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A -ll('yC'(i l ' ııııııniye~i ıloünıcJmı tlo(jr·uyıı uliılwchıı· etlc'n 
lmzı lwnuıı, ııizmuıı:ııııc Ye taJiııı<-ıtıımnelel' 

1 - Teşkiliitı esasiye kanunu 
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intihabı mebusan kantillll 

Dahili nizall/Ita/IIe 

Saylll üyelerin tahsisal ve tekaülliiklerine ait kanunlar 

K iitiiplwne talimatnam esi 

6 - Biiyük Millet i'vlrclisi mcmurin ve miistaltdrminine ait yardım 
satidtfit talimalnamrsi 

B- lkyı·l.i t · ııııııııi ~ coııiıı ıılt's:ti htıhbası 

1 - tleyl'li Umumiyen ili ortlması 

2 - Heydi Umwniyenin akdeltiifi inikal ve retseleri atlet vetatihleri/e 
ne kadar deı 'alll ettiklerini gösterir cetvd 

3 - Umtımi t-lcyele mulilelif endimmlatle11 .trelm mazbalalar 

- Daiıııi erıcünıeııler 
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/.ı ı· :ı ;ı ı 

Eıll'ıııı ;e niııılı · n )!ı• ıı•ıı ırıazlı~talaı· 

2 Muhtelit ve ıııuyakkat encünıenler 

.\dli ye ,.,. ııalıiı i.' e e ııciinıı·ııı('r·iııd e ıı n ı til'ı · J , I; l· Jı nıulılelit e ııcii
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Aılli~· ·· YP iktiş;ıl eııninıeııl ı> rinrlen nıiiı·e kk f' h nıuhlı>lıl cıı c ii
ıı.: e nrl e ıı ge ll' ll nı a zha tal;ır 

.\d liye n· lr, ~kilat ı e:,;;ısiy e Pııciim e ııleriııdt · ıı n ı iir p J; ht· lı t:'llı · iı

nıeıaleıı gelen nı;ızbatalar 

lliit ~··· re :\lıili~ · ı· t> ııciimeııl e r·iııdeıı nıiircl\l\ep nıulıtelit l ' lltii

nı c ııdl'ıı !-!·el en nı;ızlı:ıtal;ıı· 

IIL' Iedi .n ' kaııuıııı ıııııral\1\;ıt c ııciinıeııiıı i ııd c ıı ;u· leıı tıı~zl ı al:ıl;ıı ~ 

liiinıı·iik k:ııi ıııııı »' 

4 - Heyeti Umumiyellin kabul ettiffi kanun, tejsir ve kararlar 

Kanunlar 

Tefsirler 

Kararlar 

5 - iutil!aplar 

6 - Heyeti Umumiymi11 kapanması 

7 - Umumi Heyetin mesaisini ltulôsatan gösteren cetvel 

t.:- Hiy<ısc•t Uintıııııııı ııws:ıi lııılıisnsı 

«._:- Eııt'liıııeıılc•ı•iıı mesai lıııliıs:ılm·ı 

J - Daimi endimenler 

Adiiye enci.iıneııi 

Arzuhal » 

Bütçe ,, 

Dahiliye » 

Divam ıııulıasebat eııci.iıneııi 

Gümrük ve iııhisarlar eııcüıııeııi 

llariciye eııci.iıneni 

i ktısat >> 

1\i.itüplıaııe :» 

Maarif » 

Maliye Jı 

Meclis hesaplarının letkikı eııcünıeııi 

Milli ınüdafaa eııcüıııeııi 

Nafıa eııcüııı eni 

Sıhhat ve İçtiınai muavenet encüıııeııi 

Teşkilatı esasiye encünıeni 

Ziraat encünıeni 

2 - Muhtelit ve muvak/mt encümcnler 

Adiiye, Bütçe ve İktısat encünıenlerinden mürekkep ımıhtelit 
enci.iıııeıı 
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' Adiiye ve Dahili ye . eııcüınenlerinden mürekker ınulıtelit 

eııciiıı ıeıı 

Adli ye, Dahiliye ·ve Matiye eııcüıııeııleriııdeıı mürekkep ınuhte
lit eııcümen 

Adiiye ve İktısat encünıeııler inden mürekkep nıulıtelit endimen 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümeıılerinden mürkkeb nıuhte
lit encümen 

Bütçe ve Maliye encüınenlerinden mürekkep nıuhtelit t'ncümen 

Belediye kanunu ' muvakkat encünıeni 

Gümrük kanunu ınuvakkat encürrıeııi 

Vil!lyetleriıı lıususi idareleri kanun layihası ınuvakkat cııcünıeni 

3 - Enciimenlerin toplanma saytslllt gö~·terir celvt'l 

4 - Enciimenlerin mesaisini Jwlôsatan gösteren cetvel 

f) - iıazihtlt lwmisyoıın IIICSHi JıuJ:is:ıst 

E ~ l' mıııııi l''n·ııJ\. ıııııaıııel:itı 

1 - Layi/talar 

2 - Tekl((lev 

3 - Tezkereler 

4 - Takrirler 

5 - Muhtelif evrak 

·'' 

fj - M üfenevvi Iz us usa ta ait evrak 

7 - Bazı eşhas lıakkmda takibatı kanuniye icrası için müsaade tale
bini lwvi Başvekdlet tezkereleri 

8 - Arzuhaller 

- Arzuhal encüıneııine lıavale edileıı arzuhaller 
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lı - Fı·,· J\;ıl;iıl(' iı: linıadaıı kalaıı aı ·z ııhall c l' 

ır - /\dliye eııcümenine havale edilen arzuhaller 
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VI - İdare Heyetine 
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Xl - Milli Müdafaa eııcüın('nine hava k edilen arzuhaller 

XII - Mulıtelit eııcümeııe )) ll J) 

XII! - Zabıt kaleıııiııe ;J ll YI 

1 - Sualler 

2 - lstizahlar 

H- S;ı~· •ıı iiyt'Jtt'i işle-ri 

1 - luhiliil eden mebusluklar 

2 - Yrni intihap olunall saym üyelerin resim ve terciimei hallPri 

3 - Sayuı üyelerin in tiltap daireleri strastna göre isimle/ i, mer.sup ol
' duklnrı mciimenler ve bazı kanunlara verdikltri reyleri gesieren 
cetvel 

4 - Sayın üyelerin bildikleri dillere göre tasni/i 

5 - Saym üyelerin ktdemledne göre tawiji 

6 - .Hezuniyetler 

7 - Teşrif masuniyet 

8 - Say111 ii.ydl'r tarafmdan Meclis dtşlllda geriilen vazife/u 

Be y ııelııı i tel parlamentolar ticaret konrfansı 

2 Beyııelmilel paı-laıııentolar birliği türk gurubu 

i - Fn•lw l:ıı· 

1 - Ciimhw·iyet ffnlk Fu-kast 

A 

I3 

Umumi idare heyeti 

Grup l> )) 

2 - Miislakilltr 

J - Bült;e 

1{- :\feınm•lt : r \C' ıııüsl:ıhtlc•ıııJc•ı· 

1 - Memurlar 

2 - Miistahdamler · 

L- :\htıb~ıamıı rnes:ıi Jınlils:ıs1 

tı 



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

ı - Teşkilatı esasiye .kanunu 

Hiç bir Ladilwta maruz kalmamıştır. 



2 - lntihabı mebusan kanunu 

.... 
Fevkaladc ~çtimaa ait Yrllrlüakinin aynidir. 



3 - Dahili nizarnname 

1 - Dahill niza.mn amcnin 22 nci maddesi 10 t cşrini snni 1932 tnrilıind c tndil e llil er cık mevcut 
encüm enlere yirm i azn ilc biı· mu vazzaf Jdit iptcn mürekkep bi e Ziraat cncümeni ilJvc ed ilmiş ve 27 
nisan 1933 tc tad il edilen !5 nci maddenin 3 ncü fıkrasr mnci biıı ce Divan •k5tipl cr.i ad edi dörtten al
trya ı::ıkarılmrştır 

2 - Buııl a ı ·dan maacla niznmnnmcniıı 49 il c !50 ve G3 ncii ınaclclcl crinin tadili tcklif edilmişse de 
biı·in c i s i 31 - Y - 1933 ve ikin r isi 17 - XII - 1932 t a ı" ihlcı·ind c c nriiınrııh·i·p havalr rclilmi ştir. 

3 - Biı·iııci i ı; tima za rfrııll n tadil ellilm.i::; iken SL'lı vcn geçen yıllığa clerç olunm ı ya n 169 ' 170 ve 
171 nci madd eler' aynen aşağıya ge(: i ı · i 1 mi::;t i ı ·: . 

1G9 - Hi.ik fı m c t. iıı v:ı ·k i olan hiı· i~t iza h vrya lıııt hliLı::r nin miizn.krr r>; i srrnsnıda vryn neti cesinde 
v·eyaıhut rcscn 'l' c.;ıl , il n-tr esııs i yr tkaııunnnnn 46 n rım cdcl t-s iniıı 1. nci \'C 2 nci fFkı·Fıla ı ·ıııcln münderi ç 
Hükümetin nm ıım l siyasetinel en ve v ekilletlr ı'in ifn ve i r ı·asına mrcbur ol dukl arı vazifrlrrdrn dolfiyi 
vokill eedcn bir·iııdrn ycya lınt l c ı ·a V<' killeı·i Hc~~etindcn crzai vcyalıut ın al'i mcsuliycti müst ckim efal 
vukmmdmı bahsil c .tnhki:kat i crnsı 1alep olnnnı·sa rei·se ·bir taJn·ir vcri l ın r.k iiktıza cdrr. 
Hükumeti n umııml siyaseti ıı llc n i fa vr i rr::ı:ıııa mcrbn ı· ollluık la rı vazifel rrd rı ı dola~· i \·rki !·lerden ıbi 

ı·i nden vcyalıut· lcra Vek.il leri Heye tinden rrzal wyalınt mali mc.<mliyc·t i ınii strlziın pfal vukuunllan 
bahsil c te lukitka.ı. i rrası talep olunmsn ı· e i sc b ir ta.h ir vc ı·ilın ck i:Mıza rdcr. 

Bu t a.kri ı · r ci.s tata frndaıı :ıvrcr li se ntzolnımr. AJn,kaJar Ycıkil veyahut VL\kill cr (l r ıkryfiyettcn 

hnberdı:ır edi li r. 

170 - Adliyccc bir i şin tak ibi srra:rncla trra Vek ill erind en hitinin vazifesi nJ c ıı ınü.ıııbnis bir 
hnsustı:ııı dolayi vazife ııokt asrndaıı veril en :bit kararla 1\{cclisc müracaat Yuıkubu l u rsa H eyr ti nınımıiye 
bn hususta ilVIccli s tahkikatma mahal olup olmFLdrğrnı tayin için cvvrlrmircl c brş k i şi l ik bir cıı cümeıı 

teşkil eder ve ii\1ec1ise bu encü.ııı enin ınazba ta sı arzcclilir. 

171 - Alakadar velöl ve tatkriri vcı ·cıı Yeya \ "C L'Pn il'r veya ınnba tayr yapa n en cü men d inl endik
tcn sonra takririn veya mazbataııııı n aza rı J ikkcıll' n l ıııqı a lrn maması haklnııda l\ [eC' l is bi l müzakere 
işal"l ı·cy l c ık a ı'a rınr n ı ·iı·. 

AHI.kadaı· vekil mebus d eğ il se, Mecli s biı· mi.ilıl et tayini il e yazılı müdafaasınr alınağa karar verir . 

•• ..... •• 



4 - Sayın üyelerin tahsisa,t ve tekaütlüklerine ait kanunlar 

Değişikl ik yoktıır. 



5 - Kütüphane talimatnamesi 

ncğ·i~ik ı ik yoktur. 



6 - Büyük Millet Meclisi memurin ve müstahdeminine ait yardım sandığı 
talimatnamesi [ı] 

.... 
Büyük Millet Meclisi kadrosunu uahil hıılnııan nwmurin ve müstahd emin atİLle zikı·ohmaıı ş ı·ait 

dairesinde ınuavenette bulunulmak üzeı·e bir ya rJ ı ın san d ı ğı le~l\ il e(lilınişt i ı·. 

:MADDE 1 -Yardımsandrğrnms rmayciiptidaiycsi 1929 st•nesi l\Ie·lisi Ali bütçe ·inin 22 nci fas
lma m vzu 2 500 liradır. Bll para.dan işbu talimatna.me dairesind e l\[eclis mcmUl'in ve mü taJıdomi
nine vaJö olacak ikrazattan aLnacak cnevi: yüzdl' on iki faizle sermayeye zammoJunm. 

MADDE 2 - {ebaliği mezkul'e ancak birinci ınauü•u e zikrolunan l\1 •r lisi Ali meınnrin ·c müs
tahdeminine ikraz olunur. Bunlamı !lıaricinuC' her hang·i hiı· snrctk biı· şahsa wya biı· ınalıa11e ikenzat 
yapılamaz. 

l\lADDE 3 - :Lkraz vauesi azaımi dört aydır. Bu müdd e1. hi<: hiı· SUl'l'flr tl'zy it edilrmez. 1\1-emm
lara bit- maaş ve ınüsta:hdemJ ere de şehri ücrrtleriniıı ıw.;[ıııdan l'nzl:ı. fkraz;ıt yapı l amaz. _i kı·az olu
nan mebaliğ döıt mütesavi takı:;itte istil'tı ohıınıı·. 

l\IAJ D E 4 - • 'antlıktan üu üne,; ı w m alan vclm·ki üc:ü ncü ıııa(lıl(•dcki Jıadd i :ı zam ll: ı i ı· C'si nu c istik
raz etmemiş olsa daıhi al dığı meb:ıliğ·i iidrmll'dt•n il,iıı ci ckfn istikraz edemez. 

:ıiADDE 5 - Panı ikrazm la ınomurini mevcudcnin islikl'az eueeeklcri mflbaliğiıı yckunn san ]ık 
m vcuduna nazaran şayet üçüaeü maddede zikrolunan miktadardan druha az ikrazatı iltizam eyle
diği takdirde mi.isavatı. hukuJ,iyeyi temin maksadilc kezalik ii <: i:ineü nıaudl'dl•ki nıikt<ı ı -lardıııı f:ı.zla. 

olmaırnaJc şartilc ikrazat miktarlan komisyoııea 1:ı.yiıı olıııııır. 1 ı:,: iiıı rii ıııaddt'ul' lJt'ynıı olııııan azami 
hat sandık mevcudunun kifayetile mıllk::ı..v.F1liı·. " aııdığııı id:ıre hcyl•ti ind(•liraıı istihnz t.::ı l l•pkri 

mi kt::ı.rrııda t(•nzil5t yapaıbi liı·. 

l\IADDE 6 - Veznedar ihaz seııct l e ı ·iııiıı Lizn·inue n·i1.;l • ınıılıa.sibin 1mzasııu lı<ı\'i t ·diye i~aıTii 
olmaClıkça para. veremez. 

MADDE 7 - lhazat mrnıuriııdt• ıı. iki z:ıtin kefaletile yapılıı·. Şayet boı·c:lu ııH·muı· Meclisten 
infikak etmiş olduğu tak•dirde mütebruki dc:yııi kefillerinden taJı,;il olunur. K efi ll er lı i c; bi ı· sm· •tt e 
buna itiraz hakkına malik değildiı·. 

M:A.DDE - 1hazatta bulunanJaı·ın aylığı bir ıııa.lıkcın e tarafrnuaıı nıahcuz vcyalıut Meclis Y z
n ine eski boı·euııdaıı. ııaşi ],ısmcn kcsilımckte daıhi olsa yarJını saıı dı<>·rndaıı yaptığı istikrazdan ııaşi 

tevkifi laznıngelen taksitleri nwlıcuz ıni<ktaı · laı· haricinde ve ba~kaca kat v led,if olıııım·. t knız seıı •
.dindeki borçlunun ve kefill eüıı imzası , bu lıu.sııstaki taa,lılılitlii taztımmuıı cdel'. Bmı lıııı dolayı ua 
kefil ve m cdyunlar bir gfııı a ilimz u er nıcyaıı ed(•mezler. 

1\LI-\.DDE 9 - andığın idatl' ve ınuanwlDLr ml'nıtıl'in ara~ıııda.ıı idar D.nıit·leı · ine scı:ilccek be .. 
kişiden mürekkep bit· J omisyoıı tarafından lethir cu ili ı ·. Buıılanlaıı bil'i l'l is, lı iri ııııılıa ·ip, hiı·i ez
nedarlık vazifesini ifa eder. Bu ko ın isyonuıı müddeLi iki senedir. An ·ak lter :,:en c n isan i pt iJasıııda 
sandığın vaziyeti ınaliyesini mübcyyin bir blaıı ço tanzim ilc idare anıiri J1cy 1 ine vet ilir. 

andık iı;;l riııin ve hesaplarının mnntazam ve bu talimat daire inde cereyau edip etmediğini ı i c
lisi idare amiri her zaman tetkik ve murakabe cdeı· ler. 

MADDE J O - Her ay maaş verileceği zaman sandık muhasip1iği tarafından !eclis muhasebesine 
verilecek liste mucibince borcu olan memur ve mü:tahdemlcrin maş ve ücretlerinden borçlarına ait 
taksitler kesilerek sandık veznesine t lim ol unur. 

M.ADDE ll - Riyaset divanmca kabul edilen bu talimatnamenin alıka.nu Biiyiil ! illet Meclisi 
1dare amirleri tarafından takip ve iera edi l ecektiı·. 

[1] Bu scındık, 19- IV - 1930 tarihinde teşkil dilrni; tir. 



B - Heyeti 
. . 

umumıyenın mesai hulasası 

...... 

1 - Heyeti umumiyenin açılması 

Dördüncü devrenin ikiıwi ic;timaı, 1 le~rinisani 1932 sa1 ı günü saat 14 te Bursa ın eıbmm Rcf r t 

Beyin mıl'vakkat rdsli ğ· i altrııcla )'oklama yapılarak l'kseriyct olduğıllı an laşıldıktaıı sonra R eisic üm-. 
lıur C: azi l\ f ııs t a fa K nıal Jlazrl' t lt>riniıı a~abhd a ki n uluklarilc açılmıştır: 

Büyük l. illd Meeli si ııiıı ıııuhtcrem az;ı s ı ; 

Büyiik Millet Meclisiniu 4 i:iııeü devrcs iııin 2 nl}i toplanma yılını açıyoruın. Yüce milletimizin 
değerli v killerini, saygı ve sevgi ile selaınl enm (Alluşlar). 

Aziz rıı:kadaşlarmı! 
Beynelmilcl siyası ve ik lı sacll lnıhrıı ııl ııt'daıı , beşeriyetİn duymakta olduğu sıkıntı Yr acı devam 

etmekteeli ı·. 
iy:ısi huhra ııııı ın ; ıhiydi , si l li lıl:ıı·ı lıır;ıkın:ı konfrransrnm mü~küllerindr hulasa olarak müşa

hed e rdi lcbilir. 
lktı sncli hulıran isr, ınillr tl rr ;mısıııll;ı .ınöbadele rı ıiıı azalması ve daralması ~ eklin rle salıasım 

geııişlc"t.ıııiş vr. t esirini arttmıııı:;lır. 

Bizim kıııırı;ttimizrr hr,vıırlmilrl si,v:ısl rınni.nti n iııkişafr için, ilk ve en mühim şart, milletierin 
hiç olnı:ızsa sııllııı 1ııuhafaz:ı fikı-indr. s;mıiınl o] ;:ır;ık birleşmesidir (.Alkışlar ) . 

Biz ilüısadi genişliğ·in 'f(•ııırlini <l r , ;Jll(';Lk her mm etin refahla yaşam;:ığa ve i l erlemrğe hakkı ol

duğunu t f:}im rdcn bir zi l u ı iyrtle , büLiin millrtlcriıı birlrkt ~alı~malan .rohuwıı bulunmasında görü
yoruz (ı\lkrşlar). 

Mnhte reın mill tv killrri! 
Bütiin 1ııillrtlerin g·ii<:liildr gog-u s g·rrın rğr uğTaştı ğı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık , 

Ilii·kl1nwtiıııiz y ii kt;ek is : ıh c t g-iistrı·ıııPI<!l• d ıi ı· ( i\lkı ı:; l ar). 

Komşul:ll'Jınızl:ı ve lıiitiiıı nıillrtl!•ı·lr ıııiiıım;cbetl rriıniz cidcl1, sanrimi sulh ye emniyet fikrine 
mi.iı;trnit olarak iııkişa{elmrkl rclir ( Alkı~lnrL 

Dostlrır ar: ı smda , !lürüsL hie vaziy<' till ıııuha fazazr bizim, daima çok ehemınıiyet verdiğimiz bir 
esastır (Alkışl::ır). 

ney ndmi lel iktrsnL g·ii c: liikl erin r kaı·şr, halin icabma O'Öre, müdafaa, mn vazene, ·inkişaf teclbir

lc ı·iııi almaklayız . l(a ı·şısmda bulunl1n ğuınıız h er imkanı genişlik ve kol aylııle yolunda ialbik ctmeğc 

ı:al rşr,vorıız . l\ fi lll ~ktrsnrlrıı vr paranın ıziistcnli ğ· i kudret. ve istikrar ; alrnaıı l <' cllıiı ·lt•ı·iıı isa lı et inr 

kanaat. \' l'rcc k nı.ahiyettedir . 

Büt<:cn~n vaziyeti , taıhminlcrin ;1-ıu yıl tah akkuk erlebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Her 
hald muvcızrneli bir hütc. enin temini, gelecek yıla. düşen kaygularrmızm, yine esası kalarah.-tır. 

$iz arkadaslal'! 
He r zaman göz önünde bulundnrduo·umuz ana işlel'e, ara vermeden , d evam ctın cğe mccburuz. 
Dem~ı·yolu proğramrıun tathikıııa eleYanı edeceğiz ( Al kışlar ) . 

Z.il'aaıt. salıasınd a ıı;Jah ıııi.i es~cı;ek rini tnınaınlayacağız. 

llıra aJI. mallarımıza ılıa i'İ (' t c uiiCı bulm uk n ' t;al ı~lanmızı genişletmek için, lıcr tcdbi ri arayıp bul-
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mak ehemmiyet. verdiğimiz ııoktadrr ( AJJ\l~l ;ı ı· ) . 

Milli iht iyaç ve mcnfaatlcrimizin mübrom ·kıldığı sanayı ~nh lerin in bir an iincr, tahakkuk ctti 
rilmesine, hassasiyetle çalışıyoruz. 

İıştıimai hastalıklar ile mücadele faaliyetini aı·.ttn·acağız. 
l\1illi kü1türün her çığrrda açılarak yükselmesini Türk Cüm~ıuriyeLinin .t emel dileğ·i olarcık t c

min edeceğiz ( Allkışlar ) . 
Türk dilinin, kendi benliğıine, aslındaki güzellik v·e zenğinliğin e kavuşması için, bütün devlet 

teşl~ilatımızın, dikika.tli alakah olmasını i ı:ıteriz ( Allaşlar ) . 

M'Uhterem arkadaşlar! 
l\1i1letimiz her güçlük ve zorluk karşısında, duı,madan, ilerlemekte ve yükselmektedir (Alkış

lar) . 
Büyük türk milletinilı, bu yoldaki hızrnı her vasrta il c al' tttrnı ağa çalışmak, bizim, hepimi zin en 

ku·tlu vazıifemizdir (Sürekli alluşlar ) . 



2 - Heyeti umumiyenin aktettiği inikat ve eelseleri adet ve tarihlerile ne kadar 
devam ettiklerini gösterir cetvel 

••• 

Dördüncü devrenin 2 net i çtimaıııda , 'für1dye Büyıük Millet Meclisi l mumi heyeti, 1 tıcş 

rinisanİ 1932 tarihinden 26 l eşrinienel 1933 tarihin e kadar (76 ) inikatta (107) ccl!';e nıktetmiştir. Bu 
müddet zarfında 5 ay 23 g·ün tatil [1] yapımştı r . Gelseler kamilen a çıktı . Bu i~tinın zarfmda hi ~ 

g-izli celse olınamıstır . 

Aşağrda yazılı cetvelin tetıkikinden aıı1 aş t1 acağı üzere H eyeti Uınuıniye ccın an (99 ) sıı at (5ı ) da
kika hali i c;t i ın ada bulunmuştur. 
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ı - XI - 1932 
ı - XI - ı932 

7 - XI - ı932 

7 - XI - ı932 

ıo - XI - 1932 
ı2 - XI - ı932 

ı2 - XI - ı932 

ı7 - XI - 1932 
ı9 - XI - ı932 

2ı - XI - ı932 

24 - XI - ı932 

26 - XI - 1932 
1 - XII - 1932 
5 - XII - ı932 

8 - XII - ı932 

ı5 - XII - ı932 

17 - XII - ı932 

22 - ](Il - ı932 

24 - XII - ı932 

29 - XII - ı932 

31 - XII - ı932 

2 - I 
5 - I 
7 - I 
9 - I 

ı2 - I 

- 1933 
- ı933 
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- ı933 
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[l] 1\.tş tatili : 15- I -1933 : 28 - Tl- 1933 ( 1,5 ay). 
J(w·bcm bcıynmıı tatili : 2 -IV -1933 : 12 - I V -1933 (10 giin). 
Yaz tatili: 13- VI -1933 :11- X -1933 (3 ay 28 gün). 
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'l'arihi 

14 - I - 1933 
1 - III - 1933 
4 - III - 1933 
6 - III - J 933 

ll - III - 1933 
13 - III - 1933 
16 - III - 1933 
20 - III - 1933 
2!) - III - 1933 
27 - nı - 1933 
30 - III - 1933 

1 - IV - 1933 
13 - IV - 1933 
15 - IV - 1933 
17 - IV - 1933 
20 - IV - ı933 

22 - IV - 1933 
24 - IV - ı933 

27 - IV - 1933 
27 - IV - 1933 
29 - IV - ı933 

29 - IV - 1933 

· ı - V - 1933 
4 - V - ı933 

6 - V - ı933 

8 - V - 1933 
ll - V - ı933 

13 - V - 1933 
ı5 - . V - J 933 
ı5 - V - J 933 

ı6 - V - ] 933 
16 - V - J 933 
17 - V - J 933 -
18 - V - J 933 
ı8 - V - 1933 

20 - V - ı933 

20 - V - 1933 
21 - V - 1933 
21 - V - ı933 

22 - V - 1933 

23 - V - 1933 
24 - V - 1933 
25 - V - 1933 
27 - V - ı933 

28 - V - 1933 
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c kadar devam 

CelseniH 
ettiği 

İnikat Crlsc cınsı Tarihi Günü s. D. 

62 ı Açık 29 - V - ı933 Pazartesi o 30 
63 ı » 30 - V - 1933 Salı o 45 
64 ı » 3ı - V - ı933 Çarşamba 2 ı 5 

64 2 » 3ı - V - ı933 Çarşamba ı 25 
64 3 » 3ı - V - ı 933 Çarşamba ı 05 
6!i ı » 3 - VI - ı933 Cumartesi 3 00 
66 ı » 5 - VI - ı933 Pazartesi 3 00 
67 ı » 8 - VI - ı933 Perşembe 5 ı o 
68 ı » ıo - VI - 1933 Cumartesi 3 30 
69 ı » ll- VI - ı9 33 Pazar ı 15 
70 ı » 12 - VI - ı933 P azartesi o 55 
70 2 » 12 - VI - 1933 P azartesi 1 05 
71 ı » ı - X - ı933 P azar o ı o 
72 ı » 7 - X - 1933 Cumartesi o 05 
73 ı » ı2 - X - 1933 Perşemlbe o ı8 

74 1 » ı6 - X - ı933 Pazartesi o 30 
74 2 » 16 - X - 1933 P azartesi o 20 

75 ı » 19 - X - ı933 Perşembe ı 45 
76 1 » 26 - X - 1933 Perşembe o 30 

76 2 » 26 - X - ı933 Perşembe ı 30 



3 - Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

...... 

Umumi heyete, m ruhtelif eııcüııuenlerdeıı (57!-.1 ) ta ne ımı~bala o·e] ıni ş t· i r. ~"-şa ğıuak i cetvel bunla
rın hnlasalarilc ııcticc i muamelelerini göstermektedir. 

Bu (579) maz·batanm (41J ) i kaııun , '(27 ) ~~ i tcf ir, (90) ı karar, (2) si ııı zann te-klifi , (5) şi 

okunaralk kabul, (3) ü Hükfnnete, ( 19 ) u t>ııc üm nlere iade, (1) i reddedi l miş , ( 13) ü ı-ııız-n;ınıeye 
alrıımış Ye (8 ) i de okunmuştur. 

1 - D a-i?ni enciünenlM· 

Adiiye encümeninden g-elen mazbatalar 

1 - ... \{.'ronclan istihsal olunan 'lıyuştuı-ucu 

maddeler inhisarr lıaık.kında 1/42 mımanıl1 kaJmın 
layihasr YC SrJııhat v içtimai muavenet encümcni 
maZ'batasr il ıı_ı,ruşturucu maddeler inlıisaı·r hark-
kmda 1/ 699 ııumar.ah l.;:anun la.yihasnıa dair 31- V - 1933 tarihin le 2253 numaralı kanun ola

rak ka.bul edilmiştir. 
2 - Adliye encümcninüı, Rizeli I-lıu,]-('ı si v' 

O ·man Zeb Efendileı-in ma.hkümiye-tleriııin af-
fin c dair 2/ 73 numaı-alr kanun teldifi lıaJclnncla 13- V -1933 tarihinde 2176 numaralı kanun ola

ra-k kabul edilmiştir. 
3 - Askeri ecza ıkanununa müzcyyel l /518 

mı maralı kan•un layİlıasma dair 

4 - Askeri muhaJwmc usuJii kanununun 34 
ncü maddesinin değiştirilmesine YC 89 neu ınall

desine bir fıkra ilavesine daiı· 1/;:ı2l mımanılı 

20- V -1933 taühiııde 21 3 ımınaralı kanun 
olarak kabul euilmiştir. 

kanun layiha~r lıakkmda 13- IV -1933 tarihinde 2137 lllimaralı kamııı 

5 -Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm eczaswa 
t;arprlmasr haJdnnda 3/ 277 nnmaralr Başn~kalct 
tezkeresine dair 

6 - Askerlik mükellefiye ti kaın.uıunrun 39 
ncu maddesinin değiştirilmesi ha.kkuıcla 1/ 52-± nu-

olaı·adc kabul edi1miştir. 

20- V- 1933 tarihinde 761 uumaralr karar 
olarak ka;bul edilmiştir. 

mara lı kanun Hl.yihasma dair 13- IV - 1933 tarihinele 2138 numaralı kaııun 

olanıJ.;: kab'lll edilmiştir. 

7 - Evlonıne harici doğan çocuklar hakkm
da 1/5 67 n n ınar.a lr kanun layi:hasr ve Dahiliye 
cncümeni maııbatasile 1/ 785 numaralı af kanunu 
la,yihasr ve İzmir mcbwıu :Mahmut Esat Beyin, 
matbuat ciirümlerindcn mahküın olanlarla bu bı.
bll cüriinılenlen dolayı haldı-armda takibat yııp ıl-
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malda olanİarın ·affine dair 2/82 numaralı kanun 
teklifi haıkkmda 26- X- 1933 tarihinde 2330 numamlı kanun 

olarak ka:bul edilmiştir. 

8- Gayrimenkille tccavüzün lmldınlması hak
kında 1/576 numaralı ka.nuıı layihasma dair 

9 - Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin, ka
nuım medeninin 452 nci maddesi daiıresineleki .ta
sanuflarının mahfuz Jıisseler hakkındaki hüküm
den müstesna olduğuna dair 1/750 ıııumaııa lı ka-

12- VI - 1933 tarihinde 2311 numaralı kanun 
olarak kalbul edilmiştir. 

nun IAyihası hakimıda 12 - VI- 1933 tarihinde 2307 munar·<vlı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

. LO - Giresun mebusu Hakkı T·arrk Beyin, 
matbuak ·kanununun muvakkat (B) maddesinin 
reği~tirilrnesi hakkında 2/81 nrurmaralr kamm tck
lifine dair 

Jl - Husus! hastaneler haılclnnda 1/ 400 nu
mar•ılı kanun layillasina dair 

]2- İdare Heyetinin, Devlet memurları nıa
aşlarmm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuııuıı 
18 nci maddesinin son fıkrasmm tefsirimı dair 
4/ 50 numaralı takriri hakkmda 

13 - İzalei şüyu daıvala.rında.n ne sıı.retle 
harç almacağının tayin ve tefsiri hakkında 3/ 24 

8- VI- 1933 tarihinde 2281 nunraralı kanun 
olaraik kabul edilmiştir. 

24- V- 1933 ·tarihinde 2219 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

30- V- 1933 tarihinde J86 unmaralr tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 

num:lralı Ba~vekalet tezkeresine dair 10- VI- 1933 tarihinde 2296 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

H - Ilgazm Karacaören nah~yesinin Köprü
lü köyünden Aliıoğlu Hatip Hasan Efendin'İn 
ölüm cezasına çarpılması. hakkında 3/226 nu
maralı Başvekalet tezkeresine dair 

lfi- Kaçakçılrğm men ve takibi hakkrndaki 
kanuna ıınüveyyel 1/ 643 numaralı kanun layi-

4- V- 1933 tarihinde 755 muuaralı .lmı·ar olarak 
ka:bul edilnciştJ:ir. 

hasına dair 8 - VI- 1933 tarihinde 2278 numaralı kanun 
olara·k kabul edilmiştir. 

16 - Kaç.akçılrğrn men ve takibine dair olan 
kanunun ıbazı maddelerinin deği,ştirilmesine ve 
bu kanuna bir fıkra ıilaves'İne dair 1/ 609 numa
ralı kanun layİlıası hakkında 

17 - Kütahyanın Cebrail köyünden lVI.eme
toğlu Halilin ölüm cezasına çarpılması hakkm
da 3; 288 numaralı Başv·ekalet tezkeresine dair 

18 - Madeni ufakirk para hasılınası hak-

5 - VI - 1933 tarihinde 2271 numaralı lutnun 
olara,k kabul edilmiştir. 

20 - V- 1933 tarihinde 760 numaralı karar ola
rak kabul e€1ilmiştir. 

kında 1/ 550 numaralı kanun layillasına dair 3 -VI- 1933' taı:ihinde 2257 numaralı knaun 
olaraık kabul edilmiştiıı. 
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19 - Malı1llere, şehit yetiınlerine verilen 

terfih zammı ile heyiye ikraıniyelerine haciı: ko
nulup konulmayacağımn tefsh•i hakkında 3/ 303 
numaralı BaşveldUet tezkeresile icra ve ilfas 
kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilavesine 
dair 1/ 548 numarah kanun layihası hal{lkrnda 

20 - Memurin muhakemat kanununun 4 
ncü maddesinin tefsirine dair 3/ 110 numaralı· 

27 --V- 1933 tarihinde 222 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Başveka1et te~keresi hakkında 27- V -1933 tarihinde 184 numaralı tefsit· ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - Mevduatı korumn hnklnnda 1/ 552 nu
maralı kanun lfiyiıhasr hakkrnclıı 

22 - MilJi Hüld:Unet hüt~elerine ıni.itrallik 

l10rçlarm kayıitlerine ve müclcleti mnnyyenesi 
zarfmda müracnat etmeyenlerin alacaklarmm 
snhutuna dair olan kanunun tefsit'i hakkında 

30- V - 1933 üıı-ilıiııcle 2243 numanıh kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3/ 14 numaralı J3aşvekaJet tezkeresine dair 22 - XII - J 932 tarihinde 2076 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. · 

23 - Müruru zamana uğraya n şirke t k-upon, 
esham' ve tahvilat bedellerinin Razineye ait ol
ması haJclunda 1/ 553 numaralı ilmnun lfiyihasrna 
dair 

24 - Müzayede, mi.ina:kase ve ıihalat kanunu
na müzcyyel 1/ 344 numaralı kanun layilıasrna 

12 -VI - 1933 tarihinde 308 numaralı kanun 
olarak ~mbul edilmiştir. 

dair 12- X - 1933 tarihinde ruznameye. 
25 - 19 haziran 1930 tar.ilı vr 1704-numaralı 

kanunun 8 nci maddesinin tashihine ve me?Jkur 
kanuna bir madde tezyiline •Jair l / 161 numaralı 
Jmnun 1 ayihası haıkkmda 14- I - 1933 tarihinde 2099 ımınaralı amnun ola

raik ka bul edilmiştir 
26 - Piriştineli Ömeroğlu Recep ve İ·bra

~imoğlu Arnavut İsmailin ölüm cezasına ~arpıl
maları haıldanda 3/ 282 numaralı Başvek§Jet tez-
keresine dair 20 - V- 1933 tarihiııde 759 numaralı karar ola

rak kabul edi lmiştir. 

27 - Sıvasın Velittin J{öyünden Eminoğlu 

İsmailin öliim eczasrna çarpılması lıakknıda 3/ 321 
numaralı Başv·okalet te7lkeresin e dair 5- VI- 1!)33 tarihinele 771 numaralı karar ola-

28 - Sivereğiın Camiikebir ma!lıall esinden 
Kirkoroğlu Karabet namı diğeri müohtedi l\fus
tafa nın ölüm cezasına çarpılması h.a kkrncla 3/ 231 

rak kabul edilmiştir. 

numaralı Başvekalet tezkeresine dair 24- XII -1933 tarihinde 740 numaralı karar 
ol:ırak kabul edilmiştir. 

29 - Tasfiyeye trubi tutulanlara avukatlık 

rllilısatnamesi verilip verilmeyeceğiniın teıfsiri 

hakkında 3/ 333 numaralı Başvekalet te7lkercsi 
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tlıakkmda 

30 - Temyiz mauıkemıesiuiıt Ankaraya nakli 

12- VI- 1933 tarihinde 776 numaralı karar 
olarak kaıbul edilmiştir. 

hakkında 1/ 560 ııumaralı kanun lay iıhasma dı-ıir 20 - V -1933 t:ırihincl e cııcünıcııc iııtlc edilmiştir. 

31 - Temyiz mahkemesi teşkiHitnuı raportör 
ü3Aresi haklanda 1/ 681 numaealr kanun layiha-
sına dair 

32- Türık ceza ıkanununun lbazı -maddelerinin 
değiştirilmesi Jwldmı.da 1/ 561 numaralı ve 
'fürk ceza kanuı1unun ıbazr madd elerinin değişti
rilmesi Jıaıkkıııda 1/ 645 numaralı kanun Hlyiha
lıı rıııa dair 

33 - Tüddye Cümhuriyetile Felcmenık Kı

rallığr arasmda adetedilen uzlaşma, adli tesviye 
ve hakem muaheclenamesinin ta diln haılcikmclıı 

12- VI- 1933 tarihinde 2314 numara lı kanun 
olarak kaıbnl edilmişti r. 

8- VI -1933 tarihinde 2275 numara Ir ilmnun 
olarak kabul edilmiştir. 

1/ 650 numaralı kanun layihasma dair 27- V- 1933 tarihinde 2232 ımınaralı ilmnun 
olarak J,abul cdilın işt.ir. 

34 - Türkiye Ciimlınriyr! il c tıııl .va ll üku-
. meti arasmda aıktedil-miş olan bitarafhık, uzlaşma 

ve adli ·tesviye muahedenamcsinin temelieline 
dair protokolün tasdi•la hakkında 1/ 429 numaralı 
kanun HtyUıasma dair 29 -V- 1933 tarihinde 2240 numaralı ıkanun 

olarak kabul edilmiştir. 
35 - Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis 

edilen sanat ve hizmetler hak.kındaıki kanunun 
bazı hükürnJ.eriniıı değiş!iri lm e~in e dair 1/ 69 nu-
maralı kanmı layilıası haıkJunda 31- V- 1933 tarihinele 2249 numaralı ılmnun 

olaraıl\: kabul edilmiştir. 

36- U':)' u şturucu maclclclcrin murakabesi ha1k-
krnda 1/ 741 numaralı kanun layillasına dair 12- VI- 1933 tarihinde 2313 numal'alı kanun 

olarak kabul edilmiştir . 

37 - 3 haziran 1930 tarih ve 1663 mımaralı 
kanunu ımuaddil 1/530 nurnaralı kanun layiha
srna dair 

38 -Van vilayetinin l\1uradiye ıkazasnıın Ka
n~kevan köyünden :M:uhtar Aıho 1ıamı diğeri Ab
dullaboğlu A!lımeclin ölüm crzasma çarpılması 

hakıkında 3/241 numaralı Başvel&let tezkeresine 
dair 

10 -VI- 1933 tarihinde 2289 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22- XII - 1932 taı-ihinde 739 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 



-to _ 
Arzuhal encümeııine en g-elen mazbatalar 

ı - Bursa mebu ·n Rüştü Bey in, Arzuılıcıl 

cucLi.mcninin 4- III -1933 tarih ve 252 ııuınu

ralı kararnun Umumi H cycttc müzakeres ine dcıir 
4/ 47 numaralı takriri hakkında 

2 - Çan'krrr ınebusu Mustafa A!b\Hillu~ı i], 
Beyin, Arzuhal encümeniniıı 2ı- V- 1933 ta rilı l i 
haftalık mukaiTcrat. cetvelindeki 739 numaralı 
kararnun umumi liıcyetıt e ~üzakercsin c da.ir· 4/ 53 
numaralı takriri haJdunda 

3 - Encümencc ~ttiJıaz olunan 568 numaralı 

karar hakkında 

4 - Giresun mebusu I-bkkr 'l'arık Bey in , 60 
istida üzerine Arzuhal cııcümmıiııcc ittih az olu
nan 388 numaralı kararııı Umu mi H cyettc mü
zaıkcresine dair 4/ 33 mımaralı ta.J<riri hakkmda 

5 - Tekirdağ mcbusu Ccmil Beyin, Arzu
hal cncürncll'İlıin 14 ve 15 numaralı lıaftulrk mn
karrcmt cetvelindeki jandarma zabi1·lcrinc ait 
olan kararlarnun Umumi H eyettc müzakerelerine 
tlair 4/ 49 numaralı takriri haJdunda 

2 - V - 1933 tarihinde 762 numaralı karar 
olarak kabLll edilmiştir. 

12- VI- ı933 tarihinde 77 · numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

5 - I - 1933 .tarihinde 741 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

15- XII - ı932 tari1ıiııde okunarak kabul odil
miştir. 

31 -V - 1933 tarihinde 765 numaralı karar ola
ral\. kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninden gelen mazbatalar 

ı - kizleri tahakkLıJ• eden memurlarm tas
fiyelm·i h akkında 1026 ve 16 3 numaralı kanun 
larda mevzu hükmün icrasmda talıaddüs eden 
ihtil afııı tefsiren halline dair 3/ 147 numaralı 

Başvckllet tczkercsi ha.kkmda 

2 - Adl iye, İktısat , Naf ı a ve Ziraat Yckıl

Jetlerile Tcmy iz malıkemes i ve hapishane üi ıı akırr 

inşas ı Imkkıtıda 1/ 475 nurnunılı kamı.ıı lJ.yilwsr-

26- X - 1933 tarihin le 2325 ını maralı kanu n ola
rak ka b ur edilmiştir. 

u;.ı, dair 14- I- Hl33 tarihinJc 2107 numaralı kanu n ula.
rak kabul cd il mi:,;tir. 

3- Afgaıı sefareti bi ·ı ıasıııın Afgaıı Hüküm c
tiııc tomlik edilmesi lıaıkıkıııda 1/~14 numa ralı ka
ıı un layihasrna dair 

4 - Myon Karahisar - Antalya demiryolu
nun inşası hakkında 1/ 540 mımaralı kan un lu yi-

26- X -1933 ,tar1hiııcle 2328 numaralı ,]w nun 
ola rak kabul ediLmiştir. 
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hasımı dair 

5 - Altın ve petrol arama ve işletm e idal'e
lerinin teşkiline da.ir 1/599 numaralı kanun lfiyi-

1- IV -1933 tarilmide 2134 nnmar:ı lı kanıiı1 

olarak kabul ed.ilmiştir. 

hasr hakkında 20- V- 1933 tariıhind e 21R9 vP 21!J!l ıııım ımı lı 

kanun olarak kn:bnl ı:tli lmi ştiı·. 

6 - Amenajman ve teşcir işl erinde ıni.Lstalı

dem orman memurini fenn iyesine 657 ve lfiOS nıı

ıınarah kanunlarm 1 ve 7 nci maddeleri ınucimncP 
vcrilınesi muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta ect
velin gönderildi ğinc dah 3/185 numaralı Başve-
kaJet tezkeresi hakkmda 1- XII- 1932 tarihinde 2073 munaralr kaımıı 

olarak •lmbul ııdilmiştir. 
7 - Ankarada yapılacak polis mc.ldcbi hakkm

da 1/646 nıuımarah kanun layihasma dair 

8 - Ankarada yaptınlacak jandarma mekt e
hi için gelecek senclere sari ta.alılı.ü dat icr-asr hak-

20 - V - 1933 ·tıarihinde 2185 mı mara lT kaıııııı 

olaraık kabul edilmiştir. 

kında 1/718 numarah kanu.n Hl.yihasma da.ir 3- VI -1933 tariılıin de 2267 ııuınıırah kanun 
olara'k kabul edilmiştir. 

9 - Ankara, I~onya ve Merzifonda askl·ı·l 

ihtiyaçlat· için satın alınacak binalar· hakkında 
1/736 numaralı kanun layihasnıa dair 8- VI - 1933 ·tarihinde 2283 ımmar:.ıJı kanun 

olarak kabul ediLmi ştir. 

10 - Ankara momurlarmın meskcn taım in at ı 

hakkmda 3/127 numaralı Ba.~vck fi l et tezkeres in e 
dair 

ll - Ankara otomatik telefon kanununun 7 
nci maddesine bir ükra iHi.v e~üne daiı· 1/ -!22 nıı-

21 - XI- 1932 tari·lıiııdc 733 numaı·alr kitının 

olarak kabul edilmişti r. 

marnlr ka.mın l fi.yihıası hakkında · 13- IV- 1933 'tarihinde 2142 numaı·a lr kanıun 

12 - Anlmra su tesisatı için Maliye ve Da
hiliye vekaletlerjne veri len ıtaahhüdat mezmıiye

tinin uzatılmasr ve miktarrrun 2 300 000 1irayu . 
çdmrüması ha:kkında. 1/729 numaralı kanıtın layi
hasnı:a dair 

13- Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 se
nesi bütçe kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkmda 1/443 ve Ankara ş·omri imar 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 2 400 ) iralık 
münakale yapılması hakkında 1/444 nnmaı·: ılı 

olarak kabul edilmiştir . 

3 -VI- 1933 ·tarihind e 2269 n nına.ral r kan u n 

olarak Jmbul cdilıniştiı·. 

kanun layihalarma dair 29- XTI -1932 ta ı·ihincl e 2079 ıııımnr·alr kaııuıı 

olarak kabul edilıniştiı'. 

14- Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 se
nesi bütçesine lO 000 liı·alık talıs·isat lwnulm:ı

srna da:ir l / 637 ve bazı dairel e t· iıı 1932 senesi 
bütçelerinde 10 000 liralık münakale y:ıprlması 
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hakkında 1/672 numaralı kanun layihasrna ·dair 20- V- 1933 tarihinde 2191 numaralı :kanun 
olar3ik ka,bul ·edilmiştir. 

15 - Ankara ·şehri imar müdürlüğü 1932 se
nesi ıbütçesinde 7 500 liralık rı:ııünakale yapılma
sına ve 15 000 liralık bono çıkarılınasına dair 
1/ 583 nuımaralı kanun layihası hakkında 17- IV- 1933 tarihinde 2149 nuıuaarlı kanun 

olarak 1-,abul edilmiştir. 
16 - Ankara şehri imar müdürlüğü 1933 se

nesıi bütçesi h~kında 1/ 509 numaralı kanun la-
yihasına dair 29 -IV - 1933 tarihinde 2156 numaralı kanun 

olara,k kabul edilmiştir. 

17 - Ankara şehr.i otomatik telefon kanu
nunun 7 nci maddesrine bir fıkra ilavesi hakkm
da 1/647 ve Ankara şehri otomatik tele,f<m ka
:punun 7 nci maddesine bir fıkra ilavesine dair 
1/691 numaralı kanun layiıhaları hakkında ll -VI - 1933 tarihinden 2304 numal'alr kanun 

olara,k ]\!a;bul edilmiştir. 
18 - Ankara yüksek ziraat enstitüsü hak-

kında 1/ 715 numaralı kanun layiliasma <Uvir 10- VI- 1933 tarihinde 2291 numaralı kanun 
ola.rak kabul edilmiştir . 

19 - Aı·zuhal encümenince ittihaz olunan 
568 numaralı karar .Juuklunda dahili nizarnname
nin 57 nci maddesine tevfikan tanzim olunan 
5/18 numaralı ınezkür encümen mazbatasına dair 5- I- 1933 tarihinde 741 numar.alı karar olarak 

kaıbul edi lrnıiıştir. 

20 - Askeri fabrikalar umum müdürlüğüne 
mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanu
na müzeyyel 1/ 519 numaralı ·kanun layihası 

ve Milli ·Müdafaa ve İktısat encümenleri mazba
talarile Askeri fabrıikalar umum müdürlüğüne 
mütedavil sermaye verilmesine dair olan kanu
na müzeyyel 1/ 692 numaralı kanun layihasr 
hakkında 28 -V- 1933 tarihinde 2236 numaralı kanun 

.. ~~~~~~~, olarak kabul edilmiştir. 
21 - Askeri mektepler talebesile ihtiyat za;bit 

namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkala- · 
deye dair olan kanuna müzeyyel 1/ 520 nnumaralı 
kanun layihası hakkında · 13- lV -1933 tarihinde 2140 m1maralr kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

22 - Askeri memurlar kanununu muaddll ka
nuna müzeyyel 1/ 437 numaralı kanun layihası 

hakkında 22- V- 1933 ıtarihinıde 2204 numaralı ıkanun 

olarak ka:bul ·edilmiştir. 

23 - Askeri memurlar kanununun 4 ncü ve 
5 nci maddelerinin tefsiri lıaJdanda 3/ 297 numa
ralı Başvekalet tezık:eresine dair 

24 - Askeri .tayinat ve yem kanununun 1 nci 
maddesine nıüzeyyel 1/ 644 numaralı kanun layi-

26 - X - 1933 tarihinde 786 n Ltmaı·alı ık:arar 

olarak kabul ~edilmiştir. 
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hasr h&kılunda 

25 - Askcr7 tayinat ve yem kammunun mu
addel 33 ncü maddesine bazı f~kra lar i lfıvesi 

hal<ıkmda 1/ 523 ve askeri tayinat ve yem Jmnu
nuna müzeyy 1 1/ 536 numara lı l\amm lfı yihasma 

dair 

26 - Askeri ve mülki tekaiH ~n:ınummun 

15 nci maddesinin tofsiri halcinnda 3/ 217 numa-

26 - X- 1933 tarD1inde 2326 numaralı ıkanun 

olarale kabul .edilmiştir. 

31 - V- 1933 tarihinde 2247 numaralı kanun 
olarak :kabul .edilmiştir. 

rah Başvekfılet tezkeresine dai r 10 - VI- 1933 tarihinde 773 numaralı tkarar 
olaraıle kaıbul edilmiştir. 

27 - Askeri ve mülki tekaüt ıkanununun 51 
ve 53 ncü maddelerinin tcfsiri haıl\ikrn la 3/ 62 
numaralı Başvekalet t ezkor si n dair 

28 - A>ıked ve mülk1 tekai.it kanununun 53 
ncü madde,o;in in 1 nci fEkrasrnrn tadili hakkında 
1/ 328 nı1maralr kanun l ayilıasrna Jair 

29 - Askeri ve mülki telmüt ilmnunumın 55 
nci maddesinin tefsiri ha.kkmda 3/ 153 numaralı 

Divanı muha. ebat riyaseti tezıkeresine dair 

30 - Askeri: ve mülk] tekai.it kanununun 62 
ıı ci maddesinin tefsiı' İ lıaklnnrla 3/ 242 nurnaralT 
Ba.şvek~ let tczkercsi n c cla.ir 

31 - Askeri ve mii1k1 ıtckaüt ~'amınunnn GS 
nci ve muvaıkıka t 3 ncü •maddelerin in tefsiri hak-

29 - IV - 1933 <tarihinde 751 numaralı karar 
o l a ı·aık kaıbul edilmiştir. 

26- XI- 1933 tarihinde 2071 numaralı kanun 
· ol araıle kaıbul edilmiştir. 

13- IV - 1933 tarihinde 747 numaralı karar 
olar-ak kaıbul edilmiştir. 

16 - III -1933 tarihinde 183 nnmaralr tcfsir 
olarak ka:bul -edilmiştir. 

kında 3j 167 numara Lı Başvekiıl et tezkeresi ne dair 9 - I- 1933 tariihin 7 43 numaralı karar 

32 - Askeri Ye mülki .tokaii.t kanununun bazı 
madd elPrinin tefsiri hakılemda 3/ 107 mımaralı 
BaŞ"C'ka l e t tezkeresine dair 

33 - A·skerlik dersleri muallimlerinin ücret
leri hakkmda 1/ 541 numara lı kanun l~.yihasma 

ol anıilc kabul edi1miştir, 

29 -V - 1933 tarjhinde 
.o laraık kabul edilmiştir. 

185 numaralı .tefsir 

dair 2 - V- 1933 tarihinde 2233 mımaralı kanun 

34 - Aydm vil ayetinin yapacağı 100 000 
liralık istikraza Hazinenin kefaletine dair 1/ 731 
numaralı kanun layihası hakılanda 

35- Barut ve mevaddr infilakiye ve f işek ve 
av mühimmatr ve av saçması inhisarr işletm e 

muvakkat idaresin in 1933 sene i biitı;e ·i hakkm-

o l aı-ak kablu ediLmiştir! 

8 -VI- 1933 tarihinde 2286 ımınaralı kanun 
olarak kabul ediLmiştir! 

da 1/ 510 numaralr kanun l3.yiha ına dair 20- V -1933 tarihinde 2193 numaralı kanun 
olarak kabul ediLmiştir . 

36 - Başvekal et teşkilat ve vazifeleri hak-



kında 1/590 numaraiı kanun layihasına dair 

37 - Bazı dairelerin 1933 senesi bütçesinde 
50 000 liralık .münakale yapılması hakkında 

1/ 758 numaralı kanun layihasrna dair 

38 - iBazı v.ilayetlerin kaldırılması ve bazı
larının birleştirilmesi · hakk1iıda 1/575 numaralı 
kanun layihasına dair 

39 - Belediyeler bankası ha.kkmda 1/ 660 
numaralı kanun layİlıasma dair 

40 - 551, 1485 ve 1890 numaralı kanmılar
da,ki matul tabiı.Jerinin tefsiri hakkında 3/ 219 
numaralı Başvekalet tezker.esine dair 

41 - 1932 senesi muva zenei nmumiy.e kanu
nuna ınerbut (N) cetvelinin birinci .lnsmrna 20 
muallimlik daha lmnulması hakkında 1/438 nu
maralı kamm layihasına dair 

42 - 1932 senesi muvazenei umumiye kanu
nuna müzeyyel1j 537 numaralı kanun Jayihasrna 

20- V- 1933 tarihinde 2181 numarair kanım 
olarak kabul ediLmiştir. 

12- X -1933 tarihinde 2318 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinde 2197 numaralı kanun 
olarak kabul ediLmiştir. 

ll - V(- 1933 tar ihinde 2301 numaralı kanun 
olarak kabul ediLmiştir. 

12- VI - 1933 tarihinde 191 numaralı tefsiı· ola
rak kabul edilmiştir. 

14- I- 1933 tarihinde 2105 numaraJı kanun 
olarak kabul ediLmiştir. 

dair 1- IV- 1933 tarihinde 745 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

43 - 1932 s.enesi nıuvazenei umumiye kanu
nunun 14 ncü maddesinin tefsiri hakkında 3/ 254 
numaralı Başvekalet tezkeresile Milli Hükümet 
bütÇ}eler.ine ait hizmetler için yaprlmış olan te
diyatm tasfiye ve ma·h.subu hakkında 1/481 nu-
maralı kanun layihasrna dair 14- I- 1933 tarjhinde 2102 numaralı 

olarak kabul ediLmiştir. 
kanun 

44 - 1932 senesi muvazenei umumiye kanu
nunun 21 nci maddesinin tefsirine dair 3/ 263 
numaralı BaşTekalet tezkeresi hakkında. 16- X- 1933 tarihinde Ziraat encümenine 

45 - 1933 senesi muvazenei umumiye kanu-
nu layihası hakkında 23 -V - 1933 tarihinde 2211 numaralı kanun 

olarak kabul ediLmiştir. 

46 - 1240 numaralı kanuna göre yapılmış 
olan binalara ait dahili tesisa:t ile ıbu binalarm 
fennt tesisatı için ·gelecek seneye sür~m mu k av e
le aktine salahiyet verilmesi hakknıda 1/ 476 nu
maralı kanun layİlıasma dair 

47- 1 haz·iran 1929 tarih ve 1499 numaralı 
gümrüık rtarife kanununu değiştiren kanunun 
1 nci maddesine merbut cetvelin 401 numarasın
daıki tabirin tefsirine dair 3/ 334 numaralı Baş-

14- I- 1933 tıırihinde 2096 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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vf.'ldilrt trzh 'r rsi lıaıkkında 

48 - 1 haziran 1929 tarih ve 1471 nuınara lr 

kanuna m üzeyyel 1/ 418 numrıra lı ıkmınn Hlyiha-

ll- VI- J 9333 taribinde 190 numara lı tef ·1r 
olarak ka.bul ed ilmiştir. 

srna da.ir 13 - IV - 1933 tari h in dr 2J 39 mı mara l r ,kanun 
olarak lm.bul edilmiştir. 

49 - 1/ 623 numaralı Sümerbank kanım lii-
yihn.sr hal<ikında 3- VI- 1933 tarihinde 2262 ımınarali kanım 

olanık ıbıbul edilmiştir. 

50 - Bursa mebusu Rü~tii ve Erzinran m(\h
usu Abdülhruk ve Bayazıt mebusu I-Ialit Beylerin , 
Lofçalı Sı.dıJ<a, H avva ve Ayşe Hamınlara maaş 
tahsisi hakkında 2/ 80 numaralı kanun tc.ldifinc 
dair ll - VI- 1933 .tarihinde 2302 mımaralı kanun 

;)1- Cüıııhuriyctin na.nının 10 ncu y ıl clönü- olarak kahul cdi1ınişt:ir. 

münü kutlulama kanununa müzcyyel 1/ 777 nıı-

ıııaralr kanun la.yihası halGkmda 19- X- 1933 tarih indr 2319 numara h kanun 
olarak kabul e.d ilıııi şt.ir. 

52 - Cümhuriyetin ilanmm 10 ncu yıl dönii
nıünü kutlulama kanununa müzcyyrl 1/ 778 nu
maralı kanu nlayihasr haJduuda 

53 - Cümhuriyet menkez bankası kanuııunıııı 
14 ncü ve 40 ncı maddesinin değiştirilnı e-<ıi lınk-

19 -X - 1933 tarihinde 2320 mınıara lı kanun 
ola.rak kabul edilmiştir. 

kmda 1/ 667 numaralı 1\aııun layih asma dair 12 - VI- 1933 ta rilıinde 2315 mımaralı kanun -
olarak kabul edilmiştir. 

54 - Çanakkale mebusu Şiihii Beyin, arazi 
vergisi kanununun 5 nci ·maddesinin t ef~ iı·i 

hakkında 4/ 27 numaralı takririne .dair 21 - XI- 1932 tarihinde 181 ınıın aralr tcfsir 
olantık kabul -ed ilmiştir. 

55 - Çanlnrr mebusu Mustafa Abdülhalik 
Beyin, Arzuhal encümeııinin 21- V -1933 tarihl i 
haftalık ıııukarrerat cetvelindeh-i 739 nuınaralr 

kararnun Umumi H eyette müza[reresine dair 
4/ 53 nuınaralr taJ,:riri hakıkında 12- VI- 1933 •tari ilıncl r 777 ımınara lı karar 

ola raık ka bul -edilmiştir. 

56 - Çubuk barajı ve Bursa ovası nduhat ve 
inşaat işleri için bono çıkarılma!'lı ha.kkrncla 1/ 737 
numaralı kanun l a.yilıasına dair 12 - VI- 1933 .tarihinde 2317 numaralı kanun 

ol araık ka,bul ·Cd ilmiştir. 

57- Dahiliye memurlarının tahelieli sinlerine 
Jair .1/ 243 mımaralı ıkanun Htyi·hasr h akıkmcla S- V -1933 tari.Jıinde 2169 numaralı kanun 

olarak kabnl edilmi şti r. 

5 - Da~hi1iye veldleti merkez t rşkilu.tr " 
vazifeleri haıkkmdaki kanuna müzeyyrl 1/ l !lg, 
Devlet memurları maaşatının tevhit vr teadülü 
hakkmclaıki kanuna merbut cetvelel e bazı tadilfıt 

ya.prlmahma dair 1/393, E vkaf nmnm müdürlü
ğüne abidattan olan a.sarm tamiri için 40 000 

\-

liralıık tahsisalt verilmesine dair 1/ 398, !stanbul 
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darüll:ünununun 1933 senesi bütçesi lıakkmıl:ı 
1/ 511 V{l Seyrisefain ıidaresiniu 1933 senesi büt
çesi ha;kkmda 1/533 numaralı kanun layillaları

na dair 

59 - Daıhiliye vekal eti meı•kez t eşkilatı ve 
vazifeletri hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve daıhili matbuat işl erinin 

rınezikür v·ekalete ·bağlaıımasma dair 1/ 700 numa
mamlı kanun h\yihas ı ıha.Jd;:mda 

60 - Damga r esmi kanununun maktn r esim
ler faslnun 42 nci ve muafiyet faslııun 20 nci 
fıkralal'llıın tefsiri lıakkmtla 3/109 nuına mh l3a:;; -
Yekalı:ıt tezkeresine dair 

61 - Deniz ve hava işleı'i ile scy risefain tc>;>
kilM.r ha:kkmdaıki kanunların icap otıtirdiği mas
ı·aflwra daie 1/ 725 numara lı kanun layihası lıak-

8 - VI - 1933 tarihinde HükCımete iade edil
miştir. 

22 - V - 1933 tarihinde 2205 numarah kanun 
olar·ak kabul edilmiştir. 

19 -XI - 1932 tarihinde 180 numaralı 
olarak kabul edilmiştir. 

tefsir 

kmda !H - V - 1933 tarihinde 2251 numaralı kamın 

olatak kabul edilmiştir. 
62 - Deniz ve ha va tican:ti um um ınüll ür

lüğü ile iç' hatlal', dı:;; hatlaı· ve fabrika l aı· ve lıa
vuzlar teşkiU'Ltı hakkmlla 1/ 601 numaralı kamın 
layihasma dair 

63 - Devlet d~nüryollan ve limanlan iş

letme UJnum müdürlüğü 1932 senesi •bütçesinde 
25 000 liralık münakale yapılınası hakkmda 

31 - V- 1933 ıtarihinde 2248 ııumamlı kanun 
olarak .kabul edilmiştir. 

1/490 ımınaralı kanun layil1asına dair 14 - I - 1933 tarihinde 2109 nun1ıarah kanun 
olal'ak kabul edilmiştir. 

64 - Dev·let demiryolları işletme umuın mü
dürlüğrü 1932 senesi bütçesine 65 000 liralıık ıtaJı

sisat konulmasına dair 1/586 numaı·alı ıkanuıı 

liiyihası hakkında 15 - IV - 1933 taı·ihind e 2145 ımm:.ıralı ıkanun 
olarak kabul edilmiştir. 

65 - DevloQt demiryolları ve limanları işlet

me umu.m müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hak-
landa 1/512 nunıaı·alr kanun layilıasrna dair 22 - IV - 1933 tarihinde 2155 ııtım itı'alı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

66 - Devlet demiryolları ve limanları UlllıUm 
ımüdüıllüğü 1933 senesi bütçesinde 100 000 lira
lık münakale yapılınası hakkında 1/781 numa-
ralı kanun layiliasma dair 26 - X - 1933 tarihinde ruznameyc. 

67 - Devlete ait bir kısım binalar satış be-
delile resmi daireler yapılması ha:kkrnda 1/721 
numaralı kanun layiliasma dair ll - VI - 1933 tarihinde 2300 numaralı kaumı 

olaı·nk kabul edilmiştir . 

68 - Dev let memurlan aylıkLarınlll tcvh.it 
ve teadülü halcinndaki 1/ 749 numamlı kanun lu-
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yilıasr h:ıkkınua 

69 - Devlet memıuırları maaşatıımı tevhit 
ve teadülü haJ.dundaki kanuna müzeyyel 1/542, 
DevJ'Ct memurları ınaa~atrnrıı ıtevJıit ve teadülü 
hakıkmdaki kaııwıa ıınüzeyyel 1/543, Devlet m e
murları ımaaşatınrıı teVihit ve teadülii hakkrn
dıaki kanuna müzeyyd 1/5-1:4, Devlet memııı·

ları maaşatının tevhit ve teadülü lıa:kkındi~ki ka
mma müzeyyel 1/545, Devlet mcınurhm maa
şatınm ıtcvhit ve teaclü lü haJ;:kınJaki kanuıı.ı 

ıbağlr 2 numaı-ıı.lı cetvelin Ziı-aa.t vd;:iletine ait 
olan Jusınmda değişikiiık yapı lını.ı.sma dair 1/ 606, 
vilayetl er idıaı·r_si kaınunuıııı.ıı 5 ' 11ci madues iııc 

tevfiıka:n 2 vilayettc lLlar e lıe.yoti teşkiline ve 
1452 numaralı kanuoı:ı. bağ·Jı 2 nııınaı-alı cMveJin 
d eğiştiriLmesine dail' ]/619 nıımamlr );:anun Ja
yihası ve Daıililiye enclime ıı i mu~lxviaı:;i ·l c De\·
let memnrlaı:ı ma.ıı:;;<LtınLıı tevJıit ve teallülü 
hakkındaki J, ;cmuna ıbuğl ı 2 ıwınam lı eel vdin 
Adiiye vekaletine ait olıan ·kısmında d eğişiklik 

yapılınasma dair 1/ 693, Devlet memurları maa
şatmııı tevJıü ve teadülü Jıakknıdab :kanuna bağ· 

h 2 numaı~alr cetvelin Srhhat ve içtimal .mna
V·enet vekfi.letine ait oLan Jwmıınua dcği:;;iklik ya
pılmasına dail' 1j694: numaralı J\anı UıJl Jilyilıalcı

l'ile İdare ıhcyotiııiıı, Devlet memurları ıımıaşrı 
tmrn tevJıit ve tcadülü Jı.aJdundaki .kanunu bağ

Jr cotvelde değişilklik yapılmasına dail' 2/ 70 nu
mara 1 r lmmı.n teklifi hıaJdnnda 

70 - Devl et memuı·laı·ı ııı aaşatmın t'l'\ ' lıiı Y t' 

tcaıdülün c daiı· olan kanunun Evkaf umum mü 
Ji.iı·lüğıü memurlan hakkındil da tatbikımı daiı· 

12- VI- 1933 tar.ihinde 2310 numaralı kanun 
oLarale kabul edilmiştir. 

~1 - V- 1933 tariılıinde 2225 mımaralr kanun 

olaraık kabul cllilmiştir. 

1/587 ııııı ımaralı bıntın l iıyihası Jın.Hmıda 25 . V - 1933 tarihind e 2221 ınımaralı kanun 
oLanı.k kabul ,eJ.il ımiştiı·. 

71- Devlet nımııcu.ı ·laı · ı nı aıı şü.t. ınrıı 1 cvlıiıt \ ' P 

t eadülü Jı .aık.kı ııda.ki ıkaını nu n 7 nci maclul·si ıı i ıı 
tc:f · iı·i.ıı e dalı· 3/2!17 mııııaı'D lı B:ı~vck51t' l. t czkc ı · •-
si ıha:lclunda 26 -X -1932 tarihinde 192 numaralı tcfsir 

o l::ıı·ak Jmbnl edilmiştir . 

72 - Ded ot .m murlan maaşatının tevhit v' 
teadülline dair olan kanunun 13 Jı cü maddes in 
deki 6 aylrk ~myiMcn Darülfünun müderris vu 
ınu.a.llimkrinin istisnası hakkında 1j592 nı ıı ınuwalı 

lmnun l ilyihası hakkında 13. V- 1933 tarithinde 2177 mımaralı bınun 

olar:ık .lnıbınl ed i·lmiştir. 

73 - Devlet m mnrları maa~atımn tl'\· lıi1 
'Ve tcadülii haıklnndaki kanıına ıbağlr cetvlde J r
ğ:işHd1k yapılmasma dair olan 2006 sayıLı kanu-
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nun t ef>ıiri ha~danda 3/ 302 nnmaralr Başvekillet 
tezkeresine dair 

74 - Devlot memurları maaşatmrn tevhit ve 
tcadülü ha1kkrnda.ki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Maarif vc.ki\let.ine ait olan lm:anıncla deği

şikli.k yapılmasma dair 1/ 60!1 mımnralr kanun 
lfi.y.ihasr hakıkında 

75 - Devlet memurları maaşatmm t evhit ve 
tcaclülü hakkındaki kanuna ıbağh 2 ınımaralı cet
velin Maliye vckaletine ait olan kısımnın dcğişti
ri lm e>ıi ve bir kısım vazifelerin yapılma şekli 

19 - X- 1933 tarihinele 785 numaralı tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinde 2201 mımaralı kmııın 

olnrnk kabul odilmişt,iı· . 

Jıa:kknıda. 1/ 689 numara lı .kanun layihasma dah· 3- VI - 193R tarihinde 2265 numaralı .kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

76 - Devlet memurları •maaşa<trnm t evıhit. ve 
teadülü ha.kıkmdaki kanuna merbut 2 numaralı 
cetvele ithal edilmeyen maaşlr mem1ırlara nzaJdık 

ve pahalıirk zamlarının verilemeyeeeğinin tefsiri 
ha,lvkında 3/ 222 numaralı Başvekalet .tezkere. ine 
dair 1- V- 1933 tarihind 753 

olnrak .kabul eclilmişt.ir. 

numaralı karar 

77 - 4 haziran 1929 tarih v 1490 numaralı 

kamın hüıkmünün terndieli ha:kJnnda 1/ 152 mı

m:walı kanun layihasma dair 

78 - Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine 
1 0!10 000 li ralık fevkaladc tah~isat konulmasına 

19 - XI- 1932 tarihinde 7.29 nnmnrnlı karaı' 

olarak kabul edilmiştir. 

dair 1/ 496 numaralı ıkanun la yihası hakkında 16- III- 1933 tarihinde 2110 mıımıı·alr kanım 

olarak kabnl edilmiştir. 

79 - Düyunu umumiye 1932 seq_esi bütçesine 
906 461 liralık fevkala.de tahsisat >konulması hak
bııda 1/ 500 numaralı kanun layihasına dair 

80 - Eli jşten çektirildiıkten sonra 1777 nu
maralı kanun mucibince vekalet emrine alınan 

memurlara bu kanuna göre maaş verilip ve.rileme-

15- IV -1933 tarilLinde 2146 nnmnrnli ılmnun 
olarak kabul edilmiştir. 

veldilet tezkeresine dair 19 - X- 1933 tarihinde 782 mıınanılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

81 - Emniyet işleri umum müdürlüğü 1932 
senesi ·bütçesinde 10 000 lirairk münaJkale yapıl
ınası hakkında 1/ 655, {}iimrüık ve İnhisa.r vekaleti 
1932 senesi bütçesinde 20 000 lira.lrk münakal c 
yapılması ha.ldunda 1/ 656, Posüı, t elgraf ve te
lefon umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapıiması haklanda 1/ 658 
Ziı·aat vckaleti 1932 senesi bütçesinde 4 650 li
ralık ımünalmle yapılması hakkında 1/ 6!19, As
keri faıbrikaJ.ar umum müdürlüğü 1932 scıırı:;i 

ıbütçesinde 1 500 lirahk müıı rul< a l r yapılması hak-
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kıııJa 1/ 67 J, JanJarma u ın um kumaııLlaıı 1 ı ğ· ı 

1932 senesi ıbwtçcsindc 30 500 liralık münaka.le 
yapılmas ı haldnnda 1/ 676, Maliye vcJdlcti 1932 
senesi bütc;:es iııdc 5 500 lir-alık münakal e ya pri

ması hakkında 1/ 677, Milli <Iüdafaa vckaleti 
1932 senesi deniz ve hava bütçesi nel e 30 000 li 
nı lık müııakalc yapılması hakkında ]./678 ve 
l\lil.Ji M.üdafaa. vekaleti ıkara ve Askeri fabrika
lar uınum müdürlüğü 1932 senes i bütçe lerinde 
17 417 liralık müna1\:ale y.apılmasr hakkında. 

1/ 679 ve <i ümrük ve inhisarlar ve ka !eti 1932 se
nesi bütçesinele 1 000 ·liralıık münakale yapılması 

hakkında 1/ 684 numaralı kanun layihalarile 
ldare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 sc
n esi bütçesine 4 600 liralık tahsisat konulmas ı

na ve ayni sene bütçesinele 586 liralık .müna
·kale yapılmasına dair 2/ 72 numara 1 ı kan nn tek-

lif i hakkmcla 20- V- 1933 tarihiııJc 2192 ınımaralı kanun 
ularak kalyul edilmiştir. 

82 - Esbabr müebire ve zarurı,rc tlola.nsile 
takip ve taıh:iline imkan görülemeyen bor c;: la
rrn terkini hakılnncla 3/ 171 ımınanılı Başvck~ -

lct tezkeresine dair J 9 -X - l!.l33 tari hiutlc Tc.5kilfı 1 ı t•sasiyC' cııcü

menine. 
83 - Evkaf um um müdürlüğü 1932 scıı csı 

bütçesinele 6 800 lirahk müııalmle ya pılması Imk-
kında 1/538 numaralı kanun layihasına Llair ] :) - lV- 1932 t arihinde 2143 ııumanılı ka·ıııın 

olarak kabul edilmiştir. 
84 - Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi 

bütçesinde 16 400 liralık mü:na kalc yapı 1 ması hak
kında 1/673 numaı·alr kanun layi·ha sııın da ir 

85 - Evlmf umurn müdürlüğü 1932 senesi 
hütçcsine 31 500 liralık muıızam talısisat ıkoııul 

ııı asına dair 1/ 434 ve Evkaf umum müllül'lüğü 
1932 senesi ıbütçesin e 20 000 liralık mıuu ı zam t<Jh 
sisat konulmasına cl<ıir 1/436 numara l ı kaııuıı 1 ~-

22- V -1933 taei:hiııdc 2207 n•u.maralı ·kanun 
u J.a ı·aJ\: kabul cd i !miştir . 

rihalarr lıaık,lnnda 14 - XII - 1932 tarilıiııd€ 2078 numara 1 ı ka nun 

86 - Evkaf ıumnın müdürlüğü 1933 senesi 

bütçesi hakık ıııd a. 1/504 numaralı kanun li\yihası
ııa dair 

87 - Bvkaf uınınm ınüdü l'lüğ·ü ııce Bıırsacla.ki 

asrl kaplıcalar şirketinelen satın alrııa ca.k 16 000 
liralık hisse senesi ıhal-.kmcla 1/674 numara lı ka
nun layihasına dair 

88 - · FC\· zipaı;;a - Ero·,mi lı at.t ınııı Blüz izc 

bağ·lanmasr hakkında. 1/546 n umaralı .kaJLun Ht-

o l aı-ak k aıbul cJilmiştir. 

25- V- 1933 taı· i.Jıind f\ 2224 nurnanılı knllun 
ol::ı r::ı k Imibul edilmiştir . 

23- V- 1933 tarihinde 2212 ınımaralı kanım 

ola ral\: kabul, e<lüıniştir. 
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yiıhasrna dair 

89 - Filyos - Errğli ha ttı ilc Ereğli lim a
nının yapılması lıakl~rnda lj66ı numaralı kaııuıı 

lay iha. ·ma dair 

90 - Giresun ımcbusu Hakıkı Tarık Bey ,.c 4 
aı~kadaşının, Cümhuriycıtin 10 ncn yıl dönümü
nü kutlulama haıkkındwki 2/ 1 numaralı kaııuıı 

teklifi ne dair 

91 - Gümriik tarifesi kaııııııuııa mcehut ta
rifede gö ·teri !en giimri:iık l'l'si mleriıı i n 1:a.Ji li hak
kında 1/407 numaralı gümrük ta rifes i kaınıııuna 
'bağlı tarifen in 465 ve 466 ncı ımınarala rıııııı 

de işt irilmcs i hakkında 1/ 6 8 .. ve gümrük t·arifc 
kanunu ve m crbutu ithalat umumi tarifesinin 
değ iştirilmesi Jıak·kmda 1/ 714 nurnanılı kııınıı 

Ja~rilıa:;ıma dair 

92 - G ümı·ük ve inlıisaı·lar vcldUeti 1932 
senesi hütc:es irıin 246 nc·ı faslı ı nci ımacldesi üıı

vanmm dcği~t i ri! m es i lıa ,Jdmıcla 1/ 436, n iiıınrüık 
ve iııhi sa l'l ar ve Milli J\'liidafaa \'Cl\al et i 1932 
senes i bütçcsind(~ 26 000 liı ·alrk ınüıı akal e yap rJ 

ması lı akkmda :1 / 442, Ha•rita nınnın müdürlüğü 
1932 senesi hüt <:cs inıl c 9 932 l ira lık miina,kal c ya 

pılması hakk ı nd u 1/447, Milli "1\lüclaf'ua n·kfıil'ti 

1932 se nes i deniz bütçc: iıHl e 37 ROO lir::ılık mi.i 
mtkal e yapıhnasr hakkında 1/ 453, Nnfıa \'t'•ka leti 
1932 senes i bütc;esiııdc 27 000 li nıltk miinakale 
yapılması lı a.lvkmda 1/4!14, 'l'apu ve hNl ;ı~t ı ·o ı ı 

mu m. mi.idürlüğii 1932 fie ncsi hi.it~es inrl c 3 150 
lirairk ınün aka l c yapılm as r lı aldnndn 1/ 4fi7 ve 
muıh ·t c l if dL'vail'iıı ı932 senesi hürt ~e l e ı·iııde mü
ıı a kalc yap ılına s ı lıakkında 1/463 ıııımaralı ~w

ıııııı, lay iqı alarilc İdare heyetinin , Büyük J\ 1 illet 
Mcı-,lis i ı932 sen esi •büt~csincl e 20 000 lil'a lık 

mi.inakalc yapılmasına dair 2/56, Büyük Millet 
Meclisi 1932 senesi bütçesine 13 900 1 i ra lıık m un
zam .tahsisat koııulmasma dair 2/57 ve Divaıır 
muhasebat 1932 scı ı csi bütçes inde 4 950 liralık 

m.i.in akal e yapılmas ı hakkında 2/59 numaralı 

kanun tcklifine dair 

93 - Ha;rikzedeler tarafından i şgal edil
mekte olan meskenler haklun da ya pılaeak mu
ameleye dair 3jı52 numaralı Başvekal ct tezke

l'esi hakkında 

ı - IV - 1933 tarih i nde 2ı35 numaralı kanun 
olal·ak kabul edilmiştir. 

23 - V - 1933 ıtarihinde 22ı4 nuımarah kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1933 tarihinde 2305 numaralı kaııun 
oLıı·;.k •kabul edilmi ştir. 

31 - V - 1933 tarihinde 2255 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

2 _ I - 1933 tarihinde 2084 numaralı kanun 

c-lar :1 k ıkabul edilmiştir. 

8 _ VI - 1933 tarihinde 189 numaralı tefsir 

ol aı·ak Jmbul edilmiştir. 
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94 - Hariciye vekftl ctri 1932 senesi bütçesin

de 5 000 lira lık ınünakale ya pılması hakkıncin 

1/ 478, Maarif vekaleti 1932 senesi hütçesincl e 
105 035 liralık ınünakalc yapılması hakkında 

l / 480 ve Dahiliye veldleti 1932 senesi bütçesin
de 15 000 IiraJıık mürrakale yapılması hakkında 
1/ 483 num aralı kannn l5 y i1ıa"!arnıa dair· 

95 - H adciye vekaleti 1932 senesi bi.i.tçe:in
de 4 300 lirairk müna k ale yapılması ha kJunda 
1/ 4 9, Milll lVTüdafaa velcaletil e Askeri fabrik:ı
lar nınnın müdüı,lüğü 1932 senesi bütçelerinde 
45 500 liralık münakale yapılınası lıakkmda 

1/ 493, Milll Müdafaa ve kalet i J 932 senesi kara· 
'hiitc:es ind e 7 500 lirahk müna.kcıle yapılması 

hakkında 1/ 494, Jand arma umuın kunıaııdanlığı 
1932 senesi biit<}esinde 6 000 l inulık münakale 
yapılması hakkmda 1/ 495 ve Ma arif vekill eti 
1932 senesi biitçesinde 4 984 lirahk münakale 
yapılması h akkmda 1/ 527 numaralı kanun la
yihasrna dair 

96 - R aFiciye vekalcti trşkilfitı h:ıkkırıdıı 

1/ 627 numaralı kanun layihasma dair 

97 - Harp genıjJerinin tanıiri için yaptTnla
cak liman ve ter sane hakkında 1/ 525 nnumarııh 
k:ınnn layihasrna dair 

98 - Havn birlikl erinin ihtiyacı olan inş:ıat 

i şl eri için g-el ecek seneler e s;ıri t;ı;ıhhüdn ,t ya pTl
'llUıs ı luı.kkındı:ı 1/ 743 nnnıaı·nlr kanun lfi y ilı:ısıııa 

12- I -1933 tarihinde 2090 numanılı k<ınun 

olarak k a bul edilmiştir. 

16 -III- 1933 tarihinde 21 ll numara lı ka nun 
olal'ak kabul edilmiştil'. 

25 - V - ] 933 ta r.ihinde 2223 n uma ralr },anun 
olarak ·kııbnl edilmiştir. 

29- IV - 1933 tarihinde 2173 rının a ralı kanun 
olara k ·kabul edilmiştir. 

dair 8 - Vl - 1933 ta r ihinele 22R2 rmrrıara lr kanun 
olanık k:ıbul edilmiştir . 

99 - H:ıvayollal'ı Dr vlrt. işılrtnıe iclal'cs iııin 

J9 3:=! senesi hiHçesi Jıaklnıı cb ·ı ;711 numaralı 

kaıılllı lfı y ih :.ıs ıııa dair 

100 - H azi ne alacnğı olarnk muhtelif hesa p
lar a .k aydolunan paralardan bazıl arrmn tasf iye 
ve terkinine dair 1/ 695 numaralı kanun layiha-

30 - V - 1933 tal'ihinde 2245 ııunıarnlı kanun 
olarak k abul edi lmiştir. 

sr h aklunda 3- VI -1933 tar.ihinde 2266 numaralı k anun 
olarak k abul edilm iştir. 

101 - H azineden taksitıle gayrimenkul mal 
satın alımış 'olanların taksit beclell erini n tec·i,J i 
hakkında.ki kanunun 1 nci maddesinin değiş.ti

rilmesine dair 1/ 596 ımınaralı kanun l ayihası 

haklanda 25 - V - 1933 tarihinde 2222 numaralı kanun 
olarak k wbul edilmiştir. 
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ı02 - Hıfzıssıhha mü es ·csesi n• nıü:;;tcm i

latı için sarfma mezuniyet veri len tahsi:ata 
250 000 liranın ilavesi haldmıda ıj424 numaı·alı 
kanun layihasrna dair 

ı03 - Hudut ve sahiller sıhlıat umum mü
dürlüğü ı932 senesi bütçesinde 500 liralık nıü

mvkale yapilması lıakkmda ıj547 numaralı ka
nun layihasrna dair 

ı04 - Hudut ve sahiller sıhhat umum 'mü
dürlüğü ı932 senesi bütçesine ı 000 liralık mun
zam tahsisat konu1masrna dair ı/486 numara lı 

29 - XII - ı932 tarihinde 208ı numaralı kanun 
olarak kabul edilm iştir. 

ı5 - IY - ı933 tarihinde 2ı47 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

kanun l ~ıyihasr haklanda ı2 - I - ı933 tari hinde 209ı ınımaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ıo5 - Hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü ı933 senesi bütçesi hakkmda 1j5ı3 nu-
maralı kanun layihasrna dair 20- IV- ı933 tar.ihiııde 215ı ve 2ı53 numaralı 

kanun olarak kalıul edilmişt ir. 

ı06 - Hudut ve sahiller srhhat umum mü
lürlüğü ı933 senesi bütçesine 2 000 liralık tah
·isat konnlmasma dair 1/768 ve lindut ve salıi

ler srhlıat umum müdürlüğü ı933 senesi bütç:c
sinde 5 000 Jü·alık münakale yapılması lıaıkkında 
1/ 769 mınıaralı kanun layihasrna dair 26 - X - ı933 laribinde 2327 numaralı kaınm 

olarak kabul edilmiştir. 
107 - Hükfımetçc verilmiş olan imtiyazıara 

müteallik mukaveleleı,dc yazılı vergi ve resim 
muafiyetlerinin mer.iyoti hakkında 1/501 numa
mlı kanun layillasına dair 

ıo8 - Hükumet tarafından imar veya rcsm5 
binalar yapmak için yıktırılan ·binalar hakkmda 

1 - IV - ı933 tarihinde 746 numaralı karar 
olarak k<vbul edilmiştir. 

ı/663 n umaralı kanun layihasrna dair 10 - VI - ı933 rtarihiııdc Dahiliye crı eiimc niı:ı.ı:ı. 

109 - İhtiyaca:tı umumiye için cel boluıı acak 
madeni borularm gümrük resminden muafiyeti 
hakkındaki lmnunını ı nci rrrıa.ddesinin tcfsirinc 
uair 3/ 278 ıı umaralı BaşNckitlet tezkoresi hak
kında 

110 - İhtiyat za birtleri ve i lı tiya't askeri mc
murlarr kanununun 3 ncü madd esinin tadilinc 
<lair kanun l ayİhasile aliilmdar cliğ·er kanunlar
da yapılacak ilave ve tadillcr ha.kJnnda ıj408 

nunıarall kamm layihalarr hwkkmda 

11ı - İktısat vek~dti 1932 senesi bütçesinde 
1 300 liralıık münaJmlc yapılması haıldanda ı;704, 

l\1illi ,}\füda.faa vckaleti ı932· senesi bütçesiele 
3 900 liralık münakale yapılınası lıaikkuıda ı;706 , 

3 - VI - ı933 tarihinde 2268 numaralı kamııt 

olarak ka:bul edilmiştir. 

29 - V - 1933 tariltiııd c 2238 ımmaralı kanun 
olarak ka lıul edilmiştir. 
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·Milli Müdafaa vt'kaleti 1932 senesi kara bütçe
sinda 4 000 liralık münakaJ.e yapılması hakkında 
1/ 707, Daıhıi ljye veıka le.ti J 932 senesi bütçesinde 
3 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/ 712, 
Hariciye vekaleti 1922 senesi bütçesinde 2 000 
liralık müna;kale yapılması hakıkında 1/ 716, ve 
lV[aarif vekaleti 1932 senesi bütı;esinde 4 800 lira
lık münwkal e yapılma:sı h aıldnnda 1/ 717 numa
ralı kanun layihalarile İdare heyetinin Büyük 
Millet Meclisi 1932 senesi bütı;es iııd e 1 000 lira
hk münakale yapılması ha:kkmda 2/ 76 numaralı 
kmıun teklif.ine dair 27- V- 1933 tarihinde 2230 numaralı kanun 

olarwk lmbul edilmiştir. 

112 - İktısat vekalet.i 1932 senesi bütçesinin 
636 ncı faslr unvanının değiştirilmesine ve bn 
fasla 95 000 liralık taJısisat konnlmasm a dair 
l j 59R, Dahili ye vek~l eti 1932 senesi bütçesine 
3 998 liralık münaJwle yapılması ha:ldanda 1/604, 
Hariciye vekaleti 1932 senesi bütçesinde 4 200 
lirairk miinaıkale yapılması haldnnda 1/ 607, Ma
l iye vckfıletile Şi'ırayj devlet 1932 senesi biitçeJ.erirı

de 4 300 lirahk münaıkale yapılması hakılanda 

1/ 613, Düyunn umumiye 1932 senesi bütı;esinden 

3 113 281 liranın tenzilile bazı devairin ayni sene 
bütçelerine munzam ve fevka l fıd e tahsisat olarak 
ver.ilmesine dair 1/ 621, Milli Müdafaa vekalti 
1932 senesi hava bütçesinde 18 152 liralrJ;: müna
kale yapılma sı hakkında 1/ 630, Dahiliye vekaJeti 
1932 senesi bütçesinde 23 762 liralıık münakale 
yapılması hakknıda 1/ 632, Posta tel.graf ve te-

lefon umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesind e 
9 000 liralık münaika.le yapılması hahlnnda. 1/ 634, 
bazı dairelerin 1932 ısenesi ·bütçelerinde 167 991 
lirabk farkla yapılması hakkında 1/ 635, Güm
rük v·e İnhisarlar vkaleti 1932 senesi bütçesinde 
22 900 liralık müna.kale yapılması ha;kkrnda 
1/ 636, bazı dairelerin 1932 senesi hütçelerinde 
61 000 liralık müna.kale yapılması halcinnda 
1/ 638, ve Sıhhat ve l çtimai muavenet vekaleti 
1932 senesi ıbütçesine 68 459 lira 25 kuruşluk tah
sisat konnlmasma dair 1/ 639 numaralı Jmnun 
layİhaları ·hakJnnda 4- V- 1933 tarihinde 2167 numaralı lmnnn 

olarruk kabul edilmiştir~ 

113 - İmalati: har,biye fabrikalarmdaki mü
t ehassrs zabitana verilmekte olan yevmiyclerin 
umum müdürlük merkezinde çalışan zabitana da 
teşmili haJ,krnda 3/ 279 nUimaralr Başveka.let tez
·keresine dair 

114 - İnhisarlar idaresi 1933 senesi bü·tçesi 

20- V- 1933 tarihinde 758 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 
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hakıkında 1/ 503 numaralı kanun layihasına daiı· 

115 - İnhisarlar idaresince muhtelif yerler
de yaptınlacak ambar ve depo binaları hailoonda 

29 - IV - 1933 tarihinde 21!)9 ve 2161 ımınaralı 
kanun olara!k kabnl edilmi., lir. 

1/ 654 mımaralı kanun layihasına dair 20 - V - 1933 tarihinde 2188 nurnarall kanun 
olarak kabul ·edilmiştir. 

116 - İnhisarlar teşkilwtım değiştirmek ve 
ecnebi mütehassFs tahs}satım arttırmak ·salahiyeti 
haJ\'kmda 1/ 728 numaralr kanun layihasma dair 

ll 7 - !stanbul ·darülfünununun 1931 senesi 
bütçesinde 10 968 liralr:k münahle yapilması hak-

5- VI- 1933 tarihinde 2274 numaralı kanun 
olaı·ak kabnl edilmiştir. 

lunda 1/ 383 numaralı kanun Hiyihasma dair 19- XI- 1932 tarihinde 730 numaralı .karar 
olaral( kabul ·edil miştir. 

118 - !stanbul darülfünuımnun 1932 senesi 
bütçesinde 16 000 liralık münaikale yapılma;sı 

hakkında 1/ 579 nurnarali lmnun layihsma dair 15 - IV - 1933 tarihinde 2144 numaralı ıkanun 

olaraJ( kabul edilmiştir. 
119 - İstanbul darülfünunumm 1932 senesi 

bütçesinde 8 368 liralık mürrakal e yapılması hak-
kmda 1/ 657 numaralı kanun layihasrna dair 13 -V- 1933 tarihinde 2178 nu maralı h:aımn 

ola l'a.k ],abul edilmiştir. 
120 - İstanbul darülfünununnn ilğası ilc 

yerine yeni esaslar dalı il inde ıhir İstanbul üniver
sitesi teşkiline dair 1/ 705 numaralı ve İstanbul 
darülfünunu 1933 senesi haziran ve .temmuz 
ayları muvrukıkat bütçesi haJ\llnnda. 1/ 713 numar'alı 
kanun layihasma dair 

121 - İstanbul . Türk anonim su şirketi imti
yazı ile tesisatm m satın a lmmasma dair 1/ 563 
nıımrıralı kanun layi·hasr hawkında 

122 - İstatistik umum .müdürlüğü 1933 senc
si bütçsinde 391 lira 92 J<uruşluık münakale yapıl
ması hakkında 1/ 782 numaralı kanun la.yihasrna 

31- V -1933 tarihinde 2252 numaralı kanun 
olaraJi: ka-bnl edilmiştir. 

20- V -1933 tarihinde 2198 numaralı kanun 
olaraJt kabul edilmiştir. 

dair 26 - X- 1933 tarihinde ruznameye. 
123 -- İstatistik umnm müdiirlüğii merkez 

teşkilatı haıkkmda 1/ 585 numaralı dı:anun la.yi-
hasma daü· 20- V- 1933 tarihinde 2203 numaralr .kanun 

olarak ka bul edilmiştir. 

124 - İzalei şuyu davalarmdan ne suretle 
harç almacağının tayin ve .tefsiri haıkkmda 3/ 24 
numaralı Başvcldlet tezkeresine dair 

125 - İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile 

10- VI- 1933 tarihinde 2296 munaralı kanun 
olarak kabul edilmi~tir. 

tesisatımn satın alınması hakıkında 1/ 733 numa- 12 - VI - 1933 tarihinde 2309 ımınaralı kanun 
ra lı kanun layihasma dair ola l'Wk kabul edilmiştir. 

126 - Isparta mebusu Kemal Turan ve Ma-
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latya mebusu Mahmut Nedim Bcylerin, ı\.'lk c ri 

ve miHki tekaürt kanununun 55 nci maddesine 
ıbazı fıkralar ilavesine dair 2/ 22 numaralı kanun 
teklifi lc askeri ve mülki •tekaüt kanununun mu
vakıkat 2 nci maddesinin tefsi ri hakkında 3/ 17 
mımarali Başvekalet t ezkeresine dair 2U - V - 1933 tarihinde 2190 mımm·a lı kaıınn 

olar&k kabul edilmiştir. 
127 - Jandarma umum kumandanlığ·ı 1932 

senesi bütçesinde 4 500 liealık münakale yapıl
ması hakkında 1/ 727 ve l\filll Müdafaa vekaJeti 
1932 senesi •kara ve hava bütçelerilc Harita u
mum müdüelüğ·ü bütçesinde 8 108 lira lık müna
kalc yapılması hakkmda 1/ 730 numaralı kanun 
layih alarrııa dair 

128 - Ka~ak~ ılığın me ıı \' C la~' ibi hakkın

daıki kanuna müzeyyel 1/ 643 ımmaralr kanuıı ln
yilıası hakkında 

129 - Kaç; akç;rlığm men ve ;takibine dair 
olan kanunun bazı madclehoı·iııin değiştirilm es in e 

ve bu kanuna bir fıkra ilavesine dair 1/ 609 
numaralı ·kanun l ayihası hakkında 

130 - Kara gcdikli küçük zabit ve ihzar1 
meJkıtepleri talebesinin askeri liseler talebesi gibi 
iaşesi ·hakkında 1/425 numaralı kanun lay ihasrna 
dair 

131 - Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin , 
Karahism· maden suyu şişelerind en baz ı ücret 
ve r esimlerin alrnmamasr hakkında 2/51 numarrı lı 

30 - V - 1933 tarihinde 2244 numaralı kan un 
olar&k kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1933 tarihinde 2278 numaralı lmııuu 

olar3ik kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1933 tarihinde 2271 numaralı kanun 
olarwk kabul edilmiştir. 

25 - III - 1933 .tarihinde 2112 mımaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

. kanun teklifine dair ll - VI - 1933 tarihinde Nafıa encümeıı ine. 
132 - Kastamonu mebusu Hasan F ehmi 

Beyin, verginin kolaylrkla alınması yollarma da-
ır 2/50 numara1r kanun teklifi hakkında 20 - V - 1933 tarihinde 2184 numaralı kanun 

olaraık kabul edilmiştir. 

133 - Kastamonu mebusu Hasan Fohıni Be
yin, verginin kolaylıılda alınması yol larma dair 
2/ 50 numaralı kanun teklifile mükell eflere vergi 
karnesi verilmesi hakJunda 1/ 593 mımaralı kanun 
layihasma dair 20- V- 1933 tarihinde 2184 numaralı kanun 

olarak ka bul ·edilmiştir. 

134 - Kazanç vergisi hakkında 1/ 173 numa
ralı kanun lıiyihasma dair 

135 - Kocaeli vilayetine bağlı 4 naJhiycnin 
kaldırılması 'Ve Karasu namile yeni bir kaza ku
rulması ha;kkında 1/ 610 numaralı kanun layiha-

27- IV- 1933 tariılıinde Adiiye ve Dahiliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtclit cncümene 
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sına dair 

136 - Eonya rnebusl Kaz um II üsıı ii ye G iı·e
sun mebusu Hrukkı '!'arık Beylcrin, J1alkcvleri ııa 

mma itıhal olunacak radyo ve sinema makineleri 
lıillkkmda 2/ 62 numaralı kanun teklifine dair 

137 - Konya ovası sulama idaresinin 1932 
senesi bütçe kanununun 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesi ve mczkur kanuna bazı maddeler ilave-

20- V- 1933 tari hinu · 2202 ımınaralı ku nun 
olara k ka bul edilmiştir. 

20 - IV - 1933 tarihinde 2154 numaralı knııull 

olnrak .kabul edilmiştir. 

si hakkında 1/ 479 numaralı kanun layiha:mıa dair 9- I- 1933 tarihinde 20 8 ve 14- I- 1933 tari
himlc 2104 ımınaralı kanun olaraık kabul cdilırniş

tir. 
138 - Konya ovası •sıılama idaresi 1933 sonc

si biitçesi hakkında 1/ 506 numaralı kanun layi
hasına dair 

139 - Küı:ük :Menderes ııolıri ilc ti'ıbilc·riııiıı 

r lahına Jair 1/ 687 numaralı kanuıı layilıası hak-

4- V - 1933 tarihinde 2166 numaralı kanun 
olarak .kabul edilmiştir. 

landa 30- V- 1933 tarihinde 2246 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

140 - Lise ve orta mekteplcre alınarak leyll 
mcccaıı1 tah•bc hakkmdaıki kanunun 3 ıırü mail
Llesinin trfsiriııc dair 3/ 269 numaralı Başvekalc t 

tezkeı·esi hakkında 22-- IV - 1933 tarihinde 749 numnralı karar ola
rak ka bul edilmiştir. 

141 - Maarif t cşkilıatrna dair olan kaımnnıı 
ll nci maddesi hükmünü 2 sene tec il eden 1707 
numaralı kanun un 2 sene temelidi hakilmıda 1/ 402 
mtmaralr kanun layih.asrna dair 

142 - Maarif vckalcti kadrosu ve % 10 lar 
tahsilatile idare edilmektc ola n inşaat bül'Olan
mıı kırtasiye ve kırtasiyeyc nıüteallik levaznnma 
dair 3/ 335 numaralı Ba~veldlct tezkoresi hak
kında 

143 - Ma,arif vcldleti merkez t.cşkilat Ye Ya
zifclcri hakkında 1/ 611 numaralı kanun Uyilıa · ı-

ll - VI- 1933 tariıhindc 2297 ııumaralı kaıınn 

olarak kabul edilmiştir. 

12- VI- 1933 taı·ihinde 775 numaralı karar ola
rak kabul edilmi~tir. 

na dair 10- VI- 1933 tari.Jıinde 2287 mımaralı kaııun 

olarak kabul edilmiştir. 

14-1: - Maaı·if veld\lctince lıa ri~: t c bastırıla

ca k mektcp .l\ itaplarmın ihale sureti ve bu kitap
larm bazı masraflarını ıkat'şrlanıak üze ı·e ihdas 
olunacak mekıtcp kitapları sandığı hakkırıda 

1/612 numara1r kanun la yihasma dair 3 - VI - 1933 tarihinde 2259 numaralı hnuıı 

olarwk kabul edilmiştir. 

145 - Maa~ kanununun 
tadiliııe dair olan ıkanunun 

8 nci maddesinin 
tefsiri hakkında 



3/228 numaralı Başvckalet t ezkeretsin e dair 

146 - Madeni ufaklık · para basrlma~;r hak
ınnda l/5!10 ımınaralı kanun liiyihasma dair 

147• - lVIaiül zabi.tl crlc ncieriere verilccek 
para ınükabtı hakıkında 1/ 744 numaralı kanım 

Wyi.ha~mıa dair 

148 - M:ektep binalarının belediye vergi ve 
r esimleri kanununun 6 ncı ve 7 nci madd l e ı· i 

hükmüne da~ıil ve r<'sme tabi olup olmndığınrıı 
.tefsiri hakkında 3/ 179 numaralı BaşveldU et t ez
keresine dair 

149 - l\1ektep kitapları i ı,: in a~ılacak h esa bı 

cari hakkında 1/498 numaralı kanun l~ yihmnna 
dair 

150 - Memle-ket dahilinde uçaklarla nııkl e

dilecek posta maddelerinden ıılmaeak haya le ür
rct lcrinc dair 1/ 451 nurnarall kanun lfiyih as ı 

hakkında 

151 - Memurin kanununun 75 nci madde
sinin tefsiri hakkında 3/65 nnmaralı Baş,·eka l ct 

t·ezker etsin e dair 

152 - M:enafii umumiyeye müıtea llik imti
yazat haklundaki kanuna ·bazı maddeletr tezyili
ne ve bu kanunun bazr ·maddeletrinin il gasmıı 

dair olan kanunun 2 nci maddesiı1in değiştiril 

mesi hakkmda 1/732 numaralı kanun liiyihasına 

19 - X - 1933 1ari1hinde 7R3 nnmıır::ı lı k ::ı raı· 

ol ıı ~·,:k kabul ·d ilmiştir. 

3 - VI - 1933 tarihind e 2257 ınım ara lı kanım 

olarak kabul edi lmiştir. 

26 - X - 1933 tarihind e 2323 ıınmnrnlı knnn ıı 

olaı·ak kahnl ed ilmi şt ir . 

21 - XI - 1932 t arihinde 734 ınımara lı . karar 
olarıık kabul edilmiştir. 

1 - IV - 1933 tarihinele 2133 nnm arah kanun 
olarak kabul ed ilmiştir. 

ll - VI - 193:-l ta·r ihiml e 22!)8 mımaralı kanu n 
olaı ·ak kabul edilmiştir. 

26 - X- 1933 tarihinde 2324 nnmıırnlr knııuıı 

olarak kabul edilmiştir. 

dair 10 - VI - 1933 tnrilıinde 22RR mıınarnlr kanım 
olarak ·lmbul ed ilmiştir. 

153 - Mevcut su işl eri taahüd atnnn bi.tiı· il 

mesi için bono çııkarılma sınn izin verilmesi hak-
krnda 1/452 numaralı kanun lil y iha sına dair 29 - XII - 1932 tar ih inde 20R2 ııuınnı·ııl ı knıınn 

olal'ak kaıhul e.dilmiştiı·. 

154 - :ıvımı HükUmet bütçelerine müteal
lik borçların katyitlerine ve müddoti muay,ve
nesi zarfında müracaat etm eyenlerin ıılaea kları

mn sukntuna da ir olan kanunun 't efs il'i lınkkrnd:ı 

3/14 numaralı Başveka l e t tez·kcr esine daiı· 

155 - Milli Mü.dafaa vekii.leti 1932 senesi 
bütçes inde 20 000 li ·ralık müııakn l e . )'apılması 

22- XII - 1932 tarihinele 207fı ıırımnı·n lı kn nnn 
olara:k lmbnl ed ilmiş1 ir. 

hakkında 1/578 numaralı ·knnun l fıy i .hnsma dair 30 - III - 1933 tarihinde 2126 ınıınnı·n lr kanım 

olarak bbııl edilm i..tir. 
156 - Muallim maaşları için vilftyetlere yapı-



lacaık ikraz hakkında 1/ 735 numaralı kanun 
layihasma dair 

157 - Muhtelif kanunlarla çrkarılrruş olan 
·bonuların vadelerinin tecilinc dair 1/ 638 ııu

maralr kanun layihası halcinnda 

158 - Muntazam posta seferleri hakkında 

12 -VI- 1933 tarihinde 2312 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1933 tarihinde 2206 numaralı kanun 
olarak ka.bul edilmiştir. 

1j 600 mımaralı ~wmın lfıyihasma dair 29- V- 1933 tarihinde 2239 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

159 - l\hıvazcııci umumiyc dalıilinJki d eva
ırın kırtasiye ihtiyaçlarının sureti tedarikine 
dair olan kanwıa müzeyyel 1/ 296 numaralı ıkanun 
layiha·sr ha:kıkmda 19 -X- 1933 :tarihinde encümene :iade edilmiştir. 

160 - Muvazene vergisi ıkanununun bjr sene 
uzatılınası hakkında 1/ 562 numaralr kanun layi-
hasrna dair 

161 - Müruru zamana uğrayan şinket kupon, 
es ham ve tah vilat bedeBerinin Hazineye ait 
olması hakkında 1/ 553 numaralı ıkamuı layiıhası-

8- V- 1933 tarihinde 2174 munaralr kanun 
olar:ık ıleabul edilmiştir. 

na dair 12 -VI- 1933 tarihinde 2308 ımınaralı kanun 
olaraık ıkabul edilmiştir. 

162 - Müzayede, münaıkasa ve ihalat ıkanunu
na müzeyycl 1/ 344 numaralı kanun layihasr 
ha:kıkrnda 

163 - Nahiye müdürlerinin hayvan yem be
dellerinin i1gası haıkıkmda 1/ 403 numaralı :kanun 
layihasrna dair 

164 - ll ağustos 1325 tarihli tekaüt kanu
ımna göre t ekaüde sevk ve istifaları kabul edilen 
ll zabit l1akkmda yapılacak muameleye dair 
3/ 256 numaralı Başvekalet te~kereines dair 

165 - ll nisan 1334 tarihli gümrük kanunu
na müzeyyel 1/ 723 numaralı kanun layihası hak
ıkmda 

166 - 12 haziran 1326 tarihli kanunun 5 1ıci 
maddesini ·tadil eden kanunun 1 nci maddesinin 
ıtef ·it'i chaıkkmda 3/ 262 numaralı Başvekalet tez-

12- X- 1933 tarihinde Ruznameyc. 

7 - I - 1933 tarihinde 2086 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

17- IV -1933 ·tar.ihinde 748 numaralı karar 
olaraJc kwbnl edilmiştir. 

31- V- 1933 tarihinde 2256 numaralı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

ikeresine dair 26- - 1933 tarihinde Ruznameye. 

167- 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralt 
kanunun tadili hwkkmda 1/ 267 numaralı ıleanun 

layihasrna dair 13- IV -1933 tadhinde 2141 numaralı kanun 
olarak kwbul edilmiştir, 

168 -Ordu ikramiyesi kanununun jandaıma 
·hakkında da tatJbikına dair 1/ 614 numaralı ka-
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nun layİlıasma dair 

ı69 - Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 
ımemurini hakkmdaki kamuıun 3 ncü roaddesile 
verilecek şaı'k kıdeın zammının hesabmda hangi 
tarihin başlangıç sayElacağ·rnın tefsiri haklunda 

3 - VI - ı933 tarihinde 2260 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3/ 284 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 26- X- ı933 tarihinde 787 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ı 70 - Ordu vi1ayeti hususi idaresi tarafından 
yaptırılacal\: büyiilc köprüler için Hazinenin lee
faletine dair ı;6ı5 numaralı kanun layihası hak-

kında 20- V- ı933 tarihinde 2ı96 numaralı kanun 
olarak kabul edilmişti r. 

ı 71 - Posta, telgraf ve . telefon idaresinin 
teşkilatı haldcrnda ıj622 mımarali kanun layiha
srna dair 

ı72 - Posta, te1gra.J' ve t elefon idaresi te~ki 

latı hakkınd ruki kanunun muvaldmt ı nci madde
sinin tatbik tarzma dair· 3/ 329 ımmaı-alr Divanr 
muhasobat riyaseti tezkeresi lıa:kkında 

ı 73 - Posta, telgraf ve telefon um um müclür
lüğ·ü ı933 senesi bütçesi hakkında 1/ 697 numa
ralı kanun layihasma da:ir 

174 - Posta, t elgraf ve ıt clefon umuın mü
dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 25 312 liralık 

münı;ıkale yapılması hakkında 1/ 779 nuımaralı 

23 - V - ı933 tar1hinde 2208 numaralı kanun 
olarak kabul edilımiştir. 

8 -VI - ı933 tarihinde okunarak kwbul edilmiş

tir . 

23- V - 1933 tarihinde 22ı3 numaralı kanun 
olarak krubul edilmiştir. 

kanun layihasma dair 26- X- ı933 tariılıinde ruznameye 

ı 75 - Orman amenajman gruplarına. ve bu 
işlerde çalışan orıman miihendisleriııe yevmiye 
hesruhile veri1mekte olan tazminatrn sureti tedi
y.esinde tereddü t edildiğinden keyfiyetin tefsiri 
hakimıda 3/ 187 nlhlTlaralr Başvekalet te~keresine 

dair 

ı 76 - Osmanlı b arıkası imtiyaz müddetinin 
uzaıtrlması hakkınd a 1/ 745 numaralı kanun layi-

ı5 - XII - ı932 tarihinde 737 numara] r~mrar ola-
rak kabul edilmiştir. 

lıasma dair ıo - VI - ı933 tarihinde 2292 mımaralı kanun 
olarak krubul edilmiştir, 

177 - Ödünç para verme işleri , Halk ban
kası ve sandıkları hakkında 1/ 738 num aralı ka
nun layihasrna dair 

ı78- Ölçüler kanununun 28 nci maddesinin 
değıiştirilmesi haıldmıda ıj466 n umara1r kanun 
layiha:srna dair 

ı79 - Ri yaseti CümJıur J airesi t eşki l a tı lıak -

8- VI- 1933 tarihinde 2279, 2280 ve 2284 numa
ralı kanun olarak krubul edilmiştir. 

21 - XII - ı932 tariılıinde 2083 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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kmda ı;690 numai'alr kanmı layihasnı a dair 

ı80 - Riyaseti Cümhur f ila rmonik oı·kes

tra şef muavinliğinele bulunan ecnebi mütehas
srsı ücretinin arttırılınası hakkmda ıj465 mı

maralr kanun Hlyihasrna d air 

ı8ı - Samsun sahil d emiryolunun Hiiklı

metçe satın alınınasma ve bunun için Maliye 
vek·aleti ı932 senesi bütçesinde ı30 000 lira irk 
münakale yapılmasma dair ıj642 numaralı ka
nun layihasile Samsun sahil demiryolla rı ı933 

senesi bütçesi hakkında ı/686 numa ralı kanun 

ı6 -V- ı933 tarihinde 2ı80 numaralı kanuıi 
ol arak kabul edilmiştir. 

ı - V - ı933 taT İlıinde 2163 numaralr kanun 
olarak kabul edihniştir. 

l ayihası hakılanda 23 - V - ı933 taribinde 22ı5 numaralı kanım 
olarak kabul edilmiştir. 

ı82 - Satılan mektep kitapları bedellerin
den 39 798 lira 97 kuruşun Maarif veldlleti 
ı930 sen esi bütçesine munzam t.ahsisat ol arak ko
nulmasına dair ı/570 ve satılan mektcp kitap
~arı bedellerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maari f 
ve~alet i ı93ı senesi bütçesine munzam tahsisat 
olarak konulmasma dair ı/571 numaralı kanun 
Hiyih aları hal<kmda ı - IV - ı933 tarihinde 2ı23 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
183 - Seyrisefain idaresi ·bütçelerine ait hiz

metler için yaprlmrş olan tediyatm tasfiye ve 
mahsubu hakimıda ıj666 numaralı kanun lft 
yi·h asına dair 

184 - Seyrisefain idares iııce ı932 mali se
nesi zarfmda alctedilecek istikraz] ara Mal iye vc
kaletinin kefaleti mezuniyetine dair ol an ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi h a kkında 

27 - V - 1933 tarihinde 2231 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1/572 ııumaralı kanun layihasma dair 30 - III - ı933 tarihinde 2124 numı.ırah kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ı85 - Seyrisefain idaresi 1932 senes i_ büt
çesi·nde ı2 000 liralık münakale yap1lmasr hak. 
kmda 1/ 440 numaralı kanun l ayilıasına dair 

186 - Seyrisefain idaresinin ı932 senesi 
bütçesine 34 900 liralık . tahsisat konulmasına 

22- XII - ı932 tarihinde 2077 nnmaı·alr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

dair ı;685 numaralı kanun la yiJı ası h aıkkrnda 28 - V - 1933 tarihinde 2235 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

ı87 - Seyrisefain idaresirıln ı932 seıı esi zar
fmda yaprlaeak istilaaza . Maliye vekalctinin 
kefaletine dair ı/439 numaralı kanun l fıyiha ma 
dair ı2 - I - ı933 tariılıinde 2093 numaralı kamm· 

öl a.rak kabul edilmiştir. 
ı88 - Seyrisefain idar esi memmlarr ücret

lerinin tcvhit ve tcadülii haManda 1/ 96 numa-
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i' u I ı kanını iayi h asma da1r 

189- Seyrisefaüı idaresinin 1933 senesi ha
zıran ayrna ait J j726 nnmaralr kanun lfiyihası 

19 - XI - 1932 tarihinde 731 numaralı kanım 
olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 31 - V - 1933 tarihinde 2250 numaralı kanun 
olrır:1k kabul ed ilııUştir·. 

190 - Srhhat ve içt ima'i muavenet yeJdleti 
1932 senesi bütçesinde 8 500 liralık miinaka le 
yapılması hakkrnda 1/559, Askeri fabrikalar 
umum müdiirliiğ·ü 1932 senesi bütçesinde 22 800 
liralık münakale yapılması hakkrnda 1/566, Maa
rif veka.leti 1932 senesi bütçesinde 3 200 liralık 

münaıkale yapılması haklrrnda 1/568, l\Iilli' Mii
dafaa vekaleti 1932 senesi hava bütçesinele 
36 641 liralık nıiinakal e yapılması hakıkmda 

1/569, Ziraat vcl<&leti 1932 senesi bütçesinde 
14 700 liralık miinakalc yapünıası hakkında 

1/573, Bazı dairelcrin 1932 senesi bütçelerinde 
112 150 liralık miinakal c yapılması haldmıda 

1/574 numaralı kanun layihalaril c İdare heyeti
nin, Biiyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde 
23 800 liralık tahsisat konuınıasma .dair . 2/63, 
Biiyük Mill et Meclisi 1932 senesi biitçcsimk 
1 276 lira 83 kuruşluk miiııakale yapılması hak
Janda 2/64 ve Biiyük Millet Meclisi 1932 senesi 
bütçesinde 2 500 liralık tahsisat konulmasrıırı 

dair 2/65 numaralı kanun teldüleri hakkında 30- III- 1933 tarihinde 2127 mımaralı kanun 
olarak kabul edi lm iştir. 

191 - s~hhat ve içtimar muavenet vckalcti 
1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/ 760, GiiınriJ:k ve inhisar
lar veki'Ueti le İstatistik umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçelerinde 7 267 liralık miinakale yapıl

ması hal\lkrnda 1/ 761, Ziraat vekflleti 1933 sc
nesi bütçesinde 4 630 liralık miinakale yapıl ·nıası 

haklanda 1/762, Gümrük ve İnhisarlaı· vckaleti 
1933 senesi bütçesinde 7 500 liralık miiııakale 

yapılması hakkında 1/ 772, l\Iaarif Yckfılcti 1933 
s!'lncsi bütçesinde 15 000 liralık müııakal.c yapıl

ması hakkrnda 1/ 773, Milli Müdafaa rckaleti 

1933 senesi bütçesinde ll 400 liralık mi.i.nakale 
yapılması hakıkmda 1/ 775, Adliye veki1 !eti 1933 
senesi bütçesinde 16 000 liralrJ;: miinakal c ya prl
ması haklanda 1/ 776 numaralı kanun l~yi h a 

larile İdare heyetinin Biiyük 1\fillct Mecli si 
1933 senesi bütçesine 50 000 liraW( tahsisat. 
konulmasrna dair 2/84 nmnaralr kanun tek li fi 
haklanda 19 - X - 1933 tarih inde 2322 numnrnlı kanım 

olarak kabul ed ilmiştir. 

192 - Sıvas - Erzurum hatıtı ile Malatyadan 



başlayarak üivrüü c i vaı·ında bu Jı a t la b id e
şecek iltisak hattının yaptırılması lıa1bnJa 

1/641 numaralı kanun layiliasma dair 20 - V - 1933 tarithinde 2200 numaralı kanun 
olarflk kabul edilmiştir. 

193 - Sovyet Rusyada bulunan ataşemili

ter ve muavininin tahsisatıarına zam yapılması 
hakkında 1/ 616 numaralı kanun layihasına dair 8- V -1933 t arihinde 2172 numaralı kanun 

olarak kabul cıdilmiştir. 

194 - Sovy.et Rusyada bulunan elçilik ve 
ko.ıı.solosluk memurlarından temsil tahsisatı 

alanların maaşlarrna yapılacak zamaime ve Ha
riciye vekaletile Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçelerinde 30 000 liralık mürrakale yapılması-
na dair 1/ 474 numaralı .kanun layihasr hakkında 7- I- 1933 .tarihinde 2087 numaralı kanun ola

rn k kabul edilmiştir. 
195 - Tahclidi sin kanwıunun 2 nci madde

sine ın:üzeyyel 1/ 30 nu1ıuarrulı ka ııun layihası 

hakkında 5- VI- 1933 tarihinde 2272 mmıara lı kanun 
olarak krubnl ediLmiştir. 

196 - Tahlisiye umuın müdürlliğü 1933 se
nesi bütçesi luııldnncla 1/ 670 numara lı kanun 
H1yihasma dair 

197 - Tahsilat ve ve ı·gi Jwmisyon la ı· ı nda bn
lunacak gayrimuvazzaf azay.a huzuı· üc ı·eti veri l
mesi hakkında 1/ 724 mımaralı .kanun l fLy ilıasına 

24 - V- 1933 tarihinde 2220 nnmal':ılı k :ı nnn 

olarak kabul edilmiştir. 

dair 12- X- 1933 tarihinde rnzııaıueye 
198 - Tali ziraat me.ktepleri mu all imler.i 

hn,kkwda 1/ 316 numaralı kanun layillasına da ir 

...... --- ~ 

199 - Tapu harçlarma dair olan k anunun 
bazı maddelerini n değiş-tirilmesi hakkında 1/ 456 

10- VI- 1933 tarihinde 2293 numaralı kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

nmnarah kanun layihasma dair 29- V- 1933 tarihinde 2241 numaralı kanun 
olarak ka:bul ediLmiştir. 

200 - Tapu sicil miiclürlüğü ve tapu sicil 
muhafı~lrğı teşkilatma claiı· ·olan kanun a müzey-
yel 1/ 595 numarnlr kanun Jayihasr hnkkında ll - VI - 1933 tarihinde 2299 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

201 - T·eşvikı sanayi kanununa müzeyyel 
1/ 629 nurmar.a lr ıkan un la yi h ası hak lunıda 

202 - Ticaret mukavelesi veya modüs vive-n
dıi aktetmeyen Devletler ülkesinden Türkiy.eye 
yapılacak ithalata nıenınuiyetler veya tahclit v.e
yahut takyiıtler ta;tbi.lnna. daie oılan k.anuııa mü-

3 -VI- 1933 tarihinde 2261 ımmaralı kanun 
o la ra k kabul ·edilmiştir. 

zeyyel 1/ 624 ımınara.l[ ka ının layihası hakkında 10- VI- 1933 tarihinde 2294 nunıar:ı )J kan ın 
olarak kabul ·edilm iştir . 

203 - Tiflis başl\ionso·l osluğu bina~mm J3a
tum konsolosluğ·u binasi le değiştiri lm esi hak-

' 
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krnda 1/ 432 numaralı kınıun luyihasuw Llaiı · 

204 - Tınz .jnıhisarı idaresinin 1932 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık mün aka le yıaprlması 

haJdunda 1/ 492 numaralı kanun 1 5.yih asııı a dair 

206 - Tüı·kiyc Cüınıhnriyc t i Hüküııwt i il c 
Osmanlı ıu.muın ıboı·çları ·lı 5. nıill c ri anı sıllll a imza 
edilen iti.l5..fnamc \ 'C ilişiklcriııiıı tasdikımı dair 

8- V- J933 tari hind e 2170 nnın arn·lr kıı.nun ola
rak kabul edi lmiştir. 

30- III- 1933 tari·hindc 2128 mımaralı J<amııll 

olm·ak ~mbul cdi lıni ş tiı · . 

1/ 703 numara lı kanun l uy ilı as ı haldmıda 28- V - 1933 taı·i.hind r 2234 ıııım ıı ı· ıılr kıınıııı 
ola ı ·ak k aıbul rtli lm iştir . 

206 - 'I'Lirkiyc Cümhııı·iyctil l' Ynııa ııi ~ta ıı 

Hükümeti ~aı:asıııda mümık it ik aıııet, t i rıı r l't \'(' 
seyriscfaiıı. 1ıııı! loı n• l e ııanı l•siıı e lll l' l'lıııt ( ı\ \' C B ) 

1 i st clrriııu eki kı talaı·ııı tas lı iı lı · i ı lı akılonda 1 /2~ 6 

mımaralı kanun lay ilı asıııa diıiı· 

207 - Tliekiye lıantyo lla ı · ı id a ı·es i lı : ı.k:kınu<~ 

1/ 499 ııum a ı·a lı kaıııın l fıy i: lı as ıııa dair 

208 - Tiiı-k parası kı~·m pt ini ko ı ·ı ıma kanuıııı

ııa nıi.i zry.>r l l j .J.SR ııunı a ı-a lı k nıııııı l iı .1 · i hasımı 

16 - X- 1933 tarilıinue rııznamryr. 

20 - V - 193~ t.atilıiııd e 2U1G ıı ıuımara lr k·anun 
o l a ı ·ak kabul ed ilmiştir. 

dair 14- I - 1933 tariJıiııd e 2100 ıııımaralr kıı. ntl'll 

o l a ı·ak ,,a bul ed ilmiştir . 

209 - 'I'ütüıı inlıiı-:aı·ı bn unıınıın 33 ıı r ii nı a d 

dr.si nin tefsi ı· i lı aJdmHla !3 j 27S ıı tLnıa ı ·ı:ı 1 ı B a~ \' t'-

kaJet tıezke ı·rsin e dair 1t. - X - 193.3 t aı · ilıiıııJ e rıı z n a nı cyr'. 

210 - 'l'üti.i,n iıı.lıi sa ı·ı id ıll ' \'S iniıı J9::l2 sı., ıı esi 

hi.i·t çes iııde 800 liralık nıüna.b:ı le• yn pıl m as ı .hak
kında 1/ 709 nıuım ar.aLr ·kanun l i'ıy i hasrıı a dair 

211 - Tütün inhisaı·ı iJ arcs iııiıı 1932 senes i 
bli.tçcsunde 20 000 liralıık ııı i.i ııakale yapılım.ısı 

lıakkııılla 1/ 617 numaralı ıkaıııııı lii y i ılı as rıı;ı daiı· 

212 - Tlitüıı iıılıi san iJuı·cs iniıı Hl32 sc•ıır ·i 
blit~esinde 3~ 000 li ral ı k nıi.inakall' yapılınm;ı 

27 - V- 1933 t a riılıincir 2229 nnııııırnlı ~kanun 

olaı·ak lmbul ed ilmi şt ir'. 

13- V - 1933 tarihinde 2179 mınıaı·a lı kanun 
olarak 1w.bul ed il miştir . 

hakkı;nll a 1/ 4HS num n ı·alr ·ka nın ı lii.y ih as ıııa dair 12 - I - 1933 tariıhinde 2092 num:ınılı kıınuıı ola-

213 - Tütün inhisan iclııres iııiıı 1932 :rm·si 
.bütçesinde 40 000 liralık miiııakal e ,l' üpı lııı ası 

rak kwbul rd ilıniştir . 

haldnnda 1/58-1 ıı:tıımara. lı kanun l ayih asrn:ı tlai r 15- IV- 1933 tarilıinu r 214-8 ııuma ra lr ıka.nuıı 

214 - Tiiti.in inhisaı ·ı u•ınıtıan müdürlüğü 1932 
ve 1933 seneleri bütçes in den 500 000 liranın 

Milll Müdafaa veJ,al eti ,dcııiı biitı.:esiıw ıı a:ldi 

olarak kabul edilmiştir. 

hakkıııda 1/ 176 ıınnı a ı·a lr kaıııııı 1 5.y ilı ası ıııı Jaiı · 19 - XI -1932 ta.rihindr 732 numaralı karar 
o l a ı·ak kaıbnl edilmiştir. 

215 - Tütün ve siga ı ·a :bayi l eriııin asi ı.ld a ı · ı 

leY.halar.dnu dol ay ı re . .:ıiın a lınıp alııımayacağ ıııırı 

tefsiri hakkmda 3/248 nuın a l'a lı Başveka let. tez. 
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kerc~in c dair 

216- Umumi harpte kara sula rrmızda ıbatan 

gemileri çıkaran şirket tarafından veril en para
mn Milli Müclafaa veldl.leti deniz bütçesine ko
nulmasın a dai·r 1/ 664 namarıılı kanun lil y ihasm a 

8- VI - 1933 tarihinde 188 ınımara lı tcfsir ola
rak kabul edilmiştir. 

dair 20- V- 1933 tarihinele 219!) numaralı J,anun ola
rak kabul edilmiştir. 

217 - Va iz ve dersiam maaşları hakıkrncla 

1/ 618 numaralı kanun lil,yihasma dair 

218 - Van gölü i şletme idaresi 1932 senesi 
bütçesinde 10 000 liralık rnünaıkal e , ya pılması 

8 - V- 1933 tarihinele 2171 nnm:ualr ,kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

hal-.kmda 1/ 459 numaralı kanun l ilyihasına dair !) - I - 1933 tarihinde 2085 numara lı kanun ola
raık kabul edilmiştir. 

219 - Van gölü işletme idaresi 1933 senesi 
bütçesi haildnnda 1/ 508 numara h kanun lil.yiJıa

sma dair 

220 - 7 h aziran 1336 tarih ve 7 numara lı ka
nuna müzeyyel kanunun ·t·efsiri hakkrnda 3/ 232 ve 
25 :haziran 1932 tarih ve 2026 numa ra lı kamın 

aıhkilmmm janclal'ma zaıbitannıa teşmil edilip 
edil meyeceğinin tefsirine dair 3/ 233 numaralı 

19 - IV - 1933 tarihinde 2157 mımaralı kanım · 
olarak kabul edilmiştir. 

Bıışvekalet tezkeresine dair 12 - VI - 1933 tar.ihindc 778 numaralr kaı·ar ola
rak kabul edilmiştir. 

2.2.1 - Yemek parasından vergi kesilip kesil
meyeccğinin tcfsiri haJ\kmda 3/ 285 numaralı Baş-
vekilJet tezkeresine dair 19 - X - 1933 tarjhincle 7R4 numaı·alı knnır ola

rak kahul edilmiştir. 
222- Yeniden tam teşekküllü 50 nathiye teş

kili h akkındaki kanunun tatıbikmm 2 sene te.hi
rine dair 1/ 406 numaralı ka.ıum layihas ma dair 

223- Yo~ga.t mebusu Süleyıınan SrtTI Beyin, 
belediye vergi ve rooimleri kanununun 6 n cı mad
desindeki apartirnan kaydinin tefsiı·i ıhııkkmda 

1 - XII - 1933 tarihinde 2072 nnnun:a h kanun 
olaraJ, kabul edilmiştir. 

4/ 41 numaı·alı takrir.] ıne dair 7 - I - 1933 tarihinde 742 num:u·alr tka.raı· ola 
rak kabul edilmiştir. 

224 - Yo~gat mabusu Sül eyman Sırrı Be
yin, tapu harçları kanununun 16 ncı madde~i
nin t efs il'i Jıaıkkmda 4/18 mımaralr takı-irine 
dair 21 - XI - 1932 ta riıhinde okunaraık kaıbul edil 

miştir. 

225 - Yüksok mektep mezunu Devlet memur
larmdan ll nci dereceden aşağı vazifelerde bu
lunanlann l1 nci d·erereye geçmelerinin terfi ma
hiyetinde olup olmaclrğmm tefsiri ]ın k km da 
3/197 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 21- XI- 1932 taeibinde 182 Jlll'maı·a lı tefsir ola.

rak kl)bul edilmi ştir . 
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· 226 - Yüksek mÜıhe ııJis ınek tcb i 1932 se ıı e

si büt~csinde 900 liralık müıı akalc :vı:ı pdma:ı Jıa];:. 

kında 1/464 numaralı kı:ınun layilıasına dair 29- XII- 1932 <tal'ilı i nJc 2080 nıımı:ıralı kı:ınnn 

olarak kabul ediLmiştir. 
227 - Yüksek müh endis mektcbi 1933 se

nesi bütçesi lı a lduııJa 1/505 nurna nılı kanuıı 

lfı:· ilı asına dair 

228 - Ziraat bankasın ca ya pıl acak silo ve 
ambarlar hakkında 1/ 710 ımma-I"alı kanun .layi
lıasına dair 

229 - Ziraat veldlLcti 1932 . eıı es i biit<;csi n
de 14 000 liralık münakale yapılma s ı hakkında 

1/532, Na:fıa veka1eti 1932 senc:,; i bütçesine 
176 000 Er.alık tahsisat konulmasına dair 1/555, 
lVLi11i 1\1üdafaa veka.leti 1932 senesi lm·a büt
çesinde 7 121 liralık müna.kale yapılması hak
lunda 1/580, H ari·ta umum müdürlüğü 1932 sc
nesi biiıçesinde 15 150 liralık münakale ya pıl

ması hakkında 1/581, J andarina umum kuman
danlrğı 1932 senesi .bütçesinde 43 008 liralık 

münakalc yapılması hali:krnda 1/582 ve Adli,n· 
veka.l eti 1932 senesi bütçesinde 46 500 li ralık 

münaka.le yapılması hakılanda 1/588 numaralı ka
nun layihalarile İdare heyetinin, Bü:vük ı l\iillet 
Meclisi 1932 senesi bütçesine 2 000 lira lık tah
sisat konulma ·ma aclair 2/ 68 ımınanılı kanun 
teklifi hakkında 

29 - IV - 1933 tarihinde 21!1 -ııu marıılı kıın uıı 

olarak •ka:bul edilmiştir. 

ll - VI - 1933 tariJ1inde 2303 ımınaralı karıun 
olaFak ıkabul edilmiştir. 

17 - IV - 1933 tar ihinde 2150 numaralı kaııuıı 
olara k ilmbul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Acizleri tahakkuk cJ en memml ann ta s
fiyeleri hakkında 1026 ve 1683 ııum.aralı ka
nuıılarda mevzu hükmün icrasında tahaddüs 
oden ihti1afın tefsircn hal.Jine dai r 3/147 numa
ralı Başveka1et t czk.eresi h akkında 

2 - Ankara otomatik telefon kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra ilavesine dair 1/ 422 
numaralı kanun H'tyihası hakkında 

3 - Ankara şehri otomatik telefo n kanunn
nun bazı maddelerinin tadiline ve bn kamııı·a bir 
madde ilaYesine ıdair olan kanunun 2 nci 
maddesinin kaldırılması lıakkmda 1/ 497 numa-

26 - X - 1933 tarihinde 2325 numaralı kanun 
olarak •kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1933 tarihinde 2142 numaralı lvaııun 

olarak kabul edilmi ştir . 
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ralr kanun 1ayilıasına dair 

4 - Ankara şehri otomatik telefon kaıın 

nunun 7 nci maddesine bir· fıkru ilavesi h akkında 
1/ 647 ve Ankara şehri otomatik telef<>n kanunu
nun 7 nci maddesıine bir fıkra ilav·csiııe lair 

1 - V - 1933 tarihinde 2164 numaraLı karinn 
olarak kaıbul edilmiştir. 

1/ 691 numaral ıkanun 11ayihalarr hakkmda ll- VI- 1933 taı~hi.ııde 2304 numaralı kanun 
olarak kabul edilmi~ir. 

5 - Başvekalet teşkilat ve vazifeleri ha·k-
kında 1/ 590 numar.alr kanun layihasuıa daie 20- V- 1933 tar.ihıinde 2187 numaralı kanun 

olaraık kabul edilmi~ir. 
6 - Bazı vilayetlerin ka.ldınlnıası ve bazıla

rrnın birleş·ti rilmesi haklutıda 1/ 575 numaralı 
kauun layİlıasma dair 20- V - :ı 933 tarihinde 2197 numaralı .lwııun 

olamk kabul edilmiştir·. 
1 - Belediyeler bankası lıakkmtln 1/ 660 nıı 

maralı .kanun layihasma. claiı· 

8 - Belediye teşkilatı ola~ı yerlerdeki mulı
tarlıkla ı·l a ihtiyar heyetlerinin kaldmlması ha.k
kmda 1/ 603 numaralı kanun lfıyihasınn dair 

9 - Bdecliye vergi ve rrsinılcı·i kıınuııuının 

30:38 ııci maddel eri ·ıınıc.il>iıı ce alınmaıMa olan 
dulıuliye resminin kaldırılması hal<ıluncla 1/ 720 
numaralı kaamıı layihasma na i ı· 

10 - Bel(~d i yc vergi vc ı·csiııılrri kmnı.ııtıııuıı 

41 nci maclclesin•in tefsiı·i ·lıa.klnncla 3/ 296 nu
maralı Başve:kalet tezkeresine daiı· 

ll - Dalüliye nıı:-mııı ,Jannııı ta1ıdi1li sin ler.i-

ll - V I - 1933 tarihinele 2301 numar.alı kanun 
olaraık ka bul edilmiştir . 

10- VI- 1933 tarihinele 2295 numaralı kanun 
olaraıle ka bul edilmiştir. 

3 -VI - 1933 tarihinde Hükümete ia:de edilmiş

tir. 

3- VI - 1933 .tarihinde 187 numaralı t.efsir ola
ra.];; kabul edilmiştir. 

ne clai•r 1/ 243 numaralı knnun lfıyilıa s ılıııkkıında 8- V - 1933 tarihinele 2169 numaralı kanun ola
ra k ka bul edilmiştir. 

12 - Dahiliye .vckfıleti ııı ·crkez lr:;-kilil't ve 
vazifeleri luı:kkmcla.ki kannınm bazr ınaclclclcri 

nin değiştirilmesine ve da·hill matbuaıt işleı' inJıı 

ııncl6kftr vekfı ·l ete hağlaıımasımı dair 1/ 700 nu-
ruarah kaııuıı lfıyihasr .hakkı1l1cla 22 - V -1933 tarihinde 2205 numaralı kanun 

olara.k kabul edilmiştir. 

13 - Dilenciliğin menine dair olan nizamna
meye göre tiyatro. ve sinema biletleriwlen alm
makta olnn paramn Darülaceze rLizamnamooine 
mugayir olup olmadığının tayini haJkkında. 

3/328 numaralı Başvekftlet tezkm.'esi ne da i e 8- VI -1933 tarjhıincle 772 numaralı karar o b
rak kabul edilmiştir. 

14- E.rzurum mebusu Nafi Atuf Bey ve 10 
arıkadaşmm, hafta tatili haıldundaki kanuna bir 
madde tezyiline dair 2/ 86 numaralı ka,nun tekli-



:fi hakkmcla 

15 - . Esaı:ctin men i hakkındaki mukavele
nin tasdikma dair 1/ 467 numaralı kannil lfı,y ilıa -
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19 - X -1933 tavihinde 2321 numaralı kanun 
olara-k ka bul edilmiştir. 

sı hakkında 5- VI - 1933 tarihinde 2273 u uma t·<ılı kanun 
olamk kabul edilmiştir. 

16 - JDvlenme ılıari ci doğan \ Ocuklar haıkkmı-

da 1/567 nıuımaralı kanun l ayiıhasına dair 26- X -1933 tarihinde 2330 numaralı ~<anun 

ol·ara3c ıkabul edilmiştir. 
17 - Oayrimenl\'ulc tecavüzün kaldınlmasma 

cla iı· 1/ 576 ımma ralı ıkanun layiha sı J1a.ldmıda 

18 - Giecsnn mehusu Hakkı Tarık Beyin, 
mabbua t kanıuıııunun muva.kıkaıt (B ) maddesin in 
deği şt irilmesi haldmıd-a 2/ 75 numaralı kanuıı tek-

12 - VI- 1933 tarihinde 2311 numaralı kanun 
ol·arak ·kabul ed ilmiştir. 

lifine daiı· 8- VI - 1933 tariılı i ııJc 2281 numara h ·kamrıı ola
rak kabul edilmiı;;tir. 

19 ~ Ilarikzrdeler taraitndan iş.gal eJilm c.kfe 
olan mcskenl er ihaıkkında yapılacak muameleye 
dair 3/ 152 nnrnara:lı BaşveldU ct tczkeresi hak
ılanda 

20 - HıısmS lıas1.ıırı cl e r ha,kkımla 1/ 400 nn
maı·alı kaınııı lfı yihasııı a 1ai ı · 

21 - Hmmsl idareler hüt\csiııden maaı:; :ılıııı 

mua.llim ve memurlarm tckaütlükleri lıa \; .\nn rla 

8 - VI- 1933 tari.lıiııtle 189 nurnanılı tcfsir ola
rak ıka!btıl edilmiştir. 

24 - V - 1933 tarilı1ııtle 221!) ııumanılr ka.ııun 

olaraık ka.bııl edilmiştir. 

1/ 417 numaralı kanun layi •hasına dair 1-! - I - 1933 tarihind e 2097 ınımaralı ık anıııı ola-

22 - İskan ıJmnunumıo1 3 ncii maddesine biı· 

fıkra. ila \' esi hakkmda 1/ 675 n'tımaralı kanun la
~ · uhasma dair 

23 - İstanbul bel edi yesine ıbağ lı sular idarf.'si 
teşkili hakkmda 1/ 696 numaralı kanun lü ,,· ilıas ı 

na dair 

24 - İstanbıı.ıl Tüıık anonim su şirke1 i im1 i
yazı ilc tesisa tının satın alrnmasrııa dair 1/G63 

ra k kaıbul edilmiştir . 

3 - VT - 1933 1ıuilıiııd l' 22G3 numaralı kanuıı ola
l'a.k 1\ahul edilm iı;:ti r. 

27- V -1933 tarihinde 2226 numaralı kanun 
olarak ·kabul edilmiştir. 

mıırn a.ra lr kanıını l ayiıh ası haıkkmda 20 - V - 1933 tarihinel e 2198 n'l.ımaralı kanun 
olarak kwbul edilmiştir·. 

25 - İstatistik umum müdürlüğü merkez · t eş
kil atı haklurıda 1/ GSG numara lı okaınm l fty ihası-

na da i ı· 20 - V- 1933 •tarioh inde 2203 numaralı ,kanun ola
raık kaıhul edil miştir . 

26 - J andal'ma c.fl'ad ı kanununının 1 nci .ın ad
desin·in değiştil'ilmes i hakkında 1/ 449 numaralı 
ilmnun layihasma dair 

27- J andarma .kanununa mi.izcyyel1/526 ıııt-

22- IV -1933 tal'i'lıinde 7GO munaralı karar 
olan~k kabu.l edilmiştir. 
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~ııaralı kamııı la._yiha ·ı haklernda 

28 - Ka tamoım mohu ' U Dr. Suat B eyin , 
Karaıhisar maden suyu şişelerinden bazı ücret 
ve resimlerin alınmaması hakkrndR 2/ 51 mımaralı 

27- V- 1933 tarihinde 2227 numaralı kanun 
olarak ka bul euilmiştir. 

ka.ll'un teklifime dair Jl- VT-1!:!33 tarilıinclc Nafıa Pııcünıcnine. 

29- Kocaeli vilayetine bağlr 4 nahiycnin hl
dn·rlması ve Karasu namilc yeni bir kaza kurul-
ması haJdnnda 1/ 610 numaralr kaııun layihasına 
dair 

30 - Köy kanununun 20 ve 30 neu madde
ler inin değ·iştirilmesi lıaldnnda 1/ 784 numaralı 
kanun lfiyihasma dair 

31 - Maarif teşkilatma dair olan kanunun 
11 nci ınooldesi hükmünü 2 sene tecil eden 1707 
ııurnnralr knııunun 2 sene temelidi hakkında 

20- V- 1933 tarihinde 2202 ııumaralı kanun 
olarak kalbul edilmiştir. 

26 - X- J 933 tarihinele 2329 numaralı kanun 
ol aı·a k kaıbul edilmi,ştir. 

1/ 402 numaralı kanun layihasma dair J1- V[- 193::1 tari.Jıincle 2297 mnnnralı kanım 

olanı k kabul edilmii'Ştir. 
32 - 1\'[ekotep binalarrmn belediye verg-i ve 

resimleri kanununun 6 ncr ve 7 nci maddeleri hük
müne dahil ye resme tabi olup olmaclığmm t cf
siri ha,J<ikrnda 3/ 179 numaralı Başvckalct tezkere
~;ine dah· 

33 - Memleket dahilinele uçakla r·la nakl eeli
lccek posta maddelerinden nlınacak posta ücret
lerine dair J / 451 numaralı kamuı Hiyiılıasr haık
knıcla 

34- Meımırin mı~hakemnt kamınnnun 4 ncü 
maddesi nin te fs i ri ne ıda ir 3/ 110 numaralı Başve
kfılet tezkeresi hakkmra 

35 - l\1uallim maaşinn ~çin vilftyetlere }' a
pılacak ikraz hal<kmda 1/ 735 mıın<:ırnlr kanun 
layi hasma dair 

36- l\1uaiLi1111 mekteplerine muaveııet Jıak

kıııclaki 819, 843 ve 1051 mımaralı kanunlara 

21- Xl- 1933 tarihinele 734 numaralı karar 
ol ara k lmbul edilnıi~tir. 

ll- VI- 1933 taôhinae 2298 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiıştir. 

27 - V - 1 933 tari!hıinde 184 nuıııaralı t-e.fsir 
o] am k kabul edilmiştir. 

12- VI- 1933 tarihinde 2312 uurruı.ralr ıkanun 

o 1 a rak k all) ul edi Imiştir. 

m üzeyyel 1/ 473 numaralı kanun layihasına daü· 14- I- 1933 tarihinde 2098 numaralı kanını 

olarak ln~bul edilmiştir. 

37 - Na h iye ınıii.dürleı·inin ,]ı ayvan yem be

cl ll er· iııin il gası hakkında 1/ 403 ıuımaı·alr kanun 
luyi hasma dair 

38 - Nahiye müdürlerinin tayini hakkında 
1/ 554 numaralı kanun layimasına dair 

7- I- 1933 tarihinde 2086 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

5- VI- 1933 tarihinde 2270 numaralı kanun 

olaralk kahul edilmiştir. 
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39 - 19 haziran 1930 tarih ve 1 70-! numa 
mlı kanunun nci maddesinin tashihin c \ ' l' mez
kı1r kanuna bir madde tezyiline dair 1/ 161 ını

manılı kanun Hiyilıasr hakkında 

40 - Ordu vilayeti husus! idaresi tanıfın

dan yaptıl'! l acak büyük köprül er i\ in Hazinenin 
kcfıı.ll'tine dair 1/ 615 nnmanı h kanun J,3yihnsı
hakkmda 

41 - Pari ·t c imzalanan otomobil se.Hisde
rinc mütealılik bcynchnil cl mukavelenam enin t}ıs

diki hakkmcla 1/5 mınıaralı kanun IH:vilıasrna 

dair 

42 - Posta, telgraf ve telefon i daı·csiııin 

teşkilatı lıakıkmda 1/ 622 mı·maralr k·amm layihasr 

43 - Şe bin Karalı i sar mebnsu ls ma i 1 Be,\· 
\"C 19 a rkaıdaşmm , belediye vergi ve resi mler i 
kanununun 20 nci madd esinin d cğiştirilnıcs·i hak
kmda 2/R3 numa ralı kanun Jilyihasr 

44 - Türkiye Cüm.lıuri,votih' Sr)\·yet :-\asya

list CünıJ1iri ~7 ctlcri itt<ihadr arasmda aktcdilcn 
hudut itiHlfla rrnrn t etktk ve lıalli ·lıakkııı<1aki ınıı

kavclcnin uzatılınasma dair olan rrotokolün tas
diki ha:kkınıda 1/ 433 numaralı kanun layiha:rııa 
dair 

45- Türkiyedeki Süriydi cınlaki il c Si.iri.n•tleki 
Tür·k cmlfıki hakkında Fransa Hüklını~ti ilc cıkte
di len i.tilfıfııamcnin tasdi.kına dail' 1/ ±72 ııuma

ralı kanun lH y ihasr hakkmda 

-!6 - Türkiye havayoll an idal'l' ·i hakkııı.Ja 
1/ 499 numaralı kaıınn lJ,vihası hakkında 

47 - Tütün ve siganı bayih'rinin astı ,Jdarı lc\·
hatardan dol ayı rc•sim almrp alınmayacağrnm 

tc:fsiri hakkmda 3/ 24 mımanılı Baş\·ckJl et tez

k cresine dair 

.J: - 3 haziı·an 1930 tal'ih YC 1663 ımmaralr 
kanunu muaddil 1/ 530 numaralı kanun 15yihasr

na dair 

49 - Vilfıyet husus! idarelerinden maaş alan 
menlJUI' \ ' !' mualliınll'rin tekaüt maaşlan hakkın
daki kanuna ıııüzeyyel 1/ 688 nuıTı<ıl'alı bınnıı 

14 - I - 1933 trilıind e 20!)9 ııunıanılı kaınm 

ola rak kabul edilmiştir . 

20 - V - 1933 tarihinel e 2196 numaralı kanun 
olaı·ak kabul oJi lmi.;tir. 

14 - I - 1933 taı,ihiııJ c 2095 nurnaralı kııııuıı 

olarak kabul edi lmiştir. 

23 - V - 1933 tarülıiııdc 220 ' ıııımaralr kanun 
ularak kabul edilmiştir . 

J() - Y - 1933 tarihinde rcdtlcdilmiştil' . 

12 - VI - 1933 tarihinde 2316 ıııınıaralı kaııun 

olarak kabul edilmiştir. 

9 - I - 1933 tarihinde 20 9 ıınnıaralı kanun 
olarak ık abul edilmi.;tir. 

20 - V - 1933 tarihinde 2186 numaralı kanun 
olarak ıka:bul edilmiştir. 

- VI - 1933 tarihinde 18 nuımal'alı tcfsir 

olarak kabul edilmiştir . 

10 - V - 1933 tarihinde 22 9 numaralı kanuiı 

olarak kabul edilmiştir. 



li1yihasına dair 

50 - Vilayetder idaresi kaııununuıı 58 ncı 

madde ine tevfikan 2 vili\ye tıte idare heyeti teş

kiline ve ı452 numaralı kanuna .bağlı 2 numara
ralı cetvelin değiştirilmesine dair ı;6ı9 nu-

3 - VI - 1933 tarihin<l c .2, 9 numaralı kanun 
ol;ıı ·nk J;ahul ed il nıişlil' . 

ma r·a 1r kanun l a.yihası h akikmda 27- V - ı933 tarihinele 2225 numaralı kanun 
olara.k kabul edilmiştir. 

5ı - Yapı ve yollar hakkında J/ 355 ııu

ınaralr 1kaııuuı layihasma dair 

52- Yeniden tam teşekküllü 50 ııahiye 

teşkili haklundaki kanunun taıtbikmrrı 2 sene 
tahirine dair ıj406 ımınaralı kanun liiyihası 

ıo - VI - ı933 tar.ihindc 2290 numaralı kaııuı ı 

olarak l.;:nbul dilmiştir. 

Jıa.kkmda ı - XII - ı932 tarihiııde 2079 numaralı kanun 
olarak kalml edilmiştir. 

53 - Yozgat mebusu Süleym:ın Sırrı Be
yiırı, belediye vergi ve resimleri kanununun 6 
ncı maddesindelUn apart~man kaydi ni n ted'sil"i 
hakkında 4/ 41 nnnuı.ralr tekririne dnir 7 - I - J933 l al'ilıim1ı:' 7+2 ııuınaı·nlı karar ola

rak ·kalınl edilmi~tir. 

Divanı muhasebat eı cümeninden gelen ınazbatalar 

1 - Anadolu - Bağdat demiryollan Ye Hay
da'l·paşa liman ve rrhitım idaresiaıin 1927 mali 
senesi adi v.e f.evkalade bütçeleri hesa hı k:ı til l' 
rine mütedair mutabakat beya:ınctwes'İ· l'irı tak
dim kılındığı hakkmd8 3/19-~ nnııını·alı J> ivr.ııı 

muluısebat riyaseti ıte;ı;keresile Anadolıı - Bağ

dat a(}ınil'yol l arı ve Haydarpaşa liman ve rılıtrııı 

idaresinin 1927 senesi adi ve fevknlildc büt(Jl' lcri 
hcsa.br ·l,atilcri hakimıda 1/ 123 n uma ra. lı ~mn un 

layilıasına dair 

2 - Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rihtim iclaresiııiıı ) 92 se ıı esi 

son hesabına dair yapılan mnta·bakat beyanııa
mesi haklunda 3/ 267 numaralı Divam mu1ıascbat 
riyaseti teZ'keresile Anadolu - Bağdat demiryol
ları ve Haydarpa;şa liman ve rıMrm idaresin ~n 

ı928 senesi hesllibı katis·i haklmıda J j42ı numa
r.alı k anun layillasına dair 

3 - ATileara şehri imar müdürlüğü 1929 se
nesi lı esabı ka,tisine nıüteclair müta·bakat beyan
namesinin takdim ·kılındığı halillnndıı 3/ 218 nu-

ı - IV - ı933 tarihind 2J29 ve 2130 ııuınar·alı 

kaıllııı olarak ka.bul edilmi~ ! il'. 

27 - III - ı933 tarihinde 2114 ınınıı:ıı·a lı kanun 
olarak .ka bul edilmiştir . 
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maralı Di\· aııı mnhasebat riyaseıti ter.keresile 
Aııkıır:ı ~ehı·i imar nıüdiiı·liiğiiııiiıı 1 9~!-l ~rııt·si 

so ıı lı c·~:ılı ı h;ıkkııHln l jfı l !) ııı ı nınnılı kaıııııı lil 
yilıM; ııw daiı· 

-~ - . \ı 11kara ::mlıri l n ı aı· nı ii ı l i:iı-lüğü 1!130 sc
nesi ltc·~<uln katisin e dair y ıı pılan nıııtcıbakıı1 be
~·a ı manıesi hakkında 8/ 31-1- ııııımınılı l>i \·am mu

lııısdnıt ı-i~·aseti t ezh ı·esilC' . \ ııkam ~L'Iıri j maı· 
ıııiidüı·li.iirüniin Hl30 srııesi son lırı;;ııbı lıa ıkkında 

J j f'ıJ6 llllllHII'ilii ka111111 Ji1yiJı<ı~lllil tl ı til' 

S - 1926 svnes i ll azillL' ill•salJI umumisine ınü-
1 l'dai ı· nıul<ılwk;ı l bcyaııııi!nıL'siniıı takdim kılnıdı
ğ' ı lı ıı .kıluııda :~/~):~ - ıııını ıı ı ·alı J)i\·a ııı mu.lıas~hat 

riyasct i 1ı ·zkı• ı ·ı·s i lı' l!J26 se nesi 1 J aziıll' hrsnbı kn -

3U-IIT - J933 tarihinele 2121 ınımıır:ıl ı kiıııuıı 

olarak kabul edilmiştir. 

2-1- - Y - 1933 tarihinde 2218 ıınnıarnlı kanun 
olarak kalJ>u,J edilmiştir. 

ti si Jı aıkkıııd u 1/ -1-!3 uıını ;ı r ;ı lı kaıııııı \ tı: · ilıas ııw dair 30- V- 1!)3;J luı-ilıinde :Z2-12 ııııııı;ırnlı kaıımı 

olarak ka.bul edi1rrı iştir . 

6 - 1927 ına ll SL'IIl'SIIlL' ait ll azi lll' lıes:ıbı 

nmnıııisim· mütl'-dilir ıııııtaıbabt be.\ · aııııanıcsiııin 

taJHi iııı kılıııdığ· ı hakkında 3/ I H:2 ıııınıanılı l1i\·anı 

mııılıa:cıha t ri.nısl'li 1\•zkeı-esile 1927 sl·ııesi son he

sab ı lıakkıııd ıı 1/ :13-1- ııuıııar:ılı ka ııun l~~· ilıasııııı 

da1ı· 

7 - 1928 senesi H azine ill'~nlıı ıınııııııisiıw tl: ı 

ı r olnn nıntab:ıkııt hP.nınn:ıııwsiııiıı tııkdim kılııı 

<l ı ğ-r lwl kııııl<ı 3/ 306 ıınıııarcılı Di nıııı nııılı ıısı·lıat 

ı-i .vııseti 1\-zkl'rcsiil' 1 9:2~ sı·ıı\'si l lıır.iııL· IH·sııhı kıı-

8- VI- l933 tari<lıind c :2:!.71 ııtı • ııı<ıı ·a lı ka ııu.n 

o ln nık kahul edilmiştir. 

ti i hakkında 1/ :1:7 nnmanılr ka ıı uıı l;i,\· ilııısııHı lhıir J2 - \ ' [ - 1!)33 tcırilıiııde ~ ;J()(j ııııııı:ır<~iı lmııuıı 

< - f) e\·Jet demiryo] Jan \ ' L' JinıaııJ11J'J lllnlllllt 

iılarrs iııiıı 1921 yılı soıı lws: ıhııııı llırir .nıpılan 

mulalmkııt lbeya ııııcıın cs i lıakl; ıı ı ıl:ı :l/~3 -1- ııımıaı·ah 

Di va;ıu ıııulıaschat ri,\'USL'Ii tı ·~kl' ı ·ı · si i l ' D ı•Yh'1 rlt·
nıiı-yoll a ı-ı n· l iman]al'l ıı-ıııııııı ııı iidiiı·lüğ· iinün 

J!J27 SL' nesi lıescı • lıı katisi lıııkkıı ı da Jj l 1-:l: ıııınu.ıralı 

kaıııın lil,,· il ıas ıı ııı . dair 

!) - Dc.·\·iet deııı ir.\·olları n linıaıılan umumi 
idare ·in in 192 ' ~-ılı son he almıa llıı ir yap ılıııı 

ı11>utabakat beyannamesi lıakkmda 3/ 23.1 ııııııı nı ·ıılı 

Divaııı nlll'iıasabat ı· iyasl' l j 1 •z lwres il l' DP\' icl rlı· 

mi ı-yo l la n w hına n lan i:;;let nll' ı ını'lıını ınüılüı·J ii
ğ·ü 192H se nes i hesab ı h li si lıa.kk ıı ıd<ı 1/ 360 nu
mara lı kcınun lfıy ihasma dair 

10- EY.kaf uıııunı müdüı-liiğiiııüıı J92~ Sl'lll'

si he al:ıı katisine mütedair ımıtahakat hl',nııına

mc ·il'l'in takdim kılmdığı hakkında 3/ 213 ıınma-

ulıırcık kahıuı \ l'd ilıııif;l ir. 

30 -IV- J 933 tarihinde 211 8 numaral ı kaııuıı 

ola.rruk kaıbul edilmiştir. 

30- III - 1!J33 tarilı i ıılle :ZII9 ıııınıal'iılı kaııun 

olarak Ji:a;bul edilmiştir. 
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ralı Divanı mruhasebat riyaseti t e~J, e ees il e EvJ, cıf 

umıuım müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hak
kında 1/ 361 numaealı kamm l fty ilıası.ııa dair 

ll - Ev-kaf umnm müdiit·lüğü 19~9 SL'lll'S i 

son hesabın a da1r yapılan mutabakat b yanna
mcsinin taJ.;:dim kılındığı ,Jıaıkıkrnda 3/ 307 numa
ralı Divanı mulıasebat ri yı.ıı:;c ti tezkcr e,·il e Evkaf 
umum müdürlüğ·ü 1929 scne:-;i hesabı katisi hak 
kında 1/ 362 numarı.ılr ıkanrUtn l~yiıhasın a dair 

12 - E ylul t eşr inisani 1932 aylarımı ai t ra
porun taJ<dim krlmdrğr hakkrndı.ı 3/ 276 mımaralı 
Di vanı muhasobat riyaseti tezkeresine dair 

13 - Haziran - ağustos 1932 aylı.ırına ait· ra 
porun ta:kd im kılındığı lıakkıııda 3/ 245 numı.ırah 
Divam muhasebat ri yaseti t ezık-eresine dair 

14 - Hudut ve sahillcı· srhhat umum müdür
lüğünün 1928 mali senesi hc·sabı ıkatisin e müte
dair ınutabaıkat beyannam esinin .takdim ·kılındığı 

lıa.JQkında 3/ 195 munaralı Divam muha -ebat ri
yaseti t ezıkeres ile Hudut Y-e sahiller sıhlıat umum 
müdürlüğü 1928 senesi hC'sabı J< ı.ı ti si lıa .kkmda 

1/ 411 mı mara lı kanun layilı asına dair 

15 - Hudut ve sahiller srhhat umnm müdür
lüğü 1929 senesi son llC'sabıııa dair ya pılan mn
trubal:at beyanna ın C's i hakkında 3/ 2 6 numaralı 

Divam muhascıbat riyaseti t czk-er e.sile Hudu-t ve 
sahiller . ılıhat umnm müdürlüğü 1929 senesi 
llC'sabı katisi hakkında 1/ 363 numaralı kamın 

lfiyiha sına dair 

16 - Hudut ve sahiller .'rhhat umnm müdür
lüğü 1930 senesi h csa:bı ıkatisin e dair yapılan mu
tabakat ·beyannamesi hatkkmda 3/ 315 numaralı 

Divanr muhasebat ve . alıiller sıhhat umuın mü
dürlüğü 1930 senesi hesabı .katisi h akıkında 1/ 364 
numaralı kanun layihasına dair 

17 - l spirto ve ispirtolu içl<iler iıılıi ~a ı· ı idare
sının 1930 seııo i hasabr katisi hakkında 1/ 295 
numaralı kanun layihas ile memurin kanun uınııı 
47 ve 90 ncı maddeler i hülvmüne nazaran 2 mart 
1334 tarihli kanunun 2 nci maddesinin mülğa 
olup olmadığının t efsiri hakkında 3/ 40 numara lı 

Dİ\'am muhaseba t ri yaseti tezkeresi, Şünıyi dev
letin 1930 senesi demirıbaş eşya , mefruı;;at , kır-

1- IV -1!J33 tarihinde 2131 ıınnıarn_lı kanun 
o l a ı·a.k ka-bu l edilmi~tir. 

~O - \T -1933 tı.ıriltiııde :2181 ·mımaralı kaıınn 

olara k kabul edilmiştir. 

5- VI- 1933 tarihinde 
o l nraık kabul edilmi ştir . 

769 nu mn ra lı kara r 

3- VI - 1933 taıoibind c 768 mımaralı karar 
ola rı.ık kı.ı bul cüilmiı;ıtir. 

27- III - 1933 .tar.ilıiııde 2115 numarı.ılı kanun 
ol anıık J< abul edilmiştir. 

4- V - 1933 tarihinde 216fi ııunı anılı -kaınııı 

olarııık ka bul edilmiştir. 

23- V -1933 tarihind e 2210 ııumanılr lwnun 
olara:];; bıbul C'dilmiştir. 
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tasiye defatir ve cv rab matbuat. ve ma·h rn.ka t 
Jı.esabatı ha:k•kında.ki cetvell cı~i n takd im kılmdı

ğ ııı a dair 3/ 1 O ımınaralı Şfırayi devlet ri~· aseti 

te7lkeresi ve İstatistik unmm müdürlüğü 1930 
senes i ayni~rat. hesaba tma dair cetvellerin takdim 
krhndrğı ha:kkında 3/ 202 munaralr mezkfır 

um n m müdü rlük tezkeresin e dair :n -V- 1933 ta ı · i h iJ1fle IT ii ld"ı nı et c· in ı ll' c• cl il nı i ş tir . 

18- İsta nbul darülfumınu 192, senesi lwsahı 
katis i hakkında 1/ 46 numaralı kanun l~yih as il<' 

İstanbul Da.rül f ünunu 1928 senesi .Jıesabı ·katisiıll' 
mütcdair mut abaka t beyaıJllıamesinin takdim kı

lındığı Jı aili:ıln nd a 3/ 204 ııunıaı'alı Divrınr nııılırıSL' -

bat riya ·eti tcz.keresine dair l!ı- XII- 1932 tarihinel e 2074 mıııırıı ·alı .kmıu ıı 

olaı·;ık kilbul edilmiştir. 
19 - İ -ta.nılYı_ıl Da rülfünunuıınıı 1929 senL'Si 

hesa:bı kat isine mütedair mutabakat be~·aııııam es i 

nin t aıkdiın .kılındığı ·h akkında 3/208 nnııı a ralr Di
vam muhase.bat riyaseti tezkeresü c İst anbul Da
rülfümmunun 1928 sene i h esa:b ı katisi haJ.:krıı

da 1/ 365 numara lı kanun l a~·i.hasıııa dair 

20 - İstanıbul Darülhi ımnıı 1930 senes i lı <'
sab ı l{a.ti si·nc dair yapıla n ıııutaba.ka t b cyaııııanll' 
si hakkında 3/ 316 n um a ra lı DiY a.nı mulıa SL\hat ı ·i

yascti tczkcrcsile l stanbul Darü lfünunn 1930 se

nesi hesabı .kat i si ·ha k:kında lf lOl n uma nı lr ka
ıınn layihasm a dair 

21 - IGınunnevvel 1931 : Şnıbat 1932 a.\·lan 
na. ait ı ·aponın takdim kılrndrğr ılıakıkında 8/ 170 
•nu nım·a lı Di va m m n hasp.bat ri yaseti t<'zkp ı·psine 

30- III- HJ33 tarihinel P 2123 nıı ıııırını lı ka nıııı 

olnrak .kabul r<lilnıi ştir . 

2-+- V- 1933 tarihinde 2216 ıııııııaı·alı kaııı ı ııı 

ol;ıı·;:ık kHlml <' clilıııiştiı· . 

da ir 3- Vl- 1933 t a rilıiııd c 766 mınıaralı hanıl' ola-

22 - Kanunuevvel 1932 : ŞLıba t 1933 ayla n 
na ait raponın takelim kılıııdığT lıa.kkrnda 3/3 11 
numnralı Di v::ım muh asob::ıt ı·.iya::;l'! i tvzkl'I'L'SiJll' 

ı ·a.k ka-bul edilmiştir. 

daiı· ;, - VI - 1933 tilt'ihinde 770 nıtııı ııt·alı karaı· ola 
nı k •kabul L·J ilıni şt iı ·. 

23 - Ka radeniz 'boğazr t aıhli .· iyc· icl ar csinin 
1928 senesine ait ımıt::ııbaka t bPyann an1<'si ıı.iıı tak
dim blmdığı h akkında 3/ 201 numara lı Di \';lll t 
mu,hasc;ba t ı·i~·a sct i tczkcrcsil c Kanıdeniz boğa z ı 

tah lisi~·c idares i nin l 92R soıl('s i lwsabr katisi h n k
krnda 1/ 426 numamlı bınıuııı 1 5yilıasıııa dair 

24- Konya ovası sulama i<.lar.cs inin 192S 
mali senesi h esabı katisin e ınüt·cd air mutabakat 
b 'ynııamcsinin takdim ı krlıı ı dığı !ıakkrııda 3/ 1% 
ııunı a rlr J)iv aıH mulıasobat r·iyascti tczkcrcsile 
Krı :ı ya ovas ı s ııl a nıa. idaresinin 1928 scııesi son 

27 - lU - 1933 tarihind ı• 2116 ıı umaea lı kanuıı 

ola rak kabul edilmişt ir . 
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hesabr hakkrııda 1/ 450 numara lı kanun l ayihasına 

dair 30- III- 1933 tarihincle" 2120 numaralı kanruın 

25 -Konya ovasr sulama i dal'L'Sİnin 19~9 sc
nesi hcswbı kab ·i ne mütcdair mu.taıbakat bcya ıı

ıınwsiniıı lnkdiın kılınchğı ,ha:kbnda 3/ 214 mı

ın:lralı UİI' illll nltllıasl'bnt 1·iynsPti te:r.k~ı·csilc l(oıı

ya o1·:ısı s1ıl:ıına idııl'csiııin 1929 senesi hesabr ka-

olarak karbul edilmiştir. 

t isi lı:ıkık ı1 1da 1/ (iO ıııı1ıınrıılı k::ınun l iyjJıasrna cl::ı ir 27- III -1933 tri.lıinclc 2117 ıınmaralr kamın 

ol::ıraık lmbul ed i lmiştir. 

2G - ı -Oll_,·;l on1sı ;ıuıbın:ı id<ll ' L'siııiı ı 1!)80 SL'
nesi hesabı bıtisiııe Jair ~·apılan mutabakat be
yanname.·i hakkında 3/ 317 nnmanılı Di,·am nın
lı as Cibat ı-iya~l'ti tezkercsilc Kon~·a ova ·r u lnma 
idarc-;ıiııin 1930 SC lll'Sİ lı saıb r kat isi lıakk ıı ıchı 

J/ 427 numıın1l ı k<ıııun li'ı.yi h as ııı a dair 

27 - ::l la1·t : ~\luy ı s 1982 ay laı-rııa ait ı·aponııı 

1ııkdiııı ı kılımlrğr luıldmıda 3/211 numaral ı Dil'aııı 

m uhast~hat ri .nısl't i t rzkrr rsin dair 

2 1 
- 8cyı·iscfaiıı idaı·.esi niıı 192 senesi lı e

sa•br katisine mütcdair tıntabakat beyannamesinin 
ta:kdim krlıııdığ-ı haJclunda 3/ 203 numaralı Divanr 
ınulıasc-hıı1 riyasc-ti tezkeresile Serisefa in iJa
ı· c.o;;inin 1928 senesi hesabı katisi ha:klmda 1/ 167 
ınımaralr knnnıı lRyi.Jıa.sma dair 

29 - Se)'L'isefn i n idare ·i 1929 senesi soıı he
. 111hına cla ir yapılan ınutabaka t -beyannamesi hak
kında 3/ 287 numaralı Divam nınhascbat riyasc1 i 
tczkeresile eyr.isefain idaresinin 1929 seıı esi he
sabı katisi ha-kıkıııcla 1/ 428 numara lı kaıııın la
yihasrııa dair 

30 - Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 srııcsi 

hesabr katisi lınikkrnda 1/ 68 nııımıra lr rka nuıı luy1-
'h asile Karacl ııi 7. .boğazr talılisiyc idaresinin J929 
senesi hesabı katisine mütcdair ımıtabaJwt ibeyan
namesinin takdim -kılındığı hakJnnda 3/ 209 mı
maralı Divaıu ınnhascbat riyaseti t e:<ıkeresin e 

dair 

31 - Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi 
h esabı katisine dair yapıl a n mııtabakat beyan na
mesi ·halduııda 3/ 331. mıınaı·alr Divaıır mnh ascba1 
ı·iyascti tczkercsi!P Talılisiye n.nıuın müdüı-lüğü 

1930 senesi lı csabr kati i hak•krnda 1/ 370 ınıma-

2-l: - V- Hl33 tarihinde 2217 nwnaı-aLı kaınıı1 

olıırıık karhul cdilmi~tir. 

3- \ '1 - El:U tar i lriııdl' 767 nr rınııaı·nlı rkarar ola
rak kabul odilnıiştiı·. 

6- V- 1933 tarihinde 2168 ınımaralı ~mnun 

olaraıle kabul edilmiştir. 

11 - V- J D33 1 a ı·ilıiml e 217G nuınaı·alr kaıınn 

o l aı·aık ·ka1ml cdi lmi~tiı·. 

15 - XII- 1932 tarihinde 2075 numaralı kanun 
olaraıle kabul edilmiştir. 

ralr kanun layihasrna dair 8- VI - 1933 1nı ·ilıiııde 2276 ııunıaralr kaınııı 
ola ı· a.k kah u] c Ll i lm iştir. 
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32- Yüksek nıiihcndis nıcklel)iniıı 192, sc

nesine ait mııtabaJmt b eyanname. inin taJ;:clim .kr
lrnclığr haıkkmda 3/ 165 numaralı Divaıu ınuhase
bat riyaseti te~kercsile Yüksek mi.Uıendis mek
tcbi 1928 senesi son hcsaıbı lıa.kkımh 1/ 461 mı
maı·alı kanun lftyih::ısma dair 

33 - Yüksek müh endis mcktebinin 1929 sene
.. i he abr •katlsine mütcdair J 929 . enesi hesabı ka
ti . in e mlitecl ::ı ir nıntahakat ~wyann~ımesiniıı t~ık

dim .krlrndrğ·r lımkkmdn. R/ 210 mınıaralı Dinını 

nınha ,.ehat riya.'eti \ezkcrcsi lc Yüıksek ıni.ilıen d is 

m <'ik t··<' lıiııin ı !129 senesi soıı lıc :::ı ıbı lmkk 11ı dn 1j53!ı 

JHUI1ilt 'nir kaııun li\ ,r ih ;ı~nı;ı <lıiı · 

- !1 -~ - YiiksL'k nıiilı c ıllli s ııwklchi '1!)30 ~e nesi 

lıc . aht kati:iıı e tlcıir yııpılcııı nıııtahabıt be.vaııııa

ııı e i hakkında 3j3 ı R ııııııım·a l r Di,·nnı mııJıa ··eLat 

riya. eti l.e~kcr .~ilc Yii.k:::l•k miilı e ııclis ııwk1 rlıiııiıı 

1930 .se nesi Jıesa~JT ka 1 isi lıa.kkıııdn ı / 28-l- ı ı ıı nı:ı ı·a 

lr kanun lfıy i lıaRımı dnir 

27- III- 1933 tarihinde 2113 numaralı kanun 
olnraik: kabul edilmiştir. 

30 - III - 1933 laı·i · lı i nd e 2122 numaral ı Jwııun 

o l araık kabul edilıniştir. 

23- V-1933 tal'iıhinclr 2209 ııunıaı·nlr k anun 
olanıık kaıbul edi lmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninden g·elen mazbatalar 

1 - İlıtiyRcatr uıınımiye iı,:· in celholrııın<:iil( 
:madeni borularm güm ı ·ük resminden uıınafiyeti 
hakkı.ndaki kanunun ı nri mnddesiııin tef.si ı· iıır. 

dair 3/ 278 numaralı Başvelcillet tezkereF;i h:ı k-
luncla 3 - VI - 1933 tarihinele 226 mımanılr kanını 

ola ı·a.k ka bul edilmiştir. 

2 - Kaça,l{ı;: ılrğın rrnen \' takıhi lıa .k:kınlaki 

kanuıuı müze.vyel 1/ 64:1 ııuıııaı·nlı k:ıııun l5yihası 
lıakkmcln 

3 -} açakçılığın m n I' C takılıine clııiı· olaıı 

ka:nunun hazt nıadcl lerinin l eğ· iştiı·ilmesiıı Y<' 

bu kanuna bir frlua ilavesine dair l j (i09 ımnı:ı-

- VI - 1933 tarihinde 227 ıınınal'alr kanun 
olaı·a.k kabul edilmiştir. 

raJı kamın lftyiha:::ı hakkında 3 - VI - 1933 tarihinde 2271 numaralı kanun 

olarak kabul edilmi!i!tir. 

4- K!onya :nıebusu K[lznn Ri.i sıı ü. ve Uire
sun m ebusu Hakkı Tank Reylrrin, hnlkrYirııi 

na!mna it.hal olunacak radyo ve sinam a makina 
ları haıkkrnda 2/ 62 nıımarah kaınm teklif in e 

d air 20 - IV .. 1933 tarihinde 2154 numaralı kanun 
ola r a,k k abu l edilıniı;ıtir. 

5 - Ticaret ıııukavok i wya ınodüs vi,·cııdi 
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aletetmeyen Devletler ülkesinden Türkiycyc 
y3iprlacak ithalata ıı:nemnuiyetler veya tnhdit ve
yahut takyitler tatbikma dair olan ka·nuna mü
zeyyel 1/ 624 numaralı kanun layihası ha k.krncln 

6 - Tuz satışı ve tuz fintla rı hal\Jkı.ndaki ka
nunun 4 ncü maddesinin deği.ştirilm esine dai r 
1/469 numaralı kanun layilıası halklunıda 

..... 
7 - Türkiye Cümhuriyetil e Sovyet Sosya-

list Cüıı:nhuriyetleri i1ıtihadı arasında aJktedil eıı 

hudut i,htilaflarnun tetkiık ve halli hakluncla.ki n 
mukavelenin ozatılnıasına dair olan protol~Jolün 

ta.sdikı hakkıında 1/ 433 numara.lı kannın Hiyi ·h ~ısr 

10 - VI - 1933 tarihinele 2294 numaralı lmının 
olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1933 tarihinde 2101 mımaralı kmmn 
olarak kabul edilnıi!;Jtir . 

hakıkında 12 - VI - 1933 tarihinde 2316 numaralı kaınm 

8 - Tütün inhisarı kanununun 33 ncü ıınnd
desinin ıtefsiri ha,kkrnda 3/ 275 numara lı Ba şve-

olarak kabul edilmiı;ıtir. 

kaJet teııkeresine dair 19 - X - 1933 tarihinde İktısat cncümcnin e. 
9 - Tütün ve siıgara bayi-l eTinin nstrklaı·r 

levhalaTd3Jll dolayı resim alınıp alıllll.nıyacag-nun 

tefsi·ri ha:kkmcla 3/ 248 numaralı Başve.ldile-t 

tezkeresine dair 8 - VI - 1933 tarihiinde 18 numaralı tefsir 
olara,k k abul edilmi!;Jtir. 

Hariciye encümeninden gelen ınazbatalar 

1 - Afgan sefareti bina sının Afgan Hüku
metine temlik eelilmesi hakkrnda 1/ 514 numaralı 
karutm layihasm a dair 

2 - Beynelmilel yardım bi rli ği muka velesin e 
bazı ilaveler yapıılınası hal\ikmcla 1/ 169 numaralı 

26 - X - 1933 tarihind e 2328 numaralı kaıuıı ı 

ol arak kabu~ •edilıruiştir. 

kanun layihasma dair 7 - I - 1933 tarihinde encümene iade r-dilmi ştir. 

3 - Esaretin .meni hakknıdaki mukavelenin 
tasclikına dair 1/ 467 numaralı kanun l ay ih ası 

hakkında 5 - VI - 1933 tarihinde 2273 ımınaralı kanıını 

olarak kabul edilmiştir. 

4- Hariciye vekaleti teşkil ·atı lıakkrnda 

1/ 627 ııumaralı kanun layihasma ıd air 

5 - Kaıti ticaret muahedelcri akti i<: in mü
•aker eye başlanrmş veya başlana cak Devletlerle 
muvakkat ti cari İtil aflar akıti hakkmdaki 1679 
numaralı kanunu muaddil kanuna müzeyyel 1/ 653 
numaralı kanun Hiyihasına dair 

25 - V - 1933 tarjh:inde 2223 numaralı kanıııı 

ol ara k kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1933 tarihinde 225 ııuın:mılı kanun 
o laı·ak kabul edilmiştir. 
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6 - La Hayo bey ıı elmil cl af~·on ımıkan' le

name ·i ye munzam protokol ii ilc ( 'c ııe\T(' ·nnıku

vclc ve pı·otokoll eı·in c il<tilıak. Jıııkkındn 1/ -HH ıııı

maralr kaının lfıyihasma dair 

7 - P ariste imzalanan otomobil seyı·üsl'fl'ri

ııc mMea lli k bcynelmi lcl mru.kaYcl cmııncniıı tasdi 
kı hakkıııda 1/ G mımaralr kannn lil y ilımmı::ı dnir 

8 - Tiflis başkonsola luğu bin::ısnıııı Balıını 

konsolosluğu binaı:;il c değiştirilmesi lıakkrııdıı 

1/ 432 ıınmaı·nl ı •lwıııın lilyilıasnıa chıiı: 

9 - Türkiye Cümlıuriyctilc Bclc:ika Uükfı 

meti arasmda alctedi lcn ikamct ıııukan: l cııanıPsi 

ııin tasdiki lıakkrm:1a 1j 3G4 ıınmarnlr kıııııın lil
yiha:ma dair 

10 - 'l'ürk iye Cü m lıuriyctilc Fckııı eıı k 1\ mı 1-
lığr arasında aldedilen uzlaşma, adli h's\· i~- l' YC 

hakC"ın .mıııalıe.dcn3Jmesinin ta~dikı lı:ık•kıııcln J j 6GO 
mımaralr kanun l ayilı asma dair 

ll - Tüı·ki,,-e Cüııılım· i~-<'1 ile !talya Ifliki'ıııw
ti arasmda aktcdilcn itilfıfııaıncnin ta sel ikr lı n k
krnda 1/471 numaralr kanun lityilınsma clnir 

12 - Türkiye Cümlıuriyctile !talya Hükü
meti arasmda aldedilmiş olan bitaraflıik, uzlaş

ma ve adll tesviye muahodename;;inin tcmclidin <' 
dair protakol ün tasdiki lıaildanda 1/ 429 ınımara lr 
kanun layihasına dair 

13 - Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükfınıct i 

arasında. .münakit ticaret muahcdcna.mcsinin ta .
dikr lıa:kkmda 1/ 233 numa.ra. lr kaıımı ]fiyilınsnı a 

da ir 

14 - Türkiye Cüınlıuriyctile Poloııya Ilü
ıkumcti arasmda ınünakit ticaret ve scyriscfain 
mukavelenam esinin tasdiıln lıa·kıkrnJa 1/ 281 ını
mnı·alı kanun layillasına dair 

15 - 'rürkiye Cüınlıuriyotile Sovyet 8os~· n 1 i st 
Cümhuriyctleri itbhadr aı·a ında aıktcdilcn h n
dut ihtilafla.rrnm t.etkik ve halli hakkmda:ki mu
ka. velenin uza tr 1 m asma da ir olan ı)l'otokol ün tas
di-kı lıakkmcln 1/ 433 numaralı kanun lil yi hasrııa 

dair 

H - I - 1933 tarihinde 210H ıınnıanılı kaıııın 

ol:ıı·nk kabul edilmiştir. 

1-1: - I - 1933 tal'ihindL' 209G ııııııını·ıılı knıııııı 

olııı·;ık kabul ed ilmiştir. 

- V - 1933 tnı·ihiııdL' 2170 ınııııar:ı lı knıııııı 

olnı·nk kabul cd ilnıi::;tiı· . 

14 - I - 1984 · tarihimlL' 2103 ııtHıınralı kanun 
olnı·nk kahnl ed ilmiştir ·. 

27 - V - 1933 tarihinele 22:12 ıııınınnılı kilının 

olnrak kabul cdilıııiş•tiı· . 

14 - I - Hl33 taı·ihill(k 210G ıııımn ı· alı kaıımı 

o l nnık knbııl 'Uilıııi .;tir. 

29- V -1933 t:ırilıind c 22.:J.O mımaralr bınun 

olarak kabul edl ıııiştir. 

20- V - 1933 tarihinde 2194 ııuııı:ll'alı kanım 

olnı·ak kabul eJimiştir. 

2, -V- 1933 tarihind e 2237 ınıınaralr kanun 
olnrak kabnl edlıııi f!tir. 

12 - VI- 1933 taı·ilıiııdc 2316 mımaralr ılmnun 

o l a ı·ak kabul edlrniştir. 



-54 -
16 - Tüı ,kiye CümJ ınri ycLi l e Yll'goslavya IIü

Jcı1ıneti arasmda ruktedilen a:fyon i:tila:fnaınesinin 

taseliıkı haıkıkrnda 1/ 591 mımaralı kanun layiha
srna .dair 

17 - Tüııkiye üınhnriyetile Yunanistan 
Hükumeti ara:mda ınünaijdt ikam et, ticaret ve 
seyrisffiain mukaı;elenaınesine meıibut (A ve 
B ) listderindeki hatalarm tashihi 1ıakkmda 

1/ 236 numaralı kanun lnyi·hasma dair 
18 - TüııkiycdC"ki Suriye emlaklerilc Sııriye

odıeki 'I'üı ·k cml~ ıki hak1kıııda Fı-an ·a Uüklvın c t i ilc 
akt0clil<eıı itilJI'ııaın cniıı ta .·llikrıın dnit· 1/~·72 ııu 

mara.h kanun layihasr hakkında 

31 -V- 1933 tarihinde 2254 ıı nınara lr J<amın 

olarak kabul cdlmiştir. 

16- X- 1933 tarihinde rnznıımeye. 

9 - 1 - 1933 t:nihiııde 2089 nuınaralr kanuıı 

olarak kabul dlmiştir. 

İktısat encüıneninden g-elen ınazbatalar 

1 - .A:fyondan i tihsa l olunn ıı uyuşturucu 

maddeler inhisan Jıa,J\:'kında 1/ 42 numaralı Jm
ııun layihasr ve ıl1hnt ve l e,: t imal nınavcnet enrii
mcn i ma7.b a.tmıil c uyuşturucu madJcler inhisal'I 
lıaJ"knıcl a. 1/ 699 numaralı tkaııun lfı yihmnna dair 31- V- 1933 ·tarihinde 22:i~ ımmnralr kanun 

2 - Altm ye petrol ara ma ve işletme idare
nin teşkiline dair l j fi99 numaralı ka nun layi-lıası 

olarak kabul edlmiştir . 

Jıa,kıkında 20- V -1933 tarihinde 2189 ve 2199 numaralı 
kantın olarak kabul .edilmiştir. 

3 - A ·keri :fabrikalar umLLm mi.ldürlüğüne 

mütedavü ermaye verilm<'.<ıine dair olan kanuna 
müzeyyel 1/ 519 nnmaralr ka.nnn Hlyihıısr hak-
lunda 28 - V - 1933 tadhincle 2236 mımaı·alı kıınnn 

olarak kabul edilmiştir. 

4 - 1/ 628 nmı1:ıı·ıılı i.1ıııeı·hank l(.aıiti.nu 1:1-
yihıısr haklanda 3 - VI - 1933 tarihinde 2262 mınuJL·alr kaıınıı 

olarak kabul edilmiştir. 

5 - Cüınhuriyet merkez bankası ilmıı Lmuııuıı 
14 ncü ve 40 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak-
kında 1/ 667 nuınaralr kanun layihasmıa dair 12 - VI - 1933 tarihinde 2315 numarıılı kanun 

olarak kabul edilmi!jıtir. 

6 - Deniz ve hava ticareti umum müdürlüğü 
ile iç hatlar, dış hatlar ve :fabrikıılar ve havuz
lar teşkilatı hakkmda 1/ 601 numaralı kanun la
yihasma dair 

7 - İzmir rıhtnn şirketinin imtiyazı ilc t•c
sisaıtrıırn satm almma ·ı Jı akkmda 1/ 733 ııtLmaralı 

31 - V - 1933 tarihinde 224 numar:ılr kanun 
olnmk kabul edilmiştir. 
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Ji<ıtnın liiyvlıası JıakbnJa 

8 - I sparta mebusu K emal Turan B ey ve 
3 arlkadaşrnın, Tüııkiyc afyon yot iştiririlcr satış 

birliğii haJ,kındaki kanunun 1 n ci muvakkat mad

desininn 3 ıı c ii f ıkrasının değiştirilmes i hakkın -

12 - VI - 1933 t a r i lıiıııl c 2309 ııııın :mılı kmııııı 

olarak knlnıl edilmiştir. 

da 2j 67 numnı·nlr kanun t cklifinıc dniı- 30 - III - 1933 tıniı lıinclc 2 1 2 :ı ııııııını·a lı kaııtııı 

o lnrak ], abul cclilmi ş tiı· . 

9 - Ka tamonu mobnsn Dr. ~uat B eyin , 

K araillisar ınaden suyu şi şcl criııdcıı baz ı ücret 

ve rosimlcı·iıı alınmaması lıakkrnJa 2/ ::i l numa 
raılı lmnun teklifine dair 

10 - K ati ticaret ımıaılı e<kl eri akıi i G iıı mü -

. zakereye başlanmış veya banşhmacaık lJevletl er 

le muvaıkıkat tica ri itilıHl a~ · akti lı~tkloııdrı :ki 

1679 numaralı lwmıııuıı muıHh}il knıııııııı ınii ze .v 

yel 1/ 65:1 ımın a rnh .loııııın lftyilıasrııa dııir 

ll - TCnza nç v c ı ·gi:i lıakkmda 1/ 173 ııııma 

rn lı k:ıınıııı l Dyilıasıııa dnir 

12 - Tıa Hayc ·lwyıwlmilel nfyon nıııkan · lı · 

nnını esi \ ' C ıınııı znm protolwlii ilc Ceıı ·rvrc mn·ka

w lc \'l' protolwllımıı n iltiha·k ıhak·kıııda 1/ .f!11 
ııuııını,nlı .k:ıııuıı l iıyi h;ı>ııııa clıı iı· 

13 - :Mevduatı konıma hakimıda 1/ 552 ını

ınara lr kannın layihasrn a dair 

14 - 1\[untnzıım postn seferl eri lıakkımla 

l j 600 ııuımıt·:ılı bınu:ı ıa,, · ihtı sıııa daiı· 

1.) - Öl c:ii lcr k a.mımınnn 28 nci mndd .·sinin 

clt•ği::; tiı·ilnı rs i lıakkmon 1 /-~66 nıımanılı kanun ın

yilıasrııa daiı· 

] 6 - 'L'il li ziı-ııat ın rkt eplrl'i muallimlrı-i ·hak-

ll -VI - 19 3;~ lm·ilıiııdc Nnruı cııciinı c ııiıı e. 

!1 - VI - 1 93!1 t a ı-ilıiııdı ~ 22G8 ıııımrıı·alı knmnı 

ol anık kııhııl edilınir;ıt i ı- . 

27 - IV - 1933 t:ıtilıiııdt• Aoliyc Ye Trşkqltltı 

esasiye cıı cüm enl eı· incl r ıı miiı·rkkc p muılıtrlit 

.en cüıneııe . 

14 - I - 1933 tarihinde 2108 ıııımaı·a lı k·:ııı ıııı 

ol a ra.k k:ıbul edilıni ~tir. 

30 - V - 1933 tarihinde 22-+3 ııumaı·ah kanun 

olnı-nk kabul e dilmiştir- . 

29 - V - 19:13 tarihinel e 2239 ııncrnaralr lGmun 
o l anı•k k ahul ed ilıniştiı·. 

31 - X JJ - 1!J32 taı·ilıiııc1 r z083 ıııımıll'nlı kanlllı 

o l n raık knbııl C' cli lnıi ş tir. 

kıııJ;ı 1/ 316 ınımanılı kanun ırı.,· ilıa snıı.ı dai!' 10 - VI- 1933 taı · ilıiııd c 2:293 numaralı k::ıınııı 

o l a raık kabııl ıx1ilmi ş tiı- . 

17 - 'l' c·şYikı sana~" i k ::ı nun una .m üzcyyPI 1 /6~ 9 

nnmnnılı kanun l ay ihası hakkında 

18 - 'J'i ca ı·e t mllikavel es i veya miidüs vİ n' il

di a.ktct rneyen Devletler ülkesinden 'l'ür.ki vevc 

yapıla rak itlıal~ta .mcmnniyctl er veya tııhdit 

Yt' ya hut tııkyit· l c r tatıbi·kına ·dair olıııı hır •:: : ııı 

müzcyycl1 / 624 ıııını:mılı kııının l fıyi lıa s ı ,Jı;ıl;.~; ıılllıı 

l!.l - 'l'iirkiyc Cüınlıııriyctil e Irak llükCuıı e-

3- Vl-1933 ta ri• lıind C' 226 1 num a ralı kanun 

olara.k kabul edi lm iştir. 

10- VI -1933 tn ri·lıiııde 229-! ıııııııııı·alı knıııııı 

olıHa k ka hıı 1 <' ll i lıııi şt ir. 
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ti anısımda münakit ti c:net mukavelen a mes inin 

taseliıkı lıakkııı<la 1/ 233 nııı ım ım:ılı ka nun l il yihası 

na da1r 

20 - TürkiyP UüıııJılll'iyetil e P olon ya Hükfı

m l't i al'asınd a mün a ki t ticaret ve se.nisefa iıı 

muık a vcl e na m esinin ta sdiikr hakkrnda 1/ 281 ını 

m ara lı kanun lil)"i·hasm a dnir 

21 - Türk iye C' üıııhur·iye til e Sov.Yet Sos~· n 

li st CünıJnıriy (}t] cri tttih ad ı arasmd a akt Cidil rn 

lımlut ihtilafl armın t etkiık w h a.Hi h a:klmı d a ki 

m u.kaveleni n u za tılm asnı a da ir olan pro to·k olüıı 

ta sdi ki lı aklmı d a 1/ 433 ııum a ı ·a lr ka ının lilyiha

srn a d a ir 

22 - 'I' ürki ye üm lı uı· i~·ctile Y ugosl:w.va 

Hük üm eti ar asm da a ldedil en afyon itiHlfn a

mesinin tasdi k ı ha .kbndı:ı 1j.ı91 numara lr ka ının 

20 - V - 1933 tarihinde 2194 ınımara lı knııun 

olar a k kabul cdilmiştiı· . 

2, - V - 1933 taı·ilıind L' 2237 ı ıunınralı kaıırın 

ol ;ı l'ak ka.bul dilmiştir. 

12- VI- 1933 ta rihinde 2316 nıımara lı ka ıınn 
olar a k ka bııı J edilmi ştir . 

lilyih asma dair 31 - V- 1933 tarihinde 22fı4 nıımanılı kanun 
olar a.k ka;bııl eJilmj ştir . 

23 - Tünkiye Cümlım·iyct il e Yunanis ta n 

Hükümeti al'a ·mda mün akit ikamet , ti caı·e t ve 

seyri ·efa in muıkavel cn ames in e merb nt (A v B ) 
li stelerindeki Jı atalarrn t ashihi haıkkınd ıı l / 236 
ımmaralr kanım layihasnı a dair lG - X - 1033 tal'ihind c ruzn a.m eyc. 

24 - Türki yoo·e Türk vataııdaşla nııa t·alı s is 

ed il en san a t ve hizrr. ctl cr h a kkınd a ki lcanınmın 

bazr hüküm le rinin deği ş ti ri lm csi ııc da i ı · 1 /6~) , mı 

nıal'n lr kamın l ayithası ha l'ikında 

25 - Tüı·kiye lı avayo llaı· ı idaı·cs i lııık k ııı da 
1/ 499 nunıaı·a lr kanun ] . fı ~· ih asma da ir 

26 - Tüı·k parası kıymeti 1ıi koı·ıım :ı kaınııın 

na müzeyycl 1/ 458 numaralı 1lmnnn l fıy iha srna 

d a ir 

27 - Tütün inhi sarr ka n un umın 33 ü ıı ·Li 
maddes inin t.ef siri hakimıda 3j27fı ımnı ı:ı ra !T Raş-

31 - V - 1933 ta r tiri nde 2249 ııumaı·a lr k aııuıı 

olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1933 ta rihinde 21c 6 mını a ra 1 ı kn ıınn 
ol ar ak k abul cdilıniı;ıt ir. 

14 - I - 1933 ta r ihinde 2100 ıuıııı a rah kannıı 

ol ar ak k abul cdilmi ştiı· . 

v·ckfı let t ezker esine dair 19 - X - 1933 tarihinde cn c i.iııı en c ia.d c cdilmiı;t ir. 

28- Uyuşturucu maddeler in nınrak a lws i lı a k-

krııcl a 1/ 741 mımaralı k a ıınıı lıi\ ~' i lıas ııı a dair 12 - VI - 1933 ta rihind e 2313 num a ra lı kanun 

olaeak kabul edilmi ştir . 



57-

Maarif encümeninden g-elen mazbat alar 

1 - Aısk rlik dersleri nıuallinıleı-iııiıı üeretlc-
1'1 hakkında 1/ 541 mımarali kanun Juyilı •:;ma 

dair 

2 - 1932 sene ·i muvazeıı c i unıunı i yc ka nu
nuna mcrbut (N) cetvelinin birinci k ı sm1na 20 
muallim1ik daha komılnıası hakkında 1/ 43 ını

maralı kaııun layİlıasma dair 

3 - 4 haziran 1929 tarih ve J490 mınıaralr 
kanun lıükmüııün t~cmdidi lıal\ôkmda 1/ 152 ıııı

nıara lı ka nnn layihasnıa dair 

4 - llns-nsl idareler büt~e:;i ııcl c n maa~ al <ııı 

muamm ve memurların 'tekaiit-lükleri · lıakl\ıııda 

1/ 417 numaı"alı kanun lfıyihasıııa dair 

5- İstanbul darülfünununun ilga!'>ı il c )'l' I' İ
ne yeni csa!<>laı· dahilinde bir ·ı ~-.1:anbnl üııi\' C t.,.,it c

si t ·cşkililllc dair 1/ 705 mımaralı kanun layihasi ll' 
!stanbul darülfünunn 1933 senesi lı azi ra ıı n· 
temmuz aylan muvak.kat büt~cs i lıakknıda 1/ 71:1 
numaralı kanun Hiyihalarma dair 

6 - ! ,ise \' C oıta me.Meplcrc alıııa('ak l l·~-11 

mcecaııl talebc hakkı·ııdaki kanunun 3 üıı c ii macl
desiııiıı tıcfsi ri ne dair 3/ 269 ıı u mara lı Baı;il' l' kDitt 

tezkere:i ha kkmda 

7- Maaı·if .teşkilatma dair olan kaıııııılın l l 

ııri maddesi hükmünü 2 Sl' ne tc il cdeıı 1707 nrı

maralr kanunun 2 sene tomclitlıi h a k.loııcla 1/ 402 
mı maralı kanun layihasrna dair 

- Mnarif vekaleti merkez teşkilftt ve vazı
feleri hakkında 1/ 611 numaralı kanun layilıa:ına 
dair 

9- Maaı-if Yc-ka lctincc hari~tc hastınlacak 

mcktep kitaplarına ihal e snı-cti ve bn kitapların 
masraflal'llır karşılama.k üzere ilıadas olunacak 
mcktcp kitap l arı sandrğr ·hakkında 1/ 612 nu-

23 -V - 1933 tarilıiııde ~~33 ııumaralr kaııuıı 

olarak kabul dilnıiştir . 

J4 - I - 1933 1aı-ilıinde ~lO:ı ııumanıl ı kaııuıı 

olarak kabul cdilmiı;;tir. 

1!) -XI - 1932 taı.·ilıi ııdl' 72!) ııumaı·ıılı kaı·aı· 

olarak kabul edilmiştir. 

l-l - I - 1933 tal'ilıinJic 2097 ııumamlı kanun 
ola m k ka bul edilm i~t ir. 

0 1 - \' - 193:-3 tarihinLlL' 22!i2 ıııımara l ı kaıııı ı ı 

ola rak kahul edil miştir . 

22 - IV - 1!)33 turilıind · 749 ıııımanı lı kııı·ıı ı · 

olımık kabul edilmiştir. 

ll - VI- 1933 tıı r ilıin<le 2~!)7 ı ıunı;ır;ı l ı kıııııı ı ı 

olanık kabıı l edi l m i ştir. 

10- VI -1933 tarihinde 22 ' 7 numaralı kaLJun 
olaraJ< kabul crlilmiştir. 

maralı .kanun l fıyiha. ma dair 3- VI -1933 tarih inde 2259 ıı u m n,ra lı .Jnı ııuıı 

olarak kabul ed ilmiştir. 

10 - l\ [cktcp kitapları için açılacak h csaıbı 

cari hakkında 1/ 49 numıwalr kanun layihasına 
dair 1 - IV- 1933 .tarihinde 2133 numara lr kanun 

olaraik kabul edilmiştir. 
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11 - l\Iuallim maaşları için yj]fı~·e tlı>r·e yapr

I<H"ak ikra z lıakkıııda J j 73!) numaralı ıkaııu ıı l~yi

hasma dair 

12 - l\'luallim m0lücpkrinc mua,·cne.t hak
kındaıki 819, 843 ve 1051 ııumaı·alr ıkanunlara 

ınüzcyyel 1/ 473 nuınanılı .kcıııun li'ıyilıasrııa dair 

12 · Vl-1933 tarihinele 23 t2 mıımmılı .k;ıııuıı 

o l arı.ıık kabul edilmiştir . 

14 - I - 1933 tarihinde 2098 ımınaralı kaııuıı 

olaraJ< kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninden g-elen mazbatalar 

1 - Acizleri tahakkuk eden ·ıııemul'lamı ta.·
fiyclcı·i lı akk mda 1026 ve 1683 numanılı ka ııun

laı·da rn cvzu hükınün i cnumıda 'talıaddiis cdcıı 

ilıtiUlfrn ·tcfsi r cn halline dair 3/ 147 numaralı 
Başn:'l.::fı Jet tezkercsi haJ ·krrıda 

2 - An·kanı ıncınurlıınııın me~ken tn~:miııatr 

lıalikımla 3/ 127 nurnaralı Ba:;;\'ckttll'l t e;r.kc rcsiıı c 

26- X -1933 tarihinde 2325 numaralı amııun 

ol araık ·kabul ccli l.miştir . 

dair 21- XI - 1932 tarihinele 733 ımınaralı kanı ı· 

ol ;ı rwk kabul edilmiştir. 
3 - A~keri tayinat ve yem Ji:annııııııuıı lnri 

maddesine miizl'.vyl'l 1/ 64-l- ı ıı ım ;ıralı lwıııın luyi
•haı:;ına ~l:ı ir 

4 - , \ sker] layinat YC yrnı ~mnnıınnıın nıuad 

d('] 33 ncü m<Hlclesiıı c lı:ızı fıkralar ilfıvrsi lıak

~kında 1/ 523 VC' :ıskcı·l tayinat ve yrnı kııııııııurıa 

26 - X - 1933 tarih inde 2326 ımınaralı ıkan un 
0hı rııık I-abul edilmiştir. 

müzcyyel l / G06 ıııınııırnlı kıınıın l;lyilııısııı<ı dair 31 ·V -1933 tarihinde 22-!7 numaralı kanun 
o lara~.:: kabul edilmi:;;tir. 

fi - .\ sh· ı·l \ 'C mi.ilklloka[if .kıınııııuııuıı JG ıwi 
madd esinin !Cif'siri llil'lduııda 3/ 2 17 ıııımııralı 

Ba~v c:l\illct t l'Zkeresi ıı c da i ı· 

6 - .\ sk\-1'1 \'(' miilkl h~;ıılit koııııııııııııııı fJ l 
n~ !ı3 IlC'lİ nlilddelcri ı ı i ıı 1 Pl'si ri hakkı tHla 3/62 

10- VI -1933 tarihinde 77:.3 numaralı karar 
ularak kabul edilmiştir. 

ıııı.ıııaralı Ba::;\' ( •kfı ld h•ühı·esiıH' (lnir ~~) - T\' - l!J33 tarihinde 751 ııuımıralı karar 
rılıınık kahul edi lmiı:;tir. 

7 - ,\ .skcrl ,.c mülki tekaüt kaııuı ııınııııı :,3 
llf'Ü maddesinin 1 nci fnk<ırsının tmlili ,lıakkııı-

dn 1/328 nunıanılı kıNıun ınyiluısıııa da i ı· :W- XI· 1932 tarihinde 2071 numaralı kamın 

ola raık kabul edi lmiştir. 

- Askeri Y C mülki tekaüt kanununun 55 
ııci maddesinin ·tdsiri hakkmda 3/ 153 numaralı 
Divanr mLtlıasobat riyascti t ez ke ı·csiıı c dair 

9 - Askeri ve nıülıki tckaüt kanununun 62 

13- IV- 1933 ta61ıiındc 747 numaralı karar ola
ra·k ka bul edilmiştir. 
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nci maddesinin t ·fsiri ha.kkmda 3/ 2-:1-2 nurnanılı 

Baş\'l~kftl et lezkcre:inc dair 16- III- 1933 tarihintlc 183 u u ınanılı (ef!-;il' ola
ra·k bııbu·ı cclilınişt ir. 

lO - 1\ ı;kerl. n mülki tckaüi d;;anunu ııuıı 68 
ııci Ye muvaıkkat 3 ııcü maddesinin· tefsiri Jıak-
lnnda 3/ 167 ınl'maralı Başvckalet tc?.Jkcresine dair 9- I- 1933 tarihinele 743 numaralı karar olarak 

lmbul dilmiştir. 

ll - Ask rJ' ve mülki t ekaii.t J;;ammumun bazı 
madtleleriııin tcfsiri hakkında 3/ 107 ııuımarah 

Baş\·ekalet tl•zkcre:,;ine clair 29- V -1933 tarihinde ı . 5 nttmantlr tcfsir ola
mk ~;;abul c·di lnıi~lir. 

12 - B elelliye haııl;;ası lıakkıııda. 1/ 6ü0 . ı ı u
maralı kaııttıı Wyi, Jıa.sıııa daiı · 

13 - 551, 14 5 ve J 90 ll 'trmanılı kcııınnlar

daki ma lfıl tabil'let·iııiıı tefsi ı · i J1akkıııda 3/ 219 nu
maralı Baı:;n~kalct tezkeresine dair 

1-1: - 1932 senesi mıtlJ\'azcııc i nınunıi.rc kanu
ıınııuıı H ııcü matldesinin tefsiı·i Jıakhnda 3/ 254 
ııuını.ınılr Ba~vok5 1 c l tezkeı·cs il c Mi lli Hükümet 
hiit <; cl e riııc ııit lıizmdl er i <;iıı yapılmış ol;ııı t ct1i 
yalııı la:fiye Yl' malısuhu Jıarkkııı la l / 4 1 ımıııa 

ralr kamııı la yilıa Tıın da i ı · 

]!'i - C iimlıııri yr l ııı e rkl' z 'bankası kaıınnuıııt ıı 

14 ncü \·e ..ı.o ııL·ı ımılld e l r riııiıı d rğ iı;;l· i ı·ilml'si hHk -

ll - VI -1933 taı · ilıind c 2301 ıırmı aralı l<allltll 
ol aı·ak kabul cclilmiştir . 

12- VI- 1933 tarihinde 191 nnıııanılr tcfsir ola
rak ıkaıbul edilmiştir. 

14- I - 1933 lariJıiııd e 2101 11 'Uımııralı kanun ola
nı k kwbul edilrmi~liı·. 

kında l / 6u7 ll'l lln ı a ralı kaıııııı W.vihasına dair 12 - VT - 1933 tarilıimlr :!31. llltınaralı kaııun 

ola rak kabul f'di lmi::;tir. 
16 - ('a. ıı a ıl\kale ındJIIstı ~ükrü Beyin , anı 

zi vugisi ka llllll ııııuıı fi ne i maddesi ıııı 11 lefsiri 
hukkııul;ı -~/27 ıııı.nıar;ılı 1 ı ıhiriıı e duiı· 2 1 -XI-1.932 t<ll'ilıiııı!P 1 1 ııunıaralı tPfsi r 

olan\k kabul edilmiştir. 

J7 - (\ı ııku·ı nıobusıı ~luslal'ıı Abdüllıa li k 

BL•yiıı , . \rmı~ıal e ıı c i.iıınclliııiıı 21- V - 1933 tarih li 
lıuft a lık ınükarrenı t. ectvcliııdck i 739 mımaralı 

karai'In Umumi ılı ey etle nıüzak~ı·esinL' dair 4/53 
numaralı t atl;;riı· i lıal;;ıkmla 

18 - Damga resmi -kanwıunuıı mak i ıı r esinı 

ler fnslııı ııı 42 nci ve muafiyet fHslrnın 20 nci 
fıhnlarınııı tefsir-i hakkında 3/ 109 numa.ralr 
Ba~vCil<ftlct tezkere · iııe dair 

19 - Devl ete ait bir kısım bina.Jar satış be
del il e resmi: daireler yapılması ha;kıkıııda 1/ 721 
nuımaralr k a nun l ayihası lı a kılnncla 

20 - Devlet memurları maaşa.tııun tevhit 
\re taclülü hakhndal<ıi kanuna banğlı 2 numaralı 

12- VI- 1933 larilıiııd e Ti7 ııuınaralr karar ulıı 

rak lmbul edi lmiştir. 

19 -XI- 1932 ta ri h i nd e 1 O mımaralı tei"tıi r 
olamk kahul edilnı:iş.tir. 

ll- VI -1933 tarihinde 2300 llltınaralı kanun 
olarak ka~ml edilmiş-tir. 
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cetvelin Maliye 
ğiştirilmesi ve 
şek li hakbnda 
sına dair 

v -ka,letinc ait olan lusınmııı de
bir kısmı vnzifelerin yrıpılınu 

1/ 689 numal'alr kanun l5yih:ı-

21 - D evlet memurlan maaşatıııııı tevhit 
ve teacliilü haklundaki kanuna merbut. 2 numa
ralı cetvele ithal edilmey n maaşlı mennıı·lal' ; ı 

uzakJEk ve pahalrhk zamlannın vel'i lip ve l'ilnı e 

yeceğıinin tefsiı·i ha-kkın]a 3/ 222 ııumanılı D:ı ş 

vekalet tezkere ine dair 

22 - Dilenci liğin menine dair olan ııizamna
mcye göre ti~·a,tro \'l' · iııenıa bil ctkl'iıHleıı alın

makıta olan paranın darülaceze ııiznınıımııcsin e 

nmo·ayir olup olınadığımn t ayiııi hakkında 

3/ 328 numaralı BaşvekaJet tezkeeesiııe claiı· 

23 - Eli i .şten çekbrilcliılden son ı· a 1777 mı
nHıralı kanun mtH:rbince vekfı l et eınriıH' alın a n 

memurlanı hn kanuna göre maaş veı~lip veı·il

meyecegıııın tcfsiri lıa ık,krııda 3/ 264 mınıarıılı 

Başvekalet tezkeresine dair 

24- Haı·ikzedeler tarafmdan işg· al 

te olan meskeııler llfllkkında yaprlae ~ık 

ye dair 3/ 152 ııumaı·alr Başn~ldl e. t 

hakkında 

ed i lıne.k

ınn a .ın cl e
tezkeresi 

25 -Hazine alncnğı olarak muhtelif hesnp
lam kaydolunan para laı·d ı.ın hazrlal'lıırıı trısf·iye 

ve terikinine clniı· J / 695 ııumarnlr kn ıınn Hl;Yilın

sı lıa klmıda 

26 - R azineden t;ıksitle gayriııırııkul nıal 

snhıı alnırş ol:ıııhırm t;ıksit bedeller·nnin tecili 
hakkıııdaki kanunun 1 nci mı:ıddesiııiıı lh•ğişti

rilnı sirııc da.ir 1/ 596 mımaralı kaıınıı l~.,· ilıa:ı 

hakkında 

27 - husus[ idareler hüt(;rsintleıı maaş alan 
muallim ve m ınnrlarm tl'l~aüHükleri lwkkmcln 
1/417 nurnanılı 'kamın layilıasrna dair 

28 - Hükfımet tarafından imar ycya l'esml 
binalar yapmak i in yrkhrılan biııa.lar ha kkında 

1/ 663 mı mara lı kanı ın lilyilıasma da ir 

29 - 1ht.iyaratı unmnıiye i(;in rl•lboluna C' ak 
madeni boruların gü,nırük resminelen muafiye1 i 
hakkmlaki kanunun 1 nci madde · iniıı tcl'siı ıi n\' 

3- VI -1933 tarihinde 2265 ııuınaı·al ı kıııınıı 

olaraJr krrbnl edilmiştir. 

1- V -1933 tarihinde 753 ımnıal'alı karar obı

rak ka bul edilmi.; tir. 

8- VI - 1933 tarihinele 772 llunıaralı kar;ıı' olıı 

rak kabul edilmiştir. 

19- X -1933 tnrilıilll1e 7R2 ınınuıl'alı .l;;;ır;ı r ola 
rak kabul edilmiştir. 

8- VI- 1933 tarihinde 1 9 numaı,nlı •tdsil' oln
rak kalıtü edilmiştir. 

3- VI -1933 tadhim1e 2266 ımınanılı kanun olıı 

rak kabul edilmiştir. 

25 - V - 1933 tarihinde 2222 ııumanıh kaııuıı 

olaı·ak kabul edilmi ;tir. 

H - I - 1933 tari h inde 2097 nu ma·nılı kanım 

ola l'ak kabul cdilıniştir. 

10 - VI - 1933 tarihinde Dahiliye e n cüm c ııinc. 
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dair 3/278 numaralı Başvokalet tezkoresi hak-
landa 3 - VI - 1933 tarihinde 2268 munanılı kanun 

olarak kabul cdi1ıniştir. 
30 - İzalei şuyu davalarından ne suretle 

har<: almacağmrn tayin ve tefsirri hakkında 3/24 
numaralı Başvekalet te7Jkercsine dair 10 - VI - 1933 tarihinde 2296 ımmaraJr kanun 

olarak ka bul ediLmiştir. 
31 - I parta mıebusu Kemal Turan ve ma

latya mebuısu Mahmut Nedim Beyleııi n , a kcl'! 
ve mülki tekaüt karmnunun 55 nci maddes in e 
bazı fıkra lar ilavesine dair 2/22 numaralı ka
nun teklifilc askeri ve mülki tekaüt kanununun 
muvakka:t 2 nci maddesinin tcfsiri haklanda 3/17 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 20 - V - 1933 'iarilıindc 2190 numanıl rkanun 

olarak ·kabul edilmiştir. 
32 - Kaçakçrlrğrn men ve takibi lıakkrndaki 

kanuna mü7Jeyyel 1/643 ımınaraJı kanun Jayihasr 
haklanda 

33 - Kaçakçrlığm men ve takibin e dair olan 
kanunun bazı maddelerinin değiştiı'<ilmesin e ve 
bu karnma bir fıkra ilavesine dair 1/ 609 Jınınoa

ralı kanun layihasr hakkında 

34 - Kastamonu ınebusu Dr. Suat Beyin , 
Karahisar maden suyu şişelerinden bazı ücret v·e 
resimlerin almmaınası haklanda 2/51 mımaralı 

8 - VI - 1933 tarilıiııdc 227 nurnaralt kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1933 tarihinde 2271 nnınaralr kaıı un 
o laı·ak 'kabul eclilınişt.ir. 

kanun teklifine dair ll - VI - 1933 tariliinde Nafıa cncünıeniıı<ı. 

35 - Kastamonu mebusn Hasan Felmıi Be
yin, verginin kolaylılda alınma ı yollarına da ir 
2/50 numaralı kanun teklifile mükelleflere vergi 
karnesi verilmesi hakkmda 1/593 ımın aralı ka-
nun layihasma dair 20 - V - 1933 tarihinde 2184 numaı·alr kaııııu 

olarak kabul edilmiştir. 
36 - Kazanç vergisi haklCLIJda 1/173 nu

maralı kanun layihasrna dair 

37 - Konya mebusu Kazım Hüsnü ve Gi-
resun ınobusu Hakkı Tarık Beyleri n, H rılkevleri 
naınma ithal olunacak radyo ve sinema makine
leri lıak:lancla 2/62 numaralı kanun t eklifine 
dair 

38 - Maaş kanununun 8 nci maddesinin ta
diline dair· olan kanunun tefsiri hakkinda 3/ 228 
ııumrırn lr Başvekalet tezkeresine dair 

39 - Madeni ufaklık para basrlınası hak
kında 1/ 550 numaralı kanun layihasrna dair 

27 - IV - 1933 tarihinele Acl~iye ve Dahiliye cn
ciimenlcl'inden mürekkep Muhtclit cncümcne 

20 - V - 1933 tarilıind 2154 numal'al r karnın 

olara.k kabul ediLmiştir. 

19 - X - 1933 tarihinde 783 numaralı karar 
olarale kabul edilmiştir. 

3 -VI- 1933 tarihinele 2257 numaralı kanun 
olaraıle kabul edilmiştir. 
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40 - Mektep ıbinalarmm beleeliye vergisi Ye 

resimleri kanununun 6 ncı ve 7 nci mad ]elri 
.hükmiine dahil ve resme tilib i oluı olı:nnJdrğıııın 

tefsiri ·hakkında 3/ 179 numaralı Bnşvekftlet tez-
keresine dair -1- XI -193~ tarihinde 734 nunıanılı ·karnr 

olarak kablıl edilmiştir . 

41 - Mennu·in kanununun 75 nei ııı:ıdclesi

ııin tefi rr haildmıcla 3/ 65 numaralr Başv.ldl t tez-
keresine dair 26-X-1933 t:ırilıiııcle 2324 numaralı luıııuıı 

olanık kabul C'Llilmi~tir. 

42- Menafii umnmiyeye müteallik iınti)·azat 

haldmıda.ki kanuna bazı madclel r tez.riliıı e ve bu 
kanun u n bazı madclol erinin il g-asına dair olaıı 

kanun un 2 nci maddesinin değişt irilmcsi hak
kında 1/ 732 mımaralı kanun layilı:ı sı hakkrnda 

43 - ]\'[evduatı koruma hakkında 1/ G52 lllt

ma ralı kanun lfıyilıasına dair 

44 - Milli Hiiki1met biitı;:olcrine nıütt•allik 

borçlarm ilmyitlerine ye müddcti muayycııcsi zar
fmda müracaat etmeyenlerin alacaıklarmın suku
tuna dair olan ıkanunun tefsiri h akkında 3/ 14 

10- Yl- 1!):3:3 taı·ilıiııde ~~8R m ı ııı:ıl'ıılı kuııun 

olaı·ak kabul edi lmiştir. 

30- V- ]933 tarihinele 224:3 mwıımılı kıınuıı 

ola ı·a.k lwl.ıul ed il mişt-ir. 

ıınmaralı Başvekiilet tezkeresine dair 22- :Xll - J 932 tıı ı·ilıind e 2076 ııuııınrıılı bmıı ı 
olal'ak kabul ccli lnıiştir. 

45- Muvazenei umumiye dahilindeki deva
irin kırtasiye ilıtiya<;lanııın sureti tedarikin e dair 
olan kanuna miizE'yyel 1/ 296 mımaralı Jwnun la-
yilıası haklunda 19 -X- ]9:)3 tııı·ilıimlc Hlit ı;e l'ııeüıııcııiııP. 

46 - Muvazene vergisi kanununun bir sene 
uzatilması hakkında 1/ 562 numaralı amnun la-
yihasma dair 

47 - Müruru zamana uğrayan şirket kopun, 
esham ve tahv il ilt ·bedellerjnin Hazineye ait ol
ması lıaıl-kmda J / 553 numaralı Jmnun layihasına 
dair 

48 - Miizayede, müna.kasa ve ihalat kanununa 
müzeyyol 1/ 344 mımarali kanun Hlyihasr hak-

8- V- ]933 tarihinele 2174 nuınanıl r kanuıı 

olal'aık kabul edilmiştir. 

]2- vr- 1933 tınilıinde 230, Jlllllllll'alr ,l<:ıııu ı t 

olarak kabul edilmiştir. 

kında 12 - X - I!J R:31ıı rilıillll e nı t~ıınmcye. 

49 - ll ağustos 1325 tarihli tekaiit kanunuııa 
göre tckaiide sevk ve i tifalarr kabul cu ilen J 1 
zabit hakkında yapılacak muamel eye dair 3/ 256 
numaralı Başvckal et te:bker si lıaldnnda 

50 - ]2 hazinın 1326 tarihli kamıııuıı 5 ll(·i 
maddesini t.aclil eden kanunun 1 nci mac1clesiııin 
tefsiri hakkmda 3/ 262 ııuıııara lr Ba şwkillet tez
-keresine dair 

17 - l V -1933 tııriltiııde 

olarak kabul edi lmiştir. 
7-1-8 lllllllll · l'iilı 

:W - X - 193:3 ta rilı iıı d ' nı~:naıııeyP . 

kı-ır·;ır 



-63-
51 - Ordu, bahriye ve jandarma zaıbitan Ye 

mornurini haklundaki kanunun 3 ncü ınaddesile 
vel'ilecek şark krdem zammının hesalnııda hangi 
ıtarihin başlangıç sayrlacağmm tcfsiri lıakkımla 

3/2 4 numara.lı Başveka1et tez;keresine dair 26 - X - 1933 tarihinde 787 ııumaralr karaı· 

olarak kabul edilmiştir. 

52 - Tahelieli sin kanununun 2 nci maclde~i
ne ınüzeyycl 1/30 numaralı kanun 15yihasr hak-
landa 5 - VI - 1!)33 tarihinde 2272 ııumurı:ılı kaınnı 

olarak kabul edi1miştir. 
53 - Tapu harçlarına dair olcın kamınnıı 

b!lzi maddelerinin değ·iştiril ımcsi Jıa ,kkrıı<la l / -l:S6 
ıı tırnaralt lmnun layihasma dair 

54 - 'l'apu sicil mii.düdüğü ve tapu sicil mn

l'ızlığ'f t oşkilfı.trna daie olan kanuna müzc~'.rcl Jj 5!JS 

29 - V - 1933 iarilıiııtlc 2241 nurnm·al ı kaıtuıı 

olaı·ak kabul ediLmiştir. 

numariıJı kanun Hiyihası hakkında ·.ı ll - VI - 1933 tarillinde 2:20!) ınımanılı hıı ıuıı 

ohırak ıkalınl C't1ilmiştir . 
. 55 - Teşviki sanayi kannııuna nıüzryrcl 1/ 6:2!) 
numaralı Jnnnm layihası lıaJdnncla 3 - YI - 1033 tariJı imlc 2:261 numaralı ];amııı 

olarak kabul edilm iştir. 

56 - Ticaret mukavelesi veya modü: vin· ııcli 

akıtctm t'ycn DevLetler ülkesinden Türkiyc.re ya
pılacak ithalata memnuiyctlcr veya tahdit w.nı

lmt taıky~tlcr tatbi~'ma dair olan kanuna nıüzry
yel 1/624 numaralı kanun Ktyilıası hal{'kmda 

57 - 'l'üı•k parası kıy ıılC'tiııi kol'uma kamı

nuııa ınüzeyyel1/45 nnnıaı·çıJr kanun lfı~·iJımnııa 
dair 

58 - Tütün ve sigara bayilerinin astıkları 

levhalardan dolayı resim almıp alm.mıyacağının 
1cfsiri hakimıda 3/248 m1nıara lı Başvckalct tcz
kereshlıe da ir 

59 - 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kıı
uuna müzeyyel kanunun tefsiri halJrrnda 3/ 232 
ve 25 haziran J 932 ta l'ih ve 2026 numaralı ka
nun ahikfumıınrn jandarma zabitanma t eşınil edili p 

cdilımiyeccğinin tersirine dair 3/233 numaralı 
Başvekal<"t te?Jkcrcleri haldcrnda 

60 - Yil5yct lıu. us1 itlarclcrincleıı nı mı~ n hın 
memur ve ııınalhınlcrin tekaüt ma;ı~ları ha kkın 

daki ıkanuna müz.e:ryel 1/ 688 numaralı lmnun la-

10 - VI - 1\.133 bırilıil!llc 2294 ııunıaralı bmm 
olarak kabul ccl'İlmiştir. 

14 - I - 1!)33 tarİlıimk 2 100 ınım;ınılı ~;:a ıııııı 

ohırak ıkabnl cd itmiştir. 

S - VI - 1\.133 tarihiiJJclc 188 · ııumaralı te[s ir 
olaı·ak lmbul ed'İlmiştir. 

J2 - VI - 1933 tvl'ilıiııdt· 77t3 ımınanılı karaı· 

olarak kalJul edilmiştir. 

yihasma dair 3 - VI - 1933 ıtarihinde 2264 numaralı kanun 

ola ı·ak kabul edilmiştir. 

61- Yem ek parasından vergi J-::csilip kesiJ.me

yeceğinin te:fsiri ılıakılanda 3/285 numaralı Baş-
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vokalot te~keresine dair 

62 - Yuzgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
belediye vergi v.e resimleri kanununun 6 ııcr mad
desindeki apartırorun kaydinin tefsiri hakkında 

4/ 41 numaralı takririne dair 

63 - Yozgat mebusu Süleyman Sırn Beyin, 
tapu har~ları kanuınmun 16 ııcr mfldclesiııin tcf
siri ha:kıkrnda 4j 18 numaralı takririne dair 

19 -X- 1933 tarihinde 784 ımınaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

7- I- 1933 tarihinde 742 numaralı karaı· 

olarnk kabul edilmiştir. 

21- X T- 1932 tarilıiııde Bütçe cııcümoni muzba
tası kabul edilmiştir. 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeninden gelen maz·bat alar . 
1 - Büyi.iık 1\'[illet lVI·eclisi 1932 sene i eylul ve 

teşrinievvel ayları hesa:baıtr halkdmıda 22- XII- J 932 tarihinde okunmuştur . 

2 - Büyük lVIillet •l\icclisi 1932 senesi t eşı·ini-

sani ve :ldnunuevvel ayları •hesabatr hatkıkmda 25 - III- 1933 ·tarihinde okunmuştur 
3 - Biiyük lVIillet M~clisi 1933 senesi i.ldnci 

·ldinnn ve şubat ayları hesa;batr haJ{lkrncla 13- V -1933 tarihinde okunmuştur. 
4 - BüyÜ!k Millet lVIeelisi 1933 senesi ınıar•t ve 

nisan aylan hesapları ha;kılanda 31 -V- 1933 tarihinele akuııımuştur. 

5 - Büyük l\fiHet 'Icclisiınin 1933 senesi ma-
yrs ayı hesabr hakkında 12 -X - 1933 tarihinde okumnuştur. 

6 - Büyük Millet Mec.Jisinin 1933 senesi ha-
ziran ve temmuz ayları Oıesabr hw1rkrnda 12- X -1933 tarilıiııtle oJmnınuı;;tur. 

7 -Büyük Millet Meclisi ve müştemilatnıdaki 
eşya hakokında 20- V- 1933 tarihinele okuııımıştur. 

Milli Müdafaa encümeninden gelen .mazbatalar 

1 - AnJmra, Konya w l\ [crzifoııda askeri 
ihtiyaçlar i~in satm alınacak binalar hakkında 
1/ 736 numaralı kanun layihasrna dair 

2 - Asker! ceza kanun•Lı.na ınüzcyycl l / G18 

8- VI-1933 tarihinde 22, 3 ınıma ralı bıntın 

olaı-a.k kabul edilmiştir. 

mımaralı kanun la.yihasma dair · 20- V- 1933 taı-ihinclc 2183 nu rnanılı ka ıı rııı 

olarak kabul edilm i ştir. 

3 - Askeri fabr ikalar ınınum ınüdül'lüğ·ünc 

müteclaYil sermaye vetilmesine Jair olan kamıııa 
müzcyyel 1/519 numaralı kanun layihası ha.k
kmda 

4 - .Askeri mektcpler talcbesilc ihtiyat zabit 

28- Y - 1933 tarilüncle 2236 mımaralı kauuu 
ola ra k kabul edilmiştir. 
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na:mzetlerine vcı·ilecek maaş ve tahsisatı fevkalii
deye dair olan kanıtona m üzeyyel 1/ 520 mını arn h 
kanun Hiyihası haklanda 

5 - Askeri memurlar kannınımı nmadel il ka
mma ınüzeyyel 1/ -137 numaı·alr kannıı layiJı ası 

13- IV - 1933 tarihinde 2140 ınımaralı kanun 
olara k kabul cdil miştir. 

hakkında 22- V- 1933 tarihinde 2204: nrııııaralr kanun 
olarak kabul cdilımiştir. 

6 - Asker! memurlar kanununun -t nrü n ' :ı 

nci maddclcrinill tcfs iri Jıa.kkı:nda 3/ 297 ııunıanılr 

Başvekiilct tezker ine dair 

7 -Askeri ınu.hakeıne usulü. kannmıııun 3-! 
ncü maddesinin değiştirilmesin e ve 9 nru mad
desine bir fılu-a iHives iıı e -dair 1/521 ııııma nılr ka -

26- X- 1933 tarihinde 7 6 ınımara Ir karar 
olarak ka.bnl edilmiştir. 

nun layihasr haldaııda 13- lV - 1933 tarihind e 2137 mımaralı kanun 
olanı k kabul edilmiştir. 

8 - Askeri tayinat ve yem kanumımın 1 nci 
maddesine niüzeyyel 1/ 6+4 ımınara lı kıınun lay i-
ha ı ılıaklanda 26- X- 1933 tarihinde 2326 ıınmnı·alı J\amııı 

olarak kabul edilmiştir . 

9 - Askeri tayinat ve yem kanununun mnat1-
del 33 ncü maddesine bazı fıkralar ilftvesi haklan
da 1/523 ve askeri tayinat ve yem ·kanununa mü
zeyyel 1/536 numaralı kanıun lfıyihalanııa dair 

10 - Askeri ve mülki tckai.it kanumuınıı 15 
nci maddesinin tefsiri haddnnda 3/ 217 mımaralı 

31- V- 1933 tarihinde 22-!7 ııııımıralr Jmının 

olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresine dair 10- VI -1933 tarih imle 773 numnı·nlr k:ırar ola-

ll -Askeri ve aniilki teıkaüt kanununun 45 
nci maıddesiınde yazılı şehit k elimesinin şümulü 
derecesin-in tayini haıkkmclaki Baışve·kal et tezke-

rnk ka ht"Ll edilmi., tir. 

resinin intaç edilmemesi sebebine dair 10 - VI - 1938 LarihinJe okımnnıştul'. 

12 - As'keri ve mülki t ekaüt kanununun 51 
ve 53 ncü maddelerinin tefsiri haık:kınd a 3/ 62 
numaralı IBaş"irekalet tezkeresine dair 29- IV - 1933 tarihinde 751 numaralı l·arar ola

rak ıkabul edilmiştir. 
13 - Askeri ve mülki tekaüt kanununun 53 

ncü maddesinin 1 rıci f~krasmm tadili hakkm-
da 1/ 328 numaralı .kanun la yiliasma dair 26- XI- 1932 tarihinde 2071 numaralı kanun 

r ak kabul edilmiştir. 

14 - Askeriiık mükellefiyeti kanununun 39 
ucu maddesinin değiştirilıınes i hakkın la. 1/ 52-! 
numaralı kanun layihasma dair 13- IV- 1933 tariılıinde 2138 numaralı kanun 

olara;k kabul edilmiştir. 
15 - Denizli serkoaıüseri Meımet Cela.l Efen

di•nin kırmızı şeritli istiıldal madalyasile taltifi 
haıkkmda 3/ 221 ve İsmailoğlu Fuat Beyin istik
lal madalyasile t aLtifi ıhaikılunda 3j 225 nuıı:naralr 



l3aşveka1et tezkeresine dair 

16 - 551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlar
daki malili tabirlerinin tefsiri haıkkrnda 3j 2J 9 
numaralı BaşvakaJet tezkeresine dair 

17 - ı haziran 1929 tarih ve 14 71 numaralr 
kanuna müzeyyel 1/418 numaralı kanun layİlıa-

26 -XI- 1932 tarihinde 735 numaralı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

12- VI -1933 tarihinde 191 numaralı tefsir ola
rak .kabul edilmiştir. 

sma dair ı3- IV- ı933 tarihinde 2139 nuımı.rah kaııtm 

olarak ka·bul edilmiştir. 
ıs - Harp gemilerinin tamiri için yaptmla

cak liman ve tersane hakkında 1/525 numaralı 
kanun layiliasma dair 

ı9 - ihtiyat zwbitleri ve ihtiyat askeri me
murları kanununun 3 ncü maddesinin tadiline 
dair kanun layiıhasile alakadar di·ğer kanunlar
da yapılacak ilave ve t rudiller hakkmda 1/408 

29 -IV- 1933 tarihinde 2173 numaralı kanun 
olaraık kabul edilmiştir. 

nuımaralı kanun layilialarma dair 29- V -1933 tarihinde 2238 numaralı lmnnn 

20 - İmalatı harbiye fabrikalarmdaki mü
tehassıs zabitana verilmekte olan yevnıiyelerin 
umum müdürlük merkezinde çalrşan zabitana 
da 1ıe.~mili hakıkrnda 3/ 279 nurmaralı Başvekalet 
;tezkıeresinıe dair 

2ı - JaııdaNna efradı kanununun ı nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/449 nu-

olarwk kahııl edilmiştir. 

20- V- ı933 tarihinde 758 numaralı karar ola
rak ıkabul edilmiştir. 

maralı kanun layihasma dair 22- IV- 1933 tarihinde 750 numaralı karar 
olarwk kabul edilmiştir. 

22 - J andarına kanununa m üzeyyel 1/526 
mımaralı kanun layiliası haMrnıda 27 - V- 1933 tarihinde 2227 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

23 -Kara ged.ikli iküçük zabit ve ihzari mek
tepleri talebesinin askeri liseler talebesi gibi iaşesi 
hakında ı;425 numaralı ıkanun Iayihasrna dair 25 -III - 1933 tarihinde 2112 numaralı kanun 

olarak kabıli edilmiştir. 
24 - ll ağustos 1325 tarihli ıtekaüt ıkanununa 

göre teıkaüde ısevk ve istifaları kabul edilen 11 
zabiıt ıhaikkrnda yapdacak muameleye dair 3/256 
numaralı BaşvekiHet tezkeresi hakilanda ı7- IV- ı933 tarihinde 748 numaralı ıkarar 

olarak kabul edilmiştir. 

25 - ı2 haziran ı326 ıtarihli kanunun 5 nci 
maddesini tadil •eden ikanunun 1 nci maddesinin 
tef.siri haıkJ.anda 3/ 262 numaralı Başveıkalet tez-
ikeresine dair 26 -X- 1933 tarihinde ruznaıneye. 

26 - 18 haziran ı927 tarih ve 1089 numaralı 
ıkaınunun tadili haıkıkmda 1/267 numaralr kanun 
layiliasma dair ı3 - IV- ı933 tariılıinde 214ı numaralı k~nun 

olarak kabul edilıniştir. 



-67-
27 -Ordu, balıriye V€ j andarma zabitan ve 

memurini lıa:kılundaki kamma · müzeyyeıl 1/ 556 
numaralı askeri izin kanunu layilı:asrna dair 

28 - Ordu, ibalıriye v;e jandarma zabitan ve 
memurini hakkındaki kanunun 3 ncü maddesile 
verilccek şark lludeın ·zaınmınrn ilıesa:bmda hangi 
:tarihin başlangıç say:dacağının tefsiri ılıaıkılnnda 

29 -IV - 1933 tarihinde 2161 numaralı ıkanuıl 

olarak kabeli edilmiştir. 

3/ 284 ımınaralı Başvekalet tezkeresine dair 26- X- 1933 tarihinele 787 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

29 - Ordu ikraıniyesi kanununun jandal'ına 

lıaıkkmda da tatbilina dair 1/ 614 numaralı ka
nun layiliasma dair 

30 - Ordu za:bitan heyetine mahsus terfi IT;;:a
nununun 10 ncu maddesine bir kelime ilave ·i 
haklunda 1/ 557, ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 ncü maddesinin dcğ·iştiril

mesi \lıaldanda 1/564 ve ordu zrubitan heyetine 
malısus terfi kanumuıun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi lıaklunda 1/565 numaralr kanun layi-

3 -VI- 1933 tadhincle 2260 numaralı ilmnun 
olarak ka:bı;ıl edilmiştir. 

lıalarma dair 29- IV- 1933 tarihinde 2162 numaralı lk:anun 
olarak kabul edilmiştir. 

31 - Şurayi askeri ıkanunu ile mezkur ıkanu
nu muaıddiıl ıkanunun •tadiline dair 1/528 numa-
ralı ık:anun layihasına dair 13 - IV - 1933 tarihinde 2136 numaralı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
32 - Tal:udidi sin kantmunun 2 nci madde

sin€ müzeyyel 1/30 numaralı kanun l6yilıa sr 

hakkında 5 -VI- 1933 tarihinde 2272 n uma nı h kamm 
olarak ka.bıu edilmiştir. 

33 - Türkiye Cümhuriyetile İtalya HLikfrme
ti arasmda akiteclilen itilflfname ııin tas·di.kr hak
.kıncla 1/ 471 numaralı kanun l ayilıasma dair 

34 - Türkiye Cüıınhuriyetile Sovyet Sosya
list Cümhuriyetleri İtttihadr arasında a;ktedilen 
hudu1. ihtila.flarınrn tetkik ve halli hak-kmdaki 
mulkavelenin uzatılmasma dair olan pro:tokolün 
tasdiki haıkkında 1/433 numaralı kanun layH1a
.sma dair 

35 - Türkiye havayolları idaresi hakkrııaa 
1/ 499 numaralı kanun layİlıasma dair 

36 - Yemek parasından vergi kesilip kesil
mcyeceğinin tefsiri ·hakkmdıı. 3/285 numaralı 

Başvekalet tezkeresine dair 

14- I- 1933 tarihinde 210G num11ralr lnınun ol ::ı 

rak hbul edilmiştir. 

12- VI - 1933 tari·hincle 2316 numaralı kallun 
olarak kalbul edilmiştir. 

20- V -1933 tarihinde 2186 nunuıralr kanun 
olarak lmbul edilmiştir. 

19- X -1933 tarilıinde 784 numatalı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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N,afıa encümeninden gelen mazbatalat 

ı - Afyon Karruhisar - Antalya dooıiryolu
nun inşası hakkında ı;540 numaralı kanun layi
lıasma dair 

2 - Cenup demiry;olunun işletilmesine ait 
İtilafnamenin imzasına salahiyet verilmesi hak-

ı- IV- ı933 tarihinele 2134 ımınaralı kanun 
olarak ka,bul edilmiştir. 

kında ıj739 numaralı kanun layihasrna dair 8- VI- 1933 tar1lıiınde 2285 numara h .kanun 
olarak kaıbul edilmiştir. 

3- Çuıbuk barajı ve Bursa ovası ıslaha1t · ve 
inşaat işleri için bono çıkarılması hakıkında 

lj737 nuımaraılr kanun layihasrna dair 

4 - Demiryolları ile yük n&kliyatı haikkrn
daki beynelmilel mukavelenamenin imza pı'oto
kolünıde derpiş edilen 4 senelik muva:kkat ted
birler müddetiınip. uzatılınası ha:klunda 1/ 445 
numaralı kanun layi!hasrna dair 

5 - Fevzipaşa - Ergani hattının Elazize bağ
lanması hakkında ı;546 numaralı kanun layi
lıasma dair 

6 - Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limam
nrn yapı1ması hakkında ıj66ı numaralı kanun 

12 -VI - ı933 tarihinde 23ı 7 numaralı kamın 
olarak ka~bul edilmiştir. 

20- IV- ı933 tarilıinde 2152 numaralr kanun 
olarak kwbul edilmiştir. 

ı -IV- ı933 tarihinde 2135 nuamıralr kanun 
olarak kalbul edilmiştir. 

layİılıasma dair 23- V- ı933 tarihinde 2214 numaı-alr kanun 
olarak krubul edilmiştir. 

7 - Hükumetçe verilmiş olan imitiyazlara 
müteallik mukavelelerde yazılı vergi ve resim 
muafiyetlerinin meriyeti halclanda 1/501 numa-
ralı kanun layiıhasma dair 1 - IV - 1933 tarihinde 746 nurmaralı karar 

olarak kabul edilımiştir. 

8 - İstanbul Tür'k anonim su şirketi imıti
yazı ile tesisatınrn satın alınmasına dair 1/ 563 

numaralı kanun layihasr halclanda 

9 - Küçü:k: menlderes .nehri ile tfubilerinin 
ıslahına dair 1/687 numaralı kanun layiliası hak
kında 

10 - Ordu vi1ayeti hUıSusi idaresi tarafın~ 
dan yaptrrrlacak büyük köprüler için Hazinenin 
kefaletine daiı· 1/615 nuımarah kanun layihası 

20 - V - 1933 tarihinde 2198 numaralı kanun 
olarak kabul edilımiştiır. 

30 - V - 1933 tıarihinde 2246 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

hakk:mda 20 - V - 1933 tarihinde 2196 numaralı kanun 
olarak kabul edilımiştir. 

ll - SIVas - Erzurum hattı ile Malatyadan 
başlayarak Divriık civarında bu hatla birleşecek 
iltisak lıattrnrn yaptırılması haklernda ıj641 nu-
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maralı kanun layiha,sr halelemda 

ı2 - Yapr ve yolJar lıakkıııda ı/355 mınıa
nılı knnnn layihasuıa dair 

20 - V - ı933 tarihinde 2200 numaralı J.;:amın 

olarak kabul edi1miştir. 

ıo - VI - ı933 tarihind e 2290 ınımaralT ].;:;ııınn 
ol ar ak kabul edilm iştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Afyondan istiJısal olunan uyuşturucu 

maddeler iıuhisarr lıakkmda 1/42 ve uyuşturucu 
maddeler inlhisarr halcimıda 1/699 numaralı ka
nu 1.1yihalarrna dair 

2 - 551, ı485 ve 1890 ımınaralı kannınlar

daki malUl tabirieTinin t efsiri haklandıı 3/219 
numaralı Başvekalet tezıkeresine dair 

3 - ı240 numaralı kanuna göre yaprlnıış olan 
biınalara ait dahili tesi·sat ile bu binalarm fcııııi 

tesisatı için gelecek seneye sür<m muıkavole ak
tine a1fuhiyet verilmesi haklında 1/476 numa
ralı kanun layihasma dair 

4 - Hrfzr rhlıa müessesesi ve ıniiştmnilatı 

için sarfma mezuniyet verilen tah. isata 250 000 
liranın ilavesi haJcbnda ı/42:1: numaralı kanun 
layihasrna dair 

5- Husu. i hastaneler hakkında 1/400 numn
. ra.lı kan un layiliasma dair 

6 - Tabaıbet ve şuaıbatı sanatlarrum taı·zr ic
rasrna dair olan kanuna müzeyyel ı/640 numara-

3ı - V - 1933 taribinele 22G3 ıınmııralı kam ıı1 

olarak kabul ediLmiştir. 

ı2 - VI - 1933 tariJ1iııde 191 mıınnı·alr tef>:ir 
olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - ı933 larihiııclct 2096 mınH1ralr kaıınn 

olarak kabul edilmiştir. 

29 - XII- 1932 tarihimlc 20 ı nıınıtmtlr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

24- V- ı933 tarihinde 2219 numn.ralı lmnun 
olarak kabul edilmiştir. 

lı kamın layihasr hakkında 20 -V- 1933 tarihinde 21 2 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

7 - Uyuştıu.rucu maddelerin muralmbesi hak-
kında 1j74ı numaralı kanun lay.ilıasrna daiı·. 12 - VI- ı933 tarihinde 2313 ımınaralı kı1mııı 

olarak kabul edilmiştir. 
8 -Yapı ve yollar hakkında 1/355 numaralı 

knmm layiJ1asma dair 10- VI- 1933 tarillinde 2290 uumaralr kamı n 

olarak kabul edilmiştir. 
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Teşkilatı esasiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Bal rJ~ esir mcbusn IG.zun P a., anrn, dahi
ll nizamnamenin 5 nci maddesinin 3 ncü frkrası
nnı değiştiriLm esi haklernda 2/ 71 numanıh niza nı 
teklifine dair 

2 - Manisa mebusu Refik Ş vk t \'C Çorum 
1nobusu İsm t Bcylcrin, dahili n j zanına1nrnin 

49 n u maddesinin tdsiri halcianda 4/45 numa-

27- IV - ı933 tarihinde ııizam teklifi ohırak 
kabul edilmi şti r . 

ralı ta.lrr·iri:ne dair 31 - V - 10~3 taı · ilıincl e 1\[nli.' ·r e ıı cümr ııiıır . 

3 - Tekirdağ· mdbusu Celal Nuri Bey Ye 4 ar
kadaşnun, dahi:ll nizanınam nin 22 nci madde
·inin dcği;tirilmes i n e dair 2/ 4 nuımaralı nizanı 

teklifi hakkında ıo - XI- 1932 t'::ı.rihiııde ni;ı:nm teklifi bıhııl edil
miştir. 

Ziraat encümeninden g-elen mazbatalar 

ı - .Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hald\.m-
rla ı/715 numaralı kanun layillasına dair ıo- VI- ı933 tarihinde 229ı numaralı kıınuıı 

olarak kabul edilmiştir. 
2 - Ziraat haııJ,asmca yapılacak silo ve am

barlar halilinda ıj710 numaralı kanun layihsr
ni dair ll -VI- ı93-3 tarihinde .2303 mımarali bmm 

olarak kab u 1 edilmiştir, 

2- Mııhtel it ve nıuvrıklwt J t cümenle ı· 

Adiiye ve Dhiliye encüınenlerinden anürekkep Muhtelit encüınenden gelen mazbatalar 

ı - Açık bulunan Şurayi devlet a;ı:alıldan 

için seçını.e yapılması haklanda 4/ 283, açık bu
lunan ŞfıTayi devlet aızahğr için seçme yapıi
ması hakkında 3/ 305 ve· Şfuayi devlette açık 
bulunan bir azalık için seçme yapılınası hak-
kmcla 3/327 numaralı Başvckalet Lezkrrcsim' da it· 10 -VI- 1933 tarihinde 774 ırumaralt karnı · 

olarak kabul edilmiştir~ 
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Adiiye ve İktısat encüınenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

1 - Ödünç para \'CI\me işleri, halk bankası vı:ı 
andıkiarı hııldmı1a 1/ 738 munaralr kanun l5yi

hasmil lair 8- VI -1933 taı-ilıinde 2279, 22 ,0 Vl' 22 4 mı 

nı ıı ı-ıı lı kanuıı olarak kabul eılilmiı;;tir . 

Adliye ve TeşkiHttı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenden g·elen mazbatalar 

1 - Barut- mevaddı infilukiye meselesine ait. 
evralan gönderilcliğine dair 3/19 numaralı Baş-

vckalet tezkcı·esi haklanda 15 -XII- 1932 tarilıintlc n ' nu mara lı ka ı ·ar 

olarale kabul edilmiştir, 
2 - Bolu mebusu Ş iikrii Beyin te~ıı·ii masu

niyetinin ıkaldrrılmasr haklanda 3/220 ıınınamlr 
Başvekalet tezkeresine dair 

3- Erzurum mebusu Asun Beyin tcşri'l nıasu
ıliyetimn kaldırılması ha,ldnnda 3/130 nnnıaı·;ı ır 

29- IV -1933 tarilıinde 752 ııuımandı kanır 

olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresine dair ll- V- 1933 trrihinde 757 nt1lmtralı krı.nıt· 

olarak kabul edilmiştir. 

4 - Eskişehir mebusu Cafer Beyin trşı·i'l nı;ı

uniyetinin kaldırılması hakkında 3/223 ll'nma
ralr Başvrkalet tezkeresine dair 

5- Eskişehir mebusu Emin Beyin tr~;ı·i i ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/224 numa
ralı Başveka.l et tomeresine dair 

6 - Isparta mobusu İbrahim Beyin 1eşri1 
ma uniyetinin kaldırılması haklanda 3/14~ mı

maralr Başyokalet tezkeresine dair 

7 - l\Iersiıı mebusu Perit Celal Beyin teşl'.i\' 

masuniyetinin kaldırılına ı hakkında 3/159 mınıa
ralı Başvekalet tezkeresine dair 

8 - Saıbık Gazi .Antep mebrusu Remzi Beyin 
teşrii masuniyetinin kaldırılması ha.kkında 3/131 
mımaralı Başvckalct tezkeresine dair 

9 - Saıbık Kars mebusu .Ağ·aoğlu Alırnet Beyin 
teşri! masuniyetinin kaldırılması hakkında 

3/ 145 numaralı BaşvekaJet tezkeresine dair 

10 - Saıbık Tokat mebusu Bekir l.ılıtfi Be
yin teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında 

~9 - lV- 1933 tarihinde 752 ııumarah karar 
olarak kabul edilrillştir, 

29- IV- J 933 tarihinde 752 mınıara 1 ı kara ı· 
olarak kabul edilmiştir, 

15- V- 1933 tarihinde 7fi6 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

29- IV -1933 tarillinde 752 ımnı aralr lmı·ar 

olarak kabul edilmiştir. 

- V - 1933 tarihinde 756 
oluı·ak kabul cdilrııiştir. 

n n ma m lJ k ar :ı ı · 

-V- 1933 tarihinele 756 numaralı karrır 

olarak kabul edilmiştir. 
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3jı46 numara lı Başvekalct te~kercsine dnir 

ll - iirt nı cbusu iahmut Beyin teşri! ma
suniyetinin kaldırılma ı hakkmda 3jıH numaralı 
Başvckalct tezkeresine dair 

ı2 - Srvas mebusu cemettin Sadık Beyin 
teşriima uniyetinin ka l dırrlmasr Jıakkmda 3/230 

ll- V - ı933 tarihinde 757 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

29 - IV- ı933 tarihinde 752 ımınaralı lmı·ar 

olarak kabıul edilmiştir . 

numarah Başvckfı lct tezker esine dair 29- IV- ı933 tarihinde 752 nnmal'a lr karar 
ohırak kahıul edi lmiştir. 

Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit .encümenden gelen mazbatalar 

ı - İkraıniycl i dahill istikraz aıldinc saluhi
yct verilm esi haklanda 1/484 mımarall kanun 
layihasma dair 12 - I- 1933 tarihinele 2094 n umııra h kanun 

olara k kabül edilmiştir. 

Belediye kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, be
lediye bütçeler indeki maaş ve ücrctlerle yetim 
maaşl arı yekfmn halclnnda 2/30 nnmar::ılr kanun 
toklifine dair 29 - XII - ı932 taribinele okunarak kabnl <'d il

miştir. 

Gümrük kanunu muvakka encüıneninden gelen mazbatalar 

ı - 1 haziran ı929 tarih ve ı499 mımaralı 

gümrük tarife kanummn değiştiren kanuınuı 

ı nci maddesine merbut cetvelin 40ı numarasın

daJü taıbirin tefsirine dair 3/334 numaralı Baş
vcldilet tezkeresi hakkında 

2 - Gümrük tarifesi kanu nuna merbut ta
rifede gösterilen gümrük resimlerinin tadili hak
lunda 1/407, gümrük tar ifesi kanununa bağlı ta
r ifenin 465 ve 466 ncı numaralarının değiştiril

mesi hakkında ıj668 ve gümrük tarife kaıııunıı 

ve merbutut ithalat umumi tarifesinin değiştiril

mesi haklernda ı/714 numaralı kanun Htyihaları 

ll - VI - ı933 tarihinde ı90 numaralı tci's i ı· 

olarak kabul edilmiştir. 



73 -

hakkmda 

3 - ll ııisan 1334 tarihli gümrük kaıınıı ıuna 

müzeyyel 1/ 723 mımarale kanun lfı)· ilıu sr ha.k

kmda 

31 -V- j 933 tarih i nde 2255 n umarab kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

31- V- 1933 tarihinele 22Gti mı ınural1 J,alllın 

olarak kabul edilmişti r. 
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4 - Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

..... 
:K anunlar 

-

~o. Hnlasasr 

2071 .fu<ıkeri ve müllci t ekaüt ıkanununun 53 ııcü nuıcldeı:;inin taLlilim• n· 
mezıkfır kanuna bir muv:akikat madde iJ.avesine dair kanun 

2072 2ı tcmrmıu: ı93ı tarih ve ı857 numara1ı kamımıaı ilgasıına dair 
kanun 

2073 ı931 mali sene i zarfmda a.menajınaıı ve tcşci r işler inLle istihdam 
edilmi.~ olan feın mem:urlarrnm yevmi tazminatlarr lı aJ\lkıncla kanun 

2074 !stanbul Darülfünununun 1928 mali senesi hesa hı kati kanunu 
2075 Tahlisiye idaresinin 1929 mali senesi hesabı kati kanunu 
2076 2 haziran 1929 t arih ve 1513 ımmara1ı kanuna :müzeyyel kiıının 
2077 Scyrisefain idaresinin 1932 mall senesi bütç:csindc münakalc yaprJ

ması hakkında kanun 
2078 Evkaf umum müdürli:iğüniin 1932 illlall senesi bütç.csine tah.'isatr 

munzamma ilavesine dair kanun 

2079 Ankara şehri imar müdürlüğünün 1932 nı all senesi bütç: iııdc bazı 

tadilat yapılması hakJunda kanun 
2080 Yüksek mühendi meılctL'hinin 1932 mali sen~si bütç:esinde fasıl 

küşadı ve münakale icrası halcimıda kanun 
2081 7 mayıs ı928 tarih ve ı240 numaralı kanuna müzeyyel k:ınun 

~082 25 haziran ı932 tarili ve 2027 n:ıımaralr kap.rıımm neşri tarihine 
kadar mukaveleye bağlanırıuş bulunan su işlerinin tesrii iç: in booıo 
ihracr mezuniyetine dair kanun 

20 3 26 ma.rt 193ı tarih ve ı 782 numal'alr ülç:ülcr kanunuının 28 nci 
ma.dıdeı iniiil tadiline dair lmnun 

2084 ı932 senesi muv~emei umumiye kanununa mcrbut büt\;clcnk bnzı 
tadilat yapılınası hakkında kanun 

2085 Van gölü işletme idaresinin ı932 mal! senesi biirt~esinüe bazı t,adilu t 
yapr1masrna dair kanun 

2086 19 mayıs 1930 tarih ve 1625 numaralı kaınunnn ilgası hakkmcla 
kanun 

2087 Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk memurlal'Imn 
temsil taJısisatlarrna zam yapılma. '! hakkmd a kanun 

2088 Konya ovası sulam(t idaı·c~inin ı932 mali senesi bli.tçe kanumına 

Tarihi 

28 teşrin i saııi ı9i:l2 

6 kanunuevvel 1932 

6 kanunuevvel 1932 
ı kanunue\rvel ı932 

ı8 kanunuevvel ı9.2 

24 kanunuevvel 19:32 

24 kanunuevvel 1932 

25 kanunnevYel 1932 

ı kanunusa ni 1933 

ı kammusa n i 1938 
ı kanunusaıli 1933 

J ldnunus :ı n i ] 933 

ı kanunu ani ı933 

5 ldnunusani 1933 

7 kfmunusani ı933 

lO kanunus:ıni 1933 

JO k& nunusa ni 1933 

bazı maddeler tezyiline dair kanun ll kanunusa ni J 933 

2089 Suriy;ede Türklere airt emlfuk ile Türkiyede Suriyelilere a1t eml ~k 

hakimıda Fransa HükumetHe Ankarada aMedilen İtilafname hak-
lunda kanun 11 kanunusa ni J 933 

2090 ı932 mail senesi muvazenei unmmiye k anununa merbnt lıü1 ~elee-
de bazı taıdilat yapılmasma dair k anun 14 kanunusanİ ı933 



No. 

2091 

2092 

2093 

2094 
2095 

2096 

2097 

2098 

2099 

2100 

2101 
2102 

2103 

75-
Hulasası Tarihi 

Hudut ve sahiller srhha·t umum müdürlüğünün 1932 ımıll senesi 
büt~esine munzam tahsisat ilavesine dair kanun J4 kfı nunns;ıni 

Tütün inhisarr idaresinin 1932 mali senesi bütçesinde tadi lat y:ı-

prlmasr hakkında kanun 14 kfı nun us ani 
Seyrisefain idaresince 1932 mali senesi zarfında aldcdileeek İstik-
raziara Maliye vek:aletinin Imfaleti mezımiyetine dair kanun 14 kannnusani 
!kramiyeJi d~.ıhili istikraz aktine dair kanun H 1dmmusani 
24 nisan 1926 tarihinde Pariste imzalanan otomobil seyrü ·efer iıı e 

dair beynelmilel mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 1 kanuıınsani 

1240 numaarlr kanun mucibince yaprlmrş olan binnlara aiıt tc-sisa.t 
hakkında kanun J8 kaıtuııu ·ani 
Vilayet lınsusi idarelerinden maaş alan memur \C muallimlcrin 
teıkaüt maaşları hakkinda kanun 18 kfıııunusmıi 

Muallim mekteplerine muavenct hakkındaki 819, 843 1051 ınımarah · 
kanunlara müzeyyel kanun 18 kannnusani 
19- VI- 1930 tarih ve 1704 numaral kanunun bazT rna<1c1clel'iııde 

ıtadil ve tashih icrasına ve b ir nıilddr i!D ve. iııe d<ıiı- knnun 18 ldlnunnsıı ııi 

Türk parasmnı kıymetini koruma haldunc1 :ı ,ki 20 şu b nt J 930 tn · ı·i lı 

ve 1567 ınup.aralr kanuna müzeyyel kanun 18 kanunusuni 
1518 nuJIDaralr kanunun 4 ncü maddesinin tn rl ili h:ııkkmda k a ınııı 18 lduumısani 

Milli Hükumet bütçelerine ait hi t.ııne-tler i~iıı yapılnuş tecliyatın 

ta. fiye ve mahsubu hakkında kanun 18 kanunusa ni 
Hükumetimizle Belçika HükCuııeti arasmda akit Ye imza olunan 
i.kamet mukavelıeııaınesinin tascl ilu hakkrııd::ı kannıı 18 kamınn ·an i 

2104 Konya ovası sulama idaresinin 1932 mali st'ncsi bütçe kaıuımıııda 

1933 

HJB3 
1933 

19. 3 

19::J3 

ı9:r:ı 

19: ~:l 

] 9J3 

bazr tadilat i cra ma dair kanun 18 ka nunusn n i 19:33 
2105 1932 mali senesi ınuvazenei umumjye kanununun 39 ne umacldc. iıı e 

merbut (N) işaretli cetvelc yirmi nmallim daha ilhcsi hakkrmla 
kanun 18 ka. ıınmı s:mi 193:3 

2106 Anadoln sahilleri ile :Mei. ac1::ı ı arasındaki ada· ve ad:ıcıkln rın ve 
Bodrum körfezi karşı rnclı:ıki n.daıını ci lı eti aic1iyeti haılckında 

!talya Hükumetil e alkrt:oluııan İtilafname lı il ·kkmd::ı kmıuıı 18 kiiımnusı:ıııi 1933 
2 107 Bazı vekalet hin:ılıın 'ile Temyiz ınıılıkemeRi ve hapisane biıı:ı-

lannın inşasma dair kanun 18 kanunu ani 1933 

2108 La Haye ve Cenıevre afyon mukavelenamelel'i ile protokollarnun 
tasdilana dair kanun 18 ldııuııu · :ıni J933 

2109 Devlet demiryollan Ye limanlııer işletme n mım mücli.iı·lüğü rı üıı 

1932 mali senesi bütçesinde miinakalc yaprlm ıı:;;ı hakkın 'la kanun 18 ka nunnsan i J 9% 
2110 Düyum1 um11'Iniye 1932 mali senesi bütçesine 1 050 000 li ralık fe\·-

kalac1e tahsisat ilavesine dair kanun J8 kaınınns:ıni 1933 

2111 1932 mali senesi muvazenei umumiye knııunuıı a mct•hut hütr:clcı·-

cle bazı tadilat yapılmasma dair kanun 20 
2112 12 eyl fıl1330 tarihli askeri t::ıyinat YC yem kaııuıın mıınıkk:ıtiııc mii

zeyycl 23 m ayı. J 928 t arilı YC 132!1 ınınmıralı ,]~amınırın hirinri ma d-

2113 
2114 

desini tadil eden kanUin 25 
Yüıks0k mühendis mcktchiniıı 1928 nı rıll seııcsi lıc ahr kati kaınırın 28 
Anadolu - Bağdat demiryollan ve Tiayclaı ·pnı:;a li m:ın \ ' e nlıtıı :ıı 

idaresinin 1928 nıa1i senesi h esabr knti kanunu 28 

ınal't 

mart 
mıırt 

mart 

1933 

1933 
] 903 

1933 
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No. Hulasasr 

2115 Huduıt ve sahiller sılıhat umuım ınüdüt'lüğünün 1928 ınall sonesi 
hesabı kati kanunu 28 

2116 

2117 
2118 

2119 

2120 
2121 

2122 
2123 
2124 

2125 

2126 

2127 

2128 

2129 

Karadeniz bogozı Tahlisiyc idare ·in İlı 192 m all senes i hesabı katı 
kanunu 30 
Konya ov·ası ulama idaresinin 1929 mall . enesi hesabı kati kanunu 
Dcvleıt demiryollan ve limanlan umumi idaresinin 1927 mali senesi 
hesabı kati kanunu 
DevlE't demiryolinn ve limanları umumi idare inin 1928 mali' 

Q 

2 

senesi hesabı kati kanunu 2 
Konya ovasr sulama idaresinin 1928 enesi hesabı kati kanunu 2 
Ankara şehri !mar müdürlüğünün 1929 mall senesi hesabr kaH 
kanunu 2 
Yüksek müJıeııdi melctebinin 1929 mali senesi hesabr lmt1 kanunu 2 
!stanbul Dariilfünununun 1929 mali senesi hes3Jbr kati kanunu 2 

Seyı·i efain idaresince 1932 mali senesi zarfında a lctcd il e ek 
isti,krazlar haklandaki 2093 nurnaralT kanunun ikinci maddesin'in 
tacliline dair kanun 2 
'l'ürıkiye afyon yetiştiriciler birliği haklnnclald 2061 mımaralı ka
mmun 1 nci muvwkıkat maddesi.111.in 3 ncü frkrasmm tadiline clıair 

kanun 2 
Milll l\Iüdafaa vekfi.leti.nin 19~2 mali senesi biitçesincle yirmi bin 
liral:ıık münakıale yaprlmasr haldnnda kanun 2 
1932 mali senesi nmYazeni umu~niyc kanunun a mcrbut büıtı:,c-l crde 

bazr tadüat yapılmasma dair kanun 2 
Tuz inhisarr 1932 mall eneRi bütçesinde miinakale yapılması hak-
kında kanun 2 
Ana ]olu - BağJa t lenıiryolhın ve Hayuaı·paşa linımı Ye nh tım icln-
ı·csinin 1927 ma ll senesi adi büt.<;e ·ine ait h csalbr kat\' kanuııu 2 

2130 Anadolu - Bağdat demiryollan YC Haydaı·paşa liımın YC nlıtım ida
resinin 1927 mal1 senesi fcvkrıHl.d e bütc:csine ait hesabı kat! kanunu 2 

2131 

2132 

2133 
2134 
2135 

2136 

2137 

2138 

213() 

21-l:O 

2141 

EYlmf umum müdürlüğünün 192 mal1 eııe . i hesa.bı kati kanunu 2 
1V[ektep kitapları mütedavil sermayesine nıunzam tah isat kayit ve 
mahsubuna dair kanun 2 
Devlet kitaplan mütedaYil sermayesi hakkmda kanun 2 
Afyon KaraJıisar - Antalya deıniryolumm in.,a ma dair kmırnn 2 
Elaziz şube hattmrn inşa ma dair kanun 2 

636 sa~rı:lı Şurayi askeri kanununun 4 ncü maddesinin tadili hak-
kında kanun 16 
Askeri muhakeme usnlü kanununun 34 ncü maddesinin değişti-
rilmesi ve 9 ncu maddesine bir fıkra ilavesi hakılanda kanun 16 
Askerlik mükell fiyeti kanununun 39 ncu madde:ini değiştiren 

kanun 16 
29 mayıs 1929 tarih ve H71 ınımaralı kanuna müzeyyel kannn 16 

l\Iekatibi askeriye talebesi ilc ihtiyat zabit namzetlerine verilccek 
maaş ve tah sisa tı fcYkaladeyc daie olan 357 mmıaralı kanuna mü-
zcyyel kanun 16 
18 haziı·an J 927 taı·ilı y e 1089 ıınmarrılr kanunun ta dili haklanda 
kanun 16 

Tarihi 

mart 

1111art 

l\'[a rt 

nisan 

nisan 
nisan 

nisan 
nisan 
nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

nısan 

nisan 

nisan 
nisan 

nisan 
nisan 
nisan 
nisan 

nisan 

nisan 
nisan 

nisan 

nisan 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 
1933 
1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 -

1933 
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No. Hulasası 

2142 Anbıra. şehri otomatik tckfon ka ıınııuıımı ın nadllcl 7 nci ma(l-
des ine bir fıkra iHives iıı c dair kanun 16 

2143 l~ vkaf nmum ımüdürlüğ·ü 193:2 mall senesi bütçesinde nıi.iııakak 

:vapılnıa sr Jıakkrnda kanun lG 
2144 İstanb ul Dari.ilfi.iııunnmw 1932 mal'i senesı bi.i1(;esiııde miiııubıll' 

yapılması hakkında kanun lG 
2145 Devlet demiryollar ,.e liınaıı ılan işletme unıunı müdürlüğü 1932 mali 

. enesi bütçesine feYkaHlcle ta ·lısisat ,·rı·ilnıesi hakkında kanun 16 
21-1:6 Hazinenin kcfa lcti dolfıyisi l e ödenen borçlar karşrl ı ğr olmak üzen· 

1932 mali srnesi düynnu uınumiye bütı;esine Uıhsisat konnlınasma 
dair kanun 16 

2147 Rndut ve sahiller sılıhat uınuın müdürlüğü 1932 mııli: senesi bütçe-
sinele nıümıkale yapılması haıkkıııcla lmının 16 

2148 Tütün inhisarr idaresi 1932 mall senesi bütçesinde mönaluıl e yn-
prlması ha kkmda kan un 1G 

21+9 Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 m:ıll seııcsi bütçesinele •bnzı 

tacliHit yapılma~n h:ıkkmd a kanun 20 
2150 1932 mali senesi muvazenei umumiye krıııuıımıa meı·hut lıüh:elerclr 

hazr taclilat yapılmasma dair ikanun 20 
2151 Hudut ve sahi ll er srhhat umum müdürlüğ·ü memur-her ııuıaşntının 

tmıhit ı-e tcadülü hakkındaki 14 nisan 1930 tarih ve 1587 ınımaralı 

2l!'i2 

2'1fl3 

kanuna müzeyyel kanun 24 
Demiryollarla yük na;kliya.tı için 2 - VI -1930 tarih ve 1673 ımınarali 
kmmııla Hükf\mctinıizin de iştirak ettiğ i 23- X -1924 t:ıı-ihli hey
nelmilel mukavelenanı eniı~ imza protokolünde derpiş edilen dört 
senelik muva]Çkfıt tedbirler müddetinin uzatilması hakkmcla 
kanun 24 
Hudut ve sahi·llcr srhlıat um11m müdürlüğü 1933 nıall senesi hütç :! 
kanunu 24 

2Hi-1: r-L.ıl'.- e deri ır~ ın ith a l alımacak radyo ve sinama makinelerinin nına

nıele Hrgisile gümrük ve oktrova resimlerinden isbisnn,o;;ı hakkmda 

2155 

2156 
21S7 

2158 
2159 

2160 
2~61 

~~n M 
Devlet clenıir·yolları ve limanları işletme unnnnı ıııüflürlüğü 1933 mali 
senesi bütçe kanunu 26 
Ankara şehri imar nıüdiiı·lüğ-ü 1933 mali' senesi bütçe kanunu 3 
Van gölü sefain işletme idaresi 1933 mall senesi bütr:e ~mnunu 3 

Yüksek mühendis ın ok tchi 1933 mali senesi ıbütçc kanunu 3 
lnhi~arlarm idaresi lıakkın<laki 1660 numaralı kanuna -ınüzcyyel ilm-

nun 
İnhisarl:ır umıım müdürlüğü 1933 mali senesi ·bütçe kanunu 
Askeri izin kanunu 

" 0 

3 
1 

2162 Ordu z:ıhitan lı eyetine mahsus 29- IV -1926 tar-ih ve 86:3 num:ıralr 
tcı·fi u.;ammnnnn 1-1: ncü maddcsilc bu kanunun 8- VI -1929 tarih 
ve 1494 .rıu-ınaralr kamml:ı taclil eeli len 10 ve 16 n cı nıad(lclcrinin de-
ğişti ı·il m esine dair kamm 1 

2163 UJ32 .ma ll >;e nesi mü vaz.enci n m u nı iye kanununun beşinci maddesine 
ınerbut cetYelde t:ıclilfıt yapıhnasr hakkmdıı kanun 3 

216-:1: AnJmra şehri otomatik telefon J.;anununun bazı ınıaddelerinin ıtadiline 

Tarihi 

ıı ısa ll 

nısaıı 

ll İSılll 

ıı isan 

n !•SH ll 

ıı is n n 

n ısa n 

nısan 

nıs:ın 

n is:m 

nisan 

nisan 

nisan 
mayıs 

mayıs 

mayıs 

nı ayıs 

nıa ,yıs 

ıma.yıs 

mayıs 

mayıs 

1933 

1933 

193:3 

19:33 

19:33 

1933 

1933 

1938 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 
193:3 

1933 

19:33 
1933 

1933 

J933 

1933 



No. 

