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A - Meclisi Aliyi doğrudan doğruya alakadar eden ba~• 
kanun, nizamname ve talimatnameler 

ı - Teşkilatı esasiye kanunu 

( f{anun k 4 9 1 ) 

BİRİNCİ F ASIL 

Ahkamı e~asiye 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Devleti bir cümhuriyettir. 

1KtNCİ MADDE - (Muaddel : 10 nisan 1928) - Türkiye Devletinin 
resmi dili türkçedir; makarrr Ankara şehridir. 

UÇUNCU MADDE - Hakimiyet bilakaydüşart milletindir. 

CümJıuriyet 

Lisan, makar 

Hakimiyeti milliye 

DÖRDUN·Ctt MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin ye- Büyük Mı1let Meclisi 
gane ve hakiki mümessili olup millet narnma hakkr hakimiyeti ~stimal 

eder. 

BEŞİNCİ MADDE - Teşri salahiyeti ve İcra kudreti Büyük Millet 
Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

ALTINCI MADDE - Meclis, teşri! salamyetini bizzat istimal eder. 

YEDİNCİ MADDE - Meclis, icra salahiyetini, ,k.endi tarafından .ı;nün
tehab Reisicümhur ve onun tayin edeceği bir İcra Vekilieri Heyeti ma
r ifetile istimal eder. 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve rskat edebilir. 

SEK1Z1NC1 MADDE - Hakkr kaza, millet namma, usulü ve kanu
nu dairesinde müstakil ın.ehakim tarafından istimal olunur. 

1Kl:NC1 FASIL 

Vazifei teşriiye 

Saldhiyetler 

Teşri 

!cra 

If ükumeti m urakab e 
ve ıskat 

Hakkı kaza 

DOKUZUNCU MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanunu mah- Meclisin teşekkülü , 
susuna tevfikan millet tarafından müntehab mebuslardan müteşekkildir [•]. 

[•] - 306 numaralı karar: 
1 - lntihab bitibde reylerin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyiln yahud 

müsavi reylerde çekilecek kanuni kuranın bir zat uhdesinde takarrü1· etti
ği an, o zatin mebusluğunun mebdeini teşkil eder. 

2 - Bir memuriyette iken mebus olanlar hakkında teşkilatı esasiye ka-



l ntihab etmek hakkı 

l ntihab olunmak hakkı 
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ONUNCU MADDE - (Muaddel : ll kanunuevvel 1934) - Yirmi iki 

yaşrnı bitiren kadın, erkek her Türk, mebus seçmek hakkını haizdir. 

ON BİRİNCİ MADDE - (Muaddel : ll kanunuevvel 1934) - Ottv~ 
yaşmr bitiren kadın, erkek her 'rürk, mebus seçilebilir. 

Mebusluğa rıuini ahval ON İKİNCİ MADDE - Ecnebi hizmeti r esmiyesinde bulunanlar, mü-
cazatı t erhibiye veya sirkat, sahtelddık, dolandıncılık, emniyet i suiis
timal, hileli iflas cürümlerinden birile mahkum olanlar, ma hcurlar , ta-

i . biiyeti ecnebiye iddiasmda bulunanlar, hukuku medeniyeden ıskat edil
miş olanlar, türkce okuyup yazmak bilmeyenler mebus int ihab olunamazlar. 

lntihab rııüddeti 

T ekmr intihab olun
mak hakkı 

Sabık rııeclisin de
vamı 

lçtimaın terııdidi 

V ekıiletin şürııulü 

Davetsiz toplanmak 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisinin intihabı dörd se
nede bir kere İcra olunur. 

Müddeti biten mebuslarm tekrar intihab edilmeleri caizdir. 

Sabık Meclis 13Jhik Meclisin igtimaına kadar devam eder. 

Yeni intihabm i crasına im kan görülmedi ğ i takdirde içtirna devreı:; in in 

bir sene temelidi caizdir. 
H er mebus, yalnız kendini intihab eden dairenin değil, nınnın mille

tin vekilidir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisi , her sene teşrin i
sanİ iptidasında [• ] davetsiz toplanır. 

Tatil Meclis, azasınm memleket dahilinde devir, tetkik ve muı-akabe vazi-
felerinin ihzarr ve tıimeffüs ve istirahatleri için senede altr aydan fazla 
tatili faaliyet edemez. 

Kanun teklifi hakkı ON BEŞİNCİ MADDE - Kanun teklif etmek haJdn Meclis azasm a ve 
İcra Vekilieri Heyetine aiddir. 

Tahlif ON ALTINCI MADDE - (·Muaddel : 10 nisan 1928) - Mebuslar Mec-
lise iltihak ettiklerinde şu şekilde tahlif olunurlar: 

[Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bilakaydüşart haki
miyetine mugayir ıbir gaye taikib etmeyeceğime ve Cümhuriyet esasl arın a sa 
dakat ten ayrılmayacağıma namusnın Ü•zerine söz veririım] . 

nununun yi?·mi iiçiincii ve yi rıni sPkizinci macıdeleri alıkam ı lfızimii.ttatbik 

olabilrııek yani merııuriy et kabulü ı•e sil esile ın ebıısluğıın :sıık'lt.tuna Jıiikmo

lıınabilrııek için mebııs olan bıı rıı enııı-run kendi intihabına resmen ıthlrı 

lıii.sıl ettikten sonra rıı eınw·iyette devam etmek istediğine dair 1nerciine 
sarihan malUrııat wrzetmiş olması lazırııdır. 

