + + + + 
ı- - - - 1 

1 Re-fik B. Maliye K K K K K K K K K K K K 
- - - - - - . - - -

1 

K ' Tahsin B. l kıı~at K K K + K + + + + + K ı -
- - - - - -

Vclct B. Kütüphane + + + K + K r + K K + + . 
- - - - - - --

1 
]{ayseri Ahmet Hilmi B. I ~üt~e + r K ]{ K K K K K ı K K 

ı 

- _ - c= -~· - - - - --......-. - --
- -
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ı Baz ı kanunlara verilen reyler 
2 9-:\1 1931 de 

f..\eıısurı olduğu ll i"ıklııııetc ı RQ!1 ııııırı:ıralı ı RC}7 ıııtıııar:ılı ı QO "ı nııııı:ıralı ı 028 ıııııııar:ılı 103 7 ıııııııar:ılı ı 969 ııuıııaralı ı CJS 2 nuııı:u·<ılı ı 983 nuııı:ıralı ı 993 nuııı:ır:ılı ı <)()8 nııın:ıralı 207 O ııuııı:ıralı 1 

1 i ntilı:ıp cl.:ıirrsi is ın i tlainıi eııciiıncrı iiinı:ıt knııuıı k:ıııuıı knnuıı kaıııırı k:ınuıı kan mı kaıımı kanun kanun kaııuıı ka mııı 
-

1 g nysrri AlımrL Tevfik B. .\ ı-t.ııhal K K K K ı K K K K K n n K 
-

Coşkun O~ınan D. - K + + + + K K r + H. + + 
-- - - -

Reşit B. Aclliye K K K + + + + + + + + + 
1 

ı Snit Azmi B. .\ dliye K K K } K + K + + K + IC 
--

ı 
/( ırlchırelı ı >r. Fua.L B. Tı•şkilfıtı pı;asiyc ]( K K + ' 

] K + + + + + + 
1 

1 

-
-

ı l\lcmPt Nahit n. Iıütç:c K + K K M K K + K K + + - -

ı ~c' \· lcrt B. Hiitı_;e K K K ıc K + r + K K K K 1 

1 ı - - -- -
Kırşehir IT nzim B. J>ivnm ııı ıLlınscLat K K K K K + K K K + K K 

1 

1 

i 
- - -- -

Lutfi Mürit B. J\1 illi Miiclnfaa K K K + + K + + K + ]( + -
· 4 -

SPrılar Alırnot B, - K K K K K 
ı K K K + + K K 

- -
K K K K + 1 J(ocııeli Ali B. )fal iye K K + + + + K 

ı - 1 -
1 bra.ILiın Süreyya B. liııı·i ciye K K K + + K K K K + K K 

- - - - - -
ı KemaleLlin B. A n:uhal r K K K K ı~ K K K K K K 
1 - -
ı Rn.grp B. .Aılliye K . K K K + K K + y K K K ~ 

1 

Reşit Safii!t B. Ilnriciye K + K K + + + + + + + + 

1 
Salahattin B. Aıtliye K K + K K K K + + K + K 

- ~ 1 - - -
Sırrı B. Divaıır nıtılıasclıal y K R K K K M + + K R R 

1 

-- - - - -
1 

/(oııya Ahmet Harndi B. 1ktısat K ]( K K ]( K K K 
# 

K K K K 

'i - - - - i ' 

1! 

ll nrd:ır n. M. II. teLkiki K K K K K + K K K + JC K 
- - - -. 

: Kazım B. l>iv:ııır mııhmwlı:ıL K + f- JC K + IC + K 1 K K 
- - - - -
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1 

29-X I- 193 ı de 
1 Mensup olduğu t l üklıme te 1805 nu!ııa ral ı 1807 ııuıııaralı ı 9n5 mımaral ı ı 928 ııuına ralı ı o::ı7 ınımaralı ı IJ(ı9 ııuııı aral ı 1982 mı nıa ralı 1 t)8'3 nu ııı :ıralı ı 9 q 1 mı ı ıı :ı ra 1 ı ı 008 mı nıaral ı 2070 num:ı r;ılı 
1 ' 
1 i ııtilıap dairesi isıı;ıi d1inıi eııciiıneıı J tiınat kanun kaııuıı k:uıun ka nun kanun kanun kn ıı un ka ıı u ıı kanun ka u u ıı kanun 
ı 

Ku n yrı ı..:nzım II i.i.xnü B. B ii tr; e K K K K + + K K K K K K 

1 ---- ·-- - ---- --

1 

1\ı •mııl Zııiın B. Diitçe K K K K K K K K K l K + 
-----· --

1 

Mıuüafn B. M. IL te tl< iki K K K K K K K K K K K K 
1 . -

1\hıxt:ıfa Lı"ıtfi B. - K + K K K K K K K K K + 
1 

- - --- -
Kaiın Tiazıın B. ~r na ı· if K K K K + K K K K K K + 

1 --- -- . -
1 RPfik B. Maliye K K + K + K K K K + + K 
1 

ı 
-- -- -- - ------- ~ 

Rırrı R Nafıa K + K + + K K K K + K 
1 

-r ı 

-- -
1 'fpvfik Fikrct B. Adiiye K K K K K K + K K K K K 
1 -

/(ii la lı ya TiakJn B. :\n frn K + K + + K K K K K K K . 
- -- -- . . 

1, Ihrahim B. Nııfra K + ]( K ] K K + K K K K 
1 -- -. ~frmı>t B. - K + + + + K + K K + K K 
1 

' ı - -- .., . 
;oırıılılis n. Biitçc K K + + + K + + K + r + 

- -- -- --
Onwr T> avnt B. Mn liye K K K + K K K + + i" + K 

1 -- -
1 ~ax i ı ıı ı ~- ,\ 1 il ll ,\ 1 iid:ı l';ı;ı K + + K ı K K + + + + '. K 

-- - -- ---
l:.Pı•ı•p ı:. 

(' . ll. 1•'. 1\atilıi ııııı\1-
K + + + + + + + + K K 

ıııisi + 
---- - -- --- - -- -

Mı!lırlyrı Alııliilnıııttn1ip n. 1 >ıı1ıiliyc K K K K K K r K K K K K 

--
l > ı·. Hilmi n. K 1. ~ l ıı:ı \'Pt ı rt K K + K 1\ K K K K K K K 

1 . -- -- -- -- ---
l snırt Pı;ı. Bn~\ı ·ki ! 1 ı )1;. + + + + + + + + + + + 

- ı 
J.fulımnt Nl•ılim B. 

Maliye 
K K + ı- K K K K 

# 

K K K K 
~J illi .\l iidafa:ı ı - --

L 'l'aliU nıı~iın n. ı 
' - K + + + . + K K K K + K J 

- -- ~ ~= - ---- .. - -~- '- - -
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29-Xl-19 '31 de 
J\\ensııp oltlıığu ll ü kfıınete 1 R 9 5 ııuıııar:ı 1 ı ı R07 ııuııı:ıralı ı cı os ııu1ııaralı ı q 2 R ııu1ııar:ıl 1 ı 937 ııum:ır:ılı ı 969 nuııı:ıralı ı 982 ııu1narıılı 1983 numaralı 1993 numaralı ı908 ııuınar:ılı 2070 ııuın:ıralı 

Jntilıap dairesi j S lll i d:ıiııı! eııciiıııcıı itiıııat kanun kanun k:ı llllll kaııuıı kaııuıı kaııuıı kanun kanun ka ıı un k amın kanun 
• 

Mnlnfyrı Vıı ı·af B. Adiiye + + K K + + K K K + K K 
- - -

Jfmıisrı Dr. Saim D. K t. ~ru:ıvcıırt . + K K K + K K K K K K K 
- -

Kuni B. lldısat K K K K + K + + + + + '1 . . 
- --

Mr nw t :;; ; ı\ıı-i H. ffat'iciye + + + 1- + + + + + + + + 
-- ---

. \ı ı 1st ıı 1'11 Fı • \' Zi B . Adiiye K K + + K + + + + + + + 
--- -- -- --

Osman B. N af ı :ı K + K K K K K K K + K K 
ı 

H"fik Şcvkrt B. Aılliyc K + + + K + K K K + R + 
- - - -- ı ·-- - -- -- -

Tnhiı· B. - K K K K K K ]( K K K K 
1 K 

- - - - - - ı 

Tıırg-ııt B. Biitı;c K K + K + + + ·K K + K + 
-- ---- ·- ---

1 Yıı.kup Kadri ll. JTariciye + -i + + + + + + + + + + 
1 -- -- -

,ll am ş "\hıliilkaıliı· B. - + K K + + K + K K K K + 
1 - ---
ı MPmct B. - + K K + K + + + + + + + 1 

--- - ---- --
l\fitat B. I>nlıiliyc K + + + + + + + + + + + 1 s -- -- -- - ---

1 ııı · i n. tl<tısııt K + K K K K K + K + K K 
1 

1 

ı -
1 

-- - ---- ---

ı 
--

Mıırdiıı ,\ı)( ı ii ı· I'{'ZZ:ık B. .\ zıılı :ı 1 K K K + K h. K + K 1- + K 
1 -- -- . 

ı\ li TI.ıım B. j i.t ISH t K + K K K - + K + K K K K 

- -- -- -- --
1 

ll'l'aıı l•\ · ı · it B. l ılnı·ı· ,\miri 
1 - + .L K + + K K + + + + + ' 

- -- - ---. --
1 Mer.~in l<'l'rit. C'clii 1 B. 1 ,\1 :ını·if K + J\f K + + + K + + + + 

-
1 1 anııli B. J\f :ı.liye K K K K + K K -ı- K K K K 

1 1 - -- --- ----

li__, ~iilı-ym:ııı Fihi B. N:ıfı:ı K K K + K + K }{ IC K K K ı 

1 - -- - ~~ - .--.. 
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ı\\eıısup olduğu ı ()37 ııııııı:ır:ılı ı 069 ııuıııanılı JlJ82nuııı:ıralı 2070 numaralı 
ı 

lllikfııııetc IR!JI) ııuııı:ıralı ı 897 ııuıııar:ılı ı Q()~ı ııuıııar:ılı ı O 28 ııtııııaral ı 1983 ııuıııaralı ı 9 fJ 3 ııuınar:ıl ı 1998 numaralı 
iııtilı;ıp dain•si i 'i lll i d:ı.iıııi cııcüıııcıı iliıııat kaııuıı J.::ııı u ll kamııı kaıııııı k:ımııı kanıHı kanun kaııuıı kaııuıı kanun kamııı 

ı -
ı 

.lf1ti}ln 1 Jr . ı [li~:l') lll ı\ \'ni n. :-;. ı. ·"11:1\ l'lıl•f , 1\ + + -ı K 1\ K K K K r K ı 

~ııı·i B. , \ı· ;t,ııhal K 1- K + K K K K r K r K 
. ı 

f)iihii hnya B. J> :ılıiliyl· \'l' kil i -ı- + lC + K + -~ .. + K K + + 
ı 

ı Yunus Naui B. ' l'ı·ı:-kil;itı l'sasiyc + + + ı- + + + + + + + + 
~-

M11ş IJas:ın TIPşit B. l>:ılıiliyc K K + h. + K + + + + K ı 
1-

ı 
ı 

ı 

Kılıecığlıı If:ı.kk~ H. ~laaı·if ır h. K + + + K K K + r + 

ı \.ıki 
ı 

n. - K K K K K + 
-

Nii}rlc .-\i.ııwt Vcfık B! N. 1. :\Tıı:ı~· pııı-t h. + + K K + K + + + + + 
- ı 

F:.ı.ik B. Hiitı,;c K K + + K + K K K . K + + 
1 

- -
(:alip n. ..\li ili ~ı iirlaf:ıa K + + + K r + + + + + + 

1 
- -

flalit n. Nul'ıa K + K K + h.. + + + + + + -. 
0 1'(] IL Ahmet İlısan n. ı );ılı i 1 iye K K K R K K + + + + + + 

--

JJnmJi B. ..\Ina ı· if K K K K K K + K K K K K 
- -

ı 
!smail B. \Jalıil iye h. K + K K K + K K r + + 

Hı'ı·ai n. .Milli :\Jiillafa;ı K K K + K K K K K K I + 

~ı·vkf't n. - + + + + K K + K K K K K 
ı --

Tt ize Akif B. A ı·Zlllıu l K K + + · ı- + r K K K K + , - -

Ali B. J )j \':Illi mıılıaıwlıat K K K K + r- + K K K K K 

- - ı 

ı 

Atıf n. f>ahiliye K + 
. 

K K + + 

L 
+ K K K K K 

:1 

- - -

Esat B. nnlıiliye K K K + ] + K + + + + + 
- - = - - - ~- -- ---- - ~-



~~ - -
Ba z ı kan u nlara verdikleri reyler 

1 :29-\1-1931 Je 1 
,\ \eıısup oldıığıı llükQıııete ı 8<)f) ııuııınralı~ 1 8 O 7 ııuııı::ıral ı ı 005 mııııar:ılı ı 0:28 ıııııııaral ı ı 937 numaralı ı Go9 ııumar:ılı 1 ~82 numaralı ı 9R3 numaralı 1993 numaralı I 098 nuınaraiı 2070 nunıaralı 

i ntilıap dairesi Ismi d:ıiııı i cncüıııen 1 ti ıııat kaııun kanun k:ıııuıı kaııuıı kanun kamııı k amın kanun kanun kamın kanun 
--

Rize Fnat B. - K + 1\ K K + K + K K K K 
- • - - ı 

1 Ilasan Cavit B. lkt rsat K + + 1- + + K + + + + + 
ı 

ı ı 

Samsım .\ziz ll ızıı· n - + + + + + + + + + + + + ! 

Dr. Asrın n. N;1fıa K K ]( + ı- K K K K .K K K ! 
- - -

ı-:ıııiıı ı:. lktıs;ıt K 1~ + K + + K + K K + + 

1 

-

ı 
r~~tt·m B. .\ a l'ıa K + + r + K r + K + + + ı -

l\{r.md IfnC'ıyunmı n. ı 

1 

.\ rzıılıa l K K + K K K K K K K K + 
- -

Zühtü B. - K + K ı~ + K K K K K K K 
-

Siirt Halil IIulki B. - K K I + -ı ..J.. K + + + ı + 
-

1 
Ma.hmut B. Jiuriciyc + + + + + K + + + + + K 

- ı 
Sinop Tiulfısi B. J)j \'ll rı ı rıııılııısPlıa t K K K K K K K K K K K K 

1 

1 

l brnlıim Alilotlin n. Maarif K h h K K + K + + + + + 
. 

1 Recep Ziihtü B. Biitçc 1\ + + + 1 + K + + + + + 
- -

1 Yusuf K~mal B. .\ılli,\' 1' vd<ili + + + + K + + + + + + + 
-

Sıvas ts.ma.il :Momct B. Uiv;ıııı ınuhıı:;;elıa t K K K K K K r K K K + K 
1 - -
ı 

Necmettin Sadık B. IIariciye + h. K K + + + + + + + + : 

-
Rahmi B. ;\laaı·if K K K K h. K K K K K K K 

1 
l . -. 

Rasim n: 1 :litı;e K + + K K K K K K r K + 
ı ı 

ı - -
Rcmzi B. 11iit.ı~C K K K + K + + + , + + + K 

ı 1 
. 

' - . -

L 
ı 

Şcıruıct.tin B. ~J aliye K K K h. l\ K K K K K K K 

- - - - . - -~ -. 



- ~ - -- ~. - ~ 

Baz ı kanunlara verdikleri reyler 
29-Xl-1931 de 

1\\ensup olduğu ı ı üklııııetc 1895 ııu:naralı 18Q7 nuıııaralı 1905 ııuıııaralı ı 928 ııuınaralı 1937 ııumarcılı 1 Q69 numaralı ı 982 nuıııcıralı 198 '3 ııuıııarcılı 1993 ııuıııarcılı ı 908 numaralı 2070 numaralı 

i ntilıap dairesi isııı i daimi eııcümcıı itimat kanun kaııun kaııuıı kaııuıı kanun kanun k;ınun kaııuıı kcıııun ka u un kanun 

Sıvas Ziyaettin B. :\ n:u h al K K K + J K + K K K K K 

-
.')ebin J(arahisar lsmııil B. lktısat K K K K K + + + + + K 

SuJri MaksuJi B. ~[aa ı·il + i- + + 1\I K + + K + K + 
-

Vasfi Raşit B. I>:ılıiliyc K + + K + + + K K + }( + 
' --

Tekirdağ CeHil Nuri B. T<•~;>kilütr rsıısiye K K K K K + + + K K + 1• K 

-~ 

Ccmil B. Dahiliye K + + + + + K + + + + + 
"" - ı 

fı'aik B. Dıılıiliyc K + K i- K K + + ]( K 4- + ı 
ı 

---

ı 
Mahmut Rasim B. - K K K K K + K K K + K + 

ı -
To/aıt n1·kiı· Uıtl'i B. ~!illi ~Jiiclaf:ıa K K K + K K K K K K K K 

. 

Ilüsnü B. Milli l\lüclafaa + + + + K + K K K K K r 
ı 

:'If usta J'ıı \';ıs !'i H. .\ı·zuhal K + + + + + + + + + + + 
ı -

ı Nazım B. A<lliye K + K K K K K K K + } + 

Süreyya Tevfik B. Bütçe K K K K ı K K K K K K + K 

Tmbzon Oaniş B. 1 kt rsut K K K K + K K K K K + + 

ll;ıkkı ~ofıı B. Nafıa K K K K + K + K K K + K 

-
Halil Nihat B. :\lıını·if + K K K K + + + + + + + 

lfasan B. Rcis· vekili + + + + + + + -ı- + + + + 
1 -

Nebizade Ilamdi B. Hariciye + + + + + + r K K ]( K 

Raif B. Adiiye K K K K K K K K K K K K 
' 

L . Süleyman Sırrı B. - K K + + + + K y K K K 
\ 

+ ' ı 

-- -- - • E ~ 
~ ~ ~~- -· - - - ~ 

..........._, 
ı s 
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1 ı ·Baz ı kanunlara verilen reyler 
' 29-Xl- 1931 de 

Mensup oluuğu ı 1 iikfııııete ı R95 mımaral ı ı sen ııumanılı ı 905 ıntıııaral ı 1028 mııııar:ıl ı 1 9 3 7 ııuııı:ıral ı t 9b9 numaralı 1982 nunı:ını lı 1983 numaralı 1993 nuııı:ır:ılı 1998 mınıaralı 2070 numaralı 

ı i ıı li h :ır claircc;i ısmi u ai nı i eıı cü nı e ıı iliııı:ı( kaııuıı kanuıı kanun ka mı n kanun kaııuıı k:ınuıı kamın kanun kanun kaııuıı 

Urfa .Ali Saip B. Naiıa K + + + + + + + + + + + 
1 
1 

:'llı • ınel Enıin n. - + + K K K + 

Mahmut B. - K K + K + + + + + + + T 

Rcfet B. Maaıif K K y K K K K )( K + K K 

1 

Van llalcla B. l\f. II. teLkiki K K K K + K K K K K K K 
1 

1 

1 

Münip B. . \ ı·:mlıııl K + K K K K K K K + K K 

' 
rozgat Ahml't Avni B, Dinııu ınulınsdıat K K K K K r K K K + K + 

1 

Ahmet Cevdet B. ) lanrif JC K K K K K K K K K + + 

1 A vni Doğan B. R. n. katibi K K + K K K K K + K + ı + 

' 

1 
J l anııli H. A.<lliye K K K M + M K K K K K + . 
Siilcyman Sırrı B. Bütçe K + K K K K K K K K K K 

-

1 
Zonguldak Ucıfll ~:.ıhır B. 'l'cşkili'ı.lı esasiye + + + + K K K + K + + + 

' 

1 Esat B. - K + K K K K K K + K K K 

1 

1 llalilB. Da h ili ye K K K + K K K K K K K K 
' 

1 K K K K K ı Ilasan B. - + K K K K K K 
, 

-
1 

Ragıp B. l k1 LSU1 + K + + K + K K K + R + 

Rifat B. Dahiliye K + K K K K K K K K K K ı 
ı 

- . 
: 

ı ı 

ı ı '· 

- - - -

ll - - - - ~ - - -~ 

ı - ı - ·- - - -- - ~ 

___ , 
- - - ~ - - - --



4 - Azayi kiramın isimlerine göre tasnifi 

A 

A:bbas (Cavat-) B. Bolu Ali Rıza I?. Mardin 

.Aıdnan » Aydın Ali Saip » Urfa 

Ahmet Avni » Yozgat Ali Şuuri » Balrkesir 

Ahmet Cevdet » Yozgat Ali (Kılıç -) » Gazi Antep 

Ahırnet Fikri (Dr. -) » Erızurum Ali (M em et-) » Artvin 

Ahmet Harndi » İstanibul Ali (N ec ip-) » Denizli 

Ahmet Harndi » Konya A'bdullah (Musli'hittin -) » Ankara 

A'hmet Hilmi » Kayseri A:bdülhak » Erzincan 

AJhmet İhsan » Ordu Abdüllhak Harnit » İstanbul 

Ailımet Rasim » İstanıbul AJbdülhalik (Mustafa-) » Çankırı 

Ahmet Saffet » Ela·ziz A·bdülkadir » Maraş 

Ahmet Süreyya » Aksaray Abdülmuttalip >> Malatya 

Ahmet Tevfik » Kayseri A'lıdürrezzak » Mardin 

.A'hmet V efik .» Niğde Anıkoğ·lu Damar » Adana 

Ahmet ( Alioğlu -) » Eskişehir As af » Bursa 

Ahmet (Fazıl -) » Elaziz Asım » Artvin 

Ahmet (Serdar - ) » Kırşehir Asım » Erzurum 

Akçuraoğlu Yuı:,·uf » İstanbul As rm (Dr.-) » Samsun 

AJrif » Ri·ze Asım (Necip -) » Erzurum 

Akosmanzade İzzet » A.fyon Karahisar Asl :ın (Emin-) » Deni•zli 

Alaettin Ccmil » İstarrbul Ata lay (iBesim-) » Aksaray 

Alaettin (İ.brahim -) » Sin.op Atıf » Rize 
Ali » Afyon Karahisar Atuf Nnfi (Nafi -) » Erzurum 

Ali » Ankara Avni doğ·an » Yozgat 
Ali » Kocaeli Avni (A!hmet-) » Yozgat 
Ali » Rize Avni (Dr. Hiiseyin -) » Muğla 

Ali Münif » Adana Aziz » Erzurum 
Alioğlu Ahmet » Eskişehir Aziz Hızır » Samsun 
Ali Rana » İstan!bul Aziz Samih » Er,zincan 
Ali Rıza » Kastamonu Azmi (Sait-) » Kayseri 

B 

Baba Tali B. Kars Bekir Karamemet B. Çorum 
Bakteriyolok Refik » Bursa Bekir Lütfi » Tokat 

Basri (Hasan -) » Ceibeliıbereket Bcsim Artalay » Aksaray 
Bayraktaroğlu Halit » Baywzrt ı 



Cafer 
Cavat Abbas 
Cavat (Ahmet-) 
Cavit (Hasan ·) 
Cavit (Memet -) 
Celal Nuri 
Celal Sahir 
Celal (Ferit -) 
Celal (Mahmut-) 

Damar (Arukoğlu -) 
Dan iş 

Edip Servet 
Emin 
Emin 
Emin 
Emin Aslan 
Emin Cemal (.Dr.-) 
Emin Fikri 
Emin (Memct -) 
Enver 
Esat 

Faik 
Faik 
Faik 
Faik 
Falih Rıfkr 
FazılAhmet 

Fehmi (Hasan-) 
Fehmi (Hasan-) 
Fehmi (Mustafa-) 
Ferit CeliU 
Ferit (Dr. Rasim-) 

B. Esıkişehir 

:. Bolu 
> Rize 
» Balikesir 
» Tekirdağ 

» Zonguldak 
» Mersin , !zmir 
» Antalya 

B. Adana 
» Tra!bzon 

B. Gümüşane 

» Eskişehir 

» İçel 
» Samsun 
» Denizli 
» Solu 
» Bursa 
» Urfa 
» Balıkesir 

» Anıasya 

B. Edirne 
» Kars 
» Niğde 

» Tekirdağ 

» Bolu 
» Elaziz 
» Gümüşane 

» Kastanıonu 

» Bursa 
» Mersin 
» Bursa 

-400-

c 
Cemal (Dr. -) 
Cemal (Dr. Emin -) 
Cemal (Mollaoğlu . ) 
Cemil 
Cemil ( Alaettin-) 
Cemil (Hasan -) 
Cimcoz (Salah-) 
Çoşkun Osman 

D 

ı 
Davut (Ömer-) 
Doğan (Avni -) 

E 

Esat 
Esat 
Esat 
Esat (Mahmut -) 
Eşref 

Eşref (Ruşen-) 

Et çi (Pertev-) 
Etem 
Ete m (Halil -) 

F 

Ferit (Halit -) 
Ferit (İrfan-) 

1
Fevzi (Mustafa -) 
Fikret (Tevfik-) 
Fikri (Dr. ~hmet-) 

Fikri (Emin-) 
Fikri (Süleyman-) 
Fuat 
Fuat (Dr. -) 
Fuat Şahin 

iB. Bolu 
» ArJ"on Karahisar 
» Yoz;gat 
» Tekirdağ 

:. İstanıbul 
» Bolu 
» :tstanbul 
» Kayseri 

B. Kütaıhya 

» Yozgat 

B. Bursa 
» Rize 
» Zonguldak 
» İzmir 
» Ankara 
» Aryon Karahisar 
» Balıkesir 

» Samsun 
» İstanıbul 

B. Ankara 
» Mardin 
» Manisa 
» Konya 
» Erzurum 
» Bursa 
» Mersin 
» Rize 
» Kırklareli 

» Aydın 



Galip 
<:alip (Dr.-) 
Galip (Dr. Reşit- ) 

B. Niğde 

» Bursa 
» Aydın 

Ilacim Muhittin B. 
liner Yunus (Uemot -) » 
Hakkı ~ 

IIakkı ·» 
Hakkı » 
Hakkı Sofu » 
Hakkı Ş i nasi (Dr -) Pş. 

Hakkı Tarıık B. 
Hakkı (İsmail-) » 
Hakkı (İsmail- ) » 
Haldcr (İsmail-) » 
Hakkı (Kıhçoğlu-) » 
Halil » 
Halil » 
Halil » 
Halil Etcm » 
Ha lil Hnlki » 
Halil Nihat » 
Halit » 
Halit » 
Halit Ferit » 
ITalit (Bayraktaroğlu -) » 
Hameli » 
Hameli :ı> 

Harndi » 
Harndi :Mustafa » 
Harndi (Ahmet-) » 

Harndi (Aıhmct.-) » 
Harndi ( ebizadc- ) » 
Ham d i ( Osmanzade -) » 

linmit (Abdiillıak-) » 
Hasan » 

rı:nsan » 

Balıl\esir 

Samsun 
İçel 
Kütahya 
Van 
Trabzon 
Eı·ztıruın 

Giresun 
Amasya 
Balıkesir 

Bolu 
Muş 

İzmir 
Kastrumonu 
Zonguldak 
!stanbul 
Siirt 
TrabzQn 
Burdur 
Niğde 

Ankara 
B ayazıt 
Mersin 
Ordu 
Yozgat 
İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Traıbzon 

İzmir 
İstanbul 

Trabzon 
Zong·uldak 

İbrahim 
J,brahim 
İbrahim 
İbrahim 

B. Bilecik 
» Cebeliberekei 
» Hakari 
» Isparta 

- 401 

G 

Galip (Yahya -) 
'}a.zi Mustafa K e ımı"! 
Gevhe ı· (Ziya -) 

H 

Hasan Basri 
Hasan Cavit 
Jla:an Ccmil 
Hasan F ehmi 
Ha~an Fehnıi 

Hasan Hayri 
Ha,;an Reşit 
Hasan Tahsin 
Hasan V asıf 
Hasan Yakup 
Haşim (Talat -) 
Haydar 
Haydar 
Haydar 
Haydar Rüştü 
Hayrettİn 

Hayrı (Hasan-) 
Hayrnllah 
Hazi m 
Hazim (Naim-) 
Hi1mi 
Hilmi (Ahmet-) 
Hilmi (Dr.-) 
Hızır (Aziz-) 
Hulki (Halil-) 
Hulı':ısi 

Hüseyin 
Hüseyin Ami (Dr. -) 
Hüseyin Hüsnü 
Hüsnü 

!

Hüsnü ( Jfüse:v iıı -) 
llüsııü (lGi um- ) 
Hüsnü (Kitap~r-) 

1 

İbrahim 
İbı·ahim Alaettin 
İbı·ahim Süreyya 
İbrahim Yürük 

B. Anluını 

Pş . Aıtknı·a 

B. Çn nnkknl e 

B. 

» 

»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
~ 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Ce belibereket 
Rize 
Bolu 
Gümüşane 

Kastamonu 
Edirne 
Muş 

Blaziz 
İstanbul 
Ankara 
Malatya 
Afyon Karahisn ı· 
Antalya 
Konya 
Denizli 
Bilecik 
Edirne 
İstanbul 
Kırşehir 

Kony a 
Adana 
Kayseri 
Malatya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Elaziz 
Muğla 

Isparta 
Tokat 
Isparta 
Konya 
İzmir 

B. Kütahya 
» Sinop 
» I\:i:ı caeli 

» Balıhsir 
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İhs:m B. Bnynzıt 

İhs:ın Pş. Giresun 
1hı;:m (Ahmet-) 
İrfan Ferit 
İsmail 

İsmail 
İs nı ail Fiwk 1u 
İsmail Fiakla 

K<ıdri (Yakup -) 
Kamil 
Kfıınil (Ömer-) 
Ka. ni 
Ka 1'<1 meınet (Bekir-) 

Karamursal ( Ziyaettin-) 
Kaya (Şükrü-) 
Ka zrm 

Kfızrn1 

Kfı r.ıın 

IGlzı ın 

Lütfi (~Iusl<t.fa - ) 

],fıtfi (Bekir -) 

1.\bhmnt 
i\[a lınıut 

l'\Ia . Jı m ll t Ccl;Jl 

:i\la h nı ll t Esat . 
1.\Ialımut Nedim 
-:\[ahmut Rasim 

Maksudi (Sad ı: i -) 

J\Iazlıar (Dr. -) 
Mazhar 1.\rüfit 
l\Jcmct 
lUcnıct 

l\ [cnıet. A 1 i 
1.\ [cmct. Cavit 
iiicmct Emin 
-:\Icnı t Hacıyunus 

l\Icnı t Nalıit 

H. Ordu 
» Mardin 
» Ordu 

» Şe bin Kıırahisıır 

» Amasya 
» Balıkesir 

P. Manisa 
» İzmir 
» Kars 
» Manisa 
» Çorum 

» İstanbul 

» Muğla 

» Giresun 
» Konya 

P~. Bnlrkesir 

1'~. Diyarbekir 

B. Koııya 

» TU'kat 

B. Sii ıt 

» Urfa 
» .İzmir 
» İzmir 
» Ma la tya 
» Tekirdağ 

» Şcbin Katahisar 
)) Ay dm 
» Denizli 
)) Kütahya 

» Maraş 

» Artvin 
» Balıkesir 

)) Urfa 
» Samsun 

» Kıl'klarcli 

İsmail Halda B. Bolu 
İsınail Kemal » Çorum 
İsmail Meınet » Sıvas 

İsmet » Çorum 

İsmet Pş. Malatya 

lzzet (Ako:manr.nclc-) B. Afyon Karahisar 

hzct Ulvi » Afyon Karahisar 

K 

Ki1zrrn Hiisııü B . Iü:mya 
Kuzrm (Dr.-) » Denizli 
Kemal Tn ran » Isparta 
Kemal Zainı » Konya 

Kemal (Gazi Mnstaf'a -) Pş. Anka m 
Kemal (İ!>ınail-) B. Çorum 
Kemal (Ynsnf -) » Sinop 
Kcmalct •tin » Kocaeli 
Kitapçr Hüsnü » İzmir 
Krlrç Ali » Gazi Antep 
Krlıı;oğlu llnkkr » Muş 

L 

ı J:..tıtfi ( Mi.ifit - ) R Krrşchir 

M 

.Moınet Nıızif B. Kars 
Mc m ct Sa lı ri » Manisa 
~[emct Sadettin » İzmir 
ilrcm ·t (Bekir Kara -) » Çorum 
Menıet (İsmail-) » Srvas 
i\femct (Vnsfi-) » Balıleesir 

-'fenıduh Şevket » Elaziz 

l\fesnt (ZrJ,i -) » Diyarlıekir 

Mi tat » İstanıbul 

Mi tat » Maraş 

l\follaoğl u Cc ma 1 » Afyon Ka rab i sar 
Muhittin Pş. Kars 
1\Inlıittin (Hac im -) B. Balıkesir 

Muhlis » Kütahya 
1[ursal ( Ziyaettin Kara-) » !starı'bul 
l\[mılihittirı Abdnll&h » Ankara 



M ustalı-ı 
Mustafa (Dr.-) 
Mustafa Abdi.ilhalik 
Mustafa Fehmi 
Mnsta:fa Fevzi 
Mustafa Kemal 

lVlustafa TAH:fi 
lV[ustafa Rahmi 
1\f n st afa Şeref 
l\ lnstnfa Vasfl 

Nabi Hrza 
Naci 
N adi (Yunus-) 
NaJi Atuf 
Na fiz 
Nafiz 
Nahit (Mcmct-) 

Na im Hıızım 
Naki 
Nazif (Meınct -) 
Nazif i Şerif (Dr.-) 
Nazım 

Ncbizade Hamdi 

Osman 
Osmıın Niyazı 

Ömct Davut 
ÖJıı cr JUnıll 

• 

Ragrp 

B. Konya 
» Çorum 
» Çanları 

» Bursa 
» Manisa 

Pş. Ankara 

B. Konya 
» İzmir 
» Burdur 
» 'J'o kat 

B. Çorum 
Pş. Cebeliıbctcket 

B. Muğla 

» Erzurum 
» Amasya 
» Erzurum 
» Kırklareli 

» Konya 
» Muş 

» Kars 
» Antalya 
» Tokat 
» 'rrabzon 

B. :Manisa 
» Çııuakkal e 

B. Kütahya 
» Kars 

Pc ı·tcv Etçi 

B. Kocaeli 

-4Ö~ -

ı l\lustafa (I-Inmeli-) 
Muzaffer 

-;\[üfit (J.Jfıtfi -) 

i\[üfit (lV[azhar-) 

iVLi.ikrnem 

l\lüuif (A~i-) 

Münip 

l\'Iünir 
~ lü nir 

N 

Necip Ali 

Necip Asım 
Ncemettin Sadık 

Nedim (Mahmut-) 

Nihat (Halil -) 
Nisati (ltıza -) 

Niyazi (Osman-) 

Numan 

Nuri 
Nuri 

Nuri 
N mi (Celal-) 

o 

ı 
Osmanzade Harndi 
Osnınn (Coşkun-) 

ö 

ı Ömet· R.csul 

p 

B. Bal rkesir 

R 

jRagıp 

B. 1stan:bul 
» Balrkesir 

» Kırşehir 

» Denizli 

» Is pal'ta 

» Adana 

» Van 

» Çonım 

» Giresun 

B. Denizli 

» Erzn ı:mn 

» Srvas 

» Malatya 

» •rrabzon 
» Aksaray 

» Çanakkale 

» Antalya 

» Gazi Antep 
» Maraş 

» Muğla 

» 'l' ekirdağ 

13. İzmir 

» Kayseti 

D. AJ:uıa 

B. Zono·uldak 
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Rahmi B. Sıvas Remzi B. Sıvas 

Rahmi (M usta :fn -) » !zmir Resul (Ömer- ) » Adana 

Raif > 'rrabwn Reşit > Gazi Antep 

Ra na (Ali-) ~ İstarrbul Reşit » Kayseri 

Rasrh » Antalya Reş it C: alip (Dr.- ) » Aydın 

Rasnn » Kütaıhya ılksit Saffet » Kocaeli 

Ra sim » Sıvas llk;it (H,.an -) » Muş 

Rasim Ferit (Dr. -) » Bursa Rifat ~ Ankara 

Rasim (Ahmet -) » !stanbul IRifat :;. Çankrrı 

Rasim (Mahmut-) » Tekirdağ IRifat » Zonguldak 

Raşit (Vasfi -) » Şebin Karahisıır jRıfat (Samih-) » Çanakkale 

Recai » Ordu I Rifkı (Falih -) » Bolu 

Recep > Kütahya Rıza Nisari > Aksaray 

Recep Zi.Uıtü » Sinop ı Rıza (Ali -) » Kastamonu 

Rcfet » Bursa Rıza (Ali-) » Mardin 

Rcfct > Urfa Rıza (N abi -) » Oornın 

Refik » Kastamonu 1 Rıza (Sadettin-) » tstanbul 

Refik » Konya ı Rnşen Eşref » Afyon Karıı.his:ır 

Refi k (Dr. -) » İstanbul Rüştü » Bursa 
1 

Refik Şevket » Manisa !Rüştii. (Dr. Tevfik -) » İzmir 

Refik (Baktı• eiyolok -) » Bursa ! Rüştü (Ha~·dar -) » Denizli 

s 

Sabrı (Menıot -) B. Manisa Sanıi•h (Aziz-) n. Erzincan 

Sadettin Rıza » İstanbul Saraeoğlu Şükrü » İzmir 

Sadettin 1\femet » İzmir Serdar· Ahmet » Kırşehir 

~\adı k (Necmettin-) » Sıvas Servet (B dip -) » Gümüşane 

Sad ri Maksudi » Şebin Karahisar 1 Sırrı » Kocaeli 

Saffet » Erzincan j Sını » E!onya 

Saffet (Ahmet-) » Elilziz 1 Sırrı (Süleyman-) » Trabzon 

Saffet (Reşit- ) » Kocaeli l Sırrı (Süleyman-) » Yozgat 

Salı ir (Celal-) » Zonguldak j Sofu (Hakkı -) » 'l'rabzon 

Sa im (Dr.-) ~ Manisa Snat (Dr.-) » Kastamonu 

S:ıip (Ali-) » Urfa 1 Süleyman Fikı·i » Mersin 

Saiıt Azmi » Kayseri Si.ilcyman Srrrr » 'l'ra.bzon 

SaJH,h Ci ım·oz İstanbul 
1 C. ··ı s Yozgat » j ~u ey man ırrı » 

... alah:ıttin » Kocaeli Süreyya '!'evfik » 'l'okat 

ı..ıalilı , Bilecik ı S~~reyya (A hme_t-) » Aksaray 

amih Rifat » Çanakkale · Sureyya (tbrahıın-) » Kocaeli 

ş 

Şwhin B. Gazi Antep Şemsettin B. Sıvas 

Şahin (F'u:ıt -) » Aydın Şeref » Edirne 

Şakir » Ankara Şeref (Mustafa -) » Burdur 

Şakir » Edirne Şerif (Dr. azifi -) » Antalya 



Şevket 

Şev·ket 

Şevket 

Şevket 

Şevket (Memduh-) 
Şevket (Refjk-) 

Truhir 
Talat 
Talat H~im 
Tali (B aha-) 
'l'a:hsin 
'J'aıhsin 

Tahsin (Ha~an-) 

TJb yılullah. 

Vmıfi Memet 
Vasii Raşit 
Vasfi (Mustafa -) 
Va ·Lf 

Yahya Galip 
Yakup Kadı·i 
Yakup (Ha an-) 

Yaşar 

Yaı;;ar 

Yuııtı Nadi 

Zaim (Kemal-) 
Zek ai 
Zeki 1\'[esut 

Ziya 
Ziya Gevher 
Ziya (Yusuf -) 
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R. Giresun 
» Gümüşane 

» Kırklareli 

» Ordu 
» Elaziz 
» Manisa 

B. Manisa 
» Çankırı 

» Malatya 
» Kars 
» Aydm 
» Kastamonu 
» Elaziı 

B. Bayazıt 

B. Balıkesir 

» Şebin Karahisne 
» Tokat 
» Malatya 

B. Anl{ara 
» Manisa 
» Ankara · 
» Aksaray 
» İ ·tanbul 
» Muğla 

B. Konya 
» Diyar,bekir 
» Diyaı,bekir 

:. Çankırı 

» Çanakkale 
» Eskişehir 

Şinasi (Dr. Hakkı-) 

Şu u ri (Ali-) 
Şükrü 

Şükrü 

Şiikı-ü Kaya 
Şükrü (Saracoğ·lu-) 

T 

Ta ı-ı k (Ha k lu -) 
1'evf.ik Ji' ikrct 

1 
Tevfik Rüştü (Jk - ) 
'1\wfik (Ahmet-) 

1'cvfik (Süreyya- ) 
Tu mn (Kemal-) -
'l'ıırgn t 

u 
1 U! vi (ı-zzet-) 

V 

V asıf (Hasan -) 
Vcfik ( Aılmıct -) 
V el ct 

y 

Pş. Eı·ıurum 

B. Halukesir 
» Bolu 
» Ça nakkale 
» 'fuğla 

» İzmir 

B. Giresun 
» Konya 
» lzınir 
» K:ıy eri 

» 'J'okat 
» Tsparta 
» Manisn 

B. Xfyon J\ ıuahisn ı· 

B. İstanbul 
» Niğde 

» Kastamonu 

Yunus (Mrmrt Hnr.r -) B. R:ınısun 

Denizli 
Riııop 

Eskişelıil' 

lı-ı aııbııl 
Balıke. iı· 

Ynsuf » 

Yusuf Kemal » 

Yusuf Zi?a » 
Ywnıi ( ı\kç:uraoğln -) » 
Ynı·iik 11mılıim » 

z 
Ziyaettin 
Ziyaett-in Kaı·rl!lnıırsal 

Zühtü 

Ziihtü (Recep -) 
Ziilfü 

B. Sıvas 

» fstanbu l 
:ı> Samsun 

» Sinop 
» Diynı-lıck ir 

,__- .. ee>-e-< eeı~--



5 - Azayi kiramın dcğum tarihlerine göre tasnifi 

••• 

lı:ıt:mbul Ahdiilhak Rilnıit n. ]852 Denizli M az hat Miifi t 13. 1874 
B ayazıt Übeydnll:ıh » 1857 Edirııe Şeref » » 
Erzu .. rum ecip .AsLJıt » 1861 tç:el Emin » » 
Istanbul H alil Bteın » » llçel Haklu » » 
Kars li' aik » » İzmit· Halil » » 
Trabzon Siil eynı:ın 'rı·rı » 1862 Mnnisa Kani » » 
Ankara .Ali » 1864 Niğde l!'aik » » 

Aydın Tahsin » 1865 Ankara Şakir » 1875 
Muş Nalci » 1866 Ce belibereket Naei rş. » 
Uı·fa Nrnhıını t » » Çanakıkale Osman Niyazi B. » 

Eliziz Hüseyin B. » 1867 Çanaıkfkale Snmih Rifat » » 

Istanbul J\ ıhmet Rasiın » » Gazi Antep Reşit » » 

Kocaeli Kemalettin » 1868 tsparta Hüseyin Hüımü » » 

Anhra Halit Ferit » 1869 Kocaeli Ali » » 

Bursa Mustafa F chmi » » Manisa Mustafa Fevzi » » 

Erzurum Dr. Raıklu Şinasi Pş. » Rize Esat » » 

Kastamonu Vclet B. » Samsun Ete m » » 

Maraş Nuri » » Tokat Bekir Lütfi » » 

Ordu Alunet İhsan » » Ce belibereket İbralıim » 187Li 

Siirt H alil Hulki » » I iyarbekir Zülfü » » 

Sivas Ziyaettin » » lst~mbul Akçuraoğlu Yusuf » » 
Urfa MemetEmin » » ts tanbul Ahmet ll aındi » » 

Bolu Şükrü » 1870 Kocaeli Sırrı » » 

Eel i nı e Faik » » Konya Haydar » » 

Eskişehir Yusuf Ziya » » Sa ·nı~:un Dr. Asım » » 

Kars Muhittin Pş. » Sıyas R emzi » » 

Giresun Mü nit· n. 1871 Sıvas Şemsettin » » 

Kütahya İbrahim » » ~L' o,kat Mustafa V asfi » » 

Sanısun Meıııe t H amyunus » » balıkesir İbrahim Yütük » 1877 

Kasta.moııu H asan l"i'chmi » 1872 Bolu Dr. Emin Cemal » » 

Muş Kılıooğlu Hakkı » » Çorum !sm et » » 

Ordu İsmail » » B rzincan Aziz Sanıilı » » 

Van Münip » » Gazi Antep Şahin » » 

Bursa Bakteeiyolok Refi k » 1873 İstanbul Salalı Cimcoz » » 

Giresun İhsan Pş. » Kastamonu Ali Rıza » » 

İstanbul Ziyaettin Karaınursal B. » Kastamonu Halil » » 
Konya Mustafa » » Kırşehir Lutfi Müfit » » 

Adana .Ali Münif » 1874 Kütahya Rasim » » 

Ankara Y 31hya Galip » » N ilde Galip » » 
Bursa Esat » » Tokat Hüsnü ::. » 
Çorum İsmail Kemal » » Zonguldak Hasan » » 
Çorum M ün ir » » Afyon Karahisar Ali », 1878 



Ankara 
B ayazıt 
()rmlurı 

\'onun 
])iyarbekir 
Blfıziz 

E r·zurum 
lzıuir 
Manisa 

ı iğde 

Ri;.:e 
:::;iııop 

S i Yas 
Yozgat 
Yo;.:gat 

Zon guldak 

,\ıııasya 

. \ ınasya 

Bol n 
Denizli 
fHiıni.işane 

K:ıstamonn 

Kı rkhıre li 
Maraş 

·M arelin 
Ordu 

R.ifat 
İhsan 
Ziya 
Dr. Mustafa 
Kazım 

Ahmet Saffet 
Dr. Ahmet Fikri 

Kamil 
Memet Sabri 

Ahmet V efik 

Hasan Cavit 
Yusuf Kcnııı l 

R ahmi 

Ilamdi 
Süleyman ırTl 

Ri fat 

I smail H a lda 
Na fiz 
H asan Ccnı il 
Yusuf 
Ha sa n :Fohıni 

Dr. Snat 
Menıet Nahit 
Abdülkadir 
,\<bclünezzn k 

Ham di 

i\ fyon Kanı hi sar İ zzet Ul vi 
, \ rıl<a. ra 

Artvin 
Bcılıkesir 

l3cı l ıkesir 

Bnrsa. 
Çankırı 

Bl! i m e 
l<} I' ZlU'Uffi 

ll i.inı üş:ı ne 
Kaı·s 

Koracli 
~!fa ll isa 
Muğla 

Tek i rdağ 

Trabzon 

Balıkesir 

Bi lc.cik 

Bilecik 

Bolu 
Bnr·dur 
(~anları 

El aziz 

Gazi Mustafa Kemal 

Meıne t Ali 
JGızını 

M emet Cav.it 
R efet 
Ri f a t 

Hasan Htıy ri 

Nafiz 
Edip Servet 
1cnıet N az if 
İbrahün Süreyya 
Osnıaıı 

Yunus Nadi 

Cemil 
Haklu Sofu 

H acim Muhittin 
İbrahim 
Salih 
İsmail Hakkı 

H alit 
Mustafa Abdülhalik 
Hasan Tahsin 
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B. 1878 G:ı;.:i Antep 
» » Istanbul 
» 
» 
r~ . 
B. 