2t6G 

2Hifi 
2167 

21fi8 

2169 
2170 

2171 
2172 

2174 

217G 
2176 

2177 

2178 

2179 

21 o 
2181 

2182 

2183 
2184: 
2185 

2186 
2]87 
2188 

2189 
2190 

2191 

78-

Hulasası 

ve 'bu kımuna ·bir madde ilavesine dair olan 1901 numaralı kanu
ının ikinci maddesini değiştiren kanun 
Hudut Ye sahilcr srlı•lıat umum ınüdiirlüğ·ünün 1929 senesi hesabı 
kati kanunu 
Konya ovası sulama idaresinin 1933 mali senesi rbütçe luınunu 
1932 mali senesi ıniivazenei umnmiye luınuııuna merbut rbütçelel'de 
•bau tadil~ıt yapı l masma dair kanun 
Seyrisefain idaresinin 1928 ımıll senesi ıhesabı kati kanunu 
Dahiliye mcmmlarrn:dan bir kıs ımnın taheli eli sinlerine dair kanun 
Hükümetimize ait mülga Ti:flis b:ışl\ionsol·osluğu binasunn Batnın 

konsol osluğunun işgal etm ekt c ol duğu bina ile mubadelcsi haJ,_ 
landa kanun 
Va iz ve dcrsiam maaşları hakkında kanun 
Sosyalist Sovyet Oümhuriyetlcri Birliğinde bulunan atc,~cmi liter ve 
muadnl erinin .tahsisatlarma zam yapılması harklanda kanun 
Harp o·cmilerinin tanıiri için f:-öl çüktc tamir hman ve tersan e yap
tırüma.sr hakkrnda kanun 
1980 mımata YC 26- V -1932 taı·ilıli ıııuvazcne Ycrgisi kamınunun 
10 nrn macldesind<' ıncH·lıt hir sene ınüddetin hir sene daha nzıı

tılması hakkind a kanun 
Scyr-iscfain idaresinin 1929 senesi hesabı kati kan'Ul1u 
İshklal mahJccmesi Jmı·an ilc oııaı: sene kün:k c c r-a sına <m ahklım 
olan Rizeli Hnlüsi ve Osman Zeki Bfendileı·in mıahkuıniyctlcrinin 

affine da ir kanun 
Devlet memurları maaşatının tevlıit ve teadülüne dair olan 18-V-1929 
tarih Y C 1452 numaralr kanunun 13 ncü maddesindeki altı aylrk 
kayitten Dar liltünnn müdcni :; YC ınu a llimleı·iııiıı istisn ası lıal;-

3 

6 
6 1 

! 

6 ' 
6 "· 

10 ·ı 

10 T 
10 ,i : 

10 1 • 

10 I ::_ 

10 ; 

14 i 
l: 

16 11' 
! 

Tarihi 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

ınayrs 

mayrs 
mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

m:ıy ı s 

kında kanun 16 ' mayıs 
İstanbul Darülfünumınun 1932 mali senesi bütçesinde S 368 lira-
lık ınüııakale yapılınası ha kkrnda kanun 16 mayıs 

Tütün inhisarı idaı·csi 1932 mali senesi bütt;csin<le .ınünalwl c ya-
pılma ·r hakkında kanun 16 mayıs 

Riyaseti O üm h ur dairesi teşkilat kan nı ın 20 mayıs 

Bvlwf u mu m müdürlüğünün J 929 mall senesi hc·sa.br katı hımıı ı rı 22 

Ta.babct ve şurı ıbatı sanatlannrıı tarzr İ crasına daiı' 2 nisan 1928 
tarih YC 1219 nuırııa ralr kanuna katıl acak krı nun 22 
1632 sayılı askr.r1 ceza kanununa müzeyyel kanun 23 
J\'Iükell eflerc vergı cüz tl aııı verilm esi haklanda kantın 23 
Ankarada yapılauak polis ın ckt ebi ha,kkrncla kanun 22 

Hava~·olları Devlet işletme idan·si t eşkilatı hakkmcla kanun 23 
Başvckalct t eşkilat Ye yazifeleri lıakk:rııda kanun 22 
İnhisarlar idaresince yaptınlacak tütün ambar Ye depolan hakkında 
bMn ~ 

Altın Ye petrol arama ve işletm e idareleri t e:;;kiliııc dair kaıınn 23 
Asker! Ye mülki t ekaüt J\aııuımının [)5 nci maddesinin taclili hak-
kında kanun 22 
~\ııl;aı·a şt•lıı· i İmm· ıııiidihl üğü 1932 nı<.ıll seııl'si bütçesine ınnıızanı 
tahsisat verilmesine dair kanun 22 

mayıs 

mayıs 

mayr,g 
mayıs 

mayrs 

mayı,g 

may:rs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

1933 

1933 
]933 

1933 
]932 
]933 

1933 
1933 

J933 

]933 

1933 
]933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 
1933 

1933 
1934 
1934 
1933 

1934 
1933 

1933 

1933 

1933 

1933 



No. 

2192 

2193 

2194 

2195 

2196 

2197 

2198 

2199 

2200 

2201 

2202 

2203 
2204 

2205 

2206 

2207 

2208 
2209 
2210 

2211 
2212 

2213 

2214 
2215 

-79_-
Hulasası 

Muva-zenei umumiye kanununa merbut hütç.elerde bazı tadilat 
yapılmasma dair kanun 22 
Barut, mevaddı infilakiye, fişek, aY miihiınmatı ye av saçması 
inıhisarla.ı-ı işletme muvakkat idares inin 19~13 mali sene ·i bütç:e 23 
kanunu 
Türkiye Ciiımhuriyeti ile Irak Krrallığ·ı Devletleri aras~1da müıuı
kit ticaret muahedesinin ta.sdikma mütedair kanun 
Umumi harpte lmrra sularımıZida batan gemileri ç:ıkaraıı şirket ta
rafından verilen paranın deniz kısmı bütçesinde aQıl aca.k fasla tah
siBat olarak ilavesi hakkında kanun 
Ordu vilayeti hususi idaresi tarafmdan vilayet yoll arı üzerinde 
yaptınlacak büyük köprüler inşaatı için Hazine kefaleti ıı e a i.t 
kanun 
Bazı vilayetlerin ilgası ve bazrlarııırn birleştir-iLmesi lıakkında 

kanun 
İstanıbul Türk anonim su şirketi imtiyazile tesisatının satın alın
masına dair kanun 
1932 mali senesi Düyunu uırnuımiye biitçesinden na·klen İktısat ve
kaleti bütçesine fevkalacle tahsi at konulma ma dair kanun 
Sıvas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayal'ak Divrik civarm
da ıbu hatla birleşec-ek iltisak hattmııı iıışalarma dair k:ınnn 
Devlet memurla,rı maaşatının tevhit ve tea·dülü hakinndaki 1452 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Kocaeli vilayeti içinde dört nahiyenin •kaldmlmasr ve Karasıı 

adı ile yeniden bir kaza kurulması halcimıda kanun 
!statisük umum müdürlüğü merkez teşkilatı kanunu 
Asker! mühendislerle fen memurlarma verilecek ihtisas ii crct'İ 

hakkında kanun 
Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hııkkmtlaıki 162-t 
nuımaralr kanunnın bazı maddelerinin değişti·rilm 0.oiıı e n dahili 
mathuat işlerıinin urınum mürlürlük halinde Dahili ye v0killetinc 
bağlanmasına dair kıanun 

l\In:lıtelif kanunlar mucibince çıkanlan bonolarm tceili hakkıııf!:ı 

kanun 
Evka.f umu11n müdürlüğü 1932 ma ll sent>si biHc;es inde miiııaka le 

22 

22 

22 

23 

22 

23 

23 

23 

23 
23 

24 

24 

24 

yapılması hakkında kanun 24 

Posta, telgraf ve telefon idaresi te.,kilt~tı halcimıda kanun 27 
Yüksek mühendis meJrtebinin 1930 mali sCinesi heımbı katı kanuıııı 27 
Hudut ve sahiller sıhlıat umunı müdürlüğünün 1930 mal'i sen0si 
hesabı kati kanunu 27 
1933 mali senesi muvazenei nmumiy·e kanıunu 28 
Evkaf nınrum müdürlüğünce Bnrsada asr·1 kaplrcalar şirk<'1i ııdcn 

satın alınacak 16 000 Liralık hisse senedi haklanda kanun 27 
Posta, tclgraf ve tolefon umuın müdürlüğü J 933 ma li Sl' nesi hüt<.:P 
kanunu 27 
Filyos- Ereğli hattı i1e Breğl i liınramııın İnşasma dair kanıtın 27 
Samsun sahil demiryollarmm Devlete ınal edilm esi v·e Devlet dt>mir
yolları ve limanLarı işletme uınum mi.idi.iı·lüğüıH'C ı'şlctilnıcsinc Jair 

Tarih! 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

:nuıyıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

1933 

J934 

]933 

J933 

J933 

1933 

1933 

] 933 

1933 

] 933 

1933 
1933 

1!-133 

1933 

1933 
1933 
1933 

1933 
J933 

1933 

1933 
1933 



No. 

22'16 
2217 
2'~18 

2219 
~220 

2221 

2222 
2223 
2224 
222!) 

2226 

2227 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 
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kanurt 27 
İs1:anıbtcl Darüilfünuımımıı 1930 mall scııc,;i lı csa bı l~ati kanunu 28 
Konya ovası ~ulama idare ·inin 1930 mali senıesi hesabı ka:tl kaımını 28 
Anlkaı·a şehri !mar müdürlüğünün 1930 mali sem'si hcsa br kat! 
i{.;'tllUnU 28 
H nsuısi hastaıwl~r kanuınu 28 
Tahlisiyc uıınuın müdüT•lüğ·ü 1933 mail scnrsi büıt ç:c hım:ınu 28 
Eviimf nımıum mıüıdürlüğü mcımuı·ları aylddanınııı tcvlıit ve tcaLlüli.i_ 
hakkında kanun 28 
1773 numaralı kanıımı tadil C'den kamın 28 
Hıarici:~nc vekulcıti teşkilatı kanuıım 28 
E:vıkaf unnum müdüı·lüğü 1933 mali scııosi bü:tçc kanunu 2'1 
Devlet memurları maaşatmın t cvlıit ve tcadülü hakkmdaki 1452 
nuımara1r kanuna meı•bnıt cetvelde tadrilU.t y-apılması hakkmda 
kanun 2~ 

!stanbn•l beledtiye,<;inc bağlı ( t stanlml sular idaresi ) t C'şkili hak-
Imıda kanun 29 
1706 nıuım.aralı j·andarma kanun nn;ı, m üzeyyel muYak.kat m~ıdck 

haıkkmda kanun 29 
İcra V•C iflas kanumıınm 45 nci madtlesile 82 neı ma.ddcsinin 8 
numaralı bendine birer frkra ilavesine dair kanun 2!) 
'l'Üıtün ]nilıisarr idaresinin 1932 mali senesi büt.~csiınde miinakale 
yapüması halcianda kanuın 29 
1932 mali senesi ınuva.zcnei umuııniyc kanununa mcıbuıt bü·tçc-lerdc 
hazı tadi-Ifı;t yapılımasma dair kanun 29 
Seyrisefain idaresiniı11 bütçelerine ait hizmetl er ic;in yapıılımş tcdi-
yatrn tasfiye ve mahsubu hakkrnda kanun 29 
Tüı~{iye Cümth'llıriyeti ilc Fdeıne nk Krrallrğr arasmda imza edilmiş 
olıan uzlaşma, adli ıt~"Viye ve hakem ınuahedesinin kabul ve tasLlikı 
hak!Jmıda kanun 29 

ASkerlik dersleri mual'li mlerinin ücretleri hakkındıa kan un 30 
2234· Tiirki~e Cüınhııriyeti HüıkuıTUoti ile Osmanlı düyuınu uınnımiyes i 

hamilllerinin mi.'ırrn essilleri arasmda 22 nisan 1933 tarihiaıde imza edi-
len itilafnaane ve merıbuıtlarnun tıasdikma dair kanun 30 

2235 Seyrisefain idaresinin 1932 mali senesi bütçesine 34 000 llrahk 
fevlkalade tahsisat ilavesine dair kanun 30 

2236 Askeri fabrikalar umılml müdürlüğüne ı:rııütcdıavil scmıaye veril-
mes~ne dair 2013 iıwnaralr kanunıa ınıüzeyyel kanun 30 

2237 Türikiye ve Polonya Hülklunıeıtleri arasmda Ankarada i ıllJZalanaıı 

2238 

2239 
224{) 

ticaret ve Seyrisefa.in mıııkavelenamE\<;İniıı tasdi·lnna daıir kanun 30 

1111 numaralı (.Aslkerlik mükellefiyeıti) kanunuının 34 ncü madde-
sinin (A) frkrasırun tadiline dair kanun 31 
Denizyıolları işletme kanunu 31 
'l'üDkiy•e Cümlıuriyeti Hükumeti ile İtalya Hükumeti arasında 
ak:tedilen biıtaraflık, uzlaşma ve adli tesviye muahedesi haldmı.cla 
kanun 31 

2241 'l'apu tahririne dair olan 10 nisan 1340 tarih ve 474 sayılr kanunun 
8 nci maddesinin tadiline ve mezkur kanuna bazı fıkralar ilavesi-

Tarihi 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

maym 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayııs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

1933 
193-3 
1933 

1933 
1933 
1933 

1933 
]933 
1933 
1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

]933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 



No. 

2242 
2243 
2244 

2245 
2246 
2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

2252 

2253 
2254 
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ne dair kanun 31 
192& mali senesi hesa,bı kati ka n unu 31 
Mevduatı koruma kanunu 31 
1932 mali senesi muvazene·i nınınıniye kaınıııuna nıerlmt bü1(;eh•r-
de bazı tadilat yapılmasma dair kanun 31 
Havayolları Devlet işletme idaresi 19:3:3 mall senesi bi.it.~e kanunu 31 
Küçük Menderes nehri ile tabilerinin ısla.hına a~t kaııun 31 
12 eylfıl 1330 tarihli asweri ta.yiııaıt ye yem kanunuının bazı mad-
delerinin tadili hakikinda kanun 3 
Denizyolları ve A . K. A . Y. işletmeleri ile fabrika ve havuzlar 1eş-

kilatı hakkında kanlin 5 
Türkiyede Tüılk vatandaşhınna. tahsis edilerı sanrtt ve hizmetler· 
hakkındaki 2007 sayılı kanunun bazı hükümlerini değiştiren ka nun 

kanunu 3 
Seyrisefain idaresinin 1933 mnli enesi haziran ayına ait büıtt.:e 

kanunu 3 
İktısat vekaleti.nde deniz ve hava mi.isteşadığı teı:;kiline Ye lldrsilt 
veka1eti bütçesine taıhsisat konulmasına dair kanun 3 
ls.tan!bul DarüJfünununun il gasma \·e Maa r·if \·e.ldll et i nce yen ı hi ı· 

Üniversite kurulmasına dair kanun 3 
Uyuşturucu ma;ddeler iııhisarı hakkmda kamuı 5 
Afyon ihracatı hakkında 'ri.irkiye ve Yngoshıvya Hükfınıetleı·i 

arasmda imzalanan İtilafnamenin tasdikma dair kanun 5 
22G f:ı l haziran 1929 taı·ih Vl' H 99 nııımıı·alı g-iinıı·üık .kıınnnunu dq~· i ~-

tircn kanun 31 
22G6 1 haziran 1929 tar·ih n • 1499 mımaralı gü.mı ·i.i.k taı·ife kımınunn 

değiştiren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna eklenen kanun 31 

22G7 Madeni ufaklık pa m ka.nınııu 7 
2258 Kati ti caret mualıecksi akti ı ~ ııı mi.izakl·rcyc başlanmış Yl',YH lJa ~-

lan'a ak Devletler ile mu\·akkat ticaı·i iti15flar akti lıaldundnki 

1679 numaralı kanuna müzcyycl kanun 5 
2259 }\{aarif veki l lıiğiııe bağlı ımekteplerde okntulacak ek ı·;; kit;ırlan

nııı hasılınası ve dağıtılınası ile ıbu ınaıksat için kurnla cak mektep 

2260 1 

2261 

226~ 

2263 

2264, 

kitapları sandığı haJ<ılunda kanun 8 
14.9.3 sayılr ordu ikramiyesi kıınununu.ıı jandarma haldnııda da 
tatbHnna dair kanun 7 
28 mayıs 1927 tHib \' <' 1055 nnmarnlı teşvikı sana.,\' i kaınııııma mü-
zeyyel kanuıı 5 
Silinenbank kanunu 7 
31 mayıs 1926 tarih \ 'C , 8:1 nnmnralı iskan kaııuılıllıınıı 3 ıı cü mad-
desine bir fıkra ilfıves ine dair kanun 7 
1stanJ:ııu.l mahalli idı:ıı·rs i ilc Ankara mcrkrz ·belediyesi mennırlnrı 
tckaüt kanunu 5 

2265 1452 numaralı kanuıı.ı nı crbut 2 mımaralı cct-vr lin Maliyr t eşki

latma ait lusnırmn tadili \ 'C ·bir kısım vnzifelerin ·sureti ifası hak-
landa . kanun 7 

2266 1929 sen<:'si sonuna kadaı· Hazine ah~cağr olı:ıraık muhtelif hesap
lam kaydoLunan paralaı·dan bazılat'Iııın tasfiye \ 'C terkinin e dair 

Tarihi 

mayıs J 933 
mayıs 1933 
mnyrs 1933 

mayıs 1933 
nınyıs ] 933 
mnyrs .1933 

haziı·nn J933 

hnziran J933 

Juızirnn 1933 

haziı·an J933 

h n ziraıı 1933 

haziı·an 1933 
haziı·nn ·• 1933 

m:ıyrs 

ınayr. 

haziı·an 

Jınz,iran 

hnzir·a n 

lınzinın 

Jı azi m ıı 
hnziran 

lı aziran 

haziran 

h n zi ntn · 

:1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

]933 ' 

1933 

1933 



No. 

2267 
2268 

2269 

2270 
2271 

2272 

2273 

2274 
2275 
227fi 

2277 
2278 

2279 
2280 
2281 
2282 

2283 

2284 
2285 

2286 

2287 
2288 

2289 

2290 
2291 
2292 
2293 
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kanun 5 
Ankarada yapılacak jandarma n1 c.ktobi hak.kmda kannn 7 
Umumi ihtiyacat i<;in hariçtrn getiril ccek madrni' s-tı bol'nlarr il c 
aksam ve tefcrrnatrndan gti.ınri.~k r esmi almmaınasına dair kanun 7 
Ankara su t esisatı için :ıvta li~·c YC Dahiliye veldUetlerine veril en 
taahhüt mezuniyetinin uzatrlınasr n miktarmm 2 300 000 liraya 
çıkarılması hakkında kanun 5 
Nahiye müdürl erinin tayini sureti hakkında k:ımm 3 
Kaçakçrlığm men ve talci!bine dair kanunun bazı maddelerinin de
ğ· iştirilmesine ve bu kanunun 58 nci maddesine ·bir fıkra ilfıvesine 
dair kanun 7 
Zabit ve askeri memurlarm tekaüdü için rittbe ve srnıflarma göre 
tayin olunan yaşları bildiren kanun 7 
Esaretin ıneni hakkındaki 25 eylul 1926 tarihli mukaveleye ilti-
ha krmıza dair kanun 7 
!nhisarlar te .. kilatrıır değiştirm ek ve ecnebi .mi~tehassrs tah sisatını 

Tüı:ık ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 7 
Ta.lılisiye uınum müdürlüğünün 1930 mali senesi hesabı kati' 14 
kamum 
1927 senesi hesabı kati ıkanunu 11 
1918 sayılr kanuna eklenen ılmçakçılığın men ve taıkibi halkJnnda 
kanun 11 
Ödünç para verme işleri kanunu 11 
Borç ic:in gayrimenkul satışma ve .muvazaa~' a dair ~\anun 11 
Matbuat kanununun ınınrakkat (B) maddesini tadil eden kıımın 11 
Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat i~leri için ]934, 1935 sene-
l ı>rin e sari İ·ki milyon liralık tııahhiit yapıılınası haJdnnda Unınnn 14 
Ankara, Konya, 1\f.erzifonda askeri ihtiyaçlar jçin satın alınacak 
binalar hakkında kanun 11 
Halk harılmsı ve halk sandıkları ıkanunu ll 
Cenup demiryollarının işl etilmesine ait itilafnameııin imzasına 

salahiyet verilcliğine dair kanun 14 
Aydin vilayetinin yapacağı yüz bin liralık istikraza Hazinenin 
kefaleti hakkında kanun ]4. 

1\'Iaarif vekaleti merkez teı;ıkilatı ve vazifeleri haikkmda kanun 14 
2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin rtadiline dair kanun 17 

31 mayıs 1930 tarih ve 1663 numaralı müzeyyel ıkanuna bazı mad-
delerin ilavesine dair kanun 14 
Beleeliye yapr ve yollar kanunu 17 
Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanunu 14 
Osmanlı hankasnun imtiyaz müi!detiııin temelidi hakkrncla kanun 
Orta ziraat mektepleri muallimleri kanunu 17 

229-1: Ticaret mukavelesi veya moclüs vivendi aktetıneyen Dev,Jetler ül
kesinden Türk.iyeye yapılacak ithalata memnuiyetler veya tahdit 
veya ıtakyit lrr. ta ·tbiıluııa dair olan 22 temmuz 1931 tarih ve 1872 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 14 

2295 Belediye teşkilatı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lağvi 
hakkında kanun 17 

Tarihi. 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 
htızi ra n 

haz iran 

hazir,an 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 
haziran 
haziran 
hazi r·an 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 
haziran 

haziran 
haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

1933 
1933 

1933 

1933 
193::1 

:t933 ·. 

1933 

1933 -

]933 .. 

1933 ' 

1933 ' 

1933: 
1933: 
1933 
1933 

] 933 

]933 

1933 

1933 

]933 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 

1933 

1933 

1933 . 



.2296 

'229R 

2:299 

2300 

2301 
2302 
2303 
2304 

2305 
2306 
2307 

2308 

2309 

2301 
2311 
2312 
2313 
2314 

2315 

83-

Hulasası 

12 muharrem 1304 tarihli ılıarç tarifesine müzeyyel mehakimi 
suUıiye Yazifcsini ifa i~ e mükellef mehaJkim ve clcvairde almacak 

J}ııı ı·~lar hakkında 12 eylül 1329 tarihli kanunn mnvaıkkate bir madde 
'iLhesin c dair aıknun 14 
23 maı't 1926 tariıh \ 'C 7 9 n nm nralr knmııııın 11 nci ım a ellesin in 

t eci li .haMu ndaki 1707 numaralı l< anunun iki sene daha temelieline 
dair kanun 17 
l\Iemleket dahil inde hava yollan il e na kledil ec e k mektup, posta 
pal< eti ve sa ireden almaca k ücretler luıkkmdaki 29- X- 1339 tarih 
Ye 376 numaralı posta kanununa bazı maddeler ilavesine dair J 7 
kanun 
Tapu sicili müdürlüğü ve tapu sicil muhafrzlığr t e, kilatr yaprl- 17 
yer lere tayin edil ecek memurlar hakılclunda kanun 
Devlete ait bir kısım binalar sat1ş bedeli ile r esmi daiı·eler yapıl-

ma sı haJ;:krnda kanun 17 
B eled iyeler bankası haJkkmda kanun 15 
Ba zı ş(·lıit zahit ana babalarma maaş tahsisi halcinnda kanun ] ;} 
Silo ve a ın·b arlar h akkında kanun 17 
Ankara otomatik telefon kanumınnn yedinci ınmld l·siıw il ave eeli
lccek fıkra lar hakkı~a kanun 17 
Cüınhuriyet ilfinmın onUJlCll yıl düııüınünü kuthılama kaınmu 17 
1928 senesi hesabr kati kanunu 18 
Gazi lVInstafa K emal Hazretlerinin kanunu medeninin 452 n cı 

maddesine göre olan t nsarr nfl a nıım, mahfnz Jıissel er h aldonda-
ki hükümden müstes ıı a olduğu n a dair kanun 17 
Şirketlerin müruru z:a nı ana uğra~·an kupon, t<dı v il at ve hisse se-
nedi bedell erinin Hnr.in eyc intikali hakkında ka nun 17 
İzmir rrhtTm şirketinin iınti~r azı ilc tesisatmrn sat ın a lının asma 
dair kanun 18 
1452 mımaralı kanuna müze)ryel kanun 17 
0ayriıncnknle t eca vüzün defin e dair kanun 17 
lVInallim maaşlan i <; iıı v ilu yetlcrc ikraz yapıl ımı sı lı wkkııı chı knınııı J7 
Uyıuf!turn cn maddelerin muralmbesi hakkında hnıın 17 
2020 sayılr kanunla tadil edilen 1221 sayılı teııı.d z teşkili:Hr hak
kmdaki kanrnnun üı: i.in eü maddesin e •hi r fıkr·a ilD\·csin r dair l \<ıının 18 
Türkiye Cünılıuri~rc ti lVIerkez banl;:asr haklundaki 1715 sayı Ye 
ll haziran 1930 tarihli . kanunun iki maddesinin taclili hı.ıkkmdn 

kanun 18 

2316 Hndutta zuhnr eden ihtilaflarrıı t ctkik ve halli usulü h akkında 
Türkiye C' ümhuri yeti il e Sovyet Sosyalist Cümhuriyetlcri İttiha dı 
arasmda Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinele aktolunan mukawle

2317 
n aınen in temelieline mütcclair protokollin tasdikrna dair kanun 18 
Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat. ve inşaat işleri için bono 
çıkanlması hakkında kanun 17 

2318 Cümhuriyetin oımıı cn :nl diinümü ba yramını lnıtlulamak üzere ve
knlct. ve dairelerin 1933 bütçelerind e fiO 000 liranı n tenzili ile l\Ia
liye büt.çesinÇ!c yeniden a9ıla cak 172 nci fa.s la 1\0nulnı a:rsın a dair 

Tarihi 

h az iı·aıl 

haziran 

haziran 

ha ziran 

h aziran 
haziran 
.haziran 
ha,ziran 

haziran 
haziran 
hazi r an 

ha ziran 

h aziran 

haziran 
haziran 
ha zi ı·an 

haziran 
haziran 

haziran 

ha zira.ıı 

hazirı.ın 

haziran 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 

1933 

1933 

1933 
]933 

1933 
1933 
] 93:] 

1933 

1933 

1933 

1933 

kanun 21 teşrinisani 1932 



No. 

2319 

2320 
·2321 

·84-

Hulfuıası 

Cümhuriyet ilannun onuucu yıl dönümünü kutlulama hakkıııdaJ{i 

2305 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
ll- VI- 1933 tari•h ve 2305 ..sayıll kanun a müzeyyel kanun 
Cüm'huriyeıtin ilanma müsadi:f 29 teşr·ini .evvel gününi.in milli ba~' -

ram addi hakkında 19 nisan 1341 tarih ve 628 numaralı k :~ ı ı uııa 

müzeyyel kanun 
2322 1933 mali senesi ınuvazene~ nınuaniye luınununa mcrlmt bütçeJeT

de bazı tadilat yapılınasma daiir kanun 
2323 Malul za.hitan ve efeada veri lecek para hakkında ka nun 
2324 788 numaralı meınurin kanununun y;etmi ş beşinci ımıeldesin e lıir 

:fııkra il-av.esine dair kantın 
2325 1666 numıaralr kanuna müzeyyel kanun 
2326 14 eylfü 1330 tarihli t nyina.t ve yenı kanununun hiriııci madd-e

sine müzeyyel kanun 
2327 Hudut ve sah~ll er srhhat umuım müdürlüğü 1933 mali senesi l;üt

çesinde bazı tad.ilat yapılmasma dair kanun 
2328 Afganistan se:faıreti hi·ıı asrnın Aigan Hükumetine teınlik · edildi ği

ne dair kanun 
2:329 442 sayılı köy , ];;a nunuııuıı 20 ıı c i ve 30 ıı c n maddelıe ı·iııiıı değ iş ti-

21 
21. 

21 

21 
28 

28 
28 

26 

28 

28 

rilmesine dair kanun 26 
2330 Af kanunu 26 

Telsirler 

180 Damga resmi kanununun 32 nci maddesıinin 20 nc ı fıknısmın 

Tarihi 

teşriııieYvel 

t eş ri ıı i evvel 

teşı-iuievvc l 

teşriuievvel 

teşr-iuievvel 

teşri ninvel 
t~ı·i n i evvel 

teşı' ini evvel 

t~r-.iııievvel 

teşeinievvel 

teşrinievvel 

teşı·ini cn c:' l 

]93:3 
1933 

ı 933 

193:j 
1933 

1933 
1933 

1933 

1933 

J!:l33 

1933 
1'933 

tefsiri 19 teşeinisani 1932 
181 Arazi vergisi kanununun beşinci maddesinin tefsiri 21 t cşı·ini s:ı ni 19:32 
182 1931 mali senesi bütc.:e kanununun Hi nci maddesi (A ) fıkrasıııın 

183 

184 
185 
186 

187 
] 88 

] 89 

190 

tefsiri 21 teşeinisa ni 1932 
Askieri ve mülk! tekaüt luınununun 62 ve 65 ıı c i maddeleri nin 
tersiri 16 
lVIeımurin muhaıkemrut kanununun 4 ıı cü maddesinin tersiri 27 
Askeri ve rmülld ıtekaüt k anununun 23 ncü maddesin in tersiri 29 
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü lıaıkkmdaki kanu-
nun 18 nci maıd:desinin te:fsiri 29 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 4 ncü maddesinin ters iri 3 
Beleeliye vergi ve resimleri kanununun 14 l'LC Ü .ın;ı,dcles inin te:fsir·i 

Mübadele ve terfiz i şl erinin ka.fi t asfiyesi ve intacı h akkında ki 8 
kanunun 5 nci maddesinin tersiri 
2255 numaralı gümrük tari:fe kanununun 40 ıı c ı maclcl es ind.e'lı:i 8 
leri~ tabirinin te:fsiri 

ınal't 

ımayıs 

may ıs 

mayıs 

.haziran 

haziran 

haziTan 

1933 
1933 
1933 

1933 
1'933 

1933 

J9l 551, 1485 ve 1890 nuımarah k an unlarda zikred il.e.ıı «Ha-rp malul- ll haziı·an 1933 
«İhtar» m tefsiri 

192 Maaşatın te v:hit ve teaclülii ha.kkmcla ki ]4:52 nuımanılı kanunun 7 12 haziran J933 
nci maddesinin son fıkrasının tefsiri 26 teşrinievvel 1933 



No. Hulasasr Tarihi 

Kararlar 

728 Gerniyeti Akvaıma girdiğimiz için Fransız 1\frc l iı::i ?\Iehnsam tarafnı-
dan ittihaz olunan tebrik kararı hakkında 7 teşrinisani 1932 

729 4 haziran 1929 tarih ve 1490 mımaralı kannıı hiikmünün temdidi 
lıa ık!kmdaiki Hiyiha.nrn Hükf1mete iadesine dair J 9 teşrinisani 1932 

730 tstnnbul Darülfünnıınının 1!131 senesi bütı::csiııd e JO 96S liralık 
nıünakale yapılmasına dair olan Hiyihamn Hükfımete indesine dnir J9 tcşrinis:mi 193~ 

731 Seyrisc faili id n n ·s i nı emu rtl!' ı ürretleriniıı tel'lı it Ye t eadüli-i lı n l<-
kınd aki lfLyihanın Rükum ete iadesine dair 19 tPşrinisani 1932 

732 Tütün inhisan nnıum mücliirlüğü 1932 w 19~~3 scnclcı·i hüt~~c 

sinden !lOO 000 limmn Milli Miid afaa n•ldlet i deniz büt<:esiıır nakli 
hakkındaki la.yiluıııın reddine dair 

733 Ankara memurlarrnrıı mc ken hızminatı hakkındrı tefsire mahal 
görülmediğine dair 

734 Mektep hinalnrrıırn lıeletli~H w r g·i ,·c r(-." inılcri knnunuının 6 nrr n 
7 nci maddeleri hükmüne dahil ve rPsınr tabi olup olmadrğmm 

19 trşl'i n i sn ni 1932 

21 teşı.jnisan i 1932 

tefsirine dair 21 teşrinisani 1932 
735 D enizli serkomiseri Memet Celal Efendile t<>mailoğlu Fuat 

Beyin "i tiıkl5 ·l madalyasile taltii' edilmeyeceklerine dair 26 teşrinisani 1932 
736 Çanakkale mehusu m erhum Snmih Rifat B eyin <ıilesine beyanı 

taziyet edilmesine dair 5 kanunuevvel 1932 
737 

73R 
739 

Orman amenaj•man grurılarma ve hu i~lerde r:nlı~~ın orman mühen-
dislerine y vmiye h esabilc verilmekte olan tn:?'!minatın sureti teni
yesindeki tereddüdün tefsir tııriki ile hallrı~ i l eme:veceğine dnir 
Barut ve mevaddr infilakiyc meselesin e dair 
Van vilayetinin Muradiyc kaznsııım Kanikevn n kü)·ümlcıı r\Jhrlullnlı

oğ·lu Ahmedin ölüm ceı<ısm n ı;:a rprlması hakikmd:ı 

740 Sivereğin Camiikebir nı aJı;ı llesinr1Pn Kirkoroğ·ln Karab0t ıı;ıın1 

15 kanunuevvel 1932 
15 ıldnunnevvel J 932 

22 kanumıenel 1932 

diğeri miihteıdi Mustafannı ölüm rezasma c;arpıl ına~ ı Jıakkmna. 24 k·anunuevvel 1932 

741 Etfal hastanesi iç:in !stıınhrıl rl;ı i>ıtimlak rdil cıı iki kıta a!'sn beılrli 

o1a,r!llk tahaJdmJc ctmuş ol<ın bunun , maıh~uhn nmnm1 kanununa. 
t.:1.bi olacağına dair 5 kanıınus:mi 1933 

742 B elediye vergi ve resimleri kanununun 6 nrr m;:ııdcleı;ıi ,ndrıki 

( Apartıman ) kaydine dair 

743 A keri ve müUd t eikaüt kamıımımııı 68 nri \'t' muvaldmt 3 ncü ma ckk-

744 
ltminin tefsirini mucip bir r ilı et görüh'me<liği halcinnda 
Büyük l\fill ct 'Icclisinin tntili faaliyet etmesi hakkım<1a 

745 Gümrük ve inhisnrlar veldiletiııce J932 mall senesi zarfıııcla a lr

nacaık nrukil vasıtaları kadıro. unun bütr:eye l'aptr zrmmııda bir ka-

7 kanunusanİ 1933 

9 kanunusanİ 1933 
15 kanunusanİ 1933 

ntl'n tedv:inine Hizum olmadığına dair 1 ııiaan ]933 

746 25 haziran 1932 tarih Ye 2025 numaralr kanunun neşriııclen 

lllllikaddem Hüılri1motçe yerilııniş olnn imt i:·azl::ırn ınütcallik nnııka -

velelerde yazrlr vergi ve resim mnafiyctılerinc ıl<~ir 1 
747 'l'ekaüt kanununun 55 ııei maddesi hakkınıla 13 
748 11 ağustos 1325 tnt·ihli kanuna göre tekaüde seYk veyn istifalan 

nısan 

nisan 
1933 
1933 



No. Hulasasr 

ıka1bul ed!ilmişken kararname ilc tekrae muvaıo;zaf !ıi ı11motc alınan 

za:bitler halldunda ] 7 
749 Lise ve onta melüeplere alınacak leyll meccai ta lebc hakkmdaki 

kanunun 3 ncü mıJJddesinin tl'fsiı·ine mahal olmadığına dair 22 
750 Jandarma ef•radı kanunnmın ı nci maddesinin değiştirilmesine 

lüzurın olınadrğr hwk1unda 22 
751 Tekaüt kaııunnııun 5ı ve 53 nrü madddcı·i i.le a<ıkcı·i ceza kanunu 

hiiıkümıleriınin telifi zmnnmda tayi.ııi ınuamelryc mahl o1ınadığmıa 

dair 29 
752 

753 

754 

7!ı!ı 

Bolu mebusn Şüftn·ü , E8kişchir mcbu.·larr Cafer ye Eııniıı , Mr.ı·sin 

mebusn F·erit Celil1, Siirt mebnsu 1\fahmnt ve Sıvas nwhusn 
Nccın rt.tin Sadık Be.rlerin teşri] ınasuniyütkriııiıı kaldn·r·lnıasma 

ınahal olma.dığma da:ü_· 29 
Devlet meınul'ları maaşatının teYlıi.t n • tradiilü haJd\rruı1a;ki kanuna 
meı,but (2 ) numaralı cetvele ithal ediLmeyen maaşlı meınn tl'lanı 

uzaklıık ve pa,halrlllk zamdanımı verilip v·c eilmr.vcceğiııin tefsirinc 
malıal olmadığı hakkmda ı 

:Muvaıo;enei umurmiye kanılıllılrtı'lna bağlı (H ) cetvcli·nin t.asfiyesiııe 
dair 4 
Jlgazm Karacaören nahiyesiniıı Köpı:·ü].ü köyünelen Alioğlu Hatip 
Hasanrıı mahkı1m olduğu ölüm: ceza·srnın on bP~ seıı-t' ağrr hapse 
tıalıvi1ine dair 4 

756 Isparta mebuısu İbrahim ve Sabıık Gazi Antep ve Kars nı ehıısl ·ıırr 
Remzi ve Ağaoğlu Alhımet Beylerin teşri] masnniyetl.erinc dair 8 

757 Erzurum mebusiU Asım ve Sahrk 'rokHt m('bnsu Bekir Sırt~n Be)-lPrin 
teşr.ii masuniyetlerine dair ll 

758 İmalatı harıbiye fabriıkalarınıdaki mıüıt ehassıs ;~,ahi ta na veril nıekt t· 

olan yevııni,yelerin uımuım müdriirlii'k mertkeônde ı:ahşan 7mbitaıııı da 
tefsir suretile teşmil edileımıeyecegi ha!l{'krnda 20 

7!19 Prriştineli Ömeroğlu Recep ve İbrahiın!oğlu Arnavut !snıailiıı 
ölüm <"ez;asma çarpılimaLan lıaıkkmda 20 

760 Kütahyanın Cebrail köyündr.n }\lfeıne·toğln Halilin iilünı rezasınıı 

ç·arprlması ha:kkıında 20 
761 Aı~ker' kaçağı Çank k linin ölüm CC'lasmcı ~;a.rpılın .a sr hakıkında 20 

762 Üc; oğlu şehi.t düşen Bulgaı· .fcbaasmdaıı Lof<:alı isınail Efendi)·l· 
maaışı ta hsisiııe kanuni imkii.n olmadığına dair 28 

763 rl-ümüşııne meıbusu Hasan Fehmi Beyin Osmanlı borçlan hakkm-
daki ·beyanatmın •basılarak vj}ayetlere tevzii hakkında 28 

764 lsmet Pıı.şa Hükümetine ve Adliye vekili Rarflcoğlu Şükrü Beye-
fendiye beyanı ta·kdir olu-nduğu hakJnnda 28 

765 Bazı jandarma zalbitlerinin tekaüıtlükleri hakkmda Arzuhal 
encümenince ittihaz olunan kararların tasvip edildiğin e dair 31 

766 Kanunuevvel ı931 : şnıbat ı932 ayla rına. a;it Diva.nı muihftsebat 
raporlan hakıkında it,tiha·z olunan mukarr€rruta dair 3 
Jıakkmda ittihaz olunan mnkarrerata dair 

767 Mart : mayıs 1932 aylarma ait Djvanı nmlıasebat raporları 

·ha kkında ittiıha.z olunan muka.rrerata dair 3 
768 Haziran : flğnstot ı932 ayla.rına ait Diva.nr mu:haıse:ba.t raporları 

Tarihi 

ııisıın 

ll i Sflll 

nismı, 

11isan 

nisaıı 

mnyıs 

mııyıs 

m:ıyrs 

mayıs 

ma :vıs 

ma.vıs 

mayıs 

mft,yıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

haziran 

haziran 

]933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

] !)33 

"1933 

1933 

1933 

1933 
] !):]3 

1933 

J933 

]933 

1933 

1933 

1933 



87-
No. Hulasası 

Jı:ık1mıda itüh::ız ohmıın mukarrerata dair 3 
769 Bylfı l : t.eşrinisani 1932 aylarına a it Divanr nmhasebat raporları 

hakkmda ittihaz olunan mukarrerata dair 5 
770 KanunueYvel 1932 : şubat 1933 aylarrna ait raporları hakkında 

itti:haz olunan mukarrerata dair 5 
771 Srvasrn V rlittiıı köyünden Bminoğlu İsınailiıı ölüm cezasına çarpıl-

ması hakkında 5 
772 Dilenciliğin menine dair olan nizarnname hakkrnda 8 
773 Askeri ve mülki tekaiit kanununun 1 nci maddesinin tefsirine 

mahııl olmadığı hakkında 10 
77-1 ~urayİ devlet azalıklarrna Emin F'atin, IGlisli Rifat ve Nuri BeyJe-

lerin intihap olmıduklarr halclnnda 10 
77G Maarif v·ekaleti inşaat kadrolarının ıkırtasiyr. ve krrtasiyeye mü-

tealıliık levazrımına dair 12 
776 Tasfiyey€ taıbi tutulanlara avukatlık ruhsatnamesi verilnıeyeceği 

hakkında 12 
777 Selanik miibadillerinden Fazilet ve )If ele k Hannnlara tahsis ve 

teffiz ve ahiren 1885 numaralı kanun muc-ibince iadeye trubi tutu-

778 

779 
780 

781 
782 
783 
784 

lan haneye dair 12 
7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna miizeyyel 2026 numa-
ralı kanuna dair 12 
Büyük M1llet Meclisinin tatili faaliyet etmesi ha kkmda 12 
Reisiciiırnhur Gaz-i Mustafa K emal Hazı·etleı·ine Büyi.i.k ~Iille.t 

Meclisinin saygrlarrnın sunulmasma dair J 2 
Türkiye ile Yunanistan a-rasında. imzalanan yeni misnka dair 1 
Eli işten çeldirildikten sonra veka.let emrine ıılnıaıı ıııemurlara uair 19 
Mualliınlerin vekalet maaşları hakkında 19 
Taamiye bedelinden v:ergi kesilmemesine da ir 19 

Tarihi 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziı·an 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
teşrinievvel 

teşrinievvel 

teşri ni evvel 
teşrini evvel 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

785 2006 nunıarah kanunun t.cfsiriııc nıa.Jıal olıııadığma dair J9 teşı·inievvel 1933 
786 Askeri memurlar kanununun dördüncü ve beşinci maddelerinin 

tefsgirine maJıal olmadığı hakkında 26 teşrinievvel 1933 
787 Ordu, baıhriye ve jandannıa za.bitan ve memurini hakkındaki 912 

numaralı kanunun tefsirine mahal olmachğı hakkmda 26 teşr-inievvel 1933 

--.. asC!!·!t. >-e-<lle!!':r!>o--



5 - İntihaplar 

..... 
l k inci içti.ma zarfında, Azayi lciraın .nnı<wnelatına ait iııtihaplardan başka: 

1 O - YI - 1933 tc 
Emin (S ilecik valisi ) 
Fatin (Bursa valisi ) 
Nuri ( Saıbık istatistik um um nı üc1ii :·Li J 

Rifat (Dr, Kilisli) 

Beyler, 207 ve 208 rey alarak Şurayi devlet azalrklarına seçilmişlerdir. 

--.. ee>e-<e:ııll!l!'!!:ı---



6 - Heyeti umumiyenin kapattmasi 

.... 
İkinci içtima, 26- XI- 1933 te Reis vekili Esat Beyin «Ruznamemizde müzakere edilecek 

başka madde kalıınamıştır. Araya Cürnlıuriyet bayramı girecektir. Meclis ilcinci içtimada başka ini
kat yapamıyac3Jktrr. Çarşamıba günü ikinci teşrinin birinci günüdür. O g ün üçüncü içtimarn m~b
dei olacak .ve o gün toplamlacaktrr. Celseyi tatil ediyo~um.» demesile saat 17,40 ta kapanmrştrr. 



7 - Umumi Heyetin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

ı 
-· 

1 

- .;.<: ' ' 
..:ı "' "' co - ı:.. o:; "" "' !;:· "' ._. .;.<: ,_. <:-

ı :e - - :.; 

~ Q) ..::: 

"' QJ 
,_. 

~ :..= -= ::: .. -o i: ?- "' ~ "' ~ ~~~ "" "' 4l Q --' ·-~ -= ~ = ~~ ı:.. .-:~ - " "' .... - 'l. Q.. ~ "" ~ a ı:: ~ =c ~ .o :.. ı:: 

~~ E- -:ı: :..... :.. "' "' "' N ~~ w cı> ~~ 
ı:: Q) ·:; ~ :::::> Q) a ::::: 

Encüınt>nler u - "' ~ ~~ ;o :.c ~ c ~~ Qi :E :"i: - - ('! c~ .:.: :.:: ~ :- <ll ~ (1) z~ - "' o: o ..... -

Adiiye Encümeni 38 26 2 8 o o o ı o ı o 
Arzuhal D 5 o o 4 o ı o o o o o 
Bütçe D 230 ı75 1 o 28 o 2 ı 7 o 7 o 
Dahiliye D 53 42 4 4 o o 1 ı ı o o 
Divanı mulıasebat )) 34 28 o 5 o o ı o o o o 
Gümrük ve inhisarlar )) lO 8 1 o o o o ı o o o 
Harici ye )) 18 ı6 o o o o o ı o ı o 
İktısat D 28 24 o o o o o 3 o ı o 
Kütüpane )> o o o o o o o o o o o 
Maarif )) ı2 ı o o 2 o o o o o o o 
Maliye ll 63 33 7 16 o 1 o 4 o 2 o 
Meclis hesaplarının tetkikı )) 7 o o o o o o o o o 7 
Milli Müdafaa D 36 24 ı 9 o o o o o ı ı 
Nafıa ll 1 3 12 o ı o o o o o o o 
Sıhlıat ve I çtimai Muavenet )) 8 7 ı o o o o o o o o 
Teşkilatı esasiye l> 3 o o o 2 o o ı o o o 
Ziraat )) 2 2 o o o o o o o o o 

ı Muhtelit ve muvakkat encümenler: 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mü-
rekkep Muhtelit encümen 1 o o ı o o o o o o o 
Adiiye ve İktısat encümenlerinden m üre k-
kep Muhtelit encümen ı ı o o o o o o o o o 
Adiiye ve teşkilatı esasiye encümenlerin-
den mürekkep Muhtelit encüıııen 12 o o 12 o o o o o o o 
Bütçe ve Maliye en cü menlerinden mü-
rekkep Muhtelit encümen 1 o o o o 1 o o o o o 
Belediye kanunu muvakkat encümeni 3 2 1 o o o o o o o o 
Gümrük kanunu muvakkat encümeni 1 1 o o o o o o o o· o 

-------- ---- ---4 
579 4ı 1 27 90 " 5 3 19 1 13 st L 

--cas>e-<eeı~--



C - Riyaset Divan1n1n mesai hulasası 

R C,If 

R eis : Bnl!lı· P.~ir lll el)/( .'( ll K . Af p 1\Jt zun P.~. 2.']4 
R f' is ı·e kili : Bur.m » K-;ot B. 228 

» » : » » Uf'fd » .'2.'28 
» >> : :L' rrı/) ZO n » 1 r aso,, » 228 

idare fimiri : A rtı •i n » J{ (' lll f' l Ali » ,'230 
» » : Ba;ljnzd » B. O. Jfolil » 2.)() 

» » : J[nrdin » !rf (/ ll Jr' nit » 2.10 
X rU ip [1] : A fwm Kr11·a hisar» H IIŞ f' ll l~'şref » 217 

» ( 
1 a 11 o k 7,· oJ t » Xi.l)rt Oe ı'l1er » 217 

» . fl f' nizli » 1 f awta r R ii .~l:ii » 2 17 . 
» . 

) r ll ,_qat » .11'1/i 7J o.r7" n » 217 

1 - XJ - 1932 ta rihind<', :nıkanda isimini hİzasında yuzılı reylL• ı ·l c sr~: ill'n Hiyasct. l)inııır , ikin 
c ı içt ima zarfında un defa toplanmı:;; \ 'C ( 17 ) l\HI'Hl' ittihaz tylemi~tir. Bıı hapta tanzim kı lın an 

·et ,.d a:;;ıığry;ı cll'rcoluıımıı ştur: 

K ara r 
Xo. 

ı 

1ıı ikat ta.rilıi 

19- XI- 1932 I 

Y<' I'İil'ıı karal'lanıı hıılasa8 ı 

. Tay,nı ı· p ePmi~·l'fi ı ınıunıi koııg-rrs iıı r . .-\ zayi kiı ·a mchııı i~tinı k i bnır

l aşt ırıl a n ze\'a t lı ald; ında 
ır Bdiht> lrl t ( T•jııst i tı ıt . l ııttl'llıtlioııal dıı ( 'o ııılll\ ' l '( ' l') nıii<'SS ('.'l'!': İIIl' hiı · aza 

intih;ıhı lıakkıııda -
ll I l•;dil'tH' mehıı~ıı 8a.kir n· Kastanıoıııı rn elıus ıı 1 l asıııı I•\• lıııı i Beyle-

riıı Şl'kl' r iııhi sa ı·ımı <ıit hil' nll'sdPdt•n ıl o l;ı~- ı i fallt•k ı·i ıı e ınüı·acaat 

yolunda gekıı nr.ık uı :'llnhtelit e ıı r iiınene lıa\'al cs i lıa kkımla 

IV :\ zayi kinım<1aıı on i.i<: zatiıı nwj'J Lı ni~ · etleri Jı a kkmcla 

V Kiitüplı ;ıne c ıı e iinwııi azalı ğına .\ı·f\· iıı ııwhmm :\[ (' nı l't r\li lk,vin 
i nt i Jıı-ı ,fHn a tla i ı · 

Yr :'l[t>ınııl'in iııziiJat konıis.\"\ııııııııııı pskisi gibi R l' is ,·ekili :R l'f'd Bey 
ve İdare Aıııir l e i'İ iiL' l ' nının1 kMip tL• n mün•kkep olımısr lıakkmdn 

' n Ri ,vaset i Cü m lı Ll l ' konağ· ı i ııı;a a t konıis~'Oilllll'lHl eskisi gibi Reis ve
kili Rl'fet YC l da.rt' Aıııirleı·i İil' Bolu ııı eb ıı sn Falih Rıfkı Beyler
den müteşek kil o lııı;ısı hakkmd;ı 

Yili. Bü,v i.ik Mill et 2\[eelisi memurlan ta ra fında n ri ayet l'dilm rs i liızıın
gelen ıbazr lnısusat lıaıkkıncla 

[1 1 Dalı ili ?liZaiiJ?/(/11/I' II iıl 21 - n·- 1933 tr fcıdil rrli/ (' 1/. bı-t~illl'i 

Slıyısı 4 f f' ?l 6 yn ('ı kıırıld·ığ ıııdmı ııyui fmrilıt e ynvılnn i?t/ilwı,/ıı 

(!11e rsi1ı) 1:)9 r eylr kafiJılikl e r seçilmişle rdir. 

ıwıdde~i 111 ıu: ibiııc e Di mn k6tiplf'ı ·i 

Ali B r•y ( Hize) 161 l' e Hrımd·i B ey 



Karar 
No. 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

lnikat tarihi 

2- III- 1933 

10- IV -1933 

30- IV- 1933 
3- V - 1933 

15- V -1933 

30- V - 1933 
12- VI- 1933 

I 

II 
I 

I 
T 
T 
II 

T 
I 

Verilen kararların hulasası 

Beynelmilel Parlrument.olar ticaret konferansma gönderilecek iki 
murahhasm harcıra.h, yevmiye ve masarifi zaruriyeleri için lazımge
len meblağ hakkında nıunzaın tahsisat istenilınesine dair 
Azayi kirarndan yedi zatin mezuniyetleri hakkında 
Beyne1milel Parlamentolar konferansma iştirak edecek ınurahhas

larrn harcırah , yevmiye ve masarifi zaruriyeleri için kararlaştın
lan 5 000 liranın 7 000 liraya iblağr hakılanda 
Azayi kirarndan on iki zalin mezuniyetleri hakkında 

. Riyııseti ('ümhm ikametgahmda yapılacak bazı in. aat hakkında 
. Meclis binasma ilave suretilc yapılacak inşaat hak·kında 

1934 senesindeki içtimaınr İstanbuld:ı yapacak olan Beynelmilel Par
lamentolar konferam:r için Yıldız sarayrum merasim dairesinin tah
sisi ve buranm tamir ve tı:•frişi İGin de Traıbzon mebusu Hasan 
Beyin rei liği ııltmda bir komis)·onun bu işle meşgul olımıısı hakkında 

. Azayi kirarndan yedi Y.atin mezuniyetleri hakkında 
. Büyük Millet {eclisi Daire müdürlüğüne 1452 numaralı kanunun 

yedinci maddesinde d erpiş eelilen idari sebeplere ıbinaen elektrik mü
tehassısr Rüştü Beyin 70 lira maaşla ıı. aleten tayinine dair 



C - Encümenierin mesai hütasaları 
" .... 

1 - Daimi encümenler 

ADL!YE ENCUMEN! 

R e is : Manisa ıliebus11 Mnstafa Fevzi B. [1] 
M az b ata rnııhaTriri : K ocaeli » Sa.lahattin » 
Kat ip : 1' .. ozgat » Hrnadi » 

Antalya Mebusu Haydar B. K aTs 111 e b ııs1 1 JJ1 emet N az1:j B. 
Antalya » Nıırnan » Kayseri » Sait Azrni » 
Balıkesir » Vasfi llfemet » Kocael-i » Ragıp » 
Çanakkale » Osnian N1"yazi » Konya » Swn » 
Çorurn » llfiini1' » Konya » Tevfik Fikret » 
Eclir··ne » Ti asan H ay1··i » Manisa » R efik Şevket » 
Ecli?·ne » Şeref » Tokat » Nazım ))' 

E·rzincan » .4bdiilhak » Tra7Jzon » R aif » 
Eskişehir » Yıt.sııf Ziya » 

Encümen , 76 (48 layiıha. 6 te·klif, 21 tezkere. J taıkrir ) işin 47 sini inta~ e t;miş ve mütebruki 29 
iş gelecek iı,:timaa kalnuştıı· . 

Layihalar 

.\lo. Bulasası 

1/34 Radyo kanuırıu 

1/42 Myondan istihsal olunan uyuştunwn maddt> l e ı· 

Muamelesi 

J 2- I- 1933 t arihinde Hükfımet tara
fından geri alınmıştır . 

iuıhisarı hakikmda 31- V- 1933 tari•hi.nde 2253 numaralı 

1/54 

1/65 
1/83 

Kadastro ve tahrir kan1unu Hiyihası 

Sınai mülıkiyet ha~\Jlınıda 

.Ajgaçla.rmda bulaşıık hastalılk olan m.ııhalil erden 

(1] - Vefatı, 1 - X ~ 1933 te tebliğ edilmişti1·. 

kanun olarak kabul edilmişıtir. 

30- IV- 1933 tarihinde Maliye encü-
menine 
Encümendedir. 



No. 

1/161 

1/358 
1/387 

1/389 

1/395 

1/ 400 

1/ 429 

1/ 468 

l / 518 

] /521 

1/524 

1/530 

1/539 
1/548 

1/550 

1/551 
1/ 552 

1/ 553 

-94-
Hulasası 

-----------------------
fidan çıılrarrlmaslimn ml{'nİ hakıknıda 

19 hazira.n 1930 ta,rih ve 1704: ımına_ra lr kan u mm 
8 nci maddesinin ta,shirhine ve molikCu kanuna bir 
ma.dlde tezyili•nc da i·r 

!cra harç tarifesi hakkında 
Ceza. mulıaıl\iomelcri us tulü kaııııııunuıı haı mııddc

lerinin tadili h.a.lclunda 

Ruıkuk usuılü muha:kcıınel•eri kanununun bazı mad-

Muamelesi 

9- V- 1933 tarihinele Zirnrı .t encüme
nine 

14- I- 1933 tariJüncle 2099 numaralı 
kanun olara kıkabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

13- III- 1933 tarihinde Hüklıınt't ta
rafından g·eri alrnmıştrı·. 

delerinin tadili halcianda Encümendedir. 
4 teşrinci .evvel 1926 tar iıhinden en-el mıew·ut olnıı 

va'laflar hahıkmda tathiıkat kanunrtl layihası 23- III -1933 tarihinde Maliye e ııcü
menine 

Hususi hastanıel er bakkm<la 24- V -1933 tarihinde 2219 ııumarnlı 

·kanun olarak kalbul ed ilmi ştir. 

Tüı;kiye Cünıihuriycıtile İtalya Hü!kfımeti arasmda 
a:ktedi1miş olan bitarafhk, uzlaşma ve adli tes\·iyl' 
muahcıdcnamesinin tomdieline dair protokollin tas-

dikı haldurıda 29- V- 1933 tarihinel e 2240 ımnıanılı 
kanun olara.k kı:ı.btıl edilmişmı·. 

ll nisan 1334 tarihli gÜımrüık kanununun 49 ııcn 

maddesine bir fnkra ilavesi hwldmucla 
Asker! ceza kanununa müzeyyel kanun la~·ilıa sı 

A.'9kerl muıh akeme usulrii ka.nunımnn 34 nci.i maLl
desinin değıi.şürilmresin e ve 89 ncu maddesin e bir 
frkra iLavesine dair 

AiSkerlik mi.iıl\ieLl efiyoti lw.nuııumın 39 ııcu macll1l'
sinin değiştirilmesi haManda 

3 haziıran 1930 tariılı ve 1663 nurnuralı kanunu 
roJUaddil 

A.drli sicil hakıkında 

İcra ve iflas kammunun 49 ncu ınadıdcsine bir fııkr'a 

ilavesine dair 

Madeni ufaklı!k para basüması lıal~kınJa 

Malııkemeler t·eşkilatı h al\Jkrnda 
Me,·duatı koruma kanuınu 

lHüruru zamana uğ'raya ıı· şidwt kupon, e~lıum Yl' 

tahvilat bedellerinin Ha.t7incyc ait olm ası hakkında 

Erıcümendedir. 

20- V -1933 tarİlıinde 2183 numaralı 
kanun olarak lmbul eclilnıiş trir. 

13- IV- 1933 tarihinde 2137 numaralı 
kanun olarak kwbul eclilrııiştıir. 

13- IV- 1933 tarihinele 2138 nurnanılı 
kanun ola rak kalbul edilmişti r. 

10- VI -1933 tarihinele 2253 mımanılı 
kanım olara.l~ kaıbul edilmiştir. 

Encümendcdir. 

27- V- 1933 tarihinde 2228 numaralı 
kanun olarak ka,bul edilmişt~r. 
3- VI- 1933 tarihinele 2257 mıınıaralı 

'kanun olarak kalbul edilmiştir. 

Encümendedir. 
30- V -1933 tarihinde 2243 numaralı 
kanun olarıık kabul edilmiştir. 

12- VI - 1933 tar·ihiııde 2308 numaralı 
kanun olarak ka bul ediLmiştir. 



No. 

1/560 
1/561 

1/567 

1/576 

1/ 594 

1j G09 

1/ 620 
1/ 625 

J/ 62n 

1/ 628 

1/ 64:3 

1/ 64!) 

1/ 650 

1/ 662 
1/ 6 1 

1/ 682 

1/ 698 

] / 699 

l / 70R 
1/ 741 

-95-
Hulasası 

----·-----·-----·---------
Temyiz mal:ıkom csinin Aınkaraya. nakli haılclnTıda 

TÜııik ecza kanuınunun baz1 ınıaddeleri nin değişti

rilmesi ha1k!landa 

E·vl enıme ha6ei doğan çoculklar luııklnııd a 

Gayrimenkule t ccavüzün k:a1dı rrLması lı a kkmda 

Ka<;a k~ılığm men ve takibine cluir olan kanuna 
m üzeyyel 

Kaç ııkc_:rlığın men ve takiıbine dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değiştiri l mesine ve hn l<nnuıı a 

biı· frkra ilavesine dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

8 - VI- 1933 tarihinde 2275 nu manılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
26- X- 1933 tarihind e 2330 num.aralr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12- VI -1933 tarihinele 2311 numaralı 
kamııı olarak ka bul ediLmiştir. 

1- V -1933 tarihinde Hükfıınet t:ır:ı

fından geri a lrn ınrştır. 

5- VI- J 933 tarihinde 2271 nunırır· a-

lı kanun olarak lmbnl eclilmi~tir. 
Ceza m.nıhake.ıneleı·i usulü ,kanununa mü zeyyel Encümcncleclir. 
Ceza istinafr ·h a kkında ceza muhakemeleri usulü 
kıınnnuna müzeyyel Eneümendedir. 

Cezıı muhakemel e ı·i uslü kannınınun hazr m ad -
delerinin değiştir·ilmes i ·ha kkmcla Encüm cnclcdir . 
Snlıh hakimlerinin tat.Jbik eelecekleri tahkikat 
usulü hakkmdaki ceza muhakemeleri usulü kanu-
nuna mü-zeyyel Encümencledir. 
Ka çruk çılrğm men Ye taıkiıb i h a.kılwıdaıki .J<ıınnna 

m üzeyyel 

Türk ecza kanıımınun bazı maddelerinin dcğ·işti

rilm esi hakkında. 

'l'üPki.vc Cüınhnriyetil c F elemenk ijunıllı ğ r aı·ıısıncla 

aktedilen uzlaşma, adli tesviye ve :h akem mukavele
namesinin tasdi la hakkında 

Huıkuk muh a.keınelri usulü haik.J...ında 

Temyiz muhake.nwsi te~ki l i\ tın a rapoı,tör ilavesi hak

kında 

Türk ceza kanununun 237 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkınıda 
Türki yede Türk vatandaş] a rma ta h sis eeli len sanat 
ve hizmetler hakkınd a ki kanunun bazı hükümleri
nin değiştirilmesin e dair 

Uyuşturu cu maddeler inhisa.rr hakkında 

Tüı ·kiy e Cümhuriyeti rejimini koruma kanunu 
yuşturucu nıaclcl e l e rin muraka,besi hakkında 

1 -VI- 1933 tal'Lhincle 2278 nurnaralı 
ıkaııun olarak kcı ıhul edilmiştir. 

8 - VI- 1933 ta I'ihinde 2275 nunı arıılı 
kanunla tevhidçn k:ı .bul edilmi ştir. 

27- V -1933 tarihinel e 2232 numara· 
lı kanun olara.k kabul edilmjştir. 
Encümendedir. 

12. VI- 1933 tarihinde 2314 numara
lı kanun olara k kabul ecl ilııı;işt ir. 

Encümendedir. 

31- V -1933 tarihinde 2249 numara. 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

31- V -1933 tari·hinde 2253 numarı:ı. 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümencledir. 
12- VI - 1933 tarihinde 2313 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 748 

-96-
Hulasası 

--------·----·---------
Umıuni mahkemeler ve karar ılıakimleri ve müstan
tiklerle umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz 
ınıakarnlar arasındaki iihtilafın halli hakkmdaki 

Muamelesi 

ka.n.unu ~eğiştiı:en . mun Encümendedir. 
1/ 750 

1/ 759 

1/ 764 

1/ 785 

Gazi Mootafa Kemal Hazretlerinin kanunu medeni-
nin 452 nci maddesi . dairesindeıki ta.sarruflarrrun 
malhfuz ılıisseler !hakkındaki hükümlerden müstesna 
olduğuna dair 

G~ık memmılarından vazifei memuresini sui 
jstimrul edenlerle vazife. veya mesleklerinde k'(lndi
•lerinden istifade edilemeyenler hakkınıda yapıla

cak muameleye dair olan kanuna müzeyyel 
İcra ve i:filas .kanUJ1unun 6 ncı maddesi n{! e yazıli 

hususlara , mün.hasır olmaık üzere husus.i bir kefalet 
sandığı tesisine dair 
Af kaunu lwyiıhası 

Teklifler 

2/7 Yozgat ( Harm.di B. ) - Ceza usulü muftıaıkemele.ri 

kanunumm 315 ve 316 ncı mg.ddelerinrn ta{lili lıaik -

12 -VI- 1933 tarihinde 2307 nuımara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Enciimendedir. 

Encümendedir. 
26- X - 1933 tarihinde 2330 numara
lı kanun olarak kabul edilınıiştir. 

.kAı..da Encümendedir. 
2/17 Yozgat ( llaımdi B. ) - Ceza kanununun 441 ve 443 

ncü maddel'erine baızı fıkralar ilavesine dair Encümendedir. 

2/29 Tekirdağ ( C.elal Nuri B. ) - Grda.i mı:!>vat sahııı 

lar:m piyfJ!Ilgo tertip edemem el eri ve iık nı m iye \ ' l'-

:rememeleri haJkkında Encümendedir. 
2/74 Giresun ( H:aol{ikı Tar:ı:k B.) - Avwkatlrık.kmununun 

b.azı .:rnadd~l~ini .deği-ştiren kanurının 6 ncı ma.d-
desine bir. f;h."Ta ilaveşj n e dair Encümendedir. 

2/75 Giresun ( Hwkıkı. 'Iaı-;ı.k B. ) - lVIatıbuaıt kanununun 
mltwa1\ıka.ıt (B) maddesinin değiştiri Lmesi haılclwıda 8- VI -1933 tarihinde 2281 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/82 !zmir ( 1\iabımut Esat B. ) - MatJbuat c ürüıml C' riıı 

den mıaılıkfıımı olanlarla bu ka:bll ciirümloer{len dola
yı haklarmda takiıbat- yap~lımalma olanların affinc 
dair 26 - X - 1933 tarihinde 2330 nuırııara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

~ezkereler 

3/14 M~lli Hükumet bütç.elerine müteallik borçlarm kıı 

yiıtlerinıe ve :müd!deti mıuayyenesi zarfmda müra
.caat etııney-enler~n a.1acaklarrnın sulkutuna dair ka-



No. 

3/19 

3/24 

Hulasası 

nun tefsiı·i hlillmıda Başveıka,let tezkeresi 

Adam öldürdüğünden 18 sene hapse mahkum edi
len Üı'dulu Memetoğlu A!bdll!rrthmamn hastalığ·nıa 

binaen geri kalan cezasrmn affi hakıkında Başve
kil.let teZikeresi 

İzalei şüyıu davalarından ne suretle harç alınaca
ğının tayin ve tefsiri hakkında BaşvEikal,et tel'!kre ı·csi · 

Muamelesi 

22 - XII - 1933 tariJıinde 2076 numara
lı kanun olarak kabul edilmıiştir. 

12- X- 1933 tarihinde Hükumet. ta~ 
rafmdıin geri alınmıştır. 

10 - VI - 1933 tarihinde 2296 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/76 Haııbi umurn1 enelerinde ihracat Ye mcni ilıtiıkar 

heyetleı-inde bıulunan sabrk Ticarc>t uazırı AJ11met 
Nesiımi ve Mustafa _ş e.ref Beylerlc arkadaşlan haJ;:
kmda kati bir karar ittihazımı J ai ı· Baı;;vcıkalt' t tf' z
keresi Encümendedir. 

3/88 

3/ 110 

3/139 

3/184 

·3/226 

3/231 

3/241 

3/258 

3/277 

'fieareıt kaııuınınun 370 nci ınaJdesiniıı 1 ve 2 nci 
fıkralarmlll tefsiri hakkında Başveldlet tezkeı·esi 

Memurin muhakemat kanununuıı 4 ncü maddesi -. 
Eneümended-ir. 

nin tefsirine dair BaşvekaJ.et t el'!keresi 27- V- 1933 tarihinde 184 numara
!ı tefsir ,olarak .kabul edilmiştir . 

1 - XII - 1928 tarih ve 457 nurmaralı kararm. 
tefsiri hak!kı:nda. Başve:lralet te7Jkeresi Encümendedir. 
Umumi istihlruk vergisi kanunile mıüzeyyel 924 mı-
maı;alı kanunun meri bulunrduık:ları zamanlarda 
hadis olan muameleler için tahaklh.'Utk e1ıtiri1en vergi 
ve cezalarm istifasr şahlinin tefsiren tayini hak
kında Başveldlet tezJkıeresi 

Ilgazm Karacaören nahiyesinin KöprüLü köyünden· 
Alioğlu Hatıp Hasan efendinin ölüım cezasına çar
pıLması hakkında Başvekalet te~keresi 

Sivereğin Camii kebir mahallesinden Kir-kr0roğlu 

Karebet naı:ru diğeri mühtedi Mlustafanrn ölüm ee
zasma çarpılması hakkında BaşvekaJet· tezkeresi 

Van vilayeti Muradiye kazasmrn kanıikevan kö
yünden muhtar Abo namı diğeri Abdulla1hoğlu 

Alımedin ölüm cezasına çarpılması hakkında Ba.ş-

Encüınendediı·. 

4- V- 1933 tariılıinde 755 numara:
lr kar-ar olarak kabul edilmiştir. 

24- XII- 1932 tarihinde 740 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi 22 - XII - 1932 tarihinde 739 numara
; ı karar olarak kabul edilmiştir. 

İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı .Konya is
tiklal mahkemesi kararile ailesi ile birlikte milli 
hudut dışına çıkarılan Süat Remzi Efendinin Türk 
vatandaşlrğma kabulünün muvafrk olup olmaya
cağma dair bir karar ittihazı: hakkmda Başvekalet 
tezkeresi Encümendedir. 
As'ker ıkaçağr Çanak Alinin ölüm cezasma çaı·-



No. 

3/282 

3/288 

3/291 

3/303 

3/321 

3/333 

3/338 

3/361 

~8-

1Iulasası 

pılıması harlclunrla Başveka1et tcl'lkcresi 

Piriştineli Ömeroğlu Recep ve İibrahimoğlu Aw
navuıt İsınailin ölüını cezasına ça rprimaları hak
kında Başvekll.let tezıkeresi 

Küıtahyamn Cebrail köyünden M:cmıetoğlu Halin i u 

ölüıııı cezasına çarpıLması h aıkıkmda Başveildi1et tez-

Muwmeiesi 

20- V- 1933 tar~hinde 761 numara
lı karar olarak kabul edilmiı;ıtir. 

20- V· 1933 tarihinde 759 mun:ua
lr karar olamk kabul edilmiştiı· . 

keresi 20- V -1933 tar.iıhinde 760 numara
lı karar olaraık kabul edilmiştir . 

Türk t ebeasile İran tebeasmnı evleıımeleri hak· 
landaki memnuiyetiıı muhafazasına dair olan 24 
eylul 1290 tarihli nizamnameyi muaddil kanunun 
2 nci ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Baş· 
veka1et tezkeresi Encümendedir. 
Malullerle şehit yctiınlerine verilen terfih zammı 
ile beyiye ikramiyelerine lıaciz konulnp komılıma .v ıı · 

cağmrn tefsiri halcluııda Başvekalct te?Jkcresi 

Sıvasrn Velittin köyünden ]}minoğlu İsmail in ö
lüm cezasına çarpılması hakıkında Başv;ekalet tez
karesi 

Tasfiyeye tabi tutuJ.anla11a avuıkatlı!k m:ııhsatnaın si 
verilip vellilrrneyeceğinin tefsiri hakkında Başv<Jk~

let tezke11esi 

M:ikd8!toğlu Öınerin ölüm cezasına çarpılrrnası hak-

27- V -1933 tarihinde 2228 numar·a
lr kanunla tevıhiden kabul edilmiştiT. 

5- VI- 1933 tarihinde 771 numara
lı karar olarilik ka.bul edilmiştir. 

12- VI -1933 tarihinde 776 numara
lı karaT olaraık kabul edilmiştir. 

kında Başveka1et t eU.:ercsi Enciimendedir. 
!cra ve iflas kammunnn 13 ncü mad~inin son 
fıikrasmın tefsiri halclrnıda Başvekalet tezkeresi Enciimendedir. 

Takriı'ler 

4/50 İdaııe Heyeti - Devlet meınurıları maıışlarırun tevhit 
ve teadülii haıkkındaki kanunun 18 nci maddesiınirt 
son fıkrasının tefsiırine dair 30 -V- 1933 taı-.ihinde 186 numara

lı tefsir ola.rak kabul edilmiştir. 



- gg_ 
ARZUHAL ENCÜMEN! 

lle/s :Rize 
Jf azuatcı Jl/1( lırtr ri ri 
I\.a tip 

: l.ı.;taııbul 
: JI 11 .ifl a 

Awasya J/ P7)/(s1( Nn.fiz B. 
B il ('C ik )) Ha,1;rf'ftin » 
Bıwsa » J/ 11 .'da fa. F e lun i » 
Oazi AntPp » Reşit » 
Oa.zi Ant ep » S ahin » 
1-fakari » lbmh im » 
lspcırtcı » lbmhim » 
Kastani o ı m » T-l rrsrm F elu11 i » 
Kayser1· » Ahm et Teııfil/ » 

Jlf {'b /UW At·ıf 

» Zi71aettin 
» Nuri 

Kocaeli JlJ ebwsıt 
Jia,J·a ş » 
Jfardiu » 
R ·ize » 
Sıvas » 
'P·rab.zon » 
Va.n » 
r ozqnt » 

B 
» 
» 

J( e m al Ptt in 
A brliil /,·adir 
A lırl üı·rezzo.k 
Akif 
Ziyaettin 
8 üleyman Swrı 
1l!iinip 
Ahmft Cevdet 

teşrinisilni 1932 tarihinde encüınende bulunan ·arzuhall er 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

776 
2062 ı t eşrinisani 19 32 tarihinden ı teşrinisani ı 93 3 tarihine . kadar gelen arzuhaller 

2838 
888 

1950 

Vekaletlere gönderilen arzuhaller 

20 Encünıenlere gönderilen arzuhaller 

1930 
1058 Karara raptedilen arzuhaller 

0872 
3 3 Hıfzedilen arzuhaller 

839 
8 Evrak kalemine iade edilen arzuhaller 

83 1 
ı idare amirliğine gönderilen arzuhal ---

830 
579 Vekaletlerden gelen arzuhallar 

ı 409 Encünıeııde kalan arzuhaller 
Encüınene havale edi len 6 takririn 4 ünü intaç etnıiş ve daha tetkik edilecek 2 takrir 

kalmıştır. 

(Takrirler 

No. Hulasası 

- ·------·------------
4/33 Giresun ( HaJcln Tarrk B. ) - 60 ist ida üzerine Ar

zuhal encüımeninee ittihaz olunan 388 numaralı ka
rarın Umınmi heye1te müzakeresin e dai-ı· 

4/47 Bursa ( Rüştü B. ) - Ar:?mhal cncümeninin 
4- III -1933 tarih ve 252 numaralı kararlarının 

Muamelesi 

Bu husustak i mazba ta 15 - XII - ] 932 
tarihinde kabul edilmiştir . 



_ ıoo_ 
No. Hulasası 

--------------------------------------
Umuımi Heyetıte müza:'kıeresine dair 

4/49 Teki11dağ ( CemiJ. B. ) - Alıwuıh·al eııeiiımen iniıı 14 ve 
15 nurmaralı ha:lltalılk mulkarrerat eotv.elindeki jan
danına zabiıt lerine ai•t olaın ıkararla.rmm Umııml H c
yette müzaıkereleı·ine dair 

4/53 Çankırı ( Albdül!halik B. ) - Aı·zuıhal encüımenin iı ı 

21 - V - 1933 •tarihli h.aftahık urrdkancra.t CE·tw·
Jindeki 739 nuıınruralı ıkararnun Umuınl Heyette 
müzaJ{eresine dair 

4/55 Çankm ( Abd'ülhalik B. ) - Arzuhal encüım cnıiniıı 

13 - V - 1933 tarihli ha:fitalDk müıkarrerat cetveli
nin 15 sıra :numarasındaki ika;rarınm UrrrrUJmi Hc-

Muamelesi 

28 - V- 1933 tarihinde 762 numara
lı kar ar olara.k kabul edilmiştir. 

31 -V - 1933 tarihinde 765 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

12- VI -1933 tar.iıhinde 777 nuımara
lr karar olarak k ruhtu edilmiştir. 

yetıte m,üzaker.esine dair Encümendedir. 
4/61 Diyarbekir ( Zoekai B. ) - 1Vliüıtekait 1binıbaşı Ali 

Şevlk:et Beyıin maluliyeti ıhakkmda A!rzıuıhal en cü
menince verilen ıkaraırm murın1 Heyette muzakere-
sine dair Encümendedir. 

BUTÇE ENCUMENİ 

R e is : Gümiişa,ne M ebıtsu H asan F ehm·i B. 
R eis vekili :Konya » Kazım Hüsnü » 
M azba.ta, mnhan·iı·i Konya » K emal Zaim » [1] 
Kat·ip : Tokat » Süre~qya T evj1:k » 

Afyon K. Mebus1ı Ali B. Isparta M ebıısıı M iikerrem 
Aksaray » Ahmet Süreyya » K wyseri » Ahmet H ilrn i 
Ankara » } y ahua, Ga.lı)ı » K ırklareli » Memet Nahit 
B1.wsa » D·;-. Galip » K·ı rklareli » Şevket 
Çorıım » D'r. Mustafa » Manisa » T urgut 
Edirne » Faik » N1:,qde » Faik 
El aziz » H asan T.ahsin » Sinop » R ecep Zühtii 
E1·zuru m » Asım » S1.vas » Rasün 
Erzııru.m. » .·lziz » Sıvas » R emzi 
Gi1·es·un » Kazun >~ Yozgat » 8 iileyrnan Sırrı 
! stanbul ~ Sadettin R·ıza » 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Encüın en , 376 (289 layi.ha, 23 t eklif, 55 tezkere, 7 ta:krir, 2 muhtelif evraık ) işten 333 ünü intaç 
etm iş ve ıda/ha t etki;l;: edilecek 43 i •ş kalmıştır. 

[1] - 4 - III - 1933 te istifa etrııiş, ye1·ine Bıırsa 1nebıısıı D1·. Galip B . geçmiştir. 



- ı Ot-

No. Hulasası 
----·----·----·---------

Layihalar 

1/30 Ta:hıdidi sin kanununwı 2 nci roadldesine .müzeyyel 

Muaımelesi 

5 - VI - 1933 tarihinde 2272 nUıJllara

lı k~un olaraj{ k~P.ul edjlmriştir .. 
l/69 T!lihlisiye umum ,müdürlüğü ırrıiüstahdıeıınin1n e veri-

1/73 
1/74 
1/75 
1/96 

1/152 

1/156 

1/158 

1/166 

1/173 

1/176 

1/191 

1/206 

1/ 236 

1/243 

1/267• 

1/296 

1/309 

lecek tayin ve elbise bedelleri haıkıkrnda Encüm._endedir .. 
1337 senesi Haziırıe hesabı kaıti-si 

1338 » » » » 
1339 » » » » 
Seyri efain idare.<ı i memurlarr ücretlerinin t cdıit 

ve tea dülü halkıkında 

4 haziran 1929 tarih ve 1490 nUJmaralr ikanun ıhüJ~

mıünün te,mdidi haılclınıda 

Türıkiyede 1ü:mnet eden ccnebilıel'le aile l e ı ·i ıı e anıı 

ha~as maaşlarm iadeten t aıhsis i haldemda 
Dahiliye vekftleti ımeılkez teşkilatı ye vazifeleri il:ıak
kındaki kanuna müzeyyel 

6 ımayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı ıkanunla ih
racına mezuniyet veril eırı ıbononun 314 164 liraya 
iıblağı haikkmda 

Kaza'llç vergıisi haJkJul]da 

Tütüın inhisarr U. M. 1932, 1933 seneleri !bütçesin
den !'>00 000 1 iranın :Milli ~Iüdafaa V. deniz büt<:e
sine naıkli haıkıkında 

Evıkaf urrnıuım müdürlüğü 1926 senesi büıtçe ıkanu

nnnun13 nc-ü ımadldesinin 1:adili hakikmda 
ASkıeri ve ımüılkıi ıtekaüt 'kamunuırıun 18 nci madde
sinin tadili haılclunda 
Türikiye Cümlhuriyetile Yunanistan llülklımeti anı
sında ımıünalkİt ikaınet, ticaret ve seyriscfain- ımu~ 

kaveletnamesine meı~buıt (A ve B) listderindeki 
hataların tashiıh.i. halilltında 

Da hi liye memurlarrının ta.hdidi sinleri haık!kında 

18 hruziran 1927 tarili ve 1089 ı1Uımarah ıkanunun 

tadili haıklk:ı:nda 

:M:uvazenei urouroiye daihilindeki J evairin kıı·ta

siye ihıtiyacatmrn sureti tedar~kiJıe dair ~aııuna 

Ençü~eıJde9J.ı:. 

EpQ~~l!,en!l~dü:._ 
Encümendedir. 

19- XI- 1932 t aı;:ih inde 731 n nmara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

19- XI -193~ . tariJıiııdo 729 numara
lı. kar.ar ol,arak ka!ml ed}Jmiştiı;. 

Eııcümeude<iiı· .. 

8- VI - 1933 tarihiupc H;ükı1mcte ia
d~.-e4H.miştil' .. 

1- IV- 1933 taı;ihiJ1dE} Hükı1m t. ta. 
rafınqJtn g~ri ahıpnı.~.rr. 

30- III - 193q. tar.iıhjl}.fie , Maliye encü
menine 

19 .- Xl- 193~t t.ariiqinde 732 numga~ 
lr karar ol.arak kabu,l edilmiştir. 

Erıcümendedir 

16- X- 1933 tarihinde ruznameye 
8 - V - 1933. tari-hinde 2169 numara; 
h k~ntm olarak k~buJ erlll~~ştir. 

13- IV- 1Ş33 tarihindl1 2~11 n~ara
lı kanun olaı:ak ka;bul. ed~hniştir. 

ımıüzeyyel El}.c~e4~:-
Mua.mele vergisi kaınunUiiYUu 5 nci maddesjn e ıb_ir 



No. 

ı;316 

1/326 

1/32 

ıj336 

1/337 

1/344 

1/35ı 

1/383 

ı/393 

1/397 

1/398 

ı/402 

1/403 

1/406 

1/407 

1/408 

io2 __ 
llulasasr 

fıkra ilavesine dair 

Tali ziraaıt mektepleri mualli,mıl e r·i hakkındıa 

Ankarada inşa edilccok vekalct Ye deva ir binala
rile memurin apartrmanlarr Jıa.Hundaıki kanumın 

ı nci maddesinin tadiline dair 
ASkeri ve mülk{ iieıkaüt kanununun 53 ncü madde
sinin ı nci fııkrasımn tadiline dair 

Km·a, d eniz ve ha\~a kuvyetlcrindc müstahdem bu
luruan onba.~ı ve cfradm maaşları hakıkında 

Hayvan küçük sııhhiye memurıla n na verilccek yem
bedeli haklkıırıda 
Müzayede, miina:kasa ve ihaH1t kanununa müzeyyel 
kanun 
E'VIkaf ı:rmurn müdürlüğünce istihdıaım edilecek avu
katlar ıhakıkmdaki kanunun ı nci maddesinin taeli 
Üne dair 
!stanbul Dariilfiimmunun ı931 senesi bütçesinde 
10 968 liralıık miina:kale yapılınası hakkında 

Dev1et meımırrları maaşatınnı tevhit ve tcadiilii 
lıakıkındaJki kanuna rneı;but cetvelde hazr tadilfıt

yapılımıasma dair 

E·vkaf U. M. 1926 senesi bütçe ka nununun 4 ve 
5 nci maddelerin~n tadiline dıa ir 
Evkaf U. M. abidalıtan olan bazı asarın tıaJmiı·i için 
40 · 000 llr-alıık tahsisat verümesine dair 

Maarif teşkilatma dair ıkanunun ll nci madidesi 
hüıkımiiniin 2 sene tecil eden 1707 numaralı ~w:n n- · 
nun 2 sene temdidi haldemıda 

Na1ıiye müdürlerine verilen hayvan yem bedelle-

• - ' J 
M:uamelesı 

ıo- VI- 1933 tarillinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 
10- VI- 1933 tarilıinde 2293 mımara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Enciimendedir. 

26- VI- 1932 tariılıinde 2071 ııuımar·a

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27- III- 1933 tarihinde Hiikfımet ta
rafından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

12 -X - 1933 t.aı·ihinde rnznameyc 

Enciimendedir. 

19 -XI- 1932 tariJ1inde 730 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir . 

8- VI- 1933 tarihinde Hükumcte ia
de edilmiştir. 

Encümendedir. 

8- VI- 1933 tarihinde Hükümete ıa

de edilmiştir. 

'!' ll --VI---1933 tarihinde 2297 mınıara
:. h kanun olarak kabul edilmiştir. 

rinin ilgası hakıkında ' 7- -I- 1933 tarihinde 2086 numaralı 

Yeniden taım ıteşel\lkiililü 50 nahiyc ıteşıkili hak
kındaki ıkanunun tetbikmmı 2 sene ıt.ch irin'e dair 

Gümrüık tarifesi ıkantınuna mer,but tarifedc göste
rilen giiımrük resimlerinin taclili lmkikmda 

İhrtiyat zaMtleri ve ihtiyat askeri ~nemurları ka
nununun 3 ncü maddesinin .tadiline dair kanun 
Hi.yihasile alfukadar diğer .kıanunlarda yapılacak 

'kanun olarak lmbul edilmiştir. 

1- XII- 1932 tarihinde 2072 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

13- IV- 1933 tal'ihi'nde 2255 nunu-ıra

lı kanun olaral{ kabul edilmiştir. 



No. 

1/418 

1/422 

1/424 

1/425 

l/430 

1/432 

1/434 

1/435 

1/436 

1/437 

1/438 

1/439 

1/440 

103-
Hulasası 

Have ve tadil1eri lıakıkmda iki hta K. L. ( Liiyi
harun ikisi Hükumet tarafından geri a l nımıştır ) 

1 haziran 1920 tarih ve 1471 numar-alı kaııuna 

m üzeyyel 

Amıkara otomatik teldon •Jmıııınunuıı 7 ncı mıı tl ıl e

sine bir f~kra ilavesine dair 

Hıizıssıhha mıüessesesi ve müştemilatr 

mezuniyet verilen tah i ata 250 000 
halkilmıda 

i c: iıı ' adına 
ı ira i Iii ,·esi 

Kara gedikli ki.içüık :Ila bit ve ihzar! mekte pl r ı·i 

<taleb esinin aSkeri liseler talebesi gibi ia şes i lı ak-

M: namelesi 

29- Y- ı933 tarihinde 223 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ış --V- ı933 tarihinde 2139 mınıanı

h kanun olarale kabul edilmiştir. 

ı3- IV- ı933 tarihinde 2142 ııumam
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29- XII -1932 tarihinele 2081 numa
ralıkamın olarak kabul edilmiştir. 

kmda 25 -III- 1933 tarihinde 2112 numara-
~----- .. 

İstanbulela ve vilayetlerele belediye dairel<eri na
mrna istimlaık olunacak mahalkrin istimlak sureti 
haıkıkrndaki kanunun bazı maddeletriuin değişti

rilımesine dair 

Tiflis başk>Onsolosluğu binasının Bat um kon ·olos-

lı kanun olarale kabul edilmiştir. 

Encüınendecliı-. 

luğu binasi1e değiştirilmesi hakıkında · 8- V - 1933 tarihinde 2ı 70 mmı ara-

Evliraf U. M. 1932 senesi bütçesine 3ı 500 linıl1k 

munzam tabsisat verilmesine -dair 

Evka:f U. M. 1932 senesi bütçcı:;ine 20 000 liralık 

munızam talısisat konutınasma dair 

Güımrüık ve inhisarlar V. 1932 senesi bütçesinin 
246 ncı faslı 1 nci maddesi unvaıumn deği~tiJ·il

nıesi halclnnda 

Asker! memurlar kanuııımıu mruaddil kanun a ıııü

zeyyel 

1932 senesi muvazenei ummniye kannnuna ıncr

but (N) cetvelinin ı nci k1smma 20 muall liml ik 
d81ha lkonuilıması haklanda 

Seyrj,sefain idaresince 1932 senesi zarfmda ~ap ı 

lacak istikrazaMaliye vekalctinin kefaletin e dair 

Seyrise:fain idaresi 1932 senesi bütçesi nde 12 000 

lı kanun olarale kabul edilmiştir. 

24- XII- 1932 tarihinde 2078 nuıma" 
rah kanunla tevhiden kabul edilmiş" 

tir. 

24 - XII- ı932 tarihind e 207 numa
ralı kanunla tevhidcn ka bul edilmiş

tir. 

2 - I - 1933 tarihinde 2084 nuımara 1r 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22- V- 1933 tarihinde 2204 numara
lı kanun olarale kabul edilıiı.iştir. 

14- I- 1933 tarihinde 2105 ııumaı·ıı

h kanun olaral~ kabul edilmiştir. 

12 -1- :i933 tarihinde 2093 nnınaı-a
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/442 

1/443 

1/444-

1/446 

1/447 

1/451 

1/452 

1/453 

1/454 

1/456 

1/45,7 

1/458 

1/459 

1/463 

1/464 
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Bulasası 

-----·------------------------------------
liralık miinakele yapılması ıhaıklkında 

Gümrü!k ve iıı:fuisarlar ve Milli Miüdafaa veh"alctlc
ri 1932 senesi bütçe1erinde 26 000 li<ralılk ımünaikalc 

yapılması halkıkmda 

Anikara şehri İımar müdürlüğünül). 1932,;senesi. ıbüt
çe kanununun 3 neü ımaQ!desinin değiştirilmesi 

Muamelesi 

22·- XII- 1932 tarihinde 2077 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - I- 1933 tarihinde 2084 numara
lı kanunla teV'hiden kabul edilmiştir. 

haikikm.da 29 - XII -1932 tarihinde 2079 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ankara şehri İmar .müdürlüğünün 1932-ı>enesi büt-
çesinile 2 400 liralrk .münakale yapıJımrasi111a dair 29- XII -1932 tarihinJe 2079 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Demiryolları inşaaıtı için verilen puliçdc~·e ait cv

ralkı: müsıbitenin Divanr ımıuıhaısebat.ı;ıa vadenin Jıu-

lulıünden evvel tetkiıkı h~kmda Encümendedie. 
Harita U. M. 1932 senesi bütçesinde 9 932 liı·ahk 

ınünakale yapdınasına dair 2 ~ I --1933 tarihinde 20 4 numara
lı .:kamınla tevhiıden kabul edilmiştir. 

Mffillleket dalıilinde uçaklarla llllkl~d.ile~ek pol'\t.a 
maddelerinden almacak ha'Vale ücretle·rine dair 

Mevcut su işleri taahlıüdatnun bitiri1ınesi için 
bono çıkarılmasına jzin verilımesine daiı· 

Milli Müdafaa vekaleti 1932 senesi deniz bütçe-, 
sinde 37 800 liralıık mÜnf).kale yapılınasına dair 

N afıa ve kaleti 1932 senesi biiıt çesllide 21~ OOQ lıira-

11-- VI --1933 tarihindt' 229 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29-- XII- 1932 tıarhlıinde 2082 numa
ralı _kanun olara:k kabul edilmiştiır. 

2 --I- 1933 tarihinde 2084 numara
lı kanunla tevıhiden kabul edilmiştir. 

lrk müna,.kale yapılmasma dair 2 ~:I- 1933 tarihinde 20 4 numara
lı kanunla tev!hiden kabul edilmiştir. 

Tapu harçlarına dair olan 1kanunun bazr m ~~dde-

lerinin değiştıirilmesine dair 29- V- 1933 tarihinde 2241 numara
lı kanwı olarak kabul edilmiştir. 

Tapu ve kaÇlastro U. M. 1932 senesi bütçesinde 
3 150 liralık ıınüna~ale yap~lrrnasma dair 2 --I -1933 tarihinde 2084 numara

lı .kanunla tevıhiden kabul edilmiştir. 

Türk parası kıymetini koruma kanununa müzey-
y~l 14- I- 1933 tarihinde 2100 numara

lı kan~. olarak kabul edilmiştir. 

Van gölü işletone İndaresinin 1932 _şe~esıL. bütçe-
sinde 10 000 liralık mürrakale yapılmrusnın dair 5 - I - 1933 tarihinde 2085 nuıınara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Muhtelif devaıirin 1932 senesi büt~e.lerj,nP,~ mürın-
kale yapılmasma d !!iı· 2 --I- 1933 tarihinde 2084 ııumaı·a

lı kanunla tevıhiden ka bul edilmiştir. 
Yüksek mühendis mektebi 1932 .senesi bütçesinde . 



No. 

1/465 

1/466 

1/474 

1/475 

1/476 

1/477 

1/ 478 

1/479 

1/480 

1/ 481 

1/482 

1/483 

1/485 
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Bulasası 

------------------------~----------------
900 lirairk . münaka.le- yap~'Lniasına dair 

Ri yaseti Ciimhur Filamıoniık Ohkestra ··heyeti' şef 
a:nuaviııliğinde bulunan ecn~bi -mütehassısı •·Ücre-

Muamelesi 

29 ~'XII- 1933 tarihinde 2080 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tiııin arttırılması haıkkında 1- V- 1933 tarihinde 2163 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ölçüler ıkanununun 28 nci maddesinin değiştiril-
mesi hakkında 31- XII- 1932 tarihinde 2083 numa

ralı kanun olarak kabul .edilmiştir. 
Sovyet Rusyada bulunan ve elçilik, -·k<msolosluk 
memurlarından temsil tahsisatı alanların maaşla 

rma. yapılacaik zama.ime ve Hariciye vekale.ti il e 
Düyunu unmmiye 1932 senesi büıtçelıerindıe 30 ' 000 
liralık münaıkaıle yapıirmasına dair 7-- I- 19'33 tarihiııde · 2087 numara

Ir kanun olaraq, krubnl edilmiştir. 
Aldiliye, İktısat, Nafra ve Ziraaıt vakale1'leri ile'tem-
yiz mahkemesiı ve hapisanE binaları İnşatı h3!ldunda. 14- I- 1933 tarihinde 2107 numar-a

lı kanun olarak lutbul edilmiştir. 

1240 numaralı kaınuna göre yaprlımış olaılll binalara 
ait dahili tesisat ile il:ıu binaların fenıli tesisatı -için 
gelecek seneye süren mıuıkavel e ail\Jtine saHl.hiyet ve-

riLmesi hakkında 14 - I - 1933 tarihinde 2096 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet dem~ryolları ve llıma.nıları inşaat ve işletırnt> 

işlerinin ayrıla:nasıınrlan doğan me,<ıa i 1 i n d iir,r lt i 1-
m si ha kilunda 

Hariciye vEikaleti 1932 senesi bütçesinde 5 000 li
ralırk münakale yapılmasma dıair 

Kon~ra ovası sulama. i daıresinin 1932·- senE>sİ ·· bii h; e 
kanunU!DIUn 6 ncı ·maddesinin dıeğiştiı,ilımesi ve-mez-

Encümendedir. 

12 - I - 1933 tarihinde 2090 numara
h kanun olarak kıı.b11l edilmiştir. 

iKUr ıkanuna bazı ımaıdideler ' ilavesine daİJı· 9 - I - 1933 tarihinde 2088 ve 14 - I -
1933 tarihinde 2104 numaralı kanun 
olırrak kabul edilmiştir. 

Maarjf vekaleti 19'32 ·senesi büıtçesindıe 105 035 li
ralılk müıı~ale yapılmasına dair 

Milli Hüıkumet ibiit{jeleriııe ait. hi21metler için yapll-

12- I- 1933 tarihinde 2090 numara
lı kanunla tevhklen kabul edilmişti r. 

'IIliŞ olan 1ediy3Jtm t•a,<>fiye ve mahsubu Jraıldmıda 14- I- 1933 tarillinde 2102 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

Yüllc;-e!k: m1iilh end'İs mektebi 1932 sem-esi ıbi.iıtçesin e 

18 000 liralık nmnzam tahsisat konulımasma dair 1- III - 1933 taTiliinde Hükumet ta
rafından geri almrruştır. 

Dahiliye vıekaleti 1932 senesi ıbüıtç.esinde 15 •000 
liralık mıünaıkale yapilıma-sma dair 12- I- 1933 tarihinde 2090 numara

lı kanunla tevhiıden kabul edilmiştir. 
Başvekalet 1932 senesi bütçesinde 216 lirabk 'mü-



No. 

,1/ 486 

1/ 487 

1/488 

1/ 489 

1/ 490 

_11492 

1/ 493 

J/ 494 

1/ 495 

] / 496 

1/ 498 

1/ 499 

V 500 

1/ 501 
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Hul ascı sı 

----- ----·- - - - - ---------
nakale yapılmasma dair 

Huduıt ve sahiller ~h.hat U. M. 1932 senesi bütçe: · 
sine 1 000 lira.lrık munzam tahsi ·at kon\ıhiıasrn iı · 
dair 

Muaımele vergisi l\ıanununun 9 ncu maddesine bi r 
fıikra tezyiline ve 10 neu nıa dides iııin son fııkrasnıın 

değiştirilmesine dair 
Türtün inhisarı U. M. 1932 senesi bütçesinde 3!) 000 
liralık :rruün akale yapılmasma dair 

H ari eiye ve kaleti 1932 senesi büt~ es i ncl L• 4 300 
lir-.a lık mün aa~a le yapılmasın a dair 

Devlet demiryolları y,e !Jiman!.arr işletrme U. M. 
1932 senesi bütçesinde 25. 000 li:ralnk mi:inal\a] (' ) ·ı ı 

pılımasına dair 

Tuz inhisarr idaresinin 1932 senesi bütçesinde 

Muamelesi 

1 - III - 1933 tarihinde H i.ikı1m ot ta
rafmdan geri almmıştır. 

12- I- 1933 t arihinde 2091 numara
Jr kamın olarak kabul edilmiştir. 

E ııci.i.mendedir. 

12- I- 1933 tarihind e 2092 numara 
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 -III- 1933 tarihinde 2111 numara
Ir kanmı olarak kabul edilmiştir. 

14- I---1933 tarihinde 2109 num ara
Ir kanun olarak kabul edHıniştir. 

15 000 lirahk münakale yapDlını asr h akıkında 30- III- 1933 tarihinde 2128 numara
Ir kanun olarak kabul edilmişt ir. 

lVIilll J!Iıi.idafaa vekl1e tıi 1-\ı~k c.;d l<l h. 1!. ll l. J 9:32 
senesi biiıtçesiınde 45 000 liralnk münakale yapıl 

ması ha:klanda 

lVIilll Miidafaa velcil eti 1932 senesi ka r·a hi.it c~\<;i !lllv 

7 500 lira lık m;i.i.rua,kale ya pr Lnı ası h akıkmda 

Jandarın1ıa U. K. 1932 seıwsi büt<: cs iıı ck 6 000 
liralık münaıka l e yapılması h a l~kmııda 

Düyu nu Ummıniye 1932 senes i hüü;c!'>in c l 0::50 000 
liı~alıık fevkalade t alüsisa:t konulması Jı,aıkılunda 

lVf.eıktep kitapları: için aç:ılacak hesabı eari hak-

16- III- 1933 tarihinde 2111 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - III- 1933 tarihinde 2111 numara
h kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

16 -III - J 933 rtarihinde 2111 numara
Ir kanunla tevlıiden 'ka bul edilmiştir· . 

lG - IH- 1933 t ariihiude 2110 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir . 

kında I -IV- 1933 t arihinde 2133 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tüııki ye havayolları i da ı.·esi lı a kılunda 

Düyunu umumiye 1932 senesi büt~esine 906 461 
liı~a lrk f evkalade tahsi.sat konuLması haklanda 

Hükthnetçe verilmiş olan imtiyazıara ıni.itcalli k 

mukavelelerde yazılı vergi ve resim ınu>af i yctleriniıı 

20- V- 1933 t arihinde 2186 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

15- IV- 1933 t arihinde 2146 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

meriyeti haldaında 1 - IV - J 933 ta rihinıde 7 46 nuımarn

Ir kurar olarak kabul edilmiştir . 



No. 

1/502 

1/503 

1/50-l-

1/50() 

1/506 

1/507 

1/508 

1/509 

1/510 

] /51L 

1/512 

1/ 513 

J/514 

1/519 

1/520 

] /523 

1/525 
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Hulasasr 
----·---- ---- ·---- --

1933 senesi muvazenei umuıniye kanunu 

İnhisarlar idaresi 1933 senesi bütçesi lıakloııda 

Evıkaf U. 1\I. 1933 senesi büıtçcsi haldnncla 

Yü!ksek mühendis nıel<it~bi 1933 scm•si büıt~l'si 

haJk!kında 

Konya o\· ası sulama idarcsin:in 1933 S<'nesi bü1çesi 

'rahlisiye U. 1\I. 1933 seııosi bii:tr;csi hakkında 

Van gölü işl etme idaresinin 1933 senesi büt<;rsı 

hak!k:rnda 

Ankara şehri tmar müdürlüğünün 19::n srııcs i 

bütçesi hakkında 

Barut ve mevaddı infıiHl.kıye ve fişe k ve n\" unü
hiınmatr ve av saçması inhisarlan işletme mll\·ak-

Muamelesi 

23- V- 1933 tarihinde 2211 numara
lı kanun olarak kri.bnl edilmiştir. 
29-IV-1933 tarihinde 2159 , 2160 
numaralı kahuıı olaeak J<abul ed il
miştir. 

25- V- ]933 taı·ihinde 2224 numara
h kanun olarak kabul edilmi ştir. 

29 -IV- ]933 tari<hinde 2158 numara
l ı kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - V - 1933 tarihinele 2166 nunıımı
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
22- lV -1933 taeihinclc Hü1<lıml't t:ı

nıfrnchın g·eri n 1 ınmıştrr . 

29- IV- 1933 tarihinde 2157 ııuınnrn
l.ı ka:ıun olarak kabul edilmi ştir. 

29- IV -1933 .tarihinde 2156 nnmnrn

lı ka:11111 olarak ka bul edilmiştir . 

kat idaresinin 1933 senesi büt<:esi hnkkıııda 20- V -1933 tarihinde 2193 numara
Jr kamm clarak kabul edilmiştir. 

!stanbul Darülfüııunuıınn J933 senesi hüt(:esi 8- rv -1933 tarihinele Hüln1m ete in
ele l'd ilmiştir. 

Devlet demiryollan Ye limanları işl e tıııe C". M . 
1933 senesi bütçesi h aklmıda 22- IY- 1933 tari·hiııdl' 2155 ııunıanı

~r kar. ur olarak kabul edilm iştir . 

llndut Ye salıiller sılıhat . M 1933 st•m'si bii1<:esi 20 - IV - 1933 bn·ihiııd e 2151 , 2153 
haJdnnda numaralı kaınııı olarak kahul edil

ııniştir. 

A:fgan scfareti binasınnı Afgaıı Ilüklınıe1ine ıtrm

lıik edilmesi hakkında 

Ml<eri fabrikalar U. l'I'L ııc mütodavil seıınıaye 

verilmesine dair olan k;ınuııa müzen'el 

Aı;ker'i mcktepler t.alcbesile ihtiyat zabit ııanw:rt

l eı:ıin~ vıerilecck maa~ ve tahsisatı fe \ıknl~clryr dair 

olan kanuna müzeyycl 

Aıskeri tayinat Ye yem kanunuının muaclcle1 33 

ncii maddesine bazı frkralar il avesi 

Harp gomiJ.eı-inin. taın:i 'I·i i~in yaptn·ıla rak linımı 

ve tersane ha:kıkrnda 

26- X- 1933 ta l'ihiııd e 2328 mını ar-a

lı kanun olarak kabul edilmi~tir. 

28- V -1933 tarihinde 2236 nuııuaı·n

lı kanun olarak kabul edilmliştir. 

J3- lV -1933 tarihinel e 21-10 ııum:ırırı"

lr kanun olarak kn bnl cdi1mıişti r. 

31- V- 1933 tarihinde 2247 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

29- IV- 1933 taı·ihiııde 2173 nurnarn
lı kanun ola rak kabul edilmiştir. 



- 108-

No. Hulasası Muamelesi 

1fi27 ' lla:arii V. · 1932 :senesi bürtçesinde 4 984 Jiı,a lrk 

1/530 

· münakale · yaptlııımsı ·naık;krnda ı6- III- ı933 tarihilllde 211ı numara
lı 'kanunla tevhioden kabul edilmiştıir. 

3 ılıaziran 193(}tarilrve ı663 ınırmaralı kanunu mu-

adklil kanun ıo -VI- ı933 tıarihinde 2289 mımarta
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/532 . Ziraat V. 1932 senesi büıtçesinde 14 000 lirahık 

miina:kale yapılıması halQanıda ı7 -IV - ı933 tari•lıinıde 2150 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/533 Seyrisefain idar~i 1933 senesi bü1tçesi hakkında 8- VI- 1933 tarihinde HülkUırlllete ia-

de edilmiştir. 

1/536 ASkeri t.ayi'fl!at ve ·yem 'kanununa nnüzoyyel 31 - V - ı933 tarihin ]e 2247 numara-

l/537 

1/538 

1/540 

1/541 

1/542 

1/543 

1/544 

1/545 

1/546 

Jr kanunla tnhiden kabul edilmiştrir. 
1932 serresi muvazenei u1111uırnıiyc amnunnııa ınüzl · ~ · -

yel kanun layihasr J - IV - l 933 tari·hinde 745 numara
h karar olarak kabul edilmiştir. 

"E-vkaf U. M. 1932 senesi bütçesinde 6 800 liralıil' 

müna!kale yapı:lması ha:ldaınıda 15 - IV- 1933 tarihinde 2ı43 numara
lı kamuı olarak lmhııl edilımiştir. 

Afyon ·Kıaraihisa·r - -Antalya demiryolunun ııı~ası 

hakkında 

Askerlik dersleri muallianleııiniıı ücretleri h rı k kın -

ı - IV- J933 ıtarihinde 2134 numara
lı !Gınnıı olarıık kabul edilmiştir· . 

da 28 - V - 1933 tarihimle 2233 nuını::ıra
h kanun olarak kabul edilmi~t~r. 

Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadiilü 
hakkındaki kanun11 mlizeyyel kamın layih:ısı 

Devlet · memurla-rı .maaşatrnm tevhit Ye te:ıdülü 

27- V- 1933 ıtarihinıd'e 2225 numara
lı kaıınıı olarak kaıbul edilrrnişt~r . 

-hakkındaki ·kanunıı ınıüzeyyel kanun layiİ·hası 27 -V - 1933 tarihi·nde 2225 numara
lı kanunla teYlıiden .kabul edilmiştir . 

Dev:let ııneınıurları maaşatınrn tevlıit ve teaclülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun layİlıası 27 - V - ı933 tarihindıe - 2225 numara

Ir kanunla ·tevlıiıden .kabul edilmiştıir. 
"Devl-et · ııremur.J.arı · anaaşatrnm tevhit ve teadül ii 
hakıkındaki kanunn müzeyyel knnun la.yihası 27 - Y- 1933 tar ihinde 2225 numara

lı kanunla t evhiden .kabul edilmiştrir. 

Fevmpa~a - ·E-rgaıı i hattının Elazize bağlanması 

haıkkmda ı - l V- 1933 tarihinde 2ı35 n uroarıa
lı kanım olarak kabul edilmişt·ir. 

1jM7 ·:uuduıt ve saıhiller sDhihwt U . .M. 1932 seınıes i büh:•ı · -

ıj550 

ıj553· 

sinde 500 liralı:k münakale yaptLmasr ha;I\Jkıııda 15- IV - 1933 tar1hiııde 2147 numara
lı kanun olarak kabul edilımiştir. 

Madeni ufaıkh!k para · basüması halcimıda 

1\{ürnru za:mana uğrayan Şirtk-et kupon esham Vl' 

3 -VI- 1933 ıtariJıinde 2257 numara
lı kanun olarak kabul edilımiştıi r. 

taıhvilM bedellerinin Hazineye ait olması hal<:kında ı2- Vl - 1933 tarihinde 2308 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/555 

1/559 

1/562 
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1/568 

1/569 

1/570 
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Hulasasr Muamelesi 

Nafıa 'akal<eti 1932 senesi bürtçıesine 176 000 li-
ralık tahsisat konulıması hakkında 17- IV- 1933 tarihinde 2150 numara

lı kanunla tevhLden kabul edilmiştir. 
Snhfrı.aıt ve i~timai muavenet V. 1932 st'nıesi büt-
çesinde 8 500 liralık münakal e yapılınası ha~'ıkında 30- III- 1933 tarihinde 2127 numara

Ir kanun olarak kabul edilmiştıir. 
Muvazene vergisi kanununun bir sene uzatümasr 
hakkında 8 - V - 1933 tarihinde 2174 numara

İsta'lllbul Tüı'k anonim su şidwti imıtiyazr i1e te-
lı kanun olarak kabul edilmiştıir. 

si&trrun satın ahll'masma dair 20- V- 1933 tarihinde 2198 numara
lı kanun olaraJ, kabul edilmiştıir. 

Askeri fabrikalar 'u. M. 1932 senesi bütçesinde 
22 800 liralıık ınünakale yaprlmasrna dair 30- III -1933 tarihinde 2127 nuımııra

lı kanunla tevhiıclen kabul edilmiştir. 
Maarif V. 1932 senesi bütçesinde 3 200 llralrk mü-
na:kale yaprhnasr haklinnda 30- III- 1933 tarihinele 2127 numara

h kanunla tevhilclen kabul edilmiştir. 
Milli Müıdaf<aa V. 1932 senıesi hava büt~esinde 

36 641 liralıık münakaloe yapr1masr hUikkrnda 30- III- 1933 taTi·hinde 2127 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

S&trlan rrııelctep kitapları bedellerinden 39 798 
lira 97 kuruşun Maarif V. 1930 senesi bütçesine 
munzam taıhsisat olaraik lmnulmasr 

Satılan mel\ltep kitaplarr bedellerd ılıden 37 562 lira 
69 kuruştın Ma.arif V. 1931 senesi bütç-esine ımm-

I- IV- 1933 tarihinde 2123 numarıı
lr kannn olarak kabul edilmiştıir. 

zam tahsisat olarak konulması I- IV- 1933 üıriıhinde 2123 munara
lr kanunla tevhiden kabul edilmişti r. 

Seyrisefain idarcsi•nce 1932 mali scncsı zarfında 

aimtedilecek istikrablara Maliye vekaletinin kda
leti nre21Uniyetine dair kanunun 2 nci madıdtesinin 
değiştirilmesi haik:landa 30 -IV- 1933 tarihinde 2124 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Ziraat vokal-cti 1932 senesi bü-tçcsiııde 14 700 lira
lll\: mıünaka le ya prlm ası 

Bazı dairderin 1932 senesi bütçcl!erinde 112 150 
lık münaıkale yapılıması 

Ba.zr vilayetllerin kaldrrrlrnasr ve bazılarnun birleş-

30- III- 1933 tarihinele 2127 ımınara
h kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

30 - III - 1933 tar~hinıde 2127 numara
h kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

tirilmesi haJkilmıda 20 - V - 1933 tarihinde 2~97 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa v,eka_leti 1932 senesi bütçesinde 
20 000 lirairk münaıkale yapr1ınasr 30- III- 1933 tarihinde 2126 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
!~taııbul darüılfünumı 1932 .seııesi bütçesinde 16 000 



No. 

1/580 

1/581 

1/582 

1/583 

1/584 

1/585 

1/G86 

1/587 

1/588 

1/590 

1/592 

1/ 593 

1/595 

1/ 596 

1/598 

- 110-
Hulfuıası 

liraliJik IJlliÜnaıkale yapılması 

Milli Müdafaa vıekaleti 1932 senesi ıkara ibiiıt 01'Si nd c 

7 121 liralıUc ımü111akal e yapıtması 

Hari·ta umuım müdürlüğü 1932 sen€si ibüt ~esiıı<.l e 

15 150 Hralınk munakale yapılıması 

Jandarıma umuım kuımandanlığr 1932 senesi büt~c
siınde 43 008 ~ir.alıık ımıiina:kale yapıılıması 

Alukara şehri iımar :müdüııliiğü 1932 ibü•tçesiııde 

7 500 liralıık mıiinwkale yapıılımasnıa ve 15 000 lira 
lıik bono· çukarıLmasına dair 

Trüıtfuı inhisarı idaresi 1932 senesi .bütçesinde -10 000 
liralık münaıkale yapılıması 

!statjstiık umuım. müdürlüğü te~ilatı lıa 1klkında 

Devlet demiryolları ve ıliımanları işlotıııııe tı ın'll'nı mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesine 65 000 liralık tah-

Muamelesi 

15- IV- 1933 tarihinde 2144 nurnal'a
Jr kanun olarak kabul edilmişt~ r. 

17- IV- 1933 tarihinde 2150 nuımat'a
lr k·anunla teıvhiden kabul edilmi Şıtir. 

17- IV - 1933 tarihinde 2150 numara
Jr kıaımnla tevhiden kabıli edilrruiştir. 

17- IV- 1933 tari.hinde 2150 numara
h kanunla tevhiden ka hul edilmiştir. 

17 - IV - 1933 tarihinde 2149 mımı.H t'l[l

lı kanun olarak kabul edilmişt~r. 

15 -IV - J 933 tarihinde 2148 nuırrıa ı · a
lı kanun olarak kabul eclilmiştir. 
20- V- 1933 tıa ı·ihinde 2203 numara. 
lı kanun olarak kabul edilmişt~ ı·. 

sisat koınıulmıası 15- IV -1933 tarihinde 2145 mımarı-t
Ir kanun olaraıle kabııl erlilmiştir. 

Devl10t mornurları maaşat.mrn tevılıit vıe teadülün e 
dair olan kanunun Evkaf uııımn müdürlüğü me
ınm·l aı·ı hak·lmıda da t:ıt.bikma dair 

Aldliye veka1eti 1932 senesi 'biitçesind.e 46 500 lira-

25 - V - 1933 t a l'ilı indr 2221 ının ta ı·a

lr kanun olarak kabul edilmiştir . 

lı'k mıiinakale yapılıması 17- IV -1933 tarihinde 2150 nuımıra
lı kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

Başvckalct teşıkila,t ve vezaifi had<J!nncla 20 - V - 1933 tarihinde 2187 numara
lı kanun ol:ınık kabul edilmiştir . 

Devlet menıurları mıaaşatııun tr,· lı it v<• .teaclülüıı ·c 

dair olan kanunun 13 ncü madidesindelki altı a~rlık 

kayittan Darülfünun nıüdeı-r i s ve muıı l limleı~iniıı 
istisnası hakkında 13- V -1933 tarilhi nc1e 2177 mtmaı·a

lı kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

M:üıkellcfl ere vergi ıkarnesi verilmesi hakıkında 20- V -1933 tarihinde 21 84 numam
lr kanım olarak kabul edilmiştir. 

Tapu sici l müdürlüğü ve tapu sici l .muıhafızlığı ıte$

kilatma dair olan kanuna m üzeyyel kanun haıkılnnda 

Hazineden taıksitle gayrimenkul mal satın almış 
olanlarm taksit bedellerinin t ecili hakıkındaki ka
nunun birinci maddesinin değiştirilm esin e dair 

İktısat veıkaleti 1932 senesi ıbıütçesiııin 636 ncı faslı 

ll- VI -1933 .tarihinde 2299 ııumaı·a
lı kamm olara,k kabul edilmiştir. 

25- V- 1933 tarihiııd e 2222 ııumara
lr kanun olarak kabıli edilmiştir. 
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Hulasasr 

unvanmm değiştirilm esiıır ve hn fasla 95 000 lira
Irk ta:hsisat konııJ.nı:ısma rlair 

Altm ve petrol arama ve ·i17letmc idarelerinin 1rş-

Muamelesi 

4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara
lı kanun olarak kahnl edilmiştir. 

kiline dair 20- V- 1933 tariminde 2189, 2199 nu
maralı kanun olara·k ~oıhul •edilmiş

tir. 

M:uııtazam posta seferleri hakkmda 29- V- 1933 tarimnde 2239 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Deniz ve hava ticareti uımıın müdürlüğü iç: rJı;ıt 

lar ve dış :hatlar ve fıı;brikalar ve havuzlaı· teşkilfıtı 
h:.ıklunda 

Dalıiliye vekaJeti 1932 senesi ·bütc:esinde 3 9!l8 lira
hk münakale yapı] ınası haıl\llnnda 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü -lıak-
1lundaki ikanuna bağlı 2 numaralı cetvelin -:\[aarif 
veka.letine ait olan kısmmda değişiıklik yapılmasma 

31- V -1933 tarihinde 2248 numara
Ir kanun olarak lnıhııl edilmiştir . 

• 
4 - V - 1933 tarihinırlr 2167 numara
lı kanun] a t evlı iden l>a bu 1 edibn iştir. 

dair 20- V- 1933 tarihinde 2201 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dvlet memurları rmaa.~atrnın tevhit ve teadülü haJz
kmdaki kanuna bağlı 2 numaralr cetvelin Ziraat ve
ka.letine ait .olan ıkrsmnda değişiklik yapılmasına 

dair 

Hariciye vekalcti 1932 senesi bütçesinde 4 200 lira
lık münakale yapılması hakkında 

Kaı;:akc;:ılrğm 'men ve taıkibine dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değişti6lmesine ve bu !kanuna 

27- V- 1933 tarihinde 2225 numara- ' 
lı k!anunla tevhiden kabul e dilmiştir. 

4 - V - 1933 tarihinde 2167 nurnaira
lı kanunla te,nhiden kabul edilmiştir. 

bir ftkra ilavesine dair 5- VI - 1933 tarihind e 227] ııuma'l·a

lı kanun olamk kabul edilmiştir. 

Kocaeli vila,yetine rbağlr dört nahiyeniıı kaldırıl

ması ve Karasu namile bir kaza kurulması hak
kında 

Maarif vekaleti merkez te~kila tr ve vazifeleri haık

rkrnda 

iVIaarif vekaJetince basıtırlacak mddep kitaplarmm 
ihale sureti ve kitaplı:ırııı .hcızı mHsraflıınııı karşı

lamak üzere i:hdas olunacak Meildep kitapları san
dığı haik.kında 

Maliye vekaletile Şfırayi de·det 1932 senesi bütçe
lerinde 4 300 liralık miinakale yapılması hakıkında 

20- V- J 933 tarihinde 2202 numara
lı kanun olarak kabul edilm i ştir. 

10- VI- 1933 tarihinde 2287 numara
Jr kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1933 ·l!arihinde 2259 numara
lı kamın olara.k kabul edilmiştir. 

4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilaniştir. 



No. 

1/ 614 

1/ 61!) 

1/ 616 

l / 617 

1/ 618 

1/ 619 

1/621 

1/622 

1/623 

1/624 

1/ 627 

1/629 

1/630 

1/631 

1/632 

- 112-

Rulasasr 

Ordu ikramiyesi kanununun jandarma lıakkrnda da 
tatbikina dair 

Ordu vil~yeti hıısusi idaı·csi tarafmdaıı yn ptırrla. 

ca·k 'büyük köprüler için Ha zineni n kefal etine dair 

Sov~·et Rusyada bulunan ataşcmilitcr ve muavini
nin talısisatlarma zam yapılması Imkıkında 

Tütün inhisarr idaresinin J932 senesi bütçc!'.-i ndc 

Muaınıelesi 

3 -VI- l 933 tarih iıı .de 2260 ını ma nı
lı kanun olara.k kabul edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinele 2196 ııumarıı

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - Y - 1933 tarihinde 2172 numara
Ir kanun olarak kabul edilmiştir . 

20 000 liralık ınünakale yapıLma s lı aklmda 13- V- 1933 tarihin·de 2179 nurmara
Jr kanun olar<1k kaıbul edilmiştir. 

Viiiz ve idersiam maa~larr ha•kkmda 8 - V - 1933 tar·ihindıe 2171 nurnanı
lı kanun olara k kabul edilmiştir. 

Vilayetler idaresi kanunuının 58 nci nıaddcsiıı c tev
fikan iki vilfıycttc idare heyeti teşkil ine ve 1452 mı
maralr kanuna hağ·lr 2 ımınaralı cetvelin değiştiril-
mesin e dair 27- V -1933 t•ariıhinde 2225 ııunııara

lr kanunla tevhiden ka bul edihııişt ir. 
Düyunu unmmiyc 1932 senesi bütçesinden 3 113 2Rl 
liraımı tenzillle bazı devairiıı ayni sene hütçele ı·in e 

munzam ve fevıkali1dc twhsisa,t olarak ıkomılıı:nasnuı 
dair 4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara

lı kanunla teYhiden kabul edilmiştir. 
Posta, tclgraf ve tddon umumi idaresinin teşkililtı 
hakıkında 23- V- 1933 tarihinde 2208 nunuırn

lr kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
S ümer ba.n1k kanunu 3- VI-] 933 .tarihinde 2262 n uma r·a

lr kanun olarak ka.bul edilmiştir. 
Ticaret muahıcdcs i veya modiis vivendi aktcdi1mc
yen Devletler ülıkcsinden TüPkiyeye yapılacak itlıcı

liıta memnuiyetler veya ta.hdit vcyahut twkyitl er t:ıt
bi1ana dair olan kanuna müzeyycl 

Ha.rici~-c vdd\lcti t eşkil<'l:tı lıaıkJ;;:ında 

Teşviilu sanayi kanununa miizeyyel 

Milli Müdafaa vekaleti 1932 senesi hava bi.itc:csimle 
18 152 liralık miinaıkale yapılmasına dair 

1933 scn.esi muvazıenei umumiye kanunu layihasr
nm 4 üncü ımaeldesine bir f~kra ilav('siıı e <lair 

Dahiliye vekal eti 1932 sene:i büt~csiııde 23 762 li
ralıık münakale yaprl~nasmıa dair 

10 -VI- 1933 tarihinde 2294 nuına nı
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
25- V -1933 tarihinde 2223 numara
ıl kanun olarak kabul edilmiştir. 

3- VI- 1933 tarihinde 2261 numarıa

lr kanun ol-arak kalın] edilmiştir. 

4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara.
lı ı~anunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1933 senesi :munı:renei uınuımiye kn
mmu ile halledildiğinden hifzedil
miştir. 

4-V- ]933 taı·ihinde 2167 nuınat·a· 

lı k n nu nh tevh iden ka bul e dil miştiı-. 
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HuHisasr Muamelesi 

Fahri lwnsoloslarm aida·tı haik•lmıda Encümeııdedir. 

Po..%a, telgraf ve tclef<ın umum mü<lül'liiğü 1932 
senesi bütçesinde 9 000 liralık mümılmlc yapılma-

sma dair 4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara-
- ---~-·, •. ~......,.::s~~~--.;,. lr kanunla tevlüden kabul edilmiştir . 

Bazı dairclerin 1932 senesi 1büıtçeleriııde 167 931 
liralık ınünakale yapılmasma dair 4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhis:ıı·1ar vekalflti J932 seıH'S'i bütçe-
sinde 22 900 liralık .müna.kale yapümnsrna daie 4 - V - 1933 ıt;:arihinde 2167 numara

lı kanunla tevhiden ka bul edilmiştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1932 senesi büt-
çesine 10 000 liralık tahsilSat konulmasına dair 20- V- 1933 tarihinde 2191 numara

lı kanun olara.k kabul edilmiştir. 

Bazı dairelerin J932 senesi bütçelerinde 61 000 li
ralık münakale yapr1masma dair 

Sıhhat ve içtimai muaveııet vekaleti 1932 senesi 
bütçesine 68 459 lira 25 kuruşluk tahsisnt konul
masına dair 

Sıvas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayarak 
Divrik civarında bu h n tl a ıbirleşecek i lt isa k hnt-

4 - V - 1933 tarihinde 2167 numara
lı kanunla tev lı iden ka bul edilmiştir. 

4 - V - 1933 ta riJıinde 2167 n uma m· 
lı kanunla tevhiclen kabul edilmiştir. 

tmm yaptmlması hakkında 20 -V· 1933 tarihinele 2200 ntıııııaı•a· 

Samsun salul demiryolunun Hükfımetçe satın alrn
masına ve bunun için Maliye vekfıleti J 932 seıwsi 
bütçesinde 130 000 liralık mürrakale yapılmasma 

lı kmmn olarak kabul edilmiştir. 

dair 23- V- 1933 tarih.inde 2215 numara
lı k<annn olaı·ak kabul edilmiştir. 

Kaça:kçrlığm men ve takibi hakkındaki kaıl'Llna mii-
zeyyel 8- VI- 1933 tarihinde 2278 numara· 

.~ ....... ~ · --- y-- .. -....... ·-- ---- . 

Askeri tayinat ve yem .kannııunnıı 1 ııci madde
sine müzeyyel 

Ankarada yapılacak polis moktebi hakkrndıı 

Anıkara şehri otomatik telefon ıkannnnnnn 7 ncı 
maddesine bir fı,kra ilavesi ha.kıkrnda 

Hayvanlar vergisi ·kanununun 19 ncu maddesinin 

li k'anun olarak kabul edilmiştir. 

20- X- 1933 tarihinde 2326 numara
lı kanun olarak ilmbul edilmiştir. 
20- V- 1933 tarihinele 2185 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll- VI- 1933 tarihinde 2304 numara
lı kanun olara.k .kabul edilmiştir . 

2 nci frkrasmm değiştiriLmesi halilimda Encümendedir, 
İnhisarlar idaresince muhtelif yerlerde yaptırılacak 
ambar ve depo binaları hakkında 20- V- 1933 .tarihinde 2188 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Emniyet işleri uımum müdürlüğü 1932 senesi büt-
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Bulasası 

çesinde 10 000 liralı:k münaikale yapılınasma dair 

(iümrüık ve inhi-saıılar vekfi:leti 1932 senesi bütçe-

Muaırİıelesi 

20- V- 1933 tarihinde 2192 numara
h ~anun olarak kabul edilmiştir. 

sinde 20 000 liraluk münakale yapılması hakkında 20- V- 1933 tarihinde 2192 numara
h kanunla tevıh iden ka bul edilmiştir. 

1stanbul darülfünununun 1932 snesi bütçesinde 
8 363 ]ira.hk münakale yapılmasına dair 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1932 sc
nesi ıbütçesinde 5 000 liralı!k münakale yapıJmasına 
daıir 

Ziraat vekaleti 1932 senesi bütçesinde 4 650 liraJıık 

münaıkale yapılması hakkında 

Belediyeler banıkasr hakkmda 

Filyos - Ereğli h attı il e Ereğli limanının yaprmasr 

-' 

13 -V - 1933 tarihinde 2178 numara-
h k·anun olarak kabul edilmiştir. 

2V- V- 1933 tarihinde 2192 numara
h wanun olarak ·kabul edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinde 2192 nuıınara

h kanunla tevhiden kabul edilmişti•r . 

ll- VI- 1933 tari·hinde 2301 numara
h kanun olara}~ kabul edilmiştir. 

hakıkında 23- V -1933 ıt!arihinde 2214 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir . 

Hükumet tarafmdan imar veya. resmi bimıar ya
pıma.k için yDktrrılaıı binalar hakıkında 

10- VI - 1933 tariılıinde Dahiliyıe en-
Umumi harpte kara sularrmizda batan gemi·leri çı- cümenine. 
karan şirket tarafından verilen paranın M. M. Ve-
kalet.i deniz bütçesin konulmasma dair 20- V- 1933 tarihinde 2195 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Seyrisefa:in idaresinin bütçelerine ait hizmetler için 
yapılmış olan tediyatrn tasfiye ve mahsuhu ha~\kmdıı 

Ciimlıuriyet merkez banka>;r :kamınumuı 14 ve 40 
ncı maddelerinin değiştirilme:;;ine daıir 

Gümrüık tarif·esi kanununa bağlı tarifenin 46!! vr 

27 - V - 1933 tarihinde 2231 ;numara
h kanun ola;rak kabul •edilmişıtir . 

12 -VI- 1933 tarihinde 2315 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

466 ncı numaralarrmn değiştirilmesi hakl<rnda 31- V- 1933 tarihinde 2255 numara
h •kanunla tevhiden kabul edilmiştir·. 

Ta;hli.siyc nmum müdrürlüğ·ü 1933 senesi biit çr~ i 

ha;kkmda 

Askeri fa:hriıkalar umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 1 500 liralık münaıkale ya.prlmıısma dair 

Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 10 000 li-

24- V- 1933 tal'i,hinde 2220 numara
Jr .kanun olarak kabul •edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinde 2190 num.ara
lr kanunla rtevhiden kabul edilmiştir. 

rıılnk münakale yapılmasma dair 20- V- 1933 tarihinde 2191 numara
lı kanunla tevhiden ka bul edilmişti:r. 

Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
'16 400 liralık münakale yapılmasına da ir 22- V- 1933 tar1hinıde 2207 nurmara

lı kanun olarak kabul ,edilmiştir. 
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Hulftsasr Muamelesi 

E'~kaf uınu.ın müdürlüğünce Bursadaıki asri ıkap

lıcalar şirketinden satrn alınacak 16 000 liralık 

hisse senedi hakkında 23- V- 1933 tarihinde 2212 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Jandarma umum ıknmandanlığı 1932 senesi bütı;:esin
de 30 500 liralılk münakale yapılmasına dair 

:vıaliye vek3,leti 1932 senesi ıbütçesinde 5 500 lira-

20- V- 1933 tarihinde 2192 numara
lı kanunla tevhiıden kabul edilmiştir. 

lik ıııiınaJkale yapılmasma dair 20- V- 1933 tarihinde 2192 numara
h ıkanunl'a tevhiden kabul edi lnıişüı·. 

J\Eli 1\lüclafaa vokaleti 1932 scıwsi deniz ve hava 
bütçel erinde 30 000 lir·alık münakale yapılmasınıı 
dair 

J\Ii.U'i Müdafaa vokaleti kara ve Asıkeri fabriık:alaı· 

umuın müdürlüğü 1932 senesi ıbütçeleri-nde 17 417 
1 ir<ılık ın iiııaka le yapılmasma da il' 

SI'lı.lıat ve İ <Jtiınai mma:nııct vckftl(•ti d .e~kilfiıt ve 

20- V- 1933 tarihinde 2192 numara
Ir kanunla tevhi·den kabul edilmiştir'. 

20- V- 1933 tarihinde 2192 numara
lı 'kanunla rtevh iden kabul ed ilmişti r. 

mıeı:nurl arı hakkında Encümendedir. 
Muhtelif kanunlarla çrkarr1nnş olan bonolamı \'rı

delerinin teciliıı e dair 

Gümrük ve inlıisarlat veldleti 1932 senrsi hiitç. 
sinele 1 000 liralTk münakale yapılınasına daıir 

Seyrisefain idaresinin 1!)32 senesi bütc;:csiııc 34 900 

22 -V - 1933 tarihinde 2206 numara
lı kanun olarak .kabul eclilmi.~tirr. 

20- V- 1933 tariıhiıtde 2192 nuımara
lr kanunla tevhiıden knbul edilmiştir. 

lirairk tahsisat konulması hakıkında 28- V- 1933 tariılıinde 2235 numara
lı kanun olıarak kabul editmiştir. 

Samsım sahil demiryollan 1933 senesi bütçesi hak-
kında 23- V- 1933 tarihinde 2215 numara

lı kanunla teY.hiden kabul edilmiştir. 

Küçlik Menderes nehri •ile ta Irilerinin ıslfi ılıma dail' 30- V- 1933 tnı·ilıiııde 2246 numara
lı kanun olaı·ak kabul ·edilmiştir. 

Devlet ;memurlarr maaşatmın t evhit ve teadülü 
h aıkkmdaki kanuna bağlı 2 ınıımaralr cetvelin Ma
iye vekaetine ait olan kısımnun değiştirilirnesi ve 
bir krsLm vazifelerin yapılma şekli hakkında 3- VI -1933 .tarihinde 2265 numara

lı kanun ıol•arak ka.bul edilmi.;;tir. 

Riyasetıi Cümhur dairesi teşkilatı hakkında 16- V- 1933 tarihinde 2180 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Ankara şehri otoanatiık telefon .kanununun 7 nci 

maddesine ıbir fıkra ilftvesi hakkında 

_.,\skeri frıbrikalar mnunn müdürlüğüne miitedavil 
scı:;mayıc veril:mcsinc dair olan ikanuna nıli-zcyycl 

Devlet m.emudaı·r maaşatının tevıhit ve lea<lLHü hak-

ll- VI- 1933 tarihinde 2304 numara
lı kanunla tevhiıden kabul edilmiştir. 

28- V- 1933 tarihinde 2236 nuıınar~

lı kanunla tev1ıiıden kabul edilmiştı-ı. 
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1/703 

lj704 

1/705 

1/706 

1/707 

1/709 

1/710 

1/711 
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- 116-
liulasası 

landaıki ıkanuna bağlı 2 numaralı cetvelin ililiye 
veka}etine ait olan kısmrnda değişiklik yapılımasma 

Muamelesi 

dair 27 - V - 1933 tarihinde 2225 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilımiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit vıe teadülü hak
-kındaıki kanuna bağlı 2 ımllmarah cetvdin Srhhat, 
ve içtimai muavenet vekaletine ait kısmında deği-
şiıJdik yapılmasma dair 27- V- 1933 tarihinde 2225 numar:a

lı kanunla tevhiden ·kabul edilmiştİ'l'. 
Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kaydo
lunan paralar'dan bazılarının tasfiye ve terkinine 
dair 3 -VI - 1933 tari'lıinde 2266 nuırn·ara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf vrc telefon uınum müdürlüğünün 
1933 senesi büıtçesi 23 -V - 1933 tar.iJhinıd.e 2213 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dalıiliye vekaleti morikez teşkilaıtr ve vazifdcri hak
kmdaki kanunun bazr maddelerinin tacliline ve da
hili matıbuat işloerinin DaJüliye vekaletine bağlan
maısrna dair 

Tiiı~kiye Cümhuriycti Hüıkılınetil.e Osmanlı düyumı 
unnunniyesi hamil[eri arasmda imza edilen İtilafna-

22 - V- 1933 tariılıinde 2205 numa1'a· 
lı kanun olarak kabul edilmi.~tir. 

me ve ilişikierin tasdiıkma dair 28- V- 1933 tadhinde 2234 numaı•a
lı kanun ol•arak kabul edilmiştir. 

İkıtısa:t v-ekaleti 1932 senesi bütçesinde 1 300 1 ira lrk 
ımünaıkale yapılmasma dair 

İstanıbul darülfünununun ilgasilc y.erine yeni esas
lar dahilinde bir İst::ıııbnl üııi'vcı-sitesi teşkiline dair 

Milli Müdafaa vekaleti 1932 senesi hava bütçe-

27 -V- 1933 taı·ihinde 2230 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 -V - 1933 tari'lıinde 2252 numara
lı kanun ol•arak kabul edilmi.~tir. 

sinde 3 900 liralık ımünakale yapılımasma da·ir 27- V- 1933 tarihinde 2230 numara
lı kanunla tev'hiden ıkabul edilımiştiT. 

Milli Müda:faa vekaleti 1932 senesi kara bütçesin-
de 4 000 liralıık mün31kale yapılmasma dair 27- V- 1933 tarihinde 2230 numar-a

lı kanunla tevhiden 1kabul edilmiştir. 

Tütün inhisar:r uınunn mi.i.diiııliiğiinün 1932 senesi 
bütçesinde 800 liralık münakale yapılmasma dair 27- V- 1-933 tarihinde 2229 numara

lı kanun oiJ.arak kabul ediLmiştir. 

Ziraat bankasınca yapılacak silo ve arnıbarlar 

hakkında 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1933 se-

ll- VI· 1933 tarihinde 2303 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

nesi bütçesi hakıkında 30 -V - 1933 tarihinde 2245 nuıınara
lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye · vekaleti 1932 senesi bütçesinde 3 000 



No. 

1/ 713 

1/ 714 

] / 715 

1/ 716 

Jj 717 

1/718 
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liralık miinakale yapılmasına dair 

İstanbul Darülfiinunu 1933 senesi haziran ve 

Muamelesi 

27- V - 1933 tarithinde 2230 numara
lı kanunla tevhiden ilmbul edilmiştir. 

temmuz ayları muvakıkat bütçesi haık:krnda 31- V- 1933 tarihinde 2252 numara
lı kanunla tevhiden ·kabul edilmiştir. 

Gümrük tarife kanunu ve merbutu ithalat umumi 
tarifesinin değiştirilmesi hakkmda 

Ankara Yükseık ziraat enstitüsü hakkmda 

Hariciye veldleti 1932 senesi ılıütçesinde 2 000 li-

31- V- 1933 tarihinde 2255 numara
h ıkanunla 1tevhiden kabul edilmiştir. 
10- VI- 1933 tıırihiııde 2291 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

rahk münakale yapılmasma dair 27 -V- 1933 tarihinde 2230 numara· 
lı .kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Maarif vekaleti 1932 senesi bütçesinde 4 800 lira-
lık rniina;kal yapılmasma dair 27- V- 1933 tarihinde 2230 numara· 

lr .kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Anıkarada yaptırrlacak jandarma mc:ktebi iç:.in ge
lecek senelere sari taahhiidat icrası hrukkmda 3- VI- 1933 tarihinde 2267 numıı .rn 

lı .kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 719 · Bazı vilayetlerde seyyar aşiret muallimleri teşki-

latı halkkmda Enciimendcdir·. 
1/ 721 Devlete ait ıbir kısım ıbinalar satış bede1ile resmi 

1/ 722 

1/ 723 

1/ 724 

1/725 

J j 726 

1/ 727 

1/728 

1/729 

daireler yapılması hakkında ll -VI- 1933 tar~hinde 2300 numara· 
lı kanun olm•ak kabul edilmiştir. 

Evkaf um um müdürlüğü 1926 senesi bütçe . kıınu-
nunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 
ll nisan 1334 tarihli gümrük kanununa ınüzey-

yel 31 -V- 1933 tarihinde 2256 numara
lı kanun olarak krubul edilı:niştir. 

Tahsilat ve vevgi komisyonlarında bulunacak gay
rimuvazzaf azaya huzur ücreti verilmesi hak-
kında 12 -X- 1933 t arihinde ruzııanıeye. 

Deniz ve :hava işlerile seyrisefain teşkilatı hak-
kmdaki kanunlarm icap ettirdiği mıısraflara dair 31 -V- 1933 tarihinde 2251 ntuna,ı:a

lı kanun olarak kaıbul edilmiştir . 

Seyrisefain idaresinin 1933 senesi haziran . ayma 
ait hiitçe kanunu 

Ja;.darma umum kumanclanlığı 1932 senesi büt
çesinele 4 100 liralık münakale yapilmasma dair 

İııhisarlar te~kilatrııı değiştirm ek YC ecm·bi miitc-

31 - V- 1933 tal'ihin:de 2250 numara
Ir knnun ola·ı·ak kabul edil:ıniştiır. 

30 -V - 1933 tarihinde 2244 numara
lı kanun olarak kabul ediLmiştir. 

,hassıs truhsisatmrn arttırrlmıık saH\ ıhiyeti hakkında 5- VI -1933 taı·i:h.inde 2274 numara
lı kanun olara k ka,bul edi1miştiı· . 

Anıkarada su tesisatı için :Nbliye ve Dahiliye vı:;ka. 
letlerine verilen taahhüt mezuniyetinin uzatılınası 
ve miıktarının 2 300 000 liraya çıkarılınası hak-



No. 

1/ 730 

1/ 731 

] / 732 

1/ 733 

Jj 73!) 

1/736 

1/ 737 

1/ 738 

1/ 742 

1/ 743 

1/744 

1/745 

1/749 

1/758 

1/760 
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:km da 

Milli l\Iüdafaa vekaJeti 1932 senesi kara ve hava 
ve Harita umum müdürlüğü .bütçelerinde 8 108 li-

Muamelesi 

3- VI -1933 tadbinde 2269 numara 
lı lmnun ·olarak kabul edilmişti• r·. 

ralık münakale yapılması ılıakkında 30- V- ] 933 tnTi!hinıde 2244 numa nı.
lr kanunla t evhiden kabul ed ilmişt i .r. 

Aydın vilayetinin yapacağı 100 000 lit'alrk istik
raza Hazinenin kefaletine dair 

Mennfi i umumiyeye mü teailik imtiyazat ha kıkınıda
ıki ıkanuna bazı maddeler tezyiline ve 'bu kammnn 
bazı maddelerinin i1gasma dair olan ıkanunun 2 nci 

8- VI- 1933 tarihi11;de 2286 ııumaı'a

lr k·anuıı olanı k kabul edilmişti-r. 

maddesinin değiştirilmesine dair 10- VI- 1933 tariıhind(' 2288 numıı !'a
lı kanun ola-ra·k kabul ecli lmiştit·. 

İ:mnir rıhtım şiı•ketinin imtiyazı ile tesisatının satın 
alınm ası h akikmda 12- VI-] 933 tarihin(] e 2309 mrmaı·a

lr ilmnun olarak kabul edil:miştiı- . 

M ua Ilim maaşlaı-r için viliiyetlere. yapılacaJ~ ilkraz 
hakkında 12- VI- 1933 tarihinde 2312 ınnmara

lr .kanun olarak knhul edi lm işti r· . 

Ankara, Konya ve Merzifonda aıskcd ihtıiya çl.ar i G iıı 

satın almacak binalar 'hkkında 8 -VI-] 933 taeı·ihind e 2283 numara
h kanun ·olara k kıı hul ed ilmiştir. 

Çuıbuk barajı ve Bursa ovası rslwh at ve inşaat i~l e ı·i 

için bono çıkanlması ha:kıkmda 12- VI- 1933 .tarihinde 2317 ımmarn
lı kanun olaroa k kabul edi lıın i ştir. 

ÖdriiınG para vernw işl eri, hal:k bankası vıc sa ndııkl a
ı ·ı !kanunu 

'l'ahlisiyoe umum müdürlüğü memurlarının tokaüt-

8 - VI - 1933 taı-ihi ııdc 2279, 2280, 
2284 numaralı kanun olarak kabul 
edilmi~tir. 

lüklerine dair Eucümendedir. 
Hava bir1iılclerinin i•htiyacı olan inşaat işleri için 
gelec~k senelere sari tawh!lıüclat yapıılınasma da ir 8 - VI- 1933 ta rihinde 2282 numara

lı kanlll.n olarak kabul edilmiştir. 

lVIal:Cı.l zaıbjt ıl·erlıc ne:f.erlere vel'ilecok paar ıniikafatr 
halkıkmda 26 -X - 1933 tariıhiınde 2323 numara

lı kanlll.n olal'ak kabul edilmiştir. 

Osmanlı .ba nkası imtiyaz müddetinin uzatılınası 

halda:nda 10- VI- 1933 tarihinde 2292 nllJlll:ara
lı kanlll.n olarak kabul edilmiştir. 

Devlet ımeımurları aylıklarının tevJüt ve t eadülü iha-k-
kmdaJki kanuna müzeyyel 12- VI - 1933 tarihinde 2310 nuımara· 

h kanıtın olarak kabul edilmiştir. 

Ba21 daiırclerin 1933 senesi ıbüıtç~1erind(' !10 000 1i-
rıı.lrk mlünaıka1c yapılınası haıklmıda '12-.2( - 1933 tatitıinde 2318 numtıı·ıı.

Jr kanıtmolarak 1<abul eclilınişt iı-. 

SJibilıat vıe i ç'Liına1 muavenet vekaleti 1933 senesi 
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bütçesinde 3 000 lirahk miiııa:kale yapılması hak

ikiında 

Gürırn:ü!k ve inhisarlar vek~ı.lctil c i~;tatistik mnum 

'llliÜdürlüğü 1933 senesi rbüt ç:c lerinde 7267 1 i nı lık 

Muamelesi 

19- X- 1933 tııırihiıııde 2322 muuar·a
lı kmı.un ola:ı:a ·k kabul edilıniştiT. 

münaıkale yapiLması lıwkıkınıda 19- X- 1933 tarihi11'de 2322 numara
lı kanunla tevlıicleıı ·ka.bul ccl ilmişti ·ı·. 

Ziraat -vckaleti 1933 senesi lıüt<.; cs iııJre -1- 630 liralık 

münakalc yaprlmasr hakkında 

Hudut, ve salliHeı: sııhlı a:t. ımmııı müdül'iüğü 196:l 
senesi büıtQesinc 2 000 lirairk 1alısisat 'koıııılıııasıııa 

dair 

Hudtut ve salıiller srlulıat unmm ınüdürlüğ'ül!l33 sc
nesi bütçesinde 5 000 liralDk ıni.inakal ·e yapılınıası 

har!clanda 

C:ürmrüık ve inhisadaı· vckUıleti 19:33 sen esi ılıütı:: e:-; iıı 

de 7 500 liTalıık müııa•kale yapLiması Jıakkulllla 

Maarif vcka,Jreti 1933 senesi bL~tc;esi ndl' Hi 000 1 i ı·n
l:nk: mıüna •kal e. yapılması h akıkmda 

Maliye vokf•lcti 1933 senesi 'bütçesinde GG 000 lira

lık müınaıkale yapılması hakkında 

Milli l\'Iüdafaa vekfıleti HJ33 sen·l'si rhlitı:ı'sindl' 

ll 400 }iralık münakaJ e yapı1ması lıalvkrııda 

Adliy-e ,ncıkal(}ii 1933 senesi bü tç:csi n dr 16 000 1 i ı ·n
hık münaka le yn pılmıası lın11"krnJa 

C ü:ınlhnriyetin ilimıııın 10 uncu .ni llüniiıııi'ınii kııt

lulaıma ka nnımına rm ÜZl'YYl' l 

Cümfiılll'iy c tin il~ıııııııı 10 ııııcıı ~- ı! (liiııli-nıüııü ıknt

lula:ma ·lmnumına müzeyyel 

Posta, telgraf ve t e l·efoıı nıınını ıııüJüı·lüğü 1933 
senesi bütç:esinıde 25 312 liralık miinaıkale yapr~ -

19 -X- 1933 tari'lıinde 2322 numara
lı 1kanuııla .t.evJıi,cleıı ;kfi:Jml ed ilmiştir'. 

26 - X- 1933 ,taei:hin.de 2327 numaı·a
Jı kamın olaı·a k kabul edi l:miştiı·. 

26- X- 1933 taı·i·hinıde 2327 nuınaı·a

lı ·kaımnln t.evhiden 'ka.lnıl edi lmişti ı·. 

19- X- 1933 :taı·ilıinde 2:322 numara
lı kanunln tevlüden ıkalıul edilmişt ir. 

19- X -1933 .tnı·iıhinde 2322 numara
lı ,kanunla tevhide n .lmlml edilmiştir. 

EncümeındeJiı·. 

19- X- 1933 tarihinde 2322 numara
lı lka.nunl'a tevılıiden ka·bul edilmiştir. 

19- X- 1933 taı· iıhinıde 2322 numara
lı ıkammla te\r.hiden knhnl ed ilmiştir. 

19-X-1933 tat'İ'hinde 2319 numarıı
lr kanun olarak kaıbul edi lmiştir. 

19 ·X- 1933 tarihinde 2320 numaı·a
lr kanun olarak kabul edi lıni·ştir. 

masr hak km da 26- X - l 933 tar·ihiııde ruznameye. 

DevLet deımiryolları ve limanları ummm müdür-lüğü 
1933 senesi ıbütı;esinde 100 000 liralık münakale 
yapıtması !l:ıakılunda 26- X- 1933 taı·ilıinde ruzna.meye. 

İIStaıtistik .umnım müdürlüğü 1932 >;c•ııl'si lıütc;Psiııde 
391 ilira 92 kurnşh11k müıııı:k a l e yapı·lması hakkıııd:ı 26- X -1933 t.aı·ihinde rnzna.mcye. 

Maa ri C ,-e], aleti 1933 seııesi ,lJüt c:cs in iıı GGS ı ı ri fas-
lı adnıın değiştirilm esi hakıkında Enci.i.mondedir. 



N'>. 

1/789 

1/790 
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Bazı dairel-erin 1933 senesi bütc;elerinde 6 760 li
ralıık münakale yapılınası hakkmda 
Sular u.mum müdürlüğüne ait kadro n u n L ec-h· e
linden almarak fill kadroya ilavesiı1e dair 

Teklifler 

2/ 10 Kastamonu (De. Suat B. ) - Müt.ekaitlerle eytnm ve 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

cramiline emlak ve arazi verilmesi hakkında Encümendedir. 
:::l/ 18 Tekirdağ (Cemil B. ve 18 arkadaşı) - 1605 numa· 

ralı kanuna miizeyyel kanun teklifleri Enciimendedir. 
2/ 19 İzmir (Halil B.) - Gümrük tarife kanununa mü-

zeyyel kanun teklifi Encümendedir. 
2/ 22 Isparta (Kemıı l Turan ve Malııtya 1\hhmut Nedim 

Beyler) -Askeri ve mii1ki tt'>kaiit kanununun 5G nci 
maddesine bazı fıkralar ilavesine dair 20- V- 1933 tarihinde 2190 nuın~ı.r:ı.

lr k n nun olara k kaıbul edilmiştir. 
2/ 50 Kastamonu (H. Fehmi B.) - Verginin kolaylıkla 

alınınasi yollarman dair 20- V -1933 taırihinde 2184 nurnarn
lı kanunla tevhiden krubul edi lmiştir. 

2/ 51 Kastomııu (Dr. Suat B.) - Karahisat maden suyu 
şişelerinden bazT ücret ve rC'si.m1erin almnuunıası 

hakkında 11 -V! - 19S3 tarihinde N a:fıa encü
menine. 

2/ 56 1 d n re heyeti - l3üyük Millet :Meclisi J 932 senesi •büt
çesinde 20 000 lital:ı!k münakalc yapılmasma dair 

2/ 57 İdare hyeti - Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bi.it
ı::esine 13 900 liralrk munzam tahsisat konulmasına 

2 - I - 1933 ta ırilıinde 2084 n uma r·a
h kanunlıa tervhiden bıbul edilmiştir. 

dair 2 - I - 1933 tarihinde 2084 nuıın,<ıJ'Br 

lı k~anunl.a tevhiden kaıbul edilmiştir. 

2./59 İdare heyeti - Di·vam muhascbat 1932 senesi hi.itc;e-
sinde 4 950 liralık münaıkale yapilmasına dair 2 - I - 1933 tarihinde 2084 numaea

lı ~anunl.a tevılıiden kwbul edilımişti ·r. 

:! / 32 Konya (Kazım IIüsnii ve GirC'sun Hakkı Tarık Bey
ler) - Halk evleri narnma ithal olunacak radyo ve 
sinema makineleri haıkkmda 20- IV- 1933 tarihinde 2154 numara

lı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

2/ 63 telare heyeti- B. M. M. 1932 senesi bütçesine 23 00 
liralık -tahsisat konulmasına dair 

2/ 64 İdare heyeti - B. M. M. 1932 senesi bütçesinde 
1 276 liı·a 83 kuruşluk münakale yapılması Jıak-

30- III- 1933 tarihinele 2127 numnra
lı .kanunla tevhiden kıı:bul edilımişti:ı:. 

krnda 30- III -1933 tariJhinde 2127 numara-
h kanunla te'Vhiden ka:bul edilmiştir. 

2/ 65 İdare heyeti - B. M. 1\1. 1932 senesi bütçesine 2 500 
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liralık talısisat konulması hakkında 

2/ 68 1 dare hyeti - B M. M. 1932 senesi bütı;:esine 2 000 
1 i ra lı k tahsi·sa t ko m üm ası haikkmda 

2/ 70 1darr• heyeti - Devlet memurları maaşatının tevlıit 
1 t tı ~ıiclülü ha:k!kınclaki kamma bağ·lı cetvelele clcği-

M:uaıncJcsi 

30- III -1933 tarihinde 2127 numara
lı kanunla tevhiden kalJul edilmiştir·. 

17- IV -1933 taı·ihinde 2150 numa.nı
lr kaınınla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı::iklik yapılma..c:;r haldnncla 27- Y- 1933 t.::u·ihincle 2225 ııumar·n

lr k:ınunla. teYılıiden kahul edilmişıtü·. 

2/ 72 İdare heyeti - B. I. Meclisi 1932 seııc,ı;i bütçe. iııc 
4 600 liralıık tahsisat konllllmasına ve ayıııi Sl'lll' hüt-
çesinde 586 lirairk ·münakale yapılımasma dair 20- V -1933 tal'ihincle 2192 ııuınal'a

lı ka ıımıla tevh iden ·ka bul edilmiştir . 

2/76 İdare heyeti- B. lVL Meclisi 1933 senesi bi.itr:csiHdt• 
1 000 lirairk ınünakalc yapümasma dair 27- V- 1933 taı·i ·hincl 2230 ıınmal'a

h kanunla tevlıiclen kabul oc1 ihniştir. 

2/77 Edirne (Hasan Hayri ve Şeref Bc~·lcr ) - E{liı·ııc 

şehri elektrik tesisatı için getirilen malzcnıeclcıı 

gümı-i.i'k resmi ile muanıel·e vergisinin ahnnıamasr 
harkıkmda Bnei.iınc.ndcdir. 

2/79 !dare heyeti- Devlet ııneınul'l:ırı maaşlrınmn .tc1·hit. 
ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 2 numal'alı 

cetvelin Divam muıhascba<ta ait olan krsmmda dcği-
şiıdik yapılmasma dair Eııcünıcndcdir. 

2/80 Bursa (Rüştü B. ve iki arkadaşı ) - TJofı.;alı _.\li 
Efendi ilc Sıdıka , Hana ve .\~'ŞC Haıırnılara maaş 

taıhsisi halkılanda ll -VI- 1933 tarihinde 2302 ııumM·a
lr kanun olarak ka.hul edilmişt ir . 

2/81 Gire..<;ıun (Ha1lcla 'l'a l'lk B. YC 4 arkaclaşr ) - C 'i.iıııilnı
riyet ilanrıun 10 n cu yrl dön ünıünü kutlu la mı ı lı ı ı k
Junda 

2/ 8-1: Jelare heyeti - Büyük l\[illct l\feelisi 1933 st'lıcsı 

ll- VI -1933 tarihinde 2305 nnmarrı
lı kanun olarak ka.bul edi lmi ştir. 

bütc:esinc 50 000 lirairk talısisat konulmasma dair 19- X- 1933 tarihinlle 2322 numara
lı karınıınla tev'hiclen kabul edilmiştir. 

2/87 1clar·c lw)'l'ti - Biiyürk Millet :.\fıcelisi 1933 .. 'l' IH\'ii 
biitçesine 7 700 liralık tahsisaıt kon n lmıasma da i ı· Encümeııdcdir. 

Tezkereler 

3/14 1\Iilli Hükfıanıet lJüt~clcrinc müteallik ıbor·çlarm ka-
yitlerine ve müıcldeti muayyem•si zarfında nıüı·acarıt 
etmeyen lerin alacak i an nın sı.ılmıtnııa dair ka.mııı 
tefsiri hakkında Başn~kalct. tenkeresi 22- XII -1933 tarihinde 2076 numara

lı kantın olal':ık kabul t'dilmiştir. 

3/17 Askeri ve mülki tekaiit kanuntımlll nıuva.kkat 2 ııc:i 



No. 

3/24 

- 122 -
Hnlasası 

maddesinin tefsiri hakkında Başve'ka l ct tez•hı-<·si 

İzale i şüyu davalarmdan ne suı L"etl e •harç alınacağı 
mn ltefsiri halilimda Başve'kalct tczJkcre,c;i 

Muamelesi 

20- V -1933 ta'l·iıhind.e 2190 mımar;ı

lı ·karuurnla tevhiden abul edilmiştir. 

10- VI -1933 .tariiJıinde 2296 numara
lı kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

3/ 31 .Aıskeri vr mülki t~kaüıt lmnumnınıı 18 nci madde-

sinin ıtefsiri hakıkında Başvdkalcıt t~ı~krresi Encümendedir. 
3/ 39 İ•nlıisarl.ar idarelerinıin 1lı esaplarımn Divaııı m~uha

sebatça tetkik edilip ·edilımeyeccğinin tefsiriııc d:ı ir 
Divam muılıasebat riyaseti ·tczkeresıi Encümondedir. 

3/ 62 .Askeri ve mülki tc'kaiit ıkaıı!ımmınn fil ,.e 53 ıı(·ii 

3/65 

3/107 

3/109 

3/127 

3/132 

3/147 

V J52 

3/153 

3/154 

3/163 

mwdk:leleı·inin tcfsiri hakkıııda Başvek fı. l c t h 'zkl' l't'si 

1\'lem.urin ıkanununun 75 ıı c i nı add ı·~iııiıı lt'fsiri 
hakıkında Başvekwlet te2lkercsi 

Askeri ve ınıülik:1 te:kaüt ıkanuııunun bazı m adtll' l l' ı·i -

29 -lV- 1933 twriıhind~ 751 nurnan
lı karal' olanl'k kabul ed ilmiştir. 

26 - X- 1933 tarrihinde 2324 numara
Ir ·ka nun olaralk kabul edilıı1ıiştiır . 

nin tefsiri ·Jıalk:kmda Başvckal et t ez,kercsi 29- V - 1933 tarihinde J85 numara

h tefsir olarak kabul ed ilm işti r. 

Dwrnga r esmi ·kanununun nal\ıti resimler faslının -U 
nci ve muafiyet faslının 20 nci fvkralarııun t ef: ı iı · i 

~ ıaJl~kında Başvokal et tc~kcres i 

~\.nkara memurlarının ımcsk l' ıı tar-minatı h ıd, kıı ıclıı 

Başvcıkwlet te~eresi 

C: echkli ,küç.ük za,bitana vet·ileeeik ılıan: II'1ıhl tl'l ' hak 
kında tf'fı;; iı·eıı ·hit· ı]uı ır·a ı· itt,i ıhıı zıııa ıl ıı iı· H eşyc;ld

]('t teııkeresi 

Acizleri tahak:kuk ode ıı ımmml'l'l a nıı tıı sf i ,ve i PI':i 

lıall<Jkıncla. 1026 ve l683 .ımmar·alı kaııuıılaı·,cJu mn·
zu hriilmniin i c rasında tahaıddüs ede n ihtiiMın td
sireıı .Jıalli haık,lnnda Başvekalet tezkeres i 

Hariıkmdder tal'afmdaıı işg· al cıdilm<'ktP olaıı ·llll' :'

,]wnler 1ıaikıkmda ya.pılac;~k nııuaını e l e :v< ' daiı· HacŞH

k:fi Jet te?Jkcresi 

Asıkeri Ye mülıkl tekııüt kanununun 55 ıı e i ·ınad

clcsinin tcfsi:ri hakıkında D. M. R. te:ck ert's i 

As keri ,-e •mülıki teıkaüt ı]uınummun li!i ve f1H ; H·ı 

ımac1del erüe · ımenturin kanununun 73 n 8f) n<·ı 

mad{1el erini ll tefs i l'i h akıkmda DiYaııı m uhaseıba t 
riyaseti t e?Jkeresi 
Manevra g·ilb i mıühiıın vazifeler 
olanlara da ıclerece üzeriı~deıı 

es ıı asınıda malul 
maaş tahsisi için 

J 9 -XI - 1932 1a ı· irhiııde 180 numara
h tefsir olarak kabul edilmiştir. 
21 -XI- 1932 tarihinde 733 numawa
lr karar olamk kaıbul edilmiştir. 

26 -X- 1933 ta L"ilıind e Hüıkfımeıt ta
r afmda n geı·i alınmıştı.r. 

26- X- 1933 ta.rihindıe 2325 numara
lı kaııun. olaralk kabul ed ilmiştir. 

8 - VI- 1933 tarihinde 189 numara
lı tefsir ola.rak kahul edilmiştiı·. 

13- IV -1933 tariluınde 747 num ara
lı karar olarak kabul edilmişti r. 

Encümendedir. 



No. 

3/ l(j± 

3/ 167 

3/ ]71 

3/179 

3/lSı 

3/ 185 

3/ 187 

3/19~ 

3/ 197 

3/ 217 

3/ 219 
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Hulasası 

bir kanıı· ittihazma daiJ· Başvekıllet tez;keresi 

Vazife veya h ıtrpte ~ki veya daha ziyad~ uzvundaıı 
IDWcruhiyet sebebile rnıalül .olanların nnunzam ma
lftl ı iyetleri için tefsireıı bir :karar ittiılıazı ıhaıkıkm-

• 

Muamelesi 

15- XII- 1932 tarihinele Hüıkumet ta
raıfnıdan geri aJırımıştır. 

da Başv~kalet tezkeresi 21- X- 1933 tarihinde Sııh.hat Ye iç
timai muavenet encüı:rıenine. 

~\~kerl n :mülki teıkaıüt ıkanununun 68 nci ve unu

vaJl\lkat 3 ncü anaeldelerinin tefsiri ha·kikıncla Baş

\·ekiilet tezıkeresi 

'Eslmbr ıı ııüclıirc ve Zili ı:uı:iye clolayısile taıkip ve tah
~ilinc imikan görüLmeyen lıoı,çların tetıkvkı ıhaıkık ın-

9 - I - 1933 arihinde 743 ııuma ra
lı karar olarak kaıbul edilmiştir. 

tla Baş\·eJvalet te7Jkerooi 19- X -1933 ta.riaıincle T e!;'Jkilat ı esa
siye encÜ!lll!enine. 

:rvtektep paıısiyıoıılarııırıı ·belediye vergi ve ·res·illll
leri ıkanununun 6 ve 7 nci IJJ1'aıcldcleri hiiıkmıüııe dn
,hil ve ·resme taıbi ·olup olınırudığııım tcfsiri hnık

,Jnnda Ba.şveldlet tezjkel'esi 

As•ker'i ve an i:i l ı kl tı:ıkaüıt .kanuııumın 30 neii oııad

·desinin te-f,ı;irinc Jair· Divaııı muhaseıbat ı-iyaseti 

tezkeresıi 

.\menajıınan ve teşcir işlerinde uııüstahıd.emı oı;ıııan 

ımerrıım-jııi fenn iyes ine 657 ve 1508 ııumıaralı ıka ı ıun

hmn 1 ve 7 nci :nıadıdeler·i ID1Uciıbi;nce ,-erilmesi 

ıııınık·tazi yevıın iyel eı·i gösteri t· ı i ıki ık rta ıkadt'O göıı

deril-diğ·iııc dai'l' Ba~Vl'l'H l ct tc:r.keı·esi 

Oı ,ınan amenajman gnıplarıııa vr bu işl erde ~al ı

şan Ot'man ımiihendisler·ine yevımiye he.sabile veril
mekte •olan tazıninatın sureti tedıiyes iııde ter·etl
ı clüt ecli~cliğiııden ıkeyfiyetiıı tetsiı-i hıvkıkmchı Rn,-:;-

2 - XI - 1930 tarihinde 734 nuiJJlara
lı karar olarak kaıbul edilmiştir. 

Encümcııdedir. 

1- XII - 1932 tarihinde 2073 numara
Ir !kanun olarak kabul e clilmi~rtir. 

n>~kalet teıikeresi 15- XII -1932 ta ribillde 737 ııunıaı·n 

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

h;tnnlınl D <~rü l fünun müclel'l'islerindcn Behçet Be
yin ımaaşı, - uni:ktn:nnın tayini haıl-ıkıııda Ba·ŞVüki'ı-

lct tez-kerosi 15- XII- 1932 taıriJlinde Hükümet ta
trufmdan geTi alınmıştır. 

Yüksek Meıktep mezunu Devlet memurlarından ll 
nci dereceden a.şağı vazifeler.de ilmlunanların ll nci 
dereceye geçmelerinin teırfi IDlahiyet·inde olup .alıma

dığının tefsiri haıl<Jkııııda Baışvek5let tez:keresi 

Asıkerl ve mülki tekaüt kanununun 15 nci madde

sinin t cfsirin c dair Başvokalet t@keresi 

551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlardaıki malul 

21- Xl-1932 tarihinele 182 munara

lı te:fsir olarak kabul edilmiştir. 

10- VI -1933 tariılıinde 773 nurnara

h karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 222 

3/ 228 

3/23~ 

3j 233 

3/ 240 

3/ 2+2 

3j 2-t7 

3/ 248 

3/ 249 

3/ 25-! 

3/ 256 

3j 2G7 

3/ 262 

124 -=: 

Hulasası 

tabirlerinin tcfsiri hakkında Bnşvckitlet tc~h.'rcsi 

Devlet mornurlan maaşa tının tevlıit ve tcadülü hak- · 
ılunda·ki kanuna merbut 2 numaralı cctn'lc itlhal 
·edilmeyen maaşlı roomurlara uzaklık ve pahalılık 

zamlarının veri lip verilmeyeceğ·inin tcfsiri h~krn-

Muamelesi 

12- YI- 1933 tarillıin<1e 191 nu m ::ı ı· ::ı
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

da BaşvekiUet te~keresi 1 -V - 1933 tarihinde 753 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Ma::ış kanununun 8 nci maddesinin tadiliı~e dair 
kanunun tef iri hakkında Başvekfılet te~ker i 

7 haziran 1336 tarih ve 7 nunmaralı ıleamma müzcy
yel •lmıınnnn tefsirine dair BaşYeıkH l et tczkcresi 

25 haziran 1932 tarih ve 2026 numaralı kanun alı
kaınııun jandarma zabitlerinc tcşmil edi lip edilm e
yeceğinin tefsiri Jıakkmda Başvckillet tezkere.si 

Türkiye Cümhuriyeti kara sularmda batan gemile
rin yıkıntılarından ve dışarrya gönderilecek par<:a
larından alınacak resmin tayini hakkmda Başvoka
let tezkeresi 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci madde
sinin tersiri hakkmda Başvekalet tezkeresi 

Asker[ Ye mülki tekaüt kanununun 25 nci maddesi 
1 nci fıkr-asının tefsirine dair Başınkfilet tezkeı·esi 
Tütün ve sigara bayiler·inin astıkları l evaıhalarc1::ın 

dolayı resim alınıp alınmayacağmın tefsiri hakkm
da Başvekalet tezkeresi 

22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin tefsiri ha.kkında Ba.Fekalet tez-

19 -X- 1933 tarihinde 783 numara
lı karar olarak kabul edilmiıştir. 

12- Vİ- 1933 tarihinde 778 numara
lı karar olarak ka.bul edilmiştir. 

12- Vl- 1933 tarihinde 778 nuımara
lı kararla tevıhiden .kabul edümiştir. 

Encümendedir. 

16- III- 1_933 tarihinde ] 83 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

8 - VI - 1933 tarihinde J 88 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

kcresi Encümendedir. 
1932 senesi muvazenei uroluniye kanununun 14 ncü 
nuıc1c1esinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 14- I- 1933 tarihinele 2102 ııumrıra

lı kanunla tevJıiden kabul edi lmiştir. 

ll ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununa göre te
kaüde sevk ve istifaları kaıbnl edilen ll zabit hak
lunda yapıl acak muameleye dair Başv.ekalet tez

ikeresi 

Devlet memurları .maaşatrnm tcvhit ve tcadülü hwk
lundaki kanunun 7 nci maddesinin tefsirine dair 

BaşYeldlet tezkeresi 

12 hazimn 1326 tarihli kanunun 5 nci ma~ldesini ta
dil eden kanunun 1 nci maddesinin tefsiri lıa~dunda 

17- IV- 1933 tariılıinde 748 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

26 - X - 1933 tarihi:rııde 192 nuJillaxa
lı tefsiı· olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 263 

3/ 264 

3/ 269 · 

3/275 

3/278 

3/279 

3/ 284 

3/28!.> 

3/2~ 1 

3/302 

3/329 

3/330 

- 125-
Hulasası Muamelesi 

Başvkfilet te1lkeresi 26- X- 1933 tar ihinde ruznameye. 
1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 21 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 16- X -1933 tıırihincle Zi raat eıı cüme

nine. 
Eli işten çe.ktirildikten sonra 1777 numaralı kanun 
mucibince vekaJet emrine alman meınnrlara bu 
kanuna göre maaş verilip verilmeyeceğinin tefs iri
ne dair Başvekalet tezkeresi 

Lise ve orta. mekteplere alınacak leyli mecca:ni ta
lobe · hakkmdaıki kanunun üçüncü maddesinin tcf
siri harokmda Başvcl<alet tezkeı·esi 

'l'tüütn inhisarı luıuumuıun 33 ıı cü maddesinin 

19- X- 1933 tarihinde 782 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

22- IV- 1933 tarihinde 749 nUıiuara

lı karar olarak kabtti edilmiştir. 

t efs iri iha ·kıkmda Başvekalet t ezkeresi 19 - X- 1933 tarihinde İktısat encü
ınenıne . 

İhtiyacatr uınumiye için eelbolunacak madeni boru
ların gıüımrÜık resminden muafiyeti ılH~kıkmda-ki .ka

nunun 1 nci maddesinin t efsirine dair· Başveld-
let tezıkeresi 3- VI- 1933 tarillinde 2268 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İınıalatı haı1biye fa br~kalarmdaki ımütehassıs za
bitana verilımeıkte olan yevnniyelerin umuım mü
dürlüık meı1kezinde çalışan mütehassıs zabitaııa da 
teşmili hwkkmda Başvekalet te11keresi 20 - V - 1933 taırihimıde 758 numara

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Oı·du, bahr.iye ve jandarma zabitan ve illlemurini 
ha:kkındıtki :kanunun 3 ncü ımaddesile verilecek 
şank ıkı·deım zaımıınmın hesabında hangi t a rihin 

•baışlangrç sayılacağmm t efsiri ha:kıkmcla Raşve

M let t~keresi 

Yemek parasından nrgi ıkes ilip .kesi1ıneyPceği nin 
tefsiri 1 aıkıkında Başveka.let tezkeresi 

Askeri ımemnrlar ·kanununun 4 ncü ve 5 nci ıınıH1-
deleri:o..in t efs i•r•ine da ir Başn~ka l et tez.keTesi 

Devlet meınıurları maaşatrnın tevhit ve te&clülü 
h rukkı lda:ki kanuna ·bağlı cetveı.de değişikl1k yapıl

masım. dair Başveka1et te~kercsi 

Posta, telg ı·af ve telefon idaı·esi t~kilatr ilia.klun
•dak.i kanunun muvak'kat 1 nci maddesinin tat,hik 

26 - X - 1933 tarihinde 787 numara
lı kar:ı r olarak kabul edilmiştir. 

19 - X - 1933 ·tari'bincle 784 nuınıa ı· a
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

26 -X- 1933 tarihinde 786 numara
lı karar olarak k abtti edilmiştir. 

19- X- 1933 tarihinde 785 numara
lı karar olarak kabul edilıni·ştir. 

tarzma dair· Divanr muhasehat .riyaseti te7,keres i 8 - VI - 1933 t aırih.inde Umumi Hc
yette okunrrın .. -;;tuır. 

(~azi te ı·biye enstitüsü mualliml erinde ıı Saffet Be
yin anaaşr hakıkınd a çnkan i•lıtüafın halline dair 



No. 

3/334 

:3/ 335 
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Hulasası 

Başvc:kalet teıJkeresi 

ı hazi·ran 1929 tari!h ve 1499 numaralı güımriik ta
rife ıkanununu değiştiren kanunun 1 nci maddesi
ne merbut cetvelin 401 numarasındaki tabiı·in 

tefsi·rine dair Başvekıalet te~keresi 

Maarif vekaleti :kadTosu ve yü~de onlar tahsisa
tile idare edilıneikte olan inşaat hür.olarrnın ıkrrta

siye ve ıkrrtasiyeye mütealliık levazııımna dair Ba~-

Muamelesi 

Encüınendedir. 

ll -VI- 1933 tariılıinde ı 90 numa.ı-.a · 

lı tefsir olarak kabul edi lmiştir. 

Yekalet te~keresi 12- VI -1933 tariılıinde 775 numara
lı karar olarak kabıli edilmişti-r. 

3/ 340 Devlet ırneınurlarr aylrklarmm tev.hit ve tea·dülü 
haıkıkrndaki .kanunun 8 nci maddesinin tefsiı·ine 

dair Ba~veikalet tezkeresi Encüınendedir. 

Ta.krirler 

4/1 Yozgat (Süleyman Sıl'l'ı B.) - Tapu harçları ka
nununun 16 ncı ITI1a.ddesinin tcfsiri h aıkıkıııcla 

4/ 22 İstanıbul (Alaetti·n Cemil B.) - Tüı~kiye f'ümhul'i
yeti llllerkez banıkası ıkanununun 5 nci m:ı·cklrsiııiıı 

21-XI-1932 tariıllintdc -tayini nma
ıneLeye ma'lı'al olrınad ığr hafl<ılwıdaki 

maı1bata kabul edilmiştir . 

tefsirine dair Encümendedir. 

4/24 Sıvas (Remzi B. ) -Veraset ve intiıkal vergisi hak-. 
kındaki kanunun meriyeti tarihinden evveLki inti-
kanere dair bir karar i ttihaz ı hakıkmda 12- X -7933 taıı,iıhinde ·a.hib.i tara

fmda n g·eri almmJştır. 
4/ 27 Çanakka le (Şiiıkrü B.) - Ar~zi voııg i S'i kamunıınıııı 

fı nci madıcl esin iıı tefsiri lıakklııcln 

4/ 34 

4/41 

Manisa ( ÜSI!llan ve Dr. Saim Beyler) - Arazi ver
gisi kanununun 5 nci maddesinin tefsiriııc dair 
Yozgat (S. Srm B. ) - Belediye vergi ve resimleri 
kanununun 6 ncı maddesindeki apartrman kaydinin 
tdsirine dair 

4/ 53 Çaııku·ı (Mustafa Aıbdülihalik B. ) - Arznılıal e ııc:ii

meninin 21 -V - 1933 tarihli haftalık mukanenıt 
cetvelindeiki 739 numaralı ~<ararııı UITI1umi lıe~ · L'tt e 

mürz.:akeresine dair 

Muhtelif evrak 

5/18 ATZuhal encü.menincc ibtihaz olunan 56 numaralı 

21 - X - 1932 tarihinde 181 numara
lı tefsir olarwk kabtil edilmiştir. 

Encüınendedir. 

7 - I - 1933 tal'iılıiııd e 742 num;ını
lr karar olarak ka'bul edi l miştir. 

12 -VI- 1933 tarihinde 777 n uma ı· a
lı kara.ı· olarak kabul edilmiştiT. 
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ikarar ·haJkkmda dalrili nizamnaım enin 57 nci mad
desin e tevfiıkan tanz im olunan mc7Jklır l'ncÜm l' ll 
mazıbatasr 5 - I - 1933 tarihinde 74 -ı numara

lı kamr ola.ı·ak ka'hul t•d ilnıişt.ir . 

5/43 M:uıvazenei umuımiye dahilinde'ki daireterin lurtasi 
ye ihtiyaçlarının tedarik sur etlerine ait kanunmı 
tef,sirine dair Divanr ımrlıasebat encüımen i ma z-
batasr 9 - X - 1933 tari.hinde DiYam muha

selıat encümenin€. 

DAHİLİYE ENCÜMEN1 

Uei:s 7\ k i n{(/ rJ Jl eb·uw ('(' lll il B. 
RPiS'l'Pkili 7' e k inl n.r7 » F'ailı· » 

Jfazl>rıta 11111 ha rr i·ri ('anak/ı al r-; » 8irkrii >> 
/{nfiJJ : B 111·rl1ıt » Hal it >> 

Adcuw. Jl ebnsır .Ili Jf ii ll if B. .ll al rd.t;a Jl1 eiJUSil V asıf B. 
A -mas,l{cı » 11Jsa.t » Muş » Hosm1 Reşit » 
A mas.IJa- » t"m ail H cılt-In >~ N i _if dr >> Galip » 
A ·;dal~ta » Rnsıh » Onlıı » .4. lmıPt Dı sa n » 
Butscı » /1,' 111 i u Fikri » O·rrlu » l.ı;mail » 
ç () 1'11-111 » fs 111 cı il 1\_ em al » Ri.ze » I!Jsrd » 
l!Jlaziz » Hiis f yin » k'-ı'mnsu-n » z ii ]it ii, » 
(i i }'(',:.;u )/ » ıl! ii ll i}' » ,')Pbin K. » VasfZ: Roşit » 
TCn-rs » RaJw Tali » ~o 11 _(/lll d cık » Halil » 
K iitahya » .ll r 111 et » Z on_(JIIl dalJ » Rif at » 
Malatya » .-l/>rfiilm uttaliJJ » 

Encümeıı, 88 (62 layiiha , ll t e;klif, 13 tezkcre. 2 takrir ) işten 62 sini intaç etmiş ve Jaha tctkik edile
cek 26 evrak kalmıştır. 

Layilialar 

1/ 39 Cemiyetler kanunu layihası Encümendedir. 
1/ 40 Belediye kanununun 109 ncu maddesine bir fıkra 

ilaVfısi ha:kıkmda Encümendedir. 
1/ 42 Afyondan istih al olunan uyuşturucu maddeler in-

hisarr hakkında 31- V- 1933 t-arihinde 2253 nuımara
lr :kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 50 Bazr ma.haller menkul mallarmda hususi olara-k mev-
cut bnlunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi hakkında Encümendedir. 



No. 

1/ 52 

1/ 161 

1/ 173 

1/ 240 

1/ 278 
1/ 279 

1/ 335 
1/ 355 

1/ 392 

1,1400 

ı;±02 

] / 405 

1/ 417 

1/ -1-22 

1/ 430 

1/ 433 

ı;449 

- 12~-

Hulusıısı 

C:a;veimenkul mallar hakkında 

ı9 haziran ı930 tarih ve ı704 mımaralı kanunun 
8 nci maddesinin tasruhine ve ınezkür kanuna bir 
maddt- tezyiline dair 

Ka7.aıı~ yeı·g isi hakkında 

.Askcrli:; ıııi.ik:llefiyeti kanununun 2 nci maddesinin 
tadıli lıaldnnda 

i\·h~ıı •;azife ve saHUıiyetleri hakkmda 
Po~,ta, tel.graf, telefon umum ıniidii.düğüuün teşki
latı hakkında 

f skan kanunu layihıısı 
Yapı ve yollar hakkında 

Dahiliye ve'kaletinin vil~yet teşki l atı ve vazifeleri 
lıak~anda 

Hususi thastaneler hakkında 

:J\'[aarif teşkilatma dair okanunun ll nci maddesi hük
münü 2 sene tecil eden ı707 numaralı ·kanunun iki 

Muamelesi 

ı - VI 1933 tarihinde Maliy encü
menine. 

14 - I - 1933 tarihinde 2099 ımnııı .r:ı

lr kanun olarak kabul edil.mişt·ir. 

27- IV- ı933 tariılıinde Adiiye ve Dıı
hili;ve encüıneııleı·inden mÜl'e1<kep 
Muhtelit encii.mene . 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

1- VI -1933 rtıırih incle Nııfıa encii.
menine. 
Encümendedir. 
10- VI -1933 tari·hinde 2290 ımmıırıı
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encünıendedir. 

24- V -1933 tıırihiı1ıde 2219 ııunııııvı

lı kanun olarak k:ılnıl edilmiştir. 

s0ne temelidi hakkında ll- VI- ı933 tari.hinıde 2297 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ŞG ı·a yi devlet kanunu layi·hasr 27- IV -1933 taJ"ihiııde Adiiye ve Da
hil iye encümeıüerinden mürekkep 
Muhtelit encümene. 

Husurs1 idareler bütçelerinden maaş alan n1Uallim 
ve memurlarm tekaütlükleri hakkında 14 - I - 1933 tarihinde 2097 mımara

lı kanun olara k ka bul edilmiştir. 

Aııkam otomatik telefon kanununun 7 nci mad-
desine bir fıkra ilavesine dair 13- IV -1933 tarihinde 2142 numara

lı kanun olarak ka bul edilmiştir. 

İstanbulda ve vilayetlerde belediye daireleri na
roma istimla.k olunacak malıallerin istimlak sureti 
hakkındaki kanunun bıızı maddelerinin değiştiril
mesine dair 

Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cümlıui-i
yetleri İttihadr arasmda aktedilen hudut ihtilafları

nın tetkiık ve halli h&kkmdaJü mukavelenin uzatılına-

31- V - 1933 tarihinde Maliye encii
mıenine. 

sma dair protokollin tasdikr hakkında 12- VI -1933 tar·ihiııde 2316 ımmaı-a
lı ·kaınm olaraık k rubul edilmiştir. 

Jandaı·ma efraclr kanununun ı nci maddesinin de-
ğiştirilmesi hakkmda 22- IV -1933 t-arihinde 750 mıınar·a

lı karar olarak ka bul edilm1ştiı·. 



No. 

1/ 451 

1/ 460 

1/ 467 

1/472 

1/473 

1/497 

1/499 

1/526 

1/530 

1/554 

1/~58 

1/563 

1/5-67 

1/575 

1/576 

~/585 

1/590 

1/602 
1/603 

-· 1:G9-
Hulasası 

Memleket dahilinde uça:klarla nakledilecek posta 
maddelerinden alınacak havale ücretierin dair 

Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi teevzii 
hakkında 

Esarctin meni hakkmdaJki mukavelenin tasdikma 

Muamelesi 

ll- VI -1933 ta,rihinde 2298 numara
lı 'kanun olara.k kaıbul edilmiştir. 

31- V- 1933 tariJünde lVIaliye en<:ü
menine. 

dair 5- VI -1933 tarihinde 2273 numaıra

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Tiiıikiyedeki Süriyeli emlak ile Sür1yedeki Türk 
emlaki hakkmda Fransa Hükümeti-le aktcdilen İti

lafnamenin tasdiıkma dair 

Muallim mekteplerine muavenet haklandaki 819, 
843, 1051 numaralı kanunlara müzeyycl 

.Ainıkara otoına.ti:k telefon kanununun bazı madde
lerinin. tadıiline ve bu kanuna bir madde ilavesine 
-dair olan kanunun 2 uci maddesinin kaklırılmasr 

9 - I - ] 933 tarillıinde 2089 numara· 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1933 ·tarihinde 2089 numara
lı kanun ola nı.k kabul eclilmiştir . 

haıkkında 1 - V - 1933 tarihinde 2164 nuıtnara· 

Tüı;kiye havayoUarı idarffii hakıkında 

J andarına kanununa müzeyyel 

3 haziran 1930 tarlıh ve 1663 numaı·alı •karn1rın nın

addil 

Nahiye müdürlerinin tayini haklnnda 

Soy adı hakknıda 
.İstanıbul Tiıi.rk anot:Lim su şirketi imtiyazı ile te· 
sisatmm satın alınnıa.sma d::ıir 

Evi.enme harici .doğan çoclllklar hakkında 

B.azr 'V-il.ayetlerin kaldrrrlrınasr ve bazı1armın bi r·leş-

· lı kanun olarak ka,bul edilmiştir. 
20 - V- 1933 tarihind•e 2186 num::ıra· 
lı kanun olara.k kwbul edilmiştir. 
27 -V- 1933 tarihinde 2227 numara· 
lı kanun olarak ka'ultl edilmiştir, 

10- Vl- 1933 .ta.rihinde 2289 ntınHıra· 
lr ·kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 -VI - 1933 tar~hinde 2270 numara· 
h kanun olara k kaıbul edilmiştir. 
Encümendedir . 

20- V- 1933 tarihindıe 2198 numar a
lı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

26- X- 1933 tar1hinde 2330 numara
lı kanunla tevhi·den k albul edilmiştir. 

tirHımesi ihakkrnda 20 -V- 1933 tarihinde 2197 numara
lı kanun ()lara.k kabul edilmi~tir. 

Gayrimerlikule ter::ıdiziin kaldırıbması haldunda 12- VI -1933 tariılıinde 2311 numara
lı kamın olara k k::ı lml edilmiştir. 

İstatistik uanuro mi.idiirlüğü ·mer~lwz teşkililıtı hak
kmda 

BaşvCik3ılet te$kilM ve vazifeleri hakkında 

Seferele askeri ibt<iya.çlaruı t·omini surBii hakkında 
Belediye teşkilatı ola.n yerlerdeki muhıtarhklada ilı-

20 - V - 1933 tarihinde 2203 nuınu1ra
lı kanun ()larak kabul edilmiştir. 
20 -V- 1933 ttaırihiı:ııdıe 2187 numara
lı kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

Eneümencleclir. 



No. 

1/610 

1/ 615 

1/ 619 

1/ 622 

1/ 647 

1/ 649 

1/ 660 

1/ 663 

1/ 675 

1/ 688 

1/ 6!H 

1/ 696 

1/ 700 

1/ 720 

1/ 735 

- 130 -
Hulasası 

tiyaı· heyetl erinin kaldırıLması J:ıa~clcında 

Koca eıli vilayetin e bağlı 4 naıhiyenin kaLd1rrlması ve 
Kaı·a su namile bir kaza rkul'u1ması h:ıkkmda 

Oı-du vilayeti lıLII'iUSI idaresi tarafından ya pıla ra [; 

büyükıköprüler i(} in Hazinenin kefal etine daiı· 

ViHlyetl er icbresi kanununun 58 ııci rmadJdres iıı e t.e\·
f ikan iki vilayetıte idare heyeti teşkiline ve 1452 nu
ın aral ıkanun a bağlı 2 numaralr cetvelin değiştiril -

Muamelesi 

10 -VI- ] 933 tarihinrde 2295 n uma ra
lı kanun olarak rkabul edilmiştir. 

20- V - 1933 tarihinde 2202 nınnara
h kanun olarak ·kabul edilmiştir. 

20- V -1933 tarihindre 2196 numara
lı kııııuıı ol:ıı·ak ·k:ıhul edilmiştir. 

mesiıne dair 27 - V- 1933 tarilhinde 2225 numara
lı kanunla te;vJüden ka bul edilmiştir. 

Posta, tdg-raf ve teldon uımumi idaresilıin teşkilatı 

hakkıoo a 

• \n kara şehri otomatik telefon kanununun 7 nri ın::ıd
d ı.:s in e ·bir fıkra ilavesi h akkında 

P olis t eşkilatı kanununun 39 ncu maddesim dc deği- . 
şi·ldik yapılma sı h aıkıkmda 

Belediyeler bankası ·lıa~"kında. 

Hükumet tarafından imar veya resmi binalar yap
mak i(,}in yLktırrları rbinalar hakkında 

J~kin ~mn ununun 3 ' ncü maddesine bir fıkra ilfı vcsi 
·h B~kkmda 

Vilayet husus! idareler inden ınıaaş alan memur Y C 

muallimlerin ·t~kaüt maaşları haJ,ıkrndaki kanıınıı 

m üzeyyel 

Aııkaı·a şehri otomatiık telefon ıkanununun 7 ncı 

iııadd esin e bi·r ftkra ilavesi ~ıaıWkmda 

i stanbul belediyesine bağlı sular idaresi t cşkili hak
kında 

Dahiliye vekaleti merkez teşki,Jatı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştiri•lmes ine 

ve dahili matbuat ü;Ierinin mezkılr vekalete bağlan
masma dair 

Belediye veı~gi ve r esimleri kanununun 30, 3 nci 
maddeleri muci1ince alrnmakta olan duhuliye r esmi
nin kaldırılması hatkıkmda 

l\'Iuallim maaşları için vHa,yetlere ikraz yapılma ı 

23- V- 1933 tar1hinıde 2208 numara
lı k anun olarak kabul edilmiştir . 

Jl- VI- 1933 tarihinde 2304 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
Jl- VI -1933 taı·ihinıde 2307 nıı.ıma ı·.a

lr knnun olarnk ·kabul edilmiştir. 

Rn ciimendedir. 

3- VI- 1933 tarihinde 2263 munara
lı kanun .olara.k kabul edilnıi·ştir. 

3 -VI - 1933 tarihinde 2264 nuımara

lr kanun olarak kabul edilmi~tir. 

ll- VI- 1933 .tar~hinde 2304 numa['3· 
lı kanunla tevıhiden kabul edilmiştir. 

27 -V- 1933 tari·hind€ 2226 numa.ra
lı kanun ·olara.k kabul edilmiştir. 

22- V- 1933 t:ıriih.indoe 2205 numara
lı kanun olara·k kabul edilmiştir. 

3 -VI - 1933 tariıhindıe Hükümete ia
de edilmiştir. 



No. HuHisası 

hakıkında 

- 131-
Muamelesi 

12- VI- 1933 tarihinde 2312 numara· 
lr kanun olarak ıkabul edilmiştir. 

1/ 746 
1/ 747 

Bazı müesseselerin idaresi halkkında Encümendedir. 
Hayvan hırsızlrğrnm önüne geçilmesi hakkrndaki ka-
nunun ıbazı maddelerinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 

1/ 751 
1/ 753 

Ali karar heyeti ha~krnda Encümended:ir. 
Darende kazasrnm Malatya viliiyetine bağlanınası 

hakkrnda Encümeııdodir. 

1/ 767 ldarei umumiyrİ vilfiyat kanununun 86 v·e 133 ncii 
maddelerile 144 ncü maddesinin 4 ncü fı:krasrnııı 
2 nci bwbmı tadil eden kanunun 1 nci maddesinin 
d cğ· i~tiril m esi .ha;kıkrnda Enoomendedir. 

l j 7R4 

1/ 786 

Köy !kanununun 20 ve 30 ncu maddelerinin değişti-
ri,lınesi hak!kmda 

.A.Iıaliyc ait olup jandarma hizmetinde iken eşkıya 

t arafından öldüriil en veya kaçınlan hayvanlarm 

26- X- 1933 tari·hinde 2329 numımı
lı kanun olara.k knhul edilmiştir . 

tazmini ha:kkmda Enciimıendediı·. 

Teklifler 

2/10 Kasıtaınmnn (Dı- . Suat B. ) - Mütekaitlel'ie ey tnın Yl' 

cramiline emlilk ve arazıi veri lımesi hakkmda 

2/ 13 Edit">ne ( Şe ref B. ) - Anafal'talardaıki Memot Çavuş 

9- III -1933 tarihinde Maliye eneü
cümenine. 

abid~sile şelıitGiğ·in iınarı haJclnnda Enciiınendedir. 

2/20 Yozgat (Sültey;nıan Sırrı B .) - Bddilrlık veı·gisi ha.k-
krnda En·cümendedir. 

2/ 26 Yozgat (Süleyman Sırrı B. ) - Köy kammunun 13, 
36 ,.e 44 üııcü maddelerine bazı f~kralar ilavesine 
dair 

2/ 29 'l' ekirdağ (Cclfı l, Nnri B. ) - Gida1 mevat sa-ta nların 
piyango tertip edernemel eri ve iıkramiye verememe
leri hakkında 

2/ 36 Denizli (Nec ip A1i B. w 33 a ı~kadaşı) - Aııkara be
lediyesi ne ikraz edi len para ile yaprılan ev lerin fai-

27- III -1933 tarihinde Maarif ve
kaletiıne t·evdii kararlaştırılmıştır. 

21- III 1933 tarihinde Ardliye ·encü
m~mirne. 

zinin affi haıklmıda Enci.i.mendedir. 

2/51 " ' Kastamonu (Dr. Suat B. ) - Karruhisar ınadeıı suyu 
şişe1erinden bazı ücret vıe resimlıerin ahnm~ması 

ha.kıkrnda 

2/ 66 l\faııcliıı (Ali Rrzn B. ) -Kara nakliye vasııtalarmdan 
Devu0t, vi layet. ve hdeJiyc 1-erce almmalcta ola:n ver-

1- VI- 1933 .tarihinde Maliy.e encü
menine. 

gi ve resimlerin bir elden taıhsili ,haJ-ıkmda Enciimendedir. 

2/75 Giresun (Hal~kı 'l'ank B.) - Matbuaıt kanununun 



N<>. 

2/83 

3/2 

3/110 

·3/147 

8/148 

3/152 

ı3/246 

3/ 248 

3j 255 

3/ 291 

132 -· 
İ:Iulasası :Muamelesi 

muYakıkat (B) maddesinin değiştirilm esi hakkında 8- VI- 1933 tariılıinde 2281 numara
lı kannın olarak kabul edilmiştir. 

Şebin Karaıhisar (İsmail B. ve 19 arkadaşı - Beledi
ye vergi ve resirnJ.eri kanununun 20 ınci maddesinin 
değiştirilmesi haldianda 

Er.zurrum (Nafi Aıtuf B. ve 10 arkadaşı) - Hafta 
tat ili hakkındaki kamma bir madde ıtezyi line dair 

Tezkereler 

Husnsi idareler memurlarının Yi.layetçe vckalet cm· 
rinc alırup almmayacağmm t cfsirine dair Başveldi
let tezikeresi 

Memurin muhalmmat kanununun 4 üncü maddesi
nin tdsiri haManda Başveka1et teııkeı'esi 

Acizleri tahaıkıkuık eden monmrlarrn tasfiyeleri hak
landa 1026 ve 1683 numaralı kanunlarda mevzü 

ıhükimün icrasmda truhaddüs eden ihJtilafm tc:fsircn 
halline dair Başvıekhlet tezkeresi 

Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve inta
cı haıkkındaki kanunun (2) ve (9) ncu madd€1eri 
arasındaki münasebet He 1866 numaralı müzcyycl 
kanun metninde münderiç zıt ahıkrumın tefsirinc 

10 - VI - 1933 tarihinde recldeclil
ımiştir. 

J 9- X- 1933 ta-rihinde 2321 ııuma ı·a
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 -VI - 1933 tarihinele vilU.yetl~r hu
susi idaresi kanmıu layiıhası muvak
ka t encüıneııine. 

27- V- 1933 tarihinde 184 num:ıra
lı tefsir olaraık kabul edilmiştir. 

26- X- 1933 tarihinde 2325 nu-mara
lı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

dair Başvekalet tezkı:'resi 11 - VI - 1933 tarihinde Ma liy,e encü
meninıe. 

Haribıedeler tarafnı(lan işgal edilmekte olan mes· 
kenler ha'kkında yapılacak muameleyc dair Başvc· 

kalet tezkeresi 

Şurayi devletin kadro cetvellerini değiştirici ka
ranlar v·erip verm!eyeceğinin tersiri hakıkında Başve

kalet teıJkeresi 
Türtün ve sigara bayil-erinin astıl}:ları levhalardan 
dolayı resim alınıp alınmayacağrmn te:fsiri hakJan
da Başvekalet te~keresi 

İdarei umumiyei vilayat kanununun muaddel 116 
ve 140 ncı maddelerinin tadiline da.ir olan kanunını 
2 noi maddesinin tefsiri hakluı1da Ba~veka1et tez-

8- VI -1933 tarihiınde 189 nuıııaı·a

lı tefsir olaraık kabul edilıni~tir. 

Encümendedir. 

8- VI -1933 tarihinele 188 numaralı 

tefsiı· ola·rak ıkrubul edilımişti ·r. 

-keresi Encünnendedir. 
Türk t~baasınm İran tebaasile evlenmeleri haıkkm-



No. 

3/296 

3/ 298 

- 133_ 
İiulfuıası 

daki ıncmııuiyetin mnhafazasrmı dair olan 24 cylıll 
1920 tarihli nizamnamcyi muaddil kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinin tefsiri ha.kkında BaşvckMct tez
kcresi 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 41 nci mad
desinin >tefsiri hakkmda Başvckal et tezkeresi 

Vila.yat hesabı katilerinin ne suretle tetkik ve tas
dikı lazımgeleceğinin tdsiren halline dair Ba.c;ıveka-

Muamelesi 

24- V -1933 taı·ihinde Adliye cnci.i
menıne. 

3- VI -1933 tarihinde 187 ııumaı·alı 
tefsir olara,k ıka,lJul ed ilmiştir. 

let t~keresi · Enci:iımendedir. 

3/323 Belediye memurlarmdan eski t ekaüt kanununa göre 
tekaüt edilmiş olanların tahsisatları hakkında Baş-

vekalet te:z;keresi Encüımended ir. 
3/328 Dilenciliğin menine dair olan nizamnaımeye göre ti-

yatro ve sinema biletlerinden alrnmakta olan para-
nın darüH\ceze nizamnaınesine mugayir olup olnı a-
drğınm tayini haik.kmda Başvekalet te:llkeresi 8- VI- 1933 tarihiııde 772 ımmaralr 

Trukrirler 

4/41 Yozgat (SUleyınan Sırrı B. ) - Belediye vergi ve re· 
simleri kanununun 6 ncı maddesindeki apartıman 

·karar olaraik ,lmbul eel i bnişti· ı· . 

kaydinin tefsiri hakkında 1- I - 1933 tarihinde 142 numaralı ka
rar olwrak ıkabul edilmiştir. 

4/59 Bursa (Rüştü B.) -Mübadele ve teffiz işlerinin kat] 
tasfiyesi ve intacı hıllkıkmdaki kanunun 4 ncü ve btt 
:kanuna rnüzeyyel1771 numaralı kanunun 1 nci mad-
delerin·in tefsirine dair Euci.~nıendedir. 

Dtv ANI MUHASEBAT ENCtlMENİ 

Re is :Konya 111 eb u sı~ R efik B. 
ili a.zbata 1m.ılıcwriri : R1:ze » Ali » [1] 
Kat ip : Yozgat » .. !hmet A_vni » 

Ahsaray "Af ebıısıı Rıza Ni:;a,ri B. Kırşehir J[ euu;,ı. Jia,z l: nı 

Ankara » lfasan Yakup » Kocaeli » Reş it Saffet 
Ça.nkırı » Rif at » Kocaeli » S'/'1-rı. 

lstanbqu » l-I WIJ rullah » K iitaJıua » OJ/l er Davut 
1z·ıni1· » Kitapçı Hüsnü » -~1a.ra,s » _-:1 h il iillwdir 
K(tysm·i » (\ışk?tn Osma,n » Jlf(t't[I,Ş » Jfemet 

' -. 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

[1] - 27 - lV - 1933 fe D-iı·mı ldıtipliğine seçilmekle, ye·rine, 1 - V - 1933 te B1ı-rriuı· Jlalit B ey 
seçilmiştir. 



134 -
Enciimen, 84 (43 layiha, 40 tel'ikere, I :muhtelif evraık) işten 67 sini intac;: etmiş ve daha te1Jki·k edi

Icecık 17 evrak kalmıştır. 

No. Bulasası 

1/ 4!i 1926 senesi lıesabr katisi lrakkmda 

u yiha.la.r 

lVInamelesi 

30- V -1933 tal'i.hinde 2242 ımnı::ıı·ıılr 

kanun olnı·ak •kabul eclilııniştil'. 

l / 46 tstaıl'bul DıırüH'ii.ınmunun 1928 senesi lıesaıbı katisi 
hak-km da 15- Xll -1932 ta1·i'himle 207-J. ımma

ralı ıkanun olanıık .Jmbul edilmi-ştiı·. 

12- VJ -193:3 tal'i·hiıııde 2:30fl nnımnı·nlr 

·knnnn olanık ılmbul edilmiştil' . 

1/ +7 1928 sen-esi H azine hesabı katisi hahlunda 

1/ 60 Konya ovasr sulama idaresinin 1929 senesi lıcsabı 

1/ G 

1/ 114 

1/ 123 

1/ 162 

1/ 2 4 

1/ 288 
1/ 29!) 

1/ 360 

1/ 361 

1/ 362 

1/ 363 

dmtisi haikılrı:nda 27 -HI- 19:33 trwi hi nde 2117 ınıımn ı·a lr 
kilnun olnrn'k 'lmbul e.di1ımi.ştir . 

'l'ahlisiyc umum miidiidüğüniin 1929 senesi hesabı 
katiRi hakkında 

Devl et demiryolları ve limanları umum müdürlüğü-

lG- Xll- l932 taı·ihind e 2075 ııumn

rnlr ıknnun olara.k .kabul ~dilmiştiı·. 

nün 1927 senesi ıhesabr ıkatisi halkıkmda 30 -lV -1933 tar~hi·nde 211 8 ımmal'a
lr kanun Q]amk •k aıbnl cc1ilıniş1iı· . 

Aııadok1 -Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman 
ve rrlıtım idaresinin 1927 senesi hesa:bı kaıtisi hak-
ikında l -IV - 1933 ta ı· i hi nde 2129 ,.e 2130 

nuımaoralr ıkanun olaraık ıkaıbul edil

miştir. 

~eyri8efain idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hak-
ıkmda 6- V- 1933 tarilhin·de 2168 mmnarnh 

kanun olaı·ak ıkalbul edi1ımiştiı· . 

Yüksek mühendis mcktebinin 1930 senesi son hesabı -

.h ııılrkmcla 23- V- 1933 tarihind e 2209 111limaı·ah 

kanun olar·aık kabul e dümişt.İı'. 

J 930 senesi hesabı katisi hakkında Encüımendedi·r. 

tspirto ve ispirtolu içkiler inhisarr idaresinin 1930 
senesi h·esabı katiısi hakıkında 31- V- 1933 tal'i.hinde Hü-k(Lıııet e in tle 

ed·ilmiştir. 

De·Ylet demiryolları ve Hımal"l'larr işletme unnım mü-
dürlüğü 1928 senesi hesabı katisi halkıkmda 30 -III- 1933 tarih in dr 2119 numa

ralı ıkanun ola.rnık kabul edilımiştil'. 

Evkaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 

E>ekaf umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi 
lı aıkıkrnda 

Hudut· v~ ·ahiller scl1hat umum müdürlüğü 1929 sc-

1- IV- ~933 tariıhin·d e 2131 num.aı· alr 

ıkannn ·olaraJk .kaıbul edi1mişti ·r. 

20- V -193:3 taı · ihiııde 2181 mımaı·:ılr 
•kanun olaı·a ·k ·lmbnl eilil.miştiı· . · 



No. 

1/ 364 

1j 365 

1/370 

1/ -!01 

1/ 411 

1/ 421 

l j -1:23 

1/ 426 

1/ 427 

1/428 

1/431 

l /441 

l /446 

1/ 448 

l /450 

1/455 

1/461 
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nesi hcsa;br katisi halunda 

Hudut ve sahiller sıhhat mnum müdürlüğü 1930 se
nes i hesalbr katisi lıaıkıkında 

!stanbul Darülfünununun 1929 senesi hesabı ıkat· isi 

Muamelesi 

4- V- 1933 taı·i.hiııde 2.165 n uana r·alı 
·kanun .olara/k :kaıbul ediLmiştir. 

23- V- 1933 tarihinde 2210 numaralı 
ıkanun .olamk ıkabul edilmişti r. 

hakkında 30- III- 193:3 tar·i·hinde 2123 nuınıara
h kanun • o lnraık !kabul edilımiştit•. 

T aihlisiye umum müdürlüğ·ü 1930 senesi hesa.bı ka -
tisi hakıkında 8- Vl-1933 taı·ihiı~Jc :2~76 ııunu1ı· alı 

ıkaıınn o laraık ıkaıbul ediLmiştir. 

İ stanbul Jh rülfünu 1ıı1 1930 senesi h esaıbr ka tiı;i ılıaık-
'kında 2-1:- V- 1933 taı·i.hiııd e 221ti mmıaı·ıılı 

ıkaııun olaı·aık , kaıbul edilrrnişti·ı ·. 

Hudut ve sahi ll er sı,Jıhat umum ınüJür.lüğ·i.i 1928 se-
nesi h esabı kati. ·i hakkında 27- Ili- 19:33 taı·ilıiııde 2 L15 nuıma

ı · ıılı ikaınnı o l aı· a!k ·ka.bıul ediLmiştir. 

Anadolu -Bağdat demiryollan ve Haydarpaşa liman 
ve rrlıtım idaresini n 1928 senesi h esabı kat'İsi hak
kında 

Bdı::af umum müdürlüğünün 1930 sen esi h esa·bı d<a
tisi Jıa.kkmda 

Kar111deniz ıboğazı tahlisiy;e idaresinin 1928 senes i 
lı csa:bı lm tisi hakıkında 

Koııya ovası sulama idaresinin 1930 sen rs ı Jı r.sabı 

27 -lll- 1933 tııri.lıinde 21 Lt ııuma

ralr ıkaınm ıolaı·aik ·k rubul edilııniştir. 

E ncümendedi ı ·. 

27- III- 1933 tarihiııde 2116 numara
Jr kanun ıolarak ka·bul ooilmiştir. 

kMisi hakıkıında 24- V- 1933 tarihiru:le 2217 numara-

Ir ka nun olara k ka·bul edilmiştir. 
~eyrisf'faiıı idare-si nin 1929 sen esi 11rsabı katisi hak-
kınd a 11- V- 1933 tarihind~ 217'5 n\ımara 

lr .kanun olarak kabul edilmiştir. 
Devlet denıiryülla rı W' liınanhll'I nı~·.1 ı. ~ 1 i idares inin 
1929 :nlr .sün hesabıııa dair 
Seyı·isdaiıı idaresi nin 1930 sen esi son h e:abı hak
kında 

Deıniryolılaı·ı inşaatı için verilen poliı;elım:e ait ev
rakr ıınlüsbi.teni n Di vanr nu~hasebaot ç a \'a.dt' nin h u
ltlllünden e\""Vel t·ot.kikı haıkkıııda 

Hııdıuıt ve sa!h ille.r silihat unıum müdüı·lüğü 1931 se

n esi son heswbı halcinnda 

Konya ovası s ulama idaresinin 1928 senesi son hc
sn:bı ih8Jkkm1cla 

Taıhlisiyc um:umı nıi.tdüı-lüğü 1931 SL)nesi son lı L·sa-

:Encü.ınen.ded ir. 

Encümende.di·r. 

18- V- 1933 tarihinde Bütçe encü
mentne. 

Encümeııdedir. 

30- III- 1933 tariıhin.Je 2120 nuruarn
lı ,kanun o1arak kabul edilmiştir. 

br hakıkında Enıc iimenuedir. 

Yüksek müıhendis ınokt obi 1928 senesi sun h esabı 



No. 

il/462 

i!-/515 

,1/516 

;t/517 

l/534 

1/ 535 

1/ 577 
ı1/589 

,1/755 

il/763 

il/ 78@ 
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hahlanda 

YüNsek mühendis mektebi 1931 senesi son hesabı 
hakkında 

Ankara şehri imar müdürlüğ·ünün 1929 senesi son 
hesaıbı ha.kikıında 

Ankara şehri imar müdürlüğü·nün ~930 senesi son 
hesabı hakıkında 

Ankara şehri imar müdürlüğünün 1931 senesi son 
hesaıbı hakkında 

1927 sene-si son hesaıbı hakıkında 

Yüksek mühendis meh.-tebi 1929 senesi son hesabı 
haldun da 

Muamelesi 

27- III -1933 tarihinde 2113 nuımara
lr lmınıın olarak kabul edilmiştir. 

Enciimendedir. 

30- III- 1933 tarihinde 2121 nurnarnı

lı ·kanun olara·k kaıbul edilmiştir. 

24- V -1933 tarihinde 2218 numara
lı kanun olarak .kaıbul edilmiştir. 

Encümendedir. 
8- VI- 1933 ta•rihinde ·2277 ıımrnına

lı kanun olarak ılmbul edilmiştir . 

30- nı- 1933 ta:rihinde 212Q numara
lı kanun ola.rak ka.lml edilmiştir. 

1931 senesi son hesabı hakktnıda Encii<mendooir. 
İstanıbul clarülfünununun 1931 ·senesi son hesabı 
hakkında En.cümendedir. 
Evkaf UJmum müclürlüğü 1931 senesi son hesabı 
halcianda :8n.ciimetı:cledj.r, 

İspiı-to ve i:spirtohı içkiler inhisarı uımnın ınüdürli.i -
ğiinün 1930 senesi son hcsaıbı haıkılmıda Encii:rrıendedk. 

1929 senesi Hazine 1ıesaJbı katisi hamnda Encümen<looir. 

Tezkerelel' 

3/ 40 Memurin kanunnnün 47 ve 90 net maddeleri hük· 
mü,ne nazaran 2 mart 1334 tarihli kanunun 2 nci 
maddesinin mülg.a ·olup .olmadığıntn tefsiri hakkında 
Divam mnhasebat riyaseti te?Jkeresi 31. V- 1933 tarihinde Divam ııımha

sebat riyasetin.e iade edilniişt. ir. 

3/ 93 1926 senesi Hazine hesabı umumisine mütedair mu
tabakat beyanRamesinin takdim ılulmdığı hakıkında 

3/ 1.65 

3/ 170 

3/ 180 

Divam muhasebat ri yaseti tezker.esi 30 - V - 1933 ta'l'ihincle 2242 rnım~n·a lı 

·kaınmla tevhid<>n kabul ecli lnniştir. 

Yüksek müihendis mektebjnin 1928 senesine ait mu
twbakat beyannamesinin takelim kıılmclığı ha;lclnnda 

Kanunuevvel ı~:n - şu.ha.t 1932 aylarına ait raponın 
takdim kılındığı hakkmda Div.aru muhasebat riya
·seti ıtezk~r.esi 

Şurayi devletin 1930 senesi demirbaş eşya, mefrrı,şat~ 
kırtasiye, defatir v.e evr.a:kı matbua ve malırukat 
nesabatı hakkındaıki cetvelleri taıkdimine dair Şu-

27- III- 1933 tariılıinde 2113 nunıant
lı ılmnuula te'V'hi.den kabul edilmiştir. 

3 - VI- 1933 tariıh..inıde 7ı66 ııwma ı·alı 

,karar olaraık ıkrubul edillllliştir. 



No. 

3/ 192 

3/ HI4 

3/ 195 

3/ 196 

3/ 201 

3/ 202 

3/ 203 

3/ 204 

3/ 208 

3/ 209 
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rayi develt riyaseti te21keresi 

1927 mali senesine ait Hazine hesabı umumisine mü
tedair mutabakat beya nnamesinin takdim kılmclrğı 
hakkrncla Divanr mu'hasebat ri yaseti te~keresi 

Anadolu - Bağdat demiryollan ve Haydarpaşa liıııaıı 
ve nhtım idaresinin 1927 senesi adi Ye f:evkalade büt
<;deri hesabı katilerin e mütedair mutaba.kat beyan
namlerinin takdim ·kılındığ ı hakkında Dinını mn-

Muamelesi 

:31- y -193!~ tarihinele ~ıl.ı·ayi uevlet 
riyn seti ne iad e ed ilmiştir· . 

&-V- 1933 tari:hi ııt1 e 2277 ııunıaı·alı 

kanunla tevhid eıı •kabul ediliiJliştir. 

hasebat riyaseti t ezkeresi 1- IV -1933 tar1hinde 2:t29 numara
lı ıkaııunla tevhideıı l<alıul edilmiştir. 

Hudut YC sahiller · ıhhat umum miidürlüğünün 
1928 mail senesi hesabı katisin e mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında Di-
vanr muhasebat riyaseti tel'lkeresi 27- III- 1933 tarihinde 2115 ııum:ıı·alı 

kanunla tnhiclcıı k cı,b ul edilllliştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1928 mali senes i h r
sabr kati sine mütedai r mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında Divanr muhasebat ri?a-
seti te:?Jkerehi 30- HI- 1933 tal'ilıinde 2120 ııumaı·alı 

kaııuııla tevhiden kabul e dilmiştir. 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesin e 
ait mutaıbakat b eyannam esinin takdim lulındığı lıa.k
.Jnnda Divanı muhasebat riyaseti tezker esi 

İstati stik umum müdürlüğü 1930 sene ·i a .v ııiya t he
saba tma ait cetvellerin takdim lulındığr haklurıda 
m ezkfır riyasetten mevrut tezkere 

Seyrisef:ain idaresinin 1928 senesi hesabr kati sin e 
ıni.it edair mutabakat beyannam esinin takdim kılron-

27- ın- 1933 tarihind e 2116 ııuinaralı 
kanunla te,· Jıid en kalml ed ilmiştir. 

31-\ -1933 taı·ihind e İstatistik nınnm 
ıni.idüı·lüğün e iade edilmiştiı·. 

drğr hakkrnda Divanı muhaseobat riyaseti tezkeresi 6- V- 1933 turi.hinde 2168 numaralı 
ı ka mıııla tev·h iden kah u l eel ilnüştiı·. 

İstanbul Darülf:ünununun 1928 senesi hesabı kati
sine mi.i.t edair ımıtabaıkat beya nnam esinin takelim kı
lmdrğı hakıkında DiYa nı muhasebat riyaseti tez
kcresi 

İs tanbul Darülfü nununun 1929 senesi h e sa bı kat i
sine mütedair mutabakat beya nnamesinin takdim kı
lındığı hakkmda Di vanr ınnhase'bat ri yaseti tez
kcresi 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929 seııefl i 

hesabı katisine ınüt edaie mutabakat he~'anııam esi

nin takdim kılındığı hakkında Diva ııı ınnlıasehat 

15 - Xll- 1932- taı·ihiııde 2074 ııuma
nılı kanunla tevhiden kabul edilmiş

tir. 

30- III -1933 taı·ihincl e 2J23 ımmaı·a lı 

.]mnunla te,~hid en ~~abul edilmiştir. 



No. 

3/210 

3/211 

i / 213 

3/ 218 

3/234 

ı3/235 

f3/245 

\3/ 267 

3/276 
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----·-----·----- ----------
riya.'5eti tezkeresi 

Yüksek mühendis Illlek!tebiniıı 1929 senesi hesabı 
katisine mi~tedair mutaJbaka:t ıbeyannwmesinin tak
dim kılındığı hakkında Divam muhasebat riyascti 
teZkoresi 

Maıt, mayıs 1932 aylarma ai•t raporun ıtakıJinı kı

lındığı haıklkmda D h am nıu01ascbat r·iyasct i telikc
resi 

E .vkaf uııımm ımüdürlüğü 1928 senesi hesabr 1\a.ti
sine müt.edair mu;twba'kat beyannamesinin takdim 
kııhnd'ığr hakkında Divanı mıulhasebat l'iyaset i 1l'z
keresi 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi h sabı 
katisine müıtedair mutabakat heyannUJmesinin tak
dim ,Jnlrnd'ığı haklinnda Divanr muhasebat ı·iyıısl' ti 

tctm:oresi 

Ankara şehri imar nıiidürl!iiğü 1929 senesi h esabı 

katisine müıtedair murt:abakat ıbeyannamesiniıı tak
dim kılındığı hakkında Divanr m111hast~bıı.t riyas{'1 i 
tezıkeresi 

Devlet dit'llllİryolları ye l~manla rı umııımt idıı resi ni n 
1929 yrlı •SOU ihcsabına dair yapııl an mutabakat be
yanna.mıeı;§i ~ıa kkıııda Divanı muhaseba t riyaset i 
te?Jkeresi 

Devlet demiry.olları ye limanlan umnımi j.cJaresinin 
1928 yılı ı:.-o.n iheswbrna .da:ir yapılan mutabakat br
yanna;m<.ISİ haUdonda Divam mnlıasdbat r·iyaseti 

tezkoresi 

Haziran : ağus·tos 1932 ayla:rrna ait raporun takdıiın 

kılındığı hakkında Divam mıııhasebat ri~r asc t i ·tcz

keresi 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Ha yda ı ·paşa 
liman ve rıhtınn idaresinin 1928 senesi son hesabı
na dair yapılan mutabakat beyannames,i haldun-

Muamelesi 

15- XII- 1932 tarihinde 2075 numa
ra Ir kanuınb te,nhiden ka.hul ed il
'11İşti ır. 

30 -III - 1933 tarihinde 2122 numaTa
lı kanunla tev'hiden k albul edilmiştir. 

3- VI- 1933 tari.hinde 767 numa,ra
lı -kara;r ola·rak ka'bul edilmi~·t:ıiT . 

1- VI - 1933 tarihinde 2131 nmıuıı·a 

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

27 -lll - 1933 ta rihi.ndıe 2117 numara
b kanunla te.vılüdeıı kabul edilmiştir. 

30-1 LI- 1933 tarihinde 2121 num~ra
Jı kanunla t•evhiden .kabul edilmişt.iır. 

30. lif- 1933 tarihinde 2118 numara
lı kanunla 1evrhiden kabul edilmişti.r. 

30 -Il f- 1933 tariılıinde 2119 numara
lı kan nnla t.ıevlhiden kabul edilmiştiJ'. 

:3 - VL - 1933 taı·iJıind'e 768 ınıımara
lı karaır olarak kabul edilmiştir. 

da Divanr muhasebat riyaset i tez·keresi 27- UI -1933 tari·hinde 2114 numa.ra
lı kan nııla ·tev:hiden ka bul edilmiştiır. 

Eylül : teşrinisani 1932 aylarına ait raponm tak
dim kılındığı hakkında Divaıır mulıaseıbat ri yaseti 



No. 

•3/28G 

3/ 287 

3 / 298 

3/ 306 

3/ 307 

3/ 311 

3/ 3H 

3/ 315 

3/ 316 

3/ 317 
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--- ------------------ --
tezkeresi 

Hudut ve sahiller sıhhat uınuan müdürlüğü 1929 
senesi son hesaıbına dair yapılan nıntabakat beyan
namesi hal\'kmda Divanı ınu'hase1bat r,iyaseti tez
,keresi 

Seyrise:fain idaresinin 1929 senesi son hesabına dair 
yapılan 1111utabakat beyaıuıaanesi hakıkında Divaıu 
nmhaısebat riyaseti tezkeresi 

Vilayet hesabı kaıtileı·inin ne suretle tetkik ve tas
dikr lazmngeleceğ:inin te:fsiren halline dair Divam 
mnluısebat riyaseti te7.ikeresi 

1928 senesi Haziııe hesa:bı umumisine dair olan mu
taıbakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 

MuaınelerJa 

5 - VI- 1933 taı·ihinıclc 769 ntillta[ıa.

lı karar olarak kalıni edi lmi ştir. 

4- V - 1933 tarihinde 2165 ııumaNı
lr kanunla ıtevfrıiden kabul edilmiştir. 

ll- V -1933 tarihinele 217fr ııunıaTa
lr kanunla te;-,rhiclen ka bul edilmiştir. 

21- V -1933 tarihinde Dahiliye eııcü 

m enine. 

Divanı muhasebat riyaseti te~eresi 12- VI -1933 tal'iJıinde 2306 mımaralı 
kanunla tevıhklen rkabul edi lmiştir. 

Evka:f umuın müdürlüğü 1929 senesi son hesabına 
dair yapılan mutabakat beyannamesinin twkdim kı
Jmdrğr hakilmıda Di'Vanı muhasebat r iyaseti tcz
keresi 

Ka n unuevvel 1932 : şubat 1933 aylar ma ait rapo
r n n takdim Julındrğ·r 'hakkmda Divam muılıasebat 

ı1ya;;r.ti t ezk(ll'esi 

Ankanı şehri İmar müdürliiğü 1930 senesi h esabı 
katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak-

20 - V - 1933 tari,h i nde 2181 n uma ralr 
•kanunla tevıhiden ıkaıbul edilınıişt iı· . 

5- V- 1933 tar~hinde 770 ııuııwrah 
tkarar olarak ıkabul ed ilmiştir. 

kmdn Divan ı mulıasehat riyaseti tezıkeresi 24- V- 1933 tar~h,inde 2218 mııınaralr 
ı}mnunla tevılüclen karbul edilmiştir. 

liudııt ve sahiller sıhıhat umuın müdürlüğü 1930 
senesi heswbr katisine dair yapılan mutaiba:kat be
yannamesi haldunda Divaıır ıınnlıasebat riyaseti 
tczıkeresi 23- V -1933 tarihinele 2210 ımın anılı 

•kanunla te,•lıiıclen k:ubul edilmiıştil'. 

tstanhul Darülfünunu 1930 senesi heswbı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi h rukıkında Di
vanr mnhasebat riya . eti tezkeresi 

Konyt ovası sulama idaresinin 1930 senesi hesaıbı 

katisine dair yapılan mntaba:kat beyannamesi ha.k-

24- V- 1933 tarihinde 2216 numaralı 
ıkanunla tevıhiden kaıbul edilmiştir·. 

krııda. Divanr ınnhasebat riyaseti. tezıkeresi 24- V- 1933 tarihinde 2217 munaralr 
ı]uınunla te>~hiden ıkarbul eıdi l ımiıştir. 

3/ 31, Yüksek mühendis mektebi 1930 senesi 'hesa,br ıka 

tisine dair yapTla.n mutabakat beyannamesi hakıkm-
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---------------------
da Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 23 -V - 1933 tarihinde 2209 rmma ı· a lı 

'loıııuııla t e,ohiden. kaıbul edi lımiştir·. 

3/ 331 Taıhlisiye umuın müdürlüğü 1930 senesi hesabı ka
tisiııe dair yapılan mutaıbakat beyannamesi hakkm-
da Divaıu muhasebat riyaseti tezıkeresi 8 - V- 1933 tarillinde 2276 numanılr 

kanunla tevıluden ılmbul edi lmiştir·. 

3/ 344 1929 senesi Hazine hesabı umumisine dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkmda Eneüımeııc1ed ir·. 

3/ 345 Devlet demiryolları ve liman!arı umum müdürlü-
ğünün 1929 senesi son hesabrna dair yapılan muta-
bakat beyannamesi haldaııda En('ÜI!11eııdedi ı·. 

3j 3!i0 Mart : mayıs 1933 aylarma ait raporun takdim kı-

1mdığr hakkında Divaıu ınuhasehat riyaset i tez-
keresi Encii.meııdeclir. 

Muhtelif evrak 

5/43 Muvazenei umumiyc dahilindeki dairderin kırtasiye 
· ihtiyaçlarmın tedarik suretlerine ait olan kanunun 

tefsirine dair Divam muhasebat encümeni mazbatası 

hakıkrnda Bütçe enciimeni mazbatası Bncümendedir. 

GÜMRÜK VE INHISARLAR ENCüMENİ 

R e is 
M a.zbcıta. 111 alwn·ir·i 
Kd tip 

: ('onım. 
: Ordn 
: Kocaeli 

·.M ebıısu 1 s nı ct 
» Şevket 
» Al·i 

B. 
» 
» 

Ayct?.n llfebıısn Vuat ŞaJıin B. Jllalcdya 111 ebıısıı 'Ta Zat H aş im 
B twsa » Rüştü » Jlfaniscı » Kan-i 
C ebelibe1·eket » H asan B as ri ~'> ~f-nş ~> Nakı: 
( 'ebelibereket » İb raJıim » /5 cı·m.su.n » JCnı·in 
Çorum » Bel•iı- Kcınım eıııet » Samsun » Mrwet IIacıyıınııs 

K·wşehir » Serdm· A.hnıet » 'Trabzon » Dmıiş 

B. 
» 
» 
» 
» 
» 

Enciimıen, 15 (ll la.yih, 1 teklif, 3 tc-zkt'I'C) işt en 13 ünü i·ntaç etmiş ve daha tetkik edilecek 2 
f.vraık kalmrştnr. 

1/ 433 

Layihalar 

Tü:r'kiyc Cümhur•iyetilc Sovyet sosyalist Ci.iınıhuri

yetleri ittihadr arasında al\:tcdilcn hudut ihtilafla-



No. 

~ /468 

1/ 469 

ı1/594 

U608 
1/609 

1/ 624 

1/ 643 

l /668 

J / 783 
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Hulasasr 

rının •tctkik ve ha'lli ha•kkmdaki muıkavelenameııiıı 

uızatılmasma dair protokol ün ta . di.kı hakkında 

ll nisan J334 ta rih ı l • i g-Ü· ınri.iık kaııumııııun 49 ıııırıı 

madldlesine ibir fıkra ililvL\<; i h a ldmıcln ]\anun 

Tuız satışı ye tuz fi ~ıtlaı·ı lıııkkında .ki kannıırııı -+ 
ncü ımadldesinin deği r;ıtirilımosin c dair kanun 

Kaçakçrlığm m en ve ·takibine dai·r olan ka nuıı n 

rrniüzeyyıel 

Hayvan sağlık zabıtası kanununa müzeyyel 
Kaça3\crlığm m,cn ve takibine dair olan kanumm 
bazı lllladdelerinin değiştirilm esin e ve bu kamı ıı a 

h ir fılkıra ilavesine daie 

Ti care,t mukavelesi vıeya modüs vivcndi aktetmıe

yen D.evlet:lıer ülkesinden 'Dürki yeyıc yapılacak 1-t:ha
la.t.a menınui yıeıtl er veya takyitJıer tatibilan a dai r olan 
kaınma müzeyycl 

Kaça·l\'çrlrğ·m m·cn y~ takibi hakkındaki kanuna mü
zeyyel 

Gümrük tıarifesi kanunurna bağlı tarifenin 465 ve 
466 ncı numaralarının değiştirİlırnesi ihakkrnda 

fhimrülk m10mnrlarmdan vazi fe i mem:uıresini suii s
timal edenlerle ,·azife veya meslekleri mle kc nd i le
ni nden is tifa d~ cdilıemi yen ler hakkında .'· apı la ca k 
mruaım·el eye dair olan kanuna ımıüzeyyel 

BcMbi 'Jl11)Jnlıek otJıerdc tütün satmıak ic,: in biı· limi -

Yluamelesi 
----·· -------

12- V[ -1933 ta rihi nde 2316 numara
h kanun obuak kalm l edilmiştir . 

]:3- flT- 1933 tarillıitLde Aıllli ye e ııcii

mıeni11e. 

1-1-- J - 193:) tıırilıiııde 210 1 numara
lı bınunolarak kalnıl edilmişti ı· . 

1 - V - 1933 tarihinde Hükumet ta 
rafmd:m geri a lmmrştrr. 

Encüııniendediw. 

5- VI- 1933 tarihinde 2271 ınu:nıara

lr ka n:ı.m ola,ra k lka bul edilmiştir. 

10- VI -1933 tarihinde 2294 numara
lı kanun ola'ra k kaılml edilmiştir. 

8 - VI- 1933 tarihinde 2278 numara
lı ik:mun ola;rak kabul edilınıiıştir. 

31 -V- 1933 tarihin·de 2255 nunnara
lı kanunla tev:hiden ka•bul edilmiştill' . 

25 -X- 1933 ta.rrlı indıe Aıclliye encü
menine. 

t,et şirket te~kili ihakkrnda Encüınıen,dıedir. 

Teklifler 

·2/ 62 Konya (Ka zım Hfu.'llnü ve G i ı-es un Hakkı Tank 
Beyler ) - Halkevleri nanuna itıha.l olunaeıık radyo 
ve ı> inıerına ma'l< inalan h:ıkkında 

Tezkereler 

3/248 Tütün ve sigara bayilerinin ast ıkl arı l evlı a lardan 

20- lV -1933 tarihinde 2154 nuına[· a

lı kanun olnnık lwbul ed ilımiştiır. 
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Hu! rı . · ası l\fuamclesi 
--- ----·----- --------- - -----

. 3j 27G 

p/ 278 

Bo/it 
B olu 
Bolu. 
H/fi zi.z 

dohı.n r esim ;,ılııııp ;,ı lıııımıyn eağ· ııım tefsil'i lınk-

kuıdıı Ba Ş\"CkHlc t tczkl'resi 8 -VI-1933 tari ılıind e J88 ııum:mı
lr tefsi•r ol a.nı k ka.hul eelilm işt i ı· . 

1'üti:in inlıisaı·ı kaııuıımı 33 ıwi.i ma Lld : siııiıı IL·I'siri 
JuıU:ında Başvck5lct tezken·si 

ihtiyacatı nmumıye ı ı: ııı C'l' l ıbo lıına C'ak ıııadL• nl lı o
nıhmıı gümrük J'L'ı·mıiııden muafiyeti lıukkındnki 

kanuıııın birinc·i ımıd<l L•s iııin t efs iriıı e dail' 13nf:i\'\' 
krLlet t e.zıkeres i 

HARİCİYE ENCÜMENI 

H ri:-; 8iirt 1ll cb1ts11 
Jl az/)(ttu 111 tr lw rriri ,...; 1 i '(/8 » 
K at ip 1J i yarb elli r » 

JfeUliSI• ( 'e ı·at . ı uuas B . i'z111ir 
» fi' (1 1 ilt R1.flı·t » i zmir 
» ll11sal/ ( 'emi/ » 1\ ()('({el i 
» /l'u z ll A lu11 et :. . ıra n isa 

Hi-X - 193:3 bıı·ihiııd c i ktısa.t enci.i
ıncnın c . 

3- VI- 193:3 tarihi nele 226~ ııu.nı u ı·a

lı k; ıııuıı olarak kabul edilmiştir. 

. ll rtlznurt B . 
.N en n etti 11 öad·tlı · » 
X!'/,· i 111 es 11 t » 

J/ elntsu Halil B. 
» Sru·ar·ocJlu 8ii /n· ii » 
» İ!JI'aliint 8iin'!J.i/U » 
» Jf<'mPt Snb·ri » 

/C /'Zl /1('(/ ll » 8o ffet » .li ((ll i.';(( » l' a/ı'i tJ I Kadri » 
i'stanlml » .'--io l/ih ( 'intr·o z ~> :L'.ı ·ab zo 11 » Nr!Jizrule Hrunrli » 

Eııclinwıı 29 (27 J~lı i ~- ıı, 1 teklif. 1 t c~kl' re) işiıı 16 sıııı iııta · L'tıııiş \ ' L' daha tctkik eclilecL•k 13 en·ak 
kalmıştır. 

L§.yihalar 

1/ fi Pariste imzalanan oto mobil seyrüscferinc ıni.it ca llik 

1/ 169 

1/ 236 

l j 3G-I-

beyneimiJel ınukaYelc ıı iıı tasllikı lıakkıııda 1-J.- 1 - 193:3 tarihinele 2095 nıııııaralr 

l'<uınn olıll'ak knlıul edilmiştir. 

BL"yııelmi lel ~· ardım birliği nıukan'l L·siıı c bazı ii~\'L'

lcr yapıtması hakkında 
'l'ürki yc Cümhmiyctilc Yunani stan Hükfını ct i cını-

sınd n ınüııakit i .kanıct , tiC'ııret \ ' l' sc· .)'l'i sefaiıı ıııuka-

Yclcnamcsinc mcrhııt (..-\ \'l' B ) li stelerindeki hata
lann t nslı ilıi lı ak~"ııda 

Ti.iı·ki~· L' C'i.inılıııri .n• til c Bc l~ik a Jlü.klııncti arasın-

da ald edilen ikaıııet nııı k a\· L• lc nanwsiniıı tasdikı lııık -

Eıu.: i.iııı c ndelli ı· . 

Hi - X- 19:3:) hırihiııcle ı·nzıı;ıııw.V L' . 

kmda 1-1- - 1. -U-J:)::l tarilıiııde 210:3 ınııııar;ılı 

·kanun olnraık ikalıul etlilıııiştiı· . 



No. 

1/ 429 

1/ 432 

1/433 

l / 467 

1/ 470 

l / 471 

1/ 472 

1/ 491 

1/ 514 

1/ 529 

1/ 591 

1/ 627 

1/650 

1/651 
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H ulUsası 
----·-----·-------- - - ----
Türkiye Ciimhu ı·i yetile İta l ya. Hükumeti arasında 

aktcdilıniş ola.ıı bitaraflık, ıızla~rna, ve adli t esviye 

Muamelesi 

mualı ed cnam csi nin temdiuin c dair 29- V- 193:3 taı·i • hiııd e 2240 nmııarnlı 
1kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

'l'iflis başkonsolosluğu binasının Batnnı konsolos-
luğu binasilc dcğ·iştirilın es i hakkında 8 - V - 1933 tari.hiııde 2170 ıımııanılr 

ıknmm olarak .ka·lml edilmiştir. 
Türkiye Cümlı nı·iyctile So\·yet Sosyalist Cü m lıu
riyetl eri İHilıaclı a rasında ak tedi len hudut İtilaflan
mn t ct•lükr ve .Jıalli lıakkrııduki mukavelenin uzatıl-
masına dair protokollin ta sdikr lıakkmda 12 -V I- 1933 ta ri h inde 2316 ııunuınıl ı 

·kanun olarak .kabul edilmiştir. 

l~saı·ctiıı meııi hakkında mukavelenin tasdikına 

dair 

Tüı,l\iye Cüınlıuriyctile İran Devl eti arasınoda akto
hınan emniyet, bitaraflık ve iktisa di eınrık beraber
l iği muaheclenamcsinin tascliln i] ıal\·kıncla 

'l'üı·kiyc Ciimlımiycti le ltalya Hükumeti arasmda 
aktedilen İtilafnamenin tasdikr hak·lnııda 

Türkiy~deki Suriyeli eınlaki il c Smi~·ct1cl'i Tüı•k cm

H\ki hakkmda Fransa Hükümetil c aktcclilen itilM
naın cnin ta sdikm n. dair 

Lalı cr bcynclmil cl afyon muka\·clenam csi Ye ınun
zam protQkolü ile Cenevre nmka Ycle Ye pı·otokolle-

5- vr- 1933 tarihinde 227:) ııuınaı·rılr 

:lwmın olarak .l\nbul cdilmiştil'. 

2- 1- 19:33 tarihinde l•ktısat e ııcürme

niııe. 

l-l: -l- 19:33 tari.lıind e 2106 numaralı 

kanun olnrak .k abul edilmiştir. 

9 -I- 1933 tarihinde 2089 ııumara l r 

ıka ııun olarak 1\a•bul edilmiştir. 

rine iltilıak hal;;kmda 14-1- 1933 tarihinde 2108 numaralı 
.kanun olarak ı lwbul edilmiştir . 

1\ f~unistan sefareti ıbinasmrn Afgan Hüküm etin e 
tl' mlik edilmesi lıakkmda 26- X- 19:3:3 tarihinde 2328 numaralı 

k;ınım olnnrk kalJUl edi lmiştir. 

'l'üı·kiyc Ciimlnıri ycti le Fransa Hükümeti aı·usmda 

Türkiye - Suriye hududu üzerin deki d cıniryollarıınn 

işletilmes i tarzm a da ir aktcd ih' n ımılmvclcniıı tas-
dikr hakluncla Eııeümı e ndediı·. 

Türkiye Cünı]nıriyctilc Yugoslavya Hükumeti ara -

smda akted·ilcn afyon itilafnamesinin. tasdiki hak-
kında 31 - Y - 1933 tari h jqı cl e 225-t numaralı 

kanun olamk •kabul edil.miştiı·. 

Harieiye vckalcti t cşkilntı hakkında 25- Y -19:3:3 tarihind e 222:3 ımınaralı 
kanun ola rıı ·k •knlıul edilmiştir. 

Türki~·e' C ünı~ıuriyc t il c F·l'lcnwıık Kırallrğı anı;; ııı
cla akteclilen uzlaşma , adl1 İ ('s \· iy e \ 'C lıal oın mualw-

d cnamcsinin ta sel i kı hakkın <la :27 - \' - 193:3 t·a ri.lı i nde 22:32 n uma ra
Jr .kaııun oln ı·nk kııhul edilmiştir. 

Türki ye CümlrnriyL'ti!Je Mararista n Kırallığı arasın-
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No. Hulasasr Muamelesi 

--- ------------------------

1/652 

1/653 

1/665 

1/701 

,1/752 

l / 7S6 

l/757 

1/770 

11771 

da aJkıtedile.n iadei mücriımin ve adli muzahen't mn
kavelenaınmsinin tasdilu ıJıa:kıkFnda 

Tüı1kiye Ciiımihuriyetile Sovyet Sosyalist C iimhnı·i

yetleri İtıtihadr arf!smda ıhudutıta çıkan ih:ti i afla rııı 
tetkik ve halli usulü ıha'kkrnıda aktedilmiş olan mu-
kavelena.ırrınnin 6 ay nzaıtılmasma dai.r olan proto-

Encümendedir. 

kolün •tasdikr haıkkmda Encü:mendediır. 

Kaıti ticaret muaıhooelıer i a:Mi iç:in müzakere?e baş
lanmış veya başlanacak Devletlerle muvakkat ticarı 
itiHiflar alcli hakkmdald 1679 ıınmaralr kaııunıı ınıı-
addil .kanuna müzeyyel 3- VI -1933 t·al'ihiııcle 2258 mıımara.

lı kanun olal'ak kabul eclilmiıştiı·. 

Yol işaretil~inin birle.~tirilmes i l1akkmclaki mul~ave -

lenamenin rtasdikma dai·r Encümendeclit·. 
E·cnobi otomobil araıbalarmm twbi olacak la n ma ll 
müıkellefiyct haJclnnda Cenevreele im2:alanan mnka-
vdenamenin tasdikma dair 
Balina ıbalığı avculuğunun tanziımi hakıkındaki mu
kavelenin tasdikrna dair 
Türkiye Cümilmriyeti le !s,·içı·e Hiikfıım eıti . arasıııun 
aMedi len uzlaşma, aıdli tcı;·yiye ve il1akcnı mu<ılıed c 

sinin tasdiki ıhak'krnda 

Türkiye Cümhuriyeti le Norveç HükUmeti arasmda 
aktedilen uııla~ma , adli tesviye ve ıhak·em mualı edc

namesinin tasdikr hakıkında 

Tüi1ldyc Cü mtlıuriyctilc Afgaıı i s.tnıı , E. toııya , !ean , 
Iıetonya , Iıehistan , Romanya Yl' SO\· ~·e t Soı;;~·ali~t 

Şfıralar Cümllmriyci:l{'ri !tti~1adı Ili.i.ıkfıınlctlcri anı-

ısmda ıtecavüzün tarifi hakkında imıza edi len m~ulw-
velenaıınenin ıt:asdikına 'dair 

Türkiye Ciimihm·iyetile Çekoslavakya , Romanya , 
Sovyet Sosyalist Şuralar Ciiımilıur i yetl cri !ttihatlı 
ve Yugoslavya Hü~<fımetlcri nrıısmda tcca vi.iJzün 

_tarifi ihakkmda imq;a edilen ını u ka velcmı meıı in tascl i-

Eıı c ümenıcle-chr. 

Eııei.im eniledür. 

Encümendedir. 

gıı c i.iınıenıcledir. 

Enciimendedir. 

luna dair Eııciimendedi,r. 

Teklifler 

2/85 Giresun (Hakkı Tarık B. ) - Hariciye ve.ldloti mc
nmrin kanunuınun mıuva:lcinıt 1 nci madd'esinin de
ğiştiırilm~si ihakkmda Enciimendedi l'. 

3/ 42 

Tezkereler 

Belediyıe kanununun 161 nci madd.csin iıı tl'fsiri 
hakkında Başıvekalet tezkeresi E ne ümendediil·. 



~-t 11/ı'a ·m. 

Bolıı 
Bıwsa 

Re. i:; 
1lfazbat(ı muhatriri 
[({dip 

Jl! eb us u H şTe/ 
» Şükrü 
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İKTISAT ENCtr.MENt 

: E d in w JI ebu~ u 
: Şebin K. » 

.-lfyou K. » 

B. lstambııl 
» !stanbul 

» D'r. Rw;/m Fe,rd » l z'm>'ir 

Şakl:·r B 
lsm,ail » 
.4/rosmanzade lzzd » 

.il! e bıısu H asan ll a,s?f B. 
» Ya.şar » 
» 1lfeınet Sadettin » 

Eskişe hi'/' » Ernin » Kastm1ıo11.1ı » rpa,hsin » 
Ocı.z i Antep » Nun" » Mardin » Ali Rıza » 
() ii1niisau e . , » 1Crli7J Se·rvd » Rize >> Jla,san Ca·vit >>. 

lsta'llbııl )) A lun d Ha m di » Z u u .lJ ulclak » Hasa.n » 
ls tanbul » J lı'çunu,_qln Yu.:suf>.~ Z o Jl.lf1t 7 dak » Raqıp » 
Is ta 11 h nl » Alaettin f' emil » 

Enciiımen 52 ( :37 la yi.Jıa . 6 teklif, S teikeı·e , 1 tal<:riT) işin 39 unu inta·ç tamiş ve dn1ıa tıet1ük 

edileecık 13 ev-rak kalrnrştrr . 

Layihalar 

No. Hulasası Muruınelesi 
-------------·----------

1/ 42 Afyondan isti.hsal olunan uy.uştıui'Ucu maddeler in-
hisarr ihakkmda 31- V- 1933 taıriJıinde 2253 nuınuıırıı

1/44 Ormanlarm idari ve fennl mnamcl atı hakkında 

1163' Rüsumu baJhriy.e kanununa ınıeııbut ·tarifenin 5 ncı 
maddesinin ıta dilin c dair 

1/ 233 

1/ 236 

1j26S 

1/ 266 

1/ 281 

1/31 

Türkiye Ci~mıhuriyetile Irak Hükumeti arasmda mü
nwkit ti ca r Cit ınnııkav el enamesinin tasdikı ·haklnnda 

'l'ürtkiye Cüım'huriyctilc YunUJnistan Hüklııneti ara
smda münakirt ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velıenamesine mcııbut. (A ve B ) listderindeki hat a
larm taslıihi hakkında 

E ğ·.er , semct , ıko~uıın takınu ve nallarm tcvhidi ve 
na.~hantların km ·a ta ıbi t.utulımasr ha:kkında 

İş kanunu la.yihasr 

Tüırkiyo Cümıhuriyct il e Polıonya Hükı1nıcti arasın

da münaıkit ticaııet ve seyrisefain mukavelenamesi
nin taseliıkı hakkmda 

Ma,e.din kanunu layihası 

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 
15- XI- 1932 ıtariıhinde Ziraat encü-
men ine. 

27- IV- 1933 ta:rihindıe Hükumet ta
rafıından geri alrnmı~rr. 

20- V - 1933 tarihinde 2194 nuıma ra

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

16- X- 1933 tarihinde ruznaımeye. 

16- XI- 1932 ıtariıhinıde Zi.raat encü
nııenine. 

Eneüımendedir. 

28- V- 1933 tarihinde 2237 numara
Jr kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encüınend:edir. 



No. 

1/407 

1/412 

1/414 
1/433 

1/458 

1/460 

l/466 

1/470 

1/491 

1/499 

1/519 

1/ 552 

l / 591 

1/ 599 

. " . ~· .· · ·' ~· 

1/ 600 

l / 601 

- 146 - · 
Rulasasr 

--- --------------------
Gümrük tarifesi kaınımına mt•rlmt taı·ifcdc g(~~c

ri len gümrüık rcsi.mlcrinin tadili hakıkında 

Seyriscfain idaresi mcmurlarııım t oka ütlüklcı-i hak
kında ' 

İktrsad! bu h ra n vergisi kaııuımıın m üzeyyel 
Türkiye Cümihuriyetil c ~ovy.ct ~05\\·a li. t Cümıhnri
yetleri İttihadr arasında aMediıJcn hudut itil~fl an
nın tetkik \'C halli lıa.kıkıııdaki .nırı!ka\"(llenam.rııiıı 

uzatilmasma dair protokollin tasdi•lu hııkkıııclıı 

'!.'ürk pnTa\SI kıymetini koruma luınunuııa ımüzey-

Muamelesi. 

:31- V- 1933 •t ıırihind e 2255 numarıı· 

Jr kanun alıırak kabul edilmişti r·. 

27- IV -19:3:3 tariıhinde Hüld'ınwt ta
rııfmda.n geri ıı lrnmrşt.ır. 

Encümendedir. 

J2- VT- ]9:33 t::ıri.hinde 23]6 numara
Jr k::ıııun olarak k::ıbul edilmi şt ir. 

yel J4- I- J933 tnrLhind e 2JOO numıını

lı kanun olarak kabul eclilmi~tir. 

Yalova arnısının ist ism:ırı ve parıısrz a ı· ıızi teYzii 

hakkında 

Ölçill er kmınuıı 28 inci maddesinin dcğiştirilm r:i 

12- T- ]933 tn.l'ihinde Dahiliye eıırü 

men ine. 

halcinnda 31- XII -1932 tarihinde 2083 nnımaı ·a

lr kıınuıı olarilk lcıbul edilmiştir. 

Tiir~dye Cümıhuriyetil e İran lJcvlC'ti arasında akto
hınaıı emniyet, bitarafirk ve iktısad! emek ıb crabcı·li-

ği .IIl)Uahedcnamesiıli.n tasıdi-luna ·da ir Encü.mendedir. 

Lahcy beynelmilel afyon muıkaveknaıncsi. Y C mnn -
zam protokolü i;le Genevre mukavele ye protokol-
larına iltihak halkıkında H-l-]93:3 tarihinde 2108 nnmaNı

'!'ürkiye havayollan hakkında 

Aıskeri fabrikalar uınuın müdürlüğün e ınüt ccla Yil 

sermaye verilmesine da ir olan 'kanuna müzcyyrl 

:Mevduatı koruma hakkında 

'ri.irkiye Ciimhuriyetile Yug-osJn,·ya Hükfumet i ıır·a-

lr kanun olarak luıbul edilmi~tir. 

20 - V- 1933 tarih inde 2186 JH1illal'a

lı kanun olarak kabul edilmi~tir . 

28 - V- J 933 ta riliinde 2236 numara
h kanun ·olıırak -ka ıbul edilmişti~·. 

30- V -1933 tarillinde 2243 numaı·a
lı kanun olarak kaıbul edi lmiştir . 

smda afyon itiH\,fnamesinin tıısdi'ln haldmıdıı 31- V -1933 taJ·ihinde 2254 numara
lı kanun olarak knıbul edilmişt-ir. 

Altın ve petrol arama ve işletme idareler inin 
teşkiline dair 20- V- 1933 ota rihiııcle 2189 ve 2199 

numaralı ıkanun ola't·aık kabul edil
miştir. 

MuntRzaın posta seferleri h!lkkmda 29- V- J 933 tarihindıe 2239 munara
lı k anun olaı·ak kaıbnl edilmiştir· . 

Deniz ve hava ticareti uımuın nıüclürlüğü ile içhat-
lar dı$hatlar ve fabrika ve havnzla.r t cşkili hakıkında 31- V- j933 t arihind e 224:8 ınımm·a-

lı kanun olarak kaıbul edilmiştil'. 



No. 

1/ 623 

1/ 62-1: 

1/629 

1/fi!ı3 

] / fifi7 

- 147-
Hul5sn sı 

--- -·----- ----- ----------
8ümıerl aıık kannını lilyihasr 

Tiraret ınınkayel esi Yl'yn ::\Loclüs YİY C'ndi akt01 nw:n·ıı 
Devletler iilkrsinclc•n Tüı·ki~·0y e ~-apılarak itlıaliitıı 

ın cımnu i yrtl rr vr~ra tnhdit \'eya lıut tal;? it.ll't' tnflıi 

lnna dair· olan kaıımıa müzryyel 

'reş~·iki smıayi kamınnna nıiiz ('YYL'l 

Kafi tirarcıt mnahrd cl rı · i akti i c: iıı miizıık eı·L·~- l' lı;ış

lannn .. Yrva haşlaıı ac.ak D l'd l' flerl t• mnvald;n f ti 
cari iblaflar akti lıal<:kındak i 1679 ıı nmm·n lı bı

nnnn mnaddil kaıııına miizryyel 

C'üımlnıriye.t ınıe ı·l<rz hnnk:ısr k:ıını ınıınııı ı-ı. ııc·ii \'C' 

40 ne ( ım:ıddeler iııiıı clr ğ iştiı·i l :nıesi hakl\lncb kıı

nun lftyihasr 

1/ 66 C'rünırük tn ı ·ift:>s i kmınııunıı ba ğl ı tııı·ift>ııiıı ..J.()5 \'!' 

466 ncı ııu_ıııaı·n l ıı ı· ımn cl t:>ğ iştirilnırsi lınl<l\lmlıı kı

nun la.yihasr 

Jj fi9R 

1/ 699 

l / 733 

'ri.i.rkiyedt:> Türk \'ntnndnşlanıın tııhsis rclilt:>ıı sn
nat ve h izmetle r lıa •klmıdaki •knınınnıı lınzı lıü

kii;rnlerinin dt:>ğişti ı ·i l ınesin e dair 

Uyuşturucu ırtacldeleı· inhisnı·ı lı:ıklnııclıı 

hmiı· l'IIıtmn şirketiııiıı iuııtiynz ı il e tf's i satııı ııı sn-

1\Ina me lesi 

3 ı - Y f - 19:3:3 bn ihincl e 2262 ıınnı:ırn

l ı kn mın olarnk kıı ·lnıl rdi lnıiştiı·. 

10- VT- ]9:3:3 t a ı ·i ,Jıiııd r 229-J. ıınnıarıı 

lı kaııun olnrak ka,Jıul ed ilmiştir. 

3- Y I - 1933 tnri ·lıiııd e 226 1 nuınrı ı· n

lı ka nnn olaı·nk ka,lml edilmiş tir. 

:3- V I - 19:3:3 taı· ihi ııcl e 225K ını ınnr:ı

ll kmıun olnı·nk lca ,lnıl eclilıni şti ı ·. 

12- \ ' 1 -193:3 faı·ihiııcle 2:315 rınımıı·a 

lı knıınn oln.ı·ıık knhul rdilnıi::;t iı·. 

31- Y -19:3:3 tarilıiııdr 2255 mıma ı·rı

h kanunla teYhideıı k abul edilmiştir. 

3 ı -V - 1 9:33 t :ll' i h i ıH..l 0 22-1-9 ınuıııı ı · n
lı ka nu ıı o la.ı·rı k k n lnıl etl ilm iş ti ı·. 

31- V - 19:33 tıırihinclr 2253 ııuııırı ı·n 

h kanun ola rnk kn,hnl edilmiştir. 

tın almması hakkrncl rı. ]2- Yl - 1933 tnrihiııdt:> 2309 ııum n r:ı 

l ı kanun olarrık lmhnl ed ilmiştir. 

1/ 734 

1/ 741 

ı ~mir limanr ye körfez işl e rinin Rük f1nıe-t c::e idnı·rsi 

lı akkında 

U,vuştumcu mndcleleriıı ıınu·:ık:ı,hesi lı n kkmcl:ı 

J/ 752 .... Bnlina balığı nYcrlrğrıırn t:ııızimi lınkkıııclaki ;ıııu-

Encüme ncledir. 
12- V T - 19:33 t a r i lıiııcl r 2313 numaı·n

lr k anun olnı·nk kabul edi lmiştie. 

kavdeııin tasdikmrı da ir 24- X - 1933 tınihiııcle Hrı r ie:iye eıı c ü

menine. 

Teklifler 

2/ 2:3 Bolu ( İsmn il Hnkkr B. ) - Oı'mnnlnnıı idn r1 \'(' 
fenni muaımelatr Jı:ıkkrııcl a 

2/ 49 Knstaımoııu (H. Pehıni n. ) - Sııynn Yel'gisi kmın 

nuncla bazı değiş l i kl e t' yrıpılıııasr lıakl-:rııda 

15- :X l - 19:3:l t:ıri •lıiııcl e Zirn:ıt iııci.i.

ıııenine. 

]5- X[ -1932 tarihinele Ziı·ant e ıı ci.i· 

m enine. 



No. 

2/ 51 

148 -
Bulasası 

Kastamonu (Dr. Suat B. ) - KaDahisar maden suyu 
şişelerİnlen bazı ücret ve resimlerin ahnnnmmısr 
ha;kılunda 

2/ 53 Sı·vas (Reanzi B. ) - I~oyun , kıl k e ı; i n t. ift ik w r
lerinin değiştiı·ilnıesine ve hayYan sah i piPr·iııe vr
sika üzerine tuz sa tr1masına da ir 

2/ 67 Isparta (Kemal Turan B. ve 3 arkadaşı ) - Türkiye 
afyon yetiştiriciler satıı;; birliği hakkmda•k i kanu
numm 1 nci muvaıkıka.t :ınaclıdesinin 3 ncü fıkrası-

Muamele-si 

21- V- 1933 tarihinde Da h il iye €ncü
men ine. 

15- .X[ - 1932 taı-ihinde Zir·aat encü
menrne. 

llllll değiştirilımesine dair 30 -ur-] 933 tarihi nde 2125 numara
ır kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

2/ 77 Edirne (Hasan Hayri ve Şeref Beyler) - Edirne 
şehri elektrik tesisatı 'için getirilen ırnalzemeden 
günnriik resmi ile muamel·e v;ergisinin alınmaması 

lıaikikmda 29 -V- 1933 tıuihinde Bütçe encü
menine. 

Tezkereler 

3/ 26 Tüvkiye Cüımhuriyetile Bulgaristan ve Estonya 
Hüıkü:metleri arasında muhtelif tarihleı.ıde aktecli
len ticaret ve seyrisefain mukavelenamelerinin 
türkçe anetinlerind ki hatalar hakkında Başveka
let tezıkeresi 

3/ 240 

3/ 275 

Türkiye Cüımhuriyeti kara sularında batan gemile
rin yıkmtrlarmclan ve dışarıya gönderilen parça
larından almacak resmin tayini hakkmdn Başw-
kaJ et teZ'keresi 

'J'ütün inlıisarr kanununun 33 ncü mınddesin iıı 

Encümendedir. 

30- XT - 1932 tar·ihiııde Ma liye (' llCÜ

menine. 

t efs iri hakkında Başvrldlet te7.keı·es i Encüıınenıdedi .r. 

3/ 351 

3/ 355 

3/ 456 

2294 sayılı kanunun 1 nci maddesindeki salalıiye-

te istinaden .matJbaalrk lkağLtların 100 kilosundaı1 alı-

nan güımrüık resmi. değiştirildiğinde n nıezkfır· •k;ı -

nuırun 3 ııci.i maddesi hükmüne güre ~~~- f'i~· p tirı tas-
diıla hakkında Başvekalet t ezkeresi Eııcüımendedi ı·. 

C üımilıuriyet nııeı"~kez bankası kanununnıı 92 ıı e i 

maıddesinin t efsiri hakıkında Başveki'ı kt tezker·esi 

2294 . ·a.yılı kanunun 1 nci ımaddcsindcık i sa li'ılı i.\'l'
te istinaden Fransa ile ti.car'imünascbatm tanzimi 
ve ticar'i mübadeLe V{' ted-iy•c nıuvaııen sinin temi
ni için yapılan Modii vivendi• ilc taJkııs itilafna
ırıJeS'İ '"e mülıhak ,beyanname 1111er iyct·c kon ulduğnıı

dan mezk'iu· kanunun 3 ncü maddesi hükmün e goii-

Encümencleclir. 

re keyfiyetin ta clikı: hal~kında Başvekrtlet tezkcı•esi Encümen:dıedir. 
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No. Bulasası Muftmelesi 

3/ 357 

3/ 358 

--------·----·---------
Cümhuriyet iillerkez banıkasr .kanununun 8 n cı 

maddesinin 1 nci f~kr11sııun tefs irin e dair BaşYe-

kalet tezkeresi Enciimerudedir·. 
Teşviki sanayi kanununa o1ıüzeyyel 2261 sayılı 

kanunun muvakkat maddes inin t efs iri hakkıııd ıı 

Ba·şvekalet tezkeresi End1mendedir·. 

Takrirler 

4/ 17 l staı;bul ( H asa n Vasıf B. ) - lstaııbuluaki imti
yazh şirketl erin abonelerinden a ldrkJarı t emi
nat akçeleı:•ini Sanayi ,.e mnndiıı lıa n .kasmıı ema
net olarak yatrıımnlıın h n k·kındıı En·eümeııdediı·. 

KUTUPANE ENCttMENt 

R e is Jlf P1JII!W H a/.il Rte111 
Mnzbata, nwho'1Ti1·i 

istal!bul 
ilksaray » B esi-In A.tala!J 

A rt ui11 
Balılı- esi1· 
lt wda 11'1 uı1u 

Jlfeuu:;u 1l-le·met Ali 
» ismail Haklı·? 
» 

B. 
» 
» 

» 

E ııc:ünıeıı , ı t eş ı ·i ıı :s::ı n i 19:32 t:ni1ı i ıı drn ı t e şriııisnııi 1933 tarihine ıkad::ır 5 defa 
k itap inresi, satın a lınmas ı ,.e .ba;r.t i ·dııı ·l nııese l e l <'ı·le ·küti.ipaneıı in yeni binaya nnldi 

m üteaddit 'kanırl a ı: itt1hn z et ın iştir. 

MAARiF EN•CUMENİ . 

R P is : E I'.ZIII'/1111 M e b n s 11 Na fi A tu t B. . ' . 
Jlf a.zl)((ta mu har ı · in· : Siıwp » 1 bm him Al&ettin » 
[{().tip AfJJOII !\.. » i z.zet U/vi » 

Af.t;on K . Mebusıt FI a urla r B. Ordn Mebasu Jla,m.di 
('O 'll J..: 'ıl'ı » 11a1 at >-~ f:hvas » Rahmi 
J.zm.i1· » Osmrı1 ı zad ll (1/)lr/ i » S ·t ı·as » Şeınsettin 

topla ııa.rak 
·ha.kkrndn 

B. 
» 
» 

Konya » Naim llazim » Şe !Ji11 K. » S alh·i J.lf a ksııdi » 
.Jf e1·s·in » J?prit (' plfil » '/' mb.zou » Halil Nihat » 
jjfus » K1lu:oğlu H.aldı'l » l ' rf n » R efet » 

1 



15d-
Eneüımen , 16 (13 layih:ı , J t <_;klif. 2 trz.kc re) ışın 14 ünü int:ı.ç etmiş ve -claha tetkirk eelilecek 

2 evra'k ıkalmıştır. 

No. 

1/ 359 

1/ 402 

1/ 417 

Layihalar 

Hulasası 
---------·-----·-----

DcYlctc ait matbaalarm tevhicli hakkmda 

Maarif t eşkilatma dair kannının ll nci m:ıddesi hük
münü iki senetecil eden 1707 numaralı kanunun iki 

Muamelesi 

25- fV- 1933 t:ıı'ihind e M:ıliye eıwii

meıııne. 

sene temelidi hakkında ll- ·vl-1933 tarihinele 2297 numaralı 
·kanun olarruk kabul edilmişti r. 

Hmmsl: idarel er biit~csiııd en m aaş alan nnıallim ve 
m emurlarm t e,J;:aiitlükleri hakkında 14- l - 1933 ta ı· i h inde 2097 n uma ı ·:ı lr 

],;lllnn olnr·:ı.k l;:ahul edilmiştir . 

1/ 43, 1932 senesi nınnızen ei umnmiye :kanununa merbnt 

(N ) cetvelinin birinci bsnırn a 20 nınalliınlik daha 

konulması hakıkında H- 1 -1933 ta rihind e 2105 ııuınaı·alı 

ıkaııun olarak kabul edi l nıişti ı ·. 

1/±73 

1/ 49R 

1/ 541 

1/ 611 

1/ 612 

1/ 669 

1/ 705 

1/ 719 

1/ 735 

l\[nallim mckt epl eriıı c mnaveıı et ha~~nndaki 819, 
843 ve 1051 numaralı kanunlara müzeyyel 1..+- L -19:3:1 tarihinde 2098 ınıınnı·nlı 

.k:ıııun ola ı·ak kalıtü ed ilmiştiı· . 

Mektep kitaplan için a~rlacak h esruhı cari hakkmcla 1- JV- J933 tar·ihinde 2133 nurnaralı 
ıkaııı:ın ola r·aık kabul eclil.nıiştir . 

Askerlik dersleri ınua1limlerinin ücretleri hakkında 28 - V -1933 tarihinde 2233 muıınea l r 

ıkanun olarruk kabul ed i l ,miştie. 

Maarif vcıldlle ti merkez teşkilat ve vazifeleri ıhn k
kmda 

l\'[aarif vekalet incc haı·i ~ te hastınlacak m ektep l<i · 
taplarrnm ihale sureti Ye bu kitapl arın ba zr ına:raf

larmı karşılamak üzer e ihdas oluna cak mektep kitap

ları sandığı lıakkrnda 

San at mektcplc!'inin l\Iaarif yck;ı lct in e devri hak-

J O- V I- 193:3 ta L"ih in de 228'7 nnm:ıı·;ılı 

·kanun ola l'a.k knhul ed ilmiştir. 

:3 - V[- 19:3:3 tar ih inele 2259 ımmnı · alı 

ık:ııırın olnı·aK luıhul ecliLmiştiı·. 

ıkında Eııeümend e diı· . 
İstanbul Darülfünnnunun ilgasile yer ine yeni. esas-

lar dahilinde bir İstanbul Üniversitesi teşk iline 
dair 

Bazı vilayetlerde seyyaı· aşiret -muallimleri t eşkila.tı 

31- V- 193:3 tal'iıhinde 2252 nu.maı·nlr 

kanun olamk kabul edi l.miştil'. 

hwklanda 3 1- V-19:33 tnrilıiııde Bütı;e en cii

men iıı e . 

Muallim ma.aşları için vilfıyetlerc yap rlacaq~ ikraz 
ha.lclunda 12- Yf -1933 t a ı·iıhinde 2312 mıma ı ·a lt 

kanun olal'a,k kn bul edilmiştir. 



151 ... 

No. Hulasasr 

Teklifler 

2/ 61 Kırşehir (Seı·claı· A1ıtnet B.) - 11k mektep m mı llim
lerin e tntil zamanlarmda zirai kurslar a~ılınası h:ık-

Muameles:l 

kmda 2~- HT -1933 tnrihincle Zir:ınt eneü
nıenine. 

3/ 269 

3/ 326 

Tezkereler 

L ise ve ·orta mrktepler e almacak leyll mccca n] ta
lche hrukkrnclaki kanunun 3 nnü maddesinin tcfsiı·inc 
dair Başvekalet tezleeresi 

l\raaı·if vekaleti tarafından idare edilecek nwktcp 
pansi yonları hakkındaki l.::anunun bazı nıadclel eriııin 

değiştirilmesine ve bu kanuna lba.zı hükümler iHl.'vc
sine dair olan kanunun üçüncü maddesinin ikinci 

29- IV - 193:3 tnı·ilıiııde 149 mımnı·nlr 
knraı· ola raık .kahul ecl ilmiştiı· . 

• 
frlnasmm tefsiri hakkında Başvck5let tczkcresi ı.; ıı cü nı r ıı ıl e cl i ı·. 