3 - M ebus inihab edilen bir zatın rııebıısluh tahsisatı na istihkakı M ec
lise iltihakı ile rııeş1·uttur. Yalnız M e elisin kamrile rııiieyyed mazeret e m iis
teniden gelrııemek [ilen iltihak addolunuı·. M eb ııs intihab edildiğine resmen 
ıttıla hasıl eden rıı emur vazit ede bulunsun, mezun olsun bu tarihten so-::,
mki miiddete aid 1nimıuı·iyet rııaaşı ve tahsisatı fevkaladesini alamaz ve iş
ten el çekti?-ilmiş, vekalet erııı·i?ıe cılınmış, cu;ı ktcı kcılmış o lsıın yine b ıı 

uıiiddete aid maaş ve tahsisatı fevkaladeleri verilemez. 
26 şııbat 1927 

[•] - Üçüncü deV?·enin üçüncü içtimaı ilc b eşinci de ure1ıin. ilk inikcıd 
gii.nle1·i, o zaman tatil günü olan, cumatJrı t e:;culiiJ e tmiş ı·e M eclis yine top
lanmıştır. 
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ÖN YEDİNCİ MADDE - Hiç bir mebus Meclis dahilindeki rey ve nıü- Masuniyeti teşı·Üye 

taleasrndan ve beyanatından ve Mecl~steJki rey ve mütaleasrnın ve beyanatı-
mn Meclis haricinde irad ve İzlıarından dolayı mesul değildir . Gerek intiha-
bmdan evvel ve gerekse sonra al eyhine cürüm isnad olunan bir mebusnıi 

maznunen isti-cvabı veya .tevıkifi veyahud muhakemesin~n icrasr H eyeti umu-
miyenin kararına menuttur. Cinai cürmü meşbud btmdan müstesnadrr. An-
cak bu takdirde makamı aidi Meclisi derhal haberdar etm~klc mükellcftir. 
Bir mebusun intihabından evvel veya sonra aleyhine sadır olmuş cczai bir 
hükmün infazı meıbuslulk: müddetinin hitamına kadar taliO;: olunur. Mebusluk 
müddeti esnasında mürurü zaman cereyan etmez. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Mebusların senevi tahsisatl arı kamıııu malı-
susu ile tayin olunur . 

ON DOKUZUNCU MADDE - Tatil esnasında Reisi cümhur veya Meclis 
Reisi lüzum görürse Meclisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan heşte biri 
tarafından taleb vukubulursa Meclis Reisi da hi Meclisi içtimaa davet eder. 

YİRMİNCİ MADDE - Meclis müzakeratı alenidir ve harfiyen neşro
lunur. 

Fakat nizamnamei dahilide münderiç şeraite t evfikan Meclis haf~ celseler 
dahi aktedebilir ve hafi celseler müzaıkeraıtınm ncşri Meclisin kararına me
nuttur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Meclis, müzakeratnu kendi nizamnamei 
dahilisi mucibince icra eder. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - Sual ve istizah ve ·Meclis tahkikatı, Mecli
sin cümlei salahiyetinden olup şekli tatbikı nizamnamei dahili ile tayin olu
nur. 

YİRMt UÇUNCU MADDE- Mebusluk il e Hüküm et meınuriyeti bir zat 
uhdesinde i<}tima edemez [• ]. 

YİRMİ DÖRDÜNCU MADDE - Türkiye Biiyük Millet Meclisi heyeti 
umumiyesi her teşrinisaııi iptidasında bir sene için kendisine bir reis ve 
üç reis vekili inthab eder . 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - İntihab devresinin hitamrndan evvel Mec
lis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakasile intilıabat tecdid olunursa yeni 

[*] - B1ı maddenin hini müzakeresinde « Darülfünun nıüden·islikle?·i m:iis
tesnadır » mealinde i stanbul mebusıı Ali Rıza ve Saruhan mebusu Vasıf Bey
ler tarafından verilen takrirleı· H eyeti umurniyece reddedilnıişti. ( 23-lll-1340-
Cild 7. Sayıfa 835 : 836} . Hatta i zmir mebusu S cyid Bey bu yiizden miistafi 
srıyılmıştı1· ( 1340 - Cild 11, Sayı fa 195). 

- 87 numaralı tefsir: 
Ankara Hukuk mektebinin ali bir meslek melctebi 

deı·slerine maaş değil, iicreti takrir verildiğine binaen 
bnslııkla içiimamda hiç bi1· mahzur yoktur. 

- 111 numaralı tefsir : 

oldıığıııut ı·e m ekte biıı 

bıı ınuaUinıliğin ıne-

15 şubat 1926 

Biiyiik Millet Meclisi azasından birine Hükumet trırafından tevdi edil en 
mıwyyen ve muvakkat biı· iş Hiikı1rnet m eınııı·iyetinden addolıınmnaz . 

10 şubat 1927 

Tahsisat 

F evkalade davet 

Aleniyet 

ll af i eelseZer 

M iizakereleı· 

Mürakabe 

M ebusluk ve memu
riyet 

Reisler 

T ecdidi intihabat 



F'evkalôde içtima 

lı! eelisi n baslıca ve
zaifi 

lı! ebusluğun zevali 

lı! ebusluğun sukutu 

Yeni me b us intihabı 

Zabıta 

Reisicümhur ve 
müddeti 

,_ 
içtima eden Meclisin intihab devresi ilk teşrinisaniden başlar. 

Teşrinisaniden evvel vaki olan içtJima, fevıkalade tbir i<}tima addolunur. 

YlRMt ALTINCI MADDE - (Muaddel : 10 nisan 1928) - Büyük Millet 
Meclisi ka vaninin vazı, tadili, tefsiri, fesih ve ilgasr, Devletlerle mukavele, mu
a:hede ve sulh akdi, harb ilanr, muv81Zenei umumiyei mali'Ye ve .Devletin umum 
hesabı kati kaınunlarrnrn tetJkik ve tasdikı, meskUJOO,t darıbı, inhisar ve mali 
taahhüdü mutazammm mukavelat ve imtiyazaltın tasd.iık ve feshi, umumi ve 
hususi af ilanı, cezaların tahfif ve tahvili, tahkikat ve mücazatı kanununi
yenin tecili, mahkemelerden sadrr olup katiyet kesbetmiş olan idam hüküm
lerinin infazı [•] gibi vazaifi bizzat kendi ifa eder. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Bir mebusun vatana hiyanet ve mebus
luğu zamanmda irtikab töhınetlerinden birile mütte~em olduğuna Tür
kiye Büyük Millet Meclisi · heyeti umumiyesi azayi mevcudesinin sülü
sanr ekseriyeti arasile karar verilir yahud on ikinci maddede -münderic 
ceraimden birile mahkum olur ve mahkftmiyeti kazıyei muhkeme halini 
alırsa mebusluls:. sıfatı zail olur. 