» 
» 
» 
» 

İzmir 

Malatya 
M:ıeaş 

R ize 

Nuri 
Dr. R efik 
l\Iustafa Iıa luııi 
Dr. Hilmi 
1\'Ii tat 
Fuat 

» » 

» 
Şelıin K<mıhisar Sııc1ri Maksud i 

» 
» » Aksaray 

» » \.nıasya 

» » Ça nakkale 
» » I ~I';.:İ ll can 
» » E n un ı m 

» » l ·:~ kişclıir 

» » Kcı es 

» » Kii t:ı lıya 

» 1879 Mıı ll i.'a 
» » 1\luğla 

» » lt i;.:e 

» 
» 

» 
» 

» Tei<il'cladğ 

» Teki ı·clad~ 

» Tl'< ı uzon 

» V:ın 

» » . \ııl.; ııra 

» » J\ ııtıılya 

» » .\ydın 

» 1880 D lll'Sa 

P~. 
B. 
Pş. 

B. 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
)) 

)) 

» 
» 

» 

» 

» 
)) 

» 

» 
» 

» C1ünıi.işane 

» lst ;ııılnıl 

» b: nı ir 
» t Zl ll i l' 

» r~parta 

» K onya 

» M:;ılıı t ya 

» Sii rt 
» Zoııg ıılclak 

» Zo 11 gnldak 

» .\ daııa 

» .\ r tvin 

» Bul'dur 
» Bıır·s:ı 

» Diya rbekir 

1881 gı nziz 

» 
» 

» 
» 
» 
)) 

EI Jz iz 
H<ıldiri 

ts t an lıul 
İzmir 

K ayseri 

Kocaeli 

Besinı Atalay 
R iza Nisari 
Esat 
Şükrü 

A1hcliillı:ik 

Aziz 

:E nı in 
Balıa Tali 
M cm et 
Dr. Saim 
N n ri 
Akif 

Celal Nuri 
Faik 
Hal il Nihat 
Hakkı 

]<}~ ı·ef 

Hasılı 

Fua t Şalıirı 

As af 
Sevket 
Ali Rıza 

Dr. T evfik Rüştü 

O~ına nza ele Uarndi 
İbrahim 

Kazını Hüsnü 
l\falımut Nedim 
l\hhmut 
Cclul Saltir 
H alil 

Hilmi 

Asım 

l\lustafa Şeref 
:Emin Fikri 
Zekai 
Fazıl Alırnet 

l\fenıdulı Şev ket 
İbrahim 
Mi tat 
Mahmut Celul 
Reşit 

Reşit Saffet 

n. 1 81 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
)) 

1882 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 18 3 
» » 
» » 

» » 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



JVfalRtya 
ı\l::ılatya 

Mardin 
M: uğla 
Niğde 

Sıvas 

Tokat 
Antalya 
Denizli 
İ 'p::ırta 

Kıl' klareli 
KHklare1i 
Manisa 
Ordu 
H. ize 
Trabzon 
Çornm 
<lil'esun 
İstanbul 
.tzmir 
Maraş 

Ordu 
-\.ydın 

Bolu 
Bezincan 
Jr.nıir 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
lV[ ard in 

İsmet 
Vasrf 
İrfan Ferit 
Şükrü Kaya 
Hal it 
Rasim 
Nazım 

Dr. Cemal 
Haydar Rüştü 
lVIük err em 
Dr. Fnat 
Şevket 

H.efik Şevket 
Şevket 

Atıf 

Hasan 
Bekir Karamemet 
Şevket 

Hasan Vasıf 
1\itapçı Hüsnü 
M em et 
Recai 
Dr. Mazhar 
Cevat Aaibbas 
Saffet 
Saracoğlu Şitkrü 

Ra gıp 
Sırrı 

Ömer Davut 
Ali Riza 

f?ehin Karahisar Vasfi Raşit 
Urfa Ali Saip 

Aksaray 
Halrkesir 
Hrırsa 

Çan kırı 

Çol'Um 
Rski.şehir 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
:.\{aııisa 

:Mı tğla 

Rize 
Samsun 
'l'rabzon 
Urfa 

Ahmet Süreyya 
İsınail Hakkı 
Dr. Rasim Ferit 
'l'alat 
Nabi Riza 
Cafer 
Ömer Ka:ınil 
Refiik 
Ahmet Hilmi 
Yakup Kadri 
Dr. Hüseyin A vni 
Ali 
Zühtü 
N abizade Hameli 
Refet 

Aclana Arıkoğlu Damar 
.Afyon Karahisar Mollaoğlu Cemal 
Aksaray Yaşar 
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Pş. 1883 Diyarbeldr Zeki Mesut 

Ha:kkr Tarık 
AHiettin Ce.mil 
Sait Azmi 
Salalıattin 

Kemal Zaim 
Naim Hazim 
Refik 

B. » Gil es un 
» :» fstanbul 
» » Kayseri 
» » Kocaeli 
» 

» 

» 
» 

» 

.» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» Ko_nya 
1884 Konya 
1885 Konya 

» Kütahya Recep 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

1886 
» 

» 

» 
» 
» 

1887 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Sı:!ınsun 

Sinop 

.\ ıı talya 
Ha lıkesir 
Bi!rcik 
Erzurum 
Uazi Antep 
Kastamonu 
Kütahya 
Konya 
Konya 
Sıvas 

Emin 
İbrahim Alaettin 

N um an 
Ali Şuuri 
Hayrettin 
Nafi Atuf 
Kılıç Ali 
Tahsin 
Hakkı 

Tevfik Fikret 
Kazım 

Necmettinn Sadık 

Afyon Karahisar Haydar 
Antıılya Haydar 
BalLkesir Muzaffer 
Denizli Dr. Kazrm 
Edirne Şakir 

Erzurum 

Kayseri 
Kırşehir 

Kütahya 
:Malatya 

Asım 

Ahmet Tevfik 
Serdar Ahmet 
Mulılis 

1888 Manisa 

Talat Haşim 

Tahir 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Manisa 'furgut 
Muş Hasan Reşit 
Şebin Karahisar İsmail 

Afy<On Karahisar Ruşen Eşref 
An kara Hasan Yakup 
Antalya Dr. Nazifi Şerif 
Balıkesir Pertev Etçi 
Balıkesir Vasfi Memet 
Bayazıt Bayraktaroğlu Halit 

Bursa Rüştü 

Çanakkale Ziya Gevher 
Denizli Necip Ali 

» Giresun 
» İzmir 

Kazım 

» 1889 Kayseri 
Mahmut Esat 
Coşkun Osman 
Süreyya Tevfik 
Avni Doğan 

» » Tokat 
» » Yozgat 

B. 1889 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» 1890 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

» » 
» » 

» » 

» 1891 
» » 

» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

]892 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
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Aydın Dr. Reşit Galip B. 1893 Mersin Süleyman Fikri B. 1895 
Bolu Falih Rrfkr :. » Sıvas İsmail Memet » » 
Bursa Dr. Galip » » Trabzon Raif » » 
Denizli Emin Aslan » » Yozgat Ahmet Cevdet » » 
Kırşehir Haz im » » Bııiıkesir Enver » 1896 
Konya Ahmet Harndi » » !sparta Kemal Turan » :. 
Malatya Abdülmuttalip » » Afyon Karahisar .A:lmsmanzade İızzet » 1897 
Sinop Recep züqltü » » Samsun Aziz Hrzır » » 
Tra'bzon Daniş » » Zonguldak Esat » » 
Zonguldıtk Ragrp » » 

'I' e kırdağ Mahmut Rasim 1898 
Adana Ömer Resil 1894 

» 
» 

İstanbul Harndi Mustafa 
!stanbul Sadettin Rıza 

» » 
» > 

İstanbul Yaşar 
İzmir Memet Sadettin 

» » 
» » 

Mersin Ferit Celal » » Aydın Adnan » 1899 

Mersin Ham di » » Ce belibereket Hasan Basri » » 

Sinop Hullisi » » Esıkişehir Alioğlu Ahmet » » 

Yozgat .Aihmet A vni » » !stanbul Hayrullar » 1900 
Ankara Muslihittin Albdullaıh » 1895 Konya Mustafa Lütfi » 1901 



6 - Azayi kiramın neşet1erine göre tasnifi 

..... 
BaYtar ( Yüksek - ) mektebi 

Nuri B. Maraş (ve Fransada) 

Dibagat ( Yüksek - ) mektebi mezunlan 

Harndi Mustafa 

Ruşen Eşref 

İsmail Hakkı 

Falili Rıfla 
Talat 
Ra sim 

B. İstanıbul (Almanyada) 

Edebiyat fakültesi mezunlan 

B. Afyon Karahisar 
» Balıkesir 

» Bolu 
» Çaııkrrr 

» Srvas 

Eczacx ( Yüksek - ) mektebi mezunlan 

Muzaffer 
Talat Haşim 

. Ahmet Vefik 

Kemal Zaim. 
Refet 

Ali 
Gazi Mustafa Kemal 
MemetAli 

. Kazrm 

Bayraktaroğlu Halit 
lbrahim · 
Salih 
Cevat Abbas 
Hasan Cemil 

B. Balıkesir 

» Malatya 
» Niğde 

Fen fakültesi mezunlan 

B. Konya (ve Fraıısada) 
» Urfa (Riyaziyat kısmx) 

Harbiye mezunlan 

B. Afyon Karahisar 
Pş. Ankara ( Erkanıharp) 
B. Ar.tvin 
Pş. Balıkesir ( Erkanıharp) 

B. Bayazrt 
.» Bilecik 
» Bilecik 
» Bolu 
» Bolu ( Erkanıharp) 



Emin Fikri 
Esat 
İbrahim 
Naci 
Kazım 

Ahmet Saffet 
Aıbdülhak 

Aziz Samili 
Saffet 
Nafiz 
Necip Asım 
Nuri 
İhsan 
Edip Servet 
Şevket 

Hakkı 

Aikıçur3ioğlu Yusuf 
Ahmet Harndi 
Faik 
Muhittin 

Ali Rıza 
Memet Nahit 
Lı1tfi Müfit 
Kemalettin. 
Rasim 
Recep 
İsmet 
Mahmut Nedim 
Vasıf 

Osman 

İrfan Ferit 
Kılıcoğlu Halda 
Naki 
Galip 
Recai 
Şevket 

Fuat 
Mahmut 
Cemil 
Bekir Lı1tfi 
Hüsnü 
Ali Saip 
Halil 

Mollaoğlu Cemal 
Ahmet Süreyya 
Haydar 
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B. Bursa (Jandarma) 
» Bursa 
» Cebelibereket 

Pş. Cebelibereket 
» Diyarbekir ( Erkanıharp) 
B. Elaziz (Deniz - Erkanıharp) 

» Erzincan (Hukuktap. da mezundur) 
» Erzincan ( Erkanıharp) 
» Erzincan ( Erkanıharp) 
> Erzurum 
» Erzurum 
» Gazi Antep 

Pş. Giresun ( Erkanıharp) 
B. Gümüşane ( Erkanıharp) 
» Gümüşane 
» İçel (Topçu) 
» İstanbul (Erkanıharp - Paris ulumusiyaı;iye) 
» İstanbul (Deniz - Erkil,nıharp) 
» Kars 

Pş. Kars 

B. Kastamonu (Deniz - Erkanıharp) 
» Kırklareli (ve Pariste Ulfunusiyasiye) 
» Kırşehir 

» Kocaeli 
.:.. Kütahya (Jap.darma) 
.» Kütahya (Erkanıharp) 

Pş. Malatya ( Erkanıharp) 
B. Malatya (Erkanıharp) 

» Malatya 
» Manisa ( Erkanıharp) 

» Mardin (Topçu - Hukuktan da mezundur) 
» Muş (Topçu) 
» Mruş 
» Niğde (Jandarma) 
» Ordu (Deniz) 
» Ordu (Deniz) 
> Rize 
:. Sii~t 

» T·ekirdağ ( Erkanıharp) 
» Tokat ( Erkanıharp) 
» Tokat 
.» Urfa (Jandarma). 
» Zonguldak 

H ulruk mezunları 

B. Afyon Karahisar 
» Aksaray 
> Antalya 



Nurnan 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 
İhsan 
Mustafa Şeref 
As af 
·Osman Niyazi 
Ziya Gevher 
Münir 
Haydar Rüştü 
Necip Ali 
Yusuf 
Hasan Hayri 
Şeref 

Alıdülhak 

Yusuf Ziya 
Hakkı Tarık 

Aliiettin Cemil 
Salalı Cimcoz 
Halil 
Kitapçı Hüsnü 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 

Saracoğlu Şükrü 

Meınet Nazif 
Ömer Kamil 
Hasan Fehmi 
Ahmet Tevfik 

Reşit 

Sait Azmi 
Ragıp 

Salahattin 
Kazım 

Kazım Hüsnü 
Refik 
Sırrı 

Tevfik Fikret 
Hakkı 

Mustafa Fevzi 
Refik Şevket 

İrfan Ferit 
Ferit Celal 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 
Ali 
Emin 
İbrahim Alaettin 
Y.usuf Kemal 
İsmail 
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B. Antalya 
» Balıkesir (Kısmen) 

» Balıkesir 

> Bayazıt 

» Burdur (Paris Hukuk fakültesi) 
» Bursa 
» Çanakkale 
» Çanakkale 
» Çorum 
» Denizli 
» Denizli 
» Denizli (Ehliyetnameli) 
> Edirne 
:. Edirne 
» Erzincan (Harbiyeden de mezundur) 
» Eskişehir 

» Giresun 
.» İstanbul (Paris Hukuk fakültesi) 
» !stanbul 
» !zınir (Paris) 
» hmir 
» İzmir (İsviçrede Friburg) 
» İ.zlmir 

», İzmir (Cenevre Darülfünunnnun ulumu siyasiye 
ve iktısadiye şubesi) 

» Kars 
» Kars 
» Kastamonu 
» Kayseri 
» Kayseri (Ticaret rnektabi alisi) 
» Kayseri 
;:. Kocaeli 
» Kocaeli 
» Konya 
» Konya (Kısmen) 
» Konya 
> Konya 
» Konya 
» Kütahya 
, Manisa 
» Manisa 

» Mardin (Topçu harbiyesinden de mezundur) 
» Mersin (Sanayii nefise) 
» Muğla (v.e Fransada) 
» Muğla (:Kfsmen) 
» Rize 
» Samsun 
» Sin<lp (Cenevrede Jan Jak Russo Enstitüsü) 
» Sinop (ve Paris Hukuk fakültesi) 
» Şebin Karahisar (Ticaretten de mezundur) 



Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit 
Celal Nuri 
Nazım 

Nebizade Hamdi 
Raif 
Memet Eliilin 
CelaJ Sahir 
Ra gıp 

Hulusi 

Hasan Vasıf 

Besim Atalay 
Rif at 
Ahmet Hilmi 
Hazi m 
Ha:mdi 
Rahmi 

Enver 
Memet Sadettin 

Mahmut Rasim 

Ali Münif 
Hilmi 
Haydar 
Esat 
İsmail Hakkı 

Asım 

Ali Şuuri 
Hacim Muhittin 
Refet 
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B. Şebin Karahisar (Moskova ve Paris) 
> Şebin Karahisar (ve Paris Hukuk fakültesi) 
> Tekirdağ 
> Tokat (ve Paris) 
> Trabzon (ve Sorbonne) 
> Tmbwn 
» Urfa 
> Zonguldak 
> Zonguldak 

nahiyat fakültesinden mezun olanlar 

B. Sinop 

Mensucat ( Yüksek . ) mektebi mezunları 

B. İstanbul (Avusturyada) 

Muallim ( Yüksek . ) mektebi mezunları 

B. Aksaray 
> Çanları 

» Kayseri (Mül:kiyeden de mezundur) 
» Kırşehir (Kısmen) 

> Ordu 
» Sıvas 

Mühendis ( Yüksek - ) mektebi mezunları 

B. Balıkesir (Almanyada) 
» İzmir (Macar Üniversitesi Makine .mühendis fa

kültesi) 
» Tekirdağ (Diplomalı maden mühendisi - Berlin) 

Müllciye mezunları 

B. Adana 
» Adana 
> Afyon Karahisar 
» Amasya 
» Amasya 

» Artvin 
» Balıkesir 
> Balıkesir 

> Bursa 



Şükrü 

Mustafa Alıdülbalik 
İsmail Kemal 
Mazhar Müfit 
Zekai 
Zeki Mesut 
Şakir 

Aziz 
Nafi Atuf 
Kaz1!1Il 
Münir 
Mükerrem 

Ahmet Hilmi 
Coşkun Osman 
İ,brahim Süreyya 
Sırrı 

AbdiilmUıttalip 

Mi tat 
Hasan Reşit 

Ahırnet İhsan 
İsmail 
Atıf 

Etem 
Zühtü 
Faik 

Hasan 
Avni Doğan 
Rifat 

-414-
B. Çanakkale 
» Çankırı 

» Çorum 
» Denizli 
» Diyarbekir 
~ Diyaııbekir (Pariste ;ulumusiyasiye) 
» Edirne 
» Erzurum 
·:. Erzurum 
» Giresun 
» Giresun 
» Isparta 

» Kayseri (ve Darülmuallimini aliye) 
» Kayseri 
» Kocaeli 
» Kocaeli 
» Mala-tya 
» Maraş 
» Muş 
» Ordu 
» Ordu 
» Rize 
» Samsun 
» Samsun 
» Tekirdağ 

» Trabzon ( Pariste · Ecole des Sciences Politiques) 
» Yozgat 
» Zonguldak 

Orman ( Yüksek - ) mektebi mezunlan 

Haydar 
Ahmet Avni 

Ali Rana 
Baha Tali 
Ham di 

FazılAhmet 

Reşit Saffet 
Remzi 

B. Konya (Halkalıdan da mezundur) 
» Yozgat 

Posta. ve telgTaf 

B. İstanbul (Belçikada) 
» Kars (Fra.nsada) 
» Mersin 

Siyasi ilimler mektebi (~a.riste) 

B. Elaziz 
» Kocaeli 
» Sıvas (Maliye derslerine devam etmiştir) 

-



Akosmanzade lzzet 
Reşit 

İsmail 

Dr. Cemal 
Dr. Nazifi Şerif 
Dr. Mazhar 
Dr. Reşit Galip 
ÜbeyduJl~ 
Dr. Eilllİn Cemal 
Bakteriyoiok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit 
Dr. Mustafa 
Dr. Kazım 
Dr. Ahmet Fikri 
Dr. Hakkı Şinasi 
Dr. Rerik 
Dr. Tevfik Rüştü 
Dr. Suat 
Dr. Fuat 
Dr. Hilmi 
Dr. Saim 
Dr. Hüseyin Avni 
Dr. Asım 

Yaşar 

Fuat Şahin 
İsmail Hakkı 
Emin Aslan 
Mi tat 
Osmanzade Harndi 
Tahsin 
Ahmet Harndi 
Haydar 
Muhlis 
Ali Rıza 
Süreyya Tevfik 
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Ticaret ( Yüksek -- ) mektebi mezunlan 

B. Afyon Karahisar (İsviçrede) 
» Kayseri (Hukuktan da mezıundur) 
:. Şebin Karahisar (Hukuktan da mezundur) 

'Tip mezunlan 

B. Antalya 
» Antalya 
» Aydın 
» Aydın 

» Bayazıt (Kısmen) 

~ Bolu 
» Bursa 
» Bursa 
> Bursa 
» Çorum 

• » Denizli 
» Erzurum 

Pş. Erzurum 
B. İstanbul 
» İmnir (Beyrut Tıbbiyesinden) 
» Kastamonu 
» Kırklareli 

» Malatya 
» Manisa 
» Muğla 
» Samsun 

Ziraat (Yüksek-) mezunlah 

B. Aksaray (Almanya) 
» Aydın 
» Bolu 
» Denizli (Montepeliyer) 
» İstanbul 
» İzmir 
» Kastamonu 
» Konya ('ve Atmanyada) 
» Konya (ve Yüksek orman mektebi) 
» Kütahya (ve Almanyada) 
» Mardin (ve Fransada) 
» Tokat (ve Almanyada) 



Halil Etem 

N cemettin Sadık 

Arukoğlu Damar 
İzzet Ulvi 
Memet Cavit 
Hal it 
Samili Rifat 
Faik 
Hasan Tahsin 
Hüseyin 
Memduh Şevket 
Emin 
Şahin 

Hasan F ehmi 
Alıdülhak Harnit 
Ziyaettin Kararnursal 
Kamil 
Mahmut Oelal 

Velet 
Şevket 

Memet 
A·bdürrezzak 
Faik 
Esat 
M~met Hacıyunus 

Ziyaettin 
Mustafa Vas:fi 
Hakkı 

Münip 
Ham di 

Rası h 
Übeydullah 
Mustafa Fehmi 
İsmet 

Şevket 

Emin 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
M'UStafa 
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Muhtelif 

B. İstanbul (Bern ve Zürih Üniversiteleri ile Viyana 
po li tekniği) 

» Sıvas (Liyon Darülfünunu) 

H ususi tahsil görenler 

B. Adana 
:. Afyon Karahisar 
:. Balıkesir 

:. Burdur 
:. Çanakkale 
» Edirne 
» Elaziz 
> Elaziz 
> Elaziz 
:. Eskişehir 

> Gazi Antep 
» Gümüşane 
» İstanbul 
» İstanbul 
:. İzmir 
:. İzmir 

:. Kastamonu 
:. Kırklareli 

» Kütahya 
» Mardin 
> Niğde 

:. Rize 
» Sa:ırurun 
:. Sıvas 

» Tokat 
>Van 
:. V:an 
:. Yozgat 

Medrese tahsili görenler 

B. Antalya (Camiülezher) 
» Bayazrt 
» Bursa 
» Çorum (ve Rüştiye) 

» Giresun (Medresei Kuzat) 
» İçel 
» Isparta 
> Isparta 
» Konya 



N aiın Hazim 
tıı..n~ahim 

Hıılil Hulki 
Süleyman Sırrı 
Mahmut 

Ömer Resul 
Eşref 

Halit Ferit 
Yahya Galip 
Adnan 
İbrahim Yürük 
Hayrettİn 

Rüştü 

Ziya 
Zülfü 
Asım 

Alioğlu Ahmet 
Kılıç Ali 
İbrahim 
.Ahmet Rasim 

Hayrullah 
Sadettin Rıza 
Kemal Turan 
Serdar Ahmet 
Ali 
Kani. 
:Memet Sabri 
Tahir 
'l'urgut 
Yakup Kadri 

Süle'yman Fikri 
Nuri 
I-I al it 
Akif 
Hasan Cavit 
Recep Zühtü 
Halil Nihat 
Ahmet Cevdet 
Süleyman Sırrı 

Rıza Nisari 
Nafiz 
Ali 
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B. Konya 
» Kütahya 
» Siirt (ve Rüştiye) 
» '!'rabzon (ve Nüvap mektebi ) 
» Urfa 

Orta tahsil görenler 

B. Adana (Ziraat ameliyat ınektebi ) 

» Ankara (İdadi) 
» Ankara 
» Ankara 
» Aydın . (Amerikan Kolleji) 
» Balıkesir (İdadi) 
» Bilecik (İdadi ) 
» Bursa (Ziraat ve bötekçilik mekteplerİ) 

» Çankırı 

» Diyarbekir 
» Erzurum (İdadi) 
» Eskişehir (1dadi) 
» Gazi Antep (İtladi) 
» Hakari (Lise) 
» İstanbul (Dariişşafaka) 

» İstanbul (Kısmen sultani) 
» İstanbul 
» Isparta 
» Kırşehir (Ziraat mektebi ) 
» Kocaeli (Dariişşafaka) 

» Manisa 
» Manisa (Darüşşafa:ka) 

» Manisa 
» Manisa 
» l\fanisa 

» Mersin (l\fuallim ınoktcbi) 
» Muğla 
» Niğde 
» Rize 
» Rize 
» Sinop 
» Trabzon (Firerler) 
» Yozgat 
» Yozgat 

nk tııhsil g·örenler 

B. Aksaray (Riiştiye) 

» Amasya (Rüştiye) 
» Arıkara (Riiştiye) 



Hasan Yakup 
Muhlihittin Abdullah 
Iıifat 

ŞaJdr 

Tahsin 
Şükrü 

Hasan Basri 
Bekir Karamemet 
Nabi Rıza 
Cafer 
Reşit 

Yaşar 

Halil 
Iıefik 

Mustafa Lutfi 
Ömor Davut 

Abdlilkadir 
M:emet 
Aziz Hrzır 
İsmail Mcmct 
Daniş 

HaJdn Sofu 
Esat 
Hasan 
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B. Ankara 
» Ankara. 
» Ankara (Riiştiye) 

::. Ankara (Rüştiye) 
» Ayflm (Rüştiye) 

» Bolu (Rüştiye) 
» Ccbelibereket 
» Çorum 
» Çorum 
» Eskişehir 

» Gazi Antep (Rüştiye) 

» İstanbul (Iıüştiye) 
» Kastamonu (Rüştiye) 

» Kastamonu (Rüştiye) 

» Konya 
» Kütahya 

» Maraş (Iıüştiye) 

» Ma:r·aş . (Rüştiye) 

» Samsun 
» Sıvas 

» Trabzon (Rüştiye) 

» '!'rabzon 
» Zonguldak 
» Zonguldak 

-·-~ 



7 - Azayi kiramın ihtisaslarına göre tasnifi 

••• 

Adiiye ve hukuk 

Ahm.et Süreyya B. Aksaray 
Haydar » Antalya 
N um an » Antalya 
Rası h » Aıntalya (ve içtimaiyat) 
Vasfi Memet :t) BaW<esir 
İhsan » Bayazrt 
Mustafa Şeref » Burdur 

As af :t) Bursa (ve itlare) 
Osman Niyazi » Çanakkale 
Ziya » Çanları 

Münir » Çorum 
Necip Ali » Denizli 
Yusuf ~ Denıizli (ve ziraat) 

Zeki Mesut » Diyarbekir (ve ulumu içtimaiyC' ve siyasiye) 
Hasan Hayri » Edirne 
A.bdü1hak » Erzincan (ve askerlik) 
Yusuf Ziya » Eskişehir (ve tarih ve irsaliyat) 
Hakkı Tarık » Giresun (ve matbull!t 

Kitapçı Hüsnü » İzmir (ve iktısadiyat) 
Mahmut Esat » İzmir (ve çiftçilik) 

Mustafa Rahmi » İzmir (ve İktısadiyat) 
Saracoğlu Şükrü » İzmir (ve İktısadiyat) 

Memet Nazif » .Kiars 
Ömer Kamil » Kars (ve ınaarif) 
Hasan Fehıni » Kastamonu (ve ziraat) 
.Ahmet Tevfik » Kayseri 

Reşit » Kayseri 
Sait .A!zmi » Kayseri 
Şevket » Kırklareli (ve çiftçilik) 

Ra gıp » Kocaeli 
SaHl:hattin » Kocaeli 
Refik ~ Konya 
Sırrı ~ Konya (ve şimcndifercilik) 
1'evfik Fikret » Konya 
H akla » Kütahya 

Mustafa Fevzi » Manisa 
Refik Şevket » Manisa 
İrfan Ferit » Mardin (ve askerlik) 

Nuri ) :Muğla 

Şükl'ü Kaya ~ Muğla (ve iktısadiyat) 
-< 



Yunus N:ıdi 
Ali 
Emin 
Yusuf Kemal 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit 
GeH\,1 Nuri 
Nazım 

Nebizade Hamdi 
Raif 
Süleyman Sırrı 
Ham di 
Ra gıp 

Halil. Eteın 

Ali 
Gazi Mustafa Kemal 
Halit Ferit 
MemetAli 
Kazım 

Bayraktaroğlu Halit 
İbrruhim 
Salih 
Cevat Abbas 
Emin Fikri 
Esat 
İbrahim 
Naci 
Kazım 

Ahmet Saffet 
Ahdülha.k 
Aziz Saınih 
Saffet 
Kılıç Ali 
Nuri 
İhsan 
Edip Servet 
Hakkı 

Ahmet Harndi 

Muhittin 
Ali Rıza 
J:..ütfi Müfit 
!{e malettin 
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R. l\'[nğla (ve iktısadiyat) 
» Rize (ve ticaret) 
» Samsun 
» Sinop (ve iktısadiyat) 

» Şebin Karahisar (ve Türk tarih ve li:aı1iyatı ) 

» Şebin Karalı isa r 
» Tekirdağ 

» Tokat 
» Trabzon (ve matbuat) 
» Trabzon 
» '!'rabzon 
» Yozrtat 
» Zonguldak 

.Asarı atika 

· B. İstıınbul (ve taril1) 

Askerlik 

B. \fyon Karahisar 
Pş. Ankara 
B. Ankara (ve inşaat) 
» Artvin 

Pş. Balıkesir 

B. Bayazıt 

» Bilecik (ve sıııai ticaret) 
» Bilecik (janda~ına) 

» Bolu (ve cliplO'ına i) 
» Bursa (jandarma) 
» Bursa (ve 1\'[aaT:if) 
» 'cbcliberekct 

Pş. Ccbelibercket· 
» Diyaarbckir 

B. ElJziz (Bahriye) 
» Erzincan (v·c-· adliye) 
» Brzincan (ve ş~mendiferc.:ilik) 
» Erzincan 
» Oazi Antep 
» Gazi Antep 

Pş. Giresun (ve idarE:' ve diplomasi) 
n: Gümüşane 

» İçel 
» İstanbul (Bahriyc ve ticaı·ct) 

Pş. Kaars (ve diplomasi) 
B. Ka tamonu (Bahriyc) 
» Kırşehir 

» Kocaeli 



Rasim 
Recap 
!sm et 
Vasıf 

Osman 
İrfan Ferit 
Naki 
Galip 
Recai 
Şevket 

Fuat 
Maihmut 
Ce mil 
Bekir Lfıtfi 
Hüsnü 
Mustafa Vas:fi 
Ali Saip 
Halil 

Rifat 
Mahmut Cel5J 
Refik 

N ml 

Nıtfi •z 

Ali 
Aziz 
Hal it 
Ak if 

Al'iıkoğlu Daıuar 

Ömer Resul 
Mollaoğlu Cemal 

Rıza Nisari 
Yaşar 

Hasan Yakup 
Muslihittin Abdnllah 
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D. Kütahya 
» Kütahya 

Pş. Malatya 
B. Malatya 
» Manisa 
» Mardin ('ie hüİml;:) 
» MuŞ 

» Niğ.de 
» Ordu (Bahı·lye) 
» Ordu (ve mırfıa ve .ımıar1f ) 
» Rize 
» Siirt (ve mnharrirlik) 
B. Tekirdağ (ve idare) 
» Tokat (ve idare ve şimendifercilil') 
» Tokat (ve riyaziye) 
» Tokat 
» Urfa 
» Zonguldak (ve idare) 

Bankacılık 

B. Ankara 
» İzmir 
» Kastamonu 

Baytar 

B. Maraş 

Belediyecilik 

B. Amasya 
» A nikara 
» Erzurum (ve idare) 
» Niğde (ve maliye, ziraat ve ti caret) 
» Rize (ve ticaı·et) 

Çiftçilik ve ziraat 

B. Adana 
» Adana 
» Afyon Karahisar' (ve ticaret) 

» Akasaray (ve ticaret) 
» Alksaray 
» Ankara 
» Ankara 



Adnan 
Fuat Şahin 
İbrahim Yürük 
Memet Cavit 
Hasan Basri 

. Bekir Karaıncınet 
!smail Kemal 
Nabi Rıza 
Emin Aslan 
Yusuf 
Zülfii 
Faik 
Nafiz 
Cafer 
Emin -
Reşit 

İbrahim 
Halil 
Mahmut Esat 
Osmanzade Harndi 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Halil 
Hasan Fehmi 
Tahsin 
Serdar .A!hmet 
Ahmet Harndi 
Haydar 
Musta:fa Lut:fi 
Muıhlis 

Ömer Davut 
Talat Haşim 
Kani 
kbdülkadir 
Meınet 

Aıbrlürrezzak 

Ali Rıza 
Ham di 

Halit 
İsmail 
Aziz Hrzır 
Memet Hacıyunus 
Hulfısi 

!smail Memet 
Süreyya Tevfik 
Mahmut 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
~ 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
»· 
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Aydın 

Aydın (kısmen iktısadiyat) 

Balikesir (ve ticaret) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Cebclibcrekct (ve demir<ıi ustalığı) 

Çorum 
Çorum (ve idare) 
Çorum 
Denizli (Bağcılık) 

Denizli (ve adliye) 
D.iyarbekir 
Edirne 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir (vo ticaret) 
Gazi Antep 
Hakari (ve idare) 
İzimir 
İziınr (ve hukuk) 
İzmi.ı; (ve gazetecilik) 
Isparta (ve ticaret) 
Isparta (ve ıticaret) 
K;astamonu 
Kastamonu (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve pedagoji) 

Konya (Bağcılık ve ağaçç.ılrk) 

Konya 
Konya 
Kü,taıhya (Zootekni, siitçülük) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

Maraş (ve ticaret} 
Mardin (ve tica~·et) 

l\fardin (Nebat hastalıklan) 
Mersin (ve hesap işleri) 

Niğde (ve belediyecililc ve tıcaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun 
Samsun 
Sinop (ve ticaret) 
Sıvas 

» 'l'okat 
> Urfa (ve ticaret) 
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Din 

Krlıeoğ·lu Hakkı B. Muş 

Diplomasi 

Cevat .A!b'bas B. Bolu (ve askerlik) 
1\femduh Şevket » El aziz 
İhsan Pş. Giresun (ve a ·kcrlik ve i dar ') 
Abdi.ilhak Harnit B. İstanbul (ve edebiyat) 
Vasrf » İzmir (ve ma arif) 
Muhittin Pş. Itars (ve askerlik) 
Reşit Saffet B. Kacacli (ve ikıtısadiyat ve tarih) 

Ecza cı 

Muzaif er B. Balıkesir 

Edebiyat 

R.uşen Eşref B. Afyon Karahisar 
Falih Rıfkı 1> Bolu 
Samiih R.ifat » Çanaıkkale 

Fazıl Ahlnet » Elaziz (ve llllaarif) 
A·bdülıha'k Harnit » İstanbul (ve diplomasi) 
Aaımet Raısim » İstanbul 
.Y akuıp Kadri 1> Manisa 
Halil Nihat » Trabzon 
MemetEmin » Urfa 
Cel51 Sahir » Zonguldak 

Elektrik 

Enver B. Balıkesir (ımıkine \r e elektrik mühendisi) 
Baha Tali » Kars (ve posta, telgraf ve telefon) 

Fizik 

Kemal Zaim B. Konya (ve riyaziyat) 

Harita 

Mahmut Nedim B. l\ialatya (ve kadastro) 
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İçtimo.iyat 

Rası h B. Antalya (ve hukuk) 
Zeki Mesut » Diyarbekir (Ye hukuk) 
M em et N ah it 
Kılıcoğlu Hakkı 

N cemettin Sadık 

» Kırklareli (ve İktısat) 

» -M:nş (ve din) 
» fiıvaş (ve maarif) 

Ali M:ünif B. 
Hilmi » 
Esat » 

!smail Hakkı » 

'l'aıhsin » 
Ali Şuuri » 
Hacim Muhittin » 

Halit » 
Asaf » 
Refet » 
İbrahim » 
Samih Rifat » 
Şükrü » 

Mustafa Abdülhalik » 
:ı-smail Kemal » 
Mazhar Müfit » 

Şakir » 
Aziz » 

İhsan Pş. 
Kazım B. 
Münir » 

Şevket » 
1brahiın » 
Ziyaettin J~aramuı·sal » 

Ahmet Hilmi » 
Coşkun Osman » 
Hazım » 
lbraıhim Süreyya » 
Sırrı » 
Kazrm » 

İbrahim » 
A'bclülmuttalip » 
Dr. Saim » 
Mitat » 
Süleyman Fikri » 
Hasan Reşit » 
İsınail » 
Atrr » 
Esat » 

·ldaıre 

Adana 
Adana 
Amasya 
Amasya 
Aydın 

Balrkcsir 
Balıkesir 

Burdur 
Bürsa (ve adliye) 
Bursa 
Cebcliberoket (ve askerlik) 
Çanakkal • (ve muharrirlik) 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çorum 
Denizli (ve maliye) 
Edirne (ve maliye) 
Erzurum (.ve ·b lediyecilik) 

r.iresun (ve a. kcrlik ve diplomasi) 
<1iresun (ve 1mıarif ve maliye) 
Gire ·un 
Gümüşane 

Hakal'i (ve ziraat) 
İstanbul (ve kısmen maliye ve iktısı.~t) 
Kayseri (ve gazetecilik) 
Kayseri (ve ticaret) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli -
Kocaeli (ve iktısat) 
Konya (ve nafra) 

Kütahya (ve maarif) 
Malatya 
Manisa (ve tababct) 
:Maraş (ve İktısat) 

Mersin 
Muş 

Ordu (ve ziraat) 
Rize (ve maarif) 
Rize 



Et em 
Zühtü 
Şemsettin 

Ziyaettin 
Ce mil 
Faik 
Bekir Lütfi 
Hakkı 

Münip 
Avni Doğan 
Süleyman Srrrı 
Halil 
Rif at 

Haydar · 
Asım 

Fuat Şahin 
Mustafa Şeref 
Zekai 
Asım 

Hasan Fehmi 
Alaettin Cemil 
Ziyaettin 
Kamil 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa :J;ıı,ıili.mi 

Sara•coğlu Şükrü 

Memet Nahit 
Reşit Saffet 

Sırrı 

Tahir 
Turgut 
Mi tat 
Süleyman Fikri 
Şü,krü Kaya 
Yunus Nadi 
Aıhmet İhsan 
Yusuf Kemal 
Renmi 
İsmail 
Hasan 

Halit Ferit 
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B. Samsun 
» Samsun 
» Sıvas (ve maarif) 
» Sıvas 

» Tekirdağ (ve askerlik) 
» T·ekirdağ 

» Tokat (ve askerlik ve şimendifercilik) 
» Van 
» Van 
» Yozgat 
» y;ozgat 
» Zonguldak (ve askerlil\:) 
:. Zonguldak (ve ımıliye ve maarif) 

~sadiyat 

B. Afyon Karahisar (ve maarif) 
» Artvin (ve maliye ve maarif ve gazetecilik) 
» Aydın (ve ziraat) 
» Burdur (ve hukuk) 
» Diyarbekir 
» Erzmuın (ve ticaret) 

• » Gümüşane (ve maliye) 
» İstanbul (ve Maliye) 
» İstanbul (İdare ve lusmen Maliye) 
» İzmir (ve maliye) 
» İzmir (ve adliye) 
» İzmir (ve demir fenleri) 
» İzmir (ve hukuk) 
» İzmir (ve hukuk) 
» Kıklareli (ve içtimaiyat) 
» Kocaeli (ve diplomasi v-e tarih) 

' » Kocaeli (ve iliare) 
» Manisa (ve ormancıl,ı:k) 
» Manisa 
» Maraş (ve idare) 
» Mersin (ve idare ve maarif) 
» Muğla (ve lıu.Jnılc) 

» lVIuğla (ve hukuk) 
» Ordu (ve t.ical'et ve matbuat) 
» Sinop (ve hukuk) 
» Sıvas (ve maliye) 
» Şebin Karahisar 
» Trabzon 

İnşaat 

B. .A!nkara (ve askerlik) 
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İpekçilik 

Rüştü :0. Bursa 

Kadastro 

Mahmut Nedim B. Malatya (ve H arita) 

Kimya 

Ahmet Vefik B. Niğde 

Lisaniyat 

Besim Atalay B. Aksaray (ve Tarih) 
Şeref ~ Edirne (Türk tarih ve dili) 
Necip Asrın » Erzurum (Türk tarihi ve çığatay dili) 
Yusuf Ziya » · Eskişehir (ve Tarih ve Hukuık) 
Velet ~ Kastamonu (Türk tarihi ve Lisaniyat) 
Sadri Maksudi » Şebin Karahisar (Hukuk ve Türk tarihi) 

Maarif 

Haydar B. Afyon Karahisar (ve iktrsat) 
İzzet Ulvi » Afyon Karahisar (ve matbuat) 
Asım ~ Artvin (ve matbuat, maliye ve iktrsat) 
Übeydullah » Bayazrt (ve matbuat) 
Esat » Bursa (ve askerlik) 
Rif at » Çankırı 

Tala.t » Çankırı (ve ma1Jbuat ve tarilı) 
FazılAhmet » Eluziz (ve edebiyat) 
Nafi Atuf » Erzurum 
Şahin » Gazi Antep 
Kazrm ~ Giresun (ve maliye ve idare) 
Emin » İçel 

Vasıf » İzmir (ve diplomasi) 
Faik » Kars 
Hazim » Kırşehir (ve idare) 
Serdar Ahmet » Kırşehir (ve ziraat) 
Ali '> ]{.ocaeli 
İbrahim » Kütahya (ve idare) 
Süleyman Fikri » Mersin (ve idare ve iktisat) 
Ha md i ~ Ordu 
Şevket ~ Ordu (ve bahriye ve nafıa) 
Atıf ~ Rize (ve idare) 
Halil Hulki » Siirt 
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İbrahim Alaettin B. Sinop 
Necmettin Saclık » Sıvas (ve içtimaiyat) 
Rasim ı. Sıvas 

Şemsettin » Sıvas (ve idare) 
Rif at » Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Maliye 

Yahya Galip B. Ankara 
Asım » Artvin (ve matbu.at, İktısat ve ıınaarif) 
Ziya Gevher » Çanakkale (ve . matbuat ve ticaret) 
Mustafa Abdülhalilk » Çankırı (ve idare) 
!sm et » Çorum 
Mazhar Müfit » Denizli (ve idare) 
Şaıkir » Edirne (ve idare) 
Hasan Tahsin » El aziz 
Kazım » Giresun (ve maarif ve idare) 
Hasan Fehmi » Gümüşane (ve iktısadiyat) 
Alaettin Cemil » !stanbul (ve !stanbul) 
Ziyaettin » !stanbul (İdare ve kısmen 'iktısat) 
Kamil :. İzmir (ve iktisat) 
Mükerrem » Isparta 
F aik » Niğ·de 

Halit » Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Remzi » Sıvas (ve İktısat) 
Hasan » Trabzon (ve iktısat) 
Rif at » Zonguldak (ve idare ve maarif) 

Matbuat 

!zzet Ulvi B. Afyon Karahisar (ve maarif) 
Asım » Artvin (ve maliye, iktisat ve maarif) 
Übeydullah » B ayazıt (ve ma arif) 
Hayrettİn » Bilecik 

• lfasan Cemil Bolu » 
Ziya Gevher » Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Talat » Çankırı (ve tarih ve maarif) 
Haydar Rüştü » Denizli 
Hakkı Tarık » Giresun 
Salalı Cimcoz » İstanbul 
Osmanzade Harndi » İzmir 

Kemal Turan » Isparta (ve ticaret) 
Ahmet Hilmi » Kayseri (ve idare) 
Naim Hazim » Konya 
F.erit Celal » Mersin 
Ahmet İhsan » Ordu (ve ticaret ve iktısat) 
Mahmut » Siirt (ve askerlik) 
Recep Zühtü ::. Sinop 



Nebizade liamdi 
Ahmet Cevdet 

Enver 
Hasan V asr:f 
Memet Sadettin 
Mahmut Rasim 

Kazrm 
Şevket 

İsmail Hakkr 
Şükrü 

M>itat 
Tahir 
Ahmet Avni 

Hüseyin 

Ali Rana 
Baıha Tali 
Memet Sabri 

Kemal Zaim 
Ham di 

Ra:hmi 
Hüsnü 
Re:fet 
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B. Trab2ıon (ve hukuk) 
» Yo21gat 

Mühendisler 

B. Balıkesir (Makine ve elektrik mühendisi) 
» İstanbul ElVD:ınsucat sanayii m_jhendisi) 
» hmir (Makine mühendisi) 
» 'l'ek.irdağ (Maden mühendisi) 

Nafıa 

B. Konya (ve idare) 
» Ordu (ve b alıriye ve maari:f) 

Ol';lll'ancılık 

B. Bolu 
» Bolu 
» İstanbul 
» Manisa (ve iktısat) 
» Yol'lgat (ve t icaret) 

P.olis 

B. Elaziz 

Posta, telgraf ve telefon 

B. ! tanbul 
» Kars (Y~ elektrik) 
» Manisa .. 

Riyaziyat 

B. Konya (ve ·fizik) 
» l\icrsin ( Çiftçilik ve hesap işleri) 

» Sıvas 

» 'l'okat (ve askerlik) 
» Urfa 



Eşref 

Hasan Basri 
Alioğlu Aihmet 
H arndi Mustafa 
Hayrullah 
Yaşar 

Ha·klu Sofu 
Esat 
Hasan 

Mustafa Fehmi 
Şevket 

Aziz Samih 
Sırrı 

Bekir Lütfi 

Dr. Ceunal 
Dr. N azifi Şerif 
Dr. MaZ'har 

Dr. Reşit Galip 
Dr. Emin Cemal 
Bakteriy.olok Refi·k 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit 

Dr. Mustafa 
Dr. Kazım 
Dr. Ahmet Fikri 
Dr. Şinasi 

Dr. Refik 
Dr. Tevfik Rüştu 
Dr. Suat 
Dr. Fuat 
Dr. Hilmi 

Dr. Saim 
Dr. Hüseyin Avni 
Dr. Asım 
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Sanayi 

B. Ankara (Makina ve aHitı harbiye ve mühiınımat) 
» Cebclibereket (ve ziraat demirei ustası) 
» Eskişehir (Sanayi) 
» İstanbul (Dtıricilik) 
» İstanbul (Kunduracrlrk) 
» İstanbul 
» Trabzon (Marangoz) 
» Zonguldak (Madenci) 
» Zon"ııldak (Madenci) 

-şa:rk ilimleri 

B. Bursa 
» Giresun 

Şimendifercilik 

B. Erzincan (ve askerlik) 
» Konya (ve hukuk) 
» 'l'okat (ve askerlik ve idare) 

B. 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

Pş. 

iB. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
) 