MALiYE ENCüMENİ 

Re i .'i : Bunlur J[ elnr sm Jluı;tufa 8 e N'/ B . 
Jll u.zbata mu ha ıTi1'i _. B u !JO .Z'It 

. ' 
» Jhsan » 

K at i ı> : h pa d a » ]( (1111 (/ 1 'T ll }'(/ ll \) 

A.. :1Jrl1.JI Melnıs1 ı Ad11a n B . I z m ir Jlf elnr s 11 Kô 111 il B. 
Bo lı kesir >> ]!) wvc r )) Ka stwm o 1111 » R efik » 
Bcdı lr esir » T' Ntev Bt~·i » Konya » K ct.Z1 '1J1. » 
Di.l}aı·b e lı i1 · » X iilf ii » M ((, // i Mı » 'Tahu· » 
! çel » Emin » M am ş » Jlita t » 
J::;taı lbnl » Hu111di Jfustafrı » JJf ers in » I-f Wlldi » 

Eııcümen , , 7 (-+1 layiha, 6 t e<klif, 34 t e1.ker-e, 4 tn<krir, 2 mTLhteli f evraık ) ışın 66 sım int:ı ç 
etim iş ve d:ı.<ha tet,Ji:i ık edilecek 21 rvenk .kalınııştır. 

1/52 
1/ 54 
1/ 173 

Gayrimenkul ınallar ha<kkmda 
Kadastro ve tahrir hanunu layihasr 
Kazanç vergisi hakkında 

ta.yihalar 

Encümeııcledir. 

Encümeııded ir. 

15- I\'- J933 tıu·ihiııde Dahiliye en· 
cümenine. 



No. 

1/ 296 

1/ 344 
1/ 359 
1/ 395 

1/ 417 

1/ 430 

] / 4!l6 

1/ 45 
• 

1/ 460 

1/ 481 

1/ 4 7 

1/ 523 

1/ 536 

1/ fi..J.!) 

J j 5GO 

1/ 5<.>2 

1/ 553 

1/ 562 

1/ 593 

- 152-
Hul&sası 

Muvazenei umumiye dalıilindeki dev.airin kırtasi ·yc 

ihtiyacatının sureti tedarikine dair kanuna müzc;vycl 

Müzayede, mürrakasa ve ihaHtt kanununa müzcyycl 
D evlete ait matbaalarm t evıhidi hakkında 

4 trşr i nieyvel 1926 tarihinden evvel .mevcut olan va

·kıflar hakkında tatbikat .kammu Hiyihası 
Husus! idareler bütçesinden maaş alan muallim ve 
memurların tekaütlükleı· i hakıkında 

İstanbul ve vilayetlerde b elediye daireleri narnma 
istim laik olunacak malhallerin istimlaık sureti hakkın
daiki lmnumın ıbazr maddelerinin değiştirilmesine 

dair 

'rnpu harçlarma daiı· olan kanunun bazı maddeleri
nin ckğiştirilm e.· i hakkıncia 

'l'ih-k parası kıymetini komma kanununa müzeyyel 

Yalova arazisinin istismarr ve parasız arazi t evz ii 
•lı ruklnnda 

Milli Hükumet bütçelerine ait hizmetler iç in yapıl
nuş olan tediyatrn tasfiye ve mahsubu hakkmda 

-;\{namele vergisi kanununun 9 ncu maddesine bir 
fıkra tezyili ne ve 10 ncu maddesinin son fıkrasmın 
dcğiştirilme ·ine dair 

Askeri tayinat ve yem kanununun muaddel 33 ncü 
maddesine •bazr fık ralar ilavesi haıkkında 

A>-lkeri tayinat ve yem ka nununa müzeyyel 

Kefnlct kannnıınuna bazı madd elerinin değiştiı·i l 

mesi hakkında 

l\Iaden! ufa'khk para hasılınası hakkında 

::\[evcluatr koruma hakkında 

·Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham ve tah-

Muamelesi 

19 -X- 1933 tarüh inde Büt<;e eneüme
nine. 

12- X- 1933 tarihinde ruzn:ımeye . 

En eüme ıtded iı·. 

Encümellllediı·. 

14- T- J933 t:ıı· .i .Jıinde 2097 ııumarnlı 

ıkanun ola-rak ıkarbul ed il mişt i r· . 

12- VI- 1933 tnrilıiııde Hüt<:e encünı e

nine. 

29- V- 193:3 t:ıı·iılıi nde 224 1 nunıaı·nlr 
;k nn un ola ı·ak ık:ııhul edi l nıi ·şti ı-. 

14- I- 1933 taı·ihincl e 2100 nunı::ıı·alı 

·kanun olal'ak ıkaıb ul edi l mişti r- . 

Encümendedi ı- . 

14- I - 1933 t:ıı·ihiııd e 2102 ıı unını·alı 

ıkanuıı olaı·:ı k ıknıbul ecliluni •şti r . 

28 -lll -1933 tari·hinde B ütçe eıı<rii

menine. 

31 -V- 1933 taı·ihinde 22-!7 n uma ı·a Ir 
.kanun olarak ıka ıbul ed ilmiştir. 

31- V- 1933 tarihin{le 22-1-7 ımnıa ı· :ı 1ı 

kanunla t e \~hicl eıı .k alı ul ed ilmiştiı · . 

Bnci1m eneledi r. 
3- VI- 1933 tarihin<.l e 2257 nuıına r-alı 

ıkanun ol a ı·a.k ılmlıul edi l nüştir. 

30 - V -1933 taı·iıhiııd e 2243 numa ı·alr 

kaı1.un ola rak kabul edi lmiştir. 

vilat .bedellerinin Hazineye ait olması hakıkrnda 12 - Vl-19:33 taı·ihin{le 2308 nurnaralt 
ılmnun olaı·:rk .kaıhul edi l miştir . 

Muvazenc vergisi lvanununun .bir sene uzatı·lması 

hakıkmda 8- V- 1!)33 taı·i:hinde 2147 ııuımıır·nlr 

Mükelleflere vergi ıkarnesi verilmesi bakkm{l:ı 

ıkanun o l a ı·:ık ıkaılml l:'clilmi,ti ı ·. 

20- V -1933 t:ıı·ihiııdr 21R-1- nunı:ıı ·alı 

.kanun o l aı·ak ·,ka ıhul edilmi.~tir. 



No. 

1/ 595 

1/ 596 

1/ 597 
1/ 609 

1/ 624 

1/ 629 

1/ 643 

1/ 644 

1/ 648 

] / 660 

1/ 663 

1/ 667 

1/ 6fl8 

1/ 689 

1/ 695 

- l53-
. Hulasası Muamelesi 

- - ---------------------
Taım s i cilmüdür-lüğü ve tapu sicil ınnh afızlığı teşki-

latma dair olan kanuna müzeyyel J J - VJ- J933 tarihiııcle 2299 nuıııaralı 
•kanun olaı·nrk k ııbul ecli l rıniştir . 

Haziıırcden taksit.le mal satın al.nuş ola nların taksi t 
bedellerinin t ecili hakrknıdaıki kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair 25- V- 1933 ta riılıind e ~222 num ara

lı .kanun olarak karbul edi~ mişti'r. 

lVI.üzayede ve münakasa kanunu layihasr Encümenıded ir. 

Kaı:ark çılrğın men ve itak·i·bine dair olan kannnuıı 
bazı maddelerill'in değiştirilm esi Ye bu kanuna b ir 
fıkra iHtYesiııe dai r kanun 5- VI- 1933 tarihinde 2271 num ara

lı kanun ola.rak ık a bnl edilın işti l' . 

Ti caret muıkavel es i veya modüs vi Yeııcl i a kte~~11e

yen Devletler üll< esiillden Tüııki yeyc ya pıl ııcak 

ithalfuta nıemnu iyet l er veya tahdi t veya lıut ta•k-
yitler tathiluıı a dai ı · ola n kannn:ı müzeyyel JO- VI - 1933 t a risiııJ c 2297 nnmara

lı ka nun ola:ra k kabul ed ilmiı;;tir. 
'l' eş,niki sa nıı y i kanununa müzeyyel S - VI- 1933 tarihinde 2261 numaı·a 

lr kanun ola-:·ak knhul ed ilmiştir. 

Ka çnıkçılığuı aneıı ve ta ki-bi ha kkıııJa ki k anuna 
m üzeyyel 

A.~keri tay inat Ye yem kanununuıı 1 ·nci maddesi
ne rmü zeyyel 

Hııynııılar vergisi kanununun ]9 ııcu anaddesiııiıı 
ikinci frkrasmııı değiştirilımesi ha kkındıı 

Hüküme.t tarafmda ıı imar veya resmi hi ıılaı· yapıl

anak için yıktırılan binalar hakkmda 

Ciiıınlıuriyet meekez ·bankası ka nununun 14 nı 40 
u cı ru:vddel criııin değişt i ri Irm es i ha kıkında 

Vil;ıy et hıı snsi idnrel eriı:ıoiıı m aaş alıın memur ve 
muallimleriıı iekaüt maaş laı·ı haklundnki kanun a 

8 - VI- 1933 t;ı ri h iııde 227H ıııunara
Jı kanun ola'ra.k .]nııbul edilm işt i r . 

20- X- J933 tarihinde 2:326 ımnı anı

lı kanun olarak kabul edilmiştill'. 

7- V l- 19:3:3 üıı·~hi ııll e Hiit~c e ıı <.:'i.i 

meniııe. 

ll- VI- 1983 tnri himle 230l ııuııı anı

Jı kam:n olarak kabul edi lmişhr. 

25- V - 193:3 tarihinde Hütr;e eneü
ınre ıı ine . 

12- VI -1933 tarihinde 23J5 ııu.nıara 
l ı kanun ola eak kabul ccli l m i şıtir. 

ımüzeyyel 3- VI - 1933 ta r ihinde 2264 nurncıra

Ir kanun olcn·nk kabul edi l nıiş.tir. 

Devlet memurl an maaşatının t evhit ve teadülü 
ha,kkındaki k anuna bağlı (2) numaralı cetvelin 
Maliye vekaleti ıı e ait olan lnsmııım değiştiı·iLnw

si ve ibir kısıım va.zifelerin yapılınıısı hakkınd a 

H azine al acağı olarak muhteli f hesaplara ka yde
lilen paralardan bazrl nrııun tasfi ye ve teeki ııi ne 

3- VI- J933 tari·hinıde 2~65 numara
lı kanun olara k k a.bul edilmiştir. 
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No . H ulusası 
--- ----·-----·-----·----------

1/ 721 

1/ 732 

J j 740 

J j 765 

dair 

Dedete ai t bir lusını lıinalar sn tı:;; betlelile r csı ııl 

daireler yapılması haıkkıııda 

Menafii umu:miyeye müteallik iıntiyazat lıııkkııı

claki kanun a bazr maddeler tezyi l in e Ye lıu kann 
nun bazı maddelerinin ilgasma dıı ir ola n kı ıı u ı nı ı ı 

2 nci mııdd es iııin değ· iş t irilm esi lıakkHıdıı 

Hizmet] eti o·örül en bazı zeva ta verilecek gııyrimen

kuller haıkkında 

D evlet Hnzine i al eyhin e Yeı·ilen il ~un l arr n i c r ıısr

na d air 

Teklifler 

2/ 10 ·Kastamonu (Dt. Sıı at B. ) - Mütekaitl erl e eytanı Ye 
cramiline emlak ve arazi ,-eri lmc ·i Jıaıkkmda 

2/ 50 K astomnu (Ha,·an F ehmi B. ) - Verginin lwlaylıkla 

alınması yollarına dair 

2j G1 K astomnn (Dr. Suat B. ) - Kanı lıisa r maden suyu 
ş işelerinden bazı ücret '\' C r es imlerin almmaması lıak.

landa 

2j !'i2 

2/ 58 

2j 62 

Kasta nı onu (Ha ·an Felı mi B. ) - Tnz satışı <hakkında 
Yozgat (Sül eyn.ran Srrı·r B. ) - H azineden taksitıc 
ma l almış olanlarm taksit bL'dclh:r inin tccili hakJan
da'ki kanunun d eğ iştirilm es i n e dair 

Koııya (Ka zım Hüsnü ve Giı·csuıı Hakkı rr ank Bey
ler ) - Halkevleri namrna ithal o lnıı acak radyo ve si
nema makineleri hakkında 

Tezkereler 

3/ 24 tzalci şuyu da ,·a lanııda ıı n r sml'tlc h an; alınacağı

nın tayin ve tefsir i hakkında Başvcldl.le t tc~kcrcsi 

3/ 32 Billıınum askeri mallıll c r iıı terfihi kanununa mcrbut 
cnwaz cct\'clindcki ·bazı fıkralar hak·kım1a bir kara ı· 

Muamelesi 

:3 - V I -19:33 üıriıhiııcle 2266 nuımı ra 

lr ka nun olar·a.k kabul edilmiştir. 

ll- YI- J 933 ta rihinele 2:300 mm1ıı ı·ıı
lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

JO- Vl - 1933 ıtaeihinde 2288 ıınınnra
lr kaıınıı olıırak k nbnl edi lmiştir. 

Eıı cünı eıı cled i ı·. 

Enciiınendedir. 

13 - IV -1933 tarihinele l3ütı,;e e ıH: Ü-

11l e ıım e. 

20- V - 1983 taı·iıhiııd e 2 1R+ ınımanılı 
·l{aıınnla tevlıid en .ka,hu l Pcl i l ıniştiı·. 

3 - V L - 1933 tal'ihiııd e Büt~e Pııc-ü

m e ııııı e. 

Eııcü-'m e ııc1 c cli r. 

Bncünı c ııdedi ı·. 

20 -lV -1933 tal'ihincle 2]54 ıınnınrah 
•kaıınn olarak ıkaıbul edilmiştir . 

JO- VI- 1933 t a riıhiı ı de 2296 ııuınarnlr 
k anun olar·ak kabul edilmiştir. 

it tih azrna dair Başvcka.Jet t e:<?ker csi J 5 - XU- 19:3::l tnl'ihimle Hüklııllld tn
rnfrıı cl a ıı g-E'ri alrnııırştıl' . 

3/ 38 Di,·anı muılıa ·ebat t eşkil at. ve \·ezaifinc dair ihzar 



No. 

3/ 147 

3/ J 48 

3/ 152 

3/ 153 

3j 1S4 

3j 1ö2 

3/ 217 

3/ 219 

3/ 222 

3/ 228 

3/ 232 

- 1.55-
I-Iula ası 

-------------------------
edilen lay ihanrn takdim hlmdrğr hakkrııcla Divaıu 

mrı.lıasebat riyaseti t ezkcrcs i 
~\c izl cri t aahakkuk eden memurlarm ta sfiyolcri hak-
kında 1026 ye 683 nnnıaralr kaııuıılarda nırn n ijıi.i ·k-

mün ierasında tahaddüs eden ihtilaf lann t efs ir cıı 

Muamelesi 

J<~ıı cüın e ııcled i ı·. 

hallin e dair Başvekfılet tezheresi 2G - X - 1933 t;ı ı-i lı i nde 2:325 ıı uııı n nı lı 

)ilüıbaclelc ve tcffiz işl er inin ıkati tasf iyesi ye intncı 
hakkındaki. kamımın 2 nci ve 9 ıı c n ıııa ddclcı·i 

arasmda.ki ınüııa scb et ile 1866 mım a ra lı müzcyycl ka
nnınm metninde ınündcriç zıt alıkfıımn tefs iri hak
Imıda Baş\·ckul l't t ez:keresi 
Harikzcdolcr tarafıııdan i şgal e clilın f."ktc olan ııı cs

kcnler hak km da yapıla cak m ua ıncieye da ir Başvekfı

let tczkeresi 

Askcı-1 ve mü1k1 tekaiit J;;anununun 55 ıı e i malldesi
nin tefs iri lıakkrnda Diva ıu mııhaseba t ri~·ascti tez-

kaıı nn olaı-ak );;a.hul c tli l ııüştir. 

En e LiınemlcJ i ı-. 

8 - Vf- 19:33 taı-iılıiııc1c 1R9 ımınaralı 
tefsir olara·k ık;ılınl t>·cli lmi şt ir . 

kcresi ]:3- I\' -193:3 t a rilıiııcl c 7-1-"1 ıın.ınnral ı 

karar olarak ıka,b ul edi lmişti r- . 
• \.skerl ;-e mülki tekai.it kanununun 66 YC 68 ııc·i nı;ıd
lclcrile ııı c ıııurin kannnmıun 73 YC 85 nri ımıelekl e

ı-inin t efsiri hal"krııcla. Diya ııı nıu.hascba t ı ·i .qı s!'t i 

tezleeresi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 30 n cı ı nı<l<lcl esi 

nin tefsiri hakkında Di vanı ımıhascba t r iraseti tez
kcresi 

Askeri Ye mülki t ekaü t knnuıınııuıı lG ıı c:i ·ıııııtld e

siııin tefsiri Jı nkkrııda Bnşn'l;; ftlet tezke ı- es i 

551, 1485, 1890 nUJmaralı ·kaııuııl a rclal<i ıııali'ı l tıı

birl el"inin t efsiri haklnııda Başn•kalet tezkr l"es i 

Devlet memurl arı macışatmm teYlı it n ' tea düli.i 
hakkındaki kanuna merbut 2 ımmanılr cetve le it
hal edilmeyen maa şlı ınemurla ra n za klrk ,.e pn h:"ı
lılık zmnlarıııın verilip veril ımeyeceğ· i ıı i ıı t efsi ı ·i 

halduncla Baş ,·ekfıle t tezkeresi 

Maaş kaııuınmnn R nci maddesini n tac1iliıı e dnir 
kanunun tefs iri haklnııda Bnşvckalet t ez·kcresi 

7 lın r.i nııı 1336 tarih ve 7 ıınmanılr ı luı ııuna nıü

zeyyel kcıııunun tefsiri ha kluııd a Bnşvektılet t ez
ikeresi 

20-.lV-193:3 tnr·iiı iııd <:' Bi.itt:c encii
ıneıı ııı e. 

7- 1 \ ' - 19:3:3 t arihind e Biit~e cnei.i.
menıne. 

10 -VI-1933 tnrilıind e 1 (:3 ııum;ıra

lr kaırar olara.k kabul ecli lmiştiT. 

12-Vl-1933 t;ıri hiııd e 191. ııuın;ı.ı ·a

h tefsir olarak kabul ed ilmiş tir , 

1-V-1933 tarihinLle 753 ııumal"n
lı ka nı.r olamk knbul edilmiştiı·. 

] 9- X - 19:3:3 tm·i,hi nd e 783 ıınımH"a

lr kanır olara k kaıbul edilmiştir . 

12-VI-1933 tarihim1e 7/R ınumı1·a 

lr kcırar ohını'k ılmbul edililllişti.ı ·. 



No. 

3/ 233 

3/ 240 

3/ 242 

3/ 247 

3/ 248 

3/ 249 

3/ 252 

3/ 256 

3/ 262 

3/ 264 

3/ 265 

3/ 278 

156 

Hulasası 
--------- -----·---- ------

25 hazinın J 932 tari·h ve 2026 nuımaTalı kanunun 
ahtkamnun jandarma zaıbitaıun a ıteşmil edilip edil
meyeceğinin te:fsirine da ir Başvekalet :tezıkeresi 

Türkiye Cümhuriyeti kaı·a ~ularmcla ba.ta11 gemi
lerin yıkmtılarmclan ve dışarıya gönde ı·ilecek 

parçalıarmdan alına cak resmin tayini hnkkınd<ı 

BaşvekaJet tezkeresi 

Askeri ve müliki tekaüt kanununun 62 nci ımaelde
sinin 1!():fsiri halrlkmcla Başvdtalıet t'Czh,r esi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 25 nci madde
sinin 1 nci :frhasınm te:fsiri haJdunda Başveka let 
tezkeresi 

Tütün ve sigara bayilerinin astıkları l e dwlaı ·dnıı 

dolayı resim alıınıp alırumaya cağının tefsiı·i ha k
kmda Baş·veldlet tezkeresi 

22 :haziran 1927 t~1ı·ih 've 1J22 llllll1taı·alr ·luıııuııuıı 

2 nci maddesinin .tefsir.iııe dair Başvekfı Jet tezke
resı 

Orman nizamnaımesinin 16 ncı ımadelesi mucibiııce 
alınacak yaylak·iye resminin iJ.gasına dair olan ],a
nunun tefsiri hakkırrda Başvektılet te~keres i 

ll ağustos 1325 tarihli ıtekaüt kanununa g·öre te
k aüde se\"k ve istifaları .kaıbul edi l e ıı 11 zabi<t 
hakkında yaprl acaık muameleye dair Bnşveka l e t 

tezkeresi 

12 haziran 1326 taı·i hli kanunun 5 nci maddesini 
taclil eden kanunun 1 nci m[~ddesinin tefsiri hak

lunda Başvekalet tezkeresi 

Bl i i şten çektirildikten so nra 1777 ııu!tluıra lı ka
nun ımuciibince vekalet emrine a lııı an me11nırlaı·a 

hu kanuna göre maaş verilip verilmeyrceği ııiıı 

tefsiri haklnnda BaşvekalEit tezker esi 

Menkul ve gayrimenıkul emval ile bunlaı·ın intifa 
haklarmm ve da i:mi verg il erin mektuım l anııı ha
ber verenlere verileck ikraııniyl ere dair kaııunuıı 
1 nci m3Jddesinin tefsiri hakkrncl a Başveka l et 

tezikeresi 

İhtiyacatı umumiye için cel ı bedil ecek boi'Ularrn 
güınırük r esminelen muafiyeti hakkrnda ki l{a n unun 

Muamelesi 

12- Vl- 1933 .tarih iırıde 778 numrura
lr karar·la te•vıhi'hen kalbul ediJmiştiır. 

25 - lll -1933 t.ari hinde Bütçe encü
m€niııe . 

16-lU-1933 t ariıhi~ıde 183 nuını a ı·a

lı tdsi ı · .olarak :kabul edilmiştiı·. 

28- III -1933 tarih inde Bütçe encü
menine. 

8- VI -1933 tariılıinde 188 numar a
lı tJefsir ·olarak ;k a bul edilmişti r . 

20- IV- l 933 ta1·ilı i nd e Wtç.e encü
ınıenine. 

Encümencledir. 

17- IV- 1933 taı·ihin.dıe 748 numara· 
lr 1{anır 'olaraik kabul ıedilnıiştir. 

J7- lY- 1933 tarr~lıinde Bütı;e encÜ· 
ınenine . 

19 - X - 1933 tarihinde 782 numa·ra
lr karar ola.rak ka.bul edilmişt iT . 

23- V - 1933 tarihinde Hükümet ta 
rafından geri alrnmııştrr . 



No. 

3/ 284 

3/ 285 

3/ 323 

3/ 325 

3/ 329 

3/ 352 

3/ 3:13 

3/ 360 

- 157-
Hul a .;::ısı 

--- ----------~ ---------
bir·iııci maddesinin tefs it· iıı e ' dair B ıı ş ,·rk i'ılrt tez
kcres i 

Or·du, hah r-iye ve janda ı 'nın zabitan ve ·ııı e.ıııur i ııj 

hakkmdaki kanunun üc; ün ci:i mııdd rs ile Ye ril l?tek 
şark krdem zmnmmın hesabında hnng·i tarih in 
başlangıç sayı la cağının tE'fsiı-i h ~ kkım1a Ha.5ve
k alet te~keresi 

Yemek parasından 'YC'rgi kesi lip kcsil•m e~·eceğ iı ı in 

t efsiri haklunda Ba.şvekulet t·ezkeresi 

Belediye memurlanndan eski tckaiit kaınıınıııa 

göre tekaÜJt edilmiş olanla rm t a hs i sa tla ı·ı h a kkın

da BaşveJ,a l et t ezkere ·i 

Cami ve m:csç itl erde!ki hi zmetlerin tc\·cih mua ım• l c

sinden 1ı arç alınıp a.lrnma.1·acağıııın tdsiriıı e dair 
Başvekfrlet tezkoresi 

Dilenciliğin menin e L1aiı· olan ııizam.ııa ım·~ · e giin• 

tiyatro ve sinema b il e tl c ı·inden alınınaıktıa olan pa
raların dariilaceze nizamnaıınesin L' ı nnıga,1· ir o lııp 

olıma.drğmrn tayini hakkında BaşvekiHL't tl•zken' si 

1452 numaralı kanuna ın e ı:but 2 ııuınanılı L'L'tl·e lin 
Maliye teşkilatma ait krsmmııı ta lili 1·e bi ı· k ı sı m 

vazi fel'erin s uret i ifasr hakkmdaki kanunun Fi ıı ri 

maddesi nin tefsirine .dair BaşveJ,alet t.czkeresi 
Veraset ve intikal Y C rgı st hakkındak i buıuıııın 

1836 nunıra ralr kanunla Jcğ i ştiı · il cn 2 nei macl dt·
sinin 2 nci fukra s ınrn tcfs iri nc da ir Başn,kald 

tezkeresi 

l'ktısadi bulıran vergisi kanununun 6 ntı nıad<1 l'
si1c muva.zcnc vergisi kanuı~uıımı 2 nci fıknısnmı 

tefsirinc dair Başvok:llet t ezk eı·psi 

'l'akrirler 

4/ :3-4- 1\Inııi sa ( Osına ıı ve Dr. Sa im i-I E' ıy l e ı· ) - Ara zi 
nı·g· ısı kaınııınııun 5 ııti ıııaddf'siııin t ef'sir iıı e dair 
tıı.hiri 

4/ 41. Yozgat ( Süley•rnaıı ~ırTı B .) - Heird iye l' r ı ·g ı n~ 

resimler i 'kanunnııuı ı 6 n c ı nıaddE'siııcl e.ki apnrtı 

ımnıı kaydinin t efsir i · h a.k kıııda 

l\1 u am e 1 esi 

3- Vl - l!:J:j:J t<ır ihiııcl e 2268 ıın.ımıı·;ı. 

Ir kanun ol-anık lnıbnl edi lmişt.iı·. 

26- X - 193:5 tııı·i · hinde '787 mıınnr·ıı· 
lr karar olarak J<a bul eeli lm iştiT . 

]9- X - 19:3:5 'tnt·i,Jüııd E' '784 ıınımıra

Jı kanı ı· olıı ı ·ıık kabul ed ilmiştir . 

3 1 - \' - 19:):3 tarihinele Da.lıiliye e ıı cü 

m.enıne. 

l~neüm eııcledi ı· . 

S- VL - 1~):3:3 ·t;ırilıinde '77'2 ınımanı 

lı kıırar oln ı·ak .k;ıhul ed ilmiştir . 

l:Jıı e üııwııcl edi ı ·. 

Eıı e ii.me ııd eclir . 

Eıı eümcnıdcL1 i.r. 

2()- Xl - 19:32 1arihiııll t> HütL:r E' li CÜ· 
me ıı i ıw. 

1 - l - J9 3:3 tarihinele '742 ııuınara · 

lı k;ı rnr ol;ırnk .kabul edilmiştir . 



- 158-
No. Hu1asası 

---------------------
4/ 45 Manişa (Refik Şevıket ) ve Ç;o rum ( İsmet Beyler ) 

- Daıhill nizamnaınenin 49 nen maddesinin tef"siri 

Muamelesi 

ha.kkında Bııciu:nıtındwir. 

4-/53 Çankm ( Aıbclülhalik B.) - Arzu:hal e ıı c i.irın eniıı iıı 

21- V - 1933 tarihli ıhaftaJı.k muıkar re rat t·c>t.velin 
deki 739 numa ı·alr kararın Um umi heyette nıi.i za

ıkeı·esine dair J 2 - VI - 1933 ta riJ:ıi nde 777 ı ı UllHtra

]ı karar olarak kabul edilmiştir. 

Muhtelif evrak 

5/ 45 Veka leten vazife ifa etmektc iken tekaüde se ,·k(' 
d il enlere velka let ettiği memmiyetin maaşr aslisi 
i.i.zeriıuden rmaaş ta•hs isi icap edip etmed iğin i n tef-
sir ine dair Divam muhasebat encüınerıi ma"'uatası Encüınendeclir. 

5/ 46 Meıuuı·inden i·ki ıkarısı olanlarm vefatmda yet iın 

maaşlarının ne s uretle tahs is edileceğinin tefsiriııe 
dair Di va m m uhasel.Jat encümeııi mai1ha tn sı Eııcümendedir. 

MECLIS HESAPLARININ TET'KİKİ ENCüMENİ 

R e is r an 111 e lnı:-;n }{ a /,·k 1 

Jfa.zuata muhan·iri : A nka.m » Rif at 
Jfnralııp : D fn i :zli » ıl fo zlun · 111 iifd 

A Jtk((.ra Jvf ebu su H al.it F m·it B. ( 'un kın _ıli clJll.S /! Z i .IJn 

B. 
» 
» 

A. 1tlı'an1 » 8akir » Konya. » Jftudnfa 
Bahlı'esir » !u 1'fl.lı im Y iirü lı' >> Xo ii /JII ldalı' >> Esrı t 

Brtl,ıl.: es ir » J_[ (' lll et c (1/t' if » 

B 
» 
~' 

Bncümene evra k lıa v::ı]e ed tlmemistil' . Ya1ıııız :Jlec li si Aliııiıı t'yllıl k fı ııııııuenel UJ32 H' kil -
nuımsani: t ·el11ffiuz 1933 aylan ·hesn.plar ile Büyü/k lVIillet Meclisi ,-e mü~temilJtıııdaaü eşyaya di!ir 
Yıüıkse.k Reisli ğ·e taık-dim ıkılınan 7 ıma;~,hata ümıın'L H eyet in muhtelif twriılı1i iniıkatla.rmcln <:Jkım

muştur. 
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MİLLİ M'ODAF AA EN C 'OME Nİ 

Re is : (fi !'('.<;Illi M ebu,sıı lhsa n P s. 
Jl1 a.zbat a m ulw n ·i 1" i : Di.IJal"b eki·r » Ka.ııın » 
[{{i.tip : Jfalatya. >>. .M alım u t N ('d 1 m B. 

Balıkes ir ıli eb us u !'J'I/ 1'('/" B. 1\ rus t rım o nu Melmsu Ali Rt .Z(I B . 
BileciJ.; » turailim » J\11·.5Phir » /Jr if i M iifit. » 
Bilecik » ıı...,'a lilı » 1\. iita.hya. » llosint » 
( 'e !J e / ibP1"tlı'et » Nar· i Pş . Ord11 » H er· rı i » 
JiJ/ Ô.Z1.Z » . ll11J1 d Saffet B. Tokat » Bclı-il" TA!tfi » [1] 
Gazi Antep » E!lu; .·1/i » 'l'okat » H ii.<;) i ii » 
G·ii m iişa 11 e » 8r>ı·lı'd » '1' oka.t » Jlustafa. Vasfı » 
Kar!) » Faik » TT rfa » .-tlt Saip )) 

l\.rw'i » JluluHi 11 Pş. 

En<:iiııı ('lıı . .ı. :1 ( 29 l iı~ · ilın. l.J. l<'i'!lU'l"<' ) ışııı :38 ııu iıııta~ 'e.tınıi.<j; vıe daıha tıetıkik ediJet:ck 5 evrak 
kalmıştır. 

No. 

ı ;4ı8 

ıj42fi 

, 1/ 4-33 

ıj437 

ı;4-t9 

ıj471 

]/ 499 

ıj5 ] 8 

Layiıhalar 

H ul isası Muamelesi 
----------------------
ı haziran 1929 tarih ve ı47ı numaral ı kanuna mü-
zeyyel ı3- IV- ı933 t.1rihinde 2139 numaralı 

kanun •Olarak ka:bul edilmiştir . 

Kam ~~;edikl1 küçük zabit \' t' i •lızaı·l mektcplcı·i ta-
lebt:siııin askeri liseler talt'hesi gibi iaşesi hakkında 25 -III - 1933 tar~hinde 2112 n uma ı·a lı 

ıkan un olarak ka:bul edilmi, t ir. 
Türkiye Cümhuriyetilc Sovyl't Sosyalist üınlıuı·i · 

:- tlC'r i !tti'hadr arasmda aktcdilen !hudut ihtililflaı·ı
mn telkik Ye halli lıakkındaki muka\·eleııiıı ıızatıl-

ınasrna dair protokolün tasdikı JıaJ<q;;:mda ı2- VI- 1933 tarihinele 23ı6 numaralı 
·k anun olarak ka:bul edilm iştir·. 

Askel'l memurlar kanununu muaddil kanuııa mü-
zeyycl 22- V- 1933 tarihinele 220+ ııumamlı 

ıkanun olaı·ak ka;bul edilmiştir·. 

Jandarma efradı kanununun ı nei maddesinin değiş-
ti ı·i lmesi ıhakkrnda 22 -lV- ı933 tar·ihinde 750 ımınaralı 

.karar olar~k kalıul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyctile l tal;pı Hüküm eti örasıııda 
aktedilcn İtilafnam enin tasdikr lıakkrnda 

Türk i.vr lıavı:ı yolla n lııı ·Hıııda 

Askeri ceza kı:ımııınna ınüzC'yyel 

1+- J - 193:3 tarihiııdr 210G ııuııı::mılı 

kanun olarak ka,hul ed ilmi::;tir. 

20- V - 1933 tnı·ilıind<' 211'\(j nnı11aı·ıı lr 

·kanun olarak kııhul eclilmi~tir. 

20- V - 1933 tarihinde 2183 ımınaralı 

kanun olarak kaibul edilmi.şti ı· . 

[ı] - Vefatı, 1 -lll- 1933 tc tr/ıli[/ ulilmi.~tir. 



No. 

1/ 519 

1/ 52.0 

1/ 521 

1/ 522 

1/ 523 

1/ 52± 

1/ 525 

1,1526 

1/ 528 

1/ 536 

1/ !'i56 

1/ 557 

1/ 564 

1/ 56!'5 

1/ 602 

1/ 614 

1/ 644 

- 160 -
Hulasası 

Askeri falbrikalar umnm müdürli:iğüne mütedavil 
sermay verilmesine dair olan kanuna müzc.v.n ·l 

A. keri mektepler tal besile ihtiyat zabit namzetleri
ne verilecek maaş ve tahsisatı fevkaH\deyc ll ai ı· ola n 

Muamelesi 

ZH- V - 19:3:3 tarihinde 22:36 num ııı·a l ı 

.kanun ohmık ka.lml edilıni~tiı·. 

kanuna müzeyyel 1:3 - JV - 193:3 tarihinde 2 140 mımanı lt 

ıkıııınn olarak lmhul ed ilm~ştir . 

Askeri muhakeme usnli.i kanununun 34 ncü madd e
sinin değ·iştirilme in e ve 89 ncu maddesine bi ı· fıkl'a 

iHivesine dair 

A. keri v mülki telmüt kanununun 30 ncu Ye 42 ıı c i . 

1:3- 1 V - 193:3 ta rihinele 21:37 numanılı 
ıkaııun olarak ka:bu l edilnüştir. 

maddelerile muvakkat 5 nci maddesine müz<·y,n•l l- LV - 19:33 ta ı · iJıiıı cle Hi.i.kCımet ta
ra t ıııcl a n geri a lınmıştır· . 

Askeri tayinat ve yem kanummun muaddel 33 ncii 
madde ine bazı fıkralar ilavesi ha~dunda 

Askerlik mükell efiyeti kannmmun 39 ncu maddesi
nin değiştirilmesi bakkmda 

H arp gemilerinin tamiri için yap tTrrl acak l inıaıı Ye 

:) 1 - V -19:3:3 t a ri rhi ııcl e 2247 1\Ulll<il'a ir 
kanun olnl'ak kabul edilmiştir. 

1:3- LV- ]93:3 tarihinele 2] :38 numara l ı 

knnuu olal'ak .ka.lml edilmiştiı·. 

tersane lıaıkkmda 29- JV -193:3 ta ı · ilıi nde 2 17:3 ı ın.mnnılı 

kanun olaı·nk kn.bul edi lnliıştir. 

J andal'ma kanununa müzeyyel 27- V - 193:3 tariıhiııcle 2227 numnrıılı 
kanun .olıı r ı:tk ·kıı :bu l edilmişt ir. 

Şlırayi askel'i kanunu ile melikut kanunu ınual1çlil 

kanunun tadil inc dair 

AHkel'l tayinat ve yem kanununa miizeyyel 

Or ]u, ba!lıriye ve jandarma zabitan ve memurini lı ak
kındaki ka.nuna müzen 'el askeri izin kamuıu 

Ordu za,bitan heyet ine ma,hsus terfi kanunuınııı 10 

ı:3- lll - 1938 tarihinde 2 136 ınınrı n rnlı 

kanun olnrak bıbul edilmiştir. 

31 - V - 1933 taı·i h i nde 2247 ııum anılr 

b nun la tevıhiden ·luı:bul e clilmiışt i r. 

29- J V- 19:3:3 tnr ilıiıı cle 2Hil 1 \Uımn ı· ı ılı 

•l<a.nun olara.k kıııbul edilmiştir. 

ncu maddesine :bir kelim e ilavesi haklunda 29 -lV -19:3:3 tari ılıind e 2 162 nullıııra lı 
ıkanuıı oiRrak kabul ed ilmiştir. 

Otdu zabitan heyetine mahsus terfi ıkanununu n 14 
n cii maddesinin değiştirilmesi hakkında 29- l V - 19:33 ta rihin 3c 2] 62 ıınnıanı l ı 

ıl<aııuıı l a t e Ylıicl e ıı ıkabul edilmiştir . 

Ordu z~bitan heyetine mahsus terfi kanununun 
16 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 29 - [Y - ]9:33 ta rihin de 2162 numaral ı 

kanunl a t e\nhiclen ıknbn l edi l miştir . 

Seferele askeri ihtiyaçların temin sur eti h wkkmda 

Ordu ikra.miyesi kanununun jandarma lıa,kknıda cla 

tabbikına dair 

Askeri tayinat ve yem kanununun 1 nci maddcs iıı c 

JO - VL- 193:3 tarihinde D a hili ye cn

eÜJnenine. 

3- V r - 193:3 tarihillel e 2260 numara lı 

ıkanun ola rak k:ııbnl rdilıniştir. 



No. 

1/ 702 

1/ 736 

1/ 7S4 

1/ 766 

3/ 217 

3/ 219 

3/ 221 

3/ 225 

3j249 

3/ 256 

3/ 262 

3/268 

-- 161 -

H ulU-sası 
- ---·------------------ -

m üzeyyel 

5Gl numaralı kanuna bağlı em nız rch·elinin değiş
tirilmesin e ve a:o;kcı-1 ve mülki tPkni.it ka;nununa tez-

Muamelesi 

26-X-1933 tarihinde 2326 numHtnılr 

.kanun olnı·ak k :ı ,lıul l'diJmiştiı·. 

yi line dair 31- V -1.933 taı·ihilllle Slhlıat ,·c iç: ti
ma'i muavenet -encüınenine. 

Anka ı ·a , K onya ve l\{erzifonda asker·] ihtiyaçlar ic;in 
sat ın a lrna ca k binalar hakkında 

Devlet veya imtiyazlr şir-ketler lıatlamıda çalışacak 
uıbitl er·e taamiye vr küçük zab itl erl c ııefcrlerc iaşc 
zamını verilmesi hakkılıda 
Asil;-erl şah ısl ada aileleri ne kaı-şr sl'fe ı ·lıerlikte işle

nen suçl arın takibi ve huknk dııvalarmm görülm e 
tarzı ile kira ve tasarruf haklarının koı·unmasr hak-

-VI -1933 üu·i,hindr 228:3 ııuııını·alı 

kııınn olar·a.k k;ı ,hul etlilnıiştiı·. 

Bır<.:Ünı e tıdetlir. 

landa En0ümentle<.lir. 

Tezkereler 

r\.skeı·1 ve mülk] tekaüt kaııuııumın Fi nci maddesi
nin tefsiri 1lıakkrııcla Başvck5lct tezkcrrsi 

551, 1485 ve 1890 nunıaralr -kanuıılaı·claki malul ta-

10- vr- 1933 tarihinele 773 nunıaralr 
ıkar·ar· olaı·ak ıkrubul ediJ.ıniştir. 

birleri nin tefsiri lıa.kknıcla Başvckiılet tezleeresi 12- VI -1933 üıı·i ·hinde 191 ımmııralr 
tefsir- olar-ak :kahul edilmiştir. 

Den izli serkomiscı-i Meme! Celfıl Beyin kırmızı şe 

ritli istikHi1 madalyasile talt ifi hakkında Başvekalet 

tezleeresi 26 -XI- J 932 ta ruhinde 735 ımıııınalr 

'kanır olaraık :kabul edilıni-ştir. 

İsmailoğlu Fuat Beyin istiklal maclalyasile taltifi . 
hak-km da Baş\·ekfılct tezkeresi 26- XI- 1932 tarihin le 735 ınımaı·a lı 

kararla. te,·hiden 1kalml edilınişti l' . 

22 haziran 1927 tarih Ye ll22 nuına ı ·alı ıkanunun 

2 nci maddesinin tefsirinc da ir Ba.şvcka let tezkeresi 3 1 - XII - 1932 t:u·iıh i n de i\Ia liye en cü
menine. 

ll ağustos 132fi tarih l i tckaüt kaın.ınuna göre teka
iide evk ve istifaları kaıbul edilen ll zabit hak
kında yapılacak muameleye dair Başveka1et tez-
kcresi 14- IV- 1933 tarihinele 748 ımmaı·alr 

kanıt' olarak kabul edilmiştir. 

12 haziran 1326 tarihli kanunun 5 nei maddesini ta
dil eden kanunun b irinci maddesinin t efsiri halillun-
da Başvekalet tezkeresi 11- III -1933 taı·ihincle Maliye en cü

men ine. 
22 temmuz 1336 tarih ve 26 mımaralı kanunla askeri 
ve mülki tekaüt kanununun 45 nei maddesindeki 
şehit kelimesinin şümulü dcreecsinin tayini hakkında 



o. 

3/ 279 

3/ 2 4 

3/ 285 

3/ 297 

3j .J:31 

3/ 359 

- 16L -
Hulasası 111ua-mele~~ 

-----------------------------------------
Başvokalct tezkcresi Enmimerııdedir. 

İmaHitr harbiye fabrikalarmdaki mütehassrs zabİta-
na .-eri lecek olan yevmiyelcrin um um müdüı·l ük mcı·. 

k ezinde çalışan nıütehassrs zabitana da teşmili hak-
kında Başvekal et tezkercsi 20- Y- l9:3:3 1arihindP lG~ ııuıııaralr 

karar olııraık . kaıhul ecl ilnıiş t ir. 
üı·Ju , lıahriye ve jandarma zaıbitan Ye me nıurıııı 

hakkındaki ıkanunun 3 ncü roaddesile yerilcc,]; şaı·k 

bdem zammının hesabinda hangi tariıhin başlangıç: 

sayrlacağrnm tefsiri haJdunda Ba:şveka.let tczkcrcsi · 26-X-193:3 tari ıhiıı(]e 787 nuııııualı 

ıkıuar olarnk ıkaılml e dilımiştir. 

Y emek parasından ver.g·i ~<.esilip kesilmeycccğinin tcf-
siri hakkında Başvekalet tezker esi 19 - X -19:33 tarihinde 78-1: numaralı 

·karar olarnk kaıhul edi lımi.ştir . 

Askcr·i memurlar kanununun 4 ncü ve 5 nci madde-
bedelinin tefsiri .Jıakkmda Ba~vekftlet tezker esi 26 -X- 19:33 tarih i nde 786 numara lı 

k:ınıı· olar:ık ·kaıbul edillll1 i ştir. 

19 nisan 1341 tarih YC 630 say-ılr kaınınıııı askel'l 
moktcplcr talebesin e de t cşmili icap edip etmeyecc-
ğinin tcfs iri hakkmda Başvcka.let tc~keresi Encümended ir. 
Ordu zahitan heyeti terfi kanruıuııun 3 ncü madde-
sinin (E) fıkrasmrn tefsiri •hakkrnda Bnşvckal ct 

tczkcresi Encüınendedir. 

N AFlA ENCUMENİ 

He is : Sauı :;un Jl1 ebns'lf. Ete m 
.llu zuatn nı 11 lt(/ rri ri : E r.züıcan » A ziz Sanıih 
!>.'Ot i ]! : Jfcıni:-;a » Osrnan 

B. 
» 
» 

~Ll n ta! ya. JJ ebu s:. Rusılı B. 1lf ers-in :J1 ebıısu S üZe ynı an Fikri B. 
Eskişehir » A 1 io?ilu Ahmet » Ni,ijde » Halit » 
İçel » llaldı: ·t » ıSan't..<;Un » Dr. Asım » 
Jsval'fa. » 11 ii .. ı.; e}fiu Hüsnü » Trabzon » Jfal.: k1 ı 'ofn [1] » 
K i itah,!Ja. » Hakk1. » 'Pe lı' i Nla_ğ » :Jf cıhmııt Ras1:rıı » 
K iitah .11" » 1 lirahim » T okat » B ekir Lutfi [2] » 

Bncüın e ıı , 18 ( 17 liiyil1n. 1 t eıldif ) işin 16 sım intaç etmiş ve daıha tetkik edilecek 2 evraık 

kalnırştTr. 

[1] - l'e[ntı, 1' - lll - 1933 t l c bliğ cd iln:is ti1· . 
[2] - Vefatı, 1 -lll- 1933 fe t e bliğ cdilnt iştir . 



No. 

1/ 279 

1/ 355 

1/ 4+5 

1/ 446 

1/477 

1; r:o1 

1/ 540 

1/ 546 

1/ 563 

1/ 61G 

1/ 6-1:1 

1/ 642 

il/ 66T 

_· ı 63 ~ 

Layihalar 

Hulfı,sasr 

Posta , t lgraf ve telefon umum müdürlüğünün tL·ı:;

kilatr hakkında 
Yapr ve yollar hakkmda 

Demiryonarı ilc yük ııaıkliyatr lıakkmdaki br:nırl

nıilcl mukavclcııanrcıı in imza protokolünde derpi::; 
edilen 4 e1ıclik nııuya.kka.t tedbirler müddt'tiııin 

m~atı1nıasılıak9mıda 

Dt'nıiryoUarı inşaatı t(:ııı Y rilen poli<;elere :ıit e\·
rakı miisbiteııin Di va m muhnsehıı t <;a Ya cl m i ıı :lııı-

Muamelesi 

E ncümendedi ı·. 
10- VI -1933 ta·ı·ihinde 2290 nurrna-r-a· 
Jr kanun ol'arak kabul edilmişbiT. 

20- TV -1933 taı·ihiııde 2152 num:ıra. 
Jr .kanun oJI::ırak k:ıbul ed ilmiş ti. ı ·. 

Julünden evvel tet.kiki lıaldumlu ]5- IV -1933 tariılıinde Divanı ınnhıı 

s~bat encümeııine. 

D •vlet dcnıieyollan ye Jimanhnı inşıınt n ' işlt• l 

mc işlcriniıı a,vTLl nııısından doğıı ıı nı csıı i 1 i n <lüzel-
tilınc..<;i hald.;-mda 17- IV- J 933 taı·i ·hinde Büt<;e eııcü

menine. 

Hi.ikıJ.ınetc; c v eritmiş olan imtiyaz l anı ıııüt ea llik 

nıukavcle1eııde yazrlr vergi ve r esim mınafi:r etl·e ı ·i

ni n meriyeti ha k km da 

Aifyon Kaııahisar Ant.alya denıir.\·oluının ınşası 

haıl{lkrnda 

Fevzi paşa - Ergani hattının Elilzizc bağlanması 

hal\!krnda 

İst<ınbnl Türk •anonim sn şi rlkl'ti iıntiyıızr ile tes i

s<ıtııırn sııtm alınma:ına dair 

Onlıı Yilil.H'>Ii husus! idaı,csi tanıfıııclıın yaptıı·ıla-

1- IV -1933 tarilıiııcle 746 numara· 
lı ka rn r ola ı·a k kil lıul eel ilmiştir. 

1- IV- 1933 tar·ihinde 213-1: numanı
lr kanun ohm:ık kahul eclilmi ştri t'. 

-
1- IV -1933 tariilirnde 2135 numara-
lı kanıun olaı-::ık knhul ed ilmişt·iı·. 

20- V -1933 tııı·iıhinclc 2198 numara· 
lı kanun olıır~ık ka·bnl ecl ilııniştil'. 

cak hüyük köpı·üleı· ic:iıı Haziıwııin kd'a!t-tinc clııiı· 20- \.- 1933 tnrihiııcle 2196 ııunıaı·a. 
lı kanun olarak ~<abul edilmiştir. 

~rvns - Erzuru nı ha tt r i Ic Ma lutyada n ıbaşl a:· a rnk 

Di V!'iıki ci varmda bu lıa.tJ.a bi r le~l'Cek i hi sak ha ttr

ınıı yaptırılması lıakkmda 

Samsun sahil Jcnıiryohmıııı Hüld1mch;e satın alın

masına ve bunun için 1\I.aliyc \'ek.5teti 1932 senesi 
bütl;esinclL' 130 000 linılık mi.inable .vnpılıııasına 

da iı· 

Filyo. - Bı·eğli kıthile Ereğli limaıınıın yapılma-

20- V - 1933 ta ri h i nde 2200 n nınara
lı k anun olıırak knbul edı lmi:?t:c. 

23- V - 1933 ta rihinde 2215 numara
lı ıkanun olaı·a'k kıabul edilm:şc ir·. 

sı ıhal\lkrıı:cla 23- Y- 1933 taı·ihiıH.le 2214 numara· 
lı ıkantın olar·ak ıkahnl edilrıı;~w·. 



No. 

1/ 66!) 

1/ 687 

1/ 737 

1/ 739 

- 164 -

Yol i~aret leri ıı i n birlc .. 'tiri Lme!';i lıaıl; •kıncla k i nmıkH

velcnamenin tasdilana dair 

Küçük Mendl' ı ·cs ııehı·i ilc tnbil e riııin ıslııhrııa dair 

tubuk baı·ajr ve B nı'. a ovas ı ısiahat Vl' iıı~ant işil'

ri i~in boııo ~ ıkanlması hal;ıknıda 

(;eımp d'emi r:vollcı ı·ıııııı işletilmesine Jair iti l <ifııa

menin imzasrn a sa lJhiyct \·e ril ınıc.si liakkrııda 

Teklifler 

2/ 51 Ka~ilimonu (D~·. , 'nat B. ) - Karahisar maden ·suyn 
şişelerinden bazr üc-ret \ 'l' resimlerin alnı manıa:ı 

Muamele.si 

J;3- V- 1933 tarihinde Harirciye encü
menine. 
:30- Y -19:3:3 taı · ihincle :l246 numar:ı

lı kanun olar;ı,k •kabul e-clilmişt;:·. 

12- V I -1933 tarihinele 2317 numara
lı kanun olar·ak kahul edilmiş ~i ı · . 

8- VI -1933 tarihinde 2285 numara
lı kanun olarakıkabul ed ilmiş:.iı:-. 

hakkında Encüımendedir. 

SIRHAT VE İÇTİMAİ MUAVE.NET ENCÜMENİ 

A ntaf..tJO 
Balılı- es ir 
Boln 
De ıı izli 
Rr.z wntın 
E rzıı r 11 m 

R e is 
JJ w:: bat a l!llllt ru'l' i i' i 
Kfdip 

: }~' 1'.? u 1 ·ı t /11 

: Bm· a 
: A utalya 

J1I e b n sn JJ r. C em al B. 
» .:..ll uzaffer » 
» ]) /' . Em i u ( 

1f' IIICl7 » 
» Dr. Kô.zn11 » 
» lh·. Hrıkb Şincısi Pş . 

» N er- ip As1111 B . 

illebwm Dr. Ahmet Fikri B. 
::. Bakteriyolale He/ik » 
» D r. Nazifi Şe·nf » 

1\. a..,tamo 11 u Mebusu D r. S1tat B . 
1\.ay::;eri » Reşd » 
1llrılatya » D1·. H ilm i » 
Manisa » Dr. Saim » 
Jl1uğ7a » D'r. Hii.seyin Avni » 
Ni,ijde » Ahm et V efik » 

En cıürnıeıı, 11 ( 9 lJyilıa , 2 te:-;keı · e işin 9 unu iııta ; etmiş ve daıha t etkik eel il ecek 2 evrak 
kalmıştır. 

1/ :355 

1/ -l-00 

1/ -l-2-1: 

Layihalar 

Ynpr Ye y;ollaı: ıha ,kknılla 

Husus! ilıas taıı elcr ha.kloncla 

Hrfzrssılıha mües ·eses i ve mi.iştrm ilil.tı i <:i ıı saı·fınn 

mezuniyet ver il en ta.hsisata 250 000 liı·nııııı il;hesi 

10- YI- 1933 tarihinde 2290 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

2±- V -193:3 tarihinde 2219 numarcı

lr kanun olaı·ak kahul eclilnıiştie. 



o. 

1j -t61 

1/ fi-tO 

1j 6RO 

1/ 699 

1/ 702 

1/ 741 

3/ lfi-1-

3/ 219 

.A·rt u i11 
Ayrlın 
A yrl1n 
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H uLisası 

h:ı1klunda 

12-tO ıınnıııı·nlı kaııun:ı göı·r yapılmış olan lıiııala 

ı·a ait dahili tl·l'isat ill• · lıu hin:ıl:ıı·ı : ı frn ni tesisalı 

iı:in ı:rt' iecek St>ııeyr siireıı ınu.k:ın' lı> :ık1iııe s:ılilhi 

.vet veı·ilnırsi 1hırkk ı ııdıı 

'l'ah:ı·hrt ,.e şn:ıh: ıtı s:ınatleı·iııiıı tıırzı i('l'asııııı daiı· 

ol:ııı .kaııunıı müze.''.''Cl 

Rıhıhat ve içtiınal mu:l\·enet Yek'll<'ti t eş·kili\t ,-e 

Muamelesi 

2!:l-X II - Hl:32 taı·ihind e 20, 1 ııuımanı 

lı kanun olaı·ak k:ıhul Pdilıni.:tiı·. 

14- J - 1988 tarihindE> 2096 muııııı·;ı .

lı kmıi.ın olaı·ak ·bılınl e dilmiştir. 

20 - \' - 19:3:3 hniJı i nde 2 1, 2 ıı ıını::mı

lı kamııı olaı·ıık .kabul edilmişti ı·. 

meırımrlnrı haıkkındrı 31- V -1933 tııt·ihiııcle Hü,t.çe eııci.i

meni,ııe. 

yuşturucu m:ıdlrler inhis:ırı lıa ıkıluııllıı 

551 mımarrılr ıJu:ınuıın ılınğir enıı·:ız cet,·pJiııiıı d<'
ğiştirilm esine ve nskeı·i ,-e mi.ilk'l t r k:ıi.it k:ınuııuııa 

tezyiline dair 
yuşturucu macldel er· i n murıı ·k:ı hrsi h n. k kı mln 

Tezkereler 

V;ızife veya lıar·pte i ıki H daha ziyalle ur.nıııdnn 

mecı·ulıiyet sebe,J1ilr m:ılfıl olaıılnr ııı ınnıır.aın nııı

llı l iyetleri için tefsiı·en hi ı· 11011':11' ittilı azı hi! kkrııda 

31 - Y- 193:3 taı·ihiııde 225:3 ııumaı·a

lı kanuıılrı t eYlıicleıı .k:ı'lml edi lmiştir. 

En cümended ir. 
12- YT - 1933 t:ıı-ihinde 231:3 ıınmaı·a
lı kanun olaı·ıık ka bul edi lmiştir. 

Başveldllet teı~ke r· es i Bncümencleclir. 
55 1, 1485 ve 1890 ınımrıı·alr , kanunlııı·cla ıki mnlfıl 

tabirl erinin tefsiı·i haıl<' kınd:ı HaşH.kiıiPt t ('z kpı·tı si 12- YI -193:] t:ıı-ihiııdr 191 ııu.m:ıı·:ı

lr t e Fs i ı· o ln ı'a k loılml cd i Inı işt i ı-. 

TEŞK!LATI ESAS!YE ENOÜMEN1 

R e i.-; : JJ u,ijla Melnt..,ıt l'w/u !} Nar/i B. 
11[ ozuata m nhrtrriri : Oiresan » Halı'lı- ı 1' anl.- » 
K iUip ı: z o ll.lJltl a ak » ( 'e l{tf Sahi1· » 

M ebıısu A sı 111 B . Blô.zi.:: Jl f e lm s u Jf f'JI I!lıilı • , eı· l;et lll B . 
» Dr. Mazhar » J 2:111 i/' » Jf ah 111 ut Esat >~ 

» 'l'nhsin » Krws » J/ e m et N a.z-if » 
Balıkesir » ~ 1/ i ı$ıı,ıı1·i » ]{ u·k 1 ard i » D·r. F11at » 
Bursa. » .A saf » '1' Pk i ı·rf a.rJ » ('flôl Nıwi » 
lh11 iz/i » N r•r·ip Al i >> TT rfa » J[ (' 111 Pt flJm in » 

ll] - [:;ti[nsı 10 - ri - 1933 le 11- bliğ tdilnıişfir. 
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En0ümen, 8 (3 tekli:!' , 2 te:1kere. 3 twkrir ) işin 4 nü iııtaç etmiş ve daha t e1ıkiık edilecek 4 

evı-afk ıkalınl'ştır. 

Teklifler 

No. Hulasas1 

2/ 4 Tekirdağ (Celal Nuri B. ve 4 arkad~ı ) - Dahili ni
zamnamesinin 22 n ci maddesinin değiştirilmesin e 

dair 

2/ 60 

2/ 71 

Aksaı·ay (Süre.vya B. ) - ·:vJilll hakimiyet bayramı hak

tkmda 
Balr.kcsie ( IGI.zım Pş. ) - Da~ıil.l ııizamnanı enin ri ııci 

maddesinin 3 ncü fıikr·asmın değiştirilmesi hakimıda 

Tezkereler 

3/ 26 Türkiye Cümılıur i.re til e Bulgaristan w Rstonya Hü
kfımetleri arasında muhteli f tarilhlerde aldedilen 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamelerinin türkçe 

Muam elesi 

10 - XI - 1932 tarih inde bu hnsnst~ı ki 
nizıım teklifi knbul rcli l ıııişti l' . 

Eıı ·üııı rnd etl iı ·. 

1VIel'lkfıı· nizanı i(~klifi 21-1\' -19:n tn

ı-ihintle •ka·hul rclilıııiş1iı·. 

ınctinlerindl'ki ·hatalarhakıkrnda BaşYekal e t tezkeresi 9-\ - 19:33 t:.ıı·idıi ndr iktrs;ıt en('Ünıe
niııe. 

3/ 171 Rsbaıb ı mücbire ve zaruri.re dalayısile takip ve tah. 
siline imkan görülemeyen borçlarm terkini hal~kın-
da Başvckftlet tezkeresi En cüınended i ı·. 

Takrirler 

4/ 19 Giiınü~ane (H. F ehmi B.) -Teşkilatı esasiye ·kanunu 
ile menafii uınumiyeye müteallik imtiyazat kanunu 
arasmda tedaJhül eden sala.hiyetlcrin tefrikmr temin 
için bir karar it.tiliazma dair 

4/ 42 Giresun (H. 'l'arik B. ) - Da:lı·ili nizamnam enin !10 
]<;nci.inı eııded i ı·. 

ve 53 ncü maddelerinin tefsiri ~1al<:kmda Bncüınendedir. 

4/ 45 Manisa (Refik Şevket ve Çorum İsmet B eyler) -

Dahili nizamnamenin 49 neu ınaddl'sinin t efsiı·i 1ha'k-
krnda 31- V- 1933 tnri.lıincle Maliye eııci.i.

menine. 
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ZİRAAT ENCttMENİ 

R e-is : t zmir Jlfebu.sıı lllnstafa Rahmi B . 
1lf a.zbata m nha JTi·ri 
J{utip 

: Alı'swra.y 
: Bolu. 

» Yasa·r » 
» » ls1~ail 1-Iakl..:ı. 

. ı r7 (/1/(l lllebıu;u, OJJ/ er R es ul B. I. .. ta 11 bul Jlf e bıısu M i tat B 

.. l doncı » Za111ir » Kan » Ömer [(am il » 
.lfyon K. » .Mollao/)lu Cemal» Kastam mı n » Il alil » 

.-lu/,·am » .11 us/i/ı i tt i1ı Abclnllcılı >> 1\01/ .IJO. » Ah m et H am di >> 
Çonwı » Nahi Rı.za » K on.1Ja » lllııstafa Liltfi » 
D f uizli » l!J Jll i 11 A sl a?l » J.l a.rrı . .ş » Nı w i » 
D Pnizli » }"1/sll/ » SiiWJJ » Hul u si » 
/!) r.z 11 ·r u ın » Na fiz » 81 t'liS » İsmail Jl emft » 
.1!.-'skişehir » ('af N » 

Bncüıııcıı. ll (1 l i'ıyi. lı:ı. H te kli!'. :J. tczkcre ) işin G >;ıııı iııta~ ctnıi·ş ,.c •tlaılı:ı trt .ki.k rdilrcc·k 
ll rna:k ıkal~mştır. 

Layihalar 

No. Hulilsasr 

1/ 44 Ormanlarm idari ve fennl muamc i~Lt. ı ·h aıklmıd a 

1/ 3 Ağa~larmcla bulaş[k ıhastalık olaıı mahallcı·d rn ficl::ı ıı 

1/ 26!'> 

1/ 60 

1/ 710 

çıkarı! masının mrıı i ha·l"kında 

:Eğer, srmcr, koşum takımı ve nalların tc1· lı i ri \'C 

ıı:ılbaııtlanıı knrsn tahi tntnlması h aq;kmda 
Haynın sağlık zabı1'ası kanununa nıÜt:('n·p J 

Zirant bankasınca yaprla c::ı k silo Yt' nmb:ll' lar hak-

Muamel es i 

31- V- 1933 tar·iıbinde Orman ;Juınu

mı layihasr muvn kJcıt en cü men ine. 

Eııciiınended jq ·. 

Enci.iımendooir. 

ll -VI- 1933 t'31·İ hi nde C: üm ı·üık ve 
in'hisarlnı· encümenin e. 

·lmıda 11- V[ - 1933 t:lt'iıhiııd e 2303 mınıara· 
Jr :kanun •olnr:ık Juıhul edi l mi.ştir. 

1/ 71S "\ nkara Yüksel, zinıat enstitüsü kanunu 10- VI- 1933 taı ·i .hind c 2291 nmn:ırn · 

lr kanun olarak knbnl rdilmiştiı·. 

1/ 787 Nebat la n kontrol ve t rmizl c nı c nıiicssrsel eri yapıl

ına ı hak,kmda 

Teklifler 

2/ 23 Bolu (İsmail Hakkı B. ) - 0l'manlaı·ın idari ve fcnııi 

muamelfttr lıaldnnda 

2/ 49 Kastamonu (Hasan F ehmi B. ) - Sayını Ycrg-isi loı-

Bncümendedir. 

31- V -1933 t:ırihinde Orman ikanu- • . 
nn layihasr nuwnlkkat enci.imeniııe. 

ııun'lmda bazı dcğişikliklcı· yapılmasııı~ı dair Encümendedi· ı·. 

2/ 53 Sıvas (Rcmzi B. ) - Koyuıı , kıl keçi w tiftik vc ı·gi l c-



No. 

2/ G..J. 

2/ 61 

2/ 69 

3/ 252 

:i j 263 
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HuHisasr 

--------------------------------- -------
rının değiştiı-ilmesine ve hH~·van sahipleriıw n•sik:ı 

üzerin e tuz satılmasıııa dair 
Yozg-at (Süley man Srrn B.) - 'l'iftik kr(:isiııcleıı alı

nan ver~ı·iniıı azaltılması hakkında 
<liı·rsuıı (Şe ,·k<' t B. ) - Sayım ,-rı ·g-isiniıı Hzult ılm ıısı 

ha ı_.krnda 
Kırşehir (Reı-da r .Ahmet B. ) - 1lk mektl'p mııalliııı

lerin e tatil za manlannda zirai kurslar ar;ılıııası hal\
'krnda 
Ka ı ·s Baha Ta li B. ve yrdi aı-kadaşr ) - Ha~·,·anlaı

Y <' ı-gisi kanununun 5 nci madcksi ııc hir frkı-a il/ı,·r

si ıı e da iı.-
Buı-sa ( Rüştü B. ) - Ipek böceği tohumu r<·ti .. tiı-il 
mesi , muayenr YC satılması lıakkıııda.ki kaııumın 

1-l: llf'Ü madd rsi ııin cl eğ·işti ı-ilm esinc daiı- kanım 

Tezkereler 

Orman nizaııınamL•siniıı 16 ıı cr ııı adde · i ımıci l ince 
alrn acaJc yaylakiye resminin ilg·asına dair olan bııııı
nun tefsiri hakkında Başveka.l ct tczkcrrsi 

1932 senesi mm·azeııci umn nı iyr kaınımınmı 21 ııc·ı 

ıııadu csini ıı t cfsiı·iıı e claiı· Başvrldllet tczhrrsi 

Iu ameles i 

Eııcüııı r ncl c-c1 i ı·. 

Eııc·ünıencled i ı· . 

En cü nı enel e-d i ı·. 

Bııeü nı enele-d iT. 

En cü nı f'n ele tl ir. 

EııcümenclrcliT. 

23- Y -J9:33 tıırihiııdr Mcıliyr eııcii 

nH'lll11e . 

En ri.i nı e. n cl ed i ı· . 



. ·o. 

1/ -!20 

2 - Muhtelit ve muvakkat encümenler 

(Jlııhtılit ·ncümcnlcr) 

[Adliye, Bütçe ve İktısat encümenlerin den mürekkep Muhtelit encümen ] 

Layihalar 

ITulasası 
------------------------
ILıC'ıeclileıı zi rai g-n~-ı-inwnkulıleı-iıı ııaı ·a.rn <:L·nilnw
si hakimıda 

Muamelesi 

[ Adiiye ve Dahiliye encümenlerınden mürekkep Muhtelit encümen ] 

J~neiimıı , 5 (2 lilyihrı, 3 tL•l,k<L·ı·e ) ı::;ııı 3 ünü iııtıı<: dmi::; n · Llalıa ll'tkik rrliiL'C'L'k :2 enak ku l

llllştır. 

11173 
ı ;.ıo.ı 

3/ 30G 

3/ 327 

1\ aıaıH: \· eı·g-isi lıakkıııaa 

01Lrayi dedl't kaıınıın 

Layihalar 

Tezkereler 

. \ <; ı k huluııan ~lını.\ · i dedet nalıkiarı iı:iıı Sl'c;ııll' 

yapılma~.;r IHik kıı ıda Başn•.ki'ıkt tezhı-esi 

. \.c;ık bulıınaıı ~ÜI'<I,Yi dm·let azalığı H:ııı seı.;me 

,\ · apılması hakkında BaŞ\'l'k~ll't te zıkeresi 

~lırayi ÜL'\·lette ııı;ık bulunan lıiı- aıalık H;ııı svc;ııw 

yapıllflıasr hakkı nda Başn· k~ IL•t tl'~kl'ı-l'si 

Eııeünıc• ııcle.cl ir. 
J~ıı e ii ııı eııded ir. 

JO- \ ' 1 - 19:):3 t ; ıı-ihiııdr 77-t mınuı. nı

lr kaı-;ıı- ola . ı·nk k:ıhnl e dilnıiştiı· . 

JO- \ ' 1- l ~):)::l tn ı-iJıinde 77-t numaı.·a 

Jı knraı·la te\·hiden k:ıhnl edi lm iştir. 

10- \ ' 1 -l!:J :3:3 twı-ilıiııcle 77-t numııı· ;ı. 

lı bnırlıı tc·\· lıiden kabul edi lmi ştir. 
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[Adliye, Dahiliye ve Maliye enciimenlerin den miirekk!ep Muhtelit enciimen ] 

(Orman kanunu l iiyihasıııı müzakere l'tmdk üzoee •müıteş~l<'kil ) 

Encüınen, Ha va le ed ilen 1 layi·lıa w bi ı· teki if i lı en üz iıı t:ı<; etmemiştir. 

Layilialar 

No. Hnl ftsası 

1/44 Ormanl:ırm idar·l, fen ni muamelntı hal; k ı ııclıı 

Teklifle.r 

2/ 23 B'd}u ( İsmail Hakkı B. ) - Orımanlarm idar1 n fe nııi 

mnıamcHitr hakkında 

Muamelesi 

Eneünıendedir. 

Encümendedir. 

[Adliye ve İktısat enciimenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

Enoiimcn ha ,·a le erii len i Jnyi ıhayı intaç; etrmiştir·. 

1/738 Ödünç para vm·mc işleri, ıhalık ılıankası ve sandık la l'l 
ha'k1kında 8- V [- 1933 tııe i lı Lnde 2279, 2280 ve 

2284 ımına·ralı kanun olarak ~<abul 
edihııiştiı·. 

[ Adiiye ve T~kila.tı esasiye enciimenle rinden mürekkep Muhtelit encümen ] 

Encümene havale edilen 22 tezker·enin 12 sini iııt.a~ trniş chıha tetkik edilecek 10 cnak lı:al

ımıştır. 

3/l30 

3/131 

Tezkereler 

Erzurum meıbusu Asııın Beyiıı teşri! masuııiyct iııiıı 

kalı<hrılması hakkında Başvckal ct tcr~kcresi 

Gazi Antep mebusu Remzi Hey in ıtcşril masuııiydi-

ll- V- 1933 tarihinde 757 numaea.
lr kar aT olarak kaıbul edilmiştir. 



No. 

3/ 140 

3/ 141 

3/ 142 

3/ 143 

3/ 144 

3/ 145 

3/ 146 

3/ 159 

3/ 19:-l 

3/ 220 

3/ :?23 

3/ 22-1: 

3/ 227 

3/ 229 

3/ 230 

3/ 2-1:3 

3/ 319 
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Hulasasr 

-----------------------
nin ka1dırrl 1masr il1aı"kında Başvelva l et tdkcresi 

Kü•talıya mebmın Ha•ldu Beyin ifadesinin alıııması 

hal'Jlanda Başvekal ct t e~kcrosi 

,\ fyoıı Knnı.lıisar m l'>busu Haydar·, Manisa me:busu 

Dr. Saiın ve Saıb1k Manisa rmcbusu Bahri Beylerin 

ifadıelcri nin alınması haldnnda Başvekaleıt tezkeresi 

h :onya nı elm s u IGizrm B eyin ifadesinin alınması 

hakkında Başvokıa.let tezlmr~si 

Tspflrta nıebnsu İ•bralıim B eyin teşri! masuniyetiııin 

ka ldrrılımasr hafl;:kmda Başvcldllıeıt t czJk€:resi 

Siirt nıl'lHısn Mah mut Beyin teşri i masuniyetinin , ,, 

Muamelesi 

8 - V - 1933 tarihinde 75fi numara. 

lı karaT olarak .JmbuJ edilmi,ştiı·. 

Encümendecli ı·. 

Eneümendedir. 

Enciim endedir. 

8 - V - 1933 tarihind e 756 ı m ma ı· n

lı kara ı·la t.evıhiden rk ab ul e<1i lmi ştir. 

ka l chrılnıasr ,Jıakbnda Başvek~let tezkoresi 29- TV- 1933 tarihind e 752 numara

lı kara~l' olanık .k;:ı:b ul edilmi-ştir. 

Sahrk Kars nı ebusu Ağaoğlu Ahm et B eyin teşri! 

nı asnni.w,tin in ·ka lll ml ma sı lıakl\Inda Başwkal et t ez

keresi 

Tokat mchwm B0kir l.ifltfi Beyin t eşri 'i masnııiycti

ıı in ka ld ınl ması ha kk ında Başvekalet tl'zh eres i 

Mers in ınebusıı F eri t C'el~l Bc~·in t cş ı·il masuni.vcti

ıı in kı:ılclml ması lıa ·kk rnda Başwkfi Jet tczb·res i 

Barut ve ıııcv~Hhlr i ıı fil~kiye meselesi ne ait ev rakııı 

giin<letilr1 i ğ i ıw da it Başn·ka Jet t ezh·resi 

B ol u ındJLısn Şühü B(•y iıı t e.5 r·il rnasuniyet.iııin ,J\ı:ıJ

dırılııım;ı hakk ında Ba:;;vckiil et tez·keresi 

E>ık işehit nı elıusu Cafer Beyiıı t eşri] masuıı i yetinin 

bı ldrrılnıasr lıal<knıcla Baş•\·ekalet tezkeresi 

ı:<Jski~clıi r nı elıusn Emin Beyin t eş ri! ınasuniyet-inin 

blrlll'llnıasr .Jıakkrnda Başvek~let tczkeresi 

K oral'li ıncbusn Sırrr B cyi ll t eşrii masuniyetinin kal

dmlması ·halvkında Başvokalet t ezk eresi 

:.\Ianisa nıebmm Tahir B eyin t cşrii masnııiyetinin ilwl

drnlması lıakkrııda Başnkalet teL?keresi 

S ı\· as meıbnsn Nec mett in Sadık B eyin teşri! masuni

yf'ti nin kaldmlın asr hakkında Ba.şvek·a.let t ezkeresi 

Edirn e nı ebnsn Şakir v e Kastamonu mebnsn Hasan 

Felımi B eylerin ifa delerinin al!nmasr hakkında Baş

vekalct t ezkeresi 

Siirt mcıbusu Mahmut B eyin tcşrii masuniyctinin 

8 -V-] 933 ta r~hind€ 756 ııumar :ı 

lr kararl:ı te,<lıid e n ıka 1bul ed ilmiştir. 

]1 -V-1933 t;:ırihinde 757 mınıaı·:ı

lr .kararla tev>lıiden ·kahul ed ilmişt i r . 

29 - IV -1933 tarihinde 752 nunıanı 

lr k<ıraı'la Ü'\'hiden kabul edilmiştir. 

l5- XII- 1932 tarihi nd(' 73R numara 

lı kHr a:r -ol:ırnk .kalın] edilmiştir·. 

29 - IV- 1933 tarih inde 7fi2 numar·a. 
lı .Joınırln 'te \rhiden •kııbul edilmiştir . 

29- IV- 1933 tııı·i •lıind P 752 mıma ı · a

lr harııı·l;ı te vh ilı e n kn ıhnl e.clilınişti~· . 

29 -lV - 1933 tM·ihiıı de 752 ıınını:ıra

lr karıırla te,~lıiden ikabul edi l miştiı· . 

Encümendec1 i 1' . 

Encümeııdeclir . 

29- IV- 1933 tarihinde 752 numara

Jr kal'ar-la tevJıiden .ka'hu!l eclilmi:şür . 

Encünıendeıd iT. 
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No. Hulasası 1\'Iuamclcsi 

kaldırılması hakk ında Başn•kfıl ct tczkeresi J•:ncümended ir. 
Sınıs ııı cbıısn Necmettin Sndık Bc~·i ıı teşı-ii ııınsuııi-

yeti n i n kaldırrlma sı ha k k ı nd u Ba~\·c ki"ı !ct tl'zkercsi Bneüınende{li r. 
3/ 3-:1-2 Denizli nıcbmm Ila.n1a ı· Rüştü BPyin. teşri! ınasııni -

yetiııin kaldrnlıııası hı:ıkkrııcla J~ııeiimendedir. 

3/ 343 :\[an isa mcbusu Ta lı ir Bey i ıı t l'Ş ril masuıı iyt'ti nin 
ka !Jınlm asr lıakkımla J<:ııeünıcııll e.d i r. 

[Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen] 

E ıı ci.i.ıııcıı, ha\·11l e E' dilE'ıı JJyihayı iııtaç rtmiştir. 

Layihalar 

1/ -l:H-t İkr<Iıniy c l i <lalıili istikraz aktiııl' salalıiyet n•rilıııesi 
ıhı:ıkkıııcla l:l - J - 19:32 üırilıiııde :l0!:!4 ımıııanı 

Jı karnın olarak kalıul eclilmişt iı ·. 

r~hll'lıkkat enciim enlcrj 

[Belediye kanunu muvakkat encümeni] 

( \' eı kiiletleı·l e ınüteıı11zıı · eııeüıııeıı l e rd eıı iııtiap oluııa ıı i -kişer azadıııı mürekkep ) 

U e is ; ( ' dır, fihrn· /; f'/ Jf cbıt sıı Nar- i Ps. , 
J [ a,z lJa ta 1llnhar ri1·i : A.Jitalya. » Dr. Na.zifi - Şerif B 
Kat ip : BaltkPsir » JC nı ('/' » 

A f.tjO ll K. JJ e u u .'m Jf olla o,ij/11 ('c 111 al B . İ.•d ((. ll 7) /( 1 Jll ev ll81ı lviitat B . 
~ l fyon K . » İ ?Pt Ulvi » İz 111ir » Krimıil » 
A 11taJ ya » H a.1Jda1· » K o('o e. l i » lln·allim. Hii 'reyya » 
A 11tal ya. » R asi h » 1\.on .t_/a » Kcı.zım » 
B ursa » JJal;/ eriuolok Hefik » J\. O ll .If O » Na im 1-f ((.2:1 lll >> 
('('ueliuerP.kt » lbmhiJJI » Kiitah,t;a » lbralıim » 
CaJJa!ı-ll·ale » O.'ml aJJ Ni.IJrt .zi » 011 u 1 a.t .1/ a » Tolii.t H aşinı » 
C o n ı m » İsmail KeJJial » Jl a 11 isa » Y a.lı; u7J Kadri » 
n e11izli » l~' JJI i u Aslan » Zonytrlrlak » Rifat » 
İst o 11 b tr 1 » A lrl f'tf' i 11 ( 'e JJiii » 

}{;ıynil' edilen t ekli f iııta~ edilmiştir . 
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Il ul a. ·n s ı 

Teklifler 

~/30 Kastamonu ( Dı·. Su;ıt B.) - Bclct1iyc bütı;elerind ·ki 
man~ ve ÜC'rctlcı-Je yC'tim m;wşlan ycküm11ıakl\ıııcla 

Mua.ıuolesi 

Bu lınsu.s n tb i ı· tn nı im krlıııaıı nwz
bata 29-Xll-J932 taı·i hiııdc l;.:;ıbul 

edi Inı iştir. 

[Gümrük ·kanunu muvakkat encümeni] 

( Uiiınri.ik Ye i ııhisariar. l·ktısa t , l'T:ıliy c 1·c Ziraat c·ıı c ünı\'ııkı·iııclcn iııt i lırıp olunan üı~e r 

nzndaıı mi.i.t-eıkkep) 

Beis : Hdii'JI(' J!ebtt.'JII 8ol.'ir B . 
J!rr.t /)(drt Jl!/llWI''I'iri : Jl[nrrlin » .Ali Jhm » 
Kôlip : . tf.IJOI1 K. » il/.' os ııımı zaclc Lzct » 

~· 1 [/fUll J\-. ~)J ebu su Jfollrro.r]lll (' e mal B. lst a 11 z, 11.1 JlJelJt rs·u ll a111di jlfrrst-afn n 
.d !Jrlw » F 11 u f: 8 alt i 11 » ]{an; » ()m. er B Psul \\ 

Da/i/,·.rsil' » B 11 ı•r· r » Kal:iln1110nn » Rrfi/ı.. )..'> 

Bnrscı » R ii~t-ii » i-C ocaeli » A.li )) 

1 Jr.· 11 izi i » E 111 in ~l.sl an » 

l •;ııl'liıııeıı. !) ( + l iıyilw , ] te;,kc:n• ) i ş in h<'psiııi i : ıta<: dıı ıi şt'iı·. 

l j -WI 

ljGG.'i 

lj714 

3j ö3± 

Layihalar 

Uüıı ıı·Li-k taı·ifc kaıuı:ıuna merhut tııı · ifC'ık g-iisterill'ıı 

gümrük n·s iın lc riııiıı tadili lıukkımla 

(;ümrük t ar ifc~·Ü kaııunuJl:ı bağlı taı·ifcııiıı ..J.65 YC 

466 ncr mıınaralanıun dcğ·i~tirilııı csi 1ıakkııılla 

\: iinıriik tarifc kı:.ı nunu 1·c ın crhutu it lınlnt nmunı.i 
taı·ifC'ııin Ll C'ğ: iı;;tirilın csi haldmıcla 

ll n isan 133:1- ta rihli gümrük lwımııuııa mü zeyyd 

Tezkereler 

1 haziran 1929 tarih \'C H9U nuııım·all g·ünır ük \n-

:j]- V- J03 :3 t:ı rilıiıı cle :!2GG ııunı n ı ·:ı

lr kannıı o1n nrk l<niJnl c tlilıni~t i r. 

3 1-V- ]9::3:3 tarihinde 2255 nıı-ın;ıı·:ı

lr bınuıılıı. tcvhitlcn .k : ılı ul eJ ilıııi~i ir·. 

3 1- \' - ]9:33 t;ıriJıitıde 2255 JlllUH IJ'il · 

Jr kanunla tel"lıidcn .kab ul cllilmi şt ir. 

3 1 - V- J9~) :) tar-ihinele 2256 ııuıııar;ı. 

h kınuıı ~)J;ı r·ak ı,nhnl edilnıi~tir . 
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No. Hulasası · Uuamele.si 

rife kanununu ueğ..işt.iren kanunun 1 nci Jlladdcsiııe 
ıncrbut cetnJin 401 nci nunıarasmdaki tabirin tcf
sirine dair 11- YI-1933 tarihinde H10 numara· 

lr tdsir olrtnık kn:bul edilnıiştiı·. 

[Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layihası Muvakkat encümeni] 

( l>arhi l iyc, 1ktnLt, :ıvr aıır if, l'iafııı n~ !::lrhhat Ye içtima1 ınuıln'nct encLimc nl erinden iı 1 1ilı:ıp 
·olunan i.i çcr azad an mürekkep) 

Il e is 'l' tk i n{ af} JI euusn Faik B. 
Jlf azbata Jl 11 ltar1'iri Oiresnn » .lll ii 1ı'Ü1 ' >> 
]\(it ip . Bltrsa » Dr. Tl as 1 m li\: rit » o 

.·1 11tui.!Ja· Jlf euns? ı Jh. Uc1rwl B. Jlfrt 11 isa Me.lm:sıı ]) r. Scıim. H 
Antalya » Rasih » .ll e rs iıı » /'Nil e.IJ Jn(tn J!' il,· ri 
Bolıı » 8iiln·ü » O nln » Hameli 
JC ı· .s·unt m » Dr. HoJoJ~·ı 8iuasi P.~. Sam snn » Z i iht ·ii 
!\.iita.hya. » t11 ral1 i nı B. Sıvas » Rahnıi 
]sf:a 11 bul » 1 f' rtmrli » '1' r 7.- i rd a,r/ » J1' ailv 

Eı1<~i i men, 3 (2 li'tyilııı , 1 t e;-;ker·r ) ış1ıı lıi ç: birini iııt;ır: etııı c miştie. 

1/ 17i':i 

1/ 53 t 

Layihalar 

\ - ili'1.' · •ll erin husns1 irl:ueleri lıııkkwda 
Yilii yc tl crin lınsus'i idan:lcri ~'aıııınn Jiiyilı::ısı ; ı:ı 2 
madllc ilÜ\'e i hakkında 

Tezkereler 

il/ 28 llnsusi irhrclcr mcnıurlarmın Y iliirc l ~,:r Yrk;lh•1 e ııı· 

ı·in e alnnp alıııınayacıığ nuıı t cf:iri hakkında BR~n:-

Eıl c: iiııı cııd cd i e. 

l ~ ıı <:ii lll c ll lkll i ı·. 

kalct tczkerrsi ı-;IH:ü ıuc :ı lt'Llir. 

» 
» 
» 
>> 
» 



3 - Encümenlerin toplanma sayısını gösterir cetvel 

D:ıimi encümenler: 

i\cll iye 
J\rzulı:ıl 

Hi"ıt çc 

!Jalıiliye 

Diva ııı ıııulı:ı seb:ıt 

ıüıııri.ık ve iıılıi s :ırl ; ır 

1 lariciye 
İktı sa t 
I< i"ıl Cı ıı:ı ııe 

ı:nci "ın ıcııi 

:ıı 

:u 

)) 

:u 

)) 

)J 

~ 

lVIuhtelit ve muvakfat encümenler: 

Aciliye, Bütçe ve İktı sat eııciiıııeııleriıı
l c riııd c ıı ırıürekkep rııuhtelit eııcüıııeıı 
Adiiye ve Dalıiliye encüıııenleriııd~ıı 
ınlirek1ccp ırıulıtclit encüıneıı 

/\dli ye, Dah iliye ve Maliye encüınen

lerind e ıı mürekkep ınuhtelit enci.imeıı 
Adliae ve İktısat eııcüınenleriııden mü
rekkep mıılıtelit eııcüıııeıı 

Adiiye ve teşkil5tı esasiye eııc üıneııle

riııdeıı ıııürckkep ımılıtelit enci.iıııeıı 

Biitçe ve Maliye eııcüıııeııl e rindeıı ıııü

rekkep ıııulıtelit crıcüıııeıı 

..... 

içti ma 
sayısı 

52 
54 

100 
5 2 
47 
14 

7 
55 

5 

i çtiıııa 
say ısı 

Ma:ırif [ııcünıeııi 

Maliye )) 

Meclis hesapların ııı te tki ki .1) 

Milli ııı üdafaa J) 

Nafıa :ıı 

S ı lılıat ve i çtiınal ıı ı ua ve ıı et :u 

Tcşkilfıtı es;ısiyt -~ 

i.' iı:ıat )) 

Belediye kanunu :mıvakkat eııcünıeıı 

o [Ve kal etl erl e ınüte ııazır eııciiııı en lerden 
iııtilıap oluııa ıı ikişer azadan ıııiirekke p.J 

7 Gümrük kanunu ınuvakkat encüıııeııi 

[Gümrük ve iıılıisarlar, İk tısat, Mal iye 
O ve Ziraat erıcünıenlerinden intilıap olu

nan üçer azadan ın ürekkepj 
8 Vilfıyetlerirı hususi idare leri kanunu lfı

yilıası muvakkat encümeııi [Dahiliye, 
13 İktı sat, Maarif, Nafıa ve Sıhlıat ve iç

tiıııai ıııuaverıet eııcüıneııleriııde ıı inti
hap olunan üçer azadan rıılırekkep) 

- -·--

içtinıa 
sayısı 

27 
53 

7 
40 
16 
2 1 
12 
,fo 

içtiıııa 
s:-ıy ı s 

4 

ı ' 
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4 - Encümenlerin mesaisini hulasaten gösteren cetvel 

En cü menler 

Haiıııi ı•ıwliııwnlc·. ı· 

Adi iye eııcfııııeııi 

/\rzulıal ıı 

Bi'ıtçe » 

Dahiliye 11 

Di vaııı nı ulıasebat ıı 

Güınriik Vf irılıi s arl:ı r 11 

ll:ıririye " 
i kt ı~:ı t \) 
1\ i"tlüpiJJ!lt' V 

Maariı' ., 
Maliye .. 
Meclis lı esap larıııın tetkiki » 

Milli ıııCıd:ıf:ı:ı ıı 

afıa 

S. ve i. ı'v\. 

Teşk il tıi ı esasiye 
Zira:1t 

:\tıılıl.t'lil \'(' ıuıı \'a ldi:l t 
P n f'Ü ı u ı ·ni c' ı· 

.!\dliye, Bütçe ve iktı at e ıı di -

nıeıılcriııden mürekkep ınulıtelit 
e ıı c üııı en 

.!\dl iye ve Dahiliye eıı cü ıncnlc-

riııJ en mürekkep mulıtclit en-
cü ııı en 

J\dliye, Dahiliye ve Mal iye en-
cü ı rı en leri nden 111ürekkep ıııuh-

tel it encüıııen 

Adiiye ve i kt ı sat eııc iiıneııl er in-
den mürekkep muhtelit e ncü-
nı en 

48 
o 

289 
(ı '2 
-13 
ı ı 
')~ 
~1 

'J 7 
n 

ı:; 

4 ı 
o 

20 
ı 7 
ll 

o 
7 

'1 

.... 

6 
o 

ı ı 

o 
1 

() 

() 

ı 

(j 

() 

o 
ı 

o 
3 
8 

() 

o 

o 

2 1 
o 

5) 

n 
tl O 

3 

u 
2 

34 
o 

14 
o 
2 
2 
' ) 

o 

. ı 

o 

u 

:.... 
QJ 

:.... 

1 
6 
7 
2 
o 
o 
o 
ı 

o 
() 

. ı 

o 
o 
o 
o 
., 
J 

ll 

() 

o 

o 

() 

ı 

> 
QJ 

o 
o 
2 
o 

ı 

o 
o 
o 
o 
o 
2 

o 
o 
o 
o 
o 
n 

o 

o 

o 

n 

ı::: 
c:ı 
~ 
QJ 

> 

76 
ü 

'3 7o 
88 
84 
1 5 
~ C) 
-') ')_ 

o 
16 
87 
o 

43 
18 
1 ı 

8 
ı 7 

1) 

:~ 

ı 

ı::: 
'1.> 

47 
4 

333 
G2 
67 
13 
16 
3CJ 
o 

14 
()() 

o 
38 
16 

9 
4 
(j 

o 

: ı 

() 

29 
2 

43 
26 
1 7 

2 
1 . 

13 
o 
2 

2 1 
o 

2 
2 
-l 

1 1 

2 

' ) 



- l 1 1 -
1 

== 

; 
> .... .... 

~ 
Cl) <lJ ~<ll :.... :.... ~-

~ 

~ 
cu -o v c 

f..J 

"' 
<:.> ~ "' 

~ <lJ 2 ~-,.,. ,_ <::ı u- :3 ~ 
[ ncü menler >. .:...:: -;::; .... 

:J.,!::::: .!<: ~ u-
.._~ Q.J <lJ (\i <lJ :.... c 
_J r- r- r- ~ co: :.-- .-- OJ 

<li .... LLJ~ 

/\dliye ve t eşk il at ı esasiye en-
cü ıı ı eııleri ıı<.l c ıı mürekkep ıııulı-

tel it eııcüııı e n o o 22 o o 22 12 10 
Bütçe ve Maliye encüınenleri ıı-
den mürekkep nı ulıte li t en cü-
ın en () o o o o 
Belediye kanunu ınuvakkat en-
cüıııeııi [\' elealetlerle mü tenazır 

encü ın enlernen intilıap olunan 
iki şer azadan nı ürekkepJ o o 1) () 1 o 

Clü ııırük kanunu nıuvakkat eıı -

ciinıcııi [Gümrük ve iıılıi s:ı rlar, 

ildı sat, M:ıliye ve Zi raat e ıı cii-
ııı r ııl criııdeıı iııtihap olumn üçer 
;ız:ıdaıı mürekkep ·1 1) () () ~) r: ·ll 
Vililyc tlcriıı lı u su si idarele ri ka-
ll llll ll 1 :-ı yilı:ıs ı ıııu\ ·a kkat uıcii-

ll ı C ll l ll );ı lı i liye, ild ı s:ıt, ı\ l :ıa ri f, 
~..:a fıa V(' Sıhlıat ve içtiııı a i ! lll! 

:ı vrıı t c ı ı c ii ııı enlerim.kıı iıı lilı:ıp 

ol ı ı rı :ı ı ı i'i(,' P I' :ıi' :ıdaıı ıııi'ırekkc ııj 2 () o () 
,, o ,.., 
.1 . ) 

Y4'l\l'ın l ı ·1 ') ( 1 () :L ·! 7·1 ~) () () 7 7-:,7 :2 10 

--~------



D 
.. 
lnzibat komisyonu mesai huiasası 

... ., 
hiyasct ()inıııı knı·<ın ilt•, Hcis :-d;ili R(•fd Beyin n• isliği al tında ld:ıt·c Anıi l'l C l'i ( B:t.Hakta

ı ·oğlu ILılit B . B:ıyazrt - )J rc i rı ,\li B. J>puizli - İı-f'nıı ~' l'r it B . )far·din ) ik Kat ihi nnınnıl Yc,,·!d 
1\t•,,·di·n t r ı •pkkiip r c.len lıızibat konıis)·o ııunu a l ftkadııı· cclcc·rk bir lıildi sc nıku 1ı g-clm cmiştil' . 



E - Umumi evrak muamelatı 

1kiıı ci j<:hnı;ı ıarfın(in }fetli: i ; \ liye: 

::;; o • Lliy1·1ı cı 

Jr! 1'cUif 
145 l 'ezke1·e 

21 Tal<rir 
3 :) Jf ll/ılclıf 1 lTUJv 

274 Miiteneul"i lt ıısıısatcı a'it c ı-ral.: 

.219 Bazı eş lı .as /ı((lı'l;ında /alıilıo,fı /; , ııı ıı ııiut · ıt·ms ı ıt:ı H nııısoorlr { fl{l'iıiııi lw l'i /: o':'''f;,i{t l lt't: 

l; !' relt'ri 
1707 Ar:mlıcıl 

2814 E·vmk g elmiş tir. l~ııciim11ılr r ı·r /;alt ıHll'r u. ntsıııdtı. !JUfnlını l!tıı · uldr r bıı. ,ıtr biııdoıı luır it,· li r. 

ı -Layihalar 

l. kiııl'i i ~ t i ıı ı a z ıı ı ·fruda ) letlisj _\li.l'l' (:370 ) lüyilw g!'lıı ıiş olııp louıılnrd ;ı ıı ( ::!i~J ) n l't'St·ıı n·y;ı 
t ~·,· lı id rıı l\ıııııı :ı. (:J) il ],arar olaı·ak knlıul. ( :~ ) ü Hükünı etc iaclr. ( 1) j lııfzrd ilıııiş. l-J. J ü ruz
ıınıne lle k a lmı ş Ye (5) i de Hüküm et tanıf:ıııdnn gc.' ı· i nlıııııııştır. ~·liitl'lıııki 15 l iiyil ı;ı i~t· ~· t'IC· 1· l' k 

iı;t iın(l; ı .kal ıı ırştıı· . 

Hiı·iıı e i iqtiınııclan mücleneı · ( Iii ) ltıyilıaıııı ı: ( ~H ) i ]\;ıııun. (2 ) si okııı ·ıı r ol;ırak btlnı l . (:1-) ü 
}liikiıınc.'tc ind e c.'di lıııiş, (2) si rnzııameue kalmış 1·e (5) i dl' :Hükfıııı e t tnrnfuıd;ııı ~·(' r·i ;ıl ııı ıııışlır . 
. \l ü t1' h ;ık i ( ~()} lii yi lıa ise il ı:iiıı rü iı:tiıı ı aa bılmı~l ıt· . 

}' c dznliıcle iı;tiınadan nıi.iclei'I'<'L' (U ) ];l_v i hay;ı gelince ; hnıılardaıı (1) 
ııl:ırak knlınl l' l ilııı iş n ' (2) ~ i ele Hiiklıml't t;mrt'ıııtlaıı ge rı ;ı lııınıış t ır· . 

ii1:ii ııtü iı;ti n ı;ı n k;ı hınştır . 

J/ 421 

A - İkinci içtima zarfında g-elen Hiyihalar 

H uliisasr 
---------
Aııutlolu B.ı ğ·da t d e nıir~r ol lnrı 1·~· 1- l;ı yıl.ıı-pnşa Ji
ııı;ııı \' C nh tuıı idı ıt·t's iıı in 19;;!8 ı-;ı' ııP ~ i he!-:;ılı ı ],;ı, 

s i knııuıı. 

Mii.t c lı tı l'i 

_jfu a ııı cles i 

( :.:l ) si k n r·nr 
( t :J) liiyilı ıı 



. ' 0. 

1/422 

!./+2-1: 

1/425 

l /4:l (i 

1 /-l:~!) 

ı ;-ı.:ıo 

1 /..J.:ıı 

- - 180 -

Hul üsasr 

tisi .lıakıkıııda 

Ankara otomatiık telefon kaııuııuııun 1 JH; i ıııadde

sine bir ftknı ilft\·esiuc llair 

Evkaf mnum ımi.ldürlüğüııün 19:30 senesi hl'Sabr 
kat isi haıkkında 

Hıfzrssılılı:ı mürssese·i Ye ıuüşteıııiliitı i<; iıı sıırfrııa 

ıneznııiyct ,·erilen tah;isata ~50 000 liraııı : ı il fıvesi 

hakkında 

Kara geclikli kih:ük zalıit \ '!:' ilızal'i nıek1l'piPri 1a
lelı esiııiıı askeri lisrh'r 1alelwsi g·ihi iaşcsi hakkında 

Karadeniz •hoğazr 'l'ahlisiye il1aresiııin 192/i sene-

i\luaıu ·l es i 

27 -ll J - J 93:) t;ıi·ilıimlc 21l..J. nunwnı
l.r kantın olarak kabu l edi l ıni~tir. 

J3 --1 \ r - 1933 Lırilıindt' :2H2 ıııınuır;ı
lr kannn olar~ık bıhul cıli lmiştiı·. 

2!) - XLI- l!Ji:l:~ ta rilıin<lc :W8 1 ıı u nı ı: ı·:ı

lr l\antın olurak L1hul cdi l'rnişt ir. 

:z:ı- Tll- 1933 turilıiııllc :21 12 ııııııı n r : ı

h kanun olarak kcıbul cdi lnıi~tiı·. 

si hcsaılır kntisi ıhakkında :27--] U- 193:3 tarih iıırlv 21 Hi ıı unı.ı ı·a 

lr bınnn olaruk kClbul ed il miştir. 

Konya oYa ·ı sulama itlnrl'siııin 1!) :~() seıı(·si lıesa.lı ı 

katisi hnıkkında 2-1:-,. - J 9>~:~ tıırilıiııde :2:2 17 nıım<~m
h kıınıın olnnık kahul ecli lıııi~tir . 

• ' cy ı ·iscfııiıı 

hakkında 

İ{l arcs inin J 92!) srıwsi lıc:nhı katisi 

'l'ürki)-ü C i.inılıuri~·ctilc ltnlya l lükiimcti ıınısııııln 

:ıkiL•.Ui lm i~ olaıı hitaı·afll'k, nzla:;;nıa n' atlil 1\•s,·i.\'1' 
ınaalıcdcııanıcsiııin tcnıllidiııl' clı.ı iı · protukuliin tııs

dikr lıııkkı ıı da 

'l.:t ;ıııhuldu Yl' \·ili!.\·C'tll'nlL· l ı clcdi,\T ılait'L' iPı·i 11iillli

H<.\ istiınJük olımacak ınalıallı:ri ıı ist iıııliik lir·ı· l' f i 
lıakkındı.ıki lmııunu ıı lııızr ınadtl('lL·ı·iııiıı rkğ·i:;;ti ri l

·nı:,L'.-ıine ll aiı· 

lk,·! 11 <lenıir.nıllnn \'C' liıııııııl n ı·ı rınınnıi itlııı·t•siııiıı 

1 !129 yılı son lı csa hrııa <laiı· 

' l'i i'! is baı;;koıısolos l uğu hiıınsıııııı Baturıı l;oıı ;-; olıı;-;

lıığıı ·lıina s ile d cği~tirilrıırsi lwkkıııd a 

'l.'iirki~·c C'ünılnıt·i.n·till' 8o1·yc.t sosyali;-;t ('üııı lıu ı · i

:n,flcri itti'lıadı anısrncla aktl'tlikıı lımlut itili'dla n
mn tetkik YC halli lıtıkkın rbb ııınka n' il'ııiıı u z ;ıtıl

ınasuıa claie pı·otolwlün Uısdikr Jıakkıııda 

Evkaf umuııı ııı.iülürlüğü 1 !):3:2 sr' ıı esi hütı;t\siııt' 

11- V - J!J33 tarilıind c ~17.-, ııuııuır;ı. 

1r kaııuıı olarak lnıhııl edilmi~tir. 

~D --Y- l!l;:l:i tıırilıindl' 22-fO ııuııı: ır :ı

lr kaııun olaı · ak hılıul edilıııiştir. 

Hütı;e ı · ı ıc-ü ı ııı' niııd cdiı· . 

Dinııır rınılın sr·bat cı ıC'Üııı ~ ııiıııl<·. 

8- Y- J!):lö tarilıindı' :2110 ıııı ıı • : ıı · :ı

lr kamııı olaı:nk ık:ılnıl Nl il ııı iş tiı·. 

J~ - V- l!J3 :~ tm·ilıi ııJl' :23Hi ııu.r:ııını 

]l kıınır ohıxnk ·kıbul edilmiştir . 

31 500 Jiı·rl hk 111l111 ZH1l1 [nJısisat );oınıl~ıı:ısma ıl.ıiı· 2-J: - X ll - ]!l32 tnı·iJıiııclc 207K ıınınnı·;ı. 

lr kaıııın olanı]; ka lnıl r·<lilnıii:;t· iı', 



No. 

1/436 

1/437 

1/438 

1/439 

1/ 440 

l / 441 

1/ 442 

1/443 

1/44-ı 

1/-1-45 

1/446 

1/447 

1/448 

1/449 

1/450 

- 181'-

Hulasası 

20 000 liralıik muıızam taıhsisat konulımasma dair 

(:ümı·ük ve inh i saı-lar vekilieti 1!:)3:2 senesi ·lıÜıtı;e

sinin 246 mcı fash 1 nci ·nıwddesi unvanrnııı değiş

tirilmesi hakkında 

Aı:;ke!'l meınıurlar kanununu mtwddil kaııuııa ırıü

zeyyel 

J9~2 senesi mua.vazeııei uıınumiye kanunuıı;ı nwı·

but (N) cetv-elinin ılıirinci kısmuıa 20 anuallimlik 
daha konulıması hakıkrillda 

Seyrisefain idaresince Hl32 senesi zaı·fıııcla yapı-

lVInamelesi 

24- XII -1932 tarihinde 2078 numara
lı kanunla tev·hiden kabul edilmiştir. 

2 - T - 1933 tariJıind\' 20H4 ımmaı·a

lı kıınnn ohmık kahııl edilmiştiı·. 

22 - V - 1933 tarİlıinde 220-1: ımıııaı·a

lı kaııun olarak kabul edi l miştir. 

14 - 1 - 1933 tariılıinde 210!'> numara
lı kantın olarak kabul edilmiştir. 

lacak istikraza lVIaliye vek~.letiııiıı kefa letine dair 12-1 - 1933 tarihinde 2093 nunıanı

lı kanun olarak kabul edilıniştiı·. 

Seyrisefain idareı-;iniıı 1932 senesi büt~.:esiııdP 

12 000 lirahk ıJllÜna.kale y.apılnıa~;r Jıakkıııcla 22- X[l -1932 taı·jJıindc 2077 1\lllllUI'<J

Jı kanıııı ol ıırak kabul edilmiştir. 

Seyrisefa in idıı ı ·esin in 1930 senesi son hcsa bı h aık-

kınd.a Di 1·a nı nı nh usebat encümenindl'. 
Gümrük ve inhisarlaı· ve Milli Müdaüıa vekfılet-

leri 1932 senesi bütçelerinde 26 000 liralık mün:ı-

kaLe yapılması Juıkkmcla 2 - I - l933 1arihiııcle 20M numara
lı kanunla tevıhiden kabul edilınişti. r. 

Ankara şehri lim:ır müdürlüğü J 932 senesi büıtı:e 

kanununun 3 üncü maddesiınin değiştirilmesi lıa•k- ~9- XIl-1932 tarihinde 207!J nnmanı . 

kmcla lı kanun olarak kabu l edilmişti ı ·. 

Anıkaı·a şehl'İ hı ı ar ıınüclüdüğıii L93:2 sen~·si .lıüt(:r -
siııde 2 400 liralı1k münrukale yaprlnıasr ıha,kıkıııcla 29- Xll- 1932 tarihindl' 2079 numara

lı kanunla teV'hi<leıı kabul ecliluıiştio: 

Demit·yolları ile yÜ'k nakliyatı ,Jıwkkındaki hryııel

ınilel mU'kavelenaınenin imza protokolünde der
p~ş eelilen 4 senelik mnvaıkkııt. teclhir lrr nıi.iclddi-
nin uzatılınası hakıkmda 20- IY --1933 taı·ihinde 21!'>2 n umanı

lı kanun olıınık ıkabul edilmiş.tir. 

Deıniı·yolları in~<iatı için 1 · erileıı poliı.:elere ait 
evrakr miishitenin DiYam muhasehatc::ı Yadeııi;ı 

.lıulfıli.iııden evvel tetJk~kı haıkıkında l::li.it~e eıırümcnincl e . 

Harita umum müdürlüğü 1932 senesi büt~esiııc l e 

9 9:32 liratEk nıünaıkal e yapılınıası Jıa.kkıııcla 2 - 1 - 1933 tarihind e 2084 ımıııara
lı kanunla teV'hidcn kııhul eclilmiştİJL·. 

Hudut \'e saıh iller sıhlıat. ıunum müdürlüğıü J 931 
senesi son hesabı iliakıkmda 

Jandarma efradr kanununun 1 nci ma.ddesiııin de-

Divanı nıuhascbat encüıncnincle. 

ğiştirilmesi h a:k kmda 22- lV- 1933 tarihinde 750 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir . 

K·oııya ovası sulama idaresinin 1928 senesi son 1he-
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1/ 459 
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Hulasası 

sabr /hakkında 

Memleıket dahilinde uçaıklarla naıkledilecek posta 

Muamelesi 

30 - III - 1933 tarihinde 2120 numara
lı kanun olarak •kabul edilmiştir. 

maddelerinden alınacaık havale ücretlerine da ir ll -VI - 1933 tarihinde 2298 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Mevcut su işleri taahhüdatınm .bitiriLrnesi için bo-
no ÇEkarılmasına izin .verilmesi ,haıkıkmda 29- XII - 1932 tarihinde 2082 numara

Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 
Milli Müdafaa vekilieti 1932 senesi deniz büt<;c-
sinde 37 800 liralık münaıkale yapılması ihaıkllund a 2 - I - 1933 1arihinde 2084 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmişti r. 

Narfra vekaleti 1932 senesi bütçesinde 27 000 lira-
lık mrünakale yapıLması hakkında 2 - I - 1933 .tarihinde 20 ' -1: mıın:u·a

lı kanunla tevıhiden ka hul ed ilmiştilr. 

Truhlisiye umuım :müdürlüğü 1931 senesi son hesa-
1br .hakkında Divanr muhasebat C'nrümeninde. 
Tapu ,harçlarma dair olan ıkanunun bazı m&ddel e-
rinin deği~tirilmesi ılı alkıkında 29 -V- 1933 ta rihindc 22.J-l ıı uma ra

Ir kanun olarak ıkı bul edilmiştir. 
Tapu ve ıkadastro umU!Jll müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 3 150 liralık mıünaıkale yapılması hak-
drmda 2 - I - 1933 tarİlıinde 2084 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Tüıık parası ,kıymetini ıkoruıma ikanununa anıüzeyyel 14- I - 1933 tarihinele 2100 numara
lı kanun olnrak kabul ed ilmiştir. 

Van gölü işletme idaresi 1932 senesi hü,tçesind e 
10 000 liralık münaıkale yapılması ha:klunda 

Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi tevzii 
hakkında 

Yıüksek müıhendis mektebi 1928 senesi son hesabı 
haıkıkm.d& 

Yüıkse.k ımüıhendis ıınEllitebi 1931 senesi son hesabı 

5 - I - 1933 tarihinele 208!) numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninde. 

27 - III - 1933 tarihinde 2113 numara
lı kanun . olarak kabul edilmiştü· . 

hakıkında Divam muhasebat encümeninde. 
Muhtelif devairin 1932 senesi bütçelerinde müna-

ıkale yapılması haıkkmda 2 - I - 1933 tarihindr 2084 ııunıa l':ı

lr kanunla tevhiden kabul edilmiştia·. 

YÜıksek m~endis rnektabi 1932 senesi ·büt~esinde 

900 liralık münaıkale yapılıması ihaıkıkmda 29- XII1932 tarilı ind 2080 mwnara
lı kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

Riyaseti Cümh'ur filarmonik orkestra heyeti şef 

muavinliğinde bulunan ecnebi ımütehassrsı ücre-
retinin arttırılması hakikmda 1 - V - 1933 tarihinde 2163 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir . 

Ölçüler kanununun 28 nci maddesinin değiştiril -
mesi ılıakikmda 31- XII -1932 tariılıinde 20 3 numara-

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 



Nfl. 

1 1-1-67 

] / -4-68 

J / -l- 69 

J 1 -no 

1 · -ı. ll 

1 / -!7:? 

1/ -1-13 

1 /-l-7 -~ 

1/ -l-76 

1/ -J.IG 

11-1-11 

1j -t7R 

ı;..na 
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HnHi s:ırn 

----- -----------------------------------------
Bsarrtin nıcııi hakkındaki mııkan•lcnin ta.sclikına 

dair 

11 nisan 13:i-l: tarihli gümrük kanununun 49 ncu 
ııı aclclrsinc bir fıkra ili\vesi hakkıııcla 
'l'ıı z sntışr ,-c trız fiatlt• ı·i hnkkm chıki kı:ıınınun 4 ncü 
ııııırlclr<;inin değiştiri lmesine rlair 

'l'üı·k i:· r l'ümlıuı · i.H•til r İ nın Dt' d cti arasında akto
lıımın cmni:·rt, l1itaraflrk n' ikilsaeTi emc:k b eı·abcr

li i!i ıııuahrclcna llı<'si ıı iıı tnscli'kına chıiı-

Tüı·ki ye l'ünıhııı·iydil e l tal~-ı:ı Hüküm eti arnsındıı 
cıkt e cl i l cn iti lBfıın ııı c niıı tasdiki lıııkkınd:ı 

Tür·ki:-crlcki Smi~·c rnı l~ki ilc Suri~-ctl cli: i Tiiı·k c nı 

laki hakkrnda F'nı.nsa T-Iükfım et ile flktedil e ıı itililf
namcnin tasdiknı a dair 

:.\hwll i ın ın E>k t cpl e ı·iM m na ,·c net lı a kkrııdal; i 819. 
8-1:3 ve 1051 numarıılı ·kanunlı.ını nıüzc~·y cl 

8 m·~·et Rıı s_vada ·b ııl ıııınn ele\i lik n konsoloslıık mc
ıııurlnrından temsi l tahs isatı alan larm mı.ıflşhırrna 

:• :ıpılarnk za nı ai ın c \'C Haririyr v0knle til e Diinııııı 

nınnıniye 1932 senes i hüi<:drrinde 30 000 liralık nıü
ıınka le :·aprlmasına da i ı· 

Adli _vr. tktr :ıt. ~afın \'C Zir:ıat wkiıl c tlrı-ilr 're ııı

yiz ımılıkrmesi \"C' h;ıpish;ıne bimıhırr inşaatı lıak

kmda. 

1~-J.O nnmar:ılı ka nım ıı g·öre yap r l nır !) olan binalııra 

ait dahili tes isat il c bu binalarm :fcııni tesisatı ir:iıı 

g·rl crrk seneye ~iiren ınuka.Yele akti ıı e salahiyet Ye
r ilm esi hak-kında 

Drvlet dcnıin·ollarr ve li ııı aıı larr in::;aat ,.e işletm e 

i~l c.: rinin ayrrlnııı~mdaıı doğan mesaili n düzeltilmesi 
lı ak.kın da 
H ariei_,:c vek5I e.ti HJ:i2 :C'ne~i bi.iot<: 'sinde :ı 000 li 
ı-alık nıli mıkall· ~·;ıpılmasr hııkkııHlıı 

Konya orası sulınna i •Llarcı>iııin J 932 senesi büt<:c 
kanununun 6 ncı ııı add•esinin değ· i~tiı-ihnt·~i Y(' Jll(' /-

kfı.r bınuna bı:ızr ma clclc·lee ilihes i luıkkrııd a 

Muam elesi 

5- YI - 1933 tarihindr ~273 num ara
lı kı.ımın olarak kabul cclilıniştir . 

Adli~-e r ıı r·iiınrııin rl e. 

1-J.- T-- ·t!)33 taı · ilıiıHl l' ? !Ol ııunıanı

lı kamm ol aı·ak bıbul L'<lilmiı:;tir . 

jkt ısııt <'JH·iinwnintl<'. 

1-1: - T - 1933 taı·ihiııu L' 2106 ııııınara 

lr kaııuıı olcıra k blnıl edilıni~tir. 

9 - I - 10:13 tarilıiııdl' :!0 1-i ~J ııum al'a

lı kaııtııı p] a rıık knbul rclilnıi .:·tir. 

J-l.- J - 1 0:ı3 tııı-ilıiııdc ~O!JS ııııına ra

lr kanıın ohı ı·:ık blıııl l"l ilnıi r:;tiı-. 

1 - T - 1933 tari ·lıiııdl' 20S7 mınıanı

lı kaııuıı olarak kıı h nl L'Üi lnıi şti r. 

14 - I - 1933 tarihindt> 2 107 ııuııı ;ı ı ·;ı

lr ka nun ol aı·ıık ];-;,bııl erli lnıi::;tir . 

l4 - I - 1933 tarilıiıHl L• 20% ııııııı ara

lı kanıın olarak kabul ccli l ıni~tir. 

Bütc:<' cnrünwniııL1e . 

• 
12 - I - 1933 tariliinde 2090 n ıııııına 
lı kaııun o l ı.ı r-ak kabul eLliimi . tir. 

9 - I - 1933 tarihim1r 20R8 w 
14 - I - 1933 tarihinde :2104 numara 
lı kaııun olarak lmbul ed ilmiştir. 
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1/ 4 'l 

l j.ıH2 

1 '+85 

1/ 486 

1/ +87 

ı ;.ı ~ 

] /4~)() 

'1/ -tD 1 

1/ -J.92 
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Hnl Hsas ı 

Maarif vcldil eti 1932 senesi ·bütı: e,-; i ıHle 10.) o:.Hi lira
lı k müııaka l c ya pılma sı lıa •kil,ııH1 a 

::V[il·li Ilüklııımt büt <;e kriıw ai·t lıi i', ııwtJ.~ · ı · iı:iıı ~· ;ıpı l

m ş ı olan t cdiya tııı ta s fiye ,.e mahsubu lıııkkııı ( l;ı 

Yüksı ·k mühendi s ıııdk• t obi 1932 senesi hütı:esiıw 

000 liralık mnıı zcım 1alısisat ko ıııılmwmııı dair 

l>ıılıili~· l' \'t \kfiJrti 19:1:2 "L'II l'Si hütı: e,-;ind e ı:i 00(} li
l'<tlık müııakal c ~·ı-qnlmas ı lıakkıııda 

i ·knımi~-e li dah ili isti k ı •:ız aktin e sal a lıi ,, ·e t n'l'ilm f'
si hakıkınd a 

BcışnJkalet. 1932 sen esi büt ı;esiııd (• 216 l ira l ı k mü 
ııakal c )·a pılma sı hakkınd a 

Jindııt \'C sa lıil ll' r s rlıha1 · ıımıını müdürlü ğ-ü 1!1 :~2 

Sf' IH'Ri ı hiiıt<: f'-Sllll' 1 000 linıhk •lllllll Z H.nı t a hsi s;ıt ko
ıııılnuı sma daiı· 

~lıı;ımf' l c Yergisi kıınııııııııun 9 unnı maıLdes iıı e bir 
fııknı. tezyiline w 10 rıcu •ma.dclıosiJıin son fıkrası

nın tl cğişt iı·ilmes in c dair 

'T'iitüıı iııh i sııı · ı idaresin in 19a2 seıwsi biit<:esiııdt• 

35 000 linıhk mümıkal r yHpılıııa s ı h ıı k-kında 

H a r i ı · iy l' \' l' k fı k t i 1932 s t• ııı · si hütı:t·s indı• -J. :{()() 1 i ra
l ık nıüııakııl c yapılma sı hakkında 

Ul•vld ıl l' miı·yoll a rı ,· ı · liıııaıılan iş l P!nı f' umıını ıııii 

ılürlüğü 193~ sr ııes i bütı:\'Sinclf' 2fi 000 liralık mü 
ııııkıı Ir ya pılımısr 'ha kl;; ında 

Li! H a ~- b c:-- - ıı cl mi\d a f~·on nıuka ,·e l e ıı amcsi Y C muıı

zam pı·otoJ-olü il c r enC\'T'l' mukan•Jr Ye protokolle-
1'!11(' ilülı ak h akkınr1a 

T ı ız inlı 1 saı·ı idaresinin l9::J2 st•ıwsı bütc;csind r' 
1 fi 000 liralık nıüııa.ka le yapılma sı Jıa.kkında 

~!illi :\Jiidafaa n kuletil l' .. :\ sktori faıbr i kalaı· uınum 

miidiirliiğ i.i 1982 senesi biit~.; r l f' ı·inıl r 45 ono lil'alık 

nıiimıkal e ~- ıı prlma,~;ı hakkmda 

~.fnımı eles i 

1~ - I - l!J33 ta.rihindl' 2090 numara 
lı kaııuııla teYlıidtm knbııl edilmiştir . 

J-J. - l - 19:1:1 tnrilıind<· :2 10:.l ııııiııııı·a 

lı kaıııın olarak k:ıhııl <'di lıni ştir . 

- Ili - 1!)3;) tarilıiııdt· Jliikünwt tıı

nıfından g-eri alınmıştır . 

12 - ı - 1 !.)33 t ;ı ri lı i nd" ~090 ııu nı ara
lı kıınıınla t e ,-Jıidt • ıı kalıııl edilmiştiı·. 

.12 - T - 1933 tarihindı' 2094 ııunıanı
lı kanun olaı·ıık lwbııl e cli lnıir:;t ir. 

J - III - 1933 tar·ilıin rl e Hükümet ta
ı · flfın lan g-eri a lınnıır:;tır. 

1~ - I - 1933 taı · ihind •' 2091 nııın ııı·;ı. 

lı kanun olarak kabul l ' d i lnıiı:;tir . 

Büt <: <' eıH'Ünll'ııiııd C'. 

1~ - 1 - 1 ~~;~:1 tarılıiıırl<' 20H2 ııuıııaı·a

lı kaııtııı olar·ak kahııl t>rlilıııiı:;tir . 

](i - l 11 - HJ33 tarilıiııd e :21 l 1 ııııınaı· ;:ı . 

lı kımuıı olnr:ık k ;ı hul l' rlilmiı:;tir. 

J+ - J - 193:1 tarilıiııdt• 2109 nnnı a r:ı

lı kanun olaı·ıık k:ıhul (•rlil nı i ~t ir. 

J-J. - I - 1933 ta rihind e 2JOR nııımr:ı

lı kanun olaı·ak kabul l• dilnıir:;tir. 

:)0 - III- 1933 tarihinde 21:2S ııunıııra . 

lı kanun olarak ka.bul edi lmi ştir. 

16- lll- UJ33 tarihindl' 2111 ıııuııı ~·a

lı kammla tC\'hith•n kabul l'dil ı :-ı i~ t ir . 



\ 'o. 

1/ 49!) 

1/ 496 

1/ -t-97 

1/ 49R 

1/ 499 

1/500 

1j !)01 

1 / )02 

1/ 503 

l / fi04 

l j!"i05 

l / :l06 

1/ 507 

1j :l08 

1/ 509 

1/ 510 

--------- ------
1 500 li ralik münakıılr yap ı lınaı:;r .ha:kkında 

-Jandarma uınum kuınandaıılığr 19-:32 Sl' nesi büh:e
sindr 6 000 liraJr.k münakalr yapılmasr hakkımln 

Düynnrı umu miye 1932 senesi büt~csin e 1 050 000 
l irn lık frvkalade taJhsisat konulma~rmı rlaiı-

Ankar·a şehri otQmatik t elrfoıı kanunun un baz ı 

maddelerinin lııclilinc ve hn kanuna .biı · ınııddP il il
vesine dair ol aıı ·kamınıın 2 nr·i madilC'si ııiıı ka ldr-

1\-Inamel esi 

16 -III- 1933 taı·ilıindl' 2111 nıımıını

lı kanunla tedıirlnn kabul rdi lnıiştir . 

16- lll- 1933 tarihinele 2111 ıınnıanı 

lı kanun]a t r dıidP rı knhnl rdilıni~t.iı-. 

16- III - Ul33 trıı·ilıindP 2110 nııma ı·ıı 

lı kaıınn olanık kabııl Pcli l nıiştir. 

nlm.asr hııkknıda J- Y- 193:l taı·i. h iıı cl e ~l!i--1- n tuı ı;ıı·a lı 

kaıı ıııı n l aı·a k kabul edilııı iştir. 

:\1l~k,tr ıı kitapları il:in <H.; ı hıeak lwsahı (·Hı-ı lliıkıkııı -

.da 1 -1 V- 1933 tar i lı inde 2 1:3:3 ııtlmııı-ıı lı 

kıııı uıı o laı·ak kıılJu l edi lmişti ı ·. 

Ti.iı,ki~·e hanı_,·olla n ida ı ·esi hakkında 20- Y- 193:3 tıır·iih inde 2186 mımaralı 
knnuıı olaı-ak kalıni edi lmi·ştir. 

Düyun ıı umuıniye 1932 sC' nes i hiit <.;l'si ıw 90fl 4-öl li
ı·alrM f(wka liirle tahs·i sııt konulması hakkında 

• 
T-T üild'ımetçe Y('t·illlll iş olan imtiyaz iara ınüteallik 

mrtJka\'CleiNde .vazılr -vrı·gi v<' ı· C's inı mı ıa fi.vetlı•ı-inin 

ın e~ri~' <'l i ıhwkikı nda 

!9:3:3 snwsi muvaze ıı ri tLmumiye kanunu llı~·ilıası 

j ı ı h i sarl ar idar·esi 1933 senes i 'bi.iıt 0,esi lıa-kJuııda 

8vkaf ıımurn miidürlüğü 193a sC'nC'si hütl:rsi lıı:ık

krnda 

Yüksrk mühendis ııı ck t<t1bi 1933 senesi lriitı: esi lı _: ';

kırıd a 

Konya onısı !->ula ma idarPsinin 193:! '-'l' lll'si lıütı:<'si 

hakkrnda 

'l'aılıli&'i.ye nmnm müdürlüğ·ü 193:1 se ıı rsı hütr •si 

lı a klnnda 

15 - lY - 19:33 tarihinel e 2 1<-tö ııtu11aı-ıılı 
kanun olaı·ak kauul r dilmi~tiı· . 

1 - lY - l!:l33 tarilhind e 746 ımnıar·alı 

kanır o lar·ak k111bul e dilmiştir. 

23 - V -193:3 tariıh iıHle 2~11 ııırnıar·;~ lı 

kanun olaı-ak ka. lnı l ecli l nı i ştiı· . 

29 - IV - ]9:33 taı·ihinde 2159 munar·alı 

kanun olaı·ak ı luılıul rdilırüı:;t i ı ·. 

25- V- 1933 t aı·i.h ind e 222-! numar·alı 
kan u n olaı-ak lmlıııl ed i 1 ın iıŞt i ı· . 

29- JV- ] 9;3:3 tarihi n-de 2 158 mınıaı · :ı. lı 

karmn o l ııı·ak kabul edilm iştir . 

4-V- 1933 ta ı- iıhinde 2 166 ı mınanılı 

-k:ınnn o l anı ık ka,bnl ed ilmişti r· . 

22- IV - 1933 t a ı · ihin(l e Hiiıl<ümet ta
rıı&rndan g-e ı·i alınmıştır·. 

Van gö lü işl etm e' idarC'si 1933 sl' ll (·si hütı:rs i lıak-
krndıı 29 -IV - J 93:3 tarith ind e 2157 nnırn ar· alı 

karırın olarak ·lmhnl Pdilmişti r ·. 

Ankara ş0hri imar müdii-lılüğü 1933 senrsi bü1<: l·si 

hakkında 

Bam! \'<' meva cldı i nf il ~ kıye ve fi~ek vr ıw ınühirn -

29- I\'- 1933 tar·i .Jıinde 2156 ımmaralı 

luınu ıı o l aı-ak kabul edilmiştir· . 



No. 

1/ 511 

1/ 512 

1/ 513 

1/ 514 

1/ 515 

l j G1G 

1/517 

1/ 518 

1/519 

- 186-
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mu tr \ ' C a \. sat<ınasr i nlüsarları işletme mu val:ka t i da-
nı ·inin 1933 senesi bütçesi hakkında 20- V- 193J tarihinele 219J tılllllaralı 

.kanun olaraık kalıtü edilmi~t iı-. 

İstanbul darülfünununun 1933 senesi bütçesi hak-
landa 225:2. nuıuunıJı kanunla lıalleclikliğiıı

Llen Hükümete iade edilmiştir. 

Dedct demiryolları ve limanları işletme umum mü- ·' 
dürlüğünün 1933 senesi bütçesi hakkında 22 - 1 V - 1933 tarillinde 2155 nwııaralı 

kauuıı olarak kalml edilıniştir . 

Hudut \'C saıhiller srlıhat umum müdürlüğü 1933 se-

nesi bütçesi ha:kk.ı:nda 20-1 V- 1933 tariılıinde 2151 ve 2153 
ımınaralı .kaııuıı olamk kab ul cdıl

miştir. 

Afganistan scfareti binasının Afgan IIükumctiııc 

tc ınl iık cJilıncsi hfLkkında 

Ankaı·a şehri lmar müdürlüğünün 1929 senesi soıı 

2()- X- HlJ3 tarihinLle 2J2tl ııuıllaralı 

ıkaııun olaı·uk ka bul eJilıııiı;;tir. 

hcsabr hak:kmda 30 -lll- 1933 tarilliııdc 2121 ımıııar;ı lı 
. kaııun olamk kalJul eJi lmiştiı·. 

A nkara şelll'i İmar müdürlüğünün 1930 senesi son 
hesabı ılıakkında 1 U- \ ' - 1933 tarilıiııde 2218 ııuınaralı 

ı1~uıı uıı olaraık k alı ul edilıııiıştir. 

Ankara şehri İınar müdürlüğ·ünün 1931 senesi son 
hesaıbr Jıakkmda 

A ·ked ceza kanununa ınüzeyyel 

.A ·keri fabrikalar uınum müdürlüğüne mütedavil 
sermaye ~verilmesine dair olan kanuna müzeyycl 

Di\·anr ınulıas()lıat eneL[ın eninde. 

:W - \ ' - Hl33 tarih inde :2Jtl0 num:ıı·alr 

kanun ularak kabul edilmiştit· . 

28- \'- Hl33 ta ı·ihiııde 2286 numaralı 
kanun olanuk kabul ccliüniştir. 

1/ 5:2 • \f;kel'i mektcplel' talebesi le ihtiyat zabit namzetleri
ne Yeı-ilecck maaş ve tahsisatı fevkaladeye dair olan 
kanuna müzcyyel l:3 -lV - Hı:_:~~ 1 u r1lı i ııde ~ L 40 ıHUıı ıu ·alı 

kanun olaı·ak kabul dilı:n işti ı ·. 

1/ 5:21 

1/ 522 

1/ 523 

1j !i2-1: 

Askel'i muhaıkenıe usulü kanununun 34 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve 89 ncu maddesine ,bir frkra 

\ 

ilfLvesine dair 

A. ked ye mülki tekai.it kanununun 30 ve 42 ıı cı 

10 - lV - 1933 tal'i,hinde ::Wl'/ ııumaralr 
kanun olıırwk kabul edilıni.;ıtir. 

maddelerile muvakkat 5 nci madde ine nıüze:rycl J -1 \ '- J 933 tarihinde Hükl'unet ta
ı·al'mdaıı geri alınmıştrr . 

. -\ısl"cri tayinat ve yc.m ~kan unun un m uaJdel 33 mü 
maddesine bazı fı:kra lar ilave.-i hakk ı nda 

}.ıskerlik müıkellcfiycti kanumunın 39 ııc·u ·ıııachl l'

sinin değiştirilmesi hakkmda 

Harp gemilerinin ta,ıniri i~in yaptınla c·ak Jiıııaıı n~ 

31- V- 1933 tarihinde 2:2-:17 numara
lı kanun olarak kabul cdilmi ştiı·. 

13- IV- J 933 tarihinlle 213 numara
lı kannn olarnk kabul edilmiştir. 



No. 

1/ S26 

1/527 

1/528 

1/ 529 

1/530 

1/531 

1/532 

1/533 

1/534 

1/G35 

1/536 

1/537 

1/ 538 

1/ 539 
1/540 

1/5±1 

1/542 

1/543 
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tersane hakkında 

Jandal'ına kanununa müzeyyel 

Maarif veld~eti 1932 senesi ·bütçesinde 4 984 lira-

. ı 

Mua.melesı 

29- IV-- 1933 tarihinde 2173 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27-- V - 1933 ıtarihinde 2227 numara
lı kanun olarak kahul dilmiştir. 

Irk münakal~ yapılması •ha~kmda 16 - III- 1933 tariılıinde 2111 numara· 
lı ıkanunla tevıhiden kabul edilmiştir . 

ŞU:rayi askeri kanunu ile mezkU:r kanunu mıuaddil 
kanunun tadiline dair 

Tür11üye Cümhuriyeti le Fransa Hiikumeıti arasmda 
Türikiye - Suriye hududu üzerindeki demiryollarm 
i-şletilmesi tarzına dair aktedilen ımı k:nı·IPııııı 

13 - IV - 1933 tarihinde 2136 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

tasclıkı hakkında Hariciye encümeninde. 
3 haziı·an 1930 tarih ve 1663 nuımaralı kanunu ımu-
addil . 10 - VI - 1933 tarihinde 2289 numaı·a

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

Vilayetleriu husus! idaııel•eri kanunu layillasına 2 
madde ilavesi hakkında 

Ziraat vıekaleti 1932 senesi ıbüıtçesindıe 14 000 liı·a

lırk münakale yapı1ması hakkında 

Scyı·isefain idaresinin 1933 senesi ·bÜt(iesİ hakkmda 

1927 senesi son hesaıbı hakkrnda 

Yüiksek mühendis memtobi 1929 senesi son hesabı 

Vilayetlerin lıususi idareleri kanunu 
layiliası muvakk~t encümeninde. 

17-- IV - 1933 tarihinlle ~150 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
2248 ve 2250 nU!IDaralı kanunlarla hal
ledildiğinden Hülcumete iade edil

miştir. 
8 - VI - 1933 tarihinde 2277 ııuımara

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

halcianda 30 - III • 1933 tar.i!hinde 2122 nurnaı·a
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

A kcri tayinat ve yem kanununa müzeyyel 31 ·V · 1933 tarihinde 2247 numaı·alr 
ıkanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1932 senesi muvazenei urouroiye kanununa ınüzeyyel 1. IV· 1933 tarihinde 745 numaralı 
karar olarak ka.'bul edilmişti r. 

Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
6 800 lirairk müna:kale yapılması 'hakkında 15 ·IV -1933 tarihinde 2143 nnmaralı 

kanun ·olarruk kabul edilm~tir. 

Adli sicil hakkında Adliye encümeninde. 
Afyon Karruhisar - Antalya demiryolunun inşası hak-
kında 1 - lV · 1933 tatillinde 2134 numaralı 

ıkanun .olarruk kabul edilmiştir. 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkrııda 28 - X - 1933 tar~hinde 2233 numaralr 
ıkanun olarruk ·kabul edilnüştir. 

Devlet memurları maaşatmlll tevhit ve teadülü hak-
kındaki kanuna müzeyyel 27 - V · 1933 tarihinde 2255 numaralı 

kanun ıolarak kabul edilıniıştir. 

Devlet memurlatı ıııaaşatırun tevhit ve teadülü hak-



No. 

1/ !'1-tG 

1/ 546 

1/ 547 

l j G48 

1/ 549 

1/ 550 

l / 551 
l j55~ 

1/ 553 

l / 554 

1/ 555 

1/ 556 

1/ 557 

Jj 5SS 

1/ 559 

1/ 560 
1/561 

188 __,;; 

kındaki kanuna müzeyyel 

Devlet demiryolları maaşatının tevhit ve teadülü 

:Muamelesi 

27- V- 1933 tarihinde 2255 numar·ah 
kanunla tevhiden ka'bul edilmiştir. 

hakkındaki kanuna müzeyycl 27- V -1933 tarihinde 2255 numaralı 
kanunla tevhiden ka·bul edilmiştir·. 

Devlet memurları maaşatrmn tevlıit ve teaclülü hak
kmdaki kanuna müzeyyel 

Fevzipaşa - Ergani hattının Elazize bağlanması ·Jıak-

27- V- 1933 tarihinde 2255 numıua' r 
;kanunla teYhiden ıkabul ed ilmişt.ir. 

kmda 1- IV- 1933 tar1hinde 2135 nurmaı·alr 

;kanun ·olaraık kabul edilmiıştiı·. 

Hudut ve saJhiller sıhhat umum müdürlüğü 1932 
snesi bütçesinde 500 liralık ınünakale yapılması 

hakkında 

İcra ve iflas kanununun 49 ncu maddesine bir frkra 
ilavesine dair 

Kefalet kanununun bazı maddelerinin değiıjtİı·ilmesi 

hakıkında 

l\'Iadenl ufaklık yara ibasılınası hakkında 

Maıhkcmeler teşkilatı hakkında 

Mevduatı koruma ılıakkında 

::\lüruru zamana uğrayan şiı·ket kupon, csham ve 

15- IV -1933 tar·i·hinde 2147 ııumanılı 
.kanun olaraik kabul edilmiştir. 

27- V- 1933 tarihinde 2228 ınımaralı 
kanun olarruk kabul edilmiıştir· . 

Maliye encüııneninde. 
3 - VI - 1933 tariılıinde 2257 n uma ı·alr 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

Adliye en<~ümeninde. 
30 -V - 1933 tarihinde 2243 nuımarah 

ıkanun ·olan~k kabul edilmiıştir. 

talııvila,t bedellerinin Hazineye ait olması haklunda 12- VI- 1933 tarihinde 2308 numaralı 
ıkanun olaraık ·kabul edilmiştir'. 

Nahiye ınüdül'lerinin tayini haılclunda 5- VI- 1933 tarihinde 2270 numaralı 
lkanun olaralk kabul ed ilmiştir·. 

Nafra vekaleti 1932 senesi büt<;es inc 176 000 1 iralık 
ta:hsisat konulmasına dair 

Ordu, bahriye ve jandaııma zab itaıı \· e memur· iııi 

hakkındaki kanuna müzeyyel askeri izin kann11u 
layihasr 

Or,d'tı zaıbitan heyetine anahsus ıt erfi kanunıınun lO 
ncu maddesine biıı· kelime ilavesi hakkında 

Soy adı hakıkında 

Snhilıat ve içtimal muavenot vekaleti 1932 Renes i 
•biHçesinde 8 500 liralık ınünakale yaprlmaşn h atk
lunda 

17 - IV - 1933 tariibin{le 2150 numaralı 
ıkanunla tevhiden ıka'bnl edilmişti ı · . 

29- IV - 1933 tarihinde 2161 numara
h kanun olarak kahul edilmiştir. 

29 - IV --1933 tarihinde 2162 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümeninde. 

30- III- 1933 tarihinde 2127 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Temyiz ma hıkt'nıesinin Anıkaraya na·ldi hakokında Adiiye encümeninde. 
Tiivk ceza kanununun ba.zr maddelerinin deibştiı·il-



No. 

1/562 

1/563 

1/ 564 

1/ !165 

1/ 566 

1/G67 

1/ 568 

1/'659 

1/ 570 

1/ !'i71 

1/ !"l72 

1/ 573 

1/ 574 

1/ 57!1 
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mt>si lıakikrnda 

:Muvazcnr veı'gisi kanıınnınm hiı· srnr nzatılmasr 
hakkında 

Istanbul 'l'Liı·k anonim su :;;iı-keti imti?azı ilr tesi

satmrn satnı almrmasrıın dair· 

Or·dn za1bitan hryr.tiıw mahsm · tl'rfi kannnunuıı 1-! 

ncü maddesinin değiştirilmes i ılıakkında 

Ordu uıbi t:a n heyet i M mahsns t erfi kan n n u n u ıı 16 

ncı maddesinin Jıeğiştirilm~csi ılıakkında 

Afjkerl f whrikalar uınnm ınüdütlüıhi 1932 ;.ı(• ıı c si 

büt~rsinde 22 800 liralık ·münakalc yapılması hak-
J-:ıııda. . 

Rv lenme harici doğa n ı;orukl.aı- ha kık; nda 

Niaarif veki1Leti 1932 senesi hLttçc~i nde 3 200 1 i ra

Irk ınünakalıe yaprlmasr Jıakkmda 

Mi lll 1\iıüdafaa vekalet i 1932 Sl'ııesi ha ,-a ıhütl:l ·si ıı

de 36 641 hrahk rnünakale yapılması hakkmdıı 

Satdan micktep kitapları bedelleriııd"'ıı 39 798 lir;ı 

97 kuruşu n M:aarif vokaleti 1930 senesi bii fl:ı•,;i ıı ~, 

munzam ta~ısisat ola rak .]~on u l ımasma dair 

~atılan m ektep Ikitapları bedclleı·irııdeıı 37 562 lir·n 

69 ıkurnşnıı l\fa•ar:if vcld1eti 1931 senesi bütı:csiıır 

mnnnam tn1hsisat olıınık koıınlınmn ııa lair 

Seyrisefain idaı•esi n ee 1932 rmali S'encsi zal'fmda ak
t•edilceeik Ü;tikrazlara M:a•liye vekfılrtinin krfflll'i i 

mezuniyetine dair olan karınnun 2 nc·i ınadd~sinin 

cleğü:ıtirilıınesi ihaklunda 

Ziraat vekaleti 1932 senesi biitçe>:inde 14 700 linı 

hk müııa.kal e yapılması hakkında 

Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 112 150 li

t'ahk münakale yapılması lıakhında 

Bazı vilayetlcrin kaldırılması ve bazılannın birleş-

Muamelesi 

8 - VI- 1933 ·tarihinde 227G nurmını

Jr kanun olıır·ak kabul edilmiştir. 

8- V - 1933 tarihinde 21 7-J. ıııımıını

lr kanım olarak kabul rdilıniştir . 

20- V - 1933 taı·ilıind c 2198 n umaı-a

lı kanun olar·ak kabul edilmiştir·. 

29- IV -1933 taı·iliindc 2162 ıınnıara 

lı kanunla te\·hidcn kabul rdilmiştiı · . 

29- IV -1933 tariıhiııde 2162 numara

lL kannııla tc-vhiden kabul cdilıniştiı·. 

30- III- 1933 ·tarihiıHk :n27 mırnııı·;ı . 

Jr kanunla teYhideıı knbnl cd ilmiştiı·. 

26 -X- 1933 tarihinde 2330 n uma ı· a

lı kanunla tFvlıiden kabul ed ilmiştir. 

30- III- 1933 tarihinde 21:2i nurnanı

lı kanunla tevJıiden kabul ed ilmişti-r. 

30- III --1933 tarihinde 2127 nurnal'a 

h kanunla tcv•hid r n kabul cclilmiştiı·. 

1- IV -1933 taı·ihindc 2123 nııınaı·:ı

lr kanun olarak kahııl ed ilmiştiı ·. 

1- IV- Ul33 tarihinde 2123 numara

lı kanun olarnk kabul cd ilıni:;;tir . 

30 -III- 1933 tariıhindc 2124 ıınmaı·a 

lr kanun olarak kabııl edilmiştir. 

30- III- 1933 tarihi nd~: 2127 nurnanı 

h kanımla t.edıiden kalbul edilmiştiı·. 

30- III -1933 taı'ihind e 2127 nnmaı·a

lr ka.nunla. tevhiden karbul · edilrrıüşıt.ir. 

tirilmesi hakkmda 20- V- 1933 tarihinde 2197 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 



N(). 

1/ !376 

1/ 577 
1/57 

1/ !379 

l / 5c0 

1/581 

1/ fi 2 

1 /5ı3 

1/ 584 
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Gayrimenkule tecavüzün kaldmlması hakkında 

.Muamelesi· 

12- VI-1933 tarihinde 2311 numnra
lı kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1931 senesi son ılıesabı hakkında Divam muhasebat encümenme. 
Milli Müdafaa vekaleti 1932 senesi ıbütçesinde 20 000 
liralık münakale yapılması hakkında 

İstanbul Dar ülfünununun 1932 senesi bü tçesinde 

30- III- 1933 tarihinde 2126 numa.r(L
lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 000 liralık münakale yapılması ha1dunda 15- IV - 1933 tarihinde 2144 nuınaı·a
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

}!illi Müdafaa vekaleti 1932 senesi kara bütçesinde 
7 121 liralık münakale yapılması hakkında 17 - IV- 1933 tarihinde 2150 numa.ra

lı kamın olarak kabul edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
15 150 liralık mürrakale yapılması hakkında 17 -IV - 1933 ta!'ihinJe 2150 numara

lı kanunla teVIhiden krubul edilmiştir . 

Jandarma unıum kumandanlığı 1932 senesi bütçe-
sinde 43 008 liralık münakale yapılması hakkında 17 - IV - 1933 tariıhi ıı J.e 2 150 ımuıa ı-a

lı !kanun1a tevhidcn k:ı. huJ edilmiştir . 
.t\ nkara şohri İınar müdürli1ğü 1932 senesi hütçcsiıı
<'le 7 500 liralık mürrakale yapılınasına ve 15 000 
1 ir:ılı k bono çıkarılmasına dair 17- IV - 1933 tariJ ı iııde 2149 aıuma~·a

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tütün inh isarı idaresinin 1932 senesi bütçesinde 
40 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 15- IV - 1933 ta.ı:illıinde 2148 nuımara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1sta1istik umum müdürlüğü merkez teşkilatı hak . 
. landa 20- V- 1933 tarilı.inJe 2203 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü 1932 
seneesi ·bütçesine 65 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 15 · V· 1933 tariıb.inJe ~145 nunın.l'a

lı kanun olarale kabul edilmiştir. 

1 /5~ 7 Devlet :ınemurlatı maaşatının tevhit ve teadüli:ine 
dair olan kanunun Evkaf umunı müdürlüğü memur-
ları hakkında da tatbikina dair 25- V -1933 tarihinde 2221 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 5 Adiiye vekaleti 1932 senesi bütçesinde 46 500 lira-

1/ 5 9 

1/ 590 

1/ 591 

1/592 

hk münakale yapılmasi hakkında 17 - IV - 1933 tar1hinde 2150 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

İstanbul Darülfünununun 1931 senesi son .hesabı 
haıkkında 

BaşYckal et teşkilat ve vazifeleri hakkında 

Türkiye Cümıhuriyetile Yugosla-vya Hükumeti ara
sında aktedilen afyon İtilafnamesinin tasdiki hak-

Divanı muhasebat encümeninde. 
20- V- 1933 tariılıinde 2187 numara
lı kanun olarak kabul eililmiştÜ'. 

kında :H -V -1933 tari.hinde 225-! ııunıiıra· 
lı kamtn olarak kabu l edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne 



No. 

] j fi93 

1/ 59-:1: 

J / 595 

1/ 596 

1/ 507 
1/ 598 

1/ 599 

1/ 600 

1/ 601 

1/ H02 
Jj tiO:: 

J/ 604 

1/ 605 

1/ 606 

- ı~ı -
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dair olan kanunun 13 ncü maddesindeki 6 aylık ka
yitten Darülfünun müderris ve mualliml eriniıı is
tisnası haklanda 

"Mükellefl ere vergi kıırııesi , -erilm esi •hakkrnda 

Kaçakçıhlğın men ve ta,kibine dair olan kanuna mü
zeyyel 

Tapu sicil müdürlüğ·ü ·ve tapu sicil muhafızhğı teş
kilatma dair olan kanuna müzeyyel 

Hazineden t&ksitle gayrimenkul mal satm almış olan
larm truksit ·bedellerinin tecili hakkındaki kanunun 
1 nci madd esinin değ·iştirilm esin c dair 

J\Iüzaycde ve mürrakasa kanunu 
l .kt ı sat vek:det i 1932 senesi bii tçesinin 636 n cr fas h 
umaınm deği~! irilın es iıı o ve lıu fasla 9:) 000 lirnlık 

ta•hsisa t ·kon ulmasıııa Jaiı· 

Altın ve pelrol arama ve işl etme idarelerinin teşki
line dair 

~\f uııt<1zaın posta seferleri hakknıda 

Drıı iz \ '<' hava ti ca r eti umum müdürlüğü ile iç hat
lar, dış ha tlnl' n: fabr ika lar ve havuzlar teşkilatı 

•hakkında 

Muameies1 

13 -V- 1933 tarihinde 2177 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinde 2184 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1- V - 1933 tarihinde Hüln1met tara
fmdan geri alınmıştır. 

ll -VI- 1933 tariıhinde 2299 numara
lı kanun olarak kabul edilm i ştir . 

25- V- 1933 taır1hindıe 2222 Il!Uma .r~

lı kanun olarak k31bul edilmiştir . 

Mali•ye cneümeninde. 

4- V -1933 tarihinele 2161 anunm:a
lı kanun olaraık kabul edilmiştir. 

20 - V - 1933 tarihinde 2189 ve 2199 
numaralı kanun olarak kabul edil
miştir. 

29- V- 1933 ta·ı·i ,hinde 2239 nuııwnı
lr kanun olara•k klllbtıl edilmiştir. 

31- V - 1933 taıri.hi.nde 224-8 lılı ıhlnl'rı
lı kanun olarwk kabul Pdi lmi şt ir . 

S ni'l· l'dı · a~hrl ih ti yal:lann tı·m i ıı sııı·di hakkm<la Dahili~re e ncüıtııenindP. 
Bl'l<'diyt> t rşkil lıtı oları y r ı·lı,l':!rk i ın : : 1ı1: ı l'l.':.'a :· l: ı 

ilıtiy;ıı · lw.n' ti P ı·iıı i ıı kalılıı·ılıııası lıal · krnd:ı 

Daıhiliy e Y eıkal eti 1932 s e rıesi bütçesinde 3 998 li
ralrk münakale yqpılması ha.k,kmda 

DeYl et ın cınmlan maaş atıııııı t e,·•hit Y<' teacliili_i 
hakkındaıki k anuna bağlı 2 numaralı cetHlin Ma

al'if vekal etiıı e ait olan kısmında cle ğ i şikliık yapıl-

10- Vl -1933 tarihin{lc- 2295 nunı;ıı•n

lı kanun olarak kabul cdilmiştiı· . 

4- V- 1933 tarihinde 2167 numara
Ir kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

masma dair 20- V -1933 tarihinde 2201 numa.ra

lı kamın olarak kabul edilmiştir. 
Devlet. nwınurlan maaşatınrtı te1·hit n teatlülü 
hrukkmd ak i ıkanunn lı:.ığ'lr 2 nu.nıal'alı edvt·li:ı J;i

ı · a a t ,·ekaletin e ait ol;ııı kısmında tlrğ·işildi.k .' · apıl

ması hakkında 27- V -1933 tarihinde 2225 mımarn 

Jr kanunla tevhiden kı-bul edilmiştir. 



No. 

l j fi07 

l j 60H 
t;nmı 

l j 6 10 

1 / H 1 1 

1/ 612 

1 / f'i ı :-ı 

1/ öl4 

l j filG 

1/ 616 

1 / 617 

1/ 61 8 

1/ 619 

1/ 620 

1/ 621 

:i:Iul~ı::ıasr 

Haı· ici ~' e Yokaleti 19:32 senesi hütc:es·iııdP -+ :WO 
lil'ail'k münakale yn.pıLmas r ha:kkında 

H ay\·a ıı snğl Fk zabı tıısı ·kamınnıın ıırüzt>y ~ · ı' l 

K aı;a k ~ıhğııı .men ve taı1üb iıı e dail' ola : ı kcııııııınıı 

ha·zr ma.ddel eı·iııin değ işt iri i nırsine ,.e Inı k;ııınıuı 

lı i ı · f ı km il5 vesine da ir 

K ocael i vil ftyetine 'bağlı .ı na.lıiy e niıı .kalclıl'lbıı as ı 

,.c Karasu naımile y eni hiı· ıkaza .kurulmas ı ı lı nk-

:Mua.ıhel esi 

4- V- 1933 tar·i:llinde 2167 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
Gümrük ve i rdıisnr laı· rnc iiın eni nıl e 

5-VI- 1933 tarih inde 2271 nuınnı·a

lr kanun ola rak kabı ıl Pdi lmiştil' . 

kmda 20- V- 1933 t arihinde 2202 numara

h kanun olar ak kabul ed i lmişt i e. 
Maarif ve kületi merkez trşk i lfı t n ' vaz ife iPri h n k-

kında 10 - VI- 1933 tarihinde 2287 numa ı·a 
lr kanun olarak ka·bul edi lmiştir. 

::\Lıat'if Y ekfı.l e ti nce ha ri çte bastrı·rlacak m O:ktdı 

·kitaplarının ihale sureti ve ıbu kitaplnnn lıazı. ınn :-;

mflaı·ınr .karşılama.k üzere i:hdas o luııııenk m r•!\ -

t c;b kitapları sandığı hakkında 3- VI -1933 tarihinde 2259 nuına ı·a 

lr kanun olarak kabul edilıniı;;t i ı-. 
Maliye veka leti le Şümyi .devlet 1932 senes i biit 
l{e1erindc 4 300 liı·a lEk mi.imıka l e yapılması ha·k-

.kmda 4- V- 1933 tarihim1e 2167 ınımara

lı kanunla t.evhidcn kabııl l'dilnıişt ir. 
Or,du i kı·am iy es i kaıın nn nnn j;mdarınn ,Jw ·kıkııııla 

da t atıbi•kine dair 3- VI - 1933 tarihinde 2260 numaı·a

lı kanun olar ak kabul ed ilmiştiı· . 

Or.clu v ilayeti hususi i.dat'esi ta. rafınclnn yaptrrıla -

r·aık ,bü y·ük (köprül er i·çin Hazinenin ıkefaletine daiı· 20 - V -1933 tarihinde 2196 numnrıı

lr kanım olarak kab1ıl edilmiştir. 

~oYy<'t Rusya.da hıılunnn ateşemiliter ve mna vininiıı 

ta hsisa tl arm a zam yapı lması hnkkmdn 

Tütliıı inhisaı· ı idaı·rsinin 1932 senesi büt.çcsi nıl e 

20 000 liralık münakal e ya rıılınıısı ha-kkında 

Vaiz ve dersiam maa.5larr hakkınila 

VIiayetler idaresi kanwliUnrılın 58 nei maddes ine !edi
kan 2 v i1 ayette idare heyet i teşkilin e Ye 1452 mı
maralı ıkanuna bağlı 2 numaralı cetvPlin değiştiril
mesin e dair 

8-V- 1933 tarilıind e 2172 numara
lı kamm olarak kabul edilınişt i ı· . 

13 --V - 1933 ta.rihi'llde 2179 ınunm·a 

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 -V- 1933 tarihinde 2171 numara.
lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

27- V- 1933 tarihinde 2225 numara-
lı kanunla tevıhiden kabul edilmiştir . 

\' eza muhakeın cleri usulü kanununa miizeyyel Adiiye en cümeninde. 

Düyunu umumiye 1932 senesi bütçes inden 3 113 281 
liranın tenzilile bazı devairin ayn i sene :b üt ı;e lN·iıı (• 

munzam ve fc-dmlade t alısisat olaı·ak konn1m:ıf{ına 



~o. 

1/ 622 

ı /62:~ 

1/ 62-J. 

1 /G~:i 

1/ 626 

1/ 627 

1/ 628 

1/ 629 

1/ 630 

1/ 631 

1/ 63:1 

1 j(i:l..J. 

1j 63/ 
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dair 

Posta , tt>lıı:raf n· telefon umuımi idaresinin teşkilatı 

Muamelesi 

..J.- V - J 933 tarihiuıde 2167 .ımmara
lı kanunla tcYhiclcıı kabul edilmiştie. 

hakkında 23- V- 1933 tarihinur 2208 num::ıı·a

Sliml'ı·bank kaııuıııı lnyiha.sı 

'J'i ca r et mukavelesi vrya nıodüs Yin•ııdi aktd.nıi~T~' Il 

Dcdetl c ı· ül•kesindeıı Türkiyeyc ~· apılaf•ak itlıalfıta 

mr nınuiyetl e r vc~ra tahdit ve .vı.ı~ıut t::ıkyitkr tat
bikma dair olan kanuna müzeyyel 

Ceza istiııafı lıak.kıııdıı ceza ınuılıa ·k erıı ele ri usulü ka
nununa müzcyyel 
Cc7.a nnıhake.mcleri usulü .kanununun ba7.ı rnadcle
lc·rinin değiştirilmesi hakkında 
Rariciyc vckfıleti tcşkilıitı hakkmda 

Sulh hakiınierinin tatbik edecekleri tahkikat ıısulii 

ha.klmıdn ceza rnnlıakcm cl e ri usnlü kanıınuıı;ı ınü

zcyyel 
Tc:;;vikı sanayi kanununa nıüzeyyel 

~Iilli Müclafaa vükıil e ti 1932 srnesi hava büt~esindr· 
1R1:12 liralık münakııl c yapılımısı lıaJ,kında 

1933 senesi nıtıYaze ıw i uıınınıiyc kaııuıııı Jfı~· ilıasmııı 

4 ncü maddesin e bir fıkra iHisesi lıakkıııdrı 

Dalıiliyı• vpkuleti 1902 senesi hi.ih;esiııdl' ~:-ı 762 
J ir·alık münaka.l e yapılnırı.sı ·hakknıdıı 

f'ıılır·i koıısoloslanıı aidııtı hakkında 

Posta , 1l'lgraf w 1l'ldon unıunı müdürlüğü 1932 
senesi bütc:esimle 9 000 liralık mi.inakal e yapılması 

Jı l\arıuıı olarak kabul edilrniştiı·. 

:1- VI- 1933 tı.ıri ıhirıclt> ~262 nurıııırıı

lı kanun olara],;: kabul edilrniı:;tir. 

10 - \il -1933 t:ıri ·hiııdl(' 229-l ııumanı
lı kamın olarak kabııl r•dilnıiştiı· . 

Adli~re eıwünıcııiııü('. 

A•dliye encümeııind('. 
25- V- 1933 t:ıriıhinclc 2223 ııuJııara· 

lı kanun ol:ıı·ak kabul edi lmiştir . 

Adiiye cııcümenindl'. 
3-v!-1933 üıı·i ,Jıinde 2261 ııuııı:ır:ı 

lı kannn olarak ka-bul edilmiştir. 

J- Y - Ht3:3 tari :lıiııd<' 21(17 mınıaı·;ı

lı kammlıt teYılıiden kahul ('tlilıııişıtiı·. 

J93:3 senesi nııınıızeııei ıunııi~·,. kaıın

ıın ile hııll€dildiğir.dP~ ı ijııfi';P<l.ilmişti~·. 

4-- V- J 933 tari-hinele 2167 ıııınıam

lı kanun~a tevhideıı kabul {·<lilnıiştir. 

Bütı:ı· c•ncüıııl'ııiııclt'. 

hakkında J- V - 1933 tarilıimlı · 2167 numara
II kanuni a te\"lıiclen ka bul cd i ı ~ı ı iştir. 

Bazı clairell'ı·iıı 1932 sPnt>sı bii1t:eleriııdr 167 g::ıı 

lirnlık müıı;ıkall' ~-n pılm ası lıa ·kkmfla 

C:iiınrük ,-e iııhisarlar w .kükti 1932 scıwsi biit~e 

si ıı clr 22 900 1 ira lık ıııü n:ı ka k :nı prlnıası lı :ı kkınchı 

"\ııkarıı sı'hri lnıın müdürlüğü 1932 scıwsi bi.itı;:esine 

J- ,-- 19:3:1 1nı·ihiııck ~J61 ııııııı anı

lı kanmıl a fe,-lıiden kabul edi lmişi i ı·. 

4- Y - J933 t a rilıinclr 2161 numara
lı kanunla tevhiderı kabul edilmiştir. 

10 000 lirairk talısisa1 konulmasına dair 20- V- J933 · tarihiııdc 2191 ınırnara

lı kanun olnra·k kabul edilmiştir. 

Ba z ı dairclrriıı .Hl~~2 s ı: n csı bütı;cleı·indı' 61 000 



No. 

1/ 639 

ı / 6-1:0 

1/ 641 

1/ 642 

1/644 

1/645 

1/ 646 

.l/647 

1/648 

1/ 6-+!.J 

ı/650 

- 194 -
Hulasası 

liralık münakcle yapılması hakkında 

Srhhat n içtimai muavenet vekaleti 1932 senesi büt
çesine 68 459 lira 25 kuruşluk tahsisat konulnıasııw 

dair 

Tabaibet ve şuaıbatr sanatlarının tarzı ıcrasına clair 

olan kanuna müzeyyel 

Sıns- Er,zıırum. hattı ilc l\'[alat~·adan baı:;liı_, · aı· ,ık 

Di·vriki civarında bu hatla birlrşetl'l\ ilti.-ak lı<ı1-

tmrn ~-rptılılmasr hakkında 

Samsun saıhil demiryolunun Hükümetce sa1m a lııı 

m.a.srna ve bunun için Maliye ved<ftlcti 1932 ~cnrsin
de (130 000 ) liralık münakalıe yapılımasm a rlaiı-

Kaç:;ıkc:ılığııı m<>n ve takibi hakkıııclaki kanunu 

m üzeyyel 

Askeri tayinat ve yean kanununun 1 n cı mallde
sine müzeyyel 

'fürk ceza kanununun bazı ımaddcleriııiıı clr'ti:;;1 i-

Muamelesi 

4 - V- 1933 tarihinde 2167 ınımu r·a
lr kanunla teYhiclen k abul edi lnıiştir. 

4- V- 1933 tarihinde 2167 nurnına

lı k anunla tel'hid en kabul edilmi ştie. 

20- V- 1933 tarihinde 21 ' 2 ınınuna
lı kanun ol::ıı·nk knbul edilmi ştir. 

20- V - 193:3 tarihiııclc 2ı00 ınıııı u - r:ı

lı kanun olarak kabul PLiilmi şt ir. 

23- Y - 1933 tari ılıilllle 2215 ııumnra

lr kanun olıınık ],abul edilmi ştir. 

8 - Yı - 193:3 ta ı·ilı i ıı~le 22/S ınıııuıı·a 

lr kıı nuıı olarak kı:ı bul edilmiştir. 

26- X- 1933 tı:ıı-ilıinde 2326 nnmaı·a

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

rilmesi hakkında 8- VI -1933 tıırihindP 2275 ıının;ı . ı·ıı

lı kanun olarak kabul -edilmi ştir. 

Arrk:ıeada y:ıpıl :ıcak polis mektehi hakkınd a 20- V -1933 tarihind e 2185 numara 
Ir kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 n c ı 

maddesine bir fıkra ilavesi ha k km da 

Hayıvanlar Yerg-isi kanununun 19 uncu ııı mld c ..;i

ııin ikinci fıkı·:ısmın ·değ iştir·ilm esi haklunclo 

Puli~ t eşkilfttı ·kanmıumın 39 ncu maddesinek de
ğişiklik yapılması haklunda 
'I'ürıkiyc Cümilıuı·iyetile F elemenk Kıralılrğr arasın

da aktedilen uzlaşma, adll t esviye w lı:ıkrın nıııo 

hcclcnamesinin tasdikr lıakkındo 

11 - YT -1983 t:ıı-ihinde 230-1: Jmmara
lr kıı ıı nn olarak kabul edilmi ştir . 

Dii.tce e ncünı en in de. 

Dahiliye encümeninde. 

27 - Y - 1933 tnrilıi ıHl L' :22:3~ ııuınanı

lı kanun olarak kabul edilmi ştir. 

ı ' 651 Türkiye CüımOmriyet.ile l\Iacariston Kn·ollığ-ı ;ı ı ·:ı 

sında aimedilen iadei mücriınin re adli ınuznlı<' ı -v t 

mukavel en.amı:-.sinin tm~di 1kı hal<ikında Hariciyc cıı e üııwni nd C' 

t/ 652 'füı,kiyc Cümlburiycrtile SoYyct Sosyalist C'üınhı.ıı-i

yctleri !ttihach arasmda hudntta \ıkan ihtiliıflaı-ııı 

tetkik ve lıalli usulü hakkında aktL'dilmiı:; olan nıu

kav·el enam eııin aı.tı ay uzattlnmısıııa da ir olan pr·o

tokolün taseliiki hakkında H ariciye cnci:imcni nde 



:N' o. 

1/ 653 

1/ 604 
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-------------------------------------------
Kati ticaret muahed~lıeri akti için müliaık~reye ıbaş
lnnnuş veya başlanacak Devletlerle muvakkat ticarı 
İtilaflar akti hakkindaki 1679 numaralı kanunu 
mnaddil kanunu müzeyyel 

tnhisarlar idaresince muht elif yerlerde yapt ırıla 
cak ambar ve d<.'po binalarr ıhakkmda 

Muamelesi 

3- V -1933 tarihinde ~2:18 numara 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

20- V - 1933 tarihinde 21 8 nnımır::ı
Jı kanun olarak kabul edilmi. tir. 

l / 655 1~ıııniyet işleri mnum miidürlüğü 1932 senesi büt
r;rsinde 10 000 Jimlık münakale yapılması hakkında 20- V - 1933 tarihiml e ~192 nunuını

h kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 /65 fı C:iimritk Ye iıılıisarlar yeka Je,ti J 932 senesi büt«e

sinde 20 000 lirabk .mıüııakal e yapılmıı . r haldrmcla 20 -V- 1933 tarihinde 2192 ııunıcır;ı

Jr kanUınla tevh~den kabul edilmiştir. 

11656 i stanbul darülfünununun 1932 senesi ibütçcsind~ 
8 368 liralık münakal e yap1l ması hakkında 13- V- 1933 tarihinde 2178 numara

Ir kanun olarak kabul edilmiştir, 

l / 65 

1/ 6!)9 

1/ 660 

1/ 661 

1 /66~ 

1/663 

1/ 664 

11660 

1/ 666 

1/ 667 

1/ 668 

Postn, tr.lgraf ve tel efon ıı,ınum ·müdürlüğü 1932 se
nesi bütçesindr 5 000 liı-alık münaıkal<.' ~rapılına~n 

hakkında 

Ziraat. vekilet i 1932 senesi ıbütçesinde 4 650 lira
lık mi.inakal e yııprl ımı sr hakkında 

Belediyel r bankası ha~{jkmda 

Filyo~. Er0ğli hattı ile Ereğli limanınrn yapılması 

20- V- 1933 tarihind e 2J 92 ıııuııara

lı kanunla tevhiclen ıkabul edilmiştir. 

20 - V- 1933 tarihinde 2192 mımara

lı .kanunla tevhiden k abul edilmiştir. 

ll -V- 1933 tarihinde 2301 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakbndıı 23- V- 1933 tarihinde 2214 numara 
lı kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

Hnknk muilıak.em e nsu1leri hakkında 
JTi:i!kfı ın e t t::ırafmdan imar Yera r esmi binalar yap
mak ic::in yıktırılan binalar haJkluncla · 
1 l nıum1 lıa.rpt-e kara sularımrzchı 'batan gemileri ~ı

kararı şirket t.a.rafmdan veril('Jl pa.ranm Milli Mü
dcıfa::ı vek~JP.ti deniz bütc: esiıı e ıkonulmasma dair 

\~ol işn re tl erinin bil'l eşt irilmesi ha:kıkında,k i ınuk a,·e-

Adli:ve enci.i.nı enindr. 

Dahiliye enciimenindr. 

20 - V- 1933 tarihinele 2195 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

leııaınrııiıı tnsclikrııa dair Hariciye enetimeninde 
~e)Tİs0fain idaresinin bütçelerine ait lüzmetl rr i<:iıı 

:vaprlnuş olan t rdi~·atm tasfiye w ınahsıııbn hak-
kinda 27- V --1933 tarihinde 2231 nnımmı 

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ci:imhıuri:vet merkez bankası kanununun 14 nci:i 
ve 40 ncr maddelerinin değiştirilmesi lıakkrnda 12 - VI-- 1933 taı·ihindı • 23 I 5 numara

Jr kanun olarak kabul 0dilmiştir. 

Gi.imriik tarifesi kanununa bağlı tarifenin 465 Y<' 

466 ncı numanılarmrn değiştirilmesi haıldmıda 31. V- 1933 tarihinlle 2255. numa ra
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 



~u. 

ı ;669 

ı ;670 
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~anat ınckteph: riıı i n Maa rif n :.kaleti lll' <k ni lı cık

kında 

Ta.hlisi.Y<.· ıımıını ıniidüı·lüğ·ii 1933 senesi büt çesi 
:Haarif enciiınenindc 

hakkında 2-t- \"- 1933 tarihinde 2220 nunuıı .. ı 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 67 1 .\shı·i fabrikalar ıııııuın müdürlüğü Hl~~2 senesi 
bütı;esincl c 1 500 liralık ıııüııakak yapıl.mm;ı hak
lunda 20- Y- 1933 tariılıindr :2l!J2 nmııam

lı kanunla trYbiden kabul eJilmişti ı·. 

- ı / 672 

ı / 673 

l j 67J 

1/ 675 

1/ 676 

1/ 671 

1/ 67t-l 

1/ 61!) 

1/ 6H!J 

1;'6('-1 1 

1; 6H2 

1/ 6ö3 

1/ 6t<+ 

Bazı dı.ıiı·clcriıı 1932 senesi ıbüt<;d erinck 10 000 li
ralık mii.nakale yapılması halilimda 

};vkaf umu.ın müdül'liiğü 1932 senes i bütc~esi!1Lh

ı 6 .ıoo liralık münakalc yapılınası hııkkıııda 

gykaf tıınum rııüdürlüğiiıwe Bursadaki ası·i kaplı

ra lar şil'ketiııdeıı satın alınacak 16 000 liralık his
se senrd i Jı8Jkkında 

fskan kanununun 3 ncü maddesine biı· fı:kı-a iliin·-

20- Y -1933 tal'i-hindl· 2HJ1 nıııııaı·a

lı kanunla tcvıhiden kabul C'{lilmiştir. 

22-- \ - J 933 tarih inde 2207 n nma ı· a
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

23- Y- 1933 tal'ihindl' 2212 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir· . 

si hakkında 3- \"I- ·1933 tarihiııd !:' 2263 mınıara

lı kfınun olarak kabul edi lmiştir . 
. J;ındarıııa ıınııım kumaııdanlığı 1932 senesi bütc: r
sinclc ~O !'iOOlinılık miinakal e yapılma sı lıakkıııcla 

~tali,Yl' vekilieti ı932 senesi biitt:esiııck:; ;)00 liralık 

ınüımka le ~· ;q-ıı hna sı hakkında 

~f i ili ,\lüdafaa n ;-kiil eti HJ32 senesi dl'ııiz n · •lıı_mı 

lıütl: r l e rincl e 30 000 liralı'k nıünak rle yapılması hak
kuıda 

:\lilli ~liidafaa wkaleti kara ve askeri fabri ·lüılaı· 

ıııııııııı müdürlüğü 1932 Sl'nesi bii.t ı,:l' l e rindl' 17 -l-17 
liralık münakale yapılmas ı hakkıııda 

Sıhhat ,·e ic,:tinıai mıHı,·cnet vckal eti t cşkiHit ve me
nıw·lan hakkrnda 
1'em~· i7. nıahln' nı esi t e~kiliıtıııa ı· ; ıpo rtiir ili\Yrsi hak
kında 

'rürk t'L' Za kaıınınımın 2:37 nci maddesinin c1 eğ· iı:;ti 

rilm csi hakkında 

ı\tuhtelif ·kanunlarla c;ıkarılnııı:; olan bon ol arın nı

dr!Prinin treilin e dair 

(iiinıriik n ' iıılıisnrln ı · n' kaleti HJ32 ~wıı esi hüll:c·siıı -

20 - \ r - UJ33 tarihinde 2192 ıııııııara 

lı kanunla kvhidrn kahu l Pdilmiştir. 

:W - Y - 1933 tarihinde 2192 numara
lı kanımla tl•,·hiden lmbıı1 (•di lıııi şt il' . 

20 - V - 1933 tari hi nde 2192 ıııı mara 
lı kanunla t c dıid cn ka bu ı ed ilm iı:;til'. 

20 - V- 1933 tarihinde 2192 numara
Ir kanımla tevhidr n k<lhul edilmi ştir. 

Bütçe enciimenindc 

12- Vl-1933 tarihindr 2314 ıııını anı 

Jı kanıın olarak kabııll'rli l ıııi~tir . 

Adiiye rnciimeninde 

22- V- 1933 tarihinde 2206 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir . 
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de 1 000 liralık mürrakale yapılınıısı hakkında 

Muamelesi 

20- V -1933 tarihinde 2192 numara
lı kanunla tevhiden kabnl edilmi ştir. 

1/685 Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçesine 34 900 
liralık ta!hsisat k<mulmasnıa dai·r 28- V- 1933 tarihinde 2235 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 686 SamiSun sahil demiryolları 1933 senesi bütçesi hak-

·kında 

1/687 Küçük :Menderes nehri ile trubilerinin ıslaıhma dair 

23 -V- 1933 tarihinde 2215 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
30 -V- 1933 tarihinde 2246 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/688 

1/ 689 

1/ 690 

1/691 

1/692 

1/693 

1/694 

1/695 

1/ 696 

1/697 

1/698 

Virlayet hususi: idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaürt maaşları hakkındaki kanuna 
m\Weyyel 3 -VI- 1933 tarihinde 2264 numara

lı kanun olarak kabul e.dilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevıhit ve teadülii hak
lundaıki ıkanuna ıbağlı 2 'numaralı cetvelin Maliye 
vekalıetin~ ·ait olan krstnıınm değiştirilmesi ve ıbir 

kısım vazHelerin yapılıması şekli haıkkmda 3 -VI - 1933 tarihinde 2265 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cümihur dairesi teşkilatı hakkında 16- V- 1933 tarihinde 2180 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ankara şehri ot{)matik telefon kanununun 7 nci 
maddesine ibir fıkra ilavesine dair 11-- VI -1933 tarihinde 2304 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Aıskeri fabrikalar umum müdürlüğüne ınütedav il 

sermaye verilımesine dair olan kanuna müzeyyel 28 -V- 1933 tarihinde 2236 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmi şti r. 

Dev1et meınuırları maaşatının tevlıi t v-e teadül ii 
hakikındaki kanuna bağlı 2 ımınaralı cetvelin Aıdli
ye vekaletine ait olan kanunda değişiklik yapılma-
sma dair 27- V -1933 tarihinde 2225 numara

lı kanunla tevhidcn kabul edilmiştir, 

Devlet mem11rları maaşatının tevhit ve teadülü hak
kmdaki ıkanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Srhhat 
ve içtimai ınuavenet vekaJetine ait olan kısımda 
değişiklik yapilmasma dair 27- V -1933 tarihinde 2225 numara

lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kaydo
lıınan paralardan .bazılarııun tasfiye ve teııkinine 
dJir 3 -VI - 1933 tarihinde 2266 numara

lı kanun ola:rak kabıli edilmişti:r. 

İstanıbul belediyesine ıbağlr sular idaresi teşkili hak 
landa 27 -V- 1933 tarihinde 2226 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştiT. 

Posta, :telgrai ve telefon umum müdürlüğü 1933 se-
nesi ıbiiiJçesi hakkında 23 - V- 1933 tarihinde 2213 numara

lı k·anun ola·rak kabul edi1miştiır. 

Tiirkiyooe Tilı'k vatand~arına tahsis edilen sanat 



No. 

J / 699 

l / 700 

1/ 701 

1/ 702 

1/ 703 

l / 704 

1/ 705 

1/ 706 

1/ 707 

1/ 708 

1/ 709 

1/ 710 

1/ 711 

1/ 712 

=--m--= 
Hulasası 

----------- - - - ------- --
ve hizmetler hakkındaki kanunun bazı hükümleri
nin değiştirilmesine dair 

U~"nştunıcu maddeler inhisarı hakkında 

Dahiliye vckaleti mc1'kez teşkiH!t Ye vazifeleri hark
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve dalıili matıbuat işl erinin mezkilr vekaletc bağ-

Muamelesi 

31- V -1933 tarihinde 2249 numara
lı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
31- V- 1933 tarihinde 2253 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

lanınasma dair 22 - V - 1933 tarihinde 2205 nurnara
lı kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

Ecnebi otomobil arabalarının taıbi ülacaJdarı mal! 
mükellefiyet ~akıkında Cenevrede imzalanan mn-
kaveleııin tasdikma dair Hariciye cncüıneni nde 

551 numaralı kanuna bağlı emraz cetvelinin değiş-

tirilmesine ve askeri ve mülki tekaüt kanununa tez-
yiline dair Sıhhat ve içtimai muavenet cnciiıne

ninde 
Tür·kiye Cümhuriyeti Hül--fıınetile Osmanlı düyunu 
umumiyesi harnilleri arasmda imza edilen itilftfna. 
mc ve ilişikierinin tasdiJnna dair 28---V---1933 tarihinae 2234 numara

Ir kanun ola·rak kabul edilmiştir. 
İktısat vek3Jeti 1932 senesi büt<;esindc 1 300 liı·alık 
mürrakale yapılması hakkında 27- V- 1933 tarihinde 2230 numara

li .kanun ola·rak kabul edilmiştir. 
İstanıbul Darülfünnnuııun ilrgasr ile yerine yeni 
esaslar dahilinde bir İstanbul Üniversitesi t eşkiline 
dair 31- V- 1933 tarihinde 2252 numilnı

lı tefsir olarak kabul edilmiştir, 
Milli Müdafaa vekaleti 1932 senesi ıhava ,bütçesinde 
3 900 liralık münakale yapılınası ha:kkmda 

Milli l\fiidafaa vekaleti 1932 senesi kara ılıütçesinde 

27 -V- 1933 tarihinde 2230 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

4 000 liralJik münakale yapılması hakıkında 27- V- 1933 tarihinde 2230 numara
lı kanunla tev:hiden kabul edilm1ştir. 

Tür>kiye Ciimhnriyeti rejimini koruma kanunu la
yihası 

Tütün inhisarr idaresinin 1932 senesi bütçesinde 
800 liralık münakale yapılması ha.Jclnnda 

Ziraat bankasmca yapılacak silo ve ambarlar hak- ...... 

Adiiye encümeninde 

27 --V- 1933 tarihinde 2229 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

ikında ll- VI -1933 tarihinde 2303 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

Havayolları Devlet işletme idaresine 1933 senesi 
bütçesi hakkında 

Dahiliye vekaleti 1932 senesi bütçesinde 3 000 li- l:· 

30 -V- 1933 tarihinde 2245 numara
lı k·anun olarak kabul edilmiştir. 

ralık münakale yapılması hakkında 27- V- 1933 tarihinde 2230 numara
lı kanunla tev:hiden kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 713 

1/ 71-1: 

1/ 7 J :j 

1/ 716 

1/ 717 

1/ 718 

1/ 71!:) 

1/ 720 

1/721 

1/ 722 

l / 723 

1/ 724 

1/ 725 

1/ 7:26 

1/ 727 

1/ 728 

1/729 
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--- ---- -- -----------·----
htaııbul Darülfünunnnun 1933 sener;i haziran Ye 

tcınınıız a~·lan mnYakkut bütı,;esi huldnııda 

(ı üııı riik tari fe karıunu ve meııbntu ithalat umumi 
tarifesinin deği~tirilım'~İ hakkında 

.\ııkanı Yük. t:k ;,i ı-aat enstitüsü kanunu W;vilıası 

Hari~:iye ve.kfıleti 1932 senesi ·bütı,;esiııde 2 000 lira -

Muamelesi 

31 -V- 1933 tarihinele 2252 numara
lı kanunla tev.hiden kabul edilmiştir. 

31 -V- 1933 tarihinde 2255 numara
lı kanunla tevhiden kubul edilmiştir. 

10- VI- 1933 tarihinele 2291 numara
Ir kanun olarak .kabul edilmiştir. 

lik nıünal\ak ynpılnıası hııkkmda 27- V -1933 tarihinde 2230 numara
lı kanunla te \rhiden kahul edilmiştir. 

}laarif Yokiıleti 1932 senesi büt~esiııde ..J: SOO lira

lık ıni.i.ııaknle ~-apılnuısr ·halü::rnda 

Ankarada ~- apılacak jandarma mektehi için g'f'll'eek 

27- V- 1933 tarihinde 2230 n umaı·a

lr kanunla t evhiden kabnl edilmiştir. 

senelere sari taaJıhüdnt icrasr hakkıııda 3- Yl- 1933 tarihinde 2267 numara
Ir kanun obrak kabul edilmiştir. 

Buz ı Yilayet lrnl e sl'n·a ı · ı.ı::;i n' t nnwll iınll'ri te::;kilfıtr 

hakkında Bütçe eııcümeııinde 

Beleuiy<> \·cr·gi Ye eesiınleı-i kannııumı.n 30. 3R ıwi 
ını.ıddcleri ınucibiıwc alrnmakta olan chıhuli~·l· res-
ıninin kaldrrrlmnsı hakkında 3 --VI- 1933 tarihinde Hüklı.ııı et c ıa

ae edilmiştir. 

nevlde ait ıbir kısım ibincı lar satı!) bcdelilr resnı1 
da iı·eler yapılması hakkında 

};\·kuf unnım ıııi.iui.irlüği.i 1926 senesi bütçe bıııu

nnııun 16 ncı maddesinin değişti rilm e,<;inc dair 
11 nisan 133-J. t:ıı·ihli g-ümrük kanununa ıııii;,r~· yel 

Tahsilat vr verg-i komisyonlarında bulunacak ını:· -

11- VI- 1933 tarihinde 2300 mıımıra
lr ı,unun olurak ıkabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindc 
31- V -1933 tarihind e 2256 mınıarn

lı kanun olaı-ak kabnl edilmiştir. 

ı-imm·uzzaf azayn lınznr ücreti verilmesi Jıakkıııda 12- X -1933 tarihinel e nıznanıeye 

Drniz ve havn işlrri ile sn.vTisefain teşkilatı hnk -
kıııdaki kanunların icap etti ı·.tliği ınasnıflar:ı dair 31- V -1933 tarihind e 2251 uuınarn 

lı k·anun olarak kabul edilmiştir. 

Seyı-iscfain idaresinin 193:-3 :-;enesi haziı-an uyıııa ait 

bü tç;c kan u ını layihası 

Jandaı-ma uıınını kuınaııdaıılığ·ı 1932 senesi bi.i.1~,: r

sinde .J. 500 liı-nlık münakale ~-apılması ·hakknıda 

İnhisarlar teşkilütım deği-ştiılllwl' ye ecııebi müte

lıassrs talısisatııır artırmıık salühi .\·eti hakkında 

Aııkanı su tesisatı için )Ialiye ye Darhili~·e vckfı-

1-etlerine nı-il en taahhüt . ııı e:wııiyetinin uzatılmasr 

ve ınirktarmm 2 300 000 l iraya \~lm ı·dmasr lınk -

31- Y- 1933 tarihinele 2250 numara
lı l\'anun olarak kabul edilmiştir . 

30 -V- 1933 tarihinde 2244 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5- VI- 1933 tarihinde 2274 numara
lı kanun olarak krubul ooilıniştir. 



No. 

1/ 730 

1/ 731 

1/732 

1/ 733 

1/ 734 

1/ 735 

1/ 736 

1/ 737 
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kı nda 

Milli Müdafaa vckfı.leti 1932 senesi ıka ı·a ve hava 
biiıtçelcrile Harita uınuın müdürlüğü bü-tçesinde 

Muamelesi 

3- VI -1933 tar1hinde 2269 numara
Ir kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

8 108 liralık münakalc yap~lması lıaık:kıııda 30- V -1933 tarihinde 2244 numara

lı kanunla tevlıidcıı lmhul edilmiştir. 
Aydın vHayctiuiu yapacağı 10 000 lira lı k istikraza 
Hazinenin l{cf.aletinc dair 8- VI- 1933 tarihinde 2286 numcıı·cı

lı kamm olamk kabul edilmiştir . 

l\'lenafii umumiycye mi.i:tealliık imtiyazat hakkındaki 
kanuna •bazı maddeler tezyiline ve bu ·kanunun bazı 
maddelerinin ilgasma dair olan kaııumuı 2 nci mad-
desinin değiştirilmesi hakıkında 10- VI -1933 tarihinde 2288 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
İ21ıniı· rrhüm şirketinin imtiyazı i1e tesisatnnn satın 
alınması hakkında 

İzm'ir liman YC körfez işlerinin Hükumetçe idaresi 

12 -VI- 1933 tarihinde 2309 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

haldcrnda İktrsaıt enciiıncninde. 
Uua.lliın maat~lan için v ilayetloro ikraz yapılması 
ha!kkında 12. VI- 1933 tarihinde 2312 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Ankar-a, Konya ye l\Ierzifonda askeri ihtiyaı;lar için 
satııı alınacak binalar haklanda 8- VI- 1933 tarHünde 2283 numara

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Çubuk barajL ve Bursa ovası islfthat ve inşaat i~leri 
için bono çıkarılması haklanda 1::l- VI- 1033 tcırihind c 2317 nnnuıra

lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 73 Öılün~ para verme işleri, lıalk bankası ve sandıklan 
kanunu lay~lıası 8- VI- 1933 tarihinde 2279, 2280, 22-18 

numaralı kanun olarak kabul edil
miştir. 

1/ 739 

1/ 740 

1/ 741 

1/ 742 

1/ 7-±3 

l j 7H 

D em ir yollan işletınesine ait itilafnaınenin imzasına 

salahiyet verilmesi hllikkında 8- VI -1933 tarihinde 2285 numara
lı kaııtm olarak kabul edilmiştiı· . 

Hizmetleri görülen bazı zevata verilecek gayrim ıı

kuller ·hakkında 

Uyuşturucu nıaıld lcrin nmrakabesi hllikkında 

Talılisiye umum müdürlüğü memurlarınııı tekaüt

lii.klcri ıJıa,kkında 

Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için 
gelecek seuelere sar! taahhiidat yapılması lıakikmda 

1\Ialul zabitl erl e neferlerc verilecek para mükafatı 

hakkında 

Maliye cnci.imcninde. 
12- VI- 1933 tarihinde 2313 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Biitçe encüıneninde 

8- VI- 1933 tarihinde 2282 numara
Ir kanun olarak kabttl edilmiştir. 

26- X- 1933 tarihinde 2323 numara
lı kanun olarak kabttl edilmiştir. 



No. 

1/ 745 

1/ 7-:1-6 
1/ 747 

1/ 748 

1/ 749 

1/750 

11751 
1/752 

l/753 

1/754 

1/ 755 

l/756 

1/757 

J / 758 

lj759 

1/760 

lj761 

- 201 -
Hulasasr 

Osman lT bankası imtiyaz müddetinin uzatılınası hak
kında 

B:ızr müessesel er ida ı'esi haklnncla 
Hayvan hırsızlığının önüne geçilmrsi hakkındaki 

kanunun bazı mnddelerinin d eğiştirilm esine dair 
Umıııın:i .ın ruhkem eler ve karar hakimıl eri n> ımıst a n · 

tıklarla umumi ve lmsusi ikaza salfıhiyetini 11 a iz 
malkwınılar ara sındaki iıhtililfm q1a Ili hakkmdaki ka-

Muamelesi 

10- VI - 1933 tarihinde 2292 numara
Ir kanU!Il olarak kabul edilmi"?tir, 
Dahiliye encümeninde. 

Da h ili ye encilın eninde. 

mmu değiştiren kanun layihas r Adliye encümeninde 
Devlet memurları aylr.klarınrn tevhit ve t eadülü 
hnkkrndaki kanun a müzeyycl 12 - VI - 1933 tarihinde 2310 numara-

Gazi Mustafa K emal Haızeetlerinin kanunu onede
ninin 452 nci maddesi dairesindeki tas a null:ırı 

mn ımah:fuz hisseler hakkın chki hükümd en mlis-

h kannın olarak kabul edilmiştir. 

tesna olduğun a dair 12- VI -1933 tarihinde 2307 numara-
lı kanun olarak kabul eclilmiştir. 

Ali karar heyeti hakkında Dahiliye eneüm enindc. 
Balina ıbalığı a vcılığmın .t anzim i hakkındaki m ıı -

kavelenin tasdikina dair H ariciye encümeninde 
Darende ka7ıı smm Mıal aıtya viUıyetiııe bağl·anması 

ha.kkında Daıbiliye cncümeninde 
Devlet veya imtiyazh şirketler hwtlarmda çalışn-

cak zaıbitler-e ta-amiye ve küçük zabitle ı'l e ı ı efe ı·l e-
re iaşe z8JIIlımr verilımesi hakkınd a Milli Müdııfaa .enuümeniııde 
E,nkaf nımum m üdütl üğü 1931 senesi so n hes :ı hı 
ha,kkmda Divam mu.hasebat encümenincle. 

Türkiye Cümhuri yetil e !sv içl'e Hükfuneti arasında 
aMedilen u~aşma, adll te. viyc ve ·hakem maahe
elesinin tasdiki haıkh.-ınd a 

Türkiye Ci.lımlıuı-i~'etile Noı-veç Hükümeti arasmda 
aktedilen uzlaşma, adli tesviye ve hakem mluılı e

denamesinin ta sdikı hnkkrnda 
Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 50 000 li
rald{ miinakale y:ı.prlması hakkında 

f: i.imrük memurlarmdan vazüei memur{lsini suı ıs

timal edenlerle yazife veya mesleklerinde l<cndil e
rinden istifade edilemeyenler hakkında yapılacak 

Hariciye encümeniııdc 

Hariciye encümeninde 

12- X - 1933 tarihinde 2318 numara 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

muameleye dair olan kanuna ınüzeyycl Adliye encümeniııde 
Sıhhat ve içtimai muavenct veldleti 1933 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münahle yapılması hak-
kında 19 - X - 1933 tarihinde 2322 ııumo.r~

h kanun olarak hbul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaletile İstatistik um'Uılll 
müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267 lira-



No. 

1/ 762 

1/ 763 

1/ 764 

] / 76:) 

1/ 766 

) / 767 

-· - 2ö2 -
1Iulasasr 

hk. münakale yapılınası hakkında 

Ziraat Yekaleti 1933 senesi bütçl'sinde -! 630 l i ra lık 

nıünakal e yapılması hakkmda 

Jspiı-to ,.e i ·pirtolu içkiler inhi sa rı nınnın müclüı·

liiğüniin 1930 senesi son h esabı luıkkmda 
! r ra ve iflas kanununun 6 nrı maddesinde yazılı 
hususlara munhasır olmak üzer e hususi bir kefa-
let sandığı tesisine dair 
DcYi et H az in esi a leyhinr verilen ilanıların İ crasına 

dair 
.Askrrl şa h ı ·la rl a a ilclerine kar., ı seferberEktc işl e 

nr n sııç larııı takibi ve hukuk davalarının g·örülme 
ta l'zr il e kira ve tasarrnf h:ıklaı·rnm kortınması hak-
kında 

Jdarei umumiyci viluyat kanununun 86 ve 133 ncü 
ınn.rld el cril e 1-l-! ncü maddesinin 4 ncü fıkrasrmn 
2 nci babını tadil ede n kanunun 1 nci maddesinin 

Muame1e(j~ 

19 -X- 1933 tarihinde 2322 numara
lı kanunla te,·hiden kabul edilmiştir. 

19 -X- 1933 tarihinde 2322 numara
lı kanunla tcvhiden ka bul edilmiştir. 

tir. 
Divanı ınuhasebat encüm eninde. 

Adiiye encümeninde 

l\Ia liye c ncü men in el e . 

:Milli ::\Iiidafaa cncürn enind c 

değiştirilmesi •hakkında Dahiliye encümenindc 
l j 768 Hudut ye sa•hill er sıhhat umum · müdürlüğü 1933 

senes i bütçesi ne 2 000 lirai rk tahsisat konuınıasma -

dair 26- X - 1933 tarihinde 2327 numara-

1/ 169 

1/ iiO 

Hudut \'C sa hill er srhlıat umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde ü 000 I iı·alık münakale ya.pılmasJ 

haklun da 

'!'ürkiye i.iınhuriyct i ile Afga nistan , Estonya, İran, 
L ctonya, Lehistan, Romanya ve Sovyet Sosyalist 
Şnrahır Cümhuri yetlcri ittihadı Hiiklım etleri ara· 
ında tecayüzi.i.n tarifi hakkında imza edilen nıuka

\·clcna ın en in tasdilona dair 

1/ 771 Türkiye Cümlıuriyeti ile Çckoslovakya, R-omanya, 
Sovyet Sosyalist Şuralar Ciimhuriyetleri it tilıadJ 
ve Yuğoslavya Hükümetleri arasmda tecavüzün 
tar if i hakkında imza edilen mukavelenamenin tas
diluna dair 

1/ 772 Gümrük ve inhisadal' vekaleti 1933 senesi bütçesin
de 7 500 liralık mürrakale yapılması hakkında 

1/ 7'13 

r-- - .. -

1j 774 

' . 
Maarif ve kaleti J 933 senesi ·büt<;csinde 15 000 lira
lık münakalc yapılması hakkında 

Maliye vekaleti 1933 senesi bütçesinde 55 000 lira-

lı kanun olarak kabnl cdilmişt.ir. 

26- X- 1933 tarihinde 2327 ınımara
lı kanunla tcvhiclcn kabul edilmiştir. 

Hariciye enci.i.meninde 

Hariciye endimeninde 

19 -X - 1933 tar1hinde 2322 numara
lı kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

19 -X- 1933 tarihinde 232:l n uma ra
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

hk münakale yapılması hakluııda Bi.itçe encümeninde 

1/ 775 )1illl l\füdafaa vckaleti 1933 senesi ıbiitçr~indc 11 400 



No. 

1/776 

1/777 

1/778 

1/ 779 

1/ 780 
1/ 781 

1/ 7"2 

1/7 ı 3 

1/ 784 

1/785 

1/786 

1/ 7 7 

1/ 788 

1/ 7 !) 

ı ı.-.s 

- 203 _. 
İlulasası 

liralık mürrakale yapılması haıkkıııda 

Adiiye vekaJeti 1933 senesi bütçesinde 16 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 

Cümhuriyetin ilanının 10 ncu yıl dönümünü h. ... ut
lulaına kanununa ınüzeyyel 

Cüınhuriyetin ilaıunm 10 ncu yıl dönümünü kut
lulama kanununa müzeyyel 

Posta, telgraf ve telef<>n umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 25 312 liralık münakale yapılına-

.:M:uameieısi 

19 -X- 1933 tarihinde 2322 n nmara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

19 - X - 1933 tarihinde 2322 numara
lı kanunla t evhiden kabul edilmiştir. 

19 - X - 1933 tarihinde 2319 numara
lı ·kanun olaralk kabul edilmiştiır. 

19 - X- 1933 tarihinde 2320 numara
lı kanun olarak ka•bul ·edilmiştir. 

sı hakıkında 26 - X - 1933 tarihinde ruznameye 
1929 senesi Hazine hesabı katisi hakkmda Divanı ınulıasebat encümenind e 
Devlet demiryollan ve limanları uıınum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 100 000 liralık münakale ya-
pılması hakkında 26 - X - 1933 tarihinde ruımameye 
İsta tistik umuıu müdürlüği.i 1933 senesi bütçesinde 
391 lira 92 kuruşluk münakale ya priması lıakkmda 26 -X- 1933 tarihinde nızna nwye 
Ecnebi memleketlerde tütün satmak için bir limitet 
şi rket teşkili hakkrııda Gümrük ve in.hisarlar encüınen inde 
Köy kanununun 20 ve 30 ncu maddelerinin değiş-

tirilmesi hakkında 

Af kanunu layİlıası 

Aılıaliyc ait olup jandarina hizmetlerinde iken ~kiya 

tarafından öldürülen Ycya kaçırılan hayvanların 

tazmini hakkında 
Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri yapıl
ması hakkında 

.\Iaarif vekaleti 1933 senesi bütçesinin 558 nci faslı 
addınııı değiştirilmesi hakkıııda 

Bazı dairelerin 1933 senesi bütçele ı·inde 6 760 li 
ealık münakale yapılınası hakkında 

~ulm· umum ınii.düı-lüğüne ait kadronun «L» cc·t· 
n• liııdrn nlınnnı.]; fi li bdroya ili'ivcsinc rlair 

26- X - 1933 tarihinde 2329 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

26- X - 1933 tarihinde 2330 nunıara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Druhiliye encümeniııdc 

Ziraat encümeninde 

Bütçe enci.iın eninde 

Bütçe cncümcninde 

Bütçe enetimeninde 

B - Birinci içtimadan nıüdevver layihalar 

J) alı ili yc Yckalcti 1neı·kcz t.cşkiltLtı ve vaz ifeler i 
lıııkkındaki kanıınn nıi.iıp ~·~·e l 2025 rınınaralı kanunln hallPdilJi

ğinden Hül;uınclc iaJc edilmiştir. 



No. 

1/161 

1/162 

1/166 

1/169 

1/173 

1/176 

1/178 

1/ 191 

1/206 

1/233 

1/236 

1/240 

1/ 243 

1/ 265 

1/266 
1/267 

1/ 278 

1/ 279 

1/ 281 

-204-
Bulasası 

19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı kanunun 
8 nci maddelerinin tashihine ve me~kUr kanıuna bir 
madde tezyiline dair 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hak-

Muamelesi 

14- I- 1933 tarihinde 2099 numaı'a" 

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 6- V- 1933 ıtarihinde 2168 numaı·ıı

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 mayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı kanunla ihra
cma mezuniyet verilen bononun (314 164) liraya 
ibiağı hakkında 1 - IV - 1933 tarihinde H ükılmct ta

rafından geri alınınıştır. 
Beynelmilel yarıdım birliği mukavelesine bazı ilave
ler yapılması hakkında 
Kazanç vergisi hakkında 

Tütün iııhisarı uıınum müdürlüğü 1932 ve 1933 sc
neleri bütçesinden 500 000 liramn Milli Müdafaa 
vekaleti deniz bütçesine nakli hahlanda 

Vilayetlerin husus! idareleri kanunu layiliası 

E'Vkaf umum müdürlüğü 1926 senesi bütçe kanunu
nun 13 üncü maddesinin tadili halkkrnda 
Askeri v•e ınülki tekaüt kanununun 18 nci madde
sinin tadili hakkında 
TürJdye OümhuTiyetile Irak HükUmeti arasmda 
münaJdt ticaret muaihedenamesinin tasdiki hak
kında 

Türkiye Oüm.huriyetile Yunanistan Hükumeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain mu
kavelenaımesine meııbut (A,) ve (B) listelerindeki 
hatlarm tashilıi hakkında 
Askerlik mükellefiyeti bnununun ikinni maddesi
nin tadili hakkında 
Dahiliye memu-rlarının tahdidi sinlerine dair 

Eyıer, semer, koşum taıkı:ını ve nalların tevhidi ve 
ndbantlarm kuıısa tabi tutulmaları hakilanda 

İş kanunu layiliası 
18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanunun 
tadili hakkında 
Polisin vazife ve salahiyetleri haklanda 

Posta, te~graf ve telefon umum müdürlüğünün teş
kilatı hakkında 

Türkiye Oümhuriyetile Polonya Hükumeti arasm
da a:ktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelename-

Hariciye encüıneninde 
Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümende 

19- XI -1932 tarihinde 732 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 
Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layiliası Muvakkart encümeninde 

Bütçe encümeninde 

Bütçe encümeninde 

20 - V - 1933 tariılıinde 2194 numara
lı ·kanun olarak ka•bul edilmiştir. 

26- X- 1933 tarihinde ruznameye 

Dalhiliye encümeninde 
8 -V - 1933 tarihinde 2169 numara
'u kanun olarak kwbul edilmiştir. 
Zira&t encümeninde 

İktısat encümeninde 
13- IV -1933 tarihinde 2141 numara
lı !kanun ()larak kabul edilmi~tir. 
Dahiliye encümeninde 

N afıa en cü meninde 



No. 

1/2 4 

1/ 2813 
1/ 295 

1/296 

1/309 

1/316 

1/318 
1/326 

1/328 

l/335 
1/336 

1/337 

1/344 
1/351 

Jj354 

1/355 

1/ 358 

1/359 
1/ 360 

l.j361 

1/362 

-205--
İl u Hisası 

sinin tasdiıla hakkında 

Yüksek mühendis mektebinin 1930 !fene~i h esalır J 
katisi ılıakkında 

Muamelesi 

28 -V - 1933 tarihinde 2237 muna.ra
lı kanun olarak kabul edilaniştir. 

23- V- 1933 tarihinde 2209 numara-
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

1930 senesi hesaıbr katisi hakıkında Divanr muhasebat encümeninde 
tspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1930 
senesi hesabı katisi hakkında 31- V -1933 taribinde Hiikumete ia~ 

de edilmiştir. 
M:uvazenei umumiye dahilindeki devairin lurtasiye 
ihtiyacatrnm sureti tedarikine dair ikanuna müzey
yel 
Muamele vergisi kanununun 5 nci maddesine hir 
fıkra ilavesine dair 

'rA li ziraat mektepleri muallimleri hakkında 

Maadin !kanunu layiliası 
A.nkata.da inşa edilen vekalet ve devair binalaı·ile 
memurin apartımanları hakkındaki kımunun 1 nci 
maddesinin tadiline dair 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 53 ncü madde
sinin birinci :fıkrasınrn tadili l1Akkmda 
İskan karuunu layiliası 
Kara, deniz ve :hava Jmvvetlerinde miistahdem bu
lunan o11başı ve efradm maaşları hakkında 

Hayvan küçük sclıhiye memıUırlarma verilecek yem 
bedeli hakkında 
Müzayede, münakasa ve ihalat kanununa müzeyyel 
Evıkaf umum müdürlüğünce istihdam edilecek anı 

katlar hakJandaki kanunun birinci maddesinin ta
diline dair 
Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hiikftmeti arasında 
aktedilen i1kamet mukavelenamesinin tasdi·kı J1aJ,_ 
ikmda 

Yapı ve yollar hakkında 

İcra harç tari:feai hakkında 

Devlete ait matbaalarm tevhidi hakkında 
Devlet demiryolları ve limanları işletme uınum mii
dürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında 

Evkaf umuın müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
lıa1ffiında 

Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi 

Bütçe encümeninde 

10- VI -1933 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınnuştır. 
10 -VI - 1933 tarihinde 2293 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
İktısalt encümeninde. 

Bütçe encümcrı:inde 
26 ·XI- 1932 tarihinde 2011 numara
lı kıanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümeninde 

27- III -1933 tarihinde Hükumet ta~ 

rafından geri almiiliŞtır. 
Bütçe encümeninde 

12 - X- 1933 tarihinde ruznameye-

Bütçe encümeninde 

14- I- 1933 tarihinde 2103 numara
lı kanun ola·ra'k kabul edilnıiştiT. 
10 -VI - 1933 tarihinde 2290 numara
h ·kanun olarak ktllbul edilmiştir. 
Adliye encümeninde 

Maliye encümeııinue 

30- III- 1933 tarihinde 2119 numara
lı kanun olarak kabul edilmişt.ıir. 

1- IV- 1933 tarihinde 2131 numara
lı kanun olarak ka:bul edilmiştir. 



No. 

1/363 

1_/364 

1/ 365 

1/370 

1/ 383 

1/387 

1/389 

1/392 

1/393 

l/395 

1/397 

1/398 

1/400 

1;401 

1/402 

11,403 

-200-
llulasası 

haiclanda 

Hudut ve sahiller srlıhat umum müdürlüğü 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 

Hudut ve sahiller sıhhat uınum müdürlüğü 1930 
senesi hesabı katisi hakıkında 

İstanıbul darülfünununun 1929 senesi hesabı katisi 

Muamelesi 

20- V- 1933 tarihinde 2181 numara
lı kanun olarak kabul edilıniştö.r. 

4- V- 1933 tarihinde 2165 nunıaı·a

lı kanıu.n olarak kabul edilmiştir. 

23 -V - 1933 tarihinde 2210 numara
h kanıu.n olarak kabul edilmiştir. 

hakkmda 30- III- 1933 tarihinde 2123 numara
h kanıu.n olarak kabul edilmişti·r. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi hesa!br ka. 
tisi hakkında 

istanbul darülfünununun 1931 senesi bütçesinde 
10 968 liralık münakale yapdınasına dair 

Ceza mulıakemeleri uı;ulü kaııwı·unun bazı madde-

8 -VI - 1933 tarihinde- 2276 numaı·a
lr kanun olarak kabtti edilmiştir. 

19 -XI- 1933 tarihinde 730 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

lerinin tadili hakkında 13- III .- 1933 tarihinde I-Ii.ikumet ta
rafrııdan geri alrnmı..ştır. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun bazı mad- ,_ 
delerinin tadili hakkında Adiiye encümeninde 
Dahiliye vekaletinin vilayet teşkilatı ve vazifeleri 
ha:kkmda Dalhiliye encümeniude 
Devlet memurları maaşatrıım tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna meııb>ui cetvelde bazı tadilat 
yapılmasına dair 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcut olan 
vaıkıflar hakkında tatJbikat kanunu 
Evkaf rumuru müdürlüğünün 1926 senesi bütçe 
kanununun 4 ncü YC 5 nci maddelerinin ta;diline 
dair 

Evkaf umu.nı müdürlüğüne aıbidattan olan bazı 
asarm tanıiri için 40 000 liralık tahsisat verilmesi
ne dair 

Hususi hastaneler lıakkında 

İstanıbul Darülfünunu 1930 senesi hes~bı katisi hak-

2208 numaralı kanunla halledildiğin
den Hükümete iade edilmiştir. 

Maliye encüıncnindc 

Bütçe encümeııinde 

2224 numaralı kanunun 9 ncu ınııd
desile halledildiğinden Hükıimete ia
de edilmiştir. 
24- V- 1933 tarihinde 2219 numara
h ~anun ola·rak kabul edilmiştiıı-. 

kında 24- V- 1933 tarihinde 2216 numara
h kanıu.n olarak kabul edilmiştir. 

1\faarif teşkilatma dair kanunun 11 nci maddesi 
hiilrnıünü iki sene tecil eden 1707 numaralı ka mı
nun iki sene terndieli hakkmda 

Nahi~e müdürlerinin hayvan yem bedellerinin ilga-

11· Vl-1933 tarihinde 2297 ııumara

lı kanun olarak kabnl edilmiştir . 



No. 

1/ 405 

1; 406 

1/ 407 

1/ 408 

ı;4 ll 

1/ 412 

l / 414 
1/ 417 

1/ 418 

1/ 420 
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Rolasası 

sı hakıkında 

Muamelesi 

7- I - 1933 tarihinde 2086 numara
lı kanun olarak k abul edilmiştir. 

Şürayi devlet kanunu Adiiye ve Da. cncüm enlerindcn mü
rekkep Muhtelit encümende 

Yenid en tam teşekküllü elli nahi,,·c te.'?kili h akkın-
daki kanunun tatbikının iki sene tehirine dair 1 -XII- 1932 tariillinde 2072 numara-

lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Giiımrük tarifesi kanununa ~eııbut tarifede göste-
rilen gümrük resimlerinin tadili hakkında 31. V- 1933 tarihinde 2255 numara

lı ka.nun olarak kaıhul edilmiştir . 

lhtiya t zabitleri ve ihtiyat askeri memurları ka
nununun 3 ncü maddesinin tadiline . dair kanun . -
layi:hasilc alakadar diğer kanUnlarda yapılacak ila-
ve ve tadillcr hakkında iki kıta kanun layiliası 

( Lilyihanm ikisi ll iikfunct' tarafından geri alın-

mıştır ) 29- V 1933 tal'i:hintl r 2238 numaı·a-
- -

Hrudnt Ye sahillcı· sıhhat ummn müdürlüğü 192H 
scnc.<ü h<'saobr katisi hakkında 

Scyrisefain idaresi memurlannın tckaütliikleri hak
kında 

1ktısadl bulıran Yeı'gis i kanununa müzeyycl 
Hıısusl idareler bütçesinden maaş ala.n ·ımııallim \ 'C 

mrınudarın tekaütlükleri hakkında 

1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı kanuna mü
zeyycl 

H ncz<'d ilen zirai g-a;vrimcnkuilerin panı.y:ı çevril
mrsi hakkınd:ı 

Jr kanun olarak ka hul ed ilmiştir. 

.27- Ill - 193~ tn ı ·i lıind c 21]5 mımal'ıı
lr kanun olarak kabul edilmiştiıı· . 

27- V- 1933 tarihind e> J [i.Hdı.me t trı 

raitndan geri almmrştn·. 
İkt.rsa:t encümcn indr. 

H. I. 1933 ta l'ihinde 2097 ııumara
lı kanun olarak kııbul edilmiştir. 

13 - IV - 1933 tarih indl' 2139 mı ma ı· a
lt kanun olarak kabul edilmiştir . 

Adli ye, Bütçe \'C İktrsa t Pllr iimcnlc
rinden mürekkep 1\l[uht ı> Jit enriimcnde 

C - Fevkalade içtimadan müdewer l~yihaiar 

1/ 5 P ariste imzalanan otoonobil _seyrüsefeı·ine ıınütea ll ik 

1/30 

1/ 34 

beyne1milel mukavelenamenin tasdikr hakkında 14- I- 1933 tarihinde 2095 numara 
lı kanun olara k kabul edilmişth· . 

'l'ahdidi sin kannnuıınn 2 nci maddesine müzey-
yel 5 - VI- 1933 tarilıind c 2272 ııumaı·a

lı ltanuıı olarak kabul edilm~tir . 

Radyo kanunu la.yihnsı 12 - I - 1933 tarihinele Hükümet tara-
fmdan g·cri alınmıştır! 



1/39 
1/40 
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Bulasası Muamelesi 

Cemiyetler krununu layiliası Dahiliye enetimeninde 
Belediye kanununun 19 ncu maddesine hir fık ra ·'-
iMivesine dair Dahiliye encümeninde 

1/ 42 Afyondan istirhsal olunan uyuştmucu maddeler 
inıhlsarı ~1akkrnda 

1/ 44 Ormanlarm idar·t ve fenni ımuaınelfttı haıkkıııcla 

1/ 47 1928 senesi Hazin~ he>swbı katisi hakkında 

1/ 50 Bazı ımahaller menkul ınallarmıda ıhusust olarak 
mıevcut ibulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi haic
.kında 

1/52 
1/ 54 
1/60 

1/63 

1/ 65 
1/ 69 

1/73 
1/74 
l/15 
1/ 83 

1/ 96 

1/ 114 

Gayrimenkul ınallar ıhaıkıkında 

Kadastro ve tahrir kanun u layihası 
Kon.ya ovası sulama idaresinin 1929 senesi h t>..sıı,bı 

katisi hakkında 

Rüstıımu ibahriye kanununa merbnt tarifenin 5 inc·i 
maddesinin tadiline dair 

Sınai ınüılıkiyet hakkında 

Tahlisiye uın:um müdürlüğü müstahdeminine vcı·i

lccek tayin ve e1bise ibedeli ıhahlunda 

1337 senesi Hazine hesaıbı katisi haıkıkmda 

1338 senesi Hazine hesabı katisi hakıkında 
1339 senesi Hazine hesaJbr ıkatisi haJkikında 

Ağaçlarında ıbulaşık hastalık olan malıallerden fi
dan çıkarrlıma·smm mtmi hakkında 
Seyrisefain idaresi memu11larr ücret'l erinin tevhit 
ve· teadülü !haıkkmda 

Devlet demiıryoUarr ve limanları unmm ıınüdüı ·liiğii-

31- V - 1933 tarihinde 2253 numara
lı kanun olank kabul ·e dilmiştir. 

Orman kanunu lay iha.-;r :ıvruvakkat 

encümeniiıde 

12- VI- 1933 tarihinde 2306 numara
lı kanun ol•arak kabul edilnüştir. 

Dahiliye encümeninde 
Maliye encümeninde 
Maliye enciimeninde 

27 - lll - 1933 tarihinde 2117 numara
lı kanun o1arak kabul edilm~tiır. 

27- IV -1933 tariıhinıle HükCınıet ta
rafından geri almmıştn. 
Adliye encümcninde 

Bütçe eneümeninde 
Bütçe encümeninde 
Bütçe encümeninde 
Bütçe encümeninde 

Ziraat encümenindo 

19 -XI - 1932 ıtaribinde 731 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

niin l-927 senesi h{)Saıbr katisi hakkında 30- IV - 1933 tarihinde 2118 numaı·a
lr kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 123 

1/ 152 

1/156 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hayuarpaşa l i
man ve rnhtım idaresinin 1927 senesi hesabı ıkatisi 
h akıkmda 

4 haziran 1929 tarih ve 1490 numarııh ·kanun hük
münün temıdidi hakkında 

Türkiye4e ·himnet eden ecnebilerle ailelerine mn
hassas · maaşlarni" iadeten tahsisi haıkkmda 

--•ıeıe>e-<C!eıı~--

1 - IV- 1933 tarihinde 2129 ve 2130 
numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

19- XI- 1932 tarihinde 729 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde 



2 - Teklifler 

İkinci iç:üma zarfında - ve ril en (40) t eklifteıı (20) s i resen veya tevhiden kanun, (2) s ı nizanı 
t eklifi ol~ l'ak hbul ve (l) i de redd edilım i ştir . Geriye kalan (1 7) ıtıeklif gelwek içtimaa kalmış

tır. 

Birinci içtimadan müdencr (ll ) teklifin (1) i kanun olal'ak, (1) i hakıkında Belediye kanunu 
muvaıkkat enciimeni mazıba.tasr okunarak ıkabul Ye (1) i Maarif vekalctine tevdi edilmiştir . Milt e
baki (8) teklif iiçüncü içtimaa kalmıştır. 

F ev'kal§.de içtimadan ınüd~wyer (2) tekli f henüz intaç edilmemiştir. 

A - İkinci içt ima zarfmda verilen teklifler 

o. Bulasası 

2/ 48 Tekirdağ (Celal Nuri B . ye 4 at'kadaşr ) - Dahili 
nizamnamcnin 22 nci maddesin in değişt.irilm csine 
dair 

2/ 49 Kastamonu ( H. Felı ıni B. ) - Sayını vergisi kaını -

Muamelesi 

10 - XI -1932 tarihinde bu husustak i 
ııizaın tekl ifi ketbul ed i l ıni ~tir. 

uuııda bazı dağişiklikler yapılma sma dair Ziraat encümeninde 
2/50 Kastamonu (H. F ehmi B. ) - Verginin kolı.ışhkla 

alınınası yolla.rma dair 

2/ 51 Kastamonu (Dr. Suat B. ) - Karahisar madeıı suyu 
:;;işel erinden bazı ücret vc r esimlerin a lınma sr hak-

20 - V - 1933 tarihinde 2184 numara
h kanunl a tevhiden kabul edilnıişti·r . 

·lı.:rnda Nafıa encümeniııde 

2/ 52 Kastamonu (H. Fehnıi B. ) - Tuz :atışı hakkıııda Maliye enciiımeniııdc. 

2/ 53 Sı vas ( Remzi B. ) - Koyun , kılk eçi ve tiftik ver-

2/ 45 

2/ G!i 

2/ !'-iG 

2/ 57 

g il erinin değiştirilm esine ve lıa yY;ııı saJ1iplerine 
Yesi-ka üzerine tuz satilmasma dair 

Yozga t. S. Sırrr B.) - Tiftik keı:. i si ntien a lııı a ıı 

verginin azaltılması hakkında 
Gire&1Jıı ( Şevket B. ) - Sa~·ım vergisinin azaltılması 
hakkında 

İdare heyeti - B. l\I. Meclisi 1932 senesi bütçesi nde 
20 000 Uralrl' mürtakal e yapılmasma dair 

İdare heyeti - B . I. l\Ieclisi 1932 senesi ıbütçesiıı e 

13 900 liralık munzaını ta'hsisat konulmasına dair 

2/ 5 -Yozgat (Süleyman Sırı-ı B. ) - Hazineden taksit1c 

Ziraat euci.imcnind 

Ziraat cncümer:ı.inde 

Ziraat encümenincle 

2- I- ı933 tarihinde 2084 numaralı 
kanunla tev;hiden kabul edilmiştir. 

2 . I- 1933 tarihinde 2084 numara
Ir roan~a tev·hiden kabul edilmiştir. 



No. 

2/ 59 
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mal alınış olanlarm taksit ıbedel:lcrinin tecili hak-
kındaıki kanunun değiştiriLmesine dair Maliye cncümenindc. 
İdare heyeti - Divam muhasebat 1932 senesi bü,t<:c-
sinde 4 950 liralık münakale yapılması hakkında 2- I- 1933 tarihinde 2084 numara

lı kanunla tevhiden kabul edihn.iştir. 
2/ 60 Aiksaray (Süreyya B. ) - 1\iiHi lıaki ,rniyet tbayranu 

hakkında Teşkilat.ı esasiye cncüıııenindc 
2/ 61 Kırşehir (Serdar Ahmet B.) - ll!k mektep nıualliın-

leriııe ıtatil zamanlarmda zirai kurslar rıı;rlnıası 

h akikında Ziraat en cü men inde 
2/ 62 Konya (Kazım Hüsnü re Ginsun H. Tarıık Be~rlcı· ) 

HııJlkevle.ri nanuna ithal oh.tnacıl'k radyo ve sinema 
makinaları hakkında 20 - IV- 1933 tarihinde 2154 numara

lı kanun olarak kabul ediLmiştir. 
2/63 İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi 1932 senesi 

bütçesine 23 800 liralık tahsisnt konulımasmıı dııir 30- III- 1933 tarihinde 2127 numara
lı kanunla t.evhiden kabul edi lınıişıtir. 

2/ 6-l: 1 dare Jıeyoti - Büyii!k Millet Meclisi 1932 senesi :büt
ı;:csinde 1276 lira 83 kuruşluk nıünakalc ~·apılması 

lıaJclanda 30. lii- 1933 tarihinde 2127 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/ 65 tdııre heyeti- Büyük Millet Meclisi 1~2 senesi büt-
çesine (2 500) ·liralık <taıhsisa~t konulmasına d:ıir 30- III- 1933 tarihinde 2127 numara-.. ~-- • . ... , ... 

2/ 66 

2/ 67 

2/ 68 

Mardin (Ali Rıza ) . Kara nakliye vasıtalarından 
Devlet, vilayet ve belediyelcrce alınmakta olan 
vergi ve resimlerin bir elıdcn tahsi·li lı ~Uduııda 

Isparta (Kemal Turan B. ve üç arkadıl.şı ) - Türki 
ye afyon yetiştiricileri satış birliği h_akkmdaki ka
nunun1 nci muvakkat maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi · hakkındtı ~ 

İdare heyeti - B. M. l\feclisi 1932 se!lesi .bütçesiıır 
2 000 liralık tahsisat konulmasına dair 

2/ 69 Kars ( Baha Tali B. ve 7 arkadaşı ) - Hayvanlar 
\"ergisi 'kanununun 5 nci maddesine ıbir fıkra iİii.ve-

lı kanunla tevhiden kııbul ed ilıniş tıi r . 

Daıbiliye encümeninde 

30 -III- 1933 tarihinde 2125 numara
h kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV- 1933 tarihinde 2150 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

sine dair Ziraat encümeninde 

2/ 70 İdare heyeti - Devlet memurları ııı aaşatm rıı tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunıı bağlı cetvelde deği-
şiklik yapılmasına dair -

2/ 71 Balıkesir (Kazım Pş. ) - Dahili nizamnameniıı 5 nci 
maddesinin 3 ncü fı!kraJSııun değiştirilmesi hak-

27 --V---1933 tarihinde 2225 numara
lı kanunl·a tevhiden kaıbul edilmiştir. 

kında 27- IV- 1933 1933 tarihinde bu lıu
sustaıki nizam teklifi kıı bul edilmiştir. 

2/ 72 İdare heyeti - B. M. Meclisi 1932 senesi ~)Üt<;csim 
4 600 liralık tahsisat konulmasına ve ayni sene 



No. 

2/ 73 

2/ 7-+. 

2/ 75 

2/ 76 
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bütçesinde 568 liralık münable yapılmasma da ir 

Adiiye encümeni - Rizeli Hulusİ ve Osman zeki 
efendilerin ma<hküıniyetlerinin affine dair 

Giresun ( Hakler TarrkB. ) - Avukatlık kanununun 
bazı maddelerini değiştire n kanumm 6 ncı madde
sine bir fıkra ila'Vesine dair 
niresun ( Hakkı Tarık B. ) - Matbuat kanununun 
nıu,·a~kkat (B) maddesinin değiştirilm esi hııkkmda 

! dare heyeti - B. :ıvı. Meclisi 1932 senesi bütçesinde 
1 000 liralık müMl{ale ~rapılmasr hak1op.da 

2/ 77 Edirne ( H. Hayri ve Şeref Beyler ) - Edirne şehri 

2/ 78 

elekt irik tesisatı için getirilen melzeıncden gümrük 
resmi ile muamele vergisinin alınmaması hakmda 
Bursa ( Rü.c:;tü B. ) - İpek iböceği tohumu yetişti
rilmesi ve muayene ve satılması hakkındaki kanu-

Muamelesi 

20 -V - 1933 tarihinde 2192 numara
lı kanunla tevhiden ka bul ediLmiştir. 

13- V -1933 tarihinde 2176 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümeninde 

8- VI- 1933 tarihinde 2281 numara
lı kanun olarak kabul ooilmiştir. 

27 - V - 1933 tarihinde 2230 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde 

nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesin e dair Ziraat encümeninde 
2/ 79 İdare heyeti - Devlet memurlarm maaşlarının tevhit 

ve teadülüne d::ıir olan kantma bağlr (2) numaralı 

cetvelin Divanı muhasebata ait olan kısmında de-
ğişiklik yapılması ha,klanda 

2/ 80 Bmsa ( Rüştü ve Erzincan Abdüllıak Beyler ) -
Lof~ah Ali efendi ile Sıdıka, Hava ve Ayşe hanım-
lara maaş tahsisi 1haldnnda 

2/ 81 Giresun ( Hakkı Tarık B. ve dört arkadaşı ) - Cüm
huriyetin ilanmrn onuncu yıl dönümünü kutlulama 
hakkında 

2/ 82 İzmir ( l\Iahmut E sat B. ) . M:atbuat cürümlcrinden 
mahkCtın olanlarla bu kabil cürü:mlerden dolayı ha.k-

Bütl}e encümeninde 

11---VI- 1933 tarihinde 2302 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll -VI- 1933 tarihinde 2305 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

larında takibat yapı1ınakta olanlarm affine dair 26- X -1933 tarihinde 2330 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/ 3 

2/ 84 

Şcbin Karahisar ( İsmail B. ve 19 arkadaşı ) - Be
lediye vergi ve r esimleri kanunuının 20 nci madde
sini n drğ·iştirilmesi hakkında 

telare heyeti - B. M. l\ieclisi 1933 sr.ııesi hütı:esine 

50 000 lirahk tahsisat konulınasma dair 

2/ 85 Giresun ( H . Tarık B. ) - Hariciye vekaleti memu
rin kanununun muvakkat birinci maddesinin deği~-

10- VI- 1933 tarihinde reddedilmiş

tir. 

19- X- 1933 tarihinde 2322 numara
lı kanunl a te,·hiden kabul edilmiştir . 

tirilınesi hakkmda Hariciye encümenincle 
2/ 86 Erzurum ( Nafr Atuf B. ve 10 arkadaşı ) - H afta 
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. . 

tatili Jıa;]_.]andaki kanuna bir madde tezyiline dair 

MuamelMi 

19 -X -·1933 tarihinde '2321 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

2/87 '!dare heyeti - B. ::VI. Meclisi 1933 senesi bütçesine 
7 700 liralık talısisat konulmasına dair Bütçe encümeninde 

B - Birinci içtimadan .müde·vver teklifler 

2/ 13 Edirne ( Şeref B. ) - Anaf'artalarduki l\lcme1 ~; anı~ 

;rbiıdesile şehitliği-n 1m_arı lıaikkında D::ıll1iliye encümeninde 
2/17 Yo~gat (Ham~i B.) - Ceza ikammunıın "441 ye 443 

üncü maddielerine bazı fı!kralar ilavesi hakikrnda Adiiye eneümeninde 
2/ 18 Tekirdağ (Cemil ~· ve 18 arkadaşı ) - 1605 numa-

ralı kan_!l.na . mjizeyyel Biitçe enetimeninde 
·2/19 hınir (Halil B.) - Güımük tarifekanununa müzey-

yel Bütçe ~ncümeninde 
2/ 20 Yozgat (Sriileyman Sn-rı B.) - Bekarlık vt>rgisi 

haıkkmda Dahiliye encümeninde 

2/ 22 IspaDta (Kemal Tman ve l\la.1atya l\fa:hınut Nedim 
Beyler) - Aıskeri ve mülki tekaüt kanununun 55 nci 

2/ 23 

maddesine bazr fıkr.alar ilavesine dair 20- V- 1933 ta.rihinde 2190 numara
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bolu (İsmail Hakkı B. ) - Ormanlarm idari ve fenni 
mua.nıelatr hak!kınd(t Orman kanunu layiiıası Muvakkat 

en cü meninde 

2/ 26 Yozgat (Sül{lJ>iınan Srrrı B.) - Köy kanumııııııı 

13, 36 ve 44 ncü maddelerine bazı fıkralar ilavesi-

3/ 29 

2/ 30 

2/ 36 

ne ·dair 27 - III - 1933 tarihinde Maarif veka
letine tevdiine karar verilmiştir. 

Tekiı•dağ (Celal Nuri B.) - Grdai mevat satanlarm 
piyoniko tertip edernemeleri ve ikramiye '"erınem.e

leri lıaklkı~da 
Kastamonu (Dr. Suat B. ) - Belediye ·bütçelerinde
ki maaş ve iicretlerle yetiım maaşları hakkında . 
Denidi (Necip Ali B. Ne 38 arkadaşı) - Anıkara 

belediyesine iıkraz edilen para il c yapılan evlerin 
faizinin affi hwkkfnda 

Adiiye encüıneninde 

29 - XII - 1932 tarihinde Belediye ka
nunu muvakkat ·encümeni mazibatası 

kabul edilmiştir. 

Dahiliye enoümeninde 
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C - Fevkalade içtiinadan ·müdevver teklifler 

2/ 7 Yozg.at (Hamdi B.) - Ceza usulü ımuıh81kemeleri 
kanununun 315 ve 316 ncı maddelerinin tadili 
h8ikkmda Adiiye encümeninde 

2/ 10 Kastaımonu (Dr. Fuat B.) - Mü±ekaitlerle eyt8Jm 
ve cramiline emlak ve arazi verilrmesi hakkında Bütçe encümeninde 



3 - Tezkereler 

Jkinci i c;t iına za rfında ~[cclisi Aliye (146) tezkere gelmiş olup bıunlardan (16) sı reseıı veya tcv
hiden kanun, (6 ) sr tcfsir, (34 ) ü rcscn nya tevhiden karar olarak, (8) i okunarak, {10) una mer
but intihap ınazbataları rcyc konarak kabul edilmiş, (30) u Urorumi heyette okumnuş, (1) i Hü
kiunet tarafından geri alınmış ve (1) ide ruznamede kalmıştır. Mütehaki (40) evrak gelecek içti
maa ibırakılrmştır. 

Birinci içtimadan müdevver (51) tezkerenin (14) ü resen v·eya tevJıiden kanun, (5) i tefsir, 
(15) i karar olarak kalbul edilmiş, (3) ü HükUmet tarafından geri ·alınmış, (1 ) i Şılrayi devlet riya 
setine ve (1) ide İstatistik urnıum müdürlüğüne iade edilmiştir. 1\fütebaki (12) tezkere üçüncü 
içtimaa kalmıştır. 

Fevkalade içtiımaden müdevver (14) tez,kere)ic gelfrice, (4) ü reseıı veya tevhiden kanun, (1) i 
karar olarak kalbul edilmiş, (2 ) si Hiikılmet tarafından geri alınmış ve (1) ide Divanr muhasebat 
riyasetine iade edilmiştir. Geriye kalan 6 tezkeı·.c üçüncü içtimaa kalmıştır. 

No. 

3/ 219 

3/ 220 

3/ 221 

3/ 222 

3/ 223 

3/ 224 

A - İkinci içtima zarfmda gelen tezkereler 

Rulaı:;ası 

551, 1485 ve 1890 numaralı kanunlardaki malul 
tabirinin tefsiri hakkında Başveka.let tezkeresi 

Bolu mebusu Şükrü Beyin teışrii masuniyetinin kal-

M namelesi 

12- VI- 1933 tarihinde 191 numara
lı te:Wr olarak kabul edilmiştir. 

dırılması hakkında Başvekalct tez,keresi 29- IV -1933 tarihinde 752 numaralı 
kararla teVIhiden kabul edilmiştir. 

Denizli serkarnİseri Memet Celal efendinin kırmızı 
şeritli istiklal madalyasile taltifi haıkkında Baş-

vekilJet tezkeresi 26- XI- 1932 tarihinde 735 numara
lı karar olara:k kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hak
ıkındaki kanuna merbut (2) numaralı cctvele ithal 
edilmiyen maaşlı memurlara uzakirk ve pahalrlık 

zamlarının verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakıkında 
Başvekalet tezkeresi 

Eskişehir mebusu Cafer Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Bskişelıir mebusu Emin Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması haklnnda Başve1dl.let tezkeresi 

1- V- 1933 tarihinde 753 numara
lı karar olara:k kabul edilmiştir. 

' 
29- IV- 1933 tarihinde 752 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

29- IV- 1933 tarihinde 752 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 



N'O. 

3j 225 

3/ 226 

3/ 227 

3 '228 

3/ 229 

3/ 230 

3/ 231 

3/ 232 

3/ 233 

3/ 234 

3/235 

3/ 236 

3/237 

2.15-
Hulasası 

---------·---------------
İsma i loğlu Fuat Beyin ist iklal mada.lyasile taltifi 
Jı;rkkınd a BaşYekalet tezkeresi 

ligazın Karn caören nahiyesinin Köpri.ilü köyünden 
Alioğlu Hatip Hasan efendinin ölüm cezasma ç:ıll' · 

pılm ası hakkında Baş,·pkfilct tezkeresi 

Kocaeli mebusu Sırrr B eyin teşri! · nuı.suni~r e tiniıı 

ka~dırılrm ası ha kkıncla Ba~vekal ct t ezıkıeresi 

::\laaş kanunnnun 8 inci maddesinin tadi lin.e dair 
kanunun tefsiri lı<rkkında Başvekfıl e t t ezkere:> i 

-· . . 
Manisa ın ebusu 'Pahir B.cyin tcşrii ınasuniyetiniıı 

ka ldırrlma sr lı aldonda BaşYekal et te~kcrcı; i 

Sn·as meıbusn Necmettin Sadık Beyin t eşri! masu
niyetinin kaldınlınasr hakknıda Başyckfll ct tPzkc
r esi 

Si\·creğin Canıiikeıbir . m a.hallesindcıı Kiı1koroğlu 

Kara.bet namr diğer miiihtedi i\fustafaııııı öliim Ct'

zasına c;a qıılına-sr Jıal~kında .Başvckal ct tczkcr-csi 

7 lı az iı·ııı1 1336 tarih ye 7 numaralı kanuna nıür.cy-

Muamelesi 
-----·-------- ----

26 - Xl- 1933 tarihinde 735 numara
Ir kararla tevlıiden kabul edilmiştir. 

4- V- 1933 tarihinde 755 numara
lı karar. olarak kabul edilmiştir . 

Adliye ve Teşkilatı esasiye en ciimenle
.. rinçlen mürekkep ~Iurhtelit encüm~nd c 

19 - X- 1933 tarihinele 783 numara
lı karar olarak kabul .cdÜmişt.ir . 

AdliyeYe Teşkilatr,esa:ıiyc. _~ncümeı:ıJc- : 

ri nden mürekkep l\1 uhtelit enciimcndc 

29 - IV - 1933 tarih_inde 752 nu ınınalı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

23- XII- 1932 tari.hirick 7-1:0 numara
lı knrar olnrak kabul edilmiştir. 

yel •lwnunun tefsiri lıaıkkmcla Bnşv0k~l et tczkerrs i · 12 - Vr- 1933 tarihinde 778 numara-

25 haziran 1932 tari_lı ve 2026 numar-alı -kanun alı

kamrıun jandarma zabitanına tcşmil edilp crlihıw

ycecğiııin tefsiriıı e dair Başvckal c t tezkerc< . 

DeYl ct deıniı:_,-o]ları ye limanlan nıııııınıi iclaı-vsiııin _ 

1929 yılı son h esabına dair yapılan nıutabak~11 lw
yaııııamesi . lınkıkıno a DiYaın nınhasebat ri~· nseti 

Jr karar olarak kabul e_dil~iştir. 

12- VI -1933 tarihinde 778 numaralı 
kararlA tevhi.den kabııl edilmiştir . 

tez;keresi 30- Ili -1933 1ıırilıiııd c 2 118 ııtımımı 

lı kanunla teY hid cn k abul cdilmişti'r. 

l)e,·let :demir.'·olla:rı _vc limanları umumi idares inin 
1928 yılı son hesabına dair .'' apılan mutabakat be
yannamesi 'ha:kkmda Divanı mulıa ·e-bat rira scti 

t wkeresi 

Bmduı- ııı ebusu 1Iustafa Şeref Beyin.İıktrsat vcka
letindcn istifa ettiğinr w !wıir ımebuısıı Mahmut 
Celul Beyin .ınezkür vek~~lete ta_vin e<ii'ldiğine t1air 
Riyas~ti Cürıılhur t ezıkercsi 

Bnırsa m cıbusu Esat Beyin ::\1aarif vcıkaletintieıı 

istifa e t.tiğiııe YC yerine A~"dııı .ınebnsu Rcş i t Galip 
Beyin tayin edileliğine dair Riyaseti C iiınlhur ter.ike-

30- III- 1933 taı·ilıiııde 21 ÜJ numara 
lı ikammla tevhiden kabul edilmiştir. 

10- XI - 193:2 ,tarihinde : okunmuştur . 
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3/ 243 

3/ 244 

3/ 245 

3/246 

3/ 247 
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--------·------------ --
resi 10- XI- 1932 tarilıinde oknnmuı;;tur. 

İstanıbul mebusu Ahıınet Rasim Beyiıı vefat ettiği 
hakkında Başvekalet tezkercsi 10- XI -1932 tarihinde okunmuştur. 
Urfa mebusu Mahmut Beyin vefat ettiği hakkında. 

Başvekalet tezkeresi 10 - XI - 1932 tarihinde okunmuştuı·. 
Tüf'kiye Ciimilıuriyeti Kara sularmda batan gemile-
rin yııkmtılarından ve dışarıya gönderilecek par<;a-
lardan almacaM resim tayini hakkında BaşvcJ!dll ct 

tezkeresi 16- III -1933 tarihinde 183 numara-
Van vilayeti Mı.ı.radiye kazasıuru KanikeYan köyüu-
den mnıhtar Aıbo naım 'diğeri Albdul1ahoğlu Afunıe -

lardan aıhnacak resmin tayini hakıkında BaşvC'kal et 

tezkeresi 22- XII- 1932 tarihinde 739 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Askeri ve millıki tekaüt kammuııun 62 nci madde
sinin tefsirine dair BaşvekaLet tezkeresi 

Edirne mebusu Şakir ve Kastamonu mebusu Hasan 
F ehmi Beylerin ifadelerinin alınması haklanda Baş. 
veka.let tezkeı·esi 

Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri bakkm
da B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Haziran: ağustos -932 aylaruıa ait raporun takdim 
kılındığı hakkında Divaıu mtılıasebat riyaseti tez
Ireresi 

ŞCınıyi devletin .kadro cetvellerini değiştirİcİ karar
lar verip veremiyeceğinin tefsiri hakimıda Ba.~ve

kalet tezkeresi 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 25 nci madde
sinin 'birinci fıkrasının tefsiri hakkında Ba.~vckalct 

tezıkeresi 

Tütün ve sigara bayilerinin . aschklarr tavhalarda n 
dolayı resim alınıp alınmıyacağımn tefsiri haJ,kında 
BaşYekalet te2llieresi 

22 Jıaziran 1927 tarih ve 1122 numaralı kariunuıı 
ilkinci ma:ddesiniıı tefsirine dair Başvekalet tezkeı·esi 
Bilıimum askeri Irialıillerin terfihi kanununa mer
but eınraz cetvelindeki bazı fıkralar hakkında bir 
karar it.tihazma dair 3/ 32 ve manevra gibi müıhim 
vazifeler esnasında maltıl olanlara da derece üze. 
rinden maaş tahsisi için bir karar ittihaznıa daiı· 

3/ 163 numaralı tezkerelerinin geri verilmesi ~ıal1-

Bütçe encümeninde 
lı tefsix olarak kabul edilmiştir. 

Adliye ve T.eşkilatı esasiye encünıenlC'
rinden mürekkep :Muhtelit cııcümendc 

21 - XI - 1932 tarihinde okıuıaraJ\ ka
bul edilmiştir. 

3- VI- 1933 tarihinde 768 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Daili.iliye encünıeniııde 

Bütçe enci.i.nıeninde 

8 - VI - 1933 tarihinde 188 nurılara

lı t1efsiır olara.k ka bul edi1nıiştir. 

Büt~e encümeninde 
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3/255 

3j256 

3/ 257 

3/258 

3/259 

3/260 

3/261 
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kıııda BaşvekaJet tem-eresi 

istanbul mebusluğuna seçilen İbrah~m 'l'aİi Beyin 
intihap mazbatasrnrn gönderilcliğine dail' Başvekale t 

tezkeresi 

Orman nizamnamesinin 16 ncr maddesi mucibincc 
almacak yaylakiye resminin ligasma dair olan ka
nunun tefsiri hakkında Başvekalct tezkeresi 
İstanbul Darüifünunu müdcrrisl crinden Behçet Be
yin maaşr rniktarmm tayini hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair BaşvekJJct tezkeresi 

1932 senesi muvazenei umumiye kanummuıı 13 ncii 
maddesinin tefsiri hakkıncia Başvc-ka Jet t ezkeı·csi 

ldarci umuıniye viiiiyat kaınınunun ınııaddel 116 
ve 140 ncı maddelerinin tadiline dair olan kanu
nunun ikinci maddesinin tefsiri hakkrnda Başv0ka -

Muamelesi 

15 -X- 1932 tarihinde okunarak mez
kılr tezkereler Rükuınete ~ade edil
miştir. 

15- XII- 1932 tarihinde lntihap maz
bwtası kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninde 

15- XII- 1932 tarihinde okunarak 
ınezkUr tezkere Hükümete iade edil
miştir. 

14 - I- 1932 tat'ihinde 2102 n nmara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

let tezıkeresi Dahiliye encümeninde 
ll agustos 1325 tarihli tekaüt kanununa göre teka· 
üde sevk ve istifaları kabul edilen ll zabit hakkında 
yapılacak muameleye dair Başvekalet +"'zker rsi 

Devlet memurları maaşatınin tevhit ve teadülü hak
kındaki kanunını 7 nci maddesinin tefsirine dair 

17- IV -1933 tarihinde 748 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

BaşvekaJet tezkeresi 26 -X- 1932 taı·ihinde 192 numara
lı tefsiıT olarak kaıbul edilmiştir. 

İtalyan ta,biiyetinc girdiğinden dolayı Konya istik 
lal mahkemesi kararile ailcsile .birlikte l\11lll ıhudut 

dışına çıkarılan Suat Reınzi efendinin Türk vat:ın

daşlığrna ka:bulünün mmrafı.k olup olmiyacağımn 
dair bir karar ittihazı hakkında Başvekalet tezkeresi 
İzmir mebnsluğuna seçilen Kazım paşanın intilıap 

ınazbata.srnrn gönderilcliğine dair BaşvekaJet te:Mie. 
resi 

Saınsun mebusluğuna seçilen Ruşen1 Beyin intihap 
mazbatasınrn .gönderild i ğine dair Başvekalet tezkc

resi 

Ur:fa mebusluğuna se~ilen Behçet Beyin intihap 
ınazbatasrnrn gönderilcliğine dair Başvekalet tez
kcresi 

Adliye eııcümeninde 

22- xn -1932 tarihinde intihap maz
batasr kabul edilmiştir. 

22- XII- 1932 tarihinde intihap muz
batası kabul edilmiştir. 

22- XII -1932 tarihinde intihap ma.:
batll81 kabul edilmiştir. 
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12 haziran 1326 tarihli kanunun S nci maddesi ni 
tadil eden kanunuri birinci maddesinin tefsiı·i hak

kmda Başvckftlct tezkeresi 

1932 senesi mu Ya zen ci u mu m iye kanununun 21 ııci 

maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

El i işten <:Cktirildiktcn o ura 1777 numaralı kan n n 

nınribince n'k~Tet emrine alman memnrlara bn ka

nuıı a göre maaş veı·ilip Yerilmireceğiııin tefs iri 
lınhlnııda Baş,·ckiJl et tezker esi 

. \Icnknl ye gayrimenkul emval ile bunların iııtifa 

ha,klarımn ve daimi vergileri n mektunılarını ha'ber 
Ycrcnlcrc Yerilccek ikramiyclcr e dair J;;an.unun· bi

rinci macıd esinin te fsiı·i hakkında Baş,·ekall·t tcz

kcı·esi 

3,12G6 . R ad _,·o kanunu l ilyiılıasrmn geı·i n!rilm esi ıı e dair 

Baş,·eka l et. teZlkeresi 

~\nadolu - Bağd<ıl demiı-yollaı·r ve Haydaı-paşa 

liman \'e rrhtrm idaresinin 1928 senesi son hesabına 

rl::ıiı · ~· apılan mutabakat beyannamesi hakkında Di. 

Yanı mll'lıasebat ri,vaseti tezkeresi 

3/ 26 12 temmtLZ 1336 tarih w 26 numaralr kanunla as

kcı-i ve mülki tekaüt kanununun 45 nci maddesin
deki şehit kelim esinin şümulü der eces inin tayini 
lııı.kkrııda Başveka l et tczkeresi 

3/ 269 

3/ 270 

3/ 271 

3/ 272 

3/ 273 

3/ 2}-t 

lıise ve or·ta mekteplere almacak Jc~r li mcccani talc
·br lı akkındaıki kanunun 3 ncü maddesin in tefsi rin e 
da ir Başvekalet tezkeresi 

Ankaı-a mCibnsluğuna 

intihap ınazbatasrnrn 

kalet tezkeresi 

seçilen Aka Gündüz B eyin 

gönderilcliğine dair . Başvc-

Tokat mebnsu ~ekir Lutfi B eyin veiat ettiğine dair 

Baş_vokalct tezkeresi 

'l'ra bzon ın ebusu Ha·kkr Soru B eyin . refat rttiğiııe 

dair BaşYekalet tezkeresi 

BaşYe.kalet 1932 senesi .hi.i.tı; e~iııd e' 216 liralrk ınü
nakale yapılmasi ·hakkı~d-a ki kanun layihasrnrn geri 

'wiln~eshı e ' dair Başvekalet tezker esi . 

Yüksek müh endis ınektebi 1932 senesi bütı;eshıe 
18 000 liralık -m~n~aın tahsisat konulmasma dair 

olan kaıınn lnyi·ha~rnı~ geri \'erilmesi hakkında Bıış-

Muamelesi 

26- X -1933 tarihinde rıızmımeye 

Ziraat. eneümeninde 

29- X - 1933 tarihinde 782 nuımıra

lr karar olarak kabul edilmiştir . 

23- V - 1933 ta ı·ihinde Hük\ımct tara

fından geri .iılmınışhr. 

12 - I- 1933 tarihinele okunarak Hii
klımete mezkfn· layiha iade edilmiştir. 

27- III -ı933 tar·ihindc 211-! mınıara
ır kanunla te·vhiden k abul edilmiş tir. 

Milli :\[ii(lııfaa Pneüın enin ck 

22- IV -1933 tari'lıinde 749 numara

h karar olarak kabul edilmiştir. 

i- IIİ - 1933 tarihinde int iha p maz

batasr kab~l edilmiştiı:'. · 

ı --III - 1933 tarihinde okunmuştur. 

1- III- 1933 ta,rihinde okunmuştur. 

ı -III - 1933. tarihinde okunarak mcz

kfıı: layiha Hükfı~ete iade edilmiştir. 
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vekalet tezkeresi 

3/275 . >~ Tütüh· Iniıisiırt · kaırununun 33 ncü maddesinin tef
siri hal\'kmda Başvekalet tezkeresi 

3/ 276 Eylul: teşrini·sani 1932 aylarına ait raporun tliik
dim aalmdrğ'I hakkında Başvek3Jet tezkeresi 

3/277 

·3/278 

3/279 

3/280 

3/281 

3/ 282 

. ... .... . 
3/283 

Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm cezasına çarpıl

ması hakkında Başvekalet tezkeresi 

. İhtiyac-atr uınurniye için -celbolunacak madeni bo
ruların ıgiimrük i·esinind~n muafiyeti hakkındaki 
kanununl nci maddesinin tefsirine dair Ba:şvekalet 
tezkeresi : 

İmalatı har-biye :fabrikalarındaki - · mütehassıs · za:bi
tana verilmekte olan yevmiyelerin uinum ni.ü~ürlük 
merkezinde çalışan mütehassıs zabitana da teşmili 

hakkında Ba.<?vekalet tezkeresi 

Azayi kirarndan bazı zevatrn mezuniyetleri ıhll!kkın-
. da B: M. M. Riyaseti tezkeresi -

... '·, 

Ceza muılıakemeleri usulü ikanununuii bazı maddele
rinin tadili hakıkındaki ıkanun layihasıriİn ıgeri veril
rtıesine -ôair Başvek~·let · tezkeresi 

. ~ t. ',.- - ·:. .;. ', " 

Piriştineli Ömer<ığlu Recep ve tbrahimoğlu . arnavut 
İs ma i lin öl üın cezasrna çarpılriuiları · :hal~landa · Baş- · 

~·- v:ek.aıet - -tezkereSi~ ... ~ · .. ~- · , 

Açık bulunan Şurayi devlet azalıkları ·iÇin seÇ:rric ya-
pılması luıkkında Başvekalet. tezl{cresi - ' 

. 3/ 28,1 !:Ül;dtf, : - bahı·i)ı{ ve ~ j-aııdarma zabitan ve memurini 
·· · ;::··-- :;_ . .-, hhkıktndak'l :kanun{m. '3 hci1 roaddesilc vcrile~ek şark 

krd c.ın zammının hesabında hangi tarihin· 'başlangıç 
._say ıl acagrfıın tefshi haldüncia Ba$v.~kal ct - .teikeresi 

3j 28:1 Yemek parasından \' ergi ke~i.J\ı) kesilm~)~Cccğiniıı · 
<' : .... tefsiri - luikkıhd-& :-gaft~'\!kalct tezkere.si · · 

3j 286 

3/ 287 

Hudut n~ sahillPr sıhlıat umum ıı~üdürlü'ğü : ~929 
senl'si son hcsa.bıııa dair yapılan · 'mıutaıbakat beyan
n amcı;;v~~hk1üq-~lai Diitt-iıf. ·m i.ıhascba t ı·iyasct i tczkercsi 

'eyrisefain idaresi 1929 senesi ; ·-s<tn' ·hesabrna' dair 

Muamelesi 

1- III- 1933 tarihinde okunarak mez
kfı.r layiha Hükümete üıde edilınişt;,. 

lkıtısat encümenindedir. 

5 -VI- 1933 tarihinde 769 numarıı .. 
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

20- V- 1933 tarihinde 761 numar11 
· ır kara•r olaraık ka.bul edilmiştir . 

3 :VI - 1933 tarihinde 2268 numar~ 
lr kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

20- V : 1933 tarihinde 758 numara
lı karar olaraık kabul edilmiştir . . 

· · ıa- Ili- 1933 tarihinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

13 -III- 1933 tarihinde okunarak 
mezkı1r layi!ha Hükümete iade edil

miştir. 

20 -V- 1933 tarihinele 759 numara
lı kara·r ola.raık kaıbul edilmiştir . 

10- VI - 1933 tarihinde 774 numa.ra
·· ır karar olaı·ak kaıbııl e.dilmiştir . 

26- X - ıg33 tarihinde 7 7 mıınarn 

lı karar olarak ·lmbııl edilmiştir. 

19 - X - 1933 tarihinele 7 4 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

4- V- 1933 tarihinde 2165 numara
lı kanun olarak ka.bul edilnıiştH·: 
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3/ 291 

3j 292 

3/ 293 

3/294 

3/ 295 

3/296 

3/ 297 

3/ 298 
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yapılan mutabakat beyannamesi hakkında Divam 
muhasebat riyaseti tezkeı:esi 

Kütahyanın Cebrail köyünden lVIemetoğlu Halilin 
ölüm cezasına çarpılması haiclanda BaşYekalet tez
ker·esi 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde müstahdem 
bulunan onbaşı ve efradm maaşları hakkındaki ka
nun layillasının geri verilmesine dair Başvekalet 
tezkeresi 

Azayi kirarndan bazı ~evatın mezuniyetleri hakkın. 

da Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Türk tabeasile İran tabeasımn evleomeleri hakkın
daki memnuiyetin muhafazasına dair olan 24 eylfıl 

1290 tarihli nizamnameyi mruaddil ikanunun 2 nci 
ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Başveka
let tezkeresi 
Azayi kirarndan bazı zevatm mezuniyetleri hak
'lunda B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Beynelınilel parlamentolar ticaret kongresine işti
rak edecek zevat haldcrnda ıB. M. M. Riyaseti tez. 
keresi 

6 mayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı !kanunla ih
racma mezuniyet verilen bonoların 3ı4 164 liraya 
iıblagı hakıkındaki kanun layihasının <geri verilmesine 

Muamelesi 

ll - V- 1933 tarihinde 2175 numara
lı .kanun olarak kabul edilmiştiT'. 

20- V -1933 taııihinde 760 numara
lı .karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - ı933 tarihinde okunarak mez
kı1r 18.yiha HükU.mete iade edilmiştir. 

27 - III- ı933 tarihinde okunara:k ka
bul edilmiştir. 

Adliye encümeninde 

ı- IV- ı933 tarihinde okunarak ka
bul edilın.iştir. 

ı - IV - ı933 tariliinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

dair Başvekalet tezkeresi ı - IV - 1933 tarihinde okunarak mez
kfuo layiha Hükftmete iade edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 30 ve 42 nci 
maddelerile muvakkat 5 nci maddesine müzeyyel 
kanun layihasmrn geri verilmesine dair Başve-
ikalet tezkeresi ı - IV - 1933 tarihinde okunarak mez

kfuo layiha HükUmete iade edilmiştir. 

Belediye vergi ve resimleri ıkanununun 41 nci 
maddesinin tefsiri ha!kkı:nda Başveıkalet tezkeresi 3 - IV - 1933 tarihinde 187 numara

lı tefsiır olarak krubul edilmiştir. 
Askeri memurlar kanununun 4 ncü ve 5 nci madde-
lerinin tefsiri hakıkında Ba.şvekalet tezkeresi 26 - X - ı933 tariliinde 786 numara

lı karar olarak kabul edilıniştir. 
Vilayet Jıesrubı katilerinin ne suretle tetkik ve tas
diki lazımgeleceğinin tefsiren ılıalline dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi Daıbiliye eneümeninde 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesi 
hakkındaıki kanun layihasının geri verilmesine 
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3/305 

3/306 

3/307 

3/308 

3/309 

3/310 
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dair Başvckalet te~eresi 

Rüsumu baıhriye kanununa merbut tarifenin 5 nci 
maddesinin tadİline dair olan · ıkanun layiha,;mm 

Muamelesi 

22 -IV- 1933 tarihinde okunarak mez
kur layiha Hükı1mete iade edilmiştir. 

geri verilmesi ha;kkmda BaşveMlet tezkeresi 27- IV- 1933 tarihinde okunarak mez
kı1r M.yiha Hükı1mete iade edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi meınurlarınm tekaütlillderi 
halkkındaki kanun liiyihasmm geri verilmesine da-
ir Başvekalet tezkeresi 27 - IV - 1933 tarihinde okunarak mcz

kur layiha Hükümete iade edilmiştir. 

Devlet memurları ınaaşatınm tevhit ve teadülü 
haiDkmdaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masma dair olan 2006 sayılı kanunun tefsiri ihale-
kında Başvekalet tezkeresi 19 -X- 1933 tarihinde 785 numara

li .karar olarak kabul edilmişir. 
Malullerle şehit yetimlerine verilen terfilı zammı 

ile beyiye ikramiyelerine haciz konulup ıkoımbna-
yacağınm tefsiri hakkında Başvekalct tezleeresi 27 -V - 1933 tarilhinde 2228 numara

lı kanunla tevhid.en kabul edilmiştir. 
Tokat mebusluğuna seçilen Resai Beyin intihap 
maııbatasrnın gönderildigine dair Başvekalet tez-
keresi 27- IV - 1933 tarihinde intihap muz

batası kabul edilmiştir. 

Açık hulunan Şurayi devlet azalığı için seçme ya-
pı1ması haıkıkında Başvekalet te:Mreresi 10- IV- 1933 tarihinde 774 numaralı 

kararla tevhiden kabul edilmiştir. 
1928 senesi Hazine hesaıbı uımuımisine dair olan mu
tabakat ibeyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
Divam ımuhasebat riyaseti tezlteresi 12 - IV - 1933 tarihinde 2306 numara

lı ~anunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi son hesaıbma 
dair yapılan .ınutaıbakat beyannamesinin .takdim 
kılındığı :hakkında Divanı muhasebat riyaseti tez. 
keresi 20- V- 1933 tarihinde 2181 numara

h kıanunl:ı. tevıhiden kabul edihl1Ji~ti.r. 
Kaçakçılığm men ve takiıbine dair olan kanuna 
müzeyyel kanıun layihasınııı geri verilmesi hakkm-
da Başvekalet tezkeresi 1- V -1933 tarihinde okunarak mez

kur layiha Hükümete iade eclilnüşti r· . 

Divam ınulıasebat enciimenine ıbir aza seçilmesi 
ha;kkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 1- V -1933 tarihinde okunarak inti · 

hap yapılmıştır. 
Azayi kirarndan bazı zevatm meZlıniyetleri ~ıak-

ıkmda B. M. M. Riyaseti tezkeresi 4 - V- 1933 t arihinde okunarak ka
bul edilmiştir. 

Kanunuevvel 1932 : şubat 1933 aylarrna ait rapo
run takdim :kılındığı hwkkmda Divanı muhasebat 



No. 

3/ 312 

3/ 313 

3/314 

3/ 315 

3/ 316 

3/ 317 

3/318 

3/ 319 

3/320 

3/321 

3j322 

• 3/323 

-222-
l!ulasası 

riyaseti tezlteresi 

Konya mebusluğuna seçilen Tahsin Beyin intihap 
ınazbatasmın gönderildiğine dair B~vekalet tez-

Muamelesi 

5- VI- 1933 tarihinde 770 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

kcresi 8 - V - 1933 tarihinde intihap ınazba

tası kabul edilmiştir. 
Trabzon mebusluğuna seçilen Ali Seydi Beyin in
tihap maııbatasmm gönderilcliğine dair Başvek·iilet 

teııkeresi 8 -V- 1933 tarihinde intihap mazba
tası kabul edilmiştir. 

Ankara şehri İınar müdürlüğü 1930 senesi hesabı 
katisine dair yapıla:n mutabakat beyannamesi ıhak

Janda Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 

Hudut v'e sahiller sıh.hat uınum müdürlüğü 19::l0 
senesi hesabı katisine dair yapılan mutaıbakat be
yannamesi hakkmda Divanı muhasebat riyaseti 
terleeresi 

İstanbul daı·ülfünunu 1930 senesi hesabı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hllikkında 

Divanı muJıascbat riyaseti tezkeresi 

Jfonya ovası sulama idaresinin 193.0 senesi hesabı 
katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında Divanı mtclıasebat -riyaseti tezkeresi 

Yüksek mühendis ıuektebi 1930 senesi . hesabı - ka- . 
tisine dair yapılan mutabakat !beyannamesi- hak
kında Divaru muıhasebat riyaseti teııkeresi 

Siirt mebusu 1lahmut Beyin teşrii ınasUniyetinin 

kaldırılması lıakıkmda Başvekalet tezkeresi 

Sıvas mebusu ıNecm€ttin Sadık Beyin teşrii masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tez
kcresi 

Sıvasın Velitt.in köyünden Eminoğlu İ mailin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Menkıul ve gayrimenkul eınval ile lbtmların intifa 
haklarının ve daimi vergilerin mektumlar:ım haber 
verenlere verilecek ikramiyelere dair ıkanunun bi
rinci maddesinin tefsiri hakkmdaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekalet tez-kcresi 

Belediye memurlarından eski tekaüt kmmmuıa gö-

24 - V - 1933 tarihinde 221 numara
lı lmnunla tevhiden kabul edilmiştir. 

23 -V- 1933 tarihinde 2210 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

24- V - 1933 tarilıind:e · 2216 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

24 - V- 1933 tarihinde 2217 numara
lı kanunla tevJıiden kab_ul edilmişti'r. 

23 -V - 1933 tariJıinJe 2209 numara
lı .kanrımla tevhiden ·kabul edih.nişt..lr. 

Adiiye ve. 'feşkilatı esasiye encümenle
rinden mürekkep Mufı.t.elit encümende 

Adliye ve Teşkil&ti esasiye ·encümenle
rinden mürekkep: l\I u li telit . encüınende 

5· ~ VI - 1933 tabhindc .771 nurrr:h:a
li kai·ar olarak ·kabul ·edilmiştir. 

23 - V- 1933 t~rihinde okumnak ·m ez
kur teııkere RükU.mete iade edilmiştir. 



No. 

::l/ 324 

B/ 325 

p/ 326 

3/ 327 

3/328 

3/ 329 

3/330 

3/ 331 

3/ 332. 

3}333 

3/ 334 

3/ 335 

- ·223-
Hulasası Muamelesi 

re tekaüt edilmiş olanlarm tahsisatları hakkında 

Başvekalet tezkeresi Dalhiliye encümeninde 
!zmir rn.ebusu, Saracoğlu Şükrü Beyin Adiiye ve-
kaletinc tayin eelilcliğin e dair· Ri,va.seti Gümhnr trz
keresi 
Cami ve mescitlerdeki hizmetlerin tevciıh muamele
sinden harç alınıp almmaya cağmın tefsirine dair 

. 
25- V- 1933 t:ırilıind r olümnıuşhır. 

Başvekalet tezkeresi Maliye encümcninde 
Maarif vekaleti tarafmdan idare edilecek mektep 
pans·iyonlarr hakkmdaki kanunun bazı . maddeleri 
nin değiştirilm es in e ve bn kanuna bazı hükümler 
ilavesine ·dair olan kımunun 3 ncü maddesinin 2 
nci frkrasmın tcfsiri Jıa.kkmda Başveka'let 1ezkerrsi :vraarif encümcnindc 
Şfırayi devlette açık bulunan bir azalık i<ıin seçme 
yapılması hakkrnda BaşvekaJet teZlkeresi 10- VI - 1933 tarihinde 7-74 numaralı 

kararla tevhiden kwbul edilmiştir. 
Dileıı <ı iliğin mrnin e dair olan nizanııwmryc görr 
tiyaıtro ve sin~ma ıbiletl erinden alrnmaJ,.-ta olan pa
ranın darii.lacczc nizamnamesine mngayir olup ol
madığınm tayini hakkrnda Başvekfılet' tezkercs i 

Posta, t elg raf ve telefon idaresi teşkilatı ha,kıkrnda
ki kanunun birinci maddesinin tat.biıln taı·z ıi1a dııir 
DiYaru anuihasebat riyaseti tezkeresi 

Gazi teıibiyc enstitüsü ınualliınılerindeıı Satfet Be
,vin ma aşİ lıaıl<krnda çEkan i~tnil'ir{ Jı'amne dair Baş
vekalet tezkeresi 
Tahlisiyc umum müdürlüğü 1930. senesi hesabı ka 
üsinc dair yapılan mutab,a:kat ıbeyannamı<Cs i hak
kında Djvanr mnıhasebat ri~aseti t.eııkeresi 

Aızayı kirarndan bazr zeva;hn mezuniyetleri hak
kİnda :Büyük Millet Meclisi • ri yaseti t~ıJkeresi 

Tasfiy,eye ta.ıbi tutulanlara avukatlık ruıh satnamcsi 
ver)ljp . verilmeyeceğinin t ef.siri hakkında Başveka
let tezk.eresi 

1 J-ıaziran 1929 tariılı v.e 1499 nUınüırah ·g üı'hrük ta
rife kanununu değiştii•en ıkanunun 1 n~i maddesin e 
meııbut cetvelin 401 numarasındaki . .troblı'in tcfsiri-. . ,• 

ne daii· Başvekalef. telikeresi 

M:aarif vekaleti kadrosu ve % 10 lar tahsisatile id.a
re · ediimekıte ·olan in.$aat . -'bürola.rınm .kırtasiyeyc 
müteallik levazl!Inma dair . Divarir· ml.iha~·ebit riya- ' 

8 - VI- 1933 tarihind e 772 numara
lı tefsir olarak kabul ·e diliııiştir. 

8 - VI -1933 tarihinde bü husustaki 
Bütçe enciim eıı i mazhata sT oknrı muş

tur. 

Bütçe encümeııi.nde 

8- VI- 1933 tarihindr 2276 numaı·a . 

lı kaminl:ı tevıhiden kabn1 edilmi~t1r. 

3- VI- 1933 ta.rihinde okqnarak kabul 
ed\! miştir. 

12 -·VI- 1933 tarihinde 776 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

· l1 ~ VI- 1933 tarihinde 19Ö numara
lı tef&.~r ola.rı.ık k~bul eılilmiştir. 



No. 

3/ 336 

3/ 337 

3/ 338 

3/ 339 

3/ 340 

3/ 341 

3}342 

3/343 

3/ 344 

3/ 345 

3/ 346 

3/ 347 

3/ 348 

3/ 349 

3/350 

3/351 

Bulasası 

seti tezkeresi 

Muamele vergisi ıkanununun 5 nci maddesine bir 
fıkra Havesine dair kanun layiha.smm geri verilmesi 

:Muameiesi 

12 -VI- 1933 taı<ihinde 775 numara~ 
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Başvekalet tezkeresi 10 -VI - 1933 tarihinde okunal'ak ınez
kCu·lrayilıa Hiüdımetc iaclr edilmiştir. 

Konya mebusluğuna ,geçilen Ali Fuat paşarun inti
hap mazbatasmm ıgönderildiğine dair Başvek-alet 
tezkeresi ,. 

Miıkdatoğlu Ömerin ölüm cezasına çarpılması hak-

10- VI- 1933 tarihinde intihap muz
batası kabul edilmiştir. 

kında Başvekalet tezkeresi Adiiye encümeninde 
Mütekait ıbinbaşı Ali Şevket 'beyin maluliyeti lıak-
kmcl::ı. · Arzuih.al encümenince verilen kararm Umu-
mi heyette müzakeresine dair Başvekalet tezkeresi İktısat encümeninde. 
Devlet memurları aylıklarrmn tevhit ve teadülü 
ıı,aıkkmdaıki kanunun 8 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekalet te~keresi Bütçe encümeninde 
19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılr ık:anwıun askeri 
rneık:tepler talebesine de teşmili icap edip etmiyecc-
ğinin tefsiri hakkında Başveka1et tezkeresi Milli Müdafaa cmcüm cnindc 
Denizli mebusu Haydar Rüştü Beyin teşrii masu-
niyetinin kaldırılması haldmıda Başvekiilet tezke-
r-esi 

Manisa mebusu Tahir Beyin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakıkında Başvek31et tel9keresi 

1929 senesi Hazine hesabı umumiyesine dair yapı
lan mutabakat 'beyannamesi hakkında Divanı muha. 
seıbat riyaseti tezkeresi 
Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlü
ğiin.iin 1929 senesi son hesabına dair yapılan muta· 
bakat beyannamesi hakkmda Divanr muhasebat ri 
yaseti tezkeresi 
Aydm mebusu Dr. Reşit Galip Beyin Maarif Y C

kaletinden istifa ettiğin e da it' Riya..c:ıet i Cümlıur 
tezkeresi 

Ela.ziz mebusu Hüseyin Beyin vefat ettiği hakkm
da Başvekalet tezkeresi 
'l'r.aJ~.ron mebusu Ali Seydi Beyin vef®t ettiği hak
kıında - Başv~kalet teekeresi 
Aizayİ kirarndan iki zatin mezuniyetleri hakkında 
Büyüık Millet Meclisi Riyaıseti tezkeresi 
Mart : mayıs 1933 ayl111rma ait raporun ta1roim 
kılındığı hak!kında Divaru muıhasebat riyaseti tez
keresi 
2249 sayılı kanunun 1 nci roaddesindeki saWıiye-

Adliye v,e TeşkilUıtr esasiye enciimenle
rinden mürekkep Muhtelit enuümende 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit enuümende 

Divam muJ.ıaseba:t encüınenindc. 

Divam ınuhasebat encüınenincle 

1- X- 1933 tarihinde okunmuştur. 

1- X- 1933 tarihinde okunmuştur. 

1- X- 1933 tarihinde okunmuştur. 

7 - X - 1933 tarihinde okunarak kahnl 

Divam mnhasebat encümeninde 



No. 
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3/353 

3/354 

3/ 355 

3j 356 

3/357 

3/ 358 

3/359 

3/ 360 

3/ 361 

3/ 362 

8/363 
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Hulasası Muamelesi 

te istinaden matJbaalFk kağıtların 100 !kilostmdan 
a:lınan gümrük resmi değiştiri1diğiııden m~zkür ka
nunun 3 üncü maddesi hükmüne göre keyfiyetin 
tasdikı hakılanda B~veka1et teııkeresi ikt.ısat cncümeninde. 
1452 numaralı ıkanuna meııbut cetvelin Maliye teş-
kilatma ait kısmının taclili ve bir kısım Yazifelerin 
sureti ifası haklundaki kanunun 15 nci nıarldrsiııiıı 

tefsirine dair BaşYakalet teıJkeresi Maliye e.ncümenindc 
Veraset ve intikal veııgisi Jıakkmdaki kununuıı 18:l6 
ımmaralr kanunla değiştirilen 2 nci mııddcsinin 
2 nci fıikrasmım tefsirine dair Başvekalc;t tezkf'resi Maliye encümcninde 
.Adam ö1dürdüğiinden 18 sene ağır •hapse mahkum 
edilen Ordu1u lVIemetoğlu .Aibdürı~allımanru hastalı -

ğına binaen geri kalan cezasmın affi hakıkındaki 
tezkerenin geri veriLmesine dair BaşvekaJet tezkc
resi 

CiiıınJıuriyet merkez •bankası kanununun 92 nci 

12 - X -1933 taribinde okunarak me.z
kfır tezkere Hükfımete iade edilmiştir. 

maddesinin tefsiri hakkında Başveka.let t ezkeresi İktısat encümeninıde 
2294 sayılı karınnun birinci maddesindeki salahi-
yete istinaden Fransa ile ticari münasebatın tan-
z1mi ve ticari mübadele- ve tediye mıwazenesiniıı 

temini için yapılan modiis vivendi ile takas İtilaf -

namesi ve mülhak beyanname meriyete konuldu-
ğundan meL?klır kanumm 3 ncü maddesi hüJ<müne 
göre keyfiyetin ta ·dikı hakkıuda Başvckalct tl'z-
keresi İktısat encümeninıde 
Cümhuriyct merkez bankası kanımunun 8 nei mad-
desinin 1 nci frkııasımn tefsirine dair BaşYokalet 
te~keresi İktısat encümeninde 
Teşviıkr sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı ka-
nunun ınuvakkat maddesinin tcfsiri hakkıııda Baı;;-

veldilet tezkeresi İktısat encümeninde 

Ordu zaJbita.n heyeti terfi kam1ıınuıun 3 ncü mad-
desinin (E) frkrasmm tefsiri hakkmda Başveka:let 
tezkeresi Milli Miüıdarfwa encüıneninde 
İktrsa.di ibulıran vergisi kaııunumuı 6 ncı maddesi-
le muvazene vergisi kanıununun 3 ncii maıddesinin 
2 nci fıkrasınm te-f.sirine dair Başveka1et tf'tk~resi Maliye enciinıeninde 

İcrıı ve iflas kanununun 13 ncii niaddesinin son 
fıkrasının tefsiri hakkında ıBaşvekalet tezkeresi Ad!liiye enciiıneniudıe 
Gedikli küçük zabitler·e verilecek harcırahlar hak-
kında tefsiren ibir karar ittihazına dair olan tez-
kerenin geri verilmesi hakkmda Başveka.let tezkeı·esi 26- X-1.933 tariıh.inde okuooralk Jn%

kfır tezkere Hiüikfııınete iaıde edilmıiş

ti!l'. 
:Manisa mebus1uğuna seçilen Hikmet Beyin intihap 
ma11batasinm gönderi1diğine dair Başvekalet tez-



No. 