Y1R.M1 SEKİZİNCİ MADDE - !stifa, esbabı meşrua dolayısile mah
curiyet, bila mezuniyet ve mazeret iki ay Meclise ademi devam veyahud 
memuriyet kabulü hallerinde mebusluk sakıt olur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE- Yukarıdaki maddeler mucibince me
busluk sıfatı zail veya sakıt olan veyahud vefat eden mebusun. yerine bir 
diğeri intihab olunur. 

OTUZUNCU MADDE - ıBüyük -Millet Meclisi, kendi zabıtasını reisi 
marifetile tanzim ve idare eder. 

ttÇttNOtt F ASIL 

Vazifei icraiye 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Türkiye Reisicümhuru, Büyük Millet Mec
lisi Heyeti umumiyesi · tarafından ve kendi azasr meyanrndan bir intihab 

[•] - Şeyh Said isyanı münasebetile harekatı askeriye mıntakasında ve An
karada teşkil olunan lstiklal mahkemelerinden birincisi tarafından verı"lecek 
ölüm cezalarının Meclisi Alice tasdik edilmeksizin infazı ve Ankara lstiklal 
mahkemesince verilecek bu kabil cezaların ise lı! eelisi Alinin tasvıöine ıarze
dilmesi, 4 - II - 1341 de tahtı karara alınmış (Karar: 117) ve idam salalıiye
ti, 20- IV- 1341 de mezkur mahkemeye de teşmil olunmuştur (Karar: 136). 

Aşağıda yazılı 595 nu1rıxıra ve 31 mart 1341 tarihli kanun ile bu salalıiyet 
Divanı lıarblere de verı"lmişti: 

« H ali har b de yahud müsallahan ve nıüçtemian isyan vukuunda sahai ha
rekat ve isyandaki idarei örfiye mıntakalaıo.ında mideşekkil bilUmunı Divanı 
harblerden sadır olan idam kararları, ordu veya kolordu veyahud müstakil 
fırka veya mevkii müstahkem kumandanları tarafından badettasdik, derhal 
infaz olunur». 

Maamafih, Menemen vakası dolayısiZe ilan olunan idarei örfiye müddetin
ce bu kanun meri olmamış ve Divanı harb tarafından hükmolunan ölüm ce
zaları, Meclisi Alinin tasdikına arzolunmuştur (Karar: 611). 
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devresi içinde intihab olunur [*]. Vazifei riyaset yeni Reisicümhurun in
tihabma kadar devam eder. Tekrar intihab olunmak caizdir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Reisicümhur, Devletin reisidir. J3u sıfat

la merasiıui mahsusada Meclise ve lüznm gördükçe !cm V ekiileri Heye
tine riyaset eder. Reisicümhur, Riyaseti Cümhur makanımda bulunduk
ça, Meclis nıünakaşat ve müzakeratına iştirak edemez ve rey veremez. 

OTUZ Uç'U,NC'U MADDE - Reisicümhur, hastalık ve memleket hari
cinde seyahat gibi bir sebeble vezaifini ifa edemez veya vefat, istifa 
ve sair sebeb dolayısile C..:ümhuriyet Riyaseti inhilal ederse Büyük Mil
let Meclisi Reisi vekaleten Reisicümlıur vezaifini ifa eder. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Güınhur Riyasetinin inhilalinde ,Mec
lis müçtemi ise yeni Reisicümhurn derhal intihab eder. 

Meclis müçtemi değilse reis tarafından hemen içtimaa davet edilerek 
Reisicümhur intihab edilir. Meclisin intihab devresi ,]ı i tam bulmuş veya 
intihabatın tecdidine karar verilmiş olursa Reisicümhuru gelecek Meclis 
intihab eder. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Reisicümhur, Meclis tarafından kabul 
olunan kanunları on gün zarfında ilan eder. 

Teşkilatı esasiye kanunu ile bütçe kanunları ıııüstesna olmak üzere 
ilanmı muvafık görmediği kanunları bir daha müzakere edilmek üzere 
esbabı mucibesile birlikte keza on gün zarfmda Meclise iade eder. 

Meclis, mezkılr kanunu bu defa da kabul ederse, omuı ilanı Reis i
cüınhur için mecburidir. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Reisicümhur, her sene teşrinisanide Hü
kfunetin geçen seneki faaliyetine ve o sene ittihaz edilmesi münasib gö
rülen tedbirlere dair bir nutuk irad eder veyahud Başvekile kıraat ettirir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Reisicümhur, ecnebi Devletlerin nezdin
de Türk Cümhuriyetinin siyasi mümessillerini tayin ve ecnebi Devletle
rin siyasi mümessiHerini kabul eder. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - .(Muaddel : 10 nisan 1928) - Reisi
cümhur, intilıabı akabinde ve Meclis huzurunda şu suretle yemiın eder: 

[Reisicümhur sıfatile Cümhuriyetin kanunlarma ve hakimiyeti milli
ye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dıkane ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh ede
cek her türlü tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini 
vikaye ve ilaya ve deruhte ettiğim vazifenin icabatma lıasrınefis etmek
ten ayrılmayacağıma namusnın üzerine söz veririm] . 

OTUZ DOKUZUNO UMADDE - Reisicüm~urun ısdar edeceği bilcüm
le mukarrerat ,Başvekil ile vekili aidi tarafından imza olunur. 