Tababet 

Antalya ( Öperator) 
Antalya 
Ay dm 

Aydın 

Bolu 
Bursa (Hrfzıssrhha ve saire) 
Burs ( İç hastalıkları ve zühreviye hastalıkları) 
Bursa (Cerrahlık) 

Çorum 
Denizli 
Erzurum 
Erzurum 

!s tan bul (İç hastalıkları) 
İzmir 
Kastamonu (Frengi) 
Kırklareli 

M ahitay 

Manisa (ve idare) 
Muğla 

Samsun 
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Tarih 

Besim Atalay B. Aksaray (ve lisaniyat) 
İsmail Hakkı » Balıkesir (ve milli tarih) 
Tala.t » Çankırı (ve matbuat ve maarif) 
Şeref » Edirne (Türk tarih ve dili) 
Necip Asım » Erzurum (Türk tarihi ve çığatay dili) 

Yusuf Ziya » Eskişehir (ve hukuk) 
Akçuraoğlu Yusuf » İstanbul ( Asrı hazır tarihi) 
Halil Etem » İstanbul (ve asari atika) 

Velet » Kastamonu (Türk tarilı ve lisaniyatı 
Reşit Saffet » Kocaeli (ve diplomasi ve iktısat) 
Sadri Maksudi » .Şebin Karahisar (Hukuk ve Türk lisaniyatı) 

Ticaret 

Akosmanzade !zzet B. Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal » Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Rnm Nisari » Aksaray (ve ziraat) 

Şakir » Ankara 
İbrahim Yürük » Balıkesir (ve ziraat) 
Memet Cavit » Balıkesir (ve ziraat) 

Pertev Etçi » Balıkesir 

İbrahim » Bilecik (ve askerlik) 
Ziya Gevher » Çanakkale (ve gazetecilik ve maliye) 
Asım » Erzurum (ve İktısat) 

Emin » Eskişehir (ve ziraat) 
Ahmet Hamdi » İstanbul (ve bahriye) 
Sadettin Rrıza » İstanbul 
Hüseyin Hüsnü » Isparta (ve ziraat) 

İbrahim » Isparta (ve ziraat) 
Kemal Turan » Isparta (ve maıtbaacılık) 

Coşkun Osman » Kayseri (ve idare) 
Şevket » Kıklareli (ve hukuk) 

Kazım Hüsnü » Konya 
Mustafa » Konya 

M em et » Maraş (ve ziraat) 
Abd ürrezzak » Mardin (ve ziraat) 

Halit » Niğde (ve ziraat ve maliye ve ıbelediye) 

.A!hmet İihsan » Ordu (İ'h."tısat ve matbuat) 

.Aıkif » Rize (ve belediyeeilik) 
Ali » Rize (ve hukuk) 

Hasan Cavit » Rize 
HulU.Si » Sinop (ve ziraat) 
Daniş » Trabzon 
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Mahmut B. Urfa (ve ziraat) 
Ahmet Avni ::. Yozgat (ve ormancılık) 

Tuz işleri 

M em et B. Kütahya 

• 



8 - Mezuniyetler ... 
Birinci içtima zarfında, aşağıda isimleri yazılı 6 2 zat Heyeti umumiyenin tasdikına iktiran 

eden Riyaset divanı kararı ile mezuniyet almışlardır; 

Adana Ali Münif B. 2 ay hastalığına bina en 2 ı -XII-ı 931 
Afyon Karahisar • Akosmanzade İ zzet D 2 ay D D . 2t-XII-ı931 
Aksaray Rıza Nisari D ı ay D )) 28-11- ı 932 
Amasya isınail Hakkı D 1 ay Mazeretine )) ı 8-VI-1 932 
Ankara Ali )) 2 ay Hastalığına ]) 21-XII-1931 

D » )) 3 ay D D 12-V-1932 
Ankara Halit Ferit )) ay Mazeretine )) 25-Il-1932 -
An:(ara Hasan Yakup )) 1 ay D D t8-VI-ı93ı 
Antalya Rası h D 1/5 ay D D 25-IIı932 
Aydın Adnan D ı ay D D ı-II-ı 932 
Aydın Fuat Şahin ]) 1 ay ll D t-II-1932 
Aydın Tahsin )) 1/5 ay Hastalığına D ı2-V-ı932 
Balıkesir Hacim Muhittin )) ı ay Mazeretine ll 7-XII-ı931 

)) ll D 2 ay ll )) ı2-V-ı92ı 
)) D ]) 2 ay ll .:0 28-V-ı932 

Bolu Cevat Abbas D 2 ay Hasta] ığına ll 18-VI-1 ı32 
Burdur Hal it J) 1 ay Mazeretine ]) 25-11-ı 932 
Bursa Asaf )) 3 ay Hastalığına D 25-11- 19 32 

D )) > 2 ay )) )) 28-V- ı 932 
Bursa Dr. Galip D t/5 ay Mazeretine » I 2-V-ı 932 
Çanakkale Samih Rifat )) ı ay Hastalığına D 28-X-1931 

)) Samih Rifat )) 3 ay )) )) 28-111-ı 932 
Çorum İsınet )) ı ay Mazeretine D ı2-V-1932 

Denizli Emin Arslan )) 2 ay D )) 28-V- 19 32 
Denizli Yusuf D 2 ay Hastalığına D 28-III-1932 
Di yarbekir Zeki Mesut ll ı ay D D 28-V-ı932 

Edirne Faik ll ay ll D 28-V-1 932 
Erzurum Dr. Ahmet Fikri ll 3 ay ll ll 28-XI-1931 
Erzurum Dr. Hakkı Şinasi Pş. 3 ay D ll 28-XI-ı 93ı 

D ll D 'O 1,5 ay ll ll 28-Ill-1932 
Erzurum Necip Asım B. 2 ay D .D 21-XII-ı931 

Giresun Şevket D ı ay D D 28-XI-ı931 
ll ll 'll 1,5 ay D )) 25-II-ı 932 

Gümüşane Şevket D ı ay )) ll ıs-VI-ı 932 
İstanbul Abdülhak Harnit )) 2 ay ll )) 2ı-XII-ı93ı 

İstanbul Ahmet Rasim .1) 2 ay ll D 2ı-XII-ı931 

ll ll D ll 2 ay D ll 25-11-1932 

İzmir Halil )) ı ay Mazeretine ll 28-III-1932 
İzmir Memet Sadettin ll 2 ay )) ll 28-Ill-1932 
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İ tm ir Mahmut Esat B. ay Hastalı ğına binaen 28-III-1932 
Tsparta Hüseyin Hüsnü ll 1,5 ay Mazeretine )l 25-ll-1932 
İsparta İbrahim l l 1 ay Hastalığına u 28-111-ı 932 
Kars Muhittiıı Pş. ı. :ı ay Mazereti ııc ll 28-Jfl 1932 
Kars Ömer Kamil B. 2 ay ll ~) 7-XII-1931 
Kastarnonu Ali Rıza )) 15 gün Hastalığına ll I S-VI-1 932 
Kastamonu Dr. Suat ll 20 gün Mazeretine ll 28-V- 19 32 
Kastamonu ı-l alil » ' )'"" _,J gün ll ll 25-11-1932 
Kayseri Coşkun Osman :ıı 15 gün )) ll 12-V-193 2 
Konya Kazım B. 2 ay Hastalığı na ll 21-XIl-19 3 1 
Kütah ya Me m et )) ay ll )) 25- 11- 1 9 3 '3 
Kütah ya Ra sim ll 1,5 ay Mazereti ıı e )) 28-llf- ı l)3 2 
Malatya Talat Haşını -o 20 gün Hastalığına ll 18-VI-19 32 . · 
Maııisa Kani :ıı ı ay )) )) 28-V- 19 32 
Manisa Memet Sabri "'O 3 ay ll ll 7-VI-1931 

)) ) ) l ı 3 ay ll lJ 25-II-1932 
Manisa Refik Şevket ll ay Mazeretine » 2 JXII- I9 3 1 

:ıı J) ) ) ı 5 gün ll 'll 28-11119 32 
)) ll )) 20 güıı ll lı 1 s-V- ı9 32 

Maraş Abdülkadir ll 2 ay Hastalığına )J 21-X Il- ı 93 ı 
:ll ll ll ı ay ll )) 12-V-193 2 

M araJ Menıet ıı 2 ay )) ll 2 1-XJI-ı 931 
:ıı )) ) > 2 ay ll 1J 12-V-193 2 

Muş Kılıçoğ·Ju Hakkı l) 2 ay Mazeretiııe ıı 25-II-1932 
Niğde O alip J) 1 ay Hasialığıııa ll 25-11 - ı 932 
Niğde Hal it ll 2 ay 'D ll 28- llf - ı 9 32 

l) u l) 2 ay JJ ll 28-V-19 32 
Ordu Şevket JJ 1,5 ay Mazeretine )J 28-XI-1931 
Sanısun Emin lJ 1,5 ay JJ )J 25-11- !932 

)) ll Jj 20 gün )) )) 12-V-!932 
Sıvas Necmettin Sadık )1 2 ay ı-ıastalığına ll 2 1-XII-1931 
Sıvas Ziyaetti u l ) ı ay )) )) 28-III- 193 2 
Şebirıkarahisar İsmail ij 40 gün Mazeretine Jj 12-Y-19 32 
Trabzoıı : !alil Ni hal )) 2 ay Hastalığ·ına lJ 2 1-X lll -1931 

)J ) ) )) 20 gün )) )) 12-V-19 32 
Trabzon Nebizade lianıdi J) 2 ay )) ll 21-XII-ltJ31 
Urfa Mahmut ll 2 ay )J ıı 25-11-19 32 

ll 1l ) ) 2 ay lJ 1l 12-V- 19 32 
Zonguldak Celal Sahir )) 'i. ay Mazeretine JJ 21-XIl-19 3 1 

1l )) 1l 20 gün ) ) )) 25-11-1932 
Zonguldak !-!alil 'D ı ay Hastalığıııa )) 28-V- I 932 



9 - Teşrii masuniyet 

.... 
ı - Birinci içtima zarfında aşağıda isimleri yazılı: 

Aydın 

Bursa 
Çankırı 

Erzurum 

Kayseri 

Kayseri 

Kocaeli 

Kütalwa 
• 
Muğla · 
Ş iirt 

f ua l Şalıiıı 

Dr. Galip 
Talat 

As ı ın 

Coşkun Osman 

Sait Azmi 

Sırrı 

M em et 

Yunus Nadi 
Mahmut 

B. Mefsulı serbest fırka reisi iken 
mihaniki vasıta ile beyanname 
ve saire tap ve tevziinden 
Hasanoğlu Aliyi döğmekten 
İshak Refet Beyi tahkir etme-

,, 

ll 

B. 

lJ 

)) 

u 

ll 

sinden 
Asker Mustafaoğlu Mı:-medi tah
kir ve tehdit ettiğinden 
Belediye reisi iken vazifesinde 
ihmal ve terahi göst~diğinden 
Kayseri defterdarının emvali met
rukeyi satmalda vazifesini ihmal 
etmesinden 
lierant bezzaza hakaret etmesin
den 
Hakaret ve iskan muamelesinde 
kanunsuz hareket etmekten 
Arif Orucu tahkir etmesinden 
MatbHat kanul1'llna muhalif neş
riyatta bulunduğundan 

ı o-Xll-1 93ı de, 
J-XI- 19 31 de; 

21-XI-1931 de; 

2 1-Xil-1931 cie; 

7-Xi-193 1 de; 

ı -Xl-1931 de; 

t-XI-1 ~13 1 de; 

14-XH-1931 de ; 
1-XI-1931 de; 

12-XI-1931 de; 

Zatlerin masuniyetleriniıı kaldırılması istenHmiş ise de fevkalade içtimadan kalan ve: 

Bilecik 1-layrettin B. Vırcalızade Şükrü Efendiye lıa-

ka ret etmekten; 
Konya Mustafa Uıtfi 1J Kanal tahrip etmekten; 
Konya Sırrı )) Sılılıiye kanununa muhalif h are-

ketinden; 
Muğl<ı. Yunus Nadi ll ccVenigün:ıı de münteşir a: met-

resli bir dilenci u serlevhalı bir 
yazıdan ; 

Ait olan tezkerelerle beraber cümlesi hakkındaki takibat ve mulıakemenin devre nihayetine 
bırakılınasına 1 9-111-1 9 3 2 tarihinde karar verilmiştir. 

2 - Bun lardan başka atideki: 

Afyon Karahisar Haydar 

Çorum Dr. Mustafa 

B. Cemi ianat nizamrıamesine mu
halif hareketinden dolayı 

u Vağonda cam kırdığından 
29-Il-1932 de; 
30-V-1932 de; 



Erzurum Asım 
Gaziantep Ahmet R;:ırnzi 

Giresun İhsaiı Pş. 
Isparta İbrahim 

Kars (Sııbık) Ağaoğ lu Alırnet 

Konya Kazım 

Kütahya Hakkı 

Manisa (Sabık) Bahri 

Manisa Dr . Sairn 

Mersin ferit CeHll 

B. 
ll 

ll 

)) 

)) 

l.l 
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Ekrem Beyi tahkir ettiğinderi _ 
t-lalil Efendinin ikame ettiği zarar 
·ve ziyan davasından 

Osman Efendiye hakaret ettiğ in

den 
i !ısa n Efandi yi dövdüğündeıı 
ŞOra yı devlette veri le n bir k;ırar 

dalayısile ifadesinin almıııası 

Vilayet daimi encünıeni azası 

iken mütehaddis bir rnesele do
layısile 

18-II-1932 de: 

18-11-1932 de; 
18-11-19 32 de ; 

29- 11-1932 de; 
2 9-ll-ı9 32 de; 

29-11- J 9:12 de; 

29-11-ı 93 2 ·de ; 
» Cemi ianat nizanınanıesine ımı-

halif hareketinden dolayı 29-11-193 2 de; 
» Cemi ian at n i zamnamesine ımı -

halif lıareketinden dolayı 29-II-1932 de; 
» Ahmet Renızi Beyi tahkir etti-

ğ indeıı 3 HII· I93 2 de; 
Siirt Mahmut ıı Politika gazetesinde Rıza Efen -

diye hakaret ettiğ·iuden 29- 11 - ı 932 ele; 
Tokat Bekir Lfrtfi » Vazifesini suiistimal ettiğinden 29-II-1 9 3 2 de; 

Zevatııı da teşril ıııas uniyctleriııin refi i s tenilmişse de, Başveka l etçe , Giresun İhsan Paşaya 
ait tezkere 29-IV-ı932 de ve Çorum Dr. Mustafa Reye ait olan tezkereele ll -VI ı 912 de gfTi 
alınmış ve diğer bi.itün zevat hakkındaki ıııuarnel eııiıı intac ı gelecek içtimaa ·kalmıştır. 

3 - Birde Reis vekili ı--ıasan (Trabzon) 'Bryin teşrif ınasuııiyetini alakadar eden ve bir 
Meclis tahkikatıııa · nıevzu teşkil edebilecek olan di .~er bir vaziyet dahi tahadöüs etmiştir ki, 
berveçhiati lıulasa olunur: 

1) Barut ve ıııevaddı infilikiye meselesine ait evrakın göııderildiğ i hakkındaki ı 1 ı 98 numa
ralı Raşve'idllet tezkeresi 9-VI-ı 932 de Adiiye ve Teşkilatı Esasiye Encünıenleriııdeıı mürekkep 

· Muhtelit encünıene havale edHıııiş; 

2) fııcünıenin bu hususta tanzim ettiği ıııazba ta 2-YI-I 932 ele ruznanıeye alıııınış ve 
aynı gün keyfiyet müzakere edilerek, takip olunacak usulün tedvini için ıııese l e yine Adii ye · 
ve Teşkilatı Esasiye eııcüıııenlerinden mürekkep Mulıtelit encüıııeııe tevdi edilmiş; 

3) Muhtelit encünıen ınazbata s ı 1 3-Vl-1932 de ruzııarneye a lınarak ve keza ayni gün 
m~izakere edilerek dalıili nizaıııııamenin 170 ve ı 71 inci maddelerinin tadili kabul edilmiş ; 

4) Nizamnarııede yapılan bu tadilata göre intihabı Hlzııııge l eıı beş kişilik e ııcüıneııe 

1 6 -YI- ı 932 de isınet B. Çorum, faik B. Tekirdağ· , Dr. Mustafa B. Çorum, Rasıh R. Antalya 
ve Kemal Zaim B. Konya sırasile 118, 99, 89, 78 ve 53 rey a.larak seçilmişler (1) ; 

5) Mezkur be~ kişilik encüıııeııce tanzim kılmaıı rapor 26-VJ-ı 932 de nızııaııı eye alın

mış ve 27-Vl-19 32 de müzakere edilerek m eseleııiıı tetkiki Muhtelit eııcüıııeııe ( Adiiye ve 
Teşkilatı esasiye) tevdi edilmiş, ıJ-VII - _1932 de ise Yüksek Meclis faali yetiıı e nihayet vermekle 
neti cenin teayyünü ikinci içtimaa kalmıştır. 

( 1) - 1. Kemal Zaim Bey, gözlerinin rallatstzltğma binaen itizar etmekle. yerine, kendi
sinden sonra en çok rey' almtş olan Kômil Bey izmir seçilmiştir. 
2. Rasth Bey Antalya Encilmene Reis ve Faik Bey Tekirdağ Mazbata nıulıarriri 

seçilmişlerdi. 

. -· 



10 - Aıayi kirarn tarafından Meclis haricinde ifa olunan vazifeler [1] 

1 - Kütahya - Ballkesir demiryolunun açılmasi 

Kütahya - Balıkesie haitımn 23 n isan haynınuna tesadüf eden günde aç ılı11 ası takanüı· etmiş n' 
Meelis Reisi Ka.zmı ' Paşa Razl'etleri meras ime riyaset etmeyi kabul buyurmuş oldukbtmdan P:ışa 
Hazretleri Kütahya ve BaLııkesir meıbnslan ile sair davetlilerden mürekkep bir heyetin başmda 22 
n isan 1932 te hnsusl. biL' tL'eııJc ve saat lö,30 ch }\nkaradan hareketle erte·si. günü sant H te Balı

kesiı-e nmvasalil.t etmişler ve muazzam bir kalahıı lığın Önünde atidoki. uutku irnt buynrmuşbı·dı.r: 

Ilanun lar, Beyler; 

Söze lbaşln,rkeu Büyük Reisicümhunuıınz Uaz.i Mustafa ICeınal Paşa Hazl'etlerini.n sizlere selam 
ve muhahbetlerini tebliğ ederim. 

Bu gün Baliıkesir - Kütahya şimendifor hattı işletrneğe açılıyor. Bizim. için pek lnymetli oları 

tarihi bir günün senei devriyesinde millet in bu ınuvaffakiyetini tebrik etmek fm<;atma nail oldu
ğumdan dolayı iftihar ecliyıoı'Um . 12 sene evvel nisanın 23 üncü günü Türkiye B. M. M. A.nkaeach 
toplanmıştı. O gün milletimiz kendi mukadderatma hakim olduğunu ilan eelerek milli idareyi tes is 
Gt:ti ve Büyük lVIilLet Meclisi milli emelleri ta ha k ku k ettirmek gayesile işe başladr. Biliyo ı·smmz ki ; 
o günlerele mil l etin varlığı t ehlikede bulunuyor~lu . V atanın en giizel yerleri e en ebi işgali al tma alı
myorclu. 1\yni zamanda milletin ·hüniyet ve istik lalini lmrtaı'mak için meydana atılan vatanpervcr
Jcrin karşılarına bir çok manialar çıkıyQrdu . Ayya.lıktan itibaren İznıirin şimal, şark, ve ce ı1up nun
tal(alarmda teessüs eden milli cepheler hem işgal kuvvetinin hem de A.nzavur, Gfi vnr lmam giüi 
adamlarm tazyikleri karşısında önden, arkadan tehdit ediliyordu. 

Kuvayi milliyeyi dağıtnıaık maksadile kryam eden bir takım gafil çeteler Balya üzerinden Ba
lıkesiı·e yürümek te.,ebibüsüncle 'bulunmuşlarclr. Milli kuvvetlerimizin başında olarak Balyada 2:3 ni

san günü harekatı idare eelerken Millet Meclişi nin açıldığım te-bşir eden telgrafnameyi aldım. İşte 
o gün 'i' ürk tarihinele Gazi Mustafa Kemal yeni t,bir devir açmış ve Ciimhul'iyetln teme l i kurulmuş 
idi. 

Milletin kendi idaresini eline alması, milli km·yetlerimizin şevk ve gayretlerini a rttır·dı. Bu ma
n evi: kuvvetle hemen şiddetli. h ir taa.rruza geçerek mütecavizleri dağıttık. On i lı: i sene za ı·f ı nda ist·i h
sal olunan muvaffa.kiyet ve vücude getiı:i len eseder milli hakimiyetin twbii neticesidir. 

Muhterem vatandaşlar, 

Şimendifor hattının işletnıeğe a ı,: ıl mnsr vesiles i le yalıuz demiryollarnun faydalan ha kkrnda h ir 
kaç söz söylemek tasavvurunda icliın. Fakat bu giiniin 23 nisana tesaclüfü bende Balıkes iı· v ilftyeti 
h.allunm vatanperverliğine taallük eden bir hatırayı nakletmek arzusunu uyandırdr. 

Şimcndiferlcriıı eheınmiyeti hakkında uzun beyanata hacct yok. « Demiryolları insan laı·rn 

kan Jamarları gibidir » derler. Bu söz pek cloğTudur. Kafi dereceele şimenclifer yolu bulunmayarı 

bu yerin bu gün Ja.yıkile mücla.faası ve iktı:aclen inkişafı mümkün değildir. Asayişin tcrn ıııı , 

man.rifin temini, milletin medeniyet sahasında terakkisine şimendifor lüzuınlu bir vasıtadır. 
Harbi umumiele demiryolu mevcut olm ayan yel'lerde askeri harekatın ne kadar miişkii]i'ıJ.la y:ı

pıldığınr hat.rrlıyonız. Memleketin bir ncundan diğer: u·cuna yetişmek iı,:in yollaı·a dökülen ınillf•t 

fl J B·u içtimada, !I eyeti U~-ıtmıiye kıı'l'cın ile, kimseye bir vazife tevdi olunm,amışhr . 



437 - -
cfradr perişan oldular. Eğ·er hndııtlnra doğnı şinıendiü·ı· hatian ffi (' \' C'Ut olsayclt kn\'\'etlct'inıb: 
ieap eden mahaller e zayiatsız ve nıkti l c ydi~til'ilehi lirdi . ) ' oksıızlnk y ii zi.iııill'n biıılt• ı ·cc vııtnıı 

evHidı ı~ınlwiih <>lak olmazdr. 

Muhter em arka<laşlarım; 

1stiklal ıunlıarebesincle milli cephclere c ı ·za k ve mi.ihinuuat yetiştirmek i<; iıı muhta(: olduğumu z 
vastınları bir lahza düşününiiz . Fl•daJ,Jr Türk kadwlan sa.rp yollanla, fe11a hanılııı·da g ünkr
ce yük taşrdılal'. Büy ük zahmet ve ınPşaklüıtltı l' e katlandr l a ı ·. Bu kafik·lerc \ ' C kağııı arı.ihıılaı·ırıa 

<·cphdenlc intizar ettiğimiz zamanlar uc ka dm· ıstırap la geçmiştir , Bı ı h;ı l Tiü-k k adım ı ç ııı 

ta l'ih'i ve ch edi şc ı ·t·f olma k la bct·a b c ı· hazin bir ha d iscdir. Bi ı o giinle ı ·i omıt.ıııııyoı·ıı ı. H izden ı;oıı 

ı·akikl' de ·bilıncli Ye LHmtmanıalrdrr ve ona gtiı: e ça lışmalrlar. 

Vatandaşlar ; 

Yol rnalırnnıiyeti milletimizin en eski bil' biiyük tleı;di ki bumı ~a l'c hulnıapı ll'şe bbüs CU( 'll 

millet daima zahiı· olm uş Vl' büyüğü küı,;iiğü. zengini fa kil'i kazma kül'<·kJc .nllıırea yollaı· ü ze
rinde ça lrş tr. . Sakarya. muharelıt•si esnmnnda elimizde ka la n Aııkaı·a - l:'ohıtlı ha ttının ne kadııı · 

işe ya ı·adığrnr bilPııle ı · çoktm. Onhıınıız Sabnyndan i le l'i ge<,iti ğ i zaman her şcydt•ıı cv\' e l deıııi ·ı·

yo ll arrnın ka h ili istifaele bir ha le getiri lnwsiııi dü~iinınl'k mecburiyet inde kaldık. 1 )i ıı rı nı it k pa ı · . 

~alarmuş olan bu yolun tamiri için sarfedilen gııyrct takettin fev kindedir. Kısa bir zaman zarfrııtla 

~ankiiye kad a. r faaliyete getirilen bu ha tt ı n sa yes i nde ordumuzun snğ· cenalı ıııuı i ht ipı ç \ 'C ııok

sanlarr süratle temin ed ildi. Büyük tHanuzıı .lıazıl'iaıımıık it,; in ıbu hattan YC K ou ya şimeudi fe l'ill

dcn istediğimiz istifacll•yi o zaman 1\lilll Mi:idnfcııı \'l' kili bulunnıaklığ·ım dola yısi t e yakından biliyo · 
nıııı. Bunlara iJ ihetcıı taarnızdan evvel .Aıari ki:iyi.inden Pil'ibeyler kiiy i.ine kııclar c· l·plı e niıı hemen 
gerisinde yetmiş kilometr~ tulüııde dnr bir şiınrııdife ı · h attı daha yapıldı. Bunun inşas ı g-izli tutııl

muştu. Or· du bir tara f t a n h n rp edel'ken d iğe ı · tı ı l'aftan bu deıniryohı nu v i.icncle ge t.i l'ııı i~t ir . J 6 luı

ziran 1338 de bu hattın ·kiişadı resminde bnluııdnın . BLitün Ol'dn h eyeti lın hntt rıı yapılnııısiJe l'ıınl'

ı·uzn ge<_:ebilm ek içi n mevcudiycti eheııı olan ş nl'iııı en eht>nı 'ıııiyetli si temin edildi ğ iıı e kıııın:ıt <'l

mişlerdi. Ş iınendi te l'l er Ol'clu lıırrn ta a l'nı z \'f' ıııüdafııalıın iı;iıı nuıcldl , ııııın('\'1 ı·ıı ıııiilıiııı 

kuvvetlerden bazı yerde top , ti.i .fe k ve cephıııı ed rıı clnha faydalı oluyorlar. 

!duhterem Yatandaşlar, 

Bu gün işl etmeğ·e ıı çılnı :l'kt a olan Bnl ıkı·•s iı· - Küt;ıhya cle nıiryolunuıı aym·n bir· yıkme ti vni'. 
H at garbi Ana:doluıınn mühim bir kısmılll hu gün Sıvasakadar siiı·nt l e raptrdcıı ye ai leiNi dt· val:ı

ııırı diğer ucuna rapt ecl·cek olan en kısn yoldm. J\Iilli t aı·ihimizde yül, sek bir nı evkii h aiz o l a ıı B ı ı 

lrkes irin cheınıniyeti bu gün bir kat daha aetmıştll'. Bundan dolayı H ıı lık:e siı· vi la yet i hıılkını 1P<iı

tik ve bu vilayetin ınebusu ve hemşehl'isi sıf:ıtil e nıesen·c tlerine iştirak ederim. 
Bu eserin ,bütün milletimiı i t,; in iftihaı·r mll<·ip bir muvaffııkiye t o l duğunu da lıi lııı e li:·iz. lstik liil 

muhar.e.beleriııde .!.zmir şimal mıııtnloı sııırn gt·l'i il<" irtihatı Balıkesir - Bu ı:s ft kam yo lun a. ınuıılı ıısıl' 
kalnuşta·. Gerilerden sevkedilen imclııt kuvv etleri gün ler ce yol y i.it'ünıek nıechuı·iy e tiııcle lıuluııdıık 

lan için vaktinde ceph eye yetişemiyorlardr. İzmir etrafındaki milli ceph elerin su:kutnnd an sonra şi

mal mrnt a kası.nrıı Anadolu i ı;; i ıı e r1oğl'll şinı cnJifer irtibatı bnluıımııınasr yüzünden u ğTadrğuıı ı z 

zayiat ve mü:;;külat malftmdur. Manisa - Bandıl'ma demiryolu üzerinde her ne varsa l.ırılunduk l nı· ı 

yerlerde kaldıl ar. Yaılmt tahrip olundular. Bu yol o vakit işgal alt.mdıı. olnı ı ::\f.aııisada )ı.f,, ·cı n hattına 

mer'but .buluııchı ğundan vagoıı , lokomotif gi ıbi şiınencliferlerle ıııalzem e i ıni.it e lı ınTi kesi aske ri de
J)Olar ve sait· em val v e eşya gerilere na k lo lun ama dı. 'l' akviye kmrvetleri va k til e cepheye grl f"lnecl i

ler . Iilli kıtalar ın a<hruıniy et ve ınüşkıülat yüzünden inhila.le u ğradı. O zaman KiiUıh~' a - Ralıık t>. · if' 

)ıattı olsaydi bunlıınıı hi<,: hiri olmıızdr. Şimdi lıu cib!'tten memlek etimize vaki ola.hil ecek her hnıı g i 

bir tecav i.i zii süratle ka l'şılamak i<Ji n büyük kuvvetletimizi matlup noktada tahşit etn ı ek i.ınk5ıır da 
lıilsrl olmuştnl' . Bu izalıa t Anadolu i ç iıı clcn A·kderıiz sa lıill criıı • doğl'n : · apılan hıı lıııttın nskt>J'l kıy 

ınetini tcbarih cttirnwğc kafidir. Kütn:hya - Bal rkcsir h n.ttını.n iktrsadi ııoktııi ııa zar ı..l n ıı ise f ay
dalan pek çoktm. Bıı yo lnıı iiıcı.-inu c \'<' yakııııntln nı chznl miktm·cla krom, kiinıi.ir, aıı tinınıı , hakrı · g- i
bi kıymetli madcnl cr vasi i~J(•ııııH • ıni ~ ormaıılaı· nır. Bıııılaı· milli scrvetinıizi t\ ·zyit r dert•k vıısıt a lanlrı· , 
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Bundan başka bu havalinin bütün .A/nndolu ilc iktısn H münasebntmnı süratle inkişafı bu irtibat sa
yesinde temin olunacaktır. 

Kütahya - Balrkcsir clcıniryolıınmı tulü 2:>0 kilometre kadardır. 1\'[ill'i idarcniıı teşekkülünden beri 
iıışasın a tcşcbblis edilen şimendiferlerin nwcmnutuli.i 2200 kilometre olcluğunıı göre bu takriben 
oni!a biri demektir. 

Vatanclı:ışlar; 

Büyük Millet· Mccli ·i şimenclifer işini milli iktrsadi, si yı:ısi biı· meselc olaı·ıık telftkki ctt iğind l'n mil
h-t ıızı:ıınl kuvvetini bunun üzeı·ine tcksir l'tmiştir. Bu husustnki gayı·ct şimendifor inşı:ınJınm geçir
di ği safhaları mütalea etmek lilzımclır. Osmanlı imparatorluğu 68 sene evvel Anı:ıdolnda ilk olnı·ak 

ı·zmir - Aydm şi menclifer hattı imtiyazrııı İngiliz scnnayesile teşekkül eden bir şirkete vermiştir·. 
130 kilometre olan bu hat mı bir senede yapılm ıştır . Bımdmı beş sene sonra İstanbul - 1zmir lınttı
ııııı ·iıışasııııı başlandı. Bu h:ı1lal'lıı t·ulü 90 kilometred iı·. V • senede yııp ılahilıni,tir ·. 

'l'i.ir,kiycdc şimendifer inşı:ıaıt:ı asıl elli sene evvel inkişafa başlaımş v-e o zaman bir· 
(:ok imtiy:ız talipleri zühur etmiştir. Du cümleden olaı ·a k Asyayisuğra demiryollaı·r inşnııt !;ıll' · 

ket i Ha.vd:wpaşa - İzmir şimendifer lıattr Hükumetten sa tın almnuş ve bunun Bskişehirden An.kıı-
. ı·ay:ı. doğru tcnıdit etmiştir. Bilı1hare hi ı.· kol da Bskişch ird n Konyaya yapıldı. 

Oı::manlr imparatorluğu zamanmda en çok :faaliyet sarfedilen Hicaz demiryolndur. Bu hat millete 
c:ok pıılıal!ya ve büyük fedakiıl'lığa mal olmuştur. Milli idaı·e teşekkül ettiği zaman lıuclutl:ımınz cla
lıilinde (37!)0) kilometn• tnlündc dcmit·yolıı ınevcuttıı. Fakat btmlarm hiç birisi Rlikf\nıcte ııit. dı'ğilıli. 

H rpsi bi ı· tak rm inıtiyazh ş irketler· in idi. H ükunıct on senede bu ha tlarrn l 600 kilomctresi ni satın 

ıılclt ve ayrıca inşasına tcşeblıüs ettiği (2200) kiloıne tı·e tulündeki hntlal'm (1600) kilonıetı·esiııi ikınııl 

vr faaliyete getirdi. Şimdiki thıılde Hükfınıetin ida ı·P.si al.tmda i) iyen hatlarıınızın yl"klınu 3430 kilo
m!'ltı·cdi r. Şirkl't kı· in elinde kalan 2268 kilometre ıha t lıı ·beraıboı· 5698 kilometre rdemiryol n nı i lll Jıudut
l:ınmız rdtı ,lıiliııdc mevcnttnr. Bn rail<anılar Cüımhuı·iyet I-lüklımetinin şimcndiferlcre verdiği ehcmmi
yc• ti •tobar·üz eM il'en delillerdir. Milli idareuin teşebbih;üııden L'V\Tl yaprlımş -olan şiınendife .r: hatlan çok 
ai!; n· .;a rtlar· \'C imtiyazlada ecnobi şiııketlerc verildiğ i ııdc ıı bu i m tiyazlar millete d1a h· n -ve siyaset-en 
;ığ;ıı· .külf.otler· ta-hmil ctnriştir. O zamanlar .;imendifL' t· ·hatlarr glizeı:ıgilılılarııu memleket müclal'ııa nıa 
vr. ikfisıılliyaümmn nıilll noktai na:zarrndan inkişafına elverişli istikam'Ctler üzerinde int .ilıap etmek 

kıııbil Lleğilıli. Ecnebi (}(wlctlcri 1bu gibi teşebbüsleri takirı ,·e mlida'lıale ederek iktisadiyatı mall 
ııırnfnntll'l'iıı e uygun .bir şokil.de yaptılar. Yahut büsbi.itön nıcnederlerdi. !şte o .. erait in tesiri altmda 
iıışıı Lxlil eıı şimendifer hatlarını ıhu gün milli Hükiınwt ınünasip noktada birbirine ra pt\' • 'bazı kısım

In r i litvc ot t irınok snrot ile va ta n ınüda.faasrna ve nı i lll i ıktisadyaıtın inli:işafrna yarayııcak şoldıe koy
mn k ta ve yeııi l eri ııi vüendc get irın cktrdi ı ·. Ra.trn alııııın n• ~' L' ııi yarılmııkt'<ı olaıı şiııırnclifcr·lvı· i~iıı 

Büyük lVIillet ::vreclisi ne :biı· inıliyıız veemiş ve ne de i9tikı-az .n r pn ırştll'. Bütünıbu i~lcl' mill etimizin fe
dak~ ı·lı ğ· ı ile vüeude gel,nıiştir. 

::\1 ıılıteecm ;r:ıtandaşlar, . 

~imcndifcı· meselesinin milll varlrık \ ' C bil'lik mesrk i oltlnğuna işaı·ot odeıı ıbliyük reıı;ınıız Gazi 
~ ı ı ı st nfıı K em :ı 1 Hn.zret'l cr inin yıi.il~sCik ıı:ım larmr bu est• r·i rı öıı üırcl c h Lirmet ve minn otlc yf\.declcı·i ın. B n 
dıı on un mill etimize yaptıO.r sayısız iyiliıkleı·indrn biridir·. .. inırndifet' siya. etini bil' çok müşl\üli'ıt:ı eıığ-

111('11 sPlıatl;ı i<lnı·e ve ~Jliyük rbiı· ga,}'l'eL ve imanla tnt ılıik ed •n mulıtel'cın. İsmet. Pa.,a Razretlı·iniıı 
lııı , Jıw·nı staki vııtanpcrvel'anc himmotleriııi şükranla zikl'(•trnck de vicdani iboı·cumclur. Şimeiıtl i fcti r ı 

irıı:;nsıııda nıi.ih cndislel' imi zin 1lıii .vlik kabiliyet ve nh liyot ~J:iistprdiklN·ini iftiıhaı-Ja ibeyan ve k •nd il e

riııi f e hı·ik euei'İnı. Nafıa cıtk~ ıı Ye menırırlm·ile, ut•ıniı·yüllan mi.istahclenıin \' anı elesinin ı;;imuı 

d i f't' ı · iş.! et i rıd P gösterıncıktc oklııJdan gayı·ct ve faal iyt•t. meııııınııiydlL' kayit v·e tııkditc şa.ya nd.n·. Düıı 
. \ııbınulnn Jııır· ket e.tt ikt 0n somn Nafıa vekili Bc,rcfeııcliclen aldığını bir telgı·afnıı-mcde S:ınısnn -

~ıvas lıatllının Ankara - Sıv:ıs ıhııttilo hiı·leştiğiıü :biltlirm<:ktedir·. Bıııııı sizlere tepşiı· otmekl bah
·tiyal'Tm. Derin ve şerefli bir tııı·i,he malik \' C en eski ve biiyiilc mecleııiyetiıı bnnisi olaıı asil ıııilleti 

ınizin saadetini temenni eeletek ·özüme nihayet veriyorum. 



-439 -
Yer, yer lıalkm şiddetli ve sürekli alkışiarı ile katşrlanan l.ıu nutuktan sonra Rcis Pn~a Hazret

.lcri kurdcleyi bizzat kescr·ek yolu açmışlal'Clır . 

23 nisan, çocuk l.ıayrammm Lla ilk giiııüıı c nıüsadif ol<luğuııdmı kii~ük mekteplil e riıı geçit res
nıiııdc , saat J6 da Uünı{huriyet Halk ' F'rrkasınnı ~.;aymda ve lHıdehu l1clclliyeniıı evkaf 
saloııuııda verd i ğ·i Z'İyafette lıazır bulunmuş, hallun çoşkun tezahünıtı i ı,; incle Balıkc

sirden haı·e-kct edilerek yolda Kütahya 1 ıl anu cltı vetine de icwbet ve 25 sabahı Au karaya a vd et edil
ıniştir. 

2 - Parlamentolar Türk grupu 

Parlamentolar birliğ· i Türk grupu 25- V- J !132 ele isiml eri aşa.ğ·H1a yazılı zevat tarafından teşkil 
edilmiştir: 

Afyon K. Mebusu İzzet B. 
» » Ruşen BşreE » 

... .ı 1\ntalya » N az ifi Şerif » 

Ay dm » Adııan » . ' 
Dr. Mazhar » » » 

Balıkesir » Bnver » 
B ayazıt » ' ÜbcyduUaılı » 

Bolu » Cevat Abbas » 
» » Fa 1 i·h R.r:fkr » 

Çanakkale » Şühü » 
» » Ziyıt Gev;her » 

B<lirne '>> Zeki M:0sut » 
El aziz » Fazrl Ahmet » 

Br~urum » Nafi Atuf » 

» » Aziz » 
]<)skişchir » Yusuf Ziya » 

Gazi Antep » N n ri » 

Gümüşane » Eclip S0 ı· vet » 

lstaıııbul » Alaettin Ceıııil » 

» » Salii.h Cimcoz » 
İzmir » Halil » 

Ayni turihte bu :r.evat Heyeti Umumiyc halinele toplanarak grupun aşağ1ya aynen derenluııa ıı uı 

Zflntt~a nıesi ııi kabul etmişler ve: 

Denizli Mebusu Necip Ali Beyi Riyaset e 
Ccbelibercket » Naci Paşayr Reis vekilliğin e 

-~- -··- ·- -- -··-··-· 
Ordu Ahmet İhsan B eyi Reis veki lli ğiııc » 
Denizli » Mazhar Mü:fit Beyi Muhnse'bcciliğe 

Bursa » Dr. Rasiın Ferit Beyi Katibiumumiliğ·e 

seçımişlerdir. 
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Parlamentolar Birliği Türk Grupu nizanınarnesi 

l\IADDI~ ı - Türkiye Büyük Mill et 1\Ieclisi grııpu lttihat ni zaınıııunesiııin ı \·e 3 üııcü rnacldder i 
mucihiııec Beylll·lınild parHimentolar ittilıaclr gruplanııclaıı'biridir. 

MADDR 2 -
A - Grup r eisin e lm bapta müra ea.at eden lVferlis az::ı l arr gnıpa kabul olnııurlar. 

B - Konseyele aza lt k eden veya etmiş lm hınan \·r:v·a lı nt ittilıada yararlı hizmetler i fa eyl emi~ ola ı ı 
sabrk mebnslal'ın , gTnpun teklif i üzeı· inr, gruruıı fa lıı·l a z::ıhğıııa kabulüne konsryee kaı:ar verilir. 
C:nıptrı aza olan lwr mehus ittihadrtı nizımınRmesinin birinci madd esinde zikt"Olnııaıı maksat ve g-a
yesi ni kabul etmiş sayılır. 

:MA DDB 3 - H er aza g n1pa seııecle beş lira tecliye eder. 

MiADDE 4 - 0nıp re isiıı , davetile , senede en :ız iki defa içtima Ye lmnlardıın hiri grupun he
yeti um um iyes-ini teşkil eder. 

l\fADDE 5 - Heyeti nmnıniye Meclisin senelik i ç:tiınaııu · takip eden iki ay za1:fmda içtimna 
dııYet olunur. 

MADDE 6 - H eyet i ummniye 
A - Sckiziıır.i marldeele zikredilen gTup komites ine da lıil zevah ve gnıpu it.tilıadrn konsryiııdc vı> 

claim1 e ncüıneııl erind e t emsil edecek Z C' Ytıtr intih ap eder. 
B - :ttt ihrı da konscyee kabul ed il en •harcın muC'ibin cc hillınssa Hükfımd. bütçesine tahsi . at vazet

tirmrk sıırrtil c nak11 hissenin v(•r ilcbilm esini ve gnıpun konfercııı slann a konsey ve daimi cncümcııl cr 

i c: tiınalanncla temsil rdil('bilm csi i<.:in nınkaııncn aichıt istilısaliıı c mukt az i biitiin tcdbirlrri ittihaz eder. 
C - l~ı·nrwn büt~esini kabul C'der ve ta yin edeceği iki ınunı.kıbın ruporu üzeriııc muhasebcciyi 

ihı·a eder. c- .-- --
~-- "'·1. _· · 

MADDI,; 7 - H eyeti unıwııiye y ahut içtimar adi h ;ı liııde toplıııııın gr·up konferanslarının veya 
koııs~·yin ımıknn·e ratma ıttıla hi'ısıl Pdcı· ve parHinı ento y:ıhut Hükfııneti al ak:ıdın· eden hususatta li't-
z rm ge i P ıı tcclbiı·leri ittihaz eyler. 

" Korıferaıısl :ı rn veya k01ısey ve eııcümen i \.: tİmal:ırma · iştirnk eden grup mümessilleri gı• up içtima-
lat'HH.l:ı lfızınıgrl en izahatı verirler. 

l\1ADJ)'J.; H - O ı·u p komite bir reis, iki reis vekili , bir mnlı:ıscbeci, bir gr-up katibi , i.ki kon
sey Llele·gesil e iki :ızadan mürekkep olur; 

A - nnıpnıı fHaliyet. programı, 
H - ttilı;ıt kuııfernnslarma iştirak eelecek grup d e l e g~·] e riııin intihahına Ye hu esnada siy;ıSl fır -

kalııı·ırı nıümkiiıı rnPrtelı e nnıhakıkak bir tarzda teşınil elliimiş l.ınlunmalarıııa i.tinn e clilı:ıı esine, 

C - tti hat l\onsey ve kouf.eranslnrı nıuk:ırreratrııw ınevkii file vazrna , 
]) - Gnıp biitç esiııin t anzimine, . 
E Gnıpa iltihııkları zımnıncl;ı meebusl ar nrasrııdn propa g'ancla ya prlmasrna, 
1•' - ttilıııd11ı mer·kez1 anasırr ve ·bürosu il e vaki o lıı en k .nıulıabereye, 

n - H er sene 31 ma rtından evvel gruptın bir senelik faaliyetine ·dair bir nı por ve azam n esmnisiııi 
mü lwyyin lıiı· liste t<ııı~imine , 

H . flnıpuıı ittihııt içtimalarm:ı iştir:ıkine muktazi t ed:ıhirj ittihaz eder. 

M .-\DDE ~ - Komite her sene, grupun faali yeti hııkkrnda heyet i umuıniyeye bir· r apor Yerir. 

MADlm lU - 'l'eedidi iııtihabat lınlincle, hali faa liyette bulunarı komite, yeni m eclis in •küşn -

dırn t<ıkip ed eıı ik i ay zarfında heyeti mnumiyeyi içt imaa davet eder ve bu zanıa.nn kadae idarei 
nnnır·cla Üe \·a nı eder. 

MADDE 1 1 - Komite c1ahil'i ııizaınnamesi ııi kendis i tesbit eder. 
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MADDE 12- !şbu nizamnamenin tadiline müteallik h er teklif heyeti umnıniye i<:timrıından Hia

kal üç hafta eYvel grup azasına tevzi edilmeden mii.?.akere edilemez. 

2- VI- 1932 de toplanan Grup heyeti umumiyesinde: 

Bursa 
Tokat 

1932 senesi K<Onsey azalıklarına ve 

Diyal'bekir 
Erzurum 

M~busu 

» 
Dr. Rasim Ferit B. 
N azım !zzet » 

M busu Zeki Mesut B. 
» afi Atuf » 

Komite azalıklarma seçilmişler ve Dr. Ra">im Ferit Beyden inhilul eden Kati'binınuınili ğr de 

Zonguld u:k Me'hnsu Celal Sahir B. 

!ntihap edilmiştir. 

20: 26 temmuz 1932 ue Cenevreele toplanan Parlamento lar· birliğinin 28 ıııcı konfcransıııa Ül'dtı 

me'busu Ahınıet !Ib an Beyin reisliği altıııda: 

Bursa 
Elazi·z 
Tokat 

Beyler iştirak etmişlerdir. 

1\'Iebusu Dı·. Rasim Ferit B. 