3/ 364 

_ __ 226'_- -

Hullıııası 

keresi 

Elaziz mebmru Fuat Beyin Nafıa vekaletine ve Ma
liye vekaleti veldlliğine tayini hakkında Riyascti 

Muamelesi 

26- X -1933 tarihhıde inıtihap ınaz. 

batası kalbul edilmiştir. 

Cüınhur tezkeresi 26- X- 1933 tarihinde okunmuştur: 

B - ISirinci içtima.da.n müdevver tezkereler 

3/ 76 Harbi umumi senelerinde ihracat ve meni ilıtildr 
heyetlerinde rbulunaıı sabık ticaret nazırı Ahmet 
Nesimi ve i.Must:hfı.ı Şeref Beylerle arkadaşları hak

- kmda kati bir karar ittihazına dair Bçışveki3 J ct 

tezkeresi Adiiye enetim eninde 
3/ 88 Ticaret kanununun 370 nci maddesinin 1 nci ,-c 

3/ 107 

3/ 109 

3/ lJO 

3/ 127 

3/ 130 

3/ 131 

3/132 

3/ f39 

3/ 140 

2 nci frıkralarrıırn tefsiri haklnnda Başvekalet tez-
kcresi Adiiye eııcümeninde 
Askeri ve mülki t~kaüt kanununun baz·ı maddele-
rinin tefsiri hakıkında Başvekiilet tezketesi 29 - V - 1933 tarihinde 185 ımına'm-

Damga resmi kanununun makttı resimler fash ııııı 

42 nci ve muafiyet faslıımı 20 nci fıkarlarrııııı td
siri lıa1kkında Başveka l e t tezkercsi _ 

Memurin mulıa-kemat kanunumin 4 ncü maddesi
nin tefsirine dair . BaşvekaJet tezkeresi 

Anıkara memurlarının mesken tazTJlinatı haJclnnda 

lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

19 -XI- 1933 tarihinde 180 numara
lı tefsir olarak kabul edilmi ştir. 

27- V- 1933 ta-rilıinde 184 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Başvekiilet teZ>keresi 21- XI - 1932 tarihinde 733 nunıa nı

lı karar olarak ka:bul edilmiştir. 

Erzurum mebusu Asım Beyin teşrii masuniyctiniıı 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

nazi Antep mebusu Remzi Beyin teşrıi mesuniyeti
nin kaldrrılımasr halkıkında Başv\?Jkaloet tezkeresi 

Gediıkli küçük zabitana verilecek harcıralılar h<)k
kmda tefsiren bir karar ittihazına dair Baı:;velcill't 

ll- V- 1933 tarhlı-inde 757 numara
h hrar olarak kabul eqilmiştir. 

8 - V- 1933 tarihinde 7G6 numar-a
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 26- X -1933 tarihinde Hükumet tara
fından geri alınrruştır. 

-1 -- XII ::. 1928 t~,y;iİı_ ve 457 numaralı kararın tefsi
rlne dair Başveikalet teı;keresi 
Kütahya m0busu Hakıkr BE'yin 
hakkında Ba.şvc>kaJct tezkeresi 

ifadesinin almması 
Adliye encümeninde 

Adlzye ve .. f.L1-eşK:ilatı esasiye eııcüınehfc-· 

ririden ·mi.\rekkep Muhıte-lit c)ı ciiınende 



No. 

3/ 141 

3/ 142 

3/ 143 

-227-
Bulasası 

Afyon Karahisar m~busu Haydar, Manisa; melmsn 
Dr. Saim ve Saıbık Manisa meibusu Bahri Beyler in 
ifadelerinin alınması ha:l{lkında BaşvekaJ et t e~kel' es i 

Konya mebusu Kazım Beyin ifadesinin nlmmasr 
hakkında Başveka.let te2Jker esi 

Isparta mebusu İbrahim Beyin teşrii masuniycti
nin kaJJdrrılması hamkınıda Başvekalet tezkeı·esi 

Muamelesi 

Adiiye ve Teşkilatı <esasiye encümenle
rinden mürekkep Mu:htelit encümende 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlc
rinden mürekkep Muhtelit encümende 

8- V -1933 tarihinde 756 numaralı 

kararla tevhiden hbul edilmiştir. 
3/ 144 SiiPt. mebusu l\fiı!hmut Beyin teşri) masuniyetinin ~...,.. "'" ·-~ 

kalıdmLması ha·mkmda BaşvekaJet te!?!keresi 29- IV- 1933 tarihinde 752 numaralı 

3/ 146 

3/ 145 

3/147 

3/ 148 

3/ 152 

3/ 153 

3/ 154 

· Tokat mebusu Bekir LUtfi Beyin teşrii masuni:ve
ımasuniyetin i n ka lclırıhnasr hakıkııı da Başwkfı 1 rt 
tezkeresi 

Tokat m eıbu.~<Su Belkir Lutfi Beyin teşrii masun.iye
tiiıirt kaldırrlmasr hakkında Başvekalct tezkeresi 

Aci-zleri tahailclcuk eden memurlarm tasfiyeleri hak
kında 1026 ve1683 numaı·alr kanunlarda mcvzu 
hüıkmfuı icrasmda tahaddüs ·eden iıhtilafnı trfsiren 
halline dair BaŞvekalet tezkeresi 
Müibadelc ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi Ye inta {·T 
lı akkındaki- ıkanunun 2 nci ve 9 ncu maddeleri ara
smdaiki münasebet He 1866 nurnarali mü.zey-yrl ka
nunun metninde ımünderiç zrt ah.kamm tefsirine · 
dair BaşvekaJet tezkeresi 

Harikzedeler tarafmdan işgal edilmekte olan mes
kenler hahlm1da yapılacak muameleye dair Başn
kfiılet t ezker esi 

Aısker1 ve mülki tekaüt :kanununun 55 inci rm adde
sinin tefsiri hakkında Başvekalet teııkeresi 

Askıeri ye mülıki t ekaüt ka.nunnnun 66 ve 68 ııcı 

maddelerile memuı·in kanununun 73 ·ve 85 iiıei 
maddelerinin tcfsiri hakkmda Başvelkalet tezket esi 

3/ 159 Mersin mebusu F erit Celal Beyin t eşrii masuiıiye

tinin kaldırılması ha~krnda Başveka.let t ezkeresi 

3/ 163 -- . :M~iıevr·a: gibi mÜhim· · vazifeler esnasında mal{ıl 
olanlara da derece üzerinden maaş -tahsisi için 
bir karar ittihazma dair Başvekalet tezkeresi · · ·· 

3/164 . ·Vazife< veya :fia'r;pfc iki ·ve daha ziyade uzvunclan 
mecııııhiyet sebebile malUl olanlaİ-ni muiızam ma~ 

karar olarak kabul edilmiştir. 

S - V - 1933 tarihinde 756 numaralı 
kararla tevhiden · kabul eclilmişıtir. 

ll -V- 1933 tarihinde 757 ıiumaralı 
kararla tevJıiden kabul edilmiştir.· · · 

26 · X - 1933 tarihinde 2325 numara
Ir kanun olaralk kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninde 

8- VI- 1933 tarihinde 189 numaralı 
t efsir olarak kabul edilmiştir. 

13- IV- 1933 tarihind·e 747 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütç,e encümeninde · · 

29- IV- 1933 tariıhinde 751 numaralı 
kararla tiwhiden kabul edilmiştir. 

15 ~ XII - 1932 tarihinde R ük{unet ta-
' rafmdan geri alınmıştır. 



No. 

3/ 165· 

3/167 

3/171 

3/179 

3/180 

R/182 

3/184 

3/185 

3/187 

3/ 192 

3/ 193 

- 228-
Hulasası Muamelesi 

luliyetler için tefsiren /bir karar ittihazr Jıak,kmda 

B!llşveka1et tezker.esi Sıhhat ve içtimai muaYenet encüme
ninde 

Yrüıksek miilhendis ım~ktebini n 1928 senesine ai t 
ınutalbaıkat beyannaJmesinin takdim ıkılınchğı .hwk-
·kında Başvekalet tetkeres:i 27 - III- 1933 tarihinde 2113 numara

h kanunla tevhiden kaıbul edilmiştir. 
Askeri ve müLkı teıkaıiit ıkanununun 68 nci v e nıu

vakkat 3 ncü maddelerinin tefsiri l1akikında Bıı.Fe

kalet tezireresi 

Esba1br m'iicbire ve zaruriye dolayısite takip v·e tah 
siline imkan göl'iilemeyen •borçların terldni hak
kında Başvekalet tezkeresi 
Mektep binalarınrn be1ediye vergi ve resimleri ka
nummun 6 ncı ve 7 nci' maddeleri hükmüne dahil 
ve resme trubi olup olniadrğınm tefsiri lıakılnncla 
Ba,şvekalet tezkeresi. 

Şlir.ayi devLetin. 1930 senesi· demirbaş eşya, mefru
şat, kırtasiye, defatir ve evra:lu ırnatbua ve mahwkat 
hesalbatr haildnnclaki cetvellerirı takdimine dair 
mezkur riyasetin teZlkeresi 

Askeri Ye mülki tekai.it kanununun 30 ncu mad
desinin tefsiri haıkkmda Başvekalet tezkeresi 
Umumi istihlaık verıgisi ıkanunil~ :ıni.l!zeyyel 924 nu
maralı ıkanunun meri bulundııJklarr zamanlarda iha
dis olan muameleler i·çin taJhaıkıkuık ettirilen veı-.gi 

ve cezaların istifasr işlerinin te~siren tayini haık
•kmda Baş'Vekalet tez·keresi 

Aıınena.jman ve teşcir if;ıleriude müstaıhdea:n orman 
memurini fenniyesine 657' ve 1508 numa ı· alı ıkanun

larm 1 ve 7 nci :ınaid·deleri mucilbince verilımesi 

mu'ktazi ye·vımiye.leri gösterir iıki krtıı :kadoonun 
gönderilcliğine dair Başveıkalet tez,ke:resi 

Orman amenajamn .gruplarına ve ilm :işlerd~ çalışan 
orman mühendislerine yewniye lıesaıbile veır.ilmeıkte 
olan tal!Jlllinatm sureti tecliyesinde tereddüt edildi
ğinıdeıı ıkeyfiyetin teİsiri :b aıkıkmcla Başv ka.let t ez
kcresi 

1927 mali senesine ait Hazine hesabı umumısme 
nıütedair. mutaba-kat :heyaımamesinin takdim ·kılın

dığı bakJunda Başvekalet tezkeresi 

İstanbul darülfünunu müderrislerinden Behçet Be-

9- I- 1933 •tarihinde 743 numaralı 

karar olarak kabu1 edilmiştir. 

'l1 eşkilatı esasiye encümenirrde 

21 • XI - 1932 tarihinele 734 numara
lı karar olarak kabu1 edilmiştir. 

31 -V - 1933 tarihinde ınezkılr reisli
ğe iade edilmişti~ 

Bütçe· encümeninde 

Adiiye encümeninda, 

1 -XII - 1932 tarihinele 2073 numara
lı kanun olarak kalbul edilmiştir. 

15 -XII - 1932 tarihinde 737 numara
lı karar olarak kabu1 edilmiştir. 

8 -VI - 1933 tarihinde 2277 numara
lı kıa:n.unla te-vihi'den krobul edilm:ı.iştir. 



No. 

3/ 194 

3/ 195 

3/ 196 

3/ 197 

3/ 198 

3/ 201 

3/ 202 

3/ 203 

3/ 208 

3/ 210 

229-
Hulasası 

yin maaşı miktarının tayini hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa li
man ve rrhtrm idaresinin 1927 mali senesi adi ve 
fevıkalade bütçeleri hesabı katilerine mütedair mu
taıbakat beyannamelerinin takdim kılındığı ıha1clnn-

Muamelesi 

15 -XII- 1932 tarihinde Hükumet 
tarafmdan g·eri alınmıştır. 

da Divanr muhasebat riyaseti tczkeresi 1 - IV - 1933 tarihinde 2129 ve 2130 
numaralı kanunlarla ıtevhid en kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve sahiller srhhat umum ınüdürlüğünün-

1928 mali senesi hesabı katisine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hakıkında Di
vanr muhasebat riyaseti tezkeresi 

Konya oTası •sulama idaresinin 1928 mali senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat beyanname-sinin 
takdim ikılmdrğı halcimıda Divam ımıhasebat ri ya-

27- III - 1933 tariliinde 2115 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

seti teZlkeresi 30- III - 1933 tariılıinde 2120 numara
lı •kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarından ll 
nci dereceden aşağı va·zifelerde bulunlllnların ll nci 
dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde olnp ol-
madığmın tefsiri lıaJclnnda Başvekalet tellkeresi 21- XI - 1932 tarihinde 182 numara

lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 
Barut ve mevaddı infilakıye meselesine ait ev radi:ın 

gönderilcliğine dair Başv~dUet tczkeresi 15- XII - 1932 tarihinde 738 numara
lı kanun olarak kabul edilmişıtü·. 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesine 
ait muta;;ba:kat beyannamesinin takdim kılındrğ·ı ·hak
lnnda Divanr ımulıasebat riyaseti te~keresi 

İstatistik umımı müdürlüğü 1930 senesi ayniyat he
sabatına dair cetvellerin takdim kılındığı hakkrndı:ı 

27 - III - 1933 ıtarilıinde 2116 numara
h kanunla tevhiden ıkwbul eıdilmiştir. 

mezki'ır mi.idiirlüqüen mevrut tezkere 31- V- 1933 ta·rihinde mezkur uınum 
mi.idi:irlüğe iade edilmiştir. 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisine 
miitedair mutaıbaikat beyannamesinin takdim kılın
dığı haıkkında Divaıır ınuhasebat riya.seti tezkeresi 

1:stanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı kati
sine mütedair mutaJbakat beyannamesinin ta:kdim 
kılındığı hakılanda Divam muılıaseba:t riyaseti tez-

6 -V- 1933 tarihinde 2168 numara
lı kanunla tevıhiden ka·bul edilmiştir . 

kcresi 30 - III - 1933 tarihinde 2123 numara
lı ıkanuıılıa tevıhiden lmbul edilmiştir. 

Yüksek mühendis rnektabinin 1929 senesi hesabı ka
tisine mütedair ımutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hai~kında Divam muhasebat riyaseti tez-



No. 

3/ 211 

3/ 213 

3/ 214 

3/ 217 

3/218 

-230-
Bulasası 

k e resi 

Mart: Mayıs 1932 aylanna ait raporun takdim 
kılmclığı haklanda Divam muhasebat riya, eti tez
ikeresi 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 sene i hesabı 
katisine mütedair mutaba,kat beyannamesinin tak
dim ıkılındığı hakkında Dimıu mulıasebat riyaseti 

Murumelesi 

30- III- 1933 t· arilıindc 2122 numara
ir kanunla tevhiden ka·bnl ediJmiştir. 

3 -VI- 1933 tarihinde 767 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 1- IV- 1933 tarihinde 2131 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi he abr 
katisine mütedair muUvbakat beya nnamesinin tak
dim kılındığı hakkında Divam muhasebat riyase1i 
tezkeresi 

Askeri ve mülıki tekaüt kanununun 15 nci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekal et teıJk:eresi 

Aatkara şelıiri imar müdürlüğü 1929 senesi hesabı 
katisine mütclair mutabakat ,beyannamesinin ta k
elim lahndrğr lıwkkmda Divanı muılıasebat riyaseli 

27- III- 1933 tarihinde 2117 numara
Ir kanunla tevhiden kabul edilmiş,tir. 

10 -VI- 1933 tarihinde 773 numara
h karar olarak kabul edilmiştir. 

te~keresi 30- III- 1933 tarihinde 2121 nurnanı
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

C - Fevkalade içtiinadan müzevver tezkereler 

3/ 14 Milli Hükumet bütçelerine mii.tea llik ,boeç:larrn ka-
yitlerine ve müddeti muayyencsi r.arfmda müra ca
at etmeyenlerin alacaklarmm suku1una dair ka-
nunun tefsiri haıldrnııda Başvak5J t tezkcr·esi 22- XII- 1932 tarihinde 2076 numa

ralı kanun olarak kabul edilmi ştir. 

3/ 17 Aıskeri ve mülki te-kaüt kanununun muva;kkat 2 nci 
madde inin tefsiri hakkında Başvekalet tezkere ·i 

3/19 ,A,dam öLdürdüğünden 18 sene ağır hapse mahkfıın 
edilen Ordulu Meınetoğlu Aıbdürrahmanm hasta
lığına binaen geri ikalan cezasının affi hakkında, 

20 -V - 1933 tarihinde 2190 numara
h kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Başvckalet tezkeresi 12- X -1933 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

3/24 !zalei şüyu davalarından ne suretle harç alrnaca-
ğımn tayin ve tefsiri hakıkında Başvekfılet te:?Jkere::;i 10 -VI - 1933 tarihinde 2296 numara

h kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/26 Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan ve Estoııya IIü-



No. 

3/ :2c 

3/31 

-23 1 -
Hulasası 

- ------------
kümetlcri al'asmda muhtelif tarihlerele aktedilcıı 

tic tıı·ct Ye scyris<·fain nıuka vc· lcna ıiwsinin 1'üı1kc,;e 

m ctinlcrinuek i lıııtalaı· lıakkında Başyckil,let t cukc
re.<;;i 

Husllsi idar.eJcı· m emurlannın 

emrine alınıp a lmma:·acnğının 

Ba:;;nkii !ct tc?Jkcrcsi 

Yilayet<,:C YCkukt 
tdsiı-i hakkında ' 

~ı\Jskeri ve nıiilıld tckaüt kanununun 18 tH:i maclJc

siniıı tcfsiri hakkmda BaşYokalet teı~kcrcsi 

3/ 32 Bilu~ııuın askeri ııııılull erin t eı·f ihi kaııuııcuıa ııı c r

but enıraz cctnliııdeki ıbazı fıkralar hakıkımla bir 

karar i tt ilııızına da i ı· Ba:;;v<:ikalct tci1kcrcsi 

-
3/ 38 DiYam nıuJw scba tın tcşkilüt YC wza ifin c dair i 'lıznr 

edilen layilıaınn takdim kılımhğr lıaldnndn Dinını 

Muamelesi 

İktısat encüm eninde 

Viliiyetlerin husu~o;i idareleri kanunu 

1ayilıasr Muvakkat encümeninde 

Bütçe enciimeninde 

15 -XII- 1932 taı-ilıiııJc H ükümet ta

ı-afrndan geri a lınmıştır. 

omıilıa scbat riyascti te7lkercsi l\i:.ıliye eneümeninde 

3/39 İnlıisaı- idareleri ·hcsa.bat mm Di ya ıır m uhasl'lııı t<:ıı 
tetkik edilip t•dilmcycccğiııin t cfs iı-inc claiı- ni\'nlll 

ınuılıas~ bat riyaseti tezkcresi 

3/ 40 ~Icımıl'İn kanuııunun 47 \'C 90 n c-ı ınaddcl l'l' i lıük 

mi.iıı c nazaran 2 mart 1334 tarihli k:ınuııuıı ~ ııf'i 

maddesinin ınülga olup olmadığmııı tcfsiı·i hakkın

da Di,·:.ınr nuıhasebat riyaseti tei'Jkl'.rcı-;i 

3/42 B clod iye kaııuıııınun 160 ncr ınadd l's iııiıı fc·fsiı-i lııık

kmcla Başvck~tl e t t czkeresi 

3/ 62 

3/ 65 

Ask\' l'l ve miiJl\1 l ekaüt .kanununun sı ye !i3 ı H · Ü 

nıatlkl cl eri ni n tefsiri lı n bkmda Ba şn:ki1 Jet t czkrn·si 

:i\Ionı~u·i n kanmınının 7fi ıı ci ıııadcl l'si ni n tL·fsi ı·i lw k

kında Başveıkalct tezkcrc·si 

Bütçe cncü nı eııinde 

31- V -1933 tarihinde Dinını ınıılı a

scbat riyasetiııe iade edilmiştir. 

Hariciye encüıneniııcle 

29- IY- J 933 tarihinele 751 ııuıııal'a

lr karar olarak kabul ctl ilnıişt ir. 

26- X -1933 tarihinde 2324 nuımını

lr kanun olarak ka bul cdilıniştiı-. 



4 - Takrirler 

.... 
İkinci içtima zaı·fmua (24) tahir wrilıuiş olup huulardaıı ( L) i tefsir, ( 1 1) i ka rar olarak 

kabul, (1) i iptal edilııni ş ve (6) sı da [mUJııl hv yc• \.te okunınuştur l\Iütebakl (5 ) ta'lu·iı· gel •cek iç
timaa kalmıştır. 

Birinci iç tinı adını mi.id:ervel' (8 ) iakı·ire gelin ce; (1) i tefsir ola.rak, (2) si. lıakknıda . \rzulıal 

ve Biitçe encümeııleri ma~bata l a n okunarak kabu l edilmi .,. (1) 1 de salü bi tarafmclan ge n alın

nuştır. Mütobaki ( 4) takrir iiçiincü i<; t i ın aa ·ka 1 ııuştrr. 
F edmlade içtimatlan müclcvvl:' r t akrir yok tur. 

A - İkinci içtima zarfında verilen takrirler 

No. Hulasası 
- ---- - - ----- - --------:--

3/ 38 Diy aı1b eki r (Zeki Mesut B. YC 11 ıH'ka da şr ) - Ce
miyeti A.kvarına g· idi ğimi z iç iıı F ra nsa Mec lis i ~M c

busaııı tarafıııdan it tihaz olunını teıhrik kırtı n 

hakkımda 

4/ 39 s~~ııı sun (Aziz Hı ı ıı · 13. ) - Wl e buslnkt-<ın is tif n et -

Muaınıelesi 

7 - XI- 1933 tarihind e 72 ' ııuıııant

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

tiğine dair 17 - XI -1932 ta ri hilllle uku11mw;;tur. 
-l/+0 .\ y el m (Fuaıt !;;i ııhiıı 13 .) - Zi rııa ıt c ııc üuıe ıı i ııind en 

is tifcı ettiğü1e uair 
.f/-l- 1 Yozg·a t ( ' . S ırrı B. ) - B eledi ye ver gi ve r esiml eri 

kn nuııunun 6 mcı ııı a dL1es iııc1 cki npa ıtınıaıı kaydi 
nin tef ·iri hakkınd a 

4/ 42 CHl'CSUll (Halkla rl'arık D. ) - Dahi]i nizauııı a nı e niıı 

50 ve 53 ncü mıa dde l e riııin tefsiri hakkmda 
4-/ -l-3 Afyon Karahisar ( Al i n Teki rdağ· Cc ın i l Beyler ) -

Büyük lVIillet M:ecl is i n iıı L mart 1933 ta rihim ka-
dar :faaliye tini ta til etnw;;i lı aıkıln ıı lhı 

4/ 44 Konya ( Kemal Zai m B. ) .. :i\Ieb usltıktan istif<ı et .. 

17 - XI - 1932 tarihinde oknıımnştm. 

7 - I - 1933 tarihinde 74-2 ııııımıra

lı karar olarak kabul edilmiştir. 

Teşkilatı ·a. iye cnc i.imeııindr 

1-:1: - I - 1933 ta rihinde 744 ııunı;ıra

lr karar olarak kabul etlilmiştir. 

t.i ğ·in e dair 4 - III - 1933 tarihinde okuııımı ı;ıt ur. 
-l- j 4G lllanisa ( R efik ŞcvkL' t \ ' C ~·o rııın İsmet B l:'yler ) -

D<ulıil i n iznııınaıı ıı c ııin 49 uııc u. ın<~Llu l:'s iııiıı t c l'ı-;i ri 

lıakknıda 

4/ 4-ti Yozgat ( üleyman Sın·r B. ) - Köy <ka nuııuııuıı 13. 
36 ve 4-! ncü ma.dueleriııe bazı f rkrala ı· iHl-v es iıw 

da ir olan kan un teklifinin nızıı ameyc al mın as1 

,\laliye cicümenind 
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No. Il ulusası 
----·----·---- ·---------
h akıkmda 

4/ -l-1 Bursa ( Rüştü H. )- Anmlıal e ı H·Ürnırııiııiıı 4-l ll - 19:~:ı 

tnı·ih ve 252 nnm:ıral ı kıı·;ıı·ıııııı l - ınunı'i h r)' C'IIı' 

nıiizakeresine dair 

4/ 4, Marıis :ı. (Refik ~evket B.) - .Muvazeııei unnı ııı.iye 

Muamelesi 

2:3- III- 1933 tarihinde alnın arak 

mezkfır tekli f nızıınnır~·e alrnınıı;;trr. 

2 -V ]!)33 Unihincl e 762 mınıarıı

lı kannıı olnrak kalıu l P ı l i l nıi:;;t i . ı'. 

kaııunl:ırına bağlı (H ) eet1·elinin ta:fiyesiııe dııir 4- V - 1933 taı-ihimle 7 :i.ı ıınnı ::n-:ı 

h karar olarnk kabul ed i lın i~t ir . 

4/ 4:9 'l' ckin1 ıığ (Cemil B. ) - Arwhal r ıı c üııı e ııiııiıı 1-J. ,.e 
15 numaralı haftalık nı ul<arre rat certn,lindeki .iıııı 

darnıa za bitlerin e nit olan kar;ırlıınıırıı lfnııııııi 

heyette ımü~nkeeel e ı: in e dair 

4/50 ldare heyeti - Devlet momuı· l an m::ınş lııı· ıııııı tr l·
hiL ve tead·i.ilü 'lın r), ,kmdaki kamınun l R ıwi m ııdd Psi

niıı son fı krasın ı n tef,irine dair 

4/ :)1 D iyatıbekir (lGızmn Pş. ve Erz inca n .\JbJüllıak B. ) 
G ümüşane mebusu Hn>:an Fehnıi B yi ıı, Osmanlı 

bor~ları l1a-kıkmdaki br:·nnatı ıım hasılnrak viln_,·P t
lere Levzii lıalclnnJa 

4/52 lzmir (1\bhım.ut Bsat ve Koııyyn Rc·fik Beyl r r ) -
İsmet Paşa Hü.kUın'e1 in e \ 'C J\ı(lliye vekili Sıını roğl ıı 

Şükri.i. Beyefendiye hryn ııı takelirat ol unımasına 

dair 

4/53 Ça nlurr (Mıustafa _\!bdüllı al ik B.) - Arzuhal L'll<· li 
meninin 21 -V - 1933 taı·irhli ' lıaftalık mııkanrnıt 

cetvelindeki 739 ımnıanılı kar·n ı · ınııı l'nınnıl lıeyt'l11' 

31 - V- 1933 t:niJıindc 76!.i nnm ;n'ı1-

h karar olıırak ka bııl eı1 il m i~1.ir. 

30 - V- 1933 t ı ı l'ilıind c J86 ıııımnsn

h tefsir olarak k:clnıl cdilınişt iı· . 

2 - Y- 1933 ta rihiııdr 763 n ımı nrn

lı karar ol:ı.rak kabul edi l nıi:;;tir . 

28- V- 1933 tal'ihind e 764- nnmı:ır::ı

lı luınır olarak kabul e ]ilmi .. tir. 

müzakere..~in dai r 12 - VI- 1933 tarihinde 777 ııuın:mı 

h knı·a r olarak kabul edilmiştir. 

4/5-± E~aziz (l\1•em dnlı ŞevkcL B. ) - i\'l rıhusl ukhın i st i la 
ettiğine dair 10- VI- 1933 t·nihincl r okıınnnıştm . 

4/ 55 Çankırı (Mustafa Alıdülılı ali rk B.) - Arzuhal eJH: Ü
meninin 13- V - 1933 t at'iıhli Jıaftah ık mukatTe ı · at 

cetvelinin 15 sıra numaı·asındaki kamrmın Uumu-
mi heyette mıüzaıkel'esine dair ~\rınhal en rıüm enincl e 

4/ 56 Afyon KarahiBar (Ali ve Tekirdağ l'emil Beylrr) 
Biiy.ük ıMil1et Mecli . inin faa liye tini n t:ıtil etmes i 
hakkında 12- VI-- 1933 ta l'ilıinde 779 numara

lı karar olarak kabul edilıni;ıtir. 

4/57 Yo~gat (.Srüleymaıı Sırn B.) - Reisicüıınıhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretl e ı·ine Büyük Mill et lVJre
lisinin sa.ygılarının sunulmasına dair 

4/ 5 Sıvas (He<mzi 13. ) - Ye ı·ase t ve i,nti ıka l Y cı·.gisi 1111,1< -

12 - n- J 93 tarihinde 7RO numara
Ir karar olarak kabul eclilmişt ir. 



---------------------------------- -- --
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.N(). ilulasasr 

ılan{:lwki kanunun rmeriyeti tarih i nden evvel ki in
ti.!kallere dair ,bir karar ittihazr hakıkmcla:ki t:ı k
ririnin geri verilmesine dair 

4/ 59 Bursa ( Rüştü B. ) - l\lubadele ve telfiz işlerinin 

ıkati tasfiyesi ve intacı 'hakkıı1daki ıkanunun 4: ncü. 
ve bu 1mnuna müzeyyel 1771 numaralı .kı:tıımnm 

Muamelesi 

12- X- 1933 tarihinde okunarak mcz
kfı r takrir sahibine iade edilmiştir. 

1 nci maddelerinin tef ir ine dair Da h i li ye encÜJııcniııde 

:lj60,61 Diyarbekir (Zek5 i B. ) . ~lütekait binba~r Ali ~eY

ket Beyin unalüliyeti •haklunda Arzuhal enciinıe

nince veri len ı]mmrm ımumi Jıcyettc ınıÜ:t.3ikeresi-

ne dair Arzuhal encümenindc 

B - Birinci içtimadan müdevver takrirler 

4/ 17 lstaııhul ( I-I asan Vasıf B. ) - İstanbu l da·ki iıntiyazlr 
şirketlerin abonelerinden al ]rklarr teminat akçelc. 
rini Sanayi banka. ma eman et olarak yatırmalarr 
haklanda İkt .rsat cnuü nı cnindc 

4/ 1 Yozgat (Süley man Sırrı B. ) - 'l'apu harçl arı kanu
nunun 16 ncı maddesinin tefRiri hakkında 

4/ 19 Gümüşa n e ( Hasan Fehmi B. ) - Teşkilntr esasiye 
kanunu ile menafii umumiycye müteallik imtiyazat 

4/ 22 

kanunu arasmda tedahül eden salahiyetlerin tcfri
Jaıu temin için bir karar ittihazr lıaldanda 
İ tanbul ( Alaettin Cemil B. ) - Türkiye Cümhuri
yeti merkez bankası kanunnınlll 5 ııei maddesinin 
tcfsiri hakkında 

4/ 24- Sıv::ıs ( Rcmzi B. ) -Veraset ve intikal vergisi hak
kındaki kanunun meriyeti tariılıindeıı e'rvelki inti-

Tayini muamclc~·c ımıha l olmad ığ ı 

haklundaki Büt~e cncümeni ma:~.bata
sı kabul edilmiştir. 

Tc~ k i Hi tı esa>;iyc encüınenindc 

Bütçe encümcninde 

,Jmllere dair bir karar ittihazr hakkında 12- X- 1933 tal'ihinde sahibi tarafm. 

4j 27 ÇanaJ"kale ( Şükrü B. ) - .Arazi wrgi ' İ kmnmuınm 

5 nci maddesinin tefsiri haıkkmda 

-1/ 33 Oirc un (Hakkı Tarık B. ) - 60 istida üzerine Arzu. 
hal encümenince ittihaz olunan 388 numaralı ka
rarın Uınumt heyette müzakeresine dair 

4/ 34 Manisa ( Osman ve Dr. Saiın Beyler ) - Arazi ver
gisi kannnumın 5 nci madd esinin tcfsirinc dnir 

-----

dan geri alınmıştır. 

21- XI 1932 tarihinde 1 1 numara
lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhal encümcni maz
batası kabul edilmiştir. 

Büt~c eıı cümcnindc 



5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (35) tane muhtelif eyrak gelmiştir. Bunlardan (1) i karar olarak kwbul, (5) i hıfzedil
miş, (12) si Umumi heyette okLmmuş ve (14) üne de cevap verilmiştir. l\lütobaki (3) evrak gele
cok içtimaa kalllliştır. 

Geçen seneden kalan muhtelif evrak yoktur. 

No. Hulisast Muamelesi 

5/16 Büyük Millet Meclisi 1932 senesi mayıs ayı hesabı 

hakkmda Meclis hesapları müra:kipliği raporu 10 -XI - 1932 tarihinde okunmuştur. 
5/ 17 Büyük Millet Meclisi 1932 senesi hazirim: ağ·ustos 

ayları hesapları hakimıda Meclis hesapları mürakıp-
ligi raporu 10 - XI - 1932 tarihinde okıınmuştur. 

5/ 18 Arzuhal eneümenince ittirhaz olunan 568 numaralı 
lkarar hakkında dahili niza.mnamenin 57 nci mad
desine tevfiJmn tanzim olunan mezkCır encümeıı 

mazbatası 

5/19 Türkiyenin Cemiyeti akvama girmesi dolayisile 
Fransa Meclisi mebusanrnca ittihaz olunan karar 
suretinin gönderilcliğine dair Fransa Meclisi me'bu
san riyaseti tezker esi 

5/ 20 

5/21 

5/ 22 

5/23 

5/ 24 

5/25 

Üçüncü derim tutum yrlınm uğurlandığrna dair 
Niğde Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti reisliğindeıı 
gelen telgraf 

Büyüıle Millet Meclisi 1932 seııesi eylUl. ve teşriniev
vel ayları hesapları ha:kkı:nda Meclis ,hesaplarrmn 
tetlöki encümeni mazbatasr 

Menemendeki irtica 'hadisesinde şehit edilen Kubi
layın ruhunun taziz ve menfur hadisenin telin eelil
diğine dair Zonguldak, Ereğli ve Çaycumadan 
gelen te1graflar 
Cümhuriyet Halk fırkası kongeresinin hürmetlerine 
dair Edirne C. H. F. kongre reisliğinclen gelen 
telgraf 
Yeni yrlrn tebriklerine dair 9 ucu Kolordu kuman
danlığrndan gelen telgraf 
Vilayet umUillli meclisinin toplantısı müııasehetile 
Bilec ~k, Zongulclwk valiliklerinden gelen tazimat 

5. I- 1933 tarihinde 741 numaralı ka
rar olarak kabul edilmiş-tir. 

7- XI- 1932 tarihinele okunmuşttll'. 

Anadolu ajansr vasrtasile cevap veril
.miş.tir. 

22 -XII - 1932 tarihinde okunmuştur. 

Hrfzedilıniştir. 

Hrfzeclilmiştir. 

Hrfzedilmiştir. 



No. 

5/26 

5/27 

5/28 

5/29 

5/30 

5/31 

5/32 

5/33 

5/34 

5j 35 

5/ 36 

5/37 

5/38 

5/39 . 

5j40 

5/41 

5/42 
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İiulasası :Muaımeiesi 

te1grafları Hıfzedilmiştir. 

Mersinin kurtulu;mnun ll nci yıl clönümü münase-
ıbetile Mersin beleeliye reisliğinclen geleıı telgr·af Hıfzedilıniştir. 

Meclisi uınumilerinin küşa!Clr müna ı:ibetile Afyon 
Kara'hisal', Antalya, Bolu, ÇanaJkkale, Er.zin-
can, Giresun, Hakari, Kayseri, Urfa ve Zongnli!ak 
valiliıklerinden gelen t.elgraflar Muhtelif tarihlerde cevap verilmiştir. 

!stanbul Ticaret ve sanayi. odası 1933 !kongresinin 
birinci toplantısı münasebetile me~kfı.r oda reisli-
ğinden gelen tazimat telgrair Cevap verilmiştir. 
Bursadaki irt1ca illailisesini taıkıbihan Çaycuma, 
E kişehir, Giimüşane, Haıkari , Lül eburgaz ve 
Milastan gelen telgraflar Muhtelif tarihlerde cevap v·erilmiştir. 

Şe•ker ·bayramı tebr~kine ·dair Erzurum Yilayetile 
Çatalca müstaJhkem mevıki kuıınandanlığmdan ge-
len te1grailar Cevapları verilmiştir. 

Ha lıkevlerinin birinci yıl clöniiımü aiLünasebetile Şe-
bin Kara'hisardan .gelen telgrarflar Cevap verilmiştir. 
Bursa harp malulleri cemiyetinin taziımatına dair 
me~kur cemiyet riyaısetinden gelen telıgraflar Cevap verilmiştir. 

Maraş vilayeti umumi meclisinin taz1matma dair 
telgraf Cevap verilmiştir. 
Aı-tvinin 'kurtulma ımn yıl dönümü mıiinasebetile 

Artvin helediye reisliğinden gelen tazimat telgrafı Cevap verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi 1932 senesi teşrinsani ve ka-
nunuevvel aylarr hesapları halirkmda Meclis i!ıesap-
larının tetJcikı encüıneni mazbatası 

Erzurum kurtuluşunun yıl dönümü münasebetile 
arzı ta.zimatı mutaza.nımm mezla'lr vilayet belediye 

25 - III - r933 tarihinde okunmuştur. 

reisliğinden gelen telgrai Cevap verilmiştir. 

lık içtimaını yapan vilayet meclisi umumisinin yük-
sek sayıgı ve derin sevgilerinin arzma dair Kırşehir 
vilayetinden gelen telgraf Cevap verilmiştir. 
Kuııban ibayramı tebrilüne dair Erzurum C. H. F. 
reisliğile Çatalca müstahkem mevki ve 4 üncü ko-
ordu kumandanhğmclan gelen telgraflar Cevapları vıerilmiştir. 

Demiryolunun Elazize kadar ıtemdidi haldundaki 
kanun münasebetile teşekkürü mutazammm Elaziz 
ticaret odasından gelen telıgraf Cevap verilmiştir. 
Ticaret odasının 1933 yılı kongresinin saygriarına 
dair Mersinden gelen telgraf Cevap verilmiştir. 
Büyük ıMillet Meclisi 1933 senesi iıkinci ikanun ve 
şubat ayları hesapları hakkında Meclis hesaplarrum 
tetkikı encümeni mazbatası 13 - V - 1933 tarihinde okunmuştur. 

Büyük Millet ·Meclisi ve müştemilatındaki eşya 

haıkk:ında Meclis hesaplarının tetkikı encümeni maz-
batası 20 -V- 1933 tarihinde okunmuştur. 
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5/43 lMuvazcnei umumiye dahilindeki dairelerin lmta ·iye 
iJıtiyaçlarınm tedarik suretlerine dair olan kaııu
nnn tefsirine dair Divanı mnhaı.;;ebı1t cncümcui ınaz-
bata.sı Divam ınuhasehat encüıneninde 

5/ 44 Büyük Millet Jı'leclisi 1933 senesi mart ve nisan 
ayl arı hesaplarına dair Meclis Jıesaplarmm t:etldkı 

encümeni ma~bata.sı 31- Y- 1933 ı· a rihinde okunmuştur. 

5/45 Vekaleten vazife ifa etmekte iken tekaüt edilenlere 
velciJet ettiği meınnriyetin maa.şı asiisi üzerinden 
maaş tahsisi icap edip etmiyeceğiniıı tefsirine daiı· 

Divanı muha ebat eııcümeni mazbatası 
5/ 46 iMemurinden iki karısı ülanlaı:m vefatmda yetim 

maaşlarnun ne sur-etle tahsis ·edileccğinin tcfsieine 

Ialiye encüın enindc 

dair Divam muha.scbat cncüıneni ınazbatasr Maliye enci.i.meninde 
5/47 Askeri ve mülık1 tekaüt kanununun 45 nei nıaJcle

sinde yazılı şehit kelimesinin şumulü derecesinin ta
yini ha.IDknıdaki BaşvekaJet tezkeresinin intaç tlile
.menıesi sehcbine dair Milli Müdafaa cncümeni maz-
hatası 10 - YI -1933 laribinde okım mu~tlll'. 

5/ 4 Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan yeni mi
sak münasebetile tebriki mutazamnun Ynnan l\lcr
lisi nıEfuusan riyasetinden gelen telgraf 

5/ 49 Büyük Millet Meclisi 1933 ·enesi mayıı:; ayı JıeswJıma 

1- X -1933 tarihinde okunmu~ Ye 
cevap verilmiştir. 

dair Meclis hesapları ımirakıplığı raporu 12 -X- 1933 tarihinde okunmuştur. 
5/ 50 Büyük Millet Meclisinin 1933 senesi haziran ve 

temmuz .ayları hesapları haıclanda lVIecHs ·h esapl arı 

mürakıplığ1 raporu J2- X - 1933 ıt:arihiı\de okunmuştur. 

--•ee>-e~e:ıe:ı---



6 - Mütenevvi hususata ait evrak 

Kayit 
N o. N ereden geldiği 

498 !stanbul: Vilayet mektupçu
luğu 

499 Ereğli :kayımakamr ve aı~ka-

daşları, .Aınıasya C. H. F. re
. isliği 

500 Anıkara Ci.iınhuriyet miidde-
iumumiliğinden 

501 İstanbul Umumi meclisi re
isi vali Muhittin B. 

502 Matbaa ımüdürlüğü 

1)03 Evıkaf uımunı mıüdrürlrüğü 

504 Ankara Tebliğat ımemurluğu 

505 Ankara Tebliğat meanmluğu 

.... 

HuH1sası Muamelesi 

İnkılap müzesi için gönderilen B. M. 
MecHsi Kütüpanesi fihristieri alındığı 
haklanda Kütüphane M. 
Gençler birliğince cuma gününün. 
incir, üzüm, fmd·rlr günü olaraık ka:bul 
edildiğine dair Evrak :kalemine 
Kastamonu mebusu Twhsin Beyin, ibi-
rinci müstantılclığa müracaat etme-
sinin temini hrukkmda Evrak ·kalemine 
Meclisi umuminin toplanması dalayı-
sile tazimat Evrak kalemine 
Memet Demir Efendinin vazifesine 
nihayet verildiği ve Mücellit Şüıkrü 

Efendinin mezkô.r vazifeye başladığı 
hakkında İdare heyetine 

ll nci cilt kavanin mecmuasından on 
beş adet gönderilmesine dair Matb~ı:·. müdürlüğüne 

Me~but tebliğ varakasmm !zmir me-
busu Halil Beye tebliği haıkkı:nda Evrak kalemine 
Merbut ödeme emrinin Manisa mebu-
su Yakup Kadri B eye tebliği hak-
kında Evrak kalemine 

506 Amasya C. II. F . Reisi Srtkı, Cümhuriyet bayramı münasebetile 
İzmir Mnsevi cemaati re-isi tazimat 
Emanoel, 
Mersin !belediye reisi Müştaık, 
Çanakkale valisi Süreyya, 
Niğde C. II. F. Reisi Hüseyin, 
Tokat valisi Riza, 
Erzurum C. H. F. Reisi Riza, 
Kula Hilaliahmer reisi ve ar., 
Bolu belediye reisi V asrf, 
Yaluvaç C. H. F. Reisi Edip, 
Hopa belediye reisi ve ar., 
Siirt vıı1isi Fahri, 
Orhangazi _:belediye reisi Ata, 

Bursa belediye reisi Muhittin, 
Denizli ·belediye reisi N ai 1 
Ereğli kaymakamı Emin, 
Malkara beledire reisi Tevfik, 

Cümhuriyet hayraınr ınünascbetilc 

tazimat 

Evrak kalemme 



Kayit 
No. 

507 

508 

Nereden geldiği 

Akçeşehir belediye r eis i H a
lil, 
Erzurum belediye r eisi Du
rak, 
Bodrum helediye r eisi Dr. 

].\{ üıntJ.ız, 
Karacabey beled iye re if?j 
E them, 
Düzce C. H. F . ! . H . R.s, 
Hikmet, 
Mıemırt, 

Artvin valisi İınadet.t in , 
1Hilns belediye r eis i Şevket, 

Erzurum valisi Nec:ıti , 

Polatıhane l)('lediye ı·e i si Mii
nir, 
Bol\l valisi 1\.U Rıza, 
Devrek C. H. R. F"\lat vr ar., 
Çermik ·belediye r eisi Tah
s in, 
lğdır belcmye reisi Rıza, 
İzmir :M:. Müs. Mev. K. M. Ali , 
Çatalca M. Müs. 1\{cv. K. 
Fuat, 
Tokat K. 8. K. Hüseyin , 
Balıkesir 2. K. O. K. Hikın"t 
H'r. 1\!]c. K. F"\lat, 
2. Sü. F . K. Atıf , 
İzmit l:larp tilosu kurnap
dam M., 
İzmit 1\Hista.hkcm Mev. K. 
Hüseyin Hüsnü, 
7. K. O. K. ıvr. Kenan, 
Sungurlu C. H. F . R H:ır..ı 

Sıduk , 

Sungnrln helediye reisi Ra

haettin, 
Dahiliye V. 

Çoenm ıncbwm İsınet B. 

509 Mat.baa Mü. 

2-39-

Hul~sası 

D ruhiliye yekaJetine ait üçüncü cilt 
kanunlarqan azayi kirama tevzi 
edilmek ü~ere 150 adet gönderildiği 
no dair 
Bir hafta mezuniyet verilmesi h ak

kında 

Askerliğini bi ti ı•miş olan müretti p 
Ahmet N·~cmi E fendiyi münhal vu-
knnıı a. kadar namzet olarak çalış-

Muamelesi 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

İdare heyetine 

tmlması hakkında Mat baa müdüdüği.inc 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

510 K. K. 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

Ankara Asliye ınah!keınosi .bi
rinci hukuık dairesi 

Ali iktısat meclisi umumi 
katipliği 

Anknnı tebligat ın cmurluğu 

Ankara 1cra reislio·i 

Ankara tebligat memurluğ·u 

Maliye vekaleti : V ergiler 
gümrüık komisyonu 
Matbaa Mü. 

Hariciye vekaleti: Matbuat 
müdürlüğü 

Tebligat memurluğu 

Divam muha. ebat reis1iği 

Matbaa Mü. 

Ankara tebligat memurlnğn 

Dahiliye V. 

-240-

Hulasası 

E-vrak kaleminde ça lışmakta olan b1-
nunlar kalomi kısım amiri Cemal 
Beyin Kammlar kalemine, vr Kıt 

nunlar kal eminde ça lıı;;mnktn ohın 

Sn;baJhittin Beyiııı Evl'ak ıkalrıniıır 

nakilleri hakkında 
Gönderilen davetiyenin Balıkesir ıne-

bnsu Vasfi 1\fcınct Bcye tobliği hak
kında 

Ali iktısat meclisi raporlarmdan cn
cümenlere tevzi edilmek üzere 100 

Muamelesi 

Evnvk kalemine 

]~v ı·ak kalemine 

adet gönderilcliğine dair J<:vı·aık kalemiııe 

Gönderilen davetiyenin Aksaray me-
busu Yaşar Beye tebliğ· i haklanda E-, • r:ık kalı:n~~ ııc 

Gönderilen istidanm noksaru ikmal 
edilmek üzere Zonguldak mebusn Ra-
gıp Beyeverilmesi bal\lkmda ı•:Ha\: kalemine 
Gönderilen evra:kın Kırklareli mebusu 
Şevket Beye tebliği haıkJmıda Er ~· LLk ı,n]enı:ne 

B. M. M. Kanunlar mecmuasından bir 
taıkım ver.ilme i Jıakkmda Ma baa ınüclürliiğüııe 
On iki kalem alat ve eelevatın tamir 
bedeli olan yüz liraıun Kamil usta-
ya verilmesine dair l cta l'e lıeye t iı !e 
İzmirde çıkan gazetelerin muhtellf 
tarihli niishalarmda B. M. Meclisini 
alakadar eden yazılar hakıkında Rvı·nk knlı:>ıniııc 

::Merbut ödeme emrinin Edirne mebu-: 
sn Şeref Beye tebliği ha:kkmda Evmk kalemine 
926 ve 927 seneleri mutabakat heyan-
namelerinin gönderildiği hakikinda Evra'k kaleınine 

Ma baa elektl'ik ve havagazı saıfi-

yatma ait ınusaddak iki fatura be-
,delinin sahibine tesviyesine dair Hnı·e hr.:Vftine 
Merıbut dava arzuhalinin Çorum ıne-
busu İsmail Kemal Beye tebliği 
ha'kkmda Evrak l'alenıine 

1930 •belediye bütçesinin takdim kı-
lındığı haManda Evr31k kalemine· 

524 .Ankara O. müdelci umumil i- ·Kastamonu mebusu Tahsin Beyin Bi-
ği rinci müstantLklığa mi:iracaat etme-

sinin temini lı aJkkında Evrak kalemine 
525 Zabıt kalemi m'iidüdıüğii Zabrt memuru İsmail Renızi Beyin 

mevlkuof tutulmaıkta olan maaş far-
kmrn verilmesi haıkkmda 1 d:ı. ı·e hryetiııe 

526 'rüı'k Bhilips ]imitet şitıketi Nivello M. otomatik tevettiir nazr-
mmın kontenja n harici tutulması 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

527 Maliye V. 

528 tktrsa t V. 

529 Şimıyi dnlet lıaşkfıtipliğ·i 

530 Başvekalet müsteşarlığı 

531 .A:nkara icra reisliği 

532 Uzunköprü ueleeliye reisi 
533 Göl'Cles kaza kongresi r eisi 

Etem. 
534 Devl•et şurasr R. 

535 C. H. l i'. umumi kftLipliği 

536 Srhhiye V. 

537 Dahiliye V. 

538 C. H. F. U. Kfttipliği 

539 C. H. I•'. U. KftLipliği 

540 

541 

542 
543 

544 

İzmir Asan atika nınhipleri 
emniyeti R. . 
Dahiliye V. 

Daday kaza kongre i rcisliğ·i 

Matbaa Mii. 

Ankara Cümhuriyet müdclc-

-241-

Hulasası 

ve ithaline müsaade edi lııı esi Imk
kında 

Mnhasebat umum müdürlüğii ştııbe

leri için altı adet on ıbirinci cilt ka
nunlar mecmuası gönderilmesi hak
Innda 
İki ta.kun k;ıYaniıı ıııeeınnm;ı gün-

,Muamelesi 

l da re lıc yl'tinc 

NL:~lıaa müdürlüğüne 

derilmesine clHit· Matıbaa miidiirlüğüne 

On adet on ıbirinci cilt ka van in mec-
muası· gönderilmesine dair l\Ia tılıaa müdürlüğüne 
On üçii.ııcü düsturdaı1 30-1 a<lct 1\. za-
yi kit·ama t evzi olnnına:k ür.er e giiıı-

derildiğine dair Evrak kalemine 
Azayi ·kiramm i ıkaınetg•alılaruu gös-
teı·ir ibir listenin gönderilmesi hak-
kmda J~ vrak ıkalemine 

Kurtuluş müııa: elbetile taziııınt Evrak ıl\al emine 

Kongre müıw ebetile tazinıat 

On iki adet on birinci cilt kanunlar 
mecmuası gönderilmesi ıha ıkılundll 

Samsun Gazi .kütüpa ne ine he d iyr 
edilmek üzeı·e iki taıkım dördüncü 
devre zabıtlarmcla n gönder il m esi 

Bnak ıkalemine 

)la thaa ın i.idü rlüğüııe 

hakkında :\lat, Jıaa müdüı·lüğüne 

10 ncu cilt kavanin mecınuasm<lmı 
itibaren ıbir tıı 'knn göııdeı·ilın es i ıJıa ık-

krnda l\!f';ıtıbaa lllüclıiirlüğQne 

1930 senesi belediye bütçelerinin gön-
d cı-.ildiği hallcianda ı •; n tık kalem: n e 
HalkoYleri için her iç tiıma za ptından 
otuz clöı·drr ııdet göncleı·ilıncı:;i · ıhak-

kmda l\Jııtıbaa müdüı·lüğüne 

. IL F. Yeni teşkilatı i<Jıı 50 ta·kım 

kanunlar mcc ımıa ._· ı "'Önuerilnı e~ i hak- · 
ıkında :MııtJbaa mii·di.irliiğiine 

İzmir müzesi rclı'beı·i ıııımıııcbl;;i ki-
taptan göudel'ildiği hakkıııda Kütüphane 1\f. 

Hl30 senesi bdedi yc bi.it<;esiıılll'ıı iki 
adet gönderilcliğine dair B\·nvk lpılcnıiııe 

Kaza kongresi ınünasebctilc tazinıat Bvrak k1lemiııe 
Matbaa ihtiyacı için rcsistaııs bobin-
lerinden beş lalumrnm ve tel diıkiş 

ınwkinesine ait altı takım .bu,:ak mn-
bayaasr için iki ,]ata tezker e ıbağlı 

olarak gönderilcliğine dair 1da re heyet.iııe 
Çorum :pıebusu Mustafa Beyiu bi-



~ Kayit 

No. Nereden geldiği 

iumumiliği 

545 Berlin İntertype matbaa ma
~ineleri fabrikası 
' 546 Erzurum valisi Necati 

547 B. l\1. M. Muhtelit encümen 
reisliği 

548 İdare H. 

549 Ankara Hukuk fakültesi rc
isliği 

550 M·at.baa Mü. 

551 Şerlin İntert,cype matbaıı 
maıkincler·i faıbriikası 

552 l\fatıbaa Mü. 

553 Matıbaa l\fü. 

554 

555 

556 

. 557 

Posta, tclgraf ve T. U. l\I. 

Diyanet işleri R. 

l\'Ia tJb aa Mü. 

Orxlu mebusu Ahmet 11ısalı 
B. ve ar. 

558 İzimir Yeniasır gazetesi Mü. 
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rinci istintak dairesine müracaati-
nin temini ha:kkm:da: Evrak kalemine 
İntertypc malcineleri aksamma ait fi-
at listelerinin gönderildiği hakkında Matbaa müdiir·lıüğüne 
Vilayet kongresi münas~besile tazi-

mat Enak kalemine 
Muhtelit encümeni tcnvir etmek 
üzere İstanbuldan .~irilen sabıX 
Nakit işleri müdürü M~cit Beye azİ
rnet ve avdet harcırahHe masal'ifi 
zaruriyesinin verilmesi hakıkında l:inl'•; heyetin ·~ 
Meclis dahilindeki berber salonuna 
memurların h-an.gi saatlerde girebile-
cekleri hakkında Kalemiere 
~akülte kütüpanesi için B. l\L l\L 
zaıbıtlarmın göndcri1ı~ıesi hakkında :Matbaa n:ı:üdürJ.üğlüue 
Matbaa içme suyu sarfiyatın-a ait fa-
tura bedelinin sahibine verilmesi 
hakkında İdare heyetin e. 
fntertype :ı:nakinaJ.arı yedek aksanu-
na ait listenin göndcriJdiği lıakkıııda Matbaa ınüdıürlüğüııe 
İntertypc faıbrikasrna sipariş odilcn 
~-cJck alfıt ve cdcvaVhııldmıda İdare ·lıcyctiıı c 
İntertype ·f·abrikasnıa sipariş c'(] ileıı 
yedek alat hakkında · lciarc heyetine 
O.n birinci cilt kavanin mecmuasın-
dan iki adet gönderiıliiiesi hakkında 
On birinci cilt kan~riıar mecmua
sından. beş adet göıi.:derilmesi hak
kında 

' 
Matbaa rriakiııa larınm tathiri için 
lazım olan sekiz kalem malzeme ve 
kırtasiyenin verilımesi : hakkında 
Par1ame'nt?lar birliği konferansin'a. 
ait Türk heyeti ratYoruııun tabı lıak-
1rmda 
Meclis za:bıt1atma abone kaydedilmc-

Matbaa müdürlüğüne 

.M:atb:uı nıüdüdüğüne 

ldıırc heyetin e 

Matbaa m-üdürlüğüne 

leri hakkında Der.kenareıı .Başvekfl
let ımüdevveııat ~1. 

559 Emniyet sandığı müdürlüğü Altmcr ve Xf nci cilt kanunLar 
mecmuasrııdan g·önde rilınesi lıaık

·kında: Matbaa ~nüclürlüğünc 

560 Maliye veJdleti teftiş .heyeti 

R. 
561 Türkiye İş •bankası 

13 ta:Jklhı kanunlar mecmuası göıı-

derilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 
lnteı·t.ype maıkin el eriııe ait. yede·k 
parçaların bedeli teslim edilerek 
!ş :bankasmdaı'ı alınınası hakkında Matbaa mü.dürlüğüne 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

562 Hariciye V. 

563 Başvekalet müst€şarlrğr 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

Beyşehir Milli İktısat ve ta
sarruf cemiyeti reisi Ab
durraıhman 

Matıbaa Mü. 

Hariciytı V. Matbuat Mü. 

Noibel komitesi R. 

Ankara Cüınlıuri y·ct müd
deiumumiliği 

Mathaa Mü. 

Gümhuriyet riyaseti kalemi 
mahsus müdürlüğü 
Tüııkiye iş bankasr 

!stan~ul darülfünun emin-
liği 

l\fatbaa 1ı1ü . 

574 Hariciye V. MatJbuat Mü. 

575 Hariciye V. 

576 Başvekalet 

577 Balıkesir ticaret odası 
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T e ı-cüme edilmek üzere gönde ı-il e n 

evrwkm iade edildiği hakkında Ev ra k l<aleminc 
Ameriıka Harici.ye nezareti tarafın-
dan istenilen eserlerin gönderilme-
sih:aklkında 

Y €rli mallar haftası münasebetile Matbaa müdürlüğüne 
tazimat 

!ntertype frubri~<asma sipariş edilen EvraJ~ .kalemine 
yedek parçalarm ılıedelinin !ş ·ban-
kU~Sına verilmesi h111k;krnda 
Tercüıme edilm cık üzere gönderilen İdare h~;vetine 

evra•km iade ·e dild iği hakkında 

Nobel mükafatı müsa.ba;kasma işti- Evrak kalemine 
rak edecek namzet olup olmadtğı 

hakkında Evrıvk ·kalemine 

Gönderilen davetiyenin . Balıkesir 

meıbusu Basri Beye tebliği haıkkmda Evra·k ka'emine 
Meclis kütüpancsine ait kitapların 
ciltlenmesi için lazım olan malzeme-
nin mubayaasr haıldnnda İdare •heyetine 

Matbaaya gönderilen zarf, kağıt baş-
Irklarının basriması ·hakkında Matbaa müdürlüğüne 
!ntertype makinelerine ait yedek par-
çalarm ibedeli teslim edilerek İş ban-
kasından alınm ası hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Tekirdağ mebusu Celal Nuri Beyın 
Devlet ve Meclis narnındaki eserin
den 50 adet gönderilmesi. halcianda 
İntertype falbrikasr tarafından gönde
rilen yedek aksamın bedeli tediye 
edilerek aldırılması hakkında 

İzmirde çı;kan gazetelerin mulı telif 
taı•ihli nüısıhalarmda B. M. Meclisi
ni ala~adar eder mahiy-ette görül en 
yazılar leffen göndıerildiği. hakikm-

Matbaa müdürlüğüne 

da Evrak kalemine 

Nobel sulh mükafatı hakkında alınan 
matbua berayi malumat gönderildiği 
hakkında İclar<' h':!yetine 
Reisieümhur Hazretlerinin ikamet-
gahları için alman eşya parasının 
Pr. Rolz rncistcre verilmesi hakkm-
daki kararname sureti gönd erildiği-

ne dair İdare heyeti!!e 

2789 numaralı arzuılıale pul yapıştrrı-



Kayit 
No. Nereden geldiği 

578 Matbaa Mi.i. 

579 

580 

Haı·ieiye V. Matıbnat Mü. 

Büyük ~ı•kanı harbiye evrak 

ve şifre arnirliği 

581 Berlin şad;: kısmı kütü]Jaııc 

müdürlüğü 

582 M. M. V. 

583 Ziraat vekalcti müstc.5arlıği 

584 N afıa vekaleti ınüste~arbğı 

585 Devlet demiryollar U. Mü. 

586 Maliye veıkvleti 

587 Uüııwü.'k vr üıJıisarl ar V. 

58 ., Başvek~Uet 
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larak gönderildiği ha:k:ıkında r\ rznıhal enci:imenine 
Matbaa elektriık ve havagazi sarfiya-
tına ait mel'but iki kıta fatura ibe-
delinin saJıibine verilme ·i hakıkında İda t·c heyetine 
lstanıbulda çıkan gazetelcı·in muhte-
lif tarihli ııüsihalarında B. lVI. M. J{i-
yasetini alakadar eder nü,shalar 
gönclerildiği hakkmda Bütçe eı1ei.iınenine 

B. lK M. Riyaseti tarafmdan Büyük 
erkanı haııbiye reisliğine gönderilc-
cek olan maıhreın, gayriınalnem n : 

za-ta mahsus lbilfıımum resıni cvı·akm 

J - 2 kanun 1933 tal'llıiııden itibarcıı 

teslim a1mağ·<ı salalıiyettal' zevatın 

imzaları ve esamisinin bildirildiğine 
dait• :Evnık ıkalemine 

9 ve 10 ncu cilt kavanin mecmua-
larmdaıı gönderilmesi hakkında Matıbaa müdüdüğiine 

Berlinele memuı-eıı bulunduğu za-
mana ait maaş ıbakiycsinin verilmesi 
lıaklkında istidı:ısınm bil· uretiııi ta-
lep eden Ga.zi \nt ep meıuusu N n'l:i 

Beye gönden:ilen eyra'kın t1evdiine 
dair J<:vrak .kalemine 

B. 1\I. 1\f. Riyaseti ve lUtibi um u-

miliğinıdcn gönderilccek CYral\ı al nuı -

ğa sala.hiyettar memurların esamisi-
nin bildirildiği halclun.da :Evl'ak kaleıu[ne 

B. l\1. 1VL Ri yaseti ve KD tibi u mu-
m iliğinden gönderi lecek cvrakr alına-
ğa salahiyettar memuı,larm esamisi-
ııin bildirüdiği halcinnda J<}vmk ıkalemine 

B. M. M. Riyaseti ve Katibi urnu-
miliğ·inden gönderilecek evralu alnıa-
ğa alahiyettar mcımmlann esamisi-
nin bildirildiği ha.kıkmda F.vı·:ık k::ı.le ~ niııe 

B. M!. M. RiyaıSeti ve Kaül.ıi uıımın i-
liğinden gönderihıceık evrala alma-
ğa saM.hiyettar memıudarm esamisi-
nin bildirildiği halklanda Bvmk kalemine 

B. ıvı. M. Riyaseti ve K.ati ıbi umumi -
liğinden gönderileaCik ·e na kı alma ğa 
salruh1yettar memurların esamisiniıı 
bildirildiği lhrukkında Bvl'r.k kalemme 
B . M. M. Riyaseti ve Ka.ti:l i umumi-
liğinden gönclerilecelc ~evrakı aknağa 



Xayit 
No. Nereden geldiği 

589 M. ıM:. vekaleti 

590 S. İ. M. V. 

591 MatJbaa Mrü. 

592 Matıbaa Mü. 

593 Atina .e1çiliği 

594 İktrsat V. 

595 Umum. jandarma K. 

596 Hariciye V. Matbuat Mü. 

597 Akseki C. M. Umumiliği 

598 Hariciye V. Matlmat Mü. 

599 Adliye V. 

-245-

Hulasasr Muamelesi 

salruhiyettaı- memurlarm esamisinin 
bildirildiği ıhaık·kmda Evrak ·i;:aleınine 

B. M. M. Riyasetl ve Katibi umumi-
liğinden ıgönderile0ek evrakr a1mağa 
salruhiyettar memurlarm esamisiııiıı 

bHdirildiğ·i ihrukkında Evrak kalemine 

B. M. M. Riyaseti ve Katiibi umumi-
liğinden .gönderilecek evrakı a1mağa 
salafuiyettar memurlarm esamisinin 
bildirildiği hakkında E·vrak kalemine 

Azayi ·kira-ma takdim edilıne.k üzere 
yaprlacaık muihtıra deftel'lerine ait 
ma1zemenin acilen mulbayaası hak-
kında İdare heyetine 
Tesellüm ediılen klişe vesaireye ait 
üç :luıta rı:ııusa·ddak fatura ibedelinin 
sahiplerine verilmesi hakıkında İd~rf' .heyf'tine 

Beynelınilel :rvfacaristaıı - Atina iste-
nografi k•onıgresi reisi Müsyü Teo-
dasa tarafından sorulan istenografi 
suallerine cevap verilmesi haık<kında Zalbıt kalemi M. 
B. M. M. Riyaseti ve lUtibi umuıni-
Jiğinden gönderilecek ev ra kı alnıağa 
salruhiy;ettar memurlarm es3!misinin 
ıbildirildiğ·ine dair Evrak kalemine 

B. M. M. Riyaseti ve Katibi umumi-
liğinden gönçlerilecek evrakr aLınağa 
salahiyet~ar memurlarm esamisinin 
bildirildiğ-ine dair Evrak kalemine 

!stanbulda çrkan gazetelerin muhte-
lif tarihli nüshalarmda B. M. M. 
Riyasetini alakadar eder mahiyette 
görülen nüshalar gönderildiği hak-
kında Evrak kalemille 

Oruana köyünden Koca Musta-
faoğlu Hayri hakkında tak~batı ıka

nuniye yapılmasma müsaade veril-
mesi hakkında Evrak ıkalemiııe 

İzmirde çıkan gazeteler'İn muhtelid' 
tarihli nüshalarmda B. M. M. Riya-
setini alakadar eder mwhiyette görü-
len nüslhalar gön:derildiği ılıakkında Evrak laılemıne 
B. M M. Riyaseti ve Kat~bi umumili-
ğinden gönderilecek evrakı alınağa 

salahiyettar memurlarm esamisinin 
bildirildiğine dair Evrak kalemir.e 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

600 Başvekalet 

601 Divanr muhasebat reisliği 

602 Dahiliye V. 

603 P. T. T. U. Miidürlüğ·ü 

604 Dahiliye V. 

605 Diyanet işleri reisliği 

606 Evkaf umum müdürlüğü 
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Tayyare cemiyetinin gelirini çoğalt
mak için her vatandaş ve memur
larm halla teşvik ve t envir etmeleri 
hakkında Evrak kalemine 

B. M. M. Riyaseti ve Katibi umumi-
liğinden gönderilecek evrakı alınağa 
sali!Jhiyettar memurlarm esamisi bil-
dirildiğine dair Evrwk >kalemine 

1930 senesi ibelediye bütçelerinin dör-
düncü cildinden Azayi kirama tevzi 
edilmek üzere 320 adet gönderilcliğine 
dair Evra,k kalemine 
Reis Paşa Hazretlerin e takdim edil-

ırnek üzere iki adet t elefon rehberi 
gönderilcliğine dair Evraık kalemine 

1930 senesi belediye bütçesinin dör-
düncü cildinden ıbir adet gönderil-
diği haklanda Evrak kalemine 
B. M. M. Riyaset i ve TUtibi umumi-
liğinden gönderilecek evrala alınağa 
salahiyettar memurlarm esamisinin 
bildirildiğine dair Evra;k kal~ıniııe 

B. M. M. Riyascti ve IGHibi um um i-
li ğind cn gönderilecek evraln almağ·a 
ı:;a l illhiyet.t ar memurlarm csamisinin 
bildirildiğine dair Evmk kalemine 

607 İstanbul Pisaltı ticarethan esi Tasfiyei hesap dolayisile 34 lira ala -
cağmm kapatılması ricasına dair İdare .heyetine 

608 Yüksek iktısat ve ticaret Mü. Tekirdağ mebusu Celal Nuri Beyin 
Devlet ve Meclis adlı eserinden 
muallimlere tevzi ediLmek üzere gön-
derilmesi hwldnnda Matbaa müdürlüğüne 

609 İstanbul Darülfünun eıninliği Tekirdağ mebusu CeHU Nmi Beyin 
Devlet ve l\feclis adlı eserinden 
50 adet alrnclrğı haldeında Evra!k ıkalemine 

610 Matlbaa Mii. İntertypc makinalarmda noıl.:san olan 
sekiz parçamn muıbayaası hakkrnda İdare 'heyetine 

611 Matlbaa Mü. Matbaa elektr ik ve havagazı sarfiya-
tına ait merbut iki lu ta fatura be-
delinin sahibine verilmesi hakkında İdare heyetine 

612 Başvekalet müsteşarlığı B. M. M. matbaasmda l\1üdevvenat 
müdürlüğü hesabına tabettirilerek 
verilmekt,e olan zabıt cericlelerinin 

, · : ı:; şubat 1933 tarihinden itibaren bine 
i.blağı ha:k1nnda Matbaa m~dürliiğüne 



Kayit 
.ro. Nereden geldiği 

613 Dahiliye V. 

614 M. M. V. 

615 H:ır·iciye V. 

616 

617 

Tift.ik cemiyeti n·isliğ·i 

Simens a non ını şirketi Tür
kiye U. şUJbesi 

618 M. :.M. Yekaleii 

619 Anh:ı.ı nı ıııüdd c iuıııuııı i l iğ·.i 

620 Ankara C. l\Iücld ciıınıunıiliğ·i 
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B. M. lVI. Riyasetinden ve Katirbi 
umumiliğinden g·önclerilecek evraıkr 

' almağa salilıhiyettar memurların 

esamisinin ıbildirildiğine dair E vrwk :kalemine 

Mütekait kaymakam ŞeYki Beyin 
Sakarya haı~binde yaralancl ığmı tes-
bit iı;in o zamanki frrka kumanelam 
elyevm Rize m~busu Fna t Beyelen 
bu hususta ınalumut alınması hak-
kmda Enak kalemine 

İstanıbulcla ç ıkan ga zet el erin m nfıte-
lif tarihli nüshalarmcla B. ol\'L M. Ri-
yase tin i alitkadar eder mahiyette 
görülen nüslıalarıu günc1erildiğ· i 

Jı a ,J\lkıncla E •Tak kalemi ne 

Bütçe encümeııi memurlarından 7,1:'-

ldi Beyin maaşmdaıı 33 lira 60 ılm-

ruş .kazanç vergisi ıkesilmesi ha kk ın
da 
.Simens elektrik şirketi Tür1kiyecleki 
teşkilatını 1- I- 1933 tarihinelen iti-
barrıı t ehclil ettiğin e c1a ie 

Şoralıoğlu Haş im Efendinin 336 y r-

lmda Adapazarı civanııcla ınilll t rş-

l<ilfıt yapara,k istiıklftl •lı:ırıbiııe i.;ti -
rak ettiğinin Bil ecik ınebusu İbra-
him Beyden hakiluıt olup olınacl ı ğ r

um tahldıkin e dair 
Ankara mebusu Hasan Bey i n ş alı it 

,sıfatile Ağır ceza mahkemesine mü
rncailtinin tcıııiııi hııldmılla 

Matbu at ka nnınınnn 8 nci maddesi 
mucibince Meclis matbaasrncla ·basrl-
makta olan kit11p, risa le ve mccmna-
lardan günü gününe C. Müclcleiunıu-
miliğin e ikişer nüsha gönderilmesi 

1 da ı·c lı r;v ct i ı w 

İll:ıre lıcy etiııe 

Bna.k kal t! ıııine 

En·ak kal emine 

hakkmda :Matbaa müdürlüğüne 

621 Gümrük muhafaza U. Ku- 30 - II - 1932 tarih ve 1701 numaralı 
nıandUJnlığı t ezkeredeki adresin sarih olarak ibii

elirilmesi hakıkmda Evrak 1-:alı·ınin e 

622 Ta.yyare cemiyeti Kavanin mecmualarından tam bir ta-
kım gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

623 Hariciye V. B. lVL M. Riyasetinden ve Katibi umq-
miliğ·inden gönderilecek cvrakı al-
mağa salalıiyetta.r memurlarm esanıi-
sinin bildirildiği iliakkında Evrak kalemine 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

624 Matbaa Mü. 

625 Matlnıa M.ü. 

626 Anl\ara Asliye ceza ma~ıke-
m esi 

627 Matbaa Mi:i. 
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Türkiye İş bankası va-sıtasile gelen 
İntertype makine] erine ait yedek 
parçalann bankadau alınması hak-

J\'fuamelesi 

kmda ldnrc heyetiı ; e 
Matbaa elektrik sarfiyatına ait mer-
but fatura bedelinin sahibine veril-
mcsi hrukıkrnda 

J\Ieııbtıt celpnanıenin Sivas mebusu 
Alaettin Bcyc t bliği haıkıkında 

Matbaa iyi su sarfiyatma ait merbut 
fatura bedeliııiıı sahibine verilmesi 
ha,kkında 

idare lıeyPtine 

Ev ra k kııleıııine 

ldarc heydiııc 

628 Ankara C. Müddeiumuıniliği Matbuat kanununun 8 ııci maddesi 
hi.tkmüne tevfikan B. M. M. Matbaa-

629 Dahiliye V. 

630 Aııkanı Halkevi n·isliğ·i 

631 Gümrük ve inJ1isal'laı· mi.i
:fctti şliği 

632 i\Iatıbaa }iii 

633 Dahiliye Y . 

smda kanunun ·istisna eylediğ·i mat
bualardan gayri mahiyette basılan 
matbualardan birer adet gönderil-
mesi haklanda MatJbaa Qnüdi.irlüğüııc 

5, 6, 7 ve 9 ncu cilt kanunlar mecınu-
asmdan ü çer adet göı:ıderilmesi ılıak-
ıkında JVIatJI-aa müd li.rlüğüne 

B. l\1. l\Ieclisince ıı eşrcui1miş olan ki-
ı ap lardan birer takım gönderilmc-
si hakkmua Evl'ak ıkalcmin'3 

8 nci cilt kanunlar mecanu asmda n 
sonra ı;rkan m ecmua lardan gönderil-

ımsİ hakkmcl a MatJhaa müdürliiğiiıw 

l\Iatbaa makinalarrnm tamir bedeli 
olan on beş liranın ıncrbut fatura 
salübine verilmesi hal-=kında 
..:\ksaray vilayetin e 3 - JO ı ıeu ci l1 
kanunlar mecrrııualanııdan birer adet 

1d: ı ı·t ' heyetin e 

gönderilmesi hakkmJa l\iat bıw m iidürlüğünc 

634 Zinaat V . Labueatuuı·l a r }li.i. Kütüpanelcrinde noksaH bulunan kı.ı -

635 Maarif Y. 

636 O alatasaray lisesi J\lü. 

637 Başvekillet 

nunlaı· mecınualanntian ·bir takım 
verilmesi hakkında }fat.baa müdül'lüğ·üııe 
11 nci ci lt ka ınmJar mecmuasından 

bir adet verilmesi hakkında 

Mektep ki.itiipanesi için Meclis ııcş

riyatmdan ikişer tak ım gönder ilmc-

Matbaa müclürl üğüııe 

si ha!kkmda Evrak kalemine 
Müteveffa ı:mebus CeHUettin Efeneli-
nin ı·efikas1 Zcln·a Hanrının a t'zuha-
linin ilişik olarak g-öndcrildiğ·i hak
kında ld:ıre !ı eyctine 



Kayit 
No. Nereden geidiği 

638 Hariciye V. 

639 i\[atıbaa. i\lü . 

640 Ankara lıirinei sulh ceza 

mahkemesi 

641 Matba a Mü. 

642 Ankıır:ı C. mücldeiunıumiliğ· i 

643 Gümrük ve inhi snrlıır Y. 

644 Pııı·lwment.olıır hirliği 'l'ürk 

g rnpu R. 

645 Ankaı·a Adliye müfeitişliğ·i 

646 MatJbaa Mü. 

647 Mabbaa Mü. 

648 • Matbaa Mü. 

649 

650 

651 

Emniyet U. Müdürli.iğü 

Beynelmilel Parlamentolar 
!ttihaclr ticaret konferansı 
fahri veznedan Stanley 
Johnson 

Umumi katip 
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llulfısasr Muamelesi 

On birinci cilt kavaııiıı mecınua:ın

dan vckfılet hukuk müşavirliği kü
tüpancsi için ii<: adet göndcrilmr.si 
h:ıkluııda :.\l:ıth a;ı .nıüd.i;diiği.iıır 

'Matbaatla 7- XI- 1!J33 ayr iç:in sar-
Jedilon i.vi su sa ı· fi~'a tına ait ıneı<lm t 
btıua bedelinin sahibine Yeı·ilnırş;·i 

h:ıkkrnda ida re hey etine 
Kanunlar mecınnalarıncla n lıiı· srı·i-

sinin verilmesi ricasına d:ıiı· 

Mathaıı ea t esliın ıılrna.ıı intel't_,·p 

ma .kineleriııe ııit pnn::ılann nıeı·lmt 

fatura bedelinin sıı,Jübiııe veı·ilmesi 

)fııl h:ıa mi.icliiı·lüğüııe 

haıkkmda i ciı ıı ·E· lıryet.ı ııe 

Sa!bEk Ardaıluın ın eılıusn 'l'a:!ısin BP-
yin halen m ebus olup olmadrğ·mrn 
bildirilmrsine dair l•}v l'ak kalemine 

Üç takını zabıt ce l'iclesi Yel'i lnı esi 

istirhanuna claie :Matbaa müdüdi.iğli11e 
Cenevreele toplan:ıc:ık konsey içti· 
mmna Pnrlaınentol a ı· hil'liğindeıı iıki 

za.tin 1932 bütcıesiııden mün:ıkale 

s metile ha emra hl arının verilm esi 
ha.k1nnda Jdaı·e iıeye~iııc 

Antalya mebnı:m Ali Hnyclnı· Beyin 
şahit sıfatile ifadesinin al mınnsı 
için ı:nüfettişliğe ıniiraca:ıtinin te-

minine dair Evrak kaleıınıne 

Nlabbaa miistnhdcn1inj i\in yl ı ·nıi 

adet gömlEik ve on ta kun iş e l ıbiscsi-

nin yaptırılması lıakknıda J:Clcıre heyetin e 
Matıbaa elektrik 're lıavagazı sarfi-
yatma ait meı1hut iki .]uta fatm;ı 
lıeclcliııin snlübine verilmesi h:ı.:kkrıı-
da ldaer heyetine 

MatJbaa ca yaptmlan re im klişele ı·i 

b edelinin meıibnt f:ıtma sahihiııe 

verilmesi hakkında 
B. l\I. Meclisince talep huyurulan ıno
tosiJ.detli polis gönderilmesine imkan 

olmadığı hakkında 

1933 konferansına iştira·k edileceğin

den lüzum1u malumatın veı·ilmc i ri

casına dair 

Umumi Katip Veysel B e?efendinin 

İda re h.eyctiııtı 

Bna.k kalnmine 

İdare heyct-ine 
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Kay1t 
No. Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

ıbağrria telefon konulması ılıakkında İdare heyetine 
652 MatJbaa Mü. Matbaa mücellidi Fuat Efendinin 

hastanede tedavisi hakkmda Dr. Hik-
met Beyin raporu bağlı olarak tak-
dim edildiği hakkmda İdare heyetine 

653 :Matbaa Mü. Matbaa elektrik dairesi ile İntertype 
makinelerinde kullanılmak üzere dört 
kalem elektrik ampulünün mubayaası 

ha:kkmda id:wc heyetine 

654 :Matbaa :Mü. MatJbaa İntcrtypc ve cilt Jnsıml arm-
da ,kullamlmak üzere on kalem mal-
zemenin nıubayaasr hakkmda İdare heyetine 

655 H :ıri ciyc V. Londraya bir kurye hareket ed eceğin-
den B. M. Meclisin ce gönderilccek 
evrak varsa bildirilmesi hakkmda Evrak kal emin e 

656 BaşveldUet İstatistik U. Mü- Memurlar istatistik yıllığından 300 ve 
dürlüğü mali istatistik yıllığından 350 adet 

Azayi kirama tevzi olunmak iizere 
gönderilcliğine dair Evr:ılk k:ı. l eınin e 

657 Başvckalct M. M. Vekilliğ·ince Juı zırlanan askeri: 
talimatnamesi meriyct.c konulması 

hakkmdaki İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarnamesi leffcn gönderildiğ·ine dair İdare h<'yct inc 

658 H:ıriciy c V. DalıiLi ııı a bbnat İstanbulda çıkan Ciiınıllmriyct gazc-
nıüdürlüğü tesinde B. M. Meclisini alakadar eder 

659 Matbaa Mü. 

660 iktrsat V. 

661 Ankara C. l\Iiiddeiumuınili ğ i 

662 Parlamentolar ti caret ,ko ıı fl•

ra nsı Londra 
663 :.\fatbaa M:ü. 

664 l\{a tha a Mü. 

663 Hari ciyc V. 

mahiyette görülen yazılar göndcril-
diği hakkmda Bütçe cncitınenine 

Şubat 1933 ayı matbaa elektrik ve 
Hanıgazı sarf iyatına ait üç kıta 
fatura bedelinin veriLmesi hakkında İdare heyetine 

Kanunlar mecmuasının mevcut olan-
larmdan birer ııüsha verilmesi İstir-

hanıma dair Mathaa nıüdüdüği.in e 
Ankara mcbusu Rüştü Beyin birin-
ci istintak dairesine müracaatının 

tebliğine dair EnaJc k:ılcmıin~ 

Parlfunentolar ticaret konferaıısına 

göndermiş olduğ·uınuz aidat hakkrnda İdare heyetine 
:;\[at'baa ihtiyacı için alınan malze-
me 'bedelinin ıneııhut fatura sahibi-
ne verilmesi haJı2kında 

1933 mart. ayı zarfmda matba aca 
alınan iyi su bedelinin meııbut fa-

İdar·c heyetine 

tura sahibine ver ilmesi haldnnda id:ıı'c heyrtine 
Paris ve Londra büyük elçiJi,klcrine 
gidecek olan kuı·yc il c gönderilccek 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

666 Hariciye V. 

667 Ankara Cümhuı-iyet müd
deiumumiliği 

668 Maliye vekaleti Vaı·iclat U. 
müdürlüğü 

669 Matbaa ·Mü. 

670 Matıbaa Mü. 

671 Başvekalet 
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Hulasasr Muamelesi 

evrak olup olmadığı hakkında Evrak kalern.ine 
Berlin konsolosluk ve elçiliklerine 
gönderilecek olan kur'Ye ile gönde-
rilecek evrak olup olmadrğr hak-
kında Evrak kalemine 
Bursa ınebusu l~üştü Beyin Anıkara 
Birinci istint::ık dairesine müraca-
tinin tebliği ha-kkında l<: vl'alc kalemine 

lki taknn zabıt ceridesile mevcut 
kanunlar mecmuasmdan göncleri 1-
mesi ha..kıkmcla :\fathaa ıni.irlürlii ği.inc 
Mücellithanedeki kırma makinesi 
için iıki yüz metre şerit mubayaasr 
Jıakkmda İdare Jıeyetine 

Matbaacla kullamlmak üzere yedi 
kalem malzemenin mulbay:.ı ası hak-
kmda İdare heyetine 
Trabzon mebusu müteveffa Hakkr 
Beyin nıaaşmdan alacağı olup olma-
dığmın iş arına dair İ dare heyetine 

672 Hariciye V. Matbuaat Mi.i. iİstanbul<la çrkan gazetelerd en B. 
lVI. Meclisini a13.<kac1ar ·eder mallüyet
te görülen yazılar gönderilcliğine 

673 1stanJhul valiliği 

674 Ankara Cüınıhuriyet müd
deiumumiliği 

675 İntertype makineleri İstan
bul acentesi 

676 Adana tohum ısl::ıh Mü. 

677 Hariciye V. 

678 Matbaa Mü. 

dair Evrak kalemine · 
On ikinci cilt kanunlar mecmuasrn-
,dan bir adet gönderilmesi hakıkmda 

Bolu mebusu Şüıkı:ıü Beyin Birinci 
istintak dairesine müracaatinin teb-
liği ha·kıkrnda 

İntertype makinelerile yede·k aksa
mının ve ~ıer hangi lbir tamiratnun 
acentesi tarafından y::ı p1lrıcağma 

dair 

Pamuklarımrznı zirai ve smai yasır
larmdan bahseden kitabın ıbir nils
hası takdim edildiği haık.krnda 
Siyasi ve idari encümen mukarrera
tma dair kitaptan iki nüsha gönde
rildiği hakıkı:nda 

Su sarfiyatına ait altr aylık fatura 
bedelinin sahibine verilmesi hakkında 

M:ıt. bna mii,dürlüğüne 

Mtıtbna müdiirli.i.ğün-:) 

Kütüphane M. 

Kütüphane lVI. 

İdare heyetine 
679 Kastnınonu ınf'btısu Ha~nn Bir hafta mezuniyet verilmesi haık-

Pehıni B. krnda Za.bıt k rıJenni ıvı:. 

680 Ankara İnıar Mü. Ankara şehrinin müstaıkJbel şeklini 

gösteren haritadan bir adet gönde-
rilcliğine dair Evrak kalemine 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

681 Milli ıMrüdafaa V. 

682 -Ma·tbaa Mü. 

683 Ma1Jbaa Mii. 

684 P. T. T. U. müdürlüğü 

685 Darphane Mü. 

686 Matbaa Mü. 

687 Daıhili matbuat Mü. 

688 · Nafıa V. 

689 Samsun C. H. F. Reisi 

690 Mat:Jbuat Mü. 

691 Matbaa Mü 

692 

693 

Ali iktısat meclisi umumi 
ikatipliği 

Matbaa Mü. 

694 Başvekalet 
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Hulasası: 

Askeri merasim talimatnamesinden 
bir nüslııası takdim olunduğu hakkın-

Muamelesi 

da Kütüphane M. 
Matbaa makinelerinde ıkullanıhna'k 

ii>~ere yazılı malzemenin mu'bayaası 
hrulclrnıda İdare heyetine 
Matıbaa için tahta mu!bayaası hak-
kmda İdaı·e heyetine 
Ba1kan :ı>!onferansı hatırası için ta-
bettirllen puilların ıkoleksiyonu Aza-
yi ıkirama tevzi edilmek Ü>~ere gön-
derildiği hakkında EvraJt kalemine 

lstiklal madaLyalarının ciheti asıke-
riyece tevzi edilmekte 'Olduğundan 
M. M. vek31etinden talep olunması 
hakıkında Evrak kalemine 
Matbaanın mart ve nisan ayları elek-
trik ve havaıgazı sarfiyatına ait fa-
turalar bedelinin sahibine verilmesi 
haıkkında İdare heyetine 

İzmirde çıkan Yeniasır gazetesinin 
B. M. Meclisini alakadar eden yazı-
ların taıkdim kılındığı hllikkmda Büt~e encümcnıne 
Devlet demiryollarının 1933 yılı b~-
Jangrcmı ·gösteren.haritadan beş adet 
takdim ·edildiği hakkında Evrak kalemine 

Gazi Hazretlerinin Samsuna ayak ıbas-
tıklarmm yıl donümi:i ıkutlulanacağın-
dan ibu merasirnde .bulumaık üzere B. 
M. M. Reisi ile bir heyetin davet 
olunduğu hakkında Evrak kalemine · 

Milliyet gazetesinin B. M. Meclisini 
al8;kadar eden yazısı takdim edildiği . 

hakkında Evrak kalemine . 
İnterteype makinelerinin yedek ak-
samile merbut listedeki ımalzemenin 
mubayaası hakıkında 

Ali ik:tısat meclisinin 1933 içtima 
devresinde tami.m ettiği raporların 

gönderildiği haikkmda 
Azayi ıkirama verilecek çek defter
leri için üç ık:aleın malzemenin muba
yaası haJclmıda 

Kn·şehir saıbık ınebusu rmüteveffa 
Celalettin Efendi zevcesi Zelıra Ha-
ruma maaş veya ikramiye verilmesi 

İdare heyetine . 

Evrak kalemine· 

İdare heyetine 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

695 Adliye V. 

696 Hnriciye V. 

697 Başve.kftlet lVIüdevvenat lVIü. 

6Q8 :M:at;baa Mü. 

699 Umuımi kil tip 

ıoo Matbaa Mü. 

701 Türkiye tş baıık:ısr 

702 Mwtbaa ~iü. 

703 Kada&tr·o h eyeileı·i R e isli ği 

704 Adnna Bınniyet Mii. 

705 Cümıhuriyet Ri.yaseti umumi 
katipliği 

706 Başvekalet 

707 Aııkara Baro reisliği 

708 Matbaa 1\{ü. 
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Hulasasİ Muamelesi 

talebine dair arzuhali takdinı Jalm-
~lığr hakkında ldate heyetine 
Nrerbut listede yazılı zabıt eeridele-
rinin göndcl'ilıncsi lı akkrııda Mathaa l!.lliirlııl'lüğiiııc 

lslaıubulda çıkan Sonposta gazete-
sinde 1\[eelisi alfıkadaı· eden yazılıı-

ı·ın gönderilcliğine dair 
Afgan büyük elçiliği için lbir takını 
kavanin mecmuası göııderilımPsi hak-

kında .Matıbaa mürli.ıı·lüğiiıH• 

.Matbaanın mayTs ayı zarfmdaki elek-
trik ve havagazr sarfiyatına ait fa1u

rıı bedelinin verilmesi hakkında 
Mahreın 

Kliışe bedeline ait hir ıkrta fatuı·a be

delinin verilmesi haklanda 
Bilecik mebusu Rasiın Ferit Beyin 
mebushık taıh sisatma konulan ha czin 
fekkettirilmc.<:i lıaıkkmda lstanbnl şıı
b<'sine talimat verildiği lıaıkkmda 

:Makina tat111iraüna ait iki kıta fa-
tura ıbede]iııin sa hibin e verilm esi 

ldm:e heyetine 
KMibi unııımiliğe 

ld ııre heyetine 

J daı'e heyetine 

lıakıkrnda Jdıır·e h ryeti nc 

ÇorUITll mebusn İsmail Kemal Beyin 
müDderine ait beyannamesinin dol
durulması için heyete mürac::ıat et-
mesi haldcrnda Evrak kalemine 
Arzuhal encümcııinin kararr LCöıwü-

köyünden Bekiroğlu Mahmut Ye AJı-
metoğln Salih lijfendilcre verildiği 

Jıaıkkında Evrak kalemine 

Nümuneleri ilişİk tezkerelik b:ışlıkla-
rın tabettirilmesi haldnndu Malıhan lUÜ<Hiı·lüği.iııe 

Mülga Ayan azalığından Şerif Ali 

H aydar Paşa tal'afmdan Benıt koıı -

f'Ol!osluğuna tcvdi edilen nzulı~ıl ı ;ı k-

dum kılındığr hakkında İdare heyetine 
Bam kütüpanesi için kavanin meemu-
alari le mevcud cliisıtm·]aııclan w za-
but ccriledelrrinden verilmesi hak-
kında lVIatıhan müdürlüğüne 

Matbaa için yazrlr elektr~k lambala-
l'lllcl an a Innıma ı ha k km da İdare l1eyetine 

709 Matbaa Mü. Ma baa için yazrlr makin a malzcnw-
ler1nin mubayaasr hakkıında İclaı·e heyetine 

'710 Almanya Türk tical'ct odası 5 temmuz 1931 den itiıbal'en zabıt 

• 



• 

Kayit 
No. 

reisliği 

N ereden geldiği 

711 Saı!)aıhattin - B. M. M. me-
murlarmdan 

712 Matbaa M:ii. 

713 Kütüphane Mü. 

714 Başvekilet 

715 Başvekalet 

716 Matıbaa Mii. 

717 Matbaa Mü. 

718 l~atbaa Mii. 

7Hi Adliye V. 

720 Dahiliye V. 

721 Matbaa Mii. 

722 Çaycuma H. F. R 

723 

724 

725 

726 

727 

Dahiliye V. 

Yunan ~feclisi Kütüpanesi 
Mü. 
Tavşanlı Beyköyünde Salak
oğlu Ahmet 

Matbaa Mii. 

Gümrük ve inhisarlar V. 
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HuHisasr Muamelesi 

cerideleri ve ll nci cilt kavanin mec-
muası gönderilmesi hakkında Matıbaa müdürlüğüne 
Hastalık raporunun gönderildiği hak-

kında Evrak kalemine 
Matbaamn 1933 senesi iıhtiyacr olan 
malzemenin mubayaası ıha.kıkında İdare heyetine 

Onuncu cilt kavanin mecmuasından 
bir adedinin ciltlenmesi •hakıkında Math:-ta müdürlüğüne 
B. lVI. Meclisince satrlmak üzere Ma-
liye vekıaletine devredilen eşyala-

rın 1926 senesinden ıbn g'Üne kada t· 
cereyan eden mulıaıberatm bildir-il-
mesi hakikında !dare heyetine 

B. M. Meclisi daire müdürü Cenıi l 

Beyin Akay müdürlüğüne tayin 
edildiği, hakıkmda !dare heyetine 
Su sarfiyatına ait fatura bedelinin 
tediyesi ·ha:kkında 

Bir zil trasformatörü alınması .ha.k-
!dare heyetine 

kmda İdare heyetine 

Maıkinalar için yağ alınması hak-
kında İdın·e heyetine 
Birinci ciltten iübaren son cilte ka-
dar kavanin mecmuasından beş ta-
kım verilmesi h alkkmda Matbaa müdürlüğüne 

Yenişeıhirde yapılaca.k ınüstaıkbel 

Meclis binası için civarnırn şimdiden 
hazırlanması hak1nnda Evrak kalemine 
Matbaa su tesisatma ait ıborunun 

patlamış olmasından tamir edilme-
si ,ha:lekmda lctarr heyc-tine 

MilU hakimiyetin ilanı miinasebetile 
arzı tazimat 
B. M. Meclisi Muhasebe katiplerinden 
Biirhanettin Beyin Maarif cemiyeti-
ne ait zayi ettiği elli liralık biletie
rin maaşından ıkesilınesi hakıkında 

Gönderilen kavanin mecmualarile za-
•bıtlarm alındığı hakıkında teşekkür 

ll - VI - 1933 tarihli telgrafına cevap 
verilmesi hakkmda 

İntertype maıkinelerinin tamiri için 
sarfedilen paraya ait iki fatura be
delinin verilmesi hakkında 
17 ve 19 neu cilt ka van in mecmuala

Evrak kalemine 

İda ı·r 1w:vet.ine 

Küti'ıP'hane M. 

Evrak kalemine 

İdari' heyetine 

rından üçer nüsha verilinesi hakkında Matbaa müdül'lüğüuc 



Kayit 
No. N ereden g€ldiği 

728 Çeşme kayınakalığından 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

Şfırayi devlet U. Katipliği 

l\Iatibaa l\Iü. 

Başvekftet 

Maliye v~kaleti Nakit işleri 
.Mü. 
Çeşme kaymakamlrğı 

Ziraat bankası 

735 .Matbaa Mii. 

736 Matbaa l\iü. 

737 Mat·baa Mü 

738 l\'[atbaa 1\'[i.i. 

739 Harieiyc V. 

740 C. H. F. Katibi umumiliği 

741 İdare Heyeti 
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Hulasası 

Kavanin mecmuasımn 8 - ll nci nüs
!ıalarmdan birer tane verilmesi haık-

Muamelesi 

kmda Matba müdul'lüi!;iınc· 
Kütüpane için merbut listede yazılı 

z_ıı,bıtlardan ikişer nüsha verilmesi 
·hakkında 

Matbaanın iyi su ihtiyacı için merbut 
fatura bcd:elinin Zı;ki Beye Yerilmesi 

· hakkında · 

İzmir - Çeşme sabık muallimi Ahmet 
Fş.ik imzalı iki arzuhal gönderildiği 
hakkmda . 

K:ivanin mecmualarmdan birer adet 
verilmesi haklanda 
12 _iıci cilt _kavanin mecmuasından bir 
ad.et g·ön(lerilmesi hakıkında 
B. ıl\'[. Me~isi azasırı,dan Trabzon me
ıbusu.. II_aş'an Beyle Konya mebusu 
Kazmi Hü'snü Beylerin adreslerinin 
bildirilm~sı hakkında 

Sökülerc:k yeniden kurulacak iki ma-
kinı;ye ikt_iza eden malıernenin alm-
masile siQıi.riş edilen silindir dişleri-

nin on be~· liradan ibaret olan ibede-

Matbaa müclürlıüğii.nP 

ldare heyetine 

Arzuhal ~ııcümeninc 

Matılıaa miidür-liiğiine 

Matıbaa müd*lüğüne 

Evrak kn }emine 

linin verifmesi hakkında İdare h-eyetine 

Matbaayaait sipariş edilen makineler 
iı:;in mcrbut faturaları ınucibince 

itasrlazı'!1gelcn 46, 47 doların ve ban-
kaca isteriiieec-k komisyonun veril-
mesi halclgnda ldar€' ılıeyetine 

~[eclisi Alinin faal zamanma kadar 
merbut listede yazılı 460 adetten iba
r et olan matrislcrin faıbrikadan sipa-
rişine müsaade olunması hakkında tdaı·e ıh P.yetine 

İntertype · fa:brikasmdan gelen yedek 
aHit ve Jl!atrislerin fatura yekfınu-

nun hatasi:· haıkıkında İdare hev~tine 
B . . M. M~clisi Dahili nizamnamesin
den bir a~et gönderilmesi hakkmda 

Cümhuriyet bayramına ait neşriyatta 

rnünderic~tmdan ve resimlerinelen 
istifade edilmek üzere son yıllıktan 

Matbaa müdüHüğıi.ine 

on adet verilmesi hakkında :ıvratıbaa müdürlüğüne 

Atinada milli müsaıba.kalara iştira ·k 

etmek üz~re Meclis matJbaası müret
tiplerinden Hakkı Beye on 'beş gün 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

742 Matbaa Mü. 

743 Matıbaa Mü. 

744 Ünye a~ker·lik Ş. reisliği 

745 Z',raat V. 

74& Gümı~ük ve inılıisarlar V. 

74.7 \ıkhisar C. H. F . R. 

74'8 MatJbaa Mü. 

749 Yozgat nıe·busu Mımet Ham
di B. 

750 E. K . memurlarmdan Saha
hattİn B. 

751 Başvekalet 

752 MatJbaa Mü. 

753 C. H. F. U. lUtipliği 

754 Harieiye V. 

_ -256 -

Hulasası Muameles.l 

mezuniyet ·verHmesi ihakkmda .. :Matıhaa müdürlüğüne 
·Makinalarm tatılıirinde knllaınlnıa k 
üzere iki teneke henzinin muıba-

yaası hwk:kmda · İdare heyetine 
l\fatıbaannı ağUJstos 1933 ,nyr zarfm-
da erektrik ve ılıavagazi sarfiyatına 
ait üç :kıta :fatura :bedeliııin sa.bihi-
ne -y.erilmesi ılıakkında İdare heyetine 

Büyi~k muıharebede maiyetinde i.ken 
şehiden vefat ettiğini iddia eden 
Veli Bayrwktar köyii.nden Osmanrn 
ve:fatr ıha l"kında ki malilma tın so-
ru lması için Böl ii. k kumanda nı M,ü-
lazim Adi.! Efeııdinin halen nerede 
oldnğunmı işaı·ı hakıkında Evrak kalem.ine 

Konya m~busu Ali Haydar Beyiıı 
son meıbusluık taılısisatmdan ilişiği- -, .. 
,nin olup olmadığının işarı ha.kıkında İdare heyetin e 

Vekalet umumi hli.tüpanesi için şim-
diye ka·dar neşredilıniş ve ıbnnda n 
sonra neşredilecek olan kavanin 
mecmualarile zaıbıt ceridelerinden 
bir.er trukımımn ·gönderilmesine dair lVfııtıbaa müdül'lüğüne 

Merhum Mu.sltafa Fevzi Beyin een.a-
zesinin ana vatanı olan AıkJhisara 

getirilmesi haik!kmda İdare heyetine 
MatJbaanın temmuz 1933 ayı zar:fm-
da elektrik ve ıhava,gaızı sarfiyatına 

ait iki :fatura hedelinin sah~bine ve-
rilmesine dair İdare heyetine 
·Mustafa Fevızi Beyin v-efatı müna-
selbet-ile taziyet Evrak kalemine 

'rcda vi ücreti veril m esi haıkkmda 

Dokuzuncu cilt kavanin mccınuasrn
rlan sonra çrkanla·rdan beşer adet 

İdare heyetine 

verilmesine dair MııtJbaa müdüdüğüne 

İyi su sarfiyatile dördüncü içtiına 
yıllığma ait ıklişe bedellerinin fatu-
ralan ta1kdim 'kılmdığı ·ha,kkmda İdare heyetine 

On yıl naımı!fldaki kitaptan memuri-
ne tevzi edilmek üzere 50 adet gön-
elerilcliğine dair 
Kavanin ımeemuasmın on ikinci cil
dinden üç adet gönderilmesi hak-

E-vrak kalemine 

lunda Matbaa müdürlüğü.ne 
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No. Nereden geldiği Hula.sası ·Muamelesi 

755 Matbaa Mü. :ıvratbaa için ınuktazi malzeme ve ldi-
ğıt alrhmasr ha.kikında idar e heyetine 

756 Matıbaa l\Iü. .i\iatıbaa daireleünde kuJ.ılunılmak üze-
re yazılr lartasiyeniıı nn.ubayaası 

lıakkrnda E vrak kalemine 
757 lVIaliye V. :Mevcut kitaplurdan ve kavcwıin mee-

muatarile za!bıtlardan birer tane 
gönderilmesi lıaklnııda :Matbaa anüdürlüğ·i:ine 

758 Cerra,Jıpaşa hasta n es i se rta- Mcclils Ervraık kalemi memnrlarrııdan 

b ipliği Srubahattin B eyc a it raporun bir su-
ı·eti gönderilcliğine dair E vrak kalemine 

759 Ankara askerlik şubesi r e- Zaıbıt k·a tiplerinden Veci:!ıi Beyiıı 

isli ği şıubcyc müraeaati ilıaklunda ZaılJıt kalemi M. 
760 :Matbaa l\'lü . Elektrik sa rfi yatına ait faturalarm 

t akdiım krlıııdı ğ· ı ha.JJunda i da re lı eyetine 

761 Ankara Halkev i ı·eiı:;liği ·,oümıhuriyet ıb alosuna iştira·k .ecleee.k 
Meclis memmlanıırn i ~s inıl erinin bil-
dirilmesi hakkında Evrak kalemine 

762 lVlatJbaa Mü. M~hçr,zade Halil Naci Beyelen mu-

bayaa eelilen eşyanm t ese1lüm il-
ıııüıhaıb c ri takelim eclilıcliği haMnncla ldarc heyetine 

763 Ankara va liliğind en Sa:brk Hi.iıkfım et t<~hiıbi Dr. Şahap 
Bey 'hcı .kkmclıı B. M. lVIeelisi Muha-
kemat eneümeninee ittiılıaz olunan 
k arann lıir su retinin verilmesi hak-
kında Evrak kalemine 

764 R.iyııse ti Ci:imhur umumi kfi - Riyaseti Oüınhur Kalemi mahsus 
tipliği 

765 lVIeteo l'oloji enstitüsü reis
liği 

766 - Alll iye V. 

767 

768 

Ma:Jiye vekiUeti tasfiye ıntı

'hasipliği 

Nafıa V. 

770 Maa rif veka.leti 

müdürü Hasan Rrza Beyin inşaat 
komisyo nun a iştirak edeceğ· i h aık

lunda 
Mebus Beyleı·iıı is im ve llairci inti
habiyelel'ini gösteriı· bir cet,,el iıı 

EHak kal em ine 

gönderilmesi Jıakkında Evraık kalemine 

Ankara lstinaf reisliğindcn mi.iteka
it ve halen Buı·s.a ınabusu Süleyman 
Asaf Beyin tekaütliiğü hakkında :ı_.;vraık kalemin e 
Cela l Sa1hir B eyin nere m elınsu •ol
'duğ·unun rbilclirilın es i ha.kıkında 

Riyaseti Cünrhur ikaınetg·ruhmııı bı -

t.i k abul muamel€si için h eyete ::ışa -

ğ·ıcla yazrlr dört zathı tayi n olun

\clukla rr ha•k'kmda 

Maarif ve;ldletinin dokuz senelik 
ha r <'ik et 1 eri ıı i gösterir· . yıllığmcl a rı 

E;vrak ;kal e ıııiııe 

1 dare lılyetinc 

-ıoo aclet gönderildi ği ·hakkında :!'ina k lw.lcmi ne 
Gazi tevbiye enstitüsü talebesinden 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

771 ~{eteoı·oloji enstitüsü M. 

Hulasası 

beş efendinin Meclis · kütüpanesiıı
deki eserlerden istifade etmelerine 
müsaade olunması hakıkında 
Meteoroloji al'bümünden gönderildi-

Muamelesi 

İdare heyetine 

·ğı ihakkmda Evrak ,kalemine 
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7 - Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için müsaade talebini ıtavi 

Kayit 
No. 

322 
323 
324 
325 
326 

327 
328 
329 
330 

331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 

340 

341 

342 

343 
344 

345 

346 
347 
348 
349 
350 
351 

352 

Başvekalet tezkereleri · 

.... 

Hulasası 

Mersinde Çolak Ali 
İstanbulda Ali 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 

İstanbulda Karabetoğlu Artin .. 
İstanbulda Andon kızı Despina » 

Samsunda Rizeli Ahmet ve Mustafaoğlu 
müsaade edilmesine dair 

)) 

)) 

)) 

:D ll 

Memet haklarında takibatı kanuniye ifasına 

Kozanda Mustafaoğlu Mürşit 
İzmirde Salamon Radova 
İstanbulda Dimitri 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
)) )) 

)) :D 

:D 

)) 

ll 

İzmirde çıkan Hizmet gazetesinin sahip ve müdürü hakkında takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair 
Uşakta Elizabet · hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Ş. Karahisar-Mesudiyede İbrahim >> » » :ıı » 

Bursa, Yakooğlu Nesim » » » » » 

istanbulda Hiristooğlu Kiryako :ıı :ıı :ıı » :. 

Deniziide Abdi · Beyzade Hüseyin » » :o » :ıı 

istanbulda Perla namıdiğeri Perihanu :o » » » 
İstanbulda Hayik Ef. karısı Kiganuş :u u :o » » 

Alaiyede Memetoğlu Mustafa :ıı )) ]) » -. 

Eskişehirde Sivrihisar kasabasında Ahmetoğlu Memet hakkıııda takibatı kanuniye if~sma 
müsaade e dil m esine dair 
istanbulda Romanya tebaasından Anastasoğlu Yani hakkında takibatı kanuniye ifhına 

·,~ 

müsaade edilmesine dair 
İzmirde Yugoslavya tebaasından Çorcioğlu Argiri hakkmda takibatı kanuniye ifasına~ 
müsaade edilmesine dair 
istanbulda Madam Sofya ve Kızı Sultana haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
Keskin tütün memuru Sıtkı hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Muğlada jandarma Aınasyalı Menıet hakkında takibatı kanuuiye ifasına müsaade · edil
mesine dair 
Antalyada Bulgar ı'v\inçofoğlu Donço hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade ~dil
mesine dair 
Vozgatta Avadisoğlu terzi Batrik hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine·dair 
İzmirde Osmanoğlu Veli » » » » :ıı , 
Zonguldakta M. Vohan Vilhin Mus » » » :o :o 

Keskin tütün memuru Sıtkı Ef. » :o ll :ıı :ıı 

Gebze-Tuzla köyünden acem HabıpJ» » ll ll » 

İzmir- Karşıyakada oturan İtalya tebaasında jorjioğlu kuyumcu Maryos hakkında takibatı 
kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Şark beynelmilel yata klı vagonlar şirketinde lokanta şefi İtalyan tebaasından Aleko Va-



Kayıt 

.~ 

353 

354 

355 

356 

357 

358 ' 
359 
360 

361 
362 
363 
364 
365 
366 

367 

368 

369 
370 
371 
372 

373 

374 
375 
376 
377 

378 

379 

380 

381 
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Hulasası 

zilyo hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
İsparta- Atabey nahiyesi Pazar mahallesinde Memetoğlu İsmail hakkında takibatı ka-
nuniye ifasına müsaade edilmesine dair · 
istanbulda Galatada Vasiloğlu Lanıbo hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade -edil
mesine dair 
Adapazarında Yakupoğlu Nuri ve Hurşitoğ·lu İl yas Çavuş lıaklarında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 
İstanbulda Kumkapıda Madam Gülsünı hakimıda takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
İzmirde Yunan tebaanından Dıyaınodis hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 
İstanbulda Diyrantoğlu Robert hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Tekirdağ·ında tatlıcı Bünyanin )) )> :ıı :o :ıı 

Karamanın İlisra nahiyesi müdürü Ömer Ef. hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa
ade edilmesine dair 
Ünyede Hasanoğlu Kadir :ıı » :ıı :ıı » 
İstanbulda Agopoğlu Hampik :ıı :ıı :ıı » » 

İstaııbulda Yusufoğlu Şükrü Ef. ıı ı) :ıı :ıı » 
İstanbulda Yanioğlu Yorgi ) > ) ) :ıı )) :ıı 
El malıda Şakir Ef. karısı Zelıra :ıı ıı » :ıı :ıı 

Ünyenin Tekkiraz köyü nıuhtarı Şakiroğlu Osman hakkıııda takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair 
Kırklarelinde Süleymanoğlu Arif Piko hakkında ta kibatı kanuniye lfasına müsaade edil
mesine dair 
İstanbulda Misas kızı Vartanoş ve Marika haklarında. takıbatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
İstanbulda Aleksandr hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Muğlada Hasan Ali :ıı :ıı » » » 
kırklarelinde Ömeroğlu Bayram )) :ıı » » :ıı 
İstanbulda İran tebaasından Mahmut Ef. hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
Tokatta Hacı Hasanoğlu Niksarlı Hüseyin hakkında 
edilmesine dair 

takibatı kanuniye ifasına müsaade 

istanbulda Bakkal Koço 
Bartında İnceoğlu Ali 
İstanbulda Celal Ef . 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
)) )) 

) l » 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

:ıı 

Bursamn yıldırım malıallesinde oturan Eskişehirli Kırnatacı Haliloğlu Apdurrahman 
hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Balıkesir Dursun Beykazası Osmaniye köyünde t-lasanoğ·lu Recep hakkında takibatı 

kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
istanbul Şişlide Riğa kızı madam Nina hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 
Kırklareıi Demirköy kazasında Salihoğlu Recep ve kardeşi Sait haklarında takibatı 
kanuniyç ifasına müıaaje edilm ;sine dair 
Erzincan Pilümür kazasında Halis ve Rıza efendiler haklarında takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair 
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Kayıt 

AD Hulasası 

38 2 istanbul da mığırdıç kızı Hayganoş hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine 
dair 

3 8 3 İstanbulda Sokrat kızı Viktorya ll ll ll ll ll dair 
384 Trabzonda Nihat Bey oğlu Rı dvan Bey hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesine dair 
3 8 5 i çel - Bozdağında Fatıoğlu Hüseyin hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesine dair 
386 Tekirdağında İsrailoğlu Kemal hakkında takibatı kanu.niye ifasına müsaade edılmesine dair 
387 Samsun - Safrada Hasan Pehlivanoğlu Şükrü hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa

ade edilmesine dair 
388 İzmirde N\ayeroğlu Hayım ve karısı Lona ve Refailoğlu Davi Hoso haklarında takibatı 

kanuniye ifasına nıüsaade edilmesine dair 
389 Bursa - İneğölde Memetoğlu Şuayıp hakkında takibatı kanuniye ifasına rııüsaade edil

mesine dair 
390 Manisa - Salilılide Cemal karısı Hatice ve kızı Lütfiye haklarında takibatı kanuniye ifa

sına müsaade edilmesine dair 
30 ı Manisa - Kasahada Kutiyeloglu Bensiyon hakkında taki ba tı kanuniye itasına müsaade 

edilmesine dair 
392 İzmirde Memetoğlu Mustafa hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi"ne dair 
393 Manisa - Samada jandarma karakol kumandanı Mustafa çavuş hakkında takibatı kan

niye ifasına müsaade edilmesine dair 
394 Çorum - Sungurluda Mustafa Ağaoğlu Hanefi Efendi hakkında takibatı kanuniye ifa

sına müsaade edilmesine dair 
396 Kastamonuda Esatoğlu Mahir hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
397 Zonkuld< k - Ereğiide kunduracı Nazifoğlu Süleyman usta hakkında takibatı kanuniye 

ifasına müsaade edilmesine dair 
398 Çorum Osmanlı bankası murakibi Müsyü Depola hakkında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesine dair 
399 İstanbulda yataklı vagon şirketi Beyoğlu Müdürü İtalya tebeasından Müsyü Yenon 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
400 Bursada Nikolof karısı Simiçka namı diğeri Sima hakkında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesine dair 
40 ı İstanbulda Avadis oğlu Agup hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
402 Niğdede Mustafaoğlu Recep Vahip Ef. hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesine dair 
403 Konya · Seydişehirde Muşlu Süleymanoğlu Fetbullah hakkında takibatı kanuniye 

ifasına müsaade huyurulmasına dair 
404 İstanbulda balık Kılıçyan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
40 5 Ordu da Çilekoğlu Me m et ll » ll ll ll 

40ö Mersinde Alioğlu Lutfi Ef. :ıı » :ıı :ıı » 

40i Eskişehirde Bulgar tebasından Kosooğlu Petro hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa-
ade edilmesine dair 

408 istanbnlda Jakoğlu Mois hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
409 Aydın- Deniziide İhsan Ef. oğlu Cemal Ef. hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 

edilmesine dair 
41 o İçel hususi muhasebe mürettibi Turgut Ef. hakkında takibatı kanuniye i fa sına müsaade 

edilmesine dair 



Kayıt 

M 

411 

412 

413 

414 

415 
416 
417 

41 8 
419 

420 
421 

422 

423 
424 
425 

426 
427 

428 
429 
430 

431 
43 2 

433 
434 
435 

436 

437 
438 

439 

440 
441 
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Kocaelide Sakıpoğlu Kazım ve Akif Hüseyin haklarlarında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesine dair 
İstanbulda Seferoğlu Abdülvahhap hakkında takibatı kanuniye ifassın müsaade edflme
sine dair 
İstanbulda Cihangiroğlu Mustafa hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme
sine dair 
Karamürsel jandarma bölük kumandanı Yüzbaşı Kerim Efendi hakkında takibatı kanu
niye ifasına müsaade edilmesine dair 
İstanbulda Osman kızı Ayşe hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
İstanbulda Misailoğlu Kiryako » :ıı » :ıı :ıı 
İstanbulda Savani ve annesi Peliksani haklarında takibatı kanuniye ifasıııa müsaade 
edilmesine dair 
İstanbulda Menıetoğlu Cemi! hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Samsun Osmanlı Bankası memurlarından Nesim ve Simoıı haklarında takibatı kanu
niye ifasına müsaade edilmesine dair 
İstanbul da Tanaş kalfa hakkında tatbikatı · kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Suşehri jandarmalarından Abidinoğlu Hüseyin hakkında tatbikatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesine dair 
İçel Anamurda Nasuhoğlu Kemalettin hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 
İstanbulda Madam Mazaryan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Sinopta Vetİnıoğlu Murat :ıı :. :ıı :ıı » 
Bo•lu - Çakışköyü muhtarı Seyit Memet hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
İstanbulda Aleko Bazilya hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Ankara - Pulatlıda Musa karısı Zahit kı zı Hanife ve Celil kızı Ayşe haklarında takibatı 
kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
İstanbulda Yavruoğlu Milo hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Bursa da Me m et oğlu sal i lı hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
istanbulda Bulgar tebaasından Origor hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 
istanbulda Kirkor Şehirliyan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Kulada Sinanoğlu Hüseyin ve Enver haklarında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 
Manisada Hayınıoğlu Yuda 
Ödemişde muallimSermet Bey 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
]) )) )) )) 

Denizl i Buldanda Himmet Ali kızı Ayşe hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
Mersinde Davut çavuş damadı Abdülcbbar hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 
Antalyada Mustafaoğl u Osman hakkında takıbatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Ankarada Muhittinoğlu Bahattin hakkında takibatı kanuni ye ifasına müsaade edilmesine 
dair 
Akşehir - Yalvaçta kahveci Memet ve şeriki Kürt Arif haklarında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 
istanbul da Koco kızı Marika hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
Çankırda tabak esnafından Bekir hakkında takibatı kanuniye ifasına ınüsaade edilmesine 
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442 Marrş- Pazarcıklı İsmail Ef. hakkıııda takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
443 İstanbulda İbrahim oğlu Şerif Ef. hakkın-da takibatı kanuniye ifasma müsaade edilme

sine dair 
444 Aydm - 1azillide Hasan Jiüseyinoğlu Ali hakkında takibatı kanuni ye ifasıııa müsaade 

edilmesine dair 
445 Kastanıonuda Kadıoğlu İbrahim hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
446 Bayranııç kazasıııııı Gölcük nalli yes inde topaJ Mustafa lıakkıııda takibatı kanuniye 

ifasına müsaade edilmesine ·dair 
417 İstanbul da pepo Gari Galiyo hakkında takibatı k<ınuniye ifasma müsaade edilmesine Jair 
448 İstanbulda Tatyos Gegort ll ll .ıı ll ll 

449 İzmirde Madam Mari ll .ıı Jı .ıı ll 

450 İ stanbulda Madam Sofiya, kızı Lizaoğlu Ebüst ve Osep haklarında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 

45 ı Aydıııda Bulgar Jelo . hakionda tekibatı kanuniye ifasıııa müsaade edilmesine dair 
4 52 Kayseride Sağıroğl u Şab<ın » ll .ıı .ıı ll 

453 İ z mirde İsakoğlu Yaşova ll ıı ll ll .ıı 
454 Anktıra- Çubukla Hasanoğlu Satılnıış hakkında takibatı kanuniye İcrasına müsaade 

edi lmesine dair 
455 Ödemişlle avuk<ıt Ekrem Rfy htıkkında takibatı kanuni ye icra sıııa ıııüstıad c edilmesine 

dair 
456 Karadeni z Ereğlisinde Müsyü Pitıis lıakkıııcla takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme

sine dair 
457 İçel - Aııamurda Nasohoğlu Ziyaettin ve liamdi Ferit Efeııd il er haklarında takibatı 

kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
458 İstanbulda Va.kooğlu Mois luıkkmda takibatı kauuni ye ifa s ııı a ıııüsa <ıde edilm es ine dair 
459 Kütah)ada imanızade Hakkı ve oğulları Sa ıııilı, Alırnet ve karısı Münevver haklarında 

takibatı kanuniye icrasıııa müsaade edilmesine dair 
460 ist<ıııbulda Kerimoğlu Ali Riza Efendi hakkıııda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesine dair 
46 I Orduda Feyzioğlu Vus ııf ve ı-·eyzioğlu İ spend i yar haklarında takib a tı kanuni ye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
46 2 Eskişehir - Mihaliçcikte Tevfikoğlu llüsnü hakkında takibatı kanuniye ifa s ıııa ıııüsaade 

edil ı ııesiııe dair 
463 Muğlada Bulgar tebaasından Hıristo hakkında takibatı kanuni ye ifasına müsaade edii-

nıesine dair 
464 Sanısıında Hüsey inoğlu Osman hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
465 Afyonda Jıanııııal 1-lanıdi :ı~ ll .ıı :ıı .ıı 

466 Gazi Antep - Kilisli gümrük muhafaza memuru Hüseyin ve kayın biraderi lialil Efen
diler haklarında takibatı kanuniye ifasına nıüsa:ıde edilıne s in e dair 

4 6 7 İ stanbul da Olıannesoğlu Aııdon Efendi lıakkında takıbatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

468 Çaııakkalede Avraııı Seydioğlu ]ak lıakkıııda takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme
sine dair 

469 Eskişehir - Mihaliçcikte Alioğlu !-!asan Efendi hakkında takibatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesine dair 

4 70 Adapazarında Valıitoğlu 1-lilmi Efendi hakkında takibat ı kanuniye ifasına müsaade 
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4 71 İçel - Silifkede muhacir İdris Efendi hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

4 7 2 Istanbul da marangoz Kigork hakkında takiba tı kanuniye ifasına müsaade edilmesine 
dair 

473 İstanbulda Kürt Hamit ağa hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
4 7 4 istanbul da M dam Emel ya ve kızı Katina haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade 

edilmesine dair 
4 75 İzmirde Osmanoğlu ahçı Abdullah hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme

sine dair 
4 76 istanbı,ıl Üsküdarda Halil kızı Atiye, Salih kızı Fatma haklarında takibatı kanuniye ifa

s ına müsaade e dil mesiııe dair 
4 77 Manisada marangoz Sami Efendi hakkında takibatı kanuni ye ifasına müsaade edilmesine 

dair 
478 Adanada Meınet Tevfik Efendi hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
4 7 9 İstanbulda madam A vantiyan :ıı :n ll :ıı :. 

480 Seyhanda Memetoğln Yusuf » ll ll ll ll 

48 ı Seyhan da Mustafa Ri fat Efendi :ıı ll ll :ıı :ıı 

482 Deniziide Osmanolu Rifat Efendi :ıı :» :ıı :ıı :ıı 

48 3 İzmirde Yorgioğlu Kosti :» :ıı » :ı> ll 

484 Adanada Mahmutoğlu Yusuf :ı> ll :» :. ll 

485 iı:tanbul - Eyup Maliye tahsildan Mustafa Hikmet Efeneti hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 

486 istanbul- Beyoğlunda Vartan Ef. ha kkında takibatı kanniye ifasına müsaade edilmesine dair 
487 Ordu, Ünyede Alioğlu İsmail » » ll » :. 

488 istanbul- Beyoğlunda ermeni davulcu Zara hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

489 Kavak nahiyesi Kavaklı köyü muhtarı İbrahim ve Bilal Efendiler haklarında takibat 
kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 

490 Balıkes ir - Sındırğıda kooperatif katibi Memet Efendi hakkında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesine dair 
491 Samsunda Acem Rıza hakkında takibatı kanuni ye ifasına müsaade edilmesine dair 
492 istanbul~ Oalatada İsak ve Kado ve namı diğeri Ester hakkında takibatı kanuniye ifa

sına nı üsaade edilmesine dair 
49 3 istanbulda Madam Faniça hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
494 Samsun- Kavaklı nahiyesinin Tabaklı köyünden Etlioğlu Bilal hakkında takibatı kanu

niye ifasına müsaade edilmesine dair 
49 5 Taşköprü kaymakamı Celal Bey hakkında takibatı kanvniye ifasına müsaade edilmesine 

dair 
49 6 istanbulda Hayriye ve Feride Haııımlar haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade 

edilmesine dair 
49 7 istanbulda Madam Zaferi hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
298 İstanbulda Kemaloğlu Katolan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine 

dair 
499 Kars- Kafkasta Alaksioğlu Petro hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine 

dair 
500 Akhisar Orman kondoktörü Tahsin Ef. hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edi!-
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501 istanbulda Oüstav Lazara hakkında takibatı kanuniye ifasına müsade edilmesine dair 
502 Balıkesir- Balyada ivan Kresilnikof hakkı ı da takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesine dair 
503 Antalya polis memuru Arap Hüseyin Efendi hakkında takibatı kanuniye ifas ına müsa

ade edilmesine dair 
504 istanbulda Aleko hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
505 Çorum - İskilipte Recepoğlu Osman ve Mürsel Efendi haklarında takibatı kanuniye 

ifasına müsaade edilmesine dair 
506 İstanbulda - İtalyan Corcioğlu Viçenco Efendi hakkında takibatı kanuniye ifasına mü

saade edilmesine dair 
507 Denizli - Çalda Hacı Hüseyiı1 Efndi hakkında t;; kibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesine dair 
508 istanbulda Alioğlu Abbas Efendi hakıcında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine 

dair 
509 İstanbulda bodosoğlu Niko hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
51 o Kayseri Pınar başı kasabasında Hacı Tabustanoğlu Çerkes Musa Efendi hakkında taki

batı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
51 ı İzmirde karapınarda mukim Rus tebaasından Kerimoğlu haci Memet hakkında takibatı 

kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
5 ı 2 Balıkesirde Kadir ağanın damadı Muhterem hakkında takibatı kammiye i fasına müsa

ade edilmesine dair 
5 ı 3 Samsunda Müşerref Hanım hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
514 Oalatada biracı Ali Efendi garson Anastas oğlu İshak hakkında takiba tı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesine dair 
515 istanbulda Yankogos kızı Marika hakkında tabibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair 
5 16 Muş Maarif başkatibi MemetAli B. » :ıı » » » 

51 7 Üsküdarda seyyar kalaycı Karebet » » » » :ıı 
5 1 8 Mersinde fırıncı Ahmet usta :ıı )) ~ :ıı :ıı 
519 Orduda Burna suyu köyünden 1-facı Memet hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesine dair 
5 20 İzmirde İtalyan tebaasından Ri çi » )) )) :ıı » 

5 21 Ankara elektirik şirketi ceryan şubesinde çalışan Zaralin hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 

522 Adanada Hacı Musaoğllarından Hasan kaptanoğlu Hamdi Bey hakkında takibatı kanu
niye ifasına müsaade edilmesine dair 

523 Gazi Antepte Hulfısi ve Vakkas Nami haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaadt 
edilmesi hakkınada 

524 Akşehir Yasiyan kariyesi muhtarı Hüseyin hakkınada takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 

425 Osman eli kazasının Eğerce köyünden İbrahimoğlu İ s mail hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesi hakkında 

5 26 inebolunun Acıton us köyünden Satılmışoğlu Memet hakkında takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesi hakkında 

~27 İzmirde Alman tebaasından Bitman hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi 
hakkında 



528 
529 
530 
531 
53 2 
53 3 
534 
535 
536 

537 

538 
539 
540 
541 
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ı-ı ul usası 

İstaııbulda Margarit 
Karsta Abdullah 
İzmirde Bohora 
istanbulda terzi Marika 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
)) 

ll 

J) 

İstanbulda Sofiya ve kızı S ultaııa » 

Mahkum Arnavut Muharrem » 

İstanbulda Katina D 

Sıvasta Artin karısı Maryem D 

İstanbulda Madam Salalımoğlu .Ojene 
mesi hakkında 

ll 

ll 

ll 

)) 

ll 

)) 

» 

h a kkında takibatı 

ll )) ll 

.D ]) .. 
ll ]) :ıı 

:ıı ll ll 

)1 )) ll 

J) ll ll 

D » .) 

kanuni ye ifasına müsaade edi!-

İstanbulda Lfıtfiye , Fatma, Müzeyyen haklarında taki batı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 
İ zmirde Mari hakkında takibatı kanuni ye ifasıııa müsaade edilmesi hakkıııda 
Oebzede Ahmetoğlu 1-l aşiın » » :u » » 

Mersinde Şeyh Haşiııı ıı >J » :ıı » 

Ödemişte Kıbrıslıoğlu kara İbrahim hakkında ta kibatı kanuniye ifasına müsaade edi l
mes i hakkında 
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No. 

8 - Arzuhaller .. ., 
I - Arzuhal encümenine ha vale edilen arzuhaller 

A - Ikinci içtinıa zcı·rfında gelen arzuJvaller 

.A!rznıhal Saıhiibinirrı 

ıisim V€ •adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

1/ 2682 Cebeliıbereket maJıkemesi 

sabıJ~ azasmdan A. Rıza 
Tasfiye ka ı;arıuın rcfi istirıhamına 22-3-1933 tarih ve 536 

2/ 2683 Bilecik saha m eclisind e 
Hanifeoğlu A . Felımi ve 

• ar. 
3/ 2684 !zmir : Alsancak ikinci 

kordon No. 254 haneele 
muıkim Albanzade Nazlı 

3/ 2685 Trll!bwn : Hacı Hamzaza
de Albdülkadir ve ar. 

5/ 2686 :M:ilas: Firuzpaşa mahal
lesinde rnukim Rüsumat 
muhafaza memurların 

dan Muharrem 

dair 

Emvali mctrulwdcn sat ın aldığı em
valin iki sene müddctlr taludtl erinin 
tccili ist i ı•hamına dair 
Teffiz muamelesi hakkında Devlet 
şftrasmda verilen karara itiraz 

Tayyare ımektebine almma la-rı dileği

ne dair 
!şten el çektirilmck sureti le mağclur 
edi1diğinden hukukunun vikayesi is-
tirharnma dair 

6/ 2687 Konya: Cebecizade l\hıs- Sulama ücretlerinin i stifası hakkrn-
tafa ve ar. da bir karar ittilhazına dair 

7/ 2688 Erzurum : Camiikebir 
mahallesinden müteveffa 
kaymakam Kamil B. ke
rimesi ve merhum birinci 
mülazİm Hüseyin Naci 
Ef. ailesi Remziye 

/ 2689 · Malaıtya: :Mü tekait bin
~başı !. Hakkı 

9/ 2690 Pütüııgenin Ağalar ma
haUesinde Osmall've Ah
met 

Kocasının vefatı dolayrsile taıhs i s 

olunan maaşm katı ile vefat eden ba
basından maaş taJısi s edilmesi hak
kında 

16 3 numaralı kanun muci·bince ma
fevk derece üzerinıden t akaüt maaşr 

tahsis edilm esi dileğ·in e dair 

C H . F. naınma yapılan yolsuzluk
lardan şikayet 

numara ile evveLki is
tidasına karaı· verildi 
ğinden hıfzedilmiştir. 

Karara raptedilımiştir. 

Encümeııd edir . 

K arara raptedilııniştir. 

G. ve !n. Vekalctine. 

03 numaralı karara 
göre Dev let şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sa hibine yazılmıştır. 
803 nuımaralr karara 
göre ar:mhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

03 n umaralı karara 
göre ar:mıhalr hıfzedil

diği sah ibine yazılmış
tır. 

C. H. F . Katibliğine. 
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10/ 2691 !stanbul : Fatih Çn·çrr 
Haydar caddesi o. 16 
evde Mabk-emei temy:iı 

hukuk ~kinci sınıf katibi 
M. Nazmi 

11/ 2692 Diyarbekir : 1VIaksı1t B. 
vakfı mütevellisi M. Tev
fik ve ar. 

12/ 2693 !stanbul : Haliç fen erin
de Subaşı mahallesinde 
Topçu sokak No. 2 hanC'
de Yusuf Ziya 

13/ 2694 ! stanbul : Kadrrga Şeh 
suvar B. mütevellisi ta
lebe yurdu ikarşı mda 
41 No. hanede Şevket 

14/ 2695 Artvin hapishane inde 
Memet 

15/ 2696 Kars : Gazi ilk mektebi 
muallimlerinden N afiz 

16/ 2697 Tavşanlı : Ablüm karye-

17/ 269 

sinden Karabacaıkoğlu 

femetoğlu Süleyman 
Söke: Nazilnili Meme ] 
oğlu Ha,cı Veli 

18/2699 Ço mm: Hrdrrlrk mahal
lesinden Kül ruhi oğlu .AJb
lba.s 

19/2700 Bileci.k : A!bbaslı karye-
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Malıllen tekaüde sevki veya tekrar 803 numaralı karara 
alınma sı dileğine dair göre Devlet şurasının 

·baka cağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Evkaf müdürünün gayrikanuni mu- · Ev. U. Müdürlüğüne. 

arnelelerinin takip ve teftişi 

l\Iüstahaık olduğu maaş ve ikramiye 
hakkrnda Devlet şı1rasmca verilen 
ret ikararmm tetkikile mağduriyet

ten vikayesi istirhamına dair 
Tedaıhülde kalan maaşlarmm veril
mesi dileğine dair 

Katil maddesinden dolayı verilen 
ma,hkı1miyet ikararı hakkrnda iadei 
muhakeme suretile yeniden rüyeti 
istiı,hamrna dair 

803 nnmaralr karara 
göre Devlet şı1rasırun 

bakacağı bir iş aldıuğu 

sahibine yazılmıştır. 
» » » 

Karara raptedilnnişCr 

Eşkıya tarafından alınan naktinin Karara raptedilımiştir. 
ve eşyalarının tazminine dair 
Eml3:k banıkasmda,ki matlubunun ,bir Ad. Vekaletine. 
an evvel tesviyesi ricasına ıdair 

M:illi mücadeledeki hizmetine müka
faten Sökede yüz dönüm arazi ve
rilmesine dair 

Umumi, istikHil haı•blerinde feda et
tiği araba ve deve Ibedeli muaJki'bili 
olarak iki bin lira rkadar ıbir paranrn 
itasile perişaniyetine nihayet v-eril
mesine dair 
Aşar faizl erinin affi istiıfuamma da-

803 numaralı karara 
göre ar71Uhalı hıfzedil

diği sahibine yazılıruş

tır. 

Karara raptedilımiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
sinden Hasanoğlu 1VIol - ır 

la Memet v.e ar. 
20/ 2701 l\Iütekaidini askeriyeden 

Erzincanlı Binbaşı Ke
mal Efendi ailesi Gür
dan 

21/ 2702 rrevşeh!i!l': Hapish.amsin
de ımahpus müıteaıkiıt Ş.a
kir 

22/ 2703 Gürün: Ka~a mda mu
hasebei hususiy·e menm
ru esbakr M. !zzet 

Müteveffa zevcinin hesaıbat matlu
batının ıbiran evvel tescili haldunda 

Marhkı1millyeti dolaıyisilıe tkiesilıen 'llllaia. 

şımn lkemafissabJik ·verillımesi iS!tiı'iha

ımma dai:r 
Memuriyet.ten ihraıcı hıaik!kındaıki ıkıa

rarın refi istirhamma da.ir 

803 numaralı karara 
göre Devl-et şı1rasmm 

rbaıkacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılllllştır. 
» » 



Kayit ~zuıhal sah~binin 
N o. isim ve :adresi 

23/ 2704 Gür:iin: Ra,mıiıdiıye ma
hallesiınde ıınu'kıbm mıübıa

dil muhacirlerden Ta 
ıhiroğ·lu Musliıhiddin 

24/ 2705 İsta.ııı'buJ : 
24/ 2705 İstanbul : Balat lVIolla 

aşki mahallesi musevi 
mektebinde mukim Ayşe 

25/ 2706 İzmir : Değ.irmendağı 

Halil Rifat Pş. caddesi 
Selimiye caddesinde 30/ 
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1771 mtına-ı•aJr ıkaınunLa ıb.aJl!ŞolUıll!a'll 803 numaralı karar» 
htl'kulkumm istıiııdıadtiilıe maığduriyet- göre a ı·zıuhalı hıfzcdil-

ten viıkayesi istinha.ınma ·daiır diği sahibine yazılmış

tır. 

İki oğlu harpte şehit düştüğünden M. M. Vckil liğinc. 
kendisine maaş tahsisine dair mua-
melesinin tesriine dair 

!stediği hanenin teffizi hakkında- Da. Vekilliğinc. 
ki Devlet şurasının verdiği ret 
kararının tatıkiıki ve ıhu:lrukunun 

44 numaralı hanede Mi- vikaycsi istirhamma dair 
dilli milbadillerinden Hü-
seyıin Molla Şaban krzr 
Emine 

26/ 2707 İstanıbul : Topkapı Ar
pa emını mahallesinde 
Suluikule caddesinde No. 
80 ıhanede sakine Hesna 

27/ 2708 Antalya: TeşvJ'kiye ma
ıhall~inde güıınrüık ham
mallaırmdan M e m e t 
Çavuş 

28/ 2709 Gürün : Hamidiye ma.
halleside ım.ukim Ta.bir
oğlu Muslihittin 

29/ 2710 Kayseri : Maliye tahak
kuk şubesi tebliğ meınıw
larmdan M. Nurj 

30/2711 Vaın: ÇubuJlclu g'üınııi.iık 

mmıtaika memuru Ali 
31/ 2712 İskil~b: Mıaliıye tahsil 

memurrtı saıbı:kı M. Şiillu-ü 

Şehit oğlundan kendisine maaş tah- Karara raptedilmiştir~ 
sisi istirhamma dair 

Kaçaık eşya ihbarından dolayı iıkra

miyesinin verilmesi istirhamma dair 

İskan sm·etile verilen gayrirJıeııhı.ıl
lerden istirdat edilenlerin iadesile ıbir 
an evvel tapuya raptedilmesi dileğine 
dair 

Devlet hizmetinde otuz sene bulun
duğundan iıkraıniy€sinin itası istirha.
mrna. dair 

1'aısfiye ıkıaıı'<N'ffi'Tn ıkaldırılıınası di
leği\Ille daıiır 

1'aısfuye :ı~wr.a.ı·ınm re.fi ·İSÜııhrumıına. 

dailr 

G. ve !n. Vekilliğine. 

Da. Vekilliğine. 

803 n umaralı ka.rara 
göre Devl€t şurasınm 

haıkacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrlmışt.ıl'. 
G. ve İn. Veka.let.ine. 

803 numal'alı karara 
göre Devlet şiirasının 

tbakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılnuştır. 

32/ 2713 İatanlbul: Kıaıdrk.öy Yo- Dahiliye veıkal.eti nce tıel'fiıhler,inıiın » » » 

ğuırtıhanıe soroağr N o. 20 isrtiılhaımına dıair 

hrunede Musul ııniilteci-

~eriı.1ıden Na.kiıb~aıdıe Ce-
maiJ.edidin 

33/ 2714 İırrnir: TüccaıJ.'daıı Sa
lebci'OğJıu N. Oı'1ıa n Ye 
aa.-. 

Eı:nlıaık ve Eytam ıbrun!kas~na. ol.am. 
boııda:rmın te0Hıiıle şeref ' "e .ha.ysi
yet1lerinıin vilkıaıyesi i&1ıiıııham1111a daıi·r 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır 



- 270-
:lrayit Arzuhal sahiıbinin 

No. isim ve adresi ArzuhaJ hulesası Muamelesi 

34/2715 E~kıişehıiır : Att:ınbaşr MuaElimlikten ihracı haıl~Iundıa.ki ilm- Encümendedir. 
ım.aılıallıesi Keçeci hacı rrurın ıka!ldrrrhnası iJıe vaızidleye a~m-

çaıkır so:kağ·ı No. 21 Fiık- masma dair 
1let 

35/2716 1sıt:ıaınbul: Aşi_r efe.ndi 
sol~aık 5 o. Ellkatib ha
m No. 12 Abbas Elıkatib 

36/ 2717 Çorum: Çorlu maıhadle
s inden Saıbuncuzaıde Sa
dDk 

37/ 2718 Kars: Saıbrk nafıa ambar 
memmu M:ernet Beyoğlu 

Muhlis 
38/ 2719 Gülpazar: Müskirat i nh i

ar memuru A. Hakıkı 

39/ 2720 Z:.ıfranbolu: Bul:.ık kar
yesinden Katiboğlu M. 
!zzet 

40/ 2721 Giresun: 

41/ 2722 Zonguldak E reğli i Yan
ya mübadillerinden Mu -
tafaoğlu Süleyman ve aı'. 

42/ 2723 !stanbul: Laleli apartr
manmda 3j 33 te Lütfi 

43/ 2724 Pcndiık : E ki istasyon 
caddesinde No. 25 hanc
de mukim Harni yet 

44/ 2.725 Adana : Sarı hamzah 
karyesinden Mcrnetoğlu 

Hüseyin 

45/ 2726 M:ityaıt: Abdülkeı-im 

46/ 2727 Pertek : Dere nalıiyesi 

ha1kı naımna Mustafa
oğlu Avni 

Oııizdiıbaık ca.snsla ı·ı hrukkında baızı 

m a:l'lızaıtı 

Eın1ak ve aıraıı.i1Sin1n bankalama rter
hri:n.i ile 7 lbin liraorun teımin ediilmwısi 

Ye şeref ve haygiyetinin vi~myesi is
ti rha.nrma dajır 

Kars mrulıkerne ·ince verilen kararın 
infazile mağduriyetten viıkayesi is
tirhamrna dair 
Bilecik maıhkerne heyetile Gülpazar 
sulh hakiminden ş1kayet 

Muhtarm vazifesini suiisti mal etti
ğinden şikayet 

Tapu ile mutasarrıfr bulunduğu fın
dık balıçesinin bir mübadile teffiz 
suret.ile verilmcsile mağduriyetine 

meydan verildiğine dair 
lskun suretile verilip bilahare İstir
da t edilen emlakleri hakkında ıbeş 

maddelik istirhamat 

Arznhal encüıneninin 7 - III - 1931 
tarih ve 57 numaralı kararına itiraz 

Tah ·is olunan eytam maaşnun tezyi
di ve çocuğunun leyli bir mektebe 
kaydalunması dil eğine dair 

Borcundan dolayı icra dairesince 
Jıaokkında yapılan gayrikanuni mua
melelerden şikayet 

Mütegallibelik yapan Nmi Aziz .hak
kında kamıni takibat yapılmasma 
dair 

:;\Iütegal:libelik yapanlar hakkında ka
nuni takibat yapılması 

Evvelce karar verilmiş 
olduğundan hıfzedil

miştir .. 
Zr. Velclletine. 

Encümendedir. 

803 numaralı ka ra ra 
göre Devlet şurasının 

bakııcağı bir iş olduğu 

-; ı ı.\ıibin c yazrlnu şt ıı·. 

803 numaralı lmı·ara 

göre arzuhal hıfzcdil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şu rasının 

bakacağı bir is olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Da. Veldlliğine. 

E\rvelce Yerilen kara
rm tağyirine imkan ol
madığından hıfzedil

ıniştjr. 

Mf. Vekalet ine. 

Ad. VeHletinçı. 

Da. Vekilliğinc. 

03 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 



Kruyit 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 

isim ve a.dresi 

47/ 2728 Bileeik : Söğ·ütlü karye
si inhisar nahıeye mcrkrı": 

muhtarr A. Ha .ındi 

48/ 2729 Ünye: Bakr.r Osmanzade 
ALi K emal ve aı·. 

49/ 2730 Van : Poılis m c ı•kcz mr
mnnı Tahir 

:ı0 /27:11 Demirköy kazası 1\[aa
rif memuru Emin 

51 / 27:12 . 'ııınsuıı : ',\[ee•idiye ra d-
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ATzuılıal hulasası 

,.. 
Mahsulleri 1ıa.<;a.ra uğradığı nda n 1931 
·Renesi veı~gilerinin terkini istiı--haım

na dair 

BmYaLi metrfıkedcn taksit'le satın al
dıkları hancl eri.ni.n yirmi sen e \'C' 

yirmi taksitte ödC1ımeleri dilcğin c 

dai·ı· 

İstildii1 madıılya silc talti f i istirha 
mına dair 
J076 numaralı kannnıı.ıı makabiin e 
şamil o1mayaı·ağrndan ihtiyat zabit
lik sd'atrnın t an mmHsı Yrya brclrli 
naktisinin kabulü istil'11amma <el a iı· 

l\1aılul olduğundan aldığı ücrrt tl'ıı 

eksinde RR nnmaralr nenz kcsilmeınesi .istirhaınııııı dair 
makinalar mnğ:ıza~ında 

1111 i:istaJıd enı Os mn noğ·J ı ı 

Basri 

52/ 2733 Erzin ean: Drnıiı·ri Harr 
Caferoğluzade Rıza ?l'[r-
mC't 

53/ 273-l ~iil't: Vi ln)"Pti Nafw kil
tibi sab1kr l\I nh itti n 

54/ 2735 

55/~736 

56/ 2737 

G7/ 2738 

Arabkir: i\'lnallimlC'r ııa
ımn a Mııtcmet A1i 

Erzınnnı : Hrmsm . .\ roz 
karyc. inden Kerem 
!zıniı·: 'rcpeeikte Aslan
lar sokağında No. 6 da 
Razlr.k mulıaeirl er incl e ıı 

Hüseyin karısı Hatice 

H;:ıük: İpselde Gaden
oğlu İbrahim 

Oğlrınu döğcn za bıta m cımıl'lan 

hakkında takiıbatr kanuniye yapıl-

ması hakkınd a 

'rasfiyc knı·ar· rıım rcfi ist iı·lınmııı n 
dair 
Tedah üldP ıka l aıı maaş lal'lnın biran 
en·cl tc.Ti:Vl'Si ist ıirlıamma daiı· 

Ka,nnakıı ıH ııı yapm ı~ ulJuğu efa! Ye 
ha rckct leri ndl·n ~ika.yct 

Bulgarlar 1arafrndan işgal olıınan 

cmvali g··ayrimenkulcsinc tesahup et
m esi için lazrın gel C'n 1ıınaın el eııiıı ic
rasr ve e.falet ten vi'kaycsi 

l\Hitegallibelik yapan Süleymanın ilm 
cylcdiği eüriiml erin tahkiki dil eğine 

dair 

Muamelesi 

80:3 nuınamlı kararn 
göre arzu.hali hı.fzedil

diği salıibin·c yazılmış

tn·. 
)[al. En ·iinı e ııin e . 

Kal'ara ı ·aptccülıniştit . 

H03 nuınanılr kııı·ara 

göre a ı·zuhal h.ı.fzcdil

ıniştir. 

)[a l. YPkillctin c. 

Da. Vekilliğiıı c. 

Kaı·n nı ı·npt rclilnıiştiı·. 

)[an. V kalctim'. 

Da. Yckilliğ-inr. 

R03 mınıaı·alı karara 
ı.ı:ürc lkdct ~lırasrnııı 

ba.kaeağı hi ı· iş o lılnğıı 

sahibine yazdnuştır . 

803 numaralı kanını 

g-öre arzuha l r hıfzcdi 1-
diği sa hibin e :·azılınrş-

tır . 

58/ 2739 Konya: Eczacı İıbrahinı Rmvali nwtnıkedcn taksitıc sa tın al- Karaı·a rapt c ]ilmişti r. 
ve ar. 

59/ 2710 lzmiı·: 'ÜçüneLi karataş 
Halil Rifat Pş. caddesin
de 235 No. hanede mu
kim müteveffa Ağuş zev
cesi Hürmiye 

dıklan eml ak ve arazi nin rta:ksitleri
ııin tceili istirhanuna dair 

Bnlgarlae tarııfmdan işgal edilen cm
va li gayriınıenlmlesine tcsaJı.up etmek 
iGin ınukt azi muamelenin ıcrası ıs

tirhamrna dair 

803 nnın at:ıl ı kaeara 
göre Devl~t ş{u·a · ının 

ha.kacağı bir is olduğu 
sahibine yazrlmıştrl'. 



~aıyit Arzuhal saıhiıbinin 
N o. isim ve aıdresi 

60/ 2741 Iğdır: 9. K. O. 9. F. 17. 
A. H. E . K. K. D. Y. 
Z. D. Aıbdülkadir Osman 

-272-

Arzuhal hulasası 

Karı ve ıkoca müteverrim oldukların
dan lVL Müdafaa vekalctince sanator
yom olan mahallere gönderHıncleri 

istirhaımna dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olclıığn 

sahibine yazılmıştır. 

21/ 2742 htanbul: Yenikapı yair 

mahallesi orta S. 33 o. 
h-anede Atiyc ve malıdu
mu 

Müteveffa zevcinin tedahülde ve a- Da. V ckilliğin e. 

çılm;a kalan maaşlarının verilmesi is-
tirhamma dair 

62/ 2743 Tortu todan Abihıllalı 

kerimesi Covı,.jyc 
Cobrcn dağa kald.ırılaı-ak n·zma tcca- Ad. Vekilletine. 
vüz eden altı şa~ns haiclanda kanuni 
takibat yapılması hakkında 

63/ 2744 Ünye: Hatiboğlıı l\JenH.'d Takisitic satın aldıkları emvaligayri-
ve ar. menkulenin taksit bedellerinin yirmi 

seneye seneye çıkarılınasma dair 

64/ 2745 İstanıbul: Kasımpaşa 193 Harcrrah avansı olaı·ak aldığı mebl:1-
No. deniz güvcrtc kıdem- ğın tahsili cihetinc g idilmesine dair 
li yüzbaşı mütekaidi Üs 
küdarlr Osman fsmaıil 

65/2746 Çorum: Uznn Alioğulla- Yürüldü Veli naınmdaki lrotilin 300 
rından Memedoğlıı Emin lira kefaletle Yozgad mwJı.kemesince 

ta;hliyesi kararın m araştırılması ha k 
landa 

Kaı·aı·a ra pt.edilmişt.ir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfı.rasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

ş;ahiıbine yazılmıştır. 

Ad. Vekaletine. 

66/ 2747 Adıyaman: Postacı ·Mah
mud aıilesi Fatma Ye ar. 

İhtisas matlıkenıesıiın.ce .koc.a.l a•r-rmıı Karara rapt.edilmiştir. 
maıhlkümiJymleri haikluııda verHen a-

67/ 2748 Sıvıas hapishanesinde Er·
zincanın Ahmed köyün
den Sadıkoğlu Hal1l 

ğLI' cezalarm teınyjızce t;aıhlkiik.ilıe itle-

celli ettirı.iJ]mesi istiı'lhamma daıi;r 

Ağrr ceza ma;hkemesince verilen on 
beş sene malıktuniyet kararının indi
rilmesi hakkında karar ittiilı.azı dile-
ğine dair 

Karara raptedilmiştit•. 

68/ 2749 Bursa: Tuz ıbazarında İ•skan ohmıınasr istirhamına dair Karara raptcdilmiştiı-. 
Harndibey ·hanmda Mus-
tafa 

69/ 2750 Bursa : Tatanlar cad. 
6 Nto. hane sahiıbi Hüsnü 

70/ 275] İstanibul : Beyoğlunda 
Sakrzağacrnda No. 55 
hanede Bedrros 

71/ 2752 İzmir : Karşıyaka Şa
yeste sokak 37 mımaralı 
evde Nasir HaJit 

İska.n suretiile verilip istirdat edilen Karara raptedilmiştiı:. 
dükkanrnnı iadesi istirhamma dair 

.A!çık maaşlarının tediyesi ve tckraı· 
vazifeye alınması dileğine da-ir 

803 nugı.aralr karara 
göre arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazılmış-

tır. 

Ziraat bankasından bono mnkrubiılin- :M:al. V ckaletine. 
de satın aldıkları emvali gayrimen
kul.e için tapu har<'r alındığrndan 

şikayet 



K!aıyit Arz:uıhal sahiıbinin 

N o. mim V'e ·adreai 

72/ 2733 t stanbul : Asmaa1tr H.üs
tempaşa mahaJ.lesi a ltnı
da 5 No. lu hanede nıi 

safireten mukim İsmail 
V'C İbrahim 

- 2·73-

Amuhal hulasası 

Türk tebaasma kabullcei için lwnunl 
cvsafı jkmal ettiklerinden işte ça
lışabilmdcri için vesika Yerilmeai 
istirha m ma dair 

Muamelesi 

Karara raptedilmişti r 

73/ 2754 Maçka: Yanahandas kö- lskan okluıklm-ı mahaJlden mahalli Da. Vcl,illiğinc. 
yi.inclen Molla l\'[ustafa alıara gönderilrm cmelcrj isti nhamına 

oğlu Osman ve ar. l\ic- dair 
m et 

74/ 2755 !stanbul : Şehremini po- İsna t olunan suiistimalin doğru ol- Karara raptedilmiştir. 
lis merkezi itti salinde 
336 No. haneele A. Refik 

nı adrğrndaıı vazifei memuı·iyetinc 

iadesi istiı~hamına dair 
75/ 2756 Denizli : Jandaı,ma ka- Buğdan kazası müstıuıtiği hakkında 

rakol kumandam Üf:man şikayet 

i6/ 27fi7 Adana. : Ağ..ırceza malı - İskaıu h a.h-!lmıda .\rzulıal cncüme-
kemesi ıkatibl er.in ckn Ali- nin in ref kararın a itiraz. 
oğ·lu F erhat 

' 
77/ 2758 Büyük kışlada muhtar 

!zzet ve ar. 

78/ 2759 İstanbul : Galata Yeniyol 
Çıkmaz sokak No. 2 Ya
lovalı A. Münir 

79/ 2760 Ank·ara: Camiikebir ma
hallesi Faikoğlu Memet 

80/ 2761 İzmir : Dibek başmda 

Çavdar S. 14/ 16 No. ha
nede Ve1ioğlu A. H arndi 

81/ 2762 Söğüt bala:bant muJüarı 
Halil ve ar. 

82/ 2763 Merzifon: 15 Top. Ta
bur. 3. Bölük kumandam 
mütekait Suphi 

83/ 2764 Bunar ba,5ı: Örelekli kö
yünden Memet Mirzade
oğlu Riza 

84/ 2765 İzmir: Tepecik çeşme so
ikak No. 22 lıanede Mi-

-dilli muhacirlerinden 
Behice 

85/ 2766 Sa:karya denizaltı gemi
sinde gedikli zabit Gernil 

K öylerinde }\{olla Yakı.uboğulları na
mile maruf şahısların yaptıkl-arı me
zalimıden şikayet 

Taıh siline devamı ıQın mekteplerden 
birine yer l eştirilm es i haklanıda 

İskan olnnmasınııı temini istirhamına 
dair 
İskan olunması istirhamma dair 

Zimat bankasma olan borçlarmm te
ei li i stil'lıamnıa dair 

Haksız olarak tekai.ide sevkedildiğin
den evraknun tetkikile tekı,ar vazife
ye alınması istiı'hamana dair 

Şakavet ile alilıkası olmadığı halde 
ba.bası Memet Mirzaya yapılan işken

ceden şikayet 

Memleketinde terkeylediği metrukat 
için D evl et ştırasınca verilen r et ika
rarırun t etkik ve mağduriyetten vi
koayesi istirhamma dair 
Milli Müda:faaca t erfilerinin t emini 
istirhamına dair 

Ad. Vekaletine. 

803 nuınaı-alı karara 
gör e arzuhalı lufzcdil
diği sahibine yazılmış
tır. 

803 numaralı karam 
göre arzuhalı hıfzedil

miştir. 

Pulsru.z olduğundan eY
rak ıkalemine iade o-
lunımuştur. 

Da. Vekilliğinc. 

Da. Vckilliğinc. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği saJıibine yazılmış

tır. 

803 n umaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş_ olduğu 

sahilbine yazılmıştır. 

Da. V ekiiliğin c. 

803 numaralı karara 
göre arzu'lıalı lufzedil-
diği sahibine yazılmış-
tır. 

» » » 



Kaıyit 

No. 
Arzuhal sa.hi:binin 

isiını ve aıdresi 
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Arzuhal hulasası 

86/ 2767 Birinci İnönü denizaltı Milli Müdafaaca terfilerinin temini 
gemisinde ikinci sınıf ge- istirhaımna dair 
dildi zabit Necmettin 

87/ 2768 Birinci jnönü elenialtı 

gemisinde ikinci smıf ge-
dildi zabit Kamil 

88/ 2769 Birinci inönü gemisinde 
gedikli zrubit İhsan 

89/ 2770 Saıkarya denizaltı gcın i 

sinch· r~ ~tlikli zaıbit Ahmet 

90/ 2771 Durolupınar denizaltı gc
dikJj zabit Ha~Teddin 

91j 2772 Dalgıç kıtası kumandaıı-

lığında gedikli zabit 
Hüsey.iı1 

92/ 2773 l)cnizaltr gcmilc ı· i ku
mandanlığında i ·k·iıroi 

sınıf gıedi ıkli z:ı ıhiıt Hıı110 

93/ 2774 Denizaltı ] nci sıoııf ge
dikli zrubit Ali Reük 

94/ 2775 Biı1in ci tnö1nıü 'lleniınaıl:tı 
genıiıs.inden DüııTÜ , Sa-

·kaırya ıderui.zailtr gcnvi i n-
den 8aıffet, Doll'izaMı ge-

mi kumandaıılığmc1a Kc-
ınal Denizaltı p;cmill'ri 
K . Asım , Dumlnpmar 
denizaltı g-emisi İhsan , 
Birinci İnönü denizaltı 
gemisinde Abdullah , Bi-
rinci İnönü denizaltı g·c-

misincle SaH\ıhacldin 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» 

» 

Muamelesi 

803 numanılr karanı 

göre arzu'.luılı hıfzed it

diği sahibine yazılmı~
tH. 

» » » 

» » » 

» » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » 

» » » 

95/ 2776 Çarşamba: Değünıen ba- Malül olduğtUıclaıı tcrfihi ı ç ın maa~ M. ~I. Vekilliğiııc. 
şıncl a Sadıkoğlu Sala- tahsisine dair 

haddin 
96/ 2777 Doğanbey: Belecliyr re- llga edilen sulh mahkoın esiııin yeni- 803 ııumamlı kanıl'a 

isi ve ar. elen t.eşkili lıal<kıııda göre arzıı'halı hıfzedil
Jiği sahibine yazılmış
tı l". 

97/ 2778 İstanbul Türnınsan Tül'
ldye madeni saııa)-ii li

mited şirketi 

Teşv·ik.ı saınayi ikanrunile ve ı · ihniş o- lk. Yeka letinc. 
lan mevaddı i bticlaiye g·ii.nu1tk mn · 
afiyetin:iın ilgasr neticesi ol.a·nıık sa-
nayi mamulatının ınümasillerinc ait 
günwii.k ı·esıı1ı iıııiıı te;ı;yidi~ı ·e dair 



Kaıyit 

No. 
Ar-zuhal sahiıbinin 

isim ve adresi 

98/ 2779 !stanbul : BayaZllt Vez
necilerde makinacr ve 
elektrikGi Salim Bey nez
dinde Murat usta 

99/ 2780 Samsun : Şeyılı Hamıı:a, 

S. 58 No. csbak Konpı 

maarif müdürü Ziya 
100/ 2781 Bilecik : Fidanlık me

muru Hüseyin AJhmr.t 

101/ 2782 !mnir nafıa memuru Sa
lahattin 

102/ 2783 Zonguldak : Gölükesre 
Görenci kary esi milha 
dillerinden Şükrüoğlu 
Hasan 

103/ 2784 Nazilli : Turan mahall e
sinde ımütekai t harp 
malulü Sadıkoğlu Memet 

104/ 2785 Kırklareli: Süvari fırka 

105/ 2786 

106/ 2787 

107/ 2788 

2. A. 42 tüfekc: i n~tası 

Haydar 
Konya : Şeker furtL.5 ma
hal1esinde No. 25 hanede 
Serfiçe mübadillerinden 
Akifoğlu Memet 
Samsun : Su başında bon
cUJkçu Rifat Efendiden 
sabrk muallim vekili S;ı

niye 
Siirt: Cümlhuriyet mek
tebi mualli.mlerinden Feni 

108/ 2789 Balıkesir : Ticaret ve sa
nayi odası 262/ 1 

109/ 2790 Kütahya : Sultan bağ· 

mahallesinde mul<Ji m sa
bDk polis memurlarmd au 
A. Hayıdar 

110/ 2791 Iğdır kaymakamı Mitat 
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ArzuhaJ. ihulasası 

Tasf1ye kararının refi le münasi p bir 
vazifeye tayini haıkkmda 

Sam~mnda O üııdoğ·du caddesi nd e 
A:ndavallroğlu zevcesi T. O. Nisyada 
metrük kalan hanenin tcffizine dair 
muamelenin tesrii intacrna dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasmnı 

bakacağı bir iş olduğu 

ahibine yazılmıştır. 
» » 

Askerlikte kısa hizmete tfubi tntull- l\I. l\1. Vekiiletine. 
ması için bir karar ittilıazr istirha
mma dair 
Teffiz suretile verilen dükkannım 

itirazen valci müdahalenin mağduriye

tini muc•i p olduğuna dair 
!skan edilmeleri istirhaınnı a dair 

Tahsis olunan t okcıiid ınaaşınm tas
hi hi ve ikrami yesi niıı ona giirc tes,·i
yCisi i s t i rlıamrn a dı.ıir 

Ke:-ıil t• n kırk ür: günlük maaş mat
lübumın hiran P\'VI:' l te:wiyesi i,<ıt.ir

h amma da ir 
!ska.n dairesince tatbik edilen nok
san muamelenin lllimamlanmasr ve 
hukukunun vikayesi dileğine dair 

Muallinıliğe :ılrnnı ::ısr i st.irhamına dair 

Ada na veya Oar.i Antep vilayetll:'rin
den birine nakli ıne Jllaar.if müfettişi 

hakkında tahkikat yapılınıası dileğin e 

dair 

Ad. Veld letine. 

803 numaralı karara 
göre arzuJhalr hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
gö1·e Devlet şfırasmrn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
lVIal. V ekaleti ne. 

Da. Vekilliğine. 

Mf. V ekaletine. 

Mf. Vekaletine. 

Karacabey ci varında inşası tasavvur İk. V eıkal etine. 
olunan şeker bbrikasrnrn Beyıköy 

karyesi civarında ·inşasına dair 
Polis memurluğuna ;tayini · istirhamı- Da. Vekilliğine. 

na dair 

Barem kanununa t evfikan der ecesi
nin tayini dileğine dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazdmıştır. 



K!aıyit 

No. 
Al'zu:hal saıhilbinin 

isiım ve ooresi 

111/ 2792 Adana: Eski istasyonda 
mukini Halepli HaiCI Me
met 

112/ 2793 Elaziz: Palu sa!bDk nüfus 
. memuru Haldcr 

113/ 2794 İstanıbul : Şehremininde 
Deniz- aptal sokağında 

No. 9 hanede Faik Bey
zade !zzet 

114/ 2795 Gemlik: Selimiye köyü 
muhtarı Ali ve ar. 

115/ 2796 Bursa: Müdarya maıhal
lesinde Yaşılıhey sokağın
da No. 16 hanede Mus
tafaoğlu Mai!ımuıt 

116/2·797 Iğdır: Gulam ve •ar. 

ll 7/2798 İstanbul : Üsküdar So
lwk S·.inan mahallesinde 
Gümüş arayıcı S. No. 1 
ıhanede mukim mütekait 
c;:,.arhçı yüzbaşısı Al i oğlu 

Nusrat 

118/ 2799 Bursa : Setibaşı Karaa
ğaç mahallesinde Şaban 
maıhalle S. No. 26 ha
nede Üsküplü Ali kızı 
Hatice 

119/ 2800 :Manisa : Akihıisarmda 

KetJhüda mahallesinde 
Çukurçeşme S. No. 14 
hanede Dırrumalı .A!hmet 
krzı Fatma 

120/ 2801 İzmir: Bitpazarmda sey
yar e1bised Tahirin ka
rısı Ümit 

121/ 2802 Bafra : TClibakılıane ma
hallesinde Oflu boşnak 
Alhmet Ağa karısı Saliha 
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.A!rzu.hırul ih ulasası Muamelesi 

Pasaport ve vize harcının alınmaması H ar. Veka.letine. 
ve Halebe gitmesinin teminine dair 

Taısfiye kararınm refi istirhamma 
dair 
Adiiye mübaşir1iğine alınması dileği
ne dair 

Ormanlarıdan katiyat İcrasına müsa
ade edilmesi istirlıamına dair 

Bursa orta mektebi tarih muallimle
rinden şiıkayet 

İskan edildikleri emlak ve arazinin 
1771 numaralı ıkanuna tevfikan tern
lik muamelesinin intacı ve tapu se-

. netlerinin ilgasına dair 

551 numaralı ka.nundan m,üstefit ol
duğundan mukta.zi muamelenin tes
rii •hakkında 

Hıfzma karar verilmiş

. tir . 
Au. V eık3Jetine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sruh~bine yazı1nuştır. 

Md'. V eka! etine. 

Da. Vekilliğine. 

803 ımma ralı karara 
göre Devlet şıİrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sa:Jıiibine yazılmıştır . 

İskan suretile veri-Lip istirdat edilen 803 nUi!Uaralr :karara 
gayrimenkullerin iadesi dilcğıine dair ,göre arzuılıalı hıf.zedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

İska.n suretil e verilen 37 numaralı Da. VekaJetine. 
diiıkkanmm istirdadı mağduriyıetini 

mne·ip olduğundan .iadesi istıiırhamr-

na dair 

' 
Pederleriııden intikal eden gaynimen
kulenin zahire ihraeı ·hak!landa 

Evlaıtlarınm n kendisinin terfih-i 
dileğin e da ir 

803 numaralı ıkarara 

göre arzu1halı hıfzedil

tliği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 



Kaıyit Arzuıhal swhiıbinin 

No. isiıı:n ve adresi 

122/ 2803 htaııbul: Galata Nazlı
han oda;başrsr Deşiıızadc 

Bayram Ef. nczd i nde 
Arapkirli Alıi kiiıhyaoğl n 

Scyjt sığırcı Uşaldı 
1 23/ :lRO+ Kar:: viHiyetin.in Orta

kapı mahallesinde asker1 
mi:itekait Hacı Yusuf 
oğln biriııci istih k am 
mülazimi Aziz. 

124/ 2805 Konya: Ereğli Ayranlı 

ük mektebi muallimi A. 
C ah it 

125/ 2806 Zafra.ıtbolu: Bulak dcö
yünden Hasanoğlu :M:e
met !zzet 

J 26/ 2807 Tire: Hacı Şerifoğlu Rüş

tü ve ar. 

127/ 2808 KavaJdı: Nüfus katibi 
Hayrettİn ve varklat ıkft
tiibi Tevfik 

128/ 2809 İstanbul: Şehremini De
niz aptal No. 264 Şera
fettin 

129/ 2810 Bursa: Sabaflar çarşısm
da Memet Tevfik neııdin
de Dırarnalı Abdi:iloğlu 

Hafız Sadık 

130/2811 Çanakkale : P. T. müdü
riyeti havale memuru Ke
mal. [Halen İstanbul da] 
Aksaray Hüseyin mahal
lesi İmam S. No. 21 de] 

131/ 2812 İstanbul: Taksim Sıra
seı--viler Liva sokak No. 9 
ihtiyat yüııbaşı Naci 

132/ 2813 Dinar : Dedezaclc ıMus

tafa 
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Arzuthal ihul&sası Muamelesi 

~[i:itcgallibeliık yapan Ponnoğlu 1\'Ie- 803 numaralı karara 
metoğin Hasa n ve riHekası hakkında ~öre arzuhali hrfzedil-
ta'kihatı kanuniye yapılmasma dair uiği sahibine yazılmış

tır. 

'l'ekaü·tlüğ·i:iııün refi ile vazifeye alrn- 803 nuımaralr .karara 
ması dilcğinc dail' göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahiıbine yazılıruştır . 

Maa.ınm tenzili mağdnriyetini mu- 803 mımaralı karara 
cip olduğ·ıma dair göre Devlet şurasının 

bakacağı bh· iş olduğu 

llıafc ilc borçlandırıldığı üç yüz lira 
haklunda aVU'krut Settar Efendiden 
şikayet 

Ziraat bankasma olan borçlarının te
cili halclunda 

Jandarma tarafından gayriıkanuru 

iki gün tevkif edildikleri ve dövül
düklerinden şikayet 

Tasfiye kararınm refedildiğinden mü
terakim maaşlarmm verilmesi hak
kında 

!skfuıma tahsis edilen ılıanenin istir
. dadı mağduriyetini mucip olduğuna 
dair 

Tekaüde sevki istirhamma dair 

J andarınalık vamfesine nihayet veril
mesi gayrikanuni olduğundan hak
ıkında Meclisi Alice bir karar ittihaz 
olunınasma dair 

Kazanç vergisinden muaf olduğu hal
de talep edil€-n vergi ve cezayi nakti 
ınağdurıiyetini mucip olduğundan bu 
hususta ıkarar ittihaz olunması dile
ğine dair 

s::ıJı iJbine yazılmıştır . 

Karara raptedilmiştir. 

803 mımaralı .karara 
göre arzuılıalı hıfzedil

diği sahibine yazıLmış

tır. 

803 No. hı ıkarara gö
re arzuhalı hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

803 mımaralı karara 
göre Devlet şıi.rasrnm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Veldletine. 

803 numaralı ıkarara 

göre Devlet şıi.rasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı ıkarara 

göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Mal. V ekaletine. 



KB(Yiıt 

No. 
Arz111hal swh~binin 

isim ve tadresi 

133/ 2814 Çeşme : Fahrettinpaşa 

lffiahallesinde malUlini as
!kcriyod.en Piriştineli h;·
dinoğlu Aslan 

134/ 2815 Maılatya :Mahkeme baş
katibi sabıkr !. Haklu 

135/ 2816 İzmir: Mu.Jı1bir H. F e-hmi 

136/ 2817 Ankara : Hu!kuk reisi 
Hamis Sadi Bey nezdin
de Balıkçroğullarmdan 

Osman , 
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Aı·zu!hal hulasası 

Top«n sınıfına 'tcfrik edilen oğlunun 
piyadeyc naldi haldmııda 

Tasfiye kararnun refi ile müterakim 
ınaaşlarrnm ~tesviyesi halclnıııda 

Ma:halli muhitin idaresizliğinden ve 
saireden şikayet 
İşgali a'ltmdaıki han enin teffizi istir 
hamına dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göro Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahilbine yazılmıştır . 
. Karara raptedilmiş"tir. 

Da. V ckaJetinc. 

Karara raptedilmiştir. 

137/ 2818 İzmir : Karşıyaka .Ala~'
bey N aldöğen 'l'ırnova 

caıcldesinden Sakız ınühn

dil~erindrıı Ali Hulusi 

Gayr,ikanuni olarak tesbit edilen Karara raptedilmiştir. 

metrukatrnm yeniden ve mevızuatr 
kamıniyeye mutaJbrk olmak üzere tes-
biti ve tahakkuk edecek istilıkak inik-
tarmm bono olaPak itası istirhaıı:nma 
dair 

138/ 2819 Trabzon : İskenderpaşa Ciheti mülkiyede sebkeden hizme-
mahallesindc Molla S. t.inin tekaüt müddetine il3Jvesi ha.k-
miitekait jandarma bıi- lnnda 
rinci müHxzimi Salahat-
tİn 

139/ 2820 İkinci tnöni.i denizaltı Milli Müda.faa vekaletince t erfihi
g·emıisi: Sınıs 2. G. O. · Z. nin temini isthıhaınuna ,dair 
Hayati 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasnıın 

,ba ·kacağı bir iş olduğu 

saJıibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre arzu:halı hrfzedil
diği sahibine yazrl.mrş-

tır. 

140/ 2821 İkinci İnönü denizaltı Mill' Müdaba vekilietince terfihi- » » 

gemisi: Sınıf 1. G. O. Z. nin temini istiı1ıamma dair 
Hikmet 

141/ 2822 İzmir: Birinci l\!ordoncla Ketmedilen faızla miktar . istihkakr- Karara raptedilmiştir. 
300 No. haneele tbrahim nın bono olaNık itasnun tahtı karaTa 

alınma'SI ıha.klnııda 

142/ 2823 İstanıbul: Saraç,hane Çi- Şehit {)lan lwcasmdan kendisine ma~ş M. :ıvı. Vckalctinc. 
nili odalar S. 22 No. ha- ta,Jısis edilrnıesi istirhamma dadr 
nede Refia Fatma 

143/ 2824 V an : Tepebaşı mahalle
sill!den \l\1ustafaoğlu Hü
seyin Fahri 

144/ 2825 Konya Ereğ·lisi Beren
di ik:öyü rnmallimi sabıkr 
Hilmi 

145/ 2826 Blaziz: Arvukat Yunus 

İstikl[tl harbinde malul olduğundan 
na:kti mitkilfat verilmesi istiı,hamma 

dair 
Mualliınliğ·e tayini ricasına dair 

Reşat Efendinin ıwulmtlık yapıııa

smm meni hakkında 

Jandarma U. K. 

803 numaralı karar-a 
göl'e arzuhalı lufzedil · 
diğ·i sahibin e yazılnn~

tır. 

t stidası pulsuz oldu
ğundan Evrak kalemi
ne iade edilmiştir . 



Kiaıyit Arzuhal salıibinin 
N o. ıisim ve rudresi 

146/ 2827 Erzincan: GüraJJi mahal-
1 esinden AJıisna mı:uha-

cil'lerinden Haliloğ·lu 

Bedel 
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ArzuihaJ hulasası 

Haksız olai·ak köyünden Erzincana 
te'bit edi1diğine dair 

Muamelesi 

Da. Vckaletine. 

147/ 2828 Balya: Kocaprn ar köyü Senutli tarialarma vaki müdahale- Da. V ckalct.ine. 
muihtarı: Fehmi nin menedilmesine dair 

148/ 2829 ~~rzincan : Hapishanesi 
m:ıhlnl.mlan naıınma Avni 

149/ 2R30 Ankara Rncı-doğ·an 

cadıdesi Ke kin ötelinde 
Marelin posta rncnnırn 
saıbıkı l\1. Yavuz 

1f>Oj 2831 İrstaııbul : Taksirm Firuz
ağa Karadut caddesi l\1ir 
Apartrmanr No. 4 mal1ıl 
mütelkait Fasih Galip 
Bey nezdinde m1:ırk,im 

Akif 

151/ 2832 Denizli : Sırakapı ma
hallesinden şehit müte
veffa Mustafa zevcesi 
Ah sen 

152/ 2833 Ankara : Piyade alay 
31 miltekait yü:?1başı Lut
fi rbin.i Hüseyin 

153/ 2834 Kütahya : C: ireği nahi
yesi Çukurca karyesin
de salcin Hacı SaLiıhoğ

olu Aibdülaah 

154/ 2835 Bayazı•t: Bakeroğln Mehi 

155/ 2836 Sıvas : Nüfus katibi İ. 
Vehbi 

156/2837 ~a·zilli: Hüseyin Tom
buloğlu Ali ve ar. 

157/2838 ;Midyat: Cümhuriıyct. ma 
ihallesiiınıde Corç 

158/2839 Adresi yolkıtur. A~ffiaa, h 
Ali vıe •ai". 

159/ 2840 Çi(\l'.rril: Koca kmı:yesin

doo Zey;bekoğlu Hacı 

.A:hmet 

lVInlıh--fimiyetlerinin nffi istirhamına 
dair 
Tasfiye kararnını refi il e iadci mc
mcmııriycti ist.it"lıamma dair 

l\falüliyet maaşmrn birinci derece 
üzevinden verilm esi dil eğ·ine dair 

Oğ·lu Hasanı katleden Hasamu mall
keınci temy~de ibulunan evrakının 

tasdiki hakkında 

Milli Müdafaa vekalctince haksız ola
raik tekaüde sevkedildiğinden va~ifc
ye alnıması haklmı{la 

Ya n gm dolayısil e perişan kaldığın
dan 1932 sayım vergisinin tahsil 
edilmemesi haılolrnıda 

Gümrük idaı,esinde satılan lmyunla
l'I hakkında karar ittilıazı ile mağ
cluriyetien vikayesi hakkında 
Te1·fih ve tefeyyüzü istirılıanuna dair 

Ziraaıt bankasma olaın ıborc1a:rııun 

teci.li dileğine dair 
Haızinece .istiııdat edilen emiaikinin 

iadesi istlı:ıhaırnıına Oaıiı-

Karara raptediLmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

M. l\1. V ckaletine. 

Ad. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şiırasmın 

ıbabcağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır . 

)) 

)) )) )) 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

İk. V ekaletine. 

Mal. V eka leti ne, 

Bİ!nıa vergriisi ıkanı:ınunuıı tefsiı:ile Mal. V eka lctine. 
rınağdur1yet1:Jen vikaıyıesi halldunda 
Oyum kağ]dr kaçaıkçılığmııdan malı- Karara ra,ptedilmiştir. 

ktl..m olduğu cezıai na,kıtiınju aıffi hal(-

kı:ndıa 



Ka..y1t 
No. 

Arzuhal sahilbillin 
.:isim ve aJd ı·esi 
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Aırzuıhal bulasası Muamelesi 

160/2841 Dem:i:rci: Şehrekutu Malili okluğundaırı mruaş tailıs~ edil- M. M. Vckalctinc. 
muhıtarr malh.aıl'lesiıııcl c 

Eadfur 
16] /2842 Aınada: İnc1rli ka)[\İ-yes i 

züımamıdaJı Raıeı Musta
fa ağıazaJde M. :Eınim 

162/2843 İstanibul: Meciflıi ıye gc
mıisi S. I. Y. Z. Eyüp]ü 
Nied1m 

163/2844 M. Kıemalp&şa: Şeyh 

mıfuftü :rnalhruUe.sirnıe mi
sameten saıkin Kar:ıca-

1bey1i tl'ııkıa 17 emriın ıcl-e 

K. 2 topuçu ta,burru se t· 
çavuşu M. Alioğlu Ha
sam. 

164/ 2845 !strunıbul : YaNu.z g€1IILİ

sinde S. I. G. zalbiHe
riınıden A. Al~ 

165/ 2846 İ&kilip: v .a ı~claıt ıkat~bi 
saJbrkı Hru'kıkı 

166/ 2847 Yavuzda: S. I. G. za:biti 
İ-2llnitli Osman Mahmut 

167/ 2848 Yavuzda: GediJdi zhit 
AıbduHaih 

J 68/ 2849 Anikara: Gümrrüık me
mUTluğundaın. mii.tekrı:iot 

!. Ahmet 

169/ 2850 İstanibul: Eğrikapı Hacı 
İlyas camiinde İmam ve 
ıhatip Übcydulla:h 

170/ 2851 Bursa : Haclerneri mahal
lesinde Çarşamba tek
I~:.esi sokağında No. 8 ha
nede Yeni.şeh.ir kazası-

nm Seymen köyündeTI 
Tırnova muılıacirlerin-

den Memetoğlu Hacı 

Hüseyin 

mesi istiı,hammıa dair 

Milli emlakten taiksiıtle satın alıellik

'ları gıay;ri:rnenı1mlilıell'in yil'IIlli senıedc 
öclıemalıerinıi ın temini h.alkrrunıda 
l\1.iılli Mıiida:faa v'€1kaleıti~ı.ce ıteıfiijıle

rillii:n tleımİini i tiıı ihamırua dair 

İnhisaıı· ve oımırun idıaırel.er· İ 1ı ·e meı,but 

muıhıa.:faza memur\luklaı·mıd.aıı b iıri

ne tayin eıd:ilm<ıSi dıileğimıe dair 

MiUi Müda:faıa vekalietim~e 1ıer:f iilı le
ri~ı in •temini istıiınha.mma dair 

Tasfiye ıkaıra rmın re:feclilıdiğ·i~ııdeJı 

müteııaıkim maaş'la.rmım verilimeııhı e 

dıa.. ir 
Milli 1VIüdafaa veıl.d'Hetinee tıel'fihle

Tinin ıtemini isa irha:rnma dajr 

::\Iilli 1\Iüdafaa YeldUc-t incc terfihl-e
rini:n ·temini isa.h,haılill!1•a ıda~r 

1\IIrü.te-rakıiım m.a.m;ıhQ·ıııım ve lıaı· cı

raıluıım iıta ı ist.iırhamma d•air 

l\Ial. Encümcniııc. 

803 o. Ju karara gö
r e arzuhal i lııfzcdildiği 
sah ibine ya zılmıştır. 

KaTara rapted ilmiştiı·. 

803 numaralı karara 
göre arzu ha li hıfzcdil

cliği sahibin e yazılmış

tır. 

l\Ia 1. '\ ekftJetiıı c . 

803 numaralı karara 
göre arzuha li hıfzcclil

diğoi sahibine yazrlmış
t ıı·. 

» » » 

G. YC !ıı. Vckilliğine. 

E vıka:f idaresince nıaaşından katiyat 803 numaralı karara 
yavılmaımasr dileğiı ı e dair göre Devlet şfırasınm 

bakacağı bir iŞ olduğu 
sahibine ya zılmıştır. 

l\ı[etruk mal diye istirdat edilen 
tarlasının iadesi dileğine dair 

» » 

171/ 2852 Da day: Kızlar karye- İskan cdilmeler.i istirhamına dair Da. V ckaletine. 
sinde muhacir A·hmetoğ-

lu Ömer ve ar. 



IDwit 
No. 

Ai'.zuh.al salıiıbinin 

isim ve aJd.r€Si 
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.Aı:r,zuıhal hulasası Muamelesi 

172/2853 Erzurum: Srubı.k müftü Miiddeti ılüzmetine nazaran mü:kte- Diyanct !ş. Riyasctinc. 
katİibi Hafız Osman 

173/ 2854 Ankara hapisham:ısinde 

mukıim Haşim 

sep hakkı olan ikraımiyesinin itasr 
dileğine dair 
Malıkurniyet cezasının teeil veya affi 
dileğin e dair 

174/ 2855 İzmir: Viillyet mümeyyi- Tasri~re kararının refi dileğine dair 
zi Emin Bey vasrtasile 
Çeşme merkez muallimi 
O. Muzaffer 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tn'. 
Kaı·a l'a ı-aptedilmiştir . 

175/ 2856 Yahşihan: lıkanıete me- Devlet dem:iryollarrndan açığa çrka- Na . Veka.letiııe. 
mur Nazif rıldığmdan Nafıa işlerinde istihdamı 

hakıkında 

176/ 2857 İstanbul: ·Büyükadada 
Bahriye erkam harıbiye
sinden mütekait 

Bulıran geçineeye ıkadar icra ve iflas 
kanununun 317 nci maddesiııe işaret 

olunan terili di.i.yun hususunun İcra-

R03 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzcdil
diği sahibine yazrlnuş-

nın işe başlayacağı 2 nci teşrin itasına tn·. 

kadar tatbiki veyaıhut tecili mesele-
sinin B. M Mecl.isinin yeni ibir kara-
rına serian raptı hususuna dair 

177/ 2858 İ~stanibul : Toptaner kah- Kahve ve şekeri n seı,best ithali rica-
ve tiiccarlarr ve ar. sma dair 

178/ 2859 Erzurum : DemiryoUarı 
kereste müteahh idi Sa
dulllah 

179/ 2860 Cide : Sak·inlcrinıden ve 
Kastamonu erkek lisesi 
3 ncü sınıf talebelerjn
lerinden 97 nuınarwlr 

Küp. O. Mur,tafa Mithat 

Devlet demiryollarındaki 6 000 lira 
dipoı~it akGesiııin iade edilmediğin e 

dair 

Leyli meceani olarak mcktc~e kaıbr~lü 
l1akkmda 

803 ınımaı·alr karara 
~öre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

803 numaralı karara 
göre Devl~t şurasının 

ba:kacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedihniştir. 

180/ 2861 İzmir : Karşıyakada 16 
nuımaralı hanede A<ırm 
ve ar. 

E'llllaki milliyeden almış oldukları Mal. Encümenine. 

181/ 2862 l\II:alazkirt kazasnun 
Kuıru köyünden Süley
manoğullarından Sul
tanoğlu Samih 

182/ 2863 İstanbul : C. No. 57/ 1 

emıvali gayrimenkulen:iıı 20 senede 20 
taksitle ödemelcriruıı temini ist.i:rha-
mma dair 

İskanma tahsis olunan hanenin iborç- Mal. Vekaletine. 
lanma kanununa tevfikan kendisine 
temlikine dair 

Emilak:i rnilliyeye olan taksit borç- Mal. Encümenine.-
Emin ve Ar. Kağrlıhane larının 20 senede ödemelerinin temi

nine dair 



Killlyirt 
Nio. 

ATzuihal sahiıbinin 

isia:rı. ve ,aıdresi 

183/2864 Gaziantep : Sa,bık mülga 
ticaret mahkemosi aza
smdan ve avukatlardan 
.Abbas Lı1tfi 

184/ 2865 Yavuz : ·gemisinden gıe
dikli zaıbit İsmail Hakkı 

185/ 2866 Y .avu,zdan: G edilkli za
bit Enıv.er 

186/2867 Pütürge: Maıhkıeınıe baş 
katibi sabrkr Mı:nıet 

187/2868 İstanbul: Ernniy,eıt; ınıü
dürlüğü ,emrmdte mliis

rtab<dıem 3 ncü lmmiser 
Fikri 

188/2869 GeHbdlu: Be1edıiyıe Jd
tibi Ni~a:zıoğ1u CevaJt 

189/ 2870 Gazi Aınıtep ihapiİS'aınoe-

siooe maih!kı1m1ar nıamı

na O. Nuri 
190/2871 Vi çe: Muıkim Karaman 

mahkenrei asliye a-z;ayi 
salbııkrndaın lVlemeıt Enis 

191/2872 Gemiilk: UmUT Bey ikö
yündten ımıüteka~t taih
sillidaır Şüıkrü 

192/2873 Ayaıncrk: Haıtaıklr ıkar

yesiİlldten Selllmoğlu Y.a
ikup 

193/2874 Balrkesir :Kasaplar ma
hallesinden jandarma 
mütekaidi Tahtacızade 

Ali ve şeriki 2 nci kolor
du muha;bere deposun
da mü.stwhdem Haliloğlu 
Mustafa 

194/2875 Efeteni : Hacı Süley
manJbey köyünden Hacı 
Osman karısı N adi de H. 
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.Aırzuıhal bulasası 

H eyeti mahsusa kararlarının keen-
1cmyekün addi veyahut af ilanı İstir
h ııımııa dair 

Hakıkında merikanun ahkamınm ta
maıniıle tatıbikr istirha.ımna dair 

· B aıkıkmıda me.ri ka:m1'll aıhkammm 

Jtaımaımıilıe tatbi.ln i1e terfiibi isıtiırOıll

mma daıir 

Yeni :tekıaüt ikanUII1Ullldan istifade 
ettiırilmediğıinden ~iik:ayet 

İad<ei mahlmınesıi vey;a. veı11en ceza
nın ~ın isti.nha;ını;na daiır 

Ziraıaıt 'hanıkaısmdaiki hizınetiıne mu
kabil tekıaütJ.ıüğü nazrurı dilldkate 
ahnmadığındaın şiika.yert 

<Cezalarmm ıkı:snıen çeıkm.iş olanlarm 
ıaımme lh1ııınıeıtlieriınde istiihd amlaırı 
halkkınıda 

lkııamiye :istiJııkakrmın tesvii~eyi dü
yun taratınıdan vıe•r;j}ip vıe:rilmeye

ce<Yi tebHği ilıalklkrında 

Telmıüt muamelesi lbi:r .seaıeden beri 
in taç ediilmedi ğıinrden ş.iik:ayet 

Ayvalıık beloediyesiooe v;eTillen ma
aışmı katedilmesi mağduriyetini mu
cip o1acağmdaın ,tediyesi ,jstiTih!aıınıırın 

daıİa' 

Muamelesi 

803 numaralı ·karara 
gıöre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yHzılınış

tır . 

» » 

803 ııtunamlr Jeanıra 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmrş

trr. 
803 numaralı karara 
göre Dev lct şurasının 

ıbakacağr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Encüınıendedir. 

803 numaralı karara 
gpre arzuhali hıfzedil

diği sahibimı yazılmış

tır. 

» » 

» » ' » 

803 numamlı karara 
göre Devlet şurasnun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

Haksız olarak talhahl.ıık ettirilen ka- 803 numaralı karara 
zanç vergisine itiraz ·göre Devlet şı1rasımn 

ıba:kacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Jandarma Memet ve tütün mua:kkiibi Da. Vekaletine. 
Fevzi tarafından vaki tecavüz dola-
yısile ikanun1 taikibat yapıLması istir-
hamma dair 



Kaytit Arzuhal saMbinin 
N<>. isim v.e mlıresi 

195/2876 Pötürge : Ke:fertis na,hi
yesinde Hallegiran ıkar

yesi ahalisinden Osman
oğlu Mustafa ve ar. 

196/ 2877 Van :Muhafaza memur-
larından Mustafaoğlu 

Hakkı 

197/ 2878 Gördes hapishanesinde 
lVI. Aşkı 

198/2879 Milli Müda:faa V. T.eka-
üt ŞUJbesi S. 2. muamele 
memuru Cemal Bey nez
dinde 4 ncü derecede 
malUl mütekait Atrf Ga
lrip 

199/2880 Kangal : Maktnl Mus
tafaoğlu .Mımet 
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Arzuhal hulasasi 

İhtiyar heyetinin yaptığı gayrika
mıni muamelelerden şikayet 

Malül olduğundan tekaüde sevıki as
tiı~harnma dair 

Teşkilatı esasiye kamuıunun 26 ncı 

maddesi muciMnce a:f:fedilmesi İstir

lıamma dair 

Birinci dereec üzerinden maluliyct 
maaşı tahsis olunması dileğine dair 

Müstanrtikın gayrikanuni muamelatr
nın tetkiik ve tahkiki ile adaletin te-
cellisi istirhamma dair 

:Muamelesi 

Da. V ekaJ ctine. 

Karara rnptedilmiştir. 

803 ıımnaralr kar·ara 
gö.re arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 ımınaralı karara 
göre Devlet şürasının 

•hakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Ad. Vekaletine. 

200/2881 İstanbul Kadnköy Mültecil crin ter:fihi istirhamma dair Karara raptedilmiştir.' 
Yoğurıt hane S. No. 20 
de Musul mültecileıı1n-

den Nakipzade Cemal 

201/2882 Eskişehir : Hacra.libey İRki\n olnnmasr istirhanuna dair 
maıhallesindrn kundn-
racr .Aıbdürrahman usta 
ka.rısr Emine Hamm 

202/ 2883 lstarıbul : Kantarcılar 

mektep sokak No. 7 ha-
nede kiracı Gümrük ve 
inihisadar veldlJeti ista
tistik ve tetıkikat mü
dfulüğü varidat tetkikat 
müdürlii.ğü varidat tet
kik lkalemıi: 2 nci mümey
yizi elyewn. vekalet em
rinde Rüştüoğ:ln CeHt

lettin 

tki hapis cezasrnm 15 lira ee:>:ayi 
nalvtinin af:fi istirhamma dair 

203/2884 Maııdin : Deı1ik ka- !kramiye matıluıbtmun ıbiran evvel 
zasmdan müteveffa De- tesviyesi iRtiriliamma dair 

rik hekimi Emin Bey 
zevcesi Fikriyc 

Karara rapterlilmiştir. 

803 numaralı karara 
g;öre arzuhali lufzcdil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

204/2885 Cebeliibereket : Karnciyc 
naıhiyesi müdürü e.Sba kı 

Beaim 

Nahiye müdürlüğüne veya buna mu- Da. Vckalctine. 
adil ıbir memuriyete tayini istir'ha-

mına dair 



Kaıyit Arzuhal swhilbinin 
No. ·isim ve aldresi 

205/ 2886 Elfi,ziz : hapishanesi mah
kUmları narnma Ömer 

206/ 2887 Kayseri : Hacıkılıç ma
hallesinden M emişoğulla
rindan Yunusoğlu Mus
tafa 

207/2888 !zmir : Aslanbey karye
sinde Mudanya muilıa

cirlerinden Osmanoğlu 

Ali 
208/ 2889 Adana : Avukat Zekeri

ya Akif 

209/2890 !nebolu : Evrenye kar
yesinde Trlroğlu Mustafa 

210/ 2891 !zmit : Tnhafiyeci Ömer 
M em. et 

211/2892 Elaziz hapishanesinde 
Çem:işkezekte Mevluooğ

lu Aıhınet 

212/2893 !zmir : Muhıbir H . Felıııni 
213/ 2894 Seydişehir : Ceza haki

ımİ Kemal 

214/2895 Gazi Antep : Bostancı 

ımaıhallesinde Katip ho
caoğullarınd:an Hafız Me
ımetoğlu Sakip 

215/ 2896 Bartın : Mevıkuf mah
kUmlar narnma Zii!htü 

216/ 2897 Cafer Ef. Karacabey: 

217/2898 Kalecik : FetJıullah ve 
Memet Ef. 

218/ 2899 Aydın: !smail Ef. 

219/ 2900 Tekirdağ: Ulubu.rlu mal
müdürü sabıkı Salıili Zeki 
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Arzuhal hulil.sasi 

Mahkumiyetlerinin affi istidıamma 
dair 
MaJul olduğundan maaş tahsis olu
ması haılclunda 

Muamelesi 

Da. VekaJctine. 

l\L M. Vekaletinc. 

1771 numaralı kanundan istifadesi- Encümendedir. 
nin temini ile emvali gayrimenkule-
si için taksit talep edilmesi haıkkmda 

Nüfusça tescil olunmak için mulutazi Karara raptcdilmiştir. 
teshilatın ~raesine dll!ir 

Yunan korsanları tarafından gasbe
dilen gemisiınİn iadesi ve tazminat 
verilmesi hakılanda 
1771 numaralı kanundan istifadele
rinin temini ile borçlarının affi is
tirhamına dair 

Mu:haıkemesinin çevrilmesi için müte. 
kaddim istidası hakkında karar itti
haZina dair 

İzmir valisinden şiMyet 
Adliye vekaletince bir .müfettiş iza
mr ile şerefinin vikayesi 

Şellısait ailesinden olması dolayrsile 
\·aki lekenin kaldırılması dileğine 

dair 

lVbhh.--llmiyetlerinin affi istirhamına 
dair 
J andarına kumandanı tarafından 

darbedildiği nden şikayet 
Hn-srz şebekesi ta,rafrndan soyulduk
larmdan adaletin tccellisi hakkında 
Tekaüt ol'cluğundan riıkramiyesinin 

i tası ihakkrnda 

B. M. Meclisinin 15 numaralı tef
siri mudbince mukatazi muamelenin 
Divam ımuhasebatça icrası hakikinda 

Har. Vekaletine. 

Da. Veka.lctine. 

03 nuanamlr karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği ahibine yazılmış

tır. 

Da. Vekfiletine. 
Ad. V eıkaletine. 

803 mwnara Ir lmrara 
~öre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış· 

tn·. 

Ad. V kaletine. 

Da. Vekalntine. 

Da. V kaletin c. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
gp;re arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

220/2901 Bervari: Mal müdürü Memuriyete tayini hakkında » » » 
sabı1la Hakkı 

221)2902 Trrubzon : OOı:nrük baş
müdürlüğünden müieka
it Nazmi 

Şurayi devletçe hakkında verilen ka
rara itiraz 

Karara raptedilıniştir. 



Kayıit Arznha1 sahlbinhı 
N o. • 'isim ve raıdresi 

222/ 2903 Adana ; Mersin İktrsat 
nuntakası mümeyyizi Ce
mal 

223/2904 ls tım bul : llaydaırpa~a 
caddesinde No. 144 iha
nrede müteıkari.t Selanti 

224/ 2905 Tı·a ihzon: Günn: L~k baş 

miidıür<luğünden müıl:!e

tekait Naızmi 
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A.rzuhai hulasasi 

Hazineden matJlfı!bunwı tesviyesi j.Jc 
ınağduriyetten vikayesine dair 

Muamelesi 

lk. Vekaletine. 

Nbkıbule Harnun vekili. Ömıer Bey Da. Vekalrtine. 
yedindeki 500 ıaltrn lirahık senet 
hakıkında 1111UJktazi muamelenin ic-
rası ve ıard.aleıtin tec.ellisinıe dair 
Deııdest eıbtiği lmç.a<k eşyadan dola
yı ver:iJıı:nes:l l ıazrm~eleın ~'IDr-aııniye 

haıkkıında ıkaıı·ar iıttithazma clıaiı · 

803 ımınaralı kar-am 
göre arzuhali hıfzedil

di ği sahibine · yazılmış-
tır. 

225/2906 İstanbul: F.ener yolun- 'L'ekaüdiye ola•ralk tel'keLt·iği ııneba - Da. Vekaletine. 
da Yaverağa No. 44 te liğin i•ades.i istidı.aıınma dair 
poliİS serlkıoiiliİI<:>eri sruLJJkr 
!. Hakıkı 

226/2907 YuswfeiLi. ikazası Memet 
Bey keri:mesi Mü1;eyyen 
H. 

227/2908 İsıtanibuJ. ; Kasınıpaşa ca
miikeıb.iır mıaıhallesin:de 

N o. 13 te Trurla'başı ma
liye tahsil şuıbesi t <Ca)l ıiğ· 

memı.u·u Davut 
228/2909 Antalya: Avı.vkaıt Edip 

229/ 2910 İztnlr: Cuma oYasmda 
mUJkim polis ımemu ı ·u 

Ali Naıci 

230/2911 Hü:rhaııiye ıka;zasırun 

Yaya köyünden .ıhifoğ

lu ffiıHt 

· ZaJrar ve ziyrun m;ı,~ba:tasr mı.ulqlıhi

linde emlfuk verilınesıi i.sıtıirrlhn1111ma 

dair 

Açıkta kaldığı müddıeıtin fili ıhizmet 
kaıbulü snıretiiıe mağdUJri;yeıtme mey
dan verilmemesi halkıkıında 

Sayım Yergisinin tenziline da~r 

Halkikmda ya,pılan tahlükaıt yohsnz 
o1duğu.nıdan iızlıall'l hak ıi·çin .taıhıki

katın mii]keye müfettiş1cıı-u vasıt,a-

sile icrasıma daiır 

!skan hakıkı oLara~\: 18 senıe ·evvel 
verilini.5 oJ.aın zeyıtinıl.iğin 50 ağaç faz
la diye ma·l~yece geri ·alınmrukta ol-
duğuından liıcrayi mndeleıt lbuyurul-
mnsr ohailclanda 

Da. Vcka.letine. 

Kara ra raptrdilıniştir . 

Karara raptedümiştir. 

na. Vekil letin e. 

Da. Vckaletine. 

231/ 2912 Istaabul ; Kadırgada İstanıbul lisesinden mezun bulgarca, Rnciimendedir. 

232/ 2913 

233/ 2914 

talebe yurdnnda · mu kim 
Remzi 

İstanbul Aiksarayda 
Hoıılıorda SQti madam 
hanesinde muık:inı sabık 

polis memuru Tahsin 
Dinar: Erbaa asliye mah
kemesi azalığından ınii

tekait Maşuık 

rusça , fransızcayn aşina olduğun

dan Meclis da~ıilinde bir va~fey;e 
tayini haikkmda 

'fasfiye kararnun refile 1ekrae va
zifeye alınınası düeğine dair 

Mal miidüdiiğünce zimmet olnrak 
gösteı·ilen meblağ hakkında menu 
haczin reri halekında 

803 numaralı karara 
göre DcYlet şCırasınm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 munaralr .karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 



Kayıit Arzuhal sru1ıi.lbin.ln 
No. isim ve ıaıdresi 

234/ 2915 Düzce : Tütün YC müs
kiirat bayii harp malfılü 
Ali Fchmi 

235/ 2916 Urfa : Hapisıaııesinde 

mevlnıf Sinanoğlu Me
met 
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Arzuhal hulasast 

1ıkt'8z yardrmınm ınaıhalli Zir:ı:ıt 
hank:ısmea yapılm:ısı veya inhism·
l:ır idares-inin biı· senelik maaş ni s
betinde ln·edi n<;:mnl:ın istirihnmma 
dair 

Muamelesi 

803 mımaralı karara 
göre arzuluıli hrfzcd il
d iği sahibine yaırlrnış

tır. 

Verilen nnıahkfııniyet eezasmm iadei Karara raptcdilıniştir. 

muhakeme su eetıile izh arı muhaıke-

me buyurulm:ısı i sıti rh:ımına dair 
236/ 2917 İsta111bul : Aksar:ıy Mu- Yeni tekn;üt, ıkaınmu muci1hin ce te- Karara rapt rJilmiı:;tiı·. 

raıtpaşa mahıa 1·1 es i r :ıım i 
sokağrnda 4 mııınarıH.ln 

BucaJk elispanseri srhhi
ye memuru A~ıme1 N r.
dim 

237/ 2918 Niamıan: 'ruz inhisnı·r 

memuru H:ıkki 

23R/ 2919 tneboln : Hapisanesinde 
malıküın Hafi ıı Emin 

239/2920 !sta:rubul: Gadaıta F ri-
reı'!!kyan haıundıa. Şe~· i

noğlu Kamer 

240/2921 İstanıbul: Beşiık:taı;; .Ab
basağa ımaihalilıesi 1o. 8 
ha:nede rb.a'Şillualhmi sn
bık Hilmri Vie a. 

241/ 2922 Urfada mukiım Hafik 
ilra~ası kıay;ıiııalkamı sahr
ıkı Hasan Hayri 

242/2923 Devıeli ıaıh:ılisinıden Me
ıın:et ve aır . 

243/2924 Dinaı,da mukim Sudaill
lr Eyüp 

kaüt mu:ımelesinin -icrasma dair 

Maaşatm tevhit Ye teaclülü hak
kındaki kanuna tevfiıkan 20 lira 
olan maaşı on dört lira olaı,ak ve
rilmekte olclnğnndan maaşııım yirmi 
lira fuerinclen miitcra kim mih-taril c 
'bcı·aber itası ·hakkında 

İrtikap, zirnınete para geı::irrn ek w 
yalan beyanatta bulunmak cürüınl e

riııden mahkemece Yerilen mahkfı-
. miyet kararında isabeti kanuniye 
ol:rnaclığınclan evrakının temy izden 
cclp ve tetkikine dair 

!ıki yü·z ikn'k sehim itiıba:ri l e elli ye
di se'hım iıı e hissecJıaır olan Kesamn 
firari olaı· aık gösterildi ği rruden iık i 

diikkan· ve ıhaJh ~e;n~n biır· mıüıbadile 

rteffizi sur~tile mağrdur edildiği haik
kılll:cla 

14a.l'ei husns iye menında rıınn teka
üt muramelel,eri Juııkkmda Meclisi 
ALiele bulunan kanunun süooti müıın
kiine ile çıkarılması haik!kmda 

Dahiliiye veıka lclin ce kaymakamlığa 

tayini hakıkında 

Emvali mil'liy~d~n taıksitle satrn al
dııkllaırı emlak ve .a •raızin~n taksitle
rinriın sureti tahsi1i içi n buihraın dıo

layısile ç·are huhmmasma dair 
Maliye twhs ildatı Yusuf Efend i hak
,Janda verilen ım-eni muhal{Jeıne !ka,ra 
rmm fıesh~ ile 1k·anuni taıkiibaıt yapı-

803 numaralı karara 
gör·e Devlet şürasrmn 

bakacağı bir iş oldu ğın 

sahibine yazılmıştır. 

K arara raptedilnıiştir. 

803 numaralı karara 
gi'i re Devlet. sfırasmnı 

rbakacağı bir i ş olduğu 

!';ahibine yazrlrnıştrr. 

Encümendecliı·. 

Da. Vekal etine. 

K arara rapteclilmiştir. 

803 mımaralı .karara 
göre arzuhali hıfzecl il

diği sahibine yazılmış-

larak tecziyesiıne gi rişilmesi.ne dair tır. 



Kayiıt 

No. 
Arzuihal sahiıbinin 

·isim ve aldresi 

244/ 2925 Aydmda NaziUi<li esıbatk 

İzmir ıınebusu müıtev€ıf
fa Ham Sülleynuın Efeın 

di zevcesi Saide Küıln·n 

245/ 2926 'rraıhzon: Muhnsebei 
vilay.et mül•ga s·id ],Mi
bi sa,bnlu Memduh 

246/ 2927 I stanbul : Şark demir
yolları Türk anonim f7İr

üreti başhekimi Rasnn 

24 7/ 2928 Bcşildaşta Yeni ma hal
}ede mukiım mülga ·Mec
lisi ayan hademelerinden 
müteveffa Nuri Ef. ai
lesi Ayşe 

248/ 2929 Kırşeıhirde mulrim Koç
Jıisar malmiidürlii. ğüııd en 

müıtekait Muhittin 

249/ 2930 Ankara : Hacıdoğan mer
keri mürcttehatından Hü
seyin 

250/ 2931 Trabzon 
lesinde 
Salih 

: Tekke mahal-
3 No. Jıanedc 

251/ 2932 Akçaşelıir : Belediye re
isi Servet ve C. H. F . 
Reisi Talat 
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.A.ıızu:hal J:ıulasası 

Arzuilıal encüııneninin 12 - V - 1932 
tarih ve 529 1111rma ralı karaırı.mn in
fa.zı için evıı"~akmm Bütçe enciimen~
nın Ittılama arzed.ilmesirre da i.r 
Maliye veıkal ·etindıe~ki maıtluJbatm ın 

verilıınediğine dai.r 

Tckaiit nı.aaşınrn tezyidi ve hidematı 
vataniyeden maaş tahsisine 

Maaş ta:lısi.si halclnndaıki muameleli 
·evrakı haldaııda muktazi muamele
nin ·ifa.sma dair 

Eşhas zirnemi hesabına almarak taz
mini talep edilen 500 kiisur liranın 
ma aşından kesilmesi 'ha.lclunda 

İhtiyat zabitlik sıfatımn tanınması 
dileğ·in c dair 

1683 numaralr kanunun 58 nci mad
desi mucibince :ükramiyesinin itası 

haklun da 

Sulh maıhkemcsinin iad esi haldurıda 

ı\iuamelesi 

BütQe encij:menine 

Mal. VekilJ etinc. 

803 nı1maralı karara 
o·örc Devlet' şurasının 

'ba,kacağı bir iş oldnğ'lı 

SiLlıibine yazılmıştır. 

Yanlış geldiğinden ia
de edilmiştir. 

Mal. Vekal•etine. 

U. l\L Vckiilct.inc. 

G. ve İn. Vckilliğinc. 

Ad. Veldil etinc. 

252/ 2933 İstanibul : Sirkeci tram- Malül olduğundan maliH en tckaüde Da. Vck:l.letin<'. 
vay caddesinde Muradi- sevkine dair 
yo bakkal diikkanmda 
Namrlr Efendi vesıtasile 
Besim 

253/ 2934 İstanbul : Sultan Ahmet Maddi bir yardım yapılması ricası- Encüımendedie. 
Sanat mektehi müdür na dair 
odacısı Halkıkı 

254/ 2935 Aydın hapishanesinde Malıkurniyet cezasınm affi Jıakkmda Karara raptedilmiştfı•. 

mevlmf Rifat 

255/ 2936 K ayseri hapishanesinde 
ınaiıkfı.m İbr.aıhim 

256/ 2937 İzmir : Birinci sınıf or
man fen meınurluğundan 
ınütekait İçel vilayetinin 
orman fen memuru Ö. 

Nuri 

JVIalıkumiyetine da'İr veril en kararın 
iadei muhak·eme suretile yenıiden t et
kiki haıkklnda 

Evrakının celp ve teUüki ile hakkm
da hilafı hakikat ve ligarazm veril
miş olan tasfiye ıkararımn refi İstir

harnma dair 

Ad. Vekalctin<'. 

803 numaralı karaı·a 

göre Devlet şurasının 

ılıakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazıLmıştır. 



Kaıyit 

No. 
.Arzuıhal sruhiıbinin 

isim ve adr-esi 

257/ 2938 Bilecik : Söğüt nahiyesi 
muhtarr Ahmet Harndi 

2!18/ 2939 Bayazrt : Sabık taJırirat 
müdürü Şevket 

.259/ 2040 Trablusgarp mütckait 
valisi ve ar. 

260/ 2941 Kar.acabey : Haşimoğlu 
Ramazan 

261/ 2942 Balıçivan esnaf ccmiye
ti idare reisi Etem ve ar. 

262/ 2943 Pınarbaşı :Kara Ahmet
oğlu Şevıket ve ar. 

263/2944 Ankara Cebrail ve ar. 

264/ 2945 İzmir : Karşıyaka Şa
yeste sokalk 41 No. han c
de mukim İzmir jskanm
da 72 No. dosya sahibi 
Yanyalımde Ref.ia 

265/ 2946 Sıvas : Yıldızeli kazası 

Çır çır naihiyesi müdürü 
·esbrua Hami 

266/ 2947 Elaziz : Palo nüfus me
muru sabrikr Halcin 

267/ 2948 Urfa : Tuz inhisarı me
muru Burhanettin 

268/2~49 Konya : Arapzade Me
met ve ar. 
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İnhisar malısullcr.i hasara uğradığrn
dan 1931 senesi vergilerinin affi is
ti rha:ı;ıupa dair 

M:emurin kamınun\m 7 nci maddesi
ne istinaden vaki talebinin mali hü
kümlcrin tatbi'kma başlandığı 1- VI-
1927 den itibaren temini lüzun:ıuna 
dair karar ittiihazı dileğine dair 
Tevkif edilmiş olan tahsisatı fevka
ladelerinin iadeten güzeştesile birlik
te i tası için Meclisi Alice ıbi.iitçe kanu
nuna bir madde ilavesine dair 
Kaza kaymaıkamnıdan şikayet 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre ar7.uhali lufzcdil. 
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptcdilmiştir. 

803 numaralı karara 
göt·e Devlet şı1rasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrlmrşt.rr. 

Da. Vekaletine. 

Emvali milliyeden satm aldıkları gay- Karal'a raptcdilıniştir . 

rimenkullerinin ta:ksitlerinin yiımi 

senede ödemeleri dileğine dair 

Ha.yvanat vergisi kanununun jıkinci l\Ial. Eneüıncnine. 

maddesinin A fıkrası mucibince yaşı-
m tamamlamayan koyun v~ keçiden 
vergi alınmaması haıkhında 

Ücretle çalrştıiklarmdan kazanç vergi
si gesilmeınesi istirhali1Ina dair 

Kendisine verilen hane ve mıağazanın 
baŞkasına teffiz ed ildiğinden evrakı

mn ıtekrar tetıkik olunması ıh81kkrnda 

Tasfiye kararının refi halclunda 

803 numaralı karara 
göre Devlet ş{uasmm 

bakacağı bir iş olduğ:ı 
saJübine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali Jufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptcdilmiştir. 

Arzulıal encümeninin 3-VII-1932 ta- 803 numaralı karara 
rili ve 577 numaralı kararına itiraz göre arzuhali hrfzedil

diği sahibine yazılımş

trr. 

Ücretinin maaşa tahvili istirharruna 
dair 

1771 numaralı kanundan istif·adeleri
nıin te,minile verilen gayrimenıkul borç
larrnm affi dileğine dair 

803 numaralı karara 
göre Devl et şı1rasımn 

bakacağı bir iş olduğın 

·ahibinc yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şı1rasımn 

lbakacağr bir iş olduğıu 
sahibine yazılmıştn'. 



K~t 

N~. 

Arzuhal saJıibinüı 

isim ve adresi 

269/ 2950 Isparta :Mustafa Ef. 

270/2950 Aıtulmra: Atpa·za.n İbnı
ilıim Efendi ihrunmda sa
brk polıis ımemuru J\lı

düılkıerim 

271/2952 Erzinc·aın: Kuruçay ka
zası mnliye tatlısil me
muru saJbııkr Raımİ17. 

272/2953 Anıkarra: Jandaıı:mıu u
mum kumandanlığı 4 
ncü şu1bede :ınnvaklmteıı 

mÜStaıhdooı yil ılbaşı Ma
eiıt 

273/2954 Tefelköy: İıbr.a.lıirn ve ar. 

274/2955 İstanbul: SuaıcHye Bağ
·dat ooıddesi No. 323 te 
mütekait F1eı-iık Osman 
Rif at 

275/2956 İstanbul: Kantarcrlar 
No. 3 te kunduracı Yakup 

usta nezdinde polis mü
rettehatmdaın 2611 uu
maıralı Alioğlu t:bıı.·ah im 

276/2957 Bursa: Çaıta.lfı.rm Seli
ıniye caddesi No. 51 B a
lıkesir sabık katibi adil 
Yildanzade Şükrü 

277/ 2958 1\fa.nisa hapisanesinde 
mev1kuf ve ma:hıkfıon l aı· 

na;mma Ali 

278/ 2959 İstanbul: Beşiktaş Hay
rettİn iskelesinele ll No. 
lu haneele sabrık Axıikımı 

giimrii:k muayene me
muru Mesut 

279/ 2960 Edirne: Tapu müdürii 
sabıln Şemsettin 
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Arzuhal bulasası MuameleS'i 

Rekabet yüzünden Kuleönü Isparta Karara raptedihnişth·. 

postasının bilf~bedel ifa ettiğinden 
mağ·du.riyctine meydan verilmemesi 
hakkında 

Müıddetini 'hlııınetini na~aıt'I iübare 
alaıraık teıkaıüt maa~n tn•hsi.s redilmesi 
d ileğinıe daıir 

Tasfiye kararının refi h.aikı1mııda 

Dev}eıt şfıraısmca verilen r et ka.raTI
nm tetki:ki ve takraır vliiZi:fieye ıı iın

nıası di;leğiıne dair 
17 - rx -1932 ta:rith ve 2812 :numa
ra h arzuJıa1ıine zeyiıdirr. 

Karara rapteclilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmrn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karaı:a raptedilmiştir. 

Emvali milliy.edeıı taksitle sa·tın ·al- Karara raptedilmiştir. 

chkla.rı emlfuk vıe emvalin ;taiksitle-
rinin 20 seneye iblağı veya haliha:zır 

kıymetin tes~)i•ti ha.kkrnıda 

Katedilen ·teıkaüt maaşının i tası 
ha;klknıda kaTar ittihaz edilmesine 
dair 

Va7.ifesinıden çıkarddığmdaıı 12 se
nelilk lıizmeti~ıe ımuıka:hil ta.zıninat 

itasma dair 

:Memuriyete tayini haıkıkında 

1\fa.hkfınıiyetlerinin affi istiTJıanuna 
dair 

Devlet. Şürasınra tasfiye kararı r ef 
edildiğinden mi.i1 orakim maaşlarının 
verilmesi n tekrar vazifeye alınması 
halkılanda 

Tekaütlüğü hakkmda •bir karar itti
haıma dair 

803 numaralı kar.a ı·a 
göre D evl et şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

salıibine yazılmıştır. 

)) » » 

803 numaralı karara 
göre al"zuhali lııfzedil

diği sarruhine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptcclilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasııuu 

ılıakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kazyıit .AırzuıhaJ saihilbinin 
No. :isim ve .aıdresi 

280/ 2961 Tokat : Piskiıı c ik kaı·

yesi ahalisi namına mnlı
tar Hasanoğlu Bekir· 

281/ 2962 !staııbul : Hırka işerif 
civaı·mda Akseki camii 
S. No. 27 miitekaidiııi as

. koriyeden Nuri 
282/ 2963 'l'ea hzoıı : Sa,bık varida t 

kfitiplıerindeıı !stanbul 
Beyoğlu A. haımamı ei-
varr ti.ivbeci çıkmazmda 

No. 28 yahya 
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1711 numaralı kannnıdan istifadelc- Da. Vekftletinc. 
rirıin temii1İ il c almış oldukları em-
Hile YC arazinin kendilerine mccca ıı cıı 

tomlikine dair 
Hukuk usulü mn]ıakcmat kııııuınınnn Encüınendediı·. 

73, 151, 202, 218, 376, 439 ve teşki-

la.tı esasiye rkanununun 69, 71 nci 
maddeleri ihlaıl olunduğuna dair 
Katedilen aç~k maaşnun itıısrıı:ı dair 803 numara1ı karara 

göre arzuhali bıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

2 3/ 2964 Salihli : Sabık posta, Vazifesinden iluacr lıailclanclaki ka- 803 numaralı karara 
gör P. Devlet şı1rasırun 

ıbakaeağr bir iş olduğu 

sa.hibinc yazılmıştır. 

803 munaralı karara 
göre arzuhal i lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

telgraf 1evzi mcnınru rarrn refi il e tekrar vazi:fcyc alnı-
1\fuammer nıasma dair 

2 4/ 2965 Adana : Hacr Siliçyman
zade Abdullah ve ar. 

285/29(:)6 Keşan : Aıltıııtaş kö:·üıı

den tıbralıimoğ· Jn Hasan 

2~6/2967 Konya: Na'kipoğlu ma 
hallesinde mukiiln mü
teıveffa Tevfik Bey zeY

cesi Hatice 

287/2968 Kaıraköse: Mnhbr H a
san v:e ar. 

288/2969 İııebolu kasa•bası haJ-
lnndan Tırm·andıoğln 

Saliılı Hilmi 

289/2970 İstanıbul: Üsl<ıüdar Ha
cı Memıet maıhallesin<le 

Baığla~başı calddesinıcle 

çııkmaız solkaikta 104 ınl\1-

maralı lhanede Yusufoğ
lu Hüseyin 

290/297] İstallibul: Paket g·ümrii
ğü mriiıdıürlrüğünıden nıü

tekait Şişliele Kodem so
kağmda J 38 mımarada 
Rıflu 

Kuraklık dalayısilc malı ·ulleri olma
dığmdan olbabtaki kanunun 5 n ci 
ımıdelesi mucilbin ce vcrgil eri11iıı ter
kinine dair 
Arzubal encümcniıuıı 30 - III - 1932 
tarih ve 293 ııumara1ı l<ararıınrı Da
lıiliyc v ckal ctiııre iniazıııa dair 

'T'cvliyet vaikfı maa~r taıhsis1 nt> dair 

Ziraat ıbaınıkasma olan borçlanımı 
biır sene teciline dair 

Y edindek:i zarar Ye ziyan ma zılıatıH;r 

m'llıka!bilinin Ha.zbıece tesviyesine 

dırill" 

Da. Vekaletine. 

03 numaralr karara 
gür e Devlet :;;Cırasınm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Zr. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir . 

Katedüen tel<ıaüt maaşınm itasr :is- 803 numaralı karara 
tirharnma dair göre arzuhali ]ufzeclil-

Teıkaüt o1cluğuııcla~ı ikanunen mük
tesep halkıkı olan ikramiyesinin a·çıık 

ma:a{ŞI ü zerinden değil son alclrğr 

maaş üzerinden ita.sma cla ir 

cliği sahibine yazılmış

tn·. 

803 nwnaralı karara 
göre Devlet şfırıısmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kaıyit 

No. 
Aırzulıaıl saılübinin 

isim ve ıadıue.<>i 

291/2972 İstanbul: Davutpaşa is
kelesi kur-binde Bayazıt 
cedit ma:haJ1esi·nde Bıt

yemez vkaınıesi sokağm
ğtll!da ll numaralı Jıa

nede Memıet Naıkşi 

292/2973 İsta.rubul: Faıtih eski 
Alipaşa Başıkatip soka
ğında 10 numııra:lı evde 
Antalya vilayeıti srulı~k 

sıhhat nıüdiirü Dr. Ziya 
293/2974 Isparta : Yalva~ kaza

srum Kazaşağı mahalle
s·i,nden Sağıroğlu Abbas 

294/2975 Adapazacı:·r: Cümıhuriyet 

mahallesinden K a ı·afer
yeli Memetoğlu Süley
man 

295/2976 Seltıniık ve Kesı·e müha
·diUerin.clen Hüseyhı ve 
ar. 
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Arzuhal hulasasr 

Kaıtedilıeu ma~mm Milli M.üdafaa 
v·elffi1etince tesviyesi dii-eğiı1e dair 

Yeni kanununa göre tekaüde seViki 
h w kikmda 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arz-uhali lufzedil
Jiği salı ibi ne yazılmış

tır. 

» » » 

Şehit olan oğlundan kendisine maaş l\L l\I. Voki'ıl etinc. 

tahsisi isıtirhamrna dair 

1771 numaralı kanundau isıtifadele- Da. Veldlctinc. 
rinin ıtemini ile borçlaırın ın affi hak-
kında 

Temlik suTctile Yerilen emv;ali gay
rimen1ml e hakimıda yaprlan yohmz 
mna.melenin. mağduriyetJ.eriui mucip 
olduğundan şikfıyet 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahib ine yazılmış

tır. 

296/ 2977 Cebeli'lıeı,e,k et: Va ı-iclat Te'kaüt rrn.aa,~ma z~liln yapılması lı cıık - l\fal. Vcka.letin.e. 
müdürü Mus:ı ikmda 

297/ 2978 

298/ 2979 

Ankıır-a hapisan ei um u-
misinde Ahmet. Hameli 
Baba 
f stanbnl : Kora. ?rfustn-
f:ıpaşacla Alfıfe sokağm

rla No. 18 lıanede Mcmct 
Alaettin 

299/ 2980 Gazi Antep : Akyol ma
lıa.ll esinde Aibmct Mitat 

300/ 2981 İnlikatrancı nahiyesi C. 
H. Faikası mutcmedi 
Fehıni 

301/ 2982 Elınalı Ereğli iskaıı 

memuru sabıkı Ali Sami 
302/ 2983 Van : G. 1\iilis K erem 

Ba:kiyci müdclcti cez:ı iy~sinin affi is- Karara rapteclilmiştir. 

tirhaımııa dair 

Mahkemece bera etine karar verildi- 803 numaralı karara 
ğinden müterakim maaşlarının tesvi
yesi ile iaclei mcmuriyeti dileğine 
da:ir 
İkinc i derece malfıliycti taıhaıkkuk ot
t i ğ·i n c binaen tahsis olm1an. maaşma 
son maaşr olan 25 liranın 25 seneli
ğ·iıı in yüzde clllsinin zammı istirhamr
na dair 

Mtıhtar intihrubında yapılan yolsuz
luk dolayısile bazı eşhas hakkrnda 
tahkikat icrasma dair 

Tasfiye kararmrn refi dileğine dair 

Borayİ vazife Vana giderken İranlr 
A.nızan aşireti mensuplarnun tecavü
züne uğradığına ve bazı vu:lmat ha
dis olduğuna ve bu bapta bir tedbir 
ittilıazma dair 

göre Devlet şfırasınm 

bakacağ· r bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Ad. Yckaletin e. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmJş

trr. 
Karara ra.pt cdilmiştir. 

803 numaı-alr karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 



Kayit 
No. 

Arzuıhal saJı.iıbiınin 

isim ve ıaıdıresi 

303/ 2984 İstanbul : Aksaray Hor
hor caddesi 22 No. hane
de Tabsin 

304/ 2985 Erzincan : Erene çiftli
ğinde Hanife Hanım ve 
rüfekası 
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Arzuhal hulasası 

Tekai.ltlüğünü istediği halde büwhare 
tasfiyeye taıbi tutulmak gibi bir mağ
dnriyete uğradığından muhafazaıi 

Jıukulnma dair 
Eşkıyaya yata'klrk ettiıkieri isna.dile 
çiftlik binaları yrkrlmakta olduğun
dan. muhafazası istirhamm a dair 

305/ 2986 •Muğla :belediye reisi Ömer lUkimin askere gitmesile adliye iş1e-
ve ar. ı·inin Marmarise tevdii, yolların bozuk 

ve hayvanatı vahşiye korıkusu ile gi
dip gelm~ müşkiil olduğırndan ad
liye işlerinin kemakan kazada görül
mesi istirhanuna dair 

306/ 2987 Kas tamonu l\falatya 
mcktupçuluğuııdan müte
kai,t Hayrettİn 

Arzuhal encümeninec ittihaz edilen 
karar Dahiliye vtjl\iletince tahsis 
olunan ınalftliyet maaşının hesaplar 
divanmca i~tihadi bir surette kendi-
sini terviç mahiyetinde olduğuna ve 
yeniden . tetkikat i crasil e adaletin ic
rasma dair 

Bedeli vel'ilmiş olan istiklal madalya
smın itası istirıhamma. dair 

Muamelesri 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrıun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 mmıaralı karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Ad. V ekaJet ine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzcdil
diği sahibine yazılilliŞ

tır. 

» » » 307/ 2988 Kaleeik : İhtiyat za!bit 
vekili Memet Kemal 

308/ 2989 Eskişehir : Dcmirciler 
köyünde l\!Iemetoğlu Ha
san 

'l'e.kai.it şubesince istenilen vesaiıkı }\'[. lVJ. Vckaletine. 

309/2990 ~\nkara : Balwban ma
hwlilesi çarşı sokak No. 
20 M. Emin 

310/ 2991 .AnJı:ara : Turkuvaz öte
linde Osman kap1:aıun 
veki•l i Şevki 

311/2992 Zeleniç: MüıbadülVIemet

oğlu A)bdil 
312/ 2993 Ayanerk: Telgraf me

muru sa:bıkr Kamil 

313/2994 İstaıı•bul : Tütün depo
ları bekçi mukayyidi mü
t~ait miralay A. Reşit 

ve arkadaşları 

fenniyeyi tedarike imkan olmıaclığın
dan bu vesaik yerine ha1ıi hazır vazi
yetini ınübeyyin muayene raporunun 
kabulüne karar verilmesi istirlıamma 
dair 

!stiklal harbi malül.!Rri. gibi tekaüt 
maaşr taıhsi s edilmüSi ha:kkmda 

Bolşevikler tarafmdan müsadcrc eeli
len hanesinin iadesi 'lıaıkk:mda 

İsıkan suretile verilip istirdat edilen 
hanesinin iadesi hakkında 
!şten men ve bilalıarcinıh Boluya 
cezaen ta.lıv ili ıl ıakıkmda verilen cın

rin tetkiki i•lc ınağduriyetin'İn vika
yesi hakkrnda 

Eski tekaüt kanununa güre tekaüde 
sevkedild.ihlerinden beş maddelik 
istirlıamlanmn nazarr dikkate alın

ınası haJclrnıda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Da .. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
rröre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sa hi bine yazılmıştır. 

» » » 



Kay[t Arzuhal sruhilbiınin 

Nı0. isiını ve ıadresi 

314/ 2995 Malatya : Tütün idaresi 
atelyesinde saıbık ambar 
memuru .Aıziz 

315/ 2996 İstanbul : Kızıltoprakta 
Kwhya sokağında 21 Nro. 
lu hanede sabık Tahran 
se:farethanesi maslaJ:ıat-

güzarı Nüzhet. 
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Arzuhal hulasası 

Muhakemece ıberaet ·ettiğinden müte
rakim maaşlarının tesviyesi ve vazi
feye alınması hakkmda 

H enüz itmam edilmeyen tekaüt mua
melesinin tesrii intacma dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

Ha. V ekaletine. 

316/ 2997 Bitlis : Artvin ibanka Bankadan rhracı ha1ilinıdaki kararın 803 numaralı ka:ra:ra 
memm·u srubıkı Fazli 

317/2998 Geçit: Kayseri mullitari 
Süleyman v•e ar. 

rtetkik ve mağduriyetten vikayesine 

Ar~ileri;iııe su rtailisis olunhası ılıalk
kmıda 

318/2999 İstaıTbul: İbrıaılrim ve 2054 !llumarah kanunun ibaıhşeıttiği 
•ar. ada1etin tatbiıki ile şeker, ka;hve ve 

çaylarının ithaline müsaade edilme· 
si hrukkmda 

319/ 3000 İstanibul Raydarpaşa 
rıhtım emırinde saıbrk 

hareket puvantörlerin
deıı Aıhdü'l:kerim 

320/3001 Eski Ka~eri: Pıosta ' "e 
t·elgrruf ımüdürü Sadr:k 

321/3002 İstan1ml: Saibrk biıçki ve 
diıkiş muallimi P.eı·vin 

Kllidr o ha.rid çıkarılmak suretile va
zifesine nihayet verilımesi mağduri
yetini" ıınucip olduğuna dair · 

Katedilen teka:üt maaşmm verilmesi 
istir1ıamma dair 

Tasfiye krurarrnm ı·.efi ile ıbiçıki ve 
dikiş muallimliiklerinden birine ta-
yini hakkında 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibjne ya:zılnrrştır. 

» » 

Na. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Mf. Vekaletine. 

322/3003 Aın:kara: !tfaiye meyıda
m Kırşehir ot!elinıde 

Mmxlin posta meanuru 
sabLla M. Yavuz 

Müfettiş Kemal Bey tarafından İcra Karara raptedilmiştir. 
kılman tahkikat evrakrom celp ve 
.tetkikı isıtiı'iha;mma dair 

323/3004 .Adana : Sulılı huikUı'k lk.aw Hakiımin suiistimaline kendisi de Ad. V ekaletine. 
tilbi sablila M. Azmi şer1k tutularak mıevkuf bulunldu

ğundan lhakikmdaJki evraktan lıMd
me ait f·ekkile mahkemeye teVidİİ 

halkıkmda 

324/ 3005 Kastamonu: Birinci lko- TeSbit edilen matlUıba.tma ımuıkaıbil Karara raptedilmiştir. 

miseri N amıi emvali mıetruıkeden verilmiş ve tero
lik edilmiş ·olan hane memurini ai
desince .karara raptedildiği ıbaılıane

sile istil'ldaJt edilmekte oLduğuna dair 



Kayit 
No. 

.AırzuıhaJ. saıhllbi:nin 

[sim ve aidr.esi 

325/3006 kdana: Çu[mr mescit 
maıhal1esinde A!b.dülka
dir 

326/3007 hmir: Salaihattinıoğlu 
mahallesi 35 nuruarada 
sabrk Samsun - Srvas 

ılıattı memurlıarmdan M. 
S ani 

327/ 2008 Balıkesir hapisanesinde 
Şamlı nahiyesi Yenıluk 

köyünden Hasanoğlu 

Salih 
328/ 3009 Karacaköy : Kara Mus

tafa ve ar. 

329/ 3010 Süleymaniye : Fetva yo
kuşunda İzzet Ef. Saka:k 
No. 16 HaJit 

330/ 3011 Kilis kaymakamı Ahmet 
Oemil 

331/ 3012 V nıkfrkebir : lVIaliyesi sa
b ılk tahsildarı Hasan 

332/ 3013 Trabzon : İskenderpaşa 
mahallesinde İskenderza
d-e Remzi 

333/ 3014 İzmir : Mersinli demir
yolu sokak No. 9 hanede 
Kasaba harikzedelerin
den Abdullah ke11imesi 
Nazire 

334/ 3015 İstanbul : Kurn'kapı ça-
. dırcı Ahmet Çelebi ma
hallesinde Pilavoğlu so
dağında Fiilorina mii
badillerinden H am d i 
Hasan 

335/ 3016 Burdur valisi Hazim 
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Arznlıal hulasası Muameles[ 

Bozantiıdellü biitün eıınlwkinıe Hazine- Mf. Vckaletine. 
ce vaziyet edildiği ·haMe lbilmuıha-

keıne rtayin edilııniş olan 1 300 lii·a 
:bed<eJinin hala vıerilınediği haıkkında 
Saımsun - Sıvas haıttmm Kwyseriye Na. Vekaletine. 
devaımı üzerİilJe aıçılk:ta 'kaldığmdan 

icrayi a.dalıe.t i}mym:ulması haikkmda 

Bakiyci müd-deti cezaiyesinin affi 
istirhamma dair 

Köy ormanından idar·elerini temin 
.edecek kömür İstİhsaline müsaad e 
ibuyurnlması hailffiında 

T.asfiyeye tabi tutulduğundan imha
ren te.kaüt ınıaaşının tahsis ve te8'r.i. 

yesine daıir 

Mahkemece verilen bir ay maihkumi
yet cezasınnı Meclisi .!Jice affi dile
ğine dair 

Mcmuriyetten çıka.i·rlması ha!kilmıda 

~ayr.ikanuni muamelenin t.etkiki ile 
va.zifeye alınınasma dair 

Bor~lanma kanununa tevfikan iska
nma tahsis edilen ·hanenin kendisine 
meccanen itası ·hakkında 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Zr. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali lnfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre · Devlet şurasının 

bakacağ·r bir iş olduğu 
sahibine yazrlmrştır. 

Encümendedir. 

İskanma taıhsis olunan hanenin tapu-. Da . Vekaletine. 
ya ı·aptı haJkkmda 

İskan dairesindeki evrakmm celp ve Da. Ve,kii,le tiııe. 
tetikikile müteveffa verlerinden k€11-

disirre intikal eden mallar halkıkmda 
bir ikarar verilmesi dileğine dair 

Vali vekaletinde bulunduğu zamana Karara raptedilmiştir. 

ait maaş ve taJhsisatr fevıkaladeden 
336 Hra 70 kuruş fazla mehuzu bu-
lunduğundan bahsile ve Maliye veka-
letince tahsili cihetine gidilen meblağ 
hakkında ikarar ittihazına dair 



Kayit 
N~. 

Arzuhal sa.hiibinin. 
İsim ve adr·esi 

336/ 3017 Edirne : Abalar !köyün
den şehit Mustafa pederi 
.Ahmet 

337/ 3018 Söğütlü : K eb ir karye
si narnma muhtar İsmail 

338/ 3019 Diyarbekir: Mülazim Sait 

339/ 3020 Urfa : Siverek Hamidi
ye mahallesinden SabrJ 
Bey zevcesi Sultan 

340/ 3021 Bursa tbrahimpaşa 
mahallesi Kara şeyılı cad
desi No. 14 te muikim 
İmam ve hatip mektebd 
mezunlarından Mesut 

341/2022 Anikara : Eski postane 
arikasmda ~bdurrahman 
sokağı 3 No. da Fethi 

342/3023 Keşan : Maltepe ıköyü 

halkı narnma mııthtar 

Hasanoğlu Salim 

343/3024 Hıms: Başköy \kaıryesi 

iheyıeti iıhtiyaTiyesi 

344/3025 Mıaımaris: Ziraat odası 
reisi Hamili 

345/3026 Süleymaniye: F-etva yıo
ikoşu İzl'let Ef. <S. 16 nu
maralı ib.anede Halit 

346/3027 Zafran'bolu: Bulaik kö
yünden Haıtiboğlu M . 
!zzet 

34 7/3028 Samsun vilayeti pul tet
ki:k meınurlaırmdan ımü

tekait Ali Şükıii 

348/3029 Konya Ereğiisi Mulhiıt

tinzade Şükrü 
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Arzuhal hul8sası 

Şehit olan oğlundan kendisine maaş 
ta:hsisine dair 

Tapulu arazilerinin müıbadillere t ef
f,izi için yapılan ,gayrikanuni mua
melelerden şikayet 
Mahkfı.miyet müddetini ikmal ettiğin
den tahliyesi istivhamrna dair 

Odabaşızade Saminin firarına mey
dan verilmemesi için derdesti ile 
adaletin tecellisine dair 

Y olsuz bir tevcihin ihkakı hakkında 

Askeri makinistliğe lka;bulü istirhamı

na dair 

Sirkat ohınan hayvanlar için ga.yri 
kanuni olaraık köy haLkından .tazmi
ni ıtalep edilen mehaliğin mağduri
yetini mucip olduğundan şikayet 

Kaymakamdan şi.kayet 

Ziraat ıbankasma ıborçlu olup terliye 
edtemeyenlıerin borcunun teciline 
dair 

K artal tasfiye memuru ·iken devir 
müddetine ait yevmiyeleırinin itası 

hakkında Devlet şuraJmc·a ved€n 
ret kaırarma itiraz 

1 - IX - 1932 ıtarih ve 2806/125 nu
maralı arzuhalinin tesrii intacı H. 

Muamelesi 

M. 1\1. Vekaletine. 

Ua . \' eKaletine. 

803 numaralı karara 
göre ·arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Ad. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V r.kaletine. 

Da. Y ekaletine. 

803 No. lu kararn gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ·i sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Dm·let şurasının 

ba:kacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedihn.iştir. 

Te'maüt muamel~inin 60 lirra üze- 803 numaralı karara 
rinden yapılıması H. göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Oğlu için v.ermiş olduğu ,bedeli nwk
tiden fazlası olan mebaliğin iadesi 
istirhamına dair 

» » 



Kayit 
No. 

Armhad sa:hilblııin 

isim v~ .a;dr·esi 

349/3030 An:ka1·a: Besal~t 

350/3031 Gazi Anıtep : Mıuıkim pa
zarcrk ŞUıbe ·reisi sabrkı 
Bmba;şr .A!bdurrahman 

351/3032 I1gm: Malul ·sliivaa:i za
biti Posı:ıilmğlu llbraıhim 

352/3033 Dikili ıkaızasr saıbıık Di
kili .sulh hakimi Daniı:; 

353/3034 İZ'Illir : SineıkHde 79/1 
sayılı hanooıe Girit Kaın
·dili Demivoğlu Sütealki 
Osman 

354/ 3035 Sıvas: Frenıgi mücadele 
teşkil.futr merkez ıt a1biibi 

78 Cevat 

355/3037 İzmir vilayeti münıey
yizi Emin B. dıelal.etile 

Çeşme me.rkez ıbaşmual

limi Osman Muzaffer 

356/3038 P. T. M. Fehımi 

357/ 3039 Ankara : Milli Müdafaa 
v-ekaleti muhasebe daire
si ·evrak mıemurluğundan 
mütekait Ali Sabri 

358/ 3040 Havza : Belediye muıha

siıbi .Aıhmet 

359/ 3041 Cebeliberelret hapisha
nesinde malıkUm Dört
yollu Memetoğlu Durmuş 
Ali 
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ArZUhal hulasası Muamelesi 

342 numar-alı •kanunun 5 nci madıdıe- Karara raptedi1ıniştir. 

sine istinaden nisbeti aske'l'liıyesi !ka-
tedilınek suretile ıniağdur :ediLdiğin-

den ·bu !lıursus hakknıda ıkara;r itti-
hazi ile ıtekıaiit ımaaşı tahsis olunma-
sı dileğine dair 
Bir derece mafevk rütbe t·ekaüt ma
aşı taıhsis olunması isticlıamma dair 

Malul olduğundan ç.ocuğunu!ll tahsi
li i~in veroiği ücı~etin tenzili aileği
ne dair 

Devlet hizmetinde bulunduğu müd
det zarfmda ıteıık!ettiği teika<iiıdiyesi
nin itas:ma da.ir 

Metri~krutmm yeniden teSbiti ile 
IIÜikitaJl'I ıistiJııka'kmm haddi makule 
ibHiğına ·dair 

803 n umaralı karara 
göre Devlet şilrasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrlınrştrr. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ba:kacağr bir iş olduğu 

sahibine yazrlnuştrr. 

» » » 

K enıdi,sinin emrazı cildiye i ziiıb.rervi- Karara raptedilm.işti1·. 

ye ilhtisas -şUJbesinde ~kinci srmf nııii-
tehassrs olduğu Jhaıklkmda Jüri iheyıe-
ti Me verilım iş olaın ·kaıraırm feshile 
sınıİI.nm birineiye nruklinin temini-
ne dair 

Tasfiye lkararmrn ıtıetJkiıkiDe aıdil bir Karara raptedilmiştir. 

karara traptı dileğine ,dair 

Posta V·e te1graf memurlarının maa- Da. VekaJ.etine. 
şatınm tezyidi 'Ve terfil:erinin temi-
nine ·dair 

Devlet :hhınıetinde _kırk ibeş sene Jıiz. 
·met ettiğinden :ikramiye :itası dile
ğine dair 

Havza müddeiumumisi !ibrahim Bey
den şikayet 

hdci mahkeme ist<irhamına dah· 

803 numarah kanaıııa 

göre D.evlet şUrasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrlınrştrr. 

Ad. V ekaletine. 

803 ımmara.h karara 
göre armıhali lnfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 



~t Arzuhal saJıiıbinin 
No. isim ve ·adresi 

360/3042 Trabzon : Telgraf pos
ta. başmüdüriyeti mülha
ikatmda Bafra telgrafçr
sı Hiisamettin 

361/3043 Ankara : Şurayi devlet 
mazbata müdürü sabııkı 
Kazım 

362/3045 Muğla : Drama muha
cirle~inden 1 1 y a s o ğ 1 u 
şam 

363-/3046 Ma'lxlin : Alay iki<tabetin
den mütekait Cemal 

364/ 3047 Urfa: hapishanesinde on 
-seneye mahkum Birecik
li Mustafaoğlu Aıhmet 

ve ar. 

365/ 3048 Beşiktaş: Yeni ma:haHe
de Mezarlık sokak 14 -No. 
lu ilıanede mukim Kara
bet iketimesi Arzuhi 

366j 3M9 İnebolu : Cami aııkasr 
soka!k No. 19 yazıh-anede 
·esbak belediye katip ve 
veznedarı Gedikoğlu 

MUBtafa 
36'7/ 3050 Gerede : Ak~akoca muh

tarr Faik ve ar. 

368/3051 Bilecik : Defteıuarı Me
met 

369/3052 Eskişehir : Pirirrçhanı 

• müsteciri Mustafa Ef. 
:neOO.inde :bahçivan Bey
pazarlı Memet 

370/3053 · Şalnner T-evfik H. İstan
.bul 

371/3054 Ankara: Aduslu M. Sait 

-291-

Arzuhal hulasası Muameiesi 

Mel'kez Cümhuriyet bankasınca hisse 803 numamlr .]raı·ara 

senedinin itası ·dileğine dair göre arZ11hali hıfzedil

diği sn.hihine yazılmış 

tır. 

ŞU.rayi devletçe tllihsis edilen wkaüt 
ma:aşmrn noksanlığı hakkında 

İskan suretile verilip vazifei askeri
yesini ifa ettiği esnada istirdat edilip 
b~kasma veııilen emlak ve arazisi
nin !kendisine iadesine dair 
Yeddndeki mazbata mukabilinde em
laik ve arazi verilmesi ihakkrnda 

Bakiyei müdıdeti cezaiyelerinin affi 
hakıkında 

Traıbzona g.itttnesine müsaade edilmesi 
hakkmda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrnm 

ba:kacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştn·. 

Da. Velciletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » 

1113 numaralı ka:rıun mucibince ma- Mal. Encümenine. 
aşından kefalet aidatı olarak terket-
tiği mebloağm ikendisine iadesine dair 

Hazineyi ve köylüleri menafii şahsi
ye-Si için mutll!Zarrır ·eden Y 8!k:up Ef. 
nin Orman ruhsatiyesinin rtetkiki ile 
vaki müdailıalenin meni hakkında 

ll - IV - 193-2 ta-rih ve 2036 nlima
ralı arzuhalinin zeyHıllir. 
7 - V - 1932 taı!iilı ve 2192 numatalı 
arzuhalinin tesrii intacına dair 

Açıık maaşlarının itasile mualliıı:ı:li

ğe ikabulü istir.hamma dair 
T&rihedıi1en Jrazaııç vergisine dair 
müırur.u .zaman dolayrsile Devlet şı1-
rasmca ;ret .kararı verildiğinden 

mezk:Ur evraıkm celJbile bir ikar·arı 

adile .taptr dilıeğine dai.r 

Zr. Veka1etiııe. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara -raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet ştırasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılımştır. 



Kaıyit 

No. 
Arzuhal sahlbinin 

1sim ve adresi 

372/3055 Fen tatbikat ımektelbi 

kU'IIlandam Eııkanrhai'P 

ıkayımakamı Z~ai 

373/3056 Anka'l·a: N azmi Bey ma
hallesinde Öıksüzce so
'kağmda No. 7 ihanede 
Hüseyin 

374/3057 Yozgat: 3 num.ar.alr po
lis memurluğundan ınıii
tekait Mustara Ef. 

375/3058 Cebelilbereıket: Mıiilga is
tinaf ma.hkemıesi a<za
smda.n ıdava vekili Ce
lal Ef. 

376/3059 K;iiıtaıhya : Salbrk i0ra 
memuıru Muhittin Ef. 

377/3061 Kalecik: Dava vekili 
Rahmi B. 

378/3062 Gazi Antep : V an mrülte
cilıerinden Haran muha
sebei hususiye memuru 
sabıkr Reşit 

379/3063 Şelbin Karaillisar: Ala
cur.a ikazası Alevre !kö
yünden Mustafruoğ1u 

Nuri 
380/3064 Ankara : Askeri fa:brika-
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ArzuhaJ. hulasası 

Muhtacı muaYenet olduğundan yar
dım yapılması ıhrukıkmda 

Malül olduğundan tekaiilt maıışımn 
derece üzerinden tahsisine dair 

Ali karar heyetinin i:tmam ey1ediği 
220 nwnaralı 26 - XU - 1929 talhıki 

,kat dosyaturun te~i:k ve neticeye 
iktiranına dair 
İcra memurluklarından 1birine tayi-
nine dair 

Muamelesi 

Karara raptedilıniştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » 

Aıbbasoğlu Osmamn aşar ıboTicundan Mal. Vekaletine. 
dolayı Ha.zinece ,bedeli teferru:z edi-
lip ibedeli ıteferrnzu v~ermeğe arnade 
oıduıklarından tarla.rlarmm ret 'VIe 
itasma dair 

Ü cretlıe istiıhdam ıolunduğundan 
miiıddetin tekaüt JlliÜdıdetine ilavesi
le ıtekaüt muamelesinin taslhihine • 
dair 

Millt eımlakçe em'Vali ınetruıkıe diye 
sehven satılan a~azisinin ia<desi ve
ya muı1mbilinden eınvali anetrnkeye 
a:İ!t ara:ziden verilmesi dileğine dair 

Yunanistanda terkedilen eml8Jk ve 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfuasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilıniştir. 

lar sigorta sandığında arazinin tevsikı istirhamma dair 
katip Salahattİn 

381/3065 Anadolu Hisarı : Yeni 
ihallede Balya - Karaay
dm madenler şirketi sa
bık ibaşçavuş Sadtk Sü
leyman 

382/3066 Keşan : Zaferiye maJhal
lesinden Ferecik muha
cirlerinden Ömeroğlu 
Yaşar 

383/3067 Vezirköprü Hacı Ha-
san Efendizade Memet 

384/3068 Karacabey : Berber tb
rahimoğlu Ali ve ar. 

Balya - Karaaydın şirketince katedi
len maaşımn tesviyesi ve mezk:Ur şir
ket tarafından arneleden katlıınan %2 
ame1elere ait meblağın aranmasına 

dair 

3 -X - 1930 tarih ve 4939 numaralı ar
zuihalinin in:t.acına dair 

İk. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Emiili milliyeden taksitle satın al- Mal. :gncüme:ıiine. 

chkları emlak ve arazi taksitlerinin 
temdidine dair 
Kaymakamın gayri!kanuni efal ve ha- Da. Vekaletine. 
rekatından şikayet 



Ka,yit 
No. 

Arzuhal sahlbinin 
isim ve aıdresi 

385/3069 Bartınlı Memıet Emin 

386/ 3070 Eskişehir : İstasyon Ala
ca saıbrk kaymakamı 

Muhterem 

387/ 3071 İstanbul:. :M:ülga 31 No. 
bina tahrir heyeti rei.si 
Nafiz 
Bın'Sada Maksem veledi 
Habip aralığr No. 12 
han ed e 

388/3072 Yozgat : Nizarnzade şü
rekası Aıli 
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Ar.zuhal ihulasası Muamelesi 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi di- Karara raptedilmiştir. 

leğine dair 
Hare.irahmın tesviyesi 1stirhamma 
dair 

Aiçıkta kaldığından münasip ıbir nı

zifeyr alınması dileğine dair 

Aifttı ziraiyeden olan traktör ve pul
luklllirm tazminatından maıhrum edil
diklerine dair olan muamelenin ke
enlemyekün addile beımıucihi kanun 
tazıninat itası istirhaınına dair 

03 numaralı karara 
göre Devlet şfıraslliın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Mal. Encüm enine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrrun 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

389/ 3073 İğdır : Tuzlacanın Per- Vazifesinden Bıracı hakkrnda inzibat » 
navit köyünden sabık komisyonunca verilen karara itiraz 
ırn;uhasebei hususiye sü-
vari tahsUdarı ŞamiliOğ-
lu Alis 

390/ 3075 Anilı:ara : Emniyet mü
düriyeti Hacıdoğan ııner-
kezi mürettebatmdan 
Hüseyin 

391/ 3076 Tercancia sabrk Çııldrr 

mua11i.mi Hakla 
392/ 3077 Fethiye :Müteveffa Ha

san kerimesi Hnriye ve 
ar. 

393/ 3078 İstanıbul : Şelızadeba -
şında Kalemfae maJb.alle
sinde 19 numaralı ihıı 

nede Kemal 

394/ 3079 Hırus: kasabası halkı na
. ınına Harndi İsmail F ey

yaz 
395/3080 İ·zınit : Balıçecik nahi

yesinde Hasan ve rüfc
ka~ıı 

396/3081 Alıurlarda mukim Aıb

düloğlu Celal ve ar. 
397/ 3082 Urfa : Kutbettin ma 

hallesinde ;mukim Memet 

All 

İılıtiyat zabitlik srfatnım tamnması
istirhamına daiı· 

Maarif veka.letince muallimliğe ta
yini istirhamına dair 
İskan suretile verilip istirdaıt edilmek 
istenilen emlak ve arazileri hakıkında 
karar verilmesine dair 

Medeni haklarının iadesini istilzam 
edecek rbir affe mazhariyeti dileğine 
da i ır 

1771 numaralı kanunun 5 nci mad
desinden istifade etmelerinin temini 
dileğine dair 
Aıra.zilerine vaki tecavüzün meni ile 
sefaJetten vikayeleri hakkında 

Hazineden matlupları -olan 119,25 ıkn
ruşun tediyesine dair 
551 numaralı !kanun muc~bince maa
şının derece üzerinden verilmesi di
leğine dair 

.M. M . Vekaletine. 

l\1f. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ\ sahibine yazılmıştır. 

Mal. Vekaletine. 

M. M. VekaJetine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahlbinin 
isim ve adr€Si 

398/3083 B<ığazlıyan : Uzunltıköy 
a:halisi narnma ALi ve ar. 

3()()_ 

.AxZlllhaJ bulasası Muamelesi 

Emlaki milliyeden aldıkları araı;inin Mal. Encümenine. 
taksit ibedelinin bir sene tecili dile-
ğine dair 

:l9-9j3084 Diyarbekir Çiftçilerin- Ba:kaya olan borçlannın rtıecil· olun- .S03 No. lıu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı kar&ra 
göre Devlet şfuasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

den Süleyman Asım ve ar. ması dileğine dair 

400/3085 Yenişehir : Çeltikçi kar
yesinden Seyit .Ahmet 

401/3086 TraJbzon : Ayvazil ma
hallesinden Mrsrrh so
kağı çıkmazmda Nuri 
B~~;banın hanesinde sa
bık Sm<lırğı kaymakamı 

iM. Ziyaettin 

402/3088 Anıkara : Zencirli cami 
mahallesinde Geredeli 
mallll ibaşçavuş Salih 

403/3089 İstan:bul : Kadııköy Gaz
ihane çıkmazr Eminbey 
sokağr sabrk Kocaeli mu-
uallimlerinden Ö m e r 
Ltitfi 

Hükı1metçe ikendisine arazi ver-ilıme

si dileğme dair 

Sicilli itibarile elverişli olm~~;drğrndan 
ibaıhisle memuriyetine Dahiliye veka
letince nihayet verilerek mağdur edil
diği hailclrnıda 

Matul olduğundan maaş tahsis edil
mesi haldcrnda 

Muallimliğe alınması dileğine dair 

» » 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

404/3090 Düzce : Esnaftan Musta- Ernlfuki milliyeden taıksitle satın al- · Mal. VekaJetine. 
fa Sabri ve ar. drik:ları emlak v·e arazi iborçlarmm 

20 senede ödenmesi dileğine daıir 

405/3091 İstanbul : Gümrükçüza
de Ahmet Taeettin 

Teşkilatı esasiye kanununun 103 ncü Karara raptedilmiştir. 

ve 59 ncu maddeleri iborçlar kanunu-

406/3092 Adresi yoktur. 

407/3093 Rize : Hopa Vi çe - Sum
le ilk mektep sa.brk mu
allimi ·Tahsin Ali 

nun 388/3 ve 453/2 nci maddelerile 
ticaret kanununun 95 v;e 821 !İnci 

:maddelerinin sarahati ikarşrsmda hu-
ikuk usulü muhakemeleri !kanununun 
60, 61 inci maddelerJle avukatlık ka-
nununun maddei mahsusasının tefsi-
ri talebine dair 

Harikzedeler haıkkmda ibir ikarar itti
haz olunması hwlclrnıda bazı !İstirha
mat 

Rahatsızlığı dalayısile (Kursa iştirwk 
edemediğinden) vazifesine nihayet 
verildiğinden bu vaz!İyetin tetkikine 
dair 

803 No. lu karara gö
re arzuhaU hıfzedildi-

ği sahlbine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayıit 
No. 

Arzuhal sa,hlbinin 
isim ve ıaıdresi 

408/3094 Silivri: Mülbadil ve adi
yen iskan edilmiş Dra
ma muhacirlerinden Na
seliçli Ahme:t ~rif v<e 
ar. 

409/3095 İstan!bul : Beşiktaş Yeni 
maıhalled.e posıta cadde
si Nıo. 7 Deniz lbdemli 
yüıJb~ılığmdan müte
it Kasıımpaşalı M·emet 
Sait 

410/3096 Kastamonu: Nafıa mü
hendisi salhDkı Ahırnet 

iMMlhar 

411/3097 Ça;nları mualliıı:ıüerinden 

Habip ·Necati 

Adiiye veka1eti 1evazmı 
rumbar katiıbi .Asım Ef. 
nezdinde 

Arzuhal hulasası 

ı 771 numaralı kanundan istifaıdele
rinin temini ile borçlarının taıhsil 

olunımamasma dair 

Müddeti hi?mıeti 30 ıreneyi mü:teca
viz olduğundan ikramij'e itasina 
dair 

Memurin ,ka;nunıunun muvaikJkat ı 

nci maddei muiıd!delesi mueiJbince 
tek!llüıde sevıki gayrikanuni oLduğu 
haık!kmda 

'l'asfiye suretile tekwüde sevıkedildi
ğinden tekaüt ma.aşı ·taihsis .oluUJna
sr dileğine dair 

:Muamele81 

Da. V ekaletiiıe. 

En~ümendedir. 

Farara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

412/3098 İstanbul: Kadıköy Yel- 'l'erfiinin temini istiııhamma dair 803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağİ bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

değiraneni Uzun hafız · 
sokak Konya Tüıık ap;ar-
tunanmda 3 nurnarada 
mütakait :miralay Ha-
san Hüsnü 

4ı3j3099 İstanbul: Fatih Çarşam
ba Y ~iltüııbe sokaık Nio. 
20 malUl Hüseyin Hüs-
nü 

414/3100 GiTesun : Hacı Emin ve 
ar. 

415/310ı Ankara: Maliye vıakale
ti ıbütçe kalemi 2 nci 
sınıf tetkik memuru M. 
Saffet 

416/3102 Ankara otelinde Traıb

.zon tapu memuru sabılkı 
Sabri 

417/3103 Mıersin: Nüshatiye ma
hallesinde No. 22 de 
Kaptan 

Nisbeti askeriyesi ık:atedilmek · sı.ı;re
tile malilliyet ve tekaüt ihaikJkıında-n 
maıhrum !brraıkılması mağıduıriyetini 

mucip oLduğu ha.lclanıda 

Eınlaki milliy·eden taksiıtle s!litın al
dikları ıemlı&k ve arazinin taıksit ' ıbe

dellerinin 20 seneye ~blağı v;e iıhale-
1eri ieshi ·dileğine dair 

Maaşmdan mevfkui tuıtulan mebla
ğm verilm.esi· .haıkJkm.da 

» 

Memurin kanununun 42 nci madde- Eııciütnerldedir. 

sine muhalif olan' ta:hvil ıkeyiiyıeti-

nin refi veya terfiaııt diğ.er Ib ir · ma-
halle ta.yinine dair 

» 

» 

Bir liman riyasetine -tayini dileğille Karara raptedilmiştir. 

dair 



Kayit 
No. 

..A.rzuihal saıhilbinin 
daim ve adresi 

418/3104 Adana: Er.zurum.lu Me
met. Askeroğlu Fazıl 

419/3105 İzmir: Karaıtaş Postacı 
.Ali Ef. sokak No. ll as
lien Aikşehirli yedi kar
deşoğullarından v·e Su
riye mültooHerinden An
takyalı Nurettin 

420/ 3106 tzmir : İstiklal malıalle
sinde Saçımacı sokak 19 
No. da Kandiyeli Azize 

421/ 3108 Ankara : Tüfenk fabri
kasında No. 325 Ali Rüş
tü 

422/ 3109 Ordu : Kalfazade Rifat 
ve ar. 

423/ 3110 O:f : Uınıum :felaketzede
ler narnma Sarı Alioğlu 
M em et 
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Arzuhal hulasası 

1 !71 numaralı ıkanundan istifadele
rinin temini ile is'kan ve aıra.~inin 

mecca:nen itasma dair 
İskanma ·tahsis olunan ilıanenin ta
puya rrubtma dair 

Metrukatına mevzuatr iskfuıiye daire
sinde kıyınet takdir edilmediği ve 
hakıkında Devlet şftrasmca verilen 
kararın tashihine dair 

Vaktile ecn~bi 1bir kadınla evlenmesi 
memur o'lmak !hakkım nezedemeye
ceğinden ve ahiren neşıredi~en ibu 
baptaki ıkanunun makaıblinc şümulii 
olmayacağı ihakkında 

Emlaki mHliy.ece satın alman eml8.
kin muhammen kıymetlerinin esas 
kabul edilmesi ve bu ikıyınıetlerden ta
haldruk etmiş ve edecek olan iborçla
rm yirmi senede ödenmesi !hakkında 

İskanlarnını temini ile sefa.iletten vi
kayeleri dileğine dair 

424/3111 İzmir : Boı~novada Gül Hidematı devlette istihdam olunması 
sokak No. 12 de Ali Eltaf hakkındaki kararın refi dileğine dair 

425/3112 Ankara : Mühendis ha- 2 - V - 1932 tarih ve 2145 numaralı 
nmda Ankara defterdar- arzuhaline zeylidk 
lığı varidat ikatibi srubrkı 
Suphi 

426/ 3113 Lül~burgazda swkin Ne
dime 

427/3114 Aihyazı : Nahiye müdü
rü Tevfiık Bey nezdinde 
Girıit !stinye mübadille
vinden seferlizade Memet 
Hüseyin 

428/3115. Maraş : Gazipaşa mahal
lesinde Aşıkzade Ali Riza 

Trakyada Yunanlılardan .gördüğü 

büyük zararıara karşı takviyei ziraat 
borcunun terkini istirhamma dair 

İstimlak olunan evine vazolunan ık:ıy
metin nakten tesviyesi dileğine dair 

1stiklal miicadelesind-ekii hizmetlerin
den dolayı düşman tarafından maruz 
ık:aldığı zararlarm telaf.isi istirhamı 

na dair · 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

l\1al. Encümenine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara .gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılnuştır. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuıhal sahlıbinin 

isim ve ıarlrıesi 

429/3116 Tortum : Karacile vere
seler vekili ve şeriki Me
met 

430/ 3117 Arıkara defterdarlığı ıruil

li eml3Jk müdürlüğünde 
Kasaba sabık muallimi 
Feyzi 

431/3118 Erzurum : Korukçuoğlu 
Riza ve ar, 

432/3119 Anıkara vilayeti mıuha

sebei ilmsusiye müdüriye
tinde emlak memuru İh
san Nesimi 

303-

Hazinece arazisine vaılci müdahale
nin meni ile mruhıkeme kararrum terr
fizi ve müterakim icar bedellerinin 
tesviyesi dileğine dair 
Muallimli:kten iliracı hakıkındaki ka
rarın refi dileğine dair 

İstimlfuk edıilmek istenilen arazilerine 
üç senedenılıeri müstahıkem mevkice 
v·aki müdahale dalayısile ecirlınisil 

verilmesi ve istimlıliik muamel3Jtında 

mağdur edilmemeleri ilıaıkılrnıda 
Polis mesleğine tayin edilmesi istir
hamına dair 

Muamelesi 

Mal. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 
hakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

M. l\1. V·ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

433/3120 Manisa : Turgutlu !kasa- Avukatlıktan meni :hakkındaki ıkara- Karara raptedilmiştir. 

ibasmda sabrk avukat ls- rm refi dileğ.ine dair 
tanbullu İsmail Hakkı 

434/3121 Elaziz hapisanesinde ladei muh$emesi dileğine dair 
N azıniye kazası Hadik 
köyünden Zeyneloğlu 

Memet 
435/3122 Van : Başkale malmıii- Vali Mitat Beyden şikayet 

dürü sabrla Fethi 

436/3123 Tclcirdağ Şakiroğlu 

Riza ve ar. 

437/3124 Samsun : Şeyh Hamza 
sokağında 58 No. da sa
ibık Konya .maarif müdü
rü Ziya 

438/3125 Y eniş~hir : Malıiye tebliğ 
moonu.ru sa,bıkı Anikara
nın Aıtıf Bey mruhalle
sinde telsiz cepanesinde 
62/190 num.ruralı hane
de mukim S. Sırrı 

Eınlalci milliyeden mesken satın alan
ların taksitlerinin 20 seneye ibiağına 
dair 
Elazizde inşa ettirilipte Konyaya 
nahli sebebile yok pahasrna sattığı 

ılıanesi mukaJbilinde Samsunda Anda
vailioğlu reveesi Teonisyandan met
ruk hanenıin verilmesine dair 
Şurayi devletçe halkıkında V·erilmiş 

olan karar ru;hu ıkanuna muıvaıfnk 
olmadığından ewruk.ının celp ve tat
kiki istir\haımma dair 

Ad. VekAletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ılıakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Mal. Encümenine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasınm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılnuştır. 

439/3126 Ankara: Hacımusa ma
hallesinde Ağazade so
kak No. 7 hanede Saa
det Hanım vasıtasilıe 

Nadire 

Kocasından muh.assas 55 kuruş ıma- Karara raptedilmiştir. 

a,şın 10 seneliginin defaten verilme-
si istiıfuamma dair 



Arzuhal srulübinin 
isim ve adresi 

440/3127 Y.eŞHova :Sorıgun.da mu
kim saıbrk Zile müstan
tııkı Edip 

441/3128 Saıfr:a1iJoolu Bulaik !kö
jıünden Raıti!Wğh't Me
met lızet 

442/3129 Ercist: Mukim D~mirci 
Hiı.cı Yuffiıfoğlu Ali 

443/3130 Finil~e !belediye ııeisi 

Ha!lil ve ar. 

.. -
444/3131 İstanıbul: Ediırnekapı 

Sultan malıalılesi Çinar 
' ei.:<kıe8i 'Çalı ÇD'kmaz SO· 
~ıi:k No. 19 evde Sıiiley
ııl•ariô~hi Baıhaettin 

n-5;3132 'Edrrorut : Ha:zinei mali
ye milli emia:k :illitiyat 
mülazimi :M:a:liıffiut ~uri 

'446;3İ33 Çıırşamıba : SarıÇalı ına
lhallesinde Keyvan Ka
d:izade :M:emet E-f. zevcesi 
1Iatice 

447/ 313'4 Ra-cı Köylüzade ve ar. 