KLRKINCI MADDE - Başkumaııdanlrk Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin şahsiyeti maneviyesinde ınündemic olup Reisicümhur tarafmda n 
temsil olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası hazarda kammu 
mahsusuna tevfikan Erkanı Harbiyei Umumiye Riyasetine ve seferde !c-

[•] Fevkalô.de içtirııada, intihab tecdid olunu1· (Dö1·diincii ve b eşinci 

devreler). 

Devlet riy~etf. 

Reisicümhura ve
kalet 

Reisicümlıurun in
tihabı 

Kanunların ilanı 

Kanunların iadesi 

Reisicümhurun 
nutku 

H ariçte Devletin 
temsili 

Tahlif 

V ükelanın imzası 

Baş kumandanlık 



Mesuliyet 

F erdi af 

I stisna 

Taksisat 

Hükumet teşkili 

!cra Vekille1·i H ev eti 

Müşterek m esııliyet 

Münferiden mesu
liyet 

Vazife ve mesuliyet 

V eka-Zetleri n adedi 

V ekile niyabet 

V ekilleı·in ithamı 

Şurayi devlet 
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ra V ekiller i E:eyetinin in hası üzerin e Reisicümhur ta rafmdan nasbedile
cek zata tevdi olunur. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - Reisicümhur, hiyaneti vataniye halinde, 
Büyük Mill t Meclisine karşı nıesuhlür. Reisicümhurun ısda.r edeceği bil
cümle mukarrera.ttan mütevellid ınesuliyet 39 ııcu madde mucibince 
mezkur mukarreratı imza eden Başvekil ile veki.li aidine racidir. 

ReisicümJmr hususatı şahsiyesinden dolayı meRuliyeti lazımgeldikte işbu 

teşkilM:ı esasiye kanununun masuniyeti teşriiyeye Üıalluk eden 17 nci maddesi 
mucibince hareket edilıir. 

KlRK İKİNCİ MADDE - Reisicümhur, Hüikumetin inha sı üzerine, 
daimi malUliyet veya şeyhuhat .gibi şahs1 sebeblerden dolayı muayycn efradm 
ceza l arını ıskat veya tahfiıf edebilir. 

Reisicümhur, Büyü:k Millet Meclisi tarafından itharn edilerek mahkum 
olan vekiller hakikırıda ibu salahiyeti istimal edemez. 

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

KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Başvekil, Reisicüı:nhur canibinden ve 
Meclis azası ı:neyanrndan tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından ·Meclis azası arasından intihab oluna
rak heyeti umumiyesi Reisicüı:nhurun tas~ikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse, arz keyfiyeti Meclisin içtiı:nama talik olunur. 
Hükumet 'hattı hareket ve siyasi nolmai nazarını azami bir hafta zar

fmda Meclise bildirir ve itimad taleb eder. 

KlRK BEŞİNCİ MADDE - Vekiller, Başvekilin riyaseti altında (İcra 
Vekilieri Heyeti) ni teşkil ederler. 

KlRK ALTINCI MADDE - İcra Vekilieri Heyeti Hükuı:netin unıııımi 
siyasetinden ı:nüştereken ı:nesuldür. 

Vekilierden her biri kendi salaJıiyetıi dairesindeki ieraatdan ve maiye

tinin efal ve muamelatmdan ve siyasetinin umumi istikametinden münferiden 
mesuldür. 

KlRK YEDİNCİ MADDE - Vekillerin vazife ve ı:nesuliyetleri kanunu 
mahsus ile tayin olunur. 

KlRK SEKİZİNCİ MADDE - VekaJetlerin adedi kanunla tayin olunur. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Mezun veyahud her hangi bir sebeble 
mazur olan bir vekile İcra Vekilleri Heyeti azasından bir diğeri muvakka
ten niyabet eder. Ancak bir vekil bir vekaletten fazlasına niyabet edemez. 

ELLLİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisince İcra V ekille
rinden birinin Divanı Aliye sevkine dair verilen karar vekaletten suikutunu 
dahi mutaa;ammmdır. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - İdari dava ve ihtilaflarr rüyet ve hal, 
HükCımetce ihzar ve tevdi olunacak kanun layihalarr ve imtiyaz muka
vele ve şartnameleri üzerine beyanı mütalea, gerek kendi kanunu mah
susu ve gerek kavanini saire ile nıuayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şü

rayi devlet teşkil edilecektir. Şurayi devletin rüesa ve azasr vezaifi mü-



himmede bulunmuş ilim, 
yanmdan Büyük Millet 

-7-
ihtisas ve tecrübeleri ile ınütemeyyiz zevat me

Meclisince intihab olunur l '~] . 

ELLİ İKİNCİ MADDDE - İcra Vekilieri Heyet i, kanunlarm suverı 
tatbiluyes ini ira e veyahud kanuınuı emrettiği hususatı tesbit i \ İıı , a,hka
mı cedideyi muhtevi olmamak ve Şurayi devletin nazarı tetkikinclen g·e
çirilmek şartile, nizamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicümhurun imza ve ilanile mamulübill olur. 
Niznmnamelerin kavunine mugayereti iddia oluııclukta bunun mercıi 

halli Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kuvvei kazaiye 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Malıkernel erin teşkilfLtr, vazife ve salahi
yetlf'ri kanunla nıuayyendir. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Hakimler, bilcümle davalarm muhake
mesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü müdnha.Hittan azaele olup 
ancak kanunun hükmüne tabidir. 

Mahkemel er in ınuka.rreratrnr Türkiye Büyük M illet Meclisi ve İcra 

Vekilleri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve tchir ve infazı ah
kaınma mürnanaat edemez. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - Hakimler, kammen ınuayyen olan usul ve 
ahva.l haricinde azlolunamazlar. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Hakimierin evsafr, hukuku, vezaifi, maaş 
ve muhassasatlarr ve sureti nasb ve azilleri kanunu mahsus ile tayin 
olunur. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Hakimler, kanunen nııuıyyeu vezaiften 
başka umumi ve husus1 hi ç bir vazife eleruhele edemezler. 