» Fazrl Ahmet » 
» NaZim !zzet » 

Bu heyetin avdette tanzim ettiği rapo ı· aynen aşağıya dereolunmuştur: 

Rapor 

J932 :enesi temmnzıınun 20 - 26 tarilılerinı1r Tsvi<;rcdP, Crncvrcdc toplanan P arlilm · ııtolar .Jıir

liğ·iniıı 2R in ci konfcra nsa girlım lı ryeti ın izin birlik komH',Yi, komisyon lar ve ıımumi: ic;Limal arnı 

da ol mak iizerc ayrı ayrı y;ı .ki mesaisi ve bu n larm n mu ml ccrryanr ayrı ayn olarak konsey, k mı fc
ra.ns ve komi yonlar toplantı \·t• çalışması halindr arzohmur. 

Konsey içtimalan 

Birli•k kon c:ri ilk ic;timaıın 20 t ' mmuz ~arşamba günü saat 10 da akl etmiştir. Bu içtimada y irmi 
dört parlD meıı tonıın konsey at~ası bul n n muştur. İspanya , Almanya ve Dan i m cı ı·ka m ee l isterine men
sup üç kadın mebus ta va.rdı. 

Konsey >C icral komite reisi Fransa meb usan reisi Müsyü Ferııand - Bouisson fcl'kalade ve ani 
mazeretine binaen içtimada bulnnmadrğ·r iı:in cclsc B 'lçika Ayan rcis vekiLi 1\'lüı:;y ü Hcmi La Fon
tain tarafmdan aç:rlmıştır. 

lGitibi umumi Müsyü Laııge senelik mesai hakk:mdaJd raporunu okumuş ve hıı rapor tasvip olun

muştur. 

Ruznamede gelecek sene nisanda intiJıap müddeti hitam bulacak olan Müsyü Langen in istifası 

ve tekrar intihap edilmemek yolundaki ınıısrrraııe tal<.'hi üzerine yerine Umnm1 kfLtip muavini Müsyü 
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Boiı;ı;irr'in intilıahr meselesi vardı. Bn meyzudn srr:ısile bütün parltımentol::ır konsey heyetleri birer 
birrı· r-;öz alarak Müsyii Tıaııg-eniıı ınrshıık bir· r:ok :rnclik mesaisinden sita~·iş vr lıiirmrtle h~his ve 
trkr·<rı· int i lı ::ıp rı'lilmrmrk tRlchine loırşı tresr-;iiı· Yr teessüfle mütalra dermeyarı eder·ck ::;cııelı·nh·rı 

heı·i kcıHli ınuııviııliğiııcl' b11lmıan zatiıı nıımzetliğiııi kııhnl ettiklerini söylemeleri Türk lıeyı·ti 

ırı ize e dr i ırti lıahrıı tasvibi yoluıırla nıüt a Ica serdi r.arııret ini hisse! !iı~miş Ye tan.ıfıınızdmı da a~' iri 

~ 'olda Rözlcr siiylcnıuiştiı·. :tııtilıap ittifnkla lwbul· olıııımuştur. Vazife müddcti 1 trmmuz 1!.)33 Lt'n 
20 lı n ziran 1937 senesine kallar ]ır. 

Bundan sonra icra1 komüe ıızalrğında. ınüddeti lıitnm bulan Brlr:ika nııırahha, r l\Iüsyii Tıa. Fonkn
nin )'erine di~er bir mnrahlıasın konfrı·::ınsa namzet gijsterilmcısi yolun ]a müzakere cereyaıı etnıi~-

1 i ı·. Reis ltalya azası 1\'[arki dösaıı Mart i no mın nanızetliğiııi ileri sünnüştür. Buna nı u kabil İngiliz 
azasmclan Renni e Smith Amerikanın bir ~ok sendel'd en beri iC'l'ai komiteele bulunınamasmdan aza

lığın Amerika ayanından Anclı·r l\foırtaınıe yr t::ılısiRiııin daha. münasip ol acağım söylemesi ür.criııe 

flisyü Sammal'tino ittifakla namzet gfisterilmrycrr~ini aıılaınakln mınızetliğiııi gcri al'nrş i. l' de l\füsyli 

l\[oııtaıı;ıır mc\'!\ ii n i tta Iy aya terkc'ttiğiııi ve .kendi n nınzet ı iğ'in in g-ay rivm·it 1clfikki ('ıli ı ııwsi n i siiy)P

mrklc 1\'f;ırki c1fi fian Mart·i non nıı ıımıır.dl i ğ-i n in konf<'nıns;:ı ;-n·zr tck::ırrür rt mi::;tir. 

Hıınilan sonrn birlik 1933 ,r.:cnrsi hii1(;('sinin ınlir.ııkrı·rsiıır g-c~i lmi şt. i r. Bi:itç:r raporı-i)r'Ü l•'ı·aıısa 

il.yaıırıınan ve Fransız hryrt.i ınııralılıilsıısr rcisi ]\tfiisyü lV[erlin izahatı l~zimcyi vl'rclikten w 1 pek 

hafif müzakeredmı sonra •birlik biit~rsi iki )'ÜZ ydnıiş bir bin beş yüz lsviçre frangr va.ı·iclat Ye ild 
yiiz on beş rbin frank masraf olı:mık kalırıl olmımıışi nr. geçen senenin masrafı iki yüz yirmi bin vr 

varidatı iki yüz altmış iki bin frank idi. Bunu milteakip iki hesap ınurakıbr intinap olunmuştur. 

Müs.vü Bonisson 'mın nı evrut olnıamasrndaıı konfera ns içtimalıırma riya et etmek üzere Belçika he
~re ti rri,r.:i nıebıısanda.n ve Pski lıaşvrkillrnlcn Koııt Caı:-ton rlr \Viart ve reiRi sıı.nil i klrrr hütün heyeti 

murahhasa r ci ·lerinin intilıabı hıkarTüı· ettiktı_' n soma. cclseyc nihayet. verilmiştir. 

Tckevvün ve ccreyan şekli konfrl'ans i ·timalarımla tafs'ilcn zikı-edilecek olan İtalyan - Fransız 
valnasmdan sonnı tatil eelilen celseyi miiteal,ip 22 ternmur. cıımrı günü saat 12 de ik1nri konsey iç:ti

mar yapılmış ve bımcla Mdisc lctkik olrmmııştnr. 

Reis lıa Fontine hadisenin kapanınası iç:in ya her iki üırafm karşr kaı·şıya gelerek aralarnıdn nn

l:ışmalarr v yalnıt kendisin c Re is tarafında n söz Yer ilnu-ksizin ftal.Ya l ı hatip l\füsyii K osta.rmajna n m 
sözünü kcscn Fı'ansrz l\fiiı:ı ~rij 'Rrnr:nıil rl P hir ilıtaı: cezası y:ıpr]m:ısr şeklinde il<i yol olduğunu söylr
miştir. Fransrz .lıeyeti mnnıhlım.; :ısr rri s i Miisyü lVIerlin hfidiscye teessüfle hera·her Müsyü 'Renau1elin 

konsey hunmmcla tavrunu ir.a~ı l:'tıııck iRtenırsi t:ı lıi1 ol acnğını ve kendisi hadiııe rsıınsnıd:ı Riyaset 
mevkiinde hnlnnsayclr 1\fi.is:vü RenaU(lrlr hrınrn h1r· ihtar yaprıcrığmda şüplıe olmarlrğım ve hcr iki 

taraftaıı da sıwFrdilmiş sözlcrclen ıınş i h:ılyan hrycti muraMıasnsmııı nıüsamalıal·~. r olması Hi':mıı 
grl eeeğini söylrmiş isı> dr İüılya ıı h eye ti nıurrıhhasası reisi San Mnrtino söylenmiş SÖ'7.l ı>rin öylr par

) fı.ınentolarcla f{(iyl eııen :ı l e l adr nol\tni nnr.ıırlııl'Claıı ibare t. olaııayrp !talyan mill etini ve Rükfıınetiııi 

tahkir rclrn karılı sözleı' ·oldnğıınu >re kenclilerinct'1 nı.eseleıı in lıalledilnıesinin ya T<'r·ansır. mebusunun 

kontferanshın ilıracr veya kiiı·sücleıı taı·7.iyc vermesi yollandan ·hiri ile milmkün olahi l rcrğiııi sö)'le

miştir. 

ttalyalr Baron Sareli sör. alilt':ık nıesclrniıı her· hangi ıbir siyasi pnı'tinin diğerine lmeşr sanl'>iir 

yıı.pm:ısın(lan i1haret olmııchğr P:ırlfınırntolrır hiL'li ğine taallfılm dalayısile milli bir parlamentoda ah

nan her hangi ~ıir tedhieden daha şeclit t rdh ir· nhrmnsr lazımgel diğini ve -çüııkii sarferlilen sözlerle 

hir milletin tahkir edilmiş -olduğunu ~öyleclikteıı sonra Fı'aıısrz ıheyeti reisi 1\!Iüsyü Meı·lin 'in lıer iki 

taraft ıızl aştrrmak için sarfettiğ·i mesaiye ve Fransız heyetinin Müsyü Reııaudel ilc hu hususta mü

tesanH: olmadığı yoluncl:-ıki sUr.l eı'ine teselckür· etmiş ve tarziye meselesinde ısrar etmiştir. 

Müsyii Merl in. Renandelin müclah:ılesiııin sı:ıhs1' ve r.atl hir şey ol up Fransanın !talyaya mütevee

cih bir taarru zu .olmaclığnn ve Müsyü Reııaudelin ilk sözlerinden sonra her iki tar:ıf~a söylenenlerin 

gürültü sebebile haur bulunanl:ırm ı: oğu t::ırafrn dan anlaşrlmamasmdan işi çok ciclcl1 tela.kki ve 

lJilhassa konferansı terketmemeleri iqin !talyan h eyet inden ricada bulunmuştur. 
Müsyii Sar·di İtalyan hc. 'e·ti tarafrııdıın sarfedi lmiş sözlerin mesnliyetini t elwhbül ede rele ilk fik

rinde i. rar ettilcten soma bür·oıınıı «Konsey ltal,v8n heyeti nıurahlı asaswın hissiyah vaLaııpervera-
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nesiııi inciten sözleı,den mütcessif olduğuını beyan eder ve ı·uzııaJncyc geçeı· » y;ulundakl karai' bek 
lifini kabul .ed em eyeceklerini beyan ve « Biz askel'iz karniUJkanşık :sözlcı·i kabul edemeyiz. ,B u sözlet 
ayni zamanda çok bayağı olan çok yüksek forınüllerdiı· » demiştir. 

İno·iliz, A:ıncrika ve İsveç murahhasla n hcl' iki tarafı tatmin ve memnun edecek şekilde beyanat
ta bulunmuşlarsa da l\Iüsyü Sardi tarziyeele ve tarziyenin şeklinde rsı·aı· ederek tatmin edilirler e 
şahsi mahiyeti siyasi mahiyetten ayırmağa h azır olduklanlll ve aksi haldt.ı birliği Lerkedeccldcrini 
söyleyerek Müsyü Sammartini ilc salondmı çı lcmı~ lardır. 

Coreyan eden müzakereele keyfiyel i n Müsyü Caıton uc W inıt, l\I cdin, :::lanınartino, Hallin ve 
Röwenhcrz ten mürekkep bir büro taeafından t etkikina Jmı·ar vcrilıni ştii·. 

2!) t emınu ı pazartrsi gü nü saat 12,5 ta 3 ün cü olaı·ak bir konsey içLi nı aı yapümr~tır. Bu i«ti
mada 1 ngiliz aza Hcnni c Smith ltalyn n lı eyeti muı·ahlıasasııır konfcraıı:sLan infiküki mi:inasebetile 
iil( yap1ığ r şek i lde icrai k om i te azalığmm Amrrilm ~ıyaun ıdaıı Müsyü Montagdc 'e ·tahsisini t eklif 
e1nıi ş Ho 1cklif ittifakla kal; ul oluıınıuş t uı· . Yin e hu cclsedc İn g iliz aza .1\lOl'gau Uones konsey ı·iyase-
1:in e vpı·uiğ i biı· takrirle icm koı nitesinc unnım'i ,;e bir dereceli intilıaplı olmayan mt.ııuleket ıııurah
lıasla-ı· ııım aza srfa1ile g irem eın es iııi tekli[ ve J'ak~ı! bu tekliJ'in hemen ı·eye konulmayıp teLkiki
ni istcmit;ıtir. Birlik ld tibi wnuınisi h u işi ıı kon se ye aiL olmadığım, tetkikiuiıı siyasi kom.is
yona. ait bulıııı duğunu ve bu itibı:ıda ta kririlı bu ko misyona e ı ·ilnı esini ve uıeselenin l\1adT.it 
konferansııılla. müzakere nı evı uu olabil ec l'ğ·iııi , maamafilt bu yol üzerinde yuı·uııurse Bil'liğiıı bir 
çok aza da ıı mahrum ka l acağm ı si iyleıni ş 1 ir. 1\ l üs~' Ü Cal'ten de "VV iaıt b ı ı ta Ic bin doğ·ı-u bir JLa,ktai na
zara i ;;t.iıı a t edcmeycccğ·iııi, lı cr ınrnılck • t1 c iııtiltabatm o memleket kanuıılarına göre yapıldığmı, 
bir çok ycı·l erdc n mesela Belçikada i\ yandan bi r kısımıım iiyaıı lı ğ·a intilıap ilc gelınediğ·ini ve yine 
bie çok yel'lerde l<adırılarrn r cyc iştirak etmediğ·ini ve Lıinaeualeyh intilıabatın umumi olmadığını 

ve parl amento r ejimi de her gün teka.mül cdPn bil' r ejim olduğu iç; in böyle s ıkı Ioı·müll el'e tal~aın
mlli edemeyeceğirıi söylem iş ve ta.krit siyasi komisyonu Jıavale euilmit;ıtiı·. 

26 t emı.mnı sal i günü saat 17 de yapılan son koııseyuc müstcmlekfıt ve n·ki mosall daimi komis
yonundan g-elen ve Birliğin bir ~JOk konfera.mılnrda büti:iu dünya ekalliyetlc tiııc ait izh::u· edi len temen
nil(' J' İn t a lııxkkıı k ıın a. dair c;a ıyl er lı akkmdcık i tl'kli f ve 1933 senesi 1 inci t Pşriııin başla·ngrcında Mad
ritte yapılac-ak ·kon frr:ms rnznamesiııin ih zarr mrvzııhalı s ulmu~tur. 

Birinei nokta. ü ıcrind c ccl'eyıın ed en müzahrc neticesinlle bu mescleııin yalnız ınilll ekalliyctleri 
olan lıükfı metlrri alakadar edeceği kabul olunmuştur. 

İkinci madde müzaJ~rresinde ka.tibi. umumi ~imdiden l\[adı·lt konferansı ruznamesinin t esbiti 
ıncvzubahs olm adığmr ve muhtelif komisyoıılarda ıı yapılan teklifleri -tekrarhiyarak siyasi ve teşkiW:t 

komisyonunun pa.rlfuncnto r ejiminin t ekfı. mülü · il c meşgul Wli komisyonun vazifesini t emdit ettiğini 

ve bu mesailin gelecek konferans rnzn aıncsin e itlıa 1 ini, kezalik mali ve i·ktrsad! komisyon u n be tahsis • 
Tuna ve Polonya mmtakalarııu a l i'ıkadar eden zi rai mesaili tetk_ika meınm Lali komisyonun v ı:ızifes in i 

idam eHirdiğini w mcselen in ?almz bu nını1· akalara tahsis edilnı eyip şarki Avrupaıım bir çok 
yerlerin e de teşm il i J fızımgeleccğ·ini ve bulm:mm şamil olduğunu zat cu izalıla bu bı:ıpta Yunan he
yetinin intihabat ınese lcsil e me~gul olmasmda n. konferansa geJemcmesi · mazeretinin daha ziyade 
i.ktrsadi vaziyetle al5.kadar olduğ·unu misal olarnk getirdikten soma mali ve iktrsadi komisyonun -
mesaisini tevsi etm esi lüzumunu hatırla.tmıştrr. l\Icsclrnin «bctah sis zirai olan memleketlerde ziraat 
ve sanayiin inkişafr ve b n memleketler mı kliyn trnın ink işafr iç; in beyııclmilel krediler bulabilmek 
çarPleri » şeklinele mütalca edi lm es i yolunda t eU~:inatta bulunarak bu zirai ınemleketlerin sanayi 
memleketi haline inkilabr deği l, bel'ki mah suHitına malıı·eç bulmak, ıı abl Yasıtalanm tckemmül ettir
mek sureti le maliyet fiatını aza ltmak yol u nda ça lışılmak ve bu suretle sanayi memleketlerine de si
pariş temini mümkün olabileceğini ve ı şııı daha geniş bir zaviyeden gözükınesi lazım olduğ·unu 

söylem iştir. 

Buııd <ın başka silah l arı iııdirme komisyonunun beynclmilcl biı· kuvvet teşkili ve s ilahları bırakma 

konfeı·ansuwa yapıla~ak mukavelenamenin münakaşasmm ruzna.meye ithalinde fayda olacağıın 

ve Madrit konferansınin gelecek 1 inci teşri'nde toplanacağına göre o vakta kadar silahlan bırak

ma konferansuna bir mukavelename yapmr~ olmasrmn şayanr temcnni olduğunu v-e o lıalde birlik 
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vazilcsinin bu muJmvelcnameyi ta ·ilik cttirmck ' icıiıı çalrşmal~ olacağım söylemiştir. 

Irld ve müstemlekat ınesaili komisyonunun müstemlckatta cebri iş meselesini tetkika başladığını 

ve ıbunu~ da ruznameyc ithalinin faydalı olacağını söylemiştir. 
1çtimai ve insani mesai komisyonunun uyuşturuen maddelerle mücadeleye memur tali komisyo

nun vazifesini terndit .ettiğ·ini hatırlatrruştır. Bu .'uretle kati1bi umumi gelecek konferans ruzname
sine konulacak maddeler için muhtelif komisyonlarda çetin çalışmalar olacağım ve bir çok maddelerin 
mevzubruhs olmağa değeri olmakla bcı·ab r konseyin her konferans ruznamesine mümlcün olduğu kadar 
az mesele ithal etmek prensibini de hatırlatii1Iştır. Konferans ru;mamesi konseyin 1lkb!l!har içtimarn
da yapıldığından şimdiden büronun direktivlerini veı·mesini ve mesel lerin derin tetkikma iml•an 
bırakma ·~ru rica etmiştir. 

Rcis La Fontaine cihan hukulmnun taknin ve terki-bi projesile iştigal edecel- olan hukuki komis
yon mesaisi hakkında malümat vermiş ve M:adrit konferansma Cenu·p Amerikasr devletlerinden ıbir 

çoğunun iştiraki mellıuz ve Am rikada beynelmilel hukuka dair çok etütler yapıldığmdan bu komis
yon mesaisine daha ziyade inlci.şaf verilmesinin ve bu meselenin M:adrit konferans ruznamesine itha
linin faydalı olacağını söy leıniştir. 

l\1üsyü Caıton de Wiart silahları bırakma meselclcı·ine mühim bir· yer ayırmak lüzumunu söyle
yerek silil.blan bırakma tkonferaıısmın ikinci safhası olan muıka veleııame tanziıni noktasından Birliğin 

Kezalik iUisadi ıbuhranm yine münakaşa ı;:emini olmağa layik olduğunu ve rbir Yunanlı muraJıha

sııı gayrimeşu·ul arazinin ·istismarr için yaptığı teklifin mali v i.ktisUJdi komisyona gönderilmi~ oldu
ğunu ve bu m elenin Cenup Amcriili:ası Hüık'fı.metlerinin alaka. ınr celbedeceğini ve parlamento reji
minin tekamülnün birlikçe daima tetkiık .ınevzuu olması lazınıgeldiğini söyle:ınllştir. 

İspUJnya ınuralııhası Müyü Estealclı. ilıali !hazırda. nüfus 1;:esaicti olmıya'n büyük arazinin istismarı
mn M:adrit konferansmda ,hem iıktisadi noktai nazardaın :hom de latin Anıer:iık:a mura:hılıaslarııım hu
zuru nokıtasmuan müJlim bir mcvau olabil ceğiııi seı·d 'tıni~?tir. 

İngiliz ·Müsyü Rennine Smith ımutasavver ruznamenin C.onup Amerikası murahhaslarııu alakadar 
edecek ma!hiyette görmekle bera:bcr daJıa ziyade alfukahı.ndrrmak i<:in Arbitraj ve l\1omoe nazariyesinin 
dıc ruznUJmey.e itıhalinin muvafrk olacağım söylemiştir. 

JGl.tibi umumi Müsyü Lange büro azasından bir zatin geç n sene enup AmeriJ<a mda yaptığı bir 
seyı.ııhatte LiHin Aınerikasr parlamentolarını alakad~t· eden parlfrmen,to rejimi ve cihan huılruıkunun 

taknini m aili olduğunu anlamrş olduğunu söylemiştir. 

Ankara ve İstanbuladavet 

'f·caınülcn 'bu celsede l\1adrit içtimamı taıkip edecl"k ıkonfcrans yeri nıaıkkında görüşmek iktiza 
ettiğini hisseden Türk :hey.etimiz si)z alarak gelecek sene Avrupamn miintelıayi garıbı cenu:bisinde ya
pılacak konferaı:ıstan sonrakinin Avrupaının münıtehayi şaııkı c ubisinde yani !stanbulda inikadım 

teklif et.miş ve t eklifi vaıki har tasvipler ve ş~ddetli ::ılıkrşlarla karşlailllliştır. 

Romanyall Miisyü Pella, Türk h·eyeti muralUı.asasmın bu ·ÇOk alkışlanaın rteklifini ıtehalüıkle tasvip 
ederek Tür.klerin yalruz ıınüsafirperverlik eciyesinden ıbaşka Türk Cüm'huriyetinin teşkilat, kudret ve 
kaıbiliyetini bizzat ,görm~ olduğunu ve İstan:bul korı:f.eram ının Birlik konferansımn en parlakla
rmdan birisi .olacağını söylemiştir. 

Belçikalı Kont Carton de Wiart, Birliği 1935 .senesinde Belçikanın ka,bule hazır olduğunu söyle
dikten sonra içtimaa nihayet verilmiştir. 

Son vaziyete nazaran !{;onsey icrai komitesi n 1'isi Fernand Bouis. on (Fransn), l\1oltesen ( Da
nimarka), Cici o Pıop ( Romanya ) , D ük of Suthedaud ( İngiliz ) ve yeni dahil olan l\1üsyü l\1on· 
tague ( Amerika) dan iıbarettir. 

Bütün bu içtimalar derin bir siikut ve sükCmet içinde cereyan etmiştir. Söz alanlarm ağrıibaşlı 

vaziyeti, samimi Ibeyan tarzı ve mütek::ıbil eclep Yi: nezaketi hali bu içtimam vasfı miiıneyyiziıli teşkil 
eder. Bühassa işlerin süratle müzakere ve intacı ş:ıyam kayittir. Bu sürat işte alakasızlığı ve la· 
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kayitliği göstermekten çok uzak olup bilakis işlerin vaktinde Katlıhi umumiiikten ihzar ediimiş 
olduğunu ve intizanı faaliyetini vazrhan göstermektedir. Esasen mesainin merkezi sikleti ve tekasüfü 
Katibi umumiliğin sırtmda ·olmak iti·barile bu keyfiyetin taıbii olacağını kabul etmek lazmıdır. 

Müzakerat Fransızca, Alnıanca ve İngilizce ce reyan etmiştir. Her :beyanat celsede hazır bulıman 
Cenıiyeti Akvamı ıtercümanlarr tarafından aynen ve müteaki:ben sırasile bu üç lisana tercüme edil
nıe·kte idi. Bu tarzı tercüme 'her türlü sitayişin fevkiııde bir sürat ve nıuta:bakatla yapılmakta idi. 
Her lisandan stenograflar da vazifelerini muntazanıan ifa etmekte idiler. 

Türk :heyetinıizin 'bütün :bu iı:ti:ınalarda azami 'dikkat ve teyakkuzu gösterdiğini, icap eden nokta
larda .mutaıbakati tanınıe ılıalinde vazifesini derhal ifa ettiğini, ilk defa iştirak etmiş olmasma rağ
men diğ·er heyetlerden aşağı kalmamış •bulunduğunun nazarr dikkati celtbetnıiş olduğunun zikrini 
bir vazife ve !borç telakki etmekteyiz. 

İçtimai ve insani mesai! komisyonu 

Bu 'lwmisyona nıura.hhaslarımızdan Dr. Rasim Ferit Bey iştiraık etmiştir. 26 temmuz salı günü sa
at on üçte i ~tiına etmiştir. On aza var idi. Komisyon reisi Fransız Ayanmdan Mıüsyü Merliııdir. 
Katiröi umumi Müsyü .Lange'de alelılsul vazife icaJbı ~1azır !bulunmuştur. 

Ruznaınenin •birinci maddesi - Nisan 1932 de inikaıt eden on altmcı Beyne1milel iş konferansmda 
tekarrür edon gayrisınai işlerde çocuklarm !kabul ya.şmm h er mernlekette ayni şekilde ıtesbiti me
sclosidir. Bu mevzuda Belçika mebuslarmdan ve Parlamentolar birliğinin Cemiy-eti Akvam !ş bü
rosundaıki irtiıbat a ja.ıu Müsyü Frauçois mevcut vesaiıka göre tkonferams muk.arreratım ıkrubul eden
lerıden !konıisyünda azası ibulunı.m meml ek-etler hakkında :ıualCımat V{}rmiştir. Çnkan neti·ce pek az hü
kftmetlerin bu beynelmil el muhveleyi ra,tifiyc ettiği merkezindcdir. Türkiyeden ilıiç ba:hsedilmemiş 

olmasından istifaıde edereık lufzı srhlıa kanuımmuzda <;,~cukl arm .tfı.bi ıbulunduğu .al:ııkam hakıkında kafi 
derecede izahat vererek ıkaydcttirıncldc beraıber mecliste dcrdesti t etıkik bulunan İş kanununun bu 
mevzua temas eden noktaları hakkında oldukça nıufas'sal izalıat verildi. 

İkinci ınesele- Çocuklarm ve kadınlarm 'himaye$· ccneıbi çocuık ve ıJmdınların ılıimayesi - Müsyü 
Lanıge Biiıkreş ·l~nferansmaaJü karara tcbaan bu mevzuda bir rapor hazırlamağa memur .edilen Polon
ya mebuslarmdan Madam Kosmoskamu siyaısi icaplar ·dolayısi le ıbn vaızifeyi ifa etmediği g·~bi halen va
ziyıeti haıkkmda da malftımat bulunıma.dığım söyledi. Bu Ma:dam mevtkuf imiş. Bu mevzuda söz söylen
memiş, yalnrz Mısır deloegesi !ıbrahim Ratrp Bey bu meselenin Mısırda cari kap.itülasyonlar dalayısile 
ibizatiıhi vaki olduğunu söyl·emiştir. 

B ~ Umumiyetle çocnıklarm ilıimayesi meselesi - Bn .mevzuda çoık söz söylenmeıııiştir. Sebebi meın

leketlerin ıbununla pek alakaıdar'olmaınasLdır. Himayei etfal cemiyetimizin 1917 senesine çıkan tesis za
manının, gay.esi.ni1 faaliyetini ve bu günık.ü şayam ı;;ükran mev.cudi y.etini izaıh ettik.. Hayretle karışrık 
tahsinlerle karşrlandr. 

Alınan d elegesi Madam Teusch ebeveyni tanı fmdan çalıştırılan çocuklarm ılıimayesi lüzumunu 
ortaya koydu ve 'bu mevzuda bir rapor h azırlanma sı kararlaştırıldı. 

C - Çocuklarm işi. Bu husustaki kanunlarm te·vhidi meselesi mevcut idi. Devamı mesaiye karar 
verildi. 

· Üçüncü mesele - İş kOIIIli teleri teşkil i - Devamı mesaiye ·karar · veriidi. 
Dördüncü mesele - Alkollü içkiler suiistimali meselesi - Bu mevzuda çok söz söylenmiş ve bil

hassa şarabın ispirtolu içkilerden sayılıp sayılmaması ımev,zmmda alakadarlar söz söylemişlerdir. 
Bir tali komi.sy,on teşkil edilerek afyon, esrar gibi maddelerle de iştigal edilmesine karar verildi. Sa
bık reis Müsyü Merlin ıtekrar intihap edilerek celseye nihayet verilmiştir. 
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Konferans huikuk komisyonunun mesaisi 

A.) Teş·kilatı esasiye kanuniarına harp ilam içi';n arayi umuıniyeye müracaata dair biı· madde 
ilavesi halillun da t etkikatta Ib ulunmak; 

B) Terki teslihat konferansmııı, hukuku da'hi1iyenin yeni sulh esaslarile telifi <luı.kkmdaki mesai
nin almış olduğu netice :hakkında gelecek konferansa bir rapor i ta etmek; 

Vazifelerini tal:nnil eyler'. 

Konferans hukuk komisyonu 

Hukuk <komisyonu 26 ıtemımuz ı932 tarihinde iııikat otmi~ ve bu celscye muralı:haslarımrzJan Nazım 
Bey iştirak eylemiştir. Komisyonda konferans! an ha va le edilen cihan ·lıukukunun takıı i n.i ve h il 
lıassa ahkaını cezaiye meselesi nıevzuhabs olımı:;: ve 'bu lıapta taıni kan teHökat ic ı·a s ı .J\Ilüsyü La Fon
taine (Belçika), Gratz (Macaristan), Jones (İngi lt ere), Malmwski (lıe.hista.n), P ell a (H.omanya), West 
man (İsveç) ten terek.küp edecek olan tali komisyona havale edilmiştir. 

Bundan sonra komisyon beyııelmilel muhtelit ticaret mahkemeleri tesis meRelesini müzakere et
miş ve bu husustaki mütaleatrm atiyen talik ile gelecek konfenmsta yine cihan lıukulmnun taknini 
Ye hulnıku dahiliyenin yeni sulh esaslarile telifi me elelerinin tanükına kal'ar vermışt ır. Rapol'tör 
olarak birieisine Müsyü La Fontaine ve ikincisine Mi.isyü P el la intihap olunınnı;;Lur. Kon feranı:.tan 
lıaval e edilen harp için arayi umümiyeye müracaatve tcı·ki teslilıat konferansımn hukuku ua.hiliyenin 
yeni sulh esaslarile telifi hak1."1lldaki mesaisi lıakkmda rapor tanzimi işleri de tali koınisyona havalc 
ed ilmiştir. 

Konf·erans mesaisi 

Konferans; Almanyanm, 4, Amerikamn 2, Belçikamn 8, Bulgaristamn 7, Kaw:ı.da.mn ı, Ko
lombiyamn ı, Danimarkanm 6, Mısınn 6, İspanyanın 6, Estoııyaiun 1, Fcnlılndiyanm 3, 
Fransam.!} ı 7, İngilt erenin 6, lHacaristanm 3, İrlandanın 3, ! talyanın ı2, J apon ya mn 8, Le
tonyanrn 3, Norvecin ı, Hollandamn 4, Polonyanm 7, Romanyamı1. 2, İsveçin 4, İsviçrenin 6, 
Çekoslovakyanm 5, Türkiyenin 5, Yugoslfı.vyamıı 8 yani 27 parlamentonun murabhasr olarak ceman 
ı37 zat ·hazır bulunmuştur. 

Hk konferan•S 20 t emmuz çarşamba günü saat 15 tc Cemiyeti Akvam k.H.ibi ıınnımiliğ·i bin:ısmda 

ve Terki teslihat konfcransrnm içtima ettiği salonun ittisaliridcki salonda içtima etmişt ir. 

Konsey reisi namma, Müsy~ La Fçıntaine koııferansr açmış, muta.t merasilnd e idal'c·i kl'l aın c• ttik
ten sonra Birlik konferans1arma riyasct edecek zat ırıntat olarak içtima edilen memleket pat'lamento
suna mensup azadan biri olarak intihap edilmek İstnilmiş ise de Cenevre şehri Biri iğin merkezi idaresi 
olduğundan Konsey tarafrndan ri yasete namzet olarak gösterilen Bel çi kalı Kont Ua rton ele W i aıt llU

mnu zikretmeklc bu zat alluşlar arasmda riyaset mevkiini işgal etmiştir. Çok beliğ ve hatibane söze 
başlayarak t eşekkür ettikten sonra konferans naınma İsviçre konfederasyonu Hüküm ti ııaınzedi dala
yısile gelomeyen İsviçre konfederasyonu reisi l\1üsyü Motayi temsilen konferansta lıazfr ıbulunan Bey
nelmilel adalet daimi komisyonu azasrndan Müsyü l\'Ia.x IIubert ve Cenevre ·kantonuna hissiyatr mu
habbetkaranesini arzetmiştir. 

Salonlarından birisini içtimaa tahsis eden ve Katibi uınumisi Sir El'ik ele BruınonJ tarafından 

konferansta temsil eelilen Cemiycti Akvama teşekkür ve her iki müessesenin ayni gaye Üz<'r iwlc. ça
lıştığrnr zikretmiştir. Bırndan sonra birliğe yeni dahil olan i ·panya, l\'lısn, Tüı·kiye ve Yugosla\'ya 
heyet l eı· i sclamla.nmrştrr. Cemiyoti Akva.m Katibi umnmisi ,_ ir Eeik Bruınond sö~ alarak kon fc
ransı selamlam ış ve konferansru bilhassa terki tes lihat mc elesinin mevzubahs olduğu bil' s ıl'ada Cc
miyeti Akvam binasrncla içtima etmesindeki ehemmiyeti kaydettikten sonra ibu salonda bir çok me-
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saiyr i.:tieak rclcn Brantik, Balfolll', Briand, Ştcrzmanm hatıralarılll taziz yolunda sözler söylemiş 
Ye O miyeti Akvamla Birlik nwsııisi arasındaki sıkı rabıtalardan ve bu mesainin birbirini itmam ey
l cuiğ-indeıı ,.e Birlik nıesaisinin Cemiyeti Akvamdaki işlerin iniacında mühinı amil olduğundan 

ba hf.i('t.nı i~ti ı· . 

t:r i <;ı·e Konsey frch•ral rei~"i 1\Ii.i ·yü 1\fota narnma Müsyü Ruhert öz almıştır. Konferam;ın Ce
ııcvrrtlc İ<;f i ın ar kararıııdan trı:;L'kkü ı· ve lıe~r c t c lıoşamcdi b yan ve bilhas a konieransın şimdiye ka
dar 4 dda İsviçredeki i<.;t iııuılaı-ımlan ve lter .biri nde verilmiş olan karada rm chcmmiyetini ve 
BirliiYiıı terakki m esa isini kayclctıııi::;tir . 

Konferansta hazır bulunan t eı-ki teslilıaL komisyonu r eisi Mister H enderson söz alarak 1930 sene
sinde konfeı·an m Tıondrada İ\timamı Lortlar Kamarasından selfıml anuş ve bu defa da lVIilletler Kama
ı·asnıtlan . elamlamaktn, olduğuını ve birliğüı hakikaten milletler mümessillerindcn müreldwp bulun
clııo·unu ilk dPfa::ııııcla resmi var.ifpsi olduo·nnu ve bu elefasmda artık resmi meYldi olmadığmdan daha 

srrbt>Stçe iılıır<'i kclam <'deecğ irıi söyl emiş ve tcı·ki tc lihat komisyomma işaret eelerek bir çok dedi
ko<lıılanı rao·ın('ıı konfcraıısııı iilnH'diğ iııi söylemiş ve eski bir parlamenter srfatilc parHimenterlcre 
hitap \'(' Bieliğe ııırıısnp r~ki lıir aza olaı·ak k<Oıınştuğunu Ye Birliğin mesaısı olan beynel
rııilrl atLı lrt h ahııı knınis.voıılnnıır .vac.lt•tliğiııi ve Birliğin Cemiyeti Akva.nıı tntmasr lüzumunu be
yan etnıişıti r. 

Bu brynnn t.t an so mu 26 hcyrt reisierinin konferans reis ve killikleri kararı a lluşlanmrştır. 

Dünya buhram 

Konferaıı ·s ruzııamcsinin ikinci madde..;;i, Katiıbi umuminin raporla n üzerine umumi münakaşat 
idi 

Parl5mentolar birli<Yinin unuuni !ldtipliği hen sene hir umumi rapor yazar. Bu raporun dünya 
politiknsr ve siyaset cereyıınlarmdan bahsetmesi mnt.:·ıt idi. Fakat ayrıca bir müzaıkeredc, ciham 
sarsrıul<ıta 'bulunaıı ik1isau'i bulınımn 1932 ele umum1 kitahet raporuna başlı ıbaşına zemin olması ka
rada ı:; tırlmJ.') idi. 1!)32 sL· ı ıe.;i ııi sa ıııııda toplanan birlik meclisi uıqumi ldtipliğe direktifler vermişti . 

Yu d ünya yı k ı vı-:mcl ı ra· ıı lı u lı ı·ıın ııı nı ııhteliJ safhalarından ıbaıhsl't m esi ,]n! tip] iğ'c taJı mil olun m uştu. 
Biriiık tnl'Clisi, iktisadi re mal ,nwsclch·riıı J932 ıkoıııg;rcsindc mi.iza,keı·elcrin esasnu te.;kil e.tmesi 
a ı ·zu •rlil i.nırdu. l3ıı .giıhi s i~· asi ir;t iımılaı·,ıla evvcliııdcn huz11'lanmıı:; YC 1hil'hirlcri•nc bağlı olmıyan 

ııııı t tı ıldni'Jll nllJI'ahhııslaı· t -arafından okuıırnak adPtiııden V(l~ge<;ilınesinc <;an· araıııııyuı·clı.:ı. Haki
kattı· ı·i ı lıaıı ııı nızi.' ''l' f i o L1en·.('.l' <'iücll sı ır •,f tr ağnla~ımştır ki ıbi.itüıı 1 lcdet adamlaTile, cilıaıı umu
mi cfk[ıı-ıııı idarl' e ]l'ıılerin ilk iiııce -lliiııyanııı .Jıastalığmr teşJıis etnıelcl'iııi ·onra -te~?hisc göı'e ilaç
lar ııö. tcı·er<'k lı11hı·aııa ·kar~ı :koıı;ı<'ak ~'ollan gö-;tcrnı cleriııi katiyetic eınl'etmektedir. 

Paı·hlınl'n -tolar hiı·liği ıı ım ımi ıkutiıbi 1932 iı;in yar.Llığı rapoı·da ynkarıdaki noktaları işaı~Ct eyledik
tı• ıı sonra s(izi.iııi.i ~iiyll' taımınılıyor: 

« Lilı·ının gittik<:<' hir Ll\llı-tııııa. Joğru gittiği zanııı, ılın g·ün ·ok uınumilc'ı;;ıniş bir histir. Eğer 

lltl'hnııı a kııı·şı ılw~ · m:ıık ve o ıın ~]ıırdııı·nıak hususunda şim(i i~·c kxuaı· ittirhaz -olu ııa·n tec1'birlcrdcn daha 
t·idclilcriııe c·l atılmazsa politika fıleırıi için prk \Ok f·e<'iibil' mağlCtbiyct ımHılıaklmktır. » 

KiHibi umumi lnı hükmü Yerdikten sorıra raporunda iktısacl1 'hulıraııııı muhtelif cephelerini tet
kike haşlıyıo r. Biz dıııbi umum] kü titbiıı tPI!kiklPri sıı·asmr takip edeceğiz . 

Teşhis: G arp medeniyet i hınıl n lı beri , cla•lın doğrusu 150 sene evvel başlanan srıı al i ukişaf 

~nınıluşunclan beri . şimdiye kadar -bu cleı·rce ağır ve vahim bir bulıran görülmemiştir. Bu umumiyet

·lc te liın olunan -bir hakikattrr. 
caba scrımıyedarlar cenıa:üiııin yanıtt rğı m<:kine devrinin kemale ge1nıesincle·n cloğma ta ii 

bir kanşıklık ıılameti değil mi diye düşünenler GOktur. Kezalik şunu da haklı olarak soruyorlar: 
Acaba insanlar tara:Erndan son J50 senede kendi icat ve ~htiralarr olarak ortaya Çiknrrlw ve son 

cl ere ·c iı~kişaf: ettirilen tabi] lmY vctleri yine iıısan lar zapta ve sevke ka dir olamryorlar· llll? 1914 
umuın1 mulıare'bcsi haklernda mi.i.talea yürüten bir ınüdekkik şöyle demişti: «Umumi harp başlayın-
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caya kadar o derece harp aletleri ve tahrip ma:kineleri icat ve ihtira olundu ve onlar o derece ıkuvvet
lendirildi ki, günün birinde Hükumetleri n başlarm da 'bulunanlar sanki ayakları kayarak ve bilmeye
rek bu makineler arasına yani muharebe girdaıbma düşmüş1erd1r». Bu SÖ4Ü hatırlayarak şimdi şu su
ali irat mevkiinde kalıyoruz: 

«Sakın ihtira ve icatlarm umumt harbi doğurmuş olması gi'bi, yeni icat ve intira edilen kuv
vetler başka salıada yani içtimai ve jıktı adi saha da lmrşınuza daıha müt·hiş \bir facia çıkarınağa 
hazırlaıunasm ~ » 

Umumi muharebeden ıberi geçen seneleri üçe bö'lmek doğrudur. Birinci devre 1919 dan 1924 
senesine kadardır. Avrupa muharebe meydanlarının yıkıkiarını temizlemekle uğr·aştı. Muğlak me
seleler yine muharebe tehlikeleri gösteriyordu. Para işi karıştı. Kağıt paralar müthiş sukutlar ve 
fırtınalar yaptı. !kinci devre 1924 senesinde para ların takarrür ettirilmesi gayretile !başlar. 
Paraların muhtelif memleketlerde istikrar !bulması ticari ve iktısadi G-ıayata itimat vermişti . Ticaret 
\re sanayi, Devletlerin yeni hudutlarrna göre işlem eğe başladı. Harp zamanmda A vrupaya ~ok 

ödünçler veren Amerika, 1924 ten soru·a yine Avrupaya bil:ha sa Almanyaya ödünç veırınekte devam et
ti. Güya 1924 senesi nzak ufuklan aydmlatan bir fener yakmıştı. 1925 te Lokarno itilafı iki ibüyük 
Devlet adamı olan Briand ve Ştrezman isimleri arasrndaki güzel havalar estirdi ve 1926 da 
Almanya Ceıniyeti Akvama girdi ve Cemiyeti AJtvamda en mühim iş olarak terki tcslihatı el aldı. 

Devletlerin kaffesi garp makine medeniyetinin inki şafı mutlaka milletler arasmda mamulatm ser
best mübadelesine mütevakkıf olduğunu prensip olarak kabul ederken tatbikat sahasında bunu 
yapmaz olmuştu. En büyük ekonomistlerin sözleri raporları, Cemiyeti AJ{vam mütehassıslarırun 

fikirleri akim kaldı. Hele yeni kurulmuş Devletlere siyasetlerinin yanlış olduğunu anlatmak k&bil 
olmadı. Himaye siyasetinin terkine müteallik müttehit hareketler boşa çıktı. Yalnız !skandinav
ya Hükümetlerile Belçika ve Hollanda arasında Oslo'da aktolunan İtilaflar muvaffaki
yet bulmuş yegane iş idi. Bu böyle olmakla bera:ber 1926 da iktısadi inlcişaf kuvvet ibulmuş zan
nedildi. Hele Amerika son derece harekete geçti , hayali rakamlar üstünde yükseltilen borsa faali
yetleri yürüdükçe yürüdü ve her müba.lağah hareketin netieesindc olduğu gibi 1929 sonbaharm
daki yıkılışı gösterdi. Harpten sonra. geçen seneleri ayrrdığırruz devirlerin üçüncüsü 1929 da ibaş

hı.r. Denilebilir ki dünyanın en karanlık iktısadi devresini bu devre açar. Evvela bütün mevad
dı iptidaiye fiatları düştü; Amcrikanm Avrupaya ödünç vermesi durdu ; bilakis ]usa vadeli parala
rını istedi. Netice olarak Almanya tamirat taksitlerini veremez oldu. Bir çok bankalar iflas etti. 
Arneleler işsiz kalınağa başladı. Son istatistiklere nazaran 25 000 000 arnele işsizdir, yine o kadarı 

haftada ibir iki gün iş buluyor. Şu hesaba göl'e ve ai le rakamına Amerikada sauayi arnele
sine mensup ailelerile yüz milyon adam ya açtır yahut a~,;lıktan ölmeycrek kadar Hükumet veyahut 
merhametliler yardımile surunuyor. Bulıranın had bir devresi 1931 ele gı:irüldü. Avusturyanın 

meşhur ve asırdide bankası olan Kredi Anstalt tediyelcri kesti. !ngiltcre bankası onun iındadma 
koştu. amma bu fayda vermedi. Amerika Reisicümhurı.mun 1 eşcbbüsilc beynelmilcl moratoryom yap
mak istediler. Fransanın dört beş hafta t eredclüdü bu üfı.cm da tesirini bozdu. Netice olarak 
1931 eylülünde !ngiltere altın mikya.sıııı terkeyledi; isterlin ljmmn yüzde otuz srikutu dünyayı 
sarstr. Bir çok memleket paraları onun arkasından yuvarlandı. B1mlar da Kanada, Avustural
ya, Hindistan , Mısır, Japon, Arjantin, Brezilya, P eru, Şili, Bolivya, 1 veç ve Norve<;:, Danimarka, 
tS'Danya, Pol'tekizdir. Hele !ngilterenin an 'ane biH\fma libcralliO.i •bıraikrp muhafazakar olııveİ-işi ışı 
d:ıha zivade vaha.rnete sevketti. Böylece dünya ticaretinin hacmi yüz seneelir görülmemiş derecede 
nf~J.dr. Cemiyeti .Aokvanı hepsine n'azıml:rik: yapacak iken Çin ve Japon muhaı,ebesinin karşısında ik.ti
darsızhih ile küGiik düştü. !şte dünya buhranrnr cloğ·uran sobcpler, amiller, v.aıkala.r bunlardır. 

Para işi - İ·ktisadi inkişafın ibaşlıca temeli altın mikya~ıdrr . Fakat bu altrum milletler arasında 

mii1'1kün mertebe maJml taksimi şartına bağlıdır. Halıbuki id<ıtisa,di fırtına bu taksimi •boııdu. Bazı 

m.emJ.ekPtl Prin tka abalarına aJ.tm doldu amma clolduğu yerde altın işlemez , doğurmaz halde kısn· yatı
yordu. Altının toplandığı Fııansa ve Ameri!ka dahi muhafazakar ticaret siyasetine geçtiler ve ala
ca,klarmm ödenmesini istemekte ısrar eder oldular. Bu iki altın ba·bası devletin muhafazakarlık siya- · 
srti·ni ka.bullcri, alacakların istemekte israr etmeleri şüphe yok ki dünya ibuhraııını dayanılmaz 
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hale getirmiştir. ('iinkü 1ıali lı:ızırrıı t e~iri tborçlu yaııi nltııı snhi'hi ol nııym ıl a rl :ı lwnılwı· sn rı ıııadrn 

aslıalırnın da nley hindecli r. lktısat ulı•ma sr bn hapta hl'llll'll ıııüttefiktiı·. 