448/ 3135 Kavurgalı : Yirmi hane 
naınma Süleyman 

449/ 3136 Ünye : Karaıkuş nahiye
sinden Çontıoğlu İzzet 
varisıeri nam.ına Selim 

Arzuhal hulasası 

10 lira harcı tedarik edemediğinden 
dolaYı müdtleiuniumi tarafından lehi
ne yapılan tem:yi.z davası lhaı~cının 

:tesviye ~dilemıemesinıden dolayı 

·Maıhıkemei ıtemyizce reddedilmiş ol-
duğundan lWoolisce evrakının maıh-
lremeye sıeVIkedilmesine dair 
Esbaıbı kanuniyeden dolayı şaıhitler 
deliller, viS>iıkalar vhi-az ettiği maJh
ıkemeye ·te'sir edemediği eihetle hu-
kuıln'mun nulı'h:a&azası istirlıamma 

da~r 

Ka:Pısmm önünde ıyetiştirdiği ağaç 
la'rı kaymiık'am tarafından kootirilHi
ği ciıhetle hukulnmun muhafuza.sı 

hakkında 

İzmir ·belediyesi falbriıka unlarının 
yüı ki1()s'undan ib8ş kuruş .aldığı ilal
de ·lizıihire ·sıev,k'et-li:kieri fü!z :ıttlıoluik 
bir çuıvalden elli kuruş okıtruva TIOO
ıhi ·iıl'iıfuı'aıklta otd.tı-ğunıdim icrayi 
adalet .edilmesi haıklkmd-a 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuh·ali lufzedildi
ği saMoiı\e yazılmıştır. 

Karaı•a raptedilmiştir. 

803 N o. lu karara gö
l'e arzuhali hifiedildi
ği siıhibine yazılmıştır. 

863 nınnaralı karara 
göre Devlet şftrasıfun 

bakaeağı bir iş olduğu 

sarrihme yazılmıştır. 

Ahlaık no(ksanlığı isnadile ·ııSilrerl:ifk- karara raptedilıniştir. 
ten çıkarıldığı cihetle mulhafazai lhu-
kurku isfi'ı'llıimn'ıa 'dair 

Ziraat bankasınca açıkta kalıfrğr 
müddet .iÇiiı fazminat verilm-esi ha.k
kıiiaa 

İcra memurunun yolsuz iharekatı 
dolayısile ına<ıikeme ilaını infaz edil
mediği ve bu suretle mutazarrır ol-
duğu hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

· ))akacağı hiı: iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Ad. V ekaletine. 

Bulıranın izalesine değin emilaki nril- Mal. Eueii.merrine. 
liyeden satın aldııkiarı emvali gay-
ri~enku1e 1borçlarmm tahsilinin ıte-

hiri hakkında 

Köyleri şeyhliğe ait ımı~ gibi Karara ·raptedilmiştir. 

miitegallibeler taırafmdan mail:ıkenie-
ce alınmak üzere bulunduğuna ve 
huku:kla;rınm muhafazasına dair 
İhrak olunan ıhan(l ve dük!kanlarr için M. M.. V(lkiiletine. 
zarar ve ziyanlarının ciheti askeriye-
ce tesbiti ve tazmini haıklkmda 



.Aı-zu.hal sahlbinin 
:isim v-e adresi 

450/ 3137 Ankara : Şehremaneti 

harici fabrikalar ·..-czne
dan saıbrkı Esat 

451/ 3138 İpsala kazası İbrikt.epe
den avukat Hasan 

452/3139 Swtau Ahmet: tranıvay 
ca.d'<iesi No. 38 Makbule 

453/3140 Eyüp Sultan : Sofulnr 
yolrnşu 50 num.arada 
müte.kaidini asikoriye
den .kaymaıkam Hrüs·eyin 
Hüsnü Bey nezdinde 
mıütekait yıü~b~ı Kenan 
Fevzi 

454/3141 Bursa: Derrdnkapı kili
se ookaık No. 62 Orı1ıan 
gazi N arlı ca :köyıü saJbrk 
muallimi Ali F1ellıımi 

455/3142 Kjonya: Çifte meııdiven 
mahallesinde 34:8 numa
ralı ihanıede mulkim 
P.riştineli ımulhacir Ra if 
oğlu Ali 

456/3143 A'tllkwra: Tapu ve ·ka
dastro umum mıiidüdıii
ğü muameHit ıkaleminrde 
t;etJkik memuru Ahmet 
İrfan 

457/3144 Erzunmı : Sulta.nmelik 
ma,hallesinde toprak 
ıtabya caddesinde 54 nu
maralı haned-e mttkinı 

Vanm Şivelan nahiye 
mıiidürii sabıtkr Ömer 
Fa;rulk 

458/3145 Kula : Eml8.ki milliye
den tbrah1moğlu Has n n 

ve ar. 

459/ 3146 Manisa : İmadettin ma
hallesinde Giritli .AHoğ

lu Salih 
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.Ar.zuhaJ. bulasası 

25 sene hizmeti dolayı ile ıbcl.ediyece 

tckaüde -sevkediJmc ·i ·dileğiue dair 

Borçtan kurtulmak için maılıkemece 

verilen karar mağduriyetini mucip 
olduğundan tetkiJci di.l eğiııe dair 
1885 numaralı ka n unun 3 n-cü mad

desi ile 5 nci f~k.rasmm ·tefsiri ile 
hukUJkunun vikayesi ·ha.kık:ınıda 

'l'ekaütlüğiinün refi istirhamma dair 

Müterakim manş farkının tesıvİyesi 
d·ileğine dair 

İs'ldlıı snrotile verilen Jıane için sn
lıi'hi evvelinin ·borcundan dıolayı 

tahsili talep edi len rrneblıağın affi ve 
tapu senedinin itası dileğine dair 

Bul ga t'İstanıda teı,kettiği enıvale 

mulkaJbil haklarm m 'erilmesi h llik
kmda 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
gör :ı Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
r e arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

» 

Da . VekaJet.ine. 

803 No. lu kara1·a. gö
re arzuh-ali hıfzedildi

ği sahibin e yazılmıştır. 

Ta&fiye okaranııın r ;fi dileği.Jıe dair 803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmrştır. 

Milll emlakten •taksitle-sa:trn alıp te- M:al. Enciimenine. 
diye edemedi·kleri taksitlerle ibera-
her 20 senede ödemeleri haıklkında 

karar ittihazına dair 

Metrukatına ımukaıbil iskan işinin in
tacile sefaletine mlllhal bırakılmaması 
hakkında 

Da. VekaJetine. 



Kil!IYit 
No. 

Arzu.hal swhilbinin 
isim ve ,aJdresi 

- 3Q6·_ 

Arzuhru huiasası Muamelesi 

460/ 3147 İstanbul : Fmdıklı Set- H()yeti mahsusa kararının refile bak
üstü No. 37 sabık polis kında bir kararı adile ittilıazı dileği-

03 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır . 

Mal. Vek~Jetinc. 

memurlarından Refik 
461/ 3148 Erzurum : Ali E:f. zade 

Ali ve ar. 

462/ 3149 Beyoğlu postanesi me
murlarmdan Üsküdar 
Boyacı sdkak No. 18 Ömer 

463/ 3150 Geleıl'be nahiyesi ÇDban
oğlu Mustafa ve ar. 

464/ 3151 İmamzade Mernet, Boya
cızade Sadıık ve ar. 

465/3152 Sıva,-;: Tapu idaresi mer
kez memuru Asım 

466/3153 Manisa : Mütevelli kö
yünde Serez muhacirle
rinden Mustafaoğlu A.ıll

met ve ar. 
467/3154 İzmir : Gördeseli lağrm

cı Emin 

468/ 3155 J stanbul : Mahmutpaşa 
Susuru mahallesinde Çeş
me sokak No. 21 hanede 
,avukat İsmail 

469/ 3156 İstanıbul : Küçükpazar 
Soğan !iskelesi HdlaJ han 
No. 7 de Zileli İbrailıim 

470/ 3157 Anıkara : Aralık nairiye
si sab]k müdürü V ehıb:i 

ne dair 
Hayvanlarında hastahık olmadrğm

dan Sovyetler tarafından vazedilen 
karantinanın refi ile mağduriyetle
rine meydan verilmemesi ihaklunda 
Aıledildiği tariliten bilmuhakeme Ibe
net ve iadei memıuriyeti tarihine !ka
dar aradaki maaşlarının ıitasına dair 

Hayvanlarmlll köy dahilinden hari<:
te yaptırıla cak ağılla ra nakli için na
hi ye müdürü tarafından tazyilk eclil
cliklerine dair 

Sekiz enede ödemek üzere aldıkları 
metruk hane taksit bedelinin teciline 
dair 

03 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
J'e arzuhali hrfzedildi
ğ·i salı ibinr yazılmıştır. 

Mal. Encümeııine. 

Hazineden ta'ksitle aldığı hanenin l\fal. Encümenine. 
taksit bedelinin tesviye !İrm!kanr olına-
drğmdan taksit müddetinin temelidi 
i ı;tirlhamma dair 

Yedi sekiz senedenberi sakin bulun- Karara raptedilmiştir. 

·duıkları hanelcrin uhdelerine temlik 
edilmesi ~stirhaınına dair 

Tayyare cemiyetini soyan hırsızlar- Ad. Veka1etine. 
dan bir krsnu hanelerinde yatmailvta 
ve müddeiumumi. tarafından himaye 
olunduğuna dair 

Her nasılsa heyeti mahsusa karaıile 
avukatlıktan mahrum edildiğinden 

jst.iklaJ mahkemeleri mahkUmininin 
af ve tekaüt maaşlarının iadesi hak
kındaki kanundan İstifadesi istitiha-
mma dair 

Vatan gayretile a kerli:kte ve zindan
larda ıkalmış olduğundan ikendisinin 
şu hizmetlerine mukabil tavzi:fi İstir
harnma dair 

803 No. hı karara gö
r e arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağl bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Ağrıdağı eşldyasmrn jsyanmda zayi Karara raptedilmiştir. 
ettiği eşya ve emvalin muhbiline 
bilmuhakeme tayin edilmiş 1500 lira 
tazminatın Maliye vekaletince veril-
mernekte olduğuna da.Jir 



K:ayit Amuhal salıiibinin 
No. dısim vıe ıaıdresi 

471/3158 !stanbul : Yemıiş vapur 
iskelesi caddesinde No. 
4 İlyas yamnda sabıik 
Gönen maıhikeme başka

tibi Haşim 

472/ 3160 Ammra : İzzettin mahal
lesinde muılrim Bitlisli 
.Abdullruh, Esat, F·ethul
lah 

473/3162 Adana hapisanesinde 
mevkuf Ereişin Hasan 
aptal köyünden Uhılıaıı
oğlu Bekir 

474/3163 Beşikta.ş : Askeriiık şube
sinde 515 184 sicil nu
maralı Nezip askerlik 
şubesinden miltckait bin
başı Halit 

475/3164 Balıkesir: İzmirliler çık
mazmda 21 No. hanedc 
Memetoğlu İbrahim 

476/3165 İstanıbul vilayeti druim1 
encümen azasından Sup
bi ve ar. 

477/3166 Bafra: Yusufzade ls
mail 

478/3167 İstanbul: Nişantaşı Meş
rutiyet mahallesi Hacr 
Ma118ur solkalk No. 94 
ıınrülga Şur8!yi devl•et 
aızasmdan Refik 

479/3168 Tire: Dere maıhallesin
den Kar8iferyalı Kasap 
İbrahim zevcesi Emine 
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A<:ığa çıkarıldığı hilafı kanun oldu
ğu Devlet şu rasınca tahtı karara alın
dığı halde iadci me.muriyet ettiril
mediği ve milterakim maa.şı da veril
ınediği hakkında 

330 senesi tekalifi harbiye için alı

nan ağnam mukahiline verilmiş olan 
1098liralık ma2ıbatanm ya vergi borç
laı-ma ınaıhsubu veyahut Diyarb~kir 
da bir hane veı·ilmesi istirlıamma 

dair 

Ağrrdağı isyam dalayısile Adana lıa
pisanesine sevkedildiğinden adaletJi.n 
m u hafarosı istirhaınma dair 

Mütekaiden J 2 ağustos 931 de vazife
den ayrıldığı halde ıbn aya ait maaşr
um verilmediği ve Dmvale müst&ha!k 
olduğu ikramiyesi kanunun meriyeti 
içinde verHerek bundan tevkif edilen 
267 liranrn müsehbiplerinden alınma-

. sı istiı·hamma daıir 

Sıhh' alıvali dalayısile mektebi ter
iketmiş ve maişeti daı·hğa ·düşmüş ol
duğundan münasip bir vazifeye tayi
ni ilıa;kkmda 

Eski tekaiit kanununun aıl:ıJlclmma 

tevfikan tekaüt edilen mütekaitlerin 
maa~larım tabsisat~ız olarak itasnn 
amir oian 932 bütçe kanununun 21 
inci frkrasr l\faliyece belediyelere de 
teşmil edilmektc olduğuna dair 

Elindeki deyin ilmüıhaberleı,ine isti
ıı aıden almış olıdt1ıku dükflr:anlarm 
932 hütçe kanununun ]6 ncı madde
si mucilbince maJıswbunun icrası v~

yalıut ak!tin fe~hi ricasına dair 

Mutasarrıf olduğu arazi dahilinde 
nebean eden ·kaynak suyu dairei lbe
lediyece ı1.neerasr değ~ştirilmeık sure
tiLe lıa:kkı istimalden v·e iıitifadan 
maılıırum edildiğinden icabr milldele
tin ifası isıtiı:ıhamma dair 
.MahkUm. olan kocasının ba·kryei 
müddet cezasmrn affi hakkında 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasnun 

bakacağı bir iş olduğu 

sah ibine yazılmıştır. 

Karara ra ptedil mişti ı·. 

Ad. Vekaletinc. 

803 No. lu karara gö
re arztıJıali lufzedildi. 
ği sahibine yazılmıştır. 

Karara ı·aptedilmiştir. 

Encümendedir. 

.J.\1al VekaJctine. 

803 numaralı karara. 
göre Devlet şlırasımn 

bakacağ·r bir iş old\1ğu 

sahibine yazılmıştır. 

Ad. V ekaletine. 



ıtayit Arzuhal Sahllhinin 
No. ıisim ve adresi 

480/3"169 Samsun: Tütün işçileri 

eemiyeti reisi Osnuınoğ
lu Ömer ve ar. 

481/3170 Sivrihisar: Dem.i r.ci ma
hallesi Hacr Bekiroğlu 
Şüıkrü ve ar. 

482/3171 !stanlbul: Kadıköy Ra
sim Pş. tarlası S. No. 5 
hanede SeJ.anik müba
dillerinden P akize 

483/3172 Ba1mıköy: Yeni mahal
lede Tayyareci Fetılı i 

Bey S. No. 7 !hanede sa 
bl'k maliye taJhsil meıınu
ııı Bayram 

484/3173 !stanvul : Darülacezc 
rbaşkat~bi AibdühreJNıa.p 

485/ 3174 Eskişehirde : Hükumet 
caddesinde No. 12 yazı
hanede Avukat A. Tev
fik 

486/3175 Manisa : Mütevelli kö
yünden Mus:tafiaoğlu Ah
met ve ar. 

487/ 3176 Bursa : M. K. Paşa ka
zası Çördük iköyü muh
tarr Memetoğlu İibı·ahiın 

488/ 3177 Urfa : Sarayönü No. 40 
düık'kanda Faik 

489/ 3178 Uşak : Orta m~ktebi sa
bık -taıbii ilimler ınualli
mi A'Vlli 

490/ 3179 A:nJ\:a ra : Adliye vekale
ti şifre memuru ICemal 
Bey nezdinde Belüye H. 

- ](}8_ 

Arzuhal bulasası 

Tüıık tütünlerinin daıbilden işlen

meden .haTice çrkarrlmaması istirha
nuna dair 
Ziraat .ba.nıkasına olan iborçlarmm 
tecili istirilıamma dair 

Metrıık haneden ıkendine truhsis edil
miş ve tapuya mel'lbut hanenin bu 
kere istirdat edilmelm;e o1duğun a 

dair 
Müterakim maaşlarmm tesvi~esi is
ti ı·hamma dair 

Tabi o.lduğu tasfiy 
devletçe reddedildiği 

kararı şurayi 

halde hala 
lıakkı verilmediğine dair 

İstiklal mabl\:emeleri mahkUmlarının 
affi ve tekaüt maaşr almayaniara 
maaş tahsisi haklanda a•hircn neşrü 
ilan edilen kanımdan kendisinin ele 
İstifadesi istiı~hamma dair 

Eımvall metrukeden evvelce veriJ.mjş 
olan han bu defa yeniden ~atrhğa ~ı
karrlarak kendileri açıkta brı·alul-

dıklarma dair 

Köylerine yakin diğer iköyün ka
nun muciibiııce srrurlarmın tahd1di 
esnasında köyleı·ine otlakiye ile su
larrndan istifaıde ettirilımediği hak
kında 

Katedilen nisbeti askyeriyesinin 
iadesi iı;:in Ali karar H eyetince ya
pılmakta olan tahkikat ikmal edil
memiş ~lduğundan icaıbr madeletin 
ifasma dair. 

İftira ve garaz netieesi meslekten ih
raç edildiğind en lazimei mad-eletin 
ifası istitıihamma dair 

Şebin Karalıisarrndaıı Anıkaradaki 

oğlunun yanma gelirken harcırahı 
verildiği halde Artvinde bulunan ()ğ
lunun nezdine .gitıınek için harcn·ah 
verilmernekte olduğu haklanda 

Muamelesi 

803 No. lu karar.a gö
re arzuhali bıfzedildi

ği sahibine yazılınıştrr. 
» 

Karara ra ptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmrn 

bakacağı bir iş olduğu 
ı:;ahibinc yazılmıştır. 

803 No. lu karar·11 gö
re arzılhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» 

Karara raptcdilmiştir. 

803 N o. lu karam gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. · 

Karara -raptedilmiştir. 

803 No. lu karam gö
r e arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arızuhal sa:hlbinin 
isim ve aıdl'esi 

491/3180 Samsun : Şeyh Hamıza 

S. 58 N o. esbak Konya 
maarif müdürü Ziya 

492/3181 Aıdana: Pap Tarsus ma
hallesinde Şehit Aliıoğ

lu Albdurrahman ve ar. 

493/3182 Beş~kiaş : Y cui mahalle 
orta sokak No. 4 malul 
müte:kait 'lndemli yüzba
şı Tosun 

494/3183 Kruraımürsel Meclisi 
umumi a,zai esıbakı Be
kir 

495/3184 Ünye : Şahin başzade 
Haydar Bey vekili Muih
lis 

496/3185 Aksnray : Cami~kebir 

hatibi Hatipzrude Hacı 

Besi m 

497/ 3186. Ankara : Sahrk 16 ncr 
jandarma -nııntaka ku
mandam kayma1<am 
Aziz 

498/ 3187 Ayancık: Türkmen köyü 
Kadri hemşiresi · Kuru
Alioğ-lu Memet zevcesi 
Emine 

499/ 3188 Ba)'ıburt Kazasının 

Siptoı,os köyünden Alb
dullaih oğlu Hüseyin 
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.Arzulı.al hulasasr 

30- IV- 1930 ve 21- IX- 1930 tarih 
biri memuriyet haklarına, diğeri 

Elazizde inşa ettirip te vekayei har
ciye dolayısi1e cüzi bir borç muka
bilinde alacaklarına terkettiği hane-
sine muikabil Sa.msunda Andavaliı-
oğlu zev0esine ait hanenin itasma 
ait hanenin itasma ait arzuhali ha:k-
kmda muamelei madeletin ifas:rnıa 

dair 
İskanı 31di deTecesini ikmalen veri
len meskenden gayri 'CiiDVa1İnin de 
diğer muhacir gibi l"e,ndilerinin 
u'hdesjne temliki istirhamma dah· 
Mücahedei milliyeye iştirak edip 
malfılen tekaüt edildiğinden müca
hedei milliyeye harp malnlü gibi 
kendisinin de terfiJ-ı i istirıhamma 

dair 
Karamürselli Hacıoğlu Ahmet ve 
şürekası zeytinyağdıanesi küşadrna 

emir verildiği ha lde kayımnkam ve-
kili tarafmdan yolsu:ı: olamk açtı-
rılmayarak müherlendiği ihakkmda 
Müvelkıklli !birııderi Hay;dar Bey tn
rafmdan gÜml'üJden çrkarttrrrla
raik piyasaya satılan demirlerin sa-
han demirleridir diye mrüsadere 
edildiğ1 hakkında 

Cami hitabetine ait dört lira maaşr 
iki lira olarak verilmekte olduihm
dan icahr mtıarnelenin itmaım ve ic
rnsr istirhamrna dair 
Trkaiit kararının refine da1r devl 0t 
şl'm:ısmca ittihaz· edilen karar umum 
jandarma kumanclanhğmca t ereddii-
dii mucip olarak vazifesine iade f't-
nı emekte olduğuna dair 
Askerde şehit olan oğlundan kendi
sine ve iki yetimine maaş tahsisi 
bakıkındaki milracaat ve muamelenin 
intacı j,ı;;tirhamına dair 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

803 numar:alr karara 
p;öre Devlet şurasının 

bakacağı ıbir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

» » 

G. ve İn . Vekilliğine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasııun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine ya:ı:ılmrştrr. 

Karara raptedilmiştir. 

M. l\L V ekaletine. 

Katil meselesinden dolayı 12 sent-ye Ad. Veldletine. 
mahih..-fun olan oğlunun Temyiz mah
kemesince na&,zedilmiş olan evrakı
mn Adiiye müfettişliğince tetkik 
edilmek üzere celbi haklrmda 



Kayit Arzuhal sahiibinin 
N o. isim ve •adresi 

500}3189 Afyon : J andarma ku
mandaru swbııkı olup Ge
liboluda ikamet eden 
mütekait jandarma bin
başısı Ahmet H aydar 

501/ 3190 Cebelibereket: B ağirbalı
çe kazası muh~arı Hakkı 

502/ 3191 İzmir : Değirmendağı 
Halil Rifat Pş . caddesi 
Selimiye mahallesi 44/ 30 
No. hanede 1\IIidilli mü
ba:dillerinden Hüseyin 
Molla Ş3!ban ıkızı Emine 

503/3192 İzmir : Dağl!lazılca ha
rikzedelerinden AJımet 

504/3193 Anikara : Çankırı cad
desinde kömüreli l\{emet 
Ef. yanmda arnele Beşir 

505/3194 Kars hapisanesinde beş 

seneye mahkUm Mmnet 
Alioğlu Rahim 

506/3195 Keskin : Ferit 

507/3196 Ankara:Jandarma umum 
lkumandanlığr 4 üncü 
şubede nıtiyaten ve mu
va;kkaten müstahdem 
yüzbaşı MacH 

508/ 3197 Adapazarı : Celül ma
hallesi Kervanlar geçi
dinde No. 16 da Fuat 

509/3198 Üsküdar : 'J_'oyg-artepe 
Dmıbalı orta S. 48 No. 
da Kemal 

310-

Arzuhaıl bulasaısı 

Tahdidisinııe tabi tutularruk tekaiit 
edildiğinden sicillinin tebkikile hu
kulmnnn muhafazası istirhanıına 

dair 

Tütün zeriyatile temini ınaişet ettiık
leri Bahçe kazası ve köylerinin me-

Muamelesi 

Kanı nı raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi-

nat.iki nı emnua meyanma. konulmasr ği sahibine yazılmıştır. 
kendilerinin sefaletlerini ınu cip ola-
rağı cihetle viı),;aycleri istiı•hamma 

dair 
hmir İskan dairesinde .mevcut ili kı
ta talepnamesi ınucibince istediği 

hane verilmemıekte olduğuna dair 

Harikzede sıfatile ve tahsis kararile 
ikamet ettiği hanenin muamelei tem
likiyesi için Meclisi Aliden alınaca
ğını haber aldığımız tefsir ıkanunu
nun bir an evvel intacı ba,kkmda 

Sekiz senedir oturduğu haneden çıka~ 
rrlmış olduğundan evrakının maihal
linden celbi ve teblriık: ve jcabı mua
delet ifasr haklrnıda 

64 yaşında elyevnı ma;hpus olduğun

dan ıbakiyei müddeti cezasmm affi 
•hwkkmda 

Miivekkillerinin tapulu akarı sa:tıl

ma:ktadır. İcrayi adalet il:myurulması 
hakkında 

Mütekaddem 17 -IX-932 ve 3-Xl-932 
tarihli iki ıkrta ~stidasmm muamele
den müstağni kalmasr icap ettiğin

den ıkendisine iadesi iha;kkrnda 

Orta mektepten mezun olduklanndan 
kendilerinin tavzifi için vekaletlere 
emir huyurulması istirhamma dair 

Hastalığı lJl!Ünas~betile raporla isti
raıhati te.beyyüıı etmi ken se:rikıomi

serin zati iğbirarr netieesi t·eıı'ki va
zife ettiği baıhanesile kaydi terkin 
ve mağdur edildiği H. 

03 nuniar,alL karara 
gii1·e Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

» ». 

Da. VekaJetinc. 

Karara ra ptedilmiştir. 

03 numaralı karara 
göre Devlet şurasmm 
haka cı>ğr bir iş olduğın 

·abibiıı o ya zılmıştır. 

Karanı raptedilmiştir. 

Karara rapteqilnıiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adl'esi 

510/3199 Anıkara: Esıkişehir ote-
linde Karacalbey ka·zası 

Çamlıca köyünıde mes
kıln mühadilleri velkiHe
ri s. s. 

511/3200 Çankırı: İlgas köyü Kr
zılsin köyü muallimi Ri
fat 

512/3201 Alkşehir : Hacı Hamza 
mahallesinde Kozana 
mübadillerinden Pelıli

vanoğlu R.amazan 
513/3202 Beyoğlu: Ana.dolu pasa

jmda Çaycı Me1ıdi Ef. 
v:ısıtasile N eşet 

514/ 3203 Aııkara : Çubuk .kazası 

Kuruçay köyünden Enıi
noğullarmdan Mustafa 
oğlu Ram 

515/ 3204 Samsun: Reşadiye ma
hallesi Fevzi Pş. S. !o. 

12 haneele mUJhasebei 
hususiy·e müd'iirii. Osman 

516/ 3205 Şehremininde Veledi ilm
rabaş mahallesinde ke
resteci Vt>li S. No. 4 ha
nede Hoca Pş. Maliye 
şubesi tahsil şulbesi me
muru sabrlrr Rüştü 

517/3206 V an : Tüccar Müştwk ve 
ar. 

518/ 3207 Beşiktaş : Serencebey 
yÖkuşunda 19/1 numara
h Celal Beyin ihanesinde 
Nazmiye 

519/ 3208 Konya : Çiftemerdiv@ 
mahallesi 2 No. haneele 
Mürüwet 
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.A.rzuhaJ hulasası 

Çamlrca ıköyünde 1340 senesinde is
kanları icra kılınmrş olan 130 hane 
mübadeleye tfubi muhacirlerin uhde
lerine ta'hsis olunan emvali gayri
menkul·e vesaiki tasarrufiy.eye bağlı 
iken civar ıkomşu İnkaya köyü alıa
lisi tarafından ıbu emvale müda
hale ·ettiklerine dair 
Maarif vekaletince ha:kilrrnda ittihaz 
edilen tasfiye kararr Şurayi devlet
çe r·efedildiğinden memuriyetine ia
desi H. 
Kanuna tevfikan kendisine tahsis 
olunan ihane ilm kere istirdat edile
rek ahare satıldığı maa aile aç:ı;kta 

bıralrr1drğı H. 
İkinci icr.a dairesinde mevcut dosya 
ile müeyyet olan haksızlığın izalesi 
başmüfettişlikçe muamele yapılma
makta olduğu H. 
Vazifei vataniye uğrunda malul kal
mış olduğundan askerliik şUJbesinde 
mevcut rapor ve ımuameleJi evrakı
nın (',elp ve maaş tahsisi istirıhamına 
dair 
!stiıkla,l mah!kemeleri mahkUminin 
affi ve tekaiit maaşlarının iadesi 
hakıkmda neşrü ilan huyurulan ka
nuna tevfikan kanuni h:ı,kkrnrn ia
desi istirhamına dair 

Haklanda bir gfuıa tahkikat, tetkikat 
yaprlmaksrzm ve bu ıbapta kendine de 
tebliğat İcra edilmeksizin İngiliz mu
hipler cemiyeti mensupluğu isnadile 
memuriyetine nihayet verildiği !hak
kında 

Muşa nakledilmiş vali Mitat Beyin 
ipkasr istirhamrna dair 
Müntehiren ve katledilen zevcinin 
müddeti hizmet cetvelİ verildiği hal
de hala maaş taJlısis ve ilirarnİyesi ve
rilmediğine dair 
Kocasının tekaüt maaşı kendilerini 
idare ederneyerek sefalete düştükle
rinden altı çocuklu ibir raile olmak iti
barile Sıhhat ve muavenet vekaletin
ce ikramiye ile taltifleri hakk:rnda 

Muamelesi 

Da. V e.kaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali luizedilcli
ği sahibine yazılmıştır. 

Ad. Veka1etine. 

803 nurnaralı karara 
göre Devlet şuPasımn 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmrştır. 

Da. V ekaletine. 

803 No. lu ikarara gö
re arzuhali lu:fzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

» » 



Kayi·t 
No. 

Arzuıhal Saıhiıbinin 

isim V'e •adresi 

520/ 3209 Tarsus : Hamidiyıe ma
hallesi sabrk orman me
sahai eşcar memurların
dan Memet Necati 

521/ 3210 İ stan'bul : Fatih Sinan
ağa mahallesi Hasanba
ba S. No. 8 !hanede Os
man Nuri Bey zevcesi 
Fer.dane 

522/ 3211 Beyşehri : Geçen maJ1a 1-
lcsinde misafircten mu
kim Van sa.bık koıniser 

muavini Alhmet Nedim 

523/ 3212 l\ [erzifon : Veli Ye ar, 

524/ 32JR Samsun : Kavala miiıba 

dillerindcn Kobakoğln 

!smail Hakıkı 

525/ 3414 Gelibolu: Mahkem{'i as
liye azasıııdan İbrah·im 
Eteuı. 
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Arzuhal h ulasası 

Pos ormanmda vukua getirilmiş olan . 
864 000 liranın suiistimali hakkında 
evvelce yaki illıbara:tr elyevm ıbir n eti· 
ceye vasıl olmadığı ve ibu mesaile ait 
dosyalar Ziraat vckaletince müruru 
zamana intizaran meydana çı:ikarıl

mamakta olduğuna dair 
Kocasının Giritti kadınla zevcının 

hemşiresi Şedfe Ranrm ve Şeyh -Sa

dettin Ef. yi tehdit ettiklerinden mu
hafazai haya:tı istirha.mma dair 

Emniyet işleri umnm müdürlüğü 

heyeti intilıalbiyesi tarafından hak
kmda ittihaz edilen ademi istihdam 
kararı lıilafı kanun ve lmvvci mücy
yededen malırumk olduğunJan sicil
linin celp ve tetkikile mağduriyettcrı 
muhafazası hakkında 

Muamelesi 

803 1o. lu karaı:13t. gö
re arzuhali lufzedildiği 
sahibine yazılımştır . 

» » 

803 numara.Jr karaı:a 

göre Devlet şurasının 

bakacağı lıir iş oldıığıı 

sahibine yazılmıştır. 

Adiyen iskan edildiği haneden c;ıka- 803 No. hı karara gö-
rrlmakta olduıklarma dair r e arzuhali lırfzedildi-

İskanına evvelce tahsis oluımpta ahi
r en istirdat edilen hanenin Şfı.rayi. 

devletçe iaclesi hakilunda verilen ka
rar ve mahkeme ilaını iskan ve tapu 
dairelerince meykii ınuanıel eye ko
ınılmadığr hakkında 

Teadül kanununun tarihi tatbilu 
olan 1 - IX - J 932 tarihind e nail ol
duğu 40 lira maaşrn o tarihten iti
baren nıiiterakiın maaşil e berUJbe.ı· · 
itası i.stiı•J1aınına dai;r 

ğ·i sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şu~asır.m 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

526/ 3215 İstanbul : Sultanahmet Hakkında >erilen lüzumu muhake- Karara raptedilıniştiı·. 
küçük Ayasofya mahal
lesi Yeni S. Nio. 29 :ha
nede Kars Gümrük ınü
düriyeti Kızıl Çakçak .rü
sumat idare memuru sa
brlu Ziya 

527/ 3216 Ankara : Hacrbayram 
caddesi 47 No. lu Jıı.ıned,tı 
Ticaret veka.leti 
rin nıümeyyizi 

Kamil 

memu
sabılq 

mc kararı dereca tr kanuniyeden 
geçmcdiği . Jıalde tasfiyeye ta.Pi tutul
duğ· u lıakkl)1da 

Eseri garaz oları:ıJ~ tekaliele sevkedil
d iğincleıı r efi istir.hamma dair 

Karara rı;ıptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sa•hiıbiniu 

isiını ve aıdresi 

528/ 3217 Samsını : Halk kitap
hanesi kırtasiye deposu 
Küı~çüzade Mahmut Te. 
cati 

· 529/3218 1znıir: Sabık slhha t k~
übi Harndi 

5a:tl/3219 Sıvas: HilaJiahmer reisi 
iCelal ve ar. 

:531/3220 'l'l'.~bzon : ,Ağuz:hıza<le 

Rasim ve 31r. 

532/3221 Yozgat : Kozan ünnera
smdan Hacı Mustafa 
Beyzad-e !brwhim 

533/3222 Tercan kazasmm Y avi 
nahiyeaine meıibut Yu

suf Bey tk.öyünden B ki
r.oğlu Ali 

534/3223 Traıbzo.n: U zun sOikakta 
No. 187 sabrk Smdrrğı 

kayma·kamı yanyalı l\1. 

Ziyaettin 

535/3224 Aydın harikzedelerin-
den Karşıyruka Alaybey 
Alay emini S. 31/33 No . 
. da Kulalı Şey;h kerim esi 
Zelıra 

536/3225 İstanıbul : Esbak İstan
bul valisi A.li Haydar 

537/3226 Urfa : Swbtk Nusaybin 
muamelat memuru piya
de yfubaşılarmdan Ömer
oğlu M. Faiık: 

- -313-

.Aırzuiiıal :hulasası 

İcradan açık art:wma ile satın alınan 
mağazanın müterakim tenvirat ve 
tanzifat bedelini eski sah1bi vermesi 
Jazrm iken bu para kendisinden ka
nunsuz olarak belediyece almdrğma 
Hakkındaki 'tasfiye kararı Şurayi 
devletçe refeclildiği halae bilil.hare 
memurin •kanununun 84 ncü madde-
sine muhalif olarak tasfiye kararı-

mn sıfatı memuriyetini zayi edece-
ği şeklinde vak i talebinin reddedildi-
ği H. 

Muamelesi 

,03 ~o. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sah ibine yazı !mıştır . 

Kaı•ara raptedilmiştip, 

lVIemlekeıtlerine pek çok hizrrieti s·e·b- Da. Vekaletirıe. 
keden valinin mümkün ise vazifesin-
elen ayrılmamasımn temini dileğine 
dair 

Gümrıiikte mevcut şekerierin ithali
ne müsaade edilerek mağdur edil
memeleri H. 

Yeşilova merkez.inde vesaika :ınüste
nit dükkan ve a.razi maballen tas
dik edilerek Jmıka bil i nde almacak 
emvali metnıkcden gayrim enkul için 
sekiz aydır bir muamele ve netice 
dde edf'm(!diği H. 

E.ı:n.I.ak ve arazi s ruhi•bi oldukları 

kayden a:har mahalle kaldırılınakıta 
olduğundan kanunsuz olan bu mua
melenin meni H . 

G. ve İn. Vekilliğine. 

03 numaralı karara 
göre Devlet şfıı-asrnın 

bakacağı bir iş olduğu 

sa.hibine yazılmıştır. 

03 r o. hı acarara gö
l'C arzuhali Jufzedildi 
ği ·ahibi ne yazılmıştır. 

Devlet şurasınca da tasdik edilımiş 803 numaralı kaTara 
olan tasfiye kararı kanunsuz ve g·a- giire Devlet şurasmın 

ı-aza müstenit olduğundan ica'bı ma- bakacağı bir iş olduğu 

rkl etin ifası H . sahibine yazılmıştır. 

H arikzede olduıklarr cihetle tahsis Da. Vekaletine. 
edilıniş olan hanenin istirdat edil-
mekte olduğundan istidayi madelet 
edilmesi H. 

Tekaütlü:k muamelesinde vaki seh- Mal. Encümenine. 
vin tashihi dileğine dair 

Nisbeti askeriyesinin katı haklanda 
verilen hilli-mün refine dair 

803 No. lu ıkarara .gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılıruştır. 



Kayit Al"zulıal sahibinin 
No. isim ve wesi 

538/3227 İstanbul : Ayazpaşa ev
kafı mütevellisi SaHl.hat
tin 

539/3228 Gürün hapisanesinde 
mevkuf Gürün İhsani
ye mahallesinde Hasan 
Basri 

540/3229 Galata : Memet Ali Pş. 
hanmda 43 No. hanede 
MemetReşit 

541/3230 Ankara : Yusuf A:bbas 
mahallesi Ulukı~la S. No. 
2 hanede Memet Fevzi 

542/3231 !stanbul : Sultanahmet 
Alkbıyık Arahacılar cad
desi No. 14 ıte mütekait 
deniz y\Wba.şısı Arif Şa
iban 

543/3232 !stanbul : Seyrisefain 
idaresi Mersin vapuru 
3 üncü çarkçısı Bahri 
Galip 

544/3233 Ayvac]k: !cra memuru 
Çopur Rıza Pş. Malıdu

mu Saim 

545/3234 Bayıburt: Sabı·k ·beledi
ye reisi tüccardan Ka

mil ve ar. 

546/3235 Muğla: Zeytin atöyünde 
Kulakoğullarından Me
metoğlu Memet çavuş 

547/3236 Ankara: Adana 7. F. as
keri dairesi Ş. 3. mua
mele memuru A. Tevfik 

548/3237 Uşa·k: Şeker fabrikasm-
da malUl birinci müla- · 
zim Reşit Sicil No. 4016 
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Arzuhal hulasası 

Mütevcllisi bulunduğu Ayazpaşa vaık
fına belediyece vaki müdahale hak
kında karar ittihaz dileğine dair 

Mahkemece l1aklunda verilen mahkt1-
miyet ıkararının tetkiki ile İzlıarı 

muadelet olunması dileğine dair 

2 - II - 1931 tarilili encümende mev
cut arzuhalinin tesrii muamelesi is
tirhamına dair 
Malul olduğundan derece üzerinden 
maaş taıhsis edilmesi dileğine dair 

Tekaüt olduğundan müddeti hizmeti
ne ilavesi lazımgelen müddetin ilava
sile müh."tesep hakkınm verilmesi dile
ğine dair 

T,icaret sefain kaptan ve çarikçılarına 
dair talimatnamenin imtihana kabul 
<ldilccek maddesine gedi:kli küçük za-
ibit mütekaitlerinin de ıimtihana dahil 

l edilmesi hakkında bir ıkayiit ibaresi 
dileğine dair 

Ayvacık sahil gümrük ku:ınandanı 
tarafından hakarete maruz kaldı
ğından hakkında kanuni takibat 
yapılması dileğine dair 

Bedeli nakti efradmdan olup silah 
altnıa alman rbelediye sanilik emini 
Nuri Beye tam maaş itasma ıkarar 
verdiklerinden suçlu olarak bilmu-
hakerne üçer ay cisınan1 cezaya 
malıkılın oldukları hakkında 

Muamelesi 

03 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Ad. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre De','let şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

Rahibine yazılmıştır. 

Encümen<ledir. 

:ıvr. M. Vekaletine. 

G. ve !n. Vekilliğine. 

Karara raptedilmiştir. 

!stiklal haribinde malıli olduğundan M. M. Vekaletine. 
maaş tahsis edilmesi H. 

Memurini askeriye sınıfmda ke
makan muvazzaf olarak istihdamı 
H. 
!stiklal harılıinde malı11 olduğu ci
hetle maaşımn emsali veçhile he
sab edilmesi H. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



.KOJYit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

·549/3238 Havza: Belediye mnha
sibi Ahmet 

550/3239 Alaşehir : Yeşi.Jc:ıvakt:ı 
50 n-üfuslu hane sa.hip
leri ınamma muıhtaı· Sait 

,551/3240 Harp malulü ımütek<1it 

binbaşı Memet ve ar. 
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_Arzuhal ihulasası Muamelesi 

Müddeiumumi İbrahim ve militan- Ad. Veldiletine. 
tık Salahattİn Beylerin sui hareket-
leri H. 
Yanlış ıbir tescil ile alıarın ıborcu Ad. Vekaletine. 
için haneleri icra tarafından satıldı-
ğından icrayi adal~t huyurulması H. 
Emla.ki milliyeden t.aksitle satm Mal. Encümenine. 
:ı.ldı:kları emlaık ve arazi borçlarrum 
yirmi senede ödemelerinin 'temini 
H. 

552/3241 Sabık Beykoz kayma- 6- VI -1932 tarih ve 2457 numa ra lı KRrara raptedilrniştir. 

karnı Ahırnet Celalet - :ııızuhalinin tesı·ii intacı H. 
tin 

553/ 3242 J\f.eeidiye : Bölme köyü 
ihtiyar heyetinden köy 
narnma Kerimoğlu Salih 

55/ 3243 Ankara : Srzmalrzade 
Himmet ve ar. 

555/ 3244 Araç: Mergüze naJıiyc

sinde Gazioğullarından 

Memetoğlu Satrlırmş 

556/3245 !stanbul : Tapu dairesi 
veznedarr !smııil Ra k kı 

557/ 3246 Ankara: Askeri tevkif
hanesinde Eskişehirli 324 

doğumlu Azmioğlu Sü
leyman 

558/ 3247 Zonguldak : Müftüzade 
Mustafa ve ar. 

559/ 3248 İstanıbul : Feriköy ecza-
cı Milıran apartımanı 

No. 31 istikla..l harbi 
malfıl yü~başılarmdan 

Fahri 

:560/3250 Van vilayeti sabık Zilan 
nahiyesi müdürü Hüse
yin Turgut 

561/3251 Anamur : Göktaş mruhal
lesinden müteveffa GH
lindire gümrük muhafa
za memuru Memet Ali 
Ei. zevcesi Emiş 

Yanan köylerinin imar ve inşası i~

tirhamma dair 

Hallan yekdiğeı-ine borçlarının ha
cizleri ·baki kalmak suretile tecili 
hakkında 

551 numaralı kanundan istifadeleri
nin temini ile 200 lira muıka;J)ili ve
rilınesi icap eden arazinin itası il e 
terfihlerinin temini hakkında 
Maliye şuhelerinde vukua getirilmek
te olan yolsuzlukları makamı aidesi
ne ihıbar ettiğinel en dolayı ma.hkeın P

ye sevkedildiği hakkında 
Sahte rapor hamili zan:rile askt>rl 
tevkifhanesinde ya t malda olduğun 

elan mağclu ı-iyeLi ne meydan verihıw

mesi hakkında 
Eıulaki milliycye olan taksit borçla
rının yirmi seneele ödemeleri t emini 
dileğine dair 
Enmiyet müfettişi Ziya Bey hak
kında kanuni taıkiba t yapılması ve 
şerefinin vilmyesi hakkında 

1239 numaralı kanundan istifade ede
rek aifedildiğinden memnu hakları
mn iadesile vazifesine ·alınmasına dair 
Vefat eden zevcinden tahsis edile
cek eytam maaşının bir an evvel in
tacı hak:kmda 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» 

.:\fal V ekaletine. 

03 No. lu ikarara gö
r e arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Mal. Eneümenine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

salı ibine yazılmıştır. 

'\d . Encümeniıı e. 

803 N o. lu ikarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

.Arzu:haJ. saJıiıbinlıı 

isim V·e IBldıiesi 

562/3252 Ankara : Samsun - Sı

vas hattı 40 sicil No. sııh
ıhat memuru saJbıkr Yu
suf 

563/3253 İstanbul :Boğaziçi Kan
dilli jandarma seyyar 
3 üncü alay ik:umandan
lığmdan mütekait kay
makam Osman Süleyman 

564/3254 İstanbul : Kadıköy Sü
leymanpaşa S. No. 65 
Enise ibinti Yusuf 

565/3255 Kars : Sürgün cezasma 
mahkfı:m sabr:k muhase
be memurlarmdan Der
vişoğlu Rasim 

566/3256 Kırşehir : BaktıToğlu 

Alim 

567/3257 Trabzon : Mü tekait nak
liye binbaşısı Ragıp 

568}3258 Samsun : Reşadiye ma
hallesinde mukim Kavala 
mii!badillerinden Kobak
oğlu İsmail Hakkı 

· 569/3259 Gebelibereket hapisane
sinde crnevkuf Ceyhan es
bak icra memuru Necati 

570/3260 Ardahan : Piklop sos
kara halkı namma Nuret
tin 

571/3261 İstaııbul Büyükada 
Yılmaz Türk caddesi 23 
No. lu hanede Behire 

572/3262 Gazi Antep : Harp ma
lUllerinden Abdullah Ne
cip 
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Arzuhal hulasası 

Devlet demiryolları müdüdyetince 
memuriyeti lağvedildiğinden crnükte
sep ikramiyesinin tesviyesi veyahut 
vazifesine iadesi ha:kkmda 
Malul olduğundan .tekaüt maaşının 
tahsisi ile terfibinin temini haklanda 

Yüksek Meclis Arzuhal encümeninin 
22 - V - 1932 tarih ve 834/2320 numa
rasında ikayitli ve müzeldreresi der
dest arzuhaline lruhikadır. 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin ·affi di
leğine dair 

Emla:ki milliyeye ait olan taıksit borç
larının tecili hakkında 

Katledilen Hrvrr tuz memuru Avni 
Ef. ·eytanuna maaş ,tahsis edilmesi ve 
~kramiyesinin bir an evvel itasma 
dair 

Devlet şlirası deavi uınum heyeti ka
rarından .şikayet 

İadci muhakemesi hakkında karar it
tihazile muhakemesinin Eskişehirde 
görülmesi iJıa:kkmda 

930 senesinde amelei mükellefe· olarak 
yolda çalıştıkları halde mezkUr sene 
için yine para talep etmeleri mağdu
riyetlerini ınucip olduğundan şikayet 

Teffiz komisyonunca mukaddema is
tihkakmın tesbitine dair verilen ka
rar haklanda Devlet şurasınca veri
len ret kararnun tetkikı dileğine 

dair 

MalUl olduğundan terfihinin temini 
H. 

Muamelesi 

a. Vekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

803 N o. lu dmrara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Mal. Encümenine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şlirasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. Vekaletine. 

803 nuınQaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağ1 bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

573/3263 Ankara : Belediye en- 15 - XII - 1932 tarih ve 3250 numa- Ad. Encümenine. 
cümen katibi Ferit Bey ralı arzuhaline ilavedir 
vasrtasil e Hüseyin Tur-
gut 



Kayit ArzuhaJ. sa,hiıbiınin 
No. isim ve ıadresi Arzuiıai huİAsasi Muamelesi 

574/3265 Çanakkale : Hapishane- }[alı kümiyet cezasının affi H. 
sinde 15 şer seneye malı-

Ad. Vekaletine. 

kılın İzmirli Ali Ulvi ve 
ar. 

575/3266 Karaköy : Çeşmc mey-
damnda 1(arakol karşı

sında Yeni kahvede Ri
zeli Ha,sanoğlu F ehmi 

576/3267 Bakırköy : Askerlik şu
besinde ikinci snnf ola
rak mukayyet Arif 
Hikmet 

577/ 3268 Burdur : 'l'üccarlarm
dan Abdizade Etem 
Efendi oğulları Nmi, 
Ali 

578/3269 Erzurum: H avyüzlü ha
nede dava vekili İbra
him 

579/ 3270 Van : Abbas ve ar. 

580/ 3271 Devlet demiryolları Hay
darpaşa işletme cer ka
leminde Hüsnü 

Seyrisefain idaresince yevmiyeleri
nin i tası ilc bir vazifeye alınması H. 

Tckaüt maaşı tahsis eelilmesi dileği

ne dair 

H azinece matlubatrnın bir an evve1 
tesviyesi H . 

Kayma.kamın gayrikanuni efal ve 
harekatından şikayet 

İskan l armm temini ile Azerbaycan
da aJı:.ı-abalarınm gelmelerine müsa
ade edilmesi H. 

Malfıl olduğunJan derece üzerine 
maaş tahsis edilmesi dileğine dair 

İk. Veldlletine. 

803 munaralr karara 
göre D~vlet şı1rasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
sah~bine yazılmıştır. 

803 numaı:alı karara 
gpre ~rzulıalı lufzedil
uiği sahibine yazılınrş

tır. 

» 

» » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfuasrmn 

bakacağı bir iş olduğu 

saMbine yazr1mrştrr. 
581/3272 Şile : Merkez mektebi Muallimlikte tasfiyeye tabi tutulma-

sabık muallimi muallim 
ınektebi mezunlarmdan 
Fethi ye 

582/3273 Ri ze : Arlıavi nahiyesi
ne merbut Ortaköy muh
tarı ve ar. 

583/3274 Ankara : Sicil 1594 kı

demli yüzbaşısı Hüseyin 
Hüsnü 

584/ 3275 Denizli Avukatlarm-
clan sabık 1\füddeiumu
mi Salih 

585/ 3276 Ankara : Defterdarlığı 

emlaki milliye ınuamelat 

memuru Feyzi 

sı ınağdurüyctini mucip olduğundan 
tekı·a e vazifeye a.Jmması hakkmda 

Köylerinde mektep açılması dileğine Karara raptedilmiştir. 
dair 

Kanunsuz ve haksız olarak tekaiide Karara ra.pteCiilın,iştir. 
sevkedildiğ•inden sicillinin celp ve 
tetkikile İzlıarı acialet buyurulınası 
hakkında 

Devlet hİzıneLinde 25 sene. vazife ifa 
ettiğıindeıı tekaütliiğünün ierasile 
mağduriyetten vikayesine dair 

Muallimlikten ihracı hakkındaki ka
raı-m refi ilc meslelcine alınması di
leğine dair 

803 numaralı karara 
göre D~vlet şfuasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

» » 



Kayit Arzuhal sııhlblııiıi . 
No. <isim ve ıaıdresi 

fı86j3277 Trabzon : Giresun !s
tiklfil memur muavinli-

587/ 3278 

538/3279 

ğiııden mutekait Emrul
lah 
Niğde : Emirler mahal
lesinde merhum Emin 
Çavuş zevcesi Lebibe 
Giresun: Hükfunet civa
rında ar,zu:halei Osman 
Nuri Ef. vasıtasile K a
baköy Nebioğullarmdan 

Süleymanoğlu Ali 
.589/3280 Van : Muhacirlerinden 

Hacı. Reşitzade Mustafa 

:590/3281 lB:artın : Hapisanesinde 
Orman memurlarmdan 
mahkfun Zühtü 

. 591/3282 Kızrlcahamam Sa b nk 
malmüdürü M. Talat 

592/3283 Ankara : Jandarma U. 
kumandanlığrndan ihti
yat müstahdem yüzbaşı 

Mecit 

593/3284 !stanbul : Mahmutpa
şada Kılıççılar ll No. 
Kemerburgaz Posta mü
dürü müttlli:ait Mustafa 
Hikmet 

594/3285 Osman Ferit Bey İk
tısat vekaleti Zat işleri 

müdürü 

595/3286 Adana : Kadirli 
smda avukat 
Saffet 

kaza
Derviş 

596/32 7 Elaziz : Nazİmiye kaza
smda mukim şehit Ha.lit 
zevcesi Münire 

597/3288 Sungurlu : Zir mahal
lesinde dava vekili Os
man Fevzi 
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.Al'ZUihıaJ •hulasası 

~isbeti adilaneele olmayan tekaüdi
ycsinin ha.ddi nizamma iiblağ ve ik
rnmiyesinin \'Crilnwsi hakkında 

Y efat eden ze\'\ıinden eytamına ma
aş taJısis edilmesi ist.idhamrna dair 

:;\'[alul olduğundan kendisine maaş 

tahsis edilmesi dileğine daıir 

Valinin gayrikanuni muamelelerin
den şikayet 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şilrasmın 

bakacağı bir iş olduğıu 

sfl.hibine yazılmıştır. 
» » 

:M. M. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

Üç ene mahkümiyetine dair· verilen Karara raptedilıniştir. 
kararın iadei mulıakeme suretile 
tashihi ve mağduriyetten vikayesine 
dair 
1928 senesi idare hesabatım muay- Karara raptedilrrniştir . 
yen müddeti içinde veremediğinden 

dolayı Maliye vckaJetinee hakkında 
ittihaz ohman ihraç kararının refi 
istirlıamma dair 
Şilrayi devletçe hakkında ittihaz Karara raptedilmiştir. 
edilmiş olan tavzif kararının infazı 
hakkında 

Yemen~ T raıblnsgarp Ye Irakta bu- Da. V ekaletine. 
lunduğu müddetin müddeti hizmeti-
nin de nazarı itibar·e alınarak ona 
göre tekaiit maaşı tahsisi halclınıda 

Açık maaşlarımn tesviyesi dileğine Karara raptedilıniştir. 
dair 

Baro olınayan yerlerde vekalet yap
mak üzere ruJısatname ~tası dileğine 
dair 

'ralısis edilen eytam maaşımn küa
yetsizliği dolayrsile teriililerinin te
mini dileğine dair 
Baro olınayan yerlerde icrayi veka
let etmesi dileğine dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

rbakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınıştır. 

Karara raptedilmiştir. 



Kay•it 
No. 

Arzuhal saıhiıbiniri 

isim ve aıdresi 

598/3289 t zmir : Şerefpaşada Oa
zoz arnili Hüseyin Hüs
nü ve aı·. 

599/3290 amkulak : JVIilis alay 
müftüsü İsmailoğlu Ah 
met Naci 

600/3291 Çanakkale : 'l'üccardan 
Hüse-yin Akir 

601/3292 Nevşehir : Hapisanesin
de mevkur Şakir Vehbi 

602/3293 Gediz : Sorular mahal
lesinden Recep Er. ve 
ar. 

603/ 3294 Birecik : Belediye ınu-

haselbecisi Abdülkadir 
Er. ve ar. 

604/3295 İşıtan bnl : Şorörler ce
miyet i murahhas azasr 

· Emin 

605/3296 Kütahya 
hallesinde 
Ş ab an 

Saray ma
M:ustafaoğlu 

606/3297 !stanbul : Kadıköy Oe
vizlikte Sokullu S. 39 
scrkoıniserlikten müteka
it Raşit 

607/ 3298 Isparta : İğnece malıal
lesinde Dirazoğlu Me
met 

608/3299 lstanbul : Eyüpsultan 
Babahaydar mahallesi 
Mektep sokak No. 25 sa
ıbrk Musul muhasibi Sırrı 

609/ 3300 Ünye : Tapu memuru 
swbrkr Ahmet 
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.Arzuiıai huMsasi 

Gazoz imali için muhtaç oldukları 

asit karbon~kin sab:ııkı gibi savbest it
haline müsaad e buyunılması hak
Innda 
Adanada tcsrii iska.nr ile münasip 
miktarda emlak ve arazi verilmesi 
dileğille dair 
Kü~üklruyudaki katran fabrikasının 
himaycsi haklanda 

::vrahkumiyetinden dolayı katedilen 
tcka.üt maaşnun verilmesine dair 
Tarhedilen kazanç vergisinin tenzi.li 
haiclanda 

Gayrikanuni olaraık tevkif edildikle
riııd en tahliyeleri hakkında 

Kazanç vergisi kanunumm 31 nci 
maddesinin kira otomobillerine ait 
fıkrasının tadili hakkında 

_ Iisbeti askeriyesinin iadesi ve teka
üt maaşmın tarih i katmd a.n itibaren 
tarafına itası hakkında 

Müddeti hizmeti 40 seneye baliğ ol
duğundan ikramiyesinin itasma dair 

Emlaki milliyeden taksitle satın al
clıklarr arsaya yeniden takdir edilen 
laymetin tenzili hakkında 

::\[aliye vakaJetince memuriyetteki 
23 sene hizmeti n azarı itibare alı

ııarak tekaüde sevki haklanda 

B. M. Meclisi Riyasetince 23 şubat 

932 tarihinde istida ile vaki olan 
müracaatinin iııtacile neticesinin 
kendisine bildirilmesi ricasına dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara. 
göre armıhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Da. Vekaletiııe. 

803 numaralı karaıuı • 
göre ar2ıuhalr hrfzedil
iliği sahibine yazılmİş- . 

tır. 

Karara raptedilımiştir. 

803 numaralı kararıı · 
göre Devlet şurasının · 
bakacağı bir iş olduğu · 

sahibine yazılmıştır. 
Ad. V e:kaletine. 

Mal. V ek:a1etiııe. 

803 numaralı karara: 
göre Devlet şurasmm. 

lbakacağJ. bir iş olduğu 

sahibine ya~trr. 

Karara raptedi1miştir. 

Mal. Encümenine. 

803 numaralı karara , 
göre Devlet şftrasmm ~ 

bakacağı bir iş olduğu: 

sa.b.~bine yazılmıştır. 

Eııcümendedir. 

610/ 3301 Yozgat : Sorkun kazası Malıkurniyet cezasımn affi ist.irhanu- Ad. Encümenine. 
dava vekillerinden Ne- na dair 
h abi 



Kayit A.rzuhaıi s·aıhiıbinin 
N Q. isiını ve ıa:®esi 

611/ 3302 Bm·sa : Ahmet Fevzi 

612/ 3303 'frabzou : Gümrüıkleri 

başmüdürlüğünden mü
tekai t N azmi 

f!_l3 j 3304 Niğde : Kıble malıalle

sinde No. 18 haneele telg
raf mem\ll'luğundan mü
tekait Alunet Muhsin 

61;1/ 330,5. Bitlis: Jandarma çavuş
luğurrdan mütckait İs
mail Haydar 

615/ 3306 Sı va· : Meıuetoğl u _-\b
dürrezzak. ve ar. 

616/ 3307 Tortmn : Hamidiye Ye
niköy Alioğlu İsmail 

617/ 3aos. İçel : Çiftlik kö.rü mu.h
tarı Tahir ve ar. 

618/3309 Tokat : İmamoğlu Mus
tafa ve ar. 

6~o/33JO Göynük lbı·ııhimözü 
köyünde~ Palaoğulların

dan Haliloğlu hafitleri 
Hüs~ü . ve ar. 

620/3311 İstanbul . : Bcyoğlunda, 
büyük Empcryal ve Sir
kecide Osmaniye otel
ler~ ,.ve İz111-ir kıraatha
nesi sahibi Ömer Lutfi 

621/3312 Adana : Kasap Bekir 
malıallesinde Varılı Ha
cı Ahmetoğlu Bayram 
ZeÇ ve fır. 

622/3313 İzmit : Cedit mahallc
Si11d~ ı~o. 1 han ed e Fat
ma ve Halil Kem.al 

623/3314 İstanbul : Göztep.e No. 
18 haneele Evkaf .matba-
ası müdürlüğünden. mü
tekait Haşim 
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Arzuhal huİAsast 

J[aaşlanndaıı kesil{'ıı kefalet para:la
rından mütebaki msfnun da kendi
sine iadesine dair 

ikramiyesinden katedilen bulıran 

' 'ergisinin iadesi hakkında 

Yeni tekaüt kanununa göre tekaüt 
nıaaşı tahsis edilmesi veyalıut borcu
nun ödemnesi için kerimesine mezu
niyet verilmesi haıkkrııda 
1 5 senelik maaşları defa ten tediye 
edilerek Hazineec alakası kalmamış 

ise de muhtacı nmaverret olduğun

dan tekrar maaş lahsis edilmesine 
dair 
Eırıliki milliye taksitlerin in tecili is
tirhamrıia dair 
::'ı.Iemuriyete tayini hakkında 

Ziraat bankasınca tohumluk almak 
üzere para verilmesi hakkmda 
Emliiki mj)]iye taksitlerinin 20 se
neye iblağı l1aklan<la 
H·u.h."tılru tasa.rrnfiyesi ha:klunda mah
kemece yerilen lmı·ar mağduriyetini 

mueip olduğlma dair 

Nilq;ar bakimir İsınail Hakkı Beyin 
borçluyu himaye surctile kendisini 
ınutazarrır ettiği ve gayrikanuni mu
am -leden şikayet 

1771 mımaralı kan·undan istifadel 
rinin temini ile müstabsil bir hale 
get.irilmelcri lıa.t4:mda 

Devlet şı1l'asınca davasrmn reddi 
lıaWunda ittihaz olunan kararın tet
kikil iskfLJmıiU teminine dair 

MalUlen tekaüde sevki için yeniden 
muayene edilmesi hakkında 

Muamele.Si 

803 numaralı karara 
göre Devlet şılrasrnrn 

baJmcağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilıriıiştir. 

803 numara 1r karara 
göre Devlet şurasının 

baJracağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
» 

Mal. Encümenine. 

Karara ı·aptedilımiştir. 

Encümeııdedir. 

Mal. Encümenine .. 

803 numaralı karara·. 
göre arzubalı hıfzedil-. 

diği sahibine yazılmış, 
tır. 

Ad. V elcl.letine, 

Da. Vekal~tine. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

624/3315 Karacabey : İsmet Pş. Ziraat bankasınca kendisine 2 500 Karara ·raptedilmiştir. 
köyü çiftlik sahiplerin- lira iıkra:ı: edilmesinin teminine dair 
den Hasan Hüseyin 



Kayit Al"Z'Uhal sahlibinin 
No. isim ve ıadresi 

625/3316 Bskişchie Sivrihisar 
caddesinde ilk mektep 
nı nailimi Zehra Celal 

626/3317 Kırşehir : Vila.yetinden 
JTacr Keleşoğlu Ahmet 

627/ 3318 flremlik : Unnu·bey kö
y iindc ·a:bık mnallim M. 
Ham di 

628/33J 9 lzmir : Karataş ta Halil 
Rifat Paşa caddesinde 
Hilal S. No. 22 Hıdır B. 
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Arzuhal hulasası 

16 !) numaralı kanunun -±7 nci mad
desinin tcf.·irilc talep ettiği ikrami
y eııin itasma dair 
Bmlfıki milliyeden taksitic satın al
Jıkl an emlak n· a ı·azi lbon;larrmn af
fi haklunda 
:!\[ıınllinılikten tasfiyeye tab i tutul
duğ·unclan J6 senelik hizmetinin na
:am itibare almarak diğer münasip 
bir memuri~rete nlınnuısilc srfale.tten 
Yi kayesine da İr 
Muallinılikten <: ıkarılnı ası hakkında

ki kararın feslıi ile yeniden imtiba
mnrn icı·ası ve ehliyeti tahakkuk et-

muallimlcrinden Fahriyc tiği takdirde tekrar muallimliğe alın-

629/3320 Adana : Mermerli ma-
hallesinde l\I em etoğlu 

Abdürı·ahman ve ra. 

630/3322 Edirne : Şahabettin Pş. 
mahallesinde sab1k mali
ye memurlarmdan Salih 
Saffet 

631/3323 Tor·ulu kazası sabık tah
rirat katibi Hu.lusi 

nıa!'lı ve mi.it0 ı·akim maaşlarının tes
Yi,vt•si hakknıcla 
1771 numaralı kanıındaıı istifadeleri
ııin temini ile iskfın edilmeleri veya 
] fi.ikfımet<:e muan•nrt icrasil e menıle-
kctiC'r·iıır g-öııderilme ine dair 

'fekaüclc sc,·ki haldoncla nazarr iti
hıuc almımı!>ı ica:p eden hususata 
dair 

'J'asfi.vP kaı·:ı.ı·ım ıı refi hakkrnda 

Muamelesi 

Karara raptcdilıniştir. 

Mal. Encümen ine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ılıakacağı bü· iş olduğu 
.;;ahibine yazılmıştır. 

» » » 

Da. Vckaletine. 

03 numarah karara 
göre Devlet ştırasının 

bakacağı bir is olduğu 
sahibine ,vazılnp:ştır. 
Karara rapt edilmiştir. 

632/ 3324 Ankara : Cebeci binba- 2!J- X - 1928 tarih Ye 507 No. lu is- Karara t·aptedilım.iştir. 

şı merhum Naci B. zev- t i da sına zeyil 
cesi 1:ünire 

633/3325 Ankara : Umum jandar-
ma lmmandanlığr kale-

Tckaüdc sevki hakkındaki muamele
nin ıslahı için Meclisi .Aiice bir ka-

minde muvakkaten müs- rar ittihazr baklanda 
tahdem K. ~rü~başr 1\f. 
Sami h 

634/ 3326 Çorum : Hapisanesinde 
mahkum Yusufoğlu Da
vut 

635/ 3327 Çan.kırr : lVIebusu esbakr 
Behçet 

636/ 3328 Baymdır : Bıyıklar ma
hallesinde Filoı·ina ınü

badillerinden M:emet Ab
dül 

l\IahkUmiyeti haklundaki kararın tet
kikile adaletin tecellisi hakkında 

Yekilliklcrdc bulumın zevata olba p
taki kanun mnc:iıbince verilmesi icap 
nden maaşa.ttan istifadesine dair 
1'effiz suretile Yerilip tapusu yedin
de bulunan zcytinliğe vaki müdaha
lenin ıneni hakkında 

Evrak kalemine iade 
edilmiı;;tir . 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilnıiştir . 

Ad. Vekaletine. 



Kaıycit Arzuhal sahllbinin 
N o. isim ve ıad'l"esi 

637/ 332!1 Sıvas : Kilhidik köyün
de Ömer 

638/ 3330 Istanbul : Üsküdar Atik 
Validc Çavuş Dere cad
desinde 105 No lu hane
de Hikmet 

639/ 3331 İstanbul : Sirkeci Mer 
kez otelinde Makbule 

640/ 3332 .\.nkara : Sabrk Genç 
ınebusu tekaüt telgrafçı

lardan Fikri ve ar. 

641/ 3333 Erzurum : 'l'ortum Tel
graf Y posta müdürlü
ğünden miltckait Dursun 

'642/ 3334 Kcçecizade Memet ve ra. 

643/ 3335 Kanı : Yusufpaşa 
hallesinde sabık 

mebusu Fahrettin 

ma
Kars 

644/ 3-336 İstanbul: Kadıköy Moda 
Muratbey S. No. 21 ha
nede mukim Büyük er
ka,nı harbiye şifr·ecilerin

den mütekait Cudi Tah
sin 

645/ 3337 Üsküdar : Toygartepe 
mahallesinde Aliselam 
eacldesi 95 No. ln haneele 
m ütekait jandarma yüz
başı ' I Salih 

646/ 3338 Ovacık : Mekik köyün
ele Hasanoğlu M·ustafa 

647/ 3339 İzmir : Karşıyaka 50 
No. lu haneele H. Haındi 
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Arzuhal hulasası 

Ziraat bankasınca kendisine ikrazat 
yapılması ve icraca satılan malının 

iadesine dair 
Hıfıı:ssıhha kanununun 179 ııcu 

madd-esinde zikredilen nizarnname 
ilc iş kanununun bir an evvel tatbi
lu na dair 
}~vvclcc göaderilen 30- XI - 1932 ta
ı ·ihli arzuhaline zeyildir 

Kefaleti müteselsile kanununa tcvfi
kan P. T. U. lVIüdürlüğünce maaşla

rmdan katedilm ek istenilen meblağm 

kc-s ilmcmcsi hakkında 

17 - XII - 1932 tarih ve 
ralı arzuhalinin t esrii 
km da 

n uma
intacı hak-

Borçlarının dört sene müdcletle dai
ı-ci icra tabbatımn teciline dair 
Y edindeki istihkak mazbatasr mu,. 
kabili iskanı istirhamına dair 

Muamelesi 

Karara ı·uptedilmiştir . 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

803 un,rnaralı karara 
göre arzu:halı -lıllzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrmn 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 nurnamlı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

• .:ıa.hibine yazılınıştır. 

1 >üşman ta ra.fmdaıı ika edilen mad- Karara raptedilıniştir. 

di zar.ıırlarrnrn telaiisi için Meclisi 
.Atice lbir karar ittiha zma dair 

Tekaüt muamele~indeki vaki sehvin 
tashihi ile şimdiye katl ar noksan al 
d ığı paranın kendisine tesviyesi hal{
kında 

Karara raptedilıniştir. 

İhrak edilen köylerinin yeniden iıı- 803 numaralı karara 
~a ı için muavent>t yap1lnıasına da ir göre arzuıhalı . hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Hazine tarafmdaıı verilen bonoının Karara raptedilmiştir. 

tasfiyesi istirhamma dair 

648/3340 İstanbul Kasımpa~a Fenerler idaresince kendisine müııa- Karara raptedilmiştir. 
Hacı Hüsrcv mahallesi sip bir iş verilmesine dair 
'l'ahtaköprü sokağı No. 
56 Şei·afettin 



Ka.yıit Aırzuha.l saıhilbinin 

No. isim ve ıadresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

649/ 3341 Ünye : Karakuş na hiye- 25 - X I - 1932 ta rih Ye 3136 numaralı :M. M. Veka,l etin c. 
sinden Ölmüş Çontuoğlu anmhalinin tes ri i intacma dai r 
İbrahim verescsinden 
Salim 

650/ 3342 Denizli n örca n ma-
hallesinde muıkim sll!bık 

Buldan Yenice karyesi 
mua.llimi Kamil 

651j3343 ! stanbul Belediyesi 
Sıhhat işleri müdüriyet 
muayene komisyonu 
başkatibi İzzet 

652/ 3344 Ulubul'lu : Kesriye mü
badilerinden Abidin kı

zı Naime 

Hakkında ittiJıaz olun an ta.sfi ye ka
nınnın refi istirhamına dair 

Belediyede istihdam edildiğinden 

dola yı tekaii t maaşıııın fcvkaladc 
1 a lıs i satımn kati mağduriyetini mu
cip olduğuna daiı· 

İskan su.retil c veıilip bilahare istir
dat edilen cmval Ye arazinin kendi
sirw verilın rsine dair 

803 numaralr karara. 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş oldtığu 

sahibine yazılmıştır. 

Eııcüınendedir. 

Da. Vekaletine. 

653/ 3345 Zonguldak : Kışla kar- Malul ga zi olclnğnndan kaıınnen ve- ::vraı. Vekaletinc_ 
yesi Hasanoğlu Aziz ve rilmesi iktiza eden 200 liralık arazi-
ar. 

654/ 3346 Vaııda mukim Ahmet 
Ef . haremi Medilıa 

655/ 3347 Malatya : IGlhta kaza
sından Kalıtı köyünden 
Bakırcıoğlu Osman Nuri 

656/ 3349 Cammain : Askerlik şu-

ıbesi kıdemli yüzbaşı 

'U·t'.l 

657/ 3350 Kırklareli : Harikzede
ler nanuna yağhan eci 

m;tasr Alioğlu Necip 

658/ 3351 İstanbul : F aLih Çarçır 
Haydar caddesi 16 No. 
lu Jıanede Temyiz mah
kemesi 4 nci.i. hukuJ;: 
dairesi katiplerinden mü
tckait :1\femet Nazmi 

ııin kendisine verilmesi dileğine dair 

Kocasınm ·katil YC refikl rrini cerh Ad. Vekaletine .. 
eden Salih hakkın da mahkemece ve-
l'il en hükümde isa beti kanuniye olma-
dığı hakkrnda 

Bm\'ali g·a y r· iın eııkulesinc malınü

clül'lüğüncc vaki müdahalenin ıneni 
w a lınış olduğu ilamm infazı bak-
kında 

Nishl'ti ıı ske ı ·iyesiııiıı kati hakkmda
ki karaım r efi ile tekaüt maaşı tah
sisine da iı: 

l ska ıı suret il c harikzedclerc verilen 
lı cı nel e ri n Rmn cnı vali diyr müzaye
clrye çıkarılmak sm etil c ınağduriyet 

lerine n:ı eydan \·e ı· ilm emesinin temini 
tlil eğine dair 

Tekaüt maaşı tahsis edilmesi istirha
mına dair 

l\[al. Vekaletiıı e. 

803 No. hı karara gö
r e arzuJıal i lı rfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
güre Devl et şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 ımınaralı karara 
göre Devlet ştirasının 

bakacağı bir iş olduğti 

sahibine yazılmıştır. 

659/ 3353 lzmir : Kardiçalı lıanm- Baroclau kaydinin terkini hakkında- Karara raptedilmiştir. 
da 41 nurnarada mukim ki kararnı rcfiııe dair 
sabık .avlikatlardan İlya 
A.ı:di ti 



Ka~it Arzuhal sa.hiıbinin 

No. ıisim ve ·aıdresi 

660/ 3354 !stanbul : Haydarpaşa 
Çayır caddesinde Sada
]\at apartımanında 2 
No. lu daireele mukim 
miltekait !zzet 

661/ 3355 Safranbolu : Bulak kar
yesinden Hatiboğlu Me
met !zzet 

662/3356 Çarşamba : Kızılot kö
~iindeıı Hacı lVIustafaoğ

lu l\'[emet Fahrettin 

324-

Arzuhal bulasası 

Harp zamilli olaı·ak verilmesi icap 
eden mathııbatnnn tesviyesine dair 

Bartın mahkemesince gayrimeşru 

tcca,·üzata uğradığından bu hususun 
tashilline dair 
Kadıoğlu Bekir :Efendi zevcesi Ha
tice Ranınun aleyhinde ikame ettiği 
arazisine müdahale davası hakkında 
mahkemece verilen kararın tashilıi 

ilc mağduriyetten Yikaye i hakkında 

Muamelesi · 

803 No. hı ıkarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ·i sahibine yazılmıştrı·. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

663/ 33G7 Antalya : Karakoyuulu S<t~·rm vergisinin tenziline dair Encümendcdir. 
yoruğundan Memet ve 
ar. 

664/ 335 Erzurum : 'rahsil şube
si memurluğundan mü
tckait Veli 

665/ 3359 !stanbul : Fatih Kuyu
türbe S. No. 2 haneele 
cczacr Nüzhet Lutfi 

666/ 3360 Ankara : İsmet Pş. ma
hallesinde Uzunyol No. 
2 Maraş valisi M. Saln·i 

667/ 3361 İstanbul : Beşiktaş Şen
likeleele mahallesinde Ka
mil Ef. oğlu Memet 

66 / 3362 Ankara : Solfasıl köyün
den Hacı Alioğullarm
dan Ahmetoğlu Mustafa 
zevcesi Maviye 

669/ 3363 Samsun : Mukim Kruba
koğlu İsmail Hakkı 

""ahiye müdürünün cfa li harekatm
dan şikayet 

Sıhhat. ve içtirr-- ,ıuavenet vekaJe-
tin cc tasfi;·c kararııım refi ile İstik
haline hateme verilmemesine dair 

6 şubat 929 tarihinde tokaüdü İcra 

ed ilmiş olduğu halde veka.let emri
ne alındığı tarihi tek::ıi:i.dü İcra mua
melesine ınebde addol unarak askeri 
tekaüt maaşma hizmeti ahire zamını
mn ilave edilmesine ve açıkta kaldığı 
müddet zarfında almış olduğu 1651 
lira vekaJet emri maaşının istirda ch 
ve Dahiliye memurları kamumnun 
.J- ncü maddesi mucibince iki maaş 
ıı isbetindeki ikramiyeden mahrum 
Pllilmemesi hakkında 

Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sa hibine yazılmıştır. 

'l'ekaüt maaşı iah is edilmesi istirha- Karara raptedilmiştir. 

mına dair 

1\Iuhtacin ve aceze tertibinden maaş M:. M. Veka1etine. 
tahsisi hakkında 

17 -XII - 932 tarih ve 3258 o. lu Karara raptedilmiştir. 

Arzuhal encümeninin 568 N<>. lu şi-

ldlyete ait izahname 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahlbinin 
isim ve .a.dl"esi 

670/ 3364 Aluçra : Kayacık köyü 
ihtiyar heyeti 

671/ 3365 İstanbul : Polis kadrosu 
sabık polis memurların
dan 3471 nurnarada mu
kayyet mahir 

672/3366 Halim : 'İ'apu U. M. Vi
layet kayit kaleminde 
sabık Lice tapu memuru 

673/ 3367 İstanbul : Ortakıöy Man'
dıra S. No. 2 hanede Ri
ze vilayeti Tapu müdür
lüğünden mütekait Vah
di 

674/ 3368 İstanbul : Kızıltoprak 
İstasyon caddesi No. 41 
hanede hesap memuru 
Şükrü ve ar. 

675/ 3369 Adapazarı : İstikla1 ma
hallesinde No. 16 hane
de Dramalı Ahmetoğlu 

Mürnin 
676/3370 Bayburt : Pülürek kar

yesinden Musaoğhı Ab
durrahman 

677/3371 .Aksaray : Hapisanesin
de Mersin Askerlik şu
·besi sab~:k hesap memu
ru Fahrettin Nazım 

678/3373 Ankara : Sabuncu ma
hallesinde No. 22 hane
de Hattatzade Ali 

679/3374 Ankara : Barosunda 33 
No. da mukayyet avukat 
Yusuf Ziya 

680/ 3375 Ladik : Camiicedit ma
hallesi muhtarı A. Rifat 
-ve ar. 

681/ 3377 Manisa : İnhisar müdür
lüğü muhasebe katibi 
M. Emin 

325-

Arzuhal hulasası 

1771 No. lu kanundan istifadelerinin 
teminile İskan suretilc verilen emlak 
ve arazinin meccanen tapuya raptına 
dair 
Tekaüt maaşr tahsis edilmesi istirha
mma dair 

Tasfiye kararının refi istirhaınma 

dair 

5 haziran 932 tarihli Şfırayi devletin 
ittihaz ettiği tashihi maaş kararına 

itiraz 

Tekaüt maaşı itasr istirhamına dair 

İskan edilmesinin temini istirhamına 
dair 

Tohum ve saire bedali olarak verilen 
paranın tahsil edilmeyerek affi İstir
lıamma dair 

Mahkfuniyetinin affi istirhamına 

dair 

İmar müdürlüğünce arsalarının if
razile hakkı tasarruflarınm tanınma
sı istirhamına dair 

Hakkında ittihaz olunan tasfiye ka
rarınm refi istirhamına dair 

Kazalarındaki Sulh hah.'imliğinin ha
kimi münferitliğe kalbine dair 

1272 numaralı kanundan oğlunun 

istifadesinin temini ile 1 - XI - 932 
tarihinden itibaren evvelce almakta 
olduğu ücretin nısfınnı itasına dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedi1-

diği sahibine yazılınış

tır. 

803 numaralı karara 
göre · Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. Vekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfı.rasrnın 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

» » » 

Ad. V ekaletine. 

803 numaralı ·karara 
göre arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazılınış

tır. 



Kayit 
No. 

Arzuıhal Salıibinin 

ıisim ve adresi 

682/ 3378 Kars : Alay 29 esliha 
yfuıbaşısı Riza 

683/3379 İstanbul : Milli sanayi 
birliği Nazmi Nuri 

684/3380 Gazi Antep : Çukur 
mahallede Kurtözüoğul

larından Arifoğlu Mus
tafa karısı Güllü 

685/ 3381 Arapsu : Kazası sabık 

muJıasebei hususiye me
muru Tahir 

686/3382 İstanbul : Fatih Sofu
lar Yeşiltekke S. No. 
53 hanede Hayrettİn 

687 j 3383 Tekirdağ Ertuğrul 

mahallesinde sabık Ulu
burlu malmüdürü Salih 
Zeki 

688/ 3384 !stanbul : Boğaziçinde 
Kanlıcada Yenimahalle
de No. 27 de ·Bedriye 

689/ 3385 !Balıkesir : Hapisanesin
de Trabzonlu Osmanoğ

lu Tayyip 
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Arzuhal hulB.sa.sı 

İhtisas mahkemesince hakkında veri
len kararın bozularak 1918 numara
lı kanunun muvakkat maddelerinde
ki sarahat · veçhile K. O. Mahkeme
since rüyetine dair 
Tahan fabrikalarının ( Tasirhane ) 
addile 1860 numaralı kanunun ikin
ci maddesinin D fıkrasına ithal edil
mesine dair 
Harp dolayısile yakılan hanesine mu
kabil ıbir ev verilmesine dair 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşının 
tesviyesine dair 

Nisbeti askeriyesi katedildiğinden 

dolayı kesilen tekaüt maaşının itası 

istirhamrna dair 

·Maliye vekaJetince tahsis edilen ma
a.şmm Divam muhasebatça kabul 
ve vize edilmesine dair 

Oğlu Süleymanm tevliyetten azli 
ınağduriyetini mucip olduğundan bu 
hususun takibi hakkında 

Muamelesi 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniıştir. 
1 

Da. V·ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılıruştrr. 

803 N o. lu ikarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilı:niştir. 

Bakıyei müddeti cezaiyesinin affi Ad. Vekaletine. 
dileğine dair 

690/3386 İstanibul Ayaspaşa Hilafı kanun Evkaf dairesince vaze- Karara raptedilımiştir. 
vakfı mütevellisi Sala- dilen haczin fekki istirhamına dair 
hattin 

691/3387 Ankara : Ankara ote
linde Erzurumlu Mus
tafaoğlu Adil 

692/ 3388 Bayburt : Tuzcuzade 
mahallesinde askeri mü
tekait Abdullah 

MalUl olduğundan maaş tahsisi is- Karara raptedilmiştir. 

tirharnma dair 

Vazifei askeriyesini ifa ederken ma- M. M. V:ekaletine. 
lul olduğundan maaş tahsis edilmesi 
hakkında 

693/3389 Alucara : Püreliden Kör Kazalarmdaki hakimden şikayet 
Ahmeroğlu M. Arif ve 

Ad. V eıldletine. 

ar. 
694/ 3390 Mihalrççık : Kazasmm 

Zirzak köyünden Habip 
V elibey çiftliği müdürü 
Mustafa Fahri 

Ağnam vergisi olarak iki defa ayni 
sene için veı~gi vermesi mağduriyeti
ni mucip olduğuna dair 

803 numaralı karara 
göre ar7.Uhali hıfzedil

diği sah1bine yazılmış

tır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sah1binin 
isim ve ıı ıdı·esi 

-327-

ArzuhaJ bulasası Muam elesi 

69!)j 3391 Kadıköy : Moda caddesi l\Iaarif vekilietinin Jıakkrııdaki hak- Mf. Vekaletine. 
No. 55 Tıp fakültesi mn
a!inılerindeıı Rasim Ali 

6!.16/ 339:! Allıiye : Belediye r eisi 
Hüseyin Şükrü 

sız ve kaııunsuz muamelelerinden şi

kftyetine dair 
Memleket dahilinde vapurla sevket
tilderi limon Ye portakallarm çürü-
mesine meydan verilmemesinin temi-
ni hakkında 

lk. V eıkill etin e. 

697/ 3393 İstanbul Sümbi.illü l\Iatlnbu için mahkemedeki davasının Ad. VekiUetine. 
handa 26 o. da Hacı bir an eYVC'l intacı dileğine dair 
Recepzade Memet Sait 

698/ 3394 Erzincan : Kolordu 9 
fn·ka 3 Askeri hastane 
dahiliye mütelıassısı bin
başı Dr. Muharrem Şevki 

699/ 3395 Karacaviran : Yabani 
muhtarr Ahmet 

700/ 3396 Ardalımı Pitlos ve 
Sııskara köyü halkı na
mma muhtar Abba· 

70 I / 3397 Ça rşa ınlıa : Seyfcl ilıüya 
nahiyesiııdon Güdüko-
ğnl!arındaıı Hüsnü 

70~/3398 Balıkesir : Çcn:i Hasan 
J<; f. vasıtasile Sel imi ye 
mahallesinde Emirzade 
Ham m 

·· 700/ 0099 Istanbul : Boğazi(.li Ulu
köy 29 ncu ilk mcktep 
mnallimi Safinaz 

704/ 3400 İstanbul : Bostanca Ku
uıköy mütekait binbıışr 

Hiuayet 

705/ 3401 Üsküdar 
Kı:ıklı 

Bağlarbaşı 

caddes i No. 10 
da Mıı h m nt Beliğ 

706/ 3-1:02 Şelızadebaşında : İbra
Jıimpaşa caddesi No. 100 
haneele Divanrlıarp aza 
ve kayınakaınlığmda n 
mütckait :M:emet Ali 

Sanısun Askeri mahkemesinden hak
kıııda verilen 7 ay bir sene cazanın 
8 nci kolordndan dosyasmm celp Ye 
tctkikiJ e affi hakkrnda 

Zir·aat bankası tarafından ikrazatta 
bulunulmasma dair 
'l'a rik bedeline ımıkabil yollarda be
denen ifayi hizmet ettikleri halde 
tekrar para istemel e ı·i mağduriyet ini 

ımıcip olduğuna dair 

l!ı~ · a et tiği ıırazi hakluııuu mahkeme
cc Yerilen karar mağduriyetini mu
eip olduğ·unclıııı bu hususun tetkiki
ıı e dair 
Şehit ohın oğlunuan kendisine maaş 

ta hflis edilm esine da i ı· 

Katedilen ey tam ın aa:;;mııı iadesile 
nıağduri~·ct t cn ,·i kııycs i i stirlıanuna 

dair 

Katedil en ı ı is b et i askeriyesi kar·aı-r

nın refi ile tckaüt maaşı tahsisi is
tirlıamıııa dair 

'l'ckaüt maaşr tahsis edilm esi i ·t iı·ha
ımıı ıı dair 

803 numaralı karara 
göre arznJıali lı rfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 n umaral ı karara 
gör·e at·zuha.li hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Au. Veku.letine. 

803 mınıaralı kamra 
ı:,•öxe arzuhali lufzeclil
diği sahibine yazılmış

tır. 

803 o. lu kaı-ara gö
re arzu lı al i lufzed iJdiği 
sahibine yazı tın ış tır. 

Kaı-a.m raptedilmiştir. 

803 numar-alı karara 
göre Devlet şf'ırasınm 

ıbakaeağı bir iş ulduğn 

sahibine yazrlmı ştır. 

'l'e·kaüt maaşma zam yapılma · ı Ycya · » 
bir işte istihdamma dair 

» » 

707 j 3403 Büııyan : .Anamur es- Tekaüt maaşr tahsis ed ilmesi i stirJıa- Karara raptedilmiştir. 

·bak hakimi :Mustafa Hu- mrna dair 

lfısi 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 
isim ve adresi 

708/3404 Ankara : Hacımusa ma
hallesinde mektep soka
ğında No. 47 hanede 
sabık Kalecik müstantı
ln ve dava vekili Abdül
hanrit 

709/3405 Beşiktaş : Kılıçlı ma
hallesi Simitçi 'sokağı 

o. 9 da Hurşitoğlu Be
sim 

710/ 3406 Van : Haşap nahiyesi 
müdürü sabriu Müştak 

711/3407 K dr köy : Recizade S. 
No. 3 vakıf mütevellisi 
Kamil 

712/ 3408 Beyoğlu Şerafettİn ve 
ar. 

713/3409 Terme : Yerli mahalle-
sinden M em et Alioğlu 

İsmail 

714/ 3410 Adapazarı Çıracılar 

S. No. 5 haneele İbra-
him Etem 

715/ 3411 Ankara : Erkanıharbi-

ye kıdemli yüzbaşıların-
dan Şakir Muzaffer 

716/ 3412 Yozgat : P. T. M. den 
mütekait Fahri 

717/3413 Yozg-at : P . T. Mem111'1l 
mütekaidi Ali Riza 

718/3414 Yozgat : Havale memu
ru Şevket 

719/ 3415 Yozgat : Havale memu
ru Zeki 

720/ 3416 Yozgat : P. T. Müdürü 
Vehbi 

721/ 3417 Bursa : K eb ir Susuzluk 
kazasından Alioğlu Tah
sin 
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Arzuhal hu18.sası Muamelesi 

~ vukatlık ruhsatnamesi itasnıa dair 803 numaralı karara 
göre Devlet şılrasmın 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmrştır. 

Tekaüt muamelesinin tashih ve ısla

hilc tekaüt maaşı istirhamrna dair 

Yeni tekaüt kanununa .göre maaş tah
sis edilmesi dileğine dair 

» » » 

Karara raptedilmiştir. 

Bütçe kanunu ile katedilen aidatla- 803 numaralı karara 
rının iadesi istirhamrna dair göre Devlet şurasının 

lbakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazrlmrştır. 

1885 numaralı kanunun tatbikı ile 
mağdm edilmemesine dair 

» 

Hayvan tazmiııatmdan olan matlu- Mal. Vekaletine. 
ilmnun bir an evvel tesviyesi hak-
kında 

Tasfiye kararının refine dair Karara raptedilıniştir. 

Nisbeti askeriyesi katedilenlerin te- Karara raptedilmiştir. 
kaüt maaşlarının tahsis edilmesine 
dair 

Kefaleti müteselsile kanwuına tevfi
kan maaşlarmdan katedilmek isteni
len mebaliğin kesilmernesinin temini 
hakkında 

» 

» 

Kefaleti müteselsile kanununa Levfi
kan maaşlarından katedilmek isteni
len mebaliğin kesilmemesinin temini
ne dair 

Bursa iskan memuru Mitat B. hak
kında takibat ve tahkikat olunması
na dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali Jufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

» 

» 

803 nunnaralı ikarara 
g.öre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. Vekaletine. 



~t .Arzuhal saıhihinin 
No. isim ve ·adresi 

722/3418 Kars : Çıldır kazasına 

merbut .Tatalı köyünde 
mnkim Bayı·am Seferoğ
lu 

723/ 3419 Hgın : Pishüseyinbey 
camii imaını Ali Riza 
ve ar. 

724»3420 Mustafakemalpaşa kaza
sında Lalaşahiıı malıal

lesinde Hafrz Recepbey
zade Hiiseyiııoğlu İsmail 

725/3421 Gazi Antep : Yalısı kar-
yesinden Murtazaoğlru 

Abuş 

726/ 3422 Zafranbolu : Bulak kö
yünde Hatihoğlu Meınet 
!zzet 

727/3423 M. M. VekaJeti : Zat 
işleri umum muamele 
merkez şubesi muamele 
memuru Harndi 

728/3424 Manisa : Askerlik şube
si riyasetinden miitekait 
binbaşı Ali Şevket 

729/3425 Erzincan : Hapisanesi 
.mahkum ve mevkufları 

narnma Harndi 

730/3436 İstanbul : Kadıköy U
zunhafrz S. 96 No. lu 
evde askeri mütekait 
Tevfik 

731/ 3427 İzmir : Çayırlılbahçede 
Ha;vıuzlu S. 10 No. lu 
hanede Hasan Remzi 

732/ 3428 Kırşehir : P. •r. Müdürü 
Ömer 

733/ 3429 Konya : P. T. Başınü

düriyet i memurlarmdan 
Osman 

734/ 34..10 Siverek : Kcl Reşit kö
yünden Ejderoğlu Bekir 
ve ar. 

735/3431 Söğüt : Sıdrka H. velrili 
Ali Ef. oğlu Necati 
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Arzuhal hulasası 

V azifesinden çıkarıldığından tekrar 
vazifeye almarak sefaletten vikayesi 
haJdanda 

Konya Evkaf idaresince müteraıkim 
maaşlarımn bir an evvel tesviyesi 
dileğin e dair . 
İrtişa ve muhilli şeref ahvalden mah
kum olan memurlardan milletin bır
tulması istirhamrna dair 

Dairci icraca borçlarının bir müddet 
tccilinin temini hakkında 

Muhtarm yo1suz ve Hazineyi muta
zarrır ettiğine dair ihbarat 

Üçüncü sııuf memurluğa terfi edii
diğine dair 

Maluliyet derecesinin refedilmesi ve 
malıllin kanununun 44 ncü maddesi
nin tefsirine dair 
8 - X - 932 tarih ve 2829 numaralı 
arzuhalinin tefsiri intacma dair 

Milli ithalat ve ihracat şirketinin va
ziyetinin ıslahının teminine dair 

Gümrük idaresince münasip memu
riyete tayini istirhamma dair 

Kefaleti müteselsile kanuııuna tevfi
kan maaşlarından katedilmek isteni
len mebaliğin kesilmemesine dair 

» 

İadei muhaıkemeleri ile adaletin te
ccllisine dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasııun 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali lnfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
gö:re Devlet şurasilllll 

bakacağı bir iş olduğu 
.sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
M. M. V ekiiliğin e. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

İk. V eıkaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrmn 

ılıakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ğ'i sahibine yazılmrştır. 

» » » . 

Karara raptedilm~tir. 

İcra memurunun yolsuz muamelesin- Ad. Vekaletine. 
den şikayet 



Kayit Arzuhal sahiıbinin 
No. isim ve adresi 

736/ 3432 A:nkara : Gümrük ve in
hisarlar vekiUeti muha
sebe rnümeyyizi Y·usui 
B. nezdinde Ahmetoğlu 

Kerim 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Tekaüt ınaaşı tahsis edilmesi istirha- 803 numaralı karara 
mma dair göre Devlet şfırasmın 

ıbakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

737/ 3433 Ankara : I\'Ieı•sin otelin- )falul olduğundan derece üzerindCJı Encümendedir. 
de Kartal Askerlik Ş. maaş tahsisi dileğine dair 
yüzbaşı Aziz 

738/~434 Denizli : ! stiklal mahal- Tütün zeriyatından rnenedilmemcle- 803 numaralı karam 
lesinde Kavala rnübadil- ri i stiı-lıamına ihı i e 

lerinden Hasaııoğlu Ah-
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmiŞ· 

tır. met ve ar. 
739/ 3436 Tra,bzon : Ardauç tütün 

zürraı narnma Osman 
Nuri Dede ve ar. 

740/ 3437 Kütahya Sultanbey 
mahall es i Ali Haydar 

7 41 / 3438 Çonıın : Elemin köyü 
ihtiya r heyeti azasmdan 
Cemal w rütekası 

742/ 3439 Üsküdar Hayrettİn 
Çavuş Ayin S. No. ll 
de Kemal 

743/ 3440 Tekirdağ : Borsasında 

'!'ütün zeriyatının menedilmemesi
nin istirhamrna dair 

Polisliğe ta~·ini iı;;tirh a.ımnıı dair 

» » » 

Da. Vekfıletine. 

l~öy kanununa tnvfikan vezaif ve sa- Karara rapt.cdilıniştir .. 
l f~hiyet.l erin ihlal edilmemesi ve hü-· 
kümlcrin vilmrcsi ha·ldnnda 
Nisbeti askeriyesinin kati hakkmda- Karara raptedilmiştir. 

ki kararın refi ile tekaüt maaşı tah-
si: ine dair 
Yeni kanun mueibince tekaüde se' ki Encüımeııdedir. 

komiser balıriye makine ' 'c tcrfihinin teminine dair 
yüzbaşı mütekaidi Rüştü • 

744/ 3441 Erenköy Suadiyede Tekaüt rnaaşı tahsis edilmesi istiı·ha- Encürrnendedir. 
mukim 5 nci redifliğin- mma dair 
den mütekait F erik Os-
ınan Rifa.t 

745/ 3442 Bursa : P. T. T. Başmü-
dürü ımıhasibi mcsulü 
H. Tahsin ve ar. 

746/ 3443 Tosya : Nasiliç mübadil
leriııdcn Saclık 

7-!7/ 3444 Adana : Ağrr ceza zabıt 

katibi Vanlı F erhat 

Kofaleti mütesclsilc kanunu dolayısi
le maaşlarından yapılmak istenilen 
katiyat hakkında istirhamata dair 

4fı 5/1926 numaralı arzuhaline lahika 
olmak üzere arzma dair 
fi4, 3 9, 542 o. da ınukayyet arzu
halinin reddine nıütedair karara 24 
ağustos 932 tarihinde itirazen tak
dim eylediği istidasırun karar ne
ticesinin kendisine tebliği hakkında 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi-

ği sahibine yazılmıştır. 

Eııcümendedir. 

803 numaralı karaı·a 

~öre arzuhali hı:fzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

748/ 3445 Küre : Alioğlu Mustafa Musta ntık Suphi Beyin gayrikanuni Ad. Vekaletlne. 
ve keyfi muamelelerinden şikayet 

749/ 3446 İ:taııbul : Beyoğlu Tak- Terfilıinin temini istirhamrna dair Karara raptedilmiştir. 

l 

sim Şişli S. No. 5 hane- . 
de mukiın son Yemen 
valisi .Aıhınet Nedim 



ltsyrit 
No. 

Arzuha.l. sa.hiıbin.in 
isim ~ adresi 

750/3447 İzmir : Posta müdürü 
Mecit ve ar. 

751/3448 Isparta : Alioğlu Mus
tafa 

752/3449 Ankara : Karapürçek 
köyünden malıll gaziler
den Alioğlu İlbrahim 
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Arzuhal hulasası 

Kefaleti müteselsile kanununa tevfi
kan tazmini talep edilen meblağm ka
tedilmemesi dileğine dair 
Milli emlakten taksitle satın aldığı 

hanesinin kıymeti hazırası üzerine 
tesviyesinin teminine dair 
~ördüncü derece üzetİnden maliili
yet maaşı tahsis edilmesi dileğine dair 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

M. M. V ekaletine. 

753/3450 Silivri : Selimpaşa kö- İskan suretile verilen emiakin 1771 Da. Vekaletine. 
yünden Molla Hasano- numaralı kanundan istifade etmek 
ğullarmdan Memrt ve si.1retile meccani temlikine dair 
Necip 

754/3451 Rize M'l1I'at zevcesi 
Mediha 

755/3452 Samsun : Park karşı

sında avukat Ali Amir 
'-

756/ 3453 İstanbul : Sultanahmet
te Tramvay caddesi No. 

38 hanede Makbule 

757/3454 Turgutlu : Hapisane
sinde mahkum İzmirli 
Faikoğlu Sait 

758/3455 Ödemiş : Dava vekili 
Cafer Tayyar 

759/3456 Amasya : .Bayazıt Camii 
şerifi imaını Hafız Seyit 

760/ 3457 Edirne : İnhisarlar ida
resi muhakemat memu
ru M. Rüat 

761/3458 A<dana : Eskihamam ma
hallesinde sabık polis 
memuru Ahmet Şükrü 

762/3459 Tokat : Horuş mahalle
sinde 199 No. lu hanede 
sabık orman muhafızı 

Sabri 
763/3460 İzmit : 23 ncü fırka le-

İcra ınemurluğu tarafından yapılan Ad. V e)i:aletine. 
yolsuzluktan şikayet 

2004 numaralı icra ve ülas kanunu 
ticaret kanunun't1n 768 nci maddele-• rinin abkamını ilga edip etmediği 

hakıkında 

25 -XII - 932 tarih ve 3331 numaralı 
arzuhaline zeyil olmak üzere takdim 
kılındığı hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Ma:hkılmiyetinin affi dileğine dair Karara raptedi1ıniştir. 

Mehakimde bilakaydüşart dava taki- Ad. V ekaletine. 
bine müsaade edilmesi hakıkında 
Ücreti vekaletten imamlıktan aldığı 

150 liranın istirdadından dolayı ken
disine ia.de edilmesine dair 

23- V- 931 tarih ve 208 No. lu ar
zuhaline zeylolmak üzere takdim kı
lındığı hakkında 

Memnu haklarının iadesile polislik 
vazifesine alınmasına dair 

Tasfiye kararının Devlet şılrasınca 
refine karar verildiğinden iadei me
muriyetle açı:k maaşlarının verilme
sine dair 
1683 numaralı kanunıun 22 nci mad-

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi- · 
ği sahibine yazrlınrştır. 
Karara raptedilmiştir. 

M. M. V ekaletine. 

vazrmmda 
Vehbi 

müstahdem desi mucibince ihracr ve malı1l oldu
ğundan ınuktazi muamele ifasile mağ
dur edilmemesi dileğine daiı· 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahiibine yazılmış

tır. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

764/3461 İzmir : Arapfrrrnı Me
dineyokuşu 14 No. lu 
hanede sabık Aydın mek
tupçusu Mustafa Fevzi 

765/3462 Kartal : Askerlik şubesi 
muamelat memuru yüz
başıAziz 

766/3463 Çarşamba . : Hacımente

şezade Murat ve Fuat 
kardeşler 

767/3464 Gazi Antep : Kurbuka
yacık mahallesinde Hal
feW: Alioğlu Harndi 

768/3465 !stanbul : Erenköy Koz
yatağı No. 55 hanede 
Yafa kumandanlığın dan 
mütekait İbrahim Etem 

769/3466 Muğla : Hapisanesinde 
Milaslı Kurt Nadiroğlu 
Raşit 

770/3467 Lüleburgaz : Alacames
çit mahallesinde sakin 
mütekaidini askeriye
den cerrah Nuri Kamil 

771/3468 İstanıbul: Gedikpaşa bos
tanı Ali mahallesi Ge

,dikpaşa caddesinde Me
met Rifat 

772/ 3469 Isparta : Turan mahal
lesinde Gerebena müba
dillerinden Saitoğlu Ri
za 

773/3470 !stanbul : Galata Kule 
yazıcı S. 3 No. lu apartı
manda Osman 

774/3471 !stanbul : Tevkifhane
sinde Mustafa Kaptan 

775/3472 Denizli : !stiklal mahal
lesinde Mustafaoğlu Mu
hittin ve ar. 

776/3473 Muğla : Hapisanesinde 
Karaağaçlı Hasanoğlu 

MemetAli 
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Arzuhal hulisası 

Dahiliye vekaletince mektupçulukta 
istihdaını hakkında 

9 - I - 933 tarih. ve 3433 numaralı ar
zuhaline zeyildir 

!cra dairesinde mevcut dosyanın cclp 
ve tetkiki ile mağduriyetten vikaye
sine dan 
Emvali metruke borçlarının taksitle 
ödenmesinin temini istirhamma dair 

Katedilen tekaüt maaşının tekrar tah
sisi dileğine dair 

Mahkfi.ın~et kararının tetkiki ile ia
dei muhakemesi dileğine dair 

Tekaüt maaşının tekrar tahsis edil
mesi dileğine dair 

Tasfiye talepnamesinin ıslahı ile tas
hihi lüZ'UID.una dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

M. M. V ekaletine. 

Ad. V ekiiletine. 

Karara raptedilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre arzUhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. V ekiiletine. 

Emlili milliyeden taksitle satın al- Karara raptedilmiştir. 

dığı hanenin kıymeti hazırasının tes-
biti ile muktazi muamelenin ifasma 
dair 

Katedilen tekaüt maaşının yenidrn 
tahsisi istirhaınına dair 

Malıkumiyetinin affi istirhamına 

dair 
İskan suretile verilen arsalarm is
tirdat edilınemesi dileğine dair 

Verilen mahkıimiyet kararında hata
yi adli vaki olduğundan iadei muha
ikeme suretile yeniden tetkiki dileği
ne dair 

Encüınendedir. 

Encüınendedir. 

803 numaralı · karara 
göre . Devlet şUrasının 

bakacağt bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Ad. V ekaletine. 



Kayit 
No. · 

Arzuhal saJıiıbinin 

dsim. ve ·adresi • 

777/3474 lspir : Kudrariıı mulı
tarı Dursun 

778/ 34?5 Posof Tepezumunda 
Papula, Gümicivautel, 
Zindar, Satlel köyleri 
nanuna Tepe~uııda 

ı mulıtarı .Alımet 

779/3476 Karaman : P. T. Müdü
rü Faik 

780/3477 İstanbul : Büyükderede 
Hamam S. N<ı. 21 hane
de Süleyman Kaptan 

781/3478 Bilecik : Belediye reısı 

Yahya Reşit B. vasrta
sile mütekait hesap me
muru Behzat 

782/3479 Posof : Şuvaska halkı 

narnma muhtar Şenlik 

783/3480 Konya : Ereğli tütüncü 
Karacadağlı ~ illi 

784/3481 İstanbul : Beşiktaş Aka
retler No. 71 Samsunlu 
Krubakoğl'!l İsmail Hakkı 

785/3482 Ordu : Kalfazade Rifat 
ve 150 rüfekası 

786/3483 İzmir : Mersinli Borno
va caddesi No. 14 Girit 
mübadillerinden Meme
toğlu Hüseyin 

787/3484 Karacaıbey : Üçüncü da
ire heyetinden mulıtar 

Hüseyin ve azaları 

788/3485 Çorum : Telgraf muha
bere memınu M. Tahsin 

789/3486 Keskin : P. ve T. Müdü
rü Salih 

.790/3487 Sandıklı : P. ve T. Me
muru Arif 
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.ArzuhaJ ıhulasası 

Borçlanma kanununa tevfikan veri
len araziye vaki müdahalenin meni 
hakkında 

Talep edilen tarik bedeli naktisinin 
bcdenen ifa etmelerinin teminine 
dair 

Kefalet kanununa tevfikan maaşm
dan katedilmek istenilen paranın ke
silmemesi di~eğine dair 

Hazineyi mutazarrır eden doktor hak-
kında takibat yapılması ve kendisi-
nin garaza binaen vazifeden çıkarıl-
ması mağduriyetini mucip olduğu 

hakkında 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Da. Vekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali !u:fzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Askerlikten iliracı hakkındaıki kara- Karara raptedilmiştir. 
ra itiraz eylediğine dair 

Talep edilen tarik bedeli hakkında Da. Vekaletine. 
vilayetin verdiği karara tevfikan ifa-
sile mühendisin gayrikanuni muame-
lesinden şikayet 

Dairei icraca borçlarının bir müd- Ad. Vekaletine. 
det teciline dair 
İskan suretile verilip istirdat edileıı 803 numaralı karara 
hanesinin iadesine dair göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmrştrr. 

Hazineye olan borçları hakkında bir Karara raptedilmiştiı:. 

kararı §.dil ittihazına dair 
Tasfiyei düyuıı haklandaki Devlet Da. Vekalet.ine. 
şı1rasmca verilen ret kararına itiraz 
eylediğine dair 

Kaymakam ve jandarma kumanda- 803 No. lu karara gö-
nından şikayet re arzuhali ~fzedildi-

ği ahibine yazılmrştn'. 

Kefaleti müttıselsile tazıninatmdan 
1 

:. » :. 
aifedilmesine dair 

» » » :. » :. 

:. :. ::. :. > :. 



İtayit Arzuhal saıhlbinin 
No. isim ve ıııd:resi 

791/3488 Edirne : Arda köprüsü 
başındaki hanede müte
kait topçu binbaşıların

dan Hüseyin Remzi 
792/ 3489 Zonguldak Tahmil 

arnelesinden 12151 No. 
lu cüzdan sahibi Hüse
yin Çavuş 

793/ 3490 Gürdes : Lağrmcı Emin 

794/ 3491 Gcvarlr : Kermen Ağa 

ve ar. (Hakari) 
795/ 3493 Ayvalık : Ezine Camii 

kebir mahallesinde mü
tevaffa Yahya Çavuş 

zevcesi Ayşe 
796/ 3494 İstanbul : Rumeli Bo

ğaziçi Askerlik şubesin

den Kireçb'Uıl'nu S. No. 
9 hanede İsmail Hakkı 

797/ 3495 İzmir : Tepecik Sepet
çiköy S. 21 No. lu ha-
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ANtıhal bulAsası 

V efat eden oğlundan maaş tahsis 
edilmesine dair 

Ereğli şirketinin 43 bin lirasım sir
kat edenleri ihbar ettiğinden ikrami
ycsinin itasma dair 

J andarına · kumandanı ve maiyeti 
hakkında takibat yapılmasma dair 

Y etlerindeki mazbatala.rm mahsup 
edilmesi hakkında 
Emlaki milliyeye ait borçlarından 

% 50 tenzilat yapılmasma dair 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

803 n umaralı karara 
göre Devlet şurasının . 

baıkacağı bir iş olduğu 

sahlbine yazılmıştır. 
803 n~aralı· karara 
göre arzuılıalı .hıfzedil

diği sah1bine yazılmış
tır. 

Mal. V:ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

300 lira ikramiyesinin l\'I . .M. Veka- 803 numaralı karara 
Jetince tesviyesine dair göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sa h ibi ne yazılmıştır. 

Tcffiz komisyonunca verilen kararın 
tashihile :mik.tarı istihkakının haddi 

nede mukim Mustafaoğ- layikına ircaı hakkında 

lu Ali 
798/ 3496 Kırşehir : Anadan ye

tim Naci 

799/ 3497 İstanbul : Balat Sultan
hamam caddesi No. 39 
hanede sabık polis me
murlarmdan lVIemet 
Emin 

800/ 3498 Mersin : Malıdurniye ma
hallesinde Girit müiba
dillerinden Dervişoğlu 

İbrahim 

801/ 3499 Tav~a.ıılr : Hapisanesin
de Kerimoğlu Hüseyin 

802/ 3500 Ankara : Şimendifer de
posunda tesviyeci 2501 
Şevket 

Şehit olan pederinin terekesi hak
kında mahkemece bir an evvel ka
rar ittihazı ve adaletin tecellisi hak
kında 

Polisliğe tekrar alınması istirhamma 
dair 

Teffiz edilmiş iken istirdat edilen 
hane ve dükkanının iadesine dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı .bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Ba.kiyei müddeti cezaiyesinin affi Karara raptedilmiştir. 

istirhamına dair 
İstiklal madalyasile ta.ltifi hakkında Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

03/ 3501 

-~ 04/ 3502 r· 

1'<05j 3503 

Arzuhal sahlbinin 
isim ve adresi 

İstanbul: Bakırköy Hüs
reYiye S. 42 No. lu ha
nede sabık .Askeri mck
tepler muhasebeeisi İh

san 
Cihanbey : P . T. Müdü
rü Halit 

Adapazan : Cclül ma-
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Arzuhal hulasası 

Zimmet olarak tazmini talep edilen 
meblağm tahsil edilmemesinin temi
ni hakkında 

Kefalcti mütesclsilc kamınuna tevfi
kan kesilmek istenilen paranın alm
ıııa ması clilcğinc dair 
Tahs is edilen eytam maaşının tczyi-

hallesi müteveffa müt c- dinc dair 
kait. miralay Fcrrrnz B. 
zevcesi Şazimet 

06j3GO.ı nerdcs Liiğııncızadc 

M. Emin 
07/ 3505 Hadım : P. T. Müdürü 

Cevdet 

Jandarma kumandanı hakkında taki
batı kanuniye yapılması dileğine dair 
K efaleti müteselsile kanununa tevfi
kan kesilmek istenilen paranın kesil
memcsi hakkında 

, OR/ 3506 Antalya P . T. Müdü- Kefaleti müteselsile kanununa tevfi-
rü Ahmet Harndi kan kcsilın ek istenilen paranııı kesil

809/ 3507 Terme : · Kazasııırn Çan
keriş köyünden Gümü-
şane mültecilerinden 
Kuru · Siileymanoğlu 
Memet 

mr mesi dileğinc dair 
Şag-ili bulundnklarr arazinin borç
lanma kanununa tcvfikan kendil eri
ne temliki i stirhamına dair 

10/ 350, Turgutlu : Bozkmt m:ı- Belcd iycce bahı;esin c vaki hodbehot 
·hallesinde Yenişehir mü- r.:. üdah :ıl : :: in menin e dair 
badill erinden Müftü Ali 
:uus tafa Ef. vekili Ni-

yazi 

1 1 /350~ flürcl es : Ça kıllar \ 'C 

Rakıllar köyünden Mol
la Hiiscyin ka rısı H ali-
mc 

12/ 3510 Trabzon : Posta ıni.idi.i

rü Ali ve ar. 

13j 3S11 Adana : Şeyhmurat kö
yünden Yusufoğlu Mu
sa ve ar. 

n iiı·d e: jandarma kumandamndan 
ş ikfı,yet 

K rf u lr t i mi.i tcsclsilc kanununa tcvfi
kan kesilmek istenilen paranrn kesil
mcmcsi dileğine dair 
li71 numaralı kanundan istifadele
rinin temini dil~ğine dair 

< 1 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şı1rasnım 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

» » » 

Da. V e ka l tine; 

803 No. lu karara gö
r e aı·zuhali lırfzcdildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » 

Mal. V ckalctine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasııırn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahi·bine yazılmıştır. 

Eneümendedir. 

803 N o. lu karara gö
r e arzuhali lııfzeclildi

ği sahibine yazılmrştn·. 
Da. V ckaJetine. 

814-/ 3512 Kars Memct (Adresi 
okunamanuştır) 

.Arazisinin tahliycsi il c müterakiın . Mal. Vektılctinc. 

bedeli iearm tarafma tediyesi dileği-

lfı/3G13 Gazi Antep : . uvahat
maz mahallesind e 1\f. 
Suriye muJıaeirl erinden 

Bekiroğlu Abdülvehhap 

ne dair 
İsk lin suretilc verilip bilahare istir
dat eJilcn iki krta. zeyt inlik hakkm
da kaı·a ı · ittihazilc mağduriyetten vi
kayelerinc dair 

803 numaralı karara 
göre ar~uhalr hrfzod.il
diği salılıbine yazılmış-

trr. 

• 



• 

K:a.yit 
No. 

Arzuhal aahlbinin 
isim ve 'adresi 

816/ 3514 Aydm : Şimendifer 

ıklıımpanyasında levazım 

ambar memuru Sakızlı 

1\1. Sadi 
17 j 3515 Hendek : Hamidiyesanİ 

karyesinde J\femet Nuri 

818/ 3516 Rize : Adıavi Oı·taköy 

ihtiyar heyeti 

Teffiz suretile verilen hane haklını
da 5 maddelik istirham 

Mütera,kiın maaşlarınm tesviyesi is
tirlıamma dair 

Muamelesi 

E ncümen d edir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasrnın 

ibakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 

Köylerinde ilk mektep açılınasuun 803 numaralı karara 
teminine dair göre arzuhalı lııfzedil

diği sahlbine yazılıruş-

819/3517 İstanbul İnhisarlar Memurin smıfa geçmeleri ve tekaüt-
tır. 

:. » 
başmüdürlüğ·ünde müs
tahdem Agah ve ar. 

820/3519 Kars : Kornar köyü mu
aHim vekili Osman Nuri 

21/3520 Zile : Belediye reisi M. 
Nuri 

lüklerinin nazarı itibare alınmasına 
dair 

Devlet. şura.sımn verdiği ret kararı
nın tetkikile muallimlik hakkının ta
nmınaısı dileğine dair 

'l'ütün zeriyatının menedilmemesi di
leğine dair 

822/3521 Adıyaman : Reyip ınuh- Tütün kaçakçılığmdan dolayı İhtisas 
tarı Halis ve ar . . mahkemesince verilen mahkı1miyet 

kararnun affi hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasrnın 

bakacağı bir iş olduğın 

sahibine yazılmıştır. 
80p numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
ı~ . 

823/ 3522 İstanbul : Cerrahpaşada 
Hopyar mahallesinde 
Tultrmba S. 12 No. lu 
haneele İskan tevzi me
muru sabıkı Hafız Ke
mal 

Memuriyetten ihracı hakkındaki ka- 803 numaralı karara 
rarm refi dileğine dair göre Devlet şurasrnın 

824/3523 Kurra : Ahalisi narnma 
Deliktaş muhtarı Ali 

825/ 3524 Aı1danuç 

Molla 
Eminoğlu 

826/ 3526 .Alaiye : P. ve T. Müdü
rü ve memuru M. N e
şet, M. Şevket 

Ağnaın mektumu olarak tarhedilınek 
istenilen cezalllll alınmaması y,e mağ
duriyetten vikayesine dair 

8 - III - 1932 tarih ve 1755/ 269 nu
maralı arzuhaline zeyildir 
Kefaleti müteşelsile kanununa tevfi
kan maaşlarmdan kesilmek istenilen 
mebHiğın kesilıneınesinin teminine 
dair 

827/ 3527 Çanakkale 
Gormazano 

Liyazer Yedindeki ınazbata mukabili emvali 
milliyeden münasip bir ev verİlınesi 

istirhaımna dair 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Mal. V ekaletine. 

Karara raptedilaniştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhal ·hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» » 



Kayıit 

No. 
Arzuhal sah~bi.n:in. 

isim ve adresi 

828/3529 İzmit : Kozluk mahalle
sinele maliılinden Mus
tafa Kahraman 

829/ 3530 İstanbul : Bandırma va
purunda ateşçi Salilı 

Sefer ve Alemdar vapu
runda tayfadan Lokmaıı 
Mahmut 

830/3531 Aksaray : P. T. Müdü
rü İbrahim Sırrı ve ar. 
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.Arzuhal bulasası 

l\Ialfıl olduğundan maaş tahsis edil
mesi dileğine dair 

lVIatluplarmm Scyriseİain idaresince 
tesviyesi dileğine dair 

Kefaleti müteselsile kaııwıu dolayı

silc maaşlarından kesilmek istenilen 
paramn kesilmemesinin temini dileği-
ne dair 

831/3532 İstanbul : Aksaray Gu- Tekaii.t maaşr tahsis edilmesi istirlıa-
ra:ba Hüseyin malıallesi roma dair 
Nalrncr S. No. 35 İsma-
il Hakkı 

832/ 3533 Kayseri : Sultan haına~n
ları sahibi Ayrancroğlu 

Ham di 

833/3534 Dinar : Esbak Asliye 
mahkemesi azalığından 

müt:kait Maşuk 

Evkaftan satın aldığı hamamın tak
sitlerinin temelidi ile mağduriyetten 
vikayesine dair 

1'ahakkuk eden aile harcıraJumn gay
rikanuni olarak istirdadı mağduriye
hııi mucip olduğuna dair 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 

tk. Vckaletiııe. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

» » 

803 mınıaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sa.hiıbine yazılnuştrr. 

934/3535 Varto : Harik köylü 
Zeyneloğlu Ali Haydar 

l\iuş Askerlik şube reisinin gayı·ika- Encümendedir. 

835/3536 Trabzon : ~~vılkatlarrn
dan Enderzade Faik 

836/3537 Sıuıgurlu : Hüseyinağa 
zade Hacı Sadık mah
dnmlan Kemalettin 

837/3538 Fethiye : Girit gayrimü-
badillerinden Hüseyi-
noğlu Ramazan 

nııni muamelrsi ile vazifei askeriye-
sini ifa etmekte olduğundan bu husu-
sun 1 ethiki ilc ter h isi istirhamrna 
dair 

:\iüvekkillcri mübadü Fatma Faize 
Hamm narnma 1771 numaralı kanu
nun meriyetindcn evvel tcffiz edilen 
cm ..ali n vnayct . koınisyommca fazla 
layınet takdir edilerek ibir 'lasmı is
tirda.t edilmekte olduğundan icabı 

mnadeletin icı·asına dair 

İdarci hususiyeden selciz senede öde
mek üzere satm aldığı fırmın taksit
lerinin temelidi veya kıymeti hazıra
sına tesbitine dair 

C'ra,rrimübadil olduğundan memleke
tinde terkettiğ·i emvali muk81bili ken
disine bono itası ile tevzi olunan· 
avanstan İstifadesi clileğine dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şı1rasrnın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılrmştır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrlzedil
cliği sahibine yazılmış

tır. 

» » 



Kayit 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve a;dresi 

S::JS/ 3539 Kırşehir : Askerlik şu

besi hesap rncmurhığun
dan mütekait Hasan İs
tanbul : Fatih Seyrek
yokuş Yeniakıl S. No. 7 

839/ 3540 Akpınar : Nahiyesi Ak
pınar köyünden Gaziza
de Servet 

840/3541 Konya : AbdüH\ziz ma
hallesinde 13 No. lu ha
nede Tevfik kerimesi 
Şahinde 

841/ 3542 Gazi Antep : Mütekait 
Vanlı Bayraktarzade 
Esatoğlu Reşit 

842/ 3543 Kütahya : Lala Hüse-
yinpaşa mahallesinde 
Asahoğlu Memet 

843/ 3544 Tosya : Kosva vilayeti 
Priştine kazası muhacir
lerinden Cemal 

844/ 3545 Viranşehir Mcmct::ı-

ğazade Ahmet 

845/ 3546 Kütahya : Lala I-lüse
yinpaşa mahallesinde 
topçu mülazimli~indcn 

mahreç İsmail Hakkı 
846/ 3547 Adana : Sabık eytam 

müdürlüğünden müte-
kai t Ali Riza 

847/ 3548 Oümüşane : Şiran kaza
sı u m um ahali narnma 
Kalayerzade Yusuf ve 
ar. 

848/ 3549 Üskidar : Toptaşı Dut
lukalıve civarında 144 
No. lu haneele mukim 
Şükrü Şahin 

- ~3S_ 

ArzuhııJ bulasası 

Tekı.ı.üt maaşı tahsis eelilmesi İstir

harnma dair 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzeclildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Ziraat bankasına olan borçlarının te- Zr. VckiUetine. 
cili ile bankaca bir miktar istikraz 
yapılmasma dair 
Vazifei askeriye~ini ifa eden biradcri 
talim devresini ikmal ettiğinden ter
his edilmesi dileğine dair 

DcYlet hizmetinde 34 sene bulundu
ğundan tekaüt maaşmın ona göre 
tahsis ve ikramiyesinin itasr dileğinc 
dair 
Jandarma mektcbindc yüzba.5ı Harn
di B. hakkında takibatı kanuniye ya
pılmasına dair 
İskan suretile verilip istirdat 'edil
mek istenilen ev, bağ ve tarlanın 
alm!llaması dilcğine dair 
Tebit edildikleri Krrklarrlipdcn mem
leketine iadesi istirhamına dair 

H astalrib dolayısil e vazifci a.skeriyc
sinden ihraç. ri!ilerek maaş tahsis 
edilmemesi mağduriyetini mucip ol
duğuna dair 
Mazul bulunduğu müddete ait maaş
larrum tesviyesi dileğine dair 

Kazalarmda bil' mahkemei asliye ve
ya hakimi münferİtlik ihdası dileği-
ne dair 

803 ımınaralı karara 
ı:JÖre arzuhali lnfzed il
diği sahibi ne yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Da. VekiUetine. 

• 803 No. lu karara gö-
re arzuhali lufzedildi
ğ-i sahibine yazılmıştır. 

» 

Ad. Vekalrtine. 

Ad. V ckaletinc. 

Tedahülde kalan maaşlarınm tesvi- 803 No. lu karara g-ö
yesi dileğine dair re arzuhali hüzcdilcli-

ği sahibiııc yazılmıştır. 

8-l9/ 3550 Kütahya : Balıldı ma- l\1illi Mücadeledeki hizmetine mükil- Karara raptedilıniştir. 

hallesinden Berene mu- fateıı kendisinin sefaJetten vikayesi 
hacirierinden Ömeroğlu 
Emrullah 

850/ 3551 Adana : Yarıbaşı mahal
lesi Tcllal Mustafaoğlu 

Dondurmacı Cümalr 

ic:in emlak ve arazi itası istirhamma 
dair 
Malı kemece verilen 977/ 34 n uma rah 
ila,ınm tetkiki ilc adaletin tecellisi 
hakkmda 

803 No. ltı karaı·a gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 



!Uı.yit 

No. 

851/3552 

852/3553 

853/3554 

Arzuhal saıhilbinin 
isim ve adresi 

Karadeniz : Çarşamba 

Çay mahallesind€n Ab
durrahman Hoca oğul

ları Azizoğlu Mustafa 
İstanbul : Hasköy Çar
şıboyunda fırıncı Musta
fa Efendinin karşısında
ki hanedesakin Şark de
ğirmenleri sabrk ordino 
memuru Salahattİn 
Konya : Abdülaziz ma
hallesi 24 No. lu hanede 
MemetArif 

V eı·aset Hamının tetkiki ile mağduri
yetten vikayesi hrukkmda üç madde
lik maruzat 

Şark değirmenleri Türk anonim şir

ketindeki dokuz senelik hizmetine 
mukabü beş maaş nisbetinde ikrami
ye verilmesi veya tekrar vazifeye 
alınması hakkında 

Malt1liyeti d()layısiİe ikinci dere üze
rinden verilen terfi zammının istir
dat olunmaması hakıkında 

Muamelffii 

803 mınıaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 
bakacağı bir iş olduğu 
saJıihine yazılımştır. 

854/3555 Gedis : Koloğlu Hakkı İadei memuriyeti istirhamma dair 
Recai 

» » 

855/3556 Adana : Milli mensucat 
fabrikasında arnele Sab
ri ve ar. 

856/3:;>'57 İstanbul : Şehzadebaşı 
Kavalalı S. No. 42 de 
Kavalalı Riza 

857/ 3558 Maliye vekaleti milli em
lak mümeyyizi Memet 
Sadettin 

858/ 3559 Göylük : Kilciler karye
sinden Aziwğlu İbrahim 

859/ 3560 Çemişkezek ·: V aizoğulla
rmdan yüzbaşı Mustafa 
Ef. oğlu Cemil 

860/3561 İzmit : Tepecik mahalle
sinde 233 No. lu Terzi 
Kaniye H. hanesinde sa
kin M. Cemil 

861/3562 İzmit : Karabaş mahal
lesinde Bol S. No. 20 ha
nede sakin Hacı Ragrp 

862/ 3563 Adapazarı : Sabiha H. 
mektebi sabık muallim
lerinden Mevludi 

863/35·64 Feyzan : Sabık kayma
kam Kırşehirli Ayetul
lah 

İskan edilmeleri dileğine dair 

İskan muamelesi hakkındaki dosya
nın İsta~1ıbul İskan dairesine eelbile 
muktazi kararın verilmesi ve mağdu-
riyetten vikayesine dair 
Zimmet olarak tazmin ettirilmek is
tenilen meblağ hakkında bir karar it-
tihı,ız olunarak zimmet hükmünün fe-
sih ve iptaline dair 

803 No. lu karara gö- .. 
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» » » 

» » » 

Verilen malıkurniyet kararnun affi Ad. Vekaletine. 
dileğine dair 
Kesilen eytam maaşının malul oldu- M. lVI. Vekaletine. 
ğundan iadeten tahsisi dileğine dair 

Nisbeti askeriyesi katedilmek sure
tilc mağdur edildiğine dair 

Tekaüt maaşr tahsis edilmesi dileğine 
dair 

803 numaralı karara 
göre arzuılıalı lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilrriiştir. 

Muallimlikten ihracı haklundaki ka- 803 numaralı karara 
rarın refine dair göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
22 -II - 1932 tarih ve 1631/176 nu- 803 nUılllaralı karara 
maralı arzuhaline zeyildir göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 



-340-
Kayit Arzuhaıl saıhiibinin 

N o. isim ve adıresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

864/3565 Antalya : Kızılbaş ma- Tahtı tasarrufunda olan çiftliğin l\Ial. VekaJ etine. 
hallesinde mukim sablli: H azine narnma satın alınarak bede-
Konya Evkaf müdürii 
Cemal B. zevcesi Azize 

865/ 3566 Galata :Mahmudiye cad
desinde 231 No. lu kah
veele sakin tayfa Arif 
ve Ali 

66/ 3567 Boziiyiik : Dndurga ih
tiyat zabiti Halit 

867/3568 Bafra : lVIüftülüğii vası
tasile miistahikkini İlıni

yeden Oflu Turanoğlu 

Rüştü 

868/3569 Yozgat : Kozan ümera
sından Hacı Mustafa 
Beyzade İ-brahim 

linin vergi borçlarına mahsubu ve 
mütcbakisinin ]; endilerine itası isth
hamına dair 
Peclerini katleden şahıs hakkında ta-
1\ibatı kanuniye ifası hakkında 

H akimin gayrikanuni muamelesinin 
tetkiki için Adliye vekaletince mü
fettiş izamma dair 
Bafrada iskan olunmaları istirhamı
na dair 

Yurtluk ve ocaklık emlaki ma~buta 

ınukaıbili istihkakının mukabilinin 
verilmesi ile vali ve defterdar hakkın
da kanuni takibat yapılınasına dair 

803 No. lu ilmrara gö
re arzuhalı lııfzedildi

ği sahibine yazılınıştır. 

» » » 

Da. Vekaletine. 

803 nuıınaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği .salıibine yazılmış-

trr. • 

869/3570 Trf0nni : Kazası P. ve 
T. Müdürü Raif 

Kefaleti müteselsile kanununa tevfi- :ı> » 
kan ımıaşından kesilmek istenilen 
meblağm kesilmemesinin teminine 
dıtir 

870/3571 İstanbul Üsküdar Muallimlikten tasfiyesi hakkındaki "Karara raJptedilrmi'Ştir. 
Ağahamarnı No. 41 de kararın refine dair 
Nuri 

871/ 3572 Vakfıkebir : Kazası Mi
rili köyünden Molla Ah
metoğullarmdan Yunu
soğlu Harndi 

872/ 3573 İstanbul : Cerralıpaşada 
Hobeyur mahallesinde 
Tulumba S. 12 No. lu 
hanede isktm teffiz me
muru Kemal 

873/ 3574 Çorum : Mecidözünde 
mukim eski Alaca mal
miidürü Ahmet Hayali 

874/ 3575 Aksaray: Vilayeti Arap
son kazası Delileratİk 

karyesinden Ömeroğlu 
Süleyman 

tmtilıan edilerek elişçilik chliyetna
mesi verilmesine dair 

Vilayet im,:ibat komisyonunca verilen 
ihra~ kararnun refine dair 

Maliye vekaleti nce m ii terakim maaş

l a l"Inın te:-:;viyesi il e tekrar memıu·iye

te tayinine dair 

Şehit olan oğlundan kendine maaş 
tahsis edilmesine dair olan evrakm 
buldurularak tesrii intacı dileğine 

dair 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı ıbir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 

803 nuıınaralı :karara 
göre arzuhali hıfzedil

ı:liği sahibine yazılmış

tır. 

M. M. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sııhibiııiu 

isim ve adresi 
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Arzuhal Imiasası :Muamelesi 

'75/ 3576 Söke : Yenicami mahal- :\[ahkemcce bcı·act kaı·aı· ı Ycrildiğin- 803 numaralı karara 
lesinde mukim Yenihi
sar gümrük memuru M. 
N mi 

876/ 3577 İstanbul : Süııbüllühan 
26 No. da Hacı Recep
zade ~L Sait 

877/ 3578 Samsun Sıvas niifus 
ldltibi İbrahim Nuri 

878/ 3579 Sili\Tİ : İstanbul 3 ncü 
da i re tahsil da l'I Antcpli 
Hikmet 

879/ 3580 İzmir: Karataş Tı·amvay 
caddesinde 143 No. lu 
hanede Deınirhisar mü
badillcrindcn Hacı Mak
şut Ef. zade İbrahim 
Etcm 

880/ 3:>81 l\Icrsin : Nusratiyc ına

hallesiııtlc 12 No. lu ha
nede mukiın vaıılr Ah
ınctoğlu Şükrü 

81/ 3582 Eskişehir : 'l'aşaşr Pi
rinçham müs1 cciri MtlS
tafa Ef. nezdinde bah
çıvan Beypazarlı Mcmct 

8 2/ 3583 Ödemiş Cümhuriyct 
mahallesinde Halil Ef. 
kel'imesi Molla Karlııı 

883/ 3584 tzınir : Karşıyaka Ra
yagan S. No. 15 Oirit 
nı übadillerinden RıdYa

noğlu Hüseyin 
884/ 3585 Jstanbul : Sultanalımct

te Firüzağa camii avlu
sunda 19 numaralı ha
nede sakin Ahmet Nazir 

885/ 3586 İstanbul : Eyüp Oylln
cakcılar caddesinde So
kullu Mahmutpaşa med
resesinde miitekait müla
zİm KamU 

elen mütcrakinı maaşlarınm tesviyesi 
i ı_,: in İnhisarlar n·kaleti ne tebliğat 
~· a pdmasına da i e 
Müteveffa Nesim Taranto Ef. vere
sesi hakkmda nıalıkemece Yerilen ka
ral'In tashilline dair 

12- II -1932 tarih ve 155/ 2836 ııu

ınanılı arzuhaline zeyildiı: 
Defterelarm gayrikanuni muamele ilc 
mağdur et.Wcliğinden şikayet 

İski'ın muamelesi ha kkrncla Devlet şü
rasrnca verilen kararm cclp ve tct
kiki ilc adil bir ka 1'<11' Yerilmesi hak
kında 

göre Devlet ştırasının 

bakacağı bie iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

cliği sah ibine yazılffiiŞ

tır. 

Da. VekaJctine. 

Karara raptcdilıniştir. 

Karara raptcdilmiştir. 

lskfin smctile ve ı·il en han enin istir- Da. Vcld'ıletiııc. 

Lhıdr sUL'ctilc nıağ·duı· edileliğine dair 

:\'[allıli.veti hakkırıda verdiği i,ı;;tidası

ıı ın S a,vcla n b<' ı · i sü rün cemedc kal
dığı ve bir kara 1' Yerilmesi dileğiıı c 

dair 
İ em da i rt.'si ıı cc sat ıla n tarlası lıa k
kıncla lıata~·i aclll vaki olduğundan 
tashihi ile t ckı·ar müzayedcye vazma 
Jair 

Tasfiye komisyonu nca dosyasnıın 

yeniden tetkikil c istihkakının ha ldi 
lfiyikına ibluğma dair 

Tasfiye kaı·aı·ının rcfi ilc mualliınliğc 
almmasrna daie 

K esi le n tc ka üt ınaaşuun Yerilmesi cli
leğ·ine dair 

80:3 uuıııal'alı karam 
gii ı ·e :ıı·zıılıa 1 i lııfzcdil

diği sahibin e yazılmış

tır. 

.\d. Vckilldiıı c. 

i\Lı l. V ekaJet i ILC. 

803 ıı u nı aral ı kar-ara 
göre Devlet şlırasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılllliştrr. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lnfzedil
cliği sahibine yazılmış

tır. 



Kayit Arzuhal sahiıbinin 
N o. ıisim ve ıadresi 

886/3587 .Akşchir : Kozan müba
dillerinden 5490 bono 
::;ıra No. lu Yusufoğlu 

İsmail 
887/ 3588 Konya : 767 emlaki mil

liye numarasında mu
kayyet Bekir ıkızr Hür
piştalı Safiye 

888/3589 Sadrresbak : Köprülü 
Memet Pş. ahiadından 

Afife 

889/ 3590 Karaağaç : Telgraf mü
düriyetinden mütekait 
Ali Rıza 
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• ArzuhaJ. bulasası 

Yedierindeki bonolar mukabili emlak 
ve arazi verilmesi ve iborçlarmm 
mahsubuna dair 

Tasfiye talepnamesinin bir an evvel 
tetkikile hakkının verilmesi dileğine 

dair 

Deniziide iskam il e terfihinin temi
ni hakknıda 

K efaleti müteselsile kanunu mucibin
ce tazmin ettirilen meblağm almma
ını:ısı hakkmda 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfz~dildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Mal. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hı:fzedil- " 
diği sahibine yazılınış

tır. 

890/ 3591 İstanbul : F atih Sarı- Gayrikanuni yapılan tasfiye kararı- Karara raptedilmiştir. 
güzel Hasanhalife ma- nm refi ile iadei memuriyetine dair 
hallesinde Taksim s: 3 
No. lu hanede sabık Kur-
hasanlı nahiyesi müdürü 
Seyfettin Nedim 

891/ 3592 ]'eke : Şahmuratlı kar
ye-sinden Alioğlu Hüse-
yi n 

892/ 3593 Güre : Memişoğlu Mus
tafa Nuri 

Ö ten babalarından kalma arazi için 
tapu almak hususunda Tapu me
murluğunca gösterilen müşkiilattan 

şikayet 

Hukuk hakiminden şikayet 

893/ 3594 Van : Pempecimirza ma- lsl<an suretile verilip ve. istirdat edi-
hallesinde Saidoğlu Sıd- lip müzayedeye Yazedilen eınlaklerin 
dık ve ar. lrJr;:endilerine temliki ile ınağdur edil

memelerini istiyorlar 

894/ 3595 Ankara Anafartalar Arzuhal encümeninin 1 - IV - 928 ta-
caddesinde Otabatmazla- rih ve 446 ve 19 - V- 928 ve 638 nu-
rm Ateşhanmda 2 No. maralı kararların l\Ialiye vekaletin-
da Abdiilınuttalip re infazı istirhamına dair 

895/ 3596 Edremit , : Zeytinli kö
yünden Kazak İsmail 

896/ 3597 Bursa : Orhangazi nü
fus katibi Hikmet 

897/ 3598 Elaziz : Pahı nüfus me
muru sabıkı Hakkı 

898/ 3599 3 ncü kolardu mehakinı 

şubesi müdürü Hakkı 

~Iünasip bir vazifeye alınmasına dair 

iVlüteı·akim maaşlarnun bir an evvel 
tesviyesine dair 
Tasfiye kararının refine dair 

ihtisas ve ehliyet zammr verilmesi 
uileğine dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

Ad. V ekaletine. 

803 numaralr karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

J<.:ncümendedir. 

Encümendedir. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» 



Kay;ı"'t 

No. 
.ArzuhaJ saıhlbinin 

isim ve ıaıd:rıesi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

899/3600 İstanbul : Eyüpsultanda Ali karar heyetince hakkında veri- Karara raptedilmiştir. 
Kızıldize rüsuınat mer- ]en kararın tadiline dair 
kez müdüı·ü Memet 
Nuri 

900/3601 Adana : Bucak malıal

ltıSinde Kundu.racı çık
mazmda mübadil Ali 
Sırrı 

901/ 3602 Ankara : Jandarma U. 
K. Ş. 4 müstahdem Yüz
,başı Macit 

902/ 3603 Ahmet Tevfik : 7 F. 
As. D. 3 S. Mu. Me. 

903/ 3604 Bursa : Şahdet camii 
caddesinde No. 5 hane
de mütekait kaymakam 
Hadi 

904/3605 Viranşehir : Memetağa
zade Memet ve Ahmet 

905/ 3606 Üsküdar : Tavaşı hasan 
mahallesi Ferah S. No. 
65 hanede Halil İbra
him 

906/3607 Çankırı : Hapisanesin
den Bekiroğullarından 

Akif Bekir 

907/3608 BoyB~bat : Avukat İhsan 
B. nezdinde Zekiye 

908/3609 Erciş : Vanyolu mahal
lesinde mukim Nuriye 

909/ 3612 Niksar : Tütün tüccar
larından H urşitoğlu M.e
met 

910/3613 İzmir : Karşıyaka Hacı
hüseyinler istasyonu kar
şısında ll No. lu bahçe
de Mustafaoğlu İshak 
Niyazi 

911/ 3614 Yozgat : Kızılkoca nahi
yesi müdürü Hüseyin 
Hüsnü 

İskan suretile verilip istiı·dat edilen 
emlakinin iadesine dair 

20 - XII - 932 tarih ve 3283 numa
ra1ı arzuhaline lahikadrr 

14 - XII - 932 tarih ve 3236 numara
lı arzuhaline ilavedir 
Tekaüt olduğundan muktazi ikrami
yenin bir an evvel tesviyesi istirha
mma dair 

Menfalarmdan memleketlerine veya 
bir vilayete nakledilıneleri dileğine 

dair 

Tekaüt maaşının iadeten tahsisi dile
ğine dair 

İcra memuru tarafından yolsuz ola
rak kendisinden tahsil edilınek iste
nilen meblağın zevcinden tahsil edil
mesi ve mağdur edilmemesine dair 

Mahkeme masrafı olarak verdiği 

meblağm Maliye vekaletince tesviye
sine dair 
Tasfiyei düyuna tabi tutularak ve
rilmek istenilıneyen maaşlarının tas
fiyesi istirhamına dair 

Tütün inhisar dair·esinde vaki suiis
timalin tahkiıkine dair 

İstihkakma mukabil uhdesine teffiz 
edilen emvalin tapuya raptma dair 

Kaymakamlığa terfii istirhaınına 

dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğıu 
sahibine yazılınıştır. 
Da. V ekaletine. 

Encümendedir. 

803 n uınaralr karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sah~bine yazılmış

tır. 

Mal. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Zr. V ekaletine. 

Da. V ekaJetine. 

Da. V ekaletine. 



1 

Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

912/ 3615 Tarsus : Şehitkerim ma
hallesinde Tarsus hapi
sanesinde Küllamoğlu 

Kasım 

913/ 3616 İstanıbul : Erenköy Hat
boyunda No. 26 ilk mek
tep sab:ıık nınallimi Fat-
ma Müberra 

914/ 3617 İzmir : Yapıcıoğlunda 

Kadriye mahallesinde 
Çe.5medere S. 59 No. lu 
lıanede Alırnetoğlu Ha
fız Mustafa 

-- 344 -

Aı·zuhal hulasası 

Bakiyei ınüddeti cezaiyesinin affi di
leğine dair 

'rasfiye kararının refi dileğine dair 

İzmir belediyesi zabıta memurluğun
cla istihdam edilmesi dileğine dair 

Muamelesi 

803 nuınamlı lmrara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibi ne yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılnuş

tır. 

915/ 3618 Kastamonu : Sanatlar Tasfiye kararnun refi istirhamına Karara raptedilmiştir. 

ınektebi ambar memuru dair 
sabıkı Cemal 

916/ 3619 Kastamonu : Sanatlar 
mektebi sa:bık taşçı usta
sı M em et N azım 

917/ 3620 Malatya :Müteveffa Ha
cı Süleyman Ef. zevcesi 
Rabia ve ar. 

918/ 3621 Ankara : Adiiye veka
letinde meydancı Faika 

919/3622 Sonıa : Cuma malıallesi 
mübadil A vni ve Halil 

920/3623 İstanbul : Sultanahmet 
Kabasakal Bayramfırım 
No. 6 da mukim Hüse
yin Tmgut 

921/ 3624 İzmir : Narlrdere Yanık
köyde Nazir Ağa nez
dinde Filorina mübadil
lerinde Feride 

922/ 3625 Söğütten Zaimzade İb
rahim 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan rbu ka
rarın refedilmesi dileğine dair 

Tcvliyct vakfma Evkafça vaki mü
dahale dolayısilc mağduriyetlerini 

ımıcip olduğundan bu hususa dair 
lbir karar verilmesi hakkında 

KQcasından kalan hane hile ilc diğer 
bir kadın tarafından tapuya rapt ve 
kendileri mahrum edilmekte olduğu-
na dair 

803 ımınaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şCırasınm 

b&kacağı bir iş olduğu 

sahibine yaulımştrr. 

Ad. V ekaletinc. 

1771 numaralı kanuna tevfikan ın n- Da. VekaJetine. 
arnele ifasr ve saireye dair 4 madde-
lik maruzat 

1683 numaralı kanuna zeylen ilave 
olunan muvakkat 8 nci maddeye tev
fikan tekaüt hakkının iadesi dileği

ne dair 

İskan surctile verilen 8 seneden beri 
işgalindeki haııonin istirdadile mağ
dnl' edildiğinden şikayet 

::\[almüdürü Kutsi B. hakkmda vaki 
şikayetlerin tahkiki için Maliye ve
kaletince bir müfettiş izamı istirha
mma dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. V ek:aletine. 

803 numaralı .karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 
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No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

923/ 3626 Trabzon : Tckkc malıal- Tekaüt olduğundan muktazi ikrami- Karara raptedilmiştir. 
lesinde 15 No. lu hane- ycnin itası dileğinc dair 
de Sürmene gümrük 
merkez memurluğundan 

mütekait Hekimoğlu Sa-
lih 

924/ 3627 Sıvas : İnhisarlar baş
müdüriyeti mülhakatm
dan Hakkı ve ar. 

92fij 3628 Kigılı : Dcrnckçioğlu !. 
Ziya 

• 926/ 3629 Samsun : Kale mahal-
lesinde Kavak nahiyesi 
sabık nüfus memuru H. 
Rüştü 

İnhisarlar kadrolarının darlaşması 
dalayısile açıkta kaldıklarmdan sefa
Jetten vikayelcri ve münhalata tayin
lcl'inc uair 
!-iayım lıa.yvanatınr ihbar ettiğinden 
mııktazi ilm:ımiycııin tasfiyesi dileği
ne dair 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşla
rının tasfiyesi dileğine dair 

803 nı1maralr karara 
göre Devlet şurasının 

·bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıf.zedil · 

diği sahibine yazılmış

tır . 

» » » 

927/3630 Balıkesir : Nafrasma ait Yol müteahhidi Bursalr M. Sait B. Karara raptcdilmiştir. 
) 696 numaralı buhar Ir den matlubunun alınması veya Nair-
silindir ınakinisti M. Ni- ara tesviyesi hakıkında 
yazi ve ar. 

928/3631 25 eylül 339 tarihli ka-
nun ile nisbeti askeriye
si maktuu topçu müla
zimi Asaf No. 332. 26 

929/ 3632 Silvan : Muhasebei hu
snsiye memuru H. A vni 

930/ 3633 Artvin : Bur~ka kaza
smda Kadir Ef. nezdin
de Caferefendizade Hak
kı 

931/ 3634 Gerzc Çoğara köyü 
Papuççuoğlu Ali Zeynel 

Nisbeti askeriyesi katedildiğinden B. 
M. Meclisince bir karar ittihazı ile 
sefalotten vikaycsi dileğinc dair 

Ziraat bankasınca açıkta kaldığı 

müddete ait maaşlarının tesviyesi di
leğine dair 

Rusyadaki zarar ve· ziyanrna mukabil 
PmHik vPri lın esinc dair 

Ba ilaın Rumlar zimınetind<ı tahak
kuk eden aldığı emval için mahsubu
na dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği salı ibine yı:ı7.Ilınış· 

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ılıakacağı .bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış-

tır. 

932/ 3635 inop Ömeroğlu Rcfet Milli emlakten taksitic atm aldık- Karara raptedilmiştir. 
ve ar. 

933/ 3636 Kadıköy : Vişne S. No. 
8 Dr. Zihni 

ları cmHikin hakiye kalan borçları
nın yirmi senede ödenmesine dair 
Tekaüt muamelesine dair Divanr mu- Karara raptedilıniştir. 

hasebat ilc vckalet arasmda cereyan 
eden muamelesinin celp ve tctkiki ilc 
bir an evvel intacı hakkında 



Kayit Arzuhal sahlbinin 
N o. isim ve ıaıdresi 

934/ 3637 Edirne : Abbas köyün
de mukim Mustafa pede
ri Ahmet 

935/ 3638 Ankara : !tfaiye mey
danında Kayseri hanm
da misafir Türkoğulla

rmdan Hüseyinoğlu Me
met 

936/ 3639 İstanbuJ. : Alemdar na
hiyesi Firuzağa Dr. 
Emin Pş. S. No. 12 mil
tekait yüzbaşı Şükrü 

937/3640 Mustafa Kemal Pş. As
kerlik şubesi muamele 
memuru N azmi 

938/3641 Ankara : İsmet Pş. ma
hallesi Yenimezarlık S. 
No. 1 Yabana:batlı Mus
tafa Ef. hanesinde gay
rimübadil Girebineli 
Fuat 

939/ 3642 İstanbul : Üsküdar Ağa-

lıamamı Dönmedolap S. 
Çıkmaz .yokuş 8 No. da 
sabık İstanbul Emniyet 
müdürlüğü müretteba
tmdan 643 nurnarada 
Mi tat 

940/3643 Çemişgezek : Tırnrk kö
yünde Hacıbayram ca
mii şerili imam ve hati
ibi Hafrz Memet 

941/3644 Artvin : Banka inemu
m sabrk:r Fazrl 1 

942/3645 Mustafa Kemalpaşa 

Mustantiği Sabri 

943/ 3646 Kandrra : Malmüdürü 
sabrk:r ve Karamürsel 
malınüdürü Memet B. 
oğlu Müzdat 

944/364 7 Eskişehir : Sabık zahi
re tüccarlarmdan Hafrz 
Hüseyinzade Hakkı 
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16 -XII - 1932 tarih ve 3017/336 nu
maralı arzuhaline bir karar ittihazı
na dair 
Münasip bir yere maaaile iskanları
nın temini istiı·hamına dair 

Rodos adasındaki emvalinin tasfiye
si ve hukukunun vikayesine dair 

Maaş kanununun 17 nci maddesinin 
tefsirile açık maaşlarının tesviyesine 
dair 
Gayrimübadil komisyonunca verilen 
79 numaralı mazbata muhteviyatında 
mezkftr 244 275 liranın sureti tesvi
yesi ve mahsubu hakkında /bazı is
tirham.at 

Polisliğe alınınası istirhamrna dair 

Müterakim maaşlarının Evkaf idare
since tesviyesine dair 

Ziraat bankasından iliracı mağduri
yetini mucip olduğundan bu kararın 
refine dair 

Muamelesi 

M. M. V ekaletine. 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

ba:kacağr bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Bilaharcırah memuriyetinden tahvili Karara raptedilıniştir. 

hakkındaki kararın tashihi ile harcı-
rab matlubunun tesviyesi dileğine 

dair 
Mahkemece hakıkında ittihaz olunan Karara raptedilıniştir. 

kararın tashih suretile refine dair 

Ziraat bankasına olan borcundan Zr. Vekaletine. 
mütevellit azami faizin affi ile borç-
larının teciline dair 



:kayiıt 

No. 
.A!rzuıhal Sruhilbinin 

~sim vıe llldresi 

945/ 3648 İstanbul : Galata Ahen 
ve Münih hanmda yol 
ve mebani limitet şirke
ti~de Abdullah 

946/ 3649 İzmir : Gümrük 36 No. 
da mukayyet muhafaza 
memuru Hayrettin 

947/3650 Çarşamba kazası Kızılot 

karyesinden Hacı M usa
oğlu Fahrettin 

948/3651 Üsküdar : Hamzafakİlı 
mahallesi Aziz Memet 
Ef. S. 91 No. da müte-
!kait yüzbaşı Halit 

-347-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

1026 numaralı kanun mucibince taz- 803 nurnaralı karara 
minat verilmesine dair · göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
17- I- 1933 tarih ve 52 No. lu arzu- 803 numaralı karara 
hal encümeninin kararına itiraz göre ar.?JUhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Muhalifi kanun kesbi katiyet eden 
meni müdalıale ilaınının bozulmasına 
dair 
Tekaüt maaşının katedilmemesi istir
hamma dair 

» 

949/3652 Topkapı : Fatmasultan Ycdindeki bonodan mahsup edilmek Da. Vekaletinc. 
mahallesinde Emin yo- üzere kendilerine bir hane temliki is-
kuşunda Saliha ve keri- tirharnma dair 
mesi Nigar 

950/3653 Manisa : Posta telgraf- T.el'fihleriııin teminine dair 
çıl arı İsınail ve ar. 

951/3654 Sıvas : Şarkışla kazası Dahiliye vekaletince memuriyete ta
Müşür Nafizpaşazade ts- yini istirbanuna dair 
tanbullu Rıza 

803 İmınaralı karara 
göre arzırlıalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Encümendedir. 

952/ 3655 Karadeniz : Ereğli Ki- lstiklal harbi malUllerinden olup te- M. M. Vekaletine. 
rencik köyü Kolsuzoğlu, . kaüt maaş ı tahsis muamelesinin tes-
Seyit vasıtasile Abdul- a.·ii intacma dair 
lah 

953/ 3656 Kütahya : Cedit mahal-
],esinden Necipbeyzade 
Fehmi 

954/ 3657 Düzce Hüseyin E. 
hcmşiresi Hatice 

955/3658 Malatya : Mahkeme baş
katibi İbrahim Hakkı 

956/3659 İstanbul Kasımpaşa 
Çatmamesçit mahallesi 
Kuyu S. No. 20 hanede 
Sabire 

957/3660 Aygrr : Depo sabık ka
tibi Ahmet Harndi 

Varidat katibi Memet Şükrü B. hak
lunda kanuni takibat yapılması di
leğine dair 

Düzcede iskan edilmesi istirharruna 
dair 
'l'asfiyeye tabi tuıtularak tekaüde 
sevkedilmek suretile mağdur edildi
ğinden bu hususun tashilıine dair 

Katedilen eytam maaşının tahsisi ile 
mağduriyetten vikayesine dair 

Kaymakamlığa veya birinci smıf na
hiye müdürlüğüne tayini hakkında 

803 nurnaralı karara 
göre Devlet şurasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 
Mal. V ekaletine. 

Karara raptedil.miştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yaztlnnş
trr. 
Da. Vekaletine. 



Kayit Arzuhal sahiıbinin 

No. isim ve adresi 

958/ 3661 Eleşkirt : Mulıacirlerin
den ve Sıvas 3 ncü ko
misar Hüseyinoğ-lu Ali 
Rıza 

959/ 3662 Isparta : M:uJıasebei Jıu
susiye müdürü Necip 

960/ 3663 Anlnır·a. : Asy:ı otelinde 
i\[al:ıt.y:ıh Bedr·i 

961/ 3664 Ankara : Taşhan kapı

sında Boyacı Ramaza
noğlu Abdülli'erim 

962/ 3665 İstanbul : Fatih eski 
Alipaşada Başkatip S. 
No. 10 haneele Dr. Ziya 
B. refikası Mecliha 

963/ 3666 İzmir : Damlacıkta Kıl
cı mesçit S. çıkmazmda 
No. 3 haneele misafire
ten mukim sabık polis 
memurlarmdan Kemal 

964;3667 

96:)/ 3668 

Serik : Kazası Çandır 

köyü ikinci muallimi Nc
sibe 

E l'zinean : Hapisanesin
de mahkum Plömer P. 
ve T. müdürü sa;bıkı 

Harndi 
966/ 3669 Diyarbekir : Sahık Liçc 

malmüdürü Tahsin 

Arzuhal hulasası 

Milli emlakten satın aldığı hanenin 
harikzede olduğundan iskanına tah
sisine dair 

Barem kanununa nazaran dcreecsi
nin tayini ve miiktesep hakkının ve
ı·ilnıcsi dilcğ·ine dair 

Askeri fıtbrik:ılarrnda 17 sene hiz
m:ti sebkedip bilahare malül oldu
ğundan si.gortıı muamelesinin intacı 

ile mutlubunun tesvi,yesi ve tedavisi
nin teminine dair 
Malfıl olduğundmı ına.aş tahsis eelil
mesi veya ila·anıiye itasma dair 

Eytam maaşmm yeni tekaüt kanunu
na nazaran tahsisi di l cğinc dair 

Tckaüt kanwmnun 42 nci maddesi
ne tevfikan tekaüt edilmesi dileğine 

dair 

Tasfiye surctile tckaüde sevkedildi
ğinden kanunen müstahak olduğu ik
ram iyesinin verilmemesi . mağduriye
tini mucip olduğuna dair 
i\fahkumiyet hakkında verilen kara
nn tetkikile muktazayi muadeletin 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacl:'ğı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali }nf?.edildi
ği s:ıhibine yazılmıştır. 

tır. 

Karam raptedilmiştir. 

Karara ra.ptedilmişt .ir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

» » 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi-

ifasına dair ği sahibine yazrlmıştır. 

Vckttlet emrine alındığından maaşı- Karara raptedilmiştir. 

nm tesviye ve harcırahının itası hak-
kında 

967/ 3670 Niksın : Mürşitoğlu :Me- Resmen tiitiin tiiecarı oldukları hal- G. ve İn. Vekilliğine. 
m et de kaçakçılık yapan şebekenin Hazi

neyi mutazarrır ettilderine dair ih
bar 

968/ 3671 Ankara : Bayazıt vi la- l\ıfatl u bunun Hazinece tesviyesine Karara rapteclilmiştir. 

yeti Aralık nahiyesi mii- dair 
dürü sabıkı Vehlbi 

969/ 3672 Ankara : Samanpazarı 

l\fusabey caddesi No. 3 
Zeki Ef. hanesinde re

sim muallimi Fuat 

'l'ekaiit. maaşınm rcfi ile vazifeye Karara raptcdilmiştir. 
alınması clileğine dair 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahi·binin 
isim ve adresi 

970/ 3673 Bitlis Üçüncü polis 
koıniscr ve sabık Malat
ya hapisane katipliğin

den mütekait Hacr .i\Ie
mct Pir. 
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Arzuhal hulasası 

Tekaüt maaşının tezyidi dileğine dair 

Muamelesi 

803 No. ln karara gö
re arzttlıali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

971/ 3674 Çanakkale : Ayvacık ka- Heye ti mahsusaca hakkında ittihaz Encümendedir. 
zasrna tabi Küçükkuyu olunan ka rarrn r cfine dair 
nuhiyesinin Büyük çct-
mi köyünde mukim sa
brk kaymakam Zeki 

972/3675 Trabzon : Gümrük baş- 2- XL- 9:12 t:n·ih \ 'C 2902/221 o. lu Karara ı~apt eılilmi~tir. 

müdürlüğünden müte- arzuhalinin intacr hakkında 
kait Nazmi 

973/3676 İstanbul : Etibba muha
dclet ve T. Cemiyeti 
umumi katibi Dr. Feti 

Kazanç vergilerinin ne şekilde tes- Karara raptcdilmiştir. 

edilmesi hakkmda beş maddelik is-
tirhamat 

974/3677 TaYşanlı : Koca l\[nsta - Ba tapn mutasn l'rıf oldtıkları dcğir- 803 nuın::mılı karaı·a 

:faoğl n H üsryin Ağa vc
rrscsi 

975/ 3678 Edirne Ta.yahatun 
mahallesi Şevket zcveesi 
Zelıra 

976/3679 Tosya : Nasiliş mühadil 
muhaeirl erinclcn Sadık 

mcnkı·in hiı· Rene evv el Rvkaf idare
si n re ;~,aptrdilcliğiııdcn istirdadına 

da. ir 
Şehit olıın zr,·cindcn maaş verilmesi 
dilcğinc dait· 

4fi!'i/ 1926 nıınınl'ıılı ıırzuhalin e zcyil
dir 

977/ 3680 Kadıköy : l\Ioda cadde- Merhum zcvcinin hidematı fevkalade-
si Nuri Bc~'İn han csin- sine müküfaten kendilerine hidematı 
de müstceir Hcsna Yataniye tertibinden ikramiye veril-

978/3681 U rla : Tütün inlıisarı 

takip amiri sahı·ln Sait 

979/3682 Havza : . abık belediye 
mulıasibi Ahmet 

980/3683 Ankara : Hacı Mmat 
mahallesi 18 No. lu ha-
nede Şişkooğlu Mustafa 

981/36 4 Artvin : Berta müdür-
lüğ·ünden ınütekait Nail 

mcsi ne dair 
Bigarezin yazifesinden açığa ı;ıkarrl
dığrnrlan hu Jım:mmn tnhisarlar vc
kaJetinee tahkiki ilc vazifesine iadesi 
dilcğin e dair 

Kaymakamrn cfal ve harekatından 

şikayet 

Cihcti a:keı·iyeye taahhüdatrm ifa 
ettiğine dair ticaret mahkemesince 
verilen karar mağduriyetini mueip 
olduğundan bu hususun tetkikine 
dair 
Tekaüt olduğundan ikramiyesinin 
t es,·iycsi dileğine dair 

göre Devlet şurasının 

bakacağı bil' iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Mal. V ekalctine. 

Enciimcndcdi r. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı . karara 
göre Devlet şi'lrasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. V ckaletine. 

Da. V ckalctine. 

803 numaralı kamra 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



:irayit 
No. 

ArZUıhal saıMbinin 

isim ve adresi 

928/3685 Erenköy : Kozyatağı 55 
N o 1'11 hanede V efa ku
mandanlığrndan milte
kait İbrahim Etem 

983/:~686 İstanbul : Kızrltopı'nk 
Dılamur caddc.si. 127 
No. da tekaüt yü~başı 

Kemal Cemal 
984/36157 Ankar·a : Fevzipaşa ma

hallesinde Soğukkuyu ci
varmda 25 No. lu hane
de Kalecikli Fatma kı
zı Bergüzar 

985/3689 lstanb11l : Göztepede fs
mail Pş. köşkünde mer
hum Talat Ef. nin zev
cesi Naciye 

986/3690 Karadeniz : Ereğiisi zi
raat memuru 1\1. Reşat 

987 j3691 İstanbul : Üsküdar Hay
rettİn Çavuş mahallesi 
Aym S. No. 9 da Üs. 
B. masraf katibi İhsan 

988/3692 İstanbul : Ortaköy Ye
lli meyhane S. No. ll 
ve 2119 No. lu polis me
m'llıl'larmdan Sait 

989/3693 İzmit : Göndoğdu kazası 
heyeti ihtiyadyesi muh
tar Recep 

990/3694 Srvas : Tepecik mahal
lesinde Hacı Hüseyino
ğullarından Kadiroğlu 

Ahmet 

991/ 3695 İstanibul : Fatih Kıztaşı 
Feyzullah Ef. S. No. 29 
1\1. Nuri 

9"92/ 3696 Köse Yusuf köyünden 
sabrk Gülabi muallimi 
İsmail 

993/3697 Derince :Kocaeli Derin
ce fabrikasında makinist 
Fikret 

--- 35Ö-

Muamelesi 

Tekaüt maaşmm iadeten tahsisi dile- 803 No. lu ıkarara gö
ğinc dair re arzuhali hrfzedildi~ 

ği sahibine yazılmıştır. 

'l'ekaüt ımıaşına <kıdeın zamını ilavesi 
i Ic mezkftr meblağm tesviyesi hak
lunda 

Şehit olan kocasnıdan kendisine mn- Karara raptedilmiştir. 
aş tahsis edilmesi dileğine dair 

Nisbeti a.skeriyesi katedilen mütevef · ~- M. V ekaletine. 
fa binbaşı Talat Beyden kendilerine 
maaş tahsisi istirhamma dair 

775 No. lu kanunun 2 nci maddesin
de musarrah (Fen memurları) tabi
ı·ine ıbilfımuıın ziraat memurlarmrn 
dahil olup olmadıklarınm tefsirine 
dair 
Belediyeele ücretle istihdam edildi
ğinden tekaüt maaşından katedilen 
tahsisatm kesilmemesinin teminine 
dair 
Tasfiye kararmın r efi ile iadei me
muriyeti dileğiııe dair 

Köyleri yolundan ge~melerinin temi
ni için ciheti askeriyece müsaade 
edilmesine dair 
8- VII- 933 tarihinde Beylikköprüde 
vulma gelen kazada sağ kolunu zayi 
ettiğinden kendisine yardım yapıl

masma dair 

Tekaüt maaşr tahsis edi lmesi istirba
mma dair 

lVIuallimliğe alrrımasr dileğille dair 

Divanr harpçe vazifesinden iliracı 

hakkında ki kararın refine dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

803 .No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasınm 

bakacağı ıbir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhaU hrfzedildi
ği sahibine yazılınrştrr. 



Kayit 
No. 

ArZlllhal salıibinin 

!isim w 18idresi 
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994/ 3698 Kastamonu Maliye Açıkta kaldığı .müddetin ınüddeti 

tahsil şubesi tebliğ me- hizmetine ilavesine dair 
murlarrndan tekaüt Ah-
met Hulftsi 

995/ 3699 Diyarbekir : Sabrk Har- 3 -VII- 932 tat·ilı ve 379 numaralı 

ran 1 nci sınıf kayma- Arzuhal encümeninin kararına itiraz 
kam Haliri 

996/ 3700 Gazi Antep : Dava ve- Avukatlık kanununun tadilile avu-
kili Sait katlık yapmalarına müsaade edilme

sine dair 

Muameies1 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

997/3701 Söke : Sarıkemer karye
si ahalisi namına heyeti 
ihtiyariye 

Menderes nehrinin taşınasma mani A. C. Na. Vekaletine. 
olmak üzere bir set yapılmasma dair 

998/3702 Ankara : J. U. K. 4 ncü 
şube yüzba.~ı Macit 

999/3703 Paşabahçe: Köybaşı cad
desinde 49 No. lu· hane
de sabık Hakari mebu
su Hamza B. re:fikası 

Naciye 

1000/3704 Kırşehir Körmemet 
karyesinden Kadiroğlu 

Bektaş 

1001/3705 İstanbul : Kumkapı Fın
dıkkıran S. No. 6 Fran
sızca mruallimi Nişan 

1002/3706 İstanbul Sinanköy 
Tramvay durağı Semine 
apartımarn mütekait 
Miralay Hilmi 

1003/3707 Halıcıoğlu : İhtiyat za
ibit mektebi muallimi 
ikayınakam H. Eyyiıp 

1004/3708 Bozdoğan kazası sabık 

malmüdürü Kemal 

1005/3709 Kartal : Askerlik şuıbe-

21 - II - 933 tarih ve 3602 numaralı Karara raptedilmiştir. 

arzuhaline zeyildir 
Tahsis edilen eytam maaşımn t ezyi
dile terfihinin teminine dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmış-

tır. 

Haciz suretile alınan çüt hayvanatı- » 

mn iadesile icra memuriınun gayri
kanuni muamelesinden şikayet 
Muallimliğe tayini istirhamma dair Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt maaşının iadeten talısisi dile- Karara raptedilımiştir. 

ğine dair 

iBin küsur liranın tesviyesi istirha- 803 No. ht ıkarara gö
mma dair re arzuhali hı:fzedildi-

ği sahibine yazılmıştır. 
Vazi:fesinden iliracı hakkında karar Karara raptedilıniştir. 

verildiğinden 22 senelik hizmetinin 
nazarı itibare alınarak tekaüt maaşı 
tahsisine dair 

Malı1len tekaüt edilmesi ve terfihi- Encümendedir . 
si muamelat memuru ne dair 
yüzbaşı Aziz 

1006/3710 Eskişehir hapisanesinde MalıkUmiyetinin re:fi dileğine dair 
mahkUm sabık Eskişehir 
tahriri arazi komisyonu 
mesaha memuru M. 
Alioğlu Osman 

Karara raptedilmiştir. 



İtayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1007/3711 Aksaray : Haseki cad
desi Çifte bakkallar 15 
No. da Kerim 

1008/3712 Niksar : Tütün tüccarr 
H urşİtoğlu Memet 

1009/3713 J~ı·zincan : 6 ncı K. O. 
Liva kumandanlığında 

mülazİm ıvı:. Emin 
1010/3714 Ankara : Hükumet cad

desi No. 54 mahrukat 
deposu sahibi Aziz Ef. 
nezdinde V asfi 

1011/ 3715 Kararnursal : Karaprnar 
köyü ihtiyar heyeti 

1012/ 3716 Oazi Paşa · caddesi No. 
275 pcrükar M. Fahri 

1013/ 3717 Rize hapisanesinde mah
kum ve mevkuflar na
roma Zeki 

1014/3718 Sn·as. : Divrik luz ınek
tebİ sabrk muallimi Şük
rü ve ar. 

1015/ 3719 Samsun : Kobakoğlu İs
mail Hakkı 

1016/3720 Ot'clu : Kalfazaclt! Rifat 
ve 180 ar. 

1017/ 3721 Samsun : Sabık muha
sebei lı ususiye m üdürü 
Osman 

lOlR/3722 tı:el : C. H. F. İdare 
heyeti reisi Abdurrah
man ve ar. 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Uefs·uh Türk ticaret ve sanayi ban- İk. Vekaletine. 
kasının umumi tasfiyei hesabrrun bir 
an evvel intacma dair 
4 000 liraya resmen talip olduğu G. ve İn. Vekilliğü1c. 
em valin ayni günde şalısı alıara 460 
liraya ihalesi, 30000 kilo kaçak tütün 
at'anrlmaması ve bu yüzden yapılan 
suiistimalatm kapatılması, 6 000 li-
mya ihale edilen Taşova ihrakları-

nın Hi 000 liraya kabul edileceğine 

d ai ı.· 
Haı·ikzede oldukla rmdım iskilnları-

mn teminine dair 

Şürayi devlet eleavi dairesi ilaını Hü
kümetçe infaz edilmemiş bulunduğu 

cil10tle gerek Şürayi devlet kanunu 
YC gerekse lVIeelisi Atice bir karara 
raptcdilmesi hakkında 

803 No. lu ·kayara gö
re arzuluıli hıfzedildi-

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Kasabalarındn paı'aya tama·en ikaı Ad. Vekaletine. 
katil maznulllaı-ımn hal<'kmdalü ka-
rarm bir an (•vvel inttıcile kararla
rmda idamları dileğ_i ne dair 
Belediyecc tarhedilen verginin haddi 803 ııumııralı karam 
l fi. likına tcnzili hakkrııda göre Devlet şt1rasnun 

bakacağı bir· iş old uğu 
sahibine yazılmıştır. 

1\'Iahkumiyetlerinin affi dileğine daİl' Karara raptedilmiştir. 

'I' eka üt maıışlaı·ının tczy idi dileğin o Karara rapteclilnıiştir. 

dair 

Ar·zuhal enci.1ıneııinin kesbi katiyct Kar:ıı·a rnptediLniştir. 

etmiş bir kararına ınugayir olarak 
cleavi· ilaınının tehiri İcrasına karar 
ittihazma dair 

~lilll emlak borçları hakkında bir Karara raptedilmiştir: 
karar Yerilmesine dair 
10 -XII- 932 tarih ve 3204 m1maralr Karara raptcdilmiştir. 

arzuhalinin intacı istirhanuııa dair 

Vila.yetlerinin lağvinden sarfınazar 803 No. lu karara · gö
cdilınesi dileğ·i nc dair re arzuhali hıfzedilcli

ği sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

1019/3723 

1020/3724 

Arzuhal saılübinin 

isim ve aJresi 

Üsküdar Solaksinan 
mahaJlcsiııde T~~bak bah
çesi S. No. 14 Çerkeşli 

Gürelioğlu Kayıkçı To
pal Ömer 
Ankara : D. D. Y. Mu-
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Arzuhal h ulisası 

l\iilli müeadclcdPki hideınatıııa mükft
faten hidcmatr Yataniyeden maa~ 

ta lı sisine da ir 

Haksız olarak t<ıkaüde tevkolundu-
hasebe kaleminde Behiç ğundan ınazharr adalet olunması is-
B. nezdinde Hulusİ tir.lıaınına dair 

Muamelesi 

803 ı.ııııııa ı.·a lı kaı·ara 

gö1·c arzuhali lufzcdil
diğ-i sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmişt.ir. 

1021/3725 Diyarbekir Askerlik 
d ai r-esi ın ülhaklığmdan 

mütekait Bursa Emir
sultan caddesi No. 24 
hanede binbaşı F ehmi 

Cilıeti askeriycce zimmet olarak tale- M. 1\'I. Vekil.lctine. 
bedilen meblağm tahsili mağduriye-

1022/3726 Ediı·ne : Li.ile çelebi ma
hallesinde Şehit Alioğlu 
Murat 

1023/ 3727 Ankara : Leblebici ma
hallesinde Yenişar cad
desinde 31 No. lu hane
de Ziraat vekaleti mü
fettişlerinden Abdülka
dir 

1024/ 3728 Ankara : 6 K. F. 8 
Topçu alayı em ir zalıit i 
Faik Ekrem 

1025/3729 Sıvas : Celali nahiyesi 
müdürü sabıln Hasan 

1026/3730 İstanbul : Mahmutpaşa 
Tarakçılar caddesi Bira
derler han No. 2 - 3 H. 
Fikri fabrikasmda Zeki 

1027/3731 !stanbul Beylerbeyi 
Küplüce ınahalle~i Bey
lerbayırı S. No. 16 mü
tekait jandarma kıdemli 
yüzbaşısı Mitat 

tiııi ınucip olduğundan bü cihetin 
tctkikı hakkında 

Ziraat ibankasındaki matlubunun 
bir an eYVcl tesviyesi hakkında 

Tasfiye kararının Devlet ştırasınca 
ı-efeclildiğindcn iadci mcmuriyeti hak
lunda 

'ferfii nı.ziyl'tiııiıı tetkik ve rslahr di
leğ inc dair 

14- XII- 932 tal'ih ve 475/1332 No. 
hı aı-zuhale zeyildir 

2~- XII- 931 tarih ve !)44/1406 No. 
lıı nı·znlınliııl' zc~' ildir 

24- TV- 931 tarih ve 2074 No. ln at·
;~, ııhalinc- zeyi ldir 

Encümendcdir. 

Encümcndcdie. • 

803 No. 1 ı ı lw ı·aı·;ı gö

re arzu ha li lııfzed ild i-
ği sa hibinc yazılmıştır. 1 

Encümendcdir. 

803 n uma ra lı ka ı-ara 
g-öre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptcclilıniştir. 

1028/3732 Samsun: YenikırbaG ma
hallesinde Dörtçeşme S. 
No. 27 haneele Samsun 

Samsun '!'ütün inhisar fabrikası mü- G. ve İıı . Vckilliğiıır. 
düı-ü Rüştü ,.c müdür . muavini !s-
mail Bcylerle başmakinis M. Verner 

Tütün inhisar fabrikası hakkmcla takibatı kanuniye icrasilc 
sabık 11stalarmdan Şerif tc-bcn·ün eelecek hale göre vazifesine 

i aıdesinc dair 

1029/3733 Trabzon lisesi 5 nci sı

nıf tale'besincleıı M. Celal 
!skaıılarıııa tahsis edi len hanenin is
tirdadile mağclur edildiklerinden ıa-

desi dileğ·ine dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştrr. 



' 

~t 
No. 

.Arzuhal sahiıbinin 

isim ve adresi 

1030/3734 Ünye : Tapu memuru 
sabıkı Ahmet 

1031/3735 Sivrihisar : Davarcılar 

naıınına Bekir B. oğlu 

İbrahim ve ar. 
1032/3736 Mersin : Van 

dürlüğünden 

M. Şükrü 

tapu mü
mütekait 

1033/3737 Kastamonu : 16 ncı da
ire su vari tahsildarr M. 
Rıza 

1034/3738 İstanbul Edirnekapı 
Hacı l\'Inhittin Attar S. 
No. 3 hanede Ali 

1035/ 3739 1 stanbul : Bakırköy ba
rut fabrikası eski müs
tahdemlerinden Zeytin
lik Hacı Hasan S. No. 
hanede Ahmet 

1036/ 3740 Eskişehir : Cümhuriyet 
mahallesinde Memleket 
hastanesinde Abdulla
hoğlu İbrahim 
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Amuhal ilmiasası 

Tasfiye kararı refedildiğinden tapu 
memurluklarından birine tayini hak
kında 

Sayım resmini n tenzili lırukkmda 

Aidatla istihdam edildiği müddetin 
hiz;meti müddetine ilavesile tekaüt 
edilmesi hakkında 
Hakkında ittihaz olrunan tasfiye ka
rarının kendisine tarihi tebliğinden 
itibar tutulmak snrctile yeni tekaüt 
kanunundan istifadcsin~ dair 
İskaniarına tahsis edilen hanelerin 
kendilerine meccanen teffizine, olma
dığı takdirde •borçlanma ka.m.muna. 
tevfikan verilmesine dair 
Fabrikanrn tatili faaliyeti dolayrsile 
temini istikba l san~ığrna bıraktığı 

aidatın ·kendisine verilmesi hakkında 

Kangıran ve felci tulani dotayısile 

bakiye hapis cezasınııı affi haklanda 

1037/3741 Adana 
İsmail 

Bahçe muhtan 'fütün ekınel erine müsaade ~dilmesi 
-hakkında 

1038/3742 İZilllir : Posta memurla- Kefaleti müteselsile kanununa tevfi-
rı nannna Sırrı ve ar. 

1039/ 3743 lstanbul : Haydarpaşa 
Yeldeğirmeni No. 37 
Kalenderoğlu Düştü 

1040/3744 Lülebuı~gaz : Alacames
çit mahallesinde Köprü
lillü A. Harndi 

1041/3745 Badeli : Rüsumat me
nıurluğrundan mütekah 
İ. Hakkı 

1042/ 3746 Ödemiş : Drama mnha
cirlerinden Memet kızı 

Kamil e 

kan kesilmek istenilen paramu ma
aşlarından kesilmemesi hakkında 
TPkaüt maaşr tahsis edilmesi hak
kında 

982/2065 No. lu arzuhalinin intacı 

ha.kkrnda 

Hal'cırahının \·eriLmesi hakkında 

İskaniarına talısis edilip ıborç olarak 
tahsil edilmek istenilen meblağrn 

affi ha:kkrnda 

Muamelesi 

803 No. ln karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılilllştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 nınnaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazrlilllş

tır. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilımiştir. 

Ad. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzulhalı h.r:fzedil
diği sahibine yazılilllş

tır . 

» 

803 numaralı karara 
gön Devlet şurasının 

hakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 N o. }u !karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılilllştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılilllştır. 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali hı:fzedildi

ği sahibine yazılınıştır. 



Kayit 
No. 

Arızuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1043/ 37 4 7 Vezirköprü : Belediye 
r eisi Hikmet ve ar. 

1044/ 3749 tstan:bul : Kadıköy Ce
vizlik Hasırcıbaşı S. No. 
80 haneele erkarnharp 
miralaylığından m üteka-
h Y. Ziya 
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Arzuhal hulas·ası 

Vezirköprüdeki Ağırceza mahkeme
sinin lağvedilmesi hakkında 

Tekaüt maaşınm iadeten tahsisi hak
kında 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilıniştir. 

1Q54/ 3750 ~\.nkara Hamamönü ~Iahkıimiyetiııin affi hakkında 803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Paşaçeşme No. 7 lıane-

de Süngerci Necmi 

1046/ 3751 Kütahya : Hocazade Ra
sih Ef. verescleri Ruki
ye, Zeliha ve Azime 

1074/3752 Ankara : Mülkiye mü
fettişi A. Cevat 

1048/3753 Tercan O. Nuri 

1049/ 3754 İstanbul : Topane Tram
vay tevakkuf mahalli 
Yağhane S. No. ll Kim
yager O. Kadir 

1050/ 3735 G-iresun : Yusuf Aağa 

oğlu Muhtar ve ar. 

1051/3756 H. U. M. Sinbaşı Haşim 

1052/ 3757 H. U. ·Mü. Yüzba!;iı Da
vu t 

1053/ 37·58 H . U. Mü. Ş. 2 de kay
makam İbrahim 

1054/ 3759 H. U. Mü. Ş. 2 de hin
başr Rıza 

1055/ 3760 Kararnursal : Alaettin 

1056/ 3761 K. 9 Levazım Ks. 2 ami
ri binbaşı Raşit B. ya
nında Haydar 

Teraküm edeıı vergi borçlarının tak
sitleri hakkmda 

l\lesken tazmi natı olarak verilen me
baliğin iadei muhasebeye mahal kal-
~adan istirdadından sarfınazar edil -
mesi hakkında 

» » » 

Encüınendedir. 

Kaymakıım hakkında tahkikat ya- Encümendedir. 
prlmak üzere miifettiş fzamı hakkm-
da 

İktısat vekaletince kendisine yardım 
yapılmasr hakkında 

:Eınla ki milli~-eyc taksit bor~larrnm 

bila faiz ödenm esi hakkında 

han ta.lıdidi hudnt komisyonu to
poğ'I'af zabit liğine t ayin lalındığr 

müddete ait matlubatmın tesviyesi 
hakkında 

İran tahelieli hudut komisyonu to
poğraf zabitl iğinc tay in kılındığı 

mildelete ait matlnbatınm tesviyesi 
Jıa.kkmda 

» » 

» 

İk. Vekaletin e. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karanı 

g-öre arzuhali hıfzedil

diği sah iıbi ne yazılmış
tır. 

803 numaralı karara 
göre arzmhalı hrfzOOil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

» » » 

Kocaeli jandarma kumandanı hak- Karara raptedümiştir. 

kındaki t ahkikat evrakının tesrii hak-
kında 

İadei muhakeme talabi reddedildiğin- Karara raptedilıniştir. 
den evrakının celp ve tetkikile maz-
harı affi liakkmda 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1057/3762 Ankara : Cebecide Şük
riye mahallesinde Yunu
soğlu S. No. 8 haneele 
Mütekait Raşit 

105~/3763 İstanbul Çengelköy 
Havuzbaşı No. 60 hanc
de H. Hüsnü 

1059;3764 Sıvas Hafız Recep 
mektebi muallim vekil
lerinden Serfiraz 

-356-

Arzuhal Jıulasası 

Milli müdafaa vckaletincc yolsuz te
kaüde scYkedildiğindcn şika.yet 

Şehit oğlundan kendisine maaş tah
sisi dileğinc dair 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzcdildi

ği sahibine yazrlımştır. 

Karara raptedilmiştir. 

l\fuallimliktcn ilıracr haklundaki ka- Karara rapteditmiştir. 

rarın r efi ilc vazifeye alınmasına 

dair 
J060/376fi Ankara : Sanıaııpaza)'[ İmtih an edil er ek elişçi mchcbinclen 803 No. lu karara gö-

Hacıınusa mahallesi. Daı·- clıliyetnanıe verilmesi haklanda re arzuhali hıfzedildi-

soka k ta N o. 2 ha lH~de ği sa hibinc yazılmıştır. 
Ali 

1061/3766 İzmir : Karantinede Ko
miser Dilaver B. S. No. 
35 hanede Mahmut Ef. 
krzr Zehra 

1062/3767 İstanbul : Göztepe 1 nci 
orta S. No. 27 hancdc 
H. Rüştü 

Mükerrer 

1062/3 76H .·\ııkaı·a : S. ve 1~ . M. 
V. Baktcriyolujilıaıı c-

sinde Haşmet 

1063/ ::!769 Ccbelibcrckct : i\Iülg-a 
istinaf mahkemesi aza
smdan mütekait Cemal 

1064/3770 Uşak : Ulubey nahiyesi 
Camiikebir ma hallesi 
.ınulıtarr Kazım ve ar. 

Tefviz suretilc iskanlurına tahsis edi
len eınlfikin tenılik muamelesinin ıs

lalun a dair 

Vazifeden i lı ra~ kararına itiraz 

803 numamlı karara 
göre Dev}ct şurasının 

bakacağı bil' iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Kadru haı·ici bmıkılclığınJaıı teln·ar Eııciinıeııclt!rlir. 

nt.zife~·c alınması hakluııcla 

Vekft.let yapma sına izin Ycrilmcsfne Kaı·ara ra ptcdilm iştir. 
dair 

Vergilerinin tenziline dair 803 ııumııralı kanıra 

güre Devlet şCıı·asııun 

ba.kıı ca.ğr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

1065/ 3771 Denizli : Nafıa arnbar Ücretle istihdam edilclibrindcn dolayı Karara raptedilmiştiı·. 
memuru l\1. 'Naci 

1066/3772 Dt•nizli : Na.fıa dairc
sinde baştamirci Nedim 

] 067/ 3773 İstanbul : Kadıköy Sö
ğütlü (;eşme mahalle
sinde 286 No. da miite
kait yüzbaşı Kemal 

]068/3774 lstaıılml : Üsküd~r Ça
kır<'I Hasan Pş. malıal

lcsiwlc Saray S. No. 19 
hanetle mütckait y üz
'başı Memet 

maaşmdan katedilen tahsisatın kesil
memesine dair 

» » » 

» » 

» » » 

Karara raptedi Im iı;tiı·. 

Karam raptedilıniştir. 

Encümcndcdir. 



K:ayit 
No. 

Arzu!hal sah~binin 

isiım ve .a,dr.esi 
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ArzuıhaJ. hulasası Muamelesi 

1069/ 3775 İ tanbul Tüccardan Kazanç kanımunun 30 ncu maddesi Encümendedir. 
~\.ta Refik ve ar. 

1070/ 3776 Bıusa : Karaağaç cad
desi. Sakal döken S. No. 
19 haneele şehit kayma-
kam Salih B. zevcesi 

107lj3777 İstanibul : Süvari bini
ci lik mektebi muallimi 
yüzbaşı Ö. Vehbi B. ı·c

fikası Fatma 

hakkında bazı istirhamat ve maru
zat 
E:·tııın maaşlarmdan para kesilnHı

rn\'sİ hakkmda 
803 N o. lu karara ıgö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Düşman tarafmdan yalalan emlaki- Karara raptedilmiştir. 
ne mukabil cv verilmesi hakkında 

1072/377 ' İstanb1ü : Beşiktaş Mu- Tekaüt maaşr tahsisine dair Encürınendedir. 

harr evvel S. 'No. 14 Sa
dettin 

1073/3779 İstanbul : Osmanbey Ru
mcli caddesi ~ro. 40 Fa
zilet ve Melek 

İsk5nlanna tahsi edilen hanenin Karara raptedilmiştir. 

1074/3780 İstanbul : Fatih Çar
şamba Hatip Muslihit
tin mahallesinde No. 134 
Şerif 

1075/3782 Bmsa : Setbaşında Me
met Karamani S. No. 22 
haneele M. Ali 

1076/3783 iksar Camii kebir 
mahallesinden Hidaye
toğlu :Mustafa 

1077/3784 İstanbul : Sultanahmet 
Eski zaptiye caddesi İn
cili Çavuş çıkınazı No. 
5 haneele Miitekait ka)'
makam Şefik 

1078/3785 İstanbul : flözt cpt' Dnt
lukta muallim Adalet 
H. c·vinde Mazhar 

1079/3786 İstanbnl : Erenköy Sn
adiye Bağdat caddesi 
323 No. lu hal1C'de O. 
Rif at 

1885 No. lu kanunun 1 nci maddesi-
nin 3 ncü fıkrası mucibince iptidaen 
t efviz ve tahsisi ·esas ittihazile lay-
ınet üzerinden mccbmi istimlak mu-
amelesinin icrasr hakkmda 
İslülıılarma tahsis edilen evin satrl-
ması suretilr mağdur edileliğine dair 

Kesilen tekaüt ınaaşnnıı iadeten tah
sisi haklanda 

Hazineec mutlubunun tesviyesile 
ili'lın hükmünün infazrna dair 

Tekaüt ınu::ıınelesine dair· Şurayi 

Dcvletc: c verilen kararııı yeniden tet-
ki ki hakkrııda 

~Ia.lüliıı kammunun tefsirine dair 
"Jiccliste bulunan c -ralan tesrii inta
<'I hakkında 

Kesilen tekaüt maaşrnrıı iadeten tah-
sisine dair 

Da. Vekaletine. 

803 :N'o. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

» » » 

803 numar-alı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı .bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

1080/3787 Urfa hapisanesinde mev- Kalan ceza müddetlerinin affi hak- Karara raptedilmiştir. 
kuf 650 kişi na.mrna H a- landa 
lit Halekı ve ar. 



Kayit Arzu.haJ saıhilbinin 

N o. isim ve ,a.dll"esi 

1081/ 3788 Kayseri : K erimzade mu
hacir Pola Hasanoğ'lu 

1\'Im:tafa ve ar. 
10 2/3789 İstanhuJ : Bebckte BaJ1-

<;c karşısrııda No. 250 
lıanedc Gazeteci Sabit 

10 3/3790 l\'Ianisa : İnhisar ınüdü
riyeti muhasebe ktıtibi 

M. Emiıı 
1084/ 3791 Trabzon avukatlarından 

Enderzade Faik 

1085/3792 İstanbul : Suadi_vc plil
jmcla Eminzade Mus
tafa 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

lskün muamelatındaki yolsuzluktan Da. Vckalethıc . 

şikayet 

1'iryestcde ölen Herman Soiı·eııin va- Mal. Vekaletine. 
risleri tarafmd::m veraset vergisin e 
hile karıştınldığı hakkmda 
1272 No. lu kanundan oğlunun isti
fade ettirilmesi hakkında 

Şürayi devletçe verilen te:fviz edilmiş 
eınHl.kin istirdadile bono verilmesi 
hal"lundaki karar 
mucip olduğıuıdan 

nrilmesi haklanda 

mağd u riyetlerini 
adil bir karar · 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

EYvclce Rusyada zarar görenlere ve- Eneüımendedir. 

ri !en tazıni na t misilli kendilerine de 
yardım edilmesi haklanda 

1086/3793 Merzifon : Eski evkaf Kalan ceza müddetinin affi hakkında. 803 No. lu karara gö-
memuru A. Rıza re arzuhali hrfzedildi

1087/3794 Bı.ıı·sa Hoca Hasan 
mahallesinde Haer Mus
tafa S. No. 31 haneele 
O. Saip 

JO 8/3795 J\llaa ı·if vekal eti l evazım 

dairesinelen ınunfasrl 

Fahri 

1089/ 3796 l\iuğ·la : Köyceğiz kaza
sında P. T. müvezzili
ğ·indcn mütekait "\li 
Aş ki 

1090/3797 İzmir : Orhaniye mahai 
J csiııde Havai S. No. 17 
haneele kıdemli yüzbaşı 

Enveı· Adnan 

1091/ 379 Karacabey Garipçc 
mahallesinde o,·manağa 

luzı Esma H . vekili 
ruri 

1092/ 3799 Y ediJ<nlc : İstasyon şefi 
İ. Halcia 

1093/ 3800 Ankara. hapisanesinde 
mahkum Alunet Hüdal 

1094/ 3801 El'ciş : Zihni 

Tekaütlük müddeti hizm etiııiıı tetki
kile maaşma zam yapılması -hakkında 

ği sahibine yazılmıştır. 

Mf. Vekalctine. 

Hareırah matlubunun veı·ilmesi hak- 803 numaralı karara 
kında göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğıu 
sahibine yazılmıştır. 

1'ekaüt maaşrn ın arttmlması hak- Karara raptedilmiştir. 

kın da 

'l' ekautlüğünün kaLdırılması hak-
kında 

Ziraa t bankasına olan boretınun tak
site mptı hakkınila 

Jü ·il en tckaüt maaşıııın iadeten tah
~isi lıaklunda 

Kalan ceza müddetinin affi hakkın
da 
Kala ınüstantrlu Hayrettİn B. hak
kındaki şikayetinin müfettiş göndc
rilcrck tahkikı hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şt1rasmuı 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılJI!ıştır. 

803 numaralı .karara 
l?i)ı·e arzuhali lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» 

Karara raptedilımiştir. 

Ad. V ekaletine. 



Kayit Arzuhal sahilbinin 
No. isim ve adresi 

1095/3802 Erzincan : Pızvan köyü 
muhtarı Arü 

1096/3803 Ankara : İktısat veka1e
ti mülga ticaret mulra
veleleri dairesi reisi M. 
Şevket 

1097/3804 Ankara : İstasyon karşı
sında kunduracı Osman 
usta nezdinde eski polis 
memurlarından Halil 

1098/3805 İzmir : Mülga varidatr 
mahsusa idaresi müfet
tiş muavini Enver 

1099/3806 Burhaniye : Tevkifane
sinde Osman Ef. oğlru 

İzzct 
1100/3807 Çorlu : Muhittin mahal

lesinde Muratlı S. Sü
leyman Haşim 

1101/3808 Osmaniye : Belediye Vl' 

ticaret odası reisi Ali 

1102/3809 İstanbul : Galata yolcu 
salonu karşısında Frenk
yan han No. 5 Şirinoğ

lu Kamer 
1103/3810 Ankara : Askerlik şube-
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' Arzuhal bulAsası 

Eöy kanununa mugayir olarak yapı
lıp Meclise gönderilen krokinin ve 
evrakının mahkemeye iadesi hak
kında 

Ücretten maaşa geçen memurlarm 
ücretle geçen müddetlerinin fili hiz
metten addolunacağı hakkında bir 
fıkra ilavesi hakkında 
Şurayi devletçe verilen ademi İstİlı

clamma dair karara itiraz 

İnhisarlardaki hizmeti müddetinin 
tekaüt müddetine ilavesi ha,kkında 

Kalan ceza müddetinin affi hak
kmda 

Ticaret ve sanayi bankasınca bir se
nede ödenrnek üzere bin lira verilme
si haıkkında 
Vilayetlerinin li'ığvedilmemesi hak
kında 

2920 No. lu ~rzuhaline zeyildir 

Emsalleri veçhile terfie miistahak 
si muameHit memuru M. olduğundan terfiini istiyor 
Emin 

1104/3811 İ2l11lir : Aslancık Mcsu
d iye mahallesi Çelikel 
S. No. 4 te malul zabit 
M. Ali 

1105/3812 Ankara : Samanpazarı 

Musabey caddesi No. 
lj3 muallim ressam 
Fuat 

1106/3813 Ankara: İktısat vekaleti 
eski istatistik miidürii 
Osman Ferit 

1107/3814 Ankara : Hacıbayramda 
Hükı1met caddesi No. 7 
Mazhar B. zevcesi Rem
ziye 

Milli emlakten ihbar ettiği nıektJUnı 

mallarmdan ikramiye verilmesi hak
landa 

3672 No. lu arzuhaline zeyildir 

Açık maaşlarnun veri1mesi hakkm
da 

Mahkemece 9 bin lira ,kıymet takdir 
edilen evine tahsil şubesince takdir 
edilen maa ceza 3200 lira veraset ver

' gisiııden şikayet 

Muamelesi 

803 nUıiDaralı ıkarara 

g(ire arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılınış

tır. 

803 numaralı karara 
güre DeYlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 
803 No. lu ıkarara gö
re arzuhalı hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numara,lı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılınış

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfı.rasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 
M. M. V.ekaletine. 

803 nurnaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Encüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptediLmiştir. 



Kayit Arzuhal sahiibinin 
N o. isim ve ıaıdresi 

1108/ 3815 !stanbul : Kışla karşı

smda N o. 15 hanede 
vapur ateşçiliğindeıı 

<u:;ıkta kalan Rizeli Alt
ınetoğlu Memet 

1109/3816 Kahta kazası Malmü-
dürü Cemal 
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Arzuhal ıhulasası 

Scyriscfain idaresince tekrar vazife
ye alınması hakkında 

-:\Ialulcn tekaüt edilmesi hakkmda 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırası)Jm 

ıbaka:cağı bir iş olduğın 

sahibine yazılmıştır. 

» » » 

1110/3817 Kalıta kazası Kahta 6 - II- 932 t;ırihli a rzıılıalinc zeyil- Mal. Vekalctinc. 
köyünden Bakırcı Osman dir 

1111/ 3818 

1112/ 3819 

1113/ 3820 

1114/ 3821 

1115/ 3822 

1116/ 3823 

Nuri 
Silivri kazası : Kadıköy 
mahallesinden Şa b an ve · 
ar. 

Giresun : Hacı Hüseyin 
mahallesinde No. 71/136 
haneel e Bayburdun Ki
tire köyünden Çatalba
şoğlu Etem 
Dinar : Tüccardan Is
partalı Sarı Hasanzade 
Hacı Hasan 

Adapazarı : !stiklal m.a
hallcsi Zafer S. No. 
66/ 29 haneele Balıke

sir - Kütahya h attı is
timlak memuru muavi
ni Kazım 
Bayburt KılchrzacJ c. 

M. Nuri 
İstanbul Fatih Kir-
mıasti mahallesinde No. 
2 haneele Ali H aydar 

]117/3824 [stanbul : 4 ncü vakıf 
han 3 ncü kat No. 30/40 
miltckait crldnrharp ınİ
ralayı Haydar Memet 

ll 18/3825 :tstanbul : Üsküdar Sel-

Borçlanma kanununa tevfikan 20 sc
nede ödenm ek üzere verilen tohum
lLık bedelini n affi hakkında 

iskftııl arın a tahsis edil en evd C'ıı çrka
nlmamalan hakkında 

l)inar Ziraat bankası mcmurnnd.an 
şikayet 

İskiln edildiği evin istirdat edildiğin
den yeniden i skanı hakkında 

Belcd.iycye olan borcuna tarheelilen 
faizin tahsil edilmemesi hakkında 
20 sene muallimlik ~yaptıktan sonra 
ac;rğa çıkarılmakla mağdnr olduğun

dan t erfihiııin temini haklanda 

llaı-i c-i.n· ,-ekalct iııcc telg-raf hşidı·si 
zi mm eti ol anık talep edilen m eb la
ğın kendisinden istçnmcmesi hak
kında 

Emııi~·et sandığrna olan ipotekli bor-
mımağa Şe.rhcami S. No. cu na hiı- sene mühlet verilmesi hak-
4 haneele Şirketi hayri- krııcln 

ye müdürü Hüsqiıı 

Hakkı Ef. merhumun 
kızı Safiye 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. , 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

·bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Zr. Vekaletinc. 

Da. Vekal etine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ıbaikaca.ğı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 mu.naralr .karara 
göre arzuhali hıfzedil

d~ği sahibine yazılmrş

tır. 

Karara rapteclilmiştir. · 

]119/ 3826 Tüccardan Hilmi ve ar. Yeni ınatbuat kanunundan evvelki Karara raptedi1miştir. · 
matbuat snçlarnım affi hakkında 



Kayit 
No; 

Arruhal sahibinin 
isim ve adr esi 

1120/3827 lstanbul : Kadıköy Acı
bademele mütckait fC'rik 
yanyalı Fuat Pş. köş

künde Vehip Pş. ze\-cC'si 
1121/3828 İstanbul : Üsküdar Alı

mediye No. 363 eski Os
maıılı bankası m em tır
larından R. Rrfkr 

1122/3829 İzmir : Göztepe Şahin 
S. No. 37 haneele Abdul
lahoğlu İbrahim 

1123/3830 İzmir Göztepe Yeşil 
İzmir S. No. 15 haneele 
Memdulı 

1124/3832 Edirne : Kadı Bed ı·cttin 

mahallesinde Mcmct 
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Arzuhal hulasası 

2071 No. lu kanuna tcdikan eytam 
ımıaşı tahsisi hakkında 

~igorta şirketlerindeki · ahipsiz si
g·orta bedellerinin Devlet bazinesine 
it ası hakkında 

i s id ııl arma tahsis ed il en evden çıka
rılmamalan hakkmda 

Ot ıırduğn e\· in kendis ine meccaııen 

veri lm esi hakkında 

~ch it oğlunda n kendisine maaş tah
sisi hakkinda 

1125/3833 Konya : Tayyare cemi- V cc i hi B. 'l'ayyare rnektebine kayit 
yeti dosya memuru Ne- ve kabulü hakkuıda 
rı man 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sa h ibi ne yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

D<t. V ck5Jctinc. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağJ bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır.' 

803 numaralı karara 
gör e arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazılmış
tır. 

» » 

1126/3834 Tüney karyesinden Os- Köyl erinin KalC'c iktcn irtibatımn Da . Vcldiletine. 
tarhzade Mustafa ve ar. fckki lc Çankırı~'a raptı hakkında 

1127/3835 Yoııgat : Lök köyünden 
KoyunoğulJarınclan Me
rnetoğlu Abd1ı.rrahmaıı 

1128/3836 Kayseı·i Ti.irkmcıılc-

rinclen Hacı Patn·oğlu 

İbrahim ve ar. 
1129/3837 Muğ·la : Dervişoğlu Şük

rü ve ar. 

1130/3838 Ankara : İsm etpaşa ma
hallesinde Ulucak S. 
Suat B. nezdinde Naile 
Ra;bia 

1131/38S9 ! zmir : lBornovacla Şe
hit Memet B . S. No. 3 
haneele tüccardan :ıvı:. 

Rif at 

1132/3840 Trabzon gümrükleri baş
müdürlüğünden müteka.
it Nazmi 

• I isan ayında henüz bir yaşmı dol
d}ıı·mayan oğlak ve kuzularmdan 
Yozg;a t dcftel'darlrğrnca ·vel'gi al m
dığı haldunda 

.A ğnam \'ergisinin teuzi li n toklul:n
clan tamamen ahnmama sr hakkında 

lVIilli cml a.k taksit borçlarrmn yir
mi seneye ibl~ğı luı:kkmda 

Yunanistanda terkettiği cınlake ko
llan Jaymetü1 lıadc1i layikrna ibl :lğ'I 

halclunda 

Ecnebi memleketlerine ihraç ettiği 

davarlarrn vergilerini dafcten verdi
ğinelen yen i hayvanlar vergisi ]~anu

n u alıkaımna tabi t1ıtulnp tutulına

yacağr haklanda 
22- XII- 932 tariMi arzuhaline ze
yi ldir 

803 numaralı .karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibintı yazılmış

tır. 

::vral. Vckfilt>tine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzec1ildi· 

ği sahibine yazılmıştır. 
Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı .bir iş olduğu 
sahilbine yazılmıştır. 

Karara raptcdilmiŞtir . 



ıtayi:t 
No. 

Arzuhai sahlbiniti 
isim ve adresi 

1133/3841 İstanbul : Sultanahmet
te Dizdariye mahallesin
de Selem S. No. 7 hane
de İnayet Zelıra ve İs· 
kendcr 

1134/3842 Konya : Vilayet jandar
ma kumandanlığıııdan 

mütekait binbaşı O. Zeki 
1135/3843 İstanbul : Süleymaniye

de Deveoğlu yokuşu S. 
No. 76 hanede İlhami 

1136/3844 Ankara : Harita U. M. 
Ş. 2 yüzbaşı Davut 

1137/3845 Ankara : Harita U. M. 
Ş. 2 de binbaşı Rıza 

1138/3846 Ankara : Harita U. M. 
Ş. 2 de binıbaşı Haşim 

1139/384 7 Kağızman : Köteık na
lıiyesi Kızılviran köyün
den Mevlut 

1140/3848 Mersin Asliye <ıeza 

mahkemesi zabıt katibi 
M. Faik 

1141/3849 Çölemerik Tuğrul 

malınüdürlüğünden mü
tekait Fuat 

1142/3850 Soma : Cuma mahalle
sinde Kayalarlı ;Halil 

1143/3851 Kırkağaç : Gelenbe mil
tekait Yakup Zühtü B. 
zevcesi Muhsine 

3ô2-· 

İskan müdürlüğünce tesbit edilen 
istihkak matluplarının haddi layiki
na ircaı hak.kmda 

Tekaüt maaşı hakkındaki muamele
nin yeniden tetkiki hakkında 

MalUliyet derecesinin tashihi hak
kında 

Eşkıya tarafından vaki zayiatınm 

Hazinece tazmin ve ilam hükmünün 
infazına dair 

» 

» » 

Tahrir esnasmda fazla konulan kıy
metlerin t~nzili ha:kkrnda 

İskan muamelesinden şikayet 

Tekaüt maaşının arttırılınası hak
kında 

Su ile m~teharrik değiı,mek ve fab
rika gibi müesseselerinin bent ve 
arklarının ciheti aidiyeti v~ tasarruf 
ve emri muhafazaları hakkında 
Eytam maaşırun arttırılması hak
landa 

1144/3852 Bursa :Hoca Hasan ma- Tasfiye kararının refi hakkında 
lıall~si Hacı Mustafa S. 
No. 31 hanede mütekait 
muallim O. Saip 

1145/3854 Gazi Antep :Avukat Sa- İkraımiye verilmesi hakkında 
im B. yazıhanesinde Ni-
zip mahkeme başkatipli-

ğinden mütekait M. Mi-
tat 

1146/3855 Erbaa : Malımıut Çavu
şoğlu Aziz karısı Sıdıka 
ve ar. 

Hukuku tasarrufiyelerinin tanınma
sı ha:k.kmda 

Muamelesi 

803 No. lu karam gö
re arzu)'ı.ali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » 

Mal. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre bevlet şlirasının 
bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınıştır. 

İk. V eka1etine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılıruştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şt1rasınm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınıştrr. 

c < < 

» 



Kayit Arzuhal sah1biniıı 
No. isim ve adresi 

1147/3856 Erbaa : Ahmet Hocaoğ
lu Ali ve ar. · 

363-

Arzuhal hulisast 

Hukuku tasarrufiyelerinin tanınma
sı hakkında 

:M:uameiesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi-

ğ i sahibine yazılmıştır. 
1148/3857 !stanbul : Ankara cad- Aı·zuhal en cüıneninin 31- XII- 932 Encüınendedir. 

desi :M:eserret otelinde tarihli kararına itiraz 
Yenişehirli A. Ata 

1149/3858 Ladik : Nusı-atlı köyün
den Pisioğlu Osman ka
rısı Ayşe 

1150/3859 Niksar : Camiikebir ma
hallesinde Hidayetoğlu 

.Mustafa 
1151/3860 Konya : Tclgrafçılarr 

1152/3861 Koı:lıisar : HilaJiahmer 
reisi Abdrnrrahman ve 
ar. 

1153/3862 İzmir 

No. 8 
him 

: Çayır· bahçede 
haneele O. İbı·a-

1154/3863 Aydm : Zafer mahalle
sinde Muğla Evkaf mü
dürlüğünden miltekait 
Salih Necati 

1155/3864 İzmit : l\1utasarrıflığın
dan mütekait Osman Pş. 
kızı Saadet ve ar. 

1156/3865 Ürgüp : Muhacir Celil 

1157/3866 Akçaşehir Osmaniye 
mahallesinde No. 54 ha
nede mütekait yü~başı 

Kemal 
1158/3867 Bw'sa : İsm et Pş. cad

desinde Dr. Bedı·ettin 

Nuri 

1159/3868 Refahiye : Meiik Şerif 
muhtarr İRa ve ar. 

1160/3869 Aksaray : Belediye rcis 
vekili Fuat 

1161/3870 İstanbul : Sünbüllü han 
No. 26 Hacı Recepzade 
.M. Sait 

1162/3871 Niğde hapisanes inde K e
rİmoğlu Haşim 

Verilen ~ehit maaşımn arttırılması 

hn.kkrnda 

:ıvraliyedeki alacağrımı hir an evvel 
verilmesi Jıaıkkrnda 

Tcl'f il eri hakkında 

Koçhisarm kaza olm·ak bırakılması 

ha·kkrnda 

Belediyeden taksitic satın aldıklan 

arsa kıyınetl erinin t enziline dair 

Tasfiye kararnun refi haklanda 

İki senelik vcı·ilmiş olan eytam ma
aşlarınm 10 seneliğinin birden vrı·il

mesi hakkında 
1skiln ınuamdcsindcn şikayet 

Cephe zamromdan ü;tifades i hakkın
da 

'l'ckaüt. maaı:n tahsis edilm esi hak
kında 

Köydeki meradan ir-;tifadelcri hak
landa 
Koçhisarın kaza olarak kalması hak
landa 
Tcmyiz mahkemesinde 932 No. lu 
dosyasının hir an eYvcl tetkiki hak
kında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır . 
Yanlış geldiğinden Ev. 
K. ne iade edilmiştir. 

803 No. lu karara gö
r e arzuhali lufzedildi
ğ1 sahibine yazılmıştır. 
Da. Vekal tine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. ln karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır . 

Da. Vf)kaJet.ine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 Nö. ln karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ'i s;.ıJıibine yazılmıştır. 

» » » 

» » 

Karara raptedilmiştir. 

1adci ınuhakeıne . metile tashihi ka- 803 numaralı karara 
rar hakknıda göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 



Kayit 
No. 

Aıızuhal saJübinin 
isim ve adresi 

1163/3874 lBergama : Tahtacı aşi

retinden mevkuf Ali, 
Hasan ve M. Kaya 

1164/3876 Ankara : Eski Türlwca
ğı karşısında 13/17 N o. 
da İbrahim Etem 
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AıızuıhaJ. hu1asası 

Bergama }Iüddeiumumisinden şika

yet 

İnhisadar idaresince açığ·a çıkanla
ı·ak kanuni hakkının verilmemesin
den şikayet 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
r arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılııııştır. 

1165/3877 Trabzon : Gümrük baş- Kaçak eşya bedelinden ihbariye iliTa
müdürlüğünden müteka- miyesi alacağının tesviyesi haıkkmda 
it Nazmi 

» » » 

1166/3878 Bor : Maliye ·birinci da
ire eski talısildarı Ali 
Rıza 

1167/3879 Samsım Yenikırbaç 

mahallesinde Kavala mü
badillerinden Selim ka
rısı Ayşe 

1168/3880 Diyadin : Rahmanfolu 
köyünden Hurşit Kasım 

ll69/3881 Nevşehir : Belediye ve 
Ha1k fırkası reisi Safa 
ve ar. 

ll 70/3888 Polatlı : Mrustantık N ec
mi 

1171/3889 Ankara : İsviçre otelin
de Ahmet Yusuf ve 
As rm 

ll 72/3890 Ankara : U. J . K. Ş. 1 
yüzbaşı Abdurrahman 
B. vasıtasile mütekait 
jandarma zabiti Cemal 

ll 73/ 3891 Edirne : RaJili:as Ali B. 
mahallesinde No. 6 ha
nede muallim Ahmet 
Celal 

ll 7 4/3892 Malatya : 'İstanbul pB
lis m.ütekaitlerinden A. 
Rüştü Kamil 

ll 75/3893 Gazi Antep : Uncu Ab
dullahoğlu Hurşit ve ar. 

' ll 76/ 3894 Trabzon : Yenicami Zir 
mahallesinden Kuturoğ

lrn Abdullah zevcesi Ru
kiye 

1177/3895 Sarıyer muhtarı Raci 

Geri kalan cczasmın affi haklanda 803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedÜdi
ği sahibine yazıl~ştır. 

İskan suretile verilen hanenin msfı- Encümendedir. 
mn başkasma verilmesi ınağduriye-

tini mucip olduğu hakkında 

J·andarma kumandam tarafından ya- Da. Vekaletine. 
pılan tahldkat.ın hilafr usül olduğu 
hakkında 

Nevşehirin Ankara vilayetine raptı Da. Vekaletine. 
hakkında 

Cezai malıkumiyetinin affi hakknıda Karara raptedilmiştir. 

Muhaeir olduklarından müterakim 
vergi borçlarının affi hakkında 

Jandarma meslekine yeniden alınma
sı haklanda 

'l'ekaüt maaşı tahsisi haklanda 

Tcrfihinin temini haklanda 

Milli emlak borçlarnun bil.lfaiz yir
mi senede ödenmesi haklurıda 

İskanına tahsis edilen evin İstiradm
dan şikayet 

Sarıyerde o ı' ta ınektep açılması hak
kında 

ıvı:a 1. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş oldu~u 
sahibine yazılııııştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ1 sahibine yazılmıştır. 
» » » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahi:bine yazılııııştır. 
Mf. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal saJıiıbinin 

isim ve ·aıdresi 

ll 78/3 97 Bartın : Gül bu cağı ma
ha llesinde mütekai t yüz
başı A. Seyfettin 

1179j3RHtl 'l'ı·abzon : Muhittin ımı

hallesinde Alelıkaçtı cad
desinde No. ll haneele 
Karamanoğlu lbrahim 
lmrr Hanımcık 

1] 80/3899 Ödemiş : Zeybeklcr ma
hallesinde Şeyh Ahmet 
J~f. oğlu Meinct Teki 

1181/3900 Ankara : Yıldız otelin
de No. 7 Bünyanm !b
rahim B. mahallesin-
den Kayseri mebusu es-
bakı Alim Ef. karısı 

Hatice 

- 365-

ArzuıhaJ ilıulasası 

Tekaüt maaşrnm arttn·rlmasr veya 
hideınatı yataniyeden maaş tahsisi 
hakkında 

Har.ikzedegandan olduğundan iskan 
eclildiğ·i hanenin kendisine temlik 
C'Üilmesi hakkmda 

1771 ~o. lu kan undan istifade etti
rilerek isldn olnnduğu emlak ve aka
rm kendisine temliki haklanda 

ZeYcinden kendisine ikramiye veril
ınesi hakkında 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lnfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. V0ki\lC'tiıı e. 

j dare Amirliğin e. 

1182/3901 Ankara : Ağırceza malı- Hukuk fakülte. ine kayit ve kabull eri Encümendedir. 
kcmesi başkatibi Mcmet haklanda 
ve ar. 

1183/3903 Gülnar kazası Libas kö- 1\Iektum hayvaııatı ihbar ettiğinden ~[al. Vekalctine. 
yü Memetoğlu 

Mustafa 
Hacı kanunen verilccek ikramiye hakkm

da 

1184/3904 Koçhisar Kurtoğlu Ko<:hisarın kaza olarak bırakılması 803 numaralı karara 
gpre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

m1ılı.tarı Ahmet ve ar. Ye Ankaraya bağlanınası hrıkkmcla 

ll 5/3905 (:cmlik : Balıkpazan ma
hallesinde Köprülü mül
tecilerinden Yaşar 

ll86/3906 Snngurlu : Hüseyinzade 
Hacı Sıddık ınahdumlu

rr Kemalettin V elittin 

11 87/3907 İstanbul : Aksaray lne
bey malıallesi İnkılil p S. 
No. 8 haneele :Memet Ef. 
zevcesi Emine 

ll 8/390 Hadim : Alada nairiye-
si H. F. İdare heyeti 
reisi Abdullah Zeki 

1189/3909 Amasya mebusu İsmail 
Hakkı 

ll90j3910 İstanbul : Eyyiipba ba 
Haydar mcktebi S. No. 
23 te Sırrı 

~Iuhacie ol<.luklamıdau bol'~lanma 

kanununa tevfilmn iskan suretile 
emlak ve arazi verilmesi hakkında 

İdarei hususiyeden taksitle aldıklan 
:l'ınıım 20 sc ıı ede ödenmesi hakkın
da 

Evvclce tl'ffiz edilip sonradan is
tiı·dat edi len gayl'inıenkulleı· muka
bilinde bono rerilmesi hakkında 

Uöndcrilen ekisper tarafmdan töın
beki ınah:ulatrna. konulan fiatin m·
tırrlması halcinnda 
Tarheelilen verginin tcnzili hakkmda 

Da. Yckaletine. 

803 No. lu .karara gö
re arzuJıal~ hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

803 munaralı karara 
göre Devl~t şurasınrn 

bakacağı bir iş olduğu 
. ahibine yazılmıştır. 

803 No. In dmrara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

608/3299 ~o. lu arzuhalinin intacı 03 numaralı karara 
hakkında göre Devlet şurasınm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



K~t 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 
isim ve adresi 

1191/3911 E:dirne : Salahattİn Pş. 
mahallesinde eski mali
ye memurlarından Saf
fet 

1192/3912 Samsun Sabık depo 
müdürü Selim 

1193/3913 Gebze : Hacı Halil ma
hallesinde 5 nci srnıf 

hesap memurluğundan 

mütekait İsmail Hakkı 
1194/3914 Manisa : Ziraat :fen me

muru Cevat B. nezdinde 
Alaşehir Mahkemei as
liye azasından mütckait 
Ekrem 

1195/3915 lVIersİn : N usratiye ma
hallesinde 18 No. lu ha
nede Nazım 

1196/3917 Kırşehir : Asliye mah
kemesi başkatibi Hilmi 

1197/3918 Koçhisar : Tüccar ve es
na:fları narnma H. Ali 
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.Arznhaıl hulasası Muamelesi 

Tekaüt rnaaşı tahsis edilmesi hak- Karara raptedilmiştir. 
lun da 

1.'apu mi.idi.iı-lüğünd e ıı birine tayini 
hakkında 

Devlet Hazinesince mutlubunun nak
len tesviyesi hakkmda 

Biı· sene]jk maaşının ikramiye olarak 
verilmesi ve tekaütlük muamelesi 
için Devlet şurasmca verilen karara 
itiraz 

İskan suratilc verilen evin geri alın
dığından şikayet 

Notcl' memmluğunda bulunduğu za
mana ait verdiği kazan~ vcrgisiiı.in 

yeniden istendiği hakkında 
Koçhisarın kaza olarak bırakılması 

hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ıbakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
l\'Ial. Vckaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

803 No. lu ikarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

1198/3919 Büyük erk:J.nrharbiye Ş. Askerlik dcrsi muallimliğinden alaca-
l topçu binbaşısı M. Mu- ğı olan paramn verilmesi hakkında 
zaf:fer 

ıi99/3920 Tr8ibzon : Hac1 Sadık
zade ve ar. 

1200/3921 Sıvas : Hapisanesinde 
eski operatör binbaşı 

Hayati 
1201/3922 İstanbul : Kadıköy Mo

da caddesi Sarraf Ali B. 
S. No. 17 hanedeFatma 
ve ar. 

1202/ 3923 

1203/3924 

Koçhisar 
Cümhuriyet 
muhtarı Ömer 
.Ankara Sehat 

Kuluköyü 
mahallesi 

otelinde 
Koçhisar halkı narnma 
Ferit ve ar. 

3 sene evvel verdiği gümrük resmi
nin Çtümrük müdürlüğünce yeniden 
alınmak istendiği hakkında 

fhısnsl af hakkında 

Selaniktc bır·aktığı emvale mukabil 
bmada mal verilmesi talebinin Şu
rayi d('vlct~e reddedildiğİnden şild1-

yet 
Kaza.larınrn yine kaza olarak Anka
raya bağlanınası hakkında 

» » 

803 nurnaralı karara 
göre Dıwltıt şurasının 

ibaıkacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hı:fzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Da. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır . 



:Kayit 
No. 

Arzuhal Sahibinin 
~İsim ve adresi 

1204/3925 İstanbul : Kadıköy lVIo
da Murat B. S. No. 20 . 
evde Ali Nruri 

1205/3926 Van Hacl Hl'~it.zade 

1206/3927 
Mustafa 
Amasya Pirinççi ma
hallesinde Gökömeroğul-
larmdan 
Veysel 

Mustafaoğ·lu 

1~07/3928 Su şehri : Meclisi umu
mi azasmda.n Ali 

1208/3929 Armasya : Şamlar ma
hallesinde eski nalüye 
müdürlerinden Rahmi 

1209/3930 Ankara : Harita U. M. 
Ş. 2 de kaymakam İlı
rabirn 

1210/3931 Ankara İsviçre oteİin
de ınİsafireten mukim 
~u şehri mübadillerin
den Yusuf ve Asıım 

1211/3932 Bafra : Selernelik köyü 
Tırlahlar mahallesinden 
Ahmet ve ar. 
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Arzuhal bulasası 

Tekaütlüğünün kaldırılarak maarif 
hizmetlerinden birine alınması hak
kında 

Enrelki arzuhalinin neticesinden ha
her verilmesi haklanda 
Malul olduğundan maaş tahsisi bak
kında 

Şebin Karahisardaki Ağırceza mah
kemesinin Su şchrinc nakli .ha.kkı·nda 

Oğluna Amasya Orta mektep mü
dürlüğünce tasdikname verilmesi 
hakkında 

Eşkiya tarafından soyulduklarrndan 
Hazinece tazminat verilmesi haklanda 

Suşehri nuntakası mübadillerine ve
rilen tohum, öküz vesaire bedelleri
nin affi hakkında 

İskan suretile verilip geri alınan ara
zilerinin-kendilerine iadesi hakkında 

Muamelesi 

803 numara Ir karara 
göre Devlet şurasnıın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahiıbine yazılmıştır. 

» 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diğ·i sahibine yazılmış

tır. 

» )) 

Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmrn 

lbakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı ıkarara 

gpre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmış
tır. 

Da.. V ekaletinc. 

1212/3933 M-enemen : Aliağa na- Vergilerinin indirilmesi hakkında 
hiyesi muhtarı 

803 No. lu ka:mra gö
re arzuhali lufzedildi-
ği sahibine yazılmıştır. 

1213)3934 Ke1kit: Sabık Torul tah- 25 -XII - 932 tarihli arzuhaline ze- Encümendedir. 
rirat kaübi M. Hulftsi 

1214/3935 İzmir : Yol hedestanın
da Silfıhçı Ali Salim 

yildir 
Vaktilc gümrük resmi verilmiş olan 
ve satılan mallardan tekrar gümrük 
resmi alınmak istendiği hakkmda 

803 mıınaralr karara 
gön Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

1215/3937 Erzincan : Kuruçay sa- Tasfiye kararının kaldırılması hak
bık maliye tahsil me- kmda 

» 

muru Remzi 
1216/3938 Havza : Saatzade Ha- Havza icra memurundan şikayet 

san 
Eneümendedir. 

1217/3939 Erzu.ruın : Dumlu ııahi
yesiniu Sitavuk köyün
den Ahmetoğlu Latif 

1218/3940 Aydın : Tapu müdür
lüğünden mütekait Ali 
Rıza 

İskan edildikleri ev ve araıinin geri Da. Vekaletine. 
alınmaması ha ldunda 

Son mcmuriyeti üzerinden tel<aüt 803 numaralı karara 
muamelesinin icrasr hakkında göre Devlet şfuasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit Arzuhal sa;biıbinin 

No. isim ve ıadresi 

1219/3941 Uşak : H azinei maliye 
vekili Avukat M. Zarifi 

1220/ 3942 İstanbul : Hukuk fakül 
tesi katibi .Adem 

1221/39-!3 Brzinca n : Beledirc aza
sından Nliinir ve ar. 

1222/ 39-:l: fi Yozgat : _o\skerlik şub e

si vasıtasile Kuymncu 
köyünde Ballıoğullarm

dan Hasanoğlu Battal 

1223'/3946 i stanbul : Beşiktaş .As
kerlik şubesi 1057 jnn
darma kaymakamlığın

dan miitekait Osman S ü
leyman 

122-1-/394 7 Eezmum İnhisarlar 
başmüdürlüğü takip me
muru Abdülkadir 
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Arzuhal bulasası 

Mavazenci umumiye kanununun ba
zı maddelerinin tefsiri hakkında 

Daı·ülfünıımı kayd ü kabnlünc dair 

Dr. Muharrem Şevki B. hakkındaki 
ma lı kum iyet kararının affi lıakkmda 

'l'ekaiit ımı aşmın iadı:te ıı tahsisi hak
kında 

Tekaüt kanu:mınun 18 nci maddesi 
mucibince t ekaüt muamelesinin tas
hihi hakkında 

İnhisadarda gümrük veya sahil mu
ha:faza kısımlarmda bir vazi:(eye 'ta
yini hakkında 

Muamelesi 

803 N o. lu karara gö
r e arzuhali lıı:fzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Md'. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
r e arzuhali lııfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» » 

1225/ 3948 Bursa : Dördüncü iskan Yeni harcrrah kanununa tevfikan Karara raptedilmiştir. 
mıntaka memuru H alit harcırahımn ver ilmesi haklanda 

1226/ 3950 Köksun : Hakimi Halil 

1227/ 3951 Cebelibereket : Hapisa
nesinde Kilisli Harndi 
ve ar. 

1228/3953 Aııkam : Akköpriide İs
viçre otelinde misafir 
H afik Hanzar köyünden 
Nazir 

Senetle aldığı zahire parasmnı affi Karara raptcdilmiştir. 
hakkında 

l\'Iahkuıniyctleri ha kkrnda ki hükmün Karara raptedilıniştir. 

tctkikile afleri hakkında 

İskan suretile veril en emlak ve ara
zinin mecca nen temliki hnkkında 

803 numaralı karara 
göre arzuılıalı lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

1229/ 3954 Kula 
dullah 

Hindiycli Ab- 1771 No. lu kanundan istifade etti
riJerek emlak ve arazinin temliki 
hakkmda 

» » 

1230/39!15 Bursa : Çekirge heyeti 
ihtiyariyesinden Emin 

1231/3956 Bayramiç : Tahrirat ldı
tipliğinden miitckait M. 
.Arif 

1232/ 3958 Bayındır Nihat 

1233/3959 İstanbul : Patili Atpa
zarı Niyazi Ef. S . No. 
~29 haneele Ziyaettin 

Hadeıncliği zamanına ait maaşları- Karara raptedilmiştir. 
mn verilmesi hakkında 
İkramiyc verilmesi hakkında 803 numaralı karara 

göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Çiftçi rakısı yapılması hakkında 

Tckaüt maaşının iadeten tahsisi hak
kında 

803 N o. lu ıkarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » 



Kayit Arzııhal saıhibinin 

No. isim ve adresi 

1234/3960 Urfa Hapisanesinde 
eski Viranşehir P. T. 
Müdürü Sırrı 

1235/3961 Elftziz : Hapisanesinde 
Kayserili Hüseyinoğlu 

Kazını 

1236/3962 Kadıköy : Süleyman Pş. 
S. No. 17 haneele ::\I. 
Şükrü 

1237/3963 C: erede Serviler ma-
hallesinde Emir !maın 
S. No. 3 haneele l\L Rıza· 

1238/3964 Ayaş : Gümrük süvarİ 

muhafaza memuru A. 
Cemal 

1239/3965 Eskişelı ir : Mulıasobci 

hususiye müdürü. Lütfi 
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Arzuhal hulasası 

Ceza usulü muhakemclcri kanununun 
30 - 308 nci maddelerine göre harc
ket ed il erek mağcluriycttcn kmtarıl
masr hakkında 
. Ağır ecza mahkemesince verilen malı

.k1ımiyet kararnun tcmyiz talebinin 
tan ınması hakkmda 
Yeni tekaüt kanununa tevfikan te
J,aüt nıaaşı wrilın csi lıakkmda 

D fıkrasına teYfikan tekaücle seYki 
haksız olduğ·u hakkmda 

A~·aş gümrüğündek i sui istimalat hak
kında 

Tekaüt aidat ı lıakkmda Devlet şııra

sın ca veril<:'n kararrn celp YC tetkiki 
lı akkında 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhali ]nfzedil
diği sahibine yazılmış

tır . 
» » » 

::\L. 'Jl. YPld'iletinc. 

Karara raptedilmiştir. 

803 ro. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 nuınar·alr karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

1240/3966 İzmir : Ketcıı ı,:arşı ro. lzmiı· belediyesi tanıfından f uzuli 803 No. lu karara gö- , 
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır . 

~I. l\I. V ckaletin c. 

5 sabun fabrikası sahibi olaı·ak tahsil edi len r esim hakkmcla 
M:uammcr 

1241/3967 Kcşan. : Yeni muhacir }[alfıl nıaaşr tahsisi lıaklunchı 

köyü Muratoğlu Şaban 

1242/ 3968 l\Iuğla Kara M:emet l\Iuğla vilayetinde nı cmm tay ini lın- 803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
malıallesi No. ll hane- snsunda nıki iltinıastan şikayet 

de M. Sabri V<:' ar. 

sahibine :ra zrlmıştır. 
1243/3969 Nevşehir : M:. Ali ve ar. )!illi eınl~k taksitlPrinin 20 sc ıı edl' 803 No. lu karara gö-

1244)3970 Vıın : Mnhtar Kasım ve 
ar. 

1245/3971 İsta.nbul Beylcrbeyi 
Köprüce Tcfarik S. No. 
ll A. Reşit 

ödc ıını esi hakkrııda re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazı!rruştır. 

Ocft e rdarlıkı,:a sa~·rııı vergisinin p:e<.; Karara raptedilmiştir . 

alınmasr lıakkmchı 

Mü n ha 1 k om i ser ıııuavi n l iklcriııdeıı 
birine tayini halduncla 

Karara raptedilmiştir. 

1246/3972 Ka.mhisa rlı Karatepe Asker] vazifesine alınması hakimıda Karara ra.ptedilmiştir. 

Ça.Iur ormanları muha
faza memuru Abdiilkadir 

1247/3973 Göksun : Eski tapu me
muru Faik 

İht' <H; kararnıııı kaldmiması hak- 803 numaralı karara 
kmcla göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

1248/3974 Isparta Lağ'llS köyü AL'zuhal cncümeninin 568 No. lu ka- Karara raptedilmi'i'dr. 
muhtarı !brahim rarına itiraz 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 
,jsim. ve adresi 

J249/397G Tspaı·ta : Feyzullah ma
hallesinde No. 206 evde 
İ zzet 

l 250/3976 Eskişehir : Eski muha
sebei hususiye müdürü 
Osman 

1251/ 3977 Elbistan : Eski maliye 
süvarİ tahsildarı Abdül
kadir 
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Arzuhal bulasası 

Harp mah1lü olduğundan malı1liyet 
maaşı tahsisi hakkında 

Divaıu ınuhasebatça !ahsili istenen 
para hakkında Devlet şiu·asınca ve
rilen ref kararına itiraz 

Tasfiye kararı kaldınldığından me
muriyete alınması hakkıı:ıda 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hı:fzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 nınnaralı karara 
göre Devlet , şurasının 
bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Mal. V ekalctine. 

1252/3978 Gazi Antep Tarlayİ l\'Iuallimliktr;n tekaücle sevkedilmesi Karara raptedilmiştir. 

Atik mahallesinden No. hakkmda 
8 banede A. K etnal 

1253/3979 İstanıbul : Beykoz beledi 
yesi tahakkuk memuru 
İ. Halil 

7 - V- 932 tarihli arzuhali hakkında 
bir karar veri lineeye kadar haczin 
tehiri hakkında 

1254/ 3980 Trabzon Cümhuriyet l\'IalClliyct maaşı tahsisi hakkında 
mahallesi · istinaf ·başka-

tip muavini A. Nihat 

125fıj3981 Kazımpaşa : Belediye
sinden Bahri ve ar. 

1256/ 3982 Mardin : Belediye baş

katibi Abdüllati:f 

Sayım vergisinin ge~ talıakkuku hak
lunda 

Emlaki ınilliyeye olan taksit borcu
nun temelidi hakkında 

1257/3983 Cebelibereket Eski Tasfiye kal'arınm refi hakkında 
mahkeme azasırrdan A. 
Rıza 

803 mınıaralı karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

1258/3984 Kötek nalıiyes i : Süley
manoğlu Mevlüt 

Tahrirde emH1k ve arazilerine konu- Mal. Vekaletinc. 
lan kıymet.in tenzili hakkında 

1259/ 3985 Samsun hapisanesinde Geri kalan cezalarının affi hakkında Karara raptedilmiştir. 

mahkCımlar namına Ya
şar 

1260/3986 Hasankale 
M em et 

Muhtar Sayrmııı gcrı bırakılması hakkında 803 No. lu karara gö
re arztıhali hıfzedildi-

ği saJübine yazılmıştır. 

1261 / 3987 Silifke Anamurltı A Tapu ile sahibi bulunduğu orınanııı 803 nUilllaralı karara 

1262/3~89 

1263/3990 

Sabri 

İstanbul : Beşiktaş Viş
ııezaJe mahallesi Mek
tep S. No. 49 da Fatma 
Adapazarı Kömürcü 
pazarında Gümülcineli 
Demİrcİ Memet ve ar. 

temizlenmesine müsaade edilmesi 
hakkında. 

Dolmabahc,:e milli sarayları haderne
si müteveffa Memet Ef. nin zevce
sine maas tahsisi hakkında . . 
Türkiye Cümhuriyeti tebaalığma 

kabulleri hakkında 

göre Devlet şiu·asmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahiıbinin 
No. isim ve adresi 

126-1/3991 Sinop : Askerlik şube

sinde 2 No. da kayitli 
Şevket 

126Gj3992 Gazi Antep : Kurhuka
yarık mahallesi·ndc Hal
fetili M. H~mdi 

1266/3993 istanbul : Beyoğlu Paıı
galtr Bilczikçi S. No. 
106 evde lVL Hayri 

1267/3995 Bayburt : Belediye ve-

-371-

Arzuhal bulasası 

lstiklal ınadal yasile taltif edilmesi 
haklanda 

Emlaki milli.n· borçlarının yirmi tak
site ı,;rkarrlma-sr ha.k·lunda 

Haecrrah ınatluhunuıı tc.sviyesi hak
kında 

21- XI- 933 tarihli istidalarıııa ze-
],ili avukat Sinan yildir 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
ı·e arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmrştrr. 

Ha. Vek~Uetine. 

Karara raptedilmiştir. 

1268/3996 Ueınlik : Esbak Bursa 329- 331 senelerinde Hükümctçe teY- Karara raptedilmiştir. 

mcbusu Necati di edilen vazifeyi yapmak üzere as-

1269/3997 Petürke : Belediye aza-
sından Süleymanoğlu 

Ali 

1270/3998 lzmir : Balıkçılar cemı
yeti reisi Ali 

1271/3999 Karahiımr : Camiikebir 
mahallesi mulıtarı Latif 
ve ar. 

1272/4000 Kırklareli : Süvarı fır

kası alay 13 levazım mü
düeü binbaşı A. Ratıp 

kerliktcn ayrrlnuş oldı:ığunda:n buııa 

göee kaydinin düzeltilmesi hakkında 
Vilayet meclisi umumi intihabma fe
sat· karıştırrldığr Jıakkıııda 

161 numaralı kanun un İz mil' balık
lıanesine de teşınili hakkında 

Nuhiyelerinin tam teşkiWt.lr biı· ııa

lıi~·c haline konması hakkında 

Kendisine tcffiz edil en evin geri alııı
mamasr hakkında 

1273/4001 Jstanbul : Aksara)' So- Tckaüt maaşı tahsisi luvkkında 

fular caddesi Orta çcşmc 
S. No. 7 hanedr Dr. H. 
Remzi 

1274/4002 Çorum : Caıniikcbie ma
hallesinde No. 5 haneele 
muallim Saimc 

l\l[aarif vekaJ.et ince talep edilen tuz
nıinatın affi hakkında 

1275/4003 İstanbul : Tütün inhisar İnhisar idaresi tarafından 
idaresinde Üsküdar Top-
taşı ueposuncla Bcsiın 

Salih 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasırun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilıniştir 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazıl mıştır. 

» » » 

» 

» » » 

1276/ 4004 istanbul : Teşvikiye Şa- l\Iefsnlı İstanbul T. Ticaret ve saııa- İk. Vekaletiııe. 
ka~· ik S. No. 16 NceJet yi bankasından alacaklı olaıı laeın Hü-
ve ar. 

1277/4005 Ucmlik ; Salırk Bmsa 
nwbusu Necati 

kCımetçe korunınası hakkında 

12 - IV- 933 tarihli a ezuha.line ZP- Karara raptedilmiştir. 

yildir 



Kayit .A:rzuhal sahilbinin 
No. isim ve a,dvesi 

1278/4006 Uazi Antep : Polis me
muru Nuri 

1279/ 4007 Nazilli : Tuıı a mahalle
sinde İçel valiliğinden 

mütekait Sait 

1280/.f008 lıstaııbul : Vefa "Jlolla 

-372-

.ATzuıhal hulasa,sı Muamelesi 

l\Lilli emlake olan taksit borçlarınrn 803 No. lu karara gö
yirmi senede öueıımesi hakkında re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Hizmet ınüuul'l i hakkında Devlet şfı- 803 numaralı karara 
nı ·ının vcrdiğ·i ret kararına itiraz göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrhmştır. 

Reddedilen tediyct kanunumuı iade- 803 mınıaralı karara 
Hüsrev caı1ıisi yanmda ten tevcilıi haklanda göre arzıuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

No. 28 evde askeri ınü-

tekaidi M. Rüştü 
1281/ -!009 Sıvas : Şarkışiada dava 

vekili Rrza 
1282/ -!010 Adana : Sarıyakup ma

hall esinde 12 nci alay 
sabık tüfekçisi Memct 

121:l3/401 2 İstanbul : Y edürule Em
rehor eaddcsinde No. 
120 evde Va ngel 'l'o ına 

128-t/4013 Ankara : Çıknkçılar ~'0-

kuşunda Necati B. apar
tımanı No. 1 de Bahat
tin 

1 2R5/4014 Edirne hapisanesinde 
Salamonoğlu Albert 

1286/4015 Aydın: H arikzcdelcr ııa
mına İsmailoğlu Ş. Ali 

J287/4016 Aydın :Hükumet bulva
rmda Yıkık sebildc sa
kin Nuri 

1288/4017 İstanbul : Beyoğlu İs
tiklıU caddesi No. 435 
eczayi tıbbiye depo n sa-
hibi Necip 

21:l maıt 1933 tarihli istidasının iııta
cr hakkında 
~i sh eti askcri~-csinin refi lı a kkrnda 

::\[ua llimliktcn ilırac·r hakkındaki ka
rarın refi hakkında 

Divam harpteki dosyasının tctkikile 
yenid en Devlet hizmetine almmasr 
haklanda 

l\Iabkfımiyeti hakkındaki kararın ı·cfi 

clileğiııe dair 

1771 No. lu kanuna tevfikan kemli
lcrinin iskanma tahsis edilen C\:lcr
dcn belediyecc ç:ıkarılmamalan hak
landa 
"J[alül maaşr tah~isi hakkmda 

Kapatdan eczanesinin aç:ılmasr hak
kında 

12 9/ 401 :\[nğla hapisane inde Ço- Geri kalan ecza müddetinin affi hak-
rapçı Muharrem kında 

1290/ 4019 !stanbul : Bayazıt Vi
dinli Tevfik Pş. S. No. 
21 evde Ordu valiliğin
den mütekait Tahsin 

1291/ 4020 Sıvas Çalilir Perikli 
Kamil ve ar. 

Tekaütlüğ·ünün refi ile memuriyete 
almmasr veya ikramiye verilmesi hak

kında 

Sayımm bir müddet tehiri hakkında 

EncümendndiL'. 

:M. M. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 N o. lu karara gö
I'e arzuhali .hıfzedildi 

ğ i sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
M. M. V eka1etine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazrlımş

tır. 

» » 

803 numaı'alı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazrhmştrr. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

1292/4021 Maraş : Şekerli mahal
lesinde eski 3 ncü korni
ser A. Galip 

] 293/ 4022 İzmir Kemeraltmda 
Şamh S. Asya otelinde 
No. 17 de dava vekili 
M. Reşat 

1294/ 4020 Gemlik Cümhuriyet. 
köyünden Süleymanoğlu 
Ham di 

129:1; -!-024 Samsun : \bdullalı Pş. 

S. Cedit mahallcsind :! 
No. 7 evde İlyas zevC!'f;l 
A:.rşe 

] 296/ 402;) t stanbul : Bakırköy Kar
taltepe Karakol S. No. 
37 evde Yüzbaşı Z. M. 
Sait 

1297/ 4026 Yozgat mebnsu Ahmet 
Hamdi B. nezdinde mü
tekait yüzbaşı N afiz 

1298/4027 Tokat : Gölcük köyü 
ahalisi narnma Karabe
kiroğlu Osman 

1299/ 4028 Giresun : Eski noter 
Fehmi 

1300/4029 Kuyı.un<>u Haliloğhı . Ke
mal 

1301/4030 Divanı muhasebat mu
rakiplerinden M. Hakkı 

1302/4031 Ankara : Hacı Murat 
mahallesinde No. 3 evde 
misafir Abdullah Raip 

1303/4032 Ankara : Ziraat V. Hu
kuk müşavirliği katibi 
Saip 

1304/ 4033 Çoruh: Eski Kırşehir is
tinaf reisi S. İzzct 

373-

Arzuhal hu1asası 

Polislik meslekine iadesi baklanda 

2 - III - 932 tarihli arzuhalinin çabuk 
neticelendirilmesi haklanda 

Yeniden münasip bir vazifeye tayjni 
hakkında 

İskan suretHe bir ev verilmesi Ilak
kmda 

Tl• miıı at olarak Maliye veznesine ver
diği paranın iadesi ile ilam hükmü
nün infnr.t haklanda 

Teka.ütlüğünün refi ile meslekine ia
desi haklanda 

İskan suretile verilen ev ve arazileri
nin istirdat edilmemesi hakkında 

Noterlikten azli Devlet şı1rasınca 

haksız görüldüğünden haklanın iade
si hakkında 
İskan hakkından mahrum bıraJaldı
ğı hakkında 

Hazinece tazmini talep edilen mebHI,ğ 
:için bir karar verilmesi hakkında 

Tasfiye kararının refi hakkında 

F erit Pş. kabinesi tarafından idare
ten azlİ hakkındaki kararın refi ve 
ac:ıkta kaldığı zamana ait maaşları
nın verilmesi hlclnnda 
H eyeti mahsusa kararının refi hak
kında 

1305/4034 Antalya hapisanesinde . Cezasının üçte ikisinin tecili hakkın-
Elmalı kazasından A:li da 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmın 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Mal. Vekaletine. 

Karara raptedilmi$tir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali lufzedildi
ğ.i sahibine yazılmıştır. 



374 
Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal bulasası . Muamelesi 

1306/4035 Sinop : Eski Rize rnebtı· 1339 tarih ve 372 No. lu kanunla is- Mal. Vekaletine. 
su avukat M. Necati tiklali milli iane ve rüsumu addolu

nan bir paranın Amasyaya alındığı 
hakkında 

1307/4036 Kastamonu : Sanatlar 
mektebi ambar memuru 
sabıkı M. Cemal 

1308/4037 Ödemiş : Zeybekler ma
hallesinde ' Eminoğlu İs
kender 

1309/4038 Niğde hapisanesinde 
ıBekçili Velioğlu Ali 

1310/4039 Malatya : Esld mallke
me ,başkatibi !. Hakkı 

1311/4040 Trabzon : Gümrük .baş

müdürlüğünden müte
ka.it Nazmi 

1312/4041 Söğüt : Tahrirat katibi 
İbrahim 

1313/4042 Samsun : Nafıa yol mü
~ tea.hhitlerinden Halit 

1314/404~ Gazi Antep : Bostanc 
mahallesinden Hafız Alı
rnetoğlu Sakıp 

1315/~044 Konya : Ereğli Aziziye 
kıöyünden Memet 

1316/4045 Karadeniz Ereğiisi 

Müftü mahaJlesinden İs
kenderoğlu H. Memet 

1317/4046 !stanbul Eyüp eski 

1318/4047 

Yeni caddesinde Balıkçı 
Bakkal S. No. 2 evde 
Yusuf Ziya 

!stanbul: Beyoğlu Emin 
camii mahallesi Eyyubi 
S. No. 9 Nuri B. den 
Emin Bektaş 

1319/4048 Hmıs : Abdurrahman 

26 - II - 932 tarihli istidasına zeyildir 

İskan suretile verilen emiakin temli
ki hakkında 

1 ade i mu hakemesi h akinııda 

3 -I - 932 tarihli arzuhaline zeyildir 

Muhalifi kanun iptal edilen pulların 
"İptal edenlerden tahsili hakkında 

Söğüt malmüdüründen şikayet 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» 

803 numaralı kararı:. 

göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil-

diği sahibine yazılmış

tır. 

Bafra - Alaçam yolu hakkındaki Na . Vekaletine. 
aleyhine şikayet1erin yolsuz olduğu 
hakkında 

27- X- 932 tarihli istidasının intacı 803 No. lu karara gö-
hakkında re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Kazaları Ziraat bankası memurun
dan şikayet 
Maktul Asiye H. tahkikatındaki yol
suzluklar hakkında 

Maliye vekaJetince bir memuriyete 
tayini hakkında 

Alacaklarına karşı 

verilmesi hakkında 
Hazine bonosu 

İlkbahar zeriyatının temini için 10 
ekim makinesi getirilemsİ hakkında 

» » » 

Ad. Vekaletinc. 

Mal. V ekaJetine. 

Mal. V ekaletine. 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arrubal sab~bi:ııin 

isim ve adresi 

37:, -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

1320/ 4049 Zon guldak : Diııg il İb - Geri kalan ceza müddetlerinin affi 803 No. lu karara gö
r e arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılınrştır. 
Mal. Vekal ctin e. 

ralıim ve ar. lıkalunda 

1:321/ 4050 Aıılml'a : İsmet Pş. ma
hallesinde Uzunyol çeş
nıe 10 ·ucu S. No. 1 evde 
A. İrfan 

1322/ 4051 Ankara : Harita U. M. 
Ş. 2 de binbaşı Şükrü 

13~3/4053 ...\nkaı·a : Belcui.re ınu

hamınini binbaşı mül e
lmidi H. Sezai 

1324/ 4054 Anamur : H . F. azasm
dan Sinan Osman ve ar. 

1325/4055 Ay<lın : Köprülü malıal

lesinde eslci İzmir me
buslarıııdan Süleyman B. 
zcvcesi Seyyidc Kübra 

: 1326/ 4056 Bolu : Alpmar malıallc

sinde Akifoğlu Hüseyin 

1327/ 4057 İzmir: ~Ieıı em<>nde ::\Icr 
ınerci ma.hallesiııdc No. 
3 nde Ha.saııoğl u Ka
tlcm 

1:328/4058 Di)'arbekiı· : Fen mü
fettişi Fazıl 

1329/ 4059 Kara.ınursal : Kampmar 
küyüııdcu Salih Şahin 

1330/ 4060 Refahiye : Kuma mezrc
asr Abdullahoğlu Dur

sun 
1331/ 4061 Aksaray beleuiyc r eisi 

ve ar. 
1332/4062 Adiiye vekaleti eski mey

dancısı müteveffa eczacı 
Ahmet Ragıp zeveesi 

Faika 

1341 No. lu kanun a tevfikan emlak 
ve a ı·a.zi veril m esi hakkmda 

Aııkam pahalılık zamnundan birik
miş alacakla rıımı verilmesi hakkm

da 

Belcuiycce ücretl e istihdam edilmek
tc olduğmıdan tekaiit macu;;r olarak 
kesil en paranın ke!';ilmemesi hakkm

da 
lbı·ahiın B. tara fından mnnıbaluicı
la.r haJ,kmdaki ihbarrııın yalan oldu

ğu hakkında 

Ölen ze,·cinden kendisin e maaş hılı 

sisi ha kkıııda 

803 ıııımaralr karara 
göre De\'l et şftrasının 

bakarağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

E ncüıncndedir. 

803 No. Ju ka ı·ara gö
ı ·c arzuhal i hıfzedildi

ği sahibin e :·azılmıştır. 

Bü.tı_: e e nciim e1ı ine 

S- II- 931 tarihli muallimlikten ih- 803 numaralı karara 
ı·acı hakkrı:ıdaki istidıısınrı ıcyildiı· göre Devlet şı1rasınm 

bakacağı bir i ş olduğu 

sa hibine yazılmıştır. 

'fcffiz suretil e ,·erilen emiakin istir- D a. Vek51 etine. 
dııt edilmemesi lıakkrnda 

Veı·ilen haı'l'Irahtaıı İ stiniadı isteni 
len mabHlğ için karar \·erilmesi hak
kında 

Karı sını öldürenl e ı· hakkmda Tıbbı 
adiice yapılan yolsuz muameleden ı:;i

],ayet 

Tasanııflannd a. bıılııııan ed erin :vık-
1 ırılmaması hakkında 

• \](sa r·ayuı kon yara bağlanması hak
kında 

Yemset Jıakkmua. ·ıiıalıkemc kararr
ıım 1 as h i hi ni i&'tiyor · 

803 No. lu kara ra gö
r e arzuhali lufzedildi
ğ i sahibine ya zrhnrştır. 
Ad . V cldil ctine. 

80:~ No. lu karara gö

r e a rzuhali lufzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Encüm endcdir. 

S03 mınuı.ralr karara 

göre arzıuhalr lufzcdil
uiği sahibine yazılmış

tır. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1333/4063 Bursa Yeledi hariri 
maha1lesinde No. 7 evde 
T..~fıtfi zevcesi Zehra 

1334/4064 Adresi yoktur 

1335/4065 İzmir : Alsancak Çelikc-l 
S. No. 4 evde M:. Ali 

1336/4066 Antalya : Kızılkaya na
lıiyesi muhta.rla-rr 

1337/4067 !stanbul : Balrkı;ıılar cc
miyeti reisi Harndi 

1338/4068 Burdur hapisanesinde 
Alaşehirin ÇavtL5lar kö
yünden Hasanoğlu M. 

AU 
1339/4069 Kemaliye belediye reisi 

İsmail 
]340/4070 lskilip : Sabrk val'idat 

katibi Ha.kkı 

13-U/4071 Ankara: Jandarma nun
taka K. kaymakam Aziz 

J7(j-

Arzuhal hulasası 

Uzun vade' ilc Ziraat bankasmdan 
i po tek s me tHe on bin lira verilme'si 
lı akkında 

Zc\·cile g<.ı.yı·im eı:n·u münasebettc bu
hmanlar hakkında takibat yapılma
sma daiı' 
İhbari?e ikraıııiycsinin tesviyesi lıak
kmda 

Muamelesi 

Zr. Vekaletine. 

Adresi olmadığından 

hıfzedil rnişti r. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Yeni mülki teşkilatın ihdas edeceği Encümendedir. 
müşkilatın r efi hakkında 
OktUl'Va resminden istisnalal'l hak- na. Vej{aletinr. 

k ında 
Gcıi kalan cezasınııı affi ha:kkıııda 803 numaralı karara 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Kazalarmda adli teşkilatın temini 
hakkında 

Çorum valisi Cemal ve refikıısrnııı 

ceza kanununun 339 ve 340 ncı mad
delerine temas eden cüri1ınleri sebe-

» » » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmnı 

bakacağı bir iş olduğu 

bile boı·çlar kanununa mi.istenit taz- !'ahibinP. yazılmıştır. 

minatı alınınasma dair 
Tekaütlliğünün düzeltilmesi hakkın- Kara ı·a raptedilıniştir. 

daki kararın Dahiliye vekaletine trb-
1 i ği hakimıda 

1342/ 4072 İstanbul : Hırkaişerif f:cyl'imenkul hakkıııda ittihaz olu- Karara ı·aptedilıni~tir. 
?ıfulıtesip İskender Bey nan kararın tashihi hakkında 
mahallesinele Akseki ca-
ınii S. Nu. 27 evde mii
t,ekait kaymakam Nuri 

13.ı3/4073 Isparta : 6 ncı fn·ka li
va mülhakr binbaşı A. 
Galip zevcesi Münevvcr 

.I~~H/4074 Aydın : Meşrutiyet ma
hallesinde eski Kemar 
nahiye müdürü Kemal 

1345/4075 1\feneıncn : Seydi ~as

rullah malıa.llesinde 1\fe
ıneto~ltı Aodullah 

Oı·ta tahsilini ikrnal eden kızını tah
siline devam ettirmek için lisesi olan 
bil' mahalle nakledilmeleri için M. 
M. nkaletiııe iltiınas edilmesi hk
krnda 

R03 ınımaralı kaı·ara 

göre arzuhal i hıfzeclil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Tasfi,vc kamrmrn kaldn·ıhnası hak- 803 numaralı karara 
kmda göre Devlet şilrasnun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazıbnıştrr. 

Hııku.ku tasarrufiyesinin tanınarak 

iııahkemece bir an evvel karar veril
ınesi ıve ciheti askeriyece istiınlak 

edilen mahallin bedelinin verilmesi 
hr.ıl~kuıda 

803 numaralı kal'ara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmtş

tır. 



377.-
Kayit Arzubal sa·h.iıbwin 
No. isim ve adresi Arzuhal hu!Aaast 

1346/4076 Trwbzon : Malıkilmin na- Hakiye müddeti cezaiyelerinin affini 
mına Y akuboğlu F erhat istiyor 

1347/ 4077 Uül'Ün hapisanesinde Sı
vaslı H. Basri 

1348/4092 Ankara : Eminoğlu Sa
lih 

1349/4093 Ankara Asliye ceza 
mahkemesi azasından 

Hay'rullah 
1350/4094 Develü : Çataloluk kö

yünden eski orına:n mu
hafaza memuru Ali 

135}/4095 Kastamonu : Arai~a pa
zarı hamamcısı Varisoğ

hı Ha:mdi ve ar. 
1352/4096 Milas : Derince köyün. 

den Hasanoğlu M:emet 
ve ar. 

1353/4097 Malazgirt Prnanuş 

muhtan Şevki 

1354/4098 Edremit : Havran nahi
yesi Yeni mahallede sa

bık muhtar Kadri 

:.Vla.lıkCııniyet kararrnın yeniden tet
kikini istiyor 
Hizmet müddetinden hariç sayılan 
l)iri kaç ayın ila,'esi hakkında 
.J[iinhal Devlet şfuası a-zalıklarm

dan birine intihaıbı hakkında 

~IahkCımiyeti haıkkrndaki kararın 

cı:lp \·e tetlüki ha.kkında 

Mahrukat istihkak bedeli aluunaması 
hakkında 

1 nlıisar idaı•esinin yolsuz muamele
sinden şikayet 

Sayım vergisi borçlal'ı haklanda bazr 
istirlıamat 

'l'alırirde zeytin ağaçlarına vazedilen 
krymetin indirilme~<ıi hakkında 

Muamelesi 

803 Ne. hı karara gö
re a.rznhali h.ıfzedildi

~i sahibine yazılmıştıı·. 

Karara raptedilmiştir. 

Evrak kalemine iade 
edilmiştir. 

.Kaı>ara raptt:dilıniftir. 

Zr. Vekaletine. 

G. ve İn . Vekilliğinc. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yaZılmıştır. 
803 mımaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

1355/4100 .Ankara : Jandaı·ına kı

demli yüzbaşı H . Hüsnü 
1356/4101 Eskişehir : Adliye dai

resi civarında 66 No. In 
evde O. Lutfi 

Tekrar vazifeye alınması ve terfi et- Karara raptedilmiştir. 

tirilmesi hakkında 
Tasfiye 1;:ararrıun refi hakkında 803 numaralı karara 

göre Devlet şfuasının 

bakacağı bir iş olduğıu 

sahibine yazılınıştır. 

1357/4102 1stıınbul : Bahçekapı Li- 1- VI- 932 tarih.li encömeu kararı- Karara raptedilıniştir. 
man hanında No. 2'2 nrn refi hakkında 
avukat !. Emin 

1358/4103 Keyseri : Maliye ikinci 
daire eski tahsildan M. 
KAznn 

1359/4104 istanbul : Erenköy Su
adiye Bağdat caddesi 
No. 323 de mütekait fe-
rik O. Rifat 

Tasfiye karaı·mm refi hakkmda 

2071 No. lu hanunun şümnlü dairesi
ne ithali hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

1360/4105 Cebelibereket : }[ahke- 10- IV- 933 tarihli arzuhalinin tes- 803 numaralı karara 
me azasından Ali Rıza rii intacı hakkında göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yuxlmış-
tll', 



·Kayit 
No. · 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-.. . 37S-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

1361/ 4106 · A:.lil}ara : İsmet Pş. ma- Tasfiye kararııun r efi hakkında Karara raptedilmiştir. 
hallesi Zafer S. No. 15 
eski Muğla musta.ntıki ve 
Karaağaç kaymakamı C. 
İhsan 

1362/ 4107 . İstanbul : lVIa car şirketi 
eski mümessili avukat 
Kadri 

1 ~6~/4 ı 10 Akdağmadeıu Terzi li 
köyünde aByrınnoğ-lu 

Hasan 
.1:16..J.j 4111 Bolu : C: ::ımii kcbir ma

hallesi No. 20 evde 8a
dık 

136!1/ 41 12 K onya : Koı;lıisa r mcli
hası !:'ski veınedarı 1hsan 

1366/ 4113 J~taııbul : Beyoğlu kaza
sı masraf muhas ibi M. 
.Ali 

1367/ 4114 Akdağmadeni 

lioğullarından 

Eyyüp 

: Rumeli
Şerifoğ1u 
• 

1368/!115 Gazi Antep : Tarlayİ 

atik mahallesinden N o. 
8 de Abdülkadir Kemal 

1369/ 4116 Trab~on : İskender Pş. 
mahallesinele Taşbaşı 

No. 43 evde H. İsınail 
zevcesi Beytullalı 

1370/4117 tneboln : Hapisanesinde 
Maliye eski sandık emi
ni Hafız Emin 

1371/ 4118 Ankara : Taşpınar kö
yü Hasanoğlu Abdur
ralıman 

~372/4119 İstanbul : Sümbullü han 
No. 26 da Hacr Recep 
zade M. Seyit 

1373/ 4120 Adapazarı : Eski jan
darma kumandam Dcr-

L_.__. 

Bolşevikler tarafmdan musadere edi
len meblağ hakkında Devlet şurasm
ca Yeril en ıkarara iti raz 

!skan sm·etile veril en emJakin 1771 
~o. ln kanuna göre bir an evvel ta
puya raptı hakkında. 

Memuriyctinin ilgası ılolayısil c açık 

marışı tahsisi hakkrnda 

.\.(lığa çıkarıldığından açık maaşı ve
rilmesi hakkında 

Ma.llı 1 ın aaşı hakkında 

Hast a lığrnın t edav isi hakkmda 

803 mımaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştn·. 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karaı·a 

göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil-

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil-

cliği sahibine yazılmış

tır. 

9- IV - 933 tarihli aı·:nthalinc zeyil- Karara raptedilmişti.r. 

dir 

lskanlarına tahsis edilen cmHikin 
kendilerine t,emliki hakkında 

)[a hk.Cııniyetinin affi ha:kkında 

Eşlıastaki alacağının tahsili hak
kında 

1- IV- 933 tarihli arzuhaline zeyil
dir 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

Karara r.aptedilmiştir. 

Encümendedir. 

1'ckaüt maaşının yPni kanuna g(ire Karara raptedilmiştir. 
tahsisi hakkında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sah1binin 
isim ve adresi 

1374/4121 Anadolu hattı Eskişehir 
katar müfettişi Paşa. 

Kazım 

1375/4122 Beşiktaş Aziziye cad. 
desi Mektep S. No. 2 de 
Hilmi 

1376/4123 İzmir Hamidiye kö-
yünden Harnitoğlu Ha
mit 

1377/4124 İstanbul : Üsküdar hapi
sanesinde kontrol gardi
yanlarından M. Ali 

319-

Arzu.b:aJ. bulasası Muamelesi 

tstiklal madalyasile taltifi hakkinda 803 numaralı karara 
göre · arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Yeni tekaüt kanununa göre tekaüt 
maaşı verilmesi veyahut hidematı va
tan iyeden maaş tahsisi hakkında 

Şehit oğlundan kendisine maaş veril
mesi hakkında 

Memurin sınıfa dahil edilerek teka
ütlüktcn istifade ettirilmesi hakkm
da 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfı.rasnun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılm1ştır. 

» 

» » 

1378/4126 Muş Taso malıallesi Belediye rüsumatmın fazlalığından Da. Vekaletine. 
mulıtarı Süleyman ve şikayet 

ar. 
1379/4127 Ankara : Samanpazarı Tekaütl4ğünün refi hakkında 

İstihlas otelinde Salih 

1380/4128 Burdur : Sıhhat ve 1. Tedahülde kalan ' harcırahının veril
M. Müdürlüğünde M. mesi hakkında 
Emin 

1381/4129 1stanhul : Yeni postaha
ne caddesi No. 65 Re-
cep Aslan 

İskanına tahsis edilen evin istirda
dmdan şikayet 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı buzedil
diği sahibine yazılmış
tır. 

Da. Vekaletinl'. 

1382/4130 Gebze : Tuzlada Kılkı- İskan edilmelerinin temini hakkında Da. Vekaletine. 
şan Ralımanlı köyiinde 
Molla Osmanoğlu Recep 
ve Hüseyin 

1383/4131 Amasya: Saraçıade Ha
lil ve ar. 

1384/4132 Adresi yoktur M. Ali 

1385/4133 İstanbnl : İçtihat evi 
Fatma Cevdet 

1386/4134 İstanbul : Galata Hür
riyet han No. 9- 10 avu
kat Leon Şonman 

1387/4135 Ankara : Boyacı Ali ma
hallesinde Mesçit yanm
da Abidin 

Ziraat vekaletince tazminat itasına 
dair Devlet şürası kararmm · infazı 
hakıkında 

Tekaütliiğünün refi hakkında 

Merhum zevcinden kendisine teka
üet maaşı tahsis edilmesi hakkında 
Arzuhal encümenince hakkında itti
haz olunan kararın kesbi katiyet et
tiğinin teyit ve tevsiki hakkında 
Tasfiye kararının refi hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yaz!lınıştrr. 
803 n~aralı karara 
g·öre arzuhalı. hıfzedil- . 

diği sahibine yazılniış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Evrak kalemine geri 
yollan mıştır. 

Karara raptedilmiştiı-. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
.No. isim ve adresi 

13t>8/4136 Ankara : Uınum jandar
ma kumandanlığı Ş. 1 
K. 2 runirliğinden mütC'
kait binbaşı 'A. Kemal 

1389/4137 İzmir : Birinci komiser 
Nazmi 

1390/4138 İzmit : Abdüssclam ma
hallesi Karakaç çıkmazr 

No. 9 evde A. Cevdet 
1391/4139 Diyarbekir : Lise tale

besinden Liceli Kamiloğ
lu 65 No. lu Memet ve 
ar. 

1392/ 4140 İstanbul : Beyoğlu Tar-
labaşında Halepli S. 
No. 22 evde Osman 

3Su _ 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Haksız tekaüt edi leliğinden 7 No. lu 803 numaralı karara 
kanunun hakkmd::ı tatbikini istiyor göre ar~uhalı hıfzedil

<liği sahibine yazılmış

tır. 

22- V- 932 tarihli arzuhalinin bir an Karara raptedilmiştir. 

cVYel intacı hakkında 

İskan işine ait Devlet 
rilen kararm yeniden 
krnda 

ştırasınca ve
tcıkiki hak-

Maarif vekaletince liseden ihraç ka
rarmm kalclırr1arak tahsile deYamla
rrmn temin i hakkında 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
<liği sahibine yazılilliŞ

trr. 
Seyrisefain idaresi tekaüt nizamna- ~ 

mesiııin · hususi gemilerde çalışan 

kaptan ve çarhçılara da teşmili lıak-

kmda 

1393/4141 İzmir : Göztepe tram- İcraca yapılan yolsuzluktan şikayet » 
vay caddesinde No. 769 
da askeri mümeyyizli-
ğinden mütekait }lah-
mut 

1394/4142 Samsun Eski hususi 10- XII- 932 tarihli istidasrnın ks- Karara rapteclilmiştir. 

muhasebe müdürü Os- rii intacı hakkında 

man 
1395/4145 Ankara Hacıbayram Ruslar tarafından istirclat edüen Yüksek Reisliğe. 

Gazi Antep S. No. 34 malların bedeli olan 11 bin liranrn 
evde ıı. Asım vekili Ali tazmini hakkmcla 

1396/4146 Samsun : Reşadiye ma
hallesi Sami 'Pş. S. No. 
17 ha:nede Sabire 

Iskaniarına tahsis edilen evin başka- 803 numaralı karara 
sına temlik edildiği hakkında göre arzuhali lufzedil

diği sahibine yazrlmış

tır. 

1397/ 4147 İstanbul : Eyyüp Sofu- Tasfiye karan refedlldiğiııden HGık 
larda Bostan S. No. 30 maaşlarmm verilmesi hakkında 

1398/4148 
evde Nahit 
Pazarerk 
yünden 
Hakkı 

Helete kö
Kadiroğlu 1. 

1399/4149 Edirne : Havas Osmanlı 
köyünden Lüleciler . ha
muda M~tanoğlu İbra
him 

Memuriyete tayini veya terkettiği 

tekaiit aidatrmn iadesi hakkmcla 

Harp ma1Ulü olduğundan maaş tah
sisi hakkında 

1400/4150 Karaman : Eski vari- İşinden <:ıkarıldığmdan şikayet 
dat katibi Ali 

» 

» » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şılrasrmn 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 



İ( ay it 

No. 

Arzuhal sahibiıı in 
isim ve ııdresi 

1-:1-01 / .f L"i l İstanbul : Be_,·oğlu ls-
1 ikl61 eaddesi )~To. ~!8/ 1 

E. F'ahei 

H02/t1G'2 .\dııııa: Llacı H a nıit ıııa 

lı a ll es iııdcn }Jııhi tıi ıı ııi 

. lesi Latife 

38i 

Axzuhal hulilsa.sı 

1!)- xı [- 932 tarihli arzuhaline ze
_,·ildir· 

Boı·<:lanma kanımuna tevfikatı vcri
lı · n bağ biçiiL·n lnyrııet in fıır.la olduğu 

hakkında 

- 1 
Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasımn 

bakacağı ibir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sah.l'bine yazılmış

tır. 

1403/H :);} TurgnUu hapisaııcsindı· < 'er.al ınahkfınıiyetinin affi hakkında » 

İzmirli şoför Sait 
1404/ 41:>-t J\ ozan : Ihı,-a vekili lz_ J[alıkeınc heyetinin kanunsıız mua- Ad. Vekaletine. 

zet 
140Gj -J.1!ifi !.stanbul : Kızıltoprak 

tdg-raf müdüı·ü Avni B. 
ya mnda Ha.yl'ctıiıı 

mdell'l'inJen şi.kfi.y e t 

Maliye vckfiletinee nı rmuri,r c t t' u Im
nıası veya teı·kl'ttiğ· i t rkaüdiyeııin ıa

cll'si hakkında 

803 numaralı karara 
göre arZUJhıılı hı:fzedil

diği sahibine yazılmış

t.rr. 
1406/ 415() Bdirııe : Kal e için eski Tasfiye kaı·ıır·mın ı·c fi lıakkıııda Enciimendt.>diı·. 