ELLİ SEKİZİNCi MADDE - ~Iahk eın elerde ınuhakeınat nleniclir. 
Yalnrz usulü muhakemat kanunu muribiııcc bir nıuhakeınenin hafiyen 

cereyanma m ahi\ erne karar verebilir. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - H erkes ma,hkenıe hu zurunda huku
lnmu nıüdafaa için li.izum gördüğü meşru vesaiti ist imalel e serlıesttiı·. 

N izarnnamel er· 

M alıkernelerin 
teşkilatı 

lstiklal 

Layenazillik 

H akimliğin evsafı 
ve saire 

Hakimler·in vazife 
kabul ederneyeceği 

Aleniyet 
H afi muhakemat 

Müdafaa hakkı 

ALTMIŞINCI MADDE - Hiç bir mahkeme vazife ve salahiyeti da- Vazife ve salalıiyet 
hilinde olan davaları rüyetten iıntina edemez. Vazife ve sa lilhi yct har i-
cinele olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divaru Ali 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Vazifelerinden münbais hususatt:ı, l crn 

r *] - 803 nunıamlı kamr: 
Devlet ş ·umswın Dea vi dairesi, krızni ı·azife gören miistakil m nlık cm r 

sıfcıt ve salfihiyclile nıiicehhezdir . 

12 nisan 1934 

Vazife 



Azanı1t adedi 

Reisler 

Nisab 

Ihtiyat aza 
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V ekillerile Şıirayi devlet ve Mahkemei temyiz rüesa ve azasını ve baş
müddeiuınumiyi muhakerrıe etmek üzere bir (Divanı Ali) teşkil edilir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE- Divan! Ali azalığı için on biri Mahkemei 
temyiz, onu Şıirayi devlet rüesa ve azası meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleı'i tarafından ledeliktrza reyi hafi ile yirmi bir zat intihab 
olunur. 

Bu zevat, reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile içlerinden birini reis ve 
birini reis vekili intihab ederler. 

ALTMIŞ UÇ'UNCU MADDE - Divanı Ali, bir reis ve on dörd aza ile 
teşekkül ve ekseriyeti mutlaka ile karar ittihaz eder. 

Mütebaki altı zat ledelicab heyetin noksanını ikmal için ihtiyat aza 
vaziyetindedir. 

İşbu ihtiyat aza üçü Mahkemei temyiz, üçü Şıirayi devletten münte
hab aza arasından olmak üzere kura ile tefrik ohmurlar. 

Reisliğe ve reis vekilliğine intihab ohmanlar bu kuraya dahil olmazlar. 

Müddeiumumilik ALTMIŞ DÖRDUNCU MADDE- Divanı Alinin müddeiumumiliği Baş-
müddeiumumilik tarafmdan ifa olunur. 

Kararların katiyeti ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Divanı Alinin kararları katidir. 

!(anun ve usulü ALTMIŞ ALTINCI MADDE- Divanı Ali, mevzu kanunlara tevfikan 
muhakeme muhakeme İcra ve hüküm ita eder. 

Divanı Alinin, 
teşkil i 

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

BEŞİNCİ F ASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

Hürriyeti tm·if ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hür-
riyet, başkasına muzrr olmayacak her 'türlü tasarrufta bulunmaktır. Hu

Hün·iyetin hududu kuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için hududu başkalarnım hududu 
hürriyetidir. Bu hudud ancak kanun marifetile tesbit ve tayin edilir. 

Müsavat ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE- Türkler kanun nazarnda müsavi 

ı/;tukuku tabiiye 

M asuniy et le1· 

Masuniyeti şahsiye 

Işkence ve sai1·e 

lstimval ve istimlak 

ve bila istisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile 
ve ferd imtiyazları mülga ve meınııudur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelam, ne
şir, seyahat, akid, sayüamel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şirket 
hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Can, mal, ırz, mesken her türlü taarruz-
dan masundur. 

. ~ 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Kanunen muayyen olan ah·val ve eşkalden 
başka bir suretle hiç bir kirrı.Se derdest ve tevkif edilemez. 

YETMİŞ UÇ'UNCU MADDE - İşkence, eziyet, musadere ve angarya 
memnudur. 

Y.E'I"'Mt:Ş DÖRDUNCU MADDE -:- Menafii umumiye için lüzumu usulen 
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tahakkuk etmedik çe ve kanunu-mahsus mucibince değer bahasr peşin veril
medikçe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlal~ olunamaz. 

Fevıkalade ahvalde kanun muciıbinee tahmil olunacak- nakdi, ayni ve say~
amele mütealHk mükellefiyeti er müstesna olmak üzere, hiç bir ki~se ·hiç_ bir 
fedakarlığa icbar edilem·ez. 

YE,TMİŞ BEŞİNCİıMADDE- Hiç bir kimse mensub olduğu din, IJ!ez,- Vicdan hürriyeti 
heb, tarikat ve felsefi içtihadmdan dolayı muaheze edilemez. Asayiş, . a.dabı. 

muaşereti umumiye ve kavanine mugayir olmamak üzer.e. her. türlü.. ayinler 
serbesttir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Kanun ile muayyen olan usul ve ahval M esk en masuniyeti 
haricinde kimsenin m eskenine girilemez ve üzeri. taharri edilemez .. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE- Matbuat, kanunu dairesinde serbesttir Matbuat 
ve neşredilmeden. evvel teftiş, muayeneye tabi değildir. 

YETMliŞ SEKİZİNCİ MADDE·- Seferberlikte, idarei örfiye halinde• Seyahat 
veyahud müstevli emrazdan dolayı kanunen müttehaz tedabir icabatmdan 
olarak vazedilecek takyidat müstesna olmak üzere seyahat hiç bir suretle 
takyidata tabi tutulamaz. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - Ukudun, sayüamelin, temellük ve Ukud ve saire 
tasarrufun, içtimaatm, cemiyetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti kanun-
lar ile musarrahtır. 