Kredi işi- Bulıran senel eri luedi yi bozdn. H er menıleket hııdi hndndu haricine paı·;ı (;tlwrııı;ık 

istl'mecli . "F'.ııka.t .milletleı· nez·di ıırl e lıiı· ı:ok düzeııhıızlaı· r,rktı. Sa fdill eri dolaııclrrclr. F'ı·aıı,<;atl;ı ıı ı:ı 

ılııın Hcıruın , . İngiltereele Hntry, Alıııaı'ı yn da Skolack ve İsHı,:te ıneşhue Kreuger misalcliı·. ~ n 
hallle krediyi iade 'ir,in altııı lııı·ın hmlntlnrclaıı clrşaı·ı istihar. şd,lindc ı_:: ılnnasr l5zınıdrr. vr lıuııu Aınc

ı·il<ıı ve Fraıısa yıı pnı a lrdır Ye işlıu Ceın i yeti Aknmrn beyııelınilrl kurulaca k bankalnı:rıı ıı cıw

reti nlt.ınn koınılııınlıdır. 

Nafıa işleri- Çok seıı ~ l er,dir ,vapılan tccr'übeler orta,,·a hiı· haki•kat koymuştuı· . O <ln yol . apmak, 
demir :'·ol kııı·mal~, köprü at-mak, li ın :ı n vücnde g-etirını~k gihi ıbü~·üık işleı·in tla i ma C V \'-t•hkrı 1 P1 ki k 
,.c ih uırr ,.c ·bir meıııl eket.t e işs ir.l rr arttığı za,mcııı bu işleı ·p ıba ş laıııp i şsizkriıı k ullııııı la ı ·ak if;js izlC'r e 
kııı ·ş ı g-elıııesi tedhiridir. Bu akıllwıı t edbi r hir <;o k senelerdir bir çok defa öylendiğ-i l ın lül' milletl rı· 

n Uüıld1nıetle r· bir tlirlü ılm plfııır ıta tbik edcınemişt.i . ' l'ienrl't \' l' sn nıı~·icl e bulının ha~lnchğ· ı zaın ıınla r 

:vııp rl.a cak ııafı::ı işleri r kser iya h:ızırlıııı.nıış olmaz. Oıılaı· eYvelclen yapılıp lıitiri lmiş hııluııur. ~ıt 

halıle nnl etl e r·ce 'lı iı· t eclbire haş v1ıı·uluı· ; o dn her ma:snıfr kı~nınk ve kesmek ve l>öyl rce iş ve ç: ;ı 

lışnıak haC>ıııi ııi ufnltarak bilvıı rıtn t <' kr:ıı: işsi zl f'rin say rsııır ç:o<Fa ltnı nkt ı r . 

H u 1 bu ki işsizlik ?iımliki bu h nıı ı da blisbütün başka w acıklr bir şrl< il ald ı ; nın tl rı k ;ı yeni r; ;ı ı ·r . 

le r hulmnrk l azmndır. lşs izlerc biraz para dağıtıp onları atal etc alıştırmak sade iktısııt kaııuııhınııa 
ın ııgayi ı· değildir. Ah lfık ve mcııtrYiyat ku nun la nııa ua ka r~ıcltr. Diğer ta ra rtan işsizll'rin (:oğal

dığı zamnnlardn üer ctler düşer, boş adamları nn fıaişleriııde kullanmak hem oııl an i?gal ecl<•r, lı eın ~~ n 

pılaıı şey ue uzıı, ınııl olur. « Yl'ııi Avi'Upa » Fransız mııktesiti France Dala isi · yazdığı kitapta « Bu
harlr bc)·gir kun-etile ı; nhşaıı Avrnpa » n• « cmılr beyg- ir knn-ctil.c ı,:alrş a ıı AHupa » diyl' bir 
tcf'ı·ika gi riyor. Bil'iıı c isi 230 nı il.voıı ada mm <:rı b cı lııdı ğ'T asıl A \Tnpatl ır. İkinc isi Rıısyıı lıa ı · i r ohmı k 
Baltık il c Akdeniz arasında 90 mil~ro ıı halk ı:a lişııı a sı chr. Bnıılaı·ın iş1ira lmn-ctini ar·tıra<·ak lrLlbi ı· ul 
mulıclıe di .\'Or. Bn 90 mil,voııluk kiitl ı> :ırasmcla biz de \ ' ıtrız . ~[ıılıaıTir 90 nıii:'·o ııluk kiitleııiıı cl<tlıi hu
haı·lı lw,vgiı· kııvvetine p:r<;ııwsini i s t t·ıni?O l' . A~ırrık bııııhını yeni sermcı :·ekr veı· ip yolbli'IııT . nısıt:ıl ar ı 

ıu zPıı~iıılrştirıııcli \ 'l' böylece oıılı.ıı·ıı rskiıle ıı ziyad e p:ıra l\ıı za ıHlınp ·lıulıııı·lr .-\\'l'up:ıclıııı iı:;tinı kıı,·

ve.tlel'ini nı·tll'lnalrdır. ta,· ~ i~·esiııdc bnluını~·oı· ki bıı da ~akl<t rınıış altmlanıı lıuthıt lıııri('in e <:ı knr ıl 

masnır isternek kabiliııde n hiı· tcclbinlir. B . 'l' . T. iı'l;ıı·esiııiıı nınksııtlan da . \ fı · ilqı hıılı1wıı 

d nrhn zi,v ~ıcl c kar-aıınıağıı ,.e lıii yl <'e l' fazla <:ıılışııı<tğ·a SP \'kf't nı<'li ıııE>rk ezi ııd Pcl ir . Bu sıı.ved(' sııı;ıi i\ v 

ı·upaya müş teri ya pııııılıLlır . di.vorlnı· l\i huııl;ırııı knffl' Si, fa lwikatör )\ \'l'llpnııııı kcııdi ıııa 

n ıul ıitrıır ıııalıre c: hıılamnya rnk sağ·a sola hn ş ,· ur·ınm;ınd ıııı h ~ı şh: a Şl'yl r r <leğ· i l Ll ir. !,'ok g-a ript.ir ki 
hl:itiiıı hıı t edbiı·l e ı· iıı tathikııı a bll'a.r wrilsr hil e •hi ı· aeı lıııkilwt daha ıkııı·şıyn d iki lir. O d :ı ted
lıiı· lrriıı ı,ı:<'<: l\<tlm ıı:; o l ıııııs ıdır . Şimdiki hıtlıraınıı aza lıııusııı a , kaldınlm<ı sınıı huıılaı · (: ;ıı· o olunlıı , 

eğı' ı ' clürt beş sL'ıı e enel kııhul ,.l' tatbik rd ilseydi. Bunlar ıırtrk lıu p;iiıı üıı tl'<ll ıi r i clq!;ilLli r. i şı 
yaı·anıa7. . Böyl e olınak lıı lwrahcr biitüıı. heşe r· iy c tiıı hayatı vr atisi tcsa<Hi fl' \ ' l ' i lıııı n lı · l('ı ·kolumı 

nıar.dı. Düıı~·aııın ycııi kıırclııihı ınal;iııa lı ayıılııılla mutlaka ev ,· r l <k ıı lı azırlnıınıış \'l' lııılınııı g'(' < :iıı 

<'ı' tıı thikrna ge~ikrek pl ftııla eııı m ı.·n· ııt olmas ı kati?en laz1mdrr. 

Rusya- Pl fı n clPyiııcP Rnslann lwş seııPli'l' pliim ve k::ıd ı·osn hatrı·a g' eli ı·. Hmıun ll'lı i ııd n 

Ye aleyhinde çok şey söyl emı ıi ş tiı· . Fn·kat henüz orada kurulan sanayi fıleıııiniıı ııı;ılısulleri idnık 

cuilıniş değildir. ll mi Ye kati ııeti cey i bcklenı<'k icap eder; sade bir söz i l fıv e eyleyf'<.:Pğ· iz. Rusya 
lıall<ının hali hnzır llaki nılıatıııı vr serveti ni 'tehlikeye koyacak derecede feclakarlrld nn ieııp et tiren 
bu nıiithi~ t e dlıi r vr t eşelıhüsüıı hnli hazrrr sarf;trğr cilıetle onun isa ,betiııdeıı i şt ihalııı lıal\l<Jıııı z 

vardır. 

Muharebe ·borçları - Parlaııı e ntolaı· koııfenııı -s mclaıı evvel Iıozaııda toplanan t::ımirat bon:lnn 
Jwnfera nsma kadar sürüklenip g·cle ıı ınnlıarclH· l>orç:larr i~leri , yani Frnnsanm uğnHlığı zanır\;ıl'

dnn ı.1olayı: Alnı aııyaııııı D'raııf;a:va verc('t'ği panıtar meselesi ınallun olduğu iir.erc nıüsbet yol ];ııı 
c;: ıkmıştı. Eğer Fransa nğnıdığı ta lıı· ilıa t ı ıı .Al ınanlar tarafmda n ynpıhna ·ma ra zi ols:ıy<l ı y aııı 
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znra ı·lnrın ımıkabilini p:ırn ola rak is t eıuckt e ısraı· etmeden hıuap yrderi oıılarn .vnpt ıı·sa iıli ; 

bu mcsclc c;oktıın hulloluııunhı. Fııkııt Fraıısıınııı tamir değil •bedel isteıııcktc ısr;ıı·ı ışı hii.v le 
si.ir iikl eı n iı;;tir. Çünkü nıuhnı·ehe hi teli heri ya pılnn tecl'ülıelel'le l<atiyen aıılaş ılııır~tır ki unılın 

rche bot'~lan, ister tamiı· olsuıı , iskr ta zmiııat , nıutlaluı alacaklı tarafın bnııu ııı a l ol aı·ıık ve rl 
ı · ııı eğ.i ta rzmd a kabulü şartıııa bağlıdH. ! -:1 1\ it istcLliği ta kdirde iş çıkmaıa giri yor. Hal- Inıki 

I •' r<ııısa il e Amerika al:.ı cakl ı:ırnu para ola r<ık tale]J etti le ı·; hariçte n g·clecek u ı n.l n ve iş<;i yl' 'l\ill'~t 

.v iiksck ye aşılmaz giiııırük tcırifc <luvıulıın yapt tlar; netiee ol aralı;: Yuug plfıı11 gilJi uf'ak mil<

.va~lı t diyeler bile yapıl amadı ve l ı o zıı n konfc ı· ıı nsnıdaki ~?elde döndi.i. 

İktısadi maliyetçilik - ,\ sırlıırdrr lib<·ra l si ~ ·asettutan tn g· iHere dahil olc1uğn halde ıınnmıi lı a rp
tcıı sonra hütüıı ıııill etlcr hey ıı elınilcl i l<tısııcll müıınsehctte nmlınfa7.a k fi e sist.eıııi lmlı ul eylen i. 
l ~vveli1 sal;! hı lıu 'rncl a ~ön1ü ve hiraz son ra ıııu hafıızal<fu·lığın t ehdili lüzuıııııHn H hel ki te rk ini 
iıi sseyl e ılil e ı·se de nnı lıafaıııld\.ı·lrkla ılw ra lı e ı · lnı rln.tlam kııru l a ıı müthiş p:ümı·ü k dnvııı·lııı·ı nı·loısıııı l n 

o d ıı \'arlarda a m üst cfit h ir c; ok h üyü k St'ı·mnyel i "ı'ıı hrikal ar krırıılımı.;, mcrrfaa tl er hağla ıı ını::; ol<lııi:i;ıı 

!'ii ı l't i <' s<' ı·m aycdaı-lnnıı kar~ı lwymm;ı yüzüıı<1rn nııılıııf'<lza l\iiı·lığ ııı tasCi;vcsi kabil olnın<lı. ı:lo ıı -

1'11 biı · <l r lıeyıı c·lınilel nıüııası:batt aki itiınatsızl rk Y<ll'. n evJet a ıl a.mhın mutlaLı bir ııııılıaı ·el H <:ık

ııı; ı.· ıııı nıulıt l' ıncl g-ii ı ·üyo ı ·hıı· . 1\lııht l'm l'l gö ı·nH'Sl'l<•r lnı deı't'<' silfı.lı l a.nın~ı ·lıat:ıl'lıl\l u ı·ı _v ;ıpılmuzdı. 

~ lul ıııı·<·lı e ınuht c ın cl giirülıli.iği.i i<: in lıııı·p znmaıırna l Azını o l a ıı ınulıafnzaktıı· ~üıııı· ii k sis t e nıiııdt• ıı 

ny rılaııır~· orlar. Halhııl\i iktrsndi~yıııı miittdiktiı · k1 mulıaftı7.aki1ı· gümrük sistemi öyle hiı· yokı ı ~

tıır. Kolay t•a iııi liı'. Fııkat _ ıı;eı·i <lii ııi.ip <: ı knıak hcını·n miiıııkünsÜz<1iir. Şimdi ibıı ııı csclt- ııiıı iz;ılıı 

t p ı ·k i t<·sliha tn g- itl İ ,\'(Jl' , bu karışık d n llı hııflakh ııwscl c ııi ıı t et k ik i D6sanncıncıı t l\Onı i~,,·omııı<·a vc
r i lıııi ::> ti · ı· . :Raponımnzdıı uzatm ı.nı <·ai!'ız . Yalııı z baz ı raknml a ı· a l acağız: 

.. \ \Ttıpn ve .'\merika Dc\'le tl e ı · in i ıı :cll(•li k harp masraflan yekünn: 

Dolar G 000 000 000 
yani , 
lJ. tqR. (Türk Jira~ ı ) 10 000 000 000 

.\ sk<•J'i t !'bıi.it ın;ı aşl;ın, ınıılıarrhc ı r;ın nktolıııı a ıı i st ik nı ~ l'aizl el'i , Dc,·lctle l'iıı tn.lısis;ıtı meslurr
h·ri , lıil vas ıl a \' (' ac:rl\t;ın itiı·~ı f euilm rye ıı ın;ısnıflm· cl;ı lııııııı il;hr olnııunra hütiiıı lli.iıı :nı ııııı hiit(;rsi 
ııin nıası·af yrknmuın msfıııclaıı ziyaeksi insa nlan hiı,hiı·lcrilr boğ·n.:tnrnıağ·a ba<>·laııını::; ol1lnğu 1-!:firiil iir. 

Bliyle hiı · lıalr ne isim vcrrn rk lil7.ırrq.!,'l'hli ğini ckoııomi stlt• ı · bilemiyorlar ve lı;ıli haun1a r ıı hüyiik 
telılikrıı in iş ve t:ı ılr::;nı a fı.l rnıiıı<lr doğan emniyetsizlik yüzünden kimsenin biı· i::; g·irişnıek istcme-
ıı ı e;;imk nz ıııı zamanda kfir verecek teşPhhüsl rdeıı kaf~llmasında g;örii.yoı·la ı·. ftima t .sızlı k ılıöyk 
istikrar· hulıııı ra 1.: af:Tlıııaz, i ş a<:ılma7.sa işsizlik ıırtar. trathır azıılır v ı' bn·lıran 1 c ın ac1i eyler. Hal
lıııki hulırnıı garp med eniyetinin vürnclnııcla aı;: rlnıı ş bir müthiş yara hT ve mc<lc n i~, ti ıııiitlıi ş 

ı-;m·r t tr sıırsryor. 1V[ccl rniyct tıh,ıııinc1r 100 000 000 adıım i ~siz ya ni aı;:hkla müru <l clcdcclir. 1\ ra smı 
is tir;ılı :ı t , r:a lı şa ııl ar ir:in kı~·nıcı-tar ve i'a ~·rl alrclrr. Fakat daimi istirahat onu yapanlarm lıer eilı etten 

malı\'r~·l cr. 8n halde mademki insaıılar kendi ilıt-iyaçlarıın t r ınin c kac1ieclirler, ·ııi <; iıı ~ri.iksek c:a lışnın 

s:ıutiııi iıııliı·ip hoş kalarılar da ~alışt Tl'llnıl~-or ancak o 7.n ııı::ııı herkes az fakat müsavi ürı-etc nail olabilir'. 

Hwms:ı ki Avrııpa evvelden malik olchi~u satiş puzarhmnm ı;:oğnını ıka~-hl·tti. Krnf1i sini ıı fazla alıa
lisini ha~'ka ıncınkketlere mnlıacir olara-k gönclcremez. ('ünkü haışka memleketler nnılıaeiı· kabul 
e-tmez vldrıl nr. Hnrlut lar sade :mala deği l nıuha rirlr l' e de .kapaltdır . Umum] mu~ı:ırehcyc kallar 
.\nııpn ,Yr ı . ıı giıı r-ılcn şe~'ler, ıb:ışkıı yrrlcrr nıııın rıl mnl satmak; lnı ._kıı •krtala .ra '111uhacir griıı ıl e

ı-i p o·ıılııl'lıı ım ık l a ı·cl a ka7.aıııd rklm·rnr c:ekıııc.k idi . Hrı · taraftır lnıdutlııra \:ek ilen .v ii l\sek gi.irnr ii k rlu
nı l'lıı n aşılm az oluJJ ca A vrııpıııım refahmil asıl im\'vel li tdmıc buradan inmiş oldıı '. 

Hiitiiıı lııı meseleler Hüln'ıııı etl e r· a l'ns ıııc1ıı koiınş-mııMa devam olunuyor. Tt' ııkİ tcslilıat konfC'ı·ıııısı 
ı ı e lı n hlcJ i ı· rnallım . .A lm anların ta m ira t i şl l' ı·.ini TJoza ıı Jwııfrransr pmmı•k ipliğiıw l)ağ l adr. Çin ve 
,Jıırıoıı nmlıaı·ebesiıııkıı c:ıkaıı ihtilaflar Cemiyeti Ab'amdauır. Bu i~lcl'i koııı:rrc veya konferans ihalinle 
koıııışma k l fızrııı , <: ii nk ii ya l ıırz .beynel ın il c] müzakrrc i lt• hall i ka bildir. Bir taraftan da para ve iıktisat 

koııfrı-nıısrnın ~·~ı ıkınıla toplanması rt rafmdmı koıııışulıı,,·o ı ·. H al ıbul\i tlüny~ıyr sarsan mcsel clcrin hiç 
birisi di ğ·e ı ·ideıı U?l'l c1üşi.i.niilem'z. MeHela Almanya nın 1nııı iı ·at nı esele,si derhal rnill'i iık ti sat.ı;ıhğı kn-
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cmklar. Çin ve Japon harbi s il il;hlrı.rn 1torki işini ortaya ı: ıkal'ır. Biııa enaleyh hilil tcr ocldü:t şöyle 

ıl eriı: ( :arp mccleııiy,e ti hliyüık, ınühinı, bir imhhan gcç: irııwkt edir. 

111ei;i.h nr ıımktesitle rclc ıı Sir ...-\rtlıuı· Valtcrin dediği gibi, ımttl <ıka cli.iııyanm yaşama şeraiti ısla.h 

ol ıııınınl r r e tlcğıiştirilnıl'lid ir. l-ll·k A.v.nıpa kondini clünya ~· a hiık:im saııanıaz, eli ğer krt<ılardnki mil
l l'! lere ıı<.~za ı·nn _\ nııpnlrLıı· hiç: biı· vcç_1lıiLc imtiyaz snıhi.hi cleğ· ildir. ::\ln li: cqı'lı cJe büyük füt.ııh aıt lıa

yuii L• t inden vaz gL•ç ilnwlidıi ı·. ])a.ha. ın i .<ştim !kuvveti. olan, f n.kat adctç:c cl ıılıa <;ok a haliye malilk lııı 

lıııı ıuı , tica ı·l't. pn ztıı·l ııl'llıa malik olmak sade ikbsJ.l i.ııtiynç:l<.~ı·r Lleğ·il si yasi \ ' C i<;tinıai 'ihliyaç:lan Jn 
tc m in eder. 

Poliıtika cephesi- Brıhrnnın ,bu kadar fırtına lı ve sarsrntrlı olması dcYletlcrin politika Jıayatrna dıılıi 

tL•si ı· edi yor. Ba~a mcnı lc.J;:etleııclc mnta.tl a ı·t thiUfrna olarak di ıktMiider ba15 güsteı·mektc•clir . Bu meml el;l't 
ler, haşl a rm a gel en darlıklarm parl5mcnto sisteminelen ileri geleliğin e zalt ip olarak pnı'lum ıın 

w:n lü nü ta d i le bi Ic kalkr~'or. Fa kat h u zehap saf Ye sak in düşnce ilc eleğ'il , iktısn.cl1 i ht iyaç; lar 
iç;inde ~ rrpınmaclandır ye ad eta şaşkn:ı.lık meydan a.lıyot. l\'[c·selfi., Alınanların bir Llüsti:iı.· ii \'ill'-
cln·: «Sonu P.'C'lınez ·kotku lar i<:inde bvranmaktau ise korkunç bir sona yarmak tercih olurı.nı·» derler. 
Bn rıı l ı AU.ınanya ve ona civnr yerlerele meveuttnr .Alnıanya bu J·nhun adeta oca.ğnlır. Çünkü .A imaıı ya 
ı\. Y ı ·ı ı p:ııım nwı·kf·z i nd edir, sanayi lı ııyn tım ya şatmak i c: in h aşka yen• mıı l sa tnıağa m ecbnrdıı r. Tam iı·at. 
meseles i ıı c madd eten a l iikıı d ıı . r<lı ı·. S i lah l a rın tPrki ı\' ıııı herkesten z i yıı d e istcı·, yoksa ot la sil ah lan-
mı ı ğ·ıı . nı ee bııı· olaeııl\lıı·. _, 

Bulıran raporu nutukları 

Patli.'t ıncııLol::ıı· hiı : li ğ i kiltibi unııımis i İ sveç: li 1'füsyi:i Langoııiu t aponmu ve mlihiııı ıı ohal ar ım lın

rnyıı kadar lnılilsı.ı. eylcdik. 20 t ernrn uzda açılan pael i'ı,me ıı tolne koııfcrnnsıııda nıznaıncniıı ilk ınnrldrsiHi 
dünya huhram teşkil oylecli ği ııd en 23 hatip bu ınevzıı lıakk.ında söz alıtuştı. bu gün dünyayı düşün 

eli iren ve lun·andırau bulının hakkında multt e lif milletler ırı ebusl arnım nastl düşündüğüııü lıil 

mckt e fa i<k ol<lıı ğ'nmlan ınılukları h rıl~sa.t'an a L"zedi,rol'lız : 1talya murn'hhası Stı n l\Lantino .Loza ııda 
imzalanan taıııinlt iti l 5:Eım menımıniyetl e selaıııhıdr·kt a n sonra. umumi katibin raporunu takdir ey

li ,vo ı: ye ltalyanm beyıı elmild kati anlaşma lüzuınnııa. kani ol d uğunu söyliyol'. Ccnıi ycti A.kvamnı 

lıekl l'ıı il en net'icclc>r veı:nı e ııı es in e t cessüf ederek ı~liihr ça relerin e baş vıırınalıdır ve hwmsan c ihnııda 

yeni biı· harp çıkacak diye devam eden korku ortaLlan ka lkmalrdrr. dedi. Konfcranslatcltı sıılh ve 
ıniisaleınet nasihaı·l e ri t ckral' cdiliı·keıı HükfımPtl crin mulu.tL·cbe lıa zr l'lrkl a rnıa milyarhu· ı;;arfetm es iııı : 

ıni ll c 1l cı·in selim Jüı;;iiuccli küt lelerinin alul erdirt.• ın ed i ğini iı;;arct etti. 

Sı)! ı ra. hm·p mu a h eelderi ne geçcı· ek 13 sene enel ka bil gi)rün cn taa hhütlerin bu gün iC'l'a. mevki i ne 
g < ·tiı·ilm csi muhal kalclığ'nır , omm için mill ellere g-ayriınüsavi vaziyeller ya pmak 
nü iltıve <'y il'di , cc ımın 60 milyon nüfusa ıııalik olan Anıstıı ı ·~·a, Macaristan , 
ııani s lnn , Yugoslavya, Bnlg-arya. ve Roınanyıınm dr ı: tl erin c ç aı ·c ·bulunınnlıdır 

ve ııı·trk siiıdeıı çrkıp fili yata geçelim demekl e ınıtkını a hi.taın verdi. 

doğTu o hı nııı ı siizü
Çekoslo nı kya, Y ıı 

fihiııi i il' ri siirııp 

Danimarka Bramsuaes- h emen iktrsacli ijJahse ge~e r·ek dünya şimenclifcrlcrle, tay,nırel o rl c, oıtoıno 

h.ill cd e bir ,JıiL"l erine bnğlaııırken , ınil l e tl e ı· i tek YÜcut yaparken hudut lnra geçilm ez glimı·i.ik elli ~ 

va l'lan çekmekle, kontenj11ııtm::ın usull er i kurmalda dünya. .felce uğratrlmr·ştıe. 1929 dı.ııı J932 ye luı 

clar l> eynelmil el ınal alım satrnıı yüzde 40 aza lımş tır clecli. 1:ngiltereniu de ıuuluıfaz::ı usulün e girnı e
sile cli.i.rı ya cla r:ıhntm son fişeği atı lmış oldn sözünü ilave etti . Glinu·iik tahdi t sistrmlrri, işsi zliğe 

<lcva dcğ· ildiı· , ve para oyııaınıısım temin eyleınez,. çaresi milletler ee miittehiCien 'bulumıı· , huracln 
Os lo nıu a h e d cs ile :\' orvcç, :is \·eç, Dnnin)arka , F'P i\' menk, B elc<i ka nümnne gös t errrı iş t ir de>di. M;ı
c'l e llıki f ,ozandnki t a ınir:ıt. konfpı·:11lSI !Ji ı · iktısaclt konfernnsta.n bahsetti , O ynpr]ıııa]Hlrr fikrinde bu
) undu. 

Macaristan Bııı·on Sıt.e ı:~ ıı yı - M- ııc-n,ris·t;ınııı h ı ıli ni t eşl'i.h etti, bnzr mcml e krtl e rı l e lınııkıı l :.ıı.·rn ilıti -
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yat paraial'la, a ltmla dolmuş olduğu lınld e ıhorçlu memleketlerin kredi bula-m ayarak ve borcunu mal 
ile ödiyemeyerek, u çuruma gittiğini anlattı, altm bulunan yerler de buıhrandan azaele değildir, or::ı la 
daıhi işsizli<k fel fııketi başladı, artıyor, bina cna lryh :felaketler Hükfı.ınetlerüı giiımrü<k siyasetindedi l', 
muhabzakar gümr ük siy::ısetile altın ma·hpustur ; ona seyahat ve gidip gelme çareleri verilmeden iş 
doğrulmaz dedi. İlavet en şunu sÖyledi: Heyııelmılel ıborçl arı h(lllettikten sonra gümrük cluvarlnrnıı 
yıkmalr, ·beyne1milel mühadeleyi kolayl aştrmuıh, milletlerin tesanüdü el ele vermek\e kur;ulur, mn
valklmt tedbirler zamarn geçti, icraata geçme1i. 

Çekoslovakya, J an Seiba - lşsizEkle ve n eticele rile meşgul oldu, kendi memleketinin işsizliğin i aıı 
Jnt.t; Rusyanm beş senelik pl anı başka şeydir; faıhrikatör olan Avrııpa:ya r ekabet hazrrlrğrdır, mu
vn:fbk olur~a dıııh.a :fena olacağız dedi. Haftada anıelenin 40 saat çalışması sistemini tavsiye eyledi, 
böylece işsizlik azalacak fi.Jn·inde bulmıdu. 

Fransa, Noıgar·o - lşsizlik borçlu ve alacaklı memlekotleriu hepsini ezi ,,•or. İşsizliğin çar esi imalıltın 
nı .. ·yonnlize ediJmesindecli r- de li. H er yeni D evlet sanayi hayatma ahldı, bu da eski sanayici mem
l eketleri s~rst r. Neti ce olarak satın alanlar aza lıyor, mahsullerin :fiatı düşüyor. Döviz meı:ıel('R i 

huhra.ıu doğun:nadı, belki ağırl aştrrdr. Altnnn P .ransa ve Amerikada topla,ımasrruıı mu vazeneyi 
bo~duğunu söylüyod ar. Bu muvazeiıeııin düze lnı esi harpten evvel olduğu gibi meı:uleketlerin al tm 
eı:;asınfl d önmelerine mütevakluftrr. Bunun yaprlclrğr giin. Fransaya atfolunan kusur kendiliğinden 

kalkar. H er taraf nefes alır . 

Mısır, Yahya lbrahim Paşa - Bir inkıtadaıı so,nra konferansa iştira.kten dolRyr teşekkür eyledi. 
Yeni Mısır kabinesinin teşekkülünü lıa·ber vel'cli; . Mr·sırlrlarm hürriyeti siyasiyeye çok meftun oldnk · 
.larım, yeni inti·habata y ü·zd e 80 müutahiplerin iştirak eylediğini i~aret eyledi. 

Lehistan, lktrsacU ıbuhramn tctkikine ç;ok cll•rin olaraik giremeyeceğin.i, çünkü bu zeıniııin pek geıü:;; 
olduğ·unu söyledikten soma en lazım olan şeyin ci:handa milletl er münasebetlerinde Üinıadm t c•s isi 
bulunduğunu ve Lehistaıun bu ba.pta h er türlü hi·zmete hazır olduğunu ilave eyledi. Çün1;:i.i ıbu lmlı

ra.n milletl eri ıbir birine ya!kla~ma.ğa., miite~anit çahşmağa, s'lllh ve emniyet ıtesisin e sevkeyliyor d edi . 
• 

İsveg, H allin - Uzun !bir nutuk okudu, en ziyade ısrar ve işaret eylediği nokta, milletler arasmdıı 
Pşya mübadelesinde daha ser.best davranrlmasını is temek idi. lıkinci olaraık sil§Jhları terk komisyonu
nun muval'fak olmasım ternemli eyliyorclu . Bütün ilacr, serbest mübadele ile silah tel'kinde buluyordıı . 

Yug·oslavya, Kounıanondi -Büyük harpten beşr riyetin kazandığı en biiyük saadetin Ceıniyeti Ak
va.nı olduğunu işa ret edcrt>.k ondan cloğma son Lozan itiliHrm alılnşladı ve 'l'una etrafındaki momldwt
lcr-in zirai srk.nı tılamu işaret €derek konferansı bu mühim mesele ile dahi iştigale clav-ot eyledi. 

tngiltere, Mor.gan Yones - Dünyada en yüksek olan muaıhede ve itila:flar değil, sul:h fikri \'t' 

ruhudur. Mesela Amerika Nze şöyle dedi: «Harp borçlarmı silemeyiz, zira Anupa silıl.blanmflk 
i<;.in p.ck ala para buluyor; madamki paramz var, boı·runuzn ödeyiniz» Bu söz <.;ok lıaıklrdtr ve sil fi]ı

l:ın terk komisyonunun e,a lışmasr da. dünyaya leğil , kimseye memnuniyet Ye emııiyet verecek ı:ıurette 
yurumü_vor. S ilahları terk konferansnun çalişmasım hen protesto ediyorum. İngiltere · Hükfı.nı e-
1inin bu ç;a lışınaya yardımcı olup daha müsbet neticeler elele etmeğe gayret etmemesine teessü:f 
ederim dedi. Devletlerin daima gümrük muhafa.zaldl.rlığ'ma gitmesini ve İngilt erenin bile bn yola 
diinm e~ini tenkit eyledi. ve seln. ınct yalıuz serbest mübadelededir. dedi. 

Bundan sonı·a Japonya elelekesi Uehida, tekrar İtalyan elelegesi Danid söz a ldılar. <Taponya 
sair milletlerle mümkün olduğu kadar ~alışmaya hazır dır dedi . İtalya delege~i ise uzun uzadryn 
i'ilşist :ı;ejimini methetti, halyanrn her sahada tcraJddsini ve grev bile kalınadığım ı;ünkü mcmnıt 

olduğunu anlattı ve bir çok rakamlar ·aydr. 

Macaristan, Tıucaks - Macarüıtanm vaziyetini Ye felaketleı:ini anlattı. Avu. t.urya - 1\Iacaristaıı 

lmparatoı:hığnnun yTkrlına sil e h asıl olan nıuvflzenrsizliği izah eyledi, mutlaka lmdutlnrın tashihi 
)i:tz ırndıı· dedi ve hcy n elınil e l bir kongre toplanmalr lı eı-krsin r eyin c müı·acaat ederek Avusturya ve 
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Macnristanın kopaı·ılan topraklamu mııkaddcı·a1mm serbest tayinini i. tedi. Aokalliyetlerdcn bahsc?c 
lcdi ; 50 000 000 halh taa.lllık cdeıı bu iş lwynelınilel bir mesel edir, milli ıncsc l e clt>ğ·ildir; ga
liplerin kararilc lıcılloluııınasr doğru değildir; bütün bu dei'1· Icı' düııyaıırn itimadım kaldırıyor dedi. 

:Mrsır ikinci mnrahhasr Habip Doss Be): : l\ lı:-u· da huhı'a ıı.dan ıııuztnı' ıptır . 1\lısıl'da işsizlik 
yoktuı·, fakat isterlinin di.i~mesile Mısır lirası dahi arkasnıdaıı tckeı·l cnnıiş n.' altrn esasısrıır h'rkr:v
lrnıiştir . 1\Lısınn scrvl•ti paımıktuı:; Anıerikanıtı paınnka lmycluğu gi.imri.ik tar1fcsi 11ısıı· buhnıııı 
nın csasıdrr dedi. 

So ma ka piti.iliisyonla m sözü na klcyledi. Mısır Osman] r İmpanüoduğıtııdan a~; ı•rlnıa o1dnğundaıt 
vaktile Osman l ı i)adişahlaı·mın Avmpalrla.ra karşı cömertlik ı:'dip on lara ihsaıı cyled iJdeı·i nıüsaade ll' ' 

rin kapitiilasyon halin e çcvrileı·ck Osmanlı ülkesi üüi.·mar edildiğini ve şi mdi Türkiyen in kapitülfis~'O ' 

nu iJga cylcdiği cihctlc YJısll'(]an dıı kaldmiması icap L'ttiğiııi sii,rl edi. Pal'liim eıı1o hiı·liği azalarnmı 

bu baptaki hissi adaletleeinin tczahur etmrsini istedi. 

Belçika, La Forrtaine - Muhtelif memleketleriıı a ı·znlanıır Jinll',Vl'l'l'l; şıı \ 'C') ' " bn ml'mlrk etin dN·
dilc nğnışacak zamanda değili11. ~iinkü rilıaıı J enli kıırşınuzclaJıı·. Bizim hil'lik silahlarm terki lt· 
iktisadi bulının hakkmdn reyilıi ve fikrini sö,vlemelid il' ki rihaıı d.eı·dine ~:a r·e giistl•ı·ebilmi~ olalım. Soıı 

konfrranslar bazı itilfıflal'la bnğlandr. .f<'akat Ceıniyeti ı\kvanı kıınığında aktoJnnmuş olan nnıahcdt'

ll'r·in bil e soıı ı·adan tasdik oluııımıya nık uykuda ka ldığım te<• ı·li l ll' ill' biliriz. J)ünyı:ıda sefnlct a!'

ı· ı.\ ' 01'. 2G milyon işsiz var, aileler.ilc l~!J mil)ron yapar \' C buıılanıı hepsi husus! mnhiyettcki hotl
lıinlik yüıüııdcn oluyor.' 

Sulh ruhu lftzım , sıı1h sii11ü dPğiJ cleJi. Ben rli,rl'<·eğiın ki muvaffak olmak i~.in hir az da her fert 
l\l'nd.ini insaniyet a.h'rrı inill fel'di sa,vmalıdrr. A lemi ft'lakl'Ut·n knı·t.armıığ·a savnşalım, o IIH.man menı 
IPket k enel iliğinelen kurt u 1 ı ı e. Dünya n ın hütli rı pa ı·lii nıcntolm·ı bir ıı ctirc,ve varmuk kanı mn göstrr
melidir. Akim bcklemrlrrdr durmak hir şeye yaramaz. Loz;ııı hnrp borc:lıınıır lıalleyl ecl i , fakat ik
t ısadt me. rldcı·in hallini belki altr ay veyn hiı· scıw soııı•a toplanınası ınnh1enıel iktısM koııfenınsma , 

knldr. Hrr taraf harekc1tcn, ınal mübndrl csincl c, srralıatta serbesti isti)•o rlar. Pakrıt lı11sus1 mrn 
faa ıle[' nı5ni olduğ·undan h n istl'll il rn ~P.v ynpıl mıyoı·. Çünkü gi:iımük d n nH' ları ııı o ka lk ması , lınsn

st menfaatleri boza cak, fakat deYlPtlrriıı refalıına lıal<•l vermr.v cektir. ~i.iınnn ell'r oı'talladır. Amrı·i

kada. tütüneliler birbirini ~'ıkıyordu , rrkabet haı·ahi,,· r götüri.i .voı·dn. Vaz g·e~tileı·. 'I'li1ün. lastik. 
şckeı'1 a lümiııyüm i e, in birl eştiler, l;oıısorsyonı hağlndılal', fiıı1· 1ar düzcld i. m üst dı likl t> ı· za ı·a r· 
görmrdi, dünya işleri ele bu şekilde anlaşmalar l a kurtarılamaz mr ? 

Dün?ncla ınııhacercl'in kapanması da feııa hir ~eydir. .Aınrrikayr :nıl'iltmı nnıh aceı·C't tir, fı:'nn 

ını oldu 1 Burada dalııi dliııyn işile nlakııdar fert giıh düşünm ek liizrmclıı·. 

Almanya, T>okt0ı· Bell ]nsa fakat g·üze] söyledi: 

Cihan buhram cihan anlaşmasi l e lıallolunnhilir. Raşkıı tliı·lü t edhiı·leı· hryhndedir. Bu dı:'fnki 

hnlının nrn sını dünyada g·öri.ilen nnzi nıuv•aıkkat ·lıulıraıılanlıııı dı:'ğildiı ·. Hüti.in medeniyet teınel 

leı·iııi snrnırş hie nfı:'ttiı·. Mutlaka yı:'niden iktisadi teşkilat lfızınıdu: . 

Kı·edi lınhı·ıııuııclan hahsolııııu,vor. ltinınt olmayaıı yPnle kı·ı:'cli olınnz. Olnıı drvlı:'tlN· lıirbir·

l cıı·iııe itinı:ıt mr kuı·sun ? Servetleri, sermayeleri, a ltııllcırı ııı·alaı·mdn daha insmıl taksim ve tevzi 
et. in l ı:'ı·, itim.at tn g·ı:'lir, kredi de doğnr . 

Bundan sonra söz nöheti Türkiye Cümhuriyetiıw g· elmişti, 

Ahmet İhsan Bey kendisinden evvel söz alnn 23 lıat . ilıiıı söziPI'ini dinletli.kı .rn sonra evvelce hrı
zrı·l;ımrş olduo·u mıtuk şeklinin clı:'ğişmesi lüzumuııu hissı:'der·ek küt·si.icle o g-ün djıı]eclikleriııe uyacak 
surette sör-ler sö?ledi. Avnıpnyı kökündem sarsan hıılmın frr1ıııasınrn gökyi:izünden ~' rrr düı;ıen bi.ı · 

ci. ·i m g-ibi geldğini, zamanı g-.n~tikçe hrzr ile ağrrlrğnırıı aıttığııır işnret eelere k pa ~·l~ınwn1 o kon fe ra n s sıı
lonııııuıı yannılaıki silıl.lılarr tcr1k salonuncla bila.kis a lıı ıı-ıqı tedbirl eri çoA;- .'·avaş, ipe un srrmt·k ·ka.hilin 
Llon yürüdüğünü öylecliği ıarnan bütiin clinlryl•nlcı·iıı nli'tkasr ve twkclir sı:'sl.er·i tluyulclu. 

Ahmet İhsan Be)·iıı sö?lecliği ııutuk konfeı·nns1n steııoğnıfi ile znptolunnınş1ııı·. Aslı ol:ın Frnn
sızcnclan ter·ciimcsi aşağıdadır: 
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Ahmet lhsan Bey ( 'l'üı·kiye)- Reis cenapları, lınrıımlııı· , efendi.lcı·l 
Genç '!'ürkiye Cüınhuriyetinin deleges i ola rak ilk de.fa aı·ıınııclı:ı bulunuyonun. Di:inya sulh ve saa

cll'tinin te isin e, lıu sulh ma;])edi içıindc . izin le müşte i'Pk olııl'ak çalışacao·rından dolayı derin haz 
duyuyorum. 

ÜJı bir sene süren harp ve cidaldcn sonrn yıkılnn Osımınlı tmp::ır:ıtor·hrğundan 'l'ürkiyc Cümlnıı·i
yeti doğmuştur·. Du ıntlhıucbeler 1911. ele lıaşladr; 1912 w 1913 te clevnrn edildi. Nih::ıyC't .ınunı1 

haı·p fc1aikC'tinden soma mil11 harbe o·irdik ve o harptir ki l>izC' ]emokratik ve politik hürriyetleri 
nıizi verdi. 

Tütıkiye Cümhuriyeti, Mustafa Kemıılin kumanclasıııdn devımı eden mill! harp'ten doğmuş olcln
ğ·u için 'l'ür·ki ye Ciimhuriyeti her şeyden evvel Jünıııl isttir. 

Cii<n1'1mriyeti milli-n .bııı·iz sı bt ları vanlır. Kendi nı i 1!1 ,h ııd nt In rrmrz i~ inde. kendi a rnmıztla ~·n1!aı·rz; 

ıkııpitülfısyonlan yıktik; dr.~andan gelen müdahalclpri uza,kla .. tırclık . Şıı şcıkilde, Jwı· kesle ('~· i . 

k.omşulannınla dost ~mlunaraık mesu·i yaşama k ist i~ ·oruz. Bundan dola.ndır ·ki ıııi lll müca<lt•lenı iz hi 
tiıH· l', üç döl't asırdır kendilerile mücadelede olduğuınur. Ynıııınlılanı e linıir.i uzatirk Onlar i. tiklnl -
1<·ı·in.i kazııııımığa çalışıyol'lardı, haıklı idiler; biz de •ist iklulimi~:i kuı·tarma.k istiyo ı:cluk, ıhıı ·klı iılik. 

Jki nı o ml.l'k üL şiındi gayet <lo::ıttur; ıbiribirin.i yemekle ıığnı~an .. \ \Ttıpa Jc ,·lctlcriıw Lle 1ıfıık JlÜ 

nıııne <gıö~tcrcı·ük asıı·lardır çarpışan nı:il! e tl erüı bill- t·l ciL' n•rip mütehrbil samimi dostluk kıır· ınıılaı·J 

ıni.imıkiin ol<..luğıı>Hu ;i .. pat cylodik (Şedi.t alluşlar ) . 
. Avnıpayr sarsan ikti ·adi mii,küll rin, nı esclel l'in , lıa~ · ııtl nıtıadel Plerin ·t::ı ·lılil ve t ctıkik ol ıın clıığ-ıı 

M ii:-;yi.i Loııgcııin şalw ·eı· ı·apornııu büyük d'ilc.katle olmdunı. 
Tiid,iyc ücil.gıelcl'i olanıık Pad&montol:ıı· ·bid.iğiıı · · )' t• ııi g-c!nınş hulııııtı)'oruz. Bum<l ıııl\ i kiiı·siiniiıı 

Jiğ'ı·r •konJ'emııs s.ılo:n l ımndan büyük .farkı vatdır; .vaıı ınırzılaki tel'ki tcslilıa ıt snloııııııdııki <kl<'gl' lt·ı· g·i
lıi m rıı ısuıı olutıklan ·lıüıkümctlel'in ıkou.trolu al·tmd;L sö~: sii~· IC'r clt'ğiliz; ki.il-sümliz ılılinhiı· (('ok ı·l oğ· ı·ıı ). 

'l'ül'kiyo Cü.ın.lını·iyeti 1923 tc kurulunca Kıınmuvııstnlusıılkri tC'rkC'd c ı· C'ik clalı . ili siyıısctimizc < lii r.g-i.iıı 

iııkililp onp!ıc...,i vc ı·J i; gayet cezei asrilik hm:ckcti göstenlik. l•;n llll'ÜCIJll ınillCitll'ı·c )·aıkışrl' tı·~kil ii -

1r esasiye ve asl'i katıunları kabul eyledik. 
'l'ececltliit hnre kctiıuir.dc yül'iil'keıı dünya bnhnıııı g<> lip r:nttı. 1-J. milyon nüfusumuzun yiizdC' yC't 

nıiş lı<·~i <:iftt;idil'; · lıulıran mevaddt ipLidaiycyi , zit·ıı! nıııhsul fiatııır clüşiil'lli.iğü i ~i ıı Tiiı · k ın illeti 
ilınıt~;ıtıııdn. r.aı·;ıı· günlü. Tüt·k HükC'un •ti dahi bııhnıııııı IC> s iı·iııi t !ııytln ; iı:tiıııııl ve ıı:ıfı:ı pı·ogT ıllll · 

l ııı·ıııın tııt ıbikı, ~~menuil:er iııı;;mn, binalar \' U mcl;ll'ph• ı· iııı;;ıısı tnbi:ıtil e hiı·m~ ~·;rva:;:l;rılı . Hıılıı·:ıııııı 

1esiriııi drıyun<·a ııe ya.paca.ğn diye lli.işüııclük . 
.Masml'lal'l J"~nıak l~r.ım. l\lillC't llle<:liı;imiz ı\li.i rlai'nni l\ !illiyc bütı,:c~iııi ~() nıilyoıı:ı ~ · akıııdı . •1:> ıııil 

yoıı:.ı. indirdi , sa ir hiit <;c l'asıllan yi.izdt· 30 tC'ıır.il göl'dii , iıı~ ı ıııt ıınız tC'ri l olıındıt. 
Hıılu·aııd:ııı e ıı ziyade Hat·;;ıln.ıı Liitiiıı nıahsuli.imiir.diiı · . :-i\'rıcdt' 70 mil.\'!nı 'I' Liı·k lir:ı~ı .1· :ıp:ııı lııı 

ııı:ılısııl kıyııH•ti JO milyona i.ıııli. J•':ıknt bcıı huıılııt·ııı lıit.; lıil'i siııclPn ıııeyııs d eğ- iliın. 