Türkocağı karşısında Sa-
bilıa Akif 

1407/4157 tstaııbul : .\li Haydar HiJeınatı r a taniycdcıı tahsis t'dilip Bütçe En. R. 
kesil en maaşının gpı·i veı·ilm e,;i hak· 

kuıda 

1408/4158 Ankaı·a : Postaıw S. Mektum Hazine alaeağrııı haber ver- 803 numaralı karara 
Yağcrzade apaı·tınıı:ım 

No. 6 H . Hüsnü 
diğiııd.en ikramİ.\' C' \' PrilmPsi hal"kııı

cl a 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibine yazılıruş· 

tır. 

1409/ 4159 Bursa Şible mahallesi .\<:ık maaşr verilmPsi hakimıda 803 numaralı karara 
göre Devlet şfuasınm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Cami "' No. 6 İ. Hak•kr 

1410/ 4161 1zmit : Ömer Ağa ma
h allesinde Emin 

1411/ 4162 Bunhıı· : Tüccaı·daıı Ab
Jizade Etcmoğlu .\li 

1412/4163 SaınsLLn : Hükümet kaı·

şrsmda Halk ya ;~,ı eri sa
hibi FaJıri 

1413/ 4164 Ankara : D enizli mebusu 
Necip Ali B. yanmda 
binbaşı Tahsin 

J 683 nıımal'alı kan una ma d d r ilave
si le maaş tahsisi hal.:kmda 

» » » 

Hazinedeki alacağmııı ı,:a bı k veril- Karara. rapteJilmiştir. 
ınes i hakkmda 

'rasfiye karaı·ınm kaldır·ılmasr hak- Kauara raptedilmiştir. 

k mda 

Tekaütlüğ·ünün kaldmlarak işe alın- Karara raptcdilmiştir. 

ması lıakkrnda 

1414/+16!) !\ayseri : Azizoğlu ·M'. Evkaf idaresince ınübadil muhacir- Da. VekaJetinc. 
Emin ve ar. 

1415/4166 (' cLeliber eket : Osmani
ye belediye r eis vekili 

Emin 

lere mahsus mallardan yer icarr di
ye istenen panııım affi hakkında 

lşte n rl ı;ektirilen belediye reisierine Da. Vekaletine. 
ka.nunen. kimin r ekalet edeceği hak-

kında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahi·binin 
isim ve adresi 

1-1-16/4167 Ardahan : Göbebm·t kö-
yü Sofuoğu11armdan 

H urşitoğlu Ali 
1417/ 4168 İstanbul : Ankara cad

desinde Hükümet kar
ı;asmda No. 43 evde t. 
Hakkı 

14-18/4169 Uördes : Belediye kabi
l esi Hayriye 

1419/4170 Malatya : Müteveffa H . 
Süleyman zrvN•si Rahia 
ve ar. 

1420/4171 Ankara : Harıayvaz ma
hallesi Dibekönii No. 42 
evde Hayati 

1421/417~ Ankara. : Gazi Enstitü
sü müdür muavini Rah
mi B. yanında eski mu
allim Cevat 

H22/4174 İstanbul : B<'ykozda On 
çeşmeler karşısında No. 
2 de Mustafaoğlu Nazmi 

1423/4175 Trablusgarp l\1irliva 
Neşet ve ar. 

382_ 

Arzuhal buiasası Muamelesi 

Ziraat bankasma olan borcunun Zr. Vekaletine. 
ödenmesi sııreti için bir kolaylık gös-
terilmesi hakkında 
14- V- 932 tarihli arzuhaline zeyil- 803 numaralı karara 
dir 

BeleJiyede bil·iken ınaaşlaı·ının veril
mesi hakkmda 
26 - II - 932 tarihli arzuhaline ça:bn
cak kaı·ar verilmesi hakıkında 

Nnfıa V. lıızibat konıisyoııunca ve
'rilcn memurin kanununun 33 ncü 
maddesi hükmüne göre olan kararın 
mağduriyetini mucip olduğu hak
landa 
Muallimlikten ihr·acı hakkındaki ka
rarın refi h~kında 

)[aliıliyrt nıaıışr tahsis efiilmesi hak

l~rnda 

Resmi ınüessesatta kullamlan müte
kaitlerden kesilen tahsisatı fevkala
delerin kesilmemesi hakkında 

göre Devlet şurasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. V ekaletine. 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğın 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

:\1. M. Vekalctine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

1424/4176 Büyük erkanı harbiye Nasbının tashihi haklunda » » » 
Ş. 3 istihkam yüzbaşısı 

Hadi 

1425/4177 Umum J. K. Ş . 3 de 
Hulfısi B. yanmda tah
sildar Aziz 

1426/4178 Dahiliye V. Muhasebe 
memurlarmdan İ. Ha k kı 
B. yanmda Şükrü 

1427/4180 İstanbul: Ortaköy Man
clıra S. No. A da Vahidi 

1428/4181 Polatlı : Müstantrk Ner
ını 

1429/ 4182 Şarkışla DaYa vekili 
Rıza 

Hazineye terkettiği kefalet akçesinin Encümcndcd.ir. 
kendisine iadesi hakkında 

Tasfiye kararrıun Devlet şCtrasmca Karara rapt.edilmiştir. 
refedildiğinden Ziraat vekftletincc 
maaş tahsisi hakkında 

Tekaüt ınaaşı tahsisi hakkındaki Karara raptcdilmiştir. 
!) -VI- 932 tarihli istidasııun ~abuk 

neticetendirilmesi hakkında 

Adiiye vekaletince verilen cevap mu- Karara raptedilmiştir. 
vafık olmadığrndaıı tetkikat yapıl -

ması hakkında 

28 - II- 933, ll - TV- 933 tarihli isti- Karara raptedilmiştir. 

dalarııun tetıkikile bir karara rapte-
dilmesi hakkında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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1430/4185 İstanbul : Aksara.'· Crr~ 
rahpaşa caddesi Katip 
::\1uslihittin S. No. 21 
evde mütckait yüzbaşı 

Adil 

148 niımaralr karara tcd'ikan muvaz- Kaı·ara raptedilmiştir. 

14!Uj J 186 1~rciş : Eski em Hi ki met
ruke katibi Kemal 

1432/4187 Samsun : Yeni Iürbaç 
ml!-hallesinde Bahriye S. 
yüzbaşı Adil 

1 .ı:13 /4188 Mersin : Ha V1ızbaşı ma
hallesinde Cezair mülte
cilerinden H. Ömer 

1~34/41 89 

1435/4190 

Yo;r,g-at : Eski tahsil ınP

ınuru İbrahim 
İstanbul : Pangaltı Sü
leyman Nazif S. Uncu-
yan . apartırnam No. 2 
Rukiye ve ar. 

zafa naklPelilmesi hakkında 

l\1ünasip bir memuriyete tayini Jıak
kında 

~amsun ·iskan dairesinde 146 numa
ralı İskan dosyasının celp ve tahkİ

kilc bir karar vcriıiİı.esi hakkmda 
İskan suretile emvali mctrukeden cv 
~·e saire verilmesi hakkında 

Tesfiye kararının r cfi hakkında 

Ermeni emlakinin emvali metruke 
adeline dair Devlet şfırasmca verilen 
kararın mübadilleri mntaıarrır etti
ği hakkında 

1436/ 4191 Ankara Anafartalar Tasfiye kararmm refi hakkında 
caddesi Ateş hamnda No. 
2 de avukat Hamit Şev-
ket B. yanmda :M. Fa- . 
ruk 

1437/4192 1ktısat vckaleti : Maa
din işleri U. lVIüdürlü
ğünde Ankara romtab 
ınaden memuru H. Nuri 

1438/4139 Bodı·um : Üc;: dibck ma

hallesinde Hocazade .Sü
leyman 

1439/4194 İstanbul Brylcrbcyi 
Arabacrlar S. Ko. 35 
Hasan 

Kaybolan hayvanlarının Hazinece 
tazmini talebinin Devlet şiirasınca 

reddedildiği_nden yeniden tct.kik ve 
biı · kıırar vrrilmcsi hakkında 
Şehit zabit Nuri Efendiden maaş tah
sisi hakkında 

Bcylerbcyi imammm tahakkümün
den şikayet 

JHO/ ·U96 Dörtyol : Eski mahkr- lO- V- 933 tarihli arzubulinin bir an 
mc azasr A. Rıza enel ncticclendirilmcsi hakkında 

1441/4197 Konya hapisanesinde al- . l\fahkumiyctinin affi hakkında 
manca muallimi S. Ali 

1442/4198 Kanelirli : Kırmtı ma
hallesinden tüccar Sa
lih ve ar. 

Eşkiyalarm bir an ev\'el tedibi hak
kmda 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştiı'. 

803 numaralı kaı·ara 

göre Devlet şfırasmm 

ıbakacağı bir iş olduğu 

sahibine · yazılmıştır. 

803 numaralı karıın 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» 

» » 

» 

Da. V eka! etine. 

14-!.3/4199 Ankara : Ziraat banka
sı memurlarmdan Mus
tafa 

Ziraat bankasınca tekaüt maaşı tah- 803 No. lu karara gö-
sisi hakkında ı re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılm~t.ır. 



Kayit 
No . . 
~ saJuıbiıiin 

isim n adresi 

1444/4200 Burdur Kayişköyü 

muhtarı Mustafa ve ar. 
Köy kanununun 46 ncı maddesinin 
haklarında tatbik edilerek miıtazarrır 
edildiklerinden şikayet 

1445/ 4201 Ödemiş : Belediye azası İskantarına tahsis olunan emvalin hiı· 
Ziğoşlu imam Hüseyin kısımnın meccanen temliki hakkında 

1446/4203 !stanbul Mahmudiye 1885 No. lu kanu:n,un 1 nci maddesi-
hamnda mübadil Mu;sta- nin 3 ncü fıkrasıımı t efsiri hakkında 
fa ve ar. 

1447/4204 Mütekait binbaşı t. 
H akin 

1448/4205 hmir : Göztepe Halit 
Ziya B. S. No. 15 H. 
Basi·i karısı A tiye 

1449/4206 Ergani : Ova köyünden 
Kurban karısı Azize 

1450/4207 Istanbul : Kısıhlı Bur-
haniye köyünden H. 
Hüsuü 

1451/4208 Kadorli Muhtar Halil 
ve ~r. 

1452/4209 Aydın : :Ramazan Pş. 
mahallesinde Kuruoğlu 

Ahmet 
1453/4:210 Ankara : Amerika sefa

rethanesi karşısında N o. 
4 Kadızade Harndi B. 
nezdinde Sunuilah 

1454/4211 Avukat H . Avni 

1455/4212 

1456/4214 

1457/ 4215 

14~'8/4216 

Şarhl Karaağaç : Asil 
kale mahallesinden Ka
dıoğlıu A. Timoçin 

Ankara : Kurtuluş ma
hallesinde Mahmut Ağa 
kahvesi karşısında N o. 
58 evde Hakkı 
İstanbul : Denizaltı ku-.. 
mandanlığı Ş. 1 Gedikli 
za:bit Asrın 
İstanbul : Deniz Tel. ve 
efektrik mektebinde ma
kiJ+e gedikli zabiti F. 
Kadri 

Arzuhal encümeninin 5 - III - 933 ta
rih ve 310 No. lu kararına itiraz 
İskan muamelesine . ait Devlet şura
sınca ittihaz olunan karardan şika-
yet 
Kocasım öldürenler hakkında taki
bat yapılmasma dafr 
Tekaüt maaşı tahsisi ve M. M. gru
pımdaki hizmetine mukabil ikramiye 
verilmesi hakkında 

Eşkiyanm çabuk tedibi haklanda 

1055 No. lu kanun mucibinee kazan(! 
vergisi alımnaması hakkında 

Mnhacirlere verilen emlakin zarar ve 
ziyan m.azbatasmrn ödenmesi hak
kında 

Komiserin keyfi harekatmdan şika
yet 

M:ünasip ıbü· işe almmasr hakkında. 

Belcdiyecc münasip bir iş verilmesi 
hakh.-nıda 

:u. ıvı: . V ekaJetince terfi h edilmeleri 
hakkında 

» 

:Muameie'sl. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasırun 

'bakacağr bir iş olduğ.u 

sahibine yazılımştır. 
Da. V ekaletine. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi· 

ği sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

Ad. V eklHet:ine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şlirasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu ıkarara gö
re a:rZlihali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

l\IIaL V ekaJetine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfirasımn 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu ..karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştn·. 
Karara r~ptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Enciirrnendedir . 

Eneiimendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal Sahibini~ı 
isim ve adresi 
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14!>9/4217 1 stanbul Deniz Tel. M. l\l. Vekalet.ince terfilı cdilınclcri Encümendedir. 
Ye elektrik ınektebiııdc 

gedikli zabit Ferit 
1460/ 4218 tstanbnl : Dumlupuııar 

denizaltı gemisinde ge
dik1i ;ı;abit Hayrettİn 

].!.61/4219 . \nkara : Ulucak nokta-
ıc;r yanında No. 358 evde 
1\{emetoğlu Bekir 

1462/4220 Oltu : Orman kontrolü 
Tahir 

1463/4221 Trabzon : lVIiitckait Ali 

14.64/ 4222 Gebelibcrek.et : Osmani
ye Telkuba köyünden 
Ağıl Memet ve a.r. 

1465/4223 HaYran : Şehitzade ma
lıallesiııden muhtar Sey
fi ve ar. 

J.ı66/4224 fspir : Kanasur köyün
den Asım ve ar. 

1467/4225 Hafik : Yazıcı Ahmet 
ve Hasan 

1468/4226 Ankara : Yeııişehiı· Gazi 
caddesi Vardar apartı 

manı yamndalci Aş oca
ğında binbaşı mütekait 
C ev at 

1469/4227 Burhaniye : Petik köyü 
lbrahimoğl u tbrah im 

H'i0/ 4228 İstanbul : Feriköy Paşa 
mahallesinde mnht.ar 
Mustafa 

1471/ 42:!9 f' ebf·libercket hapisane
sinele Alioğlu Mustafa 

H72/ 4230 Hend('k : Kemaliye ma
hallesinde esk i wmcdar 
İsmail 

H73/ 4231 ~fanisa Telgraf me-
mnı-luğnnclan miltekait 
II. Salih ve ar. 

hakkında 

» » » 

Polislik ka~·dinin terkini hakkındaki 
lıül\nıün refi hakkında 

Açrk ma.aşı .-erilmesi ve biı· ıncınnri
."·etc almma.sı haklanda 
Hakkı olan ikramiycnin ııoksan YC

rildiğindcn ,geri kalan kısmın da ve
rilmesi hakkında 

Ziraat baııkasılıa olan borçlamuıı 
uzun vade ilc ödemelerinin temini 
hakkında 

Emlak ve arazilerine konan fazla kry
nı etin indirilmesi hakkında 

Muhtar intihahatmda yapılan yol
suzluk hakkında 
Hazine alacaklamım temini lıakknıda 

.M. ~L Vekaletince R günlük maaşr
nrn Yerilmesi lıaklnnda 

318/1161 numaralı arzuhalinin c;a
lnık netieeleııdirilınesi hakkında 

Muhtarlıktan ı::ıkaı·ılclığıııdan şik~~·ct 

1 ad ei nı u hakemesi hakkında 

Tasfiye karamıııı ı-efi hakkında 

Ellerinde bulunan nıazbata bedell e
rinin ödenmesi veyahut buna muka
bil emlak tcffizine dair 

Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Zr. VekaJetine. 

803 nnmaralr karara 
göre Dw.let ŞÔ.rasmrn 

ba:kacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lıı karara gö
re arzuhali hıfzedi1di

ği sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfmısırun 

babcağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

.·\d. Vekitletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrnm 

bakacağı bir iş o\du!;;-u 
•;alıibine yımlmıştrr. 

Kaı:a ra raptednmiştir. 

803 numara lı karara 
göre Devlet şurasmm 

bakacağı bir i~ olduğu 

sn hibine yazılmıştır. 

Ad. Vekaletiıı c. 

803 numaralı karara 
göre .Devlet ~ı.irasmm 

bakacağr hir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal s&hibinin 
isim ve adresi 

1474/4232 Ankara : Aklarbaşıoğlu 
hanında kıdemli küçük 
zabit Ali 

1475/4234 İzmir Servili mcsçit 
Dere S. No. 65 Tahsin 

· 1476/4235 İstanbul : Beyoğlu Gü
müşsuyunda kok kömü
muru imaHithanesinde 
No. ~ de tüccar Sava Sa
vadis 

1477/4236 Ankara : As. Şubesinde 

misafir kayitli S. yüzba
şı Şevketoğlu Asım 

1478/4237 Beykoz : Sarıpınar köyü 
muallimi Şükrü Ferit 

1479/4238 Ankara : Orduevi No. 
.42 de F . 16 As. D. S. 3 . 
:an .. Me. Rasim 

386 
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Ualfıliyet için tesbit edilen det·cce
nin hakiki lıad9in aşağısında oldu
ğundan taslıihi hakkında 

İstanbul Gayrimübadiller tetkik cc
miyetindcki dosyanın celp ve tetkiki 
ile 8 maddelik maruzatnun nazarr 
dikkate alınması hakkında 
Hazinedeki alacağırun tahsili ve ilam 
hükmünün infazı hakkında 

l\'lah1liycti dolayısilc iki senelik ter
fih zammının verilmesi hakkında 

Kazanç vergisi için maaşma konulan 
haczin refi hakkında 
M. M. Vekaletince tekaütlüğünün 

refi ile vazif~ye alınması hakkında 

1480/4239 İZmir : Göztepe tramvay Açık maaşı tahsis edilmesine dair 
ca-ddesi No. 807 A. Ziya Devlet şı1rasmca verilen 9- I- 933 

· ~- :-:- ::-ı>1 tarihli kararın celp ve te tki ki hak
krnda 

1481/4240 Fatsa hapisanesinde Be- Dava vekili Mazhar Beyin ceı·hi mü-
şir ve ar. nasebetile kendilerinin jandarma ta

rafından dövüldüklerinden şikayet 

1482/4241 Küre: Mahmtıtoğlu Mus
tafa. 

1483/4242 İzmir : Bornova Manda 
Gayırı mevkiindeki kulü
bede Ziibeyiroğlu H. 
Tahsin 

1484/4243 Konya : Abdülvahit Çe
lebioğlu M. Sait ve hem
şiresi 

1485/4244 Yerköy : İstasyon kı
srm şefi Vehbi 

Kaymakam Fehmi Beyin telefon pa
rası olarak toplanan parayı su i isti- . 
mal ettiğinden şikayet · 
İskan suretile verilen kulübe ve ba
ğın istirdat edilmek istenildiği hak
hında 

İstirdat edilen vakıflar için defaten 
bir meblağ verilmesi hakkında 

Tekaütlüğünün refi . ile vazifeye 
alınması hakkında 

Muamel&<~i 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir i5 olduğu 
sahibine yazrlımştrr. 
» » 

1\fal. V ckftletine. 

803 ııuına.ralı karara 
göre Devlet şfırasıııın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
l\Ial. V e-ki\.! etine. 

Karara raptedilnıiştir. 

' 803 nıımaı·a.h karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yaZllmıştır. 
» » 

» 

» » » 

» » » 

» » » 

1486/4245 Turgutlu Turgutlu 
mahallesinde Floı·inah 

İsidin su retile verilen tarlapm istir- Da. V ekaletine. 
dat edilmemesi hakkında 

H . l\femet kızı Zelıra 

1487/4246 Bakırköy Safra kö-
yjinde Selimoğlu Nebi 

İskanlarmın temini veya istihkak Da. Vekaletinc. 
mazbatası verilmesi. hakkırı.da 



Kayit 
No: 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1488/4247 Pınarbaşı : Necmi 

1489/4248 İstanbul : Kadıköy ~e
kerlik S. 256 No. İsma
iloğlu H. Hulki 

1490/4249 Diizce : Dr. Selim Sıtkr 

1491/4250 !stanbul : Nişantaşı eski 
Dahiliye nazırı Ahmet 
B. S. A. Raşit 

14!:12/4251 Di. ·Mu. .Mmakiplerin
den müteveffa Nusrat 
B. zevcesi Emine Saide 

1493/4252 Eski Ayaş kaymakann 
Asım 

1494/4253 Adaiıa : Hacıoğlu Hü
seyin 

381-
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Dertlerini dinlemeyen ın ii f'cttiş hak
landa 

Tekaütlüğüniin M. M. Vekaletince 
refi ile vazifeye alınması hakkında 

l\I. l\1:. Vekitletince tekaüt maaşı tah
sis edilmesi hakkında 
Yeniden tekaüt maaşı tahsis edilmc
si hakkında 

Zcnıi ıı i ıı yefatı tarihine nazaran 
1683 No. lu kanuna göre maaş tahsis 
edilmesi baldaııda 
Ücretle çalıştığı müddetin müddeti 
hizmetine ilavesi haklanda 
Borçlauma kamuıuııa göre iskan edil
meleri veya ınet.ruk evlcnlen birinde 
kirasız olarak oturmalarmın temini 
hakkında 

1495/42[)4 Muğla : Orta mahallede Tasfiye kararmın refi ve yeniden 
Karasu orman muhafaza memuri?ete alınınası hakkında 
memuru A . Rıza 

1496/ 4255 Arapkir : Miralay Ah- J\llütC\·ellisi olduğu eamiııiıı masrafı-
rnet B. camii rnütevellisi na sarfedilen Buğday meydam arsa-
Hiiseyinoğlu A. Cemal ~ııırıı belediyt>ce zaptedilmcmcsi huk

kmda 
1497/4256 Ankara : Hacı Murat 8 nci fıı·kaya teminat olarak bırak-

mahallesinde No. 18 Şiş- mış olduğu 1.7 200 liranın kendisin e 
kozade Mustafa iadesi haklanda 

1498/ 4257 Sürmene : Kizirnos kö-
yünden Bekiroğlu H . 
Hüseyin 

1499/ 425H tzmit. : f.Hindoğdn kö)·ii 
muhtarr R.erPp Ye ar. 

Amele nizamnamcsinin hakkında tat
bikile tazminatının .bir an evvel Ye-
rilmesi ha.kkmda 
('i h eti askeriycı•p .vollarmın kapatıl 

nıası dola~'ısik yl'niden .vol ~· apt ı -

ı·ılnıa.smııı temin i. hakkında 

Muamel esi 

803 ~u. lu karaı·a gö- · 
r e arzuhali lııfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

803 nuınaral.ı karara 
göre Devlet şurasıınr. 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmrştır. 

Karara rapt.edilmiştir. 

803 numaralı karara 
göı·e DC'vl ct şfırasınııı 

lıakacıığr biı· iş olduğu 

sahibine yazılınıştıı-. 

Karara raptcdilmiştiı·. 

Kara ra rapt edilmiştir . 

Da. Vekal etiıı e. 

803 numaralı kararn 
göre Devlet şı1rasııun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Jh. r. Mii.dürlüğüne. 

803 No. In kaeara gö
re arzuha li hıfzedi.ldi

ğ·\ sahih.iııe yıızılmıştrr. 

» » » 

» » » 

1500/ 4259 İzmit : Eski esnaf cemi
~'cti katibi H . Ba~ri 

Gümrük resminden riisıını farkı ola- 803 nurnaralt karara 

• 

1501/4260 Edirne : Ortaköprü ba
şında miltekait binba~u 
H. Remzi 

rak istenen paranın affi hakkıııd<~ göre Devlet şurasınrn 
bakacağı bir iş olduğu 

·ahibine yazılmıştır. 
1683 No. lu l\aııuııa tcvfikan vazifesi Karara raptedilıniştir. 

haşıııda ölcıı oğlu Ni hatta n kendisine 
maaş tahsisi hakkında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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İ502/4261 İzmit : Karabal mahal
lesind{)n Bol S. No. 20 
evde H. Ragıp 

1503/4262 Urfa : Gümrük başmü

dürlüğü muhasebe ka
tip] erinden Yah~·a 

Tekaüt maaşı tahsisi haklandaki Kar!tra raptedilmiştir. 

10 -XI- 933 tarihli ar.mhalinin bir 

1504/4263 Anka m : Şevketağa ma 
hallesinde Kemal 

1!10fi/4264 Dörtyol : Eski Cebelibe
reket mahkeme azasm
dan A. Rıza 

1!)06/4265 !stanbul : - Sultanahmet 
Kabasakal :Bayram fırın 
No. 6 evde H. Turgut 

1507/ 4266 Elmalr : Mül ga Karad r
niz Ereğlisi eski iskan 
memuru Ali Sami 

J!JOS/4267 İzmir : Karşıyaka Yalr 
caddesi No. 24 evde Nr-
fise 

aıı evvel intacı hakkında 

Hastalığı clolayısile sahillerden biri
ne tahvili hakkında 

1\I. 1\1. Vekaletiıwc vazift•ye alınınası 
hakkında 

4- X- 933 tarihli arzuhalinin ~a;buk 

intacı halcinnda 

Hukuku mem~masıııııı iadesi hakkın
da mahkem ece karar verileliğinden 

Devlet memurluğuna almması hak
kında 

Antalya valisi Abielin Beyin şahsi 

garazile tasfiye edlldiğinden tas:fi~·e 

kararının refi hakkında 
fskanlarına tahsis edilen hanenin is
tirdadmdan şikayetlrrine Devlet ştı-

rasınca verilen ret. kararı yolsuz ol-
duğundan yeniden tetldk ve adil bir 

·karar verilmesi hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yar.ılmıştrr. 
K a.raı'a rııpt enilmiştir. 

803 No. lu ·karara gö
re arzuhali hrfzedildi
i!i sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasımn 

bakacağı bir iş olduğ11 

sahibine ?azılmıştır. 

Karara raptediJmiştir. 

Da. Vekaletine. 

1509/4268 Erzincan : Kerimli kö- Borçlanma kanununa tevfikan l'ınl :lk Eneüınendediı·. 

yünden Menietoğlu Sa- ve aı·azi verilmesi haklanda 
dık 

1!110/4269 Ankarıı : Miitekait jan- Tekaiitlüğiiniin refi ile yeniden va- Karara rantedilmiştir. 
darma yür.başısı Ali Nac>i :r.ifeye alınması VI' M. M. kararrnnı 

tatıbikı hakkında 

1511/4270 İzmir : Saman iskelesin
de Kardiçalı han No. 20 
İsa!k Benveniste 

1512/4271 İ~tanbul : Ayvansa ra~· 
un fabrikası Plimorlu 
H. Memet 

t~vi<_;re ç: ikolata A. Ş. tara:fmdan gön
derilen çikolatalardan belediyece alı
ııan oktrm-a l'C'sminin iadesi hak
lunda 
Millt emvalden emlak verilerek i.·
kan edilmeleri hakkında 

803 n umaralı karara 
göre arzıuhah hı:fzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

» » 

1513/ 4272 İstanbul Vezııecil<!l" Tedaville bulunduğu zamana ait ma- Karara raptedilmiştir. 
Balahan mahallesi Ze~' - aşlarnırn verilmesi hakkında 
nep camii. S. No. 13 tB 

M. Fuat 
1514/ 4273 Adana : Yeni istasyon 

depo miidiit'Ü Şadan B. 
vasıtasile A. Memet 

Kadro Jıarici kaldığından mümısip 

bir işe alınması hakkında 

803 • numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 



Ka.yıit 

No. · 
Arzuhal sahibinin 

isim ve ııdresi 

1515/ 427± Şarki Karahisar : '!'alı
sil ıııeınnl'lıığnndan mü
t rkait Emin 

1516/ 4275 Sarıköy : İstasyon b ı-k
çisi Mustafa Ali 

389-

Arzuhal hulasası 

'l' ekaüt muamelesinin tashihi hak
kmda 

Vazifesinden ka.nnnsnz ç rlmrıJdığr 

hakkında 

1517/4276 '!'rabzon Emnıllah Ca- Kanunsuz tasfi~re edilmiş \ 'C 'l'rabzo-
vit na kadar harcrrah v erilmediğinden 

~;i kılyel 

1518/ 4277 Bu.dnnt : Mandafaı· kö- Karucş iııi üklüı·cn katil luıkluııda Ye-
yünden Dervişaği u İ m- rileıı ' Cl'zamıı azlığr ha kkrnda 

dat 
1519/ 4278 '!'rabzon 'l'ücea r·dan 'J'I'abzoıı bel ed iyl ·~i ııtl' tieal'l l'~.nı-

Nemlizade 'l'ahsin sıııdaıı oktrıı\·a ıılrıınıama~r lıald,mda 

1520/4279 İstanbul : Eyyüp Evli- Kesilen tekaüt maaşının tahsisile he-
cebaba ma.halk,;ind e 1\'l . :veti nuıhsnsa kararrıım refi hakkmda 
Nuri 

1521/ 4280 Srvas : Divriği Sincan 
kiiyü muhtaı·ı S. F cy
zul1ah ve ar. 

1522/4281 Bm·sa : Umıırbe~' ma
hallesi Nasrullalı K No. 
54!. Hakkı 

1523/ 4282 tstaııbul : Bayazıt Kim
yager Derviş Pş. S. Fen 
fakültesi ka.r·:-;;rsıııda No. 
30 Zarife 

Nalıiye merkezi olan kijy]eeinde sa
lıipll • riıııJcıı sıılııı ;ıldıldaı·ı anıziyl' 

köy alıalisinin mUdahale ettikl e ı·in

clen bunun meni haklanda 

Yck~ılet emrine rılındrğrııclaıı ;ı~ık mıı
aı;;r wrilınesi ha kk ında 

Koeasınm geri ka 1 an ceza ın i.iddl'ti
ııin affi hakkında 

1524/ 4283 Erzurum : .ı J. l\[nt. K. Ül'dtıea ıniiktescp hakkııun Yeri lmesi 
Hesap memuru !. Hak- lıakkmda 

kı 

1525/ 4284 Gördes : Deınirci Seyit 
Alioğlu Halil 

Sarfettikleri odurı ve kömi.ir için oı·

ıııaıı idaı·csiııcu istl'n l' ıı n'snıııı alırı

nuınıasr hnkkında 

1526/ 4285 Salihli Alil iyeli Ab- 'l'ica.rct odasının tüccar kayit iı:;lerin-
dülhakzade B. ·z eyııi ve de yaptığı ~·olsuzluktan şikfıyct 

ar. 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasnun 

bakacağ'I bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 numaralr karara 
güre . ~ı·zuha li lııfzedil

tliği sahibine yazrlmış
t rr. 
803 nuınaraJr kara<a 
göı·e Devlet şfırasrnm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibi ne yazılmıştır. 
803 N o. lll kara l'a gö
re arzulıali lırfzedildi

ğ·i sahibine yazrlımştrl'. 
Da. Vekaletine. 

803 No. 1 u karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ·i sahibine yazrlımştır. 
» » » 

Yüksek Rcisliğe. 

803 numaralı karara 
göre a l'zuhal ı hrfzedil 

diğ· i sa lı ibi ne yazılmış

ı ır. 

» » » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şlırasrnın 

bakacağı bir iş olduğu 
sn h ibi ne ya:r.ılnırştir. 

» » » 

1527/ 4286 Adana Çinarlı ınahal- İsidi n suretile kendisine verilen tar- Da. Vekaletine. 
lesinde 
Mustafa. 

Ramazanoğlu lanın kıymetinin diişiiriilınesi YC 
borçlanma senedinin tashihi haklun

da 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 

isim ve adresi 

390' -

Ar.zuıhaJ. hulasası Muamelesi 

1528/ 4287 1\!aracabey Hükümet Kaymakam, jandarma K. , mi.iddci Da. VekaletinP . 
. karşısında Arzuhalci İ. umumiden şika?Pt 
Ade m 

1529/4288 İstanbul : Şişli Hacı 
Mansur S. N o. 24 Ziyıı 

153b/4~89 Şcbin Karahisar : Sipa
hi köyünden Rabibe 

1531/-!290 Edirne : ı;;ehabettin Pş. 

mahallesinde S. Refct 

1532/4291 Bolu hapisanesinde Ge
ride köyünden Topal Ab
dullahoğlu Şiho 

1533/4293 İstanbul : Büyük Aya
sofya Üskübi mahallc
shıde Soğukkuyu medre
sesi çıkmazında No. 17 
eski İstanrbul hapisane 
müdürü A. Halis 

1534/4294 İstanbul : Sarıyer Der e 
boyu No. 101 Fikret 

' 1535/ 4295 Söğüt : Toprak köyü M. 
Alioğlu Hüseyin 

1536/ 4296 Babaeski Ali B. Z. 

1537/4297 

1538/4298 

1539/ 4299 

Hüsnü 

Erzincan Tm·sun ve 
Kaver köyleri muhtan 
Mm·taza ve a.r .. 
İstanln:ıl : Cerrahpaşa 
Robyar mahallesinde 
Tnlumba S. No. 12 de 
Kemal 

Sıvas : Paşabey malıal

lesinde Hamelioğlu Rah
mi 

Hareıralııııa mahsuben aldığı ;1\·aıı- Ha . Vekaletinc. 
sııı istirdat edildiğinden şikayet 

Emittk w Pmvaliıı e Hazinece Yaki 3[al. Vekalctinc. 
müdahalenin meni hakkındaki dava -
sırun çabuk inta~ ettirilmesi hakkm-
da 
Tasfiye karal'lnnı refi i~in en clce 
,·cı·diği istidasının <:.abuk intacı hak
kında 

Geri kaılan cezasnnn affi lı ırkkın da 

..-\ı.:ıkta kaldığı zamana ait maaşlan
nın verilmesi ve tekmr nır.ifr~·e a lın 

nıası lmkkıııcl a 

7\l. l\f. V ckiUetincc ordu da muvazzaf 
ularak kullamlması hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
ı· c arzuhali lnfzedi ldi
ği sahibine yazrlmıı;.tır . 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir i~ olduğu 

sahibine yazılmıştn·. 

803 No. lu karara gö
ı·c arzuhali lufzeclllcli-
ği sahibine yazılmıştır. 

Kızıl köy yaylasında yaptıkları ed e- Karara raptedilmi .~tir. 

rin ve açtıkları tarlaların alrnmama-
sı 1·e mahkeme kararının yeniden 
tctkikı hakkında 

~\.ldrğr ilam hükınünüıı infazilc )lal. 
vekaletindeki alacağının <:abuk tcsYİ
yrsi lıakkmda 

Sular kanununa uymayarak Evkaf
<,:a Ye mütegallibcec vaki olan iaar
rnzlarm meni hakkinda 
Vazifesinden ihracı hakkındaki ka-
rarrn refcdilımesi hakkında 

İmamlıktan çıkanlarak mağdur edil
diği hakkında 

803 No. hı karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazrlnnşt.ır. 

» » » 

803 numaralı karara • 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sah ibine yazılmıştır. 

803 No. hı karara gö
re arzuhali hıfzedildi

[i'i sahjbine yazılımşttr. 
1540/4300 Bor hapisan esinde eski Gcl'i kalan cczasıııııı affi hakkında » » 

D. D. yolları fen memu-
ru R-asim 

1541/4301 ·Malatya : Eski nıahke- Tasfiye kararıııın r ef i hakkıııda » » » 
me katibi İ. Hak.la 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1542/4303 İstanbul : Fatih Bahri
sefit Çifte ayak Kurşnn
lu medresesi Emine ve 
ar: 

- 391-

Arzuhal hul8sası Muamelesi 

Otm-dukları medreseden çıkaTılma- 803 numaralı kara;ra 
maları hakkında göre' aırzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

1543/43"04 İstanbul : Kadıköy Kuş- 'l'ckaüt maaşr tahsisi hakkında 
dili caddesi No. 143 

tır. 

~ 

Akif 
1544/ 4305 Ankara : Doğanıbey ma

hallesinde eski Lice mal
müdürü 'l'ahsin 

1545/4306 İstanbul : Cihangir ma
hallesinde Cihannüma 
apartımanı No. 1 de F. 
Sait 

1546/ 4307 İstanbul Gedikpaşa 
Saraç İshak mahallesin
ile No. 40 da mütekait 

829 No. lu kanuna göre harcıra.lu
nm verilmesi hakkında 

'l'asfiye kararının refi ha:kkmda 

M. Müdafaadaki b.i2lllletine millfa
ten terfib.inin temini hakkında 

803 nu.ın.a!ralı karara 
gör.e Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

» 

803 numaralı karara, 
göre arzuhal hrfzedil
diği sahibine yazılmış-

yüzbaşı lVI. Cemil tır. 

1547/4308 İstanbul : Bostancı Me- Kendisine hilafr hakikat lımat ve » » 
met Pş. camii çıkmazın

da No. 23 haneele Alioğ
lu Süleyman 

tezviratta ve ölüm tehdidi yapanlar
dan kanuni takibat yapılması hak
kında 

1!)48/ 4309 Tekirdağı : Avukat Hil 
mi 

Ad. V ekiiletince biikimliğe tayin ve 803 numaralı karara 
ya tekaüt maaşı tahsisi hakkında 

1!149/ 4310 Küçükdenizde : Fevzi Borçlanma kanununa gıöre verilen 
., Pş. mahallesinde A. Os- cmlftk ve arazinin meccanen temliki 

man ve ar. 
J!)fi0/ 431 1 ıBodrum : İsmail ve ar. 

1!151 / 4312 İstanbul : Bostancı Ab
dülkadir Ef. köşkünde 

A. Mürteza 

J 5:12/ 4313 Burhaniye hapisanesin
ele Lutfi v·e ar. 

1553/ 4214 Gediz : Teke köyünde 
Alunet 

1554/ 4315 İstarıbul Kasımpaşa 
Çatma mesçit Mektep S. 
No. 25 M. Cevat 

hakkında 

Tekaüt maaşlarının 10 senelik tuta
rı mukabilinde emlak ve arazi veril
mesi hakkında 

Tasfiye kararının refi hakkında 

Geri kalan cezalarının affi haklanda 

Kaymakamın garazkarlıkla 9 gün 
hapsettiğinden şikayet 

Tekaüt maaşının 551 No. lu kanu
na göre harp malUlleri gibi tahsisi 
ha:kkmda 

göre Devlet şurasının 

'bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

baka_cağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali !u:fzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Ad. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
gö:re Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 

isim ve adresi 

1555/4316 İstanbul : Taksim Sıra. 
scı-viler Hoca S. No. 20 
M. Ali 

-392-

Arzuhal huHisası Muamelesi 

Tekaüt maaşının 1stiklal harhi ma- 803 nurnaralt karara 
ltıileri gibi aı·t.tınlmaı:ırııa dair göre Devlet şurasının 

.hakaca.ğı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
1556/ 4317 Ankam : !tfaiye ıney- Vazifesinden ihracı hakkmdaki kara- » >> » 

danında m nh tar M em ct nıı yeniden tetkil<i hakkında 
~f. hanesinde eski polis 
M mn et 

1557/ 431 8 Niksar : Tütün t üce an 
Hurşitoğlu Mcmct 

Tütün inhisan meınul'!an tarafııı- Bnciimendedir. 
dan yapılan suiistimalatın önüne gc-
<:ilıncsi Ye memurlar hakkında taki-
bat yapılmasına dair 

1·558/4319 Adana Mühendis ve Muhasebei hususiyedeki yaptığı yol Na. Vekaletinc. 
müteahhit Hami 

1fi59/ 43:!0 Trabzon : Cümhuriyet 
mahallesinde Eminoğlu 

Riisteın 

1560/ 4321 (:iresun : Bulancak na
Jıiyesi Şenısettin köyü 
Miinevveroğlu Salih 
Veysel 

1561/ 4322 Trabzon hapisanesinde 
Ku?uınen Milikoğlu Azi
zoğlu Harndi 

1562/ 4323 Dörtyol : Eski Cebelibe
reket azasından .A. Rıza 

1563/ 4324 Kütahya Çapraz S. 
Uşak eski mualliınlcriıı

den Tevfik Fikret 

1564/4325 İstanbul : Galata Hür
riyet han No. 9 - 10 
avukat Leon Şönman 

1565/4326 Ankara : Tüccar Kava
soğlu Ynsnf B. yanında 
Yaylak kaymakamı 1\1. 
Nedim 

1566/4327 Kilü; : Gazete müdürü 
M. Ragıp 

1567/4328 Konya : İpek mulıacir
lerinden lVI. Emin ve ar. 

bedelinden alacağının verilmesi hak
kmcla 
Oturdukları evin isidin suretilc ken
dilerine tahsisi hakkında 

l\'lalüliyet maaşı tahsisi hakkında 

Ağırecza mahkemesince ,· cı·ilcn mah
kflmiyet kurannın ncfye tebdili lıak

kıııda 

Tasfi~·e kaı·arıııın refi ltalvkıııda 

Tasfiye kanırının rcfi lıakkmdaki 
~6 - VII - 932 taı·ihl i istidasmııı ça
buk ncticelenmesi hakkında 

Arzııhal encümenince verilen kara
rın Ad. Vekaletiııce infazı Jıakkmda 

lyi sicil alanıayanlar haklanda tat
bik eelilen 77 nci maddenin J1akkm
da. tatbik edilmesinin yolsuz oldu
ğ·nncla ıı şikftyct 

Hakkında. Yerilen lıükümde lıata;p 

adil olduğ·uııdan :ıffi husus! kararı 

haklunda 
Borçlanma kanununa tevfikan veri
len eınvale ait borç:lannın affi hak
kında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
M. M. VekaJetine. 

803 No. lu karara gö. 
re arzuhali hıfzeclildi

ği sahibine yazrlınıştu·. 

» » » 

:\Lf. Vel,alctinc. • 

Ad. VekaJetinc. 

Karara raptedilmiı;ıtir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali ]ufzedildi
ği sahibine yazılıruştn·. 

» » » 



Kayit Arzuhal sahihiniıı 

No. isim ve adresi 

1568/4329 Bursa : SelGuk Hattın 

mahallesinde lrgandi 
caddesinde No. 17 de 
Mesut 

1569/ 4330 Kocaeli : ~\Iuhascbei hn
sus iye müdürü Raşit 

1570/ .t-331 l sta nbul : Fatih Lokma
cı S. No. 13 evde eski 
Erzurum mebnsn ~alilı 

1fı71j.t.332 htanbul : Fat iiı Sinan 
Ağa mahallesinde Çık

rıkçı S. No. 49 Abdülha
lim Kaptan 

1572/ 4334 Edirne : Eski maliye me
mur! arından Halisoğlu 

Ali'tetti n 
lfı7il /4~:m:ı Keşan : Bakkal Yusu

foğin H üseyi ıı 

393-

Arzuhal hillasası 

Temyiz mahkemesince hakkında ya
pılan adli hatanın refi hakkında 

Açıkta geçen müddete ait maaşı ve
rilmed iği hakkında 

lskaJ1 edildiği emiakin istirdat ed il
mekte olduğu hakkında 

Se.nisefa in idaresince muğduren 1 e
kaüde sevkedildiği hakkında 

18 - VI- 932 tarihli arzubalinin ça
buk neticelendirilmesi hakkmda 

Borçlanma kanununa göre kendisine 
verilen dükkanrn 1771 No. lu kann
na t.rvfikan mereıı nen tomliki hak-
kmda 

lfı74/4336 İstanbul : Aksaray Ba- 'l'asfiye kararının refi hakkında 
ha Hasan Alemi mahal-
lesi Kırrk tulumha S. 
No. 14 Salih 

1G7fij433R Isparta : Turan mahal- Bınvali metnıkc taksitleı·inin terili 
lrsi muhaeir Rııa ve ar. hakkındaki kanun layihnsmm tesrii 

intacı hakkında 

1!176/ 4339 lzmir : Haltıniye mahal
lesi Kaba soğan 8. No. 
3 Muhanem 

1577/ 4340 Mnğ-la. : Emir Bayaııt 
mahallesindr Kalmka-
\'akoğln Kilmil ve ar. 

1578/4341 Adana : Jandarma ku
mandaıır kaymakam 1. 
Ete ın 

1579/4342 Taşköprü : }lalınüdürii 

1:\lbdiilha.li.m kansı mual
lim Hidayet 

Akaratı vakfi)'eden bir hamam ve 
hane i ı; in :i\rahkcın e i tcm:·izcc idarei 
lnı:nsiye lehine vcı·ilrn hükmün mağ

dnriyetlerini mucip olduğu hakkında 
İktısat sandığrna olan borı;larının di
ğer bankalar gihi 4 sene daha teeili 
hakkmda 

Bürük harp zaınınmm Yemen jan
darma zabitamna da verilmesi hak
kında 

Maarif n :kaletin cr nıuallimlikt e ıı 

ınüstafi addedilmcsi yolsnz oldıı.ğn 

hakkında 

1G80/4343 Edirne : Kadir Pş. ma- Malfıliyet maaşı tahsisi hakkında 
hallesinde Rasimoğlu 

Ahmet 
lfı8 1/434-l Fahaın Pş. vereseleri 28- V- 032 tarihli istidasrna zeyiiClil' 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Encümencledir. 

803 No. lu karara gö
r e arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralr karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibine yazılrruş

trr. 

.803 numaralı karara 
göre Devlet şurasnnn 

bakacağı bir iş olduğu 

saJlibine yazılmıştır. 

» » » 

» » » 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göı·e Devlet şürasnun 

bakacağı bir iş olduğu 

s:ıhihinr yazılmıştır. 

» » » 

» » 



Kayit 
No. 

Arzuhal saMbinin 
isim ve adresi 

1582/4345 Ankara : Mütekait yüz
başı Mustafa 

1583/4346 Ankara Orduevinde 
mütekait yüzbaşı Cela
lettin 

Arzuhal bulasası 

Yeni tekaüt kanununa göre maaş 
tahsisi ve ikramiye verilmesi hak
lunda 
Müddetini doldurduğundan- binbaşı

lığa terfibi ve mallılen tekaüde sevki 
hakkında 

1'584/4347 Manisa : Akhisar Bay- İskanının temini hakkında 
ramoğlu Hayri 

1585/4348 Kütahya : Lala Hüseyin 
Pş. mahallesinde 1. Hak
kı 

M:ünasip bir vazifeye tayini ve ter
fiilinin temini hakkında 

1586/4349 Kuşadası : Davutlarda Hazineye olan sayım vergisi borçla-
Türka.ki İbrahim ve ar. rının affi hakkında 

1587/4350 Tokat : Belediye reisi Tokat vilayetinin kaza yapılmaması 
Ömer ve ar. haJclrnıda 

1588/4351 Milialıcık : Camii ke~ir Ceza kanununun 160 ncı maddesinin 
mahallesinde Tevfikoğlu haklanda tatbik edilmemesi hakkında 
Hüsnü 

1589/4352 Samsun Meınetoğlu 

Emin ve .ar. 
1590/4353 Kartal : l[üntehibi sani 

Etem ve ar. 

1591/4354 İstanbul : Laleli Ap. 4 
ncü daire No. 15 Me
met 

1592/4353 İstanbul : Beyoğlu Feni
köy Şahmerdan S. No. 
5 evde eski polis A. 
Harndi 

1593/4356 Trabzon : Muhittin ma
hallesinde Hanımcık 

1594/4357 Balıkesir : Sanisar ma
hallesinde · Hatip Hacı 

oğlu Lutfi 
1595/4358 Safranbolu : Bulak kö

yünden Ahmetoğlu İz
zet 

1596/4359 İstanbul : Kadıköy Zan
baoğlu akaretlerinde ölü 
Dr. S: Cemil B. karısı 

Şehnaz 

Samsun İskan müdürlüğünün yolsuz
luk yaptığı hakkında 
Kaza merkezinin Kartaldan Pendiğe 
kaldırılması hakkında 

l\'Iuallimlikten ihracı hakkındaki ka
rarın refi ha;Jclanda 

Yeniden polis meslekine alınması 

hakkında 

23 - III - 933 tarihli arzuhalinin ça
buk neticetendirilmesi hakkında 

Bulunduğu sokakta belediyece tarni
rat yapıldığı halde kaldırım masari
fi inşaiyesi istendiği hakkında 
Tehdit ve ihafe yolile avukata verdi
ği 300 liralık borç senedinden dolayı 
takibat yapılması hakkında 

Hidematı vataniye tertibinden 4 ço
cuğu ile kendisine maaş tahsisi hak
kında 

1597/4360 İstanbul : Sirkeci Nö- Tasfiye kararının refi hakkında 
bethane S. No . . 36 1. 
Etem 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lırfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» » » 

Encümendedir. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Encümendedir. 

Da. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sah.ibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılınıştır. 

803 nurnaaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ibakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

» 

» 

» 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

lVlf. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılın:ıştır. 



lrsyit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1598/4361 istanbul : Top],apı Ah
met Pş. camii ~. Arpac·ı 

Rıza evinde Enver 
1GU9/ -!36:! lstaıılıul : Vcznccilenlc 

Kenırraltı No. 30 Heccp 
B. evinde yüzbaşı f'omal 

395 - · 

Arzuhal h ulB.sasi 

İ stiklfd mahkemesiner verilip 926 se
m•si nd e tec ile tabi kılınan 5 sene kü
rek cczasmm affe tebdili hakkında 
1\'Lal fıleıı tcka.üd<' sevk i veya va:fifrcle 
kullanılması hakkında 

:Muamele&! 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralr karara 
göre Devlet şılrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
1600/-l-363 Cidc : Yazıcıoğlu Nuri :\'lilll cmla.ktcn satın aldıklan C\" tak- » » » 

karısı Meliha 
l 60lj4364 Kalekan •köyünden Hacı 

Süleymanzad<' Yusuf 

1602/4365 Edirne : Feyzullah ma
hallesinden Behçet ve 
ar. 

1603/ -!366 lzmir : İsınet P~. ımı
hallesi Alp Aslan S. No. 
25 Mazhar 

1604/ 4367 İstanbul : Gümüşsu~' ll 
kok könıürü imalathane
sinde Sava Savaidis 

1605/436R Tekirdağ : Ya nız ımı

hallesinde No. 8 evde 
Eskici Sait 

1606/4369 Malkara : Yörük na lı i.n 
müdürü M. Şerif 

1607/ 4370 Bursa: Karacabey Rum-
kuş Pş. ma hal l csi ııde 
Ömeroğlu İsmail 

160R/ 4371 Ankara : Taşhııııda Diş
çi H. Nail B. ~·amııcln 

Ali AJdl 

1609j .J.B72 Tortum : Krınıcihı.ı wı't' · 

seleri wkili l'deınct 

1610/4373 lsta.nbnl : Salarık 1ske
le caddesi No. 22 evde 
Hadiye 

.1611/ 4B74 Vaıı : Halil Ağa ımıhal 

lesinde Mıisıafaoğln lin
san 

1612/4375 izmit : Akıneşe mektebi 
başmua11imi Necip 

sitlrrinin temdidi hakkında 
Kiiyleri hudutlarının ka.nunsuz ola
rak tahdit edildiği hakkında 
.Ellerindeki gayrimübad il bonolarına 
mukaıbil emval verilmesi Ycya bedeli
nin ödenmrsi hakkında. 

DiyarbeJ\İı' Divanrhaı·bince haksız 

olarak yerilen hükmi.in celp vr tetki
kı hakkmda 
• \ldığı ililın hükmünün infazile Nla
liyedeki alacağının \·erilmesi hak-
kında 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şftrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
~fal. Vekaletine . 

1\falüli,\·et maaşı tahsis edilmesi hak- 803 No. lu karara gö-
krnda re arzuhali lufzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Deniz lisesinde oğlu Tahirin ihraema 803 numaralı karaea 
dair verilen kararrn tashihi hakkrnna göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

snJübine yazılınıştn·. 

Aı·azisinr ta.hrh dotayısile konan faz- ~fal. Vekaletine. 
la kıymete itiraznun nazarr itibare 
alınmadığı hakıkında 

Dişçilik ruhsatnamc·si verilmesi için 
aramlan vesika takdim edi ldi ğ'in

drn karar verilmesi hakkında 

Karsta.ki arazilerine Hazinecr val<i 
müdahalenin meni hakkmda 

.;\'lüteveffa zevcinin 33 senelik hizme
tine m u.lmhil ikramiyenin kendileri
ne verilmesi haıklunda 

Jandarmadaki hizmeLinclen dolayı tc
kaüt maaşr tahsis cdi lmrsi hak.krnda 

1Iczun sayıldığı 15 gün lük maaşnun 
verilmesi hakkmda 

Karara ra.ptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre .a.rzuhali hıfzcdil

niği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

·803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasınm 

bakacağı bir iş olduğn 

sahibine yazılınıştrr. 

» 



Kayit 
No. 

1613/4376 

161-t-/4377 

161G/ 437H 

1616/4379 

1617/4380 

lfilH/ 4381 

1619/4382 

Arzuhai sahihinin 
isim ve adresi 

!zmit : Akıneşe mektebi 
başmuallimi Necip 

lstanbul : Kü<;ük .Aya
sofya l\'[edı·esc 8. ?\o. 
16 evde Elif 
hnıit : Polis 1 ıwi ko

ıniseri Nar.mi 

tstanbul : Eyyüp f:ü
müşsnyu 3 şehitler ınn
lıaJlcsindc ' o. 47 c\'(1c 

A. Şerif 

Bım;a : 1znik Ç;ıkm:a 
köylü mnhtaı· . \r.yiı· w 

ar. 

'lznıil' : Polis lıii'İ!l(·i ko
ınise!'leı·inclt'n ~azmi 

BaW\"esir 
Esat 

Lokantac- r 

1620/ 438!"-l Ankanı : Jh T; . l\L 01'
nıan aı·nr.i haşkiltibi M. 
N azmi 

1621/43, 4 0smaııer.k liazi mahal-
les inde Şeınscttin ,·e ::ır. 

1622/43RG Polatlı : Eski ıııüstaııtı 

kı Necmi 

1623/ 4386 İzmir : Ziraat bankası 
,·eznedarr Talat 

39ô-

Arzuhal bulasası 

'rcftiş ve ikamct ycvmi)·elcrinin ilk 
tedrisat müfcttişl e ı·ine de tcşmili hak
kında 

. akdi ~·ardımda bnlunulımısı hak
kında 

.Ar1.uluıl cn cüın eııinin 29- Ilt- 933 
tal'ihli \ 'C' 560 Xo. lıı knrarıııa itira?. 

}lııalliınlikteıı ihnıcr ırakkındaki ka
ı·a ı·ın ı·pfi hakJunda. 

Tn h ı · i l'UC c nı l[tk n : arazi ler ine konan 
- kıymetler f azla olduğunuan t eıızili 

hakkında 

Aı·wlıal l' nc·iiııwııiıH•c· lıakkımla Vl'ri
len karaı·lann lınngisi muta o la cağ·ı

ııa dair 
1771 No. lu kanunun 5 nci madd esi
nin tl•fsirinc daiı· tefsirin çabuk ç ı

ka n lması hakkında 

Emlal<i milliye mC'murlaı·ından n1k
tile aidatı tckaüı1iye alanlarının hıı

kııkunun muhafazası hakkında 

Tahı ·iri arazide emlakine konan luy
mr tin fa?.la oldnğmıdaH azaltılması 

ha ldunda 

l-Latayi adlinin tahkiki i~;iıı en·akr
nın get irilip tetldk edilmesi 11akkm

da 

927 senesinden hPı·i ın<ıaşmda n kesi
len kefal et karşılığı ve tekaüdiye ai
datıııın verilmesi haiJ-.rnda 

Muamelesi 

803 ınımaralı karara 
göre Devlet şurasmm 
bakacı>ğı bir iş olduğu 

sahibine yazdmrştrr. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ·i sahibine yazıJmıştır. 
803 numaralı karara 
göi·e Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Bnciim<.'ndrı1iı·. 

Bncüınendedir·. 

803 ;..ı o. 1 u karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Mal. Vekil.lrtine. 

Karar-a ra ptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

1624/ 4387 İstanbul : Kadıkö.v re- 21- Xll- 932 tnl'ihli arznhnliııin in- Karara raptedilmiştir. 
vizlik Sokullu S. No. 39 tarı hakkında 

Reşit 

1625/ 4388 Van : Fhidnn ve ıır. Babalannın Yl' ni kanun üzerine tc- • 803 numaralı karara 
knüde scvki hakimıda göre Devlet şurasının 

lıakacağr bir iş olduğu 

,·al1ibine yazılmıştır. 



Kayit 

No. 

J626/ 43R9 

1627/ 4390 

1628/43!) l 

:1629/ 4392 

Arzuhal sahi.binin 

isim ve adresi 

Eskişeilir Hüklımrt 

cadrlrs i ~o. 12 .-\. T r \·
fik 

Ayaş: Osınaıı YP E.\· ~·iip 

Istanbul : Kadıkii~· ( 'a

f'rrağ-a m aha ll l'si Hıza i.n' 

S. No. 29 Hayal 

lstanbul : Srlimiy1• ~c·
rif knyn S. ı o. fi l b ra-

him 

16~~0/439~~ Edil'l1 r : Eski 'L'üı-korn 

ğr karşısında No. ll r \·

dc ımıallim Saıbiha 

1631/43!)4 İstanbul : Beşiktaş liı -
lamıu· dere caddes i No. 
::m M ... alıiıı 

1632j 439!i Cilıanbc,vli: Ell'ııkan kii
yü Ynsnf 

397-

Arzuhal bulasası 

H eyet i mahsusa kanırının ı·di il c nı

zifl'ye almınası hakkrnda 

Aynş lt;ın ecc haınaınıııııı imtiyaza Hi

bi tntulmayuak ~ili ruhsat ile ıısrl 

n· f'rnnl bir şcl,ildc işl e tilm esi hak

kında 

Jşgali altıııdaki C\· iıı tapuya raptı 
lı n ldunda 

'l'l·ka ütlüğüııüıı l'rf i il e vazifr~·r nlın

nınsı hakkıııda 

'l'nsfiyt' knı·aı·rnııı ı·rfi hakimıda 

Haksız tı·kaüd(• srd~edildiği hakkııı

rla 

Brledi)·eııin ağıl \ ' C süriücı· için iste

diği paı·aııııı fazla olıluğnndan t cnzi-

li lıakkmda 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö

re arzulıali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı kar:ıra 

göre Devlet şurasının 
bakacağr bir iş olduğn 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekiiletine. 

803 No. lu knmı·a gö

re arzuJıali lnfzedildi

j!i sahibine yazılmıştır. 

» » » 

803 numaralı karara 
göı·c Devl et. şurasının 

bakacağı hi ı· iş olduğu 

.ı;;ahibin e yazılmıştır. 

Da. V ekiletinc. 

16:1:~/4396 .Ankara Kınae ıza cl c )lünkkili Jlallıı«.nııı vr şcı·iki Hil- İk. Yek~letin c. 

han No. J7 Ha~· ı·nllar mi B. n·ı·esl'lt'riııt· ait J<~ı·cğli kömür 

163Jj43!l7 Istanbul : (\·ıııbl'rlitaş 
Osmanbey ınatbaası ~o. 

4 Z ekeriya. 

16:~!i/439S Aııkanı : <ll'zi 'l'rı·bi.vr 

En!';titüsii ınua\'ini Halı 

mi B. yıııııııda ( 'cnıt 

1636/ 4400 lst::ınlml : Paııgnltı r.ski 

~[o!';ko,·a ~diri r:. lü

mali 

1637/4401 l<:dinır : Ha ,·znd;ı Hac· ı 

ınadcn OC'ağrııın ~[aden nmum mü

rliirliiğiiıırr m Pt ı·fık s:ı)·rlıııakta oldn

ğ-u hı ı k k ında 
1\•kaütlüğünün ı·rfi lıakkrıı(la 803 ~o. lu karam gö

re arzuhali lırfzcdildi

ği sahibine yaulmışt.ır. 

l>l'vll'l ı:;iınısııwa ıwldedilcıı lnzihat Karara ı·aptedilmiştir. 

komisyonu kararmnı r cfi hakkıııda-

ki talchiııiıı tchaı· tctkikı hakkında 

Harptr H ' ınütarckt'dr fedak5l'lıklat·ı Ha . Yckalctinr. 

g-iiriilcıılcı·r (laiı· olan kanundan is-

tifadt'Si hakkında 

1 S33 ~o . 1 u kan u nun 5 nci maddesi- Encüıncndcdir. 

Aınctzade Ali ıı c ı,riin' 1931 st'ncsindr dolıı n fare
. · -· - ~- den giirdüklcri zaraı·ııı tesbiti hak

kımla. 

1638/H0:2 . mıs : Alibaba nıalıal

lcs in rl c müt r kait )·iizhn

şı 2\f. Nnzıın 

Kısmi <;dl•riJL'ı·lik zammrnııı t('kaüt 

müddetin e rklrııt'rrk trknüt maaşr

ııın nrttıı·ılması h:ıkkın(ln 

803 No. hı karara gö

re arzuhali hıfzeclildi

ği sa hi bine ynzılmıştır, 



398-
Kay:iıt Arzuhal Saılribiniuı 

No. Uıim. ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

1639/4403 Ankara : Çiftc:i Osman Ziraat banla;;ına olan borçlarından Zıf. VekaJetine. 
Nuri ve ar. 

16-l0/H04 Adapazan : Kayalaı- na
hlyesi Bakkal İsmail ve 
ar. 

1 6-+ 1/ -l--+06 'ferıne : Hacı Biluloğlu 
Hacr ~Iustafa ve ar. 

JG42j4407 1Ialatya A. Saip 

llolayr ~rrşil rkinlcı-ine konulan har
zin mahsullin idrakine kadar kaldı

ı-ı 1 ınasr hı.ı.kkında. 

Ka~·::ı l aı· ııalıi.Vl'sinin ipimsı hakkında 

'femıe - Çarşamba şosasımn (;abuk 
yaptırılması hakkmda 
Tasfiyei düyun komisyonunca vcri
ll'n kı.ıı-anıı tcshilen istilıkalanın te-
mini hakkında 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğ-i !;il hi bine yazılmıştrr. 

~a. , . ekfdetinc. 

11al. Vrk51 etiııı> . 

1643/4408 Tefenni : MuJıtar Zühtii Kazalanndaki ıbazı ınekteplerin ka- Mf. Vekaletine. 
patılmaması haıkkında 

1644/ 4409 17 nci piyade lil'a ku- Kıtaya 7 gün geç iltilıakından dola- ::vr. M. Vekaletinc. 
mandam miralay M. .v ı 928 de miralaylığa terfi ettiı-ilme-
Kemal yerek kaybolan bir senelik hakkının 

telafisine dair 
J64G/4410 Denizli : tstasyon cad- Tasfiye kararımn rrfi halcianda :Ba. V ekalet ine. 

desinde No. 53 tc H. 
Basri , 

1646/ 4411 Ccbelibereket: Erzin na
hiyesinde Kara Mem&
toğlu Memct 

l\lalılliyet maaşı ta h sis edilmesi hak- :M:. M. Vekuletiııc. 

kın da 

1647/-+412 Uşak hapisanesinde Kfı - neri kalan ceıalaı·nuıı affi haklanda 803 numaralı .kamra 
zım ve ar. g(jı·e arzuhali '}nfzcdil

diği sahibine yazılmış-

16-!8/4413 İzmir : Hisar camii ya
nında No. 2 Kemer ma
ğazasmda. ::vı. .:\" mıı·a t ,·ı· 

Memet 

1649/-l.t-14 Samsu n Kobakoğlu İ. 
Halda 

1650j 4..J.15 KararnursaL Sıhlıat me
muru Recep 

Kendilerine vcl'i len mübadil bonola
nndaki layınet az olduğundan Sela
nik şchbcnderliğinden sorularak hali 
·Jıazn· kıymetinin tesbiti hakkmda 

~\rznhal cncümcııiııin 1- Xll- 932 ta
ı-ih ve 84 numaralı kar·anna müten l
lik bazr istirhamat 

Tasfiye kara.rmrn refi hakkında 

t.ır. 

Da. Vokalctine. 

803 mıımaralı .karara 
göre arzuılıalı hrfzedil
diği sahibine yazüı;ruş

trr. 
803 numaı·alı karara 
göre Devlet şU,rasınm 

bakacağı bir iş olduğu 

saJübine yazılmıştır. 

16!'il/4416 İstanbul: Beşiktaş tram- 'rasfiye kaı·arrnrn refi hakkında » » » 
vay deposun karşısında 

Çidem S. No. 1 M. Emin 
16!12/4-t-17 Divanr muhasebat mtıra 

kiplerinden 1. Hakkr B. 
nezdinde Halime 

İstimlak edi len hanes i iQin Maliye w- Karara ı·aptedilmiştir. 
kaletindeki alııcağınm v<'rilmesi hak-
kmda 



Kayit Arzııhal saJıiıbinin 

N o. isim ~ aıdresi 

1653/441R Çorum : Dervişoğlu Mu
r·nt karrsr Mclilın 

1654/ 441 !l .-\mpsnn : İhsan ' 'e iır . 

1655/4420 .-\nt al~·a :Aşağı pazarda 
.Attarzadc M. Niyazi Ef. 
den M. Şeyda 

1656/4421 Kemalpaşa : Armutluua 
Papuççu Mnstafa ve ar. 

1657/4422 i stanbul : Galata Ycme
niciler çarşısı No. 58 
lnıyumcu Hilil Ef. den 
M em et 

1658/4423 'rokat : Biskincik köyü 
muhtarı Yusuf ve ar. 

1659/4424 Ankara : Hacıbayram 

Gazi Antep S. No. 34 
evde Ali 

1660/4425 Sıvas hapisanesinde Dr. 
Hayati 

399-

Arzuhal hulasa.sr 

Tasarruf hukuh.-unun tamnınası ve 
evine Yaki miidalıalenin ıneni hak
kında 

Teşkilatı mülkiye dolayısile vaıki nıüş
külatın tashiJü hwkkrnua 
Tekaüt maaşının yeni tekaüt Immı
nuna göre tahsis ve tashihi hakkında 

Borç için gayrimenkul satışa ve mu
vazaaya dair olan kanunun bu deY
reJe çıkarılması hakkında 
İstanıbul belediyesince arnele olarak 
kullamlmasr hakkında 

İska.n suretile verilen arazının istir
dat edilmemesi hakkında . 

Ruslar tarafından 1923 senesinde 
musadere edilip ·biHiharc b atan Ha
lil isimli motörün 1026 No. lu kanun 
.muci!bince ödenmesi hakkında 
Malıkurniyetine ait evrakm tetkikı 
neticesine kadar· mnvakkat tahliyesi 
hakimıda 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sah:ühinc yazılmJş

trr. 
Da. Vekil.letinc. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Mal. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre at·zuhali hrfzedil
diği sahibine yazrlınrş: 

trr. 
» 

1661/4426 Posof : Azalı Ali ve ar. HükUmetimizle Sovyet Hükumeti Ha. VekaJetine. 
aı·asmda 1396 No. lu muahede muci-

1662/4427 Aksaray : Guraba Hü
seyinağa mahallesi Tek
kc S. N o. 6 Salih 

1663/4428 Lüleburgaz : Alaca mes
çit mahallesinde Sait lu

zı Memek 

1664/4429 İstanbul Kasımpaşa 
Küçük piyale Hacı Sü
leyman Ef. S. No. 16 
Adil 

1665/4430 Artvin : Borçka kazası 

Murgul nahiyesi Özmal 
köyünden Dursunoğlu 

Şevki 

bince istirdat edilen lıayvanlc·n·ırun 
geri verilmesi haklanda 
Gümrük ve İn. vekilietince vazifesin
den çıkarılması hakkında verilen ka
rarın yolsuz olduğu hakkrnda 

İskan suretile cv verilmesine dair 
oları talebi Devlet ştırasınca redde
dildiğinden yeniden bir karar veril
mesi hakkında 

Nisbeti askeriyesinin refi hakkındaki 
hükmün refi ha.k.kmda 

Borçlanma kanununa tevfikan arazi 
verilmesi hakkında 

803 numaralı karaı~a 

göre Devlet ştırasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrlmqtır. 

» » » 

803 numaralı karara 
göre arzulıalİ lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» 

' 



Kayit Arzuhal sahi·biniıı 
No. isim ve adresi 

1 666/44~1 İstanbul : Fatih Hırkai 
şerif Başkatip S. No. 2 
de 1\fünif 

1667/.!432 İstanbu l : Harp malül
leri eemiyeti lditibi umu
misi İbrııhim 

1668/4483 Devlet dernil'yolları rnü
fcttişliği mrrntıı·larrn(hın 

Hüsnü 

Jtjfi!J/4434 İstanbul : Devlet demir
yolları Haydarpaşa te
sellüm ve sevk müdürlü
ğünde rnüstalıdem Ce
mal Memet 

1670/44~:) Iz m ir· : Harr Al i Pş. 

ot eli No. 2:-1 ,nızı hanrclr 

S. Hakkı 

J 671/4436 İstanbul V eznccileı· 
Harp malülleri nrnnrn'i 
kntiıbi İbrahim 

1672/4431 İstanbul : Bakırkö.v pos-

400-

Arzuhal hullisası 

İstanbuldaki akalliyet mekteplerin
den birine tayini için Maarif veldile
tinrc kayırılması hakkında 
551 No. lu kanun mueibincc maaşla
nııııı tevkifaUı tabi tututmaması ve 
fiO liraya kadaı· olan malüliyct maaş
lannın munızene vergisine tiibi tn
ı n 1 maması lıakkıııda 

Nlaliıliyct ımıaşından tahsisatı fcvka
liide adilc krsilrnckt~ olan ımı·nnrn 

IH>silmrınesi lıakkmlla 

» » » 

Evkafça 7.Cmiıı lwdrli olarak istenen 
paı·anııı alınmaması hakkında 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştH'. 

Encümeııdedir. 

803 nııma ra lı karara 
göı·e arımhali lufzedil
diği sa h ibi ne yazılmış

tır . 

» » 

Ev. U. iHüdürlüğüne. 

llarp malfıllerinin maaşlarından tah- Karara raptedilmiştir. 

sisatı fcvkaladc kesilmemesi ve üç 
maddelik istirhamlarının na.zarı iti-
baı·c almrnası hakkında 

6 bin Jim kıymetinde bir ıı:a,vı,imeıı- 803 numaralı karara 
tahane karşısında No. 24 lml vel'ilmesi hakkında göre a ı· zıtbalı luf.zedil

diği sahibine yazılmiı,t· 

tır_ 

l67aj 443R 

1674/4439 

·167G/4440 

tc Kcvser 

S inop Harıoğln kii-
yiinde Hüseyjnoğln Jlııs
tafa 
İskilip : Babaettin ma

hallesi nd. e Şc:v hoğl u ?ıle

met 

İstanbul : Lirmııı iskelesi 
J.,imoncu han o. 3 tc 
Halil 

1676/4441 Sara~·: Pirinı; l'kirilel'iıı-
• 

dı>n Santc:izade H. Bası·i 

1677/4442 Bolu : Karaçayır mahal
lesinde Ahmet 

İsldlıılarrna tahsis ohmaıı arıı1.inin 
meccancn Yari! mrsi ha k kın da 

Köylerinin Mcna köyü ilc bil'lcştiril
rMsi lı ak krnrla 

1RR5 No. lu kanuna göre mecburi i·
ti .ıııluke tabi tutulan iskan bonoları
n ı ıı t csviyE'si lı ak kın da 

Kaymakamın Hükiımet nüfuzunu bir 
ka..; mütcgallibE' eline bıraktığı hak
kında 

Vekalet emrine alınması hakkındaki 

muamelenin iptalile iadei memuriye
ti hakkında 

Da. VckaJetinc. 

Da. Yc·kalctine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasnun 

bı:tJkacağr bir iş olduğu 

s:ılı.Fbine yazılmıştır. 

» 

Karara raptedilıniştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1678/4H3 1staııbul : Bah~ekapr Sa-
dıkiye ham oda ba~ısı 
Hüseyin Bf. ~·a ıııııdıı 

Süleyman 

1679/ HH T elme : P. T . T . eski 
müdi:iı·ü A. Nc\"Zat 

1680/ 4H5 iılaııisa : l\Iuradiye kö
yünden Tcdikoğlu ~a.

im ve ar. 

168 l/ H46 .\ ııt ep : i\Lübadillcnlcıı 

Nezir Sa'bih 

16S2/ H-!7 Erzurum: Havuzlu han
da dava vekili İbrahim 

1683/4448 lnC~bolu : Belediye r eisi 

Hüseyin ve ar. 

1684/4449 

1685/44!)0 

1686/4451 

Ankara hapisanesinde 

gazeteci Kenan 

Bolvadin : Binba~ı ınü

tckait Şevkrt 

Bal'tııı hapisan t'sinde 

Zeki ve ar. 

16l:l7/ H52 Lmıir : C:amntiııe 2 ııei 
ccı-rah l\[cmet Ef. ~

No. 22 evde Hayranılıza
de Eşref İbrahim . 

1688/4453 Adana : Jandarma ınü

fettişlik hesap menııını 

Hulfısi 

1689/H54 1zmir : Karaburun kaza

sı Alurlıda nınkim Sü
leymanoğlu ~elinı 

1690/ 4455 Ankara : Samanpazarı 

K urşunlu cami karşısm

da Yorganeı Farul\: ~' a

nında Abdullah 

401-

Arzuha 1 hulasas ı 

Se,rrisefaiıı idarcsiııee lıaksıı olarak 
nı:t.if(•sindcn r: ılwrıldığr lınkkındıı. 

Memurluğa tenzili mağ·d uriyctiııi mtı

rip olduğundan ~-enirkn miidürlüğe 

ta,,·ini hakkında 

İskan suretilc wl'ileıı hanenin baı:;ka
sına verilm esi mağdnri.vt'lle ı · iııi mn
ı·i p olduğu hakkmda 

Mi.ibatlil olaı·ak kt>ııdileı·iıı c vL·ı··iJeıı 

cm lUke konulan kıymct !erin haddi lil
yikııı:ı indirilmes i hakkında 

'l'eı·ca ıı kaynıalamr Sını Beyden şi

kayet 

İnebolu mendcrekinin tamiri hakkın
da 

lstiklal mahkemes i kararının tet.ld
kil c affi hakkında 

Tckaütlüğünün r cfi il e vazifc~·c alın
ması lınkkıııda 

<: e ı' i kalan ccwlal'llıııı affi lıakkıll\]a 

1\lııa.ım·l t's i 

İk. Y ekfıl et i ıı c. 

803 mımaralı karara 
göre D evlet şfı)·asıııın 

bnk:ıcağr biı· iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Vckaletine. 

03 ııuıııamlı kar:ıı·a 

göre D eYl et :;ıurasnnn 

bakacağ-ı bir iş olduğu 

snhibiııe ,vazılmrştır. 

Da. Vekaletiııe. 

803 nımıa rab kaı·al·a 

güre aı·zulıali lırfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

X03 ıı u nın ralı karaı·.ı 

gö ı·c DeYiı : t şfırasıımı 

bakacağı hiı· iş oldıığu 

sahibine yazılnuştır. 
Karara ra.ptcdilmir:;tir·. 

'l'l'ffi:t. nıLwrnelesi hakkında JJC\·Iet Kanını rapt edilıııi:;;tir. 

şuı·asrnca YCL'ileıı r et karanııııı tetki-
ki hakkında 

~[ecli si Alicc ittihaz olnnan 748 No. f<:neaı·a raptcdilmiştir. 
lıı karardan istifaelesinin temini hak-

kında 

Sakızdaki tevli,vet vakfının tesbiti 

ile ınuktazi muamelenin bir an eY

\"L'l iııfazı hakkında 

803 nuııınnıh karara 

göre annJıali hı f;r. ecli l 

diih sahibiııe yazılmış-

tır. 

Arazisine vaki müdahalenin ınr ni Karara raptedilmiştiı·. 

hakkında 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

] 6~11/4-J.!i6 11ıı n isa hapisanesinde 

1692/ 4457 

1693/ H!i 

1694/ 4459 

1695/ 4460 

malül Salih Zelö 

To ka 1 Behaııei a1 ik 
mahallesinde No. 28 ev
de Derviş Necati 

Scylıaıı HiUilialımer 

civaı·mda Terzi Cemi! 
nezdinde Refika 

Eskişehir : Adiiye dai
resi civarmda No. 66 
O. Lütfi 

1ı-tanbul : Boğazi~i Ki
re(_}burnu Mesaı· cadqe
si No. 51 Feyzi Fazlr 
Ahmet 

402-

Arzuhal bulasası 

On seneye malıkumiyctim• dair mah
kemece Yerilen kararm affi lıu,<;us\ 

ile ı·cfine dair 

l\tünasip bir mcnlllı·iyete tayinin e 
dair 

Pederiııin .ınuhakemcsinin bir an eY
Yel bi tirilmesi haklanda 

Tasfiye YC tekaütlüğüne dair kara
rın ren hakkında 

Siyasi pasaportumııı alınarak seya
hatine ınü.rnanaat ed ildiği hakkında 

Muamelesi . 

803 nınnaralı karara 
göre ar;r.uhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 nuıın.aral.r karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şılrasrnm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınıştır. 
Da. V ekalet.ine. 

1696/4461 Lüleburgaz : Bakkal lb- lşgal ettiği dükkaınn kendisine tem- Encümendcclir. 
rahimoğlu Demir liki hakkında 

1697/4462 C+iresun mebusu H. Ta- 927 senesinde narnma tarhedilen ka- 803 numara lı karara 
rık 

] 698/-1463 Anlmra : Poyracı ma
hallesinde Musluk S. No. 
7 evde kaymakam B. 
Sıtkr 

1699/ 4464 Ankara lıozaııpala: 

No. 33 Fatma Zehra 

:r.an~ vergisinİlı hal c ıı bir luı<; misli 
istrndiği hakkında 

Kaymakamirk i.ize ı·i nden teJ(aüt ınıı

aşr tahsis edilmesi hakkında 

'I'effiziıı c karar ve rilen bono muka
bilinde İstanbulda emlak ve arazi ·n:
rilmesi haklanda 

göre Devlet ştırasının 

,bakacağr bir iş olduğu 

sahibine yazrlınrştrr. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı lufzedil
diği sahibine yazÜI!1IŞ· 

tır. 

Ad. Vekaletinc. 

1700/ HfiG l<'atsa : Tirebolu bida- .\nıkatlık ruhsatruımesi verilmesi Ad. Vekal etine. 
yct mahkemesi csld re- i<:iıı karar ittihar-ı hakkında 

isi Şahap 

1701 / -1:-1-66 f:iresun : Orta mektep 
tiirkç:e muallimi Er. Pik
r et 

170~/HG/ 'Tı·abzoıı : Kız orta mek
tnbi ımıallimi :J\1fikdat 

J 703/ H6H l stnııbul Bahıal1 ~o. 
3G Bakkal Sait Ef. va
>:ıtasile M. Muhtar 

Kıta hizmetine ımıkabil aldığı iki 
a.vlık maaşın l\L -:\I. Vekaletilı ce is
tiı'clat edilmemesi hakkında 

l)iya ıwt i şlerindPn Ya İ ;r. l ik iicreti ola
rak almakta olduğu mebla.ğm l\esil
ınemes i hakkında 

Borı:;lanma kanuııtııuı g-üre aldığı Ye 

bilahare borcu affedilerek tapusunu 
dahi istihsal eylccliği e\·in mübaclill e
ı·t' tcffiz edildiği hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

» » » 

803 mınıaralı karara 
göı·e arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılınış

trr. 



403-
Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal huHisası Muamelesi 

J70-!:j4469 Ta,·şanlı : Baköy Sala- 12- III - 932 tarihli anmhalinin bie Bncümendcdir. 
koğlu Ahmet <lll en·cl neticelendirilmesi hakkında 

J705/ 447l 1stanbul Kasımpaşa Milli harpteki lıi~metin e ınill~afaten Kar·ara raptedil1111iştir. 

istikliı J mndal~'asile taltifi hakkında C'amii kebir mahallesin
lle Fmıı S. No. 6 - 8 De
miralioğ·lu Mahmut 

1706/44 72 J stanbu ı : E~r;viip Baba- Nisbeti askeriyesinin kati lıakkmdaki Karara raptedilmiştir. 
ha ydaı·da Arpa emini n- karu ı·m kaldırılmasına. dair 
lle Tckke S. No. 9 .A.. 
Mi tat 

B - Birinci içtiu(a Z(tr[ıwda geıen \W'z ·u11Xtlıer 

1/S3!) Bol\'aclin şofürl crinden Cürmü meşhut içiıı Bolvaclin maliye- Ad. VekaJetine. 
Kazım sinden alacağı 24 lira istihkakmııı bir 

an enel tesviyesi haklundıı 

2/840 .Ergaııi madeni belediye Beş seneden beri E t'gani madeninde İk. VekaJetinc. 

3/841 

4/~42 

5/843 

6jSH 

•• 

reisi M:nhanem 

Ayancık : Gaziler karye
si Deli Hacıoğlu Hasan 
ve ar. 

tcessüs Pdeıı bakrı· işl etme şirketinin 

hayatı nınnıniye aleyhine yaptığı yol
suz hareket lıakkmda 

İstikrazı dahili i~in 25 lira mukabi- Karara raptedilmiştir. 
linde alıruş oldukları muvakkat mak-
buzların .·encL1i asli)'C tahvilleri hak-
kında 

Nazilli : Müııtehibi sanı-· Nazilli kuzasmda belediye teşkilatı Karaı·a raptedilımiştir. 

lerinden Nuri ve ar. 
Tokat : \şiroğlu Ömer 
ve aı·. 

yapılması istirlwmı hakkında 

Merasimi kauuniyesi ifa ve tapuya Kal'ara raptedilmiştir. 

mcı·but olan pmvali gayrinıenku l elP -

riıı e H;ızinPec Yaki olan ıni.icl ahal<--

ı ı i n refi lı akkınL1a 

Yozgat ahal isinden Dm- Yozgat belediye emanet memurlu- Karara raptedilmiştir. 

~mn ve ar. ğuııda. bulunan ~ihat Bey e~·safı ka
ıınniyeyi haiz olmamakla hcrab l' r 
Yo~gat harekatı isyaniyesinde bilfiil 
haı·ekatr milliye nleyhine livayi isyrı 

mı sımlıiUş olduğ·undan vazifesine ni-
hayet verilmesi hakkında 

7/8-!5 J'lceitözi.i kazası ınulıasl'- Yeni tekaüt kammu mucibince tc- Karara ı·aptedilmiştir. 

bei. hususiye süvarİ tah- kai.it edilm esi hakkında 
sildarlığmdan mü tekait 
~tem 



Kayit 

No. 

8/846 

9/847 

10/ 8-1:8 

11/8-l!) 

12/850 

13/851 

14/852 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ad resi 

Adana: f'eyhan Sıı·kmtı 

ııa.h i~·esi alıa l i~iııdL'n 

Mustafaoğlu Vrli n~ aı·. 

Urfa gi~ııırüJ, muhafaza 

naımzetleri Ziya \ 'C ~[ık

uat ve ar. 

Oltu : Dulkah kııı-yesin- , 

den Sü leyman 

lznı i ı · : l -mıııııi lıapisa 

ııesiııde Şabaııoğl u Re<: ep 

KaradPniz En•ğli \·iraıı 

köyünden Reccboğln Ah
met ve ar. 

Kcııuıli~re : Başvartanİk 

köyleri ahalisi nanıma 

mümcssil C:ıııııik köylü 
Ahmet 
Sai m.bey li : 930 ağnunı 

ka<;ak mualddpleı:i ııaını. 

ıııı. H:ıliloğlu Ali 

4ô4 

Arzuhal hulasası 

('eylıııııııı Sırkıntı nahiyesiıw ın crbut 

Kuı·lık kıır~·esindc Kııdinığaııııı kcn

dileı·iııe iera ettiği ııwzalim c nilıu,vd 

wı·ilmesi lıııldnnda 

)[l'mıu·iye tl criniıı Ji\ğ,· i hasebil e a <;ık

ta kaldıklarından mcnılckctl criıı e k a

dar olan han·mılılarııun itası hak-

kuıda 

Uclnweek ya,Y i a~ıııda Hazine.rl:' ait 

yüz par<;a (:a.rıı· ın taksitl eri :;;imdiden 
ya tınlmak i:izcrl' J 932 scııcsiııucıı iti-

bun'ıı nanııııa tL·se iliııiıı ?Hpılınası 

hakkı ııdıı 

l\lahkemetl' aleylıin l' hükınoluııan 

4 000 liranın tl' ıniııi istifusı iı,:iıı ha
pisaıı eu e yatnıakta oldnğuncluıı e,·_ 
Yel('c ,·c ı·ıniş oklıığu a rzuhalinin bi r 

kanıı·r ildilc il e iııtueı hakkında 

Muamelesi 

Karara raptedilıniştie. 

Karara raptedilmiştir. 

~[al. V ekiiletinc. 

803 nurnaralı k:ımra 

grjre arzuhali hıfzcdil

cliği sahibine yazılmış

tır. 

Ha ı·p malfılü olduklarından 200 liı·u- :Mal. Vekalctiııe. 

lık tcrfilı lıakla ı · ını arazi tcffizi su r e-
tile olmadığı tııl;llird l' na],teıı itası 

hakkında 

Kazalanııııı (.'enı iı:;gcze ktl'ıı fekki iı·- Da. V~killc t· in c . 

tibatla Kcınıı 1 i~·e kıızasıııı.ı i llıakı 

hakkında 

.\ğııaııı kaı;ak ıııuakkipliğ. ile kö,vler- Jlal. Vekaleline. 

ele gl'<;irdiklcri zamana ait lıareıı ·alı-

lanııııı biı· un l' \'Yel t l·s,·iyes i hak-

kında 

1G/8:J3 Fet:hi~·e : ( :iı·it nıuhae'ir- Boı·~luııına kanııııuııa t e \'l'ikaıı P nınıli 803 No. lu karaı·a gii-

16/SG-l 

] 7/ 55 

18/856 

19/857 

leriııden Bfrndi İbra- nll't nık<.>ckn lııım· n•ı·ilııı cs i lıııkkı.mla re arzuhali hıfze<.lildi-

him 

Diyaı·bckiı· 

mahallesinde 

Hayati 

Cami ikebir 

Kf\.fizade 

Çocuklan mn leyli olu ı·ak ınckt ep ler

de tahsil ettirilmesi lıukkıııua 

ği sahibine yazılmıştır. 

Karara raptcdilmiştir. 

,\<.lana : Ziraat bankası Ziraat bankasıııuaıı alınış uldıığıı 10 Karara rapteuilıııiştir . 

ınuam elat meınıını Gani senelik ikranıiyl'd l·n kazaııc; \'l' ı·~isi 

S ı vas : Sinekli küyi:iııde 

Kelibooğullanndan Ha

san refikası El i 

Balıkesir : Harı nahiye

sindc Ahmetoğlu :;'\[uı;

tafa 

alınmaması hal(kında • 
Zevci harp malfılü olduğıından cm- Karara raptedilınişlir·. 

sali ınisillfı ikrıınıiy c itnsı hakkınrta 

Müclucti zal'fıııda t eı;(' il olunıııadıJda- Karara raptcdilmiştir. 

l'IIlUan dolayı ııi.if11S ida r esince beJı cr 

hane başına talep oluııaıı ellişer lira 

cezayi ııakticl eıı afleri h:ıkkmcla 



K~yit 
No. 

20/858 

21/859 

22/860 

23/861 

24/862 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Balıkes ir . : Sırıstat kasa
basmdaıı Hacı Bekiroğ

lu l\Ieınct 

SunglU'ln : liahliemesi 
azalığından aı;ıkt.a ve 
Adana barosu mrukat.la
rmdan Geylaııizallc Ga
lip 
Ka:·seı·i : Kesenıran kö
yünden İbrahimoğlu Tu
ran Ali 
Çarşam~ba : Çay mahal
lesinden sabık rüsumat 
menıııru ·l\'[oll azade Hay

rettİn 

Söke : Kemalpaşa ma
hallcsiııden Bclu:ctoğlu 

kuııdmacr Sahip Y C ar. 

26/864 l\[ıilatya : Hortnıııluza

do Hacı Hai rz ve a ı·. 

27/865 

28/866 

29/867 

30/868 

31/869 

Adapazarı : Kailizade 
Şemsi ve Tdgraf0ızade 

Hayri 
İstanbul Şimendjfcr 

mcktebi ınüdüı·ü Bşrcf 

Aydııı : I-Iu L'ikzedcgan
dan Takköy ııı:ılıiyesind c 

Aydırılı 1\iemet ker im esi 
Emine 

İzmit : K·eııı alpaşa ma
hallCflinde No. 8 haneel e 
rnuvakkaten mukimc Rı

za kerimesi Hatice 
İncesu : Karahisar na
hiyesinin Ortaköyd e gay
rimübadil Mustaoğlu 

Avni 

405-

Arzuhal hulasasr Muamdesi 

Bir sirl;;at meselesinden dolııyı zan al- K arara raptedilmiştir. 

tma alıuaı·ak işkence gördüklerinden 
isnat olunan sir·kat ınesel eı:; iııden bil-
muhakerne meni muhakemc cdildiklc-
l'indeıı ka ymakam Yükili \ 'C jaııdal'ma 

kumandam tarafından yapılan işken-
cenin tct.kik ve haklarrıı cla takibatı 

kanuniye ifasma dair 
Tekaüt maaşmm tahsis ve ifasil c K arara raptcdilmiştir. 

mağduri~· ctiıı e niha,\'ct Yerilmesi hak-
kıııua 

Ali mekt epl crden birinde mcccaııl K al'ara raptedilmiştit'. 

lcyll olarak ilmıı:ı li tahsil ett.irilmc i 
hakkında 

Tekai.it muan1elesiııin int acı lı akkm- 803 nuınanı.lr karara 
da cvvelce vernıiş olduğu arzuhali- g-öre arzuhalı hıizedil-
nin ne muamele o·ördüğü lıakkmda diği sahibine ya.r.ılmış-

tır . 

Bazılan ziraat ve bazılan rbabr ti- )[al. Vrkfı letine. 

earcttcn oldukları halde 1\[al.iye dai-
r esince kendilerin e faizci addile ka-
zanQ vergisi tarhedildiğinden icra.:ri 
adıı Jet hu)·ıırnlmasma dair 
Mcml eke.tlcri lıalkmın Ziraat banka- Karara raptedilmiştir. 

sına olan bor~l arrıım bir scııc tccili 
lıakkmd ıı 

:\1ubayaa. snrctil e g·etiı·dik.lc ri fındık 

lardan :fazla alınmak istenilen güm
rük resminin tcnzili Jı akkıııda 

lfamil olduğu beyaz şeritli is tiklaJ 
madalyasmrıı kırnıızıya tcbdili hak
kında 

Ifarikzcdc olduğundan eınlaki mct
rukedcn meskcn ,.c ı:ırazi verilmesi 
lı ak kın cl a 

İskan olduğ· u haneye diğer bir aile 
yerleşürilçljğiııden mağduriyetin c 

me yda n ,·crilmcmesi hakkmda 

İskruı surctilc cmsali misillu eınvali 
ınetrnkcdcn hane ve arazi verilme i 
hakkqıda 

Karara mptcdilıtıiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vckaletin c. 
~ 

Da. Vckaletine. 

Karara rapteuilıniştir. 



Kayit 
No. 

34/872 

35/873 

36/874 

37/875 

Arzuhal Sahibiniu 
isim ve adresi 

Isparta : Hocazade ma
hallesinde demİrcİ Ömer 
Usta hanesinde İbrahi
moğlu İbrahim 
Mersin hapisanesi İzmir 
Rus konsoloshanesi sabık 
tercümam Bekir 

Akdağ madeni : Tapu 
memuru Yozgatlr Eşref

beyzade Hüseyin 

Turgutlu : Kasap esna
fından Mustafa. ,.e ar. 

406-

Arzuhal lıulasas ı 

Sanayi mekteplcrinden biriue kaıbu
lü hakkıııda 

l\'lahkı1miyet cezasmın affi hakkında 

Hazinci maliyece bilmüzayede namı
ııa ihale kılınan arsa için defaten ta
lep oltınaıı bedeli ihalenin 8 sene 
müddetle .istifasına dair 
Uayrikanuni olaı·ak taı·hedilen ağ

ııam vergısı ınağduriyetlerini ınucip 

olduğundan muafiyeti istirhamrna 
dair 

Muamelesi 

Karıı.ı·a raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedH

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara ra ptedilmiştir. 

38/876 Trabzon Murtazazade Tütün bayiliği yapması için tekrar Karara raptedilmiştir. 

41/879 

42/880 

43/881 

45/883 

46/884 

47/885 

48/886 

Nurettin ruhsatiye verilmesi ve bu yüzden ti-

Van : Polis merkez me
muru M. Tahir 

Sanısun : Osmanlı ban
kası civarında ihtiyat bi
rinci mülazİm Ragıp 

ltassa : Kazası 'l'<'yyek
köyü ahalisi narnma Ka 
ra Velioğlu ve ar. 

Erzurum : Ziraat ban
kası veznedarı Han if i 

İstanbul : Haliç feıı erin

de Mürselpaşa caddesin
de No. ll ha nede misafir 
şehit Mu,ammer Cavit 
Ef. ailesi' Münevver 
Gazi Antep : Milis bin
başı Necip ve ar. 

Sıvas : Askerlik dairesi 
hesap memuru Kazım 

caretinc sektc verenlerden tazminat 
almması tAlebine dair 

Milli mücadelede mcsbuk hizmetin- Karam nıptedilmiştir. 

den dolayı istiklal madalyasite taltifi 
hakkında 

Vazifci m em uriyetiııdc bnlıınduğıı Kanıra raptedilmiı;ıtir. 

müddet zarfında k<ıs il en kefalet aida-
tının iadesi hakkında 

!slahi?ede Yusuf Beyzade l\lcmct B. Ad. Ve.kaletine. 
Ye arkadaşlarının mütegallibelikleri-
lc cinayetle ınahkfun bulunan mahdu-
mu Cemil ve avenesinden şikayet 
Emvali metrııkeden aldığı hane ilc l\[al. VekiHetiııe . 

arsa.ya Hükfııınctçc vaki müdahalenin 
ııı cni hakkında 

Tahsis olunan ı;;elıit maaşınm tezyi
di hakkında 

Mütekait birinci mülazinı Necip Su
lıeyda Efendiye gayrikanuni tahsis 
olunan tekaüt maaşımn kati hakkında 

Kızrnm muallim mektebine kabul 
edilmesi hakknıda 

Bütçe eııcliıneııine 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılnuş

trr. 
Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

49/887 

50/888 

51/ 89 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bağdat : Türkiye Cüın
huriycti Elçiliği vasıta

silc Karasapan malıall '
sinde Halil Alunet 
Afyon Karahisar : Boy
burlu aşit'cti ıuımma, İb
rahim ve ar. 

Bliiziz : Kcsrikte Hacı 

İbrahimoğlu Ali 

407-

Arzuhal hulaaası 

EHclce vermiş olduğu islidasının ne 
muamele gördüğünüıı iı:;ı.ırilc t ekı·ar 

\·ataııa dühuli.iııe müsaadu edilmesi 
hakkında 

20000 dönümden ibaret mcrala.rmm 
3500 dönümü Kafkas mültecilerine 
istimluk surctilc tahsis edildiğinden 

bahsilc mağduriyctlcrinden şikayet 

f 

Muamelesi 

808 numaralı ka;·ar::ı. 

göre arzmlıalr hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

Da. Vekalctine. 

İskan müdürü Bey tarafından gayri- lJa. Vekalctine. 
kanuni olarak hissedar bulunduğu 

tarlalarının sairlcrinc Ycrilerok t.a
]Juya mptcdi1nı ek suı·etil.e mağduı·i

ydi eiJıeti ııc giui ldi ğiııdeıı hukuku
nun muhafazası haklunda 

52/8.90 Artvin : üzdende mual- Tasfiyeye tabi tutulduğundan hak- Eneünıcııdcdir. 

53/ f.ll 

54/892 

limi sabılu Hüsnü 

Tokat : Pazar ııalıiy cs i 

Bnrcu karyesi ımıhta rı 

Şalıinbeyoğ-ln Osman 

Boğazliyan : Osman Ku
dıoğlu ve ar. 

!'lö/894 'l'ol'tum : M:eınet 

57/895 

58/ '96 

Karapmar : Çcpck 1\fc
met 
:VIuğla : Hapisanesinde 
Eskihisarlr Arifoğlu Os
man 

59/ 97 Akşelıiı· : Hapisaııe-siıı

de Deııbeutli Katip 

61/899 Van : l\'lüddeiuınumisi 

sabık katibi .Ahmet 

lunda verilen kaearm refi ile geçir
diği 45 günlük maaşnun Ye mahalli 
ıncmuriyetinc tayinin e ait harcırahı
mn itasma dair 
.A fatı scm~l\:_iyc dolayısİ le Yak i f't·lfı- Kal'aı·a rapledilmişt i ı·. 
ketten perişan kuldık larından defter-
darlıkça hayvan ı·üsumuııun affi 
hakkında 

Ziraat bankasma oları borc,;larıııın ii<: Karara raptedilmişt i r. 

beş sene ınclıil \"erilınek suı·etile 

tes \"i ye etmel eri hakkmda 
Ehiyei selase kanununun 5 nr.i mad- Karara raplcdilmiştir. 
dcsi Y C bu maddeyi tcfsir eden Heyet 
kanırma teYfikan nanıma ferağr jcap 
eden arazı muamelesinin intacı 

hakkrııda. 

:\[alıkuıniy ct cezasınııı af.fi hakkrııda Atl. Vcktdctiııe. 

On sene ağır hapis cezası verilDn Karara raptedilmiştir. 
malıktuniyet kararııım tashi hi karar 
suretilc diğer bir mahkemede tahki

kat ta lehine da ir 

_\kşelıir Ağırceza mahkemesinin ver- Ad. Vekaletinc. 
miş olduğu mahkfımiyet kararmm 
tctkiki hakkında 
928 senesinde va·ndaıı B ı·zuruma ka- Karaı·a rapted ilmiştir. 
dar tahakkuk eden harcıralıınm tes-
viye edilm esi haklanda 

62/900 Kayseri Emirsultan Gasbcdileıı hukuku Razineyi ihbar 
malıallesinde Seriice mu-

l\Iali.re \ ' C Dahiliye Ye
k:iletlerine. 

hacirlerinden Hacı Iol-
laoğlu Hüseyin 



Kayit 
No. 

64/902 

65/903 

66/904 

67/ 905 

71/909 

72/ 910 

73/ 911 

77/91!1 

78/916 

79/917 

80/918 

81/919 

Arzuhal sa·hibinin 
isim ve adresi 

Kastamonu Telgraf 
başmemuru Tevfik Be
yin ·hanesinde Adana 
müdürü cshala Eınrul
lah E:f. zevcesi Fatma 
Düzce : Sarıdere karye
si sa!bık Krrık karyesi 
ilk mektep muallimi M:e
met Necati 
Hasankale : Erzurıım 

kapı mahall esinden Ha
sankale ilk mektep mu
allimi sa bı kı Suniye 
Aydın Karapınarda 

Girebine mübadillerin
den R.agıboğln F eyzul
lah ve ar. 
Y:o:i'lgat : Molla Sahiroğ
lu Celal 
Adana : Çmarlr malıal 

lesinde Alasonya müba
dillcrinden Kasıloğlu 

Salih ve ar. 

F ethiye Cüm.lnn·iyct 
mahallesinde Berber H a
fız Memct 
Sa.hanra : Sıl ma müca
dele srhhat memmu Hü
seyin Avnj 

İzmir hapisanesinde 
mevkuf Menemen ·kaza
smrn Seyrek köyünden 
Hasanoğlu Mustafa 

fstanbtll : Galata sabık 
İstanbul Adiiye müfetti
şi avukat R.aktarlaııdn 

filoz 
Ayvairk ·: Umum balıkçı

lar narnma Reşat 

Eskişehir : Arifiye ma
hallesinde Tahav paza
rmda biH1numaralı tet
kik memuru sabıkr Nebi 

40~-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Tahsis olunan eytam ımaaşının ademi Da. VAA-a\et.ine. 
kifayeti ve kendileı·inin mülteci olma-
lan dolayrsilc Kastamon u da iskanları 
hakkında 

Tekaüt muamelesinde ınalilliyetinin · Karara raptedilmiştir. 

nazarı itibare ' alrnması veyahut iha-
miye ile taltüi hakkında 

?lfualliınlikten ihı·arma dair verilen Karara raptedilmiştir. 
karaı-m refi hakkında 

Hükuınetçe i:k5.nları için tahsis olu- Encümeııdedir. 

nan arsalara belediyece arsa bcddi 
talep cdi1ınem('Si hakkında 

5648 1mınaralr arzuhaline zcyildir Ad. Vekaletine. 

İskanı adi suretilc verilen ve tasfiye Karara u .pted.ilmü;tir. 
kanununun gös1 erdiği dereccyi geç-
mcyen arazilerinin meceanen tem-
liki hakkında 

Milli ve Yatani hizmetlerine mukabil Karara. mptcdilıniştit·. 

kendisine bon,;lanma suretile bir 
diikkan verilmesi hakkmda 
Çankın SuU1 lıııkuk ınalıkcmesiıı ce Ad. Vckil.letinc. 
lıakkmda verilen kararm tetkikile 
hukukunun muhafazası hakkında 

Rakipnda verilen mahkUmiyet kara- Ad. Vekfi.l etinc. 
rının tetkikile malıkUmiyetinin affi 
istirhamına dair 

Hil eli ii'laslarııı onune ~eı,;itınc:i ve Karara rapt.edilmiştir. 

hukukunun muhafazası hakkında 

Ayvalık belediyesinin balıkçılardan 

almakta olduğu resimlerin aifi hak
kmda 

Tasfiye kararınm ı·efi ile iadei meınu
riyetine dair 

803 nuınarair karara 
göre ' Devlet şı1rasuun 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Karara raptediimiştit·. 



Kayit 
No. 

82/920 

8-t-/ 922 

8fi/92::l 

. 86/ 924 

88/926 

9QJ92R 

91/929 

92/930 

93/931 

94/932 

95/933 

96/934 

97/ 935 

99/ H37 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Urfa : Derğezenli mahal
lesinde l\Iollazade Bekir 
K8ımil 

Başkale : Beşinci hudut 
taburu hesap memuru 
Vahit 

Emirdağı : Sahık mah 
keme zabrt katibi Calip 

Develi : :'lfadas köyü 
mııhta rı Salih ve n ı· . 

1stanbııl : Tıı baklnr N '· 

miyeti 

'rahlisiyc idaresinin f e
ner işaı·et gemisinde Şi 

leli Ali ve ar. 

Çorlu, : Camii atik ma
hallesinçle İbrahim Ka
yaoğlu Mustafa 
Aıkşehir hapisan esinde 
lVInstafa ve ar. 

Ürküp : Belediye aza
smdan İsmail ve ar. 

Rnmelifeneri ihtiyar h e
yeti ve İshak Vf' aı· . 

Çanlmr : Şehir Efendi
zade Hakkı Ef. kızı şe

hit mülazim Ali Ef. a i
lesi Afife 
Arapkir : Sotik mnhta
rı İbrahim 

H af ik :Rm re köyün
den İsmailoğullarından 
Halil 
tstanlml : İstikl al cad
de~ i Knı'tuluşlian No. 1 
Srlanik miiıbadifierin 

den Hayret v·e ar. 

409-

Arzuhal bulasası 

Yedindeki zarar ve ziyan ma1.ba t ası 

csmamnrn tesviyesi hakkında 

Vakt in ademi müsaadesinden dolayı 

hekim rapoi·una ınüsteniden tekaüt
lüğünün icrasile memleket hastane
sinde t edavisinin temini hakkında 
Tasfi ye kar::ırmııı r cfi il P indei ın c

ımıriyetine dair 

ZiraaL bankasın a olan borçlarına mu
kaıbil zalıire almması veyahut borçla-
rının tecili hakkında 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

ıvı: . M. V ek8Jetine. 

803 nuınaralr karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
lk. Vekaletinc. 

Yeni muamele \' ergisinin tatbikında ) '[al. Vekaletine. 
mağd uriyetleri il tizaın ed il me k te ol-
duğu hakkında 

Tahlisiyc ida r·esinden çıkarılan me- Karara raptedilmiştir. 

m urlann maruz . kaldıkları muamele-
nin gayrikanuni bir şekilde yapıl d t- . 
brıııa daie 
Ziraat bankasından borç olarak ta- K arara raptedilmiştir. 

!ep ettiği 200 liranın tesv.iyesinin te-
miııine dair 
~'llıhklımiyetl eriııin aff i lı akkmcla Ad. Vekaletine. 

Belediye reisliğinin mesavii ahvalin- Da. Vekaletine. 
den ve türkçe okur yazar olmadığın-

da n şikayet 

Köylerindeki üç sınıflı ilk mektebin Karara raptedilmiştir. 

beş sınıfa iblağile n1uaUim kRdrosn-
nıın tezyidi ııe dair 

Katedilen şehit maaşının iadeten tah- Karara raptedilmiştir. 
sisi veya .ikrarniye verilmesi haklan-
da 

,Jandarma .böliik kurnandanı hakkın- Karara rapted ilmiştir. 

da takiba tı kanuniye yapılmasma 

dair 

Kazaları jandarma kumandam ta r· ::ı- Da. Vekaletine. 
fından ?apılan işkencenin tahkilcine 
da ir· 
10 haziran l9BO tarihli mukaveteye Da. Ve.kaletine. 
göre iadesi l azımgelen emval hakkın-
da 1154 nurnarall katiunun neşrin-
den müteessir olan mübadillerin te-
menniya tı 



ltayit 
No. 

100/938 

101/939 

102/ 940 

103/ 941 

104/ 942 

JO!ı/943 

108/946 

109/ 947 

110/ 948 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İzmir : Bornova Beyler 
S. No. 31 hanede kava
lalı Muratoğlu 1\'Iemet 
Muğla : Hapisanesinde 
1\'Iemetoğlu Hasan 
<;arşamba : Sahrk İzmir 
gümrük muhafaza me
muru Hayrettİn 
Hükümet ca dde~iııdc No. 
53 H udeyde muhsebeci
liğ·inden mütekait lVIiisa
itzade Celü 
Adana : İstiklal mahal
lesinde Sel aııikli Haçı 

Arif 
Saimbeyli : l\l1fızimi ev
vel Alunet N u ri 

Konya : Hükumet civa
rmda Arzuhalci Emin 
Ef. oğlu Esat 
Bursa : Lisesi fi1.ik mu
allimi Tevfik 

Denizli : Değirmenönü 

mahallesinde merhum ta-
bnr katibi Mustafa Feh-
mi Ef. ailesi Makbulc 

410-

·Arzuhal hulasası Muamelesi 

Malfıl maaşı tahsis muamelesinin tes- lVI. l\I. VekaJetine. 
rii intacı hakkında 

l\Iahkluniyeti haklundaki kararın tet
Jükile affi hakkmda 
5574 numaralı arzuhalinin neticesi
nin bildirilmesi hakkında 

Üerctle istihdam · edildiği müddeli n 
tekaiit muamelesinde nazarı itibare 
ıılınması hakkmda 

İskftn surctile verilen on beş metrelik 
mahallin istirdat edilmemesi hak
kında 

Kfın köyünde ınütegallibelik yapan 
l {alil Ef. haklanda takibatı kanuni
ye yapılması hakkında 
1771 numaralı kanundan istifadeleri
nin temini ile meccaııen iskanları 

hakkında 

Jıiebuslnğu 7.amanmda kendisine ve
rilmiş olan beş yüz liranın istirdadı 

muvafıkr madelet olmayacağrna dair 

İlınird e iskıln eHirilmesine dair 

Ad. VekiUetine. 

Encüınendedir. 

Karara raptcdilmiştiı·. 

Karara raptedilmi:;;tir. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekiiletin e. 

İdare Amirliğine. 

Da. Vekaletine. 

111/949 !mroz : Ağrikya köyü Köyleri yollar•ınıll CV\' elce tayin ve Karara raptedilmiştir. 

112/ 950 

113/ 951 

114/ 952 

115/ 953 

ahalisi 

1:stanbul : Elkat ip hanı 
Abbas Elkatip 

Adana: Burhanzade Ke
mal ve ar. 

!stanbul : Tiitiin inhi
sarr başmüclüriyeti tüc
car ardiyeleri kontrol 
memurları narnma Çen
gelköyünde Kadri 
Çanakkale : 48 numara
lı polis memuru ve Ge
liholn hapisanesinde mev
kuf Ahmetoğlu :Murat 

tahsis edilen saha üzerinden yapılına
sma dair 
Orizditkrub Ye !w ın i tesi Lider \ 'C heye
ti idaresi haklnnda tahkikat icrasma 
dair 
Ziraat bankasma ve harice olan borç
larının teciLi ve yemeklik namile to
hnm tevzi edilmesine dair 

!nhisar idaresi tüccar ardiyeleri 
kontrol memurlarınlll tcrfihine dair 

J·andaı·ma lmımaııdam ve ııahiye mü
dih·ü haklarında tah•kikat yapılmak 
ür.er·e adiiye Vt~ bir mülkiye nıüfet.1 işi 

ir.am edilmP.si \ ' r lıulmlnnınn vikaye
sine dair 

Karara raptcdilmiştir. 

Karara raptedilınL5tir. 

T. !. U. ·l\II. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diğ·i sahihin r. yazılmış

tır . 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

116/954 Samsun : Reşadiye ma
hallesinde 364 mımaralt 
haneele Kozanlı Ali zev
eesi Nuriye 

117/955 İmroz : Kasa:ba ahali-
sinden Tiredafilosoğlu 
Panayot 

118/956 Karaman İsmetpaşa 
S. No. 9 haneele Musta
fa ve ar. 

ll D/957 Manyas : Mürü vvetler 
· köyü Hüseyinoğlu Hak-, 
kı 

411.:_ 

Arzuhal bulasası 

İskan ettiı·ilmesine dair 

Hududu milll harieine çıkarılması 

hakkındaki kararın ref.i ile ana va
tana gelmesine müsaade edilmesi 
hakkında 

İskaniarına tahsis edilen hanenin 
başkalarına verilmek suretile mağ
dur edilmemeleri hakkında 
Milli mücadeledeki hideınatma bina
en tt>rfihine dair 

.Muamelesi 

803 n umaralı karara 
göre Devlet şurasımıı 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. Vekiiletine. 

Karaı·a raptedilmiştir. 

120/958 Silifke Camii ktıbir lskfm suretile verilen emlak ve arazi Karara rantedilmiştir. 

121/959 

122/960 

123/961 

125/963 

128/966 

129/967 

mahallesinde Kıbrıs mn
hacirlerinden Memetoğ

lu Muallim Celal 
Develi : İdarei hususiye 
tahsildan sabıkı Crmal 

İstanbul : Beı:;iktaş Has 
fırın S. No. 5 dükkanda 
Şekerci Tahir Usta 
Manisa : Tevfikiye ma
hallesinde Paşalarm lVIe
rnet ve ar. 

Tekirdağ : Hayır cemi
yeti heyeti idare reisi 
Ali Rıza 

Konya : Kadastro mah
keme ve heyeti katiıbi 

Salim 
İzmit : Velihoca mahal
lesinde Varna muhacir
ler1nden Ahmetoğlu Me
met 

130/968 Çarşamba : Kacil karyc-
sinde La.zoğhı Horr Me
met \'e ar. 

131/969 Bursa : Daire 32 hane 
169/2 İsmailoğlu Ali 

132/970 Niğde : Hapisleri nann
na Cafer Sarlık 

1:13/971 naıi Antep : İdare he
yeti başkatibi Harndi 

iı;in veraset vergisi talep edilmemesi 
ve üç sene vergiden muafiyetine ve 
saireye dair 
Tasfiye kararının refi ve Şurayi dev
letteki evrak ile celp ve tetkiki ve ic
rayi madclet buytu·ulmasr hakkında 
Kazanç vcrıgisi olarak tediye etmekte 
oldu'ğu mcblfığa baki fazla zamının 
affine dair 
Harikıcdegandan bulunmaları dola
yısite emlaki milliyeden satın aldık
iarı lıanelerin meccani tapu senetle
rinin itası hakkında 
İcarei .müeccele namile lVIaliyece tah
silata kıyam edilen 6 362 liranm tah
sil edilmemesine dair 

21 teşrinisaııi 1931 tarihinden sonra 
scbkcden müddeti hizmetinin trkaüt 
muamelesine il:hesi hakkında 
lskan edilmesine dair 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

• 

Karara raptedilmiştir. 

Kar·ara raptedilmiştir. 

Da. V ekaletine. 

İ tlai edilen ha.yvanlarına. mu hammen Mal. V ekaletine. 
bedellerin bie an evvel itası hakkında 

Şehit olan oğlu birinci mülazİm Ya- Karara raptedilmiştir. 
şar Efendiden maaş tahsisine daiı· 
Malıkfımiyetlerinin affi hakkında Karara raptedi1miştir. 

Gazi Antep maliyesinde vaki suiisti- Karara raptedilmiştir. 

malatın tetkiki hakkında 



Kayit 
No. 

134/ 972 

135/ 973 

136/97± 

137/ 975 

138/976 

13{)/977 

140/ 978 

141/979 

142/ 980 

143/ USl 

144/9 2 

Az,zuhal sahibinin 
isim ve adresi 

! stanbul : Bayazıt Çu
kurçeşıne Balanağa ma
hallesinde Viclinli Tev
fikbey S: No. 55 tc Ali 
Şi:ikrü ve ar. 
Babaeski l\lüstantık 

Niyazi Bey nezdinde 
)'u ·ufelili l\lemet Bey 
kızı :Miizeyyen 
Gelibolu H ap isanesi 
ınevkuflarmdan Kcııan 

I-Iazo : Dara güzeli Haco 
zevcesi Şeınse 

Tava: JJokıtmacıla ı· 

cemiycti narnma Kızıl- · 
cabölük nahiyc belediye 
reisi Fevzi 

Bursa : Gölcük karyc ·i 
::\Instafaoğlu Hi.mmet ve 
kızı Ümmühan 

Körtün ııahi~·csi müdü
rii Raci 

.. 
Şiraıı ka}· ın akamı Zeki 
Ziya 
Ünye : Küçükoğlu 'lbra
him karısı Ruhsar 

btarıbul : Galata Alacıt
ınesçit Futuhat S. No. 
25 Ünyeli M:emet Şahin 
İstanbul Çarşamba 
F ethiye caddesi No. 17 
haneele Ahmet Hamdi 

412-

Arzuhal bulasası 

Tekaüt. maaşlanndan kazan~; vcr~i . ;i 

kesilmemesi hakkında 

Yedindeki zarar, ziyan mazbatasr ımı
kabili bir hane ita edilmesin e dair 

l\[nhkfuniyct inin nffi h a kkında 

Muamelesi 

Karara ı·apt edilmiştir. 

Da.. V cld.lctine. 

Kat".ıı·a raptet1ilmiştir. 

Dam güzeli katil Haydar ve arkadaş- Karara raptcdilmiştir. 
l arının pcnçci adalete tesli ı;11ile gas- · 
bed ilen haklarınm alınmasına dair 
Japon ma.Jiarııun memleketimiıe ucuz Kamra raptedilmiştir. 

Ye fazla itJıal edilmesi dGlayrsile mil-
ll uok tımaeılarrn lıiınayesi için Hükô.-
metiınizce tedbir ittihaz euilmesine 
dair 
! cra daire:incc tahsil edilmek istcııi- Ad. Vekfil ctine. 
lcn ccıayi ııakt1 hakkı nda.ki mahke-
me kararının tetkildlc mağduriyet-

tcn dimyeleri hakkında 
Ha:ksız olarak işt en el· çektirildiği ta- K ara ra raptcililmiştir. 

rihten vazifeye mübaşerct tarihine 
kadar olan maaşl arırun iti1 ed ilmesi 
hakkında 

lst iklal madıılyasilc talti:f edilmesi Karara raptedilmiştir. 

hakkında 

Emlaki mmiyt>deıı taksitic sa tın al- Karara raptedilmiştir. 

dığr hanenin taksit bedelinin tceiline 
dair 

Milli mi.icndeledeki hitlemaLına nıü- ?ıt 1\1:. Vck!Üetine. 
kfi:faten ve nıal(ıl olduğundan terfi-
hinin teminine dair 
)fuallimliğ~ kabulüne dair Karara raptedilmiştir. 

l45j983 Denizli hapisanesinde l\Iahktımiyet kat·atının ariine dair Karara raptedilıi:niştir . 

147/ 985 

L 

Hacı Payan kazasının 

Kara Höyüklü Mustafa
oğlu Osman 
Şavşat kasabasında mu
kim Yünlü Pş. kerimesi 
Lı1tfiye ve ar. 

Ytll'tluk, ocakhk ve mltLki maıbntn 'BiHç <'nci.imcnine 
maaş hesabına ·ait karinndan istifa-
delerinin temini hakkinda 



Kayit 
No. 

148/986 . 

149/ 987 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

.Ankara · : Çankın ·cad
desi Kömürcü Mcnwt :Ef. 
yanmda İzmir TepeciJ~ 
mahallesinde Çakır S. 
No. 15 haneele Perhatoğ-

lu Beşir 

l stanbul: Kadıköy Çar h
ÇI · malıall esi Tckke S. 
Rıza Pş . ~cşmesi karşı

sı No. 1 sabık Kayseri 
mebnsu Sait B. ze,·cesi 
Scmiha 

413-

Arzuhal hulasası 

lh\'elec iskan ,.c tahsi. edilip bili'ilıa
re ~ıkarıldığı hanenin tahsisine mü
saade bnyurnlması hakkında 

Oayı·iınübadil oldıığıından :Jlaliyc ,-c
kaletince hukuku tasarrufiyelerinin 
tanııunası ha.klunda 

Muamelesi 

803 mımaralı · karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş o lduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Kara ra raptedilmiştİr. 

lf>0/ 988 'l'arsus ~Iisalu milli Gayrikanuni açıkta kaldığı müddcte Karara raptedilmiştir. 

152/990 

Jf)3j 991 

154/992 

mcktobi snbık muallimi ait maaşnun Terilmesine dair 
Faik 
Oönen : Oebeçnar karye
si mııhtarr Ahmet ve ar. 

Karaınursal : Emin ve 
ar. 

Batnın : ()üı·üksü muha
eirlcrindcn Ordnda Diz
daı·zadc Süleyman B. 
nezdinde mukim Berize
oğlu Hüseyin bin Hur

şit 

K c.faleti müteselsilc ilc tohıımlu.k al- Karara raptedilmi.c;tir. 
mak üzere bankadan para. istikraz 
etmelerinin teminine dair 
Kaı·amursal jandarma. kumandanı :\d. Vekfdetinc. 
hakkrnda takibatı kanuniye i:fa edil-
mesine dair 

İskftnmdan ~aı-fı nazar edilmesi ,-c Ka.rara raptcdilmişt.ir. 
Ordnda ikaınrt etmesine müsaade 
rdilnw~i hakkında 

155/ 993 8aınsnn Jlap1sancsi :'lralıklııııi~· c tiııiıı affi hakkında Kara1·a raptcdilmiştir. 

156/ 99-i 

lfi7/995 

]h8/ 996 

159/ 997 

mahkumlarmdan Nazmi 
Ödemiş : Sabık Türkg
r.ağr sinema müteahhidi 
l\lühcndis Ahmet 

Crhelihcrcket : Variclat 
miidi.irii Musa 

İstanbul Bcylcl'bcyi 
Abdullahağa Nevnihai 8. 
No. 40, 42 haneele Halit 

Çanakkale : Polis me
muru Gelibolu hapisa
nesind r Ahmetoğlu Mn

rat 

~lüt ealılıidi bulunup inşa ettirdiği si- Karara raptedJlmiştir. 

ncma binaşından matluhu olan mf'b-
litğm ( '. H . Fn·k:ısınca tesviyesine 
dair 
5239 num:n·alı arzuhaline zcyildir Bnciimendedir. 

'l' edi'İsata baş l andığı esnada 27 · nri Karara raptedilmiştir. 
ilk mcktcbin tamiratma başl anmak 

snrctil c kapanan mcktebin aç~lması-
na ve zamanın kıymetini takdir ct-
.m e~·en ihına.lldlrm tceziy.esine dair 
Jandarma yüzbaşısı ve nahiyc ıniidii
riiniin sui istimalatrnm nıi.Hettiş iza-
milc tctkikine dair 

Da . Vokaletinc. 



kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1 60/99R Konya : Sultaniye Rak
ka köyü ınuhtarr Alişan 

ve ar. 

161/999 .Aydııı : Şahnalı köyün
de Hacı İsmailoğlu Ka
mil 

162/1000 İzmir : Karşıyaka Bah
riyc mahallesi Yeni S. 
No. 10 haneele İbrahim 
B. kerimesi Fikriye 

163/ 1001 İnobolu : Abana nuhiye
si ihtiyar heyeti ınuh

tar Nul'i ve ar. 
166/ 100+ Sürmrne: ,Mahkemesi ka

tiplerindcn O ümülcineli 
Hacı llafrz Hüseyin Ef. 
mııhchımu Mrmct F'aik 

167/ 100!) fstanbul : Şişli Osman
bey Turan apartımanm-

• da No. 6 dıı Recai Emin
ıade ıvrustafa 

168/1006 3. mııhabrre alayı kıt

ınandanı ve rl<iinıluırp 

kaymakamı Zekai 

16!lj100R ncliboln : Beleeliye re
isi Ali Sami ve ar. 

170/ 1009 Çarşambıı ürnHıncnin 

Gölonsa karyesinden Sa
tıı·oğu 1 larından Hacı 

l\Iustaiaoğln .Meınet Ağa 

171/ 1010 Trabzon : Gümrük baş
miirliirlüğündcn müt.Pka
it Nazmi 

172/1011 Bandırma : l\[oloz ma
hallesinde saıbrk ::\lan):az 

414-

Arzuhal bulasası :Muamelesi 

Borı;:laıuna kannnıına tc;dikan zür- Karara raptedilmiştir. 

raa tc,·zi eelilnwktc olan arazi hak-
I 

kmda vi lay('t meclisinin ,·erdiği ka-
ı·aı·ın infazına dair 
l\Iahl\fımiyetinin affi hakkında Karara raptedilmiştir. 

!skan etti ı ·i lmesine dair Da. Vekaletine. 

Kal'y c lcı·inin ad liyeye ait muamela- Ad. Vekaletine. 
tın kuı,biyeti münasebetile inebolu 
mahkemesine tfıhi tutulmasına dair 
Yunan Hükumeti tarafrndan i şgal Karara raptedilmiştir. 

edilen mallarının devairi aidcsince 
tahsil edilm iş olan bedelinin tesviye-
si hakkmda vaki miiı:acaat in hala in-
ta.\) edilmediği hakkında 

Odcsada sattığı emvali ticariycsin- Ha. Vekalet'ine. 
den Plycvm matlnbu olan 29 0~0 ruh-
lenin l<'mini t.es\·iyesine dair 

Nasbınm tashihilc kaymak:ı.mlığa Karara ı·aptedilmiştir. 

trrfii hakkında. 

Felakelzede \)İft<;ilerc tcvzi edilm ek Karara raptedilmiştir. 

üzere İktısat vekil.letince miktarı ma- \ 
lılın tohnınlnğun süratle teminine 
dair· 
Düşman taı·afrndan yakılan hanesin(l Da. VııJcaletine. 
mukabil :bir han<'nin Çaı·şambadan 

veri lmesine dait· 

Tekai.it oldıığıındatJ kanunen ıniista- Karara raptedilmiştir. 

hak o lduğu ikramiyenin bir an evvel 
tesviyesine dair 

iiHiddeti hizmeti 2fı scneyi .miitecaYiz Karara raptedilmiştir. 

oldıığnndan tckai.it maaşr tahsis edil-
nahiyesi tapu memuru nwsi haklanda 
Ali Rıza 

173/1012 Afyon Karahisar : Za- 1771 numaralı kanun ınucibincc mc('- Karara raptodilmiştir. 

viye snlaı·r m11hallc:indc 
ımıkim C:erebcne mııha
ril'lrrinden Osmanoğlu 

Beytullalı ve ar. 

canen verilen emlak ve arazi iı_:iıı ,·c
rasrt \'m·gisi talep Nlilmemesi hak
kınıla 



Kayit 
No. 

Arzuhal sa.h1bi.nin 
isim ve adresi 

-415-

Arzuhal hulasası :Muamelesi 

174/ 1013 Antalya : Diş tııbibi ls- 1076 numaralı kanunun mnvakkat Karara raptedilmiştir. 
mail 1\Iuhlis, maddesinin B frkrasnun 128 numa

ralı trfsiri mucibinee mülazim rütbe-

175/ 101-! .Adana 
lesinde 
tekaüt 
Hakkr 

: l cadiye JJ!ahal
No. 27 haneele 
binbaşı l smail 

176/1015 'l'erme Ueleydi karye
sinden Şercfoğl u M em ct 
ve ar. 

177/ 1016 İncboln : Malülini aske
riyeden Emir Ahmetoğ·

lıı Emrııllah ve ar. 

J 2/ 1021 Zonguldak : Kozlu ma
hallesinde Domuzininde 
Güt·eleli t,;üroğuUarın

dan 
183/ 1022 Manisa Yarhasanlar 

mahallesinde Kızrlcıoğlu 

}fustafa 
1 4/1023 Mersin : Camiişm·if ma 

hallesinde No. 27 hane
de M:cmct Usta AJi zev
cesi Ayşe 

185/102-l: Ankara : Ilapisaıı csiıı

de mül ga Ankara !stik
lfil mahkem.{lsi mahklım
laı-ından KPnan 

l e 7/ 1026 Urfa malırusları namıııa 

Halil 
1 89/10~8 Trahzon: Şoför rc·miyrti 

umumi katibi mütckait 
binılıaşı J\fuhittin 

190/ 1030 Tokat : Encümeni daimi 
başldtibi 1\[a.hir 

silc staja gönderilmesi haklanda 
i\ialfılin kaı:mnnndan istifadesile de-
rece üzerinden maaş tahsis edilm esi 
hakkında 

Zabrtai sıhhiyei hayvaniye kanunu 
mueibinec ithal edilen hayvanlarnun 
hcd cll cı·inin bit· an evvel tcs ,· iycs iıı c 

dair 
)Ialülini askcriycye verilen 200 liı-a

lık ikramiycnin kenchlcrinc naktcn 
itasnıa dair 

Karara raptedilmiştir. 

Enciimendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali li.ıfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
tır. 

'rapu senct.lcril e sahip oldnğu tarla- 803 numaralı karara 
!ara nıki müdahalenin menine dair göre Devlet şurasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Borr unu tcdi;rc etmediğinden müza- Kl\rara raptcdilmiştir. 

ycdeyc <:ıka rılan hanesinin bir müd-
det satılnıamasına dair 
)Iahkfım olan ağlıınnn mahkfımiyet Karaı•ıı. taptedjlmiştiı·. 

rcz:ısrnrn affi h:ıldmıcla 

.\nkuı·a lstiklal nı:ılıkemesin cc hak
kında v e rilmiş olan hükınün yeniden 
U ee li.si Aıi · Adiiye enciimeninee tet-

80S ııuma_ralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sıı:~ibine _ yazılmış-
kik ve biı· kararı aciliye raptı hak- tır. 

k ında 
lslaln nefi~ ettiklerinden bakiyei 
miiddeti cczaiyelr t·inin affi hakkında 
l12 nurnanılı kanuna tcvfikan ikra
ıniyc itası hakkında Devlet şfırasmea 
veri le n r-rf kararın m tetkikine dair 

)!aaşı h;ıkkında H eyeti Vekileee itti
haz olunan k:ırarın tcfsirinc da,i r 
ll -·vr -1931 tarihli arınhaline bir· 

Karara raptooilmi{ıtir. 

Karara r:ıptedilmiştir. 

803 nwnaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

an evvel karar vPı~ilmesi hakkmcla tır. 
]!)J j 10iH Zahanbolu : Kapalı kö- Bakiyci müddcti cezaiyesinin :Merzi- Kıırara. raptedilmiştir. 

yü nden 
Osman 

~ülcymanoğlu fon harisan esinde ikma.linc dair 

192/ 10S2 Olusun Karahasa n kö
yü ahalisinden Bekiroğlu 
:Mustafa N u im · 

J.:lycnn herhayat on dört ~ocuk bn- Ka!'ar::ı. raptcdilmiştir. 

!Jas ı oldıığıından J\feelisi Alicc kendi-
sine yaı·dım edilm esi hakkında 



İ{ayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

193/1033 İstanbul : Suadiye Şaş
kın bakkalda No. 323 ha
n ede 5 nci rcdif müfet
tişliğinden ferik Osman 

rifat Pş. 
194/ 1034 :Ereğli : Karaden iz ha

p isanesi mahkı1mların

dan İzmirli Hüseyin B. 
o~lu Scl:lmi 

195/ 1035 C:cbzc 1\L Emin 

197/ 1037 Bol u : Hüseyin 

198/1038 İstanbul : Faik 
199/1039 . Kayseri : .Zeynrp ve ar. 

200/1040 Karaman : Mustafa 

201/J0~1 İstanbul : Naşit 

202/1043 Konya ~Iustai'a 

20tJ104fı Ankara: Nail 
20fi/1046 İstanbul : Ali Ekrem 

416-

Arzuhal hulasası 

Ali karar hcyC'tinin müddC'ti kazaiye
sinin hitamında ieraatr vakıasrna 

mcbni tanzim ett iği raporun mcvkii 
muamelcyc vazr ilc tenfizi ahld'ımı 

esbabının istikmalinc dair 
Baki~'ei müddcti cezaiyesinin affi 
hakkmda 

Crhzc lftıkuk mahkemesi nin hnkkın
da Ycrdiğl yolsuz karardan şikayet 
hdci m cmnriyeti hakkında 

~lcvknf maa~larmın itası hakkmda 
Şark llfLdiscsi dolayısite ikamete me
mur cdildiklet•i Kayscrido ke-ndil erine 
vC'rilmi~ olan dükkanlarm borçlanma 
l<annnnna tcvfik ıııı kC'ndilcı·inc veril-
mcsin e dair 

Bakiyei m iiclclct i eczaiycleı·inin affi 
hakkında 

Kcndilcı·ine . tahsis edilmiş olan apar
tıman bu kcrrc sahiıbi ev\·elinc veril
mcktc ve bunun da C\Takı naktiye 
üzcrindC'n ver ilmekt c oldıığnndan ra
yiei üzerinden tcsvi:vci mntlubu is
tir h amma dair 

Muamelesi 

803 mınıarn lı kara ra 
göı·e arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptcdilmiştir. 

Kaı·a.m r·apt edilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre De\'! et şurasının , 
bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. · 
M. M. Vekalet.ine. 
Da. V ek&letine. 

Karaı·a raptedilmiştir. 

803 numaralı karara. 
göre Devlet şurasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Knvayi milliyede istihlası vatan iç:in. Ad. VekB.lctinc. 
ı:alrştığından omsali vc<:hilc taltifi 
hakkında 

'l'ckaüt maaşı tahsisi hakkında 
'l'ckaüt maaşının harem kanunu ve 
Darülfünun eminliğinin tcnsibinc ırö
r e takdir ve tashihi hakk-ında 

Kaı:ara: raptcdilmişti.r:. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şftrasııım,., 

bakacağr bir iş olduğu 

saJıibine yazılmıştır. 

206/1047 'amsun : Şükrü Emin Kapatılan )lilM, mektepleriniıı açıl- Karaı·a raptedilmiştir. 

ması hakkında 

207/1048. İstanbul ; M. Rüştü Tovliyet vakfıııın refiııe dair \'erilen Encümendedir. 
kararol r efi ile tekrar iadesi ve mü-
selılıipleri nden t.:ızmina t. alınması ha k-

landa K:ırara mptcdilmi~lir. 

~08/1049 .\ııknm llikmrt ViiHyrt<;c hakkında ittihaz olunaıı 

kararın kaldırılması hakluııda 



Kayit Arzuhal sahibinin 
"No. isim ve adresi 

209/lOGO İstanbul : Nuri 

210/ 1051 Ankara : Esam 

211/ 1052 K arseri : İlya s 

212/J053 İstanbul Abdiilvahi t 
ve ar . 

'214/105() Ko(;hisar : Yusuf · \ 'C ar .. 

216/10()7 İzmir : Cemal 

217/ 1058 U rfa Vefik 

· 218/1059 Dinar Şevki 

219/ 1060 ClcYar : Fikri 

221 / J 062 Sankamış Bu hactti n 

22D/ W64 Kilitı R esmiyc 

224;rı.06G Tosya : Kargı ıı a hi,ves i 
muhtar Osman ve ar .. 
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Arzuhal bulasaısı Muamelesi 

Ali karar heyetinin haklmıda. vermiş Ka rara r;ı.ptedihni~tir 
ulduğıı ka.rarm hiliıfr usul olduğun-
dan Arzuhal c ıı ciinı cnincc tctkikile 
bit• karar ittihazıııa dair 
Şayian mutasarrıf olduğu 87 ııuına - Karara ra:ptcdil.nıiştir .. 
ralı hanedeki hisscsinin lıil afı kanun 
omvali metruke acldil c lıakkıınn ziya-
ma meydan verilmemesi hakkında 
Harcırahınm bir an ~Hcl ,-erilmesi- Karara. raptedilmiştir. 
ıı e dair 
Gümrük rcs.ıninden istisna edilmi:;; lk.. Yekfdetinc .. 
olan araş i t yağlanımı resme tabi tu-
tulınamasına da,ir 
Ziraat bankasma olan borc;: l arıınn tc- Kaı·ara raptcdilmi:;;tir. 
cili lıakkrnda 
Yedi seneden beri nızifcsini ifa. d - Karara raptcdilmi~tiı'.. 

,nı eyen memurların bir Maliye miifet-
1 i~i taratmdan is t.i cvaıbilc' ya pıla cak 

tahkikat cnakıııın ın erciiıı e ,-erilme-
si Jı akkıııJa 

.BmlaJö ınazbuta, yurtluk ,-c ocakW' Kaı·a ı·a ı· a.pt ·dilıniştir .. 
ınaaşrııdan bakiye kalan mutlubunun 
mulu11bi 1 i ara:bi veril m es i ha kimıda 

)[ahkeınece verilen beş ay ınalıkumi- Kanı. ı·a ı· a. pt edilmi~tir .. 
y ct kara rrnın memuri retinin mükte-

- scp hukukun a lıal el gctirmeyeceği ıı 

Jc ıı maaşl at·IJun kanun nıucibincc ita
s ı lıakkmda 

Tasfiye kararı Devlet ştirasınca r efe
d ildiğind en tekrar va zifcyc almması 
hakkında 

Şark demiryolları Erzunım iı:;l e tnı c 

idar esine verdiği kereste bedelinin bir 
nn CYvel itasr hakkında 
~Iaarif Yeku.lcti inziba t komi -yonurı ca 
vcı·il cn kararın lctkikil c hakkında 

5dil bir karar verilmesine dair 

Nahiyelerinde il ga edilen tapu ve 
vergi memurluklarmm iadesi hak
kında 

Da .. V ok ıl Jet iıı c. 

803 o .. lu ka rara gü

r e arzuhali hrfzcJildi 
ğ'i sahibin e y azılnııştıt·. 

Kaı· ımı mptcdi Inı iştir .. 

Karara raptedilmiştir. 

227/ 'lOötl .. .:\üı.ıpazan Osman n ; Gizli faizcil erin faali)· etkı·iniıı ııı e ııı )[aL Vcka i Ptirıe .. 

ar. 

328/1069 Trabzon : Na zıni 

Ye bu suı·ct l c yapıla cak olan tapu sc
ıı c tl e l'iııdcn ipoteğin kaldırılm ası 

haklun da 
Riismnat u muın miidi.irliiğüıı cc lıide- K arara ra ptcdilıniştir .. 
ınatr fevkalftdcsinc bina e ıı ınukta zi 

ikı ·ıı ıniycııin Hasm a da ir 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahi·binin 
isim ve adresi 

418-

Arzuhal bulasıısı Muamelesi 

229/1070 Gazi Antep : Hü.se?in Hükümet YC ınaliyece kendilerine ve- Da. VekaJet.ine. 
ve at'. rilnıiı;; ·olan haneye hakkı t enı e lliü\. 

bıı hı;;c t m cyC'Cl'ğ i nden dolayı uJıdelerin
dcıı nezedilmckte olduğu hakkında 

230/ 1071 Adana Sabri 

233/1074 İstanbul Suat ,.c ar. 

23tl/1080 Ödt)ıniı;ı Mcınct 

240/1082 Kayseri lbnılıiın 

243/1085 Kayseri Rcı;;i.t; 

2H/1086 ..Ankara : 1\[, Cemal 

24:5/1087 Çankırı : l\Iemct 

24:6/1088 '!'c rm c : Mustafa ve ar. 

247/10 9 lstaııbul : Ncl'ali 

248/ 1090 Lstanbul : Osman Nuri 

24!:1/ 1091 AyyaJrk : Fatma 

251/IOml Kayseri : . .\ ı · t i n 

:253/ 1095 Kıışscl'i f'aJnın 

~54/ 1096 F'utsa 

255/1098 'rokat Ömer 

Nuhiyeleri sulh mahkemesinin altı ay Ad. Vekaletine. 
Çatal zeytin Ye altı ay Aba.na nahi-
,\'elerindc icı·ayi muamele etmesi hak-
kında verilen eınrin munıfıkr masla-
hat olmayacağı haklanda 
Yedi senelik idadi Jn('ZUJ1lannm ali 803 numaralı karara 
md\teplerc kabulü hakkında 

Katil maddesinden dolayı verilen hü
kümdc ha.tayi adli bultmd1ığundan 

evraluuın eclp Ye t ctkiki lıakknıda 
İskan suretilc kendisine biı· dükkiin 
tahsis edilmesi hakkında 
Yt•ni tekaüt kanununa nazaran maaş 
tahsis edilmesi Jıakkıuda 
Bursada iskam luıkkında 
l\fa.lıkfımiyctinin affi hakkında 

göre Devlet şu ı·asmm 

b<ıkacağı bir iş oldıığu 

sahibine yazılmıştır. 

Karam ra ptcdilnı iştir. 

T>a. Vel\lll etine. 

1\fal. Vekaletiııc. 

Karara raptedilmiı;;tir . 
Karara raptcdilnıiştir. 

iahkftnıiyet cezalanıını affi hakkın- 803 To. lu karara gö-
1la re arzuhali hrfzedildi-

ği sahibine yazılmıştır. 
A(:rkt.a kaldığı ınüddct c ait nıiitcnı - Kııı·anı nıptcdi lıniştir. 

kim maaşlarmm itasr hakkında 
Yeni tekaüt kanunu mucibincc teka- Kaı·ıu·a. raptcdilıniştiF. 

iiJ.e sm·ki istü·hanuııa dair 

Eyt am m aaşı tahsis muamclcsiıı in bir Da. Vekaleti ne. 
nn en ·cl intacr hakkrndıı 
·ı cı·ayı ta.IJa.bct. etmesi i(:in inıtilıaıır- Karanı ra.ptcdilıni~tir. 

rıııı irı·asııııı müsaade ed ilmesi hak-

kında 

1 - Vll -193J tarih ,·c 64~ numaralı Bütr,c encümeninJc. 
ıı ı·7.ttlı alinin bir an eVYcl neticC'lendi -
ri1mesi hakkında 

26- V -1931 tarih ,.C' ]!ı!) ııuınar<ılı 

arzuhalinin bir an eyyeJ ncti ce lencli
ril ın esi hakkmda 

1\letrfık cmlilktcn kendisin e' sat.ıla.rak 

tapuya. raptedilmemiş olan emiakin 
nıua.mele i teffizi:vesi r f suret ik mağ
dur ediLmekte olduğuna dair 

03 numaı·ah kanıra 

göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahlbine yazılmıştır. 

Kararn raptedilmiştiı· . 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahi·biniıı 

isim ve ~:~dresi 

256/1099 Gemlik : l\fakbule 

257/ 1100 lzınir Ceıaı 

258/1101 Uelibolu : İsmail 

259/1102 Ankara Ha~im 

260/1103 Urfa : Halil 

261/1104 Ankara : Kazım 

263/1106 · Tratbzon Bahı·i 

264/1107 "\nkara : Seyfcttiıı 

266/ 1109 Gazi Antep Abdullah 

267/1110 Antalya : Muzaffer 

268/ 1111 1stanbul : :\oL Musa 

270/1113 Kski:;;elıir : Hasarı 

419-

Arzuhal hulasaBı 1\Iuaınel csi 

Biı· senedir kendisine tahsis YC ikıı- Da. Vckal etiıı c. 

ınet etmektc olduğu hanesi bir diğc-

rine verilmektc olduğwıdan hukuku-
nun muhafazası hakkında 
~Iahkı1ıniyeti dolayısite tahsis C'd il cn Kaı•ara ra.ptcdilmi:<jtir. 
tdm ü t maaşmrn katedilmesi hakkın-

da 
Yedi buçuk scııe nıahHımiyct i hak
knıda veril en kural'In tetkikil.e ımığ
um·iycttcn .vi.kayesi hakkında 
Adliy-e vckttl.ctinec müstaııtikJjğc ta-
:· mı lıakkıııtla 

Baki~·ei müddeti cezaiyesinin affi 
hakkında 

Belediye \'e askeri mektep hayatrn
ua geçen müdcletin müdclcti hizmeti
ıı e ma.lı subu istirlıanuna dair 

.:\ı:ık maaşı lıa.valesiniu sürnti vüsu
lü lıusıı~uııun icap edenler{! tebliğ bu
ynnılım.ısı istidıaınma daiı: 

803 No. lu karara gö
re aı·zubali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 mımaı·ah karaı·a 

giirc Devlet şurasmm 

bakacağr biı· i~ olduğu 

salıibine yazılmıştır. 

Encümencledir. 

803 numarah karara 
göre DevJ et şfıı·asrnm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karanı raptccl ilmiştir . 

Ağııaını mektumcden mü~talwk ol- Mal. VcktıJctine. 

dıığu iknımiyes i verilmemek-tc oldu-
ğu cihetlc tes\'iyei ikmnıiyesiıı e tlaiı-

Beş i nci derece üzerinden ınlll iyece J<.iımmı ı·apted i 1 ıni;;ti r. 
icm edilen tckaütlük ınağduri~·ctiııi 

mueip olduğuna dair 

Bir müddet anıkathJda i:;;tigal etme- Karaı·a rapteuilmi:;;tir. 
si sohcbile memnriyct lıaklu iskat 
edildiği hakkmda vaki müracaatinin 
Adiiye \'ckalctiııcc verilen cevap mu-

\'11 fıkı kumuı olmadığı haklnnda 
'T' ckı·a ı· imtihana sevkilc ihtisaslarının Ka ra.ı·a ı-aptcdilnı iştir. 

Sılılıa-t \'ekfıl etiuce tasdiki hakkında 
'l'alırir görmemiş olan kaza]aı·ı arazi- Da. Vekuletine. 

sinin tahrir ve mesaha ettirilmesi 

hakkında 

271/1114 !,stanbul Rıza Hidayct Heybeliada Deniz lisesi talebcsindcıı Karara raptcdilıniştir. 

272/1115 Gar.i Antep : 1\'I. Talat 

oğlu hakkında verilen ihraç kararr 
Di\•aıu haı'pçc ademi .mc,suliyet kara
rına tahYil edilmişken Erldi.ru har

,biyecc 4 sene askerliğe malık-lım 

"''C zabitlik Iraklarından mahrum eelil
diğine dair 
Baı·ova kahnlü hakkında Karara raptcdilmiştiı·. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahiıbi11in 

isim ve a.dresi 

273/1116 Zonguldak : 1\[cmct Ça
vuş 

274/111 i' Kayı;cri Şükrü 

277/1120 Aııkara : Kemalettin 

278/1121 Aııkara : Iıccep Salih 

279/1122 J .. 'flll'gut 

280/1123 Kalaycık Kanırfalı 

karyesi i lı tiyar heyeti 

281/1124 lshmbul : M. Aliicttin 

283/1126 Kayseri : Emiııc 
285/1128 Ankara : Leman 

\ 

28fjj ll29 Di~'tılibckir l•lıniıı c 

287/1130 \yııııcık : İsmail 

288/1131 .\nkara : H. Rüştü 

28H/ 1132 n .. ebzc : Mcnı r. t 

290/ 1133 Lzmir Nezmi \'C ur. 

292/1135 lzmir M~met 

~98/1136 Uşak : Halime 

420 -

A rzuha 1 h u! asası Muamelesi 

E vvclcc tcffiz edi len arazide fazla- Karara raptcdilmiştie. 

lık olduğundan bedeli mislilc ulıdcsi-
ne teffiz eelilmesi haklanda 
Tasfiye kararuun refi ile Yazifc dola- Kaı·ara ra.ptcdilmi ştir. 

yısil c malfıl oluuğundan maaş tahsis 
cd,j lmesi hakkında 

Hukuku müktcsobc. inin atiyeıı ihla- M. 1\1:. VekaJetine. 
line meydan verilm emesi için 1455 
ııumaraJı kanunda 13 sene evvel Baş-

kumandan yckili cmrile ihdaR edil-
miş olan vaziyctinin Meclisi .Alicc 
tctkiki lıakkuıua 
Aı·zttlıal cnrümeninec hakkında itti- Karanı, rap tedilnıiştir. 

haz olunan 78 nci karara itiraı 
Müteveffa zcvcinden cyta mına tahsis · KlLI·ara mptcdilmiştiı·. 

olunan maı;ışın tezyidi hakkında 
Kö~·krinin emlak YC arazisinin te- Karara raptcdilmiştie. 

mellük etmek isteyen ~a iın B. Yere-
sesilc muht clifüııfilı olan davalarnun 
ba~ka bie mahkemeye nakli hakkında 

1adci .mcmuriyct ve ınütcrakiın maaş- Kanı.ra raptcdilmiştie. 
larının veeilmesi hakkında 
i\Iemleket inc sevki hakkında 
l\IütcYcffa koeasından müntekil mu
hall dutın temin w tcs,·iyesi hakkm
cıa 

Encüınendedit·. 

Karaı·a ı-aptcclilmiştir. 

Gu.nikarwııl ol a ı·ak azJc1lilen zcvci- Ad. Vcki.U ctinc. 
ııin iadci memuı·iy<' ti ile müddciunıu

mi lıakkmda takibat kı·asma dair 
Hükümet tarafmdan veril en oıulak 

Ye a raz inin başkalarına satıLınaması 

lıakkıııda 

Fabrikasım ga.v Pikaııuni olaı·ak ·a
tan i c ı·a J ci!'esind e ıı ,.c nıalıkcıncdcıı 

::;ilciyct 

Hukuk hM<iıııiml1·ıı ı:;ikilyct 

. \~ık n1.<'Hı.5la n na ait hava le na nı elc t'i

ııin tesrii v-e temini hakkında · 

Hakkında YCrilcıı ınahkfımiyet kara
l'llı cla. vaki lıatayi adlinin tetkikinc 
dair 
Şülı oda ' ailclerinc t cvzi edilmektc 
ola n ikramiy :xl en istifade ettirilmesi 
lı akkrnda 

803 No. lu karar a gö
re arztthali hıfzed il di
ği sahibine yazılmıştır. 
Kaı•am raptcdilnıiştir. 

Kaı·ara raptedilnıiştir. 

KaTaı·a raptcdil11'1'iştir . 

Ad. Vekaletinc. 

Karara raptedilmiştie. 



Kayit 
No. 

.A rzuhal s ahi b inin 
isim ve adresi 

294/ ll37 Kalecik : Ömer Çavuş 

296/1139 Mersin : l\'I. Vasıf 

297/1140 Gelibolu : Cemal 

299/1142 İstanıbul NeJiın 

300/ 1143 Kastaınonn : İbrahim 

302/1145 Dinar : Osman 

421-

Arzuhal hulasası 

K endil erine tahsis olunan şehit ma
aşı cüzdan ve senedi r esminin zayi 
olduğundan yenisinin itasile maaşla-
rrmn tesviyesi hakkında 
Tasfiye kararının :refi hakkında 
Emlaki milliyece mahkemeden aldığı 
ilaın hükmünün infazilc matlubunun 
verilmesi hakkında 

Muamcles\ 

l\1. M:. Vekaletine. 

Karara ı·aptedilmiştir. 

Ka' ·:_ıra raptedilmiştir. 

Otuz seneye yakın hidematı Devlette Karara raptedilmiştir. 

vazife ifa ederek tekaüde sevkedildi
ğinden ikraımiye itasr hakJnnda 
İskfiıuna tahsis olunan hanenin tapn Karara raptedilmiştir. 
senedinin itasr hakkında 
Traktör ve mevaddı müşteileden be- Karara raptedilıniştir. 

yanname vermek suretile tazmina t 
alanlar gibi kendisine de tazmina.t 
verilm esi hakkında 

303/ 1146 Tokat : Şcrafettiıı ve ar. ~orçlanma. suretile takdir olunan Ka·mra raptedilıniştir. 

kıymetler fahiş olduğ·undan haddi 
layrluııa tenzili hakJunda 

306/1149 Akdağmadeni : 1\'[ ahınut Müddeiumumi ve l'cfikası hakkında Ad. VekiHetine. 

307/1150 Muğla Hm;an 

308/1151 Antal ya M:emet 

3 10/ 1153 Kayseri Em in 

kaııuui taki'bat yapıLmak için Adliye 
vekaletiııce tahkikat yapılmak üzere 
-bir müfettiş gönderilmesine dair 
Mahkfuniyet kararmm tetkikile ma- Ad. Vekaletine. 
suııı iyct i tebeyyün ettirilmesi hak-
londa 
1\Ialıkfımiyet. lnıı·arımn tct.kikilc ma- Ad . Vekal etine. 
surniyeti tebeyyün ettirilm esi hak-
landa 

1\[uJmhii i giist e l'ilnı.eden ve hedd i ve- Mal. V ckalet iıı e . 

l'ilıneJ cn haneleri yrktınlıuakta oldu-
ğundaıı İ <' ı ·ayi ma.delct istirhanuna 
dair 

311/ 1154 Kastamonu A. Hamdi S inini sabıkadan Hazineden olan Karara raptedilmişıtir. 

ve ar. ınatluplarınrn tcsviyesile 1\'lüftü E f . 
n in em razı aldiye mütehassısın a mu
ayeııesi hakkmda 

312/1155 İstanbul Cevdet All\·ali srhhiyesi askerliğin pek faal Kaıma raptcdilmişrtir. 

ol maya n salıalarında ça1ışmasma mü-
sait olduğundan tekaüdiyesiniıı rütbe 
maaşma irtikasile münasip mahaller-
de istilıdamrna dair , 

314/1157 Mersin : Ali Safa ve ar. Bütün memleket için ayrılan kanu- İk. Yek5letine. 
ııuev·veı · kontenjanlarmdan M:ersinin 
mahrum edilmemesi hakkmda 



Kayiıt 

No. 
Arzuhal Sahibinin 

-. ~sim v~ ·adresi 

316/1158 Gerze : Ahmet 

315/1159 !ncbolu : Kamil 

317/1160 · Boğaıliyan : Şerif ve ar. 
319/1162 +stıınbnl : Cemal ve ar. 
320/1163 İstanbul: Abdullah Cev- · 

d et 

322/1165 Bursa : Mustafa 

325/ 1169 İstanbul . :. M. FerH 

326/1171 Tokat : Temel 

327/1172 İstanbul N ik o 

328/1173 Eı·baa Ömer ve ar. 

329/1174 Erbaa : Ahmet ve ar. 

330/1175 Niksar : Turan ve ar. 

331/1176 Gümüşane : Tevfik 

332/1177 Osman ve ar. 
333/1178 İstanbul : Ömer 
334/1179 Ankara : Alber Ba,rnlı 

3~5j.1180 Trabzon : Harndi 
336/1181 İzmir : Şaziye 

338/1182 Çanlmı : Fahri 

339/1184 İstanbul : Ahmet 

340/1185 Ayvalık : Mustafa 

422-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Traktör tazminatrndan mahn1m bı- Encümendedir. 
ralnlmamasr hakkında 
Avukatlık kanununun 12 nci madde- Kamra raptedilmiştir. 

sinin Adiiye lıidematrnda bulunan-
ların mnumuna şamil olması hakkın-
da Arzuhal encümeninde mevcut ar-
zuhaliniıı tesrii üıtacr haklanda 
Mallarının haczeqilımemesi hakkında 

-:\faaşlarııım arttıı·ılmasr lıakl~mda 

Mektep ve meırfada geçen müddetin 
inzimamile müddeti hizmeti 31 sene 
7 aya baliğ olduğundan o müddete 
g•öre trka ütlüğünün icrası hakh"'nda 
Bursada yeni t-esis edilen miize hak
kında ınütekacldim verdiği arzuhali-
nin ibir an evvel karara raptı hak-
kmda 

Mal. V ekaletine. 
Kara·ra raptedilmişlir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmış-

tır. 

Na. Vekaletine. 

Maaşmm . arttırılması hakkıncia Karara ı•a.pteclilıniştir. 

:F'atsada b1ılunan akrabalarının nez- KaJI'a.ra rapte<lilmiştir. 

eline gitmesine müsaade edilımesi hak-
lunda 
Mahkfuniyet kararınnı tetkikile af- Ad. Vekaletine. 
fi hakkında 
Arazilerine vaki müdahalenin m eni Encümendedir. 
hakkında 

~\razilerine vaki müdahalenin meni 
hakkında 

Ziraat bankasma olan borçlarmrn te
ei] i hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şftrasnnn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali hı:fzedildi· 

ği sahibine yazılmıştır. 
Verilen harcırallin istirdat edilme- Karara raptedilıniştir . 
. rn rsi hakkında 

Mahkfuniyetlerinin affi hakkında 
)[ahkumiyetlcriniıı affi hak.kmda 
Evvelce vermiş olduğu istidasmın n 
muamele gördüğü hakkında 

Açık maaşlarnun verilmesi hakkında 
Hukukunun ziyaına meydan veril
memesi hakkında 
931 mayısr gayesine kadar olan maa
şmrn tesviyesine dair 
Mah1liyet maaşı tahsis edilmesi hak. 
kı nda 
! skan ettirilmesi hakimıda 

Karara rapted.ilmiştir. 

Karara raptedilrniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Kaırara rapteclilmiştir. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 



Kayit · 
No. 

Arzuhal sahi·binin 
isim ve adresi 

344/1192 Şebin Karahisar : Mev
lut 

345/1193 Dinar Abdullah 

· 346/1194 İstanbul : Tahsin 

347/1195 Yozgat : MemetAli 

348/1196 İstanbul : Gani 
350/1198 Erbaa : Hasan ve ar. 

351/1199 Keyseri : Ali Koç ve ar. 

352/1200 Bozkır : Ayşe 

B53/1201 Erzurum : Enver 

354/1202 Gazi Antep : N azmi 

355/1203 Malatya : İbrahim 

356/ 1188 Ankara : Enver 

357/1204 Ödemiş : Recep ve ar. 
. 358/1205 Kozan : H. Ahmet ve ar. 

359/1206 Antalya : Zeynel 

423-

Arzuhal bulasası 

Miitegallihelik yapanlar haklunda ka
nuni takibat icrasile kendilerinin baş
ka bir vilayette İsJranları hakkında 
Mütegallibeden Hüseyin B. tarafm
dan vaki olan isnat dalayısile dört 
aydan beri mevkuf yattığından tahli
yesi hakkında 
Nisbeti askeriyesinin katı tarihinden 
aidatın iadesine dair olan kanunun 
neşrine kadar verilmesi icap eden te
kaiit maaşımn maaaidat iadesi hak
kında 

Askeriyece nakliyede kullamlıp ölen 
develerine takdiri kıyınet edilmesi 
hakkında 

Memuriyete alınması hakkında 
Arazilerine vaki olan müdahalenin 
meni hakkında 
Haklarmda 1771 numaralı kanunun 
tatbikile borçlandırılmak suretile 
mağduriyetlerine meydan verilme
mesi hakkın da 
Bozkır ve Konya heyeti adliyesi hak-

. kında lazımgelen kanuni muamelenin 
icra~ı için müfettiş izamile kocasını 
katiedenlerin mahkiim edilmesi hak- . 
kın da 
Mütegallibelik yapan Sürmene ağa

larmdan şikayet 

Muamelesi 

Karara raptedilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir . 

803 N o. lu ikarara gÖ

re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılımştır. 

5054 numaralı arzuhalinin neticesi- KaJI'ara raptedilıniştir. 

ııin bildirilmesi hakkında 
Arsasına vaki olan gayrikanuni mü
dahalenin menine dair 
Askeri fabrikalarda vücudunu ihbar 
ettiği 29 maddelik sui istimalatm 
yalmz ıbeş maddesi tetkik edilerek di
ğer maddeleri hakkında ihtiyarı sü
kut edildiğine dair 

İskanları hakkında 
MahkUmiyetlerinin affi hakkında 
Ellerinde kalan beyannamelerin ta
zammun ettiği emvale mukabil mu
ayyen ıbir yüzde nisbetinde mülk ve
rilmesi hakkında 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

M. 'M. V ekilliğine. 

K!llrara hıptedilmiŞtir. 

Karara raptedilıniştir. 

KaJI'ara mptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

• 

Arzuhal saMbinin 
isim ve ·adresi 

361/1208 Ankara : V eysel 

365/ 1212 Denizahat Rüştü 

366/1213 Kütahya Ali 

367/1214 Adana· : Kadri 

42t-

Arzuhal bulasası 

.tskanma tahsiR edilen hane gayrika
ntınİ istirdat edikliğiınden mağdlll'i

yete meydan v<JriLmcmcsi hakkında 
Re:fedilmiş tasfiye kararı üzerine 
müstahak olduğu maaşının tesviyesi 
hakkında mütekaddim arzuhalinin 
tesrii hakkında 
Dokuz sene evvel tahsis olunan teka
üt maaşı 395 kuruşa tenzil edildiğin

den mağdl'l.r edilmemek ve müddeti 
tekaüdiyesini ikmal etmek üzere ya 
tavzifi veyahut maaşının miktarı sa.-
bıkma ircaı haklanda 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzulıah hıfz.edildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 Dl!tmara:lı karara 
göre arzulıali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilıniştir. 

Bedmedilen iki adet baraka bedeli 803 mımaralı karara 
olan 500 lira Hazine lehine olarak 
hükü.mden iskat ediLmektc olduğuna 
dair 

göre arımhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

368/1215 Denizli : Faik !crayi vckıilettcn menedildiğinden Karara raptcdilmiştir. 
icı·ayi madelct huyurulması haklrnıda 

369/ 1216 Ankara : Mustafa Reınzi Otuz üç haneden ibaret olup kcndile- Da. Vekfdetine. 
rine kafi gelmeyen Emin Ekin na-

370/1217 Aydın S~yidc Kübra. 

3'11/1218 Bursa ŞeJıval 

372/1219 ' .};reğli Sinan Ye aı·. 

374/1221 Adapazan : Fuat 

376/1223 • Orhangazi : Ziya ' 'C ar. 

mında.ki arazi ::M:aliyecc mesalıa edil-
mesi borçlu olacaklar mı ihsas ctt.ir-
mektc olduğundan mazharı adelet ol-
maları lıakkmda 

Mii.tcveffa İzmir ııı ebnRu Hacı Süley
man Beyin zevcesi bulund~ığundan 
maaş- tahsisi ricasına dair 

Arzuhal encümeııiniıı 291 ımınaralı 

karaı·ıııa itiraz 

lskaııJarına tahsis edilen arazinin 
Molla Süleyman Ef. naınmda,ki şahıs 

tarafından gasbedilmi ş olduğundan 

istirdadile iadesi hakkında 

803 ııuınaralr karara 
göre arzuıhalı hıfzedil
diği sahibine yaz1lınış-

tır. 

803 No. 1 u karara gö
ro arzulıali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
Kwram ı·aptedilmiştir. 

Eytam sandığına yatırdığı parayı Karara raptedilmiştir. 

müdür İlısan B. ziınmctine geçirmiş 
olduğundan bu paramu eytam san-
dığma tesviye ,edilm~si hakkında 

Akto1unan muahedeye tevfikaıı Bul- Yüksek Reisliğe. 

gar Hükumeti tarafından zaptedilen 
emvali gayrimenkulesine mukabil 
1341 numaralı kanun ahkamınm hak-
larmda tatbikma dair 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve aıdresi 

425-

Arzuhaıl hulasası Muamelesi 

377/1224 H·endek : Arife Kocasının katili etibba raporile tah- Karara raptedihniştir. 

liye edilmiş olduğundan Ankarada 
muayenesinin icrası hakkında 

378/1225 Zara : Akmamok ve ar. Bmlaklerinin mal müdürünün yanlış Mal. Vekaletine. 
emir telakkisi yüzünden satılmakta 
buluııduğ1mdan bitaraf bir memurun 
izamile tahkikat icrası hakkında 

379/1226 l <}el : Vahit Yeni harcırah kanunu mucibince sc- Karara raptedilıniştir. 
yahat edecek memurine kilometre 

380/1227 Balrkes·i~: Tayyip 

üzerinden 30 kuruş olarak verilecek 
harcırahı MaJiyece masarifi ha.kikiye 
üzeı·iııden tesviyesine daiı· 

Hastahğr dolayrsile mütehassısr bu- Ad. Vekaletine. 
lunan Manitıaya veya t&bibi adlisine 
muayene ettiırilerek hastalık sabit ol
duğu takdirde tahl-iyesi hakkında 

381/1228 'reremc : Mn:tafa ve ar. 'l' ereın e müstantrln Şemscttin Efen- Ad. Vekaletine. 
di'l'l4n hal ve ahli\,kı "Cihetile hakimler 

382/1229 Istanbul Ayşe 

383/ 1231 Ankara : Adil 

384/it230 1\falatya : Feyzi 

38~/1232 Ordn : Fatma ve ar. 

386/1233 Erzincan : Nuıri ve ar. 

387/t234 1staııiliul : ~lemet 
388/1235 Aydm : İsmail 

389/1236 Ankara. : Hakkı 
390/1237 Ankara : K emal 

391/1238 Bilec ik Saffettin 

mcyanından çrkarüması istirhamrna 
dair 
Oğlum Şehabcttinden dolayı maaş 1\1. M. VekiUetine. 
tahsisi iı;in 1 !)29 senesi vermiş oldu-
ğum -arzuhalimin bir neticeye iktira-
ın hakkıında 

Tcnzili maaşl a başka yere tayin edil
diğinden mağdu~~iyetine meydan ve
rilmemesi hakkında 

Barodan ihrac ı hakkında verilen ka-
rarın refinc dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şı1rasmm 

hakacağr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Ad. V e.kaJetine. 

1\fU!l'islerİlıldoo müntelcil fındık bah- Knrara raptedilmiştiT. 

çcsine Hazinece vaziyet edilmesi üze-
rine bilmnJıakcmc lehloıine sadır olup 
Mahkemei temyizce de tasdik oedil.miş 
olan hükmü ilam alı.kammrn infazı 

hakkında 

Belediye veı•gisini·n kudreti maliye
leri nisbetinde tenzili hakkında 
Tahliyesi hakkında 
İstıik.la.l harbinde nıesbuk hizmetini 
şefi tuJtarak tekaüden terfihi hakkın
da 
Mfi hakkında 
Himaye edilen mobilyaeı İlya ve ar
kadaşları hakkımıla muam elci kanu
niyeye tevessül edilmesine dair 
Mahku•miy.otiıün · taeiline dair 

Karara raptedilmiştir. 

Encünıendedir. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. V ekaletine. 

Ad. Veka.letine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ·aidresi 

392/1239 Erzurum : Akif ve ar. 

Arzuhal huHi.sll8I Muameİesi 

1771 munaralı kanun çıkmazdan ev- Karara raptedilmiştir. 

vel kendilerinin tahsis edilen emlak 
için verdikleri paranın aynen iade 
yahut borçlarına mahsup edilmesi 
hakkında 

394/1242 İstanbul : Mustafa Kap- MalıkUmiyetinin affi hakkında Karara raptedilmiştir. 

tan 
395/1243 Edirne : Memet ve ar. 

396/1244 İzmir : Yakup ve ar. 

397/1245 İstanbul : Ahmet 

398/1246 Gönen : O. Kemal 

399/1247 Ayvalık : Hakkı ve ar. 

400/1248 Antalya : Emin 

401/1249 Ankara : Halit 

402/1251 Ankara : Harndi ve ar. 

403/1253 Zafranbolu : !zzet 

404/1254 Mudanya Salih Zeki 

406/1256 Adapazarı : Hayri 

407/1257 İstanbul : Tahsin 

Tekaüt kanunundan istifade edilme
leri hakkında 
Şehir dahil ve haricinde deruhte et
tikleri muvakkat vazifeden yevmiye 
alamadıklarından kanuni bir çarei 
tesviye bulunması hakkında 
28 liradan ibaret maaşının 24 lirası 

hilafı kanun olarak kesilmekte oldu
ğundan alıkarnı kanuniyeye tevfikan 
muamele icrasına dair 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şiı.rasımn 

bakacağı bir iş olduğın 
sahibine yazılımştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Sarayköy hapisanesine nakli hakkın- Karara raptedilmiştir. 

da 
Taksi tl e aldıkları arsalarının faizi Mal. V ekaletine. 
alınarak taksit müddetinin tecili hak
kında 

Tahtı işgalinde bulunan hanenin is
kan suretile verilmesine dair 
Mahkılımiyet kararının tetkikile ia
dei muhakemesi hakkında 
Emlaki milliyeee talep edilen mes
ken bedeli tazminatımn alımnaması
na dair 

Hukuk mahkemesince verilen kararın 
tet~ile hukukunun vikayesi hak
kında 

·Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

803 nuntaralı karara 
göre ·arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılımş

tır. 

Adiiye vekaletince biaayeten tesbit Karara raptedilmiştir. 

edilen 40 lira · derece maaşımn 

1 - IX - 1929 tarihinden itibaren tes-
viyesi ve sacallinin o suretle tashihi 
hakkında 

1520 numaralı kanunun neşri tari
hine kadar mevkuf kalmış olan ma
aşlarımn itası hakkında 

Ciheti helediyece hiç bir maddei ka
nuniyeye müstenit olmaksızın 100 
harcı namile alınmış olan paranın ia
desi lüzumnnun İstanbul belediyesi
ne tebliği hakkında 

803 nurmaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibille yazılmıştır. 
Da. V ekaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuıb.a1 Sahlhiniın 
dsim ve adresi 

408/1258 Eskişehir : .._\li Rıza 

409/1259 Geyve : Memet 

410/1260 Erbaa : Ali ve ar. 

427-

Arzuhal bulasası · • Muamelesi 

Eskişehir Çifteler nalliyesinde mev- Da. Veka1et.ine: 
eut araziden emlaJri metrukesiııe mu-
kabil arazf verilmesine dair 
Şehit maaşr muamelesinin ibir an ev- M. M. Veka1etine. 
vel intacı hakkında 

Arazilerine vaki müdahalenin me- Encünıendedir. 
ni hakkında 

411/1261 Erbaa : Süleyman ve ar. Aeazilerine vaki müdahalenın me- Encümendedir. 
ni hakkırıda 

413/1263 Sandrkh : Hatice 

414/Ü~64 İstanbul : Hulki 
415/1266 Ödf\miş : Halil ve ar. 

416/1267 Van : Kudret 

417/1268 Beylikahır : Arif 

418/1269 Soma : M. Ali 

419/1270 Soma : 1. Hakkı 

420/1271 Bozdoğan : ~Iuharrem 
421/1272 Bayındır : Memet 

422/1273 Ankara : Kadriye 

423/1274 İstanbul : İsmail 

425/1277 Bafra : Rahmi ve ar. 

426/1278 Muğla : Samih 

Şehit olan oğlundan kendisine maaş 
tahsisi hakkında 
Tasfiye kararmrn refine dair 
Tütünlerinin inhisar idaresince mn
bayaa edilmesi hakkında 
Mersin gümrüğ·ünce alman 2 265 li
ra depozito akçesinin iadesine dair 
14- III- 1931 tarih ve fi799 numaralı 
arznlıaline zeyildir 
Muamelei İskaniyesinin itmanu hak
kında 

M11am elı>i iskfiniyesinin itma.mı hak
kında 

Tekaütlüğünün refi hakkında 
Belediye r esinin gayrikanuni muame
lelerinden şikayet 
Pederine kanunen verilmesi lazımge
len ikramiyeniıı pederi vefat etınis 
olduğundan kendisine verilmesi hak~ 
km da 

Münasip bir hizmete tayin edilmesi 
hakkında 

Traktör tazminatı bedelinin ita edil
mesine dair 
Maliye veka1etile arasmda mütehad
dis davanın vazife ve salahiyet nok
tasından ŞU.rayi devletçe reddedildi
ğinden Meclisi Alice tetkilri hakkm
da 

427/1279 Bünyaulcöy Halit ve HükUmet binasının tamiri hakkında 

ar. 

429/1281 Ankara Giilünya Hanesine vaki gayrikanuni ınüdaha -

lenin meni ve hukukunun muhafaza-
sı hakkında 

430/1282 Eskişehir : Abdullah ve 1771 numaralı kanundan istifadeleri-
ar. nin temini hakkında 

~ 

l\1. l\1. Vekaletine. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptetlilmiştir. 

Da. Y ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Da.. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedil;ıniştiı·. 

Kaı•ara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine . yazılmış
tır. 

Da. V ekaJetine. 



kayit 
No. 

.Arzuhai sah~bin1ıı 
isim ve adresi 

431/1283 İstanbnl : İsmail 
434/1286 Develi Osman 

435/1287 Kars : Tahir 
436./1288 Ereğli : lVIustafa 

437/1289 Zonguldak :Ömer 
vuş 

438/1290 Develi : Memet 

439/1291 Maraş : Tevfik 

44:0/1294 Sandıklr : Ahmet 

441/1295 Sandıklr Ahmet 

Ça-

442/1296 İstanbul : Ferit ve ar. 

443/1297 Ankara : Şaban 

44 7/1301 Eskişehir : Mustafa 

449./1303 İst an bul : Memduh 

450/1304 Kastııtnömı : Oemul 
451/1305 Feke : :ıvı. Kamil 
452/1306' Diyal'bekir : İıbiş 

453./1307 Malatya : Asar 
455./1309 Dinar : Osman 
456./1310 Ödemiş : Mustafa 
457./1311 Diyarbekir : Harndi 
458./1312 Ankara : Şükrü 

459/1313 Nazilli : Hüseyin 

460./1314 Ünye Hacı 

4~S ·-

Arzuhal bulasası 

lkramiye istiyor 
Aşar borcu~1 yedindeki deyin SL'

nedine raptı haklanda 
İkramiye istiyor 
-niaaşından katiyat icra edilmeyerek 
kemafissabrk itası hakkında 
Arazii emvatten ihya ederek tarlaya 
ifrağ ve tapuya merbut tarlanın ar-
sa haline inkiHip ettiği \'esilcsil e fa-
hiş fiat takdir suretile mağdur eelil -
diğine dair 

Muamelesi 

Karata raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptcdilmiştir. 

Mal. Vekalctine. 

Da. Vekaletine. 

Emvali metrukeden almış olduğu ha- Mal. Enciitnenin0. 
ne ve dükkanıh borçlanma kanununa 
göre ödenmesi hakkında 
Valinin gayrikanuni ve yolsuz efa- Ad. Vekaletine. 
linden şikayet 
1\{ahkfımiyetinin affi hakkında Da. Vokaletine. 

Geri kalan hapis cezasmm affi hak- Karara raptcdilmiştir. 

landa 
1885 numaralı kanunun tadili hak- KaTara raptedilmiştir. 

kın da 
Malüliyet maaşr tahsis muamelesinin Karara raptedilmiştir. 

tesrii intacı hakkında 

Oğ·lu Memedin mahkumiret karaıTI
nın tetkiki hakkında 

Derece Üzerinden maaş tahsisi hak
kmda 
İsldn muamelesinin tetkiki hakkında 
'l'asfiye karanmn refine dair 
)fahkuıniyeti hakkında verilen kara
ı·m tetkikile adaletin tecelli ettiril
mesi hakkında 

Polisliğe alınınası hakJnnda 
'rı·aktör tazminatı verilmesi hakkında 
1\'Iahkftmiyctinin affi hakkında 
Tasfiye kararının refi hakkında 
Memuriyete tayini ve açık maaşlan
nın verilmesi haklanda 
Nazilli hapisanesine vermiş olduğu 

ekmek bedelinin tesviye edilmesi hak-
kında 

803 n umaralı karara 
göre arr.uhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Ad. Vekaletine. 

Eşkıya tarafından gasbedilen 1 500 Karara raptedilmiştir. 

lieamn istirdadt hakkında 



Kayit Arzuhal sa.ltibinin 
No. isim ve adresi 

46tj1316 . ..-\nkara : Hasan 

462/ 1317 Niğdr Fryzııllnh 

-:1:63/ 131 Ui.il'cle Ahmet 

429-

Arzuhal buiasası Muamelesi 

'amutlu çiftliği mütcaWıidindcki ala- Karara raptedilm·iştir. 

eHklarıru alamadıklarrndan alacakla-
rının istifa bakimıda 
Husns'i ichwed<•n ınıtaş alanlarm te- Kıı.rara raptedi~miştir: 

lmi.it muamclclel'i hakkındaki kanun 
layihasımn miü:akcre ve tesrii hak-
krnda 
1932 senesi mahsulatrıım idrakine Karara raptedilmiştir. 
kadar tüccııı·a olan borcunun tccili-
ne dair 

46-t/ 131!) M. Kemalpıış:ı: Hüseyin Enıvali m ctı· i\ked cn aldığı han enin l\1al. Vekaletine. 
Ağa tak~itini vermed iğinden istirdat mağ

c1 nı· iy ctini. mucib olduğu H. 
46!ıj1321 l<Jdrcmit : Il i.iscyin Kııyin bi ra deri mi:itevcffa Ahmed Ad. Vekaletine. 

krrimcsi · Ralıim cnin gasbedilen lıu-

467/ 1323 _ \ıhııı ıı: ll acıAhm ed 

468/132-t 

470/1326 
471/132 
472/1329 
473/ 1330 

474/1331 
475/ 1332 
476/ 1333 

l rfa : Ömer 
Sa imbeyli: İsmail ve ar. 
Çoeıım : Emin 
Bursa : 1\l. Cemal 

Zon guldak : Hüseyin 
Sn·as : Hasan 
i skilib : Şühi.i 

477/ 12!)2 Istanbul : ~lll'İ 
478/1334 1\nkara : 1\rmal 

4i'9/ 1331l İstaııbııl 

480/ 1336 . ı vııs Tevfik 

481/ 1337 Ro~ıanya. Ayanzade 
.Ahmed 

kııkıınnn mr:·dana çıkanlması H. 
lsl<~n surctilc~ verilen dükkan itti sıı - Karara raptedilmiştir, 

lindeki lG m ' tre] ik maha Ilin istirda
dilr ınağdm edildiği H. 
Gayrikanuni olarak elinden alman 
tarlasının iadesi H . 
~fahkfııni:·ct <'Czasımn affi H. 
Tahliyesi H. 
1krom i:·e ita sr II. 
İş kanunnmın kfıbu li.i il e mevkii me
riyetc vazr H. 

:Mahkfımiyet cezasının affi H. 
Tasfiye kaı·aı·mın ı·efi H. 
Hakkında gayrikanuni muam ele ya
pan al'/:uhalinde iRimleri :razılr zc
vat ilc ınulıakeın e edilmesi ve mahal-

• 
li mnhAkeınenin tayini H. 

'l'asfiye kanırının refine dair 
C:iimrüklcr umum mi.idürlüği.inde vu
kıta gr l c ıı su iistim aHitrn trtkiki l-L 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. V ekaletinEl. · 
Ad. Vekaletine. 
Karara raptedilmiştir. 

lk. V eıkaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştil'. 

Encümendedir. 
803 nt1maralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

~isheti askeı·i .,-es inin kati hakkında 03 numaralı karara 
Yc ı·il en kaı·arın tctkiki H. 

'l'cka i.it ınaa~ı tahsisi ve ikramiye ve
rilmesi H. 

Türkiye Ciimhmiyeti tıı,hiiyetini mu
h~ıfaza etmesi II . 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibiı'I.C ya<Zılmtş

trr. 
803 numaralr kar~ra 

göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazrlmrŞtir. 

Da. V ckaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahlbini!1-
isim ve adresi 

4~2/1339 Çankırı : Meryem 

483/1340 İstanbul : Seuiyüddin 

484/1341 Biğa : M. Na~f 

485/1342 Kayseri : M. Harndi 

486/1343 İst'an!bul : Behice 

487/1344 Dinar : Cafer ve ar. 

488/1345 Ko .. nya : Hatem 

489/1346 Harpnt : Rıza ve ar. 

490/1347 Antalya : Sait 

491/1348 İzmir : Raınimoğlu Şa
mil 

492/1349 H erekc : Reszi 

495/1352 Sungurltı : M. Tevfik 
ve ar. 

496/1353 Çorlu : Remzi 

497/1354 İzmir : Malınur 

498/1355 İstanbul : Nuriye 

499/1356 Çorlu : Ali 

500/1358 Cebelibereket : Kamber 

502/1360 !stanbul : Fatma Zekiye 

503/1361 Fetlıiye Yusuf ve ar. 

430-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Şehidcn vefat eden oğlundan müte- Karara l.'aptedilmiştir. 

vellid çocuk ve kendisinin terfih edil-
mesi H. 
Ceza kanununun 456 ncı maddesinin Karara raptedilmiştir. 
tefs iri H. 
Berhayat yir·mi Gücuğu olub kazan- Karara raptedilmiştir. 

cr ilc maişetini temin edemediğinden 
muavenet yapılması H. 
Tekaüd kanununun 2 nci fıkrasında Encümendedir. 
musarrah olan alıkama tevfikan te-
kaüd maaşı tahsisi H . 
Müteveffa pcderinden kendisine ma- Karara raptedilmiştir. 

aş tahsis muamelesinin t esrii H . 
İskan suretilc verilen f'mliikin tapn 
senedierinin itası H. 
İskan ettirilmesi H. 

Harputtaki Sulh mahkemesinin Baş

kile naklinden sarfınazar edilmesi H. 
Mahalle bek«iliğinde ibkası H . 

Yol vergisinden affedilmesi H . 

Müterakim maaşının tamamen itası 

H. 

Ziraat bankasma olan borçlarının te
cili H. 
Rgılaki milliyeden taksitle almışş ol
dukları arazinin taksit boclarının 

tecili H. 
İskan suretile verilen hanenin tapu 
senedinin verilmesi H. 
Bedeli istihlak matlubunun tesviyesi 
H. 

Yeni tekaüt kanununa göre maaş 
tahsisi hakkında 
Belediye intihabında vaki yolsuzluk
tan şikayet 
Vefat eden zevcinden eytamma ma
aş tahsis edilmesi hakkındaki muame
lenin tesrii hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V ekaJetine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şiirasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilımiştir. 

803 "numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Mal. V ekftletine. 

Mal. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Encümendedir. · 

Tütünlerinin İnhisar idaresince satın Mal. Vekaletine. 
alnıması hakkında 



Kayit 
No. 

.Arzuıhal saihlbinin 
isim ve adresi 

504/1362 Harput belediye reisi 
İbrahim 

505/1363 Kayseri : Miirşide ve ar. 

506/1364 Çorlu : Mustafa 

507/1365 İstanbul : Yusuf Kenan 
509/1367 İzmir: ad ri ve biraderi 

510/1369 Ankara Kazım 

Arzuhal bulAsası 

Sulh mahkemesinin kazalarmdan 
kaldırılmaması hakkında 

Efradı ailesinin nüfus başına beşer 
lira maaş tahsisile terfihleri hakkında 
Şükrü Ağanın icar ve isticar borcun
dan dolayı halka dokunulınaması me-
ralarma yazedilen haczin r.efi hak
kında 

İadei memuriyeti hakkında 
Hidrofil imaline mahsus ve noksan 
kalan makinelerin ce1bi için teşvikı 
sanayi kanunundan Istifade ettiril
meleri hakkında 
Belediye memuriyetinde aldığı maaş
tan aidatı tekaüdiye verdiğine dair 
istihsal ettiği vesaikin Arzuhal encü
menindelci arzuhaline raptı hakkında 

Muameiesi 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

511/1370 Anamor : Zeki ve ar. , 815 numaralı kabutaj kanununun 1 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmın 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınrştır. · 

Karara raptedilmi.ştir. 

nci maddesinin balışeyiediği haktan 
istifade etmeleri hakkında 

512/1371 Söke : Ahmet Hillili Arzuhal encümeninin 21 - II - 1931 803 numaralı karara 
göre Devlet şftrasmm 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Mal. V ekaletine. 

tarihli ve 182/404 numaralı kararı
nın infazile emlak verilmesi hakkm
da 

513/1372 Dörtyol : Memet ve ar. Ruslar tarafından mubayaa olunan 
portakallar için gönderilecek sandık
lık tahtalarm Gümrük idaresi tara-

514/1373 Adapazarı : Yunus 

515/1374 Ardeşen : Memet 

516/1375 Harput : Ömer 

fından ithaline ve bir an evvel mu-
bayaa etmeleri hakkında teşebbüsat-
ta bulunulmasına dair 
İlk mektep muallimliklerinin birine Karara raptediliniştir. 
tayini hakkında 

Nahiyelerindeki mahkemenin lağvc- Karara raptedilıniştir. 

dilinemesi hakkında 
Sulh ımalıkernelerinin ipkası hakkın- Karara raptedilıniştir. 

da 
517/1376 Ankara : Adil İadei memuriyeti hakkında 803 numaralı karara 

göre Devlet şftrasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınıştır. 

518/1377 Yenişehir f.brahim ve Emlaki .ınilliyeden satın aldıkları Karara raptedilıniştir. 
ar. meskenleri muhacir olduklarından 

iskanı adi suretile verilinesine dair 
519/1378 Alaiye : Süleyman Sırrı lVIiiterakim maaşlarının tesviyesi Karara raptedilıniştir. 

hakkında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

521/1380 İstanbul : Fuat 

523/1382 Eskişehir : Emine 
524/1383 İstanbul : Hüseyin 

fi2fi/1384 İstanbul : Şerafettin 

526/1385 Ödemiş : -rı'fümin l sta. 

G2~/l386 Ankıu·a. : AJi 
528/1387 Dinar : Osman 

529/1388 Ankara : Adim 

5ao;ıa9o Ankara : Akif 

531/1392 . AydiN : Seyiclc 

532/1393 Balyc : Yusuf 

Neı·ıni 

KüiJI·a 

533/1394 Eskişehir : Hulusi 

534/1395 Bsk i şchü· H n l fısi 

432-

Arzuhal bulasası 

Validesi Z~'kadi Hanrm Jıaklunda 

Tem~·iz mahkemesince nınsaddak 

takdiri kıymct komisyonnnıın verdi
ği kar·aı:ı idar1 kararla ıskat edilmek
tc oldı~ğu hakkında 
İskanı hakkında 
Amcasrnm ve hemşiresinin katilleri 
haklunda tahibatı kanuniyede bnlu
nulması hakkında 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre De,~ıet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 
803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil

diği sahibine yazılmL~-

tır. 

Yeni hidcmat.ma ait mütefcrrik:ııım Karara raptcdilmiştir. 

veri lmediği hakkında 

Bml fıki mil liyeden ·satın aldığı tarla- Karara raptedilmiştir. 
m •JQ mnhacir · olduğundan mcceancn 
uhdcsine tcffiz;i hakkında 
?ıl::v1uliyet maaşT tahsisi hakkında M. M. Vekal~tine. 
1710 mımaralı kanmı mnribinec trak~ Encümeniledir. 
tör h esabına nrilcn tazminattan is-
tifade cttiı·ilmcsi hakkında 
Dava vekill~ği yapmasr için rnh:at- Karara raptedilmiştir. 

name itası hakkında 
l\llalfllcn tekai:it maaş.1 tahsisi hak- Karara raptedilmiştir. 

kın da 
Vefat eden zevcinden kendisine maaş 
tahsis edilmesi hakkında 
Tekaü.t maaşı tahsis muamelesinin 
bir an evvel İkınaline dair 

Stüistimal ıisnadrrndan Mahkemei tem
~·iwc ıberaet etırrııiş ve dileğinin yeri
rine getiriline iı:ıe mani kalmadığın
elan icı·ayi adalet huyurulması hak-
k mda 

Eııcümcndedir. 

Karara raptediimiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

İsnat fiilinden M~tbkemei temyizce· · Ad. Vekaletineı 
hcraet etmiş olduğundan hakkında 

verilmiş olan· tasfi.ve kararınrn rcfi 
hakkında e\·vclcc verdiği Arınhal cn-
eiirrıcni:ndc mcveut. evrakınrn tetkiki-
lc mazharı adalet olması hakkında 

535/l39ti tamir : A lıi Kemal ve al'. f:ayrimübadillerin bono 'mukabili al- Karara raptcdilmiştir. 

536}1398 Kocaeli : Ruhi 

G37 /1399 Zonguldak Dıınıt 

dıkları emlfıkin tapu haremdan istis
nası haklCDndaki lVIeelisi Alinm bu 
devresinde tasdika iktirr-anı hakkında 
Bceayişiniın hbulü ilc Maarif mc- Karara raptcdilmiştir. 

mnrluğnna iadesi ve müktcsep harcı-
rahımn iadesi haklanda 
Almakta olduğu maaşın tahsisatı nıs- Diyanct İş. Riyasrtine. 
!ının katedilmemesi haklanda 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. .isim ve aoresi 

538/1400 Zonguldak : l\1. Sait 

539/1401 Zonguldak Alırnet 

540/1402 Adana Halil ve ar. 

541/ J-1:03 İstanbul Servet 

542/1404 Sliiziz Yunus 

543/1405 Ankara : A. Sa bri 

545/1409 Eskişehir : Fikı-ct 

546/1410 Hayrobolu : Bııtiye 

547/1411 İstanbul : Galip 

5-!S/1412 Eskişehir : IIuh"ı.si 

549/1413 Blbistan : l\'Irlek 

433-

Arzuhal bulasası Muamel()si 

liadcınci hayrattan alımıkta olduğu · JJiyanct lş. Riyasetine. 
maaşın tahsisut ıu ·fının katedilmemc-
si haldanda 
Hademei hayrattan almakta olduğu Di,ranct İş. Riyasetine. 
ınaaşm t.ahsisat nısfımn katedilmeme-
si haklanda 
Emlak ve eyta:m bankasmdan sekiz Karara raptedilmiştir. 

sene taksitle almış oldukları tarlala-
rm yirmi setıedc ödemneleri hak-
kında 

Merhum ze\'cine verilmesi lazımgelen Karara raptedilıniştir. 

ikramiyeden kaıanç: ve bulıran vergi-
si olarak katedilen meblağm iadesil e 
mağduriyetten vikayesi hakkmda 
Emanete alman 101 lira 58 kuruş Karara raptedih.niştil'. 

a ilc harcı ra] u ve 30 lrnsur lira cür-
mü ıncşhnt yevmiye ve vesaiti nakli-
~-eleriııin ita:r h akkında 
·-ı-eniden muhakemesinin icrası hak- Ad. Eııcümeııiııe. 

km da 
Mualliınlikten ilmı cı haklundaki ka- Encümcndcdir. 
rarm rcfine dair 

Muhtacı ınnavenct olduklarından Karara raptcdilıniştir. 
mnnveııct görmeleri hakkında 
Yeni tekaüt kanununa göre maaş 

f ıılısisi YC ikrami.vc wrilnı esi hak
h· ında 

Tasfiye kurannın rcfinc dair 
5- I- 931 taı·ih Ye 3885 numaralı ar
:t.ııhalinin nutiee leııd irilm es i hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet ştırasının 

hakacağ·r bir iş olduğu 

sahibin e yazrlmıştıt'. 

Ad. Vekii.letine. 
Da. V cka.letine. 

5fil/J41fi Koııya : Ali ve ar. Sulama panısik Ziraat bunkasınn, Zı·. Vekaletiııe. 

olan b\m.:larıııın bir sene tccilinc daiı· 
554/14 l8 Zafra nbolu : M:. lzzet Hakkında Yerilen yolsuz karardan Karara raptedilmişt.ir. 

şikayet 

555/1419 İstanbul : Kemal ve ar. 1885 numaralı kanuna tevfikan ta- Karara raptedilnıi .~ riı·. 
pttlu teffizlerde tapu kıyınetleri nis-

556/1420 İzmir : Pazıl 

betinde bono verilmesi mübadillcrin 
gadri ni mucip olacağından icrayi 
maddet huyurulması haklanda 
İkramiyesinin tamamen itasile ıiın- Karara raptedilmiştir. 
mct olarak talep edilen ıncbHlğm ko-
misyon kararına tevfikan itasr hak
kında karar ittihazma dair 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahiıbinin 
isim ve adresi 

557/1421 Ankara :Kemal 

558/1422 Yozgat : Tahir ve ar. 

560/1427 Tokat : Memet 
561/1428 Yalvaç : Şerif 

563/1430 Tarsus : Hikmet 

565/1432 Düzce Ahriı~t ve ar. 

· 566/1433 Lüleburgaz Nedime 

567/1434 Ankara : Hacı Sait 

569/1437 Oltu : Mustafa 

570/1438 lVI. Kemalpaşa : İsmail 
.ve ar. 

571/1439 İstanbul : İsmail 

fi72/1440 Tarsus Derviş ve ar. 

573/1441 Licc Hacı İbrahim 

574/1443 Çarşamba : Emine 
575/1444 İstanbul : M. Hayri 

434-

Arzuhal bulasası 

Masum olduğ·u halde bir a1üfteyi iğ
fal iddiasile bilmuhakeme hapis ve 
taznıinata mahkum olduğundan ev
rukrııın tetkikilc ya affi veyahut ia
dci muJıukemcsiniıı temini hakkında 
Usulsüz olarak mcvkufen mahkeme
leri İcrasına dair olan kararın geri 
alınarak tahliyeleri hakkında 
MalıkUmiyetinin affi hakkında 
Tasfiy~i clüyun komisyonunun kara
rile tecliyesi icap eden matlubunun 
bir an evvel tesviyesi hakkında 
Yirmi i.ki sene dava vekilliğinde iş

tigal ettiğinelen bir kıta avukatlık 
ehliyetnamesi itasına dair 
Kavaladaki tütünlerinin kemafissa
bık Üsküpte derambar edilıuesi için 
İnhisar müdürlüğü tarafından bir 
memur tayini hakkında 
Yunanlıların işgal esnasında ika et
tikleri ll 000 liralık zarar ve ziyan 
dolayrsile Hükumeti Cümhuriye Ha-
zinesince karzan ita 'edilen mebH1-
ğın tahsil edilıuemesi 

Yüz hanelik çiftlik karyesinde öte
denberi tahtı tasarruflarında olan 
arazinin kısmı küllisi gayrikanuni 
olarak Kadızade İbrahim ve rüfeka-
srna ıİı.ahkemece verilmekte olduğu-
na dair 
'l'ahsili talep edilen ve11gilerinin had
di layikına ibiağına dair 
Karacalbey belediyesinin gayrikanuni 
muamelesinden şikayet 
Kaçak ·suretile yakaladığı ınıücevhe
rattan vel'ilmesi icap eden mebla
ğın tediyesi hakkında 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı lııfzedil

diği sahibine yazılmrş

tır. 

Ad. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. Y' ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilıniştir. 

YurtluJ{ ve ocaklık maaşlarına mu- Bütçe encümeninde. 
kabil verilecek arazi hakkında Ma-
liye vekaletindelri dosyalarının tas
dik edilmesi hakkına 
Yurtluk ve ocaklık maaşma mukabil 
verilmesi icap eden meblağm tesvi
yesine dair 
Tasfiye kararının refine dair 
Hazineden olan matlubunı.ın bir an 
evvel tesviyesine dair 

Bütçe encümeninde. 

Karara raptedilıniştir. 

Mal. V ekaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ;ııdresi 

576/1445 Fcthiye : Ali Kemal 

577/1446 Uşak : Haşim ve ar. 

578/1447 Kilis Essünı 

579/1449 İstanbul : Mustafa 

580/1450 Sandrkh : Nail 

581/1451 Gebze : Memet 

582/1452 Boyabat Ayşe 

1/1454 !stanbul : Memet 

2/1455 Adana : Bekir ve ar. 

3/1456 Kuı;;adası : 1naye't 

4/1457 Keşan : Yusuf Kenan 

5/1458 !stanbul Sami 

6/1459 Muş Ömer 

7/1460 Balya : Sait 

8/1461 Antalya : Zekeriya 

435-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

'l'ekaüt kanununa nazaran verilmesi Karara raptedilmiştir. 

icap eden meblağın bir an evvel tes-
viyesine dair 
622 numaralı kanun mucibince ter- 803 numaralı karara 
fihlerinin teminine dair 

tahsi edilen eytam ma~larma ve
fat eden oğlunun maaşının ilavesi 
hakkında 

göre arzuhalı · hıfzedil
d i ği sahibine yazılmış

ur. 
» 

Karsım da:r.bederek vefatma seb~bi- Karara raptedilmiştir. 

yet iddiasile Edirne Ağır ceza mah
kemesi tarafından rüyet edilen mu
hakeınesinin diğer bir mahalle nakli 
hakkında 

Ziraat ılıankasına olan borcunun te- Karara raptedilrniştir. 

cili hakkında 
8 -XI - 931 tarih Ye 1035 numaralı Ad. V ekaletine. 
arzuhalinin bir an evvel neticelendi-
rilmesi ha.kk:mda 
Kendisine tahsis olunan eytam maa- 803 No. lu ıkarara gö
ı;ııınn tezyidile terfiine dair re arzuhali hıfzedildi-

ği sahibine yazılımştır. 

'l'·ekaüt muamelesinin terfi kanrum Karara raptedilıniştir. 

mucibince muktazi zamımn itası hak- · 
kın da 
Tasfiye kanunu mevaddr mahsusuna 
tevfikan iskan edilmeleri haklanda 
?lrüteralcim maaşlarımn tesviyesi hak
kında 

Eşkiya tarafrudan gasbedilen 170 li
ra meblağrn kendisinden tazmin et
tirilmemesi hakkında 

1htiyat zabiti mektebinin teşrinisani 
devresine iştirak ettiği halde maaşı
nrp. verİlınediği hakkında 

Haksız olarak mııhkfım olduğundan 

yeniden mubakemesinin icrası hal{
kında 

İskanma tahsis edil~n hanenin geri 
alındığı hakkında 

Mübadele suretile terkettiği emlake 
mukabil verilen dört dükkanm geri 
almdrğından şikayet 

Da. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfuasımn 

bakacağı ibir iş Qlduğu 

sahibine yazılımştıi. 
Karara raptedilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUırasnım 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılımştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sah.iıbinin 

isim ve adresi 

9/1462 · Gcı,ede : AbdUrrahman 

10/ 1464 Sül{lyınaniye : Hava 

· 11/ 1465 Erzurum : Akif ve ar. 

12/ 1466 Dinar : Maşuk 

13/ 1467 İstanbul : Serkiz Oha
nisyan 

- -436-

Arzuhal ·hulasası Muamelesi 

'l'ckaüt müddetini doldmmaclığr hal- Karara raptodllmiştir. 

ele tckaüde sevkedildiği ve müdcleti 
hizmetine mukabil ikramiye verilme-
diğinden şikayet 

Hanesine fazla veı ,g i tarhedildiğin- Karara raptedilmiştir. 

elen şikayet 
İstanbnla sevkettikleri koyunların Karara rapteclilmiştil'. 
heyeti baytariye tarafından vaki mu-
amelenin Erzurumcla ifasile iktifa 
edilmesi haklanda 
Beract ·e ttiğ·inden istihkak ettiği ma
ıışlarnun itasma dair 
Katedilen tekaüt maaşının tekrar 
tahsisine ve alamadığı nı üdcletc ait 
matlubunnn iadesine dair 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arz,uhalı hıfzeclil

diği sahibiue yazılmış

tır. 

14/ 1468 Tevfik T. B. l\f. )'[. aza- Evvelcc memur olnpta birinci B. l\'L Karara raptcdilıniştir. 
sırrdan M. azalığmda bulunan ve bilahare 

yi ne m-emur olarak teka ütlüklerini 
dolduranlarm 11e suretle tekaüt ma

15j146U İiarput : İfakat 

16j lzt70 Beşiktaş : Sadett in 

17/ 1471 Akdağ Ahmet 

18/1472 'l'oı·tum Dım-mn 

19/ 1473 Bayazıt Cemul 

20/ 1474 Kars Ahmet Hameli 

aşı Yerileceğine dair 
Malıkemeee takdir edilen cezayi ııaJc- Karara . raptcclilmiştir. 
tiııin teciline dair 
Haksız olarak Hükünwti salota tara- Karara rapteclilmiştir. 

fından açıkta brraluldrğmdan t cka
iille sc\·ki w:·a tekaüdiycsini n iade
s i ha kknıcla 

~lüclclciumunıinin vaki gayrikanuni Ad. Vekaletine. 
yolı;uz hareketlerini tahlük için bir 
müfettiş izamr hakkında 
'l'ekaüt nıuanı elesiııdc ıı oksan yapı- Karara raptcdilmiştir. 
lan mı<aıncl enin taslıilıile nıağdmiye-

1 ine meydan verilmemesi hakkında 
l\[ahalli ikaınctin e gitmek masarifi Karara raptcdilmiştir. 

oJan harcıı-ah ınatlubumın tesviye-
si hakkında 

Kaymakamlığa veya birinci sın ıf na- Karara raptedilmiştir. 

hiye müdürlüğ·üne tayini ve imkan 
olmadığı taktlirde tekaüde sevki 
hakkında 

21/1475 Konya Hayrullah ve İskfınlarına tahsis edilen erolakin Da. VeldUetinc. 
ar. 1771 numaralı kanunun maddd malı-

22/11476 Beşiktaş Bahattin 

susasma göre tapu harcından istis
nası haklanda 
Cümhnriyet ordusundan kaydinin Karara raptedilmiştir. 

terkini ha;klundaki emrin refi ile ia-
dei vazifesi haklanda 



Kayit Arzuhal sahiıbinin 

No. isim ve ·aıdresi 

23/1477 Erzurum : Kazım 

24/1478 Çatalzeytin nalıiyesi 

Şükrü ve ar. 
25/1479 Batum mültecilerinden 

Ahmet 

26/1480 Sait Halimpaşa köyü 
Muhtar Hüseyin 

27/1481 Hüseyin ve ar. 

29/ 1483 Emet : Fevzi 
30/1484 İstanbul : O. Nın:i 

31/1485 Trabzon : Tahsin 

32/1486 Muş Halit ve ar. 

33/1487 Hopa : Osman ve ar. 

34/1488 Gazi Antep : Memet ve 
aı:. 

35/1489 Gönük : Hasan 
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Tekrar polisliğe alınması hakkında 

Abana nahiyesi hakiminin nahiyeleri
ne nakli hakkında 
Kendilerinin Ordu ve Fatsaya git
mclerine müsaade edilmesi ve müna
sip bir mahalde istihdamlarile sefa
Ietten vikayeleri hakkında 
Arzuhal encüıneninin 2 -XII - 1931 
tarih ve 12 numaralı kararın tatbi-
ki hakkında 

Muamelesi 

803 No. hı ikarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil· 

diği sahibine yazılınış-

tır. 

Mal. V ekaletine. 

1771 numaralı kanun mucibince is- Karara raptedilmiştir. 
kanı adi suretile uhdelerine tahsis 
edilen emlakten mevhubat vergisi 
alınmaması hakkında 

Mahlillmiyetinin affi hakkında 
Tasfiyeye tabi tutulduğundan ya 
memuriyetinin iadesi veya maliilen 
23 senelik memuriyeti nazarar dikka
te almarak tekaüde sevki hakkında 
Temyiz ticaret dairesince verilen ka
rar hukuku sarihasının ziyama mey
dan verildiğinden tashihi karar ile 
mağduriyetinin vikayesi hakkında 

Haksız olarak mevk-u:f olduklarmdan 
Hüklimetin idari ilanatmdan istifa
de ettirilmıeleri hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şiirasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine· yazrlmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre ·arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılımş-

tır. 

Tarhedilen emlak ve arazi vergileri Karara raptedilmiştir. 
fahiş olduğundan tenzili hakkında 

1\fuhtar intihaıbatmda vaki yolsuz
luktan şikayet 
Kazaları malmüdürü hakkındaki va
ki şikayetin bir müfettiş izamile mu-
maileyhin sorguya çekilmesi hakkm
da 

Da. Vt>lraletine. 

Karara raptedilıniştir. 

36/1490 Aydın : Arif Turgut Askeıi mekteplerinden birine kayit M. M. V ekaletine. 
ve kabulü hakkında 

37/1491 İstan!bul : Karnik Be- Bursada metruk mallar müdürlü- Karara raptedilmiştir. 
yazyan 

39/1493 İstanbul : Cevdet 

40/1494 Samsun : ;mıa.ı Fahı·i 

ğünce vaziyet olunan arazisi hakkm
da 
Adiiye ve Arzuhal encümenlerindeki Ad. V ekaletine. 
660/577 numaralı hususi affi hak-
kındaki evrakile tevhidi hakkında 
Tasfiye kararının refi hakkında Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

41/1495 Ankara : Emin 

42/1496 İstanbul : l\'1. Tevfik 

43/1497 Konya : M. Celal 

44/1498 Antalya Kemal 

46/1500 Gürün : Sernain 

47/1501 Pazarcık : Hatif 
48/1502 Kars : Memet 

49/1503 Berut : Şeraf1:ıttin 

50/1504 İzmir : 1. Hakkı 

51/1505 Malatya : !. Hakkı 

52/1506 İzmit Hasan ve ar. 

53/1507 Adana Mustafa 

54/1508 Pcthiyc : l\lemet 

55/1509 Van : Müştak ve ar. 

56/1510 Hasankale : İsmail Hak
lu 

57/1511 Giresun : Ohman ve ar. 
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Haksız olarak tasfiyeye tabi tutuldu- Karara raptedilmiştir. 

ğu hakkında 

Tasfiye kararmm rcfl ile iadei mc- Karara raptcdilmiştir. 
muriyeti hakkında 
Bilasebep polis müdürünün garazm- Karara raptedilmişt.ir. 

dan tasfiyeye tabi tutulduğu hak-
lunda 
14 haziran 1931 tariJıli arzuhalinin 803 No. lu karara gö
bir an evvel ncticelendirilmcsi hak- ' re arzuhali hıfzedildi· 

kında ği sahibine yazılmıştır. 
Hilafı kanun clcriııden alınıp muha- Encümendedir. 
cirlere verilmesi tekarrür eden gay-
rimenkullerinin ' iadesine dair 
Avukatlık ruhsatiycsi itası lıakknıda 
Hazineden bedeli icar olarak matlu
bu olan mablağın tesviyesi hakkında 
Türkiyeye gelmesine müsaade edil
mesi hakkında 

Bil'inci smıf miralayilli maaşı itasr 
hakkmda 
İadei memuriyeti hakkmda 

Karara raptedilıniştir. 

Mal. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılımş

tır. 

Karara raptcdilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lufzedil
diği sahibin~ yazılmış

tır. 

Nüfus tezkerelerinin i tasile hukuku !{"ara ra raptcuilmişti ı· . 

medeniyelerinin tanınması ile talep 
olunan cezayi naktinin alınmaması 

hakkında 

Devld demiryolları müdüriyeti umu- Karara raptcdilmiştir. 

miyesince kendisine ikramiye veril-
mesi lıaklunda 

Borçla.ııına kanununa t evfikarı icı·ayi Kaı·al'a raptedilınişt.iı·. 

sanat etmek üzere dükkan veı·ilme-
siııe dair 
Yetlerindeki zarar veziyan ınazbata- Karara raptedilmiştiı:. 

ları bedelinin itasr hakkmda 

1846 numaralı harcırah kanununda- Karara raptedilmiştir. 

ki kilometre ve masarifi hakikiyenin 
tcfriki hakkında 
Milli emli\;kten almış oldukları hane l\fal. Encümenine. 
taksitlerinden müterakim borçlarının 
sureti tesviyesi hakkında karar itti-
haıma dair 
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59/1513 Erzurum : Fahri 1771 numaralı kanunun lıarikzcdcl cr Karara raptedilmiştir. 

hakkındaki 5, 6 ncı maddeleri muci-
hincc emvali met.nıkeden almış ol-
duldarı hanenin bakiye kalan taksit-
lerinin tahsil edilmemesi hakimıda 

60/1514 Fcthiyc : İbrahim ve ar. İntifa kanunundan istifade ettiril- Karara raptedilmiştir. 

61/1515 İstanbul : Yaşar 
62/1516 Torol : Emin 

63J.1517 Darıca : Nuri 

65/ 1519 Elaziz : Cemi! 

66/1520 ·Mersin Hasan ve ar. 

67/1521 Sıvas Hafız Ahme 
ve ar. · 

68/1522 Ccban : Hacr ve ar. 

69/1523 Sarıkamış : Bahattin 

mclcri hakkmda 
l\fahkümiyetiııin affi hakkrnda Karara raptedilmiştir. 

Tckaüt kanununun 5 ve 58 nci mad- Karara raptedilmiştir. 

deleri mucibince tekaütlüğünüıı İcra-
sı veya tekrar· memuriyeti sabrka-
smda. .istihdam edilmesi hakkında 
Haksız yere tckaüt edildiğinden şi- Karara raptcdilmiştir. 

ktLyct 
Mazuliyct maaşr itasına veya maaşr Karara raptedilmiştir. 

sabrkasrna muadil bir memuriyete 
tayini hakkmda 
!thalat listesinde ihtiyaçlaı·r olan mc- İk. Vekaletine. 
vııttan talep ettiklerİ miktarın iİıali 
lıaklunda 

İskan muamelelerinin tesrii intacrna 
dair 
Biraderini öldürenlerin pcnc;ci ada
lete teslimi hakkmda 
Ilazincuen ma.tlubu olan meblilğın 

bir an cvwl tesviyesi lıakkmda 

Da. Vckaletinc. 

Karara rapt.edilmiştir. 

Mal. V ckaletinc. 

70/1524 !staııbul : Hafız Hüsc- 1auci nıemııı·iycti hakkında Karara raptedilmiştir. 

yi n 
122/1576 E~kiı;;clıir : llulfusi Ta~fiyc luırarıııın refinc dair 803 No. hı ıkarara gö

re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
123/1577 Çatalca Alıınct Niyazi !stanbul belediye mcmurlarmın tcka- Karara raptedilmiştir. 

ütliiklcri hakkında tanzim ve Meclisi 
.Al iye derdcsti takdim layilıa.mn es
n ay i müzakeresinde istidasmm ııaza
rr dik ka te alııı ması hakkında 

126/ 1580 Ccbelibcrekct Ali Rıza 'l'asfiyc kara mnn refinc dair 803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
:Mal. Encümcniııe. 128/1582 l\L Hameli 

129/1583 İstanbul : Sami 

131/15'85 Safranbolu : l\'I. !zzet 

Müktl'scp ha kk ının verilmediği hak
kında 

ll- I. 932 tarih ve 1458 numaralı 
arzuhaline cevap verilmesi lıa·kkmda 

Karara raptcdilıniştir. 

15- XII- 931 tarih ve 1418 numaralı Karara raptedilmiştir. 

arzuhaline zeyildir· 



Kayit 
No. 

Arzuhal sah~binin 
isim v.e aldresi 

132/ 1586 Yarr karyesi : Mustafa 

133/1587 Si,·erek : R.c~ide 

134/ 1588 Trabzon : Osman 

136/ 1590 Cieyvc : Nedim 

137/ 1591 İzmir : Nebih ve ar. 

J 38/1592 Ba ndmmı H üscyin 

139/ 1593 !stanbul : Hacı Anber 
140/ 1594 Tal'sns : 'ıVIusı-afa 

141/ 1595 Bursa : Halil tbrahiın 
1!2/ 1596 Köyceğiz : Celal 

H3/ 1G98 !stanbul ~{rcit 

1-l:l/1597 Jaııdarlr Ömer Lutfi 

1-lfl/ 1600 Çengelköy : Bekir 
1-1-6/ 1601 !stımbu 1 : Ayşe P.empe 

J-17 /1602 Adana Salih 

J49/ 1604 l<'c ke : l\1. Kamil 

161/ 1616 Aııkara : Kenan 

162/ 1617 Bayındır : Vasfi ve ar. 
163/1618 Elaziz : ~"-li R.rza ve ar. 
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7- III -1931 tariJı v~ 5738 numaralı M. M. Vekaletitı e. 

arzuhalinin bir an evvel intacı hak-
kmda 
12 -XI- 1930 tarih ve 5086 numaralı Karara raptedilmiştir. 

arzuJıaliniu bir an evvel intacı hak-
leında 

1771 numaralı kanundan istifade Karara raptedilıniştir. 

euerek emvali metrukeden bir hane 
veri lmesi hakkınJa 
Vesaiti nakliye ve yev miye olarak Karara raptedilmiştir. 

matlnbu olan istihkalcının Hazinece 
itası hakkında 

Çifte mcvaddr mii.şteile muzbatası Mal. Vek~Hetine., 

!anzim ederek Hazineyi mutazarrır 

eden Ali Fchmi Bey hakkındaki ta-
kibatm tosrii intacı ve Jıukukn Hazi-
nenin vikayesiue dair 
Heyeti mahsusa kararının refile te
l~aüt maaşının itasT hakkında 

Srıufr ınuvazzafaya nakli hakkında 
Tasfiye ka.rarırun rcfine dair 
:i\fahkılnıiyetten affi hakkında 
24- V- 1928 tarih ve 1711 numaralı 
arzuhalin neticesinin bildirilmesi 

bakkmda 

803 munaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

M. M. V ekaletine. 
Karara raptedilnıiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümeudedir. 

Sanayi mektebiıulen nahak yere tar- Karara raptedilmiştir. 

lledilen oğlu Fikri Zi:va hakkında 
adalet talebine dair 
Tapulu emlakinin Hazinci ınaliyece 
wptcdildiği hakkında 

Açrkta kaldığı maaşlarıııı istiyol' 
Karde~inin tckaüdiye olarak verdiği 
pa raların iadesi hususunda istisnai 
bir muamele yapılması hakimıda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmıu 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

tskanı adi suretile tahsis olunan ara- Karara raptedilmiştir. 
zidcn Yeraset vergisi almmaması 

lıakkmJa 

J 4- XI- 1931 ta ri h ve 1082 numaralı Karara raptedilnıiştir. 

aı·zulıaline zeyildir 
Haklanda vcı·i len 1ıükümde hata.yi Karara raptedilmiştir. 

adli olduğuna dair 
Ticaret odasrıım ipimsı hakkmda 
~[alı klııniyetl erin i ıı a ffi halü:ında 

Karara raptedilmiştir. 
Kamra raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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164jı6ı9 Kınık köyü : İhtiyar he- Sayım vergilerinin tenzili hakkında Karara rapteclilmi?tir. 
ye tl 

165/1620 Ankara : .A vni 

167/1622 İstaııhul Osman 

J 69jı624 Gemlik "M. Rasilı 

ı 70/1625 Cebelibereket : Ali Rıza 
ı 71/ı626 !zmir : Zako ve ar. 

ı 72/ı627 Kastamonu : N azmi 

ı 73/1628 Di yarbekir : Seyfettin 

ı74/1629 İstanbul : M. Kemal 
ı75/1630 Samsun : E.mine 

1 76jı63ı Kırşehir : Ayetullah 

177/ı631 A.kçaabat : M. Sal ih 

ı78/ı633 !zmir : lbrahim 
ı8ıjı638 Tekirdağ : Fethi 

183/1640 İzmit : İhsan 

184/1641 Balya : A. Refik 

186/1643 Zongulrlak : Hilmi 

187/1645 İstanbul : Mernet 

189/1647 İnebolu : Memet 
ı91/1649 Kavala : Sofya 

lla:kkı ınüktescbinin tanınına~üe 12 
ıı ci elereec üzerine maaş verilmesi 
hakkın na 

803 numaralı karara 
göre Deylet şfırasmııı 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Hukuku tasanufiycmde bulunan Knrara raptcdilmiştir. 

e.mlikin istiı-dat edilmemesi hakkın-
da 
AçıJc maaşlarını i tiyor 803 No. lu karara gö

re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Tasfiye kararının r efine dair 
193ı bütçe kanununun ı9 ncu mad
desinin yanlış tatbik edildiğinden hu 
husustamağdur bıralalınamaları hak
landa 
İskan suretilc verilen evin istirclat 
edilmeyerele teffiz eelitmesine dair 
İkramiyesinin ıbir an evvel verilmesi
ne dair 
Tckaütlüğiinün rcfi hakkında 
Hazine t arafından satılan haneden 
J1issesine isabet eden meblağın bir an 
enel tesviyesi halcianda 
Tıısfiye kararnun refi hakkında 

Tekaüt marışı tnhsisi haklanda 

lkramiye verilmesi hakkında 
Polis meslekinden ihracı hakkında.ki 

'kararm refi hakkında 
ithalatın tahdidi dalayısile şeker ınü
tcahhitliğinden gördüğü zararm te
lafisi hakkında 
Meınurin kanununun 37 nci madclr
sinclen istifade ettirilmesi hakkında 

Aldıkları harcırahı . 1846 numaralı 
kanuna göre ıslah ve istirdat edilme
mesi hakJnnda 
!şten çıkarıldığından muavenet edil
mesi Jıalclnnda 
lkramiye istiyor 
Sahte senet tanzimi içlcliasile mahke
meye verilerek hukukunu ziyaa uğ
rattrklarrndan bir teftiş heyeti mari
fetil c talıkik ettirilmesi hakkında 

:ı> » » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Kaırara raptedilnüştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Encü:mendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
lk. V cıkaletin e. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptcdHmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

G. ve İn. Vekilliğinc. 

Karara rapteclilmiştir. 

Ad. Ve.kaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

194/1652 Mersin : Ahmet Celal 

195/1653 Menemen Emiralem 
ihtiyar heyeti 

197/ 1655 Düzce : Mustafa 

198/1656 Çorum : M. Tevfik 
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Hidematı vataniye tertibinden maa ş Karara raptedilıniştir. 

tahsisi haklanda 
Emiralem köyünün isminin değişti- ·Da. Vek3Jctine. 
rilmesi hakkmda 
Hapisaneye verdiği gaz bedeli olan ) 'fal. Y ckrılctine. 

105 liranın tesviyesi hakkında 
Tckaüt maaşnun tezyidi veyahut ik- Karara raptedilmiştir 

ramiye verilmesi halilirnda 
199/ 16!)7 Ünyc : Taeiilibat H anelerine vaki cebri tecavüzüıı fa

ili Hacı Mornet ve oğulları hakkın
da takibatı kanuniye ricasına dair 

803 No. lu tkaram gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 200/1658 Diyarbckir Hakkı ve 1452 numaralı teadül kanununun 4 

ar. 

201/1659 Mc"rsin : Mustafa 

202/1660 Tarsus : Süleyman Il u-

lu si 
203/1661 Sıvas : Fahri ve ar. 

204/ 1662 İstanbul : Aıbdüssclaın 

205/1663 Cebelibercket : Ziya 

206/1664 Dinar : Hasan 

208/1666 İstanbul : Sabri 

209/ 1667 Tokat : A. Hilmi 

210/ 1668 Tokat : Salih 

211/ 1669 Ankara· Sad ri 

212/1670 İstanbul Halit 

213/ 1671 Biğa Sa,mi 

214/1672 Sıvas Cemalettin 

nrü maddesin in 2 nci fıkrasına tcY
fikaıı verilen pahalılrk zammrrun is
t i nladr c ilı ctine gidilmcmesi haldun
da 
Mcr·kcz bnakasrııa vermiş olduğu tak- Eııcümendcdir. 

sitlcrin iadesi hakkında 
Ziraat bankasma olan borcunun t c- Karara raptcdilmiştir. 

cili hakkında 
Sıvas hapisanesinin nezafetine itina Ad. Vekalctine. 
edilmesi halHanda 
Sanat mektebi mczunlarrnm ali rnek- Karara raptedilmişt~r. 

trplrrc kayit ve kabulü ha·ldnnda 
Valinin gayrikanuni olarak yaptığı Da. V ckaletine. 
mua:meled cn şiltiiyet 

Yolsuz olarak yaprlan tahririn feshi lVIal. Vekaletine. 
il c yeniden icrası hakkında 

Hazineden matlubu olan meblağm Karara raptedilmiştir. 
tes'vi.resi hakimıda 
İcra ve iflas kanununun tcfsirilc hak- Karara raptedilmişth 
kında veı;ilcn icra kararının rcfi ve 
mağduriycttcıı vilmycsine dair 

· MemuriyeHen ihracr haklandaki ka- Zr. Vekalctine. 
ı-arın rcfine dair 
Dahiliye vekalcti vilayetler idaresi Da. V ckulctine. 
nmuın müdürü Sabri Bey hakkında 
şikayet 

Arzuhal encümeııinin 19- XII- 1930 Karara raptedilmiştir. 

tarilı ve 20 numaralı kararnun tetki-
ki hakkmda 
İadei memnriycti hakkındaki kararı Da. VekaJetine. 
kaza kaymakamı nazarı itibare alma-
dığı hakkında 

Posta ve telgraf idaresinde matliıbu Da. V ckaletine. 
olan mcbaliğin tesviye edilmesi hak-
kında 



Ka.yit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

215/1673 Eskişehir : Hulilsi 

· 216/1674 Ankara : İhsan 

217/1675 I<artal Şevket 

218/1676 Ayvalık S ez ai Ömer 
ve ar. 

219/1677 Denizli : Yaşar 

220/1678 . iğ·de : Ömer Faruk 
221/1679 Zonguldak HüsC'yin 

Turgut 
222/1680 tst.anbnl : Hikmet 

223/1681 İzmir : Ömer Vehbi 

224/1682 İstanbul : Ynsuf Recai 

225/1683 Zara : Ohanis ve ar. 

227/1685 Vapmcular birliği nanu

na Lütfi 

228/1686 İzmir : Memet Reşat 

230/1688 Tekirdağ : Harndi 

443-

Arzuhal hulasası 

Tasfiye kararının refirie dair 

Tekaüt kamunma göre verilen kısmı 
seferberlik zammından İstifadesi is
tirhamrna dair 

• Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Müracaat vesikası olmadığından Ha- 803 numaralı karara 
zine lehine sakit olan matlnhnnıın 

t csviyesi hakkında 

1928 senesi muamele vergisinin altı
da birinin tahsili cihetine gidilmesi 
istirhamına dair 
M:aılıkumiyct cezasımn tecili ve affi 
luıkkında 

Tasfiye kararının refine dair 
ladei Jınknkn nıemnna ta lebi ricası
na dair 
1stimliik matlubnnnn tesviyesi veya
hut istimlikten sarfmazar edilmişse 
mülklerinin ·tarafına teslimi hakkm-

da • 
Eczacılar ve eczaneler kanununun 
49 ncu maddesinin tadili hakkında 

Ac:ıkta kaldığı müddetc ait maaşatı
nın tesdycsi ist.irhamma dair 
Evvelce vermiş oldukları telgrafm 
ne muamele gördüğü hakkında 

göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu . 
sahibine yazılmıştır. 

. Karara raptedilmiştir. 

Ad. Vekaletine. 

Da. V ekaJetine. 
Karara raptedilıiıiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştır. 
Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

:Mal. V ekaletine. 

Kabotaj kanununun inhisara rapte- Karara raptedilmiştir. 

dilmemcsi hakkında 

Tasfiye kararınm refi ile tekrar me- Karara raptedilmiştir. 

ınnriyete alınması hakkmda 
Münasip bir vazife ile tavzifi istir- Karara raptedilıniştir. 
hamına dair 

231/1689 Gerede : İ. Hakkı ve ar. Gece zamlllinın kemakan ita veya- Karara raptedilıniştir. 
hut gece nöbetinden afleri hakkmda 

232/1690 Yazır : Ömer ve ar. Karyelerinin kumluca nahiyesinden Da. Vekaletine. 
fekkile Kemer nahiyesine ilhakı is-

234/1692 İ:t.mit : İbrahim 

238/1696 Acıpayam : Osman ve 
ar. 

2il9/1697 TT <'n dek : lVL Emin 

tirhamma dair 
Verilen ikramjyedeıı bulıran Yergisi Karara raptedilmişti!. 

kcsilmcmcsi hakkında 
Bakiyei müddeti hizmetlerinin affi Karara raptedilmiştir. 

hakkında 

lkramiyenin bir an evvel verilmesi Karara raptedilmişti~, 
hakkında 



Kayit 
No • . 

Arzuhal SaJhin:ıİnin 
jsim ve ıadRBi 

240/1698 Cebelibereket : tbrahim 

241/1699 Beypazarı : Harndi ve 
ar. 

242/1700 İzmir : Şaziye ve ar. 

··'· 

243/1701 Kayseri : Memet 

244/1702 Dinar : Ali Dede 

24~)/1703 Kayseri : Mustafa Adil 

246-/_1704 İstanbul . : İhsap. 

247/}705 Ankara : Saffet 

248/1706 İstanbul : Hasan 

249/1707 Gönen : Ayşe 

250/1708 İ~r : M. Fehmi 

251/1709 Tavşanlr Hatice 

252/1710 Fethiye : Memet 

253/1711 Urla : Nazif 

254/1712 Akdağ : Mustafa 

255/1113 Akdağ : İbrahim 

444-

Arzuhal hulasası 

Bakiyei müddeti . cezaiyesinin affi 
hakkında 

Davar rüsumunun iradile mütenasip 
bir miktara tenzili hakkında 
Veraset ve intikal kanununun muad
del birinci maddesinin ve 797 nu
maralı kanunun 26 ncı maddesi hük
münün harj.kzedelere şümulü olmadı
ğı hakkında 

Tarhedilen kazanç vergisinin tahsili 
cihetine gidilmemesi ıhahlmıda 
Malftlen nefer olarak tahsis edilen 
maaşm küçük zabit olarak tashihi 
hakkında 

Kazanç dairesinin kararının hatalı 

olması dolayısile yeniden tetkik edi
lere!( bir kar~ra raptı hakkında 
Açıkta kaldığı müddete ait maaşları- · 

mn verilmesi hakkında 
Kadro maaşından mevkufatmın ve-• 
rilmesi hakkmda karar ittihaz olun-
masına dair. 
Yedi çocuğuna ya maaş tahsisi veya
hut ikraıniye verilmesi hakkında 
Cüzdan ve senedi resminin ziyaı do
layrsile yeniden itası hakkındaki 

müracaatinin bir an evvel intacı hak
kında 

l\faıhkfuniyet kararında isaJbeti kanu
niye olmadığından tetkikile affi 
hakkında 

Emlak ve eytam bankasındaki mat
lubunun tesviye edilmesine dair 
Rüşvet alan tapu memuru İSınet Ef. 
hakkında kanuni takibat yapılınası 
hakkında 

İstiklal madalyasile taltif edilmesi 
hakkında 

İskan suretne verilip istirdat edil
miş olan bahçesinin iadesi istirhamı
na dair 
İskan suretile verilip istirdat edil

·nıiş olan bahçesinin iadesi istirhamı
na dair 

Muamelesi . 

803 No. lu karare gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazrlıruştır. 
tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilımiştir. 

Mal. V ekaJetine. 

Karara raptedilıniştir. 

M. M. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Mal. V ekaletine. 

Kaırara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

803 . numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılınrştır. 



Kay·it 
No. 

Arzuhal saıhi1binin 

isim ve adresi 

256/1714 Adıyaman : Harndi 

259/ 1717 Elaziz Zülfü 

260/1718 Adana : Mustafa 

261/1719 Çankırı : Robert 
262/1720 Bursa : O. Nuri 

264/1722 Ankara Cemal 

445--

Arzuhal hul8sıısı 

Kırk üç sene bir ay hizmeti nazarı 
dikkate alınarak son memuriyeti ma
aşııun tekaüt maaşr olarak tahsis 
olunması hakkında 

Malıkiliniyeti dolayrsile rütbe ve me
ınuriyetlerden mal1rumiyeti hakkın

daki kararın affine dair 
1771 numaralı kanuna tevfikan borç
lanmaya yanaşmadıklarr cihetle fu
zuli şağil addedilerek geçen günlere 
ait taıhakkuk ettiriltııı ecri ım.isilli tes-
viye etmeleri hakkında 
Adli hataıun tashihi hakkında 
Tütün inlıisarr müdüriyeti umumi
yesince gayrikanuni olarak tazmini 
talep edilen meblağ hakkındaki kara-
rm refi ile iadei memuriyeti hakkm-
da 

Muamelesi 

803 · numaralı karara 
göre Devlet şiirasrnm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Karı·ara raptedilmiştir. 

Karara ra.ptedilmiştir. 

Ad. Vekaletine. 
Encümendedir. 

Maliye tahsil şubesince işgal edil- Mal. Vekaletine. 
me'kte olan hanesinin tahliyesite ken-
disine teslimi hakkında 

265/1723 Ayvalık : Memet ve ar. Hukuku tasarrufiyelerinin teyidi ve Da. Vekaletine. 
mağduriyetlerine nihayet verilmesi 
hakkında 

266/1724 Balya : İbrahim İadei memuriyeti hakkında karar it- Kaı'ara rapt.edilmiştir. 
tiıhazile mağduriyettcn vikayesine 
dair 

267/1725 Biga : Mulıtar Mustafa Ziraat bankasına olan borçlarmdan Karara raptedilmiştir. 
dolayı kısmen satrlığa çıkarılan tar-
lalarının satrlmamasrnm temini hak-
kında 

268/1726 Mersin : Necip İcra dairesince yapılan gayrikanuni Ad. Veknlctine. 
muamelenin tetkikile hukuku şahsi-
yelerinin muhafazası hakkında 

269/1727 Tokat : Emin ve ar. 1683 numaralı tekaüt kanununun ida- Karara raptedilmiştir. 

rei hususiyeden maaş almakta bulu-

270/1728 Ankara : Mulılise 

271/1729 Karamanlı : Ayşe 

nan memurlara da teşınili istirhamı-
na dair mütekaddim azrulıallerinin 

icabının İcrasına dair 
Tahsis edilen şehit maaşının kema- M. M. Veka.letine. 
fissabrn itası hakkında 

İcra dairesince gayrikanuni olarak Ad. V eka! etine. 
hanesinin satrlığa çıkarılması mağ~ 

duriyetini mueip olduğundan hu:ku
lmnun vikayesi hakkında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~72/1730 Ankara : M. Cemal 

273/1731 Ankara : M. Sadık 

27-l-/1733 Ak dağ Halil 

275/1734 Kaı·aeasu : Halit 
276/ 1735 finhu : Y. Nadi 

277/1736 Kayseri Mustafa 

278/1737 Akdağmadeni : Rifat 

279/ 1738 Bursa Hediye \'C nr. 

446-

Arzuhal bulasası 

Evvelcc vermiş olduğu istidasırun ne 
muam ele gördüğü hakkında 

• Mcmmiyete tayini hakkında karar it-
tihazı istirlıamma. dair 

Muamelesi 

803 nUinaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Na. V ekiiletin c. 

İskan suretile v·erilip istirdat edilen Karara raptedilmiştir. 
hahçc \'C tal'iasmın kendisine iadesi 
na ' : kında k:ırar ittihazma dair 
T C' ı ·f i maaşnun vt'rilmcsi hakkında 
lamzetlik müddetini bitirdiğ·i halde 
tayin edilmey-işi mağdmiyetini mu
cip olduğu hakkında 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Fazla kazanç: vergisi tarhedilmesi Krurara raptcdilmiştir. 

mağdnriyctleı·i ni mucip olduğu hak-. 
landa _ 

İskan snrctilc vcı-ilip istil'dat edilen 803 numaralı karara 
ta l'insrnrn ai d esi hnkkında göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

l 771 mımaralı kanundan İ s t ifadeleri- Karara raptedilıniştir. 
nin teminile iskilm adi suretile mec
cancıı emlak ve arazi verilmesi hak
kında · 

280/1739 İstanbul 
Asım 

Miralay M. Maaş kanununun 2 ve 4 ncü madde- Karara rapteditmiştir. 

lerinin tcfsirilc katedi len maaşının 

282/ 1741 Arapsun Tahir 

283/ 1742 Sıvas Şamil 

284/1743 Cemile 

285/1744 İstanbul A. Ttıran 

286)1745 Sıvas : Bahri 

288)1747 Divaıu muhascbat tas
nif memuru Nuri 

289/1748 Ünyc : Ahmet 

Yerilmesi hakkında 

Altı ay mahkCımiycti dolayısile me
mnriyetten İlıracı hakkında vaki ka
rarın re.fi hakkında 

Dükkfunnm tevsii tarik ·ı çın hetınc

dilerck mukabilinde verilen bir bap 
hanenin tapusunun itası hakkında 

T\iüterakim dört aylık maaşınm tesvi
yesi ha.kkmda 
Tahsis olunan cytam maaşının tah· 
silele bulunduğu müddetçe katedil
memesine dair 
Bakiyei miiddeti cezaiyesinin affi 
haklanda 
622 numaralı kanundan istifadeleri
nin temini i~in karar ittibazı hak
landa 
'J'ckaütlüğiiniin i(·ı·asil c biı· an evvel 
maaş tahsisine dair 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasımn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

Karara rapteditmiştir. 

Karara rap tedil miştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

K31rara rapteO il m i ştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
is;m ve adresi 

290/1749 Kayseri : Abdurrahman 

291/1750 Basmahane : Fazrl 

292/ 1751 Ünye : Kadri 

293/1752 Nevsehir : Gültekin 
· ' . 

294/1753 Konya : Nuri 

29!1/17G4 Of İbrahim 

296/17GG Aı·daniş : Molla 

297/ 1756 Sıvas Harnit ve ar. 

298/1757 Biğa : Mustafa ve ar. 

- 441-

Arzuhal bulasası 

Ga,Yrikanuni olarak tarhedilen ka
zanç Yergisinin almmaması hak
kında 

Muamelesi 

Mal. Vekftletine. 

.. 
İkramiycsinin itası için bir karar it- Karara raptedilmiştir. 
tilıazı hakkında 

Borı;lanma kanununa tevfikan talep Karara raptedilmiştir. 

ettiği tariara takdir olunan layme-
tin fahiş olduğundan tcnzili hak-
lunda 
}liiterakim dört aylık 

tesviyesi hakkında 
maaşlarnun 

H eyeti mahsusaca verilen kararın tet
kikile fıdilane ve seri bir karar itti
b azı hakkında 

HiWJr hakikat ı·iişvet filinclen dolayı 
elli günelen beri mevkuf bulunması 
ınağduı;iyetini mueip olduğ·u hak-
kında 

Karara raptcdiJmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine ya:r.rlmıştrr. 
Ad. Vekaletine. 

Brm.enileriıı nıatlubu olan senetler Karara raptodilmiştir. 

muhteviya tm m borçlarına mahsup 
sureti le Yeri tmesi ist.irhamma dair 
Tahtı tasarruflarındaki hanelerinin Karara raptedilıniştir. 

tapu senediııe raptedilmesi 1stirha-
nun::ı dair 

Ziraat bankasma olan borçlarmdan 803 numaralı karara 
dolayı satılığa çıkarılmış olan tarla- göre arzuhalı lhfzedil-
lrmın satılınaması istirlı:.ımuna dair diği sahibine yazılmış

tır. 

299/l7G8 Kürreinühas : Mesut ve Kazalarmdaki eaıniişcrifin taıniı· i Ev. U. Müdürlüğüne. 
ar. hakkında 

300/1759 Kaysl'l'i : Şaban ve ar. Gayrikanuni olarak talep eeli len ka- Mal. Veldl.letine. 
zall<; vergısı nın tahsil eclil m eniesi 
hakkında . 

30lj1760 Ka~·scri NaJ,ittiıı Arzuhal enciiıneııinin 7-XI-1931 ta- Karara raptodilıniştir. 

rihli haftalık mukarrerat cetvelinde-
ki karara itirazı hakkında 

302/ 1761 B rzinca n 
Nuri 

Hızırzadc Belecli,rr vergi ve resimleri kanunu- Karara raptedilm.iştir. 

nun 5 ve 7 .nci maddelerindeki ver-

303/1762 Bclremit : Necati 

304/ 1763 Havran : Bahri 

305/1764 tsta,nbııl : Zekel'iya 

gi nisbetlerinin verebilecek bir tarz-
da tenzili istirhaınına dair 
1928 senesi muamele . vergisinin altı- Karara rapteclilmiştir. 
da 1 bil'inin tahsili istirhamına dair 
1928 senesi muamele vergisinin altı- Karara raptedilmiştir. 

da birin in tahsili ist~rhamına dair 
Bınli'ıki mazbuta mukabili emlak ola- Karara raptedilıniştir. 

mk veri lmesi haldnnda 



448-· 
Kayit Arzuhal sahi:binin 
No.· isim ve adresi Arzuhal hulisast Muamelesi 

306/1765 Sıvas : Safi İstanbu:lda Erkek lisesinde oğlu için Karara raptedilmiştir. 
ilk taksit olarak vermiş olduğu üc-
rctin iadesi hakkında 

307/1766 Muş : Kemal Başmühendis ve fen memurwıun su- Karara raptedilrniştir. 

iistiınalleri hakkında ihbarat 
3013/1767 İzmir : Recep Aslan Kontenjandan evvel gümrüğe gelen İk. V ekaleth1e. 

mallarının çıkarılımasma miisaacle 

309/ 1768 Ordu Madam Santohi 
ediLmesi hakkmda 
Yol açılmasımlım dolayı talep edilen 
400 lira şerefiye resminin fahiş ol
cluğnwlaıı tenzili haklanda 

310/1769 Bozkrr : Hasan P.osta ve tclgraf memurlarının terfi
hinin temini hakkında 

311/1770 !stanbul : I..Jeon Şonman Mülga Ali karar heyetince beraetinc 
karar verildiğinden tasfiye kararı

mn rcfi ilc üıdci mcmuriyctl hak
kında 

313/1772 Tosya : İsmail Telgmf ve posta müvezzii ve çavuş
larırun gece zamları iadeten ifası 

haklanda 
314/1773 Gazi Antep : Mustafa 
315/1774 Maraş : Ökkeş 
319/1778 Susığırlık : Fehmi 

320/1779 Aksaray : Tevfik 

323/1784 Edirne : Emin 

324/1785 Çanakkale : İsmail 

326/1787 Anka m : Alırnet Baba 

327/1788 Ankara : Ahmet Saıhri 

328/1789 lstanbul : Abdülvehhap 

329/1790 Silifke : T. Cemil 

330/1791 Isparta : Halil Çavuş 

3$1/1792 Kutlukaya : Cebrail 

Mahkumiyetlerinin affi hakkında 
Malıkılmiyetlerinin affi haklanda 
Tasfiyeye tabi tutulduğundan kanu
nen müstahak olduğu ikranriyenin 
veritmesi haklunda 
Maarif veka1etine vermiş olduğu ki
tap bedelinin iadesi hakkında 

Takdiri kıyınet komisyonunda bulu
nan c\Takının tesrii intacile mağdu
riyctten vikayesi hakkmda 
Tasfiye kararının tetkikile refi hak
kında 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi 
hakkında 

Ma hkfuniyet kararım n tetkikile refi 
hakkında 

Devlet şftrasınca tasfiye kararrmn 
rcfedildiğinden münasip bir vazife-
ye tayini hakkında 

Bakiyci müddcti mahkumiyetlerinin 
affi hakkında 
Bakiyei müddeti mahkftmiyetlerinin 
affi hakkında 
Borçlanma kanununa tevfi.kan arazi 
verilmesi haldunda 

803 numııralı kaı:ara 

göre armıhalı lufzedil
diği saiı.ibine yazılmış
tır. 

Bütçe cncümenindc. 

803 nUilllaralı karara 
gprc arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılrruş

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

MaL Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. V eka1etine. 

Ad. Encümenine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Kal'ara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal s:11hibinin 
isim ve adresi 

332/1793 Afyon Karahisar : Ha
san 

333/ 1796 Dörtyol : Ali Rıza 
334/1797 Burhaniye : Zahir 

335/1798 Balıkesir : Rıza 

336/1799 Bilecik : Şekir 
337/1800 lstanblıl : Salahattin 

338/1802 İstanbul : Abdülhak 

339./1 03 Erzınum : 1brahiın 

340/1804 İ:ikilip : .M. Şükrü 

449-

Arzuhal hulbası 

Be::; seneye mahkCım olım oğ·Junun 

n Efi hakkında 

Tasfiye kararnun refi hakkında 
Oğlunu yarala~·an Pumant Mustafa 
haklanda kanuni takibat yapılması

n dair 

Tclmütlüğü icra edildiğinden ikra
ıniyesinin itası hakkında 

Mahkfımiyetiniıı affi hakkında 
Baı·emdcki dereccsiniıı altıııc ı ucrece 
ol unık tesbitile zayi olan httkn.h.-u
nuıı Yİkayesi haklanda 
EmlaJ\i metrukeden arazi verilmesi 
haklanda 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptcdilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzıuhalr Jnfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Mal. Yekaletine. 

Malfıl olduğundan vazifesinden affe- Karara raptedilmiştlr. 
dilnıck sur<'ti le ta hsis edilen tckaüt 
maaşının tezyidi hakkında 

14- XII- 1931 tarih ve 1933 numara- Karara rapted.ilmiştir. 
Jr arzuhaline zeyildir 

341/1805 Alttcara : Htise;rin ve Saymn dolayısilc vr. memnrlaı·ın yap- 803 numaralı 'karara 
ar. ınalrta olduğu ınünasebetsizliklerin gö1•c arzuhali hıfzedil-

342/1806 Adana U. abri ve 
arkadaşları 

343/ 1807 Tokat : Osman 

345/1809 Mersin : Süleyman Ça-
vuş 

346/ 1810 Sungurltı : Adil 

ıneni hakkmda diği sahibine yazılmış-

tır. 

l\[uhtaı·lardan kazanç veı,gisi alınma- Karara raptedilmiştir. 
masr hakkında 
Baıkiyei müddeti ınahkfımiyetlerinin Karara raptedilmiştir. 

affi hakkmJa 
1\[ıııhkuıniyetleriııin iıffi hakkında Kaeara raptedilmiştir. 

Biraderini katil ve kenilisini ölümle Ad. VekaJetine. 
tehdit eden Nuı·ioğlu Ba:y-ramın tev-
kifilc cezasının bir an evvel verilrmesi 
hakkında 

351/1815 ~\rapkir 

pos 
Muı·as Pili- Hukuku tasarru:fiyelcrüıin tanınma- Encümendedir. 

sile tapuca ınuı:ırınelei intikaliyeleri-

354/ 1818 Ta qanlr Ahmet 

356/ Hl20 A·ııııısya : Mustafa 

358/ 1822 Avaııoz : Yusuf 

nin ierası lıakkıııda 
Dairei icraca gayrikanuni muamele Eneümendedir. 
yüzünden mutazarrır olduğundan ev-
mkııun cclp ve tctJökilc mağdmiye-

1 inin vikayesi hakkında 
Bakiyei mücldeti mahkt\nıiyetinin af- Karara raptedilmİf?tir. ' 
fi hakkında 
Tasfiye kararının refi ricasına dair Encümendedir. 



kayit 
No. 

Arzuhal sahibiniıı 

isim ve adresi 

450-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

359/1823 Buı·dıır : Ahmet Hanıdi Ziyaa uğrayan maluliyct raporunun M. M. Vekilliğine. 

ycnillcn bir suretinin verilmesi rica-

360/1824 Sıvas Fa hri 

361/1825 İstanbul l\'[~kridi 

362/1827 Bolu : Osman Zeki 

363/1828 A.nkara : Galip 

364/1829 Ankara i[ulı.ittin 

Davut 
Şükrü 

365/1830 
366/1831 
367/1832 
368/1833 
369/1834. 

. 370/1835 
371/1836 
372/1837 
373Jı8as 

374/1839 
375/1840 

376/t841 
377/1842 
378/1843 
379/1844 
380/1845 
381/1846 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
AnJuıra 

Ankara. 
Ankara 

.Ahmet Kadı·i 

: Uünir 
: Fuat ' 
: Rıza 

Ankara : Bekir Sıtkr 

Ankara : Salim 
Ankara : Fahri 
Ankara. : Seyfettin 
Aııkaı·a Sait 

An kara : Frı·id u ıı 

Ankara . : Zühtü 
Ankara : Nccip 
Ankara. : Kemal 
Ankara : Osman Veysi 
An ka ra : Haşim 

882/1847 Aııkaı·a : Muhittin 
38aj1848 Ank:ıra. : r.cm:ılettin 
384/1849 Ankara : E.kr·cm 
385/1850 Ankara : Ali 

387/1852 İstanbul : Avni 

391/1856 Srvas : İsmail 

392/1857 Elbistan : !smail 

sıııa dair 
De,·let şfu-asındı.ın dosyasmrn eelbile Karara raptcdilmiştir. 
tctkik ,-e hakkında, verilen tasfiye 
ka ra rının refi ricaf:ma dair 
Baı·odan kaydinin terkini halvkrnda- Karara raptedilıniştir. 

ki kaı·arın refi ilc tckı·ar ka~·dinin 

tccdidi ricasına dair 
Tasfiye kaı·a n nın t ı.ıshihi istirlıaıru- Karara raptedilmiştir. 
ua. dair 
Vazife dolayısile lıaı·i!-:tl' bulunduk- 803 numaralı karara 
da ı·ı ınüdde.t r.arfuıda ıneskcn bedeli 
vcı·ilıncsi istiı·hı.ımına dair 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

l\raarif vck[ıleti tarafmdaıı Ü<: muh
telif kanunsur.luğa maruz 1\aldrğr 

hakkrndaki istidasıııa vekaletçc ce-
vap vcrilıncsiııc dair 

göre arımhalı lufzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» » 
» » 
» » 
» » 

Encürncndcdir. 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

Bakiyci müddeti ınalıkll'ıniyetiııin af- Ad. VckU.letinc. 
fi hakkrnda. 
1\furabahacrlık yapan larm menilc tcc- Karara raptedilıniştir. 
ziyeleri hakkında 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ad resi 

393/1858 Pendik : Ahmet Nuri 

394/ 1859 'l'i mn Bayram 

395/ 1860 Ankar-a : Nuri 

451-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

lskiin suretile veı·ilcn emlak haldun- Da. Vekaletine. 
du k i dosyanın Ş-tıı·ayi dev lcttcn eel-
bile trtkik ,.c lıaklarııuıı verilmesi 
hakkında 

Vazifesine alınınası ve talı:sisatınm 

itasr hakkında 
803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazrhmş-
tır. 

Aç:ıkta. kaldığı mi.i.duetc ait ınaaşları- Karara raptedilmiştir. 

mn verilmesi lı aklunda 

397/ 1862 Nallıhan : Muhtar Halil Davar vergi ve r esimlerinin haddi Karara raptedilmiştir. 

ve ar. münasibine tem-:ili ve bu seneye de 
teşmili hakimıda 

398/1863 1 sta ııhnl : lH. Nazmi Tekaüt maaşnun bil' an evvel tahsi- Karara raptedilmişt.ir. 
si lıa.klanda 

399/1864 Acıbayarn : Osman 

400/ 1865 Sıvas : Tevfik 

402/1867 Aııkara : G ülüz<ıt' 

403/ 1868 P azar : İbrahim 

404/ 1869 · Gazi Antep : Hurşit 

405/ 1870 Edit·ne : .\bdüllıalim 

406/ 1871 Adana : Esat 

407/1872 Tı·abzoıı : Bahattin 
408/1873 İstarıbul : O. Rifat 

409/ 1874 tstaııbul : Yusuf 
410/1875 l znı it' : Recep Aslan ve 

ar. 

411/1876 Ankara Nazım 
--- -- - ·- -

412/1877 l s tanbul O. Rifat 
-

413/1878 İstanbul Yusuf 

Çocuklarıııın mecca ııen tahsili hak- Karara raptedilmiştir. 

krııda 

1\femuriyctiıı e iadesi veya tekaiide Karara raptedilmiştir. 
sevki hakkında 
l\[uJıtacr mua,·eıwt olLluğundan ııak- Mal. VekaJetiııe. 

ti ınnan~net yapılınası hakkında 
Yedi senelik tekai.it maaşrmn kesil- Karara raptedilmiştir. 

memesi hakkmda 
Ti.i.rık vatandaşlığına kabnl edilmesi Karara raptcdilmiştir. 

haklun da 

'I'elmü t ınu<ışıııLlaıı gayrikanuni ka
teu il en pıı nı s ııırıı tl'sdyesi ha kkıııda 

803 numa.ralr karara 
göre arı:uhali lnfzedil
d i ği sahibine yazılmış-

tır. 

Evkaf idaresince vakıflarına vaki Ev. U. Müdi.i.rli.i.ği.in c. 

müdahalenin meni hakkında 
Tusfi,re karanıım refine dair Karara raptedilmiştir. 
1G20 nnnı anı.lr kaııunnu ncşr i taı·ilıi- Karara raptedilıniştir. 
m• kııtlar ın evlnıf k<ılnnş olan t oloıiit 

ınııaı:;ıııııı it a-s ı hakkında 

» » » 

Kontenj andan güımi.i.ğe gelen malla
rının ~ıkarılnıasına müsaade ed ilme-
sine dair 

Kal'al'a raptedilnı iştir. 

İk. Vekill etin e. 

Barem lmnunmıa göre ıni.i.stalıuk bu- Enci.i.mendedir. 
lundnğu ~' irıni beş lira maaştan mm'-
kufat yapılınamas ı hakkında 

Ali karar heyet inin J3aışvcklllete tak- 803 numaralı karara 
diın ettiği raporun Meclisi Alice mev- göre arzubal lufzedil-
ki i muarncleye vazma dair diği sahibine . yazılmış-

tır. 

» » » » » » 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve ooresi 

452-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

415/1880 l\1. i\rirza Bşkjyaların tcı.ki·bi için 1nüfrezc tara- Da. Vekaletine. 
fından yapılan yolsuz muamelelerden 
şikayet 

416/1883 Yoz;gat : İhsan E\·vclcc \·ermiş olduğu istidasının ne Karara raptedilmiştir. 
ın ua:ıuclc gördüğü haklunda 

417/ 1884 İstanbul: AnLkat Hilmi Birinci ticaret mahkemesince davala- Karara raptedilmiştir. 

418/1 '85 Bilecik : Cemal 

419/1887 Bakırköy : Bayram 

rının tesrii intacı lıaklunda 
Kaydi terkin edildiğinden mağduri- Karara raptedilmiştir. 

yetine meydan \'Prilmemcsi haklanda 
HuJdanda tatbik edilecek kavanin ve Kıı.ı·ara raptedilmiştir. 

nizamatm tayin ve iraesi ·bilinmedi
ğiııden bu hususun tayinine delalet 
huyurulması haklanda 

420/1888 · Sıvas : .ı:\cbdi J\Iutasarrı:fı bulunduğu hanenin ta- Mal. Vekaletine. 
pu senedinin itasr haklanda 

421/1889 Buı-sa : Süleyman Sami Mübadeleten verilen emiakin laymet- Da. Vekaletine. 
ler·inin fahiş olması dalayısilc fazla 
borçlandrrılı:naması ha kkmda 

422/1890 Bursa Sahriye 

423/1891 Kayseri : Halit 

424/ 1892 Sandıklı : Hatice 

425/1893 Gazi Antep : Arif ve ar. 
. 426/1894 Hasandeel c : lVIemet 

429/1897 Pendik Celalettin 

430/ 1898 İstanbul : Lcon Şonman 

432/ 1900 İzmir : Cafer ve ar. 

':J:;j;)j 1901 Zaft-aııboln : İ zzet 

434/ 1902 Ankara : Kazım lVIaksut 

Tior~lanma kanununu tevfikan veri- Da. V.eka.letinc. 
ten emiakin bedellerinin tenzili ve 
affi lı akkında 

Kanuncn mükellef kılındığ-ı bir ver
gi için verilen kararın tetkiki ve tah
mil edilen verginin refi hakkında 

Hazineden matlubu olan mebaliğin 
bit· an evvel tesviyesi hakkında 
r ~kan ettirilınesiııe dair 
Hıırbi umunıiJc malUl kaldığından 

dcreec üzerinden maaş tahsis edil
ınesi hakkında 

Mübadil olduklarmdan dolayı: Pen
dikte \'eri1miş olan hanenin bila se
bep almdığıııdan şikayet 

~1eslekinc iadesi hakkında 

Tütünlerinin müsait fiatlerle İnlıisar 
nı üdürlüğünce almması hal<ıkmda 

Karara raptedilıniştir. 

li.a.raTa raptedilıniştir. 

Da. V ekaletine . 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

di6ri sahibiııe yazılmış

tır. 

» 

Ha.klunda Yerilen karat·da adli hata Ka•·:ıra raptedilmiştir. 

bulunduğırndan taslıihi haklanda 
Uhdesine teffiz olunan harap am
barların tapu senetlerinin verilmesi 
haklanda 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılnuş-
tır. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

-----
435/ 1903 Zafranbolu : İzzct 

436/ 1904 l\1idye :Demir 

437/1905 İzmir : Hacer 

438/1906 Koçana :Nuri 

439/ 1908 Tokat Şükrü 

440/1909 Akdağ Madeni ilira-
him ve ar. 

441/1910 Adana : Servet 

4-13/ 1913 Ankara : Nccip 

453-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Gayrikaumıi olarak tahsil edilen ce- Kıwara raptedHmiştir. 

zayi naktinin tesviyesile borç senet-
l criıM.n iadesi ılıakkında 
Nalıiyc müdürünün gayrikanuni ef- Karara raptedilmiştir. 

al i harekfı-tmda.n şiıldi.yet 

1331, '1771 ;ve 1833 numaralı kanun- Da. \ ' eKaletine. 
laı·da.n istifade .ettirilmesi haklanda 
V azifei -askeriyesinden ihracr ·hak- Karara raptedilmiş.tir. 

kındaki kar.ar.da lıatayi adli vaki ol-
duğnndan lıefi ffıakkrnda 

l\iahkemece hakkı.ncl.a giyabi v.erilen Ad. V ekaletme. 
-ınahkfuniyet kararmın tetkikile ceza-
1armr:n affi hakkmda 
Kaz-ahrırmda iskan işlerile maşgul ol- Da. V ekaletine. 
mayan kay,makamdıın şikayet 

Bah.'iİ:y.ei müdllleti eczaiyesinin affi Karara raptcdilmiştir. 

ha!k~ıncl.a 

İskanlarile emlak e amzi verilmesi Karara raptedilmiştir. 
hakkında 

445/ 1915 Gazi Antep : Mahmut 341 senesi muvarenei umumiy,e kanu- Bütçe encümeninde. 
ve ar. numtu 45ınci ·ma~ d esi mucibince mat-

446/ 1916 Salih ve ar. 

lttplarmm tc:'sv-iy.esi ,jçin 1931 senesi 
bütçesine tahsisat vazr ılıakikında 

!Emvallerini.n .mahsup harici kalan Da. tv:ekaletine. 
kısım.l<linudan mcccan en temliki hak-
kında 

4ll7/ il!J17 Adaııa: Fat.ına Muzaffer Şehit olan . oğ:lu: yüebaşı Rifat .Ef. Karara .raptediLmiştir. 

,den kendisine · maaş tahsil edilmesi 
hakkında 

44 / 1919 Denizli A. Rıza Hakkı müktesebjnin verilmesi hak- Karara raptedilnıiştir. 

landa 

449/ 1920 Sadrettin 

450/1921 Niğde : İskender Soya
ciyan 

45J.j 1922 Gelibolu İbrahim Et. 

452/ 1923 Akhisar İbrahim 

453J 1!H8 Ankara Harndi 

[Cadınlar hapisanesi ittihaz edilen Eııcümeııdedir. 

hanesinin vcrilmetliği hakkında 
J!;v;vclce ermiş ulduğu istidasmm ·ne •K:aı;ara ,raptetlilmiştir. 
ı nı uwmele gördüğü :J?.a.kkında 
1 - IX - 1929 truıihiııden itibaren mu- Karara raptedilmiştiı\ 

saddak kadro mucibince nıaaşınm 

kırk lira ıiize11inden tesviyesi ·hak-
kında 

Süııglin .cezasnun işten el çektirildi
ğr tarihten itibar olunınası hakkında 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine •yazılmış-

tır. 

Hakkı müktesebinin verilmçsi hak- Mal. Enciimenine, 
)):ıp da 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

454/ 1925 Naciye 

455/1926 Tosya Sadık 

456/1927 Alaiye ıvı. Şerif 

4~7/1928 İstanbul : Haydar 

458/1929 İstanbul : Fazıl 

459/1930 İstanbul Ali ve ar. 

460/1931 İstanbul : !. Etem 

461/1932 Kozan .Ali 

454-

Arzuhal bulasası 

:MiivekJ<ili bulunduğu Feham Pş. ve
rcsesi Naeiye H . ve ri.ifekasına ait 
arsanın iadesi hakkında 

Mübadele suretile verilen emlaJdn is
tirdadr cihetine gidildiğinden hakkı

nın iadesi hakkında 
1337 senesi şubat maaşı olarak Hazi
nede kalmış olan matltıbunun tesvi
yesi hakkında 
İstanbulda iskan ettirilmesi ic:in bir 
karar ittihazı ha~kında 
Tasfiye kararr refedildiğinden müte
rakim maaşlarnun tesviyesi ve ikra
miyesinden miiteba:ki ka l-an mabHl
ğın i tası hakkında 
Ziraat bankasrna.olan horçlamun te
cili hakkında 

Ali karar heyetinin verdiği raporda 
zikredilen affin aHlnımn ricasına 

dair 

Tapu idaresince mutasarrıf buluu
dnğu lıaJhc:enln namırıa tesçili ve ta-
pu senedinin ltası haklanda 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Dm·let şurasının 

bakacağı bir iş Qlduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Eneüımendedir. 

Encümendedir. 

Da. Veka1etine. 

G. ve İn. V ekaJetine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

» 

462/1933 Beypazarı Hadi ve Kaçak ·olarak tahsil edil·en ağı1am Kanıı·a raptcdilıniştir. 

Kemal 

463/1934 Bolu ; Ahmet ve ra. 

464/1935 Adapazarı : Seheı· 

465/1936 İstallibul : Y. Ziya 
r ... 

·ı 

467/ 1938 Gemlik Ali Kamil 

469/ 1940 İstanbul M üretti plcr 
eemiyeti 

resmi haJdnnda Devlet ştırasınca it
tihaz olunan .karaı'ln eelp ve tetkiki
le mağduriyetten vikayesi haldnnda 
Tütün nakliyesinin kamyon ile nak- G. ve İn. Vekilliğinc. 
linden sarfınazar edilerek arabala.rla 
naklinin temini hakkında 

Td fiz muamelesi evrakının bulduru
larak riıuamel esinin hir aıı evvel in
tacı lıakkrnda 

H cy1'lti rnaılısıısa ea nisbet i askcriyl~"i 

katedilmesi mağduri yetiııi mucip ol
duğundan refedilın es i hakimıda 

Hila.fr usul ve kanuıı aıledildiğin

den tekrar memuri yete alnıması ha k
·Jnnda 
Mektep kitaplarının tab ı Ye neşir 

hakkının DeYlet matbaasına hasre
·diLmemesi hakkında 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
!e arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit Arzuhnl salıibini n 

No. isim ve adres i 
-----

470/ 1941 .Sl\'US Ali 

471/ 19-!2 Dör.tyol Hüsey in 

472/ 1943 Samsun -:vrahir 

455-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Bel 'diycyc olan boreumııı üç taksit- Da. Vekaletine. 
t e Ye birer sene fasıl a ilc ödemesi 

. hakkında 
1stiklfıl mücadeles i csnaımıda aldrğr Karara raptedilmiştir. 

yaranın tedavisi ve münasip bir ma-
aı:;nı ita sı hakkında 

Hastalığından dolayı verilen raporun Ad. Vekaletine. 
henüz mev.kii muaıncjeye konmaması 
ınağdmiyctini mlH•ip olclnğu hak
kında 

473/ 1944 K. 3. adli hnkinı : Ha kkı: Krdeın zammrnclan isti falle ettiril.mc- Karara raptedilmiştir. 

si ve 1631 ııumı:ıralı kanun mucibiıı-

cc tcrfihi lıaJdanda 
474/ 1945 Diyarbrkir : Abclüssa nı e t 1\[cktcp müdürü İbrahim B. ilmli

haberini aldıg-r halde namma gelen 
tohumluk Yes ikasım vermediği hak
landa 

476/ 1949 İzmir Ali 

-J.77j l 950 Lta ııbul Tabaklar ec-
miycti 

Poli ·c;c otelinin kapatılma sı ve diğer 
bir otelden de iı;t en m eıı cdilnı csi 

ınağcluriretini ıını c ip olduğu hak
kında 

Arzulıa llerini ı·a pt en g!inclcrtliıkl eri 

kitapta ıııündcri~ dil eld e ı·inin Hüku
nı etı; c infaz bu,vurulınası hakkında 

» » » 

803 numaralı karara 
göre a.ezulıali hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

tk. Veıkaletine. 

479/ 19!i2 Bnrsa H:ı c r İbl'ahiın 1sk~n snrctil c verilen balıc:cnin ınce- Mal. Vekaletine. 

4 0/ 1953 1\Iara ş : i\füııie 
481/1954 Ccb ' liıb crcket : -:\I usa. 
482/ 1955 An kal'a : Ş alı i H 

483/ I !J!J(j İzmiı· : FL·tlıi.n• 

ca ııı ·ıı tapuya raptr lıakkrııtla 

'l'asf i.rc knnınmn rcfi hakkında 
En·elki a rz tılıalinin t esrii hakkında 
1 kuııuınısaııi 1932 ele ,·crmi::; olduğu 
arzuhaline nı erbut Yesikalann ken
tlisin e iade ·i hakkında 

lkanıl't dnwld'c olduğn hanenin borc:
luıınıa ka ııuınına tedikan temliki 
hakkında 

Karara rapteclilmiştir. 

Encümcndedir. 
803 numaralr karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

» » » 

4 -1/1 !J57 Bürlıaııiy e .\li Kcımıl -:\[uhacir ,.e nıübadill c'ı ·e verilen cm- K arara raptcclilıniştir. 

4 5/ 1958 Bl~ ziz Akif 

4 6/ 1959 K ayseri : i\Icmet 

487/ 1960 Ankara : Hayrettin 

nıl i g-ayr iın l'!ıkulcden ve !'il set vp ı·gi

si alınnıam a>ır lu~klaııda 

'l' ckaüde seYki tarihinden itibaren Karara raptedilmiştir. 

ma aş farlanrıı güzeşte olarak ita ·r 
hakkında 

?ı'Iüvekkiliniıı satm alınış olduğu dük
ldlmn müaın el c i ferağiyesinin intn
eilc ınağdnri?ett en vikayesi haJdanda 
i\fali~·e tetkiki hesap komisyonu riya
sct indeki miicldetin tckaütlük müd-
detine Jwbnlü hakkında 

803 No. lu karara gö
ı'e arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» » » 



Kayit 
No. 

A r7.Uha 1 sahibi n in 
isim ve adresi 

488/ 1961 . bpa ı·tıı : !zzet 

489/ 1962 İzmir : Nafiz 
490/1963 ·İstanbül : Şevket 
49~/1965 ı·znıiı· : .\hm et l'sta 

493/1966 Ilgı.ız : Hüse~·iıı · Çıwnş 

4D4/1967 Gazi Antep : · Hm·şit 

495/ 1968 İ:r.ınir : ~azlı 

496/1969 Tokat ){. Ali ,.e -ar. 
4H7/ 1U70 (l(•libolıı : ~alih 

49 '/1971 'fokat : ~ühü ,.c ar. 

499/ 1972 Zil e : M. Bekir 

500/ 1973 lılll'oz : Ccmil 

501/ L9N Erciş Şl· ,·ket 

456- . 

Arzuhal bulasası ·Muamelesi 

' :Malül o1Juğum1aıı dcreec ÜZl'I'İııdeu Kartıra q•aptedilmiştir. 

maaş · tıa h sis edi 1 ntesi hakkıııda 
lzıniı·dp iskiın edilmeleri lıakkıııda 
'hoc:fiy~ kara rrıuıı ret' i hakkmcla 
İskan ·snrehle ,·crilnıiş eım·ali gayı·i
ı, ,p rılnılcııin biı· ıııı CYYel tapu~·a 

raıHr •hakkmcla 
•l\Ialıkumiyetinin affi hakkında 
TiiTkiyc ' Cümhu i·iyt!ti tıı:bii~·etiııc ka-
fmlü hakkında 

İskan m:uam l cı:; iniıı biı· aıı cn·cl iıı
tacr hakkında 

Da. V ckaletinc. 
Jfarara raptedilmjştir. 
803 No. lu karaea gö
re arzuhali hrfzedilcli
ği •·sahibi'ne · y.aiılm:tŞtır. 

Karara raptedilmişt~r. 
803 No. lu karara gö
re arztılıali hıfzedildi

.ği sa;hibhıe yaiilmlştrr. 

Da. Vekaletine. 

Malıkfımiyetlcriniıı aHi hakkmda Karara raptedilniiı:;tir. 

Tahsis edHen malfıliyct maaşının t·es- Mal. Vekiletine. 
viyesi hald\:mtla 
On lıeş sene ervel bedelini verip ·e- Karara raptedilmiştir. 
qıet a ldıkla rr emva.li gayt'inı eıı ku le-
nin tapuya raptr hakkında 
Bedeli ııaktisiniıı derelesi taselik Karara raptedilmiştir. 

olan kanun mucibhıcc itası hakkında 
Ka~rmakam tarafından rupılan sui- Da. vekaletine. 
istimatatın t tkiki i~in mülkiye mü
fettişi gönderilm esi hakkında 
Hakimin ga,vrikaınm1 

rinclen ş:ika;yct 

nruamel&lc- 803 1ıumaı:alı - ımram 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine -yazrlmış
trr. 

502/ 1975 )1cııemcıı :Osman r e ar. Tcffiz surctile rcrilcn enılak.in 1171 803 numaralı ' karara 

;)03/J 976 Tnılnoıı ~azmi 

ııuınaı·alr l\laıımıclau istifadelerinin 
tL'l~ıiıı i • hakkında 

göre Devlet şf1rasınm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

'1 kraıniyc olarak aldığı nıeblfığdaıı l\Ial. Vekfilctrnc. 
katedilen bulırmı ,·cqrisiııiıı iadesi 

h a.ldmı da 
J0-1/19.77 'I'nıbzoıı : Hami! llaJi ' Kcsbi İl'itilıkak ettiği lıaı·cmılım bir Karara raptedilmiştir. 

:)06/ 1979 'I'arşaııeıl : Sabri re ar. 