SEKSENİNCI MADDE - Hükumetin nezaret ve murakabesi altmda Tedrisat 
ve kanun dairesinde her türlü tedrisat serbesttir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Postalar-a ver.ilen evrak, mekıtublar ve her 
nevi emanetler salahiyettar müstantık, mahkeme karan olmadıkça açılamaz 
ve telgraf ve telefon ile vll!ki olan muha:berrutm maıhremiyeti ihlaJ olunamaz. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Türkler gerek. şahısiarına gerek amımeye 
müteallik olaralk kavanin ve nizarnata muhalif gördükleı:i hususatta memiine 
ve Türkiye Büyük Millet Meclıisine münferiden veya müçtemian ihbar ve şi

kayette bulunrubilir. Şahsa aid olarak vukubulan müracaatin neticesi. ınüs
tediye tahriren ıtelJliğ olunmak me0buridir. 

SEKSEN ttÇttNCtt MADDE - Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahke
meden başka bir mahkemeye celb ve sevkolunamaz. 

SEKSEN DÖRDUNCU MADDE - Vergi, Dev.letin umiumi- masarifine 
halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa mugayir olaraık hakiki v.eya hükmi şa:h-rslar tarafından veya onlar 
naroma rüsum, aşar ve sair tekalif alınması m:em.nudur. 

SEKSEN BEŞİN-Cİ MADDE - V ergiler ancak bir kanun. ile taJ,'h ı ve 
cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belediyelerce teamülen cibayet 
edilmekte olan rüsum ve tekalifin kanunları tanzim edilineeye kadar ke
makan cibayete devam olunabilir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE - Harb halinde veya harbi icab ettirecek 
bir vaziyet hudusunda veya ısyan zuhurunda veyahud va,tan ve CUmhuriyet 
aleyhine kuvvetli ve fili teşebbüsat vukuunu müeyyid, kati emarat görüldükte 

Müraselat 

Ihbar vve şikayet 

Tabii mahkeme 

Cibayet 

ldarei örfiye 



M ecbtu·ı tahsil 

Tiirklük sıfatı 

Teşkilatı nıiiUciy e 

Hüknıi şahsiyet 

Tevsii nıezımiyet 
ve tefrikı vezaif 
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!cra Vekilleri Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere umıumi veya 
m.evzii idarei örfi.ye · ihln edebilir ve keyiiyet h emen Meclisin tasdikina ar
zolunur. Meclis idarei örfiye müddetini, indelica:b ıtezyid veya tenkis ede
bilir. ·Mechls müçtemi değilse derhal içtimaa davet olunur. 

!darei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kararına mütevakkıftır. 
!darei örfiye, şaJus ve ikametgah masuniyetlerinin, mathuat, nıüı·n

selat, cemiyet, şirket hürriyetlerinilll muvakkaten takyid veya ta li kı de
mektir. 

İdarei örfiye ınıntakasile bu mmtaka dahilinele tatbik olunacak ah
k am ve ıuuamela.tm sureti iin·ası ve harb halinele elnhi masuniyet w hür
riyetlerin tarzı takyid ve talikı kanunla t esbit olunur. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE - lbtidai tahsil bütün Türkler için mec
buri, Devlet mekteblerinde meccanidir. 

SEKSEN SEK1Z1NC1 MADDE - '!'ürkiye ahalisine din ve ırk farkı 
olmaksızın vatandaşlık itibaril e ('l'ürk) ıtlak olunur. 

'!'ürkiyede veya hariçte bir 'l'ürk babanın sulhünden doğan veyahud 
Türkiyede mütemekkin bir · ecııebi babanm sulhünden Türkiyede doğub 
da memleket dahilinde ikamet ve sinni rüşte viisulünde r esmen Türklü
ğü ihtiyar eden veyahud vatandaşlık kanunu mucibince 'l'ürklüğe kıı btıl 

ohman herkes Türktür. 
Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde izaa edilir. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika 

Vilayat 

SEKSEN DOKUZU~CU MADDE - Türkiye, coğrafi vnziyet Ye ik 
tısadi münasebet noktai nazarm.dan vilayetlere, vilayetler kazalara , ka
zalar nahiyelere münkasemdn· ve nnhi yeleı: el e kasaba Ye köylerden te
r ekküb eder. 

DOKSANINCI MADDE 
ıni şahsiyeti haizdir. 

Vilayetlerle şehir, kasaha ve köyler hük-

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Vilayetler nmnru teYsi i mezuniyet Ye 
tefrikı vezaif esası üzerine idare olunur. 

Memurin 

Memur olmak hakkı DOKSAN İKİNCİ MADDE - Hukuku siyasiyeyi haiz her Türk eh-

M cmurin kanıınıı 

Kanuna muhalif 
evam ır 

liyet ve i stihkakına göre Devlet ınemuriyet l e rinde istihda m olunmak hak
kını haizdir. 

DOKSAN ttÇttNCtt MADDE - Bilfrmnm memurlarm evsafr, hukuku, 
vezaifi, maaş ve muhassasatı ve sureti nıısb ve a:-~illeri ve terfi Ye teı·ak
kileri kanunu mahsusu ile ınuayyendir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Ka n una nıu.halif olan um urda 
amire itaat memuru mesuliyetten lmrtarıuaz . 
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Umuru maliye 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDiE - (Muaddel 12 kanunuevvel 1931) 
- Muvazenei umumiye kanunu layihası ve buna bağlı bütçeler ve cet
veller ile müllıak bütc;eler Meclise mali yıl başrndan en az üç ay evvel 
takdim olunur. 