Kı·ııi nır.) · ııı-; \'den ııokta iıısnııiyet . i s;ı ı·s;ın bır brıhl'nrı:ı k:tı·şı cliiıı.va<·a ~ılıııcııı t ı·d l>il'lı ·riıı .' ' ;1\ ' n ş lığ:ı 

drl'. Hıı iıısııııa i.inıitsir.lik vl'l'l'll biı· ya. v:ışlıkl tı: ! Mnlı;u · ı - lı e lıar.ıı·lıklıın lırl'llt' \ · aııı!. llavad:ııı ııtıla 

r·ak bombalar ınııtt:ı:rl inı:ıl olınıııyoı·. ] l:ınıdnn iıısanııı baı;;ına y:ığnıı lıııhnın lıonıh:ıliir·ı dii1!iiniil 
ıııiiyot·, !ıaHıııki lııı hoınhuhıı· dalıi suknt bı.mınııniı. tnl>i olaı·ak diiı:;tükı,: c siiı·:ıtiııi \' C sıkietini ;rı·ttıı·

nıakt:ıuıı: ve al' m yakl;rştrkÇ:a i ıısaııi,veti rı h aşı ın er.ııwk ,.C' diiııyııyt t aılıı•i p ı·t nl('k iı:i rı kes hi d 0lı ı:;!'t 

f'tnıektPflir. ll a lhuki. aksinr ola ı·ak lııınn kill·.:r hıtulan tcdhi l'! eı· yavas ve ~C\'~ektiı·. Ağ-ı ı · C' iHinı 

lıTi sanki yı•r<l C'rı g-öğ ~ doğl'll ]Wk :Lill'StL' bldıı·nıa~a <;ıı . halıyoı·l:ır ve ben düşi.inüyornm, lııı n;!:ıı· 

·i si m i yani tC'dlıi ı· lı ey nlası h ir kaG nı et ı·ı· ka ldm 1 ın C' ı ı t ı •knıı· üz<>rim i:>:c· rli.işnı cyC'rek ın i '? 
Silalılr nıııhn.r( •bele l'd l' .ll ükfıın ct lını:;ıııd:.ı olnnlar qa hıık \'C k:ıt'i tcll!ıiı·l e l' alırlaı·. Şirn d (liirı .\•a 

ikt ıs;ıt. mıı!ıat·L·lı esindı•l;i t<·dhirleı· dl' ı:ıılnık w katı olma k İC'ıı.p c<luı·. Den ( 'ı•ıwvı·e<.l c lııı ı:ıılııık 

(:: ın· ! C' ı·e ıbaı:; \' tınıluıığuıuı giin•reğiın sa ııı)' <H·dum. )fLis,,·ü La. F'oııtaiııin dediği g>ibi lııı teıllıiı · lı·ı · 

nwydaıu]::ı )'ok, halinıki r.ııfeı· bu teclhil'lt•rin ~ahuklıığıındnılrr. 

Sör.leı·imlc sir-i yorcluğrıın i~iıı al tlilcoı·im. B C'ıı candan\'<' yürektc• ıı siiy lii yoı·ıım ve ]Iiikf'iın e tloı·i 

tidıH ve ii.ei l tC'(lhirlcı· :ılrrı<ıkta gevı;;l'k ~ii ı·mC'kl e ~ok lı e thnlıtuıı. 

Tiil'kiy 1!tıt·kt::ı olduğu ic;in b lki /\\'ı ·uıJ:ııırn Ol'tıısı };atla ı · hıılu·:ııJLlnn sa ı ·s ılnı az. Zaten Ti.iı·k 
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milleti az üıtil1 l iık ecl t• r, a:d;ı yrışar, 1'<: r:uk <;a]ıı:;ır . 1\hıl1nt·rh cclr- ıı ns rl 1:nrpıştığ·ım hı ' rkC's giinlü. Top
ı·;ı ğ ln Ü zL·riııde dnlıi (:ok ı:alışm; l ğT biliı·iz , yeter ki ı·ahaA lırr;ıkıl~rn (B ı ·avo). 

Bi zık zengin sınıf ~ ·uk t ı ıı· , katlmım;ığ·ı lJiliri z. 1\'[illl ınulı arr:lwdc ii(: se ıı e cl ı ı ,va ı11hk v ı ~ rı:nı w l'l' >r 

o ldıık Kadnılarınıız s ı rll;ll'lnd;ı güllclcr fa~ıtlıl<ır, şirrı<li el e zal rin: \: lll ' illları ta ş ıın ası ıı r hilirl r r. 
l •' ak;ıt rııill c' il l'r a ı ·; ı srıl\la tcsanüt. Ji'ız ınıdır. l~ğı•r gitti ·kı:c ağırla~mı lııılıı·aıın. ınill l· tll• ı · miltll'ltit 

(:<ll'(' JıuJnıakl ;ı 11(•\'le l't nı c~. Jıoı·~e fliill,l' a iJıtiJ fı J l'lkl'. fabt. ij lll j,JıtjJD] Sl' fa] et ve :-;d'iJI\'1' i lı! iJ nl olur. 
Hi z.i nı dı· ı ı s 1rl nı · tlıı· ç al~~tı i!; ıınr t~" ım:Licııiyd ftl c ııtillill so lltı ı.rctir ilmi ~ olur, lınl hul;i lı L' Jl rnL'Iklli,v l'l fı~ı

k ı .vız U;klli l a lkışlar). 

Cihan hukuku 

:?3 l e nıımı z sab;ılı ı 1'\' l sı ·s iı l l' nı r. ıı;ırıH ' II iıı ~~ i i ıwii rn;ı~hlı ·s i ulan ı · ilı ; ııı 

];ib i lı ;ıkk ıııda pl tııı nwvz 1ıik l,;ı ş l ; ııııııı :; t ll'. ll ukukıı ılii Vt· liıı t ;ıkniııi 

l1ııkııkunuıı t;ıkııin ve l.r r-
ii l eıkııiJl' ri l'ikirlı'l'i işg;ı, l 

f' ll\'11 bir Jll ('S(' Iı · dir \'(' billlllilla lıiı· r:ol\ lıııkı ık ;"ı l i rrıleri ıı ğ· ı ·;ışmı ı;-:l<l l'UJ!'. r:ir takıııı \ 'S(' I'I ı· ı · IIJ\')'cl<ın< l 

g-el irm.it;;l (· ı ·ıli ı · . B ı ııılaı·ı ıı l ' ill ' lllıııi yet i 1·ı • lııı kı ık ı:;;ı lı ; ı s ıııda ;ıı·ı ı · l li kll·t · i tı • ı · a.kki ıwk hii ,vük ol 
mald a lw rabı) l' 1> evl e tlcı· ;ır;ısıııd;ıki ıııüıımwlı;ıt ;ı tPsirkri fazla olm a ıııı~tıı· . Bil ~ lı ; ıre (\,miypti 
;\k i' H• Inııı VL' Sulh allalet div;ııııııııı ilııL1 sı hiiyll' lıir takııiııiıı lüzııııın ııı ı dalı ı.ı :t. iyad(: lıi ssr.Hir

mi::;l · iı ·. Hatt n CL'mi.vcti Ahaın l ıu i ş iı: iı ı lıııJ,ukş i wı s l ; ll'(l;ııı mürekkı·r hiı · ko mite lıil e teşkil 

C'lm i ştir. BrıtHlnn haşluı T1;1 JTuye de 1030 sc ııesinuırlınrn 13 iiı1ıkıı ııi scııııııııı 1 2siıı e k;ıd ;ırl.ıir ( Hıı 

kııkrı di.i.vd taknini koı ı f<'nııısı ) ak t .ol ııı ıııııı ~, · lıu koıı:f'( • ı ·rı ı h<;a 47 D cvlPt 1ınırahlı ııs ı i .; tir;ık <'Imiş, 

l~.h ii yd. mes<'lesi l ıakkrmlıı rni.itı•addit· ınukal'vll' lı · ı · :vıı lıılınrş. Fakat hııııl;ıı·daıı yıılııı r. hiri Noı: vc<; 

llüklımdil c Munako Prc• nsliğ·i hırııfmLlnıı ta:dik olıuımn~tu r. Yani konfcnııı sm nı N;n isi roüshel 
biı· ııdi ce vm•rn emi şt.ir . 

Dpv] ct l crirı ve mill r l'l r.riıı müıı asclnıh ıır lil .yıııcl e clıemıııi yl'ti ~~ikı:ir ohın bn ın cfwl ey \' H~~~rn rl 

mikl p :wlfım c rıt olar birliğ i bitt·abi l:'l l; ayit hılamazılr. Bn lnmısta hı:ırckcte gcçilm Psi fi kri eYVelA. 
l!l 2!ı Sl' n es iııd c Vaı,irı gtoıııb inikat erl e ıı P:u ·lilnı c ntol ar hirli ği kon:Ecr:ınsmcla. ortayıı atılmış ve 
lııı fikir ittifcık ile knbuJ olnııınuştı:ır. Bmııııı üz:c ı ·i ıı e Hnlnıku clüvel yalnr:ı: ınevr.ııt ola.u alı 

Uinı w l\a1·ni rlinin t:ıh• ıı iııi ilc ikt.ifn olııııı rıak cleğ·il , 1at.hik edileerk hi<: bir lmkukıı diivPl bı 

id l'si ve l ı iikıııü n ıc•vrııt o lm ;ıy;ııı ıncvnt w mesai] i ~i ıı ele yen i bir ı;mılwi hıılnık ilHlnsr i'ikrinrkıı 

ıniillıcm olan Rrl cıika ımmılıhrısr ve Ayan l'l' is nkili La Fontaine -ki hu mnlum ;ı h r:ıpor]arnlcltııl 

ıılrm~ hnlnınıyo rıız - Konfcra n s;ı bir (Nfilit'tl cr· w Dr1·l ı't l cr hukuk ve vn,:ı:a i f.i br.ynnnnnı csi pro
:ie~ i ) 1akdim r tıniştir . Bu proje üzerine ccn~y:ın eden müzakcratrn net i cesinıl e koııfernıısr « Biiy 

k bir projenin taknin edilrcck lın 'knkıı düvcl aılı kamrmn arasına d erri, bu hukuk lnsnıınııı 

ıma esaslarma tcsbit.e hi\.dim olacağma » kararverıni ştir. Konfrra.ııs ayni zamanda ittihaz cl'-
1 iğ· i ikin ci bir kararla da f'enıi ycti Akvanını hn ;~rol daki mc,ı;;aisini scH\ •ınlamrş ve bu hususta cıı 

ın U\'Htık mesai tarzmın tıılmin edilC"cek alı k5 mm bir pl aıırm hazırlam :ık olduğunu h eyan et
mişl'ir. Bundan sonra projeler h azırla m ak ve H eyeti ıınınmiyeye kararlar arzetmek üzere key
f iyet lırı'kuk komisyonuna. lı ırval e Ptlilmiştir Komi syon ar1:ı: ve anı]k tctkikatrm :vn ıımrş ve hir 
çok hukuk alimlerinin ele f ikri almclıktmı sonra Miisyi.i H cnri La F onta ine) nin ]925 Vaşing

lon konferansnın arze;~rl emiş olduğu (Milletler ve Devletler hukuk ve vazaifi projesi) -928 srnc
siııde Bel'linde hıikat eden konferans heyeti umumiyesi tarafmdan aynen kabul edilmiştir. Ra -
1)0rtör ?IHisyü (Sölmig) in T1a Hnye diva.m :ıdnlPtine a:ı:a tnyin edilm esi üzerin e 1930 senesinde 
Bükrcşte inikat eden konfcrnn sr h1ı meselc ic; in 1\'Iüs~·ii ( ITmıri T_,a Font.ain e) ni rnportör tayin ct
miştir. Ş i mdiki mesai ın e:ı:lnl r proj l• . ..-c tPdikmı H Pnri T,a 'F'ontain e tarafında n tan zim ccl il en ve bil' 
üıkrm serlr\'lınlnrclan ih;nl't hnlunan plAnrn m11lıteviynhm t cshilc nı ahri:tur. Rn hmnıs son koıı 

f.e ı ·a nsm gerek lw:veti umu.ıni:nsiııd e w gcrrk lnıJmk koınis~romıncl a. cer e:va n eden ınüzakerclerle ve 
ittihaz olunan kara rlar aşaii;nb srrasil e arzol ı ın:ıcaktır. 

Claye lnıkuku clüvelln taknininclen ibaret o]acağ·r halde h1ını:ı (cihanmlnıknkunun t aknini ) unvanı
nın verilmesi srbchini rapor tör şöyle izalı ediyor : 

« ( Hukuku d ü\·cl ) tabiri milletler. arasında mahiyeti aııura.ne olan, alıkarnı amireyi muhtevi 
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bulnn;:ın lıir şuhei hukuk değil, muka,·el e~i hir takını alıkam YC kavaicli ifade çtınekt cdir. "Eğer millet
ler· mecmnasrmıı hakikatt'n lnıhıki bir esas ı alacaksa, bu nı ecmuayr, t eşkil edenlerden hir lusmıııın 
ka bul edil en ahki'mıı arzu ettikl eri YC<,:hilc tatbik etmemektc serbest olmaları asla t ecv iz edil emez. 
Halbnki mukavelesi olan ahkfımr hnJnıkiy cnin bariz vasfr tara:feyndcn her hangi birinin taalılıÜdünc 
ııilıayet Yerelıilmesi. kabili yet idir. F'ilh;:ıkika bu ba!'iz YaRrf bazı büyük hukukc;ular tarafmdan kalml 

Pelilmiştir ; fakat Cemi ycti Aıkvam kendi misakrııın birinci maddesinin üçün cü f ıkrasnıda ccmiyetlcı·c 

aza olan h er Devletin i·ki sene C\ ' VCI. haber vermek ve hu anda misakııı kendisin e tahmil ettiği taalı 

lıütlcr de dahil olmak i.izcı·e bütün bcyıı elmill'l t:ıalıJıütl cl'ini . i üı etmiş olmcı •k şcırtilc ct>nıiyetteıı 

~;ek ilelıileccğ iııi be:van ctm Phle bu kabiliyeti keıııcıli sarahatıc kabnl etmiştir. Binaeııalcylı beynelmi
Jel tcH\kkidcn cihan tel fıkkisinc kadar <:rkmak lazımdır. ye y in e lnzrnıdrr ki milletl erin srlu bir sn
r ett c riayeth olacaklan bu kavaicli lnıkuki~·eııin bütün cilımı arazisi üzerindeki luyıncti her mill e. 

tin kendi arazisi üzerinde meri bnlnnaıı ahl;anıı lınkukiyeııin .Jo~'metine nıüsavi o l suıı.• lşt c (eilıaıı 
hukuku ) tabirile bn g-aye ifad e ed ilım·k ist enmişt i r.» . 

Şmasr da işaret ed ilnwk Hlzıındrr ki cihan hıılmkuııun takniııi meseles inde hııkuku düvelin (harp 
lıukukn ) ksmi.Yc ettiği f asla dair henüz hi <: bir madd e t esb·it edilmiş değ.i ldir. Pakat h enüz 
za.ma.ın gelmi~ addolunmamaktadır. Haportör Müsyü Henri J.1a Fontaine raporunu il:ah ederken ] ın· 

knku <lüvelin ta•lmini işinin pek eski bir J ikrin malı sulü olduğ·mıu, Cemiyeti .A:kvamm buıınnla uğra~
tlğnır , fakat ti'Ui. meseleler üzerinde tenıkkuf ettiğ i ni, •til:biiyet hakkmda vazetti ğ·i ka.vaicli .ıı yalmz 
Norvcı:; .Hü·k\ını c ti tarafından tasdik ed ildiğini YC Ccmiye·ti Akvaının bu rrn.ıvaffa kiyPtsi zliğiııcleıı 

sonra Beyııelnül el pal'laım e ııtolnr birliğ inin bu işlı' uğraşmağa karaı· nrdiğiııi , hukuku düvel kava. 

idinin DcYll'tl erc mccbnri,vct tahmil etm eyen mukavci evi kaidcler olduğumı , hat.th Dcvlctle ı·üı arzıı 

l'l tikl c ı·i zaman Ceıniyeti .A ln·a ın r bil e t erkı;cl ecck lerini söy l ediıkt en sonra şimdiye kadar derpiş edi

h•n proj elerden bııhRetnıiş ve lm meblıast e ceza faslııı ın pek ziyade ca libi cli·kka.t olacağım YC fcrtlc'riu 
cihan vatandaşı addedilmek la zımgeldiğini de ilftve eylemiştir. 

Doktor Bell (Almanya ) cihan hukuku mevzularmrn ne gibi eşhasr hükmiye olabilcccğ·inin tas

rihi lilzun olduğunu, rapot'tör ta-ı·a:Eınclnn tanzim edilen plan projesini mevcut bnzı sclevlıalaruı 

l azımgelen manayı ifade etmeyerek zihne t eşevvüş verdiğini ve plflna harbin menine dair ·bir· fusı1 

iHives i icap e ttiğini söyledikten sonra planın ceza kısmına n akli keHi.nı ile IJ.:ı u alıkanım bildiğimiz 

alıkamr cezaiye olmn,vıp bir kısım yeııi ceza t el iik kileriııi hukuku düYel salıasma sokmak demek 
olduğunu ve umumi lıar'be kadar lıiiyl e .Jıir fikir m evcut bulunmadığ·r h;:ıld e harp esnn smda Al
manya taraf:uıdaıı hukuku düvel kavaidi ııP muhalif olarak irtikap eel il en harel<a.trn t eczi 
yesı ıçın lbir cer eyan hasrl olclnğ·unu, fa kat bunun !hi ç ıbir taraftan tnsrip eclilnwcliğ·iııi 

ve Profesö r ııonu'nun tccz iye lınkknıın bir Devl et tarafından diğee ·bir Devlete kıır·şı 

kullamlanıa,vacağrnı yazdığım, 1Jn sahadn lnıkuku elibrelin bııriz v asfmm h enüz bn .olduğunu 
ifade etmiştir. Doktor B ell 'in fikrince lbeyııelmilel ciirüml eri t ecziyecl en ziy ade bütüıı gayı,eti 

harbin önünü nlmağn ve ç ıknn ihtilfıfları sulhan halletmeğ·e tevcih etmek daha ameli biı· 

harekettir. 'l' aibiri di.ğ·erl e tathikr pek müplı eın kalacak olan ceza ta.Jıditl e ı:· i meyclıına <: ıkar

maktan ise t eclabiri mania itti-lınz etmek dalııı muvafrktrı·. Zaten beyıı e]ınilel ciir'ümleri ta y in , 

tesbit ve tal'if etmek p ek müşkül olacaktır, demiştir. 

Müsyü Kostanıanya ( 1taly;:ı ) konfernııs1ı ;:ır.zolunan projeye esas iti'barile faşizm telôklüsi ıı ce 

bir itiraz olmayacağım, çü.nkü faş i zm, mübal :'l g·ah ıbir milli lındibinlik ohmık şöyl e dursun , Ro
ınadan gelen 11.ıedeni milletler :i ttilındından müllı em olduğunu söylemiştir. Faşistler k emali menı

unniyetle görıne:ktedirler k i ,bu yeni plaıı ya lıuz mukavelevi alıkamr değ·il milletierin müşterek 
• 

hayatrnr t emin i ~ in aJ1kfnm am.ireyi d e havidir. Bu itiıbarla planın ruhu beyıi elınil el nnıırşik lıir 

birlik demek olan bolşeviznı fikrine kar·şr d a durmaktadır. Plan biri aıhka.nır cezaiye ve di
ğ·er.i Devletlerin hukuk ve vezaifin.i mnhteYi beya nname olmak üzere iki kısnndır . ·F-aşitsler h er Ü<'Y

lct i<;in kenlli s iıı e l azım olan haya ti Yesniti maddi ,,·cye malikiyct haklum kaydetmek itibarile bu 

beyanname üzerine konferans narazı Jikkatini eelbetmekteuir. B elki de bütün ci han sulhunun 
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temini meselesi ıbu hak noktasına bağlıdır. Eğer hayati ınuvazcne şcrait'i temin cdilınezse 
dünyada sulh ve müsalemeti idame etmek kabil değildir. Faşistler şu kanaattedir ki her han
gi bir millet için içtimai ve iktısadi istiklal haklarını ilan etmek kifayet etmez. Devletlerin hu
susi haldarma, arazinin tevziine, eşhasın seyrü seyahatine, mevaddı iptidaiyenin tedavülüne, 
ticari ıınaUl!reçlere, fikri ve sınai ıınilkiyetlere ait olmak üzere bu beyannameden arneli neticeler 
ç:ıckarmak lazımdır. G1han hukuku taknin.i projesinin bir kaç millet hekemonyasının diğer mil
letler üzerinde takviye etmesi doğru değildir. Proje insaniyetin daima başında bululllllUŞ olan 
bu eski Avrupa milletinin hayatı müşterekesinin asgari sulh şeraiti hukukiyesini tasrili etme
lidir. Fransız ınebusu 1Vlüsyii Rcnaudcl oturduğu yerden «faşist delege adaletten balısediyor. l!'a
kat hürriyet olmayan ve efkan umumiye kontrolü olmayan yerlerde adalet yoktur» demesi üzerine 
!talya heyeti arasında gürültüler başlamış ve bu gürültü nutku dinlcmemekte olan murahlıaslar 
üzerinde intibah hasıl etmiş ve fransızca anlamayan reis vekili M.üsyü Halleni hadiseden haberdar 
edilince celseyi tatil etmiştir. Bu hftdisc o gün öğleden sonra olacak celseyi telıire sebep olduktan 
başka konsey ve konferans bürosunu hayli çetin bir vaziyete solrmuştur. Konferans r eisi Kont de 
Wiart zabıtları tetkik ettikten sonra Müsyü Renandeli çağırmış ıbu zat sözlerinin zapta· geçirilıne

mesini ve keenleınyekün halinde telakki edilmesini ve bunun ılıeyet huzurunda söyleyeceğini söy
lemiş iken İtalya heyeti Fransız heyetinin kürsüden tarziye verınesi lüzumunda ısrar etmiş ve 
Fransız heyeti reisi Müsyii Renandelin hareketin şahsi ve ferdi olduğ·unu ve heyetin kendisile bu 
noktada mütesanit olmadığını söylemiş olmasına rağmen İtalyanlar fikirlerinde ısrar etmişlerdir. 
Diğer taraftan terki teslihat komisyonunda İtalyan heyeti muralıhasası reisi Babo Romadan aldığı 
emir üzerine müdahale etmiş ve Gemiyeti Akvaın umumi katipliğine müracaatla konferansın Ge
miyeti Akvaın binasından ba şka bir yerde içtiınaını istemiştir. 

Her hangi bir ihtilata mahal kalmamak üzere İsviçre Hükılmetinin konferans emriııe verdiği 
«Sal santral» denilen yerde 23 temmuz cumartesi günü içtimaa edilmiştir. 

Gelse açılınca Reis Kont Garton de Wiart mües sif hadisenin tarzı tCJkevvününü izah ederek işin 
halline memur edilen Büronun sui tefe11•hümü jzale için çahşmış 'olduğunu ve Müsyü Renandelin yu
karıda arzedilen hareketi yapınağa hazır olmasrna rağmen İtalyan heyetinin bununla iktifa etmediğini 

ve tarziye yapılmasmda israr ettiğini ve bu vazjyet karşrsmda büro mesaisinin aldın kaldığım beyan 
ettikten sonra stcnografinin tersim ettiği vaziycte nazaran talimatnamenin onuucu maddesine istina
den riyasete verilen hak ve vazifeyi istimale mecbur olarwk mevzUJbaJlıs mesele sadedinden harice 
çıkan hatipiere ilitar yapmak mecburiyctinde kaldrğnn ve lVIüsyii Renandelin reisten müsaade almaksı
zm bazı meslektaşlarının taarruz ma:hiyctinde teHl:k ki ettiği sözler sarfetmiş olmasından kendisine ih
tarda bulunduğunu söylemiştir. Bundan soma bu mahalde i<;timam s eıb elbini izah ederek hepimiziıı 

sahihan bağlı bulunduğu Gemiyeti Al\:vam binasında bu büyük müessesenin misafirperverliğ·ini 

ve hüsnü kabulünü fena tammaktan tevakki ve efkarı umumiyede suitefsirlere ın8Jha l bırakmak 

istidadında olan çirkin hadise ile mü essesenin alakadar olmadığım te'harüz ettirmek üzere 
Gerniyeti Akvam .binasmdan başka bir yerde içti maı münasip gördüklerini ve arada mevcut sami
rniyet ve tesanüdün temaelisine ıbir nişane olmak üzere bu içtimada Gemiyeti Akvam biiyük vazi
fedarlarından ibirinin hazır bulunduğunu söyleyerek ruznameye devanı edildiğini ilan etmiştir. 
Samimi ve hissi surette idare edilen şekil cümleyi tatmin etmiştir. 

Bunun üzerine Müsyü Renaudel söz alarak; dün reis ile görüştükten sonra r eisin de muvafakat 
ettiği manada 1beyanatta bulunmağa hazır bulunduğunu ve fakat reisin hakkmda tatbik ettiğ·i ihtar 
kararnun vaziyeti değiştirmiş 'Olduğunu ve maaha za bu sözlerinin zap ta geçmesini istediğini söy
leyerek (söylediğim bir cümleyi müteakip İtalyan heyeti muralıhasasr azasmdan l\1üsyü Kosta
manyama nutkundan sonra dün şedit lbir hadise cereyan etmiştir. Bu cümle şu idi: «Faşizm dele
gesi adaletten ıbahsetmiştir, ne hürriyetin ve ne de fikrin kontrolü olmayan yerde adalet olmaz». Bu 
cümle de İtalyan heyeti murahhasası azasınclan hiç biri hakkmda zilm1mde bir fikri tariz yoktur . 
Bunun üzerine gürültüler oldu. Bu andan itibaren her iki taraftan da sarfedilen sözlerin zabıtna

meye geçmemesını ve keenlemyekün hükmünde sayılınalarmı kwbule hazırım. Bu suretle her iki
sine de ayni suretle bağlı olduğum Parlamentolar birliği ile Akvam Gerniyeti ve Parlamentolar 
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birliği azası arasmda hüsnü münasebatı idameeleki kaygumu gösteriyorum. Bazı meslektaşlarını la 
beraber gizli veya açık rey mesele."inc vaziyet etmiş olan birlik siyasi mosail komisyonunun bu me
selcyi temsili rejim teşkilatı noktasıııdan da tctkik etmesini ve buna dair raporun birliğin ilk olacak 
konferansı ruznamesine ithalini tcklif ediyoruz demiş ve bu şerait dahilinele hadisenin kapanmış 

olması fikrine iştirale ettğini ve ınaamafilr ihtar kararrnın vaziyeti değiştirdiğini söyleyerek yanlış 

tutulan stenoğrafi notlarrna değil fakat her iki tarafın reis huzurunda vaki beyanata istinaden 
vaziyeti daha doğru bir surette tesbit etmenin daha muvafrk olacağ·mda ısrar etmiş ve hadiseye sebep 
olan ilk cümlesinin Birlik pren ·ipleriuclen biri olmasını bil'lik azasınm temsili rejimler mümcssillcri ol
duğunu ve demokratik hürriyct1 şalııslaı· aı·asııH.la adalete ve milletl ee arasmda adalete istinat etmeyen 
hiç bir rejimin hakilcaten temsili bir rejim olmayacağrıu söylemiştir. Srrf söz istemeden söz sylcmek
ten na şi i h taT cezasına manız kal miş olsaydı bu lca.ı-ar karşısında cğileceğ·ini fakat reis taı-afından 

sereledilen mill ahaza Ye telakkilerin Birlik esasr fikir ve umdeleriııc mu7.n· ve buna mukabil bazıları
mn hadiseden naşi kendi kendilerini. tebı-ik etmek vaziyetinde ol duğuna işaret etmiş ve Birliğin ve 
konfcransın milletleri df'mokratik lıi.i.rri.y e!lCl'inden ınahtııın c•clt•cck iradelerin t eza lıüı-ü görüldüğü 

bu esnada· demokratik hürriyet pı·eıısi plerini kuvvetle teyit ve tekit etmek mevkiin. ele olduğunu be
yan ve bu temin edümezse yalnız Birliğin değil yalnrz ve ynl ııı z demokratilc hüniyetc i st inat ede
bil en paıHmcntolar rejimierin ele halelelar olacaklarrm) sôylcmiştir. 

Tarziye verilmediğinden dolayı Birlikten ~ekilmiş olduklarını 1 ahriren riyasete bildirmiş olan 
İtalyan heyeti murahhasasrnrn gıyabrnda söylenen ve adeta tcşrffii sadu· mahiyetind e olan beyanat 
gözden uzak olarun gönülden ele uzak olduğu hakikatini bir d0fa daha acı surette tobarüz ett irmiş ve 
mcsele kapanarak rnznameyc g ~ ilmiştiı·. 

Matmıtzel C11mpoamor (İspl\lıya ) 'bu günlük hn pHinrn mü. bet lı i~ ıhi.r şey ifade etnwdiğ·iıı i y.azıl

ımş olan seria.vhalann altrıuıı idealden uıühim ohıra k clolclnruhııası lazımgeldiğirtİ söylemiştir. Bu 
pı,oje şüphesi11 haris bir proje ]i ı· , fakat Jurssn hiç bir şey yapılamaz. Huknklm bariz vasrflai'Indan 
biri de h~ıyata nym:ımasıdır; hiııaeıı:ıleyh hak milletleri 1her gün daha kuvvetle istt>c'liğ·i muhadenete 
kendini uydmacalldır. Bt>ynelmilel p11rlilmentolar birLiğ'i de bu hareketin piştarr olacaktır. Hak Dev· 
letten uludur, Devletin üstündedir. şalı1slarrn vicdamndadır. Fakat kendisind e .beynelmilel bitlik 
olmayabilir. Bütün milletlerin riayete mec;bur olacaklan bir takım hakları meydana ı::rkarmak 

uzun •bir- iştir. Bu, parlamentolar 'bi ı-liğinin yapacağı en güzel vazifelerden biridir. 
Müsyii İpes i ( Kolorrııbiya) Hukuku cliivelin taknini hususunda Amerika konferansl:ıı •rnın nıC'

saisi kaclnr henüz hiç ıbir konferans mesaisinin semere vermediğini, :müttefik Anıeı·ika ci.imhn
riyeti dahil olduğu halde 21 Amerika cümhuriyeti tarafından taselik edilmiş bir talum mnıkuvelat 

ve hukuku hususii düvele dair bütün humilletler tarafından kalbul ve taselik edilmiş ııüicle\"\'e ıı 

bir kantın mevcut l:mluncluğunu söylemiş ve projeele bunlardan b:ıhseclilmemesini şaynnı esd' bul
muştur. Mumaileyhin fikrine göre Paı:lfrmeııtolar hirliğiııiıı mesaisi .Ameı-ika konfenıııslnnnın V<' 

Cemiyeti Akvamrn bu husustilki mesaisi ile hem i:henk gitmelidir. Bundan lbaşka hu t0clvin eihnn
şümul kairlel ere taalluk eelecek ise içiM yalnrz Avrupayı alakadar eden akalliyetler hnkkında hiı· 

talmn ahk&m koymakta lıakkr yoktnı·. 
Müsyü İpes i, raportör Müsyii I.1a Fontaine «1ıukuku düvel mukavelev1 ahka.mı havidir, nlık;iııı 

ami ı·eden il.ridin> ve «mukavelevi bir ta'lmn vasfı barizi tarafeyııden birinin istediği zaman tanh
hütlerine nihayet verı'.bilmesidir» cümlelerini protesto etmiş ve lbu pr,otestolarm kabulü yapılmakta 
olan işin şimelielen lıi~e inmesi demek olduğunu beyan eylemiştir. 

Müsyü P elin (Roma nya) Dr. Bell tnrafından serlevhalarrn tebdil ve tadili hakkmdaki tekli
fin şnymu ka·hnl olmadığım söylemiştir. Dr. Bell bazı hukukuşinasiarın ezcümle Müsyü Rrn:ıunun 
bir Devlet mt>suliyeti olmayacağım ifnde ettiklerini beyan eylemişti. Bu söz Drvl etlPl'in tecziye 
edilcmr~·c·ceğ·i dL'mek deği ldir. O anda Devletleri tecziycye müsait biı· kanun olmadığım ifadeden 
ibal' ·tt ir. Dev lt>tin kendine mahsus bir jraclesi vardır ; ·bin:wııalylı mesuliyl'ti de olmak J ilzımdrı·. 

Bu, o kadar doğru dur ki, yeni cercyan, hir DevlC'ttc lı:ırbe mlisnaJC' cdildiğ· i :ılıvaldl' harp ilanr 
hakkını parl ilnıentolara vermek şeklinde t0eclli etmektedi ı ·. l•jğ·e r parlünı ento bir haı·hc karar ve
rirse bunun ınesuliyetini bütün millet tahaınınul etmiş olacaktır. Diğel' bi.r cereyan da, bu gibi husu-
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ı:ıatr arayr uımımiyeye arzetnwktedir. Şüphesi z D evl etler hakkında da ahkamr eezaiye lazımdır, 

ç iinki.i bunsuz sulh güzel bir formül olmaktan ibaret kalacaktır. Bu taknin mesel e ·inde bazı hatip
lrr lırp Dı • drt l P ri il eri sürdüler. F'ak::ıt plilıı hakkın , bu gün nasrl olclnğnna değ il, ileı·iclr ıı asıl olması 

l:lzınıg-rl rli ğ·i ııi rlii ~iiııü~·or. RinnPn:ılp~·h hıııırhı c~lıasa da bir yer n·rnırk l <lz ıındır. 8ııllı nıııkan·lel<•ri 

l)<·,·irtl erc nldıığ-n ka(htr <'~lı:ıs:ı <b lıitnp rtırıeli rlir . l\fillPtlrr lınkrnıe ııılir;ı('a;ıtt;ııı ılı·ğ·i l , lıi r; lıir ı,aide

~ i hıılınınliı.'·n ıı keyfi kararlnrchı ıı knı•knınhrlır . 1\füsyi.i La Fontaine tarafrı11l : ııı y:ı pıl a ıı pl n ıı hiı· :;;a.
ııı ml ;ın ha şka biı· şry değ-ildir. Bu pl:ln konferans tarafından milli gruplara t :ın; i .n <·dilıliktl'ıı soıım 

üzerinde işl enrnek üzere hukuk ·lwnıi syonııııa g-öııdr-rilmelidir. 

Bn madde hakkında müzakere burada hita,m bulmuş ve araya müracaat gi.iııüncl(' hukuk komis

yonu nanuna l\Iüsyii H cnri T.Ja Fontaine tarafından teldif edilen at ideki karar, Almaıılai'In !adil teklif

leri r cclcledilcrck, ckseriyctl e kahnl edilmiştir. 

Parlnmeııtolar birliğ· iııin 28 iııci konfer·ans raportöı'i.i 1\Iüsyü Henri Iı:ı l<'ontaine « Bel

c:ika » dinledikten soııı·a işbu karara merhut bulunan cihan hukuku planrm gnıplanıı ııazarr dik

katin e alınalarım 1 avsiye ve da i ml lı nk u k komisyonunu birliğin gelecek konferaıısla m cihan hulm

kunun iııkişaf ve t evhidine med:ır olacak teklifler arzetmek gayesilc bu planın muhtelif fasıllan ha.k
krnda tetkikatta b1ılunmak için 1avzif eyler. 

Karara merbut plan şudur: 

Cihan hukuku kanunu projesi 

M:u.kaddeme 

D evletlerin , lı cyetlerin, efradın hukuk ve vezaifi 

:Mür.akcre ve t eşl'i heyetleri: 

J - De\'let m eclisleri ; 
2 - Temsil m eel isieri; 
3 - J\1 nnz:ı m müza.kere tlaireleri; 

.J: - Daimi lwmisyonlar. 

t <· l'a ve idare kııvveti uzuvlarr 

.l - İcra m eclisi ; 

2 - İdare katipliği . 

Adiiye kuvvebi uzuvlarr: 

ı - Sul'lı toşkilatr. 

A) Tavassurt; 

B ) Talıkik komisyQlılarr; 

C) İtilaf mecli leri 

BlRlNCl BAP 

Cihan lıukulm umumiyesi 

Birinci fasıl 

! kinci fasıl 

Ü çiincii, fasıl 



2 - Hal<'em ıınahk'ffill.eleri ; 
3 - thtilaf maıhllremeleri ; 
4 - Ceza malıkemeleri. 

460 -

t KtNOl BA? 

Eşhas ve eşya. 

Eşhası müçtemia ve efrat: 
ı - Devletler, demiryollar, müstem1ekeler; 
2 - Meclis, heyetler v·e akaliyetler ; 

Birinci [asıl 

3 - Gilhillnşümul ve ihariç ezmillet menfaatleri bulunan diğer heyeti müçtemialar; 
4 - F ertler. 
A) Cihan vatand~ı; 
B) ilıayati hürriyetler haılclrr. 

Eşya ve ıtaibii kuvvetler: 
1 - l\filli arazi ; 
2 - '[illi emval. 
A) Açıık deniz, ·sahipsiz arazi; 

t kinci [asıl 

B) Bazı hudutlar dalıilinde : Kara suları, boğaz lar, mn·lar, kanallar; 
C) Bazı hava m:rntaıkaları; 
A) Bazı taıbıii servetler; 
3 - Tabii kuvvetler; 

tJQtJNOtJ BAP 

Cihan huıkuku medeniyesi (mÜınasebetler ve vooiibeler) 

Umumi heyeti içtimaiyelerin temsili: 

Umumi theyeti içtimayelerin temsiLi: 
ı - Devletleri;ı temsili; 

Birinci [asıl 

Bi1·inci [asıl 

A) Büyük elçiler, orta elçiler, ma:slaıhabgüzarlar; 

B) Başkonsoloslar, konsoloslar; 
C) Muıhtelif memurlar; 
2 - Devetı.erin ·cihan teşekkülü nezdinde ıtomsili ve ciıhillıı teşel<ikülüııüıı Devieter nezdinde temsili; 
3 - Diğer temsiller. 

Münasebetleriıı mahiyetleri ve bilhassa: 
ı - Fikri ve harsi müııas~bat; 
2 - İktrsadi ve içtimai müııaselbat; 
3 - Mali ve na!kti münasebat; 

t kinci f(1$ıl 
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4 - Yol, su, hava, şimendifer, telgraf ve mevce ile olan münasebat; 
5 - Srhhl münasebat. 

tiçiincii fasıl 

Münasebetlerhi şekli: 
Muahedeler ve mukaveleler; 

A) Akit, tasdik, icra; 
B) Ademi i cra; 
C) Tadil ve resili; 
D) Nihayet verilme. 

DÖRDtiN Cti BAP 

Cihan hukuku cezaiyesi: 

Bi1·inci fasıl 

Umumi esaslar: 

!kinci [asıl 

Cürünıler mahiyeti : 
ı - Hii!ktımet tararından irtikap edilen cürüm ler ; 
2 - Efrat tararından irtikap edilen cürümler. 

tiçiincü fasıl 

Usulü muhakeme: 
ı - Beynelmil el dava ·hakkı ve zarar ve ziyan talebi; 
2 - Salahiyet; 
3 - Tahkik ve hüküm. 

Dördiin cii [asıl 

Kuvayi müeyyide: 
ı - Kuvayi müeyyidenin mahiyeti. 
A) Devletlere tatıbik edilecek kuvayi müeyyide; 
B) Eşhasa tatbik edilecek kuvayi müeyyide; 
C) Hükmi şaıhıslara ve sair müteşekkil heyetiere tatJlıik edilecek kuvayi müeyyide. 
2 - Kuvayi müeyyidenin icrasr. 

Uyuşturucu maddeler 

Bunu müteakip ruznamenin uyuşturucu maddeler imalinin tahdidi meselesine geçilmiştir. Bu 
maddenin rapoıtörü 1\'lüsyü Grand (eski Fransız mebuslarından - Dr. ) uyuşturucu maddeler hak
kında milletler arasında ittihaz olunan tedbirlerden ve bunlarrn alındığı muhtelif tarihlerdeki La 
Haye ve Ceneve konferanslarmdan ve bilhassa 1927 tarihinde Paris kon:feransrnda uyuşturucu mad
delerin imalinin tahdidi mukarreratrndan ve muhtelir Devletlere la.zını kanuni ve tıbbi miktarlardan 
ve Akvam Cemiyetinin onuucu konrcransrnda alınan kararlardan ve 1930 tarihinde yapılan seme-
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resiz tecrübeden ve 27 mayıs ı93ı tarihinde Cenevrede inikat eden konferansından bah
setmiştir. Bilhassa bu sonuncu konferans mukarrer.atına ı3 temmuz ı931 tarihinde uyuş
turucu maddeler imal eden 44 Hükumet imza koyduğundan v·e bu mukavelenin esasının doğı·n
dan doğruya imalrutın tahdidi ve gayesinin bu imalatı kontrol her sene her Devlete ne mi kb r 
ihtiyacı tıbbi lazımgeldiğini ·ve bunların te bd ili ithali ve istihlakini tesbit edecek menkezl biL' ·k om i
te teşlül olunduğundan bahsetmiştir. Kezalik ı927 Paris konferansı mukarreratınm afyoıı ve koka 
yaprağ·ı zeriyatmı tahdit ve içinde afyon zeriyatını menden ibaret olduğunu ve bu hususta bu güne 
kadar bir guna seınere istihsal cdilemediğini zikrettiği gibi Cemiyeti Akvamm ı2 inci konferansm
da Paristeki ParHi.mentolar birliği mukaı~·eratmı tamamen teyit edici mahiyette kararlar alınış ve 

müttehidei Amerika ile Rus Sovyet !ttihadr Hükumetinin de cemiyette aza olmasma rağmen bn ka
rarlara iştirak etmiş olduğunu beyan etmiştiP Raportör ı3 temmuz ı93ı tarihli kararlarm ı3 tem
muz ı933 tarihine kadar 25 Hükümetin kararı kabulü veya iştirakile meriyet mevkiine ge~mesi Hi
zım, şimdiye ·kadar yalınz 3 Hükümetin kararları tasdik etmiş olduğunu (M:üttehidei A•ııerika, Ni
karagova ve P eru Hükumetleri ) ve 22 Hükümetin .henüz tasdik muamelesini yapmadığım ve birliğin 
azası nezdinde kararnı vadesi zarfında Hükümetleri tarafından tasdikina çalışmasını temin etmesi lü
zumunu zikretmiştir. 

Hatip ı93ı mukarreratnun tamamii tatbikı için uyuşturucu maddelerin mazarratr ve bunların 
istimalinin meni yolunda efkarı umumiye üzerinde propağanda yapılması ve bu bapta her milli 
grupun Cenevre merkezi komitesile teşril<i mesaisi lüzumunu dermeyan ederek Amerika, Fransa, 
!talya ve Polonyada olduğu gibi her mcmlekette komite teşkili için 28 inci konferansımızm temen
niyatta bulunmasım talep etmiştir. Bundan başka uyuşturucu maddeler kaçakçrlığııu yapanların 

caniler gibi muamcleye tabi tutulmasrıu talep ve bu maddeler istimalini teşvik edenleri telin etmiş
tir. Bu kaçakçrlrğm beynelınilel olduğunu ve bunu imha yolunda fuhşa teşvik ve kalpazanlık cü
rümlerini takip ile mükellef ve merkezi Viyanada olan .beynelmilel teşkilat gibi bir teşkilatı mah
susa viicude getirilmesini ve bu teşkilatın Akvam Comiyeti ıdaresine verilmesini teklif etmiştir. 

Teklif şudur: Konferans: 

ı - Her meınlekette efkan uınurniyeyi teııvir, zehirlenmiş olanlarm aranrp tedavi ettirilmeleri 
için sarfı mesai edecek milli komiteler teşkilini; 

2 - Uyuşturucu maddelerin istimalini ve gayrimeşru ticaretini menedecek kanunlar kabul etti ril
mesi ic;in; H er milli grupu vazifeye davet eder. 

3 - Gayrimeşru ticaret erbabının !beynelınilel rnücrimler gibi takibine ve mahkum ettirilmcsine 
~alrşmak üzere Akvam Cemiyetinin Viyanadaki heynelmilel polis teşkilatile temasa gelmesi için 
konfera.nsın temenniyatta bulunması. 

Bu celsede :Mısır, Almanya, Yugosla;vya mnr·aıhhasları söz almışlardır. Birincisi lVfrsrrın b't1 
maddeleri İstimalde çok il.eri git miş bnlnndnğunu, k:ı \:a kçılrğ·m büyük mikyasta çalışt.rğını, mev
zuatı kanuniyenin :Mısırda ka r>itülU yonlarm mevcndiyeti ve kaçakçılarnı ekseriy0t.i a:ı:iınesi ni n 
ecnebi olmasından layikil e tatbik edilem ediğ·ini büyük bir teessürle beyan eelerek her milli grnpun 
Hükumeti nezdinde çalışarak oralarca kaçak~ılığm önüne geçilmesi hususunun ist· ikınalini rica 
eylemiştir. 

Almanya murahhası lVIadam 'l'euseh konferans~a izhar 
mukarreratınr imza için Avusturya ile yapılacak Alınanca 

vam meclisincleJd Alman heyeti muraıhhasasınrn bu bapta 
etmiştir. 

odilen teme.nniyata iştirak ettiğini ve ı931 
metnin tahriri teahhuru mucip ve .Ak
tıeminatı il<aviye vermiş oduğunu beyan 

Yugoslavya murahhasr Pcvn•moviç afyon istihsa.linde Yugoslavyamn movki.ini, uyuşturucu mad
deler istimalinin memleketlerinde mahclut olduğunu, Yug-oslavyaıdaki bbrikaların menfaatle
rine rağ·men imal3,tm .tahdid ine taraftar olduğunu, ı ikanunusarci ı932 tarihli kanun
la Geneve mukarr.eratrna itti.ba ıiçin ahkam konulduğunu, ı4 nisan ı932 tarithinde istiıhsalatın ve 
iihracatrn müşt·ereken ilwntrolu için 'l'ürkiye ile bir mU'kavele imza edilmiş olduğunu ve eğer ı93ı 

Ceneve mukarreratı Yu~oslavya .tarafından tasdik edilmemiş ise oseıbebinin imal!futın tahdidiondeki 
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mukarı·c r·ntın meYaddı iptidaiye istihsalutının tanzim ·cdilmrmiş olmasından na.~ı gayritam olmn
smdan ·ileri geldiği·ni söylemiştir. 

Reis Müsyü Grand ' ıım yeni ıbir t emennisi ve İspanya heyeti mura:hıhasasınm yeni bir t cklif,te bu
lunduğunu söylediıkıten sonra 25 temmuz pazartesi saıbaıln d eva m edilmek üzere celseyi .tatil et
mştir. 