!i07/19HO Tı-abzoıı. : Naznıi 
• 

:.10H/19i:ll )lcrı:ıiıı Ayşe 

a ıı en· cl tCi'>"\'i,ves i hakkında 
59 ucu kilonıdrede bulunan Tavşaıı
c ıl iı;;tasyoıı köı.ırüsüııün gcııişlctil

nwf;i hakkında 

T1•kaüt ulduğtıııdaıı kaııuııeıı nıüsta

lnık · olduğıı rhamiyenin biı· aıı ('\'\'el 

Yt•ı·ilnıcsi hakkında 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali · lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Mal. Vekalet.ine. 

leı·a reisi Ye m(•muru hakJuuda lmmı- Ad. VekaJetine. 
·ni takibat ifası YC zaı·ar ve ziyammn 
taznıini hııkkmda 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

509/1982 ! zı:nir, : ·Mustafa 

510/1983 Güı·iin : 1brahim· 
511/1984 !stanhul Mahmut 

512/1985 Eskişehir : Tevfik 

513/1986 Edirne : Zühtü 

51~/1987 .A.:dapazarr : Demir Al i 
ve ar. 

515/1988 !zmit : İsmail Hakkı 

516)'1989 İstanbul : Mediha 

519/1992 Gürün : Samuel ve ar. 

520/1993 Anl-ara : Fevzi 

521/1994 Akdağmaden i : Kirkor 

522/1995 Denizli : Salih ve ar·. 
523)J 996. !stıınbul . : Hidayct 

52;!/1997 İs~aııhul : Osman , 

526/1999 !stanbul : Ayşe 

527/2000 İstanbul : Salih. 

528/2001 lstanıb\ıl Fahri 

529/2005 Sivrihisar Fatm:ı 

457 ı-

Arzuhal hul~sı Muameles\ 

lska,n mua.melesinin bir. an evvel bi- Encüme,ndedir. 
rilnı,~i . ha$kınd~t 

~laJ1kf~ıniyctiniıı ı aff~ hakkında Ad. Vekidetine. 
Haıincdcn matlubcı olan :meblağm 803 No. lu karara gö-
tesvi.vesi hakkında , 

H eyeti mahsusaı:a Yeı·ilcn kararrn 
rcfi ha,J.vkında . 

re arzuhali hıfzedi ldi

~·.i sa. h ibi uc. yazılmıştır. 

» » » 

1 t.rşrüıisani ı 133 · tarihimlen itiba- 803 numaralı karara 
rruı g;e.y;ri-kammi.olarak mcvkuf tutn- göre Devlet şılrasmm 

la.n maaşlarının ia.d<>si hakkında bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılımştıı.·. 

tsı~unı adi surctile cmlnk ve amzi Da. Vc.kaletinc. 
verilmesi lmlclnndit 

İskarn acli suretile verilen hanenin Da. Vekaletine. 
tapu senceline raptı hakJunda 
Hid<:ımatı vataniye tertibinden maaş Bütçe cnciimenindc. 
tahsisine dair 

EmYali gayrimçnk n telerine Hazine- Encümcndedir. 
cc vaki müdahalenin rcfi lıakkmda. 

Siı:illen tekaüdc sey.ki mağ·duı· iyetiiıi 

.mnciP, olduğuna dair 
Kay;ıuakannn gayı'i.kanun1 hal'ckatın

dan şikayet 

1\!ahkumiy.ctlcrinin affi hakkında 
'fekaütlüğüniin refi ile iadei vazife
si , halcianda 

l\Iülga, Ali kar:.ı,ı ·: huyeti rapoı-unun 
lVIe.clisL ,A1icc. te.tkikilo mazharı a ffi 
h,ak·kında 

Şe.hit olan oğ:~undan kondisinc maaş 
tahsis ediln:ıcsi lı!lkkırı.da 

Mülga Aınkara !s,tikJ.hl mahkemesin
ce mahk1ım olan pedçrinin affi hak 
@ında 

Ha,kkrnd~ verilen kq,rar;ı. itiraz 

20- XI- 1930 tarihli ve 305 mımaralı 
A~·zuhal cn~ÜJUeniuin . ittihaz ettiği 
kararm infazilc harcıruh matlupla
rının tes\'iycsi . h~kkrnd~ 

Encümendedir. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptlıdilıniştir. 

» » » 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
M. M. Vekfiletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuılıalı lufzedil · 
diği sahibine yazdmış

t.n·. 
» » 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

458-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

530/2006 !stanbul : Ahmet Mulı- Yunan Hükumeti nezdinde balrk<,:r- Karara raptedilmiştir. 
tar ve ar. larrmızın riga ve balmlyara balıkla

n misillü muamele görmeleri ve be
dellerinin ·tesviyesi ne müsaade . i tası 
hakkında 

531/2007 İzmir : Harı Ömer Ça- !stikial madalyasite taltifi haklanda Karara raptedilmiştir. 
vuş 

533/2010 İstanbul : Hatice 

534/2011 J\I. Kemalpaşa : Halit 
536/ 2013 C:ökwbat : Yusuf ve ar. 

537/2015 Eskişcıhir Hnli'ısi 

538/2016 ('arşamba IT. Emine 

539/ 2017 Keskin Huı·şit 

540/2018 l\Ialatya : Sülcym:m 

541/2019 Tokat : Cevriye ve ar. 

544/2022 Ankara : ~Iustafa 

546/2024 Bakırköy : Avni 

547/ 2025 Urfa : Halil \'e ar. 

548/ 2026 Şarkrşla : V eli 

549/2027 l\'[uğla H. Sami 

Adliyede mahfuz dosyanın cclp ve 
tetkikilc mehakim marifctile iras 
edilen zarar ve ziyanın tazmini hak
kında 

21-II-1932 tal'ihli aı·wlıalin e zeyildir 
Uökabat gölünün tathiı·i ilc kmutu
la.n arazinin köylüyc verilme~i hak
kında 

Tasfiye kararııını r·cıfi hnkkınrla 

Ad. V ekalctine. 

Encümendedir. · 
Da. Veki\.lctine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmrştır. 

'1\ısfiy e edildiğinden lmnnmın balı- Karara raptedilmiştir. 

r:;ctmiş olduğu ik nı m iyenin tesviyesi 
lı akkında 

l\Iali'ıl gazileı·e verilen ikranıij;cden Karara raptedilmiştir. 
mahrum kalması mağduriyetini mu-
rip olacağından tesviyesi hakkında 

Tcvliyet vakfı hakkındaki muamele- Karara mptedilmiştir. 
nin tesrii intacı hakkında 
15 seneye mahknm olan babalarının Kaeara raptedilmiştir. 

mahkCrmiyetinin affi hakkında 
Harp ınalUlii olduğu cihetle maaşı Karara raptedilmiştir. 
aslisi olan dört bin kuruş üzerinden 
maaş tahsisi ricasına dair 

:Ehliyetsizliğiııden dolayr vazifesin- Karara raptedilıniştir. 
den çıkarrlmasi: ınağdmiyctini mucip 
olduğn.ndan tekrıır vazifeye alnıması 
lı akimıda 

· Elde gayrisalih olan ekmekl erin hn
pisane dahilinde ıslahı hakkında 

İstihdam ettiği aınelenin kazanç her~ 
gilerinin kendisinden tahşili mağdu

riyetini mucip oldnğu hakkında 
Maliye vekaletile aralarında ınüt c

haddis davaıırn vazife ve salahiyet 
noktasından Şurayi clcvletçe redde-
dilen evrakının Meclisçe tetkik edil-
mesi ha,kk:mda 

Karara raptedilmiştir. • 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

550/2028 Ankara: Mühendis Akif 

551/2030 Antalya : A. Sami 

552/2031 lmroz adası : Veneçea 

5!J4j2033 Çarı;;amba ' . Danyal 

:i55j2034 Cnnaıt Line vapuru 
şirketi lstan ul aC'enta
lrğı 

556/2035 İstanbul N. l\Iuzaffcr 

557/2036 Bilecik Memct 

558/2037 Ankaı·a : Sabri 
559/2038 Ankara : Naşit 
560/2039 Ankara :Kemal 
561/2040 Ankara : Necip 
562/2041 Anlmra : Sadık 
563/2042 Ankara : Bahri 

564/2043 Ankara Alaettin 
565/2044 Ankara Hakkı 

566/2045 Ankara Ömer Baha 

567/20-!6 Gönen : K. Ferdi 
568/ 2047 Geyve : Namık 

569/2048 Eskişehir : Hamza 

570/2049 Boğazliyaıı ReC'C']J 

571/2050 Silvan Memet ve ar. 

459-

Arzuhal hulil.sası 

Devlet demiryolları kadrosundan çı

karılmış olduğundan ikramiye veril
mesi haklanda 
Tedahülde kalan maaş ve harcırahı
nın tesviyesi hakkında 
Ana vatandan tebit edilen zevcinin 
Türkiyeye gelmesine müsaade edil
mesi hakkında 

V ebai baJmriyeden itlaf edilen hay-
. vanları için tnzminat verilmesi lıak

kıııda 

Kaçakçılık kanunu bakJmıda şayanı 
tJCfsir ve ta:dil mcvaddı nazarı iüba
re almak suretile bir talimatname 
tanzimine dair 
Teffiz suretile verilen hanenin tapu 
senedinin itasile hanesine vaki olan 
müdahalenin meni hakkmda 

Muamelesi · 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ıbakacağJ bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
KMara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
gpre arzuhali hnzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. V ekaJetine. 

Evvelce almakta olduğu tekaüt ma- Karara raptedilmiştir. 

aşrnın ret ye iadesi hakkmda vaki 
talep mağduriyetini mucip olduğun
dan bu hususta karar ittihabına dair 
Nasbrnm tashihi ha.kk.rnda 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
~ 

» 
» 

» 
' » 

» 
~ 

» 
» 

» 

» 
İki evladmın şehit olmasından dola
yı maaş tahsisi hakkında 
İstiklal madalyasile taltifi hakkmda 
}l[emuriyetten ihracı haklundaki ka
rarın refi hakkında 
Adiiye vekaletindeki 2683 numaralı 

dosyasile Mahkemei temyizde ,bulu
nan evrakının celbi ve hukukunun vi-
kayesi hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

>Karara: raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 
Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiŞtir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

İskan suretile verilip bilahare istir- Da. Vekaletine. 
dat edi len emlak ve arazisinin iadesi 

haklun da 
Köylerinde em vali milliyeye ait ara- ) '[al. V ı:kaletine, 

zi olmadığı halde Maliyece bir şah-
sm yüzünden icarı zemin tarh sureti-
le mağdur oldukları hakkında 



Kay~t 

No. 
Arzuh.al sahibinin 

isim ve ad.N!Si 

575/2054 İstanbul : Hüseyin 

576/2055 İzmir : Abdülkecim 

577/2056 İzmir : Ahmet Naim 

578/2057 Gemlik : Abdülcelil 

519/2058 Samsun : Şükrü 

580/2059 ZafraıtbGht : M. !zzet 
581/2060 İstanbul : Seyfettin 

582/2061 Alay 37. K. Hilmi 

583{2062 Artvin Mevlftt 

584,/2063 Acaristan : Abdullah ve 
ll.l'. 

586/2065 İstanbul : Harndi 

588/2067 lUnkara : ~Ierycm 

589/2068 İstanbul : Mazu 

591/2070 Elaziz : Ahmet 

593/2073 Ankara : Niyazi 

594/2074 İstanbul : Nihat 

595/2075 Eskişehir : Yusuf 

4.60-

Arzuhal bulasası 

Bağ ve bahçesindeki eşearı müsmi
reyi katedenlerden. tazminat alınma
sı hakkında 

Türk vatandaşlığına iadeten kabulü
ne müsaade edilmesi halilimda 

Heyeti mahsusa kararımn refi hak
landa 
Evvelce vermiş olduğu istidası ne
tieesinin bildirilmesi haklanda 
Tasfiye kararının refi hakkında 

M uh tardan şikayet 
Nisbeti askeriyesinin iadesi hakkın

da 

1771 numaralı kanundan İstifadesi 
hakkında 

İskan suretile verilen hanenin kendi
sine meccanen temlikile istirdat edil-
memesi h'lı.kkmda 

Muamelesi 

M. M. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır~ 

Encüınendedir. 

803 nuın'aralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

'Sahibine yazılmıştır. 

Da. V ekaletine. 
803 numaralı karara 
göre .arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılınış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğıu 

sahibine yazılınıştır. 

Da. V ekaletine. 

1771 numaralı kanundan istifade et- Karara raptedilmiştir. 

tirilıneleri hakkında 

Muallimliğe ka,bulü hakkında Karara raptedilııniştir. 

Arsası üzerine yapılan binanın me- Encümendedir. 
ni hakkında 
Cafer Ağayı katiedenlerin derdestiliı Karara raptedilıniştir. 

takibat icrasr hakkında 
Mahkilmiyeti kararmda hatayi adli Karara raptedilmiştir. 
olduğundan iadei muhakeme suretile 
tashihi hakkında 

İlk tedrisat emrine verilmesi hak- Karara raptedihniı;rth 
kındaki kararın refi ile son memuri-
yetme muadil bir muallimliğe tayi-
ni hakkmda 
Tekaüt . ma~nın tashihi ile mağdu
riyetten vikayesi hakkında 
Romanyadaki efradi ailesinin Türki
yeyc meccanen getirilmesi hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
gö:re arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal Sahibinin 
isim ve ·adresi 

!196/2076 Eskişehir : Meınet 

!ı97/2077 Göynük Ö. Avni 

598/2078 Yozgat : Tgofil 

599/20'19 Maden : Alwp ve ar. 

601/2081 Brzinca.n : Memet 

602/2082 Emiııgan : S. Sırrı 

604/2084 Sıvas : Cebrail 

605/2085 Elaziz : Hüdaverdi 

606/2086 Elaziz Hüdaverdi 

608/2088 Anamur : Akif 

611/2091 Muğla : Hasan 

612/2092 İzmir Etem 

613/2093 Edirne : İsmail 

461-

Arzuhal bulasası 

Romanyadaki ef11adı ailesinin Türki
yeye meceanen g-etirilmesi halilirnda 

Ta.<ıfiye karamwı refi hakkında . 

Y ozgatta ilmmete icbarı mağd uriye
tini mucip ol:dıl~ll .hakkında 

Tarhedilen veııgilerin tenzili ile em
valinin iadesi hakkuıda 

Tütün inhisarı idaresince tahsil edi
len cezayi naktiniu kendisine tesli-
mi hakkında 
Evvelki istidasma zeyildir 
On beş hane halkının bir mütegalli
be elinden çektiği safalet ve pel'işa

niyetin nazarı merhamete alınması 
hakkında 

Muamelesi 

803 N0, lu karar& gö
re arzuhali hıfzedildi

ği. sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasınııı 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibille yazılmıştır. 
Da. Veka.letine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» » » 

» » » 
Da. V eka.letine. 

Ciheti askeriyeden kamyon bedeli Bütçe eııcümenine 
olarak matlubu olan 1 400 liranın 

tesviyesi hakkıııda 
Eşkiya tarafından tahrip edilen kam- Karara raptedilmiştir. 

yonunun tazmini hakkında 
Orman resminden Devlet Hazinesine Mal. V ekaletiııe. 
fazla tediyatı olan 472 ilarnın iadesi 
hakkında 

İskanı adi su retilc verilip bilahare Da. V ckaletine. 
istirdat edilen değirmeninin iadesi 
hakkında 

!şten el çektirilınek su retile vazifeden 
çıkarılıp mahkemece ber·aet ettiğin

den tekrar vazifeye alıııması hakkın
da 

803 No. lu karara gö
re aı·zuhali hıfzedildi-

ği sahibine yazılmıştır. 

1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve as- Karara mptedilmiştir. 

keri memurlal'r kanummnn 7 ııci 

maddesini hakkında tatbik etmek su-
retile ihtiyat zaıbitlik ha.kk.r ref ve 
hükmü mükellefiyeti askeriyeyc tabi 
bulunmak suretile nefer olarak kıta-
da vazifeye sev·ki mağduriyetini mu-
eip Olduğu haklanda 

614/2094 C<'beliberekot Y. Ziya Nü:fuzu memuriyetini suiistimal eden Da. Vekaletine. 
vali hakkında takibat yapılmasma 

daiY 



kayit 
No. 

Arzuhal sahibiıiin 

isim ve adresi 

615/ 2095 ! stanb-ul : Fatma 

617/ 2097 Tortum: Muhtar K emal 
ve at. 

619/2099 lstanbul İ b nı h im 

620/2100 1stnııbnl Nesinw 

621 /2101 Ankara Abdürrezak 

622/2102 Adana Byyüp Rahmi 

462-

Arzuhal bulasası 

Satın almış olup 
mucirbince etabli 

kanunu mahsusu 
Rumiara verilmek 

üzere istirdat edilen emlftkleriniıı 

mukabilinde Ha7.i ne bonolarnun Ma
liye vekaletince verilm ediğine dair 
Hayvan itlafr tazminatıruıı t esviye
si hakkrnda 

1520 nuınaı'alı kannııtın ıı eşri tari
hin e kadar mevkuf tutulan maaşları

mn ilası hakkırıda 

PPJcı· i Kaı'a ~ait Pa~a ıım maaşının 

kati tarihinden vefatm a kadar mev-
lmf tutulan tekaüt maaşnun verilme-
si hakkında 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi . 
ği sahibine yazılmrştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Encümendcdir. 

Mardin vilayet mahkemesinde aza Encümendedir. 
bulunduğu müddetin tekaiitlük müd-
detine iluvesi hakkmda 

hk1m sul'etile verilen lı ;ıne i<,;in a lı - Karara raptedilmiştir. 
n an ve ı ·asc t vergisinin iadesi hak-
kında 

623/2103 Ce belibereket : Ali Rıza 'l'asf iye karanııın r cfi ha kkrnda 803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

624/ 2104 Alaiye Fethi 

62Gj2JO!i Bilec ik : Cevdet 

626/2106 Tekirdağ : A. Hamdi 

. - -

627/ 2107 İstanbııl :Ayşe 

628/2108 İstanbul : Talat 

630/ 2110 Harran : Öm er YC ar. 

681/2111 Oı·du : Sandnhi 

632/ 2112 İstanbul Salih 

Tahakkuk eden harcrrahmm haziran 
l 932 tarihinden evvel tesviyesi hak-
landa 

Nisbeti askeriyesinin katr haldmıda 

k i lmı·arın rcfine dair 
Divanı t cmyizi aS:keı·if'e lazmini (.;ı , 

l<arTüı· edeıı mebHi.ğın tekaüt maaşm

dan kesilmemesi ve affi hakkrnda 
Tahsis olunan eytam maaşının tez
y ieli il e terfihlerinin temini hakkında 

'!'evliyet vazifesinin t emini ve iadesi 
hakkında 

Kurakirk dalayısile memleketleeini 
tcı·ked cn köylüye Hükumetçc yardım 
yapılarak t eln·ar nwmleke.tl e ı'ine ia
deleri hakkmda 
'l'arhcdilen şe ı·cfiyc ı-esmiııiıı esbahı 

mncibcyr ınüst eııi de ıı itiı·azının Mec-
lisi A licc t etkik ve tenzili hakkında 

» » » 

» » » 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılrruştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Encüınendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmrştır. 

» » » 

5530 numaralı arzuha line bir an cv- Karara ı·aptedilmiştir. 

vel cevap \·cı-ilın esi hakkmda 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

633/2113 Ayvalık : Faik 
634/2114 lstımbul : Cemal ve ar. 

63!5/ :2115 Aksaray mebusu : Rıza 

636/2116 'roı-tnm M:uı·taza 

637/2117 Tortum Cevriıye 

638/21is Borçlm : Hüseyin ve ae. 

639/2119 Adana : Sını 

640/2120 İzmir : Şükrü 

641 /2123 .Ankara Avukat H. 
Kemal 

644/2124 Kayseri : İbrahim 

.6-lG/ 21:23 El aziz : Akif 

6-J.6i 2126 Samsun : Müveddet 

6-l.R/212 :\I uğla : İsmail ve aı~ . 

64:9/2129 Çaycuma : Etem ve ar. 

650/2130 Tortum Cemilc 

651/2131 Tokat A. Saeit 

463-

Arzuhal hulasasr 

Arazi vergilerinin tenzili hakkında 
Hali tasfiyede Türk Ticaret ve sana
yi bankasından matluplıırrnın tesvi
yesi hakkında 
V ali hakkın{la şikayet 

Muamelesi 

MaL Vekaletine. 
İk. V ekaletine. 

803 nUılllaralr karara . 
göre arllUhalr hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Ahkclım kanw1iyc fevkinde nüfuzu Ad. VeJdiletine. 
zafisile hareket eden hakimden şi-

kayet 
Kendisini ccıbreıı alıp ırzma tecavüz Kamra raptedilmiştir. 

edenler· hakkında takibat yapılması-

na dair 
Talep olunan rüsum fal'lnnm refi Kaı•ara raptedilmiştir. 

hakkında 

Adana iskan komisyonunca yapılmış 
olan muamele gayrikanuni olduğun
el an biı- J,arar ittih:ızr hakkında 

Eınvalini sirkat c<h'ıılcrin biı· an ev
vel tecziyesi hakkında 

lVLüvekkili. S inyazoğlu emvali mrtru
lm:i m nh h iri A 1 i 'F,fC'ndinin usul en 
tahakkuk etmiş olan ikramiyesinin 
tesviyesi hakkmda 
İskan ·suretile verilen hanenin istir
dat edilmemesi hakkında 

l 930 teşrinisani 1 i nden itibaren te
kaüt maaşı farkııun güzeşte olarak 
verilmesi hakkında 
Kocasından kahııı 217,87 knmş maa
şının verilmesi hakkmcla 
Hapisanede yapılan sirkaL hakkrnda 
takibat v·apılmasma. dair 

Nahiyelerindcki sulh mahkemesinin 
lağveclilmeınesi hakkında 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı lu;fzooil
diği sahibine yazılmış
tır. 

» » 

803 numaralı karara 
göre Devlı~t şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. V ekfi.letine. 

803 numaralı karara 
göre arımhali hıfzooil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

Mtistantikın hakkında tahkikat ifa Karara raptedilmiştir. 

cdeC'eği eşlıas akrabalan olduğundan 
bitaraf bir miistantildik tarafmdan 
tahkikat ~'apılması haklanda 
Vekalct emrine alınması mağduri.re- Karara raptedilmiştir. 

tini muC'ip olduğu haklanda 



Kayit 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

652j21:J.2< Sıvas : Ali ve a,r. 

Arzuhal bulasası M uarnciesi 

K.endilerıinden , talep edilen arnele ka- Mal. VekiHetine .. 
zanı,ı vergisinin , şimendifer hattını in
Şa eden şirkettçn . tahsili· haklunda 

653/2133 Konya : l\'[evlfıt ve ar. Kühcr~ile oeaklarmın . kemafissabık İk . Vokaletine. 
küşaıdına müsaade ed ilmesi lıııkkmda 

6fi4/2134 · Aınkara : Remzi 1542 numaralı kanun ahk3Jmma tev- Karara raptedilmiştir. 

fikan 1- IX- 1929 tarihindl'n itiba-

655/2135 İımir Serınet ve ar. 

656/21:36 Sıvas : 'Y;usuf 

657/.2137- Süleyınanlı : Naci 
658/,2138 1stap}ml : Nedhn 
6591,21;39 Bozdoğan . : Muharrem 
660/2140 Safranbolu : Memet 
661/2141 Giresun : Hasan 
662/2142 ERkişehie Mcmduh 

ren 12 nci dcı·ccc üzeri1~dcn maaş ve-
rilmesi h ıı.kkrrıdıı ı 

Türkiyeyc o·otirilecek baytar ve kim- Karara raptedilmiştir. 

yagerl ere balışolnnan · hukuk Türk 
lıay;taı· ve kimyagcrlQrini izrar etme
yecek. sur.ettc kanun vazedilmesi 
luıklwıda 

1771, numaralı kan u rı . ınucibince hak- Da. Vekaletine. 
kının verilmesine d~ir 
Ev.velki iştidasma . zeyildir 
Ev\·elki istidıısrna zeyildir 
E vv ni kiı istidıısrnın c.eva:bım istiyor 
Evvelki istidasmrn eevabrıu istiyor 
~!alüLen tekaüde sedd hakkmda 
Yaukeşiei tarafındım alman müceY
lıerahnrn buldurulıu a,sı hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Ad. Veka.letine. 
M. M. Vekaletine. 
Da. Vekaletine. 

663/2.H3 ELbistan 
ve ar. 

Abdüllmdie Devlet şftrasınca. tıısfiye karan re- Karara raP,tedilmiştir. 

fcdildiğindcıı miiterakim maaşları-

665/2145 Ankara : Suphi 
666/21;!6 İstanbul . : Nuriye 

667/ 2147 İstanbul : Srerı 

668/2148 İstanbul : '!'evfik 
669/2149 İstanbul : Kamil 
670/2150 Gaziler : Köy muhtarı 

Zeki 

671/2152 İstanbul Şükrü . Ali 
ve ar. 

67!/.21;'53 Bürün Recep 

nın itası v.e memuriyete tayini hak-
kında. 

'l'.asfiy.c ka,ı·arınm refi hakkında 
Veraset ilanıile hissesine isabet eden 
muamelenin il,\mali J1akkrnda 

İhtiyat zabit mektebine giinderilıne
- leri hakkında 

» » » 

» » » 
Tömbeki ziı·aatinin menedilmemrsi 
ha.kkmda 

Kılavuzluk umurunun bir intizam 
dahilinde ccreyam için liman daire
sine raptı ve devam etmekte olan 
gayrikanuni muamelelere nil1ayet ve
rjlmcsl ha:kkmda 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı kararıı. 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılınış

tır. 

M. M. Vokaletine. 

M:. M. Vekaletine. 
l\1. l\1. Vekaletine. 
G. ve İh. Vekilllğine . 

803 n umaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

di~i sahibine yazılmış

tır. 

Tecil kanuntından istifade ettiği hal- Karara raptedil.ımiştir, 

de adli evrakının tetkik edilinernesi 
mağduriyetini mucip olduğu hakkm
da 



K:ıyit 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

6'M/ 2 155 Aı·chıhan : İtl'ris 

675/2156 Di~-ıa lin : ~·[uzma ı· 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

İl'ra dairosibin·yölsuz ıntıam el csindcn Ad. · ve~aleth1e. 

!;>İl\aytH 

Vali tarafıııdan yapılan tahkirden Da. Vekaletinc. 
~lldyet 

676/ 2157 .\kşchir : Sen·et ve ar. "'1.\Iahkemölorinin Hiğvedilmemcsi hak- 803 mu'naı'alı -karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılm.ış

l tır. 

680/ 2Hi1 Bıırsı-ı Refik 

6 '1/ 2162 : suı• ınene Failr 

682/2163 Tire Halil Rüştü 

ı 6&3/2164 i~taııbul Nihat 

684/ 2165 •Dörtyol : ..Ayşe ve ar. 

68fi/ 2166 Çankırı Ahmet 

686/ 2167 Tı·abzon : alih 
687/2168 Kemalpaşa : akla 

1 688/ 2169 1lit.yat : Harnit 

.691 / 2172 Ankara :Arif 

692/ 2173 :-:lafmııbol u : 2\leınct 

zet 
h-

118/2174 Buı·sa : lli.i :{L'.v iıı Naci 

694/2176 ! stanbul : .\lustafa 

k ında 

-:\[eni mtiJmkeme kararı aldığından Da. Vekaletine. 
rıı.ırkta kaldığı ı mtiddet c ait maaşları
mn trsviye-silc i3dei meınuriyeti Imk
kında 

Tc,·.zi edilen bono ·ve nı eba 1 iğden is-
1 ifadesi lıakkrnda 

Hazineye ait olan A•kraea ve Kara
·göl ı;iftlikleril e ıncnkuJ emvali .mek
• ıum 'tntan cşlıa s . Jıakknıda 1lıbarat 

i\[eclisi Aliye sevkedilen nakliye V1'l'

gisi kanunu Hlyihasrnda otomobil 
Yergiteri ve rüsunıunun teıızili lıak

kmda 
Ymtluk n ocaklık matluplarrmıı 

1932 senesi biit<:esin e ithali haklanda 
l\[alfıliycti tahakkuk ettiğinden res
mi senet ve cüzdamıırn eelbile yedi
ne itası hakkında 

~Lalıkftmiyelll'rinin uffi hakkmda. 
11 skibı suretilc YCl'ilip istiı·dat eelilen 
hanes inin kendisine iadesi ve huku
ktıun Yikaycsi ' lul1;:ktnda 

'803 ınnmar.alı karara 
göre Devlet şfırasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
-sa.h ibhıe ·yaiiltrüşffr. 

Mal. V ekaJetine. 

'Büt-çe eııcümoniıre 

803 No. lu karara gö
re arzuhal: hrfzedildi
ği ~hibhıe ytıtrlmıştrr. 

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasmrn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılımştır. 

'l'ürkiyo Ciimlıuri yeti tcbeasmdan is- S03 No. lu kar.ara gö-
katı lıakkıııdaki ·kuı·arın ref i hakkın- re arzuhal~ hıfzedildi-

d;t 

551 numaralı kanundan ist.ifadesi
nin temini hakkında 

:Evvclce vet'miş olduğu istidasının ne 
muuınele göraüğü hakkında 

Ban~m tarafmdan mi.inasip bir iknı
miye il{) taltifi hakkıııda 
Ask<ıri Temyiz mahkemesince .gayl-i
kanuni olarak ütihaz olunan kara
rnı taslıihi hakkında 

ği sahibine yazılmıştır. 
Iüıı·ara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmişt.ir. 

Bncüınendedir. 

803 .No . . ıu braı'a ' gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

695/2177 Dcflfıni ; Nuri 

697/2179 İstanbul : lVI. Nuri 
698/2180 İstanbul : Osman 

699/2181 Bucak H. Veli ve ar. 

700/2182 lstctııhnl : Reı;;it ve ar. 

702/2184 Tortum : Cevı·iye 

703/2185 İzmir : S. Ahmet 

704/2186 Edime : Kelan ve ar. 

705/2187 lVIilas : A. İhsan 

o w~---

706/2188 Sıvas : Tevtik 

707/2189 İstanbul : Hakkı 

709/ 2191 Sıvas Şevki 

710/ 2191 Muğla Ali Çavuş 

711 / 21!:)2 Bskişl'hiı· : Wleınet 

. 
712/2193 Bursa · : Nmi ve ar. 

466-

Arzuhal hulasası 

Nalıiyelerindcki malıkemcl}İn l ağ·vc

clilnı cmesi hakkında 

Evvdki isticlasına zeyil 
B vvelki isticlasına zeyil 

İcrayi vekalcti suiistimal eden Kamil 
Efeneli hakkında takibatı kanuniye 
yapılmasma dair 
Tekaüt maaşlarmdan :nıuvazene ver
g-isi katedilmemesi hakkında 
Evvelki istidasrııa zcyil 

:;\lütcrakinı maaı;;lannın tesviyesi 
hakkında 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» » 

Bütçe encümcnindc. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» » » 

1901 numaralı kanunun bazı madde- Na. Veka.lctine. 
leı·inin tadili hakkmda 
Askerlikten terhis edildiğinden Zi- 803 numaralı karara 
ı·aat bankasındaki vazifesine alınma

sı h ald' ında 

T('k;ıüt ınaa:;;ı tahsis ed ilmesi hakkm
da 

10 haziran 1930 tarihli Ankara mu
kavelesinin sureti tatbikında firari
likleri de müsccccl olanların muahc
dc haricindeki iddialarının bitaraf 
azalara adcmi tcvdii haklanda ıne
vaddr kanuniye ve maruzatı saircye 
dair 

lVIiiterakim maaşlarının tesviyesi hak
kında 

1Vfahkı1ıniyeti haklanda verilen kara
rm celp YC tctkikil e adııletiıı tecelli 
ettirilmesi hakkında 

M:alı11 olcluğnndaıı tckaü1 maaşr tah
ı-ı i s etiilmesi lıakkrııda 
I-Iadcmei hayatın eski senelcre ait 
ve Maliyeelen karşılığJ alınmış olan 
matlupları hakkında 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasLmn 

bakaca.ğT bir iş oldu~u 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
.- göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır . 

Ad. V ckaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

713/ 2194 İstanbul : İ. Halil 

715/2196 Di yarbekir Ahmet 

716/ 2197 Samsun : Mustafa 

717/ 2198 İstanbul 

718/2208 İstanbul : Fahrettin 

467-

Arzuhal bulasası 

Yelisi bulunduğu Ruhi Ef. hakkında 
yaprlan gayrikanuni muamelenin 
tahkiki ve müseb:biplerindeıı tazmi
ııat alınması hakkında 

Tevliyet vakfma vaki müdahal enin 
ıneni il c mağduriycttcn vikayesi hak
landa 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasnıın 

bakacağı bir iş olduğu 
sa h ibi ne yazılmıştır. , 
Ev. U. Müdürlüğüne. 

ihtiyat za:bit Jn cktcbinc alınmalan lVI. M. VekaJetine. 
hakkında 

ihtiyat zabit ın ektebinc alınmalan l\1. M. Vekilliğinc. 

hakkında 

Tckaüt maaşlarınlll katedilmemesi Na. Veld!etine. 
haklun da 

719/ 2199 Kızılca hamam : Ayvaş- Hayvanlarım sayımdan kaçrrclıkla- 1\ial. VekiUetine. 
lar karyes i ihtiyar heyeti n ndan dolayı tarhedilen rczaııııı affi 

hal\'kıncla 

721/2201 İzmir : 1cl5J Nafıa dairesince gösterilen suubet- Na. Vekaletine. 
ten · şikayet 

724/2204 Arhavi : A. Cevdet Nahiyelerincleki mahkemenin Ulğve- Encümeııdeclir. 

dilmesi hakkında 
725/ 2205 Malatya : l\lemet Ye ar. Çektiğimiz ·ınezalimP, keyf[ muamele- 803 ııumaralı karara 

726/2206 '\nkara Saniye 

727/ 2207 Zara : Nanırk ve al'. 
730/ 2210 Trabzon : Abdullah 

735/2215 Manisa ; Derviı;; Kemal 
ve ar. 

736/2216 İsta nbul : Rasim 

737/2217 Afyon .\bdülkadiı· 

738/221!:1 Ayanerk : Hasan 

739/ 221!) Tı·abzoıı : Kfuıi 

krc ııilın.yet verilmesi haklnııda göre arvuhalt hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Bulgaristanılan gdeıı nnıha cirler için Yü.ksok Heisliğe. 

~·a pıl acak muamele ve talimatnamc-
nin ta nzimine dair 

Evvelki tdgrafma zeyil 
İstidasıııın ne muamele gördüğü hak
kında 

Bedeli misli defatim tahsi 1 eelilen 
arazinin taksitıc tediycsine müsaade 
huyurulması hakkında 

Gayrikanuni olarak vazifesine nih a
.nt. n' t'İ Idi ği hakimıda 

lhnmiye istiyor 

1hami.re istiyor 

Yapılan g-ay rikaııuııl ınuam-l' l e ııin 

t L' tkik ve tahkiki Jıa·Jdondaki şikaye

tine dair olan istidasnu kasten t e
seyyüp ve ihmaldolayısil e 22 ay ala
koyanlar hakkmda kanuni t~ibat 
yapılınasma dair 

Mal. Vekaletine. 
Karara rapteditmiştir. 

1 

Karara . raptedilmiı;ıtir. 

Karara rapteclilmiştir. 

803 numaralı karaı·a 

~öre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmtş

tır. 

Aidiycti cihetlc Mal. 
V ek al eti n c. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal Sahibinin 
isim ve adresi 

740/2220 Kıırklareli : Raif 

74l/2221 Urfa : BurJıa·nettin 

742/2222 Buı·sa : İsmail 

743/2223 Tortum : Cevviye 

745/2227 Aııkara : Saıbı·i ve ar. 

747/2229 Konya : Harndi ve ar. 
748/2230 İzmir :Hasip 

751/2233 Mengen : Eyyiip 
752/2234 Rize : Recai 
753/ 2235 Em et : Kadri 

754/2236 'İstanbul : Ali Fehmi 

756/ 2238 

7G7j 2239 
758/224~ 

.'759/2241 
760/2242 
761/2243 

764/ 22-16 

766/224 

767/2250 

768/2251 

769/ 2253 
. 

Pazarmk : Şa hap ve a1·. 

Sıvas : İsmail 
Aııkara : !. Hakkı 
Kars : Y.eysi 
tznı ir : N e0miye 
Dörtyol : Saim 

Br7.nnıın : Osman 

Istanbul : Gülsüm 

Gazi Antep : Memet 

Bla.ziz : :B'alıri 

Samsun : Kamil 

770/ 2254. 1Icrzifon : Ömer 

468-

Arzuhal hulasası 

Müteraluim maaş1arınrn tesviye-si hak
Imıda 

. BaTıeın kamınu bulunduğu vazifeyi 
ücrete tahvil ettiği cihetle tekaüt 
m.aaşlarmdan mahrumiyeti mağduTi
yetiııi mucip o1dnğu lıaldunda 
M:alüliyet maaşı ta!lısisi haklanda 
Ev\•elce vermiş olduğu istidasrmn ne 
muamele gördüğü hakkında 
{Jiib.nrük ambannGlaki limonlarının 

r;ürümesi ma:ğduriyet1erini mucip ol
duğu hakkında 

İskaııla ı·r hakkında 
Ji{azineden ınatlıubıı olaıı meblağm 

tesviyesi :haldmıda 

Stı llı .malıkeı:nesinin ipkasr hakkında 
tadei memıurr:rct ta 1 ebi ne dair . 

Muamelesi 

M:. l\1:. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

trr. 
Enciimeııdedir. 

Karara raptedilmiştir. 

G. ve İn . Vl•killiği.ne. 

Da. V ekaletine. 
803 No. lu ·karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
:. » » 

Zr. Vekaletine. 
·.'Tanda-rmalar taTafmdan ölüm haline Karara raptedilmiştir. 

gt•liıweye ·kadall' daı·bedilen pederi 
Hasanm h~kuktımm vikaycsi hakimı-
da 
1793 numaralr kanuııwı 20 nci mad- Karara raptedilmiştir. 

desinden istifade etmesi haklanda 
Kazalaıımdaki sulh ma lıkernesinin İp
kası lıakkmda 

~lalıkümiyetlcri11in affi hakkında 
·Miitcraldm ma.aşlarmı istiyor 
]!}rzincana sevkedihneleri hakkında 
iskanları hakkında 
İlrt.iyat za.bitliği Rifatmm muhafa
zaı::ı hakkında 

lkı>nmiye istiyor 

Şehit oğullarından maaş tahsisi hak
lunda 
İskanlarının tanınma.ı;;ı ve tapu se
net Jcı•iııin Yerilmesi hakimıda 

l'Iaroırah havalesil e tekaüt hakkının 
vcrilm!.'si .hakkında 

Avukatlık ruhsati:yesi verilmesi hak-
kın da . 
?ıfahkfımiy~tinin affi hakkmda 

Ad. Vekaletine. 

Ad. Veka1etinc. 
'Encümendedir. 
Da. V ekaletine. 
Da. Vekaletine. 
M. M. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Bevlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılnuştır. 

l\L lVL Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfrrasınm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmrştrr. 
Karara raptcdilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptcdilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

77J /~255 İş tanbul : Gültekin 

773/ 2257 Çatalca : Ahmet Niyazi 

774/ 2258 İstanbul : Mahmut Veli 

775/2259 İstanbul Şayeste 

776/2260 Ankara İrfan Memet 

778/2262 Şarkrşla : Veli 

781/2265 Kııagal : Memet 

7 2/2266 İzmir : Ahmet 

7 3/ 2267 Yenihan : evres 

784/2270 Midyat : Harnit 

785/2271 AJana : Ali Rıza 

786/2272 Kadirli : Ali ve ar. 

787/2273 Ankara : M. Hıfzr 

788/ 2274 Ankara : Ahmet ve 

7 9/2275 lzınir : Süleyman 
790/2276 İzmir : Süleyman 
791/2277 ~'..dana : thrahim 

792/2278 Van : Hasan Fehmi 
793/2279 Ahmet ve ar. 

795/ 2281 lsta.nbul telgrafçılarr 

ar. 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

İhtiyat zabit rnektebinc alınması :ıvr. M. Vekaletine. 
hakkında 

Evvelce vermiş olduğu istidasımn ne 
muamele gördüğü hakkında 
Tckaüt maaşı istiyor 

Merhum zevci Müşür Zeki Paşanın 
mevlmf kalan müterakim maaşları

nın itası hakkında 

İhtiyat zabitlik hakkının kaldırrlma
sı hakkındaki kararın refi ile terhisi 
VL'.ra harbiycyc alınması hakkında 
Gayrikanuni olarak kazan<;: • Y·ergisi 
t arlıedildiği hakkında 

Adiiye vekalcti tarafından bir mü
fettiş gönderilmesi hakkında 
Jandarma kumandamnın gayrikamı
ni muamelelerinden şikayet 
İskan snretilc verilen arsa ve tarla
lann istirdat edilmemesi hakkında 
5 -V- 1932 tarih ve 2169 numaralı 

arzuhalinin intacı hakkrnda 

24- IV- 1932 tarih ve 2103 numaralı 
istidasınnı tesrii intacı haklanda 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasmm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılrmştır. 
803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazıhnış

trr. 
» » » 

~bl. V ekaletine. 

Ad. VekaJetinıı. 

Da. VekaJetine. 

Da. Vekaletiue. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılllllş

tır. 

» » » 

Sıtma mücadele kanununda çeltik Encümendedir. 
haklanda sarahat olmadığından bu 
lı ususun tefsirine dair 
Ayazpaşadaki arsalarının tasarrufu- Karara raptedilmiştir. 

nun tamnmasr hakkında 
Devlet hizmetlerini i fa ·edenlerin bir M:a l. V ckaletine. 
rsbabınm istirhaım hakkında 

Tasfiye kararımn refi haklanda 
Tasfiye kararımn refi haklanda 
Hasta olduğundan Adana heyiti sıh
p iyesince muayeneı:ıi hakkında 

Tasfiye kararımn refi hakkında 
lskan suretile verilen emlak ve ara
ziden veraset vergisi alınmaması 

hakında 

Gece yevmiyesi hakkında 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu ıkarara gö
re · arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır . 

Da. Vekaletine. 



lCayit 
No. 

Arzuhal sahibinin . 
isim ve adresi 

796/ 2282 K ars : Ömer 
797/ 2283 Keşan : lfakat 

798/2284 Edirne : 1\i. Alaettin 
799/ 2249 Safranbolu : Ali 

800/ 2285 İstanbul : Memet Sadık 
801/ 2286 Urfa : Tevfik 

804/2289 Aksaray : Ali 
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Arzuhal bulasası 

İskan edilmesi hakkmda 
Tahsis edilen eytaın maaşnun keına
fissabık itası hakltinda 

Tasfiye kararının refiııe dair 
EvYelce vermiş olduğu istidasının n e 
muamele gördüğü hakkında 
Tekaüt maaşı tahsisi hakkında 
Tasfiye kararnun refi hakkmda 

V alielen şikayet 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

805/2290 İzmi r : Ziraat mektebi Yüksek ziraat ınektebine kayit ve ka-

Karara raptedilmiştir. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasııun 

bll!kacağı bir iş olduğu 

saJıiibine yazılmıştır. 

803 N o. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 
talebeleri bul edilmeleri hakkında 

06/ 2291 Gürün : Samoil 

808/ 2293 Eskişehir : Emine 

809/ 2294 İstanbul Vapmcula r 
birliği 

810/ 2295 Sivrihisar : Fatma 

811/ 2296 İstanbul : Hüseyin IWş
tii 

812/ 2298 İstanbul Sabri 

813/ 2299 İzmir S ez ai 

814/ 2300 Adapazarı Kuzmı 

Haklu tasarruflarının tamnınasma 803 No. lu karara gö-
dai r re arzuhali hıfzedildi · 

ği sahibine yazılmıştır. 

Evvelce vermiş olduğu istidasınm ne 
muamele 'g5rdüğü hakkında 

İktısat vekaletiuce teşekkülü nınta
savver vapurcular şirketinden sarfı
nazar olunması haklunda 

Müteveffa zevcinin matlubn olan 
harerralun tesYiyesi hakkında 

Tasfiye kararmın refi hakkında 

20 - III - 1932 tarih ve 175 nurnaralı 
Arznhal enetimeni kararına itiraz 

Bedel ve ivaz mukabilinde olan inti
kaller miras ve intikal vergisinden 
muaf olduğundan ga.yrikaınm1 ola
ı·ak vergi talebi mağdn iyetini mucip 
olacağından hukukunun vikayesi 
hakında 

Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 ııuma.ralı karara 
göre Devlet şiirasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılımştrr. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lnfzedildi
~i sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

~mhibine yazılmıştır. 

Kanunsuz olarak istirdat edilmiş 803 numaralı karara 
olan emvalinin iadesi hakkında göre arzuhal hıfzedil 

diği sahibine yazılmış

tır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

816/2302 Fatih : .Aıbdülvelıhap 

81 /2304 Ankara : İrfan 

819/2305 Midyat : Demir 

820/2306 Pazarcık : İbrahim 

821/2307 Erciş : .Ali 

823/2309 İstanbul Süleyman 
825/2311 İstanbul Şevket 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Hazineden matluhu olan mebaliğin Encümendedir. 
bir an evvel tesviyesi istirhamına 

dair 
Evvelce vermiş olduğu ·arzuhali ne- Enciimendedir. 
neticesinin bildirilmesi hakkında 
Evvelce vermiş olduğu arzuhali ne- Da. Vekiiletine. 
ticesinin bildirilmesi hakknıda 
Eşkiyaya yataklık edenler hakkında Da. Veka.letine. 
kanuni takibat yapılması ivin bir 
müfettiş izamı hakkında 

Gasbedilen 700 koyununun istirdadı 803 numaralı karara 
veyahut bedelinin Hazinece tesviyesi 
hakkında 

Dilsiz mektebine alınmasına dair 
7 nci K. Zabitan divanı harbince ve
rilen kararda hatayİ adli vaki oldu-
ğundan hükmü mezkfiriin refi ve zı
yaa uğrayan hukukunun iadesi hak-
kında · 

göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

826/2312 Salahattİn B. M. ıvı. 1927 numaralı kanunun muvakkat Encümendedir. 
memurlarmdan 

827/2313 Urfa : Salih 

828/2314 Kaman na h i yesi : Ali 

829/2315 Ankara : Bekir ve ar. 

830/2316 İzmit : İbrahim 

832/2318 İstanbul : İhsan ve ar. 
833/2319 Kastamonu : Nazmi 

834/2320 İstanbul : Enise 

835/2321 Kars : Veysi 

836/2322 Ge b an : Raşit 

837/2297 Ünye : Alıınet 

838/2323 Tortum : Cevriye 

maddesinden istifade etmesine dair 
1801 numaralı kanımdan istifadesi- Karara raptedilmiştir. 

nin temini hakkında 
Nalliyelerinin tam teşkilatile nahiye 
meyamna ithali hakkında 

Münasip miktar~.a gece zammı veril
mesi hakkında 

İkrR~miye olarak verilen mcbaliğden 
katedilen bulıran vergisinin iadesi 
hakkında 

Ücretlerinin maaşa tahvili haklanda 
Evvelce vermiş olduğu istidasımn ne
ticesinin bildirilmesi hakkında 
Takdiri kıyınet komisyonunca huku
ku tasarrufiyesinin tanınması hak
landa 

Evvdce vermiş olduğu arzuhalinin 
neticesinin bildirilmesi hakkında 
~1üddeti hizmetinin teka.iitlüğüne 

ilavesi hakkında 
8- III- 1932 tarih ve 1748 numaralı 
evrakının intacı hakkında 

EYVelce vermiş olduğu arzuhalinin 
ne muamele gördüğü hakkında 

803 num~.ralı kai·ar:ı 

göre ar?lllhalı lııfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Bütçe encümeninde. 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. V ekaletine. 
Karara raptedilıniştir. 

Encümclıdedir. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

39/232+ Erdek : Rasİnı Taşocakları nizarnnam esi haricinde Ma 1. Encümenine. 
gayrikanuni tahsil edilen r esmin ka-
nuni bir ~ekle i:Eı·ağı hakkında 

8-±0/ 2325 Erdek E. Rasim Taşocakları nizamJıanıesi haricinde Da. Vekaletine. 
ga:nikanun'i tahsil eLlil eıı resmin ka-
nuni bir şrkle ifrağr haklanda 

41/ 2326 Osman ve ar. lVIaliye V. Evvelce Yermiş olduklım arznhalle- M:al. Vekal etin c. 
rinin neticesinin bildirilmesi hak-
Imıda 

R42/2327 İstaııbnl Ali Salih ve Keser ,-c balta gibi Avrupa mamula- Jk. Veıkaletine. 

ar. tma azami tarife tatbik edilmesi 
haJdı::mda 

H-±4/ 2329 Ankara : Ahmet LCadri 
Ri yaseti Cümhnr heyeti 
5 nci sıruf 

R-1:5/2330 Konya : iVf. .Akil V l' ar. 

46/ 2331 İstanbul : Nuri 

1'-17 /2332 Kasını 

848/2233 nerede : Sıtkr 

49/ 2334 Ankara : Ahnı et Fazı! 

8fi0/ 23R5 Antal~· a : Abdülkadir \' C 

ar. 
Rfil / 2336 Mi d~· e Vasfi 

853/ 2338 Srvas : Saha n 

H:i:J/ 23-lü ı'llanı~ Jbnıhim 

Ş56 2341 Sıvas Ha.mit 

857/ 2342 Tra1bzon : Salih 

860/ 2345 :.\[aqka : A. Kadri 

Milli 1\füdafaa emrinden Maarif ve- Karara raptedllmiştir. 

ki\ !eti cm ei ne verilmemesine dair 

Teffiz olunan emlfıkten bakiye ka- Kaeara raptedilmişt:ı·. 

lan matlnplarııun tesviyesine dair 
Fatih Sulh mahkemesinde hakimin .-\cl. Vekal ctinc. 
müddcialeyhi iltizam vazifesini sui-
istimal et tiği haklnnda 

t skan edildikleri rml fık ve araziye Encümendedir. 
kö~·lül c t· tarafından vaki müdahale-
nin meni hakkında 
Tapu dairesi tarafından tarlalar için Mal. Vekalctine. 
:ıyn ayrı harç alınması haklnnda 
'l'erfi ettirilmesi haklanda Eııcümendedir. 

Biçki makin elerinin memleket imir-e tk. \'eknletine. 
girm esinin ın eni hakkında 

Nahiye müdürünün ifali lı arekatın- Da. Vekaletine. 
llaıı şikay-et 

Hazin e·den ınatlubu olan meôlağm 803 numaralı karara 
bir an evvel tesviyesi hakkında göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazTlınış

tr r. 
O tunluğu hanerriıı iskan suretile kcn- Da. Vekal etine. 
disim• verilmesin e dair 
Srvas belediyesinin nsnl süı muamele
si mağduri:wtini mucip olduğuna 

dair 

803 numaralı karar·:ı 

göre arzuhali lnfzedil
diği sahibine yazılmış-

tn·. 
J [aıineLle n ınatlubunun hir an evvel Ad. Vcka.letine. 
t esviycsine dair 
Mcmuriıı kanuınınuıı lıaklunda tat- Karara raptcclilmiştir. 

lıiknıa dair 

• 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

861/2346 !stanbul : Cevat 

863/2348 Scıfı-anbolu : }\(emel lz
zet 

865/2350 Isparta : İ. Hakkı 

868/2353 Samsuı1 Murat 

869/2354 Kastamonu : Nazmi 
871/2356 Salih \C ar. 

873/2358 Aksaray : Abdürrahiın 
874/2359 Manisa : 1bmhim 

875/2360 Nevşehir : ~ail 

876/2361 Ankara : Hasan 

878/2363 Balıkesir : M u rat 

879/2364 İskilip : M. Şükrü 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

Şürayi devlet deavi dairesince mü- Karara raptedilmiştir. 

ruru zaman addedilen hukuklarnun 
tetkikile icı·ayi madelet huyurulma-
sı hakluncla 
Bvvclce vermiş olduğu isticlasının Ad. Vekaletine. 
netice inin bilelirilmesi hakkında 
Çocuğunun teclri atı akamete uğra- Karara rapteclilmiştir, 
mamak için gelecek seneye intiza-
ren tevcli ettiği 100 liranın Maarif 
vckalctinec iade edilmediğinden şi-

kayet 
Ağır hapis malıkılmlannru mensup 
olduk:laTI kaza hapisanelerine naklilc 
izdihai11In tahfifi hakkında 

Aç;ık maaşlarrıu istiyor 
340 S311CSİne ait aşar bakİJT0Sİ bor<;
larınm affi hakkında 

Tasfiye kararnun ı ·efi hakkmda 
Kıtaya sc\'kedilmiş olan kardeşinin 

vereceği bedeli naktinin kabulü hak
kında 

C:ayrikanuni teka üt. edilmiş olduğu

na dair 

Oğlu Nurinin mahl~ılmiyet kararın

da. hatayi adli olduğundan cvraln
nın yeniden tetkikine dair 

Bakiyei mücldeti cezaiyesinin affi 
hakkında 

Hazinci deYleti ızrar cd~n sabrk 
malmüdürü ve tahsildar hakkında 

mahkemeye açtığı dava meni nınha
kerne kararile neticelendiğ·inden bu 
kararm reddine dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazıli11Iş

trr. 
Karara raptedilmiştir. 

03 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılırıış

tır. 

Karara raptedilıniştir. 

803 mınıaı-alı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış-

tır. 

Zr. V ek:aJetine. 

803 munaralı karaı·a 

göre arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazılmış
tır. 

Karara raptedilıniştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhal lufzedil
diği sahibine yazılınrş

trr. 

880/2365 Bursa : Muhsin ve ar. Kadastro memurları ücretinin maaşa Karara raptedilıniştir. 

taJıvili hakimıda 

881/2366 Samsun : l smail ve ar. Bekçilik teşkilatrnın vazifeşinas elle- Da. Vekaletine. 
re tevdii esba bmm istikmaline da ir 

882/2367 Tokat : Şükrü Em:va.li mctruk:cden 15 sene evvel al- Mal. Vekaletine. 
dığı miilkü defterdarlrkça aJrnmakta 

883/2368 Aydın Bekir ve ar. 
olduğuna dair 
Kadastro memurları ücretinin maaşa Karara raptedilmi-;ıtir. 

tahvili hakkında 



ıtayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

884/2369 Sıvas : Abdmrahman 

885/2370 lallıhan : Adil 

886/2371 Adpazarı : Mustafa ve 
ar. 

887/Erzurum Rif at 

888/2373 Kocaeli Rasim 

889/2374 Mersin Hamit 

890/2375 İstanbul Alıdülaziz 

891/2376 Van : S. Necati 

892/2377 Fethiye : Bayram 

893/2378 Kozan : H. Fehmi 

895/2380 Ankara : İzzet ve ar. 
896/2381 Ankara : A. Kerim 

898/2383 Erzurum : Emin 
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Arzuhal bulasası 

lsnat edilen fiilden mahkemece be
raet ettiğinden açıkta kaldığı müd
dcte ait maaşının verilmesine dair 

Derdesti müzakere olan pirinç kanu
nunda kasabalarının miktarı nüfusu
mm nazarı itibare alınınası hakkında 
Musaddak vesaika müstenit matlu
hatlarına mukabil Adapazarı iskan 
emrinde bulunan hane, arazi veril
mesi hakkında 
Sui ahlaki olan muhtara vali tarafm
dan vazife verildiği hakkında 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Zr. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılınrş-

tır. 

Kendisine tahsis edilen 501 kuruş te- Encümendedir. 
kaüt maaşı memurin kanununun 72 
nci maddesine uygun olmadığı hak-
kında 

Serbest etibba 4 ncü sınıfa ayrılarak Mal. V ekaletine. 
ona göre kendilerine vergi tarh ve 
tahsili hakkındaki tekliflerinin mü-
zakere ve kabulü hakkında 

Emvali metrukenin vaziyet ettiği Ad. Vekaletine. 
gayrimenkul bedelin tahsili haldmı-
daki dava mahkeme ve Şfırayi dev-
letçe vazife harici görüldüğünden bir 
merci tayin ve tebliği hakknıda 

Yeni tekaüt kanununa göre maaş 
tahsisi hakkında 

Evyelce kendisine verilen hane ve 
arazi borçlanma kanununa göre ta
sarruf edileceğinin bildirildiğine -re 
·bu hukukunun muhafazasına dair 
1920 senesi Kozan hapisanesine ver
diği 228 lira gaz bedelinin tesviyesi 
hakkında 

Ücretlerinin maaşa tahYili hakkında 
MalUl olduğundan maaş tahsisi hak
landa 

Arazisine vaki müdahalenin refi ile 
hakkı tasarrufunun iadesine dair 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V eKaletine. 

Ad. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuha.l sahibinin 
isim ve adresi 

899/2384 Kozan : Osman ve ar. 

' 900j 238ii Bursa Mustafa 

901/2386 Erzurnm : Şev.ki 

902/2387 Antalya Hüseyin 

903/2388 Ankara Hüseyin 

904/Burdur : Glüşen 

905/2390 Aksaray : Süleyman 

906/2391 Isparta : Memet 
907/2392 !stanbul : G. Kcmali 

908/2393 İstanbul : "Mustafa 

909/2394 İstanbul Akif 

910/2395 Trabzon Yahya 

911/2396 Diya.rbekir : Nimet ve 
ar. 

'912/2397 Tarbzon : Yakup 

913/2398 Ardahan : Ragıp 

914/2399 Ankara : Mustafa 
915/2400 İstanbul : 1. Hakh:J 

475-

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

hkan oh.ınmalarının temini hakkında 803 No. lu karara gö
ı·e arzuhali hıfzedildi

Bursa. müzesinin 
tahribat hakkında 

hanesine yaptığı 

mü tekaddimen 
~eı·miş olduğu arzuhaline karar itti
bazı hakkında 

ği. sahibine yazılmışt.n·. 
Mf. Veld\.letine. 

lttihaz olunan kararda adli hata ol- Ad. Vekaletine. 
dnğ·undan cvrakınm celp ve tetkilu 
hakkında 

ldaı·e i hususiyei vilayat memurin ve Kaı·ara ı·ııp tcdilmiştir. 
ınüstahdeıninin tekaütlüğü hakkında-

ki kanunun mevkii muamelesi hak-
lunda 
Rusyada ga ·p ve tahrip edilen em nı - Encümendcdir. 
linin tazmininc kaı·ar verilmesi hak-
kında 

Kocasının Ha7.inedeo ına.tlubu olan 
427 liranın tesviyesite ımığdnriyet

ten vikayesi hakkında 

Şehit olan oğlundan kendisine maaş 

tahsisi hakionda 
Hastahane müdüründen şikayet 
Tasfiye kararnını refi haklernda 

Rusya Hüklımetile aktedilen ticaret 
mnahcdesi ahkammm tatbikile mat
lubuımn tesviyesi hakkında 

Tekrar polisliğe alınması hakkında 

Arzuhal enci.imeninin 27 -III - 1932 
tarih ve 233 numaralı kararına itiraz 

Diyarbckir lisesinin tekrar açılması 
hakkında 

Hazine<;len matlubatmın bir an ev
vel tesviyesi haklrrnda 

Tasfiye kararının refinc dair 
Mahküıniyetinin affi hakkında 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi 

haklanda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasrnm 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibjne yazılmıştır. 
M. l\1. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılınrştır. 

Enciimendedir. 

803 numaralı karara 
gö:re arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi. 

ği sahibine yazılmıştır. 
Mf. Vekaletin e. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfırasnnn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmrştn·. 

:. , :. 
» , » 
, » » 



Kayit 
No. 

.Arzuiıai sahibinin 
isim ve ooresi 

916/2401 İstanbul : Behçet 

918/ 2403 Söke : Hakkı 

919/2404 İskilip : Şükrü 

920/2405 Polatlı : Hilmi 

921/2406 Sarayköy : Salih 

923/2408 1'okat : :Niemet ve ar. , 

924/2409 İstanbul : lVIaviridi 

925/ 2410 Trabzon : Ziya 

926/2411 İstanbul : A. Şekip 

927/2412 Devrek : Abdullah 

928/2413 Polatlıane : !smail 
929/2414 Sıvas : CE'mal 

930/ 2415 Bursa : lVI. Ali 

932/2417 Bursa : Ragibc 

1)33/2418 Kiğı : Ali 

476-

Arzuhal hulasası 

Nisbeti askeriyeRinin katı hakkındaki 
14- XII- 1931 tarih ve 1335 numa
ralı arzuhalinin intacı hakkında 

Sökenin Doğanbey nahiyesindeld de
ğirmenin kendisine verilmesi haklan-
da 

Muamelesi 

803 nurnarali karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
salıibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletin e. 

25- V- 1932 tarih ve 2364 numaralı Da. Vekaletine. 
evralamn intacı lıakkmda 
!skan suretile verilen arazinin tevzii 
hakkında 

Hazineden matlubu olan mebaliğin 

tesviyesi haklanda 
Tütün inhisarı müdürü Abdullah Bc
:ırin keyfi muamelelerinden şikayet 
Tekrar baro~· a kabulü hakkında 

Hukuku • tasarrufiyesinin tamnmasr 
Ye müfettiş izamrna dair 

İstanbul vilaycti Çiftalan karyesin
de vaki sahibi imtiyazı bulunduğu 

Linit kömürü madeninin imtiyazı-

mn feslıi haklanda İktısat vekaleti-
nin vermiş olduğu karar mağcluriye-

tiıü mucip olduğu haklanda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasınrn 

ılıakacağı bir iş olduğ11 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

G. ' lC !n. V ekiiliğin e. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasınrn 

bakacağı bir iş olduğu 
salıibille 3 azılımştır. 

Ad. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Malilliyet maaşı tahsis edilmesine M. M. Vekaletine. 
dair 
Borçlarınm tecili hakkında 
Zara kaymakamı hakkında takibatı 

kanuniye yapılmasma dair 

Evvelce vermiş olduğu arzuhalinin 
ne muamele gördüğ·ü hakkında 

Eytam maaşr tahsisi haldcrnda 

MalıkUmiyetinin affi hakkında 

!k. V eıkaletine. 
803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği salıibine yazılmış

tır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi-

. fı sahibine yazılmıştır:. 
803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Ad. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuhal saıhibinin 
isim ve -&dresi 

93LI.j2419 Palo : Vasrf 

93.)/ 2420 K ony:ı '!'evfik 
936/2321 Koııya : Memet 

937/2422 
'93 /2423 

Smıs : Süleyman 
(___enıişg-ezek : M:emet ve 
ar. 

939/2424 1'rabzon : Yusuf 

940/2425 ..Ankara Niyazi 

941/2426 Adana : Hüsnü 

~42/2427 Keskin : Lutfi 

945/2430 Yozgat : Nazmi 

946/2431 Ankara Enver ve ar. 

947/2432 İzmir : 1. Cavit 

948/2433 K e~an Kadri 

949/2343 Adana 1.'alat 

950/2435 Saimbeyli Davut 

952/2437 İstanbul Abidin 

953/2438 Pazarcık Ali ve ar. 

411-

Arzuhal huiasası 

Tasfi?e kararının refi hakkını'la 

Tasfiye kararının refi hakkında 
Ücretle çalıştığı üç senelik müddeti 
hizmetinin tekaütlüğe ilavesite teka
i.itlüğüııün icrası hakkında 

Tasfiye karaı·mm refi ne dair 
Gayrikanuni olarak talep edilen melı
Hlğın Hazinece tahsil ed ilmemesi 
hakkında 

Eşkiya tarafoıdan gasbedilen enıvali 

için talep edilen gümrük r esminin 
tahsil edilmemesi hakkında 

Mcktcpten ilıı·acı hakkındaki kararm 
refine dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfua.sının 

•bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Encümendedir. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfuasnnn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınıştn·. 

Mf. V ekaletine. 

tı-ayı·ikanmu a~rğa çrkarrlclığından G. ve !n. Vekilliğine. 
şika.yet 

!craca yolsuz olarak hanesinin satıl- Ad. Vekaletine. 
drğma dair 
Derece üzerind Pıı maaş 1 ah sisi hak
landa 

803 No. lu karara gö. 
re arzuhali hıfzedildi . 

ği sahibine yazılmıştır. 

Karlro dolayııüle ae,:rkta kaldrklann- Na. Vekaletine. 
dan münasip bir \azifcye tayinleri 
hakkında 

lskan ettirilmesi hakkında 

Açıkta kaldrğr müddete ai t maaşlan 

ımı tesviyesi haklanda 

Kanımen müstahak olduklan maaş 
üzerinden yevmiye itasr haklanda 

fsldn olunduklarr emlak w arazinin 
kendilerine meccaneıı temliki hak
landa 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil · 

diği sahibine yazılmış

til". 

G. ve !n. V ekilliğine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şfuasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

MalUl olduğundan müzaherette bulu- M. :M. Vekaletine. 
nulma.sr hakkında 
Papas Karasilah hakkında kanuru Da. Vekaletine. 
takibat yapılmasma dair 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

J54j2439 !ı:;tanbnl : 'fahir 

95:1/2440 :\lu da n~·a _\hmet 

478-

Arzuhal hulasası 

Yeni tekaüt kaıı unu na göre maaş 
tahsisi hakkmda 

'L'ahı·il'i arazı komisyonunca nızcdi
len kıyınet fahiş olduğundan tenzill 
hakkında 

Muamel~ 

803 numaralı karara 
göre Devlet şiirasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

956/ 2441. _ 'iğdc : Sadettin ve ar. Tütün zeriy::ıtlal'Ilnn tahdit cdilme."i Karara raptcdilıniştir. 

J1aklmıda 

957/2442 l'ebcl}bereket : Ali Rıza 17 -II - ve 24- IV - 932 tarihli arzu
ha llerine zeyildir 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 958/2443 :\falatya Meınet 

959/2445 Gazipaşa Abdünah-
man ve ar. 

960/2446 Develi : Şükrü ve ar. 

961/2444 Fethi ye : Memet 

963/2450 Ankara Kamil 

964)2451 Sahanca : ICeınal 

969/2456 Ankara : Malik 

970/2457 İstanbul : CelaJettin 

971/2458 Fatsa : Zekiye 

9'72/2459 Biğa : l\llnstafa 

973/2460 Aksaray : Eyyüp ve ar. 

975/2462 Yalakdere : Mustafa ve 
ar. 

976/2463 Görköy o~man 

Ciayı·ikanunl olatak vazifffiinrlen GI· 

karıldığı haklanda 
Nuhiyelerinde lağvedil en mahkeme
nin ipkasr hakkında 

Sayım dalayısile vaki olan sehYin 
tashihi hakkında. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzcdildi

ği sahibine yazılmıştır. 
M:al. Vekaletine. 

Gayrikanuni olarak sün!H!tçilik san- S. t. ıvı:. Vekaletine. 
atini icra. edenler hakkmda takibat 
yapıLınasına dair 
'l'ekaüt muamelesinde vaki sehvin tas- 803 numaralı karara 
hihi hakkında göre arzuhali hıfzedil-

!kramiyc istiyor 

lhtiyat sınıfına nakledilmeleri hak
kında 

Dahiliye vekaleti teşkilatı kanunu
nun tefsirile mağduriyetten vikayesi 
hakkında 

Haksız olarak hademelikten çıkarıl
mak suretile mağdur edildiği hak
kında 

Yoklama kaçağı olarak tarb edilen 
15 lira cezayi naktinin tahsil edil
memesi hakkında 
Valinin haklarmda yaptığı gayrika
nuni muameleden şikayet 
Miitegallibelik yapan Yusuf Ziya ve 
kardeşleri hakkında takibatı kanu
niye yapılmasma dair 
~ahiyelerinde lağvedilen mahkeme
nin ipka.sı hakkında 

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M:. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

M. M. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Da. V eka! etine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

977/2464 İstanbul : Zira ve ar. 

978/246G Yeni ada '!'evfik 

979/2467 H rms : Ahmet Bahri 

980/2468 Kalecik : Ali 

981/2469 Kütahya : Mitat 

982/2470 İzmir : Rifat 

983/2471 Mardin : M. Yavuz 

984/2472 !stanbul : Y. Ziya 

985/2473 Seimbeyli : 1. Hakkı 

986/2474 istanbul : Vahidi 

987/2475 Ladik : Naci 

988/2476 İstanbul : Edip 

989/2477 Samsun Sadık 

990/2478 Kastamonu : Nazmi 
992/2480 Samsun : Leyla 

993/2481 Dörtyol : Osman 

994/2482 Ankara : Abdilikerim 

479-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Uayrikanuni: olarak ikramiyelerin- Karara raptedilmiştir. 

den tevkif edilen bulıran vergisinin 
iaucsi lıakkmda. 
Orman memurlannın yolsuz nma.me- Zr. Vekaletine. 
Jelerini tetkik için ıbir müfettiş iza-
mı hakkında 

Hakimin yolsıız m nam elelerinden şi- Ad. Vekaletine. 
kay et 
Kasten evini yakanlar hakkında ka- Da. V eka1etine. 
nun! takibat. yapılmasma dair 
Ma.hkıimiyeti hakkında verilen ka- Karara raptedilmiştir. 

• rarda hatayi adli olduğmıdan yeni
den tetkiki hakkıııda 
Mahkıimiyet cezasının affi hakkında 

'l'elgı·af müdürünün yolsuz muamele
lerinden şikayet 

lvlevkuf tutulaıı tckaüt 'maaşlarmm 
itası hakkında 

Yedindeki 3 000 liralık zarar ve zi
yan mazbatasma mukabil eşlıası mü
tegayyibe emlak ve arazisinden ita 
edilmesi hakknıd:ı 

Yeni tekaüı kanununa. göre maaş 
tahsisi hakkında 
Kazalarında hakimi münferİtlik teş

kilatı yapılması hakkında 

Niğde Tütün inlıisarı muhasebesin
ueki suiistimalatın bir maliye müfet
tişi tarafından tahkik ettirilmesi 
hakkında 

ICefaleti mütesclsile dolayısile teka
üt maaşmdan yapılan gayrikanuni 
katiyat hakkında 

İs ka nı hakkında 
İskan suretile veri len emlakin suini-

. yetle kızı Esma üzerine kaydettiril
mesi mağduriyetini mucip olduğu 

hakkında 

1931 senesi tütün ikramiyesinin ita
sr hakkında 
Tekaüt maa.şr tahsis edilmesi hakmda 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış· 

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

G. ve İn. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre DeYlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

M. M. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahi,binin 
isim ve adresi 

996/2484 Erzurnm : Seyfullah 

997/2485 Jstanbııl Fcrid0 

998/2-±86 Eskişehir : Aziz 

1000/2:1-87 (j(iı·ki..iy : .J\I[emet 

1001/248R YL·niada : !smail 

1003/ 2490 Aydın Ahmet 

1004/ 2491 Adana Abdullah 

1005/2492 Ankara Ali 

1006/ 2493 Bergama : Hüseyin 

1007/2494 Drama milbadillerinden : 
Sadık ve ar. 

1008/2495 E1bistan : Nakip 

1009/2496 Dikili : Daniş 

1010/2497 tstanbul Fazıl 

1011/2498 Bolvadİn : Mustafa 

1012/2499 Bayburt : Behı::et 

1013/2500 Zonguldak Y ak"\lP 

480-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

:.\Iüterakim tekaiit maaşlarıımı tcsvi- 803 nuımaralı karara 
;'esi hakkında göre arımhalı hıfzedil

diği sahibine yazılınış

tır. 

~ehit oğlundan tahsis edilmiş olan 
nıaaşm zevcinin vefatı dalayısile ken-
disine itasr hakkında 

» » » 

lcraca tahsil i talep edilen ınablağm Ad. V ekal~tiııe. 
mukassatan tediye otmcsi haklunda 
Lağved ilen mahkemenin ipkası hak
kmda 

Devlet memıırlarından hilHfr nızam 
katiyat Ye halka rnlısat.namc veril
mrd iği hakkımlaki şikuyetin gayri
va rit olduğuna dair 
lzmil' mualliın mektebinc meccanei 
olıırak kabulii. hakkmda 

Ueza mahkemesince ölüm cezasma 
dair olan kararın tctkikile icrayi ada
let olunması hakkında 
M:ünasip bir nzifeyc tayini hakkın 

da 

J,fLğvedileı ·nlh mahk mesirıin ipkası 
hakkında 

MaUuplarıııııı altm rayici üzerinden 
tediye ve takası hakkında 

Memuriyete tayini ve milterakim ma 
aşlarrnrn tfdiyesi hakkında 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazrlınış

trr. 
Zr. Vekalctine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lırfzedildi

ğ·i sahibine yazrlınrştır. 
\.J. Encümcninc. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştn·. 
» » 

Mal. Vekalet.ine. 

Heyeti mahsusa kararının refi hak- 803 No. lu karara gö-
k mda 

Arzuhal enetimeninin 30 - III - 932 
tarih ve 299 numaı·alr kaı·a rm a iti-
raz 

re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

» 

Ağnaın ı·eH inıl erinin tahsilinin tecili MaL Vekaletine. 
haklun da 
H akim ve icra memurunun keyfi ha- Ad. Vekaletine. 
reketl erile mutazarrır olduğundan şi-
kayet 
1 kramiye ist iyor 803 numaralı karara 

göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılıruş

tır. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

lOJ-+/2501 Zong-uldak : .\.lıın c1 

1015/2502 tstanbul : Hüsc.I' İn 

1016/2503 Gorlu A. Hali1 

1017/250-l L~ınir ~azlı 

1019/ 2506 İstanblLI : Nuri 

1020/ 2507 ~afıoanbolu : hzet 

1021/2508 .Adapazal' ı : Sadettin 
1022/2509 Bdm : Sabri~·r 

1025/ 251
1
2 Artvin : Ca noğlu lGimil 

1026/ 2513 neJendos : Ramazan 

1027/ 251-t: Tokat : Orhan 

l028/2filfi hmir : t'usuf 

1029/ 2f> 16 Kastamonu : H a md i 

1030/ 2531 ~aınsıın : N\•ribc 

103 l/2!1:)~ Ilasan kale : lrfaıı 

1032/ 253B l•~nmnını : Ömer Faruk 

1033j2!i3-l .\ııka ı ·a : Şehir 

1034/ 2fi30 ls ta n bul Kaplan 

481 -

Arzuhal bulasası 

Fazla tarhedil en kazaııç vergisinin 
iade i hakkında 

Muamelesi 

803 nuınarah karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Mal. Veldl.letine. 

Drirei icraca men ku 1 w gayı'imenkul Ad. Vekaletine. 
ı>ınnıliıı ·atılmasında hadelimsap ve 
bir nisbet gözetilmesi ve bu cilıetin 

k:ınunla teyit ed ilm es i hakkında 

tsk~u dairesinin teffiz muamelru inde Da. Vekaletinc. 
.'·ap tığı haksız mmını e l e haklandaki 
:;iknyeti nıutazaıııının miit ekaddiın 

urznhaline kaı.·ar ittihazıııa dail' 

fi ·XII· 931 tarih ve 12fl2 numaralı K arara raptedilmiştir. 

Hrzııhaliıw ee1·ap Yrrilnı es i hakkmda 

15 ·V- 932 tal'ilı ve 13f>S numaralı 
aı·zuhaline cemp Yerilmesi lı akkrnda 

803 nu.nıaralı .karara 
göre arzuhali bıfzedil

diği sahibine yazılmış. 

tır. 

Bedeli mıktisiııin kabulüne dair jy[. 1\1:. Veld\.letinc. 
Hukuku tasarrufiy sinin taıımnıasile Da. Vekaletine. 
mağduriyett\'11 1·ikaycsine dair 
Enrelee Ye ı·ıııi:; olduğu istidasınm ıı e 

ımıanıele gönlüğiiııe dair 

'Yen iee karye~ i muhtarırun yaptığı 

su iistiınaliıı tetkik 1·c tahkik edilmes i 
lıakkmda 

Da. Vekaletine. 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali hıfzedildi

ğj sahibine yazrlmıştrr. 
Encümendedir. 

:'IIali,rP(·e ~;atılmak istenil en emlakinin Karara raptedilıniştir. 

ıniizayedesinin t elı iri haklanda 
İsktın ettirilnıPs i istirhamrna dair Da. Vekaletine. 

Hakkında hat ay i adli vaki olduğun- 803 No. lu karara gö-
dan iad r i ınıılıakeınesiıı e dair re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
trr. 

ı:1 senedenberi işgal e ttiği hanenin Da. Vekaletine. 
· kt•ndisine teslimi c dair 

T ekaiit maaş ı 1 alısis edi 1 ıncsiııe dair 
' l'asfiye karamuu rcfi haklundaki 
ınütekaddim ar·znlıaline zeyil 
Tekı·at· memuriyete alınması lıak-

1-.:mda 

Da. Veldiletine. 
Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine· yazılmış
tır. 

:\'isbl't i askeriyesi in katı haklundaki Karara raptedilmiştir. 

kal'anıı refine da ir 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
islnı ve adresi 

1035/2535 Aııkal'a 

1036/2536 Ankaı·a 

!<'erit 
Şakir 

1037/2537 İstanbul Osman Zeki 

1038/2538 Kırşrhir Ahmet 

1039/ 253!) El'zurum Ncıciye 

1040/25-:1-0 }1. Kemal P. J. 1 nci 
Ş. 2 nci 

1041/ 2553 Rcliı·ne AJımet 

1042/ 2554 Bursa : f'atma 

104~3/2555 Develi : Sa lilı 

10.f4/2fı5() Kütahya : Hüsnti 

1045/ 2fi57 Adana : 1Hünin' 

l 046/2fı58 Km ku teli : Sadık 

10-:1-7/ 2559 K w;adası : :!\'Lustafa 

1 04Fij 2G60 Nevşehir : Alım et 

10-!9/ 2567 Kocadi : Hatice Karnı
ran 

l050/2fı68 Keskin : Kamil 

l0Gl j 2;)1 J Berge~ma : Tevfik 
1052j 2G72 Eskişehir : Pikret 

1053/ 2573 Fe ri köy .'\ziz 

482-

Arzuhal bulasası 

Açık maaşlarnun itasma dair 
~Iemuriyetine nihayet verildiğinden 

şikayet 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Zr. Vekaletine. 

'J'ı.,.c il olunan mahki'ırrıieyt cezasının Ad. Encümenine. 
affi hakkında 
Yetmiş yedi yaşmda ve muhtaeı mu
e~venet olduğundan ruıkten muavc
net edilmesi hakkında 
~Hiteveffa zen·indeıı kendisine itam M. M. Vekaletinr. 
maaşı tahsis edilmesi ve barcn·ah 
mutlubunun tesviyesine daie 
Evvclcc verdiği arzuhalinin ne mua
mele goönlüğü haklanua 
~'falul olduğundan derece i.izı.'rinden 

tPkai'ıde seYki hakkında 

'l'alısis olunan e~·tam maaşlarma zam 
ha ldunda 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Enrelce wrmiş oluuğu istidasııun uc Mal. Vekaletine. 
nı ne~ me le gördüğü haklanda 
Anızisiııe vaki olaıı müdahalenin me- Ad. Vekaletine. 
ni le hakkı tasarrufunun tamnınası 

halcinnda 

1833 nnnıaı·alı kanunun 5 nci madde- Zr. VekiUetine. 
siııdcki sarahat ınucibinc muamele 
ifasil e senei ml.'zkure,vc ait arazi ve-
rilmesi hakkında 
Tasfiye kararının refi ile tekrar mu - Encümer.r1rdir. 
allimliğe alınması hakkında 

;\Iiiddeiumunıinin keyfi hareketlel'in - Ad. Vekalet.ine. 
drn şikayet 
Rvnlre vermiş olduğu arzuhalinin Karara raptedilmiştir. 

ne m namele gördüğü hakkında 

Oğlu Bahrinin katedilen ınae~şmm 

kendisini.' tahsis edilmesine dair 

Mallll olduğundan tarh edilen kazan~. 

\'ergisinin refi lıaldnnda 
l ad. ei mcınurireti hakkıııda 

)[ııallimliktcn ihracr hakkmdaki ka-
.l'CII'Tll refi ile Yazifr wr i 1 ın esi hak-
k mda 
Em Ink YC' arazı v(•rilmesi hakkında 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

cliği sahibine yazılmış
ı ır. 

Mal. V eka! etine. 

Karara raptedilmiştir. 
Enciimeııdedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1054/ 2574 Maç,ka : Must.afa 

1055/2575 Sinop : Ayhan 
1056/ 2576 Bursa : flheme 

1056/2577 ];ülcburgaz : Melek 

1058/2G78 Sanısun : Adil 

1059/ 2579 Bmsa : Şevket 

1060/ 2580 Künya : Refct 

1061/ 2581 Jspal'ta : Veli 

1062/ 25 2 Menemen : Tevfik 

1063/2583 İstanb1ıl N ai m 

1064/2584 Ba~·ındır R.aşit 

1065/ 2585 Ka~·seri Ali 

1066/2586 İstanbul : Ali Rıza 

1067/ 2591 "Istanbul : ( 'elftl 

1068/2592 1 stanbul : Oı;ınarı 

1069/ 2593 Ueyve : İs mu i ı 

1070/2594 lzmir : Ali 

1071/ 2595 .'..nıasya F evzi 

483-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Fındık balıçelerinin istil'dat Ye mü- Da. Vekaletinc. 
zayedeye çıkarılmaması hakkında 

)[üddeiumumidcn şikayet Ad. Vekaletine. 
Zevci narnma iskan suretile tahsis Da. Vekaletine. 
olun an nısıf hanenin bedelinin alın-
ınamasına dair 
Tahtı işgalindeki hanenin kendileri
ıı e tahsis edilmesine dair 
'l'alep edilen kazanç vergisinin tahsi
li eihetiııc gidilıııemesi hakkında 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre ar?.Uhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

Hazineye olan borçlarrum tecili Karara raptedilmiştir. 

hakimıda 

Tahsis olunan maaşatm merhum zev- Karara raptedilmiştir. 

eiuin borcu ic:in kesilmemesi hakkın-
du 
İskan sureti le Yerilen bahçeleı·in is- Da. V ekaletine. 
tit·dat olmımaması hakkında 
Tarhedil en kazaııç vergisinin tcnzi-
1 i hakkında 

Arzuhal enciimPninin 30-III-1932 
tarih w 2fi5 sa ~·ılı kararına itiraz 

Tekuiit kanunıınun 18 nci maddesi-
nin tefsirile kendisine maaş tahsisi 
hakkıııda 

803 n umaralı karara 
göre arzu'lıalı hıfzedil

diği sahibine yazılınış-

tır. 

~ 

Hazineden matlubunun te;;viycsi 803 numaralı karara 
ha kk ında göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Hatayİ adliniıı 1::ıshihi hakknıda Karara raptedilmiştir. 

Kimsesiz olması dolayrsilc tahsile de- 1\ff. Vekaletine. 
Yanı etmesinin temini hakkında 
Hııkııku tasal'rnfiyclerindc bultınan 

emiakin istirdat edilmemesi haklun
da 

~elı it oğlundan dolayı maaş tahsisi 
hakkında 

Borcundan dolayı yaptırdığı binası 

nı 'Emlak banka r satmaması hak
kında 

Türk nıtandaşlrğma kabulleri ve 
Terma kazasına gitmelerine müsaade 
eelilmesi hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasnun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

NL 1\f. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lllizedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Da. V ekaletine. 



Kayit 
No. 

J072/ 2fi97 

1073/ 2598 

JOH/ 3fi99 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Adana : Ali 

Ayancık 

JO"i:'i/2600 btanbııl Fua1 

1076/2601 
1077/2602 
J07R/ 2608 

J079 / 2604 

Dinik : Şükrü ve ar. 
İstanbul : Nihat 
Hrıııs : Bahri 

Ycni.;ebir N11ri 

1080/ 2606 lsıunbul H asi m 

1081/ 2607 İstanbul : Hakkİ 

10R2/ 260R lzmiı· : IIJt·ahim 

JOR3j 2609 .\ıı kara Alaettin 

JO ' ..J./ 2610 Sinop : Hakkı 

'10 'fl / Wll Posuf : 'frıl'an 

484-

Arzuhal hullisasr 

l\Icmnriyetten ihrrwr hakkındaki hük
ııı iiıı rcfi lı akkında 

~lülldciuınuın] hakluııda kanuni: ta
ldlıat yapılması lıııkkmua 

~ra ı lll olunğmıdan belediyece .veri
ll·ıı mıwşm kesilm mesi ve münasip 
hiı· vazife ver ilm esi hakkrndn 

J 972 numaralı kanuna tevfikarı ter
his olunınasma dııir 

Bakiyei miidtlrti cPzai:vel erinin affi 
lıakkrnda 

•ra:fiye kararıımı J'cti hakkında 
Hfıkiıniıı gayrikanuni ifnyi haı-eke-
1 inde n şikay<:>t 

Nishc1 i askeriyesinin ka 1 i haklunda
ki kal'aı·ın refi ilc hakkınrn Yikayesi 
hakknıda 

Bclediyecc gayrikanıınİ olarak ok
trn va resininin i erası hakkında 

.J andıı nna m~slekine tekrar kabul 
l'rlilın csi haklunda 
fskiin muamelesi lıakkmda 

:Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Ad. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
03 No. lu karara gö

re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
» 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. V ckal etine. 

803 nurnaralı karara 
göre Devlet şurasının 

ıbakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılıruştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi· 

ği sahibine yazılıruştır. 
Da. Voka1etine . 

803 numaralı karara. 
göre Devlet şurasmrn 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Yedinde bulunan mukavele alıkamı- Karara rn.ptedilmiştir . 
nr sulh mahkemesinin iptal ellcmeyc
c ·ği nakkmda 
Ali karar heyetinin kanuni mc ·ai 
ınüdclctiııiıı hitaın bulmasına biııaen 

• 

803 No! lu ·karara gö
re arzuhali hrfzcdildi-

ha.kkmda lmı·al' ittihaz olunınası hak- ği sahibine yazılıruştır. 
krııcla 

1\ onımıist di.n' ı'ı' k Err.i ncaııa sevk e- Karara raptedilıniştir. 

ılilınemcsine claiı· 

10H6/ 261:t ~\l alat.nı : lVlahmut Ye İskaniarına tahsis eılilen hanel erin D a. Vekaletine. 
ar. 

J 087/2613 }[a lat~·a pp~·zi 

i~ti rdat eclilrne.vel'el\ mağ·dn ri:retteıı 

Yilm:re edilıncle l'i hakkında 

tki sene amkatlrktan mcni ha.ldmı- Ad. Vekaletine. 
cla . .-\ğ·rr ceza mahkemesim·e verilen 
ka ı·arm refi hakkmda 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

lORR/ 261-l İstanbul Rasİnı 

1089/ 261 5 Aı·apkir Nasır ve ar. 

1090/ 2616 Maraş : H. Necati 
1092/ 2617 Ayvalık Hamide 

1093/ 261 8 !stanbul : lbralı im 
1094/261!} Burdur : Osman 

1095/2620 Bdit·nc : Ahmet 
1096/2621 Ankara : Hayri 
1097/ 2622 Kütahya Ahm et 

109 / 2623 İstanbul : M. Tevfik 

1099/ 2624 l\[araş A. Rıza 

1100/ 2625 1Vhığla H . Sa. mi 

1101/ 2626 rfa : Osman 

1102/ 2627 lzınir Ali Çanış 

1103/ 2628 Kırklareli : Behçet 

J 104/ 2629 Bolu : Şükrü 

] 105/2561 Aııkara : Şevki 

1106/ 2631 İstanbul : Ali Rıza 

1107/ 2633 Erzincan : Mazhar 

4R5 --

Arzuhal h uıasa.sı 

Bvvelce verdiği arzuhallerin ne nıu
am r lc gördüğü hakkında 
Evvelce verdiği ıll'zu]ıallerin ne mu
;ımele gördüğü h akkında 

Yaliden şikayet 
1171 numaralı kanun ınucihincc hu
knklannrn sı~raııct.i haldnnda 

lstiklal madalyasile taltifi hakkında 
Afyon ticaretinin kooperatifl er ta
rafından harice ihrıı ç edilmesi hak
kında 

İskan ett.iı·ilmcsi hakkıııda 
lskfuı ett.iı·ilm esi hakkında 

Üt; aylık maaşlanıını verilm esine dair 

Bvvelce ycı·miş olduğu arzuhalinin 
ıı e ticcsinin bildirilmesi hakkında 

Düşınan tarafından yağma ve gasbe
dil en mallarnım tazmini hakkmda 
Avnka.thk rnhsat.namesi itasr hak
kında 

Evvelee vermiş olduğu istiuasıııın 

ne muamele gördüğü hakkında 

Uhdesin c teffiz edil en dükkan hak
kındaki teffiz kararının iptal edil
mesi mağduriyetini ınucip olduğu 

lıaklnnda 

Evvelce ve ı· ıniş olduğu ist.idasmrn ne 
ınııaıne l e g-ördüğü lıak:kmda 

Yalan yere yemin ettiğinden dolayı 
malü;e:mece wrilen malıkfımiyet kara
ı·ınm iadei muha.keme suretile yeni
den tetkiki hakkında 
Şürayi devl ete vaki müı·acaatiniıı 

ııazarı itibare alınmadığı hakkında 

1adoi memuriyct ettil'ildiği halde 
haklundaki muamel enin ikmal etti
ınesi mağduriyetini mueip oldtığu 

lıakknıda 

:!\[cınuriyetine iade ettirilmesi hak
kında 

Muamelesi 

Encüınendedir. 

Da. V ek:aletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arruhalr hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

:ı> » 

İk. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 
Da. Vekaletine. 
Ev. U. Müdürlüğüne. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

E ncümendedi r. 

803 No. lu karara gö,
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

» » 

» » 

» » 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasırun 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

» » » 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
. isim ve adresi 

1108/2634 İstanbul : Zeki 

1109/2635 Konya M. T·evfik 

1110/2636 , Kütahya Etcm 

IlU/2637 Y. Ziya 

1112/2()39 .!stanbul : Aliye 

1113/2640 Kayseri : Adil 

1114/2641 Siirt Muhanem 

1 11;5/2642 lstanbul : Ali 

1116/2643 Diyarbekir : Hasan ve 
ar. 

1117/ 2644 Tavşanlı : Alırnet 

1118/2645 Ankara : Ahmet Şevki 

1119/ 2646 İstanbul : Salim Siret 

1120/ 2647 Eskişehir Hulfısi 

1121/ 2648 Giresun Ahmet 

1122/2649 Akhisar Ali Zarifi 

486-

Arzuhal bulasası 

Evvclce vermiş olduğu İstİdasının ne 
muamele gördüğü hakkında 

Hakkmda yeni tekaüt kanununun 
tatbik edilmemesi mağduriyetİni mu
cip olduğu hakkında 
Tabiiyet muamelesinin bir an cv\·cl 
ikınal C'ttiri1mesi hakkında 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi 
hakkında 

Dairei icraca bonolarının satılması 

ve mağdurİyetten vikayesi hakkında 
i\iemuriyetteıı çıkarılmak suretile 
gayrikanuni yapılan muameleden şi

kayet 

İhtisas ınahkemeşince verilen gayri
kanuni karar nıağduriyetini ınucip 

olduğu lıakkmda 

Nisbcti askeriyesinin kati hakkın

daki hükmünün refi hakkında 

Evkaf müdürünün Hazinci cvlmfı 

mutazarrır ettiği hakkında 

Emlak ve eytam bankasınca matht
bunun bir an evvel tesviyesi hak
kında 

TekaüLl c sevki yeya ikramiye itası 

İstiı·!ıamına dair 
Müstafi addedildiği hakkındaki lVIa-

Muamelesi 

803 numaralı karara 
~öre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
» » 

Ad. V eka1etine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet ştırasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedHmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

803 No. lu karara gö
re aı;zuhali lırfzedildi

ği sahibine yazılınıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
arif vekaleti kararının refi ile maaş- göre Devlet şurasının 

larnun itasr hakkında b8ikacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Devlet ~fırasmca tasfiye kararı refe- Enciimendedir. 
dildiğinden 1580 numaralı müracaa-
tinin tetkikine lüzunı kalmadığı hak-
kında 

Malul olduğundan maaş tahsis olun- Encümendedir. 
ması hakkında 

Belediyedeki vazifesinden çıkarrlma- Ad. VekiUetine. 
sı ınağduriyet.ini mucip olduğu hak-
kında 



Kayit 
No. 

Arzuhal Sahibinin 
isim ve adresi 

1123/ 2650 Balıkesi r : İbrahim 

J 124/ 2651 Giresun : Ha. an 

1125/ 2652 Balıkesir : Şahabettin 

1126/ 26:)3 Balıkesir : l\fcmet 

1127/ 2645 İstanbul ; Halit 

1128/2655 Sili vri : l\1. K emal 

1129/ 2656 Ankara : Fikriye 

1130/2657 İstanbul Vahit 

Jl31 J 2658 Konya İsa 

1132/ 2659 Yeşilova Edip 

1133/ 2660 B ergama : Rıdvan 

1134/ 2661 
1135/ 2662 

Ko~;hisar : Ali 
Akşchir : Ahmet 

1137/2664 Ankara : Hasan 

1138/2665 Ordu : Selter 
1139/ 2666 EJazir. : IIiiclawrdi 

1 1-l:OJ21.ifi/ Koıı.nı Ebros 

1H1/~61.i ' istanbul : );ilıat 

11-!2/ 2670 l\lemct ve at'. 

487-

Arztıhal hulasa-;r Muamelesi 

.. ~ . . . .. 
Bakiyci miiddeti tezaiycsinin affi 03 No. lu karara gö-
lıakkında re arzuhali hıfzedildi-

ği sahibine yazılmıştır. 
1771 numaralı kanundari ri st ifadelc- Ad. V eka! etine. 
rinin temini hakkında 
MaliHiyet IDBfiŞI tahsis muamelesinin }L ~L Yekfıletin c . 

tl'srii intacı hakkında 

Şimendifer mcktebine kabulü hak- Bncümcndcdir. 
k mda 

Tckaiit kanunundan istifade rttit·il
mcsi hakkmda 

Tckaütlüğünün r cfi ilc ınüt cra ki nı 
maaşlarmın itası hakkında 

~\'Iütcveffa zcvcine ait ikrami~·eııin 
i tası hakkında 

İpotek olan emlakinin Emniyet san
dığı tarafından _ satılmaınası hak

lunda 

1 ı ükuıııl'l iıı şrı lısi.n·ti ınaıı ev ıyesıııı 

tahkir eden ~aci Bl. lıakkmJa ta ki-
batr kmıuniycdc bnlumılınasrrıa dair 
1Iahkfımiyeti hakkındaki kıı nı nı ı 

Tcnıyiz ma hkcmcsiıı ~ç tctkiki Jıa.k 

kında 

803 numaralı karara 
rrüre Devl et ştırasınrn 

bakacağı lıir iş olduğu 

sali i bine yazılmıştır. 
~r. ~\I . Yı•kıll ctiııe. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılımştır. 
Karara raptedilmiştir. 

· Ad. Veka letine. 

Ad. V ckal.etiuc. 

1771 nıınıaralı kanundan istifa cklc- Da. Vekal ctine. 

riııiıı temini hakkınon 
Hel ediye l'l'isilllll'ıı şikilyet 

~u t e\"Ziatıııcl:ı hPlcdiycre ,-al<i ilti
ınaslarda n şikflyet 

2 - VII -1932 tı:ırih ,-e 2663 nunıııı·alı 

tcll!ı·afrna zeyildir 

Da. V ekaletine. 
Da. Vekaletin c. 

03 No. lu karara gö
r e arzuhali lufzedildi-
ği sahibine yazılmıştır. 

tskitıır lıııkkıııdıı . Da. Vclraletiııc. 

E~ki .n ı tanıfrndaıı talıı·ip oluııaıı .\L )L Vekal etin c. 
karıı,roıııı i(:in 7 nci kolordnca takdi ı· 

olıııı;ııı 1 -!00 liraıutı Hazince' tcsvi-
~·csi hakkında 

] fazinr<'C hanesine \'az i,,·ct edil'nwmc

~i n ' ilfını alıkfi ınınm tatbikı lıakkrn-

da 
'I\ısfi,,·c kanıı·ının ı·efi hakkınJa 

Bl'ivcli .n • n •isi taı·afıııdan ic ı·ayi sa.
ıı;ı tt a n menedilmeleri mağduriyctle

riııi ınu e ip olduğu hakkında 

Da. Y P.kn}etine. 

Da. V ekaletine. 
Da . Vck5Jetine. 



Koyit · 
No. 

Arzuhal sahiLinin 
isim ve adresi 

1143/267,1 Antalya : S. Sırrı 

1144/26{2 Ta~'köprü : Seydi 

1145/2673 Tortum : Derviş 

1146/2674 Eskişehir : Muhterenı 

1147/2675 Ankara : Abdullah 
_1148/2676 . Ankara : Kazı'ın 

1149/2677 Ankara Şefik 

1150/2678 Beı~gama : Memet Ça
vuş ve ar. 

1151/2679 !.stanbul İ. Şefik ve 
ar. 

1152/2680 Ankara Kemal Galip 

1153/2681 Dörtyol Ali Rıza 

Arzuhal hulasası 

Mazuliyet maaşı itası hakkında 

Be.~ çocuklu olduğundan kazanç ver
gisinin affi hakkında 
ttıaf edilen hayvanlarının bedelinin 
tazmihi hakkında 
13 - III - 932 tarih ve 138 numaralı 

karara itiraz 

Mahkfımiyetinin affi hakkında 
İhtiyat zabiti olmadığından mcmuri
~·etinc nihayet verilmesi :rnağdnı·iye

tini mucip olduğu hakkında 

Askerden terhis edildiğinde memuri
yetine iade edilebilmesinin temini 
hususunda bir karar ittihazına dair 
İskan edildikleri emlaki 20 senede 
ödemeleri ınağdnriyetl erini mucip ol
duğu hakkında 

Takas surctile teı·kedilen gayrimü
badillerin matluplarının bir an ev
wl tesviyesi hakkında 

Hakimler kanunurru:n 7 nci madde
sindeki sene kaydinin hilafma tat
bik edildiği hakkında 

24- IV- 932 tarih ve 2103 numaralı 
aı·zulıalinin bir an evvel intacı 

hakkında 

Muamele.c;i 

Da. V ekaletine. 
Da. Veka.letine. 

Zr. Vekiiletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmı~tır. 
Encümeııdedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Zr. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Ad. VekaJetine. 

803 mımaralı karara 
göre ar?.uhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

C - V çiincii dem· e 4 ncü içtimadan kalan a.rzuhaller 

5015 İzmir : Ziya İskan edildiği hanenin kendisine ve- Da. Vekaletine. 
rilmesi ricasma dair 

5022 Kayseri :Mustafa ve ar. Orman ihtiyacına kafi gelen sazlık Da. Vekaletine. 
mahallin kurutulınamasından sarfr 

5024 Kasaba Halil 

5025 !stanbul M. Rüştü 

ııazar edilmesine dair 
Maliye memurlarmdan Harnit Beyin Da. V ekaletine. 
açtığı tiyatrosuna tecavüz ettiğine 

dair 
Süleyman Zühtü ve Salih Beyler ta- Encümendedir. 
rafmdan ika edil en zararm tazmini 
istirhamına dair 



Kayit 
No. 

5026 

5027 

5028 

5030 

5031 

5034 

5038 

5041 

5043 

5048 

5052 

5054 

5057 

5060 

5061 

5065 

5068 

5069 

5070 

Antıhal sahibini n 

isim ve adresi 

E timesut : Halil ve ar . 

Jstanbul : Meınet Emin 

Bilecik : M. Rimet 

Akdağmadeni : Veli 

Bursa : H. Hüsnü 

Kuşadası lVl. Recep 

Havran : Zahir 

Sabire 

Ankara : M c· m et. 

Bursa : Sabri 

Bağdat : Emine 

Gazi Antep : Nuri 

tstanbul : İdris Hıfzr 

lzmir : Nuri ve ar . 

Mersin : Nazmi 

Tokat : Hatice 

Urfa : Nuri 

Ladik : Kazım 

lstanbııl "l\i(emc1 

489-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

'• 
Emlak ve arazilerinin yeniden jcrayi Mal. Vekaletine. 
tahriri istirhamma dair 
Tasfiyeye tabi tutulduğundan tekrar Ka.•".ıra raptedilmiştir. 

va.zürımıe iadesi istirhamma dair 
BiHi sehep aC}ığa çıkarıldığından tek- Da. Vekaletine. 
rar memuriyetinc tayin edilmesi istir-
hamın:.ı dair 
Tarik bedeli naktis inin aifedilmesine Da. Vekaletine. 
dair 

Mabkemec ~ iiHisına karar verildiğin- Ad. Vekaietine. 
ucu müsehbipl cri hakkında tahkikat 
yaprlmasl~ Ul. uair 
Memuriyetinin lağvi dolayısile açık- Da. Vekaletine. 
ta kaldığından bir va.zifeye tayini 
hakkında 

Belediyece verilmiş olan zeytinliği Da. Vekaletine. 
satan İsmail Hakkı Efendi hakkında 
takibat yapılması ricasına dair 

Fırka kasasına zevci , tarafından hıf- M. M. Vekaletine. 
zedilmek üzere birakllan 100 liranın 
temini tesviyesi istirhamına dair 
Malül olduğundan tahsis edilen teka- M. M. Vekaletine. 
üt maaşının kesiLmemesi ricasına dair 
Haksız olarak ma aşından kesilen 20 Ma.!. V ekaJet ine. 
lira 86 kuruşwı kendisin~ verilmesi 
hakkında 

Zevcinden tekaüt maaşı tahsisi hak- Karara raptedilmiştir. 

kın da 
Kanunsuz olarak vazifesine nihayet Ii.arara raptedilıniştir. 
verildiğinden iadesine dair 
J<'ahiş tarhedilen vergilerin haddi H1- Mal. Vekiıletine. 
yıkına tenzili istirhamrna d~i_r , 

'l'arhedilen Ye:rgilerin fahişliği dola- Mal. Vekaletine. 
yısile haddi itidaline ircar istirhiı-
nuna dair 
Kannusuz olarak çıkarıldığından vi- D. Ş. Reisliğine. 
zifesine iadesi istiııh81mma dair 
Zevcini öldüren İsmail h81kkında Ad. Vekaletine. 
idam cezası v·erilmesine dair 
Bilasebep açığa çıkarıldığından ıa- Ad. Vekaletine. 
clei memnriyeti istirha.lruna dair 

• L' . 

Bilasebep açığa ç~karıldığından ia- Mal. Vekaletine. 
"1 

dei memnriyet istirhamına dair 
Fazla çocuğu olduğundan ikramiye Da. V ekaletine. 
ile taltifi istirhamına dair 



Kayit 
No. · · ı: 

5071 

5072 

5013 

5083 

fiORS 

!i090 

!1092 

ArzuJıal Sahibinin 
isim ve adresi 

1Ciiprü Halil ve ar. 

tstaııhnl rcınal 

İ stanbul Ali lüınal 

Ra şi ele 

:lstanhnl : Cemal 

490-

Arzuhal lıulasası Muamelesi 

H:ı11ineyi zarara sokanlarm hakkın- Mal. Vekaletine. 
daki şikftyetleriııin nazarı dikkate 
almmasrna dair 
Haksız yere vazifesine nihayet veril- Karara raptedilmiştir. 

diğindcn tahkikat İcrasına dair 
:.\{emmiyet inin lfığ\·i dola.vsıile peri- Da. Vekaletine. 
şıın olduğ·undan bir memuriyete ta-
~· ini hakkında 

Havagazr şirketinden çrkarıldrğ'Iıı- İk. Vekaletine. 
dan istihdamını havi 

. · V rf at eden zevcinin müd d eti hizm e- Eneümendedir. 
t in e nazarnıı krucli>:inc maaş tahsisi 
lıakkrnda 

A ı i karar heyetince hakkmda vcrilrn Da. V eka! etine. 
kıırarrn tashihine müsaade buyurul-
m::ısı hakkında 

Ankaı·a. 

Besi m 

Osmanoğlu Emlaki metrukeye ait araziden mü- Da. Vekaletine. 

Bm·sa : Münite ·· 

nasip milrtartn kendisine verilmesi 
ricasına dair 
Zinıat bankasmdan ldfi miktarila Mal. Vekaletine. 
tohumluk verilmesi ricasına dair 

5093 DrYrrk : }[nstafa w ar. Hayvan hırsızıarım himaye edenler Da. Vekaletine. 
hakkında takibat yapılması rieasma 

G09:J 

5097 

5101 

Gl02 

510G 

5107 

İstanbul Kenan· A.saf 

Torba Jr Ahmet 

1'zrınköpı·ii ::\Iustafa 

lstanbnl ..-\.nastas 

f'ıld ır : 1lm:ıhiınoğln Ne
bil Ardahan 

dair 
Tamdığı bir şahsa kefalet ettiğinden Da. Vekiiletine. 
dolayı ankast vazifesine nihayet ve- · 
rildiğinden iadesi ri.~asma dair 
Bilmüzayede maliyeden aldığı arazi Mal. VekaJetine. 
başkası tarafmdan istirdat edilmek-
te olduğundan meni ve kendisine ia-
desi hakkında 

Nahiye müdürü Mazhar Beyin yol- Da. Vekaletine. 
snz ınuamclatrndan dolayı hakında 

takibat yapılmasma dair 
Sebebi kanuni yokl~en baı'odan kay- Da. Vekaletine. 
di terkin edildiğinden tekrar mesle-
kine iadesine dair 

'İ'ayyare cemiyeti binasmda ahali.Yi Da. Vekaletine. 
cebren ve meccanen ~alıştrrdığmdan 
dolayı kaymakam hakkında muame-
lPi kanuniye icrasıııa dair · 
Tasfiyeye tabi tut:.-ılduğundan .müte- D. Ş. Riyasetine. 
rakiın matlnbatrııın verilmesi lıak-

kıııda 



Kayit 
No. 

5108 

5112 

5114 

fJl20 

2125 

5127 

5128 

5131 

5134 

5137 

5143 

5145 

5149 

5155 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Giresun : Emin 

t neg-öl Ahmet 

Ankara Hayrettİn 

Diynrbekir Lenı ct 

'J'okat Hükumet tabibi 
'l'aliit 

İstanbul : Hayriye ve 
Hatice 
Ankam : l snıa il 

Oı·hangazi : M. Emin 

Keskin : Nuri 

nönen Necmettin 

Başkale : Hüsnü 

Bayındn 

Recep 
Zeyncloğhı 

Sıvas Mnttalip 

Çrşmr : Mustafa 

491----

Arzuıhal hulasnBı 

Hakkında kanunsuz olarak tal1kikat 
yapan vali hakkında muamelei ka
nuniyc ifasma dair 

Evvelce verilmiş olan arazının kafi 
gelmemesine binaen emvali metruke
dcn 50 dönüm daha arazi verilmesi
ne dair 

Evvelki mcmuriyctinden sepkeden 
biı· senelik müddetinin sicilline derç 
ve i Iii vesi hak km da 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Dev1et şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılımştır. 

Da. Vekalctinc. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Ziraat bankası memurlarından lsma- K:ı.rara raptedllmiştir. 
il Hakkı B!'yc kofaletinden istinkaf 
!' Hiğiııden depozito olamk verdiği 

pamnın iadesi hakkında 

:!Hccliste bulunduğu müddetc ait be
raat.i zimmet mazbatası verilmesi 
hakmda 

Leyli muaUim mektepler indcn birine 
kabulleri hakkında 

Encümendedir. 

1\'If. V eka! etine. 

Kütahya şimendifor hatt.mda vazife Ad. Vekaletine. 
esnasında sağ hacağını zayi ·eyledi
ğinden tazminat itasr hakkrnda 

Emlaki milliyeden aldığı zeytinli- Mal. Vekaletinc. 
ğin son taksit bedelinin tccilinc dair 
Kaymakamın gayrikanuni muamele- Da. Vckalctine. 
si nden şikayet 

Hakkı tel'fiinin nazarı itibarr alın- Karara raptedilmiştir. 

ması hakkında 

Tckaüt muamelesinin bir an evvel Encüınendedir. 

intacı ist.irhamrna dair 
Bayındır mnlıasebei hususiye çlaire- Encümcndedir. 
sine verdiği kırtasiye bedelinin bir an 
evvel verilmesine dair 

Park inşası maksadile hedınettirilen 1\fal. Vekaletiııe. 

on dört dükkana mukabil verilen em-
lakin tekabül etmediği hakkında 
J1cmleketindeki emlakine mukabil Da. Vekaletine. 
emlaki milliyedrn cv verilmesi hak-
kında 

5J5G 'l'urgutln .\hmet. Nazif Hizmetine mukabil istiklal madalya- M . .iVI. Vekaletine. 
sile taltifi hakkında 



Kayit 
No. 

5165 

Arzuhal sahiıblnin 
isim ve adresi 

Samsun : Nuriye 

492-

ArzuhaJ bulasası 

Haldcr iskanı olmadığından bahsil e 
iskan dairesince evvelce tahsil edil
miş olan haneden çrkarılmakta oldu
ğundan bu bantald istidalarmrn ter
vicine imkan yoksa memleketlerine 
iadesi hakkında 

Muamelesi 

fi167 Elihiz Rııhmi :;\ifaznun şahıslar vila.yetçe himaye Da. Vekaletine. 
edildiğinden bunların hakkında taki-
bat yapılmasına dair 

5172 Kocaeli Ahmet ve ar. Tahrir neticesinele tarhedilen vergi- Karara raptedilmiştir. 

lerinin fazlalığı dalayısile tenzili 

5173 

5175 

5176 

5177 

5178 

5179 

5180 

51 82 

51 83 

Adana : Hafız Ömeroğ
lu İsmail 

lVlilas : Kitapçızade Ha
fız Emin 

İstanbul : Nazmi 

Yenişehir Hii.c;eyin 

Silif ke Memet 

Ankara Sadık Çıınş 

Niğde Harnit ve nt·. 

Mersin Ali ve ar. 

Elbistan Nazmiye 

hakkında 

Ermeni emvaliııdrn verilen erolakin Karara raptedilmiştir. 

tescil ve tapuya ruptma müsaaclc 
edilmesi hakkında 
Maden resminin yüksek olmıısı yü- İk. Veıkaletine. 
zündcn zımpara madenl€rini tadil et-
rneğe meobm oldukları hakkında 

Emniyeti umuıniyece hakkında veri- Karara -raptedilmiştir. 

lcn kararın celp ve Mecliste tetkik 
rtlilmesine dair 
30 senesindenberi ta.<>arruf ettiği tar- Da. VekfUetine. 
lalannın mahalli hükı1metçe malüli -
ni askeriyeye tevzi edilmekte olduğu-
na dair 
Müddetinde sayılmış ve tezker!'si 
alınmış ağna.mdan bu kere rnektum 
addedilerc>k beş misli resim istendi
ğine dair 

Harbi nmumide ifa ettiği vazifei va
taniyesine mükafaten kendisine ikra
miye ita veya lVIeeliste münhal bir 
yere kayn·rlması istirhamma dair 
1\'Icthaldar ol.ınadıklarr katil meselc
sinden dolayı mahkum oldukların 

dan tecilleri istirhamma dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Eneümer .t]rdir. 

Kaı·ara raptedilmiştiı·. 

Kendilerinden gayrikanuni istihlak 1\ial. VekaJetine. 
vergisi tarh ve tahsil edilmekte oldu
ğuna dair 
Zevcinin katillerinin meydana çıka- Ad. Ve.kaJetine. 
rıl ması ve hayat larrnm tahtı temine 
alnımasrmn mahalline işarma dair 

5184 Payas : Paşazade Hakkı Yu.rtluk maaşma ·mukabil Ceyhanda Bütçe encümeninde. 
teffiz edilecek arazinin muamelei t ef-
fiziyesinin ifasına dair 



493-
Ka.yıi.t Arzuhal sahlbiıı in 

No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

5192 J~tanbnl: Ahmet Harndi .Amcasmın katilleri hakkmda mahalli Ad. Ve~aletine. 

5193 Balya Hakkr Ağa 

51!)6 Kilis Seyfi 

Hükiunetçc ]fıkaydi göstcrilın ektc ol
duğuna dair 
Balha hapisanesine verdiği ekmek Ad. VekUetine. 
bc:>dclinin temini tesviyesi istirhamına 
dair 
Kendisine teffiz olunan emvalin 331 Encümendedir. 
senesindeki luymeti nmkayyedesi üze
rinden hesap edilmesine dair 

G197 Konya : Cemal Mmıtafa Adiyen iskan edildikleri hanelerinin lVIal. Vckilletine. 
ve ar. 

5200 Drdeağaç : Nuriye 

istirdat edilmektc olduğuna dair 

rlayriınübadiller comiyeti tarafından Mal. Vekaletine. 
yapılan suiistimalin meni ve verilen 
l\m lftkin tapu senetlerindeki kıyme

t inc itibar edilmesine dair 
5202 1 nebolu : Al i Rıza lVIaluller c verilccek ikramiyenin bir lVIal. Vekaletine. 

an evvel tevzii hakkında 
5203 (:ümüşane : A. Hikmet Bilascbcp jandarmadan kaydinin ter- Karara raptedilmiştir. 

5205 Mutemetoğlu Nnı·i 

5206 BP~iktaş 1H. Crmi l 

5207 flcvcndcrc:i İbrahi-
moğlu .Jlnstafa 

520R Samsun : Ali Rıza 

5212 Ankııra Aliye 

5214 Yıılva~ Emin Usta 

kin ed ilmesine dair 

Kaymakamm g·ayrikanun] yolsuzluk- Da. Vekaletine. 
l a t· ı haklundaki ı;;ikfıyctlerine bir ııe-
tİ<·c vcrilmrdiğiııdcn şikayet 

Üç buçuk seııe son ra hakkında ademi 803 numaralı .. karara 
istihdam kuraı·r Y r ı·cn şehremanetinin 

ınağcluriyrt.inc srbrp olduğuna dair 

istanbuldıı ika.nwtc · meınnr mütegal
Jibedl'n Usnıan Onbaşmın kendileri-
ne ait ııraziyc tecavüz ettiğine dair 

göre Devlet ., .,~rasının 
bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Ad. Vekaletinc. 

Halasından \"akrf olan tevarüs etti- Ev. U. Müdürlüğüne. 
ği mağazalara Evkaf idaresinin mü-
tlahale ettiği ne dair 

Mnallim kanunundan istifade etme- :M. M. Vekaletinc. 
yen müteveffa ZC\'Cinin 34 senelik 
h ukulnıııa m u kUlbil ik ramiye veril-
mesi hakkında 
Ticaret odasının sınıflarm ı yüksek İk . \' eka.letine. 
göstererek faz la para istediğinden şi
kayet 

5216 lVIonemen: Hafız Ahmet Ma.aşrnrn bila sebep t.ellZil edileliğine Diyanet İş. Riyasetin~. 
dair 

5218 Kastamonu : Sırrı CJ'ekaütlüğündc maliniyetinin nazarı İk. Vekaletine. 
itibare alınmadığı hakkında 

5225 Kayseri : Faik :M.iibaclelc komisyonundaki matlubn- Ha. Vekaletine. 
nun verilmesine dair 

5226 Eskişehir : İbrahim Vergi muafiyeti kan'Ullunnn tatbikr- Mal. VekB.letine. 
na dair 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

494-

Arzuhal bulasası lVluamelesi 

5228 !ncbolu : Muhtar Tah- Terkrylediği emJake mukabil iskan Da. Vekaletine. 

!)237 

523!) 

525~ 

5256 

!)257 

5258 

fi2fi9 

·5265 

5266 

5270 

5271 

5~72 

5273 

sin 
Kocaeli : Nn ı · i 

::\ıiaııavg-at hapisaııc~iııdr 

F'rvzi 

C'ebrl i!)(>ı·cke"t : M usa 

Boyarıran l~kı.:ndrr 

Batamı : Hi.i:->ö.viıı 

hmit : Uzunbey karyesi 
ahalisi narnma aıa Me
mct 
Artvin : İbrahim Fevzi 

Lülchnrgaı : Sü leyman 

Hanrılar kar.vr~i : lin
hip 
Konya : Ddik nalıiyesi 

heyeti ihtiyariycsi 
lst.anbnl : Sı.ıimoğlu l'ıi

fat 

Ko. -t A. 131 B. 2 K . 
Yü11başı Emin 

Mnsta İsınail Şoför 

Bursa : Nceip 

Hamidiye muhtarı 

edi lınc~i hakkında 

:Vlahkemei temyiz kanll'ında vaki Mal. Vekaletine. 
oları lıatayi acl liıı ·in affi ilc r.ayi olan 
lıakkrııın iadesine claie 
Nid<nt filinden dolayr mcvkuf oldu- Ad. Vekü letine. 
ğundan mahkem e kararile kefaletle 
ta h liyesine dair 
Tekaüt maaşma zam ~·apılması hak- Mal. Vekilletine. 
l\lnda 
}~mli'ikine gayrikanuni oln ı·:ık Tliikfı - Karara raptedilmiştir. 

nıl'tiıı vaziyet dt iğine dail' 
.A !'azi teffizatıııda yolsuzluk yapıl- 1\Ial. V ekftlctinc. 
dığına dair 
Tah ri ri müsakkafat komisyonunca Mal. V ekaletinc. 
1 akdi ı· l~dih'n kıymetleı·i ıı haddi Hiyi-
kıııa ibiağı hakkında 

Mü terakim ın aaşl a rrnm veri 1 m esi Mal. V ekaletine. 
hakkında 

.Aşar borçlarmdan dolayı hacıedilen Mal. Vekaletine. 
antıisinin iadrsi hakkmda 

l\Ialfıliyrt rvı·akıııııı 1 e~ı· ii intarr hak
kında 

Ka.ıa l nrım n ipimsı i sti ı·hnmmn dail' 

:\'1 i.inasip bi!' yazifPye 1 ay in edilmesi 
i stidıa mrna da i 1' 

nivam tomyizi askerice verilen ka
raı·da. Jıatayi adli olduğundan huku
ku kanunisinin verilmesine dair 
Bafra adliyesindeki matlubunun bir 
an cvvrl verilm esine dair 

Bursa deflrı·darlrğınca haksız · ta.ı·he

dilcn kazanç vergisi içi verdiği is
t.idanın elan intftç edilmediğine dair 
Hamidiye karyrsinin Bolvadından 

fekki lr Af~·ona rapt n• ilhak edile-
ceğine ve bnnnn g·Hyribnuni oldu
ğuna dair 

M. M. Vel,alctine. 

Da. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. · 
Mal. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

G27-l ~ivrihisar : Hamam kii- l<.:şlıa s ı mütogayyibedeıı gayriresını Mal. Vekaletine. 

5278 

yü nden Ahmet sa tın aldığı tal'lası Haıinecr istirda 1 
edildiğinden bedelinin tesviyesi istir-
lıaınına dair 

Ankara Fuat Remzi Açığa çıkarıldığından iadei memuri- Da. Vekaletine. 
ycti istirhamma dair 



Kayit 
No. 

5281 

5283 

5284 

5286 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sıvas : Muttalip 

495-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Ahat değirml'niııin kendisin e veril- Mal. Vekaletinc. 
mesi hakkınJaki Memurin muhakc-
ınat encüıneninin 12- ITI- 334 tarih 
1·e 227/ 212 numaralı kaı·annrn tat-
hikr ve lıakkımıı V('ı·ilnwsiııe Jair 

Maçka Kaskatıoğ· lıı Hazine aleyhine olarak yapılan sui Karara raptcdilmiştir. 

Süle:vmaıı 

Istanbul Galata Hü-
S('y in 

Yozgat Fikri 

İ stimalin tahkilöne clail' 
Maliye vckal ctincleki alacağ·rnm \'C

l'ilmC'sinc daiı· 

J( ıı·şelıir l\'Iüddl'iumumisile hapisane 
müdürü lıakkmda Adiiye vekftletine 
vaki olan şikilyctinin crvapsık kaldı-

ğı hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şitrasının 

ba.kacağr bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Mal. V ckaleti!le. 

5287 Dörtyol : Z eynep Uğln lbı'a lıiıniıı malıkünıiyet.iniıı af- Ad . V1•ki\lrtinc. 
fi hakkmda 

5288 Yo~gat : Ziyaoğlu Fikri Emlaki metı·nkeden aldrldarı cmla- Mal. Vekaletine. 

52R9 Hüseyinoğlu Hi\ m i 

5290 Yozgat : Hamit 

5291 1İstanbul : Malul Zakir 

5293 Yozgat : B l.'d ri 

5294 Fatsa Ha.<;an Hüsnü 

kin y irmi senede ödemeleri istirlıa

mına dair 
MütegallibedC' n lstanbulda ilmmete Ad. Vckaletine. 
mC'mur edilen O~man Paşamn em li\k-
lerine te-~ıılıüp rUiği hakkında 

Bmli\ki mC'tnıkC'd c· n alelıkları emlak lHal. Vekalctine. 
Y P aı·azi h t•J e ll C' riniıı yirmi srnrcle 
ödemell'ri hııkkrnda 
T ekaüt lıakl;rnuan malırum edildiği - M. M. VekiJJctinc. 
ll!' t1ııi 1' 

l hdesiııd(·ki ucğirm cn c tahrir ko- D. Ş. JUyasrtinr. 
misyonunca fahiş kıyınet takelir edil-
eliğine dair 

Kadro harici c:ıkanlarak hal en maaş 1\'lal. Veldi.letinc. 
ve harrırah vC'ri lm ediği ve bir meınu-

ri y<' t C' tlc ta y in edilmediği _lıakknılla 

5299 1 luprııaı· P ert <•k : Ali Bcrgamalı TopaJoğlu Ahmcdin müte- Encümeııdedir. 

g-a ll i hel ik yaptığına dair 

5300 Istanbul : Kadastro mc- Barem kanunundaki madd eye t.evfi- :.\fal. Vekal etiııe. 

murlarr Şerif \ 'C ar. kan ücretl erinin maaşa tahvili is
tirhaınıııa dai r 

5301 Nazilli : Noter Bdı~et Har(j pullan aidatı beyiyesinden olan Karara raptedilmiştir. 

5306 Osman 

ınatlubuııuıı <·liin tes1·iyc C'di lmrdi 
ğilllleıı şikayet 

Nahiye müdürü ve jandarma kuman- Da . Vekaletinc. 
danının pederine işkence yaptıkları 

hakknıda 



496-
Kayit Arzuhal sahlbinio 
No. isim ve adresi Aı·zuhal hulasasr Muamelesi 

5308 Nazmi Berezli 9- XI- 1930 da takdim ettiği arzu- Encümendedir. 
halinin neticesinin bildirilmesi hak-
kında 

5314 Varto varidat katibi Me- ?llalm.üdürünün g:ırezinc uğrayarak Mal. VekiUtTtine. 
met vazifesine nihayet verildiğine dair 

!)316 Bartın : Anonim şirketi Tathiı· edilm<'yen Bartın boğazının Da. Vekaletine. 
müdürü ~[emet ,·e ae. masarifi tatbieiyesi olarak muhasebei 

hnsusiyeee kendilerinden para iste
nildiğinden ~?ikilyct 

fi317 Erzunım Şahin Dur- Kasaplık sığnlarının hastalık iddia- 1k. Vekaletine. 
sun sile lstanbula sevkine müsaad<' <'dil

memckte olduğuna dair 
5320 Ayancık : AJi Şehit. olan oğlundan tahsis edilecek M. M. Vekaletine. 

maaı:nn bir an evvel intacı hakkında 

5323 Berıı;ama : Mustafa Bergama hapisanesine verdiği ekmek Ad. Vekaletine. 
bedelinden alaeağı.nın itasr hakkında 

5329 Yozgat : Nizarn ·Manifatmaya ait olarak alman bel <'- Da. Vekaletine. 
diye dnhuliye resm.i hakkında Dev-
l!•t şur.a;rna vt.>rdikleri istidanm tct-
kiki hakkında 

fl331 Jstanbnl : Tütün inlıisa - 'l'aıızifat rüsıımu i~in belcdiyece t.az- Da. Vekaletine. 
rı muha.sebecisi lsmail yik cdilm em cl<' ı · i hakkında 

5332 ::;amı·mn : Mııhsine 1306 senesinde Hicazda Araplar tara- Da. Vekaletine. 
fmdan yakılan evine muka:bil lsta.n-
bul veya Ankarada bir ev v-erilmesi-
ne dair 

5333 f:clibohı : V:ıhid<' Mahkum olan kocasının affi istirha- Ad. Vekaletine. 
mına dair 

fi339 Manisa : Yusuf Fazla olarak verdiği kazanç vergisi- Mal. Vekaletiae. 
nin iade edilmesine dair 

5340 Elii.ziz : M. Yusuf Şahsen ve vekfılet<'n Adliye vekalc- Ad. Vekaletine. 
tinde bulunan işlerini iğıbirar netice-

5343 

5346 

5348 

Karahisar 
İbrahim 

Caferoğlu 

İstanbul : Enise 

..\ııkarfı : Şahan 

si olarak te h irini ve gayrikanuni te-
türden ve 32 g·ün hapsin e emir ve-
r·t'n sabık Adiiye vekili .M. Esat ,Bey-
le Mi.lddeiumuml Osman Bey hak-
krnda takibatı kanuniye ifasma dcıir 
Jsldtn ~uretile vı>rilen emJak ve ara- Bncüınendedir. 

zilcriııin ell erinden almclığma ve 
otuı·dlıkla.rr müddete ait icarlarm 
Hükumet~<' talep edileliğine dair 
lskanr için em\7 ali met.rnkeden bir Da. Vekaletine. 
hane veriLmesi hakkında 
::vralfıliyetin e binaen dcreec üzerin- U. M. Veka.letine . 
den maaş tahsisine dair 



Kayit 
. No. 

5353 

5362 

5363 

5365 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

Mudanya : Esat 

Samsun : Hüseyin Bey 
refikası Dilher 

Jzmir : Salahattİn 

Anamm· : Dava vekili 
N'llri ve ar. 

491-

Arzuhal bulasası 

~n . :38 senelerhıe ait güzeştc ve aida
tından matlubu olan mebaliğin alei
cmsal itası hakkında 

Kendisine tahsis kılmaıı haneye fa
hiş .]uymet takdir edildiğinden had
di layikma tenzili hakkında 
Bakiyei niüddeti cezaiyesinin affi ve
ya tccili hakkında 
M:ev{m.t kadroya bir hakim, bir icrıı 

memuru ve bir za:hıt kfi.tibi ilfıve ct-
tirilmesi hakimıda 

Muameleı;ıi 

803 ıı uınaralı :. kararn 
göre arruhalı h~'fzedil
diği sahibine yazılmış
tır. 

:M.a.l. Vekaletine. 

Ad. Vekaletine. 

Kal'ara raptedilmiştir. 

5369 Ankara : Bekir Ef. ai- Müteveffa zevci müliizim Bekir Efen- Va. \ ' eıdllctlne. 

lesi Şazimet ' diıün şerefi askeriyesine hürmeten 
kendisinin bir vazifeye tayinine dair 

5372 Ankara : Esma Vaziyet edilen emvali hakkında An- Encümendedir. 
kara defterdarlığında mahfuz 224 7 
numaralı dosyanın encümence tetki-
ki istirhaınına dair 

5374 Devrek : Hilmi Necati Hazineden matlubu olan istihkakı- İk. Vekaietine. 
mn bir a·n evvel verilmesi •hakkında 

5376 

5383 

5384 

5385 

5388 

5399 

5402 

5404 

Sıvas : Ömer Şemsi 

Burdur : Umumi müba
dillcr narnma !dris ve 
ar. 
Adil ve ar. Devlet de-

Evkaf idaresince emanet suretile Ev. U. Müdürlüğüne. 
alınan ceza bedeliılin kendisine ve-
rilmesine dair 

Borçlanma kanı ın una tevfik an yct.le
rincleki cınvalin bedell erini alıval do
clalısile veremedikleri hakkında 
Tekaüt aidat, verilmek suretile idare-

:Mal. VelüUetiııı~ 

Na. Vekaletine. 
mir:vollarr memurlarından lerinde ınüstahdem bazı memurin te

adül kanununda.n istifaele ettikleri 
halde kendileri bundan mahrum kal-

. dıklanndan olbaptaki ınadde i kanu
niyenin tefsiri haklmıda 

İstanbul : Döşemeeizade Fazla olarak alıının istihHl,k veııgisi- Karaı·a raptedilıniştir. 

lVIemef Reşit nin iadesi hakkında 
Bodı·um : Ali K emal Kaııgava ile longa sünger saydi meın- Mal. Vekaletiııe. 

n niyetinin r efi istirhamma dair 
• !stanbul : Akif Evvclce haciz vazoluna;n üç smıdık Ad. Vekaletine. 

drrjsinin gümrük resmi alınarak ken-
disin e iadesi hakkında 

M:erlıum Şeyhülislam Zevciıiin memleket yaptığı hizmete Bütçe encüınenine 
lVInsa Ef. refikası Aliye ımıkabil emsali gibi kendisinin de 

t crfihi alıvaline müsaade buyurulma-
sr hakkrnda 

Petlıiye Rıza Emvali metrukeden kendilerine veri- Encümeııtledir. 

lcn arazinin emsali gibi bulunduğu 
kazadan tahsisi hakkında 



Kayit 
No. 

5407 

5411 

5412 

541;) 

J·U7 

5423 

498 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

İstanbul : İsmail Hakkı Şurayi devletçe iadei mcmuriyetine Mal. Vckaletin~. 
karaı· verildiği halde bu kararın Ma-

Gazi Ante.P Zekiye 

Akdağmadeni : Salihoğ·. 

lu İlıralil'ın ve ar. 

Bolu : Yüzbaşı Refik 

İstanbul : İhsan 

Ayvalık : Çiftı.:i Haınit 

• 

l iye vekaletiııcc iııJaz edilmernektc ol-
dnğTL hakkında 

.Miitevci'fa zcvci-ııiıı harp malCılii ol
ması dolruyrsile kendisine ve çocukla
rına maaş tahsis edilmesi hakkında 
Etemlik kanunundan istifade etme-
dikleri gibi iskilm adi suretile verilen 
emiakin muamelesinin de intaç eelil
ınediği haklanda 
lstiklal harbine iştirak ettiği ve el
yt'v.m ımı li\ l bu! unduğu cihetle hakkı 
sari h i olan derecesinin tayini istidıa-' 
nıma dair 

İstanbul gümrükterindeki suiistiına-
lfı tm te tki k cttirilmrsi hakkında 
Hayvanatıımı barınmakta olduğu 

nı i.iteıırffizandan muht<~l' Sadettin 
Ef. tarafından i~gal edildiği ve bu 
bapta vaki müracaatma halalmamak-
ta bulunduğu hakkmda 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Veldl.lctine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhnlı hrfzedil · 
diği sahibine yazılmış-

tır. 

Karara rapteclilmiştir. 

Da. Veka.letine. 

5425 Aııamm Halil Atalay İıticakar beyanatile luilkm fikrini Ad. Veldletine. 

5428 Yozgat Ragıp 

teşviş eden Anamur müdJeiuınnmisi 

İsmail Bey ha'kkmda bit· muhalddk 
iza;nr hakkında 

336 senesi kuvayi milliye lwmandaııı M. M. Vekaletine. 
İbrahim Bey tal'afrndan alman bir 
ut bedeli. olan iki yiiz liı·anrn ita.-;ı 

istirlıaınına dair 

5430 Ankara: Biııbaşı Ahmet Ai te harrırah vcyahut meı>ken bcde- Karara raptedilıniştir. 

5431 

5432 

5435 

. Ankara ::\L Fnat 

lstanbul : Kadıköy '!'u
ran 
İstanbul: Mülazİm Nuri 

li \·erilmesi hakkında Harita ıımuın 
müdüı·lüğiiııce sabit bir muamele ol
madığ·ıııdan bu ınesel enin tesbiti is-
1 ir!ıamma dair 
Aile lıarcrrahı veyalnıt mesken beJ (:'- Karara raptedilmiştlr . 
li verilmesi hakkında Harita umum 
müdürlüğünce sabit bir muamde ol-
ınaclığmdan bu mesclenin tesbiti İs· 

tirharnma dair 
Hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsis edilmesi istirhamına dair 
Derece üzerinden tekaüt maaşı tah
sis ed ilmesi hakkında 

Bütçe encümeninclc. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit 

No. 

5437 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

<i<~zi Antep : M. Arif 

-499 

Arzuhal hulasası Muamele$. 

Veq~~i borcuııdcın dolcıyr yapılan ~Hal. Vck:Uetiııt· . 

lıaeziıı gayrilmnuni old'llğundan mü-
sl'lıbibi hakkında tak iba t yapılması-

ııa dair 
5440 Urfa : Kamilzade Ab- Valinin gayı·ikaııuni haı·cketlerinden Ad. Vekaletine. 

durralıman 

5441 İzmir : M:emet Ali 

5442 Sa.msun : Hüseyin 

5443 ~~ ı·zıı e um M. Drrviı:; 

şikayet 

Dereresile mütcnasip bir ın emuriye- Da. VekiUctine. 
te tayini istirhaımna dair 
Yeniden mcvkii icraya konulacak iş lk. VckaJetiıH' . 
kanununun bütün '!'ürkiye işçileri-

1ıin istifadelerinin teminine şamil ol
mcısr iRti1·hmnına dair 
Zimm ot nıt•sclcsind (•ıı clolayı malıklım Ad. Vekaletine. 
ve Kaı·sa ııefycrlilcn oğlu RaRim.in 
bakiyei müddeti ceza iyes inin af ve 

lee ili hakkmda 

5444 Karamaıı F('rit ve ar. .\ltr seneden bcı·i tahtı icarcsindc Da. Vekaletine. 
olan ınağazanrıı :;;a lıi.bi tnı·afrııdan 

bir diğerine scıt ıl rlığına m eb ni müd-
cl eti iear bitm eden kaymakam tara-
fından cebren tahliye ettirilmekte 
olduğu hakkında 

5448 Rskişelıir : Abchıllah Bmlaki milliyeden iki :vüz dönüm Mal. Vekal etiıı('. 

arazi vcrilmt·si lıakk.ında 
5450 Ordn : İbı·alıiıııoğln Di- 1raJıküıni~-e liııiıı aJfi hakkında Ad. Veldletine. 

lfıver 

5454 Sıvas : l\[ualliın Osman 'I'ı:ısfi.,· e kararının ı-efi ilc ınuallimli - D . Ş. Riyas(• tin e. 

!J:c nlrıımaRI hakimıda 

5455 1 staııbul : . \li Şaban )lalül olduğundan maaş tahsisi is- Karara raptedilmiştir. 
1iı·lıaınına dair 

54G7 . \nkara : l"mıt Rcıuzi . \ <:ığ-a r:ıkarı ldı ğıııd<ln iadci ın cınnı·i- Da. VekaJetine . 
~ ·rtinc dair 13- XII- 1930 tari lı ve 
:l278 numaralı arzuhale zcy ilclir 

545 ' Bolvauiıı Hcı s ihoğ· lu Yaz.ifci ask e ı'iyesini ifa etmesin e dair Karua rapteclilmiştil'. 

='l ;wi olan ınnanwl c ııin tesrii intacı hak

kında 

54fiV 1\da ııa ı\ bdtilkadir 1 st imlak edi !en arsasına tak d ir edi - Mal. Vekaletiııc. 

ll'n krymctiu hadeli Hiyikrna iblağ· 

5461 

5462 

5464 

lüıdıköy : Bahı·i.ve 

Çar~amba : Osmanoğlu 

Ahmet ve ar. 
Hursa : ~[cmct J•'ahı-i 

l'dilmcsi lıakkrnda 
JJiclematı vataniye tertibiııdcıı ma a- Bütçe c ıı ciim enincle. 

şına zam yapılması istirhaınına dair 
Yayı nam mevkiindeki hali arazinin 

hndilerinc verilm esi hakkında 
Bclediyccc tarhed ilen vcı~iııin haddi 
lfı.vikma tcıız.ili hakkında 

Mal. VekaJetine. 

Da. V ekaJet ine. 



Kayit 
No. 

5466 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Olti Haftanağasıoğlu 

Hakkı ve ar. 

500-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Düşman tarafmdan ihrak ve tahrip Karara raptedilmiştir. 

('d ilen cmlfılrinc mukabil yedi nd eki 
ınazbata esrnamnın verilmesi haklan-
da 

5469 Bodrum : Ahmet Hasan İskan edildiklcl'i haııclcı·indeı; c;ıka- Encümendcdir. 

5470 Gazi Antep : Hayri 

4577 Bartın : Seyfetti n 

G-!80 ;\nkara : Hakkı 
ı 

5487 Sıvas 1'ürkmcııoğl u 
Hacı Menıct 

!)489 tstanbul : 1\lemet Nuı·i 

5490 Keskin : Zeynep 

5491 Nallıhan : Cevdet ve ar. 

5496 Sinop : Aı·if 

5497 1stanbul : Tevfik 

5498 Bul'sa : Nuı·i 

ı·Timaınaları istirhamıııa dair 
. \çığa çıkarıldığından i ad ei mcnıuri- Karara raptedilmiştir. 

~· eti hakkında 

TehYini maişctinr ınctlar olmak üze- Büt~e encümenine 
ı·e mauşına Jıidematr vataniye terti-
binden bir miktar· zam· İcl'asma dair 
Yeni tekaüt kantlııundaıı istifade et- Encümenrlr.diı·. 

ınesi lıakkmda 

Sayım resmini verdiği halde kendi- l\1al. V!'kaletine. 
sinden cczayi nakti talep edileliğine 

dair 
H eyCiti mahsnsa kaı·aı·ınııı r efi hak- Karara r:ıpt.cdilnüştir. 

k ında 
Kaymakam tarafnıdaıı tahkir edildi- Da. Vekaletine. 
ğine dair 

Emvali metrukcdeıı aldıkları emlak Encümutdedir. 
ve arazi bedellerinin yirmi senede 
ödenınesi hakkında 

İkramiyelcrinin itası ve ist.ihkakınm M. M. Vekılletinc. 
bir an cvye] Yrrilmf'si hakkında 
•rrkaiit mnaınrlrsi hakkında bir ka- M. M. Vekalctinc. 
ı·aı· ittihazma dair 
1\•kaiide sevkedildiğiııdcn ikraıni:·e- Karam raptedilıııiştir. 

sinin tcsrii hakluııda 

5499 Mardin : Nu 'l',Ybin İz- Pahalılık zaınmr verilmesi lıakkmda ::Hal. Vokalctiııc. 
zettin 

5502 Akhi~aı· : .-\bdülkeriın 

5304 Elaziz : Rifat. 

5508 :\lilas : ·Mustafa "F'eı·it 

5510 )1.araş : Mustafa 

5511 ArJalıan : Hakkı 

5513 İzmir : Hustafa Rıfkr 

1\fıılfıl olduğundan belcdiycee tahsis Kaı·a.ra raptedilmiştir. 

l'dilen maaşının lH•silmcınesi istiı·ha-

nıına dair 
Kamıııeıı müst.ahak olduğt' maaşlan- Karara. raptedilmiştir. 

nın verilmesi ricasına dair 

Müvekkilleriııiıı tcffiz suretilc iskan- Da. Vekaletine. 
ları hakkında 

Defterdarlığa oları boı·cunuıı ~-edin- Karara raptedilnıiştir. 
deki ma:obatada.n mahsnbuııa dair 
Kaymakamdan şikayet 

}laluli~·etine tlair olan müı·acaatiııin 

bir an evvel intacı hakkmda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

M. M. Vekaletincı. 



Kayit 
No. 

5514 

5517 

5519 

5520 

5521 

5527 

5528 

5530 

5535 

5538 

5539 

5541 

5542 

5543 

5545 

5546 

5547 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bayramiç : Emine 

Çölemrik Halit 

İstanbul : Nuri 

Sırrı ve ar. 

Adana : M. Cemil 

İstanbul : Esat 

Manavgat : Selimiye kö
yü hallrr narnma muhtar 
Mustafa 
İstanbul : Salih 

Cizre : Ha:sanoğlu Ömer 

Marmaris : Kamil 

Milas :Hasan 

Odru : Kavasoğlu Yu-
suf 
Çarşamba : Ali ve ar. 

İzınir : Recep 

Sarıkaımş : Hüseyin 

Ankara Binbaşı H. 
Hüsnü 

Ankara : A. Aziz 

501.-

Arzuhal bulAsası 

Tekaüdiye olarak kesilen miktaTın 

kendisine verilmesi hakkında 

Meclisi umumi aza intihabında yepı
lan yolsuzluğun tahkiki için bir mü
fettiş izamı hakkında 

Derece üzerine tekaüt maaşı tahsis 
edilmesine dair 
Emvali metrukeden verilen bağın 
istirdat edilmemesi hakkında 
Tayin olunduğu kıtaya gitmediğin

den silki askeriden tardedildiğinden 
iadei mem:uriyeti hakkında 
Tercümanlık etmesi için muktazi ve
sikanın itası hakkında 

Miktarı kafi arazinin kendilerine ve
rilmesi hakkında 

Maaşımn verilmesine ve hukukunun 
sıyanetine dair 

Biraderlerini katiedenlerin ceza ka
nununun 450 nci maddesinni 4 ncü 
fıkrası alıkarnının tatbiki istirhamma 
dair 
Hazineden alacağının bir an evvel 
tesviyesi hakkında 
Ecnebi memleketlere ihraç edilecek 
oğlak ve kuzudan resim alınmaması-
na dair 
Biraderini katledenler hakkında taki-

. hatta bulunulmasına dair 
Karyeleri hududu dahilinde metruk 
arazinin kendilerine verilmesine dair 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi is-
tirharnma dair 
Divam harpçe katedilen nisbeti as-
keriyesi hakkında Divam temyizi as-
kerice bir an evvel karar ittihazma 
dair 
Türkiye - Suriye tahdidi hudut . ko-
misyonunda bulunduğu müddete ait 
yevmiyelerinin verilmediği hakkında 
Türkiye - Suriye tahdidi hudut ko-
misyonunda bulunduğu müddete aid 
yevmiyelerinin verilmediği hakkında 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 

Da. V eka.Ietine. 

M. M. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

M. M. Vekaletine. 

Ad. V ekaletine.' 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmişt~ 

Ad. Vekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V ek8J.etine. 

Encümendedir. 

Encüme.ndedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Kara-ra raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
· No. 

5555 

5559 

5563 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Yozgat 
ta fa 

Binbaşı Mus-

Manisa : N eci p 

Tekirdağ Hakkı 

502-

Ar2JUhal bulasası Muamelesi 

Borçlanma kanununa göre verilen Mal. Vekaletine. 
arazinin bir kısmının müzayede sure-
tile satlığa çıkarılması mağduriyeti-
ni mucip olduğundan müzayede ka
rai'Inın refi hakkında 
Arzuhal encümeninin 19- V- 1930 Karara raptedilmiştir. 

tarih ve 24 numaralı kararına itiraz 
hakkında 

lskan suretile verilen hane ve dük- Da. Vekaletinc. 
kanlarının bir kısmının istirdadı ci-
hetine gidilmesi mağduriyetini mu-
cip olduğu hakkında 

5565 Bursa : Mustafa Hanesinin tamiri ve yolunun açılma- Da. Vekaletine. 
sı istirhamma dair 

5568 Bahçe : Ahmetoğlu Yu- Hakimin suiistimalatının bir müfet- Ad. V ckaletine. 

5573 

5574 

5577 

5578 

5583 

5584 

5585 

5589 

5595 

5596 

5597 

suf tiş tarafmdan tahkik edilmesine 

Bayındır : H. Hiisnü 

Çarşamba : Hayrettİn 

Bayazrt : Merkez kazası 
Keşiş köyü ihtiyar he
yeti 
İstanbul : Enver Fevzi 

Manisa : Yayaköy Pi
roğlu Ali 

Kayseri : İlyas 

Başvartanİk halkı namı

na Memet 

J3ozkır : Hükumet tabi
bi Şefik 

Turhal : Hacılar kıu·yc
si muhtarı Alioğlu Yu
suf ve ar. 

·Manavgat 
Vasfi 
Ordu : Hatice 

Mustafa 

dair· 
Hapisaneye verdiği ekmek bedeli- Ad. Vekaletine. 
nin bir an evvel verilmesine dair 
Tekaüt muamelesinin bir an evvel Mal. Vekaletine. 
yapılması istirhamma dair 

Köy ahalisine tarhedilen 2 900 lira Mal. Vekaletine. 
verginin tenzili istirhamına dair 

Gümrükteki halılarımn yedine itası Karara raptedilmiştir. 

istirhamına dair 
130 liralık bir rüsum için talep edi- Mal. Veka1etine. 
Jen kazanç vergisinin fazlalığı mağ-

dm·iyetini mu ei p olduğuna dair 

Harcırahının bir an evvel tesviye Karara raptedilmiştir. 

edilmesine dair 
'l'ahrir komisyonunun takdir ettiği 

kıymetin haddi layikma tenzili İstir

harnma dair 
Gayrikanuni hareket eden hih hakim 
hakkında tahkikat yapılmak üzere 
biı· müfettiş gönderilmesi hnkkında 

l\laden taharri edenlerle aralarmda
ki münazaatın hertaraf edilmesine 
dair 
Hazineden matlubunun verilmesine 
dair 
Merhum zevciniıı harcırabtan matlu
bu olan meba liğin verilmesine dair 

Mal. VekaJetine. 

Ad. Vekaletine. 

İk. Vekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

5599 

5602 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : l\'Icmct Rıza 

Çarşamba : Esma 

503-

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

K endisini cerh ve oğlunu katl edenle- Ad. Vc.kaletiııe. 
rin muhakemelcrinin iadesi hakkırıda 
Kocasınm ve oğlunun katilleri Ali .Ad. V ek il lctin e. 
ve Dursunun derdestile muhakemele-
riniıı görülmesi hakkında 

5603 lsta n bul : Maçka Ahmet A ın cas r Said in katilleri hakkında ta- • \d. Vekfı !et ine. 
Haındi · kibatr kanuniye yapılması ist irhaını

na dair 
5604 İstanbul Nişaııtaşr M. )Ialiyc vckfılcti aleyhine ikame cyle- '1'. E. Encümeninc 

5608 

6609 

5616 

5619 

5620 

5621 

Celal diği · idari dava hakkındaki Arzuhal 

İstanbul : Fadıl 

Sabık Emct tclgraf me
muru Memet 
Aksaray vilayeti : Sü
leyman 
Tortum Mütevaffa 
yüzbaşı Ziya Bf. ailesi 
Şefika 

!stanbul : Dişçi Hacer 

Konya Paşazade Mc-
met ve ar. 

encümcni kararına itirazma dair 
:\'Iüterakim maaşlarınm verilmesi YC :i\Ia l. Vokfı.lct ine. 
i hamiye ilc taltifi istirhaınına ıla ir 
Memuriyete tekrar almmasr istirha- Karara ı·aptedilıniştir. 

mma dair 
Şehit maaşr tahsis muamelesinin tes- M:. M. Vekaletine. 
rii intacı istirlıamrna dair 
Ey tam maaşının bir an evvel tahsis )fal. VokfıJetine. 
ve itasma dair 

Dişçi mektcbi imtihanına girmesine 
· müasade edilmesi hakkında 
Hedmedilen değirmeninden talep edi
len müsakkafat vergisinin refi İstir-

harnma dair 

Karara raptedilmiştir. 

lVIa 1. V ok illeti ne. 

5626 ·ordu : Tavasoğlu Yusuf Biraderini ve amcasını katledenler Ad. Vckiıletinc. 
lıakkrııda kanuııt takibat yapılması is-

5627 Amasya : Halis ve ar. 
tirluımına dair 
Traktörler için verilen tazminatm su 
motörlerinc tcşmili istirhaıııma dair 

803 N o. 1 u karara gö
re arzuhali hıfzedildi . 

ği sahibine yazrlmrştn·. 
5632 Karaman Ferit ve ar. Kaymakamın keyfi hal"ek et iııden do- Da. Vekilletine. 

5634 

5635 

5641 

5642 

Sarıkaya kaı·ycsiııd cıı 

Hacıoğlu Ömer 
Ödemiş : AbdülkeriJıioğ
lu Şa·ban 

Yozgat : Belızad \ "C ar. 

0öksu İsnıa il 

Yozgad: Nizarnzade Mah
mud 

la~' ı mııtazaıTıı· olduklarma dair 

3H7 nnmaı·alı kamui mucibince cm
sali veı;lıilc ikı-aıııi~' l' itası hakkınıla 

lskilıılııı·ı istil"lıamına dııil" 

( 'iheti ınaliyccc takib edilen hayYan 
w sait"c brdcll c l"iııiıı · affi veya tayin 
olunan yirmi sene müddctiıı muhafa-
zası hakkında 

M. M. Vekfı.letin e. 

Da. Vekfı.leti ıı c. 

)[al. Vekaletinc. 

Hııiştesini katledenler hakkındaki da- .\ rl. Vckfılctiııc. 

vanrn diğer bir cinayet mahkemesin-
ce rüyeti istirhamrna dair 
Habishaneyc verdiği tayin bedeli A.t1. Vekalctinc. 
matlubunun tesviyesi istirhamrna 
dair 



Kayit 
No. 

5644 
5648 

5649 

5653 

5655 

5657 

5658 

5659 

5662 

5663 

5664 

5665 

5667 

5670 

5673 

5675 

G677 

!1678 

Arzuhal sa!hibinin 
· isim ve adresi 

Silifke : Muallim Celal 
Yozgat : Molla Şakirog
lu Celal 

Akçadırı : Belediye aza
smdan Tasto Ahmed 
Tuzluca : Tüccar Süley
man ve-ar. 
Antalya : Ali Miinir 

İçel : Nafıa fen memuru 
Ali 

Başvartanİk : Yunus ve 
ar. 
İzmir : Fatma Zeyneb 
ve ar. 

Saimbeyli : Hlidoğlu Ali 

Tarsus : Mcmed Necati 

Şarkışla : Hasköylü Ah~ 
med Hilmi 
Geyvc : Alımed kerimesi 
Sıdıka 

Manisa Necib 

So:fya : ! vanç:a Dimitri
oğlu Nuri 
Bitlis : Kamil ve ar. 

Mersin : Sabık serkorni
seri Nazmi 
!stanbul Tekaüt M. 
Rüştü 

Kiğr : Ahmed Kemal 

504-

Arzuhal hulasası 

İskanları istirhamma dair 
Vazifesinde suiistimalleri görülenler 
hakkında Adiiye vekaletine velri şi

kayetinin seıni itibare alınmaması

mn isti:fsarma dair 
J andarına kumandanından şikayet 

Karakale köpriisüııün açılması İstir

lıamma dair 
!kramiyenin maarif tahsisatmdan te
mini tesviyesi istirhamma dair 
Hiç bir tı:ı,hkikata müstenid olmak
sızin işten el çektirildiğiden tahkikat 
yapılması istirhamma dair 
Nahiyelerinin Kemaliye ikazasma il
hala istirhamma dair 
Metruk mallar müdürlüğünce müza
yedeye çıkarılan hanesinin satılına
ması istirhamrna dair· 
Harcırahlarrmn verilmesi istirhamı-

na dair 
Orman ihalesinde yapılan suiistima
lin tahkikına dair 
Şarkışlaya. bir. adiiye mü:fettiişi gön
derilmesi istirhamrna dair 
Nafaka hükümleri hakkında habis 
usulünün ikamesi istirhamma dair 
Maliyeden mehuz maaş kaydinin ta
rih sırasile ihracma dair 

Turkiye Cümb:uriyeti tebaasma ka~ 
bulü istiı·hamına dair 
Hazineden alacağı olan. matlubatımn 
biran evvel itası istirhamma dair 
1stikla1 madalyasil c taltifi istirh-amı-
na dair 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 
Ad. V eka1etine. 

Da. V ekaletine. 

Na. Vekaletine. 

Mf. V ekaletine. 

Na. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Encümendedir. 

Zr. V ekaletine. 

Kara:ra raı>tedilıniştir. 

Ad. V ekaletine. 

Karara raptedllmiştir. 

Ha. Vekaletine. 

M. M. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Tevliyet vakfımn iadesile gaY.rika:- Encümendedir. 
mıni muamele yapanlarm tecziyesi 
haklun da 

M:ahkfuniyet kararı hakkında a:ffi Ad. Vekaletine. 
hnsusi istirhamma dair 

5679 Sıvas : Hamza H ay mn yem bedeli istihkakının tes- Karara raptedilmiştir. 

Yiyesi istirhamma dair 
5683 İstanbul : İstefan os !ko- Baroya kayid ve kabul edilmesi is tir- Karara raptedilıniştir. 

5686 
nomidi 
İslahiye : Belediye R. 
Nuri ve ar. 

hmmna dair 
Vilayetlerinin ilgası halinde kazala- Da. V ekaletine. 
rının Adana viillyetine rabtr İstir-

lıamma dai1' 



Kayit 
No. 

5696 

. 5697 

5699 

5701 

5702 

5704 

5706 

5708 

5709 

5711 

5712 

5713 

5714 

5717 

5718 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Dr. Asım 

Sıvas : Ömer Şemsi 

Adana : Tevfik ve ar. 

İstanbul : Ali Haydar 

Seyitgazi : Memet 

Manisa : Vehbi 

:rosya : Srtkı 

505-

.ArzuhaJ. hulasası Muamelesi · 

Kazanç vergisi kanununun tadili İk. Veka.letine. 
hakkında 

Evkafta kalan müterakim bedeli ica- Ev. U. Müdürlüğüne. 

rm kendisine verilmesi istirhamma 
dair 
Teffizen ve kanuna tevfikan emvali Mal. Vckalctine. 

.metrııkeden aldıkları ve üzerine bina 
yaptıkları arsa müştemilatile mahke-
mtce satılığa çıkarılmıştır. :Mevcut 
Ycsaika binaen icrayi adalet huyurul-
ması istirhamına dair 
Orman kanunu Htyihasr haklandaki Muhtclit encümene. 
mütalealarının nazarı itibare alınma-
sı istirhamına dair 
Kazalarında .bulunan istintak memu- Ad. Vekaletine. 
1•unun efalü hareketinden şikayet 

Emvali metrııkeye ait aşılamnannş Karara raptedilmiştir. 
yenice ve delicelerinin talip olacakla-
ra tevziinden üç sene sonra yarı ya-
rıya taksim edeceklerine dair 
551 numaralı kanundan İstifadesi is- Karara raptedilmiştir. 

.tirhannna dair 
Karaınursal 

Ad em 
Hasan Malmüdürü hakkında şikayet Encümeııdedir. 

Niğde Memet 

İzmir: Karantine Süley
.man Tosnnaki 
Kayseri : İbrahim 

· Çankırı İsmail 

Samsun Kavağı ve Ku
rası ahatisi narnma muh
tar Recep ve ar. 
İstanbul : Süleyman ve 
ar. 

Emet :Mustafa 

Emvali metrukeden aldıkları emlak Mal. Vekaletine. 
ve arazinin taksit bedellerinin tecili 
istirhamma dair 
Oturduğu hanenin teffizi istirhann
na dair 
Uhdesine tahsis olunup ıbu kere is
tirdat edilmiş olan hanenin uhdesin-
de ipkası hakkında 

Da. V eka.letine. 

Da. V ekaletine. 

İstikiali millide mecruh ve malili ol- Karara raptedilmiştir. 

muş olduğundan kanunen iıktiza eden 
ikramiyenin itasına emir ve müsaa-
de huyurulmasına dair 
Tahriri arazi komisyonunca takdir Karara raptedilmiştir. 
olunan kıymetlerin haddi layikma in-
dirilmesi istirhamma dair 
Hayatı ticariyelerinin idamesi için İk. Y eka.letine. 
ellerinde bulunan istok afyon malı-
snlü fiatı haddi nisabım buloneaya 
kadar münasip bir mühlet verilme-
sine dair 
Malilliyet maaşı tahsisi istirhamma M. M. Vek8.letine. 
dair 



506 -·· 
Kayit Arzuhal sahiıbinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

5723 İstanbul : Pirinç tüccar- Oktmva resmi alınmaması istirhamı- Da. Vekaletinc. 
ları narnma İbrahim Sa- na dair 
mi ve ar. 

5726 İzmir : Serenelizade Hil- Oünu·ük resmi olarak verdikleri meb- İk. Vekaletine. 
mi ve Hasan İbrahim 
şirketi 

lağm kendilerine iadesi istirhamrna 
dair 

5730 :Malatya : Ömeı.· Onhaşı Tekaüt muamelesinin bir an evvel bi- Da. Veka.letine. 
tirilmesi hakkında 

5732 lstanbul Mcmct M n- Zeytinyağı tasiratın dan alınmakta lk. Vekaletine. 
ammer olan muamele vergisinin ilgasr İstir

harnma dair 
5733 Suşehri : Hürrem Hakkında takibatı kanuniye yaprl- Karara raptedilmiştir. 

maması istirhamına dair 
5734 Yenişehir : Rüstem kar- 929, 930 senelerine ait sayım ikra- Mal. Vokiiletine. 

5736 

5737 

5738 

5739 

. 5740 

5743 

5744 

57-!5 

5i46 

5747 

5748 

5749 

yes inden Memet ve ar. ınİyelerinin verilmesi istirhamma 
dair 

~[ut : Yirmi zürra na- Emvali metrukc bor~larına ait tak- ::Vfal. Vekaletiııe. 

mma Karadikenli Ah- sit müddetinin ya· on altı aya ibliiğı 
met veya harmana kadar teeili deyinleri

ne müsaade buyurulması hakkında 
Bal ya Şah inde Balya şirketinin malul olan zevcine Na. VekaJetine. 

tazminat verilmesi istirhamma dair 
Burdnr : Mustafa Ma.h1liyet maaşr tahsis muamelesinin ıvı. M. VekaJetinc. 

tesrii istirhamma dair 

l\Ianisa : Mustafa Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi is- Ad. Vekiiletinc. 
tirharnma dair 

Bındur : Toklnoğlu Ali Malfıl olduğundan maaş tahsisi is- M. M. VekiUetine . 
tirharnma dair 

!zmir : Forişte 

!spir : Kilisli köy muh
tarı Yusuf 

Mnt Hasan 

İspir : Koskor mu.Jıtarr 

İsmail 
H endek : Hacı Mustaia 
Fehmi · 
!stanbul : :M. Ali 

Keskin : Ahmet Lfıtfi 

l skan su retile verilen evin istirdadr 
eilıetine gidilmemesi hakkında 

Yol mükell efiyetierinin bedenen ifa 
etmeleri istirhamma dair 

Kazalarırun İçel vilayetinin lağvi ha
linde kemafissabık Silifkeye raptı 

istirhamına dair 
Yol mükellefiyetierini bedenen ifa et
meleri istirhamına dair 
Belediyeden şikayet 

Da. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lırfzedil

diği sahibine yazılmiş

tır. 

Da. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Milli mücadeledeki hizmetine müka- Karara raptedilmiştir. 

faten terfii istirhamına dair 
Kanunlarımızm hüsnü tatbiki istir- Ad. Vekaletine. 
haımna dair 



Kayit 
No. 

5750 

5751 

5752 

57!14 

5756 

1 

5758 

5760 

!1763 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ezine : Hasan F ehmi 

İstanbul : Ali Ridvan 

İzmir mebusu Münir 

İstanbul : Halit 

nörcneci karyesi ahaliıü: 
İbrahim ve ar. 
1spir : İbrahim 

Kastamonu : Ayanoğlu 
Sadık 

Elbistan : Mahkeme aza 
mülazimi Melek 
Salihli : İsm et 

5ö7-

Arzuhal bulasası 

İkramiyesinin bir an evvel verilme
sine dair 
Emvali metrukeden 8 taksitle satın 
almış olduğu binanın iki senedenberi 
Maliye vekaJetince teslim edilmeme
sinden dolayı aktin feshine dair 
Kadro harici istihdam edilen mer
hum !smail Hakkı Beyin tayin ve is
tihdam eylerliğinden dolayı merhu
mun aldığı paranın kendisinden tah
sili cihetine gidilmesinin muvafık ol
madığı hakkında 

Norveçten eelbettiği ecnebi çimento
ları .gümrük resmine dair 
İskan edilmeleri istirhamına dair 

Yol mükellcfiyetini bedcnen ifa et
meleri istirhamına dair 

Muamelesi 

Karara raptedilıniştir. 

Mal. V okalct.ine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

M al. V cık al ct i n e. 

Da. Veka.letine. 

Da. V eldiletiııe. 

Kazanç vergisinin fazla tarhedilmesi Karara ra.ptedilmiştir. 

neticesi mağdmiyetini mucip oldu-
ğundan hakkının vikayesi istirhamı

na dair 

Tasfiye kararının refi istirhamına Eııcümendedir. 

dair 
Manastrrm Nejepol karyesinden Sırp Mal. Encümenine. 
tebaasında.n müteveffa İsteriyo Man-
çonun kerimesi (Giliko) ya ait Salih
tide vekili umnmi.ı;;inc iadesi talebine 
dair 

5764 Karadeniz Ereğiisi : Şe- Adiyen İskanını veya borı;lanma ka- Da. veldiletine. 

5765 

5767 

5769 

5770 

5774 

rif nnnu mucibince yirmi senede öden-

İstanl:rnl : Mustafa 

Milas : Küllük muhta.rı 
Hasan Fehmi 
Develi : Osman Faik 

J\Iilas : Ali Rıza 

İnebolu 
Kamil 

Şerbetçİoğlu 

rnek üzere bir harie verilmesi istirha
mrna dair 
Rusla.rla yapılan ticaret muahedesine 
rağmen hakkının verilmediğine dair 

Ehven ve müsait şeraitle köyleri 
halluna arazi teffizi istirhamma dair 
Emıalü hakkında mahkemece veri
len kararın mağduriyetini mucip 
olduğundan telafisi istirhamma dair 
Kefalet akçesinin iadesi esbabmm is
tikmali istirhamrna dair 
Adliye hizmetinde bulunduğu cihetle 
dava vekaJeti ruhsatnamesi verilmesi 
hakkında 

Encümendedir. 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

Encümendedir. 

E'·· U. Müdürlüğüne. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır, 



:Kayit 
No. 

5775 

5778 

5779 

5781 

5782 

5783 

5784 

5785 

5786 

5787 

5788 

5789 

5792 

5793 

5795 

Arzııhal sahibinin 
isim n adresi 

Samsun : !smail Hakkı 

İstanbul : l\1:übadiller
den Hadiye ve ar. 

Erzuımm : Katmir muh
tarı Memet 

Palo : Rasiın 

!ne bolu 
Mustafa 

Gedikoğlu 

Devrek : Mahmut 

. Ereğli : .Musa 

Kangal : Ahmet Müfit 

İspir : Cabas muhtarr 
İsmail 

Yenişehir : Muhtar Me
met ve ar. 

Giresun : M. Lfttfi 

İstanbul : Salahattİn 

Marnsa : H. Kamil 

Çaycuma : Yusufoğlu 

Ahmet 
Anamur: .Mütekait Hur

;şit 

-508-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

!skan edildikleri hanenin tahliye ve Da. V ekaletine. 
istirdad.r yolsuz bulunduğu ellietle 
hakkmm korunmasına dair 
Mübadil olarak tahakkuk etmiş ve Karara raptedilmiştir. 

edecek olan matluplarının sekiz misle 
ibiağı esbabımn isıikmali istirhamr-
na dair 
Yol mükellefiyetierini nakten ifa et- Da. V ek& etine. 
meyeceklerinden bedenen ifasına mü-
saade huyurulması istirhamma dair 
Pederi Ergam mebusu sabıkı mer- Bütçe encümenine 
hum Emin Beyin hidematı vatani-
yesine mükafaten ailesine maaş tah-
sisi istirhamma dair 
Kefalet aidatının müddeti kanuniye- Da. Vekaletine. 
si hitam bulduğu ellietle kefalet ai-
datı ile birlikte müddetin hitamm-· 
dan bu ana kadar geçen zamanlarına 
aidat faizinin verilmesi hakkında 
Talep edilen kazanç vergisinin fazla- Karara raptedilmiştir. 

lığr mağduriyetim mucip olduğun-

dan haddi layikma tenziline dair 
Mili mücadeledeki hizmetine muka- Karara raptedilmiştir . 
bil bir ev verilmesi istirhamma dair 

Hakkındaki tahkikat evrakının eel- Karera raptedilmiştir. 

bile tetkik huyurulması istirhamına 
dair 
Yol mükellefiyetinin beden en if ası- Da. V ekaJ etine. 
mn kabulü istirhamma dair 

1929, 1930 senelerine ait sayım ikra- Mal. Vekaletine. 
miyelerinin verilmesi istirhamma 
dair 
Tasfiyeye tabi tutulduğu ellietle Şu- Karara raptedilmiştir. 

rayi devlete müracaat müddetinin 
geçtiğinden kararının tetkiki İstir-
lıamma dair 

Evvelce vermiş olduğu istidasının ne Mal. V ekaletine. 
muamele gördüğü hakkında 
Nahiyelerinin tam teşkilatlı kaza ha- Da. Vekaletine. 
line getirilmesi istirhamma dair 
Malili olduğundan nakti mükafat ve- M. M. Vekaletine. 
rilmesi istirhamma dair 
Tekaüt maaşile ikramiyesinin bir an Mal. Vekaletine. 
evvel verilmesi .istirhamma dair 



:Kayit 
No. 

5796 

5797 

5798 

5799 

5800 

5802 

5806 

5807 

5808 

5809 

5810 

5814 

5817 

5820 

5824 

5825 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Isparta: Şükrüoğlu Hak
kı 

Bandırma : Kale Kethü
dasızade Kamil 

Akşehir : Hasan Tahsin 

Seyitgazi : Mem:et Arif 

Samsun : Kabakoğlu İs
mail Hakkı 

Kabakoğlu İsmail Hak
kı 

Samsun : Recep ·Ef. 
zevcesi Hatice 

İnebolu : Nafiz zevcesi 
Cemile 
Ordu : Cel8l 

Bandırma : İsmail ve 
.ar. 
Aydın : Memet 

İstanbul: İbrahim Sabri 

Adana : Etemoğlu Hacı 
Süleyman 
İspir : Memetoğlu Mev
lt1t 

Amasya : Telgraf me
muru Mahmut 

Erzurum : Kitapçızade 

Şakir 

509-

Arzuhal hulasası 

Mütekaddim istidası Arzuhal encü
meninden sepkeden işara Isparta ev
kaf müdürlüğünden hilafı hakikat 
cevap verilmiş olduğuna dair 
İki kıta granit ocağının müddetinin 
yirmi seneye ç:ıık.arılması istirhamma 
dair 
Doksan üç muhacirlerinden şimdiye 
kadar iskan görmediği ve borçla te
darik ettiği hane de satılığa çrkarıl-

. dığı ellietle ya Evkafa olan horcu
nun itfası veya emvali milliyeden bir 
hane tahsis ve iskanı hakkında 
Muallimlikten aziedildiğinden azli 
esba.brnın tetkikile mağduriyetine 

meydan verilmemesi ricasma dair 
İşinin bir .an evvel intacı hakkında 

İşinin bir an evvel intacı hakkında 

Teffiz suretile verilen hanenin başka
sına tahsis ve verilmemesi istirhamı
na dair 
Malıkfun olan kocasının iadei muha
kemesi istirhamına dair 
Matlubunun bir an evvel verilmesi 
istirhamına dair 

Ziraat bankasının kendilerine ikra
zatta lrolunınası istirharnma dair 
Meccanen nüfusa tescilleri istirhamı
na dair 
Yunan tarafından yakılan hanesine 
mukabil bir hane veya hanesinin be
delinin verilmesi ricasma dair 
İskan muamelesinin tesrii intacı haık
kmda 
Tarik mükellefiyeti hakkındaki ar
zuhallerinin bir karara raptı ricası
na dair 
Zamanı memuriyetinde ihtlas olma
dığı halde tahsili talep edilen meba,.. 
liğin affine dair 
Mahrukat bedelinden olan matlubu
nun bir an evvel tesviyesi istirhamr
na .dair 

Muamelesi · 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encürnendedir. 

Da. \' e.ı:ffiletine. 

Ad. Vekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Encürnendedir. 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. V ekaletine. 



Kayit 
No. 

5827 

[ı832 

5834 

5835 
!1837 

5838 

5839 

510-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulusası Muamelesi 

Urfa merkezinde mukim :Muhacir olmaları dolayısil e ıkendile- Da. Vekaletine. 
Vamn Eminpaşa malıal
lesinden Alioğlu Rıza 
Ankara : Rcccboğlu Os
man 

Tercüman Mcylanzadc 

Esat 
!stanbııl : Ali Rıza 
Niğde ·:vrm;tafaoğlıı 

Adil 

Hendek : Mustafa 

r: öksıı : !zzet 

rinc hane ve arazi verilmi'si istir·ha
mrna dair 
Milli mücadel edeki fcvkalade hizmc- M. M. VekaJetine. 
tine mukabil muhtacı muavenet ol-
duğundan ikramiyc ilc taltifi İstir-

hamanı dair 
Bnelcc vermiş olduğu istidasmın ne 
mua.meJ.e gördüğü hakkımda 
Mağdmiyetten vikayesi hakkında 
lstiklfil 11aı1bindcki hidcmatma bina
l'n istiklal madalyasilr taltifi istirlıa -

mrııa dair 

Ad. Vekaletine. 

Karara raptcdilmiştir. 

lVL l\1. V ekaletine. 

Bvvelcc vermiş olduğu istidasıııın' ne Karara raptedilmiştir. 
mnamele gördüğü hakkmda 
Arazisi hwkkında mahkemcee verilen Ad. Vekalctine. 
karara itirazr hakkında 

!iS-lO Ramsun : Kabakoğln İs- Trffiı suretilc \'c ı· ilen emlak hakkın- Encümnıdediı·. 
mail Hakkı 

/ 
da Devlet ştirasınca vrrilen karar ve 
maruzat 

5841 Akşehiı· : Ahmet Rıza ve Eınlaki milliyeden aldıkları emlak Karara raptedilmiştir. 

5842 

5843 

5845 

5846 

5847 

58-!8 

5851 

5852 

ar. 

İzmir hapisanesinde Zry
ncloğhı Ali 

Ordn : Behlüloğlu Celil 

Akşehir: Berberzade Ha
lil ve ar. 
Çarşamba : Hayrettİn 

Kasaba : İskan memuru 
Esat Faln·i 

(i ir it mü badilieri namı

na Hasan Fehnıi ve ar. 

Adana : Bosnalı Hami
toğhı Yusuf 
N iğde : Rıza 

Kon~·a :ıvr usta fa 

\'(' arazi taksitlerinin temdidi istir
hamııııı dait· 
Bakiyei müdJeti cezaiyesinin affi 
hwkkında 

Karara raptedilmiştir. 

Tcffiz suı·etil{) verilen arsa ve hane- Karara raptedilmiştir. 

11 in başkasma w• ı· ilmesi mağduriye-

tiııi ınucip olduğuna dair 
Emlaki milliyeden alman dükkanla- Karara r::ıptedilmiştir. 

rm bedellerinin temdidi hakkında 
Tekaüt maaşı tahsisi istirhamma da- Karara raptedilmiştir. 
ll' 

ladei memuriyeti istirhamma dair Da. Vekaletine. 

Beyannamelerinin kabnlü için yeni- Karara raptedilmiştir. 
den bir müddet tayin huyurulması-
na dair 
Hane ve arsalarrnm iadesi istirhamı- Da. VekaJetine. 
na dair· 
J<Jmvali milliye ve met.l·ukeden aldığı Karara raptedilmiştir. 

t>mlak ve arazi taksitlerini tediye 
edemediğinden defterelariıkça fesih 
kararı verilmesi ricasına dair 
Kürt Rızanın aşiret reisi Hacı Ah- Ad. Veka1etine. 
metoğlu Arifin işlediği cürümden do-
layı muhaıkemesinin icrası istirhanu-
na dair 



Kayit 
No. 

5855 
5856 

5857 

5859 

5860 

5861 

5862 

5863 

5866 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adı·esi 

Malatya : Cemal 
Ovaerk : Yusuf ve ar. 

Iğdır : Erivan muhacir
leri namına İbrahim ve 
ar. 
İstanbul : M. Kemal 

Ünye : Mustafa 

Ayvalık : Şefik Galip 

!nebolu : Cemile 

İzmir : Kerim 

Ankara : Refik Mail 

511-

Arzuhal hulasası 

İskfm ettirilmesi istirhamma dair 
Nahiyelerinde mektep küşadr ve nü
fusa kaydedilmemiş olanların da ka
yitleri esnasında cezaya duçar edil
memesi istirhamrııa dair 
8ekiz taksitle aldıkları cvmalin bc
dc!Jerini vermediklerinden bir müd
det tecil ve tchiri istirhamrna dair 
1stikHll madalyasr ve iki kat krdem 
zamını sureile taltifi istirhaınma dair 
lstiıklal harbinde şehit olan oğlundan 
maaş tahsis edilmesi ve mükafatr nak-
tiyc itası istirhamrna dair 
lskfm suretile verilen haneden çıka
rıimamaları istirhaınına dair 
Katedilen eytam maaşlarının itasına 
dair bir karar ittihazr istirhaınrna 

dair 

1 , 

Muamelesi ' 

Da. Vekaletine. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Kaı·ara raptcdilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Da. Vekaletine. 

Mal. . Vekaletine. 

Evvelce vermiş olduğu istidasınrn ne Karara raptedilmiştir. 

mıuamele gördıüğü Jıakıkmda 

l1iselerden birine almanca muallimi Karara raptedilmiştir. 

olın a!'n ic;in hir luırar H.tihazı hakkın-
da 

5867 Kastamonu : Abdullah Aşar horeımıın yedindeki deyin sene- Karara raptedilmiştir. 

dile mahsubu istirhamına dair 
5869 Ayvalık : Harnit İşgalinde bulunan hanenin teffizi is- Da. Veka1etirie_ 

tirharnma da i ı· 

G872 Sıvas : Muallim Osman Tasfiye kararının ı·efi hakkmda ver- D. Ş. Riyasetine. 
diği arzuılıaline ceva'P verilmesi is-

5873 

5875 

5877 

5879 

5880 

Posof : Refet 

İspir : Ahmet ve ar. 

Karaköse : İ. Rahmi 

Alaca Nesi me 

Karadeniz Ereğiisi 

Ahmet Nuri 
Sultaniye : Osman 

t i nhannrna dair 
İtlaf edilen hayvanlarınrn bedelleri- Da. Vekaletine. 
nin verilmesi istirhamma dair 
Tarik mükellefiyetinin bedenen ifa Da. Vekaletine. 
etmelerine müsaade edilmesine dair 

Barcm kanunundan İstifadesi istir- Karara raptedilmişt1r. 

harnma dair 
Kendisini dağa kaldıranlar hakkında Da. Vekaletine. 
takibat yapılması ve Mkimden şi-

kayet 
Tekaüt muamelesinin bir an evvel ya- lk. Vekaletine. 
pılması istiı·hamma dair 
Tasfiyeye tabi hltulması hakkmdaki 803 numaralı karara 
kararrn refi ile iadei memuriyeti is- göre Devlet şurasının 

tirhanuna dair bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit Arzuhal sa.hilbin.in 
No. isim ve ,a(Wesi 

5890 Sıvas : Emin 

5892 Denizli : Kuruhacı İb
rahimzade İsmail 

·512-

Arzuhal hulAsası :Muameiesi 

Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affi Karara raptedilmiştir. 

istirhamma dair 
De\llet şiirası mülkiye şubesinde bu
hınan 13- III- 1930 tarih ve 72 nu
maralı evrakma cevap verilmesi is-
tirhamma dair 

Diyanet İş. Riyasetine. 

5897 Ankara Sabahattin Snıbistanda terketmiş olduğu arazi- Da. Vekaletine. 

5898 

5899 

5901 

5905 

5906 

5908 

5909 

5910 

5911 

5~12 

5~13 

5914 

5915 

:5916 

• ye mukabil arazi v~rilmesi istirhamı-

Manisa : İsmail 

Manisa : Akhisar :İbra
him 

Balya : Hakkı .Ağa 

Cafer ve ar. 

Karadeniz Ereğiisi : Ha-
san 
İskilip : Emin 

.Vanlı Hüseyin Paşa ai-
lesi namrna Hacer v~ ar. 
:tmıir : Mustafa Rıikı 

İznik : Memet 

Kars : Memet 

Hendek : Ömer 

'Kocaeli : Salih 

Kiğı : Müntehibi sani
lerden Sabri ve ar. 

Ardahan : Nuri 

na dair 
Aleyhine verilen kararın tashihi is
tirhamma dair 
Hakkında takibatı kanuniyede bulu
nulmaması istirhamma dair 

Elrmek bedelinden matlubu olan pa
rayı hala alamadığrna dair 
Artvin vilayetinin · lağvedilmemesi is
tirhamına dair 
Harp malulü olduğundan ikramiye 
verİlınesi istirhamma dair 

Tekaüde sevkedildiğinden ikramiye
sinin verilmesi istirhamma da4" 
Memleketlerine gitmelerine müsaade 
edilinesi istirhamma .dair 
Tekaüt muamelesi evrakının zayiat 
ve harp mezarlıkları şubesinde bir 
an evvel intaç edilmesi istirhamma 
dair 

Ad. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Ad. V.ekaletine. 

Da. Vekaletine. 

M. M. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

.na. Vekaletine. 

M. M. V ekaletine. 

Mükerreren tahsil olunan kazanç Karara raptedilıniştir. 

vergisinin iadesi istirhamma dair 
Tahakkuk eden harcırahının tesviye- Karara raptedilıniştir. 
si istirhamına dair 
Şehit olan oğlu Alımedin veresesine M. M. Vekaletine. 
maaş tahsis muamelesinin bir an ey-
vel intacı istirhamma dair 

Şehit olan oğlunun torununa tahsis Mal. V P.kaletine. 
olunan ma.aşm verilinesi istirha.mına 
dair 
Kiğı kazası <kaymakamı hakkında şi

kayet1erine cevap verilmesi istirha-
mına dair 
Kaza kaymakamları hakkın9-aki şika
yetlerine ce"'lap verilmesi istirhamı-

na dair 

Da. V-ekaletine. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
ıisim ve ~dresi 

5]3·-

Arzuhal hulAsası · Muamelesi · 

5918 Refahiye : Mürrevver Hazine tarafından müdahale edilerek Karara raptedilmiştir. 

alman arazisinin iadesi istirhamma 
dir 

5922 Çayderesinden Emin Çay müdürü hakkında twhıkikat ya- Da. VekaJetine. 
pümaık üızere ıbir ımüfettişin izaırnma 

dair 
5923 Karaköy mulhtarr Fii.rüz y;oı veııgisi veremeyeceıklerinden be- Da. Vekaıetine. 

1/1 

3/3 

5/5 
7/7 

8/8 

l0/l7 

11/18 

14/21 

15/22 

16/23 

l7/24 

18/25 

denen :iıfasma müsaade lbuynru1masr 
i stinhamrna dair 

D - Fevkalade içtimr.ıdan kalanı arzuhaller 

Emniyet i..<;ıleri umum 
müdürlüğü 5 nci ş111be 
müdürü N e cm ettin 
İspir Kara ıkaryesi 
ınuı'htarr Fehmi ve ar. 

Evdeik : Saiım 

Kütaıhya : Ayşe 

Bozkır kazasmm Oğlan 
naılıiyesi iıhtiyar Jı·eyeti 

İstallJbul : Memet 

1\'Iuıdurnu : Alksuluoğlu 
Nuri ve ar. 

Uria mutasarrıfr Mas
lup Nusret Beyin ıheını
şiresi İrfan 
Lapseıki : Nuri 

Mersin : lVlıülbadiller na
roma ıbralhim ve ar. 

Adana : Maıhir ve ar. 

V an muJıacirlerinden 

Memetoğlu Mustafa ve 
ar. 

Evvelce veıınıi.ş olduğu· 5137 numa- Karara raptedilmiştir. 
rah istidasnun ne ınıurumele gördüğü 
haıkkında 

'l'ariık mükellefiyetierinin bedooen Da. \ ' r.kaletine. 
ifa etmelerine müsaade editmesi 
hakıkında 

ts:kanL ıhaılclnncla Da. V eka! etine. 

:MÜ!ba;dil olduğundan emla;k verilme- Da. Vekaletine. 
si hakdrnıda 
Karyeleri a;halisine arazi verilımesi Da. Vekaletine. 
ilıaıkkında 

Um-an şirlketi nin 1mkuıkunu ıkoruma- İk. Vekaletine. 
sı lıa-kıkmda-

Sayıımda memurun hatası yü2Jiinrden Mal. Vekaletine. 
Yak i se h in tashih i Jıa:kilrnıda 

Aıdiyen is.kan sureti le verilen evden Da. Vekaletine. 
(: ık:ınlnıaım asr haikkında 

'l'ckariit maaşmnı yeni tekaüt :kanu- Karara raptedilmiştir. 
ııuna tev:fikan taibsisi ve ~kramiye 
itasr frıakıkmda 
İskanı adi suretile verilen emlaık Da. Veka.letine. 
Ye arazi ,borçlarmrıı muafiyeti halk-
kmda 

J 771 n1lıillaralı ıkanundan istifadele- Dıır. V:ekaletine. 
riuin teınıini haJkkmda 
1771 numaralı ıkanundan istifadel e- Da. V ekaletine. 
riııin temini 'h.aJ~kmda 



Kayit 
No. 

19/26 

20/27 

21/28 

24/31 

27/34 

29/36 

30/37 
31/38 
33/40 

37/46 
40/47 

42/49 

43/f>O 

44/51 
46/53 

49/56 

53/60 
r·. 

55/ 62 

57/64 

60/ 67 
62/ 69 

64/71 

Arzuhal saMbinin 
isim ve .adresi 

V ezir.köprü Ziraat 
banıkası veznedarı 

Kiği : Belediye reisi 
Ta!hsin ve ar. 
İzmir : H. Hüsnü 

-514-

Arzuhal hul!sası Muamelesi · · 

Vezirköprı eytam dairesinden aldı- Karara raptcdilmiştir. 
ğr para ınmkabilinde terhin ettiği 

hamamın boı·cuna mukaibil mezkür 
idareden alınarak maaşının haciz-
den vikaryesi •hakılnnda 

Kazalarının Erzuruma raptr hak
. ıkında 

lkramiyesinin ·hiı· an evvel verilme
si :haıkkiilda 

Da. Vekalctine. 

l\I. l\I. Vekalctinc. 

Aya~ : Niyazi Mesut ve Sayıını Yengisiııin teıızili haıkkrnda 

aı·. 

Mal. VekaJctine. 

Tortum : M.eınıet 

Sıvas : H. Hulfısi 

lstaıııbul : Zeld 
Gazi Antep : Nazıni 
Hacı Azi.zroğlu Mustafa 
ve aı· . 

BaııdH"lna : Buıı.haııettiıı 

Çatalça E:rrüııe 

1'0'kat : Belediye reısı 

Şevıki ve ar·. 
Of: M. Ali 

Erdek : Haydar· 
Bahkesir : Nooınl.ye · 

Tıoı'tnm : Belediıye ı·eı

ı:;ı ve ar. 
Mersin : NaMili 

Saiıııııbeyli : Belediye re
isi M. Süreyya 
Sankamış : Hiiseyin 

Yoııgat : Mem~'j! 

Zonıguld.ak : Mitat Pş. 

malhallesinde M31nastrrlr 
Feratoğlu Mulharrem 
VaJMLkelbir :Kerem ıkö-

Hac-zed.ilen hayvaııatııım .kendisine Ad. Vekaletine. 
iadeten ilannıııın mahkemece alhkaınır 
luı.minisi 've 'l'eınyiz ınıa!hıkemesinden 
nakzen •gelenin tatbiıkı ıhakkmda 

Ta·hsis olunan tekaüt maaışının tas
hi1hi ıhaıkkında 

İadei meınuriyeti ıhaıkıkrrııda 
Ma•hkılmiyetinin .affi ha:ktkmda 
Ka·zanı;: veı·gisiııiıı tenzili :haktkında 

BHr·oya .kaıbnlii ·ha,kkmcla 

Karara raptedilmiştir. 

Karara rapt.edilmiştir. 

Ad. Vekaletine. 
Mal. Vekaletinc. 

Ad. Vekaletine. 

'l'asfiye ıma7Jbatasuuıı iadesi hwk- Da. V ckaletine. 
kıııda 

Vilayetlerinin lağv oclil:ıneınıes i ha1k- Da. Vekaletine. 
k mda 
Kendilerine ta:hsis edilen arazinin Da. Vekaletine. 
ha ş ka larma vet'ilımemesi hal{]kında 

1stkaıı ettirilmes i hakıkında 
Zevcinin ımahkfuniyetinin affi halk
lunda 
Kazalarmrn lağvedilm eı:nesi hak
ılmıda 

ElvveJ.ce vet'miş ıolduğu istidasımıı 

ııe ımıannel e gö ı·düğü ılıakıkmda 

Meclisi wmunui azası Ömer Bey.Jen 
şika·yet 

Evvelce verdiği istidasımn ne mua
mele g·.ör1clüğü rhwktkında 

Maıhkfiımiyeti n i n affi ıhaıkkındıt 
İskan ettirilmesi istirıhaınma dair 

l(pfaleti müteselsile ile ödenmek ü'ze-

Da. Vekaletine. 
Ad. V ekaletine. 

Da. Vekale~ine. 

Karara raptcdilmiştir. 

Da. Vckal etiııe. 

I<araı·a rapteclil m iştir. 

Ad. V ekalet.inc. 
Da. Vokaletine. 

Da. Vekaletine. 
yüııd.en Çakmoğlu Hiise- re al'azi verilmesi istirhamına dair 
yin ve ar. 



Kayit 
No. 

65/ 72 

68/ 75 

69/ 76 

70/ 77 

71/78 
72/ 79 

73/80 

7fij82 

76/83 

78/85 

79/86 

85/92 

86/ 94 

87/95 

88/96 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

515-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Bilecik : Gazipaşa ma
hallesi Tikveşli İlyasoğ
lu İsmail 

Emanet suretile Hazinede olan mat- Mal. Vekaletinc. 
lubunun iade edilmesi istirhamına 

dair 
Ordu : Fahrettin ve ar. ViHlyetlerinin Hi.ğvedilmemesi istir- Da. Vekaletine. 

harnma dair 
Gazi Antep : Zeliha Eytam maaşı tahsis edilmesi istirha

mına dair 
lstanhul : M. Nuri Tasfiyeye tabi tutulduğundan iadei 

~emuriyeti hakkmda 
Seydişehir : H. Tahsin İskan ettirilmesi istrhamına tl ai ı· 
Bornuva : 'l'evfik Teffiz suretile verilen hanenin ipo-

'-
tek muanwlesiniıı feıkki istirhamma 
dair 

Siirt : Varidat müdür- Emlaki milliyeden aldığı evin müte-
lüğünden Reşat baki taksitlerinin affi ve imkanı ol

mad ığı takdirde maaşından ödenme
si istirhamına dair. 

Giı·rsuıı : Mustafa Nuri Tasfiye kararmm nakzı ile iadei me
muı·iyeti istirhamına dair 

Kırklareli Vaı·idatı Mül.ı:m düyunu ummniye idaresi ta
sa l'l'tı f v_e i ıh ti y at sa ndığm cl an em-

Karara raptedilmiştir. 

Knrara raptedilmiştir. 

Ka;rara raptedilmiştir. 

Mal. VekaJetine. 

Karara raptedilmiştiı·. 

Da. Vekaletin e. 

803 No. lu karaea gö
re arzuhali lırfzcdildi-mahsusa başkatibi lVIus

tafa ve ar. ~.al l e ri ve-<;hile ikı-nıııi ye veı·ihnesi ği sahibine yazılmıştır. 
i stirıhamma ·dair 

Erdek : M:emetoğl·u Hü- Teffiz suretilc verilen emlak ve aı·a- Karara rapt.r.dilmiştir. 

seyin ve ar. 

Van : :1\ıJ:erva ıı e muhtarı 

Kahraman 

Samsun : Kcıbakoğlu İs
mail Hakkı 

Şavşct : Hur·iye ve Lüt
fiye 
Van : Ali 

zi kıymetlerinin haddi layikıııa terı

zili \ ' l' nıütenıkim boı·çlann mahsul 
zamanmda ür: tıık,,;itt e tediyel e ı · i is
tiı·lıamrııa. daiı· 

Yirmi beş sene evvel orduz ııahi

~'esi eım·ali ·köylerinden l\tfervane 
karyesine iskan ed ildikl eri halde 
ıımııml nıüfettişlik ç;e ı:rkanlınakta 

old u k la nııa dair 
Kati tasfiye kanunundan istifaLl esi 
i sti rlı a mına dair 
Yurtluk ve ocaklık maaşlanııa muka
bil hane verilmesi ist.irhamma dair 
Gasbedileıı davarlarınm tuzminine 
l1a.i 1' 

Da. Veka1ctiııe. 

Da. Vı:ıkaletinc . 

:Mal. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazı] mış

tıT. 

Aııkam : A. Puat liı- Tasfiye kanununun haıklarıııda tat- 803 numaralı karara 
san ve ar. bikr istirlıamın a dair göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

Arzıihal sahiıbinin 

isim ve aldresi 

51'6-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

89/97 Ardahan 
Ziya 

Canakızade Kardesini katledenler hakkında ta- Ad. VekaJetine. . . 
kibatı kanuniye yapılması istirhaını-
na dair 

92/102 Malatya : Ahmet ve· ar. İstimlak edilen arazilerinin kıymeti Na. Vekaletine. 
hakikisinin itası istirhamma dair 

93/103 Elaziz .Şefik 

94/104 

95/105 

96/106 

99/109 

101/111 

102/112 

106/116 

107/117 

109/ 119 

111/121 

118/130 

120/132 

127/ 139 

130/141 

131/142 

Denizli : H. F. R. M. 
Hamdi, v.e· ar. 
Niksar : Belediye reisi 
Hakkı ve ar. 
Milas : Ferit 

Sıvas 

başçavuşu 

Ömer 

Sabık gedikli 
ErZ'llrUinlu 

Buldan : C. H. F. Re
isi Tevfik 
Buldan : Çiftçi Talat ve 
ar. 
Bandırma : Osmanoğlu 

Cavit 

Ankara Hamamönü 
Ömer Lutfi 
Saimbeyli: Belediye aza-
sı Gaytancızade İsmail 

İstımbul : MemetEmin 

İstanbul : Kadıköy Ba-
hire 

İstanbul : Avukat Asaf 
N efi 
Kastamonu : Askerlik 
şubesi hesap memuru 
Ahmet Cemil 
İımıir : Yusuf Ziya 

.An~.ra Hasan Fehıni 

Yedindeki ma~bata mukabilinde E la- Da. V ekaletine. 
zir.de hane ve dükkan verilmesi is-
1 irhamına dair 
Denizlinin vilayet halinde ipkası is
tirhamma. dair 
Vilayetlerinin lağvedilmemesi İstir

hanuna dair 
Evvelcc vermiş olduğu istidasmın ne 
muamele gördüğü hakkında 
Tekrar vazifeye alınması istirhamma 
dair 

Denizli vilayetinin ipkası istirhamma 
dair 
Denizli vilayetinin ipkası istirhamı

na dair 
1771 numaralı kanundan istifadeleri 
nazarı itibare alınarak haciz sure
tile alınan meblağm iadesi istirha
mma dair 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

803 N{). lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan iadei Karara raptedilmiştir. 
memuriyeti istirhamına dair 
Kaymakam ve jandarma kumandanı Da. Vekaletine. 
ile meclisi umumi azası Ömer Efen-
diden şikayet 
Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne Karara raptedilmiştir. 

muamele g·ördi.i.ğü hakkında 

Babasından tahsis olunan hidematı Bütçe encümeninde. 
vataniye tahsisatmm layikına ibiağı 
hakkında 

lVIünasip bir memuriyete tayini istir- Ha. Vekaletine. 
harnma dair 
1771 numaralı kanundan İstifadesi Karara raptedilıniştir. 
istirhamma dair 

Tahtı tasarrufunda bulunan Hallaç- Da. V eka1etine. 
lar hanı belediye tarafından zaptet-
tirilmekte olduğuna d~!!:_ 

Tashihi tokai.i.t kararı ittihazı hak- Karara raptedilıniştir . 
kın da 



Kayit 
No. 

132/143 

133/ 144 

134/145 

139/150 

141/152 

142/153 

149/ 160 

150/16~ 

153/164 

154/165 

155/166 

157/168 

158/169 

159/170 
160/171 

161/172 

162/173 

163/174 

Arzuhal sahiibinin 
isim ve adresi 

Dörtyolda 23 No. lu ha
nede Şaım: mültecileri 
narnma Hacı Şükrü 
Tarsus : Köy narnma 
muhtıar Memet 

Bayındır : Kal'aferye mü
badillerinden Necati ve 
ar. 
Görele: Gürcüoğlu Mus
ta~a voe ar. 

Adana : Hacı Süleyman 

!stanbul : Avukat Asaf 
N efi 

Sarıkamışın yeni Gazi
köy ahalisi narnma ih
tiyar heyeti 

Zihni ve ar. 

Darende : Durmuş ve 
ar. 

Tarsus : Samlar karyesi 
ahalisi narnma Kadir 
ve ar. 
Tokat : Belediye reisi 
Şevki ve ar. 

Düzce : H. Ahmet ve 
ar. 
Bursa Hüseyin ve ar. 

!stanbul : Ömer 
Bağazlıyan : Eyyup ve 
ar. 
Keşan : Hasan ve ar. 

!zmir : Şakire ve ar. 

Sıvasta mevkuf Kangal 
şube reisi M. Müfit 

5l7-

Arzuhal hulasası 

1771 nıu.maralı kanundan istifade et
meleri istiı·hamma dair 

Mezrnatları hasara uğradığından 

Hükumetçe muavenet edilmesi İstir

harnma dair 
1771 numaralı tasfiye kanununun 4 
ncü maddesinden istifadelerinin te
minine dair 
Mahalli maliye memurlarının yol
suzluklarının tahkiki için bir mali
ye müfettişi gönderilmesi hakkında 
Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne 
muamele gördüğü hakkında 

· Evvclce vermiş olduğu istidasınm ne 
muamele gördii.ğii hakkında 

1\:Ialakan yaylasmm k<iyleri narnma 
teffizi meselesi halledilinceye kadar 
mii.zayedeye çıkarılmamasının temi
nine dair 
1771 numaralı kanundan istifade et
tirilmeleri h n kkmda 

Kazalarının Malatya vilayetine ilha
kı istirhamrna dair 

Sayrm vergisinin tenzili istirhamnıa 
dair 

Tokat vilayetinin lağvinden sa.rfma
zar edilmesi ricasına dai'r 

Tarhedilen kazanç vellgilerinin ten
ziline dair 
Mezrnatları ve haneleri su istilasına 
maruz kaldığından tekaliften muaf 
tutulmaları ve Hü.lct1metçe yıardım 

cdilınesi istirhamma dair 

!skan ettirilmesi istirhamrnıı. dair 
1771 numaralı kanundan istifadele
rinin temini istirhamma dair 
Teffiz suretile verilen emiakin istir
dat edilmemesine dair 

Muamelesi 

Da. V eıkaletine. 

tk. V ek8letine. 

Da. Vekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Ha. V ekaletine. 

Da. V eıkaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılıruştır. 
Da. V ekaletine. 

Mal. Vekaletine. 

Da. Vekil.letine. 

Mal. V ekiletine. 

Mal. V ek8letine. 

Da. YE' kaletine. 
Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Muhacir ve mülteci olduklarmdan Da. Vekaletine. 
iskan ettirilmeleri istirhamrna dair 
Adli hatanın affi suretile telafisi is- Karara raptedilmiştir. 

tirharnma dair 



Kayit Arzuhal Sallıilbiniırı 

N o. : · <isim ve adresi 

166/177 Adapazarı Servet 

167/168 Akşehir : !smail 

168/179 Bitlis : Haındi ve ar. 

170/181 Osmancık : Abdülkadir 
ve ar. 

171/ 182 Sungurlu : Lutfi ve ar. 

172/ 183 Çorum : BeleLiiye reisi 
Cevdet ve ar. 

173/184 Urla : 120 Vanlr narnma 
Mustafa Sabri ve ar. 

174/ 185 Gemlik : Küçük Kümln 
harikzedclerindeıı Mus
tafa 

176/ 187 Bor : Dudu 

177/ 188 Kangal : Ahmet Müfit 

182/ 193 Karataş Rüştü 

518- .. 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Hududu ınilll haricine çıkarılan zev- Da. VekaJetine. 
ci Ömer kaptanm affi ile gelmesine 
müsaade edilmesi istirhamma dair 
İskan suretile verilerek istirdat eeli
len emlakinin iade edilmesine dair 
Mülteci olduklarından iskan ettiril
meleri istirhaınma dair 
Çorum vilayetinin H'tğvedilmemesi is
tirhamma dair 
Çorum vilayetinin lağvedilmemesi is
tirhamma dair 
Çorıım viHiyetinin lağ-vedilmemesi is
tirlımnma dııir 

1771 numaralı kanundan istifadeleri 
istirhamma dair 
İskrm suretile oturduğu haneden ı;:ı
karrlınaması istiı·hamma dair 

Da. V eldietin e. 

Da. V eıkaletin e. 

Da. V eka1etine. 

Da. V eıkaletine. 

Da. V ~kal etine. 

D:ı. Vekaletine. 

D: •. Vekaleüne. 

Gayrikanuru olarak tevkif olunan oğ- Ad. Vekaletine. 
luınm tahliyesi istirhamma dair 

Ka.ngal adiiye erkanı ile bazı kimse- Karara raptedilmiştir. 

ler hakkında takibat ve tahkikat ic-
rnsı için askeri ve adli müfettiş gön-
derilmesine dair 
Mülteci olduğundan halen oturduğu 
cdn temliki istirhamma dair 

803 No. lu. karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılrmştır. 

183/194 Ödemiş: Mustafa Çavuş Hazineden matlubunun bir .an evvel 
tesviyesi istirhamma dair 

186/ 197 İstanbul : Malulini as- Maluline tevzi edilecek arazi muame- Mal. Veknletine. 

190/202 

]92/204 

195/207 

196/ 208 

]99/211 

201/213 

keriyeden Raşit. ve ar. 

Srvas : İbrahim 

Çankırı : .Ahmet 

Rize : O. H. F. R. veki
li Tevfik ve ar. 
Düzce : M. Rifat 

Geyve : Belediye azasm
dan ·M. Asrm ve ar. 

! stanbul Talat 

lesinin bir an evvel intacı istirhamı
na dair 
Tekaii.tlüğiinün refi ile vazifeye alın- Karara raptedilmiştir. 

m ası hakında 
Tekailt ınaaşı tahsisi hakkında M. M. Vekaletine. 

Rize vilayetinin lağvedilmemesi ıs- Da. Vekaletine. 
tirharnma dair 
Avukatlık kanununun beşinci mad- Karara raptedilmiştir. 

desinin son fıkrasının tefsiri istirha-
mrna dair 
Eskicilere varıncaya kadar tüccar di
ye bii.tii.n esnafı kayit suretile otur
dıığu binamn icarmr temin eılen ti
~aret odasımn ilgası hakkında 

Y ımanİstanda kalan arazisine mulm· 
bil arazi verilmesi istirhamma dair 

803 numaralı karara 
~re arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılllliŞ

tır. 

Mal. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

203/215 

210/ 222 

211/223 

212/224 

214/226 

216/228 

219/231 

221/233 

222/234 

224/236 

225/237 

227/239 

Arzuhal saMbinin 
isim ve adresi 

Kayseri : İsmailoğlu Ali 
ve ar. 
İstanbul Bedrettin 
Beyzade İsmail Şefik 

'rokat : Kayalar müba
dillerinden İsmqiloğlu 
Servet ve ar. 
Adana : Abdülkadir 

Karsanti nahiyesi : Sü
leyman 
Kangal Ahmet Müfit 

Ankara Mütckait bi
rinci mülazİm Arif 

Dervari sabık malmüdü
rü Salih 

Keskin : Hacı Ömeroğ
lu Mustafa ve ar. 
Anamor : Ahmet N afiz 

Hasancı karyesi muhta
rr Musaoğlu Mustafa 
Antalya : Hüseyin 

230/242 Safranbolu : Memet 

232/244 Samsun : İsmail 

519-

Arzuhal bulasası 

1771 numaralı kanundan istifadeleri 
istirhamma dair 
Tasfiye kanununda istihkakrom ka
nunda bonoya raptr için tayin olunan 
3 ay müddet dolmadan evvel bu hap
ta hakkında bir karar ittihazr İstir

harnma dair 
Tokat vilayetinin lağvedilmemesi is
tirhamma dair 

Hazineden matlubu olan mablağrn 
bir an evvel tesviyesi hakkında 

Evvclce vermiş olduğu istidasmm ne 
muamel c gördüğii hakkında 
1\'Ialuliyet derecesinin yeniden tesbi
tilc mağduriyetine meydan verilme
mesi istirhamma dair 

Harcırahlarmrn verilmesi istirhamr
na dair 

İskan ettirilmeleri istirhamma dair 

İcra memmunun yaptığı suiistimala
tm tetkik ve tahkiki istirhamma dair 

J\iüterakim tarik bedellerinin affi is
tirhmnma dair 
tdarei hususiyei vilayat memurları
mn tekaütlülderine dair kanun esna
yı müzakeresinde Devlet hizmetlerin-
de ve hidematr mahaliyei vilayette 
memurin ve miistahdeminin terfileri-
nin nazarr itibare alınması hakmda 

Muamelesi 

Da. V r.kaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

Ad. Vekaletine. 

İk. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzıuhalı hıfzedil

diği sahibine yazılmış
tır. 

Da. V roraletine. 

Ad. Veka1etine. 

Na. V ekaletine. 

Kaırara raptedilmiştir. 

Müftü Efendinin vazifesini suiisti- Karara raptedilmiştir. 

ınal ettiğinden şikayet 

Tokaüt maaşma ilave olunan harbi Mal. Vekaletine. 
um1ınll zammı matlubunun verilmesi 
hakkında 

233/245 Eskişehir: Sivrihisar ka- Ev;elcc vermiş olduğu istidasmm ne Mal. Vekaletine. 
zası Yaverviran karye- muamele gördüğü hakkında 
sinden Abdullah 

234/246 İstanbul : M. Riiştü Evvelce vermiş olduğu istidasmm ne Encümendedir. 
- - - ------ -:-· muamele gördiiğü hakkında 

235/247 Kadirli : Müntehibisani Kazalarmda icrayi şakavet eden eş- Da. Vekaletine. 
Eınin ve ar. kiya çetesinin imhasına dair 



Kayit 
No. 

239/251 

242/254 

243/255 

245/257 

246/258 

253/265 

254/266 

255/267 
256/268 

258/ 270 

260/272 

261/273 

262/274 

266/ 278 

268/ 280 

269/ 281 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ordu : Mazhar 

Kn·kJareli : Zelıra 

Fatsa : Necip 

Bulak kö;vündcn Osman 
Nuri 

Srvas Memetoğlu Ceb
rail 

Iferimoğlu Rifat 

İstanbul : Rüştü 

Tokat : DUl'lnuş 
Siverek : Bucak na h iye
si Dadero muhtarı Ey
yüp ve ar. 

Kara:mursal : Yalakdere
den Hasan 
Karaköse : Fazıl 

Orhangazi mahkemesi 
başkatibi Osman 

İstanbul : Servet ve ar. 

Bursa : iBahaettin 

Abdürreşitzade A. Hil
mi ve ar. 
İstanbul : Sonposta Ha
lil Refik 

-520 . 

Tasfiye talepnamesinde mezkUr olan 
pederinin mevı·us medi·esc üzerindeki 
hukulnmun ziyaa uğratılmaması hak
kında 

Şehit olan zevcinden kendisine ve ev
ladına maaş tahsisi isth·hamrna dair 
İstirdat edilen dükkanmm iadesi is
tirhamma ~lair 
Karyeleri muhıtarmm halka karşı de
vam eden gayrikanuni hareketinin 
menine dair 

Hükfımct tarafından verilen emalkin 
gasbediloiğinden istirdadile iadesi 
istirhamma dair 
Eınlaki milliyeden ahruş olduğu ha
nenin ınüzayedeye çıkarılması istir
hamma dair 
Yeni tekaü t ka n'Ullu mucibince teka
ütUiğünün icrasr istirhamma dair 
Tckaüt maaşı istiyor 
Siverek mebusu ve Odabaşızade Mah
mut Bey oğı.1llarmm mezaliminden şi
kayet 

Karamursal malmemuru hakkında ta
kihatı kanı.ıniye ifası istirhamma dair 
1771 nurnaralı kanundan istifadeleri
nin temini istirhanııııa dair 
:Mahkemece verilen ceza ve tazıninat 
kararmın kaldm:lması istirhanıına 

dair 

1771 numaralı kanundan istifadeleri
Jıin temini istirhannna dair 
Senei sabıka maaşlarmm tesviyesi 
için EV'kaf lbi.itçesine taıhsisat vazı

nın nazarr dikkate almınası isti:clıa-

mına da:ir 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 

M. M. V ekaletine. 

Encümendedir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. Vf<kaletine. 

803 No. lu ıkarara gö
re arzuhali hıfzedildi

gi sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

M. M. V ekalctine. 
Karara raptedilmiştir. 

Mal'. Vekaletine. 

Da. V akiiletine. 

Ad. V ekaJetine. 

Karara raptedilmiştir. 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

1771 numaralı kanundan istifadele- Mal. Vekaletine. 
ri istirhamına dair 
İstanbul terkos şirketinip. mukavele Karara raptedilıniştir. 
ahkamrna riay{)t etmediğinden bu 
şirket haklandaki tetkikatm bir an 
evvel iıkmaline dair 

272/284 Saimbeyli 
Şevket 

Caferoğlu Sayımdan kaçmlrnrş hayvanatı ih- Mal. V ekaletine. 
bar eHiğinden ikramiyesinin verilme-
si hakkında 



Kayit 
No. 

273/285 

275/288 

279/292 

281/294 

283/296 
284/29J 

285/298 

Arzuhal salıiıbinin 
isim ve adresi 

Mahkeme Başkatibizade 

M. Nuri ve ar. 

Zafranbolu : Köprülü 
camii imamr Ahmet 
Harndi ve ar. 
Bursa : M ust.afa 

Saimbeyli : Dedeoğlu 

Mustafa 

Develi : İlyas 
Bünyan : İzzet 

Sıvas : Hasan 

286/299 Kayseri : Derviş 

287/300 Tarsus : Bayram 

289/303 

293/307 

~94/308 

295/309 

300/316 

302/318 

303/319 

Saimbeyli : Hasan 

Mersin : Tarsus Ahme
toğlu K1wban ve ar. 

Bursa : Nuri ve ar. 

Silifke : Emin 

Eskişehir : Hasan 

Mersin mübadilleri 

Kale : Girithanya mü
badillerinden Nuri ve ar. 

Arzuhal hulasaaı 

Mübadeleye tabi eşhastan kanunu 
medeninin neşrinden evvel satın al
dıkları meskenlerin İcra Vekilieri 
Heyetinin o1baptaki kararı veçhile 
muamelei tasarrufiyesinin ikmali 15.
zrm iken maliycce bu muamele ifa 
edilmernekte olduğu haıkkı:nda 
Müftüden şilkayet 

Enrelce vermiş olduğu istidasmrn ne 
muamele gördüğü l1akkmda 
İntihabata fesat karrştrrdr diyerek 
gayrikanuni tevkif ettiren kayma
kamdan, jandarma kumandanından 
ve müşevvik Ömer Ef. den şikayet 
İskan ettirilmesi hakkında 
Müddeiwnuminin gayrikanuni hare
ketinden şikayet 

1 77ı nwnaralr kanundan istifade et-
mesi hakkında 

::Muameles1 

Encümendedir. 

Karara raptedilrniştir. 

Da. V eıkaletine. 

Da. V eıka1etiıne. 

Da. V akaletine. 
Ad. V ekaletine. 

Da. V eıkaletine. 

ı 77ı nurnarali kanundan İstifadesi Da. V ekaletiıne. 
istirhamma dair 
ı 77ı numaralı kanundan İstifadesi Da. V eıkaletine. 
istirhamma dair 

Kaymakam, jandarma kwnandanr ve 
Ömer Ef. haklanda kanuni takibat 
yapılınası istirhamına dair 
1771 numaralı kanundan istifadeleri 
istirhamma dair 

1771 ımınaralı kamuıdan istifadeleri 
istirhamma dair 

Belediye rüsumundan dolayı borçlu 
olduğu cihetle borcunun taksitle 
ödenmesi hususuna emir huyurulma
sı istirlıamına dair 
Tekaüt kanununun ikinci maddesine 
tevfikau miiddeti hizmetinin tekaüt 
maaşma zammedilmesi hakkında 

ı 771 numaralı kanundan istifadeleri 
istirharnrna dair 
ı 77ı numaralı kanundan istifadeleri 
istirhamma dair 

Da. V elkaletine. 

803 No. lu karam gö
re arzuhali hrfzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 
tır. 

Da. V eık3.1etine. 

Da. V akaletine. 

803 nuınaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılınrştır. 
Da. V eıkaletine. 

Da. V eıkaletine. 



Ka:yit ..A.rzuiı.aJ. sıılhlbinin 
No. isim ve ıadl'lesi 

306/322 Memet Kamil 

307/323 Konya : T. Fikret 

308/324 

309/325 

310/326 

312/328 

31,3/331 

316/334 

317/335 

319/337 

322/340 

323/341 

324/3~2 

326/344 

328/344 

331/350 

İstanbul : Mürettebat 
nanıma vekilleri Halim 
Hakkı ve rüfekası 

Mersin : M. Hasan ve 
ar. 

Maçka : Belediye reisi 
Ömer ve ar. 

Manyas : Arzuhalci Veh
bi İhsan 
İstanbul : Yusuf Ziya 

Akçadağ : Abdürrahman 

Bartın : Ziya 

Artvin :Hüsnü 

İstanbul : Hilmi ve ar. 

Gebze : Meınet 

Zafranbolu : Osman ve 
ar. 
Mazgirt : Raufi ve ar. 

Demircioğlu Memet ve 
ar. 
Fatsa: Topaloğlu Memet 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Suriye mültecilerinden bulunduğu ve Da. Vekaletine. 
milli mücadeledeki hidematına ibina-
en iskan ettirilmesi istirhamrna dair 

:M:emurin kanununun 49 ucu maddei, Karara raptedilmiştir. 
mahsusası mucibince manii istihdam 
bir ceza ile mahkfun edilmediğinden 
tekraı· memuriyete alınması istirha-
mma dair 

Müstalıdeınin meyanmda iken şirket
çe yevmiyeliler meyanına ithal ·edile-
r ek mağdur edildüderi hakkmda 

İskan suret.ile aldıkları ha,neden çı

karılımak suretile mağdur edilmeme-
leri istirhamma dair 

Maçka jandarması hakkmda. takiba
tı kanuniye ifasma dair 

Dava vekilliği yapınasma müsaade 
edilmesi hakkında 

Eşkiya takibinde malul kaldığından 
1165 numaralı kanun dairei şümulü
ne ithal edilmesi istirhamma dair 

Sultan Zülfü çiftliğindeki imar et
tikleri arazinin tapu serredine raptı-
na ve mezruatlarının kurumaması 

için sularına vaki cebri müdahalenin 
r·efine dair' 

İk. V ekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Ad. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Mal. V ekaletine. 

Ayni sene zarfında iki defa kazanç Mal. V ekaletine. 
vergisi tarhedidiğinden şikayet 
Tasfiye kararının refi istirh31nuna D. Ş. Riyasetine. 
dair 
Bu senei maliye iptidasmdan itiba- Ev. U. Müdürlüğüne. 
ren harem kanununun kendilerine de 
tatbikı istirhanuna dair 
Hakimin gayrikanuni ve keyfi mua- Ad. V ekaletine. 
melatmdan şikayet 
Maaşlarının emanete almmak suretile Diyanet İş. Riyasetin~:ı. 
tediyesi hakkmda 
Memelketlerinde icrayi şekavet eden Karara raptedilmiştir. 

kesanın imhası hakkında 

Arazilerinin uhdei tasarrufiyelerinin Karara raptedilmiştir. 
tesciline dair 
Üiıye ceza mahkemesinde aleyhinde Ad. Vekaletine. 
ooreyan eden iftira davasının baş-

ka mahkemeye naklettirilmesi hak-
kında 



Kayit 
No. 

332/351 

333/352 

335/354 

336/355 

338/358 

339/359 

342/362 

343/363 

344/364 

349/36!) 

350/369 

351/370 

354/373 

355/374 

357/367 

Aırzuıhal SaJ:ıiıbinin 

isim ve 'OOresi 

!zmit : Saıbri ve ar. 

Manisa : YaJıya ve ar . 

İstanıbul : Faik 

Trabzon : Barutçuzade 
Osman 
Ordu hapisanesinde 
mevkuf Dila:ver 

Acı;bayaın : İJbrahim 

Mardin : ıvı. Kadri 

Mersin : Mustafa ve ar. 

Manisa hapisanesiııde M. 
Ali 
Balıkesir mebusu Mu-
·zaffer 
Saımsun : Nuri ve ar. 
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Memuriyetlerinden çnkarı1dı.klarm- Karara raptediJ.mjştir. 
dan ıınağduriyetlerine meydan veril-
meımesine dair 
'l'asfiyc talepnameleri ·lıakkmdaıki Mal. Vakaletine. 
arzuhal ve hatanın ıslahile teffiz 
muaımelelerinin icrası ihaıkıkında 

Va·ziıfesinden gayr.iıkanuni ·Olaraık çr
.karıldığından tekı·ar memuriyete 
alınmaısı ıhaıkkmda 

1771 numaralı ıkanundan istifadesi
nin temini haıkkında 
2 - I - 1931 tar~lıli istidasma zeyil 

Maluliyet maaşllllll tashilıi hakkın

da 

Memuriyetten çııkarı1dğmdan mağ
duriyetine .meydan verilmemesi ıhaık

kında 

Müıbadeleten tenkettiıkleri eımlWke 

mukabil teffiz suretile taılısis olu-
nan haneden ç:okarılımak suretile 
ımağdur edildiklerine dair 

MaL V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lııfzedildiği 
sahibine yazılınıştır. 

ıvı. M. Vekaletine. 

Ad. V ekiiletin e. 

Da. V ellillletin e. 

Maılıkfumiyeiiııin afıfi -lıaıkkında Karara raptedilımiştir. 

lstiıklal maclalyas.ile taltif edilımesi :\I. ıvı. Encümeııine. 
ılıakıkmda 

Samsuııa ıhicretle isk3-nı a·di suretile Da. V eikaletine. 
iskan ettiril.mişıken muıhooir olduık-

ları ittiihazile ıkanunı ılıakları tanıl
mamaıkta olduğundan icrayi adale

. · · · ' .. · tin ifası hakkında 

Ankara :Ali 

U~ak tbrahiım El'do-
ğan. 

Çorum : TaJısin ve ar. 

Konya : .Ali 

Malul olduğundan muavenet yapıl
ması hakıkında 

Temyiz ımaıhıkemesincc ımusaddaık 

ilam ımucibince matlubunun ımaliye
ce verilmesi ılıakikında 
N ahiyelerinde trupu dairelerinin ip
.kaısr ihaık.kıncla 

Teffiz suretile iskan edildiği hane
den çııkarı1drğmdan ılıanesine muka
bil ıbir ev veril!)lesi ilıaklanda 

803 numaralı karara 
göre Devlet şürasmın 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Da. V ekaletine. 



Kayit 
No. 

Arzuıiuıi saıiıilbinin 
ıisim. ve adresi 
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Muamelesi 

358/377 Zonguldak : N eOO.et ve Yüıksek maden ve sanayi mektebi- İk. Vekaletine. 
nin lağvi dolayısile tahsillerini ik-ar . 
:ınal için Belç.iıkaya izaınıları hakıkın-

~~·~· · ·~.~; da 
359/378 Zonguldaık : Faruk Yıüksek ımaden ve sanayi ımekteıbi- !k. V ekaletine. 

nin lağvi dolayısile taıbsillerini iık-

.w, ı• ı : .ı .t-:; ., ,. ,··1 ' '1' ! · ~ ı : ı-:' 1 7 
l"3.t & _:l.ô'!l. ,_ ' t.>l .! ..J ' ı '- ...: ' .:. 1 ' 

mal için Belç~kaya izaınıları hamkm-

360/379 

361/380 

364/384 

365/385 

367/387 

1 

368/388 

375/395 

376/396 
377/397 

378/398 

380/401 

382/403 

Diyaııbekir : Naei Ali 
ve ar. 
Gediz : İsmail 

Anıkara : Miralay .Aıb

dürra.hman 

İstanbul : M. Cevat 

Manisa Hanife 

da 
1771 numaralı ıkanundan istiiaıdele-
rinin teımini haıkkmda 
Hacı Memet, Faik ve !belediye reisi 
Emin Beylerle iba·zı ıkimseler ılıakkın

daki vaıki ş:iıkayetlerin müfettiş ta-
' rafmdan talhkik edilınesi ılıakıkmda 

Avrupaıda geçivdiği tetki.k seyaıhati 
için dokuz günlüık yevımiyesinin ve
rilımesi hakkında 

Malüliyet ımaaşının tenzil edildiği 

cillıetle ıhukukunun muhafazaısı is
tir1haımma dair 

ı 

Evine girilerek vergi ıborcuna ımu- · 
ka:bil eşyasının ıhaczedildiğinden şi
kayet 

Encümendedir. 

Da. Vakaletine. 

Bütçe encümenine 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılı:n.ıştır. 

Mal. V ekaletine. 

Akşehir : İsmail ve ar. 1771 numaralı kanundan istifade et- Karara raptedilmiştir. 
tirilineleri ıhaıkkında 

!s tan: bul 
Feyyaz 

Celalettin 1926 senesi Ev;kaf bütçe kanununun Encüınendedir. 

9 ncu maddesinin teşkilatı seasiye 
ıkanununun 9 ncu maddesinin 54 n-

-;· , cü ımaıddesile tearuz teşkil etmekte 
~ .. ..L.-..:i.L. ..........ı. ~-

olduğu c:iıhetle ıbir maıddei ıkanuniye 

ile tef.sir edilmesi hususunun temi-
, ·. ' -. ~.--.:·:'7~i~r:~T- ni ricaısma dair 

İnebolu : Fuat İskan ettirilmesi istirhaımma dair 
P. 40. A. 3. T. B. K. Mevıkuf kaldığı müddete ait ımaaş
Binbaşı M. Haımdi 
Adana : Şükrü 

Samsun : Saim ve ar. 

Malatya : Ömer Onbaşı 

]arımn verilımesi istirıhamma dair 
1771 numaralı ıkanundan istiiadesi
nin teımini !b.amkmda 

Memlekette ·bıraktııkları malları 

ıkıy:metinin ancak yüzde beş nisbe
tinde istihkak tahaklmk ettirilmek
te olduğu hakkında 
Tekaüt muaıı:nelesinin bir an evvel 
intacı istirh8JID.Illa dair 

Da. V ak.aletine. 
Karara raptedilmiştir. 

Da. V akaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 
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Kayİt .Amu.hal saıhi.ıbinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

384/405 Kemalpaşa : Veli ve ar. Armutlu .~ooperatii şirketi müdü- lk. V eıkaletine. 
rü Ali Fmrmi Beyin tahakılruk eden 

386/407 

387/408 

388/409 

389/410 

391/412 

392/413 

suiist1maHnden dolayı tecziyesi hak-
ikmda 

İstanıbul Ömer Kendisine taıhsis edilmiş olan hane 
u:fak ıbir ıhissei şa:yia <ile Madam Gal
yoniye emvali metruke müdüriye
tince satıldığrna dair 

Malatya Rifat Şu:rayi devletten Arzuıhal eııcümeni-
ne gönderilen evrakı 'hakkında selb
ıkeden işara cevalben Malatya def-
terdarlığından ,gayrimuıhik cevap 
verildiği ılıakkında 

Osıınaniye İsınail Ha- Talepnamelerde mUıharrer matlu-
san ıbatlarma göre % 20 verilmesi' icap 

~-- ;ı ::J~:~~.:·J. edeııken % 10 n~betinde tenzil edil
diği hakıkında 

Devlet rdemiryıolları mü
tercimi Refiık Mail 

Evvelce vermiş olduğu ar.zuıhalinin 

ne muamele gördüğü ılıakkında 

İstanıbul : Hamide Zevcinden talhsis edilen maaşrn az
~ • "-~ lıgı dolayısil e iskanmm temini is-

• __ ...... ~.;i - -· 

Adana : Mustafa Şükrü 
tirılıamma dair 
Altıncı k!olordu ümera ve zaıbitan 

divanı ıhaı1bince hakıkında ittiıhaz 

olunan kararın leıhine ait maddeleri-
nin tatlbikı istirthamına dair 

803 n umaralı karara 
göre Devlet şilrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Karara raptedi1miştir. 

Mal. V ekaletine. 

Karara raptedilıniştir. 

Da. V ekaletine. 

Da. V ekaletine. 

393/414 İstallibul : Zeki Büyük Erkfuu Jıar.biyei uıınuımiye re- Kaırara raptedilıniştir. 
isliğinin M. M. V ekaJetince yazılan 
te,zkeresile de teyit edilııniş olan 
nıağıduriyetinin telaifisi istirlhamma 
dair 

400/421 Kurkuteli : Bekir Sayım verıgisinin ıhaıddi layiıkina in- Bütçe encümeninde. 
--·~-:- diriltnesi ihaıkikında 

__ La .. : 

' 402/423 Anamur : Gani Orman idaresile aralarındaıki mü- Ad. Vekaletine. 
nazaalr kereste ıhaıkıkrnda ma!hkeıme-
den aLdığı ilamm infazı :hakıkrnda 

403/424 Yozgat : Ferit İhsan Yunanistaında kalan ve tevarüs su- Karara raptedilmiştir. 

retile llihdesine intikal eden eıml8Jk, 

405/426 Bursa Osıınan 

fukar ve araziye mukaıbH istihkak ve-
rilımesi ihlllkikında 

Tapu meımurluğundan iadatla seb- M. M. Vekaletine. 
keden müddeti hizmetinin ,bilfiil 
ihidemattan addedilınesi istiril::ı.amma 
dair 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

406/427 Muradiye : t]:ıraı'him 

407/428 

408/4~9 

409/430 

410/431 

411/432 

414/435 

Allikara : Kıdemli yüz-
ıbaşr Ziya 

Anka ta : Faik 

Bursa : Asiye 

Sivere.k :Ramazan 

Karaköse : Ziya 

Sümnene. : Seymenıoğ

lu Ali ve ar. 

415/436 Kars : Alhmet 

418/440 Sıvas : Lbrruhiım ve ar. 

419/441 Arpacızade A:hıınet ve 
ar. 

422/444 Yo.zgat : Bwha 

425/447 lzn1k : Avni Ali 

427/448 Anikara : Alioğlu Hüse-
yin 

430/451 İstanbul : Hulusi 

526-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

On iıki bin lira .Juymetindeki 640 Ha. VekaJetine. 
l'eis koyunları İran eşkiyası tarafm-
dan İran dwhiline götürülerek gas-
bedilen ve memurları tarafından 

hLksi~n ediLmiş ibulunan ilmkuılmnun 

muhafazası ihakikmda . 
Ya tayyarecilikte ip1kası veya iıkra- Karara raptedilmiştir. 
miye verilerek vazi:fesüıe ni:hayet 
verilımesi hakkrnda 
Yedindeıki .beyannanıeleri mUJkabili · 1\ial. V ckaletine. 
emlfuk verilmesi ihaıkkmda 

Ziraat 'bank3Jsnıca müıkerrer twhsil İk. Vekaletine. 
edilen mebHlğm ·iade edilmesi ihak-
tkmda 
Hayvaıı rbedelleriııden alacaklı oldu- Karara raptedilmiştir. 

ğu ci:hetle evrakrum .tasfiye ıkomis-

yonundan bir an evvel intaç ettiril-
unesi Gıaiklanda 
Tevzi edilen arazinin istirdat edil- Mal. V ekaletine. 
mesi mağıduriyelerini mucip .oldu-
ğundan viıkaye ediLmeleri 'hakkmda 
Düşman tarafından 1hrak ve taıhrip Karara raptedilmiştir. 

ecHlen eml&.klerine mUJkwbil emla:ki 
ınetrukec1en emlfuk verilmesi hwk-
,ıanda 

Harcrraılınuıı bir an evvel verilmesi Karara raptedilmişt.ir. 

lı akıkmda 

Borçlanma .kanununa tevfikan Sı- Da. Vekaletine. 
vas tevzü arazi .koonisyonunca veri-
l en arazinin istir.dadı ci:hetine gi-
uilınıemesi oha.kkmda 

Ağnaan resminin tenzili haıkkıııda Bütçe encüıneninde. 

Yozgat isyamııcla gasholuuan emva- Da. V ekaletine. 
line mukaıbil emlaki ınetrukeden bir 
hane verilmesi hakkında 
Müfettiş gönderilmesi istirihamma Ad. Veka1etine. 
dair 

Alkköprü ci varmd3Jki rbarwkalarmm Da. V ekaletine. 
belediyece yıktırrlmaıması istiııhwmı-
na dair 
Hakim Me~ki Bey aleyihinde açtığı Ad. V ekaletine. 
mütekaıbil davayı Adliye vekaJeti-
nin vazifedar mıı!hkemelere vermedi
ği !haı~kmda 

434/455 Gwzi Antep : H. Fehmi 1771 numaralı kanundan istibde- Da. Vekaletine. 
ve ar. lerinin temini !hakkında 



:Kayit 
No. 

436/457 

437/458 

438/459 

439/460 
440/46ı 

441/462 

442/463 

443/464 

Arzuhal sah.iıbinin · 
isim ve adresi 

U zunköprü : Emine 

İstanıbul : Gümrükçüza
de .Aıhmet Taeettin 

Kayseri : Müsliım ve ar. 

I{;onya : Memet ve ar. 
Samsun : Lozafer 
Elaziz : Memet 

Bileciık Bozüyiiıklü 

Memet ve ar. 
Antalya : Hüseyin 

i. 

521-
H r· ; ~'\u . 21·1" 

· ' Arzuhal bulasası 

!skan suretile verilip lbilfuhare ılıaş

ıkalarma tevzi edilen emlfuk ve ara
zinin iadesi haıkkında 
Sigortaıcılık tetk1k heyetini rbilahak
lu ıhuzur tüccar aza olarak tayinini 
veya si~orta tarifesinin meccanen 
veya ıbilrubedel tetkikatınm kendisi 

, tarafından yapılınası ıhaJklunda 

ı nı numaralı lmnundan istifadele
rinin temini hakkında 
ls.kan ettirilinesi istiııhaımına dair 
Mü1klerinin iadesi istirıharrnına dair 
Ma.zuliyet maaşr tahsis muamelesi
nin yapılması ıhaıkıkmda 
Maıhkfuniyetlerinin affi ıha.kkında 

Meclisi umuımı ve encümeni vilayet 
.daiıı:ni azalıklarından hizmetinin na-
zarı iübare alınarak tekaüt oLma.k 
keyfiyetinin temini IJıakkında 

1 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 

İk. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilıniştir. 

Ad. V ekaletine. 

Mal. V ekaıetine. 

444/465 lıınir: A. Cevdet ve ar. Muilıaseıbei m:p.umiye memurlarının Da. VekaJ.etine. 
tedraütlüklerine dair .kanunun ·bir an 

449/470 
450/471 

eıvvel kaJbulü haıkıkında 
Ordu : Zülfü ve ar. İskan ettirilmesi ıha.kkında 
İstanıköy: Mustafa V asfi Müd d eti ıhizımeti 25 seneyi müteca-

, _,, , 1 . ı .ıU~ viz ;bulunduğundan tekaüt muamele-
sinin ierası ha.kkında 

Da. V ekaJ.etine. 
803 numaralı karara 
göre Devlet şilrasmın 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

451/472 Aydın : Ferit Dü.şman tarafından yakılan ve yrlu- lVI. lVI. Vekaletine. 
lan evlerine ıınukll!bil ev verilmesi 

454/477 

457/480 

458j48ı 

459/482 

460/483 

ılıakkında 

Gazi Antep : Şaiban ı44ı numaralı af ·kanunu mucibince 
tahliyesi Jıakllunda 

Yozgat : Salih Şeıhit ıolan pederinden taıhsis edilen 
ıınaaşm verilmesi ıhaJkıkında 

' ' . . .. ~ 

!zmir: Yufus ve ar . 'l'alep edilen tarik ıbedeli naktisi 
ılıakıkmda bir ıkarar ittihazı ılıak

kında 

Kırşe!hir : Emvali met
ruke ıbor~luları nanıma 

eczacı .Aıbdülvehıhap B. 
kardeşi 

İ2llllİr : M. Ali 

Emvali metruıkeye ·olan taksıi.t lborç
larmm lbir seııe tecili ihakkmda 

ı 77ı numaralı kanundan istifaıdele
rinin tea:nini iha:kkmda 

Ad. Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Mal. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Da. Vekaletine. 



Ka.yıit .A.rzuhal sahiıbmin · 
No. isim ve adresi 

462/486 Bursa : ÜSI!Ilan 

463/487 İstanıbul : Ömer Fevzi 

464/488 Bayıburt : Numan 

465/489 

466/490 

472/496 

473/497 

Fatsa : Memet 

Maydos Piriştineli 

Ayet ve ar. 
Konya Ereğiisi : Mü
min 
İstanıbul : Zekiye ve ev
latları 

474/498 Bursa Mustafa 

475/499 Dram::ı. : Rukiye 

476/500 Kayseri : Adem ve ar. 

477/501 Eıa..ziz : Yunus 
478/502 Amasya :Coşkun 

479/503 Anaını ur : Gani 

480/504 Mardin : :thsan 

483/503 Keşan : Yaşar 

484/508 İstanbul : Halil 

485/509 Sandııklı :Mustafa 

486/510 Srva.s : Suzi 

528--

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Hazineye olan aşar rborcundan d.ola- Mal. Veka.letine. 
yı aıhzedilen nuııblftğm affi ile iadesıi 
halklanda 
Gümrüık reSIIIli verereık evvelce naık- Karara raptedilmiştir. 

lı>ttiği halılarını Londradan tekrar 
getiı-ildiği ciJıetle tekrar gümrÜık 

resmi talep edildiğinden şıiıkayet 

Ecdadından teselsülen int~kal eden Mal. V ekaJetine. 
değirmenin em ,·ali metruke nannma 
itlıal edi1memesi ihaıkıknıda 
Ünye ceza :nıaıhkeınesince ,haikkmda 
verilen kararın ce~bile tetkiki ihak-
.kında 

M:aydosta iskan ettirilıneleri hakıkın

da 
1771 nurnaralı ıkanundan istıi:fade et
tirilinelerine dair 
Müıbadeleye taıbi ıolup ll 600 lira
lıık luymet.in 26 252 liraya i·blağma 

ve dosyalarmdan .zayi olan •bazr ve-
sa.iıkin ıbuldurulması ihakkrnda 

Ad. V cıkaletin e. 

Da. Encümenine. 

Da. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Kendilerine verilen arsa üzerıine Da. V Pka.letine. 
yaptırdıkları düıkkana iskanca ıkız 

·kardeşlerinin de lhissedar ettirilmesi 
ılıakkında 

'lhlrkiyeye gelımıerine müsaade edil
mesi ıhaJkıkında 

Aşar borçlarının sureti ıma:lısuıbuna 
daıir 

Harcıraıhmın .itası haıkıkmda 

1771 nuımaralı ıkanundan istüade et
tirilmesi hakkında 
Evvelce veıuniş o1duğu istidasmın 

ne muamele gördü~ ilıa1~kında 

Bvvelce vermiş olduğu istidasmm 
ne muam'ele gördıÜğÜ hakıkında 
Bvvelce verıillş o1duğu istidasmm 
ne muamele gördüğü ılıakıkmda 

Evvelee vermiş ı0lduğu istidasınm 

ne muaım.ele gördüğü ilıakıkmda 

Hazineden alacağının nwkten ita 
edilınesi istiııhaım.ına dair 
2783 kuruş tekaüdiyesinin ıhizmetle
rine mukabil iki kat ihesap edilme
si halkıkmda 

Da. V ekaJetine. 

Mal. V ekaletine. 

Ad. V eıkaletine. 
Da. V e.kaletine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiı;ıtir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazıJ.ın:ıştır. 
Karara raptedilıniştir. 

Karara raptedilmiştir. 

M: M. V eıkaletine. 



Kay·it 
No. 

489/514 

491/516 

492/517 

493/518 

494/519 

495/520 

497/523 

499/525 
• 

ArzuhaJ. sahiibinin 
isim ve adresi 

T01kat : Maihir 

Sıvas : Rıza 

Gercze : Sait 

Kırkağaç : Hmşit 

Elaziz 
Hıdır 

Mustafaoğlu 

İstanibul : Nuri 

Siverek : l\1emet Mus
tafa ve ar . 

Keşan : Hüseyin 

502/ 528 Srvas Osman ve ar. 

506/532 

509/534 

510/536 

İstanıbul : Döşeııneciza
de ·M. Reşit 
Kasta;m·onu : Eırnin 

İstanbul : Haliını ve ar. 

529-

Arzuhal hulasasr 

TeacHil kanumuıa naızaran dereec 
farlunm itası ılıakıkmda 

Mri.inasip ıbir memuriyete tayini 
:haıl~kmda 

Tri.i tiin 'iıılhisar idaTesin ce tarıhedilen 
cezayi naıktinin affi ihakkmda 
İsldn edildiği haneden çı:karı1mak 
suretile mağdur edildiği ihaklunda 
Jandamnalar tarafından ihilatetbk 
kaç:aJk olaraJk yazılan ağnam resmi
nin lıilafı hakiıkat ·ol·duğundan tas

ıhi·hi ci'hetine g·iclilmesine dair 
Evvelce veı·miş olduğu istidasmm 
ne mua!lllele göNlüğri.i hakkmcla 

Odaıbaşr ve amcazadeleri Hıdıroğul
larnun yaptı·kla cinayetle~den do
layı .kanuni takilbat yapılması ·haık-

kmda 
1771 numaralı kanunun ıbaıhşettiği 

müddet zarfmda iskan muamelesi-
'nin ihir an evvel yapılınası istiııha-

IJ1lma ·dair 

Muamelesi 

803 numaralı karara 
göre arzuhal hifzedil
diği sahibine yazrlıruş

tır. 

Ad. Vekaletine. 

M:al. V eka1etine. 

Karara raptedilıniştir. 

Mal. V ekftletine. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şiirasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilıniştir. 

Da. V eka letine. 

Borçlanma ·kanunu mucibince arazı Da. Ve:ka1etine. 
tevziine ılıeyeti klarece mani olun-
cluğu ıha·kkmda 

Evvelee vermiş olduğu istidasrnrn 
ne muamele gördii~i.i lhakkmda 
Sefeı:ıberlik esnasmda Milli Mrüda
faaya verdiği eşya bedelinin tesvi
yesi lınıkkmda 

Liman şiı~keti tarafmdan kemafis
saJbLk aylııkla istİhdaıın edilmeleri 
ihaıkkrnda 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre Devlet şUra;srnrn 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine yazılmıştır. 
İk. V ekaletine. 

511/537 Soma ıhapisanesinde 1\1aJl1J~uımiyeti11in affi hakkında Karara raptedilmiştir. 

513/539 

514/540 

515/541 

Rüıştü 

İıbradi : Mütekaidin mu
teıınedi Hacı Rıza 

İstanbul : Y. Ziya 

Düızce : Üsküibi rrnuhtari 
Deli Mutoğhı Mımet 

ve ar. 

Mrüterakim ma:ı.şlarmrn bir an evvel Mal. Vekaletine. 
tesviyesi !hakkında 

Tekaiiıde sevkediJııneyerek ,birrbaşı- Karara raptedilmiştir. 

lrkla istihdam edilmesi :haıkkmda 
Üs:kübi ve mülJhakatı iköylerin lağ- Mal. Vekaletine. 
vedilmiş ıolan illllıisar memurluğu-

nun ipkasr ha1clanda 



Kayit 
No. 

5JGj 5-:l-2 

5:19/ 545 

521/5-1:7 

522/ 548 

523/ 549 

524/550 

526/552 

527/ 553 

528/ 554 

531/557 

f):3~/!'i5!) 

534/ 560 

536/ 564 

Arzuhal sahibinin 
isim ve .adresi 

Urfa :Hasan 

Ankara hapisanesinde 
Duımıuş 

Rifat : Palo 

Develi : C. H. F. R. Ya
şar ve ar. 
Bayburt : Halil 

Gazi Antep :M. Arif 

Ankara : M. Şevıket 

İstanıbul : Maıb.ir 

Vezirköprü : Mustafa 

Kayı;eri : Fatma ve ar. 

K eş an : ı) enısettin 

'l'ekirdağ· :Faik 

Bursa : Ali 

530-

Arzuhal hulAsası 

E vkaf idaresince vakıflapna vaıki 

gayrikanuni müdabalenin ınıeni iha.k
kında 

Mruhkumiyetlerinin affi ~1akkında 

tki aımcasr oğlunu ve diğer alkmba
lannr katiedenlerle müşevvikinin 

deı-clesti ılıakinnda 

Kazalarmda orta mektep açrlmru;r 
1hnk.lunda 
İadei memuriyeti veya:hut evrakla
rının melhakimi nizamiyeye tevdii 
hal~kında 

Evvelce vermiş olduğu istidasınm 

ne muamele gördüğü ihakkmda 
Ver ilen kararın refi ile iadei m.emu
riyeti ihakkmda 

]<'azla olan tkazanç vergisinin iadesi 
ha1{•krnda 
Arazisine tarhedilen vergisinin had
eli layikrna tenzili ihal{)kmda 

Muamelesi 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Mf. V ekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil
diği sahibine yaZilmrş

tır. 

Mal. V ı:ıkaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi

f,i sahibine yaZilımştır. 
Mal. V ekaletine. 

Mal. V ekaletiııe. 

1771 nurmaralı ıkanundan istifadel e- Da. V eıkaletine. • 
rinin temini ılıakkında 

_\nıhıthktan menedilmermesi ·hak- Karara raptedilmiştir. 

•landa 
J 771 n umayalı kanundan istifade Da. V ekaletine. 
etti rilmesi hakkında 
İsıkan ettirilmesi ve emsaline olan Da. Vekaletine. 
lı1tüftan ıkendisinin de istifade etti-
rilmesi hrukıkında 

537/565 Küt::ıh~·a : Necip ve ar. 'J'ütün cezayi naiktisine mruhkfun Mal. Vekaletine. 
olduklarmdan af ve tecil edilm.ele-

542/569 İstanibul : Mü.skirat in-
ıhisan memurlarmdan 
A. Akif ve ar . 

544/572 İstanbul : Nazımi 

546/ fi74 Malatya: ErzurUIIllu Ri
fatoğlu V ahıbi 

549/ 577 Ordu : !ıbrahim 

ı· i haıkkında 

Haklarında diğer inıhisarlar memur- Mal. Vekaletine. 
larına tatbik edilen muamelenin 
tatbik edilmesi veya ikramiye ve- · 
rilmesi hakkında 
E vYe1ce veıımiş olduğu 165/5054 Karara raptedilıniştir. 
n um :ıralr arzuthalinin ne muamele 
~öm] üğü hakkında 

Sulaı ilıukuık hiHdımi haldmıda şika- Ad. Vekaletine. 
yet 
!skaıı suretile verilip istirdat edi- Da. Vekaletine. 
len ıbalhçe ve tarlasının iadesine 
dair 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve ıadresi 

550/578 o t•clıt : Yusuf Oubaşr 

55JjG79 Konya : Necmettin ,ve 
ar. 

552/ 580 Talas : Fuat 

553/581 Gazi Antep : Kazını ve 
ar. 

560/589 Burı:;a : Has1be 

562/591 Ka .vs eri : tbrahim 

563/592 Urfa : Me.met Raşit 

564/592 Ç'eşme : Aıhhıet Çavuş 

567/ 596 Beşiıktaş : Taıhir Usta 

569/598 Arapkir : A:hınet 

573/602 Konya :Rahmi 

574/603 Ispat'ta : Ali Rıza 

576/605 !stanbul : Göztepe Me-
met Rasim 

-

578/607 Uı·.fa Aıhıınet 

579/608 Ödemiş Ahmet 

531-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

İskan 1>metile verilip istirclat edilen D::ı. Vckaletine. 
·lıahc;csinin iadesi Jıaıkkmda 

Ziraat ıbankasma olan ıborçlarnnn ik. \' ek.1lctine. 
eylul ııihnyctine ıkadar tecili hak-
kında 

istiklal ınnhal'cbesiııde ana vatan- Da. Vekaletine. 
tlaıı firar eden Mcnıet Efendinin 
.lJcletliyc reisliğiııclc istihdam olun-
ın anıasma da i.t· 
1771 numaralı ·kanunüan istifadel e- Da. V ekaletine. 
rine dair 
~O'h it olan koca,<;mJaıı tahsis olunan Karara raptedilmiştir. 

ııı::ıaşm ita.sma dair 

İ sldnıııa ta lı sis kılman hanenin Karara raptedilmiştir. 

uhdcsindc i pkasil c yeniden bir diik-
k:rı n i tasr •h rı ·kikın cl a 
1 ıbralıirıniye Yakfrna Evıkafça gayri- EL U. MüdüdiiğünC:. 
kaınıııl ınıti.da:lıcılenin menine dair 
1771 num amlr kanundan istifadele- Da. Vekaletine. 
ı·iııin t minine dair 

Dükkamna tat"hedilen verginin had- Karara raptcdilıniştir. 

·eli iticl:ı.1e iı·c:ıi1e teıızi1i ha.kkmcla 
Twksitl c ödenmek üzere ID1İktarr :Jf:ı l. Vekaletine. 
1<5fi arazi teffir.i istirhaınuna dair 
l »kan rttiri1 m r;;i istirhamma cl ai e 803 numaralı karara 

göre Devlet şurasıllin 

bakacağı bir iş olduğu 

. sahibine yazılmıştır. 
177l mmnara1r kanundan istifade Da. Vekaletine. 
ettirilmesi llitiı•ha.mına dair 
Yeraset ıkanununun neşrinden ev- }faL Vekaletine. 
v<' l vefat eden aJblalanndan intiıkal 
e ıl e n emHl ıki ıı intikalinde veraset 
kanununun nazarr iti.bare alınma-

ması 'hakkında 

JHütevellisi ıbnlnnclnğu Doğancı Yak- Ev, U. :Müdürlüğüne. 

fma Evkafça vaki müdaıhalenin me-
ni if;til'lıanuııa dair 
AJeJıhinde verilen kararda .hatayi Ad. Vekaletine. 
adli bulunduğu cihetle Adiiye encü-
mr nince tetkik edilerek masuniyeti-
ıı i rı tahakkuk ve malıkUmiyetinin re-
Ei ha kkında 



Kayit Arzuhal salıiıbinin 

No. isim ve ·aıd:resi 

580/609 Bilec~k : Satrlı:mş 

583/612 Kemalpaşa .1\Jhmet 

584/613 nkara : Ali 

585/614 Ankara : Asaf 

586/615 

587/616 

M:arıınaris : Hüseyin ve 
ar. 
Kıii.taıhya : Bekir Sıtıkı 

588/617 Ma edin : İihsan lVIusa 

589/618 Sarlikanruş : AIIJibas 

532-

Arzuhal bulAsası MuamelMi 

Ağnaını tadadı esnasında zuıhul ese- Karara raptedilmiştir. 

ri olaraık daJh.ili defter ediLmeyen 
•hayıvanatm dahili defter edilımesi 

için müra;caat edildiğinden na·zarı 

it~bare almayaraik muaınıelei kanu-
niyeye tevessül edileceği ıhrukkında 
Faizci Nazrm Fazıl Beyin borcun- Karara raptedilmiştir. 
dan mütevellit aldığı yüksek faiz-
elen şikayet 
Sigorta sandığındaki parasmm ve- Karara raptedilmiştir. 
rilmec1iği Jıakıkmda 

Heyeti srilıilıiye raporile :faJbrikadan Karara raptedilmiştir. 
~rkarrl c1rğmdau ılıizmetine muıkabil 

bir miktar iıkramiye ver.ilıınesi ihak-
·kında 

Jandarma kumandamnın yaptığı 

g-ayriıkanuni ıı:ımamelattan şikayet 

Esıbak evıkaf müdürü tarafından 

g·ayrikanuni ·olarak mÜ'zayedeye çı

karılan vakr:flar ıJıakkmda:ki iıhala-

tm feshi ılıakkında 

Da. Vekaletine. 

Ev. U. lVIüdürlU,ğüne. 

Ba,şmemurlu.ktau isıkatla lVIaııdine Karara raptedilmiştir. 

taıhvili suretile gasıbedllmiş .olan 
:hukuıkımun istirdadı istinhamma 
dair 
Kabul edilen istifasr .gayriıkanuıll 

olduğundan yenielen vazifeye alm
ma;sr istimamma dair 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılllliş

tır. 

590/619 Gelibolu M:uhtar Me- Malısulled hasara uğradığından bu Karara raptedilmiştir. 

met sene için tekalifi düyunu.mın tecili 
istirhamına dair 

592/621 Kilis azrm ve ar. 1771 numaralı kanundan istifade et- Da. Vekaletine. 
tirilmeleri haklanda 

593/622 Keskin : İlyasoğlu Halil Posta müdüııü İbrahim Beyin suiisti- Da. V ekaletine. 
mali haklunda ' . 

595/624 Siverek : Ramazan Usat tarafından itla,f edilen hayva- Kaı•ara raptedilmiştir. 

597/616 Akdağmanedi 

Cavit 

nat bedelinin bir an evvel verilmesi 
istirhamma dair 

Binba,ı;;r Malül olduğundan derece üzerinden Karara raptedilmiştir. 

tekaüt maaşı tahsis '(ldilmesi istirha-
mrna dair 

;)98/627 Giresun Fatma Zelıra Hukuku, tasarrufiyesine Yaki müda- Karara raptedilmiştir. 

halenin meni ve bir tapu müfettişi 
izamma dair 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

fı99/628 !stanbul : Sadrk 

600/ 629 

602/ 631 

606/635 

608/ 638 

610/640 

612/ 642 

B skişehir Tahir 

Fatsa : Cemil 

l\fidyat : Harnit 

Konya Küçükköy kar-
yesi ihtiyar heyeti 

Erciş muJıaeirl erinden 

Fcthnllah Şakir ve ar. 
Bayburt : Pulat ve ar. 

6J 5/645 Kayseri : Fatma 

!533-

Arlıuha:l hulaeası Muamelesi 

B. 1\'L Meclisinin verdiği ccvazı i.- Karara raptedilmiştir. 
tihdam kararmm Ali karar heyetin-
cc bozulaınayacağı hakkında 
Baroya kaydinin temini istirhamı 

haklunda 

Dava Yekilliği yapması için muktazi 
nıhsat.nam enin verilmesi hakkmda 
Hapisanede perişan kaldığından şi

kayet 

Sularını ücreti n in arazisi su lananlar
dan alınınası hakkında 
1771 ııumaralr kanundan istifauele
rinin temini hakkında 
Bınvali m ctnıkcdcıı anızİ verilınesi 

haklanda 

803 numaralı karara 
göre arauhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali lııfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Da. Vekaletinc. 

Da. Vekalctine. 

Da. \ r.kftlctinc. 

Zeveiııden nınhassas olup katedilen Bütçe cncüme niııc 

ma aşrnın ~reniden tahsisi hakkında 
616/ 646 Güvcçli köyü muhtarı Emfılk ve aı·aıi Yel'ilmcsi haklunda Da. Vekaletinc. 

618/648 
619/ 649 

6~:.:!/6!12 

:Murat ve ar. 

Kcller : Şükrü ve ar. 
Kırşehir : ?ıiulıidJin 

Konya : Küı.;ükkii.v alıa

lisi nanıma muhtuı· Hıı-
san 

G2:lj6fı::l 1stanbul Hulfısi 

fi26 / 11ri7 Adaııa : Mahmut 

627/ 6!18 Hcsul ve ar. 

.\ı-azi n~ril nı esi hakkında 
Tekaüt mnaşmdan tcvkifat yapılma
ın ası lıakkımla 

1\o ıı_, · ;ı sıılııına illıırrsiıırc amzilı>ri 

sulaıımadığ·ı lıaldc ücret talep edii-
nı esi ıııı:ığduriyl'1ll'rini ıııtıcip olduğu 

hakkında 

Da. Vekaletine. 
Bncüımendedi ı·. 

Da. VeldU etinc. 

Evvelcc verdiği istidasıııııı ne mua - ~\d. Vek itll'fiıı e. 

nıYie g-ördüğü hakkrnda 
l\'lıı ht acı nı ı Ht Yrnrt old nğunrla n ka- Karara raptcdilmiştiı 

z;ı ı H: wı·gisi ııde ıı affi hakkında 
1 771 n um anı lı ıkan u nda n istifade leri- 803 numarıı 1 ı karar3 
ııitt kınini 11akkrnda göre arzuhali hıizedil

diği sahibine yazılmış-

tır. 

62 j 6:J9 Tokat Hafız O. Hüse- )lahküıniyctlerinin affi hakkında Ad. V eka! etine. 

629/ 660 

630/ 661 
632/ 663 

yin ve ar. 
Erzurum : Kitapc:ızade 

Şakir 

Sn·as : Hüseyin 
Cebeliberekct AYcı 

Ömer 

(.' cı;;ııı e YC Erıurum icralarmın yolsuz 
m u u m ele yaptıJdarrndan şikayet 

1skan ett iı·ilmesi hakkmda 
Hukuku ınomınıasmm iadesi Jıak-

k ında 

Ad. Vekaletine. 

Da. V ckaletine. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedildi
ği sahibine yazılmıştır. 

• 



Kayit 
No. 

633/664 
634/ 665 

635/ 666 

636/667 

637/ 668 

638/669 

639/ 670 

641/672 

642/ 673 

643/674 

644/675 
645/676 
646/ 677 

651/682 

652/ 683 

653/ 685 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Gebze : l\1. Emin 
lmruz : ·1\f.. Anastas ya
dis ve ar. 

Eskişehir : M:cmet , 

Antalya : H. Avni 

Küı,:ükkuyu Ecza cı 
Avııi ve ar. 
Siverek : Hacı Mollaza-
de Hasan 

Eskişehir Beşir 

Siverek 
Sait 

hapisanesinde 

Muş :Ömer 

Trabzon : Kayaoğlu Ali 
ve ar. 

Trabzon : Arif ve ar. 
Fdhiye : Hatice 
Düzce : Ziya 

Adana : Akil 

İzmir : Faik ve ar 

Gediz : Kulaoğlu Hakkı 

534-

Arzuhal bulasası 

Gebze hukuk hakiminden şikayet 
1123 numaralı kanunun zikrettiği 

müddctin teındidile mağdnt·iyetleri

no meydan verilmornesi hakkında 
6- IV- 1931 tarihli istidasmın Adli
ye veka1etindcn sorulması hakkında 

İdarei hususiyci vilayat memurin ve 
müstahdemininin tekaütlüklerine 
mÜt€allik kanunun bu içtima sene-
sinde Meclisi Alidc tetkikilc mevkii 
meriyetc konması hakıkında 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 numaralı karara 
göre arzuhalı hrfzedil
diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

1771 numaralı kanundan istifadcleri- Da. V ekiiletin e. 
niıı temini hakimıda 
~Lahkfım Hasan Efendinin malfı.liyc- Karara raptedilmiştir. 

tiııe dair Hükfıııı et tabibinin tanzim 
rtnı iş olduğu rııporun heyeti sıhhi-

~·rce tetkiki hakkmda 
Tekaiit maaşı tahsis muamelesinin 
biı· an evvel iııta~ edilmesi hal~lnnda 

Mahkum Hasan Efendiye Hükumet 
tabipliğince verilen malfıliyet raporu
nun heyeti sıhhiyece tetkiki hakkında 

MahkCtmiyetiniıı affi hakkında 

Kamyon, kamyonet ve binek otomo
billerinden belediyelerce alınan gay
rikanuni resim leri n alınmaması hak
kında 

İskan ettirilıncleri haıkkmda 
İskan ettirilmesi haklanda 
Diizcede cinayet ve hırsızlık ilm eden 
kesanın şiddet le ta ki bi ve faillerinin 
meydana çı ka rıl ınasr ha ldunda 
Kendisine teffiz edil en hanenin selı
ven başkasrııa da teffiz edildiğinden 
tashihi hakkında 
lVIüstecirlerden a la madrldaı·ı icar be
delleri haıkkında 
Gayrimevkuf olarak tahkikat İcrasi

le mağduriyetine meydan verilmeme
si hakkında 

803 numaralı karara 
göre Devlet şı1rasırun 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibi ne yazılmıştır. 
Karara raptcdilmiştir. 

803 numaralı .karara 
göre arzuhal i lufzedil
Jiği sahibine yazılmış

tır. 

Da. Vekiiletinc. 

Da. Vekiiletine. 
Da .. V ekiileti ne. 
Karara raptcdilmiştir. 

Dıı. V ekaletine. 

Mal. V ekiiletin e. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

654/686 

656/688 

6!i7j 690 

658/691 

662/695 

663/696 

66-1/697 

66Gj69 
668/702 

669/ 703 

f-i71/70G 

672/ 706 

67-1/708 

lı7 fij70!) 

67()/ 7 lO 

677/ 711 

Aı·zulıal sahibinin 
isim ve adresi 

Bayıııdır : l\lümin 

Kouya : Tatlıocak köy 
ihtiyar heyeti 

~ilifkc : l\'L Kamil 

Ceyha n : Ümmü 

Bdiı·nc : Belıiyc 

İr.nıit : Şcfik 

A·kşelıir : Mc ın ct 

Saım; mı : Şafi 

Samsun ınalıklımlan na-
ını na .\.rif 

Sıvas : Abuülımuttalip 

.'\ll lwra : IL :B-,clımi 

Eski şeh ir : IIıılfısi 

.ı\ llıkara Eııvcr 

hıniı· : l. l [ : ıkkr 

Eski~elıir : Ab!lııllnlı 

İstaıı bul : Belıçet 

67 / 712 İzmir Saffet 

535-

Arzuhal hulasasr 

lskan ınuanı c lcsiııin bir au cYvcl in
tııeı hakkında 

SuJama idaresinin kamcfissıılıık Kon
yada bırakılmasr hak!krnda 
İn lci mcınuriyçti hakkında 

Nalıiyc müdürünün kendilerine i5-
keııcc yaptığmdaıı şikayet 

Düşman tarafından yılula ll eviuc mu
kabil cv vcl'ilmcsi hakkında 

] :~39 senesinde İzmit gümı·iiğüııe ge
len fıstıkların günu·ük resminden mu
afiyctini yalnız Sabri Beyin fıstık-

la ı·ına t~şmil ed ildiğinden şikayet 

Muamelesi 

Da. \'cici.! etine. 

Na. VekiUetine. 

803 mı mara tr karara 
göre Devlet şUrasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

Kal'ara rRptcdi lıniştir . 

Karara raptedilımişti.ı·. 

Karara r:ıpt edilmi~tir. 

lliiklımct ç:e talep cdikn 25 lira ecza- Ka.ı·ara. raptedilmiştir. 

yi ııaktiniıı affi hakkınJa 

lskan ett irilmesi hakkında Da. VekaJeti11e. 
ilhıhkfııniyetinin affi haklanda Karara raptedilmiştir. 

Evn·lee ,. t•ı·mi:-; olduğu istidasınuı ne Mal. Vekal etiıı e. 

ınuanwl c ~ördiiğü hakkında 

Evvelec vcı·miş olt1uğıı i stidasııııu ıı e Karara raptedilmiştir. 

ıııuanıl'I C g-ördüğü haklv.nda 
l~vvl'lee vcl'llıiş olduğu istidasımn ne 803 No. lu kara.r·a gö-
ınıınıııl'l c g·iinliiğ·ii lıııklmıcla re arzuhali hıfzedilcli.

ğ- i sahibine yazrlınıştır. 

Maksureli hiııııd c t;ağınlmakta oldu
ğ-undan yüksek tahsilinin il'"maline 
karlar tccili h:ıkkrnda 

» » » 

l\Tt·ıııııı·i.''0 1t• :ılınnı:ısr ve aç:ık ıııaaı:;la- Karara r:ı.pteclilmiştir. 

ı-ı ll rn v0 ı·i l m esi lı akkında 

l<:vvl'lee noı-nıi~ ol<lnğu istidasnıııı ıı c .\'lal. \ rokul ctirı . 
ıııuaıııl'lc g-öı·di.iğü haklanda 

Ba rcın üzeri nden maaş almalarm ın Da. Vekaletinc. 
kabil oJıııaclrğr tııkJirde ma.aşlarımn 

harl'nı c t ekabül edecek bir hale ibla-
. ~ıııa dair 

İskan smctile almış olduğu ev ve 10 Da. Vekaletine. 
\Filliiın bağı Sakızda bırakmış oldu-
ğu ınetnıl<atile takas edilmesi hak-
kmda 



Kayit Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

679/713 Sahanca : Sait 

680/714 Amasya Memet 

681/715 Sıvas Ömer 

682/716 Ordu Celil 

685/719 İstanbul Murat 

686/720 Kırşehir : Memet 

687/721 

688/722 

<189/723 

691/725 

692/726 

Van : Hamit 

l\1. Kemalpaşa kazasının 
Kadıköy muallimi Hü
seyin 
Silivrinin Kılıçlıköy 

mulıtarı: Remzi ve ar. 

Ziraat bankası müdürle
rinden Münir 

Konya : Ereğli M. Hil
mi ve ar. 

693/727 Ödemi~ Abdullah 

694/728 Denizli : Ahmet Ali 

536-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Beheri 60 paraya imal Qlunan kazık- İk. Vekaletine. 
ların 7 kmuşa Hükılmete maleden 
İzmit orman müdürü Cafer ve fen 
memuru Reşat Beylerin suiistimalle-
rinin tahkiki hakkında 
Muhtelis memurların paralarım öde- Karara raptedilmiştir. 

mekte roağdur olmakta bulunduğun-
dan münhal Amasya ve Merzifon 
müdürlüğün~ terfii istirhamına da:ir 
Askerlikten terhis suretile mağduri- M. lVL Vckaletine. 
yct ine meydan verildiği nden tokrar 
vazif~ye alınması hakkında 

İskan suretile verilen hanenin iskan Karara raptcdilmiştir. 

memurunun gaı·azı: şahsisi dolayı:sile 

elinden alınıp şalısı alıara verildiğin-
den meskeninin iadesi hakkında 
İnhisarlarca tevzi edilmekte olan ik- Karara raptedilmiştir. 

ramiyenin malul efrada verilmesi 
hakkında 

Müfit Efendinin avukatlık yapması:- Ad. Vekaletine. 
nın meni hakkında 
Evv~lce verdiği İstİdasının ne mua
mele gördüğü hakkında 

Masuniyeti şahsiyesine tecavüz eden 
şahıs hakkındaki davasınm ihmal 
edilmekte olduğuna dair 
l\'Iezruatlan farel erin tahribatma uğ
radığıııdan kendileri ne m üzalıcrettc 

bulunulması hakkında 

Ziraat bankası müdürlerinden iken 
bir müddet şehremanetinde istihdam 
edildiği cihetle bu iki dairenin han-
gisind~n tekaüt edileceğinin tayini 
hakkında 

Mütegallibeden Osman Ağanın mec
lisi umumi azası iken yaptığı suiis-
timali hakkında cereyan etmektc 
olan tahkikat ve delaili mahvetmek 
ic.in sürüncemeye bırakıldığı hak-
kında 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hrfzedil-

• 
diği sahibine yazTlmTş-

tır. 

Ad. Vekal etine. 

Karara ı-apted ilmiştir. 

İk. VekaJetinr. 

Da. Vekaletine. 

Eımlaki milliyeye olan borcunun ye- Karara raptedilmiştir. 

dindeki mazbatadan' mahsup edilme-
si hakkında 
Vefat ~den oğlunun muhallefatnnn M. M. Vekaletine. 
itası hakkında 



Kayit 
No. 

696/730 
699)733 

700/ 734 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Edirne : Hulfısi 
Boğaılıyan M:enteşe 

köyü ihtiyar heyeti 
Antalya : Ulviye 

701/ 735 Kiitahya : Harndi 

792/736 Gediz : Ahmet 

703/ 737 Kalecik : M. Kemal 

705/ 739 Muğla : Yakup Kenan 

706/ 740 

709/743 
712/746 

Saı·ayköy : Kadı nahiye
sinin Talaca mahallesi 
ihtiyar heyeti 
Ankara : Münir 
Yenişehir kazası iMiyar 
heyetleri 

713/747 ·Bayramiç Emine 

714/ 748 

715/ 749 

716/750 
717/751 

718/752 

720/754 
721/755 

722/756 

723/757 

724/758 

725/759 

727/761 

Gazi Antep : Nazım 

Gazi Antep : Sadettin 

Gönen : Necip 
Gazi Antep : Kazım 

İstanbul : Rifat 

Muğla : Ali Çavuş 
Erzurum : Ali Rıza 

Muğla : Kadı·i 

Diyarbekir : Fatih 

İstanbul : Hulusi 

Konya : Zehra ve ar. 

ICeşan : Hatice 

537-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Malıkumiyetinin affi hakkında Ad. VekaJetine. 
Tapu muamelelerinin bir an evvel Karara raptedilmiştir. 

yapılması hakkında 

Zevcinin tahsis edilen maaşının ke- 803 numaralı karara 
silmesi hakkında göre arzuhali hıfzedil-

diği sahibine yazılmış

tır. 

Hazineden matlubn olan meblfığın Mal. Vekaletine. 
tesviyesi hakkında 

İnhisar idaresinden matlubunun bir Mal. Vekaletine. 
an evvel verilmesi hakkında 
Hazineye intikal etmesi icap eden Mal. V<:ıkaletiııe. 

malılfıl arazinin tapu memurluğunca 

m namelesinin yapılması hB!kkrnda 
İkinci dereec hiikimliğe tayini hak- ,\d. VPkfdetine. 
km da 

Muhtcrik olan Mihrişah camiinin ye
niden inşası hakkında 

Tekaiitlüğü hakkında 

Ziraat bankasma olan borçlarının 

taksit müdJetıcı-inin temdidi hak
·kında 

Evvclce verdiği istidasının ne mua
mrle gördüğü hakkında 

hvvelcc verdiği istidasrmn ne mua
mele gördüğü hakkında 
İskan ettirilmesi hakkında 

Müftülüğe tayini hakkında 
1771 numaralı kanundan istifade 'Ct
tirilmesi hakkında 
Evvelce v·erdiği istidasrnın ne mua
mele gördüğü hakkında 
Mahkfuniyetinin affi hakkında 
!adei meinuriyeti hB!kkmda 

Katil maddesinden dolayı mevkuf ol
duğundan bahsile gayrimevkuf ola
rak tahkikat yapılıması hakkında 
Tashihi nasbı hakkında 

Bazı hakimierin yolsuz muamelele
riııden şilffiyet 

Temlik muamelelerinin tcsrii intacı 
hakkında 

İskan ettirilmesi hakkında 

Kaı·ara ı·aptedilmiştir. 

İk. V ekaletine. 
İk . Vekaletine. 

803 numaralı karara 
göre arzuhali hıfzedil

diği sahibine yazılmış

tır. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Karar~ raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Da. Vekaletinc. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Ad. V ekiiletin e. 