Bütçe 

DOKSAN A>LTINCI MADDE - Devlet emvalindcn muvazene bari- Muvazene haricinde 
cinde sarfiyat caiz değildir. sarfiyat 

DOKSAN YEnİNCİ MADDE - Muvazenei umumiye kanununun bük- Bütçenin müddeti 
mü bir seneye mahsustur. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE- Hesabı kati kammu müteallik olduğu Hesabı kati kanunu 
sene bütçesinin devrei hesabiyesi zarfmda istihsal olunan varidat ile yine 
o sene vulmbulan tediyatm hakiki miktarım mübeyyin kanundur. Bu-
nun şekil ve taksimatı muvazenei urunıniye kanununa tamamile mütcna-
zır olacaktır. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Hesabı kati kanununun layihası 

miiteallik olduğu senenin sonundan itibaren nihayet ikinci senenin teş

rinisaııisinin iptidasma kadar Biiyük Millet Meclisine takdim olunmak 
mecburidir. 

1'eşkilatı esasiye kanımıma aid zeı·abıt 

YÜZÜNCÜ MADDE - Biiyük Millet Meclisine merbut ve Devletin 
varidat ve masarifatını kanunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mü
kellef bir Divam muhasebat müessestir l "']. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Divanr muhasebat, umumi mutabakat be
yannaınesini , taallfık ettiği hesabı kati kanununun Maliyece Biiyük ·Mil
let Meclisine takelimi tarihinden itibaren nihayet altı ay zarfmda Meclise 
takdiın eder. 

YÜZ İKİNCİ MADDE - İşhu teşkilatı esasiye kanununun tadili aşa
ğıdaki şeraite tabidir : 

Tadil teklifi Meclis azayi mürettebesiiüıı laakal bir sülüsü tarafından 
imza olunmak şarttır. 

'l'adilat, ancak adedi mürettebin sülüsanr ekseriyeti arası ile kabul 
olunabilir. 

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

YÜZ ttÇttNCÜ MADDE - '!' eşkilatı esasiye kanununun hiç 
desi, -hiç bir sebeb ve bahane ilc ihmal veya tatil olunaınaz. 
kanun teşk il atı esasiye kanununa ıniinafi olamaz. 

[ "} · 292 nurnaralı kar· ar: 

bil' macl
Hi~ bir 

Divanı rıMılıasebatın, W.zıwıunda, bir kanunun tefsirini Meclis Riyase
tinden tcıl l' b "' tm ek hakkına malik oduğıı H eyeti umumiyeni n yirmi ikinci 
içtimaının birinci eelsesinde takar-rür e tmiştir. 

6 kanunıısani 1927 

lki sene 

Divanı muhasebat 

Umumi mutabakat 
beyannamesi 

Teşkilatı esasiye 
kanununun tadili 

Tadil olunmayacak 
madde 

1'atil ve ihmal 



Bu kanun mülga 
ka va nin 

Meriyeti icra 

/ 
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YUZ DÖRDUNCU MADDE - 1293 tarihli kanunu esasi ile mevaddı 

muaddelesi ve 20 kanunusanİ 1337 tarihli teşkilii.tı esasiye kanunu ve mü
'Zeyyelatı ve tadilatı mülgadır. 

YUZ BEŞİNCI MADDE - Bu kanun tarihi neşrinden itibaren meri
yülicradır. 

"20 nisan 1340 



2 - İntihabı mebusan kanunu 

[ T.a:kvimi vaıkayi ile neşri : 7 ramazan 1326 ve 20 eylUl 1324 ] 

FA:SLI EVVEL 

'Devairi intihabiye ve aksamr 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Osmaniyede mebusan intihaJbr sancaklar it~harile iera ilulr
ıracaJk ve her sancak,bir dail'ei. inühabiye ve her na:hiye bir şubei intihabiye ]t-~bar olnnacaMrr. 

:tKtNCt MADDE- Kanunu ·Esasinin altmrs besinci maddesi mucilbince Hey·eti iMebusa.n .azasr her 
' ' . 

elli ibin nüfusu zükUra ibir nefer olmwk itiıbarile tert~b ohınaca.k ve nüfusu ııilik:uru elli binden ~dun 

v:eya ziyalde -olan sancaild:arda-yirmi \beş (bin nüfus elli 1bin iübarmda tutu1acaıMrr. 

Şöyle Iki; ibir swcaik yirmi !beş bin nüfusu zükı1rdan ibaret olsa d:aıhi ibir mebus intihaib edeceği 
.gibi diğer · ibir sancak ruhallisi yetmiş ibeş , ıbin nüfusu zükUrdan ·akal ı0lduğu iha:lde· daıhi yaJ.mz ibir mebus 
ii:nıtihaıbrna ihaıkkr olacaJktrr. Bunidan ziya:desi için yüz yirmi beş ·ibi ne ilmdar iki ve yim •yetmiş Ib ine 
1lmda:r üç ve iki yüz yiıımi lbine -k-adar döro nefer mebus intihaJb olunacak· ve ibu mi:kıtard:an ıziyadesi ilm 

nisbet dizere : ar.tıtrrdaca'kıtrr [1] . 

FıASLI SANİ 

Müntahipler defterinin tanzimi 

UÇttNOU MADDE - İşbu kammnamenin tarihi neşrinden itibaren bilcümle Osmanldarm nüfusu 
:Zülkurunıu haNi ıh:edmzaJd.a; ıbir defteri. ·esasi tanzimine iptidar olunacaktır. 

DÖRDUNCU MADDE - Her kazada mevcud o1a.n Osm81nlr nüfusu zükurunun esas defterinin 
tanzimile vukuatmm taslı.ihi mevaddr ·futiy.ede ibeyan olunacağı veçhüe belediye ımeclisleri ve n:ahiye 
meclisleri rüesasr ve cimme ve pap81Slar v.e ıha:hamlar v-e muhtarlarm ıder..ece derece· vaızife'leridir. 