25 temmuz pazaı~tooi sabaln celse açılmış v-e reis !.talya .Jı cyeti munılvhasası reisi San l\'Iar-
tino imzasile gelen ve hftdisci milessefeden naşi hiç bir gfına satisfaksion verilmemiş oldu
ğundan İtalyan ·heyotiıün ParlfımenıtoJ.ar birliğinden c:e kiluiğini YC J\'ey.fiyetin lwnf·erans V{) 

BirJik bii.r·osuna ilbHiğı rica edildiğini Liklircn mcıktrı:bnnıı okuduktan ye hıaıli.seyi takip ·eden gıün

lerd el'i ınosa·inin cumal'.tesi günkü eelsc-de i~ah edilmiş oluıığunn ve bu Jnısnstaıki müzaıkeratm bit
miş olına..smdan yoniden mii.ııakaşaya lüznın olmadığını ve ııwktrtbrın büroya tevdii ilc ·bu gün 
inikat cdeccık Konseyde ınüza.kcre edileceğini söyledikten som a ve ruznaıneniıı dördüncü mad.de
sindcki « nynşturncu maddeler ümılM.ınrn taılıddi » ·m esdesiııi •n müııaıka şasına deva.m etliJ.cceğini .be
yan ilc sözü Dr. Rasiın F erit Beye vcrınii',Jt.İr. 

RaJSiın Ferit Bey Türki yenin muhtelif mwlıallel'ind c Sl•,k•iz yiür. ıbin vatanda~m çok çetin süy ile istiJ1sal 
edilım 3-4 yüz bin kilo a.fyonun evsafıııdan dünya piyasa,<;mda rcvaçta lmh:ınduğ·undan ve bu itibarla 
memleketimizin miistesııa ınovkiiııd<-m :lıahseuildiıkt e n sonra Aımcrika ve Avı~upada her gün artmakta o
lan afyon mücadelesine 'l'ürkiyenin de biganc lmlmadığından bcynclmilcl mukavele ve ukudata iştirak 
ettiğinden ve iştiral( ve kabul ett i ği ıbütün maddelerin tatbilnm da gerek Büyük Millet Meclisi
nin ve gerekse Hükumetinin fevkalftde hassas bulunduğundan ve hatta druha ileri giderek 
bidayeten 1928 senesinde uyuştmucu ınacld elrr ithal, ihraç, istihsal ve imalatını Hükumet kon
troluna vazeden kanunun neşrind e ıı ziraati t ahdide ınatuf gayelerle afyon yetiştiriciler koo
peratİf kanununun 7 temmuz ]932 tarihinlle Meclisçe ka•bulünden, ithalat, ihracat ve imalu
tm Devlet inhisarına verilmesini istilıda .f eden kanun luyihasrnrn Mecliste bazı encüıneııler 

tarafından tetkik ve derdcsti ikmal ve Jbir kaç senedenıLeri Lcynelınilel mukavelatın filen 
tatJbilnna geçilmiş bulunduğundan ve lwııfe r·ans tomenniya tmm tamamen tarafrmrzdnn kalbulüne 
mani bulunmadığından ve teklif edilen kararlarm bizcc kaıbul edileceği noktalarını dermeyan eyle
miştir. Bu fill ve kati beyanat 'bilhassa afy.on meselesi le alukadar meml eketler murahhnslarmca 
ehemmiyetle telakki edilmiştir. 

Bunu müteakip İspanya muralıihası Sentmo iBa ttaneı·o uyuşturucu maddelerle zelıirlenenlerin 

adedinin her memlekette istatistiğinin yapılması lüzuıuundan, 

Yug,oslavya munrhhası Payliç afyoıı i·şiniu yalnız i çtiınai bir mesele olmayıp ·bir ç:ok memleket 
ler için .faideli bir ticaret mevzuu olduğuını söyleyerek T,a Haye' cleıı itibaren meselenin safahatını 

izah etmiş ve bunlara rağmen mücadel enin semere verınetliğind e ıı ve bunun için istihsalin t<~hdidi 

lazım <Olduğunu ve •bu tahdidat yapılırsa bu zeriyattan rbakiyc kalan arazinin ne ile istismar ed il e
bil ece ğ·inin müşkülatrndan ve ·bunun 'bilhassa Yugoslavyacln yapcıcıtğ'l ti ca ri. zararl::ırdaıı ve iınaHitm 
tahdidi lüzumıından ve 1bunun için Türkiye il e afyon fiııtrımı kontrolu için mukavele yapıldığ·rndan 

ve bunun gayesinin ziraat. istihsal ve imalatm Hükümet kontrolu altına alıımıası olduğ·undan bahse
deı· e-k tekli f edi len kararların heyetlerince ka;bul edileceğini ıbeyan etmiştir. 

Katibi umumi Müsyü Lange söz alarak Miisyü Gancl tarafrndan yapılan son teklifin tea
mül vcc:hilc komisyonlardan geçirilm emiş olduğundan istical ilc karar vcrilmeyip teklifin komis
yona tcvdi ini talep etmiştir. 

Fransız ayanından insani ve içtimai komisyon r eisi Müsyü Merlin bu cihcti tasvip ve kon
ferans azası amsıncla esasen meselcdc ınutabalmt bulunduğ·tından ve uyuşturucu maddelerin uzak 
Şarktaki ınusibetlerinden ve kaçakçılığın büyüldüğünu<m bahsettikten sonra Birliğin milletler 
aı·asmda f•aa liyete geç ilınek yolundaki karal'Imn Akvam Coıııiyeti mir;akınm 23 üncü maddesine 
mutaibık bulunduğundan. Akvanı nrrııiyet i afyon ko ın isyoııuııu ıı 4 ma;ps 1932 tarihli kararrınn 

bu ına<lJel e ri İst imal i k ııwlııf olanların aranılınası \·c t cclaYi rdilım•si lü~umunda rsraı.·r amir 
olJuğnnu ve Birliğin bu ıncsaisi il c insaniyet için ve frcngi ve veı·aın gitbi ibriiyük hastalnklarda 
yapılan mücadele .gibi bu hastal.~·l da tedaviye gayret etmiş olacağım söylemiştir. Bunu miite-
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akip reis raportöri.in 13 temmuz 1931 tarihli Crncvc M:ukavelenamesinhı uyuşturucu maddelerin 
imalinin tahdidi hiikmü uyuşturucu maddelerin suiistimaline karşı yapılan ciddi mücadelede 
bir terakki anıili olduğundan bu mukavelenin imal eden memleketler de dahil olmak üzere 
44 Hükumet tarafmdan imza edildiği halde yalmz üç Hükümet tarafmdan tasdik edilmiş olma
smdan mukavelenin meriyet mevkiine geçmesi için dört amil memleket tasdiki da dahil olmak 
şartile 25 Hükümet tarafından .tasdila lazımgeldiğind{)n ve mukavele protokolü ahkamnıca meriyet 
mevki ine dühul mülıleti de 13 temmuz 1933 t1arihli oldnğ·tından 28 inci konferans Birliğe dahil mil
li gruplarm Hükumetleri ve mensup oldukları parlamentolar tarafından mukavelenin nihayet 
13 nisan 1932 tarihine kadar tasdik mua,melesinin ikmali için teşebbüsatı lazimede bulunmaları 

yolunda vcsayada bulunmasma ve 1925 eneye mukavelesini ta dik etmemiş Hükümetler nez
dinde de bu muamelenin ifası çin milli grnplarm teş<Ybbüslerde bulunmasına karar itasına dair 
olan teklifi reye koyımış ve teklif kabul olunımı~tur. 

İspanyol heyeti murahhasasnnn ve Dr. Geondanm tcklifleri tetkik edilmek üzere insani ve içtimai 
mesaili tetkik: j{omisyonuna havale edilmiştir. 

Emniyet meselesi 

Ruznamenin be;inei ve altıncı maddeleri olan: 
Emniyet meselesi: 

A - Umumi mesai 
B - Devletler dahili ·kanunlarnun yeni sulh hukuki prensiplerine göre tensikı terki teslihat kon

feransı mesailinin birlikte olarak münakaşası reis taratmdan teklif edilerek kabulünden emniyet me
selesinin müzakeresine geçi lmiştir. 

Mallımdur ki umumi harp neticesinde biri galipler ve diğ·eri mağltıplar nallll altmda iki zümre 
Devlet ortaya çıktı. Bunlardan birinci zümreye mensup olan Fransa bütüıı dünyayı işgal eden si
lahları azaltına ve tahdit etme meselesi müna.sebetile ileriye bir emniyet ve selamet meselesi vazetti. 
Mağlfıp Devletlere kabul et!irilıniş olan muahedclcrde bu Devletlerin ancak dahil! emniyetlerini te
min edecek nisbette silahlaııa:bilmelcrini şart koşulmuş ve fazla olarak mezkfır Devletler askeri tay
yare, tahtelbahir, on bin tondan fazla harp gemisi, ağu· top ve saire gibi taarruz eslihası 

imalindeıı de menedilmiş idi. Ancak işbu mnahedeler alakadar Devletler arasında tewti ·edilir
ken bütün bu tahchdatııı umumıi bir teslihat terkine başlangıç teşkil edeceği beyan ve ıtemin 

edilmiş bulunuyor. Binaena.leyıh mağlfıp Devletler, sila.hlarm azaltılımasr ve tahdidi meselesi 
mevzuba:h solunca bunun billımnın Devletler hakkmda seyyanen cari olması lazrmgeleceği 
tezini müdafaa ettiler. Başta Fransa bulunan diğer bir zümre ise mağlüp DevJ.etlerce is·tenen 
hukuk ve teslihat müsavatı keyfiyetinin ( ·emniyet) meselesine bağlı ·olduğu iddiasım güıtınekte 

clevaım etti. Bu iddiayı gütmekte devam edenler, kendi dahili emniyetlerini ancak mev
cut silahlarile temini kabil olduğu fikı·ine bağlı bulunuyorlardı. İşte A.!kvam Cemiyeti ile 
tes] ihatı terk ve tahdit konferanslarmda bir çok münakaşa ve müzakerata mihver olmakta olan 
bu emniyet meselesielir ki Parlamentolaı· birliği konferansnun 28 inci içtimarnda da mühim 
ve hususi ıbir müzakere mevzuu teşkil etti. Daha 1'ürkiye parlamentolar birliğine iştirak etme
den evvel ~wnferans heyetince teşkil edilen ve üç Jıulnııkşinast.an mür&kktıp Q]an hususi bir 
komisyon, mc~kür emniyet meselesini mütalea ile iki ıkarar projesi ihazrrlannştır. Bıı ihususi 
küçük komisyonun azaları M:üsyü Baıstid (Fransrz), l\'[üsyü SCihüeking (Alman) _ ve 1\IIüsyü Pella (Ro
manya) lrdır. Bi!.lıassa (·emniyet) meselesinin rapor.törü olan Müsyü (Basticl) .lwnferansta bizzat 
buluımwdrğı için rııporuııda .mevzubahs olan hususlarm izahı Müsyü (Pella) tarafından. İcra edilmiş 
ve bilahare lVtüsyü (Pel l fı) Devletler hukuku d·ahiliyesinin sulh hukuku k11vaidi ile telifi mevzuuna 
dair tanzim ettiği rapora geçmiştir. 
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1\!Iiisyü ( Bn sti<'l ) iıı işıır·et ettiği hususlar şunlıırclrr: 
1 - (Brinntl - Kellog) misaluııchı nıüteemr iz \ ' C' ınütesalJit ıne\·kiiııcl e lnılnıımı Dnldiıı tayini 

ne ynraı· kıstas ıne\·cu t olınaclrğıncln.ıı bu ci h etiıı tası·ih ,.c ikmali ; 
2 - Aknım Ceıniyeti nıisıı.lmıııı (Briancl - Kellog) misakı ile telifi ve bu hususta milll g rup

Iann Hükümetl er ııezdiııcle teşehhüste huluıımalıH·r; 

3- Silnh lann umumi birtnrzcla tahelieli ve nzaltılmıısr li.iznuın devletler hukuku cl:ılıiliyesiniıı 

snlh hukuku ile telifi mevznunn t evs i Ye izah etleıı M:üsyü (P ellil.) muhtelif milletler kmnuıu 

t•ı-;:ısikriııde, harp ililıu hakkrııa t1uir mf'vcnt ahkfıııır uzun uzadrya aıılattıktan sonra ha.li .hazrr
cla haı·p a1Pyhiııc1el\i neşriyat \ 'C sairenin · bazall ı:ezayi ntüstelzinı ullluğnnn , halbuki ecza l\a
nuıılarına ,Jıar·be t rşdık filiııiıı ıhir Pürüm olanık kn y it H ilavesi Ji:izuıııuııu söylemiştir. 

Ruııu .miiteııkip reis sözü ıırkadaşnnrz Fazıl AhınPt 13eye vemıiştir. Arkadaşımız: 
Mnhtereın Müsyi.i (Bastid) ve .Müsyü (l'ellil ) taraflanndan hazırlanan pek ınücmel fakat eil; · 

den sari·h ve samimi raporlnrı ·biz de hütüıı heyet i muhtereıneniz g-ibi alaka ve mnhablwtle alloş

lıı<lık. Aziz ıırkadnşlıınııırzrn ese ı·l eei ıı e kııı·şı bor~lu olduğ·uıuuz teşekkürü eJa etıne1ıiıı fikı-inıi ztı~ 

t'll güzel tnr·zı, bütün ci haın işgal etkn emniyet meselesi hakkmda clüşünJ. iiklerimizi ıwk IJıliyük 

biı· samiıniyet ve cesaretle ortaya lwyın;ı ktıı · . H inaena leyh yüksc'k heyetiniz kıu·şısrnd11 lıiı·inei de
fa olarak ı:ıı·kadaş gi·bi koımşmal\ şen•fiııi iktisap eJen Türkiye gmpuııı.ııı dnhi lıöyle harcl<t't 
edeceğini arzederim. 

Muhteteın arkadaşlar; 

Emniyet ve selfımet ınevznu lıeyııelnıiiC'l :-ıahııe üzerine çıkarıldığı gündenberi bütün seyi reill'r i 
rııilteeessif eden ınanzar-a şudue: C1iiriili:iyor ki Inı zeminele oynayan aktörler mütcnıadiyeıı cleğ·iş .. 
mokle beraber asıl ortadaki dnıııuıı mahiyeti lwp ayni kalıyor. Yaııi Hüküm et'ler g'L' Iip ıı:e~:nıcktc , fH 
kat ·beynelnı il el meselderin ılıie ({Oğ· n , günden g-üıu• rlaha giı:ift ve daha ımıfassa l ( ıııuclil ) ,J>ir <,:elıı·e 

almaktadre. Acaba neden ? Rü.vük mütehassrslarln pek · güzicle müclel<kiklel"in bu suııle ınuhte-

1 if cephelerdmı cevap veeınC'k i~iıı Ya ki ola ıı me s :ı isi öııüııcle payansrz bi e ltürnıet l e cğ·il i riz. Ma
ııuıfih hn vaziyet. önümüzeleki mnkaw)eııin bi.itiiıı meı,;hulleri henüz hall edil enıeıniş oldu ğ·uııu g·öı·

nıekte ıı de hizi menedeınez. l~te şu sebepledir ki birliğimizin 'l'üı-k gnıpu emniyet ve sellı
nıet halısinlle şimdiye kadar pek :fnzlıı iştigal edi lmemiş olan maıwd re teebiyed mısnı·

lar ii. zeı·i ıı e dikkatinizi llaYet etınPk emelinclrclir . Büyük Milli Şefimiz Oazi Mu:tab J\ emalin est• ı· 

Ye d eh:ısrnda n daima T~rk ve il ha m ahı ıı lH'ydim i zin sn rsılmaz k:ınaa ti şudur ki h ir millet i 
asaretten ve hii.tüıı i.ns:ıııiy e ti fel~kettr ıı lnıl"ta nnak i~in sarfedil ecek ınil11 ye heyıı e lmil e l hi<: 
lıir· eıi1ek :fazla göl'i.llenıez . Jsteı· madc11 ister maıı ed sahada olsun; işte bizim ic:in aııa preıı:-;ip; 

~imdi hu ııııa pl'eıısipteıı lınreket ede rrk düşünüyor ve iman ecliyonız ki bu güu ciha nda l>i.i
,vük ki.i çi:ik her mill etl' dü~en ilJ, .hol.'(;, Ynktiııi yalnı z kendi husus! meııfaat l e ı·iııin du\·arlal'l 
içine ·hapsetmomck , bil u ki s w . bilhassa ~ · pr ~ ·üziiııd <> ki her bcşer kütlesi nin da imi ve esas mahiyetin
Ll eki hili'iınnm huktl'kilt• i.Jıtiyııcatııır i•lrkak ve izlıar e~ · il'ıl1L'Idir. !~ vet daimi ve l'sas nıalıiycHeki 

lııılmk ve i • hti.nıeatnır: rı .lmk t~ k i'C' mrtalip ki ın<~alesef heıne ıı hemen daima müniıııaııe hir 
ilınıal il e m en,;i YC' nll'trn.l; ıkalınıştrr . 'I'iirk lıeydi nııı ı:aıluhasa,~T ilıi<; ·bir mlll l't lınld;rucla lıayrrltalıaııc 

lıir hürmetten başka his lw:-ıl emez. Aıwak sizin Jıa .ki.bt \'(' :hı.ıl\kııııi~·t1ti se1·ip ınüılahı ıı c dcıı ~·ü·ksek 

h u z unııı m~da Y<' emniyl't 1lll'selcsi müzaıkere olmnırkeıı ın nllterem lıcy\'1 inize ·hat ı d a 1 ma k i ste~·ec(·ğ·i 

hi r· nokta ~nınlrı-: 

Aıika·daf?hır ; 

Daha b1zl' pek yal;rn nlaıı ·hil' ınazidc deği l mi idi ·ki i m;aıılığ· ııı ralıa.t vi' si.iktııın fik l'iıH' ~ · ;ır· ol;ııı 

her eiva ıını el't ı.rüııül, hir takım sollııwıT:-ıtaııc zeva lıil' arkasında l' ll duymak hilnıez e nıpl' r·.valist iı;ti

kıt l arrıı pu ·sıı lnıı·dnğ·unn Sl'Zl'l'C'k ·lJtltha ılıt olurdu ? 
BiıwC'ııale.1ıh lıcr şc,nh• ıı evvel ın·z ve rica cdi~·oı·uz ki P nıııiyet nwsC'lc•sini lıalJcdc•hilcrel; ıhir mu-

;o:;ıkeı·eyi müfit kılımının ilk ~ an'si me\'ZUumuzu, şnhs'i ve 
vaı·est e tam bil' lıit.araflıklıı mübıl\'<1 rtnıek ,-c mııh'ııııuıııız olnıı 

hnsnsi ıncııfaat akınlarmdan 

bir takım diploınasi forıı ıiille-

ı · ıııı a:-ıg· nri pTotokol lıaddiııe iııdil'ıııehtil' ; zira ııwsell'yP 

ı:üleıı fplalH·tli ıı (ıktıı ş ııdul' : l\: (•ndi fihiıııizcle , giin lüıııüzde 

yakıııcla:ı lıa ktı ğ'ınıı z 

lınzrr olan bir lakıııı 

zaı ııan go

lll n bw t hı r 
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nzını zilıinlerinıizcle bizz~t kentli ulıuv,·et hislerİnıize karşı k:ıtil 1 ir ıi1ikrop vey~ zehir teş

ki l ediyonıl'. Bu ııoktuyi kıı l ıu l üııiize :ırzettikten soııı'ı ı cliğeı· bir nokta üzerinde dur:ıc~ğrz. O 
d;ı son zııın ıı ıılarcl;ı rnilııınik'i , ruhsuz YC cluyarlıld:ın k;ı~:ır medeniyet denilen hotkftm tarzı te
ııı.t•clclüniiıı bn~iı:etsizliği Ye kıs:ı görüldüğü meselesidil'. Eğ·e r haris menf~at iştehalarma bağ

liirnp kalan lıu daı- , .e a:a let!'dz zilıniyet, heşe riyetin ınaııeviyatrın korumakta dev :ım ederse, bey
ııe l ıni l el e nıııiyetsizliğ·iıı azalmak değil, her türlü suni ve resmi teı·tibata rağmen artmak
t ıı <levaııı edN.•eğine şüphe olunmııınalıdiL'. Şu fleheple hirliğimizin yapmnğa şitap edeceği e ıı 

lı:ı,vırlt vC' en lüzumln işleı:den bir·isi , gülünç bir ze l<lı iner lik halinde gösterilmek isteueıı 

lın <lu~' ma 1·e :ınlanıa kalııılığ r ıuı karşr elerhal nıücııd e lere geç:nıektil' . Biz Balkmı nıil l etleri 

a rm;ıııcla h n t ecrübeyi yapmağa başladı k ve şimdi elen pek mesut ııeticelel' alıyoruz d iyebiJi ı·i nı. 13i
lirsiniz ki hayli zama ndır ınaıırd t e ı·ki teslih a ttaıı lıa ·hsedildi . Biz tanı emniyetin maddi. ve ınanevi 
y;ıni k e ııcliııı izce ( De. el'l1ıemcııt iııtegTt ) sayesinde lı usule geleceğine inananlar ian olduğumuz i~in bu 
ıılılilld n • nıaıı cd tcrhi.1·e unsurnııa c,:ok ch eınıniyet yeriyor·uz. H epimizin kendi memleketinüzde 
- ~ l u s t<ıfa Keıııal 'l'ür·ki,v esiııd e olduğu g ilıi- ıhütüıı iptidıı] , ol'ta, yüksek ve mesleki tahsil ve terbiye 
ir;i ı ı e, ı:uh ve vicdanl : ın•nuzı vatıın aşkınır olcluğ·n gihi sulh sevgisi ne de yaldaştuacak bi ı · telkin nn
suı·u koyınamıza nu1 ııi ııeclil'l )facleıni<i sulh istiyoruz ; macle:ıuki ma],sadumz •beşeriyeti harp ihtima 
linin killmsunücııı kurt:ııı:maktır ; roınantik H heyulai cleğ· i l , fakat prat ikverealist ıbir sulhperver
lik nnıclesinden , nı<ı tıbuat , edebiyat, s:ıııat ve tetlı-isat sahasına süratle nakl eelilmesi f i 'kriııi Türk gru
pn lıararet v imanla hryeti ınuhte reuıeııize teklif eder. Bcşe riyeti asırlarca kanlanı bulırynn dini 
nınharebele l' lıu gün ned en gö ı ·iilmüyoı·. Din , mezhep, itikat ve saire gibi nıdhumlıırm zihııiınizdc 

kazaııdrğı yeni telakki re ışrldcı ı · seheılıi l e ]eğil mi; za n ııE>cl e ıuııi::;iıüz :ki ıhn gi.in ıhübüll c ilı:mdaki me
deniyet ınukaclclesatııı:ı dair fi kil'leı· üze ı ·i ncl e ele biı· t:ıkım yanlış, mücrim Ye cehliıı telfıkkileri ns
lııhıı lüzum o l masın , bu biı·. Şimdi g·elelim mesel en in diğrı· a:fllıasına: lıı an (Cemiyeti Aln·am) tara
fmdnn neşredilen asl·eri sa l ımıneye bif' g·öz gezclirince, beşeı·'i idrfd{ V<' vicdanım dnğclar eden :lıir 

ı~tıt'ap i~ine düşüyor. 

Kilinatın lıu en ağ· n· iktısnd1 snncrlııı· iç:iıHle kıvraııclığr bir zamand a ·bil e tcslihat yar·rşrıını 

bu :feci nıanzaı·afl ııu oı·ac1a g-öı·dükten soıır·a ( emniyet ) kelimesini kull::ınınnğ;ı eiddi biı· 

aclnmrn dili nasrl varabilir ? Biııacııal eyh tefllib a tm tahelieli t1 avasrnda cla 'l'ürkiycııin eıı amell ve 
müteı·akki :fi kirlere :ıeilcıı tanıftnr' hulunduğunuı arz ilc kesl.ıi fah rede ı ·i ın . Bu müııaseüetl Tür
hiyc Haei ciyc vekili 'l'edik Rü;;;tü Reydendini ıı son tahelieli teslilıat konferansmda Yaki ola n 
beyn mıtmT hmacla tekı·ar etmeği :;ıeı·efli biı· vazife bilirim. Müşaril eyh demiştiı· l<i , en1-
ııiy et ve sel~ıınet meselesi nı ev ıulınlıfl olııııc;ı Tüı ıkiye Cüınııhuı·~yeti ·k e ıııclisiniıı en am ll 
n ııdilaıı e teWkki l' tt.iği cliistunı miidafaaua d<'l'i:ı nı 0tm ekle beraber beşeı· 1\iH!elcriııiıı bn l<a
clar luıyati menfaatine taal llı.k cd<' ıı bi ı · nıt~'ie l cue katiyen elerliğinden ayi'Ilnıarnıık g·ib i nıanasız 
lıi ı· iııat<;rltkta hnluıırnağı hatti'ından hil e ge~innez. B i l~ ·l<is hu ga~'cy e nıatuf t eşebhi.isl criıı ınüflbet 

neticelPr vc r·rn•k mill etierin emniyetini ilı l a l eden IHı ı·p t· el ıl ikel<' ı · ini b •rtanıf etmesi i~ i ıı bütiill 
g-ııy ı ·ctleriııi sarfetmek ve h e ı· türlü mtıl'<ıffal<iy e t iml<~nlannı aramak onnn şiandıı·. 

Bfcndil e ı ·, 

( Inı pumuzun kanaatince bütün dünya kannnıı esasilcrinde harp ilfım hak ve :-;ıılalıi,rl'tiııiıı 

nııııılıasıraıı parlamcntolara bırakılması husu. Ll da emniyet mesel esi11l1e en mülıinı lıiı· zaınaıı 

olm·ııktır. Bu bapta en yakm biı· mi:·al olarak Türkiye t eşl,•ilatı esasiye kanununu gösterebili
riz . F ilhakika ilm meYzna dair olarak pek biiyük nazariyccilcr tarafmaan şimdiye lwdar ileriye 
süı·ü l müş olan hukuki ve idar'l ınülahazalar meç:lııı l ümüz deği l d i r. An cak bütün lmıılan dü~ü ı ı 

cUikten sonra Türk grnpu şn kaı ıaat c iman b;:ığla.ııııştır ki tekmil üısanlrğm bu güııkii. ve yarın

Id huzur ve saadetine tesir edecek bu kadar mülıim bir trdb iri kabul etmek nıüıı ev vcr ve ilki l beşe
ı·i yc t e ancak fa ide Ye şeref getirmek ikt ı za eder. 

C1rııpnmuz ınuhterem heyetinizin li'itufkuranc dikkatini eli ğer hir .husus üzerimle dah a tel\s ife lü
zunı görmüştür; sulh, selaıııet ve emni yet işl eri il c dün~·u mathuat 1·c ncşr·iyat aleminin müııasebatr. 
Bir-c öyle gel iyo e ki matl:nıat ve sa ir ıwopag·ııııda vcsa i\ i ndcıı ne<' ip ve yüksek da vamrz lehine temini 
mümkün olaıı ııihayetsiz yardımın lı eyet i mr ınnasıııı hı' ııÜz istilı.sa l etmiş bulııııu~'oı·uz ; ~ok ya-
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zık değ·il mi? :i\Iill etle ı- in had(li zatindr tahrip n• imhadan ba~ka bi e şe,w· ya ı ·anıa,nın nısrtalar i ı;in 

ihtiyat· ett i ği korkunç ve imkilnsız fedakilrlıklıırn ııi s lwt i P ilim , il'fan, sanat n• ııı atbı ı atr sulh n• 
emni yet davasında knllanmaıuıı ist eyeceğ i ımı s l'a f hir: nı esalırs .indcdir. bu günkü ;t lPlilde •IYİı· til'a rl't 
mrtaı ( ııı ese l i1 bir diş ıııanıııu n•.nı sa buıııı ) bütün f' ilııın su llt ve mesa lenwti ickal in iıı sahip uldıı 

ğıındnıı ziyadl• ilan ,.r pı·opagandıı nısıtasıııa mn Iii; buhıııu yuı·; m• inamlımı.nıf·ak ~~·~·; ~lı .•whı•pL·

tliı· ki hiı·liğ.imiziıı bütün dün,,·adaki asil vr• su llıprn· e r ınıatılııuıt ıkun· e ti ilr r lı • , ·r ı ··ıııcsıııı •ıııii :'

tnklıl'l ı: mıı iyet ve si.iklııı tlünya smr fc tlı vdl'r.ı• k ı·ıı r; ınlı ve en sulhpı'ıTrı·aıı c trıllıiı· lı • n l l'ıı ;ıddrdiyo ı ·ıız . 

i.1·i hiı· t eşkililt \'Ürudc ~et iı·ildiği takıliı·dl' tekmil ı•şya nıathuatr, ci lı a ıırn asahiyPt , · ı· lınssnsi.n ·l i 
iizı•ı ·ind ı• n miitl'maıli lı ryl'l'an n• l;oı·kn ı·uşl'leı · i yerine sükfm n' it idnl mv\· cp l ı• ı ·i g-Pı:irı·lı i lı•epl; t ir . 

Efend il ı•t; 

] ~i ı · li ğ imiziıı dl'nılıd ı• l'tnıl'k i stı•tliği ııın azzn nı iş. şüphesiz ki bir lıanıkdı• lıallolıııınbilir ki.iı : iik 

biı· mesPk dı•ği l dir. .-\ıı f'ak hi ziııı mcsainıiziıı sem e ı·ı•siııi ~· akiıı biı· istikbnliıı ı:or uklaı ·ı lwlıı• nH•hnl ik
ti ta r PrlL•reğ i nc tamanıilı • rminiııı , i şte hıı inı;ın sı•bcbilPıli l' ki h c ı· pa l'l ilmrııto it:indı' sul lı \'(' 
snlhprı·vı'ı·lik i şlcrilı • suı·cti mahsusada i~ınıl c·ckc·ek n· bütüıı nıilletke ıııam·ifi uınumi.n•sinıll' tı·ı· 

lıi yı• vı· ınalfun atı ın eclPn i yı•yı' nit kısnıııııln lwy ııı·lnıil cl tesaııiit fikirkı · ini kı ıV\'!'I I ı• ıHiiı·ı·ı·ck t· l'~ekkii ! 

l c ı · , · ü c·. ııd c grtirilnı cs iııi ıwk f'a ickli bıılııy o nı z. 

8öz l p ı · inı c ııi lıayr t vrı·nı rdl' ıı l' \'ve l lıi z i g-ı• ı· ı•k talilkat \'e g'l· ı ·vk ilim ,.c clinı y!'t kı·iiL• 1ell\· iı · r<lı · ıı 

bütün lıatipl rl' <' ilıtiı·aııwtınıızr al'7. \ 'l' g·ii'İ~Iiğimiz hu yiiksdc n• ııecip i~tc dahi 'l'i.irkiy!'niıı hütliıı 

kuvveti! ' ç:a lı ~aeağrıı ı te~r it c 1nll'nı r nıü:-ıaaılı'nizi I'İ ca cdet'im denıi~tiı·. n ait'l•si c:ok gocııi::; ,·r ıılı· nı ~ii · 

mul olan ınc ,· zucla aı-kıcla~ınıızın c:ok ~ · c ı·lı• ı·iııılt· şiclddll' ıılkışlaııaıı lı c .nııı a1r nwnn ı ııı !ıcı· ııoktasrııııı 

iın hr f rı ·sat ıııı vermiş n• lıuııdaıı soıını söz alaıı l;ıl'ın c ünıles iııiıı a .nı i ııw,·zu tefl· ı 't'Üatıııı tl•k ı·ıu ·L ı

malan \'aziydiııi ihdas !'Imi~ olmak la kalmıştıı· . 'L'ül'lc hc·yeti hıı halttiyar ,·;ıziyl•ti g·ünnı•kh, <:ol; 
mü tl'lıııssis ol nı u ştu ı ·. 

,, 
" n 

F\ızıl Ahınd BPy efeııd iy i takilwıı iki hatip dalııı söz siiylı-nıi~ nı Öğ l c·dl' ll so ıı nıki f'l• lsı•dt· ;n ıı i 

<'Sas laril l' tı·lif i nı<H'kksiıw g-eı: ilmi şt i ı · . ( \· ıııiyet i Aknıın misakı bir r:ok hıısusııtta Inırbin ö niiıll' ~n: 

mek iı_:in a hki'ını yaz ve nıtıbl\·eJp ahkanıııw ademi l'iayl't. stu·dile harp eden ])py]el ll'l' lı cıkkmd a bazı c-C'zai 
hükümleı· dP ı ·p i ş l'tmiştir . Bi l alıaı·e 2H nğ;ııstos 1!:!28 tarihinde aklolunan (B riaııd- 1\ dlog- ) misakı ılıı 

ha i le ı · i gidl't'l' k harbi bil' milli poli tika ıı l l'ti olmaktan ilıı ·nÇ: l'~· ) pıni~tir. Demek ki bu ı..': i.in lwyıwl 

ıııil Pl mi.i.ııasdnıtr sulhi~·ı'yi tPınin l'ılcıı Inı iki n•sikıı sıılh h·ukukunun yl'ııi esaslal'rııı koyınu~tuı·. 

Bn yeni l'saslat· bittabi paı·li\nı e ııtolal' birliğinin bütün a l ukasım C(.'lobetıniştir n ; bu nli\k;ı tlııh a 

ziyade DcyJı•tlerin dalıili kaııunlııl'llını nıziyl'ti JıazırasıııJa n tı:n!l lü t ctoüştiı· . Filhakika Ccıniyl· .ıi 

Akva.n1 misakc harbi ııı a hdııt alıval c muıılıa>nr 1)il' müilııf'ııai m ı•şrua aleti ~i lıi kabu l ı•t ınek istt'di
ği luıldr, Comiycti ~\kvama dahi l hulıııııiıı ne l'll'tl enl e ıı bil' ı:oğuıııın J ahill kaıııııılan hıırbi h<·ı· Zl l · 

man ve her hal Ye k~ ı·da ıııüı·aeaat ed iliı· nwşnı ve Jwldı biı· ı;a rc gib.i kabul etmektedir. Hiıııı

eır;ı kyh biı· 1akmı Dedctll'ı:_j n Cenıi,Yl'li Aknıımı Ji.ihul zınııırnda kabul ct mi~ olduklan taahhütle ı · ill• 
kendi alıkann dahiliyı•le ı · i anısrııda bal'iz biı· tennkuz nı l'clrı·. Bııııa göl'e be~·ııelnıilcl pa ı·laııı c ııtolar 

birl i ğ i koııfl• ı·ansr 193-:1: senesinde ( Bn·ıı ) tk (l'l'lll'\·r e) n· aklettiği konferansta ( 't'nıi ,n• ti Ahaınıı 

dahi l bn lııııaıı Ye bu itibarl:ı, ıhıt rcıniyet misakında mi.iııdcıniı; taahhüdatr kahul ı·dcn DeY l ctlcı·iıı 

da lıili kHnuıılııı·ım da bıı mukavel e ilt• te li f l'lmrleri J ilz ını g-elcecğ•i yolunda bazı kararlar ittiha7. 
' etıııi~tiı·. 1921-l sclll'si nde ( Bı·iaııJ- J\ l'l log· ) misaktıını akti \ ' l' bu ıııisaka biı· ç:ok Devletlerin i lti 

haln il c de ınesPlc daha zi,vncle eh oınnıiyl'! kl' betnıiı:;til'. !)ünkü yuka r·ıcla da bilınümıscbe . ii.r lv
dri ğimiz hn misak CPmiyeti .\ kva ııı misakıııclaıı da ileri ~idc ı·ck harbin bir milli politi ka alL·! i 
o l amayarağrm beya n ctnı i~til' . Bu misak l'Sasat r il e D\· \·letlel' ka 1·aniııi clahil iycs•i a!'asıııcla me\·
cut t cnakuz bittabi daha aı: ık biı· hal nlm ı ~tır. l:kyıwlmil l' l pal'lilmcntolal' birliği diğ·e ı· koııfe

rıınslal'!nda ıla Ol'tada ıı •lJll t emıkuznıı t'l'fi il' c·i lıaıı sulhnıııııı bu noktada n da takvi,n~si ıiı;iıı bir 
çok nriizakt'J' l'lPrdc hulıııııını~tuı· . Bu k ısa izalıattan da aıı lıı ~ ılıı· ki berıwlnıil e l ııal'lfııııerıtolıır 

bi ı·l i ğ i ko ıı fcı·a ıı !':rnı ıı lııı lı nsııstak i ııwsa isi J)p,·lt•tlel'i ıı , sullmıı m u ha fazası :vo! u nda h ir hi !'l c ı ı i

lc aktctmi~ oldu.klnn ı mıalıedat 1·e m nka n•lil t ı H billıııssa lm gü n sulh u um u min in ı •sasları nı ko-



..._ 468-
~c n n Ccmiycti Akvanı misakı il c ( Hı-iaııJ - 1\ e!Jog) misııkıiıdaki ahkanu yı.ılı1rt. lıc· ,Y ıı c lıııild salıa
fla y ııııi hu nuıkaYClL', misak \·c· ıııua lıl'(kl cnl c bırakınayıp lı cı- Dı•v lctin kend i llafıifl fmnıııdarııı ;1 
da :okaı·ak oıı lııra o DPviP1il'ı-iıı 1l'lmalal'fııa tla ri ayl'l<' ıncı:bur ctııı cğe ve bn suretl e kıı\'vc·t 

ye kudretlerini artt ıı·nıağa nıatuftuı·. İşt(• (DHletler hnlmlm dahi liyesinin sulh hukukuını yeni 
•csıısl a ı·i l e teli f) seı-lcvhasrnclıın a ııl ıı~ı lnı ak l ılw ıı ge len mana b uduı·. Bu telif iı;in de en 
yo l görülmekte 'ti r : 

1 - 'r eşkil ut r esas iye kaınııılaeııım 1l•vs iaıı tıı d il e .Un hususta ahk5 ım malıı:ıusıı vııı~r 

~ - !eıza knııuıılanna yeni macldcleı· i l i'ın-'si, 

Bilhassa hrırlıi henüz ıııcşı·u addede ıı D I'Ylt>1le ı · teşkil lUr esasiye kanunlaı·ıııda tatl ill c ı· 

ı ı ın la o la e ak tır : 

kısa iki 

şu nvk1n.-

A ) Hüklımeneı-in t ec ııvnz'i luıı-rı mwılwi: e l c ı-i aktiııdcn ve hat•bi milli politika alPti ::ıddedcn 

lw ı- . lıaııgi lıiı- Dev lrt e ın ı tıil\'Cnet il'asııı cl n ıı u neııi . 

B) :Müıdıı fmı i 1111e~nıa •hali n' hie nıuruhedei 1111ahsnsa i le deı·piş edilm iş bir vaziy et icıl'iıı müst esıı a 

olmrık üzrı·e heyn elnıi l el vukuhnlaeıık hcı- türlü i lı t il afnt.nı vesnit i sulhi ye ilc mi lli ı;are l e ı·iııi nnı

nın k mechnriycti ( Poı·teki z teşkil~ tr cı:ıasi_,, e ]cı nunu ), 
C )Fiukukn elihc l kavrıiclinin \ 'C ald olunan mu ahede ler :ıhki'ınınuıı Devlet , şunlı;ıtı ve Pfl'at 

içi n l'iayeti ıncelıul'l kaYait olacağ·ıııı n heynın ( Almanyrı , Avust.uı·ya, lstoııya , lspaııya. Anıcı·i ka 
teşkilatı esasiyeleri ) , 

D ) l•'i.ituhatı h aı·pte f:e l'rıg;ıtf' , yahut ta lınr'lıin nıilll bir politika nlet i olımık k al ıni (' dilıı]('d i ğiııC' 

daiı· madde i lnvesi, ( Bı·eı>.ilya teşkilntı esusiyesi ), 
Husu.-atr at iyenin t eczi?esi için yeni iıhki\ıı ıı cezaiye konarnktır·. 
A) Tee:ıv i.izl haı-p nmabedesi nkcletmf'k, 
B) ·Kendi hudutları dalı il inele hnı-p pı·opııl!·aııdasııır nıeıı w tecziyr etmiş olaıı hir D<'\·letc knrşı 

y ;ııı i ınuk.-d1 ili yct şa ı·til e lı n ı·p pr·opııg-nııLlası yaprnnk, 
C ) Bi ı- ihtili\f devletin vNwi.ti sulh i:·e iJ.e hnllinc f:n lışıı·ke ıı h a lkı nnılwı· e heye tf'5\·ik E'tm<•k, 
D) Heı: tiiı·lü vns ı tn l m·l a ya lnn . uıbcı-lt·ı· , muhcıl'l'ef vesiknla r m'ı;;retmek (Ç'ekoı:do\·a kya - nı·cz il 

ya N'za kannuu layilıalan ) : 

I•; ) Kin p ı·opag-aııdnsı yapmak Yl' sul h ıııı aleyhind e lıan·k~ı. 1ta hulnııınak i.iztl'L' teşkililtı ID<ılı~nsa 

v ii <'ıılle g;L·tiı·ınek, 

Bu nlıki\ımlan ba:;;ka sayd ı ğımız l.ın lııı rckctl cre ci.iı·ct cdcıılcı-1 daha ser i suı ·c1te tcrziy(' i L:i ıı dl'Y-
1<·1l(· ı· a ı ·ııs ın dn nnıkııvcleiPr ak1i \'f')'ı ı bir 1cşk il~tı mııh~ıısa vü(nı(l c getiri lm esi fiki ı ·l eri o ı·tny;ı a1 ıl

ıwı ktaclı ı·. 

, 
, " \ \ ~. \ 

:2fi teııımuz sıı li günü salıalı celscsiJHl ı• ayni ruzııınn ed e m ulıtn sn ı · söylemek üz ı · 1.6 hat.ip konuş

ınıı:;;1ur . . \rkndaşnnız Nazım Bey (P~k i lı1tı t·~nsi:ve kanunumuzıın mill etin lıaldarııır lll' snr<,tJ c teyit 
~~aiğiııin Biiyük ::\Lillt't Me<·l if;inin lıukıık ve vnzaifiııi anlatmış ye lıa.rp ilrııır hakkm ııı hıı l\1 eı•lisl' 

\' l' ı·i lnı i ş oldı ı ğunn sii.\'l eyt'l'L'k Türk 1l'Şkil ~tı esas i)rcsini ıückliftc dahil bulunan mühim esaslaı·daıı 

lıiı · c;oğ ıımı z<1t.e n daha evvrlllcm kıbııl e1nıiş uldıığunu i şrap ryl e ıni şt iı · . Bu heya nat konfc ı-ıınstn 

:ıı l~ka uya ııdıı-ıııı ~ n • rapoı·1iiı· :\1.üs)·ü Pel lfı. İl'~ki l ntı csasiyt' kanunuımızun fnı ıı : ı zc-aya mükı-ce nı sm·e 
.ıiıı i i stC' ııı i:;;tiı-. Bu t cl'C·i.iın cy i yapma k \ 'C. g-öııdermek l azımdır. 

nıızııaııı enin bütün maddeleri bitmiş oldıığuııda ıl araya müracaat oln ııdukta hu mad le h aıkkm la 
ıln ~ tid t·ki kanıı-lar ittilıaz eelilmiştir : 

Bt·.nıL• I mi Jel pal'la men tu lar birliği 28 inci ıl\Oııfcra ns Jıarbi ıı men \'E' t·t>ez i.n ;si İ Qi ıı s ı ıl-h lı ııbı.k n
ı ıı ııı , dahili hukukun • bcynclnıil cl mua,Jı oCd cl crdc miindrt·.iç csasat il c t clifiııi •nrnir buhı ıı dltğnııa ıkaııi 

olmakta \ ' L' bıı ii;iin bazı Dc\'l etlert1l' yapıldığıı ır , bazı :dl'vletl · ı ·dc de )·apılmak üzere olduğn nn gör
ııwl;tell iı · . Kon f<·raııs ] 92-1: Ccnevn• \ ' C Ben ı karar-i le .J.m ınırsekn.in mnıh t elif snfıha l arın ı cle ı:piş ct
mi~ olıı p tPrki tl'sli lı at ıkonfenın srnm hnknkn ıl:ı:hili,rt•ni.n sıı]dı ihulmkıı csaslm-i le telifinin t •tki
h •lw:;; J ann)ıi;i oldıığll\lll lla kl' mali mem nuniyetle görmt>ktedir. ~ 
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I 

J:u jjjiJ;ıı·J:ı nı i JJ) gTUpJ;ıJ";J IIIPilSll)) oJdul\Jnn pat·l;tlli C' IIiOJ ;ır;ı :'ttid r ki l;ılliJ pı·oj (• Jrı · ini ili "Z(' IIll('

it-riııi ıeldif ryl e ı-: 

.\ ) 't:eşkilfıtı rsasiye kaıınıılıınnn ve hunlııl'dnn lıil!ı;ıss;ı haı-lıi ııı rşm acld ech• ııl e riıı : 

1 - 'J'eeııvüzl hııı·p ınwıhedelcı-iniıı ve lıaı·hi politikıı ;ılrli ittih;ız ed e ıı lw r lı;ıııg· i lıiı· l>ı• vl r i c, 

hrr· nt' ş <' kildr tılun;a olsnıı ; mııavı:ıneti trıııiıı ed ecek lıiı· ıııılaı;;nıanın mt• ııi , 

2- Müclafıı;ıi nı eşnıa h:ıli nya lıiı- ınnah ed c il e clL' ı·piş edileıı Y ııziyc' ti m ııhsus ı ı ıııiistı>sıı n olııı :ık 

üzrı ·c hrı- neYi ilıtiliıf:ıtı:ı halli i ı:in ynlıırz ınrıslihnıı e HS:1ikıı ııılinlea ııt ııı e elıuri,v e ! i : 

. Hakkında nınnddı nınhsus:ı dPt't:i , 
B) - l - Yuk:mda nıezklıl' ;ılıkilınr ihli\1 Pd e ııl e ı·i , 

2 - <h•ı·rık ~· nzr ·ile, gerek siizle ,·rycı hrr •hangi bir ım-:;iı· Y;ısıtasil c Dr\'Jrfi h:ıı•hc t v~, · i k rı1 rn lı· l'i 

\·c•ya ·lıtu kastl•.ıı yalnn ·halıcı · kı· \' ı' s ıı ·ht c \'l'sila lar ·dağıtnı aık \' t' ,Yıı ·hileli ınaıı P \Tahır yııpnıak sıırr·1 i il' lwr 
ndınilc·l ınliıı :ıschatr ilıl iil vı·.vıı nıvnılı•htlvı· aras!ıııhıki g<·ı·g-iııliği tı•zyit vdvnl 'l ·ı· U·rz iy ı• i ı:i ıı c·ı·z :ı k.ıııı! ıı 

Lıı·rıııı a h k<inıı nı<ılısusıı vıızı. 

II 

Koııfer:ıns g-rnplanıı ııa zaı·r dik~\atiııi :\liis.Yii Pı·ll[ıııııı ı ·apon1ıı;.ı nwı·hııt lııılıınaıı nıvfiıılı·l'll' ka
rtllll ın ,,· ilwlaı·ı iizeriıw <·PllH·d<'ı·. 