M. M. Vekaletine. 

Ad. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir . . 

Knrara raptedilmiştir, 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

729/763 Kars : Tahir 

733/769 Gelibolu : İsmail 

735/771 Ceyhan : Rifat 

736/ 772 Ankara : Halit 

73 / 77-:1: i sta nbul Ata 

7R9/775 
740/776 

742/778 
743/ 779 

İzmir : Ayet 
İzmir : Cemal 

İstanbul : Binnaz 
İstanhul : Tevfik 

538-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Tekaüt maaşı tahsis muamelesinde Mal. Vekaletiııe. 

vaki sehvin tashihi hakkında 
HakJ..ında verilen mahkfı.miyet kara- Encümeııdr.dir. 

ı·ında hatayi adli olduğundan evra-
kı mn tetkiki hakkında 
::\Iahkeınece verilen mahkUmiyet ka""~ Ad. Vckaletiııe. 
rarıııda isa b ct olmadığmdan refi 
hakkında 

'l'ekaüt maaşıııclan müstefit olması Karara raptedilmişLir. 

ic:in ücretle istihdam edildiği müd-
<lcl e ait. olmak üzere takcliı· huynnı-

la(·ak aidatL teka üdiyesini tediye ede-
ceğine dair 
Gayrimerrkul arazisinin kızı ta t·afrn- Karara raptedilmiştir. 

dan dava ed il erek aleyhine hüküm 
veeildiğiııdcn halı ile evralunın tet
kikilc lmlnıkunun muhafazası hak
kmda 
lskiin ettirilmesi hakkında Da. Vekaletiıı e . 
::\Iüterakim maaşatının itasıııa ve me- Kaı·ara raptedilmiştir. 

mmiyeti sabıkasına iadesi haklanda 
İskan ettirilmesi hakkında Da. V ckaletine. 
Barem kanununa göre müktesep hak- Karara raptedilmiştir. 
knun bir derece terfiile telafisi hak-
kında 

745/781 İzmir : Nazmi Verilen mahkfı.miyet eczasının tatki- ,\d. Encümcnine. 
kil e affi hakkında 

746/ 782 Ünye : Haşim Ünye ve havalisinde vaki olan teca- Karara raptedilmiştir. 
vüz ve cinayet failleri hakk·mda taki-
bat yapılma..<ıı hakkında 

747/783 Yozgat : Nazım Hazinece izalci şüyun dava ve mi.iza- Karara raptcdilmiştir. 

ycdeye çıkarılan 2 500 liralık emlak 
bedelinin 12 senede ödenmesi hak-
kında 

751/ 787 Ankara : Ncno Amucef Serbest icrayi ticaret etmesinin te- Da. Vekaletine. 
mini hakkında 

752/ 788 İstanbul : M. Nasilı Türkiye Cümhuriyeti tabiiy·etine ka- Karara raptedilmiştir. 
bulü hakkında 

754/790 Adapazan : :M. Emin Hakkrnda Yerilen 15 senelik mahkft- Ad. VekaJetine. 
miyet kararı muhalifi kanun oldu-

756/792 

75 /794 
759/79fi 

ğundan evraklarının eelbile tetkiki 
hakkında 

!zmir : Sabri Tckai.it maaşnun yeni kanuna göre 
tahsisi hakl(mda 

İstanbul : Abbas ::\[ahkumiyetinin affi hakkında 
Antalya : Ta yyip F erit 177] numaralı kanundan istifadeleri-
ve aı·. nin temini hakimıda 

T. E. Enci.imenine 

Karara raptedilmiştir. 

Kar·:ıra raptedilmişt.ir. 



Kayit 
No. 

760/797 

761/798 
763/800 

76-!/801 

765/802 

767/804 

768/805 

7fi!J/H06 

770/807 

772/809 

773/810 

774/811 

775/812 

776/814 

778/816 

780/818 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Adana : Serdar 

İzmir :Ayet 
Yozgııt : Yakup 

539-

Arzuhal bulasası 

Vefat eden oğlundan kendisine ma
aş tahsisi hakkında 
İskan ettirilmesi hakkında 
Hakim Baha B. hakkında tahkikat 
yapılmasma dair 

Muamelesi 

Karara raptedilmişti'r. 

Da. V eka! etine. 
Ad. V ekD.letine. 

Oiftlik karyesi ihtiyar lslıaklı nahiyesinin Çiftlik karyesin- 803 numaralı karara 
göre Devlet şurasının 

bakacağı bir iş olduğu 

sahibine yazılmıştır. 

heyeti de mnuma ait mera ve kortınun ve 
suların satılması hakkında 

Amasya Şükrü 

İstanbul :H. Hayı·i 

Kozan : Arif 

Aynıl ık : Süleyman 

Ankara :M. Şevket 

Mu d m·n u Ali Nihat 

Niğde hapisanesinde Ce
lal 
Saimbeyli : Vilayeti şar-

Amasya müddei umumisile müstantı
kın ika ettikleri ciirmün tahkik etti
rilmesi hakkında 
Tc.kaüt maaşının yeni tekaüt kanunu
na göre verilmesi hakkında 
.Kozan hapisanesi su müteahhitliğin
den matlubu olan paranın tesviyesi 
hııkkında 

Kendisine teffiz edilmiş olan zeytin
Jik başkasına vcı·ildiği hakkında 

Hakkında vel'ileu kararın refiııi is
tiyor 

Af ve teeil kanunundan istifade ·et
tirilmesi için evrakının lVI. M. Veka
lctinden eelbile tetkik edilmesi hak-
kında 

Ad. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. V ekaJet ine. 

Da. Vekalctine. 

803 No. lu karar·a go
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazılmıştır. 
Karara raptedilmiştir. 

Mahkemesinin yeniden icrasr hak- Karara raptedilmiştir. 

kın da 
1771 numaralı kanundan istifade et- Karara raptedilmiştir. 

kiye muhacirl eri namr- tirilmesi hakkında 
na ÖmPr 

Kayseri : Şerife Ruhsar 

Kiği belediye reisi Ga-
lip ve ar. 
Kırşehir : Ahmet 

Söke : Mustafa 

V efat eden ~cvcinden eytamına tah· Karara raptedilmiştir. 
sis edilen maaşrn tezyidi hakkında 
Kazalarının Erzuruma raptedilmesi Da. v ekaletine. 
haJ{kında 

:Mahkı1miyet kararrnın tetkikile tas- Karara raptedilıniştir. 
hihi hakkında 
Faizeilik yapmadığı halde tarhedilen Mal. Vekaletine. 
kazanç vergisinin alnımaması hak-
lunda 

7 1/~19 Tmbzon Zeliha Defterdarlık tarafından hanesine va- Mal. Vekaletine. 
ki olan müdahalenin hilafı kanun ol-
duğu hakkında 

782/820 BoJnım tieaı·PI odası ı·e- İkraz ve istikraz namr altında cezalı Mal. Vekaletine. 
isi M. N Lll' İ ve fll'. vergiler tarhedilen ticaret erbabmm 

şikii.yet1Ni hakkmda 



Kayit 
No. 

783/821 

784/825 

785/826 

786/827 

7R7/R28 

788/829 

789/830 
790/831 

792/833 

793/834 

794/835 

79:1/836 

796/837 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ödemiş : H. Remzi 

İstanbnl : Milli sanayi 
birliği 

Antalya : Ali Münir 

'l'okat : Hasan ve ar. 

İstanbul Lcon Şon-
man 

Gebze : Mcvlıibe 

Elma h : Sait 
İstanbul : Fahri 

Biga : Ahmet ve ar. 

Amasya : Malımur 

'!'rabzon : Zcliha 

Ilgın çiftçileri naruma 
Camiiatik ve diğer ma
halleler ihtiyar heyetleri 
İzmir : Ahmet 

797/838 Remzi · 

!>40-

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Düşman tarafından yılulan emlakine Karara raptedilmiştir. 

mukabil mal verilmesi haklunda 
Gümrük tarif{' kanunumm tadili hak- lk. Vekaletine. 
krnda 
Evvelee verdiği istidasmm ne mua- Karara raptedilmiştir. 

mele gördüğü hakkında 

Afat dolayısile mahsull<"!ri mahvoldn- Karara raptedilmiştir. 

ğundan Hüıktımrtçe yardım edilmesi 
hakkında 

Heyeti malısn.<ın kararmm rcfi hak
kında 

Pcdcı·indcn tahsis olunacak maaşm 
m namelesinin tes ri i hakkında 

İskan ettirilmesi hakimıda 
Evvelce verdiği istidasının ne mua
mele görelüğü hakkında 
Fabrikatör Halim Beyin Biga Halk 
fırkası reisliğine tayininde isbat ol-
madığı hakıkında , 
Alıarın ihtilasmclan dolayı maaşm

clan tcvkifat yapılmaması hakkında 

Deft-erdar tarafından hanesine vaki 
m üdahaJcden şikayet 
Ziraat bankasma olan borçlarının beş 
sene müdeletic tecili hakkında 

1771 numaralı kanundan istifade et
tirilmc •i hakkında 

803 No. ltı karara gö
re arzuhali hıfzedildi

ği sahibine yazrlmrştır. 
M. M. Vekfiletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

1Vlal. Vckalctine. 

Karara raptedilmiştir. 

l\lal. V cıkaleti ne. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilrniştir. 

Kazaları kaymakamının yolsuz ve Da. Vekaletine. 
kanunsuz harekatından şikayet 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

----------

541-

Arzuhal bulasası 

. 
II - Adliye encümenine hahavle edilen arzuhaller 

3249 Ç:ınkırı: Avukat İlıs(\ n 

4978 Muğla: ~fayrettin 

Ö !üm cezasıııa çarpılması hakkında 
verilen hükümde isabeti kanuniye 
olmadığından te tki ki ve affi dileği

ne dair 
Af kanunundan memurların da isti
fade etmelerini istiyorlar 

4980 Mardin: Hapisanesinde nıev- Af kanuııundan memurların da is-
kuf ıneınurlar tifade etmelerini istiyorlar 

III- Bütçe encümenine havale edilen arzuhaller 

3 06 O İstanbul Me ın d N edi nı ve Tadilen kalerne alman kazanç kaııu-

3321 

3748 

3775 

3781 

3853 

3873 

3896 
3902 
3916 

3949 

ar. nu layihasıııın 2 s nci maddesi hak-

Muğla: M. Cavit ve ar. 

İstanbul: Ce ınal 

İstanbul: Ata Refik ve ar. 

İ stanbul: İbrahim 

Bursa: i. Hakkı 

Akşelıir: İbrahim ve ar. 

Dinar: P. T. T. memurları 
Urla: Fuat B. 
İsparta: P. Telgrafçıları. 

istanbul: Memet Ali 

kında bazı istirhamat 
Gazetecilerin avukatlar ve doktor
lar gibi ıııaktu vergiye tabi tutul
maları istirhamıııa dair 
işçi ve anıelenin müesseselerde hi
mayesi ve saire lıakkı:ıda 

Kazanç kanununun 30 uncu mad
desi hakkında bazı istirhamat ve 
maruzat 
Kazanç kanununda otelciter hakkın
da varidatı gayri safiyenin °/0 35 
nisbetinde kazanç vergisine tabi tu
tulnıaları ınağduriyetlerini ınucip 

olacağından beyanname usulünün 
ipkasına dair 
Malullerden kazanç vergisi alınma
ınası dile~ine dair 
ı 9 3 3 senesi bütçesinde terfiilleri
nin temini dileğine dair 
Terfilılerinin temini dileğine dair 

J) ll ll .ll 

Maaşlarınlll ziyadeleştirilmesi İstir

hanıma dair 
Terfibinin temini dileğine dair 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

4172 
4202 

4213 

4231 

4292 

4302 

4337 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

------------
Koyulhisar: O. Fikri ve ar. 
Besni: Hacı Me m et ve ar. 

Çölemerik: Sait 

Besni: Ahmet ve ar. 

istanbul: Nuri 

Maraş~ Ziya ve ar. 

Mardin: Abdülhamit ve ar. 

542-

Arzuhal bulasası 

Kazalarının Sıvasa raptı hakkında 

Kazalarının Gazi Antebe rapt~dil
ıııesi dileğine dair 
Hakari vilayetinin Hiğvedilmemesi 

hakkında 

Kazalarının ı\\alatyaya bağlanması is
tirhaınıııa dair 
ı ladeınei hayrat m üshı hdemleriniıı 
aldıkları maaşa bir miktar zam ya
pılıııası istirhamına dair 
f?azarcığırı Maraşa ilhak edilmesi 
dileğine dair 
Bulıran dalayısile verilemeyen em
vali metruke taksitlerinin tecili hak-
kındaki layihai kanuniyenin tesrii 
intacı dileğine dair 

IV . Dahiliy·e encümenine havale edilen arzuhaller 

2921 istanbul : Hilmi ve ar. idare i hususiye memurlarmın te
kaüt muameleleri hakkında B. M. 
Meclisinde bulurıan kanunun• sureti 
müınküne ile çıkarılınasına dair 

3884 Kırşehir : Mehıned Viiayetlerinin H\ğvedilmeınesi djle
ğine dair 

3885 Kırşehir : Bekir Vilayetl~rinin lağvedilınemesi dile
gine dair 

3928 Suşehri :Ali Şebin Karahisarındaki Ağır ceza 
mahkemesinin Suşehri ne na kİ i dile
ğine dair 

3 9 4 4 Artvin : Hasan ve ar. Vilayetlerinin lağvedilmeınesi dile
ği ne dair 

3952 Artvin :Ali ve ar. Kazalarının Erzurunıa raptedilmesi 
dileğiııe dair 

395 7 Şavşat :Ahmet Fevzi Artvinin vilayet halinde kalması 
dileğine dair 

3988 ~oyulhisar : Fikri Kazalarınm Sıvasa raptı dalayısile 

şükran ve say~ılarınııı arzı 

40 ı ı Koçhisar : Abdurrahman ve Koçhisarın kaza halinde ibgası dile-
ar. ğine dair 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

;\.rzuJ1al sahibini n 
isi:m Ye adr esi 

543-

Arzuhal bulasası 

4052 Cebelibereket: İsmail ve ar. Vilayetlerinin lağvi teşebbüsünden 
sarfınazar edilmesi dileğine dair 

2912 

3044 

3348 
3376 

3435 
3860 

3872 

387 5 

388 2 

3883 

3886 

4125 

4125 

4894 

V - Evrak kalemine ha vale edilen arzuhaller 

İstarıbul : Renızi 

Kırşe lıir : 1 l<ınıdi 

Başkale : Feti 
Veııişe lıir : Ata 

Başkale : feti 
Konya : Telgrafcıları 

Bostancı : Dr. Meıııet Emin 

Adana P. Telgraf me-
murları 

Antalya : P. Telgraf me
m urları 
Kayseri : P. Telgraf memur
ları 

Denizli : P. Telgraf ııı enıur

ları 

Muğla : P. Telgraf memur
ları 

Bolu :Refik 

İstanbul : Şerafettİn 

istanbul lisesinden mezun Bulgar
ca, Rusca, fransızcaya aşina oldu
ğundan Meclis dahilinde bir vazi
feye tayini hakkında· 

K.ırşehir - Yerköy şosesinin inşası 

hakkında 

Van Valisi hakkıııda şikayet 

Temyiz mahkemesince aleyhine itti
haz olunan karar hakkında maru
zatı 

Van Valisi hakkıııda şikayet 

Telgrafcıların terfileri lıakkıııdaki 

ifsı istirhamıııa dair 
Zonguldak mebusu Halilin tahkirine 
maruz kaldığından tazminatı mane
niyenin tahtı karara alınmasına dair 
Terfilerinin temini dileğine dair 

' 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Manisa mebusu Tahir hakkında 

şikaye t 

Evvelce vermiş olduğu arzuhali
nin neticesinin bildirilmesine dair 

Muamelesi 

• 1 

25-IY-1933 tarih ve 
2208 sadıra nunıa
rasile cevap rverilmiş

tir 

19-X-1933 tarih ve 
2943 sadıra numa
rasile cevap veril
miştir 



Kayit 
1 • 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

5-t4-

Arzuhal hulasasr 

VI - İdare heyetine havale edilen arzuhaller 

3159 

33 51 

3528 

3688 

4183 

4481 

4516 

~866 

3036 

3831 

4078 

4079 
408() 

~ 4081 
4082 

4083 

4084 
4035 

B. M. M. Matbaası isınail 

Ankara : Veyse 1 

Aııkara · Halid 

B. M. M. evrak memurla
rından Sabahattin 
Şarkışla : Talat 

B. M. M. Bütçe En. Baş

katib muavini Sıtkı 

f:Jaziz : Faika 

Elaziz : Fatma ve Çocukları 

istanbul: Manifatracılar ee-
l 

mizeti. 

Şarki karaağaç: Ömer Uıt
fi ve ar. 
istanbul: Fuat 

istanbul: Ali 
istanbul: Hasan 
Sinop: Vapuru suvarisi Fuat 
inebolu : Vapuru suvarisi 
Seyfi 
inebolu : Vapuru kömür 
ambarları başmemuru İsmet 
istanbul : Sadettin 
S. F. i. ihtiyat makinist 
Necmi 

4086 S. F. i. Antalya yapuru 
Ziya 

408 7 S. F. i. Gülcemal vapuru 
Refik 

40 8 8 istanbul : u ri 

Tedavisi için B. M. Meclisince 
nakti yardım yapılması hakkında 
f\'\ünhal bulunan hadenıeliğe alın

ınası istirhamına dair. 
Merhum kapıcı Ali babanın ailesine 
nıünasib. mikdarda ikramiye veril
mesine dair 
t-lastalığınıiı tedavisi dift>ğine dair. 

B. M. M. Meclisi ıııatbaasında 

ınusahhih muavinJ.iğinde bulunduğu 

zamanda Vezneda liacı Menıede 

verdiği ?enedi n tetkiki dileğine dair. 
Ralıatsızlığ·ının B. M. M. Dakturu 
tarafındfln teşhisi hakkında 

Pederindrıı ıııaaş tahsisine ait mu
aıııelenin bir an evvel ikmali lıak-
kıııda. · 
Muzayikai ınaişete uğradıklarıııdaıı 
icabı muaddetin ifasını isteyorlar. 
iş kanunundan m~mifatura ve tuhafiye 
işeilerinin de istifadelerinin temini 
dileğine dair. 
Mevduatı koruma kanunu hakkında 

bazı isri~hama\a d
1

air 
Tekaüt kanunundan istifadelerinin te
mını istlrhamına dair. 

» 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

.D 

l) 

» 

» 

» 

» 

l) 

)) 

» 

u 

» 

» 
» 
» 

)) 

l) 

.D 

» 

» 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

4089 

4090 

4091 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

--- -

s. F. i. Bağdat vapuru 
Hikmet 
s. F. i. Maltepe vapuru 
Mustafa 
s. F. i. Maltepe vapuru 
Mustafa 

545-

Arzuhal bulasası 

Tekaüt kanunundan istifadelerinin 
temini istirhaınına dair. 

l> ll l> 

)) )) )) 

VIII - Kanunlar kalemine ha va.le edilen arzuhaller 

2928 İstanbul : Ayşe Maaş tahsisi hakkındaki muanıeleli 
evra·kının gönderildiğine dair 

308 7 Sabık Ardahan ınebusu Ser- Sa bı k Ardahan mebusu Serverin 
ver B. vekili Süreyya meclise intihab tarihi suretinin bil

3264 Çankırı : Hafize 

3 3 7 2 Ankara : İsınet 

349~ İstanbul : Mediha Edib 

3610 istanbul : Or!ıaıı Seyfi 

361 ı Ezine : Abbas 

4099 İstarıbul : Leon Şönman 

4 ı 34 İstanbul : Leon Şönmaiı 

4160 ı\ •\araş: Ham di 

dirilmesine dair 
Vefat eden oğlu B. M. M. zabıt 

nıüılıeyyizi Menıedden maaş veya 
• ikranıiye verilmesine dair 

Zevcinden e yfaın maa~ı tahsis edil
mesi dileğine dair 
Zevci maslup Sarıefe hakkında 

mülga İstiklal mahkemesince veri
len ka rarııı ınusaddak suretinin ve
rilnı esi ni isti yor 
Mülga Meclisi mebusanda bulurı

duğrı ıııüddetiıı derkenaren i s tidasına 

yazılınası hakkıııd a 

Mülga Ankara istiklal mahkeme 
since hakkında verilen karar sure 
tiniıı kendisine verilmesi hakkıııda 

Arzuhal encünıeninin 25-VI- 19 33 
tarih ve 568 numaralı karar sure 
tiniıı kendisine veril m esi hakkında 

Arzu hal eııcüıneııiııce hakkında 
ittihaz olunan kararın kesbi katiyet 
ettiginin teyit ve tevs ikı dileğine 
dair 

Mülga Meclisi ınebusaııdaki meınu

ri ye t hizmetinin tevsikına dair 

Muamelesi 

ı 9-XIJ 932 tarih ve 
1933/ 1 7 41 sadıra nu
marasile ce va b veril
miştir. 

2- 111 · 193 3 tarilı ve 
'22 24/ !921 sa~iire 
nuınarasile cevab ve
ri Inı iştir. 

2- III - 933 tarih ve 
2226 /1921 sadıra 
nuınarasile cevab ve
rilmiştir . 

24-IV-933 tarih ve 
2493/2 ı 98 sadıra nu
marasile cevap ve
rilmiştir. 



Kayit 
No. 

1\rzuUıal sahibinin 
isim ve adresi 

---·--------

4333 Bolu : HaFız Refik 

· 4470 Oemlik: Necati 

4841 Kuruçeşme: Süleyman 

546-

Arzuhal bulasası 

Manisa mebusu Tahirirı nıasuııiyeti 

teşriiyesinin refine dair 
ı, 2 nci devre mebusuluk müddeti
ne ait cetvelin verilmesine dair 
istikHll nıadalyası verilmesi hakkında 

IX - Maliye encümenine havale edilen arzuhaller * 

4108 fehime ve ar. Taksitte satm aldıkları emiakin be
dellerinin temdidine dair 

4109 Ordu: Rif at ve . arkadaşları Enılaki nıilliyeye olan taksit borçla
rının yirmi taksitte tediyeleri hakkın
daki layihanııı bir an evvel intacına 

dair 
4 ı 43 Amasya: Halil ve ar. Emlaki milliyeye. arılan borçlarının 

taksitlerinin uzatılınası hakkındaki 

kanun layihasına faiz olarak bir stı

.ahat konulmaması dileğine dair 
4144 
4184 
4399 

4405 

3107 

316 ı 

35ı8 

Amasya: Veysel ve ar. 
Vezirköprü: Hacı S~it ve ar. 
İstanbul: İbrahiııi 

İstanbul: Aziz 

l l 

» » ) ) 

Harpte yararlıkları görülen zevata 
verilecek gayrimenkuller hakkı!lda 

istanbul harp malulleri cemiyetine 
Şişhane karakolunun verilmesi dile
ğine dair 
Musul mültecilerinden olduğundan 

emsali gibi ikdar ve terfibinin te
mini istirhaınına dair 

X- Matbaa müdürlüğ·üne havale edilen arzuhaller 

Ankara: Malı ir Matbaa da meccanen bir v~zifeye 

alınması dileğine dair 
Ankara: Hüseyin Matbaa da meccanen bir vazifeye 

alınması dileğine dair 
Ankara: M. fevzi Elbise ve şapka avansı olarak aldı-

ğı parayı tamamen tediye ettiğinden 
tekrar kesilmemesi dileğine dair 

Muamelesi 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

--------------
3525 Ankara: Mahmut Nedim 

3994 Ankarr: Niyazi 

45 15 Ankara: Menıet 

S li-

Arzuhal hulasası 

Elbise ve şapka avansı olarak aldı
ğ ı parayı tamamen tediye ettiğinden 
tekrar kesilmemesi dileğine dair 
Matbaada bir vazifeye alınrnasma 

dair 
Matbaada bir vazifeye alınmasına 

dair 

XI - Milli Müdafaa encümenine havale edilen arzuballer 

3325 Ankara: M. Sanı ilı Te ka üde sevk i hakkındaki muame
lenin islahı için bir karar ittihazma 
dair 

XII- Muhtelit encümene bavale edilen arzuhaller 

3074 Gazi Antep ınebusu Nuri 

4 I 95 İstanbul: Kemal ve ar . 

. . 

irtişa dosyasma bu ıneselede ala
kadar ıııazııunlardan birinden ken
disinin alacak da vas ma m üteallik 
evrakın karıştığı ve bu bapta encü
ıneni tenvir edecek evrakı dava tak
dim kılındığına dair 
Yeni kazane kanununun bu içtinıa se
nesinde neticelendirilmesi hakkmda 

XIII - Zabıt kalemine bavale edilen arzuhaller 

4482 Ankara: O. Samim B. M. M. Zabıt kalemindeki mün
hale ta yini dileğine dair 

Muamelesi 



F - Sualter ve istizahlar 

..... 

1 - Sualler 

ikinci içtima zarfında biri Hariciye, biri iktısad, ikisi Maarif, ikisi Maliye, biri Milli Müda
faa ve biri de Ziraat vekaletlerine ki cemarı sekiz sual tevcih olunınuştur. 

HARİCİYE VEKALETl 

ı - Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bevin, Razgart vakası hakkındaki şifahi sualine 
Vekil Dr. Tevfik Rüştü Bey tarafından t-V-1933 te cevap verilmiştir. 

İKTI'SAD VEKALETİ 

ı - Manisa Mebusu Refik Şevket Beyin, Darülfünün Edebiyat fakültesi talebesi tara
fmdan nıüderrislere verilen çay ziyafetinde cı sistan Nihai Bey il e Edebiyat fakültesi Reisi 
Muzaffer Bey arasında çıkcin hadise ve saireye dair olan şifalıi su~line, ı -IV- ı 933 te, sual sahibi 
içtimada hazır bulunmadığı için cevap verilenıenıiştir . . 

MAARİF VEKALETİ 

1 - Manisa rnebusu Refik Şevketiıı, Darülfiinün edebiyat fakültesi talebesi tarafından 
müderrislere verilen çay ziyafetinde cısistan Nihai ile Edebiyat fakültesi Reisi Muzaffer ara
sında çıkan hadise ve saire ye dair olan şifahi sualiııe, ı· IV -1 9 3 3 te, su al sahibi içti ma da 
hazır bulunmadığı için cevap verilenıenıiştir. 

2 - Manisa nıebusu Refik Şevketin, istanbul Haziııei evrakttıdaki tarihi evrakı satanlar 
hakkında şimtiiye kadar ne yapıldığına ve Türkiyedeki tarihi evrakın nıulıaf<:ızası için ne düşü
ııüldüğüne dair olan şifahi sualiııe, 26-XI-ı 932 de, Maarif · vekili Dr. Reşit Galip tarafından 
cevap · verilmiştir. 

MALİYE VEKALETl 

1 - Manisa mebusu Refik Şevket ile Konya ınebuşu Refikin, Hakem mahkemesince verilen 
karar üzerine nıi.ilga Doııanma cemiyetinin ziyaa uğ-ratılan 80 000 lira alacağı hakkındaki 
şifa hi sualinc, 2-ı- ı 9 3 3 de, Ve kil Mustafa Abdülhalik tarafından cevap verilmiştir. 

2 - Manisa Mebusu Refik Şevketin, İstanbul Hazine i evrak m daki tarihi evrakı sa tanlar 
hakkında şimdiye kadar ne yapıldığına ve Türkiyedeki tarihi evrakın muhafazası için ne dü
şünüldüğüne dair olan şifahi sualine, 26-XI-ı 932 de, Maliye vekili Mustafa Abdüllıalik 

tarafından cevap verilmiştir. 



-549-

MlLLI MUDAFAA VEKALETl 

ı - , Manisa ınebusu Refik Şevket ileKonya···}m~busu Refikin, Hakem mahkemesince verilen 
karar üzerine mülga Donanma cemiyetinin zıyaa uğratılan 80 000 lira alacağı hakkındaki 

şifahi sualine 2-1-ı 933 te, Vekil Zekai tarafından cevap verilmiştir. 

ZİRAAT VEKA.liETİ 

. ı - Konya Mebusu Haydar Beyin, Beyşehir gölü seviyesinin barajdan aşağı düşmesi 

hasebi le tahaddüs eden vaziyet hakkındaki şifahi sualine, 25-111- ı 93 3 te, Ve kil Muhlis Bey 
tarafından cevap vernmiştir. 

--C!C!!I!!t>8-<t!t!!!!l~--



2 . İstizahlar 

2 nci içtinıa zarfında i st izah yapılmamıştır . 
• 



Adiiye vekili 
!zmir mebusu 

ŞARACOGLU ~UKRU B. 



.., . -.----
.... · 

İktısad vekili 
İzmir mebusu 

MAHMUD CELAL B. 



r --~ -----~---

L _ _ 

Maarif vekili 
Aydın mebusu 

Dr. REŞİD GALlB B. 



Maliye vekili 
Elaziz mebusu 

FUAD ~. 

• 



G .. icra Vekilieri Heyeti 

1 - Tatil esnasında, İktısat Vekili Mustafa Şeref Bey 8 eylul ı 932 de ve Maarif Vekili 
Esat Bey 19 eylul 1932 de istifa etmekle yerlerine fzmir Mebusu Mahmut Celal ve Aydın 
Mebusu Dr. Reşit Galip Byelerin tayin edildiklerini ıııutazaııımın Riyaseti Cümhur tezkereleri 
1 o-Xl-ı 932 okunnıuştu. 

Bi lahare Adiiye Vekili Yusuf Kemal Bey ( Mektepdeki hocalık vaz ifesile serbest iştigal 

edebilmek için) Vekaletteıı istifa etmiş olmakla yerine 23· V-ı 933 te İzmir nıebusu Saraçoğlu 
Şükrü Bey tayin e dilmiş. 

Maarif Vekili Dr. Reşit Oalib Bey de ( sıhlıi alıvalinin zamretile Maarif vekaletiııdeıı istifa) 
etmekle- Yerine ı 3- S- ı 933· te vekaleten Sıhhat ve · İçtimai Muavenet Vekili Dr. Refik Bey 
geçirilmiş; 

Nafıa Vekili Hilmi Bey ( ciddi hasta olarak Avrupada tedaviye Muhtaç gösterilmesinden 
dolayı ) vekaletten istifa etmekle yerine 26-X-1933 te Elaziz rnebusu Fuat Bey tayin edilmiş 
ve hasta bulunan Maliye vekili Mustafa Abdüllıalik Beye de ınüşarünileyhin vekalet etmesi 
tensib kılının ı ştı. 

Böylece, içtinıa ııilıaye tiııde İcra Vekilieri Heyeti aşağıdaki zatlerden nıürekkepti: 

Başvekil İsınet Paşa Malatya 
Adiiye vekili Saraçoğlu Şükrü B. i zmir 
Dahiliye .ı ı Şükrü Kaya )) Muğla 

G. ve iıı. ) 1 Ali Raııa ll İstanbul 
Harici ye 1) Dr. Tevfik Rüştü )) İzmir 
İktı sat )) Mahıııut Celal J) i zmir 
Maarif )) Dr. Refik istanbul ( vekaleteıı ) 
Maliye l) Fııat 1) Elaziz ( Vekaleten 
Milli Müdafaa u Zekai )) Diyaribekir 
Nafia :& fuat l) El aziz 
S.veiç .M.V. Vekili Dr. Refik )) istanbul 
Ziraat Vekili Muhlis .l) Kütahya 

2 -Borçlar işindeki yüksek faali yetlerile Türk Milleti ve Türk memleketi faydasını büyük 
hizmet gö rıneğe muvaffak olan nıuhterem İsmet paşa Hükumetine ve onu bu meselede muvaf
fakiyetıc temsil eden Adiiye vekili Saraçoğlu Şükrüye, Büyük fv\illet Meclisinin, takdirlerini 
izhar etmesi 28 - V - ı 933 de tekarrür etmiştir. 



H. Say1n Üyeler işleri 

1 - lnhiial eden mebusluklar 
.t 

Birinci içtimadan münhal kalan iımir Mebusluğurıa seçilen Kazım Paşanın intihab mazba
tası 22-XII-ı 932 de tasdik edilmiş; ikinci içtima zarfında ise üçü istifa ve ı O u vafat suretile 
13 mebusluk inhilal etmiştir. 

A. lsti{ıalh1· 

Samsun mebusu Aziz Hızır Bey, alıvali sıhhiyesi mebuslukta devama mani bulunduğundan 
17-Xl-1932 de; 

Elaziz mebus l: Meınduh Şevket, Bey Kabil Büyük elçiliğine tayin olunduğundan 

1 O - V I - 1 9 3 3 te; 
Konya nıebusu Kemal Zaiın' Bey, Ziraat bankası V m um r mıiıdürlüğüne idtihab edildiğinden 

4-III-1933 te; 
istifa etmişler ve yerlerine seçilen 

Tahsin Bey ( Konya ) 
Ruşeni Bey ( Samsun ) 

un intihab mazbataları 8- V- 1933 v 22- XII- 1932 de tasdik edilmiştir. 
Bu içtimada Elaziz mrbusluğu için intihab yapılmamıştır. 

B. · Vefta,tlar 

Bu içti m ada vefat eden : 
Ankara Mebusu Ali, 
Çanakkale Mebusu Samih Rifat, 
Elaziz Mebusu Hüseyin, 
istanbul Mebusu Ahmed Rasim, 
Konya Mebusu 'Haydar, 
Manisa Mebusu Mustafa fevzi, 
Tokad Mebusu Bekir Uıtfi, 

Trabzon Mebusu Hakkı Sofu, 
Urfa Mebusu Mahmud, 

Beylerin yerlerine sn asil e : · 
Aka Gündüz ( Arıkara ) 
Ahmed Cevat ( Çanakkale ) 
Dr. İbrahim Tali ( Istanbul ) 
Ali Fuad Paşa ( Konya ) 
Hikmet (Manisa) 
Resai ( Tokad ) 
Ali Seydi ( Trabzon ) 
Behçet ( Urfa ) 

Seçilmişlerdir. 

BWihara Trabzon Mebusu Ali Seydi Beyde vefat etmekle Elaziz ve Trabzondan 
birer Mebusluk münhal kalmış yani bu içtima zarfında bu intihab dairelerinde seçim 
yapılmamıştır. 

--•••>•-<ee-.--



Ankara 
AKA GUNDUZ B. 

İzmir 
KAZIM Pş. 

Çanakkale 
AHMED CEV AD B. 

Konya 
ALI FUAD Pş. 

İstanbul 
Dr. İBRAHİM TALİ B. 

Konya 
TAHSIN B. 



Manisa 
HİKMET B. 

Trabzon 
AtLİ SEYDİ B. 

Samsun 
RUŞENİ B. 

Urfa 
BEHCET B. 

Tokad 
RESAİ B. 

( 



2 - Yeni intihab olunan sayın üyelerin resim ve tercümei halleri 

.... 
ı - Ankara Mebusu fincioğlu Aka Gündüz Bey, 1884 de Sel§.nikte doğmuştır. Orta 

sınıfiara kadar Harbiyede okumuştur. fransızca ve biraz Elence bilir. Edebiyat ve gazetecilikte 
ihtisası vardır. iO den fazla eser sahibidir. Duldur, bir oğlu vardır. Mebuslukdan evvel muhar
rirlik ve gazetecilik yapardı. ilk defa mebus olmuştur. 

2 - Çanakkale Mebusu TopçubaŞıoi'lu Ahmed Cevat Bey, ı 878 de Giridde doğmuştur. 
Harbiye ikinci sınıfına kadar okumuştur. fransızca, Rumca, Rusca, İngilizce ve İtalyanca 
bilir. ihtisası dil işlerindedir. Türkçe gramer, yeni bir gramer metodu, teavün birlikleri nam 
eserlerin nıüellifidir. Darülfünunun Iisaniyat muallimidir. Muharrirlik ve muallimlikle meşgul 
idi. Evlidir, dört çocuk sahibidir. Dil Encümeninde aza ve Muhit mecmuasının sahib ve naşi-
ridir. i lk defa me b us ol hı uştur . . · ' · 

3 - istanbul Mebusu Dr. İbrahim Tali Bey, 1876 da istaııbulda doğmuştur. Askeri Tıbbiye
den mezun, mütekid miralaydır. fransıca ve ingilizce bilir. Cerrahlık ve idare işlerinde ihtisası 
vardır. Duldur, iki kız sahibidir. intihabtan evvel birinci umumi müfettiş idi. Ikinci ve 
üçüncü devrelerde Diyarbekir ıııebusu idi. 

4 - İzmir ınebusu Alyanakzade Kazım paşa, 1881 de İstanbulcia doğmuştur. Erkanı 
harbiye talısili görmüştür. fransızca ve Alnıanca bilir. intilıab edilmezden evvel Samsun 
valisi idi. Evlidir, bir çocuğu vardır. 

5 - Konya mebusu İsmail fazı! Paşa oğlu Ali Fuad Paşa, 1882 de istanbulcia doğmuş
tur. Erkanı Harbiye tahsili görmüştür. fransızca ve Almanca bilir. Askerlik ve idarede ihtisası 
vardır. Bekar ve çocuksuzdur. İkinci Ordu müfettişliğinden mütekaid feriktir. Birinci ve 
ikinci devrelerde de Ankara mebusu idi. 

6 - Manisa Mebusu Bayrakdaroğlu Hikmet Bey istanbulda 189 ı de doğmuştur. 
Galatasaray ve Sorbondan ınezundur. İnğilizce ve fransızca bilir. Diptoması ve 
Maarifte ihtisası vardır. ( Veni Türk Devletinin harici siyaseti ) adlı bir eseri vardır. Büyük 
Elçi rütbesindedir. Evlidir, çocuğu yoktur. Mebus olmadan evvel Riyaseticüınhur Umumi 
Katibi idi. 

7 - Tokat Mebusu Resal Bey ı 882 de İzmirde doğmuştur. Hukuk tahsili görmüştür. 
Mesleki avukatlıktır. Evlidir. iki çocuğu vardır. 

R - Trabzon Mebusu Ali Seydi Bey, tercüıııei halini vermeden vefat ~tm iştir. 
9 - Urfa mebusu Günaylioğlu Rehçet Bey ı 87 5 de istanbulda doğmuştur. Erkanı Har

biye mezunudur. Fransızca ve Almanca bilir. Askerlik ve İdare işlerinde ihtisası vardır. 
ıs 70 - 7 ı fransız - Alman seferlerinde esbadı galibiyet ve nıağlubiyet, Alman manavraları, 
Harbi umumiJe Mısır seferi nam eserleri matbudur. Osmanlı - Yunan seferi ve Pilevne mu
lıarebatı adlı eserleri henüz basılmamıştır. l\\ütekaid Miralaydır. Evlidir, beş çocuğ;u varctır • 
. Mebus olmadan evvel Tutüıı İnhisar idaresi Uıııuın müdürü idi. 

« · i • 6 e 



3 - Say..m üyeleııiBifl~ intibab, d-aUe~lii sır~ına,~ı:e -i~eri,,· mensubf'Oldukları 
.ve bazı kanunlara verdikleri reyleri gösteren cetvel 

işaretl~r.: 

K Kabul 

R Ret 
s istinkaJ 
+ Reye iş.tiı·ak . edilmemiş; 

deınekt ir. 

Bir hanenin boş bırakılması, o vakıt o rnebusluğun ıııünhal olduğunu gösterir. 
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- i ı • i -'---' .. ,, ., ' ,.T_ 1 T ~· -- ll:ızı l<uıııınlm•u wı·ileıı ı·.,ı· irl' 1 

iutihup fiHiı'PSi 1 Stil i 
Mensup olduğu 
daimi encümen 

2071 ı 2089 ı 2092 ' ı 2093 ı 2106 ı 2156 
numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun 

Ali Münif B. Adana 
ll ı ı ı ı ı- ı ı ı ll 

---- - --~ ---· --1 ·-· ·-

Dahiliye K 
- · ---- ·---,.1- -.. 

Arukoğlu Damar B. Ziraat + 
----· ı----

Hilmi B. Ziraat + 
-- _, ı--

Ömer Resul B. Ziraat K 
--·· ı --· 

Afyon Kamhisar Akosınanzaclc !zzet B. ı İktısad K 
-ı ·- --

Ali B. Bütçe K 
----------ı ı · - - -·-

~ ----

1 

Haydar B. Maarif 
·---------ı ---. --1 .. · - - -

!zzet Ulvi B. Maarif 
-- -·- · --·-·-- ·--

~ 
Mollaoğlu Cemal B. Ziraat 

---ı------

Ruşen Eşref B. R D. Katib1 
--- ı -- ·- -

Aksaray ı AJrmet Süreyya B. Bütçe 
1--. ·-----· - ·---

Besim Atalay B . Kütüpane 
-------ı ·---· · - --------·---

Rıza Nisari B. D. Muhasebat 
--- ·-- ı ·- -

Yaşar B. Ziraat 

+ 

K 

K 

K 

K 

+ 

K 

K 

ı - -

--- ı ·--- - .. -
Amasyı:ı Esat B. Dahil iye ı K 

·---- ---ı ı--

!smail Hakkı B. Dahiliye R 
--------- 1 ·· ı ı -- -·· - --

Nafiz B. Arzuhal K 

Ankara 1 Ali B. K 
-----------·-

Eşref B. İktısad + 

K + K K K 

K + + K + 
-·· ____ , ___ ı ----- -

+ + + K + 

K K K + K 

+ K K K K 

+ K K K K 

-· ı -
+ + + K K 

+ 

K 

K 

K 

, K 

K 
ı - ·- K - ı 

IC 

K 

K 

K K K + + 
ll 

K + 1\ K K 

K K K K K 
---· 

K K K K , K 

K K K K K 

+ + ı + ı K + 

K K K K K 
- ----

K K K K K 
1 

+ ~ k~ U~ıdü:-:. ı 
K + + K K 

L ı Grud Mmtafa Kemal Pş. ı Reisicümhur l__ + ı + ı + ı ...:_ ı + 1 + _j 
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1 ı 
--

l . Bnzı luınunl:ıı·n vc·ı· ilc·ıı r·c• ylcr ı 
1 ' 

Mensup olduğu 2071 2089 2092 2093 2106 2156 
iııUhu p thıircsi i s ııı i dai mi encünıen numaralı kanun numaralı kanun nUJmaralı kanun numaralı kan un numaralı kanun nurnaralT kanun 

Ankara H alit Ferit B. M. H. Tetkiki + + + + K K 

- - - -- - - - ..... - - - - o --- - - - - - - ----
' Hasan Yakup B. D. Muhasebat + K K K K K 

--------- o •• - o - - - - ----- - - - -- - -----
Muslihittin .Aıbdullah B. Ziraat K K + + K K 

------ - --- ~------ - .:. 
~ -- -- - --- - - - ---- -· 

Rifat B. M. H. Tetkiki + + + + K K 
- ---·-- -----· . -·- ~ -- ----- -- o -- -·- ------ ----;-----

' 
şakir B. M. H . Tctkiki + K + . + + . K 

- - ----- --- -· --- •o -- . - - -·- - ~ -- -- - ·-- ---- ----- - ------ - -- - - - - --- 0-

Ya~hya Galip B. Bütçe + + + + + + 
- --- ·-- ------ ·- -- - o •• --- - · -- - ·- -- - - . - - -- - -- --- - -

Antalya Dr. Cemal B. S. !. Muavenet K K + K K + 
J .. ---~- -- - - --- - - -- - . - --- - - - - - . . o - ------- ·i 

Dr. Nazifi Şerif B. S. !. Muavenet K K '+ K K + 
---------- - --- -- --- - - · - - - --- ·- --~- ---- --- - - -- ----- - - - - - - o - -----

ı Haydar B. Adli ye + K '+ K K 1 K 

ı--- - ---- - ---·· - --- - - ·-- ------ o - - -- -

Nurnan B. Adli ye + K '.+~ - K K K 
---·---- -· --- --- - ------ --- - ---
Rasıh B. Dahiliye - Nafıa K + t8 K K + 

\ .1\tl' Zllll 
-~ ---- ----- -- - o - - --- - - - . - - ---- o 

o -

Artvin Asım B. - T. Esasiye K K + + + + 
-- -·----- -- . - --- - · - ---- - - - --

' İdare Amiri MemetAli B. K + + + + ' K 
-- o ------- - - ·-- --

Aydın Adnan B. ' 
~ Maliye + ' + + + K K . . ·---- -- • o -- - .. 

-~ - --- . -

Dr. Reşit Galip B. K + + + K + 1 

--- ----- ---- ----- --- -- - - • o --
Dr. Mazhar B. T. Esasiye + + + + + + 

------ ----· ~ -- - o - - --- - -- . - --· -
1 Fuat Şahin B. G. İnhisarlar + K + K + K 

1 __ o ____ -- - - --- - - - -- - -- -------- - -- - - _, - · - --

. r Tahsin B. T. Esasiye K K + K K 

- ·--- -- --- - - - . ------ - -----· - --· - ----

Balıkesir Ali Şuuri B. T. Esasiye + + + + + + 
' Mezun 

- - - -- - - ----- --· ·- - - - -· - o• -

L Enver B. Mal. - ıvı. Müdafaa R K K K K K 1 

ll 
-- - -

•' 
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ı 
~ ~ - -

ı .n:ı z ı liaıunıloı·a vel'ilcn l'(~yıeı·in neticesi . 

Mensup o lduğu 2071 2089 2092 2093 2106 1 2156 
inlilı:ııı ı" l n iı·es ı i smi daimi encümen numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun nuımıralr kanun numaralı kanun numaralı kanun 

Balıkesir Hacim Muhittin B. + + + + + + l\lezun -:\lezun Mezun Mezun Mezun 
- - - - --- ------ - - - -- - - - -- -

lbrahim Yürük B. M. H. Tetlriki + K K K K K 

-- - - - -~ - .. · ·--- - - - - -

İsmail Halilir B. Kütüpane K K + K K K 
- - - - - - - - - . -- -- - ---

Kazım Pş. Re is K .+ + + + + 
. - . - -- ' -- -

Me.met Cavit B. lVI. H . Tetkiki K K K K K K 
- .. - .. - ---- - -- - . -- -- - -- --- ---

Muzaffer B. S. İ. Muavenet 
.+ R K K K K 

l\lrzun 
·- - - .. -· - - .. -- ---

P ertev Etçi B. Maliye K K + K K + 
1 - - - - - -- - ··- - - --- -- ----------- ·- -- - --- - - ·-

ı V asfi M em et B. Adli ye K K + R K R 
- -- - -- - - - - .. - --- - ---

1 

ı B ayazıt Ba_vraktaroğlıı Hali t B. İdare Amiri K K + + K K 

ı -- - - -- -- - - - -- ---------- - - - --- - - . ----- - - · 

İhsan B. Maliye + + + + + K 
-- - -- - •. - -- -- - - -- --- -- -- - --- - ----- --- - -- - ---

ÜbeyduUah B. + + + + + K 
- - --- ------- -. - - - -- .. --

Bilecik Hayrettİn B. Arzuhal + + + ·. K + K 
--· -- -- ----- - - - ·-- - --- --- ----- -- -- -- -- --

İbrahim B. M. Müdafaa :+: + + + + K 

-· - --- -- - -- --- - - - ·- - ·-- - - - - - --

Salih B. lVI. Müdafaa K + + K + + 
Mezun 

~ -- -- -- ---- --- -- - - -- - ... _ - - - - . - - -- -- - . - ··· ------

Bolu. Cevat Aıbbas B. Hariciye + + + + + + Mezun Mezun Mezun Mezun Mrznn 
~--- - ~-- - -- -- -- - - - -----

" 
Dr. Emin Cemal B. S. 1. Muavenet :+ + :+ + + K 

- -- -- -- -- - --- . - - - --- -·---- - -- ------ - - - -- -----
F alih Rıfıkı B. ·Hariciye K .+ + + + + 

- - - - - --- - - - - - --- - - - ~-- - ---- ·----- --- --
lfasan Cemil B. Harici~e K K + K K + 

-- -·- ~- - - - - ···- - --- --- ---- ---

İsmail Hakla B, Ziraat K K K ~ K K K . 
' - .. - - - · --- -- - -- ---- --- .. ·-- -

ı Şükrü B. İktısad · + ' K ' K K K - :+: _ __j 
- .. - -- . - -·-- -
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• Bazı lianunlara ,-pı·ikn r e y l<'ı· in ne ticesi ? ı 

2071 2089 2092 2093 2106 2156 
i ıılihap tlait'4'S i i~uıi 

Mensup o l duğu 

Ja imi encü rnen numaralı kanun 1 numaralı kanun 1 numaralı kanun 1 numaralı kanun l ımmaralı kanun ı n urnarali kanun 

ı 
ı -
ı-
ı 
ı -
! 

Buı·dur 

Bursa 

Halit B. Dah; liye + + + + 
1- --·-- ·-- ----ı-----

Uustafa Şeref B. "Ma liye + K K K 

Asaf B. T. Esasiye + 
·-- ı ı - -- ~ 

K 
--- - ·- -

K 

Baktcriyolok Refik B. ı S. 1. Muavenet K K K 
ı - ------~ 

Dr. Galip B. Bütçe 
- --

R 
--·- - -- -- - ı ·- -+ 

K K 
1 --- -- ·---- ------•1-----

Dr. Rasim F erit B. İ ktısad K K K K 

-- -- - ·-- ----ı --
Emin Fikri B. Dahiliye K + K K 

ı - -- -- -- ~------

Esat B. lieis vekili + K K K 

Mustafa Feluni B. Al'zuh~t.l K K K K 
- ı ~ ... . -----·-------

Refet B. Reis vekili ı + -K K K 

+ 

+ 

K 

K 

K 

K 

+ 

K 

K 

K 
---ı--·-·- --- 1 ----- -------- · - -- ----- ·-------· ----- -- - . --- -------

Rüştü B. G. lnhisarlar K K K K K 
---ı ---

Ceb elibeı·eket Hasan Basri B. G. lnhisarlar. K + ı K K K 
-

ı - - K ---- -- --

İhra.hinı B. n. lııhisarl tır n 
- -----·---- ----

K ı K K 
-----

1 

1 

Naei. Pş. JVL Müdafaa K K ı K K K 
1 -----1 •· - - - -

Çanakkale Osman Niyazi B. Adli ye :ıt K K K K 

A;hmet Cevat B. 
Samih Rifat B. 

Mezun 
+ + + 

--- ı 

Şükrü B. Dahiliye K K + K + 
- ---- .a.·- -----· ---- --- --- ----ı --

Ziya Gcvheı· B. R. D . JC&tibi K + ~ + K 
- ı ----·- -- ·-·- - - - ----· ·- ı -

Çankırı Mustafa .AibdiiU1alik B. K K K K K 
---·-ı 

K 
----ı ··--
K K K K 

-· . ll ı Rifat B. ' _=....:.-_-....: _I_D. JVIuhasobat 

'-

K 

+ 
Mezun 

+ 

K 

+ 

+ 

+ 

]( ., 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

.+ 
Mezun 

K 

K ll 
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Razı li::ıııunhıı·H Y4'J'ilcıı ı·e ylpı· 

2071 2089 2092 2093 2106 2156 
intıhup dnh·<'si i s ıııi 

Mensup olduğu 
daimi encümen numaralı kanun ı numaralı kanun 1 numaralı kanun ı numaralı kanun ı nurnaralı kanun ı numaralı kanını 

Çankın Talat B. Maarif + + + + + K 

ı --t-· - . -·-----~ Ziya B. --- ·- ı------- -- ı --- ---·· ·--
M. H. Tetkiki + K K K K + 

--------·- ·---·- - - ---
Çorum Bekir Karameme.t B. G. İnhisarlar K K K K K K 

l l ı - ı ı - ·- - - ·- - - ·--· ·- ---- ~- - · -~ 

Dr. Mustafa B. Bütçe K + K K + K 
~---- 1-------------- --- ı -

! smail Kemal B. Dahiliye K s K K K K 
----··-· ·-------·- ----· · - ı ı---- -

İsmet B. G. İnhisarlar + K K + K + 
l l ---------ı---- ı- 1- -- ---

l\fünir B. Adliye K + K K K + 
·-- ------1--------------- __ ... _ ·---- -· -· · - ·-·· --

Nabi Rrza B. Ziraat K 
------ ------ · ı 1- --

Denizli Dr. Kazım B. S. !. Muavenet ~+ 

Emin Aslan B. Ziraat ~+' 
1 - . -------· ı----

j ______ :_ ____ , ---
Haydar Rüştü B. K R. D. Katibi 

- ·--- 1- -

Mazhar Müfit B . M. H. Tetkiki K 
. ,_____ ı 

-----------ı------
Necip Ali B. T. Esasiye + 

Yusuf B. Ziraat + 

Diyarbekir Kazrm Pş. M. Müdafaa K 
- ·-- 1- ---

Zekiii B. Vekil + 
l l --~-------ı ------- ı -- ı __ _ 

Zeki Mesut B. Harici ye + 
--- L ı ı----

Zülfü B. Maliye K 
--·------

Edirne 1 Faik B. Bütçe + 
----- - ------- - 1 ı ·----

ı 1 Hasan H ayri B. Adiiye + 

K K K K K 
---ı------ - ---

K K K + K 

- ·---- -·-- •-------· ı ı ll 

--- -

K K 

K + 

K K 

K K 

---ı-

+ K 

+ K 

+ + 

+ + 
- -·-·-- ----- ·-

+ K 

+ K 

+ + K 

+ K + 

K K + 

K + + 
------ ·- - -- · -

K K + 

K K K 

+ + K 
---- 1--- ---- - ·- ----

+ + K 

K K K 

K K 

~ 

-ı 
1 

--· - -- · ~-·- ------

K --ı 
--1 

1 

+ K K K K 
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Bazı Jianuni<H'a Vt'l'i lt · ıı ı· •· y l e ı· . 

1\\ ensup old u ğu 2071 2089 . 2092 2093 2106 2156 ı 

İııtiJı:qı tl ı ıiı·c·s i i s ııı i da iıııi encü nıen numara lı kaıuıu numaralı kanun nUımaralı kaıııın ııııınnnılı katllın nuıııat·rılr l;HııliJJ nunı<l.l'alr kanım ! 

. E dirne Şakir B . İktısat + + K K + . .K 
1 

. + ·- - - - - ~-- -- - - -. -

1 
Şı·ref B. Adli ye + + + + + K 

lHezun Mezun Mezun }\[c zun 1\(l'Zllll 

- - - - - ----
1 

Elaziz Alıml!t Saffet B. l\'L :;\lüJafaa K K K K K K 

- ----- .. . 
- -

Pazıl Alırnet B. + + + + + ı 

' Harieiye K .·. Mezun Mezun 1\ ı l ' 7.1 1 rı 1\f cwn ..\I e zrııı 
- - - - - - - ·-- -

Has:ı ıı 'J'ahsin B. Bütçe K K K 
1 ., + K + 1 

- . - ---- --- ·- - -
Hüseyin B. Dıılıiliye + K K K K + 1 

- - - - - - ·- - - -- - - - -
1 

MemJnh Şcvıket B. T. Esasiye + + + + + + 
-·--- --·--

' Et·zincan Abdii.lhak B. Adli ye ' K + K K K K 
-- -- ·- .. --- -- ------ - -· ----

Azi:t. Samih B. Nafıa K + :+· + + K 

- -- - ---- ... 
-~- -- - ---- -- ·- -

Sarfet B. IIariciye K 
. 

+ ~+: + + + 
.. - - - -

1 

Erzuı·um Asm1 B. Büt~e K K K K K K 
1 

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

Aziz B. Bütı:e \ + K K + K K 

---- --- -·- - - ----- -- - -

De. Alırnet Fikr-i B. S. !. Muavenet K K K 1 K K K 
1 

- ---- --.-..T-- -- .. -. -·- -
Dr. HaJda Şinasi Pş. S. 1. Muavenct K K K 

+ ı K K l\{er.un 
1 • - -- -- -. - -- -

Nafi Atuf B. l\faarif K + + + + K ı 

. - " - - - -- ----·-- •. 
1 ' 

' Nafiz B. Ziraat K + + + + K 
1 

-
- ·- - - - -· M -- -·- -- --- . ---- - - -- 1 

Kc<'ip Asrın B. + + + A:: + + 1 

Mezun 1 

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

ı ' Eskişehir Alioğlu Ahmet B. Nafıa + K + K -Jr K 

-- . ---· -· -- - - - --- -- --
Cafer B. Ziraat K K K K + K 

- . - - " 

- ~ İkhsat 
~ -- - •· - - ı 

L Emin B. R K K K + K 
!1 - ,_ ... - - . . 
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1 Bazı lı:.aııııııloı ·a v<·ı· il <' n ı·p~· Jeı·in Hl'ticcsi 

' Mensup olduğu 2071 2089 2092 2093 2106 2156 
iıılilı:ıp flaiı ·(' S ! j S lll i daimi encümen numaralı k::ımın numaı·ah kanun ' numaralı kaııım , nUillaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun 

1 
Eskişehir Yusnf Ziya. B. Adiiye K + .+ .+ + + 

1 . 
- - --- - --- - ~--- - -

Gazi Antep Kılı<: Ali B. l\L Müda:faa K + + ~+ + + 
··~ ·- -------- - ---

Nuı:i B. İktısat + + + + + . + -
- ------ - - --- -- - - ---

'R cşiL B. Arzuhal K K K K K K 
- -r- --

r- Şalıin B. Arzuhal K K K K K K 
.. - -- --- . -- . - - -

Giresıın Hakln T::ınk B. T. Esasiye ~+ .+ + ' + + K 
' - - - --~- - - -

' ihsan Pş. :M:. Müdafaa K K K K + ı + 
-- -- -- - -

1 ı 

TOznn B. Bütçe 1\ K K K :+ K 
1 

i - ---- - -- -- - --1 
;\ l üııir B. Dahiliye K K K K K K 

! - - - ---- 't' -- - -- -
ı Şevket B. K K ' K K + + 
1 ------- .... -- - - - --
1 Oiimiişa.ne Edip Servet B. l ktrsat + :+: K K K + 
1 Mezun 

- - - - -- -- - - - .. 
1 ll <Hmn .l •' elı mi B. Bütçe K ·+ + + K K 

'1 

1 

. - ' . .. -- -- - -· - -
ı Şevht B. iVL Müdafaa • K K K K + -K 

1 
1 

ı 

ı 
- t -· - --

1 

Haldiri Jlır-ahim B. Arzuhal K K :+ + K K 
-~-- - - - --- -- - - - - ; -- - -- -
İçel Emin B. Maliye K K K : K K K 1 

- -- -·~ - -- ·--·· - - ~ 
.. . - - - --

,, I bıkkı B. Nafıa K K K K K K 
- - ------- - - - - -- . -- ·- - --

lstanbıtl AbdiilJuı.k Harnit B. :+ :+ :+. + + + 
. -- - -- -- - - - - - -

ı 

ı 
.i\ kçnraoğlu Yu~uf B. İktısat ~+1 + + + + + . -- . -· - - -- - -

. \ h ın ct H ameli B. Ütısat K + + + K :+. 
1 

ı 1 . - -~- - -- .-- --- - -- - --- 1 
1 . Ahmet Rasim B. 1 + + + K ı 1 ' Dr.İ bı-ahiın Tali B. 

L - -



lıtlibııJl duh·c•s i 

1 -

Istanbul 
ı. 

---------------

ismi 

AHiettin Cemil B. 

Ali Rana B. 

Dr. Refik B. 

Mensup olduğu 
daim i encüınen 

İktısat 

Vekil 

Ve kil 
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Bazı tumunlara ''f' rileıı r eylcrin ıaP,ticcsi j 

ı------------~----------~------- . 

2071 2089 2092 2093 2106 2156 
numaralı kanun i numaralı kanuni numaralı kantın 1 numaralı kanun I nnmaralı kanun 1 numaralı kanun 

+ + + + + + 
--· 1· ı - ·- - ---------·-- ·- ------ ·- ·-· 

K K K K K K 

- 1 
----~--------- - •----------- ·--- -- -

__ , K . ı + __ ı K ı + ı +----~ ı 

1 -· • 

,----
ı --. -· -- -
1 

ı 

!zmir 

ı\ 

Halil Etcm B. 

Harndi l\{ustafa B. 

Kütüpane 

Maliye 

+ 
- ----· ----- - 1- ----

+ + + 
---· ı ·----- ... 

K K K K 

+ + ı 
--- - . 

K K 
·- -·---- · -----------ı .... ----- 1--

Hasan Vasıf B. lkt ı sat R K K + + + 

H ayrullah B. D. Muhasebat 
---ı - ·--·-· 

+ ' ı +, 
Mezun Mezun 
-- - - - - -·---

K 
--· -

K + K 
Mezun 

M:itat B. Ziraat K ~~ + + + K 
-- -- ı ~- ı ·- -- - -- --· - --------- ,_, _______ _ 

Sadettin Rıza B. Bütçe K K K ' + K K 
' 

------· ------------- ------ -- - -------

Salah Cimcoz B. Harieiye K +: + ------ı + + K 
----·------- ----1 ·------ ----·---

--- 1--- - ------ -·- ___ ı 
Yaşar B. İktısat K K K K K K 

Ziyaettin Karaınursal B. ı Arzuhal 

---ı - ı --··- - ---

K K K K K 
- ı---

+ 
Mezun 

- - ·-- -ı -- ---- ı -- ı 1----------- •---------1--- - ll 

Dr. Tevf ik Rüştü B. Vekil K + + + + + - · ______ ... ---- --- · ---------- ı -----------ı -·-· 
Halil B. Hariciye + +~ + + + K 

--- ı ·- - - - - ·-- -- - ---·-- ·------- -----
IGtmil B. :Maliye K K + + K + 

--------ı ... 
Kazım Pş. K K K K K 

---- ı -·-
Kitapçr Hüsnü B. D. Muhasebat + K :+ + K + 

- - -· -- -- --- ı ·--- -----·-------- -·-- ·-------

:Mahmut Celal B. Vekil K +' ~ + + .+ 
--------· ı 

lVbhmut Esat B. T. Esasiye + + ,_ ı ı ı ı -- --L----
:-f) + 1 R ı + 

1\'Icmet Sadettin B. Jklısat K K + :+: K K 
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Haz ı kuııunhıra '' ('t'il e ıı ı·ey l er 

2071 2089 2092 2093 2106 2156 
i ııtilı:ıp d:tiı·es i İ S lll i 

Mensup olduğu 
daimi encümen numaralı kanun 1 numaralı kanun ı numaralı kanun ı numaralı kantın ı numaralı kanun ı numaralı kanun 

+ K 1 

ı-- - -

1-

!zmir K K K K 

K + 
-- ·-- -- ll 

+ + 

Mustafa Rahmi B. 

Osmanzade Harndi B. 

.. ------ı------

Ziraat 

Maarif K + 

ı 
ı 

+ + K 8uraroğ·ln Şükrü B. Hariciye 

-----------·----·- ·- -
+ + 

- -

.+ 

Isparta lUiseyin Hi.isnü B. Nafra K K K K K K 
··------------.. -· ·-- ---- - -.-- ı ı-

lbraJ1im B. Arzuhal K + + + + K 
- -·- ----- - ı 

Kemal Turan B. Maliye K + + + K K 
----· ·--------·-- --

Mükerrcın B. Bütc:e K K K K K K 
------- ·- ---

Kars Balta Tali B. Dahiliye K K K K K K 
----ı 

Faik B. lVL Müdafaa K K K K K + 
l l ------

K - - ı -
K 

-----·-------

+ K Mmnet Naıif B. Adliye - T. Esasiye "+ + 

+ + K K M. 1ıfüdafaa s ı----------- , -
1 · Muhittin Pş. 
ı 

- ı 

K 

K K K K Ömer Kamil B. 
· ----- ı----

Ziraat K ı + 
!-

J(rıstamonıt Ali Rıza B. M. Müdafaa + K K K K K 
-- --

+ 
---.- ı----

+ + + 
----··---· -- ----·------ --

Dr. Suat B. S. 1. Muavenet 
Mezun ----- ı __ 

+ + 

Halil B. Ziraat K 1 K K K K + 
1 

- --
Hasan Fehmi B. A'rzuhal K + K K + + 

----1 ·--- ------ ·---- --- ı -. ----·---- ------·- ---------
Refik B. 

/ 
Maliye K K K K K K 

-------·--- --- ·- -- ı 

'rahsin B. İktısat -f K K K K K 
. __ ı _.- --

Vcl ct B. Kiitüpane K + K K K K 

K K 
-- ----- ı - -

K Bütçe + L Kayseri 
---------

Ahmet Hilmi B. 
-·---- - ı 

K 
-

K 
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Bazı kanunla t·n ' '''l' ill ·n ,., . ~J e t· 
:1 
1 

Mensup olduğu 2071 2089 2092 2093 2106 2156 1 

iııtih:qı d:ıiı'es i j S lll i da imi encümen numaralı kanun numaralı kanun nUımaralı kanun numaralı kanun numarı:ılı kanun numal'aJT kanun 1 

Ahmet Tevfik B. Arzuhal K K R + K K 
- - -· ~ ---- - - - - -- - ·-

Kayseri Coşkun Osman B. D. Muhasebat + R K K K K 
1 -- - -- -·- - ·- -- - - - -- - --- - ----- - -- - -

Reşit B. S. 1. Muavenct + + + + + + 
-"-~ - ~... --- .,... - . ----- --- - -- - -- ---- - . 

-Sait .Azmi B. Adli ye R K K + K K 1 

! - - ----- - - --- ~- -· . ' --- -- - - - -

Kırkla1'eli Dr. Fuat B. T. Esasiye K + + + K + ı 

- -· - ------ - - - - . 
-· ---- ---- - - ı - - -- - - - - -- ---·~·---

- Memet Nahit B . Bütçe + + + + + K 1 

- - ------ --- ---- ------ - - - - ·- ------ - - -ı - -- - ---
Şevket B. Bütçe + + '+ + + K 

1 
-·- .. _--- -- - - • - - - ·-- - -·· - --·- 1 

Kırşehir Huzim B. · D. Muhasebat + K K l K + K 
--· -- - -· - - . - ----- -·--- --- -. --- - -- - . - - -

Lıltfi Müfit B. M. Uüdafaa K K '+ K K K 
1 - -- ----- ---- ----- --- -· -· -- --- - - --- -- ·- -
1 

Serdar Ahmet B. G. !nhisarlar K K g:: K K K 
----- -- -- - ı Kocaeli Ali B. G. İnhisarlar + K K K K K 

1 -- - - - - - - - - --- - ' 
lbnılıim Süreyya B . Hariciye K K K K ' + K 

- ·--- - -· -·· --·. -- -·- ----- -. 

Kemalettin B. Arznhal + K K K K K 
- - --· - --· . --~ -· . - - --- -·- -

Rag rp B. Adli ye K K K K K K 

·- -- - - - ---
Reşit Saffet B. D. Muhasebat K + + + + K 

----· -- ----.. ... --- - - - -- - .. -- --
SaHl.hattin B. Adliye + + + K K K 

ı • --. ·----- - -- -- -- . ---- - ---- . - -ı 
Sırrı B. D. Muhasebat + K + + K + 

- - - ----- -- ------ - ----- - - -· --- - ----- ----- - - - - - . 

K onya Ahmet Harndi B. Ziraat K " K K K K + \ 

--- - --- -- - .. _ - ~-:;. . - · --- ---- -- - --- - -----
l Haydar B. K K K K K 

- -

1 :Mali:e 

- -- -- -- - - - - - 1 

L Kazım B. K K K K K + 
ll - -- -



r 
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-
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1 

1. 

Malatya 

l! 
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2071 2089 2092 2093 2106 2156 
is ın i 

Mensup olduğu 
daimi encümen numaı·alr kanun ı numaralı kanun ı numaralı kanun ı numaralı kaıınn ı numaralı kanun ı numaralı kanun 

Kaz1m Hüsnü B. Bütçe K + 
ı 

Kemal Zaim B. Bütçe K K 

lUustaia B. M. H . Tetkiki 
-- ~ ·- --ı - - K 

K 

l\Iustafa J.;utfi B. Ziraat K + 

Naim Huzim B. Maarif + K 
---- ı 

Refik B. D. l\{uhasebat ~+ + 
Sırrı B. Adli ye + R 

-- --
'revfik: Fikret B. Adli ye 

Hakkı B. Nafıa 

İbrahim B. Nafıa 

Memet B. Dahiliye 

Muhlis B. Vekil 

---ı-

Ömer Davut B. D. Muhasebat 

--------·-
Ras.im B. M. Müdafaa 

-~·-

Recep B. C. H. F. U. Katibi 
------- --~ - - ·-·-

A!bdülmuttalip B. ı Dahiliye 

- ----·-
Dr. Hilmi B. S. !. Muavenet 

-· 
lsnıet Pş. Başvekil 

:Ma.hmut Nedim B. M. Müdafaa 

---·-
Talat Ht.şim B. G. İnlıisarlar 

~: 

+ 

+ 

K 

K 

+ 
+ 

Mezun 

+ 

K 

K 

~+' 

K 

K 

ı 

K 

K 

+ 

K 
\ 

+ 

K 

+ 

+ 

+ 

K 

+ 
K 

K 

K K K K 

Ta.Jısin 
+ K ı K + 

K K K + 
-.. 1 ---

.+ ·+ + K 
-- ll 

K K + K 
- 1---- ---ıı---

+. + .+ K 
- ·--------1 ll 

K K K + 
1 -- - -

+ + + K 
ı - ------·-- ll 

+ ~+ K K 

-------- ı -
+ + K K 

ı 

K K K K 

+ + :+ + 

K K K K 
ı -

1 

+ + + + 

+ K + K 

K ı K + + 
ı 

K ı K 
K - ı - + -- --

+ + K + 

K K K + 

K K · K K _ _j 
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1 
; 
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lıılilt:qı d cı iı·c•si isıııi 

Malatya Vasrf B. 

Manisa Dr. Saim B. 

Kani B. 

Memet Sabri B . 

Mensup olduğu 
daiıııi encümen 

Dahiliye 

S. 1. Muavenet 

G. İnhisarlar 

Harieiye 
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Bazı lun1unlara verHen r·ey l.e ı · in ııcticcsi 

,_., 

2071 2089 2092 2093 2106 2156 
mımaralı kanım ı numaralı kanun ı numaralı kanun ı nuınnralı kanun ı numaralı kanun 1 numaralı kanun 

1 

K K K 
-------ı -

K K 
- ··- ----·---- ı 

+ Mezun 
+ 

-- + - --- ,-- + 
l\luzıııı i Mezun 

::-.-· 

+ 
Mezun 

K K + 

+ K + 
-· ·- -· 

Mezun 
+ + 

Mezun + 
-- , 

+ 1 

-~ l ı-- ---------

Mustafa F.evzi B. 
- ·-- - - - -------

Adli ye 

+ ı + 
Mezun Mezun 

----· --'-· ı ---- ·------· · -·-

+ ı + :+ + 

+ 
Mezun 

+ + 
... ·--- --·- - -· -------- -

Osman B. 

Rtifik Şevket B. 

Talıi~ B. 

ı- Turgut B. 
l 

Yak up Kadri B. 

Maraş AbdüLkadir B. 
---- --- ·---

Memet B. 

~--· ---.-- ---- ·- ·------ - ..... ------- -·· 
M~tat B. 

Nuri B. 
i- ·_!_ 

Mardin A<bdürrezzak B. 

Ali Rıza B. 

------ı ·----
İrfan Ferit B. 

ı--- -------
Mersin F erit Celal B. 

. ·/ 
Harndi B. 

- - ·-- -·-·- - ~ 

Nafıa K K K K K K 
----·--- -- - ·-- ı-----

Adli ye K + K + K K 

ı - -----:------- ·---· - ----
l\[aliye ,+ +: + + + K 

--· ı - --· --- ---- --· -- -- -

Bütçe K 4- ı ·K K K ı : + 

+ 
- ----·--------

Harici ye + + ı + - ı + ı :+ 
- · - --· ------1 ·--- -- ------

Arzulıal 

D. Muhasebat + K K + + + 
----- - ---- ı - ı 1----- ---~-- 1 -------1'---- · --- -- -

D. Muhasebat + + + 
- - -- ı---

Maliye K + + 
--- '-··-· ı ·-

Ziraat K K K 

K 
- ı - -··--+ ı -+ Arzuhal 

1 

İktısat + K K 

+ :+ İdare Amiri 
---~-----ı ----ı----a ı ---

----·----- 1----
:i\[aarif + K K 

--- ı .·--

Maliye + +~ '+ 
-- ı----

+ K 

+ + 

K 
- ı --·· K 

+ + 

K K 

+ + 

K K 

+ + 
1 -

-

-ı 

K 

+ 

+ 
Mezun 

K 

+ 
Mezun 

+ 

K 

K 

L ı Süleyman Fikri B. --·_ ı Nafı~ ı K ı K ı K ı K ı K ı K . _ _j 
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Mensup olduğu ''2071 2089 2092 2093 2106 2156 ı 
tııfih:qı d:ıiı·es i l s ıııi daimi encümen numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun numaralı ·kanun nUJilaralı kanun n umaralı kan un 

ı ' 

Mıığla ·Dr. Hüseyin Av.ni B. S. 1. Muavenet + K + + K + ı 

ı - ---- ·-- --~ --- ----- --- - ---- -- -- --- --- ---- ---- ·-- ----- ---·-
Nuri B. Arzuhal + K + + K K 

-- - ··- - -- - . - - ------ ---- ·-- --- --- - ------ --- --- ------ - ---- -- -- ---- ~- ------
Şükrü l{a~· a B. Vekil + + + + K ,.K 

--- -- - ----· ----- - - - .. -- -- -- ------- -- - -- --- ------- -------- -- . ----
ı Yunus Nadi B. T. Esasiye + + + + + + 

ı 
. 

--· --- ----- -- ---- --- ----- ---- - --· -- - --- --- --- - -- - . --- - -- --
Muş . Hasan Reşit B. Dahiliye + K + + + + 

- -- --- --- - -- --- - ---- -- --- -------- -- ------ - -· - · --
Kılıcoğ-lu Hakkı B. Maarif + + + + + + 

ı - ----- --- - - --- .. -- ·- ·- - - · -- - ---- - -·· -- -
Naki B. G. İnhisarlar + + + + + K 

1-
Mezun Mezun Mezun lKezun Mezun - -- ----- --- - - .. - -- - - - -----

ı Niğde Ahmet Vefik B. S. 1. Muavenet + + + + + K 
ı 

ı- ------ -- --- ----- ---- --- - - - --- --- - - - - - - - - --- --- - - --
Faik B. Bütçe K + + + + + 

-- - --- - -- --- - - ------ - -

1 

--- - ------- ----- --

i Galip B. Dahiliye + + + + + K 
ı 

ı 
- -- ·- -- --- - ----- - -- -- - -- - - --- - - -- -- - -

..L 
ı Halit B. Naiıa K + K + K 

Me7.un -- - - -- - - ----·--- - --- - -- - -· - - -- -- -

ı Ordu Ahmet İhsan B. Dahiliye s + K K K K 
ı 
1 ... -- ·• -·- -- ----- ------- -- -- -- - - -- - - - ---------- - - · - . --- -! 
1 Harndi B. Maarif + K K K K K 
ı -·-- ·- ----- -- ---- -~-------- -- - -- -- - -- ··- -- -- ---- - ---- ---- - .. -- --- ------ . - --- - ---- --

-- ı ı t ... mail B. Dahiliye K K + + K K 

ı 
----- --- - --- - -· - --------- -- ---- -- ------ -· --- - - - -·---- - - -- ------- --------

Recai B. M. Müdaiaa K K K K K K 
ı- -- ---~ ----- -- ---- . ----· ------ -- -- -----· ------ - - - ---- ------- . ------- -- -- ---- --- ---- ------- -- - ---
ı Şevket B. G. İnhisarlar K K K K K K ı 

--- - ·-- ------ -- -··---- --- - --- - - -- -- --- - -- ---·-- - - - --- - - ---· ---- - - - - - - - ---
Rize A:kif B. Arzuhal K K K K + + ı - -- . - - - - - - -- -- --- - ı 

Ali B. D. Muhasebat K K K K K K ·1 
·- ----- -- -· - ----- --- -- - ---- ------

ı Atıf B. Arzuhal K K K + K K ı 

ı 
ı -- - ---- - -- - - -- -- ·- ·-· - --- - - --·---- --- -

L Esat B. Dahiliye + X + + K + ı 
--- --· - -- ı 
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r ı 
- -

ı 
Bnza l<anunl ara ''(T il l"' ıı rf' ylf'r ı 

Mensup olduğu 2071 2089 2092 2093 2106 2156 
lıı tihap d;ıia·es i Jsıııi daimi encümen mımaralr kanun nurnaralr kanun numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun 

Rize Fuat B. + K K 1. K K + 
.. - - -- - - .. - -- - -- - ----- ------- -·- ------ - -

- Hasan Cavit B. İktısat K + + + + + 
-- -- - . - ------- -- - - - - - -c --- ---- -- - - - --- -· ---· 

Samsun Aziz HIZir B. + K + K K 
Ruşeni B. 

- .. - -· - - --- ---- - - - --- - .. 

Dr. Asrım B. Nafıa K + K K K K . 
---- - - - -· - -- - - - -- - . -- - ---

Emin B. a. lnhisarlar + K + K + + 
ı :l\Iezun 

- -- - -· - -- - -·-- - - --- - -· -· -- - - -- -
ı -

Etem B. N•ıfı a K K K K + + 
- - ·- - - -- - - - - - -- --- - ·-- - - - -- -- - ---·- -

Memet Hacıyımuş B. G. İnhisarlar + + + + + K 

1 ··- -- -- -- - - - - - - ---- -· -- -- ---- - -- - - 1 

Zühtü B. Dahiliye K + + + + K 

- - -- . - - - - -- - - -- > - - - ---- ---- - -- - - - -- ------· -

Siirt Halil H u1ki B. K K K K \ K K 
- -· - - - - --- - - - - - - - -

Mahmut B. - Hariciye + + + + + + 
- -- - . --- -·· - ---- --- - - --

1 Sinop Hultısi B. Ziraat R K K K K K 

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

İbrahim Alaetıtin B. Maarif + K + · K K K 
- -- - -- - - -- ---- -- - - - ---

R ecep Zühtü B. Bütçe + K K + + + 

ı ---- - - - - - --- - - - -- - - ... - -- - - --- - --

1-
Yusuf Kemal B. Ve kil + + + + + + 

- - - -- - -- - - - -- -- --- --- --- ---- - -- ----- - ---------

ı Sıvas İsmail Memet B. Ziraat K K K K K K 
- - - - - - - -- -·----- -- ----· - - - - --- - - - -- - -- ----- --

Necmettin Sadık B. Harici ye K + + + + + 
- -- -- - -- -- -·- - ----- --- - - - -

ı 
Raıhmi B. Maarif + K K K + K 

-. - - - - - - -- -·· -- - - -. 
Rasiırn B. Bütçe K + + + + + 

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

Rcmzi Büt<;e K + K K K K 

ı - - - -- - - -- - -- .. - --

ı Şemsettin B. . ı Maarif K K K K - K K ı ·, ---- - --
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ı 1 fl;-ızı lumunlara veı·i,J en l'eyle l'in n e ticesi ı 
' ' . 

2071 2089 2092 2093 2106 2156 
i ntihap daiı·csi i s nı i 

Mensup olduğu 
daimi encümen numaralı kamın ı numaralı kanun ı numaralı kanun ı numaralı kanıın ı numaralı kanun ı numaralı kanun 

, Sıva& Ziyaettin B. Arzuhal '+' K K K K + 
---ı- - -ı 

Şebin Karahisar İsmail B. İktısat K K K + K K 

Sadr·i Mwksudi B. Maarif + K K + 
- -· --ı - ı 

Vasfi Ra.5it B. Dahiliye K K K K K 

Tekirdağ Cela1 Nuri B. T. Esasiye K + + + + K 
----------ı---·---- - ·----- ----·----

Cemil B. 

Faik B. 

Mahm'ut Rasim B. 

ı 

ı - --
Tokat Bekir Lutfi B. 

Hüsnü B. 

Mustafa V asfi B. 

Dahiliye ~+' 

Dahiliye K 

Nafıa ı ~+' 

M. Müdafaa - Nafra 

M. Müdafaa 

M. Müdafaa 

+ 
Mezun 

K 

K 

:+ 

+ 

K 

+ 
Mezun 

K 

K 

K 

+ 

+ 
+ 

Mezun 

K 

K 

K 

+ 
- ------

K 

+ 
Mezun 

-

---· ·---- . -~ 
K 

X: 

K 

:+ 

K 

+ 
Mezun 

K 

K 

+ 

K 

K 

K 
Resai B. 

K 

+ 
----- ·----------- ·---·- --·- - ı-------

Nazım B. - ı Adiiye K K + K '+' + 
----·-- --------------ı- - --ı-------- - - --·-· 

Süreyya 'l'evfıiık B. Bütçe K K K K + + 

Trabzon Daniş B. 
----------ı----

G. İnhisarlar + 
- ı - - ~-

K K + K 
l l ı --· 

---ı - ·- ---
Hakkı Sofu B. Nafıa + + + + -1-

ı ---- ------------ı-- - ·----- -·---- ı--- -----ı -----
Halil ·Nihat B. Maarif +" K + K K K 

l l ı ı ı---- -----·- .- -- -- · ı ·----
Hasan B. Reis vekili + + + + + + 

ı -- ı --- ı ·----
Nebi~ade Harndi B. Hariciye :+ + + + K K 

------ı - ---- ı ·-- ··- --- ·-- ------ı-

Raif B. Adli ye + K K K K K 

- ı 
ı 

--- ı ı ı----- ----ı ı --ı ı--------ı ll 
Süleyman Sırrı B. Arzuhal ı + ı K ı K ı K _l__ K ı K __ ll 
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i 
Bazı kanunhu·a veı·ilen ı·eyleı·in neticesi J 

--~------~~-------.---------

Mensup olduğu 2071 2089 2092 2093 2106 • 2156 , 
lııtiluıp d:ıiı·ı·si ı ismi ı daimi encümen numaralı kanun ?umaralı kanun nunıa.ralı kamm numaralı kanun numaralı kanun numaralı kanun J 

Urfa Ali Saip B. 

Mahmut B. 

Memet Emin B. 
-~---- · 

Refet B. 

---- ·----
Van Hakkı B. 

Münip B. 

Yozgat .Aıhmet A vni B. 

Alı met Cevdet B~ 

Avni Doğan B. 

M. lVIüdafaa + + + + + 
··-K + Behcet B. 

K li( K 

--------- · ·-
T. Esasiye ır + + +) + 

----1 , _ ----- -- · - - - ---

Maarif K + K TC ı + 
- · - -- - 1 ·--- -- -·-- - ·-

M. H. Tetkiki K + :+ + ı + -+- - ------ - ·-------------· , ____ -----·----
A'rzulıal· K + + + + 

- ·- --------- - --·--- --·- ·---· ı ·----
D. Mulıasebat K + K K K 

------- ı---- ! ı--- -
Arzuhal + '+' + + + 

R. D. Ka tibi + 
R--ı- :+--ı --:..-

+ K 

+ 

K 

K 

K 

K 

+ 

K 

K 

+ 

ı 

1 
-ı 

ı 
-ı 

ı 

-ı 

ı--~ --- -
Hamıdi B. Adli ye + s K K K K 

-ı 
ı 
ı ı -·-

Süleyman Sırrı B. + Bütçe + + K K ı K 

-- · --- ---- -----·--· · ------- ---- 1- -- ------ı ·-----· ·-·- 1--

Zonguldak Celal Sahir B. T. Esasiye .+ K K K K K 

1-- ---- ·---- ----- ·-- 1 - · -- · --~----

Esat B. l\1. H. Tetkiki K •i K K K K K 

-- -- ·--- ----· ··-------------- ·- --- -----···--------- ·- ---- -----·-
Halil B. Dahiliye K + K K + + 

------·- - - · - ----·---- ı----- ·----
Hasan B. İktısat K K K K K K 

----1- -- - --- ---ı--- ı ı · ı-- --
Raıgıp B. İktısat + + r+: + + K 

ı ---- ·---·------
Rifat B. 

ı - - 1-----K ı -~------------· --

Dahiliye K K K K K 
ı- 1-· ·----.---- 1---- ---1---- ı --1- - - ----ı --~ -- ·---- -

--·------~-----1 ı ------- ı------ı ı---- ·------

- -----·- -- ı--- -·--·-· --1 ı ı ı ı ------ --ı-· --

11 ı ı ı ı 1 ı ı . ı ı --- h - -~1 



4 - Sayın Üyelerin bildikleri dillere göre tasnifi 

Almanca bilenler 

Ada na Anıkoğlu Damar B. İstanbul Hasan Vasıf » 
Afyon Karahisar .Akosmanz:ı.de !zzet » istanbul Sadettin Rıza » 
Aksaray Yaşar· » İstanbul Ziyaettin » 
Ankara Eşref » İzmir Kazım P<ş. 

Balikesir Enver » Kars Baha Tali B. 
Bayazıt B:ı.yr·aktaroğlu H11lit » Knsta moım Dr. Suat » 
Bolu lj alih Rıfkr » ı ·Konya Ali Fuat Pş. 

Bolu Hasan Cem il 
ı l\onya Ahmet Hamdi B. » ı 

Bursa Esat » 1 Kütahya Mulılis » ı 
Cebel i bereket Naci Pş. Kütahya Recep » 
Diynrbekir Kazım » )fa latya Mahmut N ed im » 
Diya.rbekir Zeki Mesut H. ! 1\faııisa Turgnt » 
El.Jziz A h~ııı't Saffet » Muş Hasan Reşit » 
Erzincan Aziz Samih » Ordu Aluııı>t fhs<tn » 
B ı·7.i n en n Snffct » Ordıı İsmail » 
Brzıtrum Aıiz » i Siirt Mahmut » 

Erzurum Dr. Hakkı Şinasi Pş. Sıvas ~ecınettin Sadık » 
ftazi Antep Nuri H. 

ı 
~e lı in Karahisar Sadri Maksudi » 

Giresun İhsan 'Pş. 
ı 

Şrhin Karahisar Vasfi Raşit » 
İstanbul Ali Rana H. 'l'(•kil'Clağ R:ı.sim » 
!stanbul Dr. Refik » 

1 

'roknt Hih<ınü » 
lst.~ınbul Halil Etcm » 'l'okıı t Süreyya Tevfik » 
fst:ınhul H;ınıdi Mnstııfıı » Fl'fn Behcet » 

Aııapca bilenler 

Afyon Karahisaı· Haydaı· n. 

ı 
lstnnbul Alaettin Cem il » 

Aksaray Bcsim Atalay » Tsparta }Jiiqseyin Hüsnü » 
Antı:ılya Rasih » 

ı 
Kastamonu V el et » 

Balıkesir tsmail Hakkı » 
Konya Mustafa 

iBayazıt ÜbeydullaJh 
» 

» 
1 Koııya Naim Hazim » 

Bu t'cln ı · Hal it 
ı 

» 

ı Bursn Mustafn F'chmi » Kütahya Hakkı » 

Çan kıl' ı Talat Kütahya l\feıııet )) 
» ı 

Edirne f3ercf » M!aeaş Mi tat » 

El aziz Hasa n 'l'ahsin » Mardin Ahdünezza k » 

Erzurum eci·p Asım » Muş Hasan Reşit » 

Eskişehir Yusuf Ziya » Or· du Ham di » 

Hakaı'i j lın11h im » Siiıt Halil Hnlki » 
l çel J<jnıiıı » Siirt ~1:ahmut » 



Sivas 
Ş. Karahisar 

Bolu 
Bolu 

Adana 
Ankara 
Aydın 

Çanakkale 

Çankırı 

Giresun 
Giresun 

Amasya 
Van 

Adana 
Adana 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Afyon Ka;·ah is:ı r 

Afyon Karahisar 
Aksaray 
Aksaray 
Amasya 
Ankara 

~1\...nkara 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Ay dm 

Şelllilettin 

Sadri Maksudi 

Kastamonu 

Cevat Abbas 
İsmail Hakkı 

Hilmi 
Aka Gündüz 
TaJısin 

Alunet Cevat 
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: ı 
Trabzon 
Van 

Azerice bilenler 

Velet 

Bulgarca bilenler 

~ · ı 
Tokat 

Elence bilenler 

B. İstanbul 
» Kastamonu 
» K-ocaeli 
» Manisa 

l\fustafa Abdülıhıılik » Samsun 
:thsan P.ş. Tekirdağ 

M ün ir B. Trabzon 

Ermenice bilenler 

Esat B. \ Van 
Hakkı » 

Fransızça bilenler 

Ali Münif B. Aydın 

Hilmi » Aydın 

Ali » Balıkesir 

Haydar » Balıkesir 

Akosmanzade hzet » Ralıkesir 

!zzet Ulvi » Balıkesir 

Beısim Atalay » 

ı 
Balıkesir 

Yaşar » B ayazıt 
Esat » B ayazıt 
Aka Gündüz » Bilecik 
Gazi Mustafa Kemal Pş. Bilecik 
Yahya Galip B. Bolu 
Dr. Cemal » Bolu 
Dr. N azifi Şerif » Bolu 
As mı » Bolu 
Dr. Mazhar » Bolu 

Süleyman Sırrı 
'Hakkı 

B. 

Hüsnü 

~'li tat 
Dt·. Suat 
Sırrr 

Tuııgut 

Züıhtü 

Ceelal Nuri 
Süleyman Sırrı 

Münip 

Dr. Reşit. Galip 
Fııat Şahin 

Ali Şuuri 
Hacim Muhittin 
İsmail Hakkı 
Kazrın 

Muzaffer 
Bayraktar-oğlu Halit 
Übeydulla.h 
İbrahim 
Salih 
Cevat Abbas 
Dr. Emin Cemal 
Falih Rrfkı 
Hasan Ceınil 
İS'l1lail Hakkı 

» 
» 
;) 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
Pş. 

B. 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
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Burdur Halit » İstanbul Akı;uraoğlu Yusuf » 
Burdur Mustafa Şeref » İstanbul Alaettin Cemil » 
Bursa As af » istanbul Ali R.ana » 
Bursa Bakteriyolok Refik » l s tanbul Dr. R.efik » 
Bursa Dr. Galip » l s tanbul Halil Etem » 
Bursa Dr. Rasim Ferit » İstanbul H asan Vasıf » 
Bursa Emin Fikri » İstanbul Dr. lbrahim Tali » 
Bursa Esat » İstanbul Mi tat » 
Bursa R.efet » İstanbul Salalı Cimcoz » 
Bursa Rü~tü » İstanbul Ziyaett in Karamürsel » 
Ce belibereket Naci Pş. İzmir Dr. Tevfik Rü~tü » 
Çanakkale Ahmet Cevat » !zmir Halil » 
Çanakkale Şükrü » İzmir Kamil » 
Çanakkale Ziya Gevher » İzmir Kazrm Pş. 

Çankırı Mustafa Abdü1ha lik » İzmir Kitapçı Hüsnü B. 
Çankırı Ri fat » İzmir Mahmut Celal » 
Çanları Talat » lznıir Mahmut Esat » 
Çorum Dı·. Mustafa » lzmir Saracoğlu Şükrü » 
Çorum İsma il Kemal » Isparta Ke-ma·l Turan » 
Denizli Dr. Kazım » Kars Baha Tali » 
Denizli Emin Aslan » Kars Faik » 
Denizli Mazhar Müfit >> Kars Muhittin Pş. 
Denizli Necip Ali » Kııstamonu Ali Rıza B. 
Diyarbekir Kaz rm Pş. Kastamonu Dr. Suat » 
Diyarbekir Zekai B. Kastamonu Ta,hsin » 
Diyarbekir Zeki Mesut » Kayseri Ahmet Hilmi » 
Edirne Faik » Kırklareli Dr. Fuat » 
Edirne Hasan Hayri » Kırklareli Memet Nahit » 

Edirne Şakir » Kırşehir Hazim » 
Edirne Şeref » Kırşehir Lutfi Müfit » 
El aziz 

t:.~ 
l!..,azıl Mmet Kırşehir Serdar Ahmet » » 

Erzincan Alıdülhak » Kocaeli Ali » 
Erzincan Aziz Samili » Kocaeli lln·ahim Süreyya » 
Erzincan Saffet » Kocaeli Kemalet tin » 
'Erzurum Azi ı » Kocaeli Reşit Saffet » 
Erzurum Dr. Ahmet Fikri » Kocaeli Salrahattİn B. 
Erzurum Dr. Hakkı Şinasi Pş. Kocaeli Sırrı » 
Erzurum Nafi Atuf B. Konya Ali Fuat Pş. 

Brzurum Necip Asrın » Konya Sırrı B. 
Eskişehir Yusuf Ziya » Kütahya Hakkı » 
Gıızi Antep Nuri » Kütahya Muhlis » 
Giresun Hakkı 'l'arrk » Kütahya Recep . » 
Giresun İhsan Pş. Malatya Abdülmuttlip » 
Giresun Kazım B. Malatya Dr. Hilmi » 
Giresun Münir » Malatya İsmet Pş. 

Gümüşane Edip Servet » Malatya ~Iaıhmut Nedim B. 
Gümüşane Şevket » Malatya Talat Haşim » 
Hakari tbrahim » )ialatya Vasrf » 
İçel Hakkı » ·Manisa Dr. Saim » 

İstanbul 
., 

Abclülıh ak Harnit » Manisa Hikmet :. 
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.M ani sa ·Kani » Samsun Zübtü » 
Manisa Me'lnet Sa,bri » Siirt Mahmut » 
Manisa · Osman » Sinop İbrruhim AHiettin » 
Manisa Reıf.ik Şev ket » Sinop Yusuf Kemal » 
Manisa 1 'Du1.·gut » Sıvas Necmettin Sadık » 
Manisa Y akuıp Ka d ri )) Sıvas Rahmi » 
lV[ ar aş Mi tat )) Sıvas Remzi » 
Maraş '•Nuri )) Slvas · şemsettin )) 

Mardin Ali' Rıza ) t). Karahisar Sadri Mal<Sucli )) 

Mardin b:fan Ferit. )) Ş. Karahisar Vasfi Raşit » 
Mersin Feri•t Celal » Tekirdağ Celal Nnri » 
Mersin Ham di )) Tekirdağ Cem il » 
Muğla Dı·: Hüseyin Av ni )) 'l'ekirdağ Fail< )) 

Muğla ·Şükrü Kaya » Tokat Bekir Lfıtfi » 
Muğla Yunus Nadi » 'l'okai Nazım )) 

Muş · Hasan . Reşit )) Tokat Siiı:eyya Tevfik » 
Muş Krlrcoğlu Hakkr )) Trab~on .H:ılil Nihat )) 

Niğde .Ahmet Vefik )) 'l'mbzon . Hasan » 
Niğde Faik )) Trabzon Nebizadc Harndi )) 

Niğde Galip » Urfa Behcet » 
Ordu Ahmet İhsan )) Urfa .Refet B. 
Ordu Ham di )) V :ın liakkr » 
Ordu !smail )) Yozgat Ahmet Avni » 
Ordu Şevket )) Yozgat Avni Doğan » 
Rrize A{ıf: » Yozgat Süleyııınıı Sırrı )) 

Rize Esat )) Zunguldak C'rli'ıl Sııhit· » 
Samsun Dr. Asım » Zon guldak Halil » 
Samsun Emin » Zon guldak Ragıp » 
Samsun 'F.ltem )) 1 Zon g-uldak Ri fat » 

Fürsçe bilenler 

Aksaray Bı>sim Atalay · B. Rakari İ•hrahiıın » 
Belrkcsir ;lsmail Hakkı )) 1 İstanbul Abdi.Hhak Harnit » 
B ayazıt 'Ütheydullah » K n s tamonu Velet .» 
Bnrsa Mustafa Fehmi )) Konya N aim Haz im » 
Gmı kırı Talat )) · i)ehin Karahisar · Sadı-i Maıksudi )) 

Çorum İsmet )) 'l'ı-a !non ·· Stil-eyınan Srrrı )) 

Edirne Şeref » Zonguldak 'Celal Sahir ~ 
Eskişhir Yusuf Ziya )) 

İngilizce bilenler 

Adana AJi ı .Mi.in i f B. Bolu Hasan Cemil » 
Afyon ·Ali » Çanııkkale ' Ahmet Cevat » 
Amasya iEsat » Ça nakkale Ziya Gevher » 
Ay dm Adnan )) Çankırı }[ust:rf'a .\ hdi.illıalik » 
B ayazıt ı üıbe-ydullah » Di yarbekir Zülfü )) 



Elaziz 
Elaziz 
Elaziz 
Erzurum 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
Kars 

Çanakkale 
Malatay 

[ard in 

Van 

Bolu 
Çanakkale 
Diyarbekir 
Elaziz 
B rzincan 

Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Hasan Taıhsin 

Aziz 
Abdülhak Harnit 

Ahmet Raımdi 
.Ali "Rana 

Dr. İbrahim 'rali 
Ziyaettin 
Baiha Tali 

Ahmet Cevat 
Dr. Hilmi 

Ahclürrezza k 
Hakkı 

Kastamonu 

İzmir 

Dr. Emin Cemal 
Ahmet Cevat 

Zekili 
Hasan T aihsin 
Aziz Samih 

J astamonu 
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» ı Kastamonu 
» Manisa 
» Muğla . 

» Ordu 
» Ordu 

» Sinop 
» Ş . Karahisar 
» Tekirdağ 

» Urfa 
» ı 

İtalyanca bilenler 

~· ı Trabzon 

Kürtçe bilenler 

B. \ Van 
» 

Kıpçakça bilenler 

Velet 

n[acarca bilenler 

Memet Sadettin 

Rusça bilenler 

B. Giresun 
» İstanbul 
» Kırşehir 

» Ş. Karahisar 
» 

Tatarca bilenler 

Velet 

Ali Rıza » 
Hikmet » 
Şükrü Kaya » 

Rec:ı i » 
Şevket » 

Yusuf Kemal » 
· Sadri Maksudi » 

Celal n ri » 
Rcfet » 

Neb!z.al r TTaıı ı · li 

Miiııip 

B. 

B. 

İhsan Pş. 

r\ k~uraoğlu Yusuf n. 
Lı1tfi Miifit » 
Sadr i Ma ksucli » 



Kastamonu 

Enmrum Kecip Asım 

- 5/ô_ 
Türkmence bilenler 

Velet 

Uygurca bilenler 

B. 1 Kastamonu 

B. 

V el et » 



5 - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

..... 

İstanbul meclislerinde (Mebusan ve ayan) azalık etmiş olanlar 

Ada na Al i Münit B. ı Kastamonu Hasan Fehmi » 
Adana Hilnıi » ı Kayseri _-\hmet Hilmi » 
Amasya hmail Hakkı » Kocaeli AJi » 
Aııkara Gazi Mustafa Krııınl Pş. Konya Kazrın Hüsnü B. 
Balıkesir Hacim Muhittin B. Kütahya İbrahim "» 
D:ıyazrt Übeyclullah » Manisa ::\fenıet SalJt·i » 
Burdur Mustnfıı f?cref » :ıvruğla Yuııns Nı:ıcli » 
Bursa As af » Ordu lsma il » 
Bursa Re fet » Ordu Recai » 
Çorum 1"sm et » Samsun De. Asrın » 
Çorum M:ürıir » ı Samsun Hilmi » 
Diyarhekir Zülfü » ı Siirt Halil Hulki » 
Edirne Faik » Sinop Y nsuf Kenıa l » 
Gümüşııne Haı::an F'ehıni » Sn· as Rahmi » 
İçel Emin » Sıvas Rasim » 
İstanbul Ahclül hıı k Ha mit (Ayan ) » Srvas Şemsettin » 
İstanbul Sala lı Cimcoz » Tekirdağ Celal Nuı'i » 
İzmir H alil » 'l'ra bz.on Hasan » 
İzmir fia ra~coğlu Şükı·ü » V ;:ın Hakkı » 
Kastamonu Dr. Suat » 

Birinci devredenberi mebus olanlar 

Adana ı\ nıkoğlu naııını· 11. Denizli Lı7JHil' M i.i fit » 

Afyon Ka rahisar Ali » Den izli Yusuf » 
Aksaray Besim Atalay » Diya rbekir Zekili » 
. \ ııknr·n C:nzi Mustal"n 1\eıııal lJş. l Bclirne Btlirnr » 

Ankara Şnkir B. Elfiziz Hüseyin » 

.-\ ıı kara Yahya C:: n lip 
1 Eskişehi r Emin » » ı 

Antalya Rnsih » 

1 

(:azi Antep Kıhç Ali B . 

Aydın Dr. ~ifa1.har » <:azi Antep Reşit » 

Aydın 'l'nhsiıı » 1 Uazi Antep Şahin » 

Bal ıkes i r H acim JV[ulıittiıı » 1 Oümüşane Hasan Fehmi » 1 

Bal ıkesir IGiz r nı Pş. ! ls tanbul lk Refik » 

Bolu Cevnt Abbas B. ı hınir Dr. Tevfik Rüştü » 

B olu Şükrü » İzmir i\1ıı hmut Crlfıl » 

Burdur l\iustıı Ea Şeref » İ1.m ir 1\fnhmnt Esnt » 

Çanlnrr Zi?n » İzmir Oszanznde Hameli » 

Çoru m Ik ::\Iustnfa » Isparta Hüseyin Hüsni.i » 

orum ts nı et » [sparta İbrahim » 
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Kayseri _\ hmet Hilmi » ı Sinop Yusuf Kemal » 
Kırldareli lk Fuat » ı 

Sıvas Ra sim » 
Kocaeli ilımhim Süreyya » Sıvas Ziyaettin » 
Konya Kazım Hüsnü » Tekirdağ CeHil Nuri » 
Konya Refik » Tekirdağ Faik » 
Kütah ya Ra,sim » Tokat Mustafa Y asfi B. 
Malatya İsınet Pş. Trabzon Hasan » 
Muğla Yunus Nadi » Trabzon Nebizade Haındi » 
Ordu Ham di » Urfa Ali Saip » 
Ordu Recai » Van Hakkr » 
Rize Esat » Yozgat Süleyman Sırrı » 

tkinci devredenberi mebus olanlar 

Afyon Karahisar 'tzıet Ulvi B. Giresun İ·hsan Pş. 
Afyon Karahisar Ruşen Eşef » Giresun Kazını » 
Aksaray Yaşar » Giresun Münir B. 
Amasya FıSat » ı Giresun Şevket » 
Amasya Nafiz » Cl üınüşa ne Edip Servet » 
..Anka ra Ali » Rakari İbrwhiın » 
A?dm Dı·. Reşit Gıılip » İçel Emin » 
Balıkesir Ali Şnnri » 1stanbnl Abdülhak Hamit » 
Balıkesir ".\Ieınet Cavit » tstanbul Akc_:maoğlu Yusuf » 
Ril ecik İln·ahim » İstanbul Ahmet Hamdi » 
Bilecik Sa liih » İstanbul Dr. İbrahim Tali » 

Bolu Dı·. Emin Cemal » İstanbul Ziyaettin Karamürsel » 
Bolu Falih Rrfkr )) İzmir Kamil » 
Bursa As af » İzmir Must<ıfa Rahmi » 
Bursa Mustafa Fehnıi » İzmir Sa ı·acoğ·l u Şii krii » 
Bursa Refet » İzmir Yasrf » 
Çanakkale Osıııan Niy;;ııi » Isparta :Vrükerrem 
Çanakkale ::;;,ınih Rifat » Kastamonu Ali Rıza » 
Ç:makkale · ı.krü » Kastamonu Hasan F ehmi » 
Çankırı Mustafa A·bdülhalik » Kastamonu Yelet » 
Çankm Ri fat » Kırklareli Şevket » 

Çankırı Taltıt » Kırşehir Jjtıtfi Müfit » 
Çorum İsmail Kemal » Kocaeli Ali R. 
Çorum M ün ir » Kocaeli Ra g-ıp » 
Denizli Dr. Kazrm » Konya MusUıfa » 
Denizli Haydar Rüştü » Konya Naim Hazim » 
Denizli recip Ali » Konya Tedik Fikrrt » 

Edirne Şakir » Kütahya Recep » 
Eı·zinceıı A·hdülhak B. Malatya Dr·. Hilmi » 
Erzincen Saffet » Malatya Mahmut Nedim » 

Erzurum Dr. Hakkr Şinasi Pş . Manisa Dr. Sainı » 

Erzurum Na fiz R. Manisa :M:emet Sabri » 

Gazi Antep Ahmet Remzi ' Manisa :Mustafa Pevıi » 1 » 
Gi r esun Hakkı Tarık » ı Manisa Yakup Kadri » 
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Maraş Abdülkadir » 

ı 
S ii r't Mahmut » 

Maraş "M cm ct » Sinop 
~ Recep Zühtü » 

Maraş Mi tat » ı Sıvas Rahmi » 
Mardin } .. bdiirrezzak ı 

Sıvas Şemsettin » 

ı 
» 

Mar.din Ali Rıza » Ş. Karahisar İsmail » 
Muğla Şükrü Kaya » 

ı 
'I' e kirdağ Cemi i » 

Muş Muhittin Nami ı Trabzon Süleyman Su rı » 
ı 

Nio·de Faik » ı Urfa Dr. Refet » 
Niğde Galip » Urfa Mahmut » 
Niğde Hal it » Urfa Refet » 
Ordu İsmail » Van Münip » 
Rize Ali » 'fozgat Avni Doğan » 
Rize Fuat ~> 

ı 
Yozgat Avni » 

Rize Hasan Cavit » ı Zonguldak Halil » 
Siir-t Balil Hulki B. ı Zonguldak Ra gıp » 

Üçüncü devredenberi mebus olanlar 
• 

Adana Ali J\iiinif B. Erzurum Ahmet Fi·kri » 
Adana Hilmi » Erzurum Nafi .Atuf » 
. fyon Karahisar Hay daı· » Erzurum N ec ip Asnm » 
\fyon Karahisar .\ kosmanzade İzzet » Gümüşane Şevket » 
Amasya tsrnail Ha·kkr » İçel Hakkı » 
Ankara Halit Ferit » İstanbul Aılımet Rasim » 
Ankara Ri fat » İstanbul Ali Rana » 
Antalya Dr. Cem:ıl » Kars Baha Tali » 
Artvin Asım » ı Kars Faik » 
Artvin Meınet Ali » Kars Memet Nazif » 1 

Ralıkesir İsmail Hakkı » ı Kastamonu Refik » 

B ayazıt Bayraktaroğ·lu Halit » Kastamonu 'l'ahsin ~' 

Bayazrt :thsan » Kayseri Reşit » 
Bilecik Hayrettİn » ı Kırklareli Meınet Nahit » 
Bolu Hasan Cemil » ı Kırşehir Hazi m » 
Burdur Halit » Kocaeli Kemalettin » 
Bursa Bakteriryolok Refik » Kocaeli Reşit Saffet » 

Bursa }~min Fikri » Kocaeli SaHihattin » 
Bursa Esat » Konya Ahmet Hameli » 
Ce beli bereket Naci Pş. Konya Kazım » 
Çanakkale Ziya Gevher » Konya Kemal Zaim » 
Denizli Bm in Aslan » Kütahya tbrahim B. 
Di yarbekir JGzııu. Pş . Kütahya Mulılis » 

Di yarbekir Zeki Mesut B. Malatya AbclüJ.ınutta l ip » 
li} hı· ne Hasan Hayri B. Malatya V•asrf » 

El aziz .\ ·hmet Saffet » Manisa Kani :ı> 

Ji}laziz Pazrl Aıhmet » Manisa Osman » 

Elaziz Ha sa n Tahsin » Maraş Nuri » 

Br zincan Aziz Sami]ı » Mardin lrfai1 Ferit » 

Bnmnım Aziz » Mersin Ferit Celal » 
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Muğla Nuri » ı Sıvas Remzi :t 
Muş Krlrcoğlu Hakkı » Tokat Bekir Lfıtfi :. 
Ordu Şevket » Tokat Hüsnü :t 
Rize A.kif » Tokat Süreyya Tevfik » 
Samsun Etem » Trabzon Daniş » 
Samsun Zühtü » Trabzon Halil N~hat » 
Sinop İbrahim Alaettin » Zonguldak Ce1al Sahiı: » 
Srvas Necmettin Sadık » Zonguldak Ri fat :. 

Dördüncü devrede mebus olanlar 

Adana Ömer Resul B. İstanbul Yaşar :. 
Afyon Karahisar Mollaüğlu Cemal » İzmir Halil » 
Aksaray Rrza Nisari » İzmir Kazrm Pş. 
Ankara Aka Gündüz » İzmir Kitapçı Hüsnü B. 
Ankara Eşref » İzmir Memet Swdettin » 
Ankara Hasan Yakup » Isparta. Kemal Turan » Ankara Musliıhittin Abdullah » Kars MU!hittin Pş. Antalya Dr. Nazifi Şerif » Kars Ömel Kamil B. Antalya Haydar » Kastamonu Halil » 
Antalya Nurnan » Kayseri Ahmet Tevfik » Aydın Adnan » Kayseri Coşkun Osman Aydın » Fuat Şahin » K:ıyseri Sait AliDli » Balıkesir Enver » 

Kırşehir Balıkesir Muzaffer Senlar Ahmet » » 
K ünya Mustafa Lfıtfi Balıkesir Pe ı·,tev Etc,:i » » 
Konya Sırrı » Balıkesir V:ı.sfi Memet » Kütahya Hakkı 

Üıheydullaıh 
» B ayazıt » 

Kütahyn M em et Bolu İsmail Hakkı » » 
Ömer Davut Bursa Dr. Galip Kütahya » » 

Bursa Dr Rasim Ferit Malatya Talat Ha.şim » » 
Manisa Bursa Rüştü Hikmet » » 

C eb eli bereket Hasan Basri » Manisa Tahir » 
Ce belibereket İbrahim » Manisa Turgut » 

Çanakkale Ahmet Cevat ·Mersin Harndi » » 
Çorum Bekiı· Karamemet Mersin Süleyman Fikri » » 
Çorum Na1bi R.ıza » Muğla Dr. Hüseyin Avni » 
Elaziz Memduıh Şevket » Mı.1ş Hasan Reşit » 
Eskişehir Alioğlu Ahmet B. Niğde A:hm et V efi k » 
Eskişehir Cafer » Ordu Ahmet İhsan » 
Eskişehir Yusuf Ziya » Samsun Aziz Hızır » 
İstanbul AHiettin Cemil » Samsun Memet Hacı Yunus » 
İstanbul Halil Etem » ~inop Hulfı.si » 
İstanbul Hameli Mustafa » Sıvas İsmail Memet » 
İstanbul Ha~an Vasıf » Ş. Karahisar Sadri Maksudi » 
İstanbul Hayrulla:h » Ş. Karahisar Vasfi R~it » 
!stanbul Mit at » 

ı 
'rekirdağ Mahmut Ra.sirrn » 

İstanbul ~adettin Rrza » Tokat Nazrm ~ 

İstanbul SaHI.h Cimcoz » ı Tokat Res ai » 
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Trabzon Ali Seydi :. Yozgat Ahmet Avnl. ~ 

Trabzon Hakkı Sofu » Y'Ozgat Aıbmet Cevdet » 
Trabzon Raif » Zonguldak Esat » 
Urfa Behçet :. Zonguldak Hasan » 

Müteferrik devrelerde mebus olanlar 

Aksaray Ahmet Süreyya B. II,IV Konya Ali Fuat Pş. I,II 
Balıkesir İbraıhim Yıürük » I,IV Konya Haydar B. I,IV 
Diyarbekir Zülıfü » I,II,IV Manisa Refik Şev ket » I,IV 
Edirne Şeref » I,IV Rize At rf » I,III,IV 
Erzurum As rm » I,III,IV Samsun Dr. Asım » I,III,IV 
Kastamonu Dr. Suat » I,IV Samsun Emin » I,IV 
Kocaeli Srrrr » I,IV 

--•ee>e~e~---· 



6 - Mezuniyetler 

İkinci içtima zar·fında, aşağıda göstcı·ilen 40 üye, Heyeti umuıniye kararı ile izin alınışlardır: 

Amasya t srnail Hakkı B. ı ay mazereti n€ binaen 3- VI- ı933 

» Na fiz » ı » hastalığına » » 
Balık€sir Ali Şumi » 2 » » » 27 - III - ı933 

» Hacim MUihittin » 2 » mazeretine » 2ı- XI- ı932 

» 1\Iuzaffer » ı » h astalığına » » 
Bilecik Salih » 2 » » » ı3 - III- ı933 

Bolu Cevat Abbas » 2 » » » 2ı- XI- ı932 

» » » 2 » » » 4- V- ı933 

Bursa Dr. Galip ::. 2 » » » :. 
Çanakkal€ Samilı Rifat » 2 » » » 2ı- XI- ı932 

Çorum Bekir Karamemet » ı » mazeretine » 3- VI- ı933 

» İsmet » 25 gün hastalığına » 4- V- ı933 

» Münir » ı,5 ay » » 27- III - ı933 

Edirne Şeref :. ı,5 » » » 2ı - XI- ı932 

Elaziz FazılAhmet ::. 2 » » » » 
Et·zurum Dr. Hakkı Şinasi Pş. 2 » » » ı3 - III - ı933 

» Necip Asım B. ı » » » 3- VI- ı933 

Eskişehir Cafer » ı » mazeretine » 4- V- ı933 

Giresun Şevk-et » ı » » » 13 - III - ı933 
İstanbul Dr. İbrahim Tali » ı,5 » hastalığına » ı3 - III- 1933 

» HayruHalı » 2 » mazeretine » 2ı- XI- ı932 

Kars Balıa Tali » 1,5 » hastalığına » 3- VI -1933 
» Faik » ı » » » 4- V- ı933 

Kastamonu Dr. Suat » 3 hafta » » 3- VI- ı933 

» Halil » ı , 5 ay » » 1- VI- ı933 

Konya Ahırnet Haındi » 40 gün » » 3- VI - ı933 

Kütahya Rasiın B. ı ay hastalığnıa bü1aen 2ı- XI - ı932 
» » » 1,5 » mazeretine » 4- V- ı933 

Malatya Dr. Hilmi » ı » mazer etine » ı3 -III- ı933 

» » » ı » » » 4- V- 1933 
» Vasıf » ı » » > » 

:Manisa Kani » 2 » hastalığma » 2ı - XI- ı932 

> M-emet Sa;bri » 2 » » » » 
» » » 2 » » » 4- V- ı933 

Maraş Abdülkadir » 2 » » » » 
Muş Naki » 2 » » > 21 - XI- 1932 
Niğde Fai·k » ı » mazer etine » 27 - III - ı933 

» Halit » 2 » h astalığına » 13 - III - ı933 
Samsun Emin » ı » » » 21- XI- ı932 
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!1> )) > 2 » » » 3- VI- 1933 
» Rnşeni » 2 » » » 13 - III- 1933 
» » )) 1,5 » » » 7- X -1933 

'l okat Bekir Lütfi » 2 » » » 21- XI -1932 
» :vı:ustafa Vasfi » 1,5 » » » 1- IV - 1933 
» » , 1,5 » » » 4- V- 1933 
» Süreyya T·ev.fik » '1 » )) » » 

Zonguldak Halil » \ ) 
)' » » 7- X- 1933 

--•ıee>e~ee~--

• 



7 - Teşri! masuniyet 

1 - İkinci içtima zarfında teşrii masuniyetlerinin kaldırılması istenilen zatler ilc haklarmda tat
bik olunan muaımelelcr aşağıda gösterilmiştir: 

Bolu 

Denizli 

Edirne 

Eskişehir 

Kastamonu 

Kocaeli 

Manisa 

Siirt 
Sıvas 

Şükrü B. !zzet Beyi 
ği nden 

gıyaben tahkir etti- Takibat İcrasının devre sonuna 
talilana 29- IV- 1933 te karar 
verilmiştir. 

Haydar R~tü » Akhisar P. T. Müdürünü tahkir !ntac edilmemiştir. 

Şakir 

Cafer 

ettiğinden 

Mülga Şeker inhisarı idaresin
ce satın alınan şekerden haksız 

olan zarar dolayısile 
Eskişehir hapisanesi müdürüne 
tahkir mektubu gönderdiğinden 

» Ormandan ruhsatsız ağaç kesti
ğinden 

» » 

Takilbat İcrasının devre sonuna 
talikına 29 - IV - 1933 te karar 
verilmiştir. 

» > 

Hasan Fehmi » Mülga Şeker inhisarı idaresince 
satın alınan şekerden haksız 

olan zarar dolayısile 

!ntac edilmemiştir. 

~ırrı 

Tahlr 

» 

Mahmut 

Sahte tekalifi harbiye mazbata-
ları meselesinden 

:. Şahsi hürriyeti tahdit maddesin
den 

:. Gazete ile tahkir maddesinden , 
Necmettin Sadık» Matbuat kanununa muhalif nes- Takibat İcrasının devre sonuna 

riyatta bulunduğundan · talikına 29 - IV- 1933 te karar 
verilmiştir. 

·:. Müstehcen resimleri havi kitap !ntac edilmemiştir. 
tevzü meselesinden 

2 - Teşrii masuniyetlerinin kaldırılmasma mütedair muamelenin intacı birinci içtirnadan kalan 
aşağıdaki zatler hakkında tatbik olunan muameleler kezalik aşağıda gösterilmiştir: 

Afyon K. Haydar 

Erzurum Asım 

B. Cemi ianat nizamnamesine mu- !ntac edilmemiştir. 
halif hareketinden 

~ Ekrem Beyi tahkir ·ettiğinden Takibat İcrasının devre sonuna 
talikına ll- V -1933 te karar 
verilmiştir. 

G. Antep (Sabrkl) Ahmet Remzi» Halil Ef. tarafından ikame olu- Halen mebus olmadığı için ev
nan zarar ve ziyan davasından rakı 8 -V - 1933 te Başvekalete 

iade olunmuştur. 
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Osman Efendiyi tahkir dava
sından dolayı 

Takinat İcrasının devre sonuna 
talilana 8 - V - 1933 t e karar 
verilmiştir. 

Kars (Sabık) Ağaoğlu Ahmet» İhsan Efendiyi dövdüğünden Halen mcbus olmadığı için ev
rakı 8 - V - 1933 te Başveka1ete 

Konya Kazım 

J•. iitahya Hakkı 

Manisa (Sabık) Bahri 

» 
Mersin 

Siir: 
Tokat (~abrk) 

Dr. Saim 
.B'erit Celal 

Mahmut 
Bekir Lütfi 

iade olunmuştur . 
» Şfıl'ayi devletçe ifadesinin alın- tntac edilmemiştir. 

masrna lüzum gösterildiğinden 
» 1927 senesinde Vilayet daimi en

cümcni azasmdan iken vaki 
olan bazı mesailin istifsarr için 

» » 

» Cemi ianat nizamnamesine mu- İntac edilmemiştir. 
halif hareketinden 

» » » » » » 
» Alırnet Fevzi Beyi tahkir etti- Ta;kibat İcrasının devre sonuna 

» 

ğinden talilana 9 -IV- 1933 te karar 
verilmiştir. 

Razi Efendiyi tahkir ettiğinden 
Vazifesini suiistimal maddesin
den 

--•eı:!!!!l >e~t!eı!!»o--

» » » 
Vefat tıtmiş olduğundan evralu
nın Başvekalete iadesine ll - V-
1933 te karar verilmiştir. 



8 - Sayın üyeler tarafından Mcelis dışında görülen vazifeler 

.... 
1 - Beynelmilel Parlamentolar ticaret konferansı 

Beynelmilcl Parlamentolar ticaret konferansıımı 19 : 23 ni ·a n 1933 tc Romada t oplaıı a ıı H eyeti 
umumiyesine iştirak için 1 - IV - 1933 de 

Beyler seçilmişlerdi . 

Burdur 
Antalya 
Çanakkale 
G ümüşan e 

İstanbul 
Maraş 

Mardin 

Mustafa Şeref (Rcis) 
Rasiıh 

Ziya G ev her 
Edip Servet 
Ziyaet tin Karamürsel 
Nuri 
\li Rıza 

Bu zat.lar, ık,oııfera nstnn döndüıldeı·inde şu r·a.pOI'll vcnnişlerdir: 

Yüksek Reisliğe 

Bey neimiJel Parlamentolar Ticaret Konferansının Romada toplanl.\n on sekizinci umumi heyetin e 
aldığımlz yüksek emirlerine tevfikan Büyük Millet Meclisi naınına iştirak ettik. 

Konferansın müzakere ruznamesini teşkil eden meseleler şnnlar idi : 

1 - Kontenjanlar ve .şanj tahelielleri ve bunlaeın beynelınilel ticarete yaptıkları tesirler ; 
2 - Eşya ve hizm et muka.ıbili olmaksızın bir memleketten diğe e meınlekete eşya ve altın nakli; 
3 - Toptan fiat le perakende fiat arasındaki nisbetsizlik ; 
4 - Vasati ve şarki Avrupa memleketlerinin iktısacll ve mali ihyası; 
5 - Ra.dyo neşriyatının beynelmilel istatüsü. 

Bu meseleler hakkında alınan ·kararlar şunl a rdır: 

Birinci karar 

Kontenjantmanlar ve şanj ta.hditleri ve bunl arın beynelınilel (Milletl.er arasındaki ) ticaı·ete yap
tıkları tesirler. 

(Landeri raporu) [1] 

Ticaret beyn elılıild P arlamentolar konferansı : 

Bulırandan beri herilen beyııelmilcl mübadelelerin ehemmiyetli surette tenezzülünün kısmen , 

[1] - Sabık Fransız ?ı(azıı·l(ınndan llfiisyii Landeı'i taııafıni!Kın yapıkın rcıpor iize ı·ine almmış okm 
'karardır. 
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•buhrarun harekte g·etinliği himaycciliğin teşdid cdil'mesinden ileri geldiğini ve memleketterin hepsin
ije milli iktısad ve müdafaa ic,:in alrıımrş hal ve lı~disc tedbirlerinin umumi vaziyetİn tahribkar ma
'hiyetini ağırl aştırdıklarım müşalıede ettiğinden bu1hranı hafifletmek, bulıranın iyi çözülüb dağılması
na tesir etmek ve cihan i<:in artan bir ı'cfalı hazırlamak iı:in bu gün ticaret politikasında hükürn 
süren meyelam değiştirmenin en yüksek chL•nuniyetl gösterdiğini beyan eder. Bu değişikliğin h,er 
şeyden öııce, bir ı;:ok memleketlerde mi:ifrid smctte yükseltilen gümrük tarifeleri iı;:inde kendisini gös
'termelidir. 

Kontenjan tmanlar ve dövizlcre gel ince, konferans, bunlar bazan bir zarurete karşılik olmakla 
beraber beynclmilel ticaret tahdid ve Devletleri ' 1bu ticar-etin ufa:k noktalarına ka:dar karışmağa 

sevketmek itibarilc malızurlan Ye ağır telılikPieri iıhtiva ettiklerinden bunların harici ticareti bağla
mak tehdidiııi gösterdikl eri fikrindedir. Konfenıns, bu tedbirlerin Devletlerin aralarında ·uzlaşarak 

tedrici surette hafifletmesini ve mi:imki:in olduğu kadar çwbuk kaldırılmasını ister. Yukaridaki be
yanatm, neticesi olarak konferans Devletleri her birinin kendi faidesi namına, iktısadl silahsızian
ınağı en geniş surette tat.bika ve ticari itila.flarm müzakerelerinde ahraranc görüşlerden ilham al
mağa davet eder. 

O, yaklaşan cihan iktısad konferansından beynelınilel ticareti bn engellerin bir <;oğundan kurta
racak kararlar sachr olac;ığr ümidini izhar edrr. 

Kon:f.crans en ziyeda iyi ımuımele~rr mazlıa ı· millet kaide~inin milli iktrsacl icablarına intibak 
ett.irilmiş olduğu halde milletler arasındaki ticari münasebetlerin esasında beynclmilel miiıba

(1ell:'rde lıir ııdilfıne mi:itekabiliyet temini ıçın en münasib vasıta olduğu fikrindl:' olmakla beraber 
Ouch'de ~·apılan mlıkavelede derpiş edildiği üzere Ye üc:üncü Devletlerin hakları mahfuz tutulmak 
üzere akid ler arasmda hir ma·h'sus gümri:ik rejimi tesis eclc·n mahdnd taraflr itilaflann i\.kidler ara
sında gümrük ın;ınialarım indirmek vr akitleı·i di~er Devletlerden ayıran mRnialarr yükseltıne
mek şadile faideli olacakları fikrindeclir. Bu yoldaki itilHlRr üçüncü Devletlere açık bulundurul
duğu takdirde, bilhassa tavsiyeye şayan olurlar. 

IConferans, y..ukarıclR ifade edilen temennilerin ta.hakkuku Devletler arasındaki siyası münase
betleı·in saliUıı ile çok l\iolayl;ıştırrlnıış olacağ1 fikrindl:'dir. Çünkü bu yoldRki salah itimadm tesisi 
ve beynelmilel tesani:idün sağlamlaştırilmasr için birinci derecede e·hemıniyeti haizdir. 

İkinci karar 

Eşya ı·c hizıne t muk.rıbili olııı'iı.ksı z nı bir 111.1 ın1eketten diğ er Tııemlekete · eşya ve altm 1ıakli 
(tngiltere paı-lcm~'taıı tictıret ~romitesinin rapoı·u) [1] 

Tiçaret beynelınilel parlamentol::ır konferansı: 
1 - Ticaret, ticari borı;:ların metodltı surette teS\'iyesiııc müsait, müstRhsiller, müstehlikler, iş

~iler, iradcrlar i<:in adilane bir hal1de ve ınüstakar bir fiat servisine bağlı olduğundan adilane bir 
fiat seviyesi tutmanın en iyi vasrtası üzerinde iti laf etmek gayesini haiz bir ·beynelmilel ve iktı

sac1i, mali ye para siyaseti sisteminin zaruri olduğunda, böyle bir siyaset sistemi olmadığı takelirde 
hu güıı di:iııyadR mevcnd muvazenesizliğin devam edih gic1eceğine ısrar eder. 

2 - Alemdc işlerin y e tcşoblıiisleriıı inkişafınııı terakirisi ve beynelmilcl ticari borı,:ların tcs\·i
ycsi tamamen dünya ticaretine ve muhtelif ınem1eketleriıı cari ticaret nizamlarının bir tam muva
zenesinc bağlı olduğundan konferans: 

A) - Hiikumetin istihsal maksadilc nri lmiş ödi:inc paralardan ileri gelmeyen ve bu suretle 
kendi kendilerine ka.fi olmayan bcynelmilcl borclarrn. Jıcpsinin heb birlikte büyük miktarda tmızil 

veyaıhud tamamen koenlemyekün addcdilmesinin, 

[1] - Btı km·ann esasını teşkil eden meseleleı-in mp01·tö1·liiğü lngilte1·e A.vmn l(;{;ımxıras·ı Ticm·et 
komitesi tcırafından yapılrnıştı·r. 
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B) - Ecnebi şanjına ve beynelmilel ticarete nıiiteallik muameleLere temas eden tahdiellerin hepsinin 
hemen hafifletilmesi ve yakin bir zamanda kaldırılması hakkında itilaf olunamamasrnm, 

Esas olduğu fikrindedir. 
(B) fıkrasındaki gayeye irişrnek için lazını olan arneli metodun tayini konferansm 18 nci umumi 

hcy·ctiııin değil, fakat yalıuz dünya Hürsad kon feraıisımn salahiyetine dahil görünür. 
3 - Konferans, her memleketin geniş bir sahada kendine mahsus gi:i.mrüJc siyasetinin kendi ihti

yacına göre tayin etmekte serbest olmasını icab etmekle beraber bir ı;,ok memleketler tarafından 

ticarete yükJetilen çok yüksek tarife ve tahllidlcrin müşterek tesirleri beynelmilcl ticarete zararlı oldu
ğundan memlekctlerin gümrük politikalarının gözden gec,ıirilmeleriİıin ve yalnız kendi milli ve ani 
ihtiyaçlarını değil, beynelmilel ticaret ha cm in in ihyasr ilk zaruretin de göz önünde tutulmalarmm 
esas olduğn fikrindedir. . 

4 - İl'k maddeler fiatnun musibet deı·ccesinde düşmesi bir çok memleketlerde borçlular için, 
borçlarının faizleri de dahil olduğu halde, nıall taahhü<llerinin ifasrnı imkansız dcğ· il sc de müşkül 

kıldığından icabmda alacaklılarla borçlulıır armnnda, borçlulara bu memleketlerde taalılıüdlcrinin 

ahval il c uygun nisbette ifasına miisaid tcsviyi bulmak ma:ksadilc iktısadi vaziyette zuhur eden 
değişikliği birlikte mütalea etmek üzere, kolaylııştrraıı çareleri aramanın temenniye şayan olduğu 
fikrindedir. 

U çüncükarar 

Toptan fmtıa pe'71akend!c fiat am.mıdKıki nisbetsizlik 

(Fc rııc ti ı1aporu) 

'l'icaret beynelmilel parHl.ınentolar konferansı toptan fiatle perakende fiat arasındaki nisbetsizlik 
üzerine rey ini söylemeğe davet edilmiş olduğundan beyııelınilel bir noktai nazar takib ederek: 

Toptan fiatle perakende fiat arasındaki nisbetsizliğ·in dünya iktısacl buhranımmçözi:i.lüb açılma 
yoluna koymağa yarıyacak şartların teessüsüne aykırı arnillerden biri olduğunun bir <;ok memleket
lerde kafi dereceele cheınıniyete alrnmadrğmr müşahede ve beyan eder. 

Bu nisbetsizliği düzeltmek için tesir yapabileceğiııe l'aııi olarak ticaret milli gruplarını: 
1 - Hükumetler ve efkarr umumiyenin dünya iktısad huhranmı hal maksa,dile yapılacak hare

ketten bir unsur olarak toptan ve perakende fiatler arasındaki nisbetsizlik meselesi üzerine (Hüku
metlerin ve efkarı umumiyenin) dikkat nazarını celbetıneğe, 

2- Perakende fiatlerin umumi menfaat narnma dııh:ı eyi tanziminde müessir olabilecek gerek 
ferdi, gerek kooperatif halinde perakende ticaret teşkilatı yaratmağa ve kuvvetlendirm eğe yarar 
tedhiı·leri tergib ve teşvik etmeğe, 

3 -Perakende ticaret yükletil en mali mükellefiyetlel'in bu ticaret üzerinde müfrid inikası ·olma
nıası için amme teşekkülleri üzerine müessir olma ğa, 

4- Perakendeciler arasmda perakende fiatıerin t,optan fiatlerle en iyi surette mi:i.tenasib kılm
nıası satr~ hacminin artmasım teşıvik ve bu suretle teşebbüsün gidişi ve inkişafr üzerine nıüsaid ·bir 
tesir icra eeleceği kanaatini hasıl etmek ivin her vasıta ile çalışınağa davet eder. 

Dördüncü karar 

rasati ·ı· c şw·ki Aı• rnıxı ziraat memlPketlcrinin ikt ,ısadi ve mali ilıyası 

( hanorisl.:i'nin Mii.syü Janta Poli) !!?ıski tcırcıj'ından okunan mporu ) 

Ticaret beynelmilcl Parlamentolar konferansı, ziraat meml eketl erinin tekliflerini 
olduğu gibi teyit L'derek sözünü bitiren l'ıiüsyü (Janta Polij enski ) nin nazaı·ı dikkate 
izahatını dinledikten sonra: 

aşağıda yazılı 

alınınağa Jay1k 
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Ziıkrolunan ziraat memleketlerinin t emenn i ve kru'aırlatr:Ln;r namrr iıtihaırc ala.rak; y,asa•tl v 
şarkl Avrupanın ih-trsadi ve m:aıli ilıyasr lıusıusu, müstacrliyet ınahiyetini gösterdiğine ve beynel
milel mesai ~tirakini icab ettiğine binaen Londra İktısad ve para konferansma bu memleketlerin 
teklif ve tenıennilerinin heyeti umunıiyesini Avrupanın kalkınma!<rna en çok ~· arayaeak vasrtalat'dan 
biri olmıak üzere t~vsiyc ccl re. 

Ziraat rnemleketlerinin teklifleri 

1 - HükUmetler beynindeki borçlar meselesi tanzim edilmi ı;; olmalıd!r; bu tanzim resiUmalin 
tediyesi kadar da faiz dşinden mütevellit yü•klerin indirilmesine müsait olmalıdır. 

2 - Sermayelerin serbest tedavülü ve bilhassa dövizlerin serbest ticareti en kısa bir müddette 
yeniden tesis olunmalıdır . Bu tedbire müracaat meeıburiyetinde kalmış olan Devletler de onun 
ilgasrlll kolaylaştn'mak için ayni zamanda bu Devletlerdeki şanjların istikrarını temine delalet ede
cek bir takım tedbirleri ihzar etmeğe mahal görüle cektir. Eğer şanjlar ticaretinin tanzimi,.bazr mem
leketler tarafından ihtiyat! bir tedbir olmak üzere bir müddet için muhafaza edilirse de ticari mua
melelerden mütevellit tediyelerin hiç bir suretle maniaya uğratılmamasr lazımdır. 

3 - Mcskuldt istikmrmm yeniden tesis veyahut muhafazası bütün sağlam ınünasebetlerin 

esaslı şartı gibi tamnmalrdrr. Bu esas! şartm ta ha kk n ku için her memleketin bütçe açrğmr indir
meğe ve sağl~m bir kredi siyasetinin tatbikma matuf en şiddetli tedbirler alınınası elzem olduğnnu 
zirai memleketler nazarı itibare aldılar. 

4 - Zirai ıneınleketlerin merkez bankaları, meskukat istikrarrum ıslahına veyahut muhafazasına 
ınüteallik mesailer de devam etmekle .bember Milletler Cemiyetinin altm işlerile uğraşan heyetteki 
mütehassısların ·rapornnda münderiç esaslardan da ilham alacaklar; maahaza bu memleketler si
yasetlerinin, mahsulün mevsimi vasfile taayyün etmiş olan mahsus! ziraat ihtiyaçlarına nmkabele 
etmek için, Hizım gelen mülayemete sahip olabilmesini nazarr dikkate almışlardır. 

5 · Tek tek devletler tarafından kendi sahal arı iizerinde sarfedilen mesainin faidesiz olmaması 
için onların lehine olarak beynelmilel bir istinat ve muaveet hareketi taazzuv ettirilmi~ olmalıdır. 
Bahusus zirai memleketlerin ihraç bankıılarma bilavasrta ve fill bir isnat temin eden bir şekil al
tmda olarak paranın tabiileşmesine yarayacak sermaye tesisine dair olan Stresa konferansı vesaya
smm miimkün olduğu kadar süratle tahakkuku üzerinde ısrar etmek laZIJndır. 

6 - «Borçlu memleketlerin taahhütlerini emtia ve iş şekli altmda ifa etmelerine müsait olarak 
alacaklı memleketler tarafrndan takip edilen siyaset» esası borçlu ve alacaklı memleketler arasm
daki münasebetleri tayin ve idare etmelidir. 

7 - «Harici pek çok borçları ve bilhassa kısa vadeli ıbor·çlarr olan baz ımemleketler için, elyevm 
takiıp edilen para siyasetini onlarm hükumetleri tadil edebilmeden evvel borçlar meselesinin halle
dilmesi lazım geleceğ·ine » dair mütehassıslar ihzari komisyonunca sereledilen kat mütaleaya zirai 
memleketler dahi iştirak ederler. 

8 - Harici borçlarm tanzimi hususu, l1er hangi bir tanzim mecburi . görüldüğü takdirde alacak
lılar ile borçlular arasında doğrudan doğruya itilaf hasrl olmak suretile tetkik olunabilmelidir. Zi 
ra memleketler, m linferit tanzimlerin esasını kamil en tanımakla beraber bu iş hakkında ali\ kadarlar 
arasmdaki müzakereleri teshil edecek muayyen bir usul hazırlamak icap ettiğini nazarı dikkate 
aldılar. 

9 -Zirai mcmleketler , beyııelmilelmali tesislerin taazzuıvuna taallı1k edipte sermayelerin tabii 
hareketinin tekrar elde edilmesini teshile deleaJet edecek olan her projeyi iltizam ve müdafaa ede
ceklerdir. 

10 - Milletler cemiyetinin hiınmetile hazırlanan naf-ıa işlerine ait bazı projeleri ve bilhassa şark! 
ve merkezi Avrupanın zirai memleketler arasmda ticari muameleleri teshile müsait projeleri tahak
kuk ettirmek muvafık ola-cağını zirai memleketler nazarı dikkate almı.şlardır. 

ll - Zirai memleketler milletler arasmdaki mübadeleleri halen işkal eden memuriyet ve truhdit-
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leri geciktirmeksizin 'Ortadan kaldırmak lüznmu fikir ve mütaleasmdadırlar. Bu memleketler, 
ithalat üzerine mevzu tahdit ve memnuiyetle rin ilg-asına dair beynelmilel bir mukavele yapmak 
sayesinde bu meseleyi cihan konferansııun düzeltehileceğini müta lea etmektedir. 

Bu mukavele ayni zamanda ıbaytari ve chayvan ve uebati ·hastahklarma dair memnuiyetler ve 
bilvasrta himayecil ik meselelerini ihtiva etmelidir. 

12 - Cihan k011fcransr gümrük meselr!ıindl'n bütün ş:ümulile bahsettiğ·i ta·kdirde, zirai memleket
ler kendi hususi menfaatlerinin nazarr ehenuniyete alnıma sı ve hilhassa gaırbi Avrupa pazarlarına 
zirai mahsul~tt ihracım manialara uğratan ithal resimlerinin indiı·ilmesi lüzumu üzerind e ısaar 

edeceklerdir. 

13 - -:\Li.tletler arasındaki mukavele siyasetine ·gelince, merkez' ve şarki Avrupannı zirai mem
. leketleri , en ziyade müsaadeye mazhar olmuş millet muamelesi kaidesinin tatbikını tanzim eden 

beynelmilel biı· itilaf lehinde olduklarını ·beyan ediyorlar. 

ı-ı - ~iı·ai me.mleketlrr cihan 1mnferansı tamfrııdan tasdikın1 isteyecekleri rü~ıanlr rejime taallf1k 
eden Stresa. konferansnun neticelerini muhafaza ettirmeğe c;:alışacakları gibi diğer zirai bazı malı
snilere de rüçhanlr rejimin teşmill lüzumu üzerinde de ısrar eyleyeceklerdir. 

lG - Zirai memleketler, beynrlmilrl pazarın teşıkilatlandırılmasına tam mesai sarfetmeği 
menfaatlerine müsaid gibi mülahaza ettiklcrinckrı dolayı bunu şiddetle müdafaa ve il.ti:r.am etmeğe 

· mecbur-oluyorl.ar. 

Zirai meınleketler, yukarıda bahsi ge~en h ütün mali ve ih.'tısadi meseleleri n hep birlikte ve hi r 
zamanda intaç ve tanzim edilebilmesi fikrindedirler. Şimdiye kadar bu meselel erden bazılannın 

ınünferid surette ha<lıscdilmesi ve tcldif edilen hal şekillerinin yalnız ha:r.ı memleketleri göz önünde 
tutması ve diğer meml'eketleri izrar etmesi bu fikirler sahasında bu zan~ana kadar yapılmış olan 
beynelmilel teşebbüsJerin a.kamete mahh ... ılm olmasının başlıca sebebi gibi telakla edilmelidir. 

Ayni zamanda bütün meselelere ,·aziye;t edilmesi, ona gayrimüsait olabilecek bazı trfrrrüatm 
man i teşkil. etmeyeceği cihetle, her memlekette faidoler te m in edebilecektir. 

Beşinci ka.ra.r 

Radiyo neşr·iyatının öeynelrıı,ilel statüsü 

(Mii:syü «Dıausset» tcırrıfmdan okunan «Dideric» raporu) 

Beynelmilel parlamentolar tiearm konferansı : 
1 - Beynelmilel radiyo neşriyatınm tanzimini teklife mübaşetetini Herlinde 1929 senesinde kon

feransa yaptıran ~ap, kıymetinin azalması şöyle dursun, fen, id:ra.k, sanat, whlak, iktısat ve içti
maiyat bakımından mütezayit bir kuvvet iktisap ı ettiığinden, 

2 - Matlup evsafr haiz husus'i ve nın n m! te şekkülleri n yard'imile, umnm mi U etler arasında 

cari olarak fenııi ve hukuki · bir nizam tesis etmek i~in Hükumetierin aralarında mümkün 
olduğu kadar süratle anlaşmaları esaslı bir surette lazım geldiğinden, 

Beynelmilel parlamentolar ticaı·et konferansı tarafından bir ç.ok teşebbüsl erle zaten .kabul edil
miş esasları ihtiva eden bir dahili nizami evvel emirde muhtelif Devletlerin kabul etmesi temenni
sini izhar eder ve maddi surette ittihaz edilmiş olan bütün hal ve kararlarm cereyanma durmak
tan ve radiyo neşriyatıiiin beynelıııilel gelecek ·konfeı·flns için ınünakaşaya esas olmak üzere muhtelif 
Hükumetiere tevdi edilecek telkinleri tetkik eylemekten ibaeet -olan vazifeyi katibi umumi ile birlik
te deruhde etmiş olan radiyo neşriyatı muvakkat konfern nsındaki vekaletini muhafaza etmeğe ka
rar verir. 

Konferans ve kon/ em1ısa. işti mk Juıkkwda bcızı manızat 

Beynelmilel parlamentolar tica;ı.·et konferansı muhtelif milletleri n ticaret hukukiyatı arasında 
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bi ı·l ik temin etmek ihtiyacından doğmuştur. 

Muhtelif milletierin ticaret hukukiyatmda bir] ik temini ticaretin beynelınilel bir mahiyet ai
mağa başladığı günden beri büyük bir ihtiya~ ha linde hissediliyordu. Muhtelif memleketlerin bazı 
paı·lamento azalaruu zaman zaman bir arada toplamak Ye bunlarm padamentoJarcla yapılacak tica
ret kanunları üzerinde birlik gayesine doğru çalışmalamıı ve müessir olmalarmı temin etmek bu ih
tiyacı karşılamak için iyi bir usul idi. 

Öteelenberi İngiltere parlamentosunun Ava ın ka mara-sında kıralJrk ticaret mevzuatı üzerinde faal 
tesir yapan ve Avam kamarasr azasının üçte birini sinesinde toplayan bir ticaret komitesi teşekkül 
etmiş bulunuyordu. 

Bu kQmite beynelnıilel parlamentolar ticaret konferansı teşkili fikrini ortaya. attr ve 1913 te baş
layan mesai 1914 senesi haziranının 18 iride Belçika ayanında kouferansrn ilk içtimamrıı yapıtmasile 
neticelendi. Konferans ıbu tarihtenberi heı· sene muntazam surette toplannıaktadır. 

Beynelınilel partiimentolar ticaret konferansını n gayesi, statisünün birinci ma.ddcsindc yazılı 

olduğu üzer<ı, t~0aret kammJarrnı, nizamnamclel'ini \'C teamülleriııi birleştirmek üzere, teessüs 
etmiş olan komisyonlan bir arada toplamaktır. Konferansa iştirak etmek isteyen memleketler 
parleınanlaruı her birinde ticaret gmpu teşkil olunmuştur. 

Konf.eransın mesaisi ve bu grup tarafından takip olunur. Her grup be~'J1elınilel bir mahiyct ar
zeden ve kendi dıilili:atini eelbeden meselele ei n koıı fcrans ruznamesine alınınasım teklif hakkını ha iz
dir. R~nameye dahil ıneselelcrin raporlanttı t ·anziın etmek üzere raportör irae edebilir. Konferan
sın bir umum'i idare meclisi vardıe. Bu umumi Meclis, her memleket gru}mndan iki aza alınmak 
surctile teşckkül eder. Konferanstan müzakere edi! ecek meseleleri n ruznamesi bu umumi meclis tara
fından tesbiıt olunur. Umumi meclis her senenin son baharmda toplanarak konferans ruznamesini 
tesbit eder ve ruznamedeki meseleleı·iıı her· biri için raport.ör tayin eder. 

Raportörler konferansm toplanmasından en az üç ay evvel raporlarını k,onfer•ans umumi katib
lıiğine gönderirler. Umumi kati'blik te, konferanstan en az bir ay evvel raporları her memleket parlil
mentolarmda:ki ticaret gruplarına gönderir. Konferans ta bu raporları miizakcııc etmek Y·C bunlar 
hakkında karar almak üzere ilk balıarda toplanrr. 

Koııferansın faidesi iki noktada hnlasa edi lebi lir: 
1 - Konferansa iştirak eden memleketler parlamento azaları arasmda ticareıt hukukiyatı üzerin

de bir görüş birliği vücude getirmek, 
2 - Muhtelif mcmleketlerin pal'lilman azalan arasmda temas vücude getirerek bunların birbir

lerile tanrşmoalarına yardım etmekıtir. Bu iıki fa ideyi temin etmek ve icwbrnda nazan dikkatimizi 
eelbeden beynelınilel mahiy(lti haiz bir .iktısadl meseleyi konferansın ruznamesine giren meselc
lerden her hangi birinin rapol'törlüğünü Türk azadan birine verdirerek beynelmi.lel mesaiye karış

mak imkanım bulmak için bu ted'bir1erin alınmasım lazım görüyoruz. 
A) - Büyük Millet Meclisinde, Beynelıni!.el parlamentolar ticaret konferansı grup u teşkil et.nck; 
Zaten Büyük Mecliste, parlamanlar ittihadr için, bir grup teşkil edilmiş bulunmaktadır. 
Bu grup azası adedini arttırmak ve bunlar a rasından tefrik olunacak azaya parlamanlar ticaret 

lmnferansı grupu namını vererek bu konferans işlerini bu ,grupa tevdi et,mek maksadr temine kafi
dir. Hatta bir mebus bu iki teşekküliin her ikisinde ele ayni zamanda aza olabilir. Diğer memleket
lerde de böyle yapılmaktadır. 

B) - Konferansa gönderilecek heyet azasmdan hiç olmazsa ikisi hemen her sene ayni olmalrrır. 
Bir kere konferans mesaisile sül'ekli su rette iştigal ederek ge~ın iş ·işler hakkında vukuf sruhibi olurlar 
ve ıneseleleein miinakaşasına i,şc v~Lkıf olarak müdalıale ederler. Sonra da o bir memleketlerden gelen 
heyetlerde daima bir kaç aza ay i olduğundan talllşıklrğa ve arka>daşlarrnı tamttırmağa yararlr. 

Konferans zabıtlarınm Büyük Meclisin tatili geçtikten sonra alınma sı raporumuzun gecikmesine 
sebep oldulunu da arz y.e sonsuz snygılarımızı sunarız efendim. · 

Re is 
Burdur Antalya 

M. Şeref Rasih 
ÇaMkkale Gümüşane İstanbul 

Ziya Gevhe1· Edib Senet Ziyaettin Karamürsel 
Maraş Mardin 

Ali R1za 
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2 - Beynelmilel parlamentolar birliği Türk grupu 

1 - 24 nisan 1933 ta1·ihinde Ce"levede toplanan konseye nıu1~ahhasZarımız okutJtk iştirıak eden 
F.azıl Ahmet (Elaziz) ve Nazım lzzet (Tohat) Bcylerin dönüşte verdikle1·i rıapor aşağıdadı1·: 

Konsey içtimaı 

24 nisan ı933 paza:vtesi günÜ saat ıo da Eynard sarayında toplannuştır. 

Alman, Yunan Avusturya ve Aamerikadan başka diğer murahhıaslar hazır idi. Celseyi icral 
komite azasından Danimarkah Mr. Molıtteson açtr. 

Konsey azasrndan olup sene içinde vefat eden Kont Apponyi v.e diğer bir mtin hatırasım tazizen 
ayağa kalkıldı. 

ı --'- 20, 22, 25, v.e 26 tenunuz ı932 de Cenevede toplanan konsey içtimaları zabıtnameleri kabul 
ve tasdik olundu. 

2 - Mu11akıp Mrs. Mereier ve Schoerer taraflarından tanzim edilen ı932 senesi hesapları tas
dik edildi. 

3 - Temnıuzda kabul edilmiş olan ı933 senesi bütçesi üzerinde yapılan tadilat. 
Memur maaşlarından yüzde 4 ten ı5 e kadar yapılan ve miktarı 7 500 İsviçre frangrna baliğ 

olan bu tenzilatta memurların feragati memnuniyetle kaydolunmuştur. 
4 - Gelecek konfemnsa iştirak edecek murahhaslar kotizasyonu 30 !sviçı•e frangı olarak tesbit 

.edildi. 
5 - Madrit konferansrnın 4 teşrinievvel 1933 çarşarrtba günü olması kalbul olundu. 
6 - Madrid konferanısı ruznamesine : 
ı : Katibi umumi raporu. Bu rapom akalliyetler, manevi terki teslihat, işsizlik, iş organizasyonnu 

gibi mevzuların konulması; 
2 : '!\emsili rejim teldmülü; 
3 : Emniyet ve terki teslihat: 
4 : İktrsadi hulıran, 
5 : Müstemlekat mesaili. 
Mevzularının konulması kabul edildi. 
B'Uı mevzulardan 2, 4 ve 5 numaralı maddelerin karar projeleri yazılmış ve 3 numaralı maddesi 

için karar proj.esi doğrudan doğruya konferansa verilecektir. 
7 - Bazı milli gruplar tarafrndan eski parlamenterlerin aza olaraık kabulleri hakkındaki tek

lifler kabul ·edildi. 
8 - ı934 senesi konferansrum İstanbulda yapılmasına dair olan Türk teklifi kabul ve zamam

nın ayrıca tesbiti tekarrür etti. 
9 - Vazifesi bifıen Mr. Lange için reis tarafından çok muha:bbetkar bir nutulı: ve bir çok milli 

gruplardan ateşli sena mektup ve telgrafları ve Birlik reisi Monsiur Bouisson dan gelen meh.'tup 
okundu. 

ıo - 1crai komite tarafındau hazırlarup 25 nisan günü açılacak sililJılarr bırakma konferansı 

riyasetine birli-k noktai nazarmı bildirecek mahiyette olan ve birliğin 21 nisan tarihinde içtima 
eden Silahları bırakıma işleri komisyonu tarafından krubul olU'Ilan: 

« Silahları bırakma umumi konferansının açılma gününden bir gün evvel 24 nisan 1933 tari
hinde toplanan Parlamentolar birliği konseyi 13 nisan ı93ı, 4 nisan 1932 tarihli konsey ve ı93ı 
Bii'k.reş v.e 1932 Geneve konferansları mukarreratım derhatır .ederek, 

Silahları bırakma maddesinde birliğin daima müdafaa ettiği teze sadakatle, 
Yeniden; 
Silahhirın umuınl tahdidi ve Devletlerin emniyeti, inkişafı meselelerinin birinin diğeri vazife

leri olduğunu; 
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Sili'tlılal'l talıdit işinin emniyet YC silahları breakma sahasında Cemiyeti Akvam misakının S ncı 

maddesi niluma uygun olarak Devletlerin hukuk YC yezaifi müsavatr esasrna istinallt·n takip edil
mesi \·c bu peensihin tatbikinin hali hazır teslilıatmm tezyidi neticesine varmaması lazıımgeldi

ğinc, 

Bu çok ınühim meselede bulunacak sarih hal şekillerinde; 

Mill etle ı· efk;irmda bir mubayenct husule getirmek için manevi 
nin dikkat nazarma almarak bu suretle ihtilaflarm hallinin tesbiline 
nclmilcl tesanüt fikrinin inkişafrna yardım lüzumuna, 

Dail' olan ·kanaatini t eyit eder. 

silahları brrakma keyfiyeti
ve emniyet hissinin ve bey-

Bir seneden beri mesaide bulunan ve artık gelecek içtimamda kendisine tevdi edilen vazifeyı 

ınesel enin her noktasında esas kararları alacağı ümidinde bulunduğumuz umumi silahları bırakma 

konferansrnm müzakeratındaıı çıkacak ilk silahları indirme mukavelesinde: 
1) Dünya silalıları mecmuu üzerinde kütlevi olarak en aşağı % 25 nisbetinde tenzilat. 
2) Kcmmiyetçe olduğu kadar ke:vfiyetçe de sil~hlanma müsaıbakasına nihayet vermek için mas-' 

raflarm Ü:'Lhdicli. 
3) Bilhassa tecavüzi olan silahların il"asr, havai boınbardman, kiınyevi mikrobi ve yangın mu

harebelerinin meni. 
4) Muhtelif memleketl er silahlarının vaziyetini t ct.lök ve silah imalat ve ticaretinin takibi için 

mcv·kut ve beynelınilcl bir kontrol tesisi. 
5) Silahları bırakma işinde müterakki ve seri merh:ıl elcr hazırlamakla mükellef daimi bir te

'Şckkülün ihdasr. 
Noktalarını derpiş edeceğine konsey kanidir ». 
Şeklindeki mektubun icrai komite apsı tarafından Konferans Reisi Mr. Hindersona tevdiine karar 

vıerildi. (Bu mektub konferans eelsesi açılır açılmaz reis tarafından okunmuştur). 

Bunu müteakip 5 nisan 1933 tarihinde Birlik umumi katipliğine İsviçre milli grupu tarafından 
gönderilen, 

«Dünkü İçtimamda İsviçre grup u aşağıda yazılr işle iştigal etmiştir: 
Reiclı Alman HükUmeti kanuni ahkamrnm kendilerini muatep edeceği bir hareket ve aleyhlerinde 

her hangi bir ceza hükmü olmaksızın, halk tarafından intihap edilmiş olan bazı Reic'hstag azasmı 
tevkif ve hapsctmi ştir . Mesele basit bir idari karar ile şahsi hiirriyetin menine taallı1k etmektedir. 

İsviçre grupu bu günkü .Alman Hükumetinin bu tarzı hareketini milletler vekillerine karşı her 
yerde tanmrmş olan hukuki kefaletlerle g-ayri kabili kabul olduğu kanaatindedir. 

Bütün Devlıetler parlamentoları azasrm toplayan bir müessese olmak itibarile Birlik vazifesinin 
millet tarafından intil1'ap edilmiş vekillerin h aklarının ve bilhassa şahsi hüriyetlerinin muhafazası 

liizumunu ilan için kati şekildıc hareketi lüzmnuna kanidir. 
Umumi katiblik şimdiye kadar bu mesele ile iştigal etmemiş ise umumi katiplik ve lmnseyin mc

seleyı:i t etkik ve p:rıensiplerin tamamii tatıbikr içinl'azrmgelen teşebbüsatı yapmasını grupumuz teklif 
eder». ·Mealindeki mektubu olrundu. · 

Bunun üzerine çok şiddetli münakaşalar olmuş Birliğin derhal harekete gelerek aleni bir pro
testo y;apması, azanın İsviçre grupu mektubuna imza. etmesi teklif edilm~ştir. 

Monsieur La.nge Birlik taamülünün, Devletl erin dahili işlerine müdahale olmamak olduğunu ve 
maamafih konseyin her halde parlamento r ejimi t elkamülii için komisyonca verilmiş mukar11erata is
tinaden bir beyanname yaprlmasmın muvafrk olacağım söylemiş ve bunun üzerine bir heyet tara
fından bir formül yazılması ka.rarlaştrrıla.rak öğleden sonra içtima etmek iizJere celseye nihayet ve
rilmiştir. 

Saat üçte tekrar celse açılmış ve bazı tadilatla ; 
« Ma<lı'it lmnferansr ruznamesinde kayded1len rejim parlamenter tekamülü projesi ruhuna it'tiba 

eden Konsey interparlemanta.ire, hali hazırda rejim .parlemantere karşı . yapılan bazı ağır tccaviizl erc 
karşı derin teessüflerini izhar ederek, 

Şimdiden Madrit konferansma arzedilen proje prensiplerini tasdik, milletler hakimiyetinin ye-



-594-
gtıne mümessili ve icra kuvv-eti · murakibi olarak kalması la.zrmgelen parliirnentolarııı temsili rejimi 
için sarsılmaz imarum izhar eder, her mebusa tıc keffül edilmek lılzım olan masuniycti tcşri·iyenin 

ve her ·meclist t:Yki muhalefet hakiarnını muhafazası keyfiyetini ha.trrlatu, demokratik csa:l hakl·arın 
temeli olan a1ü:rı-iyet1 ıe:f1kar ve içtiına esas prensip ler·ini ilan eder». 

Şeklindıeki formül kwbul olunarak saat beşte celseye nihayet verilmiştir. 

2 - 4 teşrinievvel 1933 te Mcıdı·itte toıJlcınan .'J.I) ncıı konfenınsn iştinık eden Tiirk ın1.ırnlı.haslan, 

Nazım İzzet (Tokat) Beyi?ı ı·eisliği cııtknd(ı, Z eki 1llesut (Diyaı·bekir·) ı·c Faz~l Ahmet (Elô,ziz) 
Beyleı·den mürekkep olup, ı"apor·ları aşağıya konwlrnuştıı ,. : 

B: M. M. Pa.Tl8imentolar Birliği Türk grupu reisliğine 

4 teşrinievvel 1933 tarihine müsadif çarşamba günü Madritte toplanmış olan Beynelmilel Par
lameııt<ılar Birliğinin 29 n cu Koferansma iştiraki miz, B. M. M. Parlamentolar Birliği G.rupu tara
fından Jrarar verilmiş. olmaılda mezklır tarihte Konferansa üştirak ettik. Miişahedat, tetkİkat 

ve icraatımızm neticesini berveçhi ati arzeyleriz: 

Konferansta evvela, taaınül veçhile siyasi, j .ktısadi ve mali mesa.ile tema.s etmek ve fakat .bir 
karara raptolunmaınak üzere ·ki\.tibi umumi tarafından hazırlanll1IŞ olan büyük bir rapor üzerine · 
nımumi bir müzakere cereyan etmiş, bu ıuüzakerede bir çok hatipler söz alarwk elyem cihanşümul ma
hiyeti haiz olan ıbazr işler haklanda kendi niilletlerinin noktai nazarlarmr tebarüz ettirecek be
yanatta bu1unmuş1ardrr. Bu müzakereye heyeti mura,hhasa arasmda yapılan program ve vazife 
taksimi mucibince grup reisimiz Necip Ali Beyin iştirak etmesi mukarrer idi ise de mumaileyhin 
son dakikada Konferansa i ·ştirak edememesi üzerine hazırlamış olduğu nutuk ·heyeti umumiyede 
azad:ın Nazım Bey tarafmd-an okunmuş ve bu nutukta bariz vasıfları ziraatçilik olan bir takım 
meml eketlerin sanatçrhk yoluna dö.külıneleri doğru olamayacağı yolunda ortalıkta mevcut olan ve 
biJihassa Londra iktısat konferansmda ortaya atıl mrş bulunan bir fikir cereyamnm yanhşlrğı der
meyan edilerek en ·büyük · kuvvetlerini ziraatcilikten alan Türkiye· gibi .genç nıeın1eketlerin sanat 
ihtiyaçlarını da kendi kuvvet ıneınbalarınıı istinaden temin etmeleri lazım geleceği izah olu11ımuştur. 
Bu nutuk heyeti umumiye tarafından alluşlannuştır. 

Umumi mesai! halekındahi müzakereden som·a ayrı a,vn ınünakaşa ve karara rptedi1mek: üzere 
konferans rnznaınesinc şu dört madde konmuş idi: 

1. Mesaili maliye ve iktısadiye, 
a) ~'lalı sulfıtr ziı:aiye ve smaiyen iıı tanzimi, 
b ) .Nüfus meselesi, 
2. 1\'Iüstemleke meselesi, 
3. Emniyet ve silahları brrak.ma meselesi, 
4. Tcınenniler, rejimin teldmülü meselesi , 
Bu meselelerden hei· biri konferansm tcamüli:i ınncibiııcc eYYcla ajt olduğu encümenlerde müza

kere edilmiş, orada ittihazr lazrmgelen Jmı·arlar bir çok müna:kaşalar neticesjnde tesbit edildikten 
s01ıra sırasilc Heyeti uınuıniyeye arz ve tasvip olunmnştıur. 

Aramızda vulmbulan taksimi vezaif mucibince ınesaili maliye ve ikt.ısadiye komisyonunda ınmah
hasla.rdan Fazı] Ahmet ve Nazım, emniyet ve silahları. bırakma komisyonunda Zeki Mesut ve Na
zım, müst.enı leke komisyonunda Nazrm Beyler hazır bulunmuşlardır. 

Bu meseleler hakkında g·erek komisyonlarda ve gerek Heyeti umumiyede ceı·eyan eden müzakere 
ve ittihaz ol"qnan, kararlar hu,lasatJen arzolunur: 
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Mali ve iktısadi meseleler 

Mali ve iktısadi ıneselelerle meşgul olan komisyon başlıca iki husus üzerine mesaisini teksif etmiş 
idi. l~vvela (Zirai ve sınai i sti hsalatın tanzim i) meselesi mcvzubahs oldu . Macaristan sabık ticaret 
ııazrn olup ulümu iktrsadiyedc nıühim bir şöhret ve itibar sahibi olan ve bu gün Macar Meclisi ayan 
azasıııdaıı bnlun a ıı Baroıı (1. Szteı·enyi ) nin tanzim eylediği rapor ve karar sureti vaki olan müzakere
leı- c l'sas teşkil etmiştir. B aron (I. Sztcı:cnyi) meı'kfı.r raporunu J;ondra lwnfcransımn küşadrndan 

evYcl ikm al ile konferans bi.irosuna takdim etmiş oldrığn, halbnki Londl'a konferansmda ittihaz 
edilen bazı mukarrerat ü zerine yeni ve mütemmim bir raporla birincisini i.kmal etmek lüzumunu his
settiği için evvelce hazu·lııdığı karar smeti dahi bir takım tadilata uğr-amış, hatta Konferansm 
heyeti umumiy e ınüzakercıtı esnasında ciddi v e heyecanlı ınünakaşalar vukua gelerek badema Parla
mentolar ılıirliğ·i . h eyetin i n kendisi iç in imkanı tahaklmku olmayan iktrsadi ve mali meselelerle uğ
raşmayarak tercihan mesai li siyasiyeye hasrr mesai etmeesi vadisinde mütalealar- serdolunmuştur. 

!kiye ay ı·ıl a n efka ı·m bir kısmı (Liber-nl ) fikirl ere doğru ıneyletmiş n diğer ci hetten ser.bes
tii mübadele usulünün iktısadi mücad eleele bir t eadeli ve tecavüz unsuru teşkil ettiği ve himaye tar; 
znun ise bir n evi müdafaa sistemi vücude getircliğ·i ve günd en güne ( Otar.şi ) ye müncer olmak 
istidadı g-österdiğ·i ve bina enaleyh (Diaginli , idaı·eli iktısat ) Economie dirigee ) usulünün ka'bulile ci
lıan istih l akatı umumi yesinin ica plarına gör-e i stiılı salfıtın makul ve adilfme ·bir tar3da tevzi ve tev
?. iniıı la zımgeld iği söyleıımi~tir vf' nihayet milletl e ri idare eden müdiranın teşebbüsü şahsiyi boğ

maksızrn ha·kiki bir itidal ve nrsfet hissi ile mütelıassis olan cemiyet i beşeriyenin menfaati unıu
miyesini düşünmesi icap eylediği tarzınd a iclarei e:Eka r edilmiştir. Konferans hayli süren bu 
müza:kerelerden sonra nşağıda telhis olunan kanır l ara varmıştır : 

J) Konferans nıenfaati umumiyeye muvafık ve mümkün olduğu kadar · geniş bir serbest ii mü
badele usulünün ci han iktrsacliyatr ihtiyacma en uygun düşeceği ve ıbinaenaleyh bu g·ayeye var
mak için gayret sarfetmek laınn ()'eldiği fikrindecl.ir. 

2) l3u g·ün tatbik edilmekte olan müfrit ·gümrük lıima yesi usulü ile beynelmilel ticaret önüne 
'azedilen her n eYi engell erin işbu ticaretin t ena k us una sebehiyet verdi ği ne ve hiııaenaleyh ta
rifelerin bittedri ç tenzili ile mevzubahs müşküla trn ı· ef i l üıuınuna kanidir. 

3) Mübadela.tnı se ı ·bestii prensibi tamnınakla lı f ı· aher- Konferans hn günkü cihaıışüınul bnlu·an 
içinde gerek zirai ve gerek srnai istihsalatın istih laki'ttn uyaccık bir ·nizanı ve kaide altına alınması 
ljiznmunn taselik ecle ı· ve a ·lız ve tal ebin bilfil,aydüşart cerey anı nıüınlı:ün olabilecek bir· zammı ka
dar bn tahdida.tm dcv.amına taraitardrr. 

4 ) Tirard i ıı seı·b estisi pı·cns~bin e lıüı·nı c tk ~ ı · ka lm a k la bcnubcr, Konferans Devletler aı·asrııda 

bir itilaf t emin ed il er ek bu• itilfıfa iştirak rdecck millet lerde istihsal keyfiyetinin makul bir su
r ett e taııziıııi \·e yi ıw nı ezkfır milletler tanıfnı claıı ~·apı!aC'ak ihracatın fıdilane b ir surotte tayin ve 
t P\'Zii ni elzt•nı görür. 

G) Konferans y ukanda ınevzuba.hs olan lnısusa t ıı t1aiı· Loııllra Konferansında ittihaz ellilerı nın

katTeratı büyük bir ıncmnnııiye11 e bıı-şılaı·. 

6) Konferans istlısalatııı tanzim ve t ensilöne ıııatnf tahelidata ancak bn tal~didatr istilzam eelc
c-ek ve ınn?.u· biı- fazla i st ihsal ü tııı öııüııi.i alacak şera it mevc ut oldugu takdirele ve t:ıhdidatr mcz
l,üre iktrsadi inbşaflara hi<; bir engel t c•şkil etm ern ek şartil P taraftar olıır·. 

7) 1st ihst l;l tm taııziıııi işi sanayi balısinde her şeyden ·enel asıl esas saııa .Yi il c piyasalan hali 
iş b aa getirdiğ·i bed i hi olan ya ı-r me\·zn mevadda 1 a thik o ltıııına k iktiza eder. 

8) Zirai i stih salfıta gelin ce; tanzim ke:vfi~·etinin ıııilll iktrsatları tehlike ir;in c düşüren fazla müs
talı salatr ve lıassatcn en ziyade dü<:;a ı· r buhı·aıı olan zalıirel eri ıbiı-inci elererede itibare alınası ve 
bn hu:n: lanıı .nıkarıda arzedildiğ i ve<:;hile tatbik edilmesi iktıza eder. (Yani i stihsalatın taıızimi 

ve ihracatm tevzii s1ır l't il e ) . 

9) Koııfcı·ans 1933 senesi ağusto · içinde T~ondrada. \ 'l' buğ·day ithal ve ihra<:; edi len Devletleı· 

arasmda imzalamııı nıukavelcnameyi büyük bir ııı r nınuııi.n~tlt• krşrlar \ ' C işbu nıukavell•.)'İ e ihanşü

mul buğday bnhı-anı meselesi ni lıallc nıatuf tedbiriL•rin noktai hareketi. t elakki eyler. 
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10) İstih:sali tanzim ederken her hangi bir istisnıaı· hareketinden dolayı müstehlikler ile amele

ııin hukukun u ziyaa uğratmwmak için ya bir teftiş Ye murakabe tesisi veyalıut icabmda Hükume
ti n müdahalesi suretilc tedbirli ve ihtiyatlı davramlınasr lazımdır. 

ll) Konferans yukanda mevzubahs olan suretlcrlc istihsaliitın tanzimi keyfiyetinin bütün mem
lcket lerin ve bilhassa merkezi ve şark! Avrupa Devletlerinin iktısaden inkişaf ve 'birbirlerine ta
kmTübü husnsuııa yar·dım edeceği fikrinde bulunduğunu ilan. eder. 

Yukandaki kararlan . ittilıaz eden Konfer.am; lnı kuraı·lal'Clan sonra aşağıdaki tcmennilcri izhar eyle
mi~tir: 

R.evvela beynelmilel vukua geleeek ilctısadi anlaşmalarda yine (Beynelmilel mesai) bürosunca ta
~rin ve takib cdi'l:en içtimai siyasct.i ve .mukaveJ.cleri nazarr it.ibare almak liizumunn diişünür. Bundan 
başka mesai kon:fieransımıı 1934 senesi if~timar ru.znamesine dahil olup işsizierin (Şomaj) beliyesine 
ka.rşr müessir snrette mücadele i<;in büyük bir e.lıcm miycti haiz o1an (Çalışma saatlerini tahdit ve tes
bit) meselesinin pek dwkik surette tetkik edilmesi lüzı1muna kani bulunan 29 ncu Parlamentolar bir
•liği konferansı bn meselenin gerek A'\Tupa ve şı-erPk Amerikada takip ettiği seyri ta:kip ile gelecek se
ncki müza.kerat rnznamE>sine ithal edi lmesini (Siyasi ve insani meseleler komisyonu ) ile (Mali ve ik
tısadi mcsail ) komisyonlarmdan tıalep eder. 

Mali ve i~ctıısadi mescleJ.E>ri tet:kik edeıı komil{yon ynkarrJa izaıh edilen v<e zirai, sınai ist.ihsalatm bir 
nizanı ve tertip altma alınmarsmr istihdaf ile müza'kcı~el •erini bitirdikten sonra (demoğrafi) işlerile işti
gale başladr. l\femleketıimizin vaziyeti hususiyesi ve esasrom müsta.it olduğu siyasi ~htilatat ve saire 
itibarile pek girift bir mesrle olan bu (demoğrafi) husnsu işini bilhassa mura.hhasrmrz FazTl Ahmet 
Bey dernhde etmiş idi. Saıbrk Yunan nazrrlarından olup elycYm mebus bulunan Müsyü (Milonas) nam 
oat iki senedeniberi P·arlamentolar birliği konferansmda bu meseleyi tahrik etmiş ve hazırlamış ol
duğu raporla. karar suretini Heyeti nmumiyeyc arzolunmak üzere Birliğin şimdiye kadar t<Ocssüs et
miş bilfnnum etüt komisyonlarmdan gc~ir-miş bulunuyordu. Müsyü Mi1onas dünyada görülmektc olan 
büyük iktisadi builvra.mn en esa:slı sebeplerinden biri olan An-upa krtasınrn tahammül edebileceğinden 

fazl:ı mrskun w diğ·er boş denebilecek hir vııziyette bulnnmasmr göstermeMe V•C bina.enaleyJı ahalisi 
pek fazla m ınleketlerle arazisi gen iş ve nüfusu binnisbc mahdut memleketler arasındıa muhaceret 
usulünün lm:bul edilme~i.n i .zaruri görmektedir. Mi1syü Milamos dava:sıııı ispat i<:iıı halli hazrrda.ibütün 
dün;>~aca isimleri me.<;h1'1r ve malum olan ve siyasiyat ile maliyat alemine mahsus bulunan bir talnm 
şahsiyetlerin bazı beyanatim raporuna dereetmiş ve Alvrupa ile muhtelif kııtala.rd&ki nüfus kesafe

tini gösterir ist&tistikler koymuştur. İht~va cttiğ· i insaniy.e.tperverane zeva.hir altmda pek şayanr dik
kat hususiyctlcr saklayan ve milll ndkta1. mızarımıza. asla tevafuk etmeyen işbu rapora mülha.k ve 
Müsyü MiJonas tarafrndan Heyeti uınıımiyC?C arzedilmek iizere muiJıarrer kararname .mealen -aşağıya 
nakledilrrniştir: · 

Avrupa. müteaddit Devletlerin pe k fazla nüfusa ma lik oldukl a.rınr ve bu Devletler içinde bir çok 
kimselerin esbabr mu1htelifeden dolayı verimli bir iş görmediklerini nazarr itibare alan 29 neu Par
lamentolar Konferansı mezkur Birliğe cl:vhil milli grupLarr aşağıda g·österilecck sureti hallin kaıbu

lünden husul e O' el ~cek faideleri mütalea etmeğe davet eylerler: 

J - Ahalisi kesif memleketlerden nüfusu binnisbe az olan ve bina.ena.leyh arazisine nisbetle is
tisına.r kabiliyeti malıdut bulunan memleketlere muhacir sevki ve oralarda milsternlekeler tesisi 
hususunun menfaati umumiye narnma .kabulü, 

2 - Aldt ta.raflarm müteka.bil menfaatlerini muhafaza ve müdafaa ve muhaceret ecleeeklerle is
tismar eelilecek memleket hıılknun hukuk ve mena.fiini sıya.net için Devletler arasmda mukaveleler 
:ıkti ve istimal olunacak arazinin ikbsaoen istismarma dair nınlmrrerat ittihazr, 

3 - Aktedilecek mukavelelere gerek vulma gelecek muhaceretlerin icrasr ve gerek bu maksatla 
işgal olunacak arazinin istismarı için muktazi masarif ve saireyi ve tayin ve tevzi husus-ıma dair me
vadelı mahsusa vazedilecektir. İş bu mukaveleler A kvam cemiyeti ile B eynelmilel iş ıbürosumm n e
za ret ve himayesi altmda yapılacaktır. 
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Mösyö Milosanm yukanda telhis ve tercÜıme edilen raporile karar sureti mesaili iktısadiye ve 

maliye .komisyonunda müzakere mevkiine konulur k<mu1nıaz katiplikte bulunan Mösyö (Şandelman) 

söz alarak vaki olan teklifin tamamile birlik noktai nazarma muvafık olduğ·unu ve bu hususta Fran
sız müstemlekecisi Mösyö ( Guernio ) tarafından (A vrupanın isti la sahası olmak nokta i nazarmdan 
A:f\ika krtasr) namı altında bir kitap neşredürniş olmakla bunun bütün azaca mütalea olunrnasırn bil
dirmiş ve (Demoğrafi ) prensiplerinin kabulü Parlamentolar Birli~ile Ameı·ikadaki Latin memleket
leri arasrndaki münasebatı büsbütün kuvvetlendireceğini, (Arjantin) de bu iş için bü· heyet teşekkül 
ettiğini, tekmil şimall _c'\.ılllerika matbuatrnm demoğrafi meselesile meşgul olduğunu, Kostarilm ta
rafından da bu mesele haklunda umum azaya muhtıra tevz i edileceğini hasılı bir kelime ile yeni dün
yanın ve bütün cilıarnn bu meseleni n hallini b~klemektc olduğunu beyan etmiş vıe komisyonu mev
cut kararı kabule sevkeylerniştJir. Bu vaziyat üzerine söz alan murahılıasımrz Fazıl Aıhmet Bey şid
detli itiııazlarda ve hillasatan atideki beyanatta bulundu : 

Fazıl A!hnıet Bey, evvela bu kadar karışık ve bu kadar ciharu;;ümul bir mesele kar-şısrnda Konfc
ransın vicdanına düşen ilk ve en yüksek vazife bu huslliSU en genıiş seı~besti, sanıimiyet ve ~çık söz
lülükle mütalea etmek olduğunu y.e anca;k bı1 sayeede mevzuhahs olan davıanın ehemmiyetilc mütena
sip ve büıtün insaniyetİn itimat ve tıeveccühünc ]ayik bir hattı: hareket tutulmuş olacağını söyledi 
ve şimdiye kadar konferans mulıitinin daimıa bu hislerle mütehassis olduğunu görmekle müftehir 
bulunduğu için Türk heyeti muralıh>as•ası narnm a k!endisinin d e öyle yapacağım ilave ile miitalea ve 
tenkitterini yürütmeğe başladı ... Bu tenkitler esas iübar.ile Mlüsyü lVIilonas tarafından mevzubahs 
edilen bir tia:lınn, beynelmilel v.aziyetlerin hakilmten meveud oMuğunu, falkat bunlara çare . olıa.mk m n
maileylı tarafından ortaya sürülen tedlbirlerin katiyen kıaıbili tavsiye ıbuhınmıadrğını ispat ·adedindc 
idi_ Murahhasmuz bilhassa itirazatllll bazı noktalarda teksif ederek Jııer gün :her vesile ile izhar cdil
qiği görülen eınrperyalist iştilıa ve temıayüllerin tesiri altındıa cilian hassasiyeti siyasiye&"lmn ma
razi bir hal aldığım zira en insaniyetperverıane .w valıir alltmdıa, en gayrim~ru ve mütearr.izane mak
sa.t1ar ihfu edilen zamanlarm henüz pek yakin bulunduğunu, millet1erin h:afızasmda moolesef bu elim 
ve feci hatıraların sızı1arı deva,m ettiğini , binaenaleylı şimidi yine milletler arasında mühli.k şüp

heler uy.andıracak tarzdia tedbirlere müracaat edilirse bunlardan :ih.-tısam refah değil, maalesef en 
kanlı ve yrkrcı ne ticder 1 çıkabilme:l\: ilıti malı bulunduğunu ispat etti. Bundan sonra demoğrafi 
meselelerile uğraşanlarm (}ok defa pek basi t V'C dar kavrayrşlr kıarıar1ar verdiklerini, bunların eksc
riya birbirine zrt mahiyette olduğunu gösterdi . Sonra bir memleket deyince, onun tarilı'i, coğrafi, 
ll'ki, iklimi, zirai, sı~ai ve iktrsadi hususiyetlerini ayrı ayrı nıaoorı i.ti'bare almadan yalnız ara21i vii-' 
sati ve nüfus miktarı ile ınwb.iyeti hakikiyesiue ve müstaJk!bel ihtiyaç ve inkişaflarına da•ir sahi11 bir 
fikir edinmek kıaJbil olmayacağıını ve bu sebeblerden dolayı da ilim ve fen zevıahiri altındıa (demoğrafi) 
cilerin ç.ok defa romantik, fakat mühlik hayaller ıve vahim projeler kurmakta olduklarını söyledi. Mi
sal olaı:ıak mesela Saihrayi kebir giıbi Sibirya gibi. gayet geniş ve nüfusu az toprak parçalarım görüp
te bunların her türlü şemiti sairesini düşünmeden hemten mulıacirlerle doldurn1masnu isteyecek olsa,k 
ne gülünç. ve korkunç bir hataya düşeceğimizi anlattı. Milletlerin hakkı hayat ve istiklali gibi her 
şeyden evvel tamlması ve hürmet edilmesi lazmı gelen esaslı prensibiere riayet olunmadıkça, ·bütün 
haksız te.şebbüslerin ·krtalle, felaketle neticeleneceğini nazarr dikkate koydu. Hatta büyük harp fe
laketini ortaya getiren ve iktrısadi emperyali21m fikirlerinin mahsulü ol:ın bir takım arniller arasın

da demoğraficilerin da:hi bir mesnliyet hissesi ola cağını ortaya sürdü. Ondan sonra da Avrupanın 
en benarn ve müstemlekelerde çalışmış müelli~ ilim ve idare adamlarr tarafından bu muhaceret istis
mar işlerindeki fecaatlere ve insaniyeti istikrah ve nefrete sevkedici suiistimallere dair verilen malu
matı hatırlattı. Meseleyi ıbir de iktısadi ve mali cebheden mütalea edince elde edilen neticelere 
dair en yeni neşriyat içinde çıkarılabilen fikirleri mevztııbabsetti. Netice olarak .Parlamentolar Bir
liği ka lar milletierin ·hayat, istikl al ve ha kirniyetleri davasında hass3JS ve hürmetkar bir heyetin alela
acele ve gafilane hükümler vermesinin cihanşümul bir ayıp olacağım, Türl~ heyeti murahhasınrn 

murahhasımn böyle 'bir reye iştirak etmemektc hak ve beynelmil el adalet narnma muzır bulundu
ğunu bildirdi. 

Fazıl Ahmet Beyin ·bu .beyana.tı komisyon ve bilah are (Konsey) azasr üzerinde fevkalade müsait 
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biı- tesiı · İcra etmiş H müzakeı·e netieesinde Mö. yö Milona ın vet"diği karaı· uret ırun iptaline ve 
onun yeı·ine mevzuhahs ettiğimiz noktai ııazar·lar dahilicle yeni bir kamr kazılınasına ve Mösyö Milo
nasm ı·aporumı geri alar-nk bu (Dem oğrafi) mesel e lerini ycııi,clen tetkik etmek üzere husu i bir ko
misyon teşkiline ve her türlü masrafı konferans lıürosunıı ait olmak üzere mezkür komisyonda 
TüJ"kiyeııin de aıasr olarak bulunmasınn ka nı ı· Yeı-ilıniş ve 'rürk g'rupunun Fazıl Ahmet Beyi napı
zet g·östemıesi üzeı:ine mnı·ııhhasımız •lıu nıütelıassıs koınisyoııa Türk mnrahhası intihap edilmiştir. 

Bu !'!nretle yazı l ıp konfeı·ııns heyeti uıııunıiyı>sin e kabul edilen yeııi kanınn ihtiva ettiği ,Jıükümler· 

aşağıya ııakl o l unmuştnr: 

1 - Konferans Mösyö Milonsla mmnaileyhin rapomını tetkik eden komisyona takelirat ve te-
2 - Konfcı·ans. clcmografi meselelerinin siya ·i iktısaclı; mail, adli, alıHUd ve coğrnfl her türlü 

mcnfaa t n' has::;asiyct le r e teımıs ettjğiııi g'Örerek b n hususun tali bir ihtisas komisyonu 1 arafından 
llalıa derin snı·ctte ,·c her türlü teferruatile tetkik edi lmesini layık görür. 

3 - Konfera n: k(mcli azalan a msıııda bü,vük fikir a~rı·ılrklarına 8eb.ebiyet vcreeek malıiyette bu
l.uıuın meselclcı·in g.ayet ariz ve amlk ve fevkalade etı'afl[ ·uı·cttc tetkik edümesini kendisin e bir şiar 
itiihaz eylemiştir. 

4 - J<.onferans, yukanda mevzubahs cfkG r ve hassasiy 't ile mi.i.tehassrs olaı·ak l\ lüsyü Milona
sm projesini! demoğrafi iş l eri i<:in yeniden teşkil edilecek tali komis.vonun mesaisine bir taRlak. te
lilJd;:i eder. 

5 - Yukarıda gösteı·ilen sobııplerclen dolayı Konferan , t eşckkül edecek tfı.li komisyon yakın bir 
zamanda bitireccğini ümit ettiğimiz t c tkikatınr ilcmal eeline-eye kadar bu ınC \'ZU üzerinde bir karar 
alınaktan çebııerek reyini tehir eyLer. 

Heyeti nıut"alılıasamız na.mma şayaıır mcnı nuniyet bir muvaffakiyct te.kil eucn bu hadiseden 
sonra Konferans azası arasında mevkiimiz büsbütün Jn.ıvn'tlenmi YC ınesaımız ~ok iyi bir surette 
inkişaf etmiştir. 

Romanya grupıu aza.sından nlüsyü P clla Türk teşkilatı esasiy kanunıımuı ihtiva ettiği su1hper
V•Crane alıkamın kıyınet ve cheın<ıniyetinden ve m ınleketi ıııizde Ulu Gazinin vücut verdiği inlalap
la ' bütün netayİcinden bahsetmesi üzerine Fazrl Alırnet BL-,v ~·ine söz alınış ve Türk heyeti ınurah
hasınrn izhar olunan hakpcrvcrlik ve hakikatperetl ik şemmesi karşrsrncla duyduğu teşekkür hisle
rini izhardan sonra atidcki beyanatta bulunmuştur: 

Efendiler, ben Türk mcıbusn , bü yüksek kürsü üzerinde ve en temiz demokrasi havası teneffüs 
edi len bıı irfan havası i~inde , ize bir' itirafta bulunaeağrın: Bizim memleketimi~de en geniş demok
rasi prensipleri klu'muş olan fcvkalade şahsiyet, 1·oprağınıızda bir harp iHin etti. H em en şiddetli, 
-en amani3IZ bir harp. Amma bi lirmisiniz k ime karşr ? İşte bcıı size söyleyeyim. Bütün cihaletle, 
bütün taassup ve karanlığa, bütün mazinin \'C hurafcloerin c.liktat.öl'lüğüne karşı · ve bu harp her 
gün bir zaferle devam edip gidiyor. Efendi ler ... Dünyada ~mlhe, terakldyo ve iıısaıılı1Ya dost ol aı1 

hiG bir kimse tasavvur edemem ~{i bu harhi (Medeni bir ciahclı mukaddes) t ela;kki etmesin. 
Arkadaşınuzm nutJm ,:iddetlc allaş l anımş: Ulu ~ki'in ııaııu büyük saygılarla yadeclilm i şt.i ı ·. 

Emniyet ve silahlan bırakma meselesi 

Emniyet ve sil3ılısızl•anma. mescleleı·inin t etki'k ve l)lÜdıafaasr Zeki l\iesut B ey tarafından yapıl
mştrr. Bu seneki Parlamento1ae konfemnsrnıla bu meseleler her vakitb nden daJ1a. ziyıadc bir ehem
m iyet kazanmm,tr. Bunun başlıca sebebi de Almanyadıa a·yorıal SoS)"al~st fırkasmrn Hükümeti 
cl'de etti'k.ten sonra takip • etmeğe başladığı koyu ® lliyetçi siyascttıen ileri gelmekte idi . Si lah
sızlanma işinde Almanlar niıhayot hukuk nıüsavat ı :Jiomnülü altmda ş'u tekEfte ısrar etmeğe başlamış
lardı: Yia diğer Devletlerde siJ.ahlarınr azaltsmlar; yahut. Atmanyaya da onlar derecesinde silahlan
mak 1ı ·akkı verilsin. Tıaıma.men siyasi bir mahiyeti hıaiz olan Almanyanrn bu düşünce t arzı silahsız

larıma konferansmda ıbir ıbuhran husul e getirmiş ve onun akibeti hakkındaki endişelf'ri her ta:ııafta 
artınruştı. Silahsızlamna konferansı her Jı.anıgi bir uzlaşmaya vfısıl olmadığı takdirde Almanyanın 
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üçıl~ v1eya gizli mevcut siliihlarııu artıı·nıağa <~ alı~a ooğ·ı muhakkak sayıldığından onun komşuları ve 
biLhassa Versay mualı edesiuc tamamen bağlı olan FNııısızlaı·, Bel çikalılar, Poionyalıl a r ve Çckoslo
vıak}ar hayli tdaşc düşmü.~ görünüy.orlıardı. fş1e ;ı[adriıttc toplanan lmnfe rans daha ziyade bu t e
laş ve endişe içinde müzakerclcre başladı. 

Bu scfcrki konfcı,anstıa malum sebebl e ı·d en do1ayı Jı c halyanlar \ 'C ne de Almanlar iştirak et
memiş ohdtıklarr i~iıı sulJı ınuahedeleı:iııin muha fazasına şiddetle tıaı•aftar bnlunan söz ve münakaşa 
sıa:hasnıı daha seı'bcst ve daha miisid bulmuş olunlar. 

SilahsLzlanına ve enıuiyct meselesi adeta bir Almanyıa- Praıısız ııı csrlesi imiş gibi ilıtirash mü
nakaşalara yol ~açtı. Ancak : Devletin düğTudaıı Joğruya Cenevre müzakereleri il ıe vaziyet etmiş 
olduklal'I bir mcRelt haklanda Paı·lamcııtolaı· Ko:ıferaıısınm müsbet \ 'C fill hir neticcyr varması im
kanı bulunmaclığmdaıı bu miinakaşalar aşağ·rda yazdığrnıız umumi bazı tavıo;iyel er, t em rnııilcr ve 
kararlara bağlanal'ak vakit vakit alcvlcıı ·en biiyük ınuammanın bu sen ki safhasıııa nihayet verildi. 

Türk ınilll gnıpumın silı~lısızlanına YC emJÜ,rct meselesi lıakkrndaki \'aziycti gayet açık ve· 
kuvvct,h bulunduğu it:in hiz, bu münakaşalarda şu w ya bn tarafa iltihak etmekten isl' doğrudan 
doğl'lıya kendi fikil'lcrimizi \ 'C tezlcrimizi izah vt ıııiidafaa ettik. Esasen Hükfımctimizin sene
lerdenberi Gencvrcdc, gerd{ Cemiycti Akvam içtimalarında Ye gerek silahsızlanma koııfera nsmda 
mi.i.dafaa etmekten geri kalmadığı tezimiz si lalılann auıltılımasın ı istihdaf eden en g·eniş vcinsan'i 
bir tez olduğu iç:in onun ·amimiyet \ 'e kuvveti kal'şısında hiç: bir milletin lakayt ka lamayacağı ta
bii idi. Bundan başka T(onferansrn toplanınasmdan ev vel Türkiyenin miiteari·ızm tarifi hakk:rn
dal<.i iki misakı da Londracia İktısat konferansrnrıı iç:tima e ttiğ·i sıralarda iınzalannıış olması vaziye
timizi daha ziyade lnr\' vetlendirmişti. 

Palamentolar Konferansnun sili\hsızlanma ve rmniyet nı cs J.clcı·il c meşgul olan komisyonu ev
velce kararlaştrrılmış bulunan bazı noktalar hakkmcla milli gı·npumuzun ınütalcalarnıı almak t e
şebbüsünde hulunmuştn. Kadrit Konferansının toplaıımasrndan bir ka<: ay evvel yapılmış olan bu 
ankete ancak 'l'ürJ,, Macar, !svcç ve Norve~ gruplan ce\·ap vrrmiş l erdir. O c~mada mütcarrızın ta
rifi haldundaki misakları imzalamış blılunduğumuz i<:in reYabımrzda bn hadisenin eh€mı.miyeti izah 
ediimiş ve Paı·lamentolar birliğinin, her Devletin imzasrııa a ç:ık olan misaka bir çok milletleri işti

rakini temin hususunda çalışması t meııııi olunnnıştur. 

Y;ukarıda arzedildiği veçhile konferansta silalı:ızlanma. Ye emniyet me ·elclerinin ınüzakeres i, Al
manyanm Pransa ve Küc;ü} itilaf il e olan münasebetl erinin t c. iri alt'ında tamamen siyasi bir mahi
yet alınL~ bulunuyordu. Bu Yaziyct belki de Konforansrıı biraz . atalıiycti hududu .haricinc çık

ınasma sebebiyet Yeriyordu. Bütün bu ihtira ,·lr müıı akaşalarcl aıı anlnşrlaıı il k netice şu idi ki; siiah
sızlaııma teşcbbüsüniin muvaffa.kiyet i i\ in en ziyade lüznıını olan ın ı:uı cYi silahsızlanma henüz arzu 
cdj1Jiğ·i dcreccdr il cl'lemeınişt iı·. Millctl erin birbiri hakkmdaki şüph cleri , emniyetsizlikleri devam 
edip dururken müsbet bir iş yapınamn i.ml,Zuu yoktur. İşte biiyl e endişeli, vesvcseli bir zihniyetin 
hakim olduğu biı· içtimacla Zeki Mesut Beyin ıııcsrleyi bitarafane mütalca ederek esaslı noktalara 
temaR etmesi \ ' C si lalısızl anma aııalıtan demek oiGJn nıütca rrızrıı tarifi hakimıda müsbet tcklifler
de bulunması son derece i~·i \'C müsait tesider ~·a pmış ve hara ı·r tl e alkışlanmıştrr. 

Harbin orbadan kaldırılması lı u ·u. ·u ndaki biit ün gayret ve~ tcşcbbüsleı··e Tiil"kiyenin sam imi , u
rette iştirak ve mfuiaheret et.tjği bütüıı düny•ara anlaşılm ış hir halükattir. Romanya nı urahhaslaı·ındaıı 

Müsyü Bella Türki)ıe t~ .kiJ,iJ' tr rsasiyc kıanuııuııuıı harp ilanını Büyük iillet i ecl.isinin salahiyetleri 
arasmda bulundurduğunu smeti ınaJısusada işa ret e tmiş ve Türkiyedeld milli hakimiyet r ejiminin bcy
nelmilel müııasebet.ler bakmundan da ne feyi11li ve nıühiın tesirl er yaptığı Konfcransm alluşları 
arasmda ·bir kere daha meydaııa <:ıktı. 

Harbin milli siyaset aleti olarak kull anılıııasmı meneden B6and - Kcllog misakının fili neticeler 
vcreoolmesi her şeydC'n rvvel mütcarrızm tarifine ve ınütcarnz hakkında t•atlbik olun acak mücyyide, 
lcrin tayinine bağhdır. Bu hakikat bütün millrtlırrce de malfı.m ise de siyaset sahasında velevki ibüyük 
bi'r sullı üTI;:.üsü içinele elini koluını bağlı bulundurmak ist. meyen bazı Devletler böyle bir tarif ve 
tayine bir türlü yanaşmak iıst cm enıişl crdir. Pakat 'Sulh ve emıı iyetin tesisi yolunda nıüsbet adım at
mak isteyen milletler nihayrt mütearrrzın tarif ntrsbitini zaruri görmüşler ve Londrada imzal·anan 
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misaklar iLe bu tarifi beyne1milel hukuk sahasına na;kletnıişlerd!ir. 

Bundan sonra sil3ılısrzlanma ve emniyet işlerini intaç etrrneğe çalışan her k<mferansın mutlaka 
bu mevzua temas etmesi tabiidir. Bu noktai nazarnruz Madrit konferansında Londra misaklarrıru 
imzalanuş olan diğer memleketlerin murahhaslarr ye bilhassa Romanya mmahhası iüsyü Pella tara
fından da hararetle takviy.e ve teyit edildi. Onun için silahsızlanma ve emniyet meselelerini müzakere 
eden Parlamentolar konferansmm da, açık veya gizli mukavemetlere, muhalefetiere rağmen mevzu
bahs misakları görmemezliMen gelmesi ve bir krsı m milletierin silahsızlanma vadisinde atmış olduk
ları büyük adımlar hakkında bir mütalea derıneyan etmemesi mümkün olamazdı. Esa en gerek yukanda 
işaret edilen ankete venmiş ·otduğumuz cevap ile, ger·ek Konieı·ansrn ko.mi yonlannda yaptığnruz 

teklif ile Konferansı lbu ımesele ile iştigal etmeğe davet etmiş ıbulunuyorduk. Konferansrn uımu
IIDI içtiınıalarmda da ayni talep ve arzuyu tekrar ettik. Münaıkaşa ve müzakerelerin ardı alın

dnktan sonra Konferansça kalbul edilen esaslar arasmda mütearrızın t arifine ta-alllık eden karar 
şudur: « Beynelmilel Parlamentolar konferansı, 'bazı aJhvalde mesela Cemiyeti Akvam Meclisi ve
ya;hut r_.aıhey Adalet Divanı gibi salfuhiyettar ıbir 1l'ZUV için ınııü.tearrız olup o1madığrm tetki.k 
etmek ve mütearrrzı ınıeydana çr.karınıak iıınıkanrnrn ınıevcut olmasını kaılml eyler. Bundan /başka 

mütearrızın tarifi ilıakıkınclaki temmuz 933 Londra ıkonxansiyonuna bir <}Ok ınilletlerin iştirak 

etmesini <!;Ok şaya.nı arzu ıgörür ». , 
iBoğazlara taallü:k edip, ıheını milli ve .hem ibeynelımilel Cllllniyet balbmmdan ıbüyi,tk ıbir eJhem

miyeti haiz olan 'l'ıüıık tezi de Hüıkı1metiıı:nizin silfuhsrzlanıma Jmnferansmda meV'zuıba;hs ettiği şe

·kilde Zeki Mesut Bey taı-afından müclafaa olunmuş v e hi~ .bir Delegasyıon tarafından znnn/ vey~J 
sarilh lbir surette itiraza ınıaruz kalmamıştır. 

Beynelmilel Parlamentolar Kıonferansı Maclrit içtiımamda silahsı.zlanma ve eınıniyet rueselele
rine ait olarak şu ·kararları ıkaibul etmiştir: 

a) Beynelmilel emniyet muarnmas1 

J 

29 ncu BeynelımHel Parlamentolar Konferansı 27 ' ağustıos 1928 Paris misa:kımn şümulü ve ne
ticeleri ·lıaık.lunda;ki Londra, Bükreş ve Cenevre ,kıon:feranslarınm. kararlariDI hatn·lataraık, ve Ce
nevre .lmnferansmm mezkuT ımisaıkın tathi.kı husu unda ıbir istişare ovganmm i1hdasnu _derpiş ey
lemiş oLduğunu :nazarı itiJbare alarak a,cşağıda;ki esaslar dairesinde tanzim eelilecek :bir itilafrn ıbü

tün Devletler tarafından kabuLünü tavsiye eder: 

1 - Kuvvete müracaat veya kuvvete müracaat tehdidi halinde Cemiyeti Akvam Meclisi veya 
Heyeti umumiyesi veyahut Gerniyeti Akvam azasr olmayan birinci tahelid-i teslihat mukavelesi ilkit
lerinden biri Devletler arasmda bir istişare teklifinde bulunabilir. 

2 - Bu İstişarenin mevzuu şu olacaktır: 
a) Kuvvete müracaat tehdidi halinele sulılın m uhafaza etmek ve bir ihtilafa meydan .bırakma

mak maksadile noktai nazar teatisi, 
·b) Kuvvete müracaat ılıalinde sul:p.un iadesi içi n tavassut icrasr, , 
c) Bu suretle sulhu:n iadesi mümkün olmadığı anlaşılınca ihtilaf halinde bulunanlardan han

gisinin veya hangilerinin mesul tutula;bilecekle rinin tayini. 
3 - Beynelmilel P arlamentolar Konferansı bazr ahvalcle mesela Cemiyeti Akvam Meclisi veyahut 

Lahey Adalet Divanr gibi salahiyettar bir uzuv için taaruz olup olmadığını tetki.k etmek ve mü
tearrrzı meydana çıkarmak imkanının mevcut Q}masmı kabul eder. Bundan başka mi:itearrızın tari
fi ılıakkındaki temmuz 1933 Londra kovansiyonuna bir ço.k milletierin iştirak etmesini çok şayam 
arzu görür. 

4 - Salahiyettar uzuvlar icabmda diplomatik, mali ve iktısadi münasebetlerin kesilmesi, iktrsadi 
ve mali blo.küsün tatbiki ve lüzum görülürse asker! müeyyiclelerin teklifi gibi bir veya ·bir çok müey
yidelerin mütearrrz hakkr:nda tatbikr:nr kararlaştıraıbilirler. 

5 - Bu· müeyyiclelerin derhal tatbikının ıkolaylaştrrılması maksadile Par~s misakrmn akitleri daha 
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sulh zamanmda kanuni ve idari şu gibi ·hazırlıklarda bulunmağı taahhüt etınelidirler. 

a) Silah ve mülıinımatı harbiye ile .bunların imaline yarayan iptidai maddelerin ihracmı Devlet 
ar·nisi üzerinde menetmek üzere Hükumet e müsaade vermek, 

b) Bir Devlet narnm a ve lehine ve icabında o Devletin tebaasr narnma ve lehine Devlet arazisi 
üzerinde ikrazatta bulunulmasnn menetmek üzere Hükumete müsaıade vermek. 

n 
Konferans P aris misakma muhalif olarak kuvvet istimali sureti le vücut bulmı bir vaziyet '1eya 

itilafm tanınmaması esasrnm ıbeynelnnilel ıbiı· illlU•ka.vele ile teyit ve tasdi.k edilım esini tavsiye eder. 

III 

Konfemns Cemiyeti Aıkvarrun suhhu temin hususundaki sisteminin lhenüz ıınebadisi nde ıbulundu

ğunu ve Hükümetlerin ıbnndan taımamile istifade eelenıed ikl eı·ini ıınitşaıhede ettiğ i için miswk şü

mu lünün tesbiti ve aıhkfununnı ılıüsnü · suretle tatlı i ıkı znmımcl a lazım ,gelen t edbirlerin alınması

m nnuvafDk görür . 
Hususile Ceıniyeti Aıkvam ıınisaıkımn 16 ncı ımadelesinde cleı~piış eelilen ·« Karşrlıiklı yaı~drm » m 

t emi ni ma!ksaelile Cemiyeti Akvaım azasmrn, daha suuh zamanında lıiizurnıu olan kanuni ve idari 
ha.zulıık t eclib iı · l erini aJmal arnıı tavsiye eder. 

IV 
29 ncu Beyııetmilel Parlamentolar Konferansı beynelmil el ıbir polis kuvvetinin icaJbmda ıbazı 

heynelmilel ta:hıhiitleı·iıı icrasrm ıkıolaylaştıracak bir Yası~a olaıbileceğiui ve rmilli tesliıhatın ciddi 
bit· snrette tenzil oluıınıasmm ·böyle ıbir .kuvvetin ihdası Omsusunela i1k ve zaruri ıbir şart teş.kil 

dtiğ· ini dii şün erek omm vücude getirilmesi için - iBi Nı assa tayya.recilik saıhasrnda - etüt yapıl
masmr tavsi:ve eder. Konferans !bu kuvvetin mahiyet ve bü nyesi itiibarile taıma:men ıbeyne1milel 

hir polis kuvveti o] ımasmı ve anunhasıran ıbeynelmilel ıhiı· ıotoı·itenin idare ve emr i altmda ıbulun· 

durul ıuasrm ve Ceıniyeti A.kvam ıkatipli ği nin memuı·larrna maıhsus usul claJhilinde devşirilmesini 

muvafnk göeür. 
Milli tesliıhatm elMccc derece tenzili :halinde ıbu ·kuvvetin !bir gün ıbeynelmilel •Otorite idaresini 

her ılıang i söz dinlemeyen ·bir Devlete .kaıbul ettirecek surette inkişafr nazarr itiıba:r alınabilir . 

B ) Silalısızlcınnıa konferansı 

29 ncu Beynelmilel P arlamentolar Konferansı silahsızlanma konferansının yeni·den i<}timar ari
fesiele, 13 nisan 1931 ve 4 nisan 1932 Konsey 1931 Bükreş, 1932 Cenevre konferansları ·kararlarrm 
hatırlatarak ve P arlamentolar Birliği tarafından silahsrblaıınıa meselesi hakk.rnda öteelenberi mü
dafaa edilen teze sadık kalarak şu esasları yeniden tasdik eder: 

Silahların tahelieli ve Devletlerin emniyetinin inkişafr birbirine bağlı meselelerdir. 
Sila.hların tahelieli işi Cemiyeti Akvam misakınrn 8 nci maddesinin ruılıuna uygun olarak Dev

letlerin hak ve vazife itibarile müsavatr prensibi esasına göre taki,p edilmelidir. Ancak bu prensi
bin tatbilu hali hazırdaki t~slihatrn artırılınasını intaç etıneımelidir. 

:ıvr anevi silahsızlanma işi milletler arasmda bir uzlaşma husule getirerek ihtilafların ınuslihane 

bir surette hallini koaylaştrra.ca k ve beynelmil el t esanüdü ve emniyet hissini artıracak bir surette 
:fili ve canlı hal şekillerine bağlanmalıelır. K.onferaııs silahsızlanma konferansımn bir seneden fazla 
mesaisie devam ettiğini ve gelecek i çt iıına devresinde kendisine tevdi edilen muammanın her nok
tası hıı kkıncla prensip kararlarilla va.sıl olabileceğinin ümit edildiğini düşünerek müzakereler neti
cesinele yapılacak birinci t a:hdidi teslihat konvansiyonunun şu prensipleri istiva etmesini zaruri 
görüı· : 

1 - Bütün dünya teslihatmda hiç olmazsa yüzd e 25 derecesinde tenzilat yapılması, 
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2 - Keyfiyet ve kemmiyet itibarile siluhlanma ınüsabakasmın önüne g-eçmek için masraflarm 

taıhdidi, 

3 - Tecavüzi olan silalıların ilgası , bilhassa hava bombarchmanlarmm, kimyevi, bakteriyoloji.k ve 
yangıncı harbin tamamen meni, 

4 - Muhtelif memleketler teslihat vaziyPtiııin 'hcyncl.miLcl ve otomatik ıbir kontrola tfı:bi tutulma
sı, silah imal Ye ticaretinin, hususi ünal serbestliğinin ilgası ve tahdidi teslihat mukavelesiııin a·h
kamma riayet edilmediğini bildireıılere muafiyet temini suretile müessir bir l\'ontrol aJtmda bulun
durulması, 

5- Birinci tahdidi teslihat konvansiyonunun tatbikini takip etmek ve silahsızlanma işinin ilerdeki 
inki şaf sahalarını hazırlamak vazifesile mükellef daimi bir organizm vücude getirilmesi, 

6 - Manevi silahsızlanmaya ait ahkam vazr ve milll kanunlarm yeni sulh liulnık. tı ile lıe ımıhcıık 

bir hale getirilmesi.» 
Bütün bu temenni ve kararların kıyıııeti lıiı; şüphesiz asıl silah 'Tzlanma konfcransrnm faa li

yetine ve müzakerelerinin alac:ığ·r şekil ve malıiye te t:1 hidir. Parlftnı en to lar ıBi d i ğ·iıı in, beynelııı il d 
siyasi ~aziyetten müteessir olmaınasrnı:ı iınkun yoktur. Onun için cihan sulhunun ve uzlaşmasının 
temini bakınırndan Beynelmilel Parlanıentolıır konferansı da adeta bir bıi1l'an ge~irmektedir . .Av
rupamn bazr ana meseleleri vardır ki, h un lm- ka tl surette halledilmeden ınuayyen hedeflere ma.tnf 
beynelmilel bir teşriki mesaiye inık:lıı g·örülıııeınekteclir. Milletler arasında esasl ı prensip ihtilafhn·ı 
devam ettikc,ıe birleşme ve uzlaşma al'zulaı·ı ~öz sahasım geçmiyor. Cemiyeti Akvaın ve silahsız

lanma konferansında görülen asakirkla r talıi1 olarak Parlamentolar Konferansmda daha şi ddet l i 

akisler buluyor. 
Bununla beraber, siyasetinde saıııinıi olaıı, milll menfaatlerini heşeriyetin nmum] me ıı faati ile 

telif etmesini bilen aı;ık söyleyen milletler ic.;in bn beynelmilel toplantrlar, hürmet toplamak, pres
tij kazanmak gibi fırsatı ara imkan verdi ğinden daima faydalıdıT. Türk milli grupu göstermekte 
olduğu faa liyet dolayrsile Beyneln1i lel Pat'lamen to lar Birliğinin en faal nzuvlarından h iri olma k 
va.ziyetine çıkmış bulunmaktadır. 

Temsili rejimin tekamülü meselesi 

Bu mesele parlamentolar rejiminin haıı ınemleketlerde pek ziyade sarsıntıya uğramış iddiası iti
barile konferansrn müzakeresine en ıiyacle eheııı ı ıı iyet atfetmekte buluncluğ·u mevzu idi. Heyeti 
umumiye müzakeresinelen evvel komisyon içtimar l'sııasmd<ı Bc.lqika Heyeti nı urahlıa.-ası azas ı n

daıı \·e Sosya li ·t frı•kasıııa mensup :Niüsyü (Pieraud ) t<u:ıfıııclan şu nıealde lıir takri ı · verild i : 

« Beyııe l ımilel Paı· l fımeııto l aı· Bil'liği Konfenmsı ıııcnılckette ve parlamentoda Hükumet fırkası 
o l aıı yalnız .bir frrkanrn mevnıdiyet ve faaliyetini loktiı·in olara.k ,kabul etmeği şiddetle redde
der. Konfenın nmhalefetin mesuliyeti ol luğ'lt kaclaı·, ı·iayeti por l ameııto rejiminin en esaslı 

1hir şartı olma.J\· üze ı·e imtiyazlan olcluğ·uını lla lıeyan eyler. » Bu takririn en 1belli bı.v?lr 1hedefiııi 

Rayişta.gda1ki hiı· ı,;.ok fwka rüe asrnr n:• nıPlnıslan Hükümete ımuhalif fi.kirlerindeıı do layı ·hap
setlmekte bulunan 1hitle ı'iwı teşkil etaıwktr idi. Tnkriı· pek ıharal'et li nıüzakereyi mucip oLdu. iki
ye ayrılan aıaclaıı ıhiı· kısmı bu giıbi ınPsn i l her Hü,klımetiıı da·hili işleri adclolunacağrndan tet
kikatıııı ilmi Ye ııaı nı·! . biı~ surette yapmak Yaıiyetinde hulnııaıı K·onf~·aıısm lbuna müdahale ede
me.vec:eğiıı i Ye hel' milletine ·kendine en mııvafrk geleıı iclaı·e usulünü tayininde lhii.r ıold'lığuııu , 
cliğeı· !kısım ise pa.da. meııto rejiımine bu kadnl' ağ·ır clııı·he leı· iııcliri l diğ· i sn·acla da hitluneti vıÜcu
d1ınu parla\ffiento ı·ejiminde bu l nıı :bir teşrkkülün .buna la1kayit kalaımyacağıııı ileei sürüyorlar 
ve bu fikil'leı·ini nıüdaf:ıa E>cliyorlarclı. 'l'akrir·iıı aleyh imlr ,buluııaıı l\lhsn· heyeti nnUl'ahhasasrm 
kvmisyıoncla temsil ecleıı tlJra;him R:ıtıp Bey : 

« 'l ürkiyelle dııhi bil' fıı·kn mevcut olmakla lJeraber tlıu memleketin en mütekumil demokı·asi 

esas l arınıı tedikan idıırt· edilmekte olduğunu » söylemesi üzer ine azadan Nazıını Bey söz alaeak 
'rürkiyeyi muhaıkıkak bir ölümelen kmtamuş l'e gen<: 'l'üı·.k Cemiyetini tesis etııniş olan ·büyük 



60:3"_ 
Hlfıdııırıı ıııeyclana getil'rliği siyasi. f ırkı ıı;ıınzetlrı·in e hütilıı yatanııı k eı nali ıııeııınuııi.n•tl(> 1'1')' 

venuesiniıı pek tabii olduğnııu Ye ınaaıııııfilı nnınzetliklt• ı '_ini ıııüstakillt:·n kuynıı n• intihap ellilıni::; 

olan bir zümrenin bu gün Hüyük }]illet "Jleclisiııde yer almış oldu ğunu n 'l'ürkiyede tek fr l'ka 
mmlünüıı lıil' kaiclc olııı·nk knlnü ed ilııı es i şöyl e lllU'sun, tcşki l fttr esasiye kanuııuııınzuıı hakimi
ydi milliye esasln ı·ıın Ye Bü,viik Nlillt>t l\'l edis iııin knv1·et Ye sa.li'ıhiyetl e rlıti teyit et ın r k üzeı·c ('rt 

ıııüteı·a.kki ~--\.l • t·up;:ı ıııeırılcketlcl'i teşk il fi. tr esas iyesintlen daha il eri gitmiş lııılnııdnğuııu >;Öylt•ıni~ 

H' <tll\I;laııımştrı·. 'l'nkı·iı· sah ilıi )lüsyü ( Piel'mıd ) tahirini ya z<tl'l<.en Türki ,,·ey i asla k ;ı~te tnı ed i ğ i

ııi. ge~e nl e r·dc ıneml eketiıııize icl'a ettiğ·i lı i ı· srya hatte Büyük (iaziııin yaptığı est• ı·i hayı·etk 

·· önlüğ·üııü \'E' lm YE'sil etll·n istifnlle ik 'l'i.i l'ki,veye ve Gaz iye arzr lıüı·ıııet ettiğ·iııi be~·aıı (•yleıııiştiı·. 

[Müzakere neticesinde ftı·a~·i teli f ede lıilın e k üz~·re işin bir tahı·.ir .komisyoınııın havnlcsi taknıTüı· <:'t 
ıııiş YE' lm komisyon tnk l'ire şu şt• kli Yeı-ıniştir : 

«Konfenms, bir meml ekettr ~yıılmz lıir fıı ·krııım meycudiyetini Ye fanliyctini knbul E>d(ııı Lloktriıı 

tt·nı~il] n• jiııı mmlik kahili telif olnıadığmr Jı.eyan eder. 

«Konferans, serhr.-·t YC üıııziııı edi lmiş lıir vazif-c ve ıııesu]iy e t hissine Yakıt bir ıııulwlefetin teııı 

sillrejiıniu anaııE'd nıısnrlııı·ıııdaıı lıiı·i olduğunu tahattul' ettiı:ınekle herııhrı· lırı· yenle tenkit Yı' 

];;ontrol haldunm tenıin · Yr idaııı f'si li:i z uıııunu lıcyan eyler». 
Hu ıııeseleııiıı heyeti uıııuıııiy<'d r ıııüzakensi l'smısında ·işlıu t<ıkı·iı: ııyneıı kalıul Nlildiği gilıi lw

lllisyoııda evvelce lllÜilııkaş;ıSIF. iiı zfll' ccl ilıııi ş ulnu diğ·e ı: kaı·;ı~·]ar da ayııE'll l\nJnıJ (•t]ilıııiştir. Hu bı
J':ll'] ;ıl' lıulusnbın ::;nnlanlır: 

1 - Konferans ıııille tlcnle :lcı·n 1-fcyt'tiııiıı t•f;fliııi kontrol fıı·satrnı veren tt•ııısill n•.ji ııı h;ıkkıı : 
dnki itiııındıııı lıir daha tckı·nr t•ylt• ı·. Biı· ıııilleti hayatr umuıniye mesaixine. d e ıııolnnsi lıüıTi)' ('t

h•ı·ine ahştn·nıı nnc;ı k t<:'ııısill rc.iiıııdir . 
2- Milletleriıı hayatmdaki tcldıııüle t emsil) r<:'jiın usulünün tE'talmkuııu tııkdiı· 

fera ns, teııısill rej iıııin teki'ııııülü il: in IJilhas~a ntidPki hususatı milli ~ı·uphınıı. ıınzıın 

arzedet·: 

rtletı koıı

dikkntiıw 

1) Hükılııırtleriıı istik!'ıın lıizrıııdır . Humııı ic;iıı fc:-ıih hakkr l~zıııHlrı·. Şu ş;ırtla ki , f<:'sih llll'ııılekt•

tin ı-cyini ııııııı.taz;ıınaıı nlıııaktmı lınşk:ı hiı · ı;l' ·'· olıııaınalnlrı·. 

2 ) Bütl:e ııiıı Lı sdiki il:in lıiı· ıııüddrt tnyiıı olnııırıalıtlır \'(:' lı t>r ıı ı L•Iıtıs yeni lıiı · ııınsı·nf tPklif <:'tt ikı;t 

o nıasnıfr ko nı,,·n cak 1·nsıtalnı· r du irne etıııelitlil'. Fillıııkika : 

n) Paı·l~ııııeııtoııuıı esnslr vazifesi büt<:eyi tasdiktiı· , 

b) Bütı: L' ııiıı t ;mzinıi ıııill.l nıı·idat ilc neil nıası·nfl :ıı · anısrııda],j lllll\'tlZ('ll(_·.l·i L' ll i ~ · i f'(·nıiıı edebi len 
Jlüklııııde aittir. 

c ) Hü t<:Pııiıı l' n 111Ü.hiııı fasr ll;ın :\füdafnni )lilli,,·e 1·e it:timal Yazife fıısıll;ırrrlrr. 
d ) ~l;ı s rrı flıı rrıı t rzy idi .!.uıyl't ihtiyatLı yapıl ın alıdır ve lıü.t c;e zmııaıııııtla tasdik oluııııınlıdıı·. 
H - ~iyasi 1·e t e şril l ıiı· hunet olıııa k üzere p ıırliiıııeııtolann lıütüıı imtiynzJaıTın ıııulıafnza il -· 

hcı·nlwr 1·r oııuıı lnın·eti altın(lıı bilhas:sn iktısnt Zl·ıııiniııde l\nııuıılnl' ihzal'lnn iı:;tir·n k . et ııı ek üze
l'<' isti::ıı·i hry<' tler teşk il o lunııııılrtlrr . 

..J. - Ayaıı(lu iktısndl. ic:tiıııal. fikı · ıııenfa;ıtl E' l'l e lıt• l'alırı· patı-on Yl' aıııE'le ııı e ııfnntl e r·iııiıı teınsili 
lnwııclrı· . 

:J - Jlc·elisi nıePinısam, fnH ii,I'E'tiıı i ·ihliil e<l eıı lıiı· hılnırı mesaili ııınli.1·Nh•n kuı:tal'ıııak i<;iıı mn.
hnlli teşekki.i ll e ı·e iktr:sa\ll işlcl'cl e saliılıiye t Yel' ilııı e lidiı· . 

6 - T\m·nı·lnl'dn t ealılıunılıc rbıl'iı f l'tııı e k 1· e knııtıııl;ın daha ıııuııhıznııı biı· şekild~· (:ıknl'ııınl\ ÜZl'l'l' 

pııı · l5ııı e nto tı·kııil; li H usulü ıııüza l, e resiııi ı~lah etıııel ... Ye ıııps e lfı: 

; ı ) D<tinıi lıir tq; ril eı ı <·Ü ııı en yapmak, 
lı ) Her fıkr;ı(lnıı ıııiit r ıınsilı p ıı ;ılııı;ıcn k nz:ııl;ı ıı tlaiı11t eııeii ııı e ııl e ı· t E' şkil et ıııl'k Ye bu takdinll! 

t:ıdil lı;ıl\krnr t:ıhclit eyl eınE'k lfı%IIıtdn·. 

7- (/ ... ı· ek ıııilli n• !.!'eı·ek lw_,· ıı<:'lınilı·l tl'şril istilılı;mıt dnil'elt-' l'i te:;;kil E' tmk w bu ııınksntln lıi.iti.iıı 

p;ırliinwııtolı.ıı·ll;ı a~ · ııi L'ITak \'l' n·sikıı renıi ıısııli.iııü tesis etıııl'k ınunıfıktu·. 
l\uıııl ıııı lı:ı:;kn 1\oıı fenım; lıulıahistt şn tprııl' ııııiyi izlıııı: et ıııi şti l' : 

l h-_,·ı ıt'lıııil!'l ııııık:ın-l~tııı tnsdikı usulü o ı:;!'kilıle o lııııılıüıı · l<i Hüklııııf'tl r lıu. ıııuk;l\· elJ.tr kısn 
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hil' zaınu : ı ı bı tl'lkik YC tasdik ul u ııııwk üzere lıeıneıı p;ırl;lnı l' ııtulnı·a t ebliğ etnıelidirlı·ı·. 

Bu kunıl'lann Jı eyc ti nıııumi,,·etl ' müzakeresi ı •. · ı ı;.Hıı1Ll<ı u zaduıı .\' azını Be~· siiz 
IH·nıen hepsinin t eş kilfitı essi,,·e knnuııunıuzuıı nı enıddr nıalısusasile ııasll te~ · it 

ıınJatıııı~ ,·e hu n•sile ik: de ll iikimi.'· ·ti ıııilli_n·ııiıı nı L' IIII l'ke l i ın izde <lL'I'l're i şünıul 
dnıiı:;tiı· . 

Müstemleke meseleleri 

;ıl;ıı·al; k : u·ıırlanıı 

edilmi:; u ldıığnıı u 

n· l;ıın-l'tiııi izah 

Mii.stenıll'kL· nıesailiııu e kom is,,· oııu nı;ılısıu;ııea ~ · erli alınliııiıı ınulıafazai sılılwtiıı c, c . · lır i si"ı:n· t.iibi 
tııtulınıısuıa n : .nılııız si'ı,, · iıı bir uHıl rl<ıin:siııdL' nHThnri ol ımısııırı dair ittihaz edi! • ıı kıınırlar lıt· .n• ti 

uınunıi,,·e tn ı ·ııfınLlaıı ayıı('ıı kab ul L' dil :.ııi~tir. 

Hukuk komisyonu 

Du sene Konferans heyeti uıııunıi.rL'si ı·uznanwsiıw luıkuki mesaiiden hiç biri itlwl L'rlilmi::; dı·ği: . 

di. :\laııınnfih 1\ onfeı·<~ıısııı hukuk komisyonu (' ih aıı lınkukuııuıı takııiııi \'C ınenılek e tl eriıı dCilıili hıı

ku·ku alıknnıınrıı .n ni s n llı hukııku L'sas lnri L· tel ifi ;.:·ibi ik i ıııiilıinı mesL•leye nıziülyl't h ulu ıınıııkta l'i· 
buıılariCI iştig-al ethmektedir. Bu nwselcler hnkkımla müda,·Pil'i efidir •tmek w 5tideki. ııwsııi tnrzııı ı 

ti.•nsih l'tmek üw n• bu koıııis,,·omu hir iı:ti ııı a akti progTıını i<· a hırıdaııdr. Yaki olan iı:tiımı k o nıis.YO

nu ıı iit e Lleıılw ri reisi bulunan Beh:ika 11eel isi il,nıııı reisi sanisi 1liisyi.i (La Foııtniıı e) ı·alıatsızlrğıııu 

biıı.a :: ıı K oııfer·aıısa iştirak cLlenlL'di ::?; i iı:in k o:-ıı i s.nJıı tızası ıııuı·;ıhlıa~ınıız i-lazım Beyin ı·i~ · ase tl' g-l'l:ın •
s.ini kenüi s iııd eıı ı·ieıı dnıişk•nliı· . :'~azıııı lky ııı ~ mkkctiıniz nnmm:ı bit· şeref te l fıkki ettiği Inı iııtilıa!Hı 

tc~ekl;üı· k• ı · i:va-; et e ı.reçıııi~t i ı·. 1\onıisyoıı ın esai tarzını tııkriı· eHik l'<• ıı som·a '.\1 ısırun ı·l.n·,·nı c· :ı .ı· ı 

olun kapitüliıs,,·o ııl a nn ilgC~sı talebini lı w i ji • · :ır lı e.n• tiıJL• nwıısup uza t:ıı·afıııdaıı n·ri l < • ıı t ::hiri : oıü

znk erL' c tnıi~ n· taru fnnızd:ın L1a ısrarla vaki olan te ·i t üzerin e bu ıne:sele nin rıızmını c,v c nlıııııuısına bı

ı·:ır n•rilmiştiı · .. \!ı sır lu·yı · ti ı~ımu lı lıc:.-;:ı s r lıuıı<l ::ı ı dol:ı,,· ı lı L' .'·e tiı ~ı iz e pek ziyaılL• ııı i.it :.'şL·k kiı· kfılııııştıı·. 

lnsani ve içtimai meseleler komisyonu 

lıısııııi '' ~-' iı:timai ınc.-el clr lwıııisyoııu d:ı iı:;Jiııın ile g· ı·le r<,• k ııı esıı isiııi t:ıııziııı dıııiştiı· . lhı sıı·ntlıı 

u~· ııştunteu ınac1tl el er lıakkıııcl:ı hir takım Devletleı· aı· : ıs ıııda :ıl\t e l1ilen mukııvrli'ıtm tasdik ile tat
bikrııa bıışlıııımıısı ıııeın.nuniy e t'l e g·ürlilmüş , çocukl<ı ı·ın Yt' luıd ııılai'In c:nlıştrı·ılıııusr Ye g·enr: kadıııln

nn hinıay esi hu · w:mncl:ı hiı· c:ok ıııi.izakL•ı·e ccreyıın edeı·ek lıuıılunn sıra i lL• 1\.onfl'ra ıı s ı·nzııanıt•siıı e 

itlwli Jıakkıııcl<ıki ıııi.ital •;ı ]ar sc rdolıııını ıı :t ıı:·. 

Heyetimizin intibaatı 

HeYdiıııiz Kuııfeı·uııs fan li~·f't inll r ıı aldığı uıııuıııi Ye ııilıai intilıııplae p ek ııwııııınııiyd ,: ı·ı·iei lıiı· 
ııııılıi,rett e o lııın ştnı·. Ynkamlrı da biı· ıı e l.ız c lıahs ediiLliği ,·e ı:lıile hu .-ı·ııe Pıırliım eııt ol ar Biı ·liği f;ı:ıli

ydiııiıı pek husus! ~eruit iı:inde g' e<:ıııiş olnıasmn buııılıııı lınşka .\i[adrit't eki iı_:tiına ıııü<icleti esııasıııd:ı 

hpaııyaıım dalıile n ku,·Htli lnıhnııılar g·e ç:il'llı ekt e bıılıııınıııs ıııa rağmL'll Kunfe ı ·rıns: lıütüıı mesaisi ni 
eidd iyrt H heyecan Ye nl:lka iı:iıııl e lıitirıııiş idi. 

'['i.irl<iye Pıırlfıın e ııtolıır Hiı·li ğ i Kuııl'e ı·nıı sııuı a neıık iki SL' ıı edl• n beı·i dahil o lnııış bulunııııısııın 

ra ğ ın t•ıı hl'yeti uınunıiye iı;iııd e p ek g-Üzl' ~aı·pnıı nıi.iıııtıız H ıııulıtt• ı·ın bir nı e 1· ki kıız: ıııınış . ıııu

ı-ııhlıııslıınııllwı iki seneden be ri Ko ıı frrııns ruzııaın t's iıı e d:ılı i l lıiı· <:ok nı esail hakl;:ıııda pek sn slı. 

:-;:ırilı Y<' mi.i1ll•llel surette Y:ıl;i olıın lı c ~· ıırın.tı. buııdaıı sot\ı · ıı t1•ıııııs l'ı!ill• n ııınhtı·lif' lwyl'ti ııııır rı hlı:ı -
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:-Jnl aı · ;ıznsr Üzeı:iıııle lenı edi l(c'ıt tt•siı· hakikat(·ıı mesut bir şekildr olıııuş, 'J'iirk dt:>nıokrasi reji

iuini n Ye kar, ciddiyet Y<' sa nı i ın iy<'ti i lt:> ıı ez;ı ket i hak km da h ce kes üzeein.le ga ret g-üzel f' ik i ı· lee 
hnsulüııü kolayl:ışnııştrı·. Hakkmıızda her vesile ile göste ı·ilen muhabbet, itibar Ye lıül'llıet Ye 

bilhassa Hi:iyük tı ef imizin rlu ııaıııı n <'Scı·i etı·;ıfmda izh:ır oluııan alaka büsbütün kayele ş:ıyun 

bir nınhiyettediı·. Bütün bu seheplrı·cleıı dol:ıyr h emen tckmil ko ııferaıı . · ıııuhiti g·e lcce k seneki i<;

liııının !stanlınldn nıkua g-eiN·eğiııdeıı ılolıı .n şimdiden hoşnut olduğunu bilcliı·ıniş H hnkkrııuzda pek 

lri.iyü k it i mat Ye e nı niyet gösh•ı·i Inı iştir. He,,·etimi zin ice n ettiği hü ·nü tes i e ,-e kazandığı it i lı ;ı mı 

ıwk zahiı· nl~ınctlcı·in<len biı·i o lııı;ık üzc ı· e mnnıh_haslal'Iımzm şefi buluıı:ın :\fazrııı Jzzet Hcyin , umu

nı1 ı·el,.;ı•clt> Heyl'ti unıuınin· , · i id;ıı·e dııırk ü zı• rc ımı kmnı ri.'·;ısete <ltn·et edilıııiş olmasınr nıenıle

l<etinıiz ıuınıına mesut Ye ııı elı nık bie hrtclise olduğundan dolayr burada ıı;ızarr clikkııt Ye tasdi

ra aezrtıneği k endimize v:ızife biliriz .• -\rkad;ışrnıızm bu cr lscyi idare le g-östeı·diği iktidar Ye 

ciddiyet ile n ezaket H e.'·et i uıııuıniycııin hüslıütüıı sitnyiş ve takdit·iııi ıııucip olıııuş Ye kendisinin 

ıııunıffııkiycti ınuhtrlif lıc.'' l't i ıııımılıhaslae nz;ılan tanıfındıın tcbaı-iiz ct tirilmi::;tiı-. 

Neticei mülahazat olarak şu cilıetin ilr nı ·zım kcmliıııize Iıiı· lıtw<: biliı·iz ki , Pııdi'ımcııtolaı· bir

liğ·i nznsr. medeniyet cihıınıııa mensup Millet Meclisi Reisi , ~\ya ıı nz:ısr, salırk Yekil Yeya Baş
vekil, meşhul' ])l'Ofesör ve saire gibi mümtaz Ye kryınetli şahsiyetlcı·ılen terekküp ctti•l·i ve gc lc

cf'k st•ııe kendileri lstanlnıla g·eleceldeı-i it;iıı Im zevatın nıeınleketinıizcle misafiı- loıklıklarr miicl

dPt zndıııdn 'l'iirk intizam ve uh· iyetiııi n C'üınhıı'riyet rejiminin ruh Ye kabiliyetini tnmnmile 

g-östeı·ecrk Yl' y;ıt;ıııııııız hakkındaki hüı·ın rt duygulnrrıu kuvYetlencliı·e cek hiı· itiıın vr dikkat s::ıı·fe

clilııırsi hryet imize r ıneııılckctiıııizin yüksek nı e ııf;ıntleı-i cüııılcsiııclen görülmüştür. 

'l'ok;ıt ıııt• lnısu 

.Vfızı 111 

Elihiz ıııebusu 

li'ruıl 1/wıe/ 

--·----

Diyarlı ekiı· ıııelıusıı 

Y.d;i Jfesıd 



i - Fırkaıar 

..... 
(.'iiınlıııı·i.l·\'1 Halk Fu·kası aza sa~· ısr , Pskisi g-ilıi, ::!09 olııp. ınüst;ıkillt·r t-: zatten ikrrl'tliı·. 

1 - Cümhuriyet Halk Fırkası 

.tl - 7 ' mıwı! idnl'l' !II • .IJI'Iı: 

J\:1bil bii~·iik l'l<.;i li ğine tıı ,,·in edilnwsiıw n · srlıh1 se lwpil· ı· d\ll ıt.1·ısile ·isti f ıı e dl'ıı 

~l.t·ııHlıılı Şr' 1· k e t n • Bolu mebliSn Has<ın L' l' nıil Beyil'riıı .n·ı · ı m· ı- 'i~ ll- ı !J:~;3 tı· 

( i st:ııılıul ) Bl'ylt• 1\hzını P);>. ( İzmir ) tayin oluıınl\ı~ l :mlır. 

lJ- Gl'ıt.p idrtl' l' lll!Jl'ii 

.Afyon Kanılıisar 

'l' e kiı·dıığ 

. \ dana 

. \ ntalya 
J•;l'Zll l' lllll. 

(:azi .Aııtı·p 

(;i J'l'Sllll 

]3 u lık e>;ir 

:-:iıını>;uıı 

.\li (Rt•is l'l•kili ) 
(\·ın il ( Heis vekili ) 
.\rıkoğ·lıı D:ıııı ;, ı· 

Hasılı 

• \ ziz 
Krh~ .\li 
1hsan 
.Ali Şnuri 
Emin 
Ra sim 
Dı·. F'ıınt 

( 

l •;l iız i z ııll •1ııısı ı 

Sn!ı'ılı ( 'iııwoz 



~lii-;takil ııwlıuslar. g·eı.;,·ıı Sl'lll'ki gilıi: 

lznı ir 
hnıir 
}i:ostanıoıııı 

J\ <1,\ ' S('I'i 

i\ :I,I ' S l'i 

K o<·<1L!li 
J\ oııy:ı 

:\iğ'tl L' 

2 - 1\iüstakiller 

llil• ... 

J ı ;ı ı il 

.1\ itapı:r 1-Jiisııii 

1)1'. Sııat 

• \lı nwt· 'l'vdik 
('o~kıııı Osnı:ııı 

SııTı 

J-1 a .n 1 m· 
(:ali ıı 

Bt · ., · lc• rıh• ıı ınüı·t• kh·p I'L' 8 zatt en ilmrt>tti~·. Y:ılnız J\uııya Jl a.nl:ır 1\'·.1· l'l'fnt vtnıt• kl,· .n• ı·iıı, • 

~ · ııH· ıııiistnkil ın t·hııs olaı·: ık .\l i l •' ııııt Pş. S l' t:i!ııı i;.,1iı ·. • 

--·- -



J - Bütçe 

••• 

19:3:~ büt<:esi ııyıırn aş:ı ğ ıya cl e ı· ro lnnııınş Ye muhteli f kannnlnrla y n prl an tadil;[t d ;ı ıwt halind e 
g·öste r·i 1 nı işti ı · . 

:\ı • tire itilıal'iiL' +6 R50 lil'a iııdirilıni~ v r 82 91 G liı ·a (la eld e ııerr k uımııni yekiuı 2 749 4:34 li
ı·nya lı:ıliğ olııınştuı · . 

• 

1•' . .\ [. ~lu lı assn f:a tm n el'l 

- - - --------------- ------ - - -- - - ------

ı Tahsisat 
1 Riyasrt tahsisn tr 

2 .-\za tahsisatr rı J 

Bif'iııri bap - 'fabsisat, haı.'c mılı 

:) .l)i,·anr riynset nza!SI tnz1niııatr 
J'l' cdi ye 1757 nmmıı·:ılı loımın ınucilıiıı ce yaprlıı·_l 

4 Mnvakka t tn zminat [21 
1 'l'opt:ııı nrilebilirl 

5 ·.vr uralup ii e r et i lıuzmu 

2 Harcırab 

1 Aza h:ırcmıhı r3 l 

Fasıl yekfinu 

2 Beynclnı i lel pa tl fı nwnto l ar itt.iha ch Y C tical' l't kong-resiı H' i ş tirak der ek nın-

ll l 2336 ilr 4 :')()() 

.235:) » 6 300 

,?;ı D ·] » .1 800 

j 'J (j ()Q 

ı 21 2336 ile 
,, 
J 200 

') .... ........ 
,, J,'J .? » 7 000 
23.92 » 1 500 

1.1 700 

131 .?32.9 ilr 4() 000 
.'21 20 » J. S :'i O 
') , ~ · · · ,., ':! -11 » .? 000 

Zam m Nl-ilm i.~t ir. 

Zaımıı edilm işti r . 

4(; 850 'l' e ·ıı z il edilm iş / it. 

Lira 

400 
:327 200 

21 fiOO 

37!) 200 

ı 800 

ı 738 200 

. !ll 4!l!i 
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F. ~T. l\Iıılıassasatın ıı eYi 

--------------·---- ------------------
rahhaslaı- lıaı-eıı-alu ı.ıı 

l Yenniye miklan 4 ingiliz liı- ; ısıııı U•euvüz edeırıczj 

Fasıl yekfınu 

Diriıı ci l.ıııp yekü ııu 

3 

4 

5 

Memurlar maaşı [2] 

Müstahdemler ücreti 

1J,iııci bnp- 'l ııa~, iicı-et, talı>;is::ıt 

Muvakkat tazminat [3] 

lkiıı c i bap yeküııu 

6 

7 
] 

2 

3 

Mefruşat [4] 

Levazım 

'l' eıwir 

'l'eslıin 15] 
Krrtasiyc 

8 Muhtelif masraflar 

Ü<;Üıı•: ii lıup - :Mm;;ıı·if 

Fasıl yekünu 

Miitefc n·ikn n Riyasetiıı teıısilıiııe g·ii re saı-J:edileetl\ .~<ıyı-iı ı ıellıuzı ı ifi] 
2 .Ziy;ıfet Ye menısim ııuısı ·ııfı 

9 

:3 B;ıhı;ele ı· llaiıni ınnsı-ııfı 1·e muv;ıkk;ıt ;ııııele ücreti ll] 

Milli saraylar masrafı [8] 
1Lasaı-it'i uıııuıni.1·e [9] 

r Jl :C-107 i le 6 !)()(} z·a, 11J . )II I'CWmı:.~tir. 

ı21 :2356 ilc 92.9 zanım c dilı11 ·i:ştir. 

ı3J 236:) ile 96 za 11ım ed·ilmiştir. 

ı + l .'2322 1'/ e :27 (100 uıınuı edilmiştir . 

lG l 2322 ile 3 000 zam m edilm iştir. 

[6 J :23:)5 ilr 8 000 

:!39.~ » 1 000 

;J,J}.Q » 1 000 

) J D' » :? 000 

/ :j (}(){) Z(()/11111 dilı11i.~tir. 

lll :2-Ufi ilt /".ifi .wmıııl'dilıııi.~lir. 

ı S 1 .lloli !Jt ' hiil(' csüıduı ıuıl.-lt · rlilııı i.~lir . 

[91 :239:2 ilP 3 640 
;), i .80 » 1 ()()() 

r'asıl yekünu 

'Li ı·:ı 

- 000 

98 495 

WlG mı.-, 

109 2SG 

142 9~C 

lV 908 

ız noo 

(i ()()() 

~ OI)U 

ı 500 

15 500 

ll 000 
·) !iOO 

2a ooo 

42 500 

-~ıO UtıO 
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P. 11·1.. \ 1 ulıııs-;a-;cı1ııı ll l! \'İ 

---- ---------------

10 Riyaset otomobil masrafı 
Tn nı i ı· 

:J. i f;lt'tıııe 

11 Mütenevvi masraflar 
Ddatir \' (' (' \Takı ıııatbu <! 

2 1\l t•llm:sat ı ı ı 

12 Memurlar harcırahı [2] 

13 Resmi telefon masrafı 
)l ; ı sal'ifi t(:'~i:siy<' 

::! 11 1 üki'ı IC'ıııe lwtl e li 

14 Ücretli muhabere ve mük~Ueme masrafr 

Fasrl yekunu 

Fasıl yekunu 

Fa.sıl yekunu 

Fasıl yekunu 

Hiı·iııri kısıııı ~-Pk ıiııu 

15 

16 

17 

18 

19 

ı ı ı 

ı~ ı 
ı ;) ı 

ı .ı ı 

il.-i ıı('i lnsmı - ('ii zt 111(1/ısı(s II!Hiıl!ssasal 

) il'ill(•i Jwp- ]); t;l~l i llHIS I'<IfLıt· 

Matbaa işletme masrafı [3] 

Kütüpan.e masrafı 

Beynelmilel parlamentolar ittihadrna iştirak hissesi 

l kiııri bnp- :J l a."ı if'i mu\· ;ıkl;;ı1L• 

İnşaat ve tamirat [ 4] 

Tesisat ve demirbaş 

.J .'i~i :i i lt i' Iili Hl1lt n ır rliln ı işi ir. 
J.'i9:! » .i(l{) >> 

:2 i 1 :) » (i()l} » 
•) ., ·) •) 

,_,.)...t...t » (i(! ()()() » 

2 

Liı·a 

::ı o 000 

80 000 

2 500 
G 000 

8 500 

2 000 
') 
•) :100 
ı 700 

7 000 

2 000 

200 
3 000 

3 200 

250 

170 p.-)o 

27!-1 /(j!j 

2 500 

6 000 

1 700 

ın :200 

318 400 

2 000 



P. :ıL 

20 

r, ı ı 

.\L uluı~sıısııtııı ıı c\'i 

--------- - -------------------
Beynelmil-el parlamentolar ittihadının 30 ncu kong·resi hazırlık masrafı 

ı l ıı5a n t \ ' t' taıııil';ıt ııı;ı . Tnf'L d:ı rlııhilıl irJ 

l kim·i ba p ~·c] , ('ı ıı u 

l k i ııc· i lns ıııı ycklı ıı ıı 

f \· iiııcii '''""" - .lf ii.lt.ft:rri /; ıllosraj'lllr 

21 • 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı [1] 
Tedıı , · i n· .'·ol nınsrnfı i l ı• D ı· ,· il'1\:ı · tl'dıı, · i l't1.İ I' i l nwktı· i kvıı \'PI'ııt l ' ıkıılt' l' iıı 

('l 'lHIZC lll;lsl':ıfı 

22 

23 

Geçen sene düyunu [2] 

Eski seneler düyunu 

l l 1 :! i /:) i/1 1:20 it 11 z il Nli /. mis l ir. 

ı~ ı :2 1:20 ili' ·J 100 .Z tlllllıtUlil ıııi.~tir . 

· ~· -- -

(\_;i.i ıı di. k ı sını y r k lııın 

UMUMIYEKÜN 

• 

100 000 

..J.:W ..J.OO 

4:)0 600 

'2 00(1 

5()0 

500 

:; llOO 

2 713 869 



K- Memurlar ve müstahdemler 

1- Memurlar 

YüJo;p], Mer tist e JO+ ıncıııu ı·u Y;ıı·clıl'. Bm1ların maaşlan ayda ıo 769 YC scııelle 129 228 lil'ıı tntm·. 

Esas Barem Muvakkat 
]) . ~'T (' ın uri.n•t·i n ıı ev i !sim ler Adet m aaşı m aaşı tazminai Yekıln !tası 

--- - ---- ----
;) Ki"ıt ilıinnıuıııl Ye)·scl Adil ~i t nlışo ı· B. ı 100 -WO 400 :297,2-1-

Bütçe encümeni 

,) Başk~tip Kuı·i .:\rif 1 ~ . ı 80 ~56 30 ~86 220.10 

·Mn n v in ' 
Haıııdi 1\ nl'nn li » 

' '7 2 55 Hi5 22 1R7 1-1-'3 ;75 
l Sı tkı Hıı.vd:ıı· » 1 

Jl l\:[ cııı nı· ' Zel,~i ('(' JTnhuğln » ı 30 8-t 15 !)!) 81,+5 

kanunlar kalemi 

6 ~'1 üılür Mnzaffct· }1 üst· ren bi :n. ı 70 210 22 2J:l J79.09 

7 ~'f tıaYi.n Rci'ct Bnk ı zlr » ı 55 J 6G 22 ] 87 ı-ı:ı. 7:) 

.1\1 ünı cy,viz 
( }'mı t Dııntt » 

' 2 35 98 ı5 9:l.20 lO l Pelınıi A lıın rt-
ı1 3 

» 

r 
Ali F'uat » 

11 Kıs ı m iııııiı· i Crıııııl Yal c: rn » 1 3 30 84 ]5 !Hl s ı , +:ı 

l }'u;ı t Post n cr » 



Esas Bar em Muvak kat 
D. .\l cınuı-iyctin neYi lsinıleı: • \ t.let m aaşı: maaşr tazminat Yekün ltnı:;r 

- - --- ---- - - ---
_·\ trf Hnkkr B. 
Ha ın d i 1\ nı·n\: a yu· lı » 

13 Kiltip ' _\l enıet _\ li 1\ urşnnluoğ lu » ı 5 22 66 ]5 Sl üi,G+ ı ı 

~i.i ı·ı>yy a lsınct » 

!)nkct Lrmıhinı » 

Baha Huraoğl n lll » 

14 Kilt ip ' Hm;an Yaıııklıasan » 1 o 20 60 13 15 65,G4 
ı ı 

... 
Hillnyet y ılı rıaz » 

]5 Kilt ip ' 
Lütfi 12_1 » 

ı 2 17,5 f>6 15 62,12 ll 
ı Refik ıVlüstccahi » J 

Zabrt kalemi 
. 

,,, 

m. --6 .\1 ii cl ii 1' Zeki Hoeaoğlu B. 1 70 ;!, l (l 22 2~2 179,09 w .:ı . 
7 1\hı aYin Cevat Aziz » ı 55 ] 65 22 187 145,75 

10 Münıeyyiz ' 
Ek ı·Nn Haerıneınet » ı 2 3G JK HH 11:3 !l~ . :W 

ı Hali l Dilsizoğlu » 

_-\rif Hiknıct » 
Hnl'luı ıı PP1 lınll ah » 

('etin Kanılıasan » 

ll Mc ın m· 1 Reııızi -'\ yaşh >> 1 8 30 84 15 99 81,45 
Reınz i l\fevllıt » ı 

Salih Orhan » 

~a kir Doğa n » 

\ecih Ernı si » 

ll] Miin lıale t erfi etmiŞ t ir. 

L2l ]f iin lı ale uenidl'1ı al11ım. ı ştıı-. 



..... 
Esns Baı·em i M:uvakkat 

D. )'[emuri~re tiıı ll CI' i İsiml er :\d et m aaşı ımıaşı tazminat Yeld'i.n !tasr 

---·- ----- - ----· 

Ata l\'lus t al'a H. 

,-\ \'IÜ Hıwıhiis(-'yin » 

F ikret Rdik » 
JOnımaıı N iyazi » 
Kfızıııı Dedeoğln » 

_12 )[e ııını · 1 
)lustafn 'J' ıı , · ancr » 1 2;) ] 2 75 15 90 7-:l-.~5 
:::\Ta iın Ömer » 

-~er d e1· Süıııwtt: i » 
:::\Te(· ın i .-\1 i » 

ı 
N nı·i 'l'ell fı l » 
Rüştü ı\ l :ıhııınt » 

ı Sii. I Pyın; ııı ' L'eyınu 1· » 

f 
Evrak kalemi c .. ........ . 

~-

7 :Müdür T 'J'ed'i k 'ı.' n kup B. ı 55 '165 22 187 1-1-G."i :i 

9 l\f'uavin Fehıni Ki.i. <; k nli » ı 40 IOR 15 123 ~H-l 

J{iit ip 1 
Meınct Kaleci ldi » 1 20 14 2 ()Ü 15 76 6::>,::> -ı 

ı Nihat Tnı·şncu » 

15 Kfı tip 
.. 

Salıahııtt in K arasait ı 17,5 !)6 15 71 6:,!, 12 -· » 

14 'J'c ,·zi memuru Sa W ha t1 i ıı B üsnü » ı 20 60 16 75 öG.G -1-

Matbaa 

7 l\fücliir Ye ayrıiyat mu- f ' 

hasihi. mutcıııecli l 
l\-lazlı ıı ı: Sa Eder B. ı :J;J J65 22 187 1-+::J,7G 

ll Sc ı ·ınuf.:a hhi.lı Mulılis Ycni ~eri » ı 30 R-1- 15 99 8 1,4-!J 



Esas B are m ~Iuvakkat 

D. ~\feınuriyetin neYi İsiınler Ad et nı aaşı maaşr tazminat Yekün ltasr . ----- ---- ----- · --
Em· rı· .\ h<lül ee l il B. ·ı 

J:3 } '1 rıs:1lı lı i h 1 Hüsnü ı\1 nlııııut » 8 22 6(i ]5 S l (i/.(i-1-

Rı1şiı- B:ıcl<'ınli » ı 
J4 .\J11 s:ılıhih lllWIYiııi 1 

Calıit 1:-Lıcılıel<i ı · » 1 2 lll 60 ı ::ı 
Rukiy<•l{ocaııı oll:ı H. 

J 

20 15 G5.:5-l-

n . \ı 1ılın r llll'llllll'll ~:ıhnp .\ kil 1~1 H. 1 30 8+ ] .j ~)2 tı .ıy; 

Muhasebe kalemi 

3 }lüdür :ılı1zl11nı l lmılıiıııusta 13J B. ı 80 2.)(i 30 21-l fi 220. 10 

ı "'ı üdiiı · 111.11<1 \ ' !lll Fnzıl 1\:ıkip » :ı 5:5 ı (j:} 22 ıH7 1 -1-:i./.-ı 

.\ lümeyyiz 1 
C'eı11n 1 H :ı c· ı ır ı rıst:ı !':ı » 1 2 :m 8+ ll 

' Rnuf .\l i 1 
];) 9H H 1,-t.) cr;;. 

» -(.]l' 
n 'l'dkik ınennırn Ct>ıııil i slıaki » :ı :)0 H+ ]:) !-19 H 1,-l- .) 

ı3 Kntip Biiı·lıaıı 1 -~ 1 » ı 22 6G J:j 81 lii. G-t 

9 ı\lut r ın et .\lı nır! 1\ııplaıı » ] +O ımı 15· 12:~ H9 
• 

Daire müdürlüğ·ü 

6 ~liülüı· YC ııyııiy:ıt ınu- ı Rüştü Y:ıyeılınşı 1 G J H. 1 70 210 22' 2:32 nH.mı 
lı:ısibi ,l 

ı3 Katip l~mıııi l Hakkı . \ likoc; » ] 22 6G ]3 1\ 1 (i/,(i-t 

H . \ııı lınr memuru Fayık :\l iyıınc·r » ı 20 60 ı5 7 .. ) li.).:>-1 

j l ) 2:2:2:) 111WWI'(tlt 7.-anıın i/e. ııı11mliltiil llllllll'iıı!l'ri il.-iyr· iıırliril miştir. 

l2] 2:22:1 nımıaralı l;anım ile, t erfi l'lıniştir. 
131 :2:2.2:1 mımrıralı l;aııım il i', tr'rfi r· tmi.~lir. 

14] Yrfot c rle ıı 1'ah.sin B eyin yeı·iıır• al1ııım8hr. 

[5'1 AI11y ıııiidiirliiğiiıı r tayin rdilen (' rıııil R ryiıı y c ı-inr, rleUri/; miilıuırlisliğirırlr ıı ıtoklcn, fayiıı edı1ıniştir . 





])}sa s Barem MnYakkat 
D. Memuriyetİn nevi :tsimler Adet ma.aşr maaş ı ta.znıi ııat Yekfın Jtasr 

-- ----- ----- -----
15 Üı;;iincü_ sınıf ta hnrı·i 1 Davut B. • 

ı 
1 17,G 56 ]5 7l 62, 12 memln·u 

J5 Komiser nnıasini · Hasan 'J'alısin Et ] ] 7 , :-ı Gfi ];) 7-1- 6;l,l2 

Abclüı·ı·a h nın n -Mustnf:ı l~f . 
..-\hııırt Hıııııcli Kasını » 

.t\kif Hii.sr•yin » 

Ahmet Ni,vazi Mnstııfa » 
Ali Rızıı » 

Faz lr l-hıl il » 

Hüsf'yiıı Hnsmı » 

Memrt ~aclrk ~al ih >) 

l() Pt>lis ııır ıı ıunı ' 
lVf ustrrFiı T•'n·zi » ı 18 lG 52 ır- fl/ !)~172 t " N:ızın i Hııs;ııı » 

ı ÖnH' I' Tilıt fi Ynsuf » O'; -
Rnın:ı z:ı n » ~-

Ri fnt- A hdiil ka cl i ı · » 

Hitnt Sııli"ıhııttiıı » 
Rüst.<'ııı -ııll'a lı i nı » 

'J'PvCik » 

'l'edik H:ını(li » 
-Yıılıy:ı '\"rr:ıti -:\Iııstnfıı » 



2 - Müstahdemler [1] 
...... 

YüksPk ~ kelist e Ti nıii .. tııhckııı nınlır. Buıı lanı a,nlıı 6 367 \' C senede 76 ±O+ li!'n iit·t'L> t v e ı·ili1· . 

Bn~üıı. ktilu 

ı lı ı k 1 i ı() 

1\ Lil üpııııt• ıııiistulızıın 

~·krlwtknıl' 111 tı<l 1·i 11 i 

·ı ıeı sı ıı ıl" lııı tlt:nw 

:.! ııı ·. i sııııf" lıııdt • ıııt • 

l l l J:uz t dı ği.~ il;li/J.-1, r canlır . 

İsimler 

Bclıiet' ~;ıbit 

,,. i 1'11l' l';o; . \ l'j f" 

.\lnldHı k _\li 
:\h· dilııı Y ıısııf 

)lt• ınl't . \ ılıdtıllah 

~l' li ın :;nlıuğlu . \l i !_'ani\' 
_ \lıbas J l i lnıi (_'iı :l' k 

.\li (_'ıı1 · nş Koeaıbaş 

l hıl'nın~ _-\IJclülkeı · iııı 

~J eı1ıtt 1\ıza 

HetL' P 11 ıılızir 

.\ lılıas Hnlil 
Atil: 
Hekil' ( _' :ınış Uök1ııt'll 

( 'elftl Hıılit 

! 'e 1ııııl Osıııan 

ı-ı il ı il 
} 1 ü;o;e;·i n .\\' ıı i 

11. Tah;.;i ıı Yu'iıı f 

ilmılı i ın 

i zzt•t Hıı 1ıı i elli 
Kndl'i ~ıılıü1ı· 

:JL . \l i <.'ıınış 

}1 c · ııı et ('r ııg·d 

.J i wıııııııt• ı· l.pek 
~ l ıı lııııut .\! olla 

lL 

» 
» 
» 

El'. 

» 

» 

» 

» 
)) 

)) 

» 

» 

» 
» 

» 
)) 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
)) 

Xaei 1> 

.'\ceip K<ı l'ııbu ·;ık » 
X n ri 1\:ulu .. » 
~;ıdık li mıhiııı >> 

~iilı• .nııtın H:ıtiıı >> 

0n1\ il' OniL' L' » 
St·l·kct (\ınıs Knralııısı ııı >> . ~ . ' 

Tııh iı· ( .'ı ınış Dnııı:ııı ;> 

Yalı~· ;ı 1\obastr » 

Yn-:;m· Hn,l"lnıı·t l rı >> 

Yıı~ul' j l;!·nzh >> 

~H II(lt>t H. 

~\.tled C n· et 

ı 80 

:) 70 

l 75 

l 70 

,, 
tJ (i:) 

()() 

:..l<i 1 I 1 .)0 

I:?J H ir f(lz /al ı k. (ili {imf d• nıii11/ıolr. fum rrıtj' j'il•ri ilc , /!' rj'i !Japılıı~~t1114tstntltııulır . 

1 tası 

6+, ı o 
• 

!)(d:J 

!iO .. :W 

:-ı(i..-J.:) 

Cı:z , .-ıH 

G 1.1 H 

.J.:L .l' .-, 
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Vıazifesinin nevi İsimler Aıded Ücret İ tası 

.AJbdülkadir Kaça,r Ef. 
Cemil CeHU » 

Halil '> 

Hasan » 

3 ncü sınıf haderne ~ İbrah im Sadık » 9 45 38,38 

•!zzet Karlan » 

Şevki » 

Telefoncu Memet » 
Üsküplü Yusuf » 

r 

Abdullah İlgaz » 

ı Ahmet Hüseyin » 

4 ncü smıf: haderne .Ahmet MeciCJ.iyeli » 5 140 34,12 

·1 
Ete m » 

1 '·Memet » 

Şoför Mekki Süleyman » ı 90 71,78 

Şoför Hakkı Erenköylü » ı 15 ·60,26 

:Miütehtassıs b111bçiıva.n Adolf Dervan » ı 250 188,72 

Balıçıvan f Etem İbrahim » } 2 1190 
1 Osman Müla~im » 

71,78 

Bahçıvan M em et » ı 60 5ıı8 

Bahçıvan Memet Merzi » ı 50 42,65 

Ali Ağa » 
Geredeli Haliloğlu Memet » 

Hacı Memet » 

Hasan » 

Daimi amelre ) İlgazh Ahmet » 9 40 34,ı2 

1 1lgazlı Harndioğlu '~Ahmet » 
1Iıgazlı Memet , )) 

Muoot Merzi .» 
Yusufoğlu Alıımet » 

Telefon memuru Sünn·i Mercan » ı 50 42,65 

Ka.lorıiferci 
( f 'Hasan Pehlivan » ı ı 2 65 

ı .Memet Trarabaı~ » J 
52,58 

Kaloniferci Harndi Hacı » ı 50 42,65 

Elektrik mütehassısr Rüştü Yaycıbaşr » ı .55 42,98 

Tra.mirat · ııneınuru Ali Alişko » ı 90 71,78 

Marangoz Asım Cafer » ı 90 71,78 

DdkOOr Y llSuf Hikmet » ı 80 64,10 
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Y.azıifesin in nevi İsimler Ade d Ücret İtası: 

Matbaa 

Sermürettip Y~r Memet Ef. ı ı30 ıo2,23 

ermürettip muav-ini Hasan Ali » ı ıoo 79,45 

ı 
Hakkr Osman » l ı nci sınıf operatör 
İsmail M.emet » 

4 80 64,ıO 
Naci Hüseyin » 

ı Tay:ip Hüsnü » 

2 nci snuf operatör 1 Kemal Ç-avuş.oğlu » l 2 70 56,43 
l V asıf Hakimoğlu » J 

ı nci snuf miirettip f İbrruhim Rifat » 1 2 65 52,58 
ı İbrahim Raşit » f 

2 nci smıf nıürettip f Ahmet Musa » 1 2 60 5ı,ıs 
ı Hüsnü Ali » 1 

Makinist Hüseyin Raşit » ı 85 67,93 

Utoğraf makinisti Osman Servet Kılıçlı » ı 80 64,ıO 

l\fakinist muavini 
Şükrü Tahir » ı 2 60 5ı,ı8 
Niyazi Hüsnü [ı] » J 

1\:[akinist çırağı Halil Krlıççıoğlu » ı 35 29,85 

:.\f otöı·cü ve clektrikçi Necati Nuri » ı 90 71,78 

Scrınücellit Süreyya Agah » ı 90 71,78 

Mücellit Ş üıkrü Bozkoyun » ı 70 56,43 

.\lüeellit muavini Emin Çolak :. ı 45 38,38 

Mücellit çırağı ı Fuat Saliılı » 1 2 35 29,85 
ı Maıhir [2] » J 

r 
Davut Bayazrt » 

} Odacı ve haderne Hamza Memet » 3 40 34,12 

1 Rıza Abdürra.hman » 

Kaloriferci Mustafa Veli » ı 60 51,18 

[1] Asker olan Nizam.ettin Efendi yerine muvakkcıten alınmıştıı·. 
[2] lhsan lslıak Efendi yerine alınmıştır. 



l - Matbaanın mesai hulasası 

1 -XI- 1932 : 31 -X- 1933 

Sayı fa 
adedi Tabı adedi Vekun Sayı fa 

- -- --------

ı - Zabıt ceridesi ( ı o : 1 7 inci ciltler 1 234 
1 ı 7nci inikada mahsus ) 
1 24 435 M. M. ıo5 400 . 

25 26 400 )) ll 394 400 
1 24 500 Bş. V. 124 000 

25 : 76 000 )) )) 986 000 

2 - Zabıt fihristi ı O : ı 7 n çi cil tl ere 
mahsus ) 158 
10 ı2 435 M. M. ı 6 530 

500 )) ll ı 9 000 
ı3 ı7 400 M. M. 48 000 

000 Bş. V. 120 000 

3- ı 2 nci kavanin mecmuası 

ı : 560 sayıfa 560 ı 200 672 000 

4 - Ruzname 76 450 34 200 

5 Gelen evrak ve sabık zabıt 76 350 28 000 

6 Ruzname matbuaları ı : 362 
1 : 65 384 785 30ı 440 

500 ı92 000 
66 : 363 2 966 750 2 224 500 

1 000 22 966 000 

7- Encümenlere mahsus matbualar 160 50 vasati 8 500 

8 - Dahili nizarnname ve teşkilatı esasiye 
kanunu ı74 350 57 400 

9 - Encümenlerin mesaisi hakkında Umumi 
katiplik raporu ı28 400 21 200 

ı o - Haftalık karar cetveli 520 350 ı82 000 

1 ı - Tezkerelik ,müsveddelik, karar kağıtları 
devam cetvelleri, i ta emri, bordro, dosya, 
duhuliye varakaları ve senetler cekler 515 879 7 '1. 5 

ı 2 - 0 4. Fevkalade ictima yıllığı 596 500 298 000 

13 - Dı. nci içtima senesi Uumi fihristi ıo6 400 42 400 
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I 4 - Encümenler ruznamesi 

15 - Muhtelit encümen zabtı ( ı : 6 ) 

ı 6 - Devlet ve Meclis (Celal Nuri B.) 

1 7 - Buyük Meclis ve inkrH\p (Neşet 

Halil) 

I 8 - Muhafız a·layı talimatnamesi 

ı 9 - Spor mecmuası (İdman cemiyeti) 

20 - Tamim » » 

21 - Sesimiz (Erkek lisesi talebesi) 

22 - Tezkere ve defter (T. T . C. nin) 

23 - Şiir kitabı (Erkek lise talebesi) 

24 - Musiki muallirn mektebi mecmuası 

25 - Köy tetkikleri (Bilecik Hayrettin 
Beyin) 

26 - Tarih anahatları (T. T. T. C. nin) 

27 - Cilt ~ısmı mesaisi: 

Sayıfa 

adedi Tabı adedi Yekun Sayfa . 

170 

62 

320 

21::! 

34 

200 

8 

38 

8 

52 

32 

34 

522 

500 

350 

000 

000 

200 

525 

300 

500 

000 

500 

500 

500 

100 

585 000 

21 700 

320 000 

212 000 

6 800 

ı 05 000 

2 400 

ı 9 000 

8 000 

26 000 

16 000 

17 000 

52 000 

194 adet meşin ve rnaruken cilt 
2 03 7 » Bezli cilt 
ı 8 5 3 )) Makbuz cildi 

5 3 » Defter m eşin ve be ıli 
35 » Siirnen 

HULASA 

- Tertip dairesi 

ll - Tabı 

lll - Cilt )) 

10 34 5 

12 3 I6 495 

441 686 

2 ı ı 075 
4 825 

34 500 

Sayıfa tertip 

» tabı 

Forma katlama ve toplama ( S sayıfa 
itibarile ) 
Tel dikiş 

Kapaklama ve telierne 
Bloknot, cek, duhuliye kartları ve sai
renin zımbalanıp blok haline getirilmesi 



TASHİHLER 

1 - 39 ncu s':ı,vıfanm (209 ) sn·:ı ııumaı·asmclal<i m:ızhatnnın gördüğü muamele: (19- X -1933 ta
rihinde İktrsncl cncüıneniııe) sm·etinde <lüzeltilmeli, 

2 - 40 ncı sayıfaya (217 ) sıra nuının·nsr altmda aşağıdaki mazbata konulmalr: 

3 hazir:ın 1930 taı·ih Ye 1663 ııumanılı knnnını 
mnaclclil ],aıınn Hi,vihnsr hakimıda JO- TV -1933 tarihinde 2289 ııuırım·alr kanun 

olar:ık kabul edilıniştiı· . 

.3 - 51 nci say!ftıııın Cünıriik ve inlıisıll'laı· encünıcııiııclen g-elen mazbatalal'!ll b.ışm:ı (l) srı·a 

numarası altıncıa aşağıclaki ıııazhata koınılıııalr: · 

Gümrük taeife kanununa bağlı taı·ifenin 46!) 
ve 466 ncr numaralarnun değiştieilmesi hakkrııdn 
1/668 nuıııaı·ah kanun Hiyihasnıa <lair 31- V- 1933 tarihinde 2255 mıına.ralı kanunla 

tcvlıicl en kabul edilmiştir. 

4 - 55 ııci s:.ıyrfanrn (ll ) ncı sıra nııııı:ıı·asındaki ııı:ızhatanm munmelesi: 

(27- IY -1933 tnrihiıHl~ Aclliye Ye Dahiliye rncüıneıılerinden ınihckkelı Muhielii c•ncümcne) 
sui'etinde düzeltilmeli, 

5 - 57 nci sayrr::ııun (5) sn·a ııum:ıı·asııı(laki maıhata aşağrdaki gibi düzeltilmeli: 
;, .. 
•> (İstanbul darülfümuıunun ilg:ısile yerine yeni esnsl:ıı· d:ıhilincle bir lst:ınhul Üniversitesi teşki-

line dair 1/705 num:ırnlı kanun layih:ısıııa ô::ıiı· ) 

6- 68 nci sayrf:ıy~ (11) srrıı nnnı:ıı':ısı :ıltıı.da aşnğı,laki ınazhata konulmalr: 

Snmsun snhil demiryo~lnrrnın Hükumetçe sııtm 
alrnnıasm~ ve bunun i~in Maliye vekaleti 1 ı:ı32 
senesi bi.itçesinde 130 000 lirairk ınünakale ynpıl
masrna d n ir 1/ 642 numr,ralr kanım layihasr h :ı k
kmda 23- V -1933 tarihinof' 2215 numar:ılı k:muıı ola

rak kabul edilmiştir. 

7- 224 U1CÜ sayrf.adnki 3/339 nnmnı·:ılr trzker(' tayyedilmeli. 
\ 

. -. 

\ 