III 

Bundan -başka lwnfel'aııs: 

A ) Yııkanclıı nı ezkuı· ,.c haı·bi nıüşrnik n ; r~lıas faı·;rfıııdaıı irtik üp rılııııan rı• ı·a i nıiıı t· l• c· ziyC'ı-: i 

iı; i n hrr lkvll't iıı dahi li ka ıı uıı l:ınıw nı cvaddr ma lı s usa vazr, 
B ) Bu g~ IJi alıkılının DL•vl r tl er ımısındııki iştirakin tt-ıniıı \'C t\'y i ıli it; in eilıa ıışiiın ııl lı i r ı;;ı • k ilık· 

ı1 e tcczi.n:si z ıınııınd;.ı (\•nıi,,· c ti Aknumn bir ınııkaY l' l l' akl ini Jıüsııü sul'l·tl l' teliikJ,j l'tııws i tı• ııı v ıı 

ııisin:i izhar eyler. 
Bunu müteakip katihinmunıl ~H ineiden 39 uıırıı koııfcnınsa. kadat konseyll e ~alrşnc · a k :ı z ıı ıı ııı 

jsiıııle'ı·ini okumuştur. 

Bcl~ikalr l'l{i.isyü -T.JMoııtL•n irnıl JwnıitPdl'ki \ ' ;ızi l'ı·~ iııi ikmal etmiş oluuğundan nı zıınııı;ınJı· 
lllltC'ihinN' Ye konsr~'d c ,·eril en karııra biııac• n . \nwrikalr ::\lüs.,·ii ::\'[oııtako ,, · ıı ] )'l ı nız i l'l'y t' ıı:ııım· t 

j.!;Öst cl'miş \ ' 1' ittiakla knbııl olııııclııkfnn soııı·a ı·ı•is f;ınıl'rııdaıı Müsyii ı\lnııtakoıııııı ~alı sl ııwz<t 

:va sım ·ve .Am erika a.vaıımdııl\i nıiilıiııı lll l' \ ' kiiııi .izah .\ · olııııdn siiz sii ,, · lı • ıı e ı · c • k lllll \'<1 l'f"ı.ıkiy ı· t 1 l'll1 l' ll -

ni oJ ımın tL5 t nı·. 

Hulasa 

llt•is koııfeı·aııstıı kalıııl ediil'ıı kaı·aı·lıın hir dda dalııı sa~· ;ıı · ak lıııııluı·ııı lıı · ı· paı·lünı t: nl ıH l : ı 

Ye lırr Hükfim ct ııezdinı1ı• lHtlıikı yulıım1ıl milli grll pl;ıı ·ın < : nlı~?m· :ıld ııı·lııuı !;)ÜpiH·siz olılrı ğ ı1ıı ıı \ ' ı • 

hillı;ıssa afyon ıncsclPsiıııiıı ı~ı:~3 İL' llllllllZUIIllll ı a ii ııtıii g iiıı ii ıı e •],;ıda ı· tasdik l'l t i ri l uıı p>;i ııd r k i Z<ll"ll 

l"('(İ t ekrııı· vı' Akvam }]prJisi ınisakmuı ,.,. K cllog misakıımı lı <' ımıhı:ıık o lın;ısı ic: iıı bir tvkn nü p 
c: ıır·c •si bulıınnıa srııdak• i fııiık l c·l'i izıılı ve J928 nııııııııi nıisnkrmıı ve ınııli f l' ıı Y iiıı lı u l ; kııH1;ıki ı~ı:30 

C'en('Vr ınıisnıkımn Hiiküoııc>tleı · ta.nıfıııdaıı tasclikı ic;in ıuilll g; l'llplaı·ın ı:nlışnı:ısı liizıınınııd ıııı hnlı 

scttikten sonra ikinci t t> ı·ki 1vslilıal lwınisyoıırınıııı lıil'iıır·isimkıı dalııı mesut ııdiel'll'l' nrıııl'sı ıı:ııı 

mi lll ~nıpları.ı düşrn Y<l z ifı · ~ · i lıııtrı·l;ıt nıı~fıı < 

\ :ızi yeti iktr>;a.cliye üzc ı·iııdt'n reis , c erryaıı N1<'ıt 'llltiııa.kıışattn ılıimny e u>;uli.iııiiıı lı ütiiıı !l' lıli 

kelerinin sny1lıını.ş oJ.ıluğu ve ,·nziyrfi keııdisiıır h;ı y ;ıt \' r ,<; nlılıat g- c• tir ı> c · l'k fc• da v iyi rrıkll'li P ıı lıir 

lıa st:ı şe klinele tasvir Pt.nıiştir. 

l ö89 tarihindeki tcş< ·kkü liiıı d e ıı hıı ı· i p ;ırlıl.ııH·ııtul ı ıı· lıirliğiııiıı ge<:inliğ· i s iyıısi knıL' \' v üı; lı·t i i z ;ılı 
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ve istihsal etınrk i~lcııen JlC'ticrlcrc göre eld e rdilcn pek az olduğunu fakat elde ed il eni muhafaza 
ederek daha ziyades ini almak iı,;iıı çalışmak li.i znmıınu beyan ·etmiştir. 

Bundan sonra rcis birlik ilc ~:ok s ıkı temas YC müııasebcti olan Ccmiycti Akvama bundan do
ln.n teşekkür etmiş, :Müsyü Hendersona teşekkür etmi~. Katibumnmi l\lüsyü Lilnfcnin konfe
nmsı tertipteki fe vb li\ de meswisini şükı·anhı yndedenık onu av i ni Mösyü Bunsyeni n ve K.onfern nı,; 
1'cı·rünıan, kiltip Yl' stcııoğraflarrna alenen teşekkür etmiştir. 

Ispanya YC Fransa heyeti murahhasalanndan birer zal ta reisin konferans içtimaat YC ıncsnis.ini 

r.d ndn·ki yük~ck zı\kil ve knlıiliyet. indeıı mı~i koııf~l·ans nam ma ı ·cise be~· aııı teşekkür rf mişlı·rdir. 
Sıı:ı1 1 ~ fe konfpr·ans mC'saüıine nihayet nı·ilıııiştir. 

Bu r·efmı'i vııziyetieı'den başka 22 tPmınuı günü Entenıasyon;ıl kulüp sa l onıınc1a Mü:-;;1 · iı HPnıkı·. 

sonıın ı·iyaset E-tt i ği ve :ıvrac ~ırlı l\ont Apuııyiııiıı birliğin tıırihç:esi hakkında hita'lıe verdiğ·i ·lıil' öğ l e 

ziyafetinde 300 elen fazla kadın eı·kek bulunmuş Ye ayni o;ünün akşnmr ıbiı· uvare v<>ri lnıi.ş \ ' C ;!() 

te ın muz gi.i.ııü i iğleyi ll bir knpaıını a ıiynfeti teı·t ip olunmuştur. Bunda ll ıbaışka Umumi k~ tip ııı ua vi
ni Miisyü Boissier Villfismda ve .Mrsll' heyeti IJ1ll ı·nhha sasr tarafındım /birer suvııı·e tNtip ohınınuş 

·ve Fransız ılıeyeti mural11ha. ası tarafındmı dn ıbiitün heyeti nınr·nhha alnr· reisierinin hazır ibulııııdı ı 

ğn bir akşam yemeği verilmiştir. 

Bütün huıılae çok samimi ve müteknhil d<'ı·iıı hürmetler yaratını bit· hava i~inde g-<'(;miş vr "27 ıli

yaı·dan g·elen 150 kişi bir birilc teatii hissiyata frr·snt hulmuştur·. Poloııyalılarrn 'ri.irklüğe karşr g-üs
tenliği minnettarane hissiyat ve hiiı'meti kayeli bir vnzife telil.kki edeeiz. 

Konfernns toplanmalan çok s:ıminı] olmuş. İdarei kelamda hürmetkal' lisan kullnııtlımş vC' lwr 
lıatip söz sn·nsı kendisine g·eldik~e arkada·şlan derinedep ve terbiye ta \· mlaı>ile selıJmlnmıştıı·. 1\a'tl 

olnı·ak h fıs ıl ettiğimiz kanaat her hatibiıı · iEndecle çok saminıl' ve milletler arasmda hakiki dostluk 
o·üsteı·nıelde hepsinin müttefik o l duğu merkezindedil·. Bilhassa beşeriyeti saa ]et ve refah içinde gii ı · 

n ı ek cüml enin emel i, •her milleti layik olduğu m ev kide görmek l<an::ın'ti Ye mil·letleı· arnsındn i h tilu
fa tın 'l.ıi e aıt evvel ha lledil m esi kay. ı.ı;ısı her I isa nda ayni ku vv et ve şiddet 1 e teln·ae edilmişti 1'. 

Bütün vaziyetlerden İstifadeyi vazife telak],j eden heyetimiz her şeye 'karşı ılıassas ohnu~ v<' az:ı 

nı] gayl'eti sar-fetm i ştir. !lk defa olarak bulunduğu bie muhitte asil milletimizin necip duyg-ubı·mı 
telkine çalışmış ve üzerine dikkat naıarlımııı celbetmiştir . 

Bu g- ihi ir:~tinıalann bilha. sa bizim memleket için manevi fa icleleri <:ok hii.yük olduğu hir clc-P:ı dah:ı 
tezalıüı· cf nıiştiı·. Velcv lıir kac: gün içindl' olsun sar-fedilerek sözlerin , göstc ı·ilecck tavurlann nın

alrsrf en miiııc\·vcı· tclakki edi len rcı ı eb il cr arasında bile ııc kadar tes ir yapaeuk - .mahiy!'tte oldıı ğ· ıınıı 
hiı· ckfa dnlın giir-dük. İlk iştirakc ı·ağmcn beyııclmilPJ tcmayüla.trn şah si ınuam rl elerl c ne gibi ınf'rra
lara sPvked il c!"cğ·in i g-ördük VL' an ladık. Birliğin ilk teşekkülünden beri lıcı· sene ınes·aisiııc iştirak 

rıkn ihti~·nr parlüınento(·ulann ,birbirine ı·astgf'l iıwr nasıl dostane kııcaklaştıklarmr \ ' e bıı lıislerı1eıı 

nasıl Ye n e dcrerelerde isf·ifad e ettik l e ı · iııi giiı·mcııin verdiği dursi intibah büyüktür. Bıı vaziyctlt•ı·iıı 

aziı memlt•ketimiz hesabına nasıl istismar C'dil ebilcccğini aıı l anırş olmak bu işleı·e iştirakin venliu·i snn
dct i arttırmıştır. 

Heyetimiz kendisine tc vd i ed ilen vazifcn i ıı i fasında ve söz arasında gözlı,riıı i şark n d i kc rP k ınl'

!'nfrleri n~rıran dağlarm üzerinden aziz reisiııin kalplcı·i titreten ııazaı·Janıu daima görmüş, bu ilham 

ka?nağrıun kınlrrnılanndan hnraı·et , cesaret alınış ve mı illi duygusunu, uııilll g-urnnınu etnıfıı~a Jel
kin i ~;in en kuvvetli ifa.deleri 1hnlımnş ve sa ı·fetm iştiı·. 

Bizi:! bu saadet i veren le re tcşckkül· borcuını yapaı·a,k sözü m üze ni lı ayet veririz. 

.. ...... .. 



1 - Fırkalar 

··~ 

\'iinılıuriyel U:ı l k Frrkrısrııııı :ı ı :ı mikta n 209 n haliğ· olııııı~t\11'. Miit r lwki se ki z JJH'hu s nıiist;ıkil 

olnı·;ık ı:, ;ı lı şınalüaclırlııı·. 

1 - Cümhuriyet Halk Fırkası 

A - Uın·ıwı i id11re hcurti 

- A,vclın ıı ı ebusu Dr. Reşi t Uıı l ip ney lVlııal'if vc ldletiııe tayin o l uıın ı ıısıı ı n llle liili 2 1 - IX - 19:32 de 
istifa r tıniş ve yerilll• D endi nıebusn Necip Ali Bey geı;nıi~t ir . 

- Küt. ı ı lıy;ı ıuebnsu l\ l u lı lis Bey ZirnaL \'f>J, fı l etiıw tııy i: ı cclildiğ·i i ı; i ı t 30 - XH - 1931 de istifa (• L

nı i şt i r . 

b - Grup i dlll'l' heyc/i 

B iri u('i iı;tiıııada !i rup id ;ı r c lıc yc ti aşıığ r d :ıki wtlnde r ı ıııi i rckkepti : 

1\ fyoo ıı Ka ra lı i sn r. Mclnıs ıı i\ ı i B. Heis vekili 
Tekiı·dağ » Cem il » » » 

Adana » .\ rukoğ· ln D anı ar » 
Antalya » H ası h » 
Balıkesir » Mi Şuuı·i » 
E r·zurum » Aziz » 

Ga.zi Antep » Krlrı_: Ali » 

Qiı·esuıı » ihsnn Pş . 

İstaıı:bul )) . \l i Rana B . 
Sanısun » Eııı i n » 
Sıvas » Has im » 

--... ·-----



2 " Müstaldller 

... ~ 
FedGılfıılt • i ·t imnd ; ı ınüst nkil kal ·a ıı J 1 zn tt eıı: 

Aksn r;ı y ıııehtısıı Hıza Nisari B. 
Balıkesir » Bm· et' » 

Bm'sa » Rüştii » 

( ' ünıhuri ,, · l't Halk J •' rı · k;ısrıııı i11ti s :ıv chııl'kle . nıli staki ll r ı· ;ış;ı ğ- ıd :ı ki ?:\ za ttl'ıı ilı ;ı r et luılııııştır: 

lım ir ıHebusu Halil B. 
hıııil' » Ki tnp<.;ı Hüsnü » 
Kastuınu ıın » Dı ·. Sn at » 
J\ayS('l'i » ;\lım (' t Tt•dik » 
Kı.ıys c ri » < .' oşkuıı Osııı;ııı )) 

Koeal' li » Swn )) 

Koıı ya )) H~ı .vtlar )) 

Niğde )) Galip )) 

,. 



J - ~ütçe 
1 ---

l\fc lisi Alinin hiit<:esi le B. M. M. nıü:=;talırlcııılrriııin i~iın ve alnınkta oldukları ınnlı:ı . snsat ı <•ii:

tercn cetveller a~ıığıya konulıuu~tur: 

ı - Bütçe 

A - 1931 · b iitçcsi 

O e~cn y ıllıkta, fe vkal ade iı,:timad:ı tadil:lt;ı nğ"nııuadığ· ı hildicilen .l!J3l lıüt~_;csi hiriıwi i ç:t.i ııt a dH 

atitleki değişikliklere maruz kalınıştır : 

- Birli.[ci faslm ikinci (iLza tııh s isııtr ) ıuaddesiıı e 1945 ile 189 öOO lira zarn.uıcdilıııiştir. 
-İkinci faslm birinci (aza harcınıhı madd esinde 1945 ile 36 JOO, 1946 ile 4 000 \ ' 1:' 1974 ile !'i fi(l 

:ira tenzil edi !miştir. 
- Altnıcı (mefruşat ) fa.slmıı 1934 ile 85 000 li m ilave olunmu~tur . 

ek iziıı ci fnslın biriıwi (mütefe rrika Ye !!ııyı·imr.l lnı r.ıı ) maddesine J946 ilc 1 000 ve 1!)74 il e 50U 
lira eklenmiştir. 

- Keza ayni faslın ii ı,: ihı cü (M eel is b :ı h<_:esi da i nı ! nı a~r:ıfı ve nıuYa k k :ı t amı·h· ücret i) ııırı llllesi ıı e 

1946 ile 500 lira ~:aınnıedi lnıi ştir·. 

- Onn ıı cn faslın dördüncü ( mahkeııı e mıısrafı ) maddesinden J974 il c 500 liı·a . iııdil'ilıııiştir. 

- Oıı dönlüıı c ü ( matluı:ı i~l<'tme m:ısnıfr ) f:ıslrna Hl74 il e 1 500 lira zn ınrıı edilnıiştir . 

- On b~şin ci (kütüphan e nı asrafı ) f:ıslııı:ı 1946 ilc 2 000 1 i ra i lhe oluıııı ı uştlll'. 

- On altıncı ( Re~rı1elnıil e l p:ırlilnwııtol<ır itti-h :ı drn :ı. i şt irak hi sesi ) faslnıdan ]974 ilt· 1 000 lira 
lcnv. il edilmiştir. 

· - On yedinci (inş:ıat ve t:ııııinıt. ) frıslıııa 1934 il e 240 000 lira ilave olunımıştm. 
- On sekir.iııci ( tes isıü \'l' tl e ıtıirbaş ) fa.slrııa 1914 li e 60 lira zamınedilıniştk 
- On dokuzuncu faslm biı·in e i (tedavi Ye yol m:ısrafı ) madd esin e 1946 ll e 500 lira Jııha vc ı · il-

mişt.ir. 

Yani ,bi.it\;etlen 42 160 lil'a teııt:il edilmiş ve 520 660 liı·a cla zamnıetlilerek umuınl ycklııı 2 !JOJ 967 
~· e lıııliğ olmuştur. 

B- 193.'J biilçesi 

' 
:1!.1:32 hlit.ı~ esi aynen a:;;nğı,va dt•rcoltııılllnş n< ıııuhteli.f kanunJıırla. yapılım t.ac1i lat ta not. Jı:ıliııd e 

göstL' I'i buişt.İ l'. 
Netice itibal'ilc bütı;cdl'ıı 22 862 liı·ıı iııLlirilıııiı:; ve 5(} H62 lira ilave edi ler ek uın.ıııııl y ·h'uı 

2 45J 885 liı-ay a baliğ olınru;ıtur. 
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F . M. 'Mulıa ·sasa.tm nevi 

Birinci kısıuı- Ciizlerdc miişfere lc ımılw:ssasat 

Birinci ba.p- 'l'alısisııt , hnrcıra.h 

ı Tahsisat 
1 Riyasd tahsisatı 

. ~ A·za talısisatr [1] 
3 Divanı riyasct azeısı tazminatı ['l'edi.Yc 17!ı7 ınımatalı kamm muci

bincc yaprlJr] [2] 
4 ::\luvakkat tazmi ıı <J · t (toptan verilir) [3J 
5 lVIur-ııkrp i.icreti huzuru 

Fasxl yekunu 

2 Harcırab 

3 
4 

5 

6 
7 

Aza harcm:ılu [4] 
2 Be.nıelmild pıırlfı.m entolar ittihadi Ye tic·ııret koııgwlerine iştirak 

cdceok ımı nılı.lıııslaır· JıareınıJır [Yevmiye mik.t.nn 4 ingiliz lirasını te
cavüz edemez] [5] 

1 
2 

3 

Fasıl yekUnu 

Hiriııci hııp yl'kfınu 

İkinci bap - l\fanş , üerrt , talısisat 

Memurlar maaşı 
Miistahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Mefruşat 16] 
Levazım 

Teıwir 

'l'cshiıı 

Kırtasiye 

lkiıı ·i hnp yckünu 

Üçündi hap - :.\[as<ırif 

'· 

Fasıl yekunu 

8 Masarifi muhtelife 
M:ütcfenikn ve riy;ıssti ıı teıısihi ne g·ö ı ·p sa r-f edi 1 ce ek gayrimelhuza 

[ 1 j - :2084. ilc 4:J:)(), 2127 ü e 4200 v e 2230 ile 350 l.im zıınım edilm. iştiı·. 

[ 2 j - 2192 ı"le 600 lircı Z(ıınm cdilıniştir. 

{ 3} - 208.J. ilc 3000,2127 ile 300 ı· e 2 192 ilc 500 lira ila've olıınınn,~tııı-. 

[ .J J - 2230 ile 1000 linı t enzil cdilnıiştiı: . 
{!i}- 2 1:27 ile 62'16 'l' C 2 150 ile 2000 liı-a ztmımulıı1wıııştuı·. 

{ 6"} 20 4 il e 20000, 2127 ile 5500 ve 2192 ile 3500 linı za.ımnolıımmı.ştıır . 

Lira 

8 400 
ı 327 200 

18 000 
379 200 

1800 

- ı 734 600 

91 495 

3 000 

94 495 

1 82~J 095 

ıo9 236 
76 412 
ı9 992 

205 640 

52 500 

6 000 
10 000 
ı 500 

ı7 500 

16 000 
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F. M. Muhassasatrn nevi 

2 Ziyafet ve ınerasim maseafr 
3 Meclis bathçesi daim1 masrafı ve muvakkat arnele ikreti 

13 

Riyaset otomobili masrafı 
ı '!'amir 
2 İşletme [ı] 

ttcretli muhabere ve mükaleme masrafı 

Fasıl yekunu 

Fasıl yekunu 

Fasıl ye_kiinu 

Üı.;ün cü bap y(}ktıtıu 

Birinci lersını yokfınu 

l!.:inci kısım - Cüze mahsıts m ·ıtJırı., a.çat 

Birinci hap - :Milsıwifi daim e 

Matbaa işletme masrafı [5] 
Kütüphane masrafı 

14 
15 
16 Beynelınilel parlamentolar ittiha-dına iştirak hissesi [6] 

Biı·iıı c i hap yok unu 

tkinci hap - Ması1r·ifi muva ldm te 

17 !nşaat ve tamirat [7] 

{1 1 - 2 127 ile 500 lira zanımedilınişt·ir·. 

{ 2 1 - 2192 ü e .586 lim tenzil edilmiştiı·. 
[ 31 - 2084 ile 3550 lira zammedilmişti1·. 
[ 41 - 2192 ile 586 lira zamrnedilmiştir. 

[ 51 - 2127 ile :JOO ve 2230 ile 650 lira zammedilm-i~ fir . 
[ 6 j - 2127 ile 1276 lira tenzil edilmişti·r. 
[ 7 j - 2084 ile 20000 lim tenzil edilmişti!', 

lıira 

2 500 
2 500 

21 000 

ı 500 
4 500 

6 000 

2 000 
3 soo 
2 200 

8 000 

250 
3 000 

3 250 

500 

ıo9 250 

2 ı43 985 

2 500 
4 000 
2 500 

9 000 

250 000 

-· 



(i'. ıvr. 

1.8 Tesisat ve demirba~ [8] 

476 -

1\ [ulı a.ssas<ıtrıı ııC'vi 

lkiııri hap yokfuıu 

1 ki ıı ri Jo sım yekfuuı 

·v çiincii Jc.ıswı - J11 iitPj'rn ·ik masm-if 

l!J 788 numaralı kanunım tatbila masrafı 
Tcda vi ve yol unasrıı.fr 

20 Geçen sene düyunu 

Üc:iiıı fl ii k1srm yckfınu 

Umumi yekfın · 

f B J - 21:27 il e 300 li ra zammcrlilmi~i'iı·. 

Iıha 

2 000' 

252 000 

261 000 

1 000 
11 000 

]3 000 

2 417 985 

. . 



2- Memurlar 

Yüksek Mecliste ı 04 memuru vardır ve bunların maaşları Ayda 1 O 7 6 9 ve senede ı 2 9 2 2 8 lira tutar 

Esas Barem muvakkat 
Derecesi Memuriyetİn nevi İsimler Adet m aaşı m aaşı tazrninat Yekfın İ tası 

--- --- ------ - ---

3 lültibiumml Veysel Adil Silahşor B. 1 100 -WO 400 297,24 

Bütçe encümeni 

5 . Başkatip Nuri Arif B. ] 80 256 30 286 220,1 o. 

7 J\\uavin 1 Hanıdi Karaali ') ı 2 55 16 5 22 187 i-1-6,75 
' Sıtkı Haydar )) ı 

ll .i\ \emur Zeka i Ceerrah oğlu ·ıı ] 30 84 1 5 99 81,-Eı 

Kanunlar kalemi 

6 ı'\ hidür ı\\uzaffer i\lüstecabi .)) 1 70 2 10 22 23.2 179,0CJ 

7 Muavin Refet Sakızlı o 1 55 16 5 22 187 145,7 5 

· 1 fuat Davut l) ı 10 Mümeyyiz l Fehmi Ahmet r 
2 35 98 ıs 113 9 2,20 

) ) 

f Ali Fuat 'll 

ı 1 1 J<ısıın amiri l Cemal yalçın )) 3 30 84 15 99 81,-Ei . 

fuat Postac ı ~ 
l) ı 



Esas Bar em Muvakkat 
Derecesi . Memuriyetİn nevi isimler Adet maaş ı m aaşı tazminat Yekfm - i tası 

- - ~ -- . - - -

ı Atıf Hakkı B. 
Harndi Kuruçayırtı '' 

13 Ka tip l M em et Ali K urşunluoğlu [ı ] • ı- 5 22 66 15 81 67,64 
Süreyya Isınet » 

Şevket ihrahim » 

Hasan Vamkhasan , ı 
14 KA tip ·! Hidayet Yılmaz (2] 3 20 60 l5 75 65,54 

» ( 

15 Ka tip 
( Baha Hocaoğlu J) l 

2 17,5 56 15 71 62,12 
1 Refik Müstecabi o f 

Zabıt kalemi 
.ı::. 

6 Müdür Zeki Hocaoğlu p 1 70 
-.J 

2ıo 22 232 ı 79,09 oo-

7 Muavin Cevat Aziz • -~ ı 55 165 22 187 I 45,75 

Mürney iz 1 Ekrem Hacımemet .v ı . 1 o 
' Halil Dilsizoğlu [3] 

' 
2 35 98 ı 5 113 92,20 

.ll 

Arif Hikmet .ll 

Burhan fethullah ll 

Çetin Karahasan l) 

11 Memur 1 Remzi Ayaşlı 
1 8 30 84 ] 5 99 81,45 1 Remzi Mevlut 1 

Salih Orhan :o 

Şakir Doğan [4] ,') 

Vecih Ervasi 
f 1} Ztki Hazinedar Bey istifa etmekle yuine terfi etmi~tir. 
/2/ Bir münhal vardtr. 
/3/ Felımi Hükkiim Bey vefat etmekle yerine terfi etmiştir. 
/4/ Miinhale terfi etmiştir. 



Esas Bar em Muvakkat 
Derecesi Memuriyetin nevi i sm leri Adet maaş ı maaş ı tazminat Vektın İtası 

Ata Mustafa B. 
Avni Hadhüseyin )/ 

Fihet Refik [ 1] 
Kamuran Niyazi )j 

Kazım Dedeoğlu [ 11 )/ 

12 Memur 1 Mustafa Tavancı [I j )) 1 12 2 5 75 15. QO 74.25 
' Naim Ömer ) l t 

Kecdet sünnetci 
Necmi Ali » 

Nuri tellal )) 

Rüştü Mahmut J) 

Süleyman Tennur :ıı 

Evı-ak kalemi A ......, 

7 Müdür Tedik Yakup ) o ı 55 
<O 

165 22 187 145,75 

9 Muavin Fehrni Küçkali lı ı 40 108 15 123 99 

, l\\emet Kalecikli lı 

14 Kfüip 2 20 60 ıs 75 65,54 • Nihat Turşucu Jl 

15 Ka tip Sabahattin Karasait ll ı 17,5 56 15 71 62,12 

14 Tevzi memuru Salahattin Hüsnü }/ ı 20 60 15 75 65,54 

Matbaa 

7 Müdür ve ayniyat mu-
: Mazhar Safder B. 

hasibi mutemedi ı 55 165 22 187 145,75 

1 ı Sermusahhih Muhlis Yeniçeri » ı 30 84 15 99 81,45 

/1/ Miinlıalltre yeniden almtmşlardır. 



r:~as Bar em Mm·akkc.t 
Derecesi f1lemuriyetin ııevi isimler Adet maaş ı ın aaşı taznıiııat V ekim it ası . 

Em·er Abdülceii! R. ı 
I 3 f\lusahlıilı ~ t-lüsnii ı\lalıınut lı i ' 2~ 6(i ı 5 s ı 67,64 

Raşit Badeııı!i )1 ı 
Cahit rlacıbekir ,, 

1 14 1\\usahhilı ınua\'İni ! ı ı J 3 ~o oc ı~ 75 65.5t~ 

H. ı 
') 

Rukıy~ l(ocaıı o'la 

13 Ambar memuru ~anap Akit R. 1 22 6fJ 15 sı 67,6 ... 

. • 
Muhasebe kalemi . 

• 
() 1\\üdür f..\azlum ibrahinıust ıı. B. ı 10 210 ")'") ?'''1 -.J- 179,0 

7 Müdür ımıadni fazı! !'\akip ' ı 55 165 ~2 187 ı 45,75 
... 

1 
....-

, Ce ma~ t-Iacmı ustafa [2] jj 00 
1 ı ı\\ünıeyyi1 1 Rauf Ali 1 

~ ') (! -84 15 99 81,45 ~ 
)1 

1 ı Tetkik memuru · Cemil ishaki [3] )1 1 :w s~ 15 99 sı ,.ıs 

11 l' at ip Tahsin [4] ll 1 22 66 15 81 67,6.! 

çı Muteınet Ahmet Kaplan » ı 40 lOS ı :ı 121 QO 

' 

Daire müdürlüğii 

6 l\\üdiir ve ayııiyat ınuhasihi Cemi! Şekip B. 1 70 2IÖ 22 232 ı 79109 

13 Katip isınail tiakkı Alilü.1Ç ~, I ~2 66 15 81 60,64 
~ 

14 Ambar memuru fayik Aliyazıcı il ı '2('; 60 ı 5 15 65,5..! 

/1/ Ra miz Ahdürrahim Be,rin eli işfe11 çektirif miştir. 
/2/ lstzta eden M uzaffer ffamamcı Beyin yer;,u· ferfilı d miştir. 
/3] Miinhale terfi etmiştir. 
[4/ Miinhale yeni altnllllŞitr, 



Derecesi J\\emuriyetin nevi isi ın ler Adet 

Kütüphane 

7 ~\üdür ,.e a.yniyat ınuhasibi 

nıııtemedi 
J l\'ebil Emirbulıari B. ı 

() Müdür ınua\· ini Saiııı Tayy,tr )j ı 

14 Kat ir Şefik ı\\azlıa r ,>J ı 

Posta ve telg-raf 

10 Müdür Hasan Ali B. 1 

12 Memur Sabih Çelebi ~~ 1 

Bilal Celil 

: ı Hüseyin l\'aci Pamuk [ı] 

14 1\\eınur ~ 1\\ustafa Sarımenıet ll ' 5 
Refik Dombaybelli ll 

Tahsin İ brahim )j 

İnziba.t- memurlan 

l 3 Birinci sınıf taharri memuru Zeynelabidiıı i zzet B. l 

14 İk i nci sını f tahatTİ memuru Harndi Mustafa :t ı 

i kinci komiser 1 Hüseyin Yusuf j) l 14 
Şevket Hasan » J 

2 

/1/ 3 üncü smıf hademelikten nıiinhale tayin edilmiştir. 

Esas 
maaş ı 

55 

40 

20 

35 

15 

20 

2~ 

20 

20 

Bareın Muvakkat 
maaşı tazminat Vekfın 

165 22 187 

108 15 ı23 

60 15 75 

98 15 113 

75 15 90 

60 ı5 75 

66 ı 5 sı 

6 0 ı 5 75 

60 15 75 

ltası 

145,75 

99 

65,5-i 

92,20 
~ 

74,25 co 

()5,54 

67,6-t 

65,5-l 

65,.54 



Esas Baı·em ı\\uvakkat 

Derecesi Memuriyetİn nevi isim ler Adet maaş ı m aaşı tazıninat Ye klın i tası 

15 Üçün sınıf taharri memuru Ali Cudi 1\\eınet B. ı ı 7,5 56 ı 5 71 62.12 

Abdürrahmaıı Mustafa Ef. 
AhmetHarndi Kasım )1 

Akif Hüseyin 
Ahmet 1\liyazi ~\ustafa )1 

Ali Riza Ahmet . )) 

fazlı Halil 
1 

Hasan Tahsin Yusuf )> 

ı Haydar Şevki )) 

1 
Hüseyin Hasan ll 

16 Polis memuru ı ıs 16 52 15 67 58,72 
Memet Sadık Salih : ı Mustafa İbrahim 
N azmi I i asan ll 

Ömer Uıtfi \'usuf 

ı Rifat Abdülkadir 
~ 

)) 00 

Rifat Salahattin 
N ,, 

Rüstem İbrahim 
Tevfik Harndi }t 

Yahya Necati Mustafa » 1 



3 - Müstahdemier 

.... 
Viiksek Mecliste 77 müsüıhdern vardır. Bunlara ayda 6 367 ve senede 76 404 lira ücret verilir. 

Vazifenin nevi 

Baş daktilo 

Daktilo 

Kiitüpane müstahzırı 

Ser hadenıe 

Serhademe ınuavini 

ı inci sınıf haderne [ 1] 

2 inci sınıf haderne 

isimler 

Behice Sabit 

firdevs Arif 
Makbule Ali 
Medih Yusuf 
Yakup Baki 

Memet Abdullah 

Selimşahoğlu Ali Çavuş 
Abbas Hilmi Çiçek 

r 
Ali Baba 

. Ali Çavuş 

l Dtırınuş Şaban 

Ahmet Nuri 
Rekir Çavuş 
Celal 
Cenıal 

Dadaylı Memet 
Divri kli Abbas 
Divri1di Mahmut 
Halil 
H. Tahsin 
inebululu Süleyman 
istanbullu Nuri 
i zzet 
ligazlı Nuri 
Kamil 
Kadri 
M. Ali Çavuş 
M. Rıza 

Na ci 
Necip 
Recep 
Sadık 

Şakir 

Şevket Çavuş 

Tahir Ça vuş 
Yahya 
Yaşar 

Saadet 

H. 

Ef. 
ll 

» ı 
!! 1 

: ı 
: 1 
)) 

» 

)) 

ll 

)) 

1l 

)} 

» 

» 
)) 

» 

) ) 

)) 

li. 

Adet Ücret 

3 

2 

5 

sn 

70 

60 
70 

60 

26 [2) 50 

/1/ Bir fazlalık, 60 lıktaki miinhale, tasarruf fikri ile, terfi yapılmamasmdandır. 

it ası 

64,1 o 

56,43 

51,18 

56,43 

52,58 

51118 

42,65 



Vazifenin nevi 

3 üncü s ııııf haderne 

4 ürıcii sınıf lıademe 

Şoför 

Şoför 

Mütelıassıs hoılıçivan 

Ralıçıvan 

Balıçı van 

Daimi anıele 

Telefon memuru 

Kalori fe re i 

Kaloriferci 
Elektrik ıııütelı ass ı s ı 

Tamirat ılıemtını 

Marangoz 
Doktor 

f Abdiilkadır 
Arif 
ı-Iüseyin Avni 
Ibrahiııı 

484 -

İsimler 

llgaz li Menıet 

Muammer 
Telefancı Memet 
ÜskujJlü Yusuf 

l Yusuf 

r 
Cem i! 
lialil 
(-(asan 
Il ğ·azlı izzet 
Şevki 

Jv\ekki Sü leyman 

Hakkı Erenköylü 

Adolf Dervan 

f Arif Memet 
1 Os man Mülazım 

Me m et 

tv\emet Merzi 

Ali Ağ·a 

)) 

)) 

) ) 

)) 1. 
( 

)) 

ll 

)) 

)) ı )) 

.rı 

: ı 
)) 

)) 

)) 

l ' ı 

» J 
)) 

Geredeli Haliloğlu Memet ıı 

Hacı Menıet ll 

Hasan 
llğa z lı Ahmet 
Ilğazlı J-Iaındioğlu Ahmet 
I lğazlı Memet 
Murat Merzi 
Yusufoğlu Ahmet 

Süruri Mercan 

Hasan Pehlivan 
Menıet Tarabaş 

1-Iamdi Iiacı 

Rüştü Vaycıbaşı 

Ali Alişko 

Asım Ca~r 

Yusuf I-likmet [ 1 j 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 1 
)) J 

Ef. 

/I} Kadroya ilave · edilmiştir . 

Adet Ücret 

o 

2 

ı 

1 

45 

10 

90 

75 

25 0 

QO 

60 

50 

40 

50 

60 

50 
275 

90 
90 
80 

İt;ısı 

38 ,38 

3 tl , ı 2 

71,78 

60,26 

188 ,7 2 

71 ,7R 

s ı, ıs 

42,65 

34, 12 

42,65 

5 1,18 

42 ,65 
20 7,0 7 

7 ı, 78 
71,7 8 
64,1 o 



Vazifenin nevi 

Serın ii rettip 

Serınürettip ımıaviııi 

inci s ınıf operatör 

2 nci s ınıf operatör 

inci sınıf m i 'ır etti p 

2 ıı ci sınıf ıniirettip 

Makiııist 

LitoğTaf ınakiııisti 

Makinist rnuaviııi 

Makinist çırağı 

Motörcü ve elektrikçi 

Sernıücellit 

M üce ll it 

Mlicellit rnuavıııı 

Mücellit çınığı 

Odacı ve lıademe 

Kalori ferci 

-· 485 -

isimler 

Matbaa 

Yaşar Menıet 

Hasan Ali 

ı 
!-!akkı Osman 
İsmail Memet 
Naci rlüseyin 
Tayip Hüsnü 

f Kemal Çavuşoğlu [1] 
l Vasıf J-U\kiınoğ lu 

ı i br ahi ın Ri fat 
1 ibralıinı Raşit 

( Ahınet Musa 
1 ı-ı üsnü Ali 

Hüseyin Ra şit 

Osrııan Servet Kılıçlı 

f Şükrü Tahir [2] 
1 Nizamettin İhsan 

ı-ıalil Kılıççıoğ lu [:)j 

Necati Nuri 

Süreyva Agah 

Şükrü Bozkoyun 

Enıin çolak 

f Fuat Salih 
1 ihsan ishak 

1 
Davut Bayazıt 
Hamza Menıet 

1 Rı za Addürrahmaıı 

Mustafa Veli 

ff. 

)) 

)) 1 
).) 

)) ı·· 
).) 

)) 1 
» J 

ll 1 

).) J 

)) ı 

)) ı 

)) 

)) 

)) 1 

).) ı 

)) 

)) 

Ef. 

)) 

).) 

)) 1 

)) J 

» ı 
)) 

)) 1 

ft J Necmi Halil efendi askere .!{ittijfindt!l yerine alumuşlir. 

Adet Ücret 

4 

2 

2 

:2 

2 

3 

130 

100 

80 

70 

65 

60 

85 

su 

60 

()() 

90 

70 

4 5 

35 

40 

6U 

[2} ismail Hakkı Recep eje11di asker oldu.!Junda!t yerine terfi ettirilmiştir. 
[3/ .Münhale almllllŞftr . 

Has ı 

10 2,23 

79,45 

64, 1 o 

50 ,43 

52,58 

5], ı 8 

G7,93 

64,1 o 

5 ı 1 ı 8 

29,85 

71,78 

7 ı ,78 

56,4 :1 

38 ,38 

29,85 

3 4, ı . 

5 ı, 18 



K - Matbaanın mesai hulasası 

··-
1 -XI- 1.931 : 31 -X ·1.9!J.Z 

- Zabıt ceridesi (4:9 uncu ciltler ı :sı 

inci inikada mahsus ) 

2 - Zabıt fihristi (4:9 uncu ciltlere mahsus) 

3 - ı ı inci cilt kavanin mecmuası 
ı :90 say ı fa bir kısım olarak tevzi edi !en) 

4 - 6 mcı cilt kavanin mecmuası (ikinci tabı) 

5 - Ruzııame 

6 - Oeleıı evrak ve sabık zabıt 

7 - Ruzname matbuaları ( 1 : 2 7 s ) 

8 - Eııcümeıılere mahsus matbualar 

9 - Dahili nizarnname 

ı o - Teşkilatı esasiye kanunun 

ı ı - Encümenleriıı mesaisi hakkıııda Umumi 
Katiplik raporu 

1 2 - Esami defteri 

13 - Tezkerdik, müsvettelik, karar kağıtlan 
devanı cetvelleri, ita emri, bordro,closya,duhuliye 

Sayıfa 

Adedi 

446 

94 

028 
350 

550 

81 

so 
2 588 

292 

52 

18 

108 

12 

Tabı Adedi 

40 0 M. M. 
500 Başvekalete 

400 M. M. 
500 Bş. V. 

1:10 

500 

450 

350 

750 
500 

1 50 vasati 

son 
500 

-100 

500 

varakaları ve senetler 4 OS ı 

14 - Devrelik fihrist ( D - 3 ) 

15 - Haftalık karar cetveli (1 :ı 2) 

16- Encümenler ruzııamesi (1932) 

1 7 - Büyük ve küçük takrirlikler 

18 - Posta kanunu 

1 9 - i cra ve iflas kanunu 

20 - :» ve zaptı 

270 500 

2ı8 350 

850 500 

6 700 

ı70 5000 Bş.V. 

72 16 000 

· · 264 3 000 Ad. V. 

Vekun Sayıl'a 

595 752 
447 690 

38 728 
48 4 I O 

217 666 
41 458 

283 250 

35 450 

28 000 

3 44 ı 230 
I 332 R20 

45 114 

26 780 

C) 270 

44 -196 

6 ı 80 

096 485 

139 050 

78 589 

437 750 

225 000 

90I 765 

222 145 

815. 760 
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Sayıfa 

Adedi Tabı adedi Vekun sayfa 

21 - Bilecik ı-tayrettin beyin raporu 

22 - Hukuku siyasiye ( 2 inci cildin zeyli 

2 3 - Tarihi siyasi ( Ankara H. fa kül tes i ) 

2 4 - Erkek lisesi mecmuası 

25 - Kız 

26 - Azayı kirama cek defteri 

27 - Kitap teclit ve tanıiri, dosya kartonu 
ve bloknot 

22 100 

176 1 000 

29 6 2 000 

9 4 soo 
12 100 

24 700 

552 adet meşinli cilt kitap 
278 adet bezli cilt kitap 

6 3 cilt makbuz · 
5 8 adet meşinli defter 
2 3 adet bez li » 

2 25 0 

181 280 

609 760 

4 841 

25 0 

50 400 

48 adet defter ve kitap tamiri 

I - Tertip dairesi 

II - Tabı dairesi 

HULASA 

12 880 sayıfa tertip 

13 656 2 19 sayıfa tabı ( 853 5 14 fornıa ) 

III - Cilt )J 707 028 forına katlama ve toplama ( 8 say ıfa itibari) 
389 ı 00 tel dikiş 

12 600 kapaklama ve telleme 
4 450 Bloknot, cek ve sairenin zımba ve cilt haline 

getirilmesi 



Sayıfa 

4 
12 
54 

1 i 5 
ı85 

407 

409 
413 

Sayı fa 

126 
ı 41 

)) 

147 
15 ı 
190 

19 6 
301 
338 
252-1 
35 2-5 
352·5 
352-7 
352-7 
352- ı 1 

Satır 

25 
Alttan 2 

1 ı 
15 

16 

Satır 

33 
5 
6 

20 
24 
28 

29 
8 
1 

3 5 2- 14 
352-I 6 
3 52-18 
352-23 
352-26 

DÜZELTME 

(1. içtima yıllığına ait) 

Yanlış Doğru 

bazı beri 
9 7 
( MUHTELiT V E MÜV AKKAT fNCÜMENLER) serlevlıası, 30 n cu satırdan 
sonra konulmalıdır. 
Zamir B. Arukoğ·l u Damar Bey 
5/5 3/5 J 
1884 doğum tarihi, ikinci sütunun 38 nci satırındaki (Adana- Hilmi) Bey
den başlar ve 408 nci say ıfanın birinci sütununun 7 nci satırındaki (Tokat
Nazım) Beyde nihayet bulur. 
Hayrul!ar B. Haynıllalı B. 
S ı vas nıebusu Şenısettiıı B. , Yüksek nıualliııı nıektebinden ve Lozan DarQl
füııunundan nıezundur. 

Fevkalade içtima yr11rğma ait 

Yanlış Doğru 

Meıııet Bey Menıd Hacıyunus Bey 
Hamdi Bey Ahmet Hamdi Bey 
Sadettin Bey Menıet Sadettin Bey 
İbrahim Bey i brahinı Yürü k Bey 
Meıııet Asım Bey Asım Bey 

nci satır başıııa (150) ral<anıı konuimalı ve müteakip numaralar, 196 ncı sa
yıfa nihayetine kadar,' bir fazla ilavesile taslıih edilmelidir. 

Rusya Prusya 
493 2 5923 
Bu ıııünhal ıııebusluklar Bu münhal ınüstakil ıııebusluklar 

Adana ıııebusu Zaıııir Beyin ismi, Arukoğ~u Damar Beydir 
Balıkesir nıebusu pertev Etçi B. kısmen hukuk talıs ili görmüştür. 

Balıkesir mebusu Vasfi Menıet B. evlenmiş ve 1 çocuğu olmuştur. 
Bursa mebusu Asaf Beyin doğum tari lı i ı 8 8 3 tür. 
Bursa ıııebu su Refet Beyin , 8 değil 2 çocuğu vardır. 
Erzincan nıebusu· Abdülhak Byin 2 çocuğ·u vardır. 

İstanbul mebusu Abdülhak Hanıit B. istanbul Ayanında Reis vekili idi. 
İ stanbul ıııebusu Ziyaettin Beyin aile ismi a: Karaıııursaldır» . 
Kastamonu mebusu Dr. Suat Bey, İ stanbul Meclisi Mebusanmda da aza idi. 
Manisa ıne-busu Memet Sabri B., İstanbul Meclisi Mebusanmda aza idi. 
Ordu ıııebustı İsmail B., I. dtvrede ıııebus değildi. 



Sayfa 

352-26 
352-27 

352-28 

352-28 

352-29 

352-29 
435 
435 

492 

Sat ır 

26 

19 

Yanlış Doğru 

Ordu mebusu Recai B. binbaşı idi 
Samsun mebusu Emin Beyin aile ismi Müftüoğludur. 1889 da doğmuştur. 
Hukuk mezun udur. Fransızca bilir. İhtisası hukuktadır. Evlidir, üç çocuğu 
vardır. Mebus olmadan, Samsun C. H. F. Reisi idi. istanbul meclisi nıebu
sanında da azalığı vardır. 

Sıvas mebusu Remzi Bey, Paris ulumu siyasiye mektebinde yalnız Maliye 
derslerine devam etmiştir. 

Sıvas mebusu Şemsettin B. Darülmualliınini aliyeden ve Lozan Darülfünu
nundan mezundur. 
Tekirdağ mebusu Mahmut Rasim Beyin aile ismi (Mustokzade) dir. ı 897de 
doğmuştur. Beriinde maden mühendisliği tahsil etmiştir. Alınanca bilir, 
Bekardır. Mebus olmadan, talebe idi. 

. lokat mebusu Mustafa vasfi B. hususi tahsil görmüştür . 
zaptında zarfında 

Fevkalade içtima zarfında, Muğla Yunus Nadi Beyden maada, 
4 - VI - 193 ı de Konya Lfıtfi Beyin, 
6 - VI - 1931 de Bilecik Hayrettin :ıı 

20 - VI - ı 931 de Konya Sırrı » teşrii masuniyetlerinin kaldırılma-
sı da istenil miştir. 
Hayrcttin Bey, Bilecik mebusudur. 