BEŞİNOİ 'MADDE - İşbu ikanunı:ıame HükUmeti Seniye mruri:lletile iıdıar,ei belediye reisine v.u
su~ünde ibelediye hqeti ccllb ile alenen kıraat olunacaktır. Badehu, kaza d3Jhilinde ibu1unan nefsi ~ehir 
ve kasaba mahiıJlaıtr de:flterinin tanzimi için eimme ve papas ve haha:m ve muilıtarlar He ıher ı.maıhalle

ınin muteberanrndan ikişer veya üçer kişi sırasile dairei ıbelediyey.e celbolun-aıraık ılıangi cema.<aıttan 

[1] Bu madde, 3 nisan' 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun birinci maddesi ile be1·veçlıizir tadil 
edilmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin miktarı azası Türkiye Devleti halkından he1· yirmi bin nüfusu 
zükurda bir nefer olmak üzere intihab olunu1·. Bir dairei intihabiyenin nüfusu ziikıku yirmi binden 
dun olsa dahi her halde bir mebus intihabına hakkı olacağı gibi nüfusu ziikurun yirmi binden fazlası 
için berveçhi ati muamele ifa olunur. Şöyle ki: 

. Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin birden yetmiş bine kadar üç, yetmiş 
bin birden doksan 'bine kadar d'örd mebus intihab olunacak ve bu 'miktardan ziyadesi bu nisbet iizet·e 
arttınlacaktır. · 
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olur ise olsun maıha1lerinde kadimen sakin olan veya bir senedenberi tavattun eden Osmanlı nü
fusu zükfuunun defterinin merbut nümunesi veçhile sekiz gün zarfmda tanzimi bunLara tenıbiih oluna
caktır. Mezk.Ur nümune veçhile iher m~ha·lde yaprlıacak defter iki ;!asma münkasem olup ıbir kısnu 

yeni tevellüd eden Osmanlı nüfusu zükurundıaın bed 'ile y irmi be.;; y~ına değin v.e diğer kısmı yirmi 
ibe.ş _ y~mı tecavüz edenlerin esamisini ihavi olaeaktır [1]. Sinıleri elan nüfus defterinde muıkayyed 
olmayan Osmanlılarm kaç yaşmda olduklarma dair eimıne ve papaslar ve hruha:ınla.r ilc muhtarların 
ve mutoberıandarıı olan meııkı.l.r iki veya üç kişinin truhlükat ve ifadesi mut;ebcr addohmaooiktır. Şu 

kadarki, maıhaHc ahalisinden kaideten alksini ispat eden olursa defterce tashihi icra olunur. 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya kasaba malıallatma tenbihatı lazimenin İcrasını mütea
kıb ibelediye 'l.'eisi lkama dıaJhilinde ibulunan nevahi mecalis reisierini muavinrlerile ikişer veyaJhud 
üçer kişi celib iJ.e zikrdlunan defteri esasinin Illiihayet beralber ıbir defaya mahsus o1mak üzere l'Cisi ka
zaya celb ile beşinci maddede beyıan olnnduğu veçhiJ.e iki kısım olarak sekiz gün zarfmda defteri esa
sinin tanzim olunmasrm .tarif v.e tefhim edecektiT ve nihayet medlis reisi muavinlerile beraJber reisi 
nahiyeye avdctJlerinde o nıruhiye dahilinde ibulunan kuranın eimme ve papas ve halıarn ve muıhtarla
rile muteber.a.ndan ikişer veyahud üçer kişi celb ilc zikrolunan denteri esasinin nihayet sekiz günde 
tanzimini tıenibih edecektir. 

YEDİNCİ MADDE - Her mahalle ve kariyenin imam ye papas ve haham ve muhtarları ve 
muteberanı defteri esasi tanzimi hakkında olan emri aldıktan sonra her gün kariye ve mahalle
rinde münasib bir mahalle tecemmü ile Türkçe olarak ve lisanı Türkiye vakıf olmayan köylerde 
merkeze geldiği vakit Türkçeye tercüme olunmak üzere kariyelerinde tekellüm olunan lisanları 

ve zikrolunan tertib üzere defteri esasiyi nihayet sekiz gün zaırnnda i:ki nüsha olaraıle tanzim ve 
temhir ile bir nüshasmı hemen nahiye reisierine verip diğer nüshası mahalle ve kariyelerinde en 
müsin olan muhtarm hanesinde hıfzolunur. 

SEKİZİNCI MADDE- Yirmi beş [2] yaşını tecavüz erlen Osmanlılardan hukuku medeniyeden 
sakıt olmuş veya tabiiyeti ecuebiyede veya o iddiada bulunmuş olan veyaıhud nizanu maJhsus mu
cibince muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan veya iflasma hükmolunupta iadei iti
bar etmemiş veyahud mahcuriyetine hüküm lahik olupta fekki haczedilmemiş olanların ve bir 
kimsenin hizmetkarlığında bulunan ve sui ahval ile müştehir olan ve bir ciinha ve cinayetle mah
kum bulunanların esamisi karşısında ve defteri.n mülahazat hanesinde keyfiyetl-eri işar V·e tasriih 
edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse biT senedenberi her hangi kariye ve maıhallede ilmmet 
etmekte ise ol mahalle ve kariyenin defterine kaydoluıiacaktır. Şu şart ile ki intihaıbı mebusan hu
kulmnu haiz olduğuna dair terkeylediği mah alle veya ika.I"iyc muhtarından yeıı i ka.ydoluna,cak mahalle 
veya kariye muhltarına hitaJben bir luta ilmühaber getirecektir. 

Memurini Devleti Aliye işbu ilmühabere muıh·taç olmayıh intiha·br mebusan zamanmda her hangi 
ma:haHede bulunur ise o mwhallede rey verrneğe haklıdır. 

Silah altında bulunan asakiri nizarniye ve redife ve zaptiycden laakal müHtzim rütbesini haiz olan
larm ibuhındıuğu mahalde mebusan intihabında rey verrneğe sabl.hiyetleri olacruktır. Mezunen vata
nmda bulunan ve mebus intihabına tesadüf eden asakiri nizaıniye ve redife Ye zaptiyeden münte'lüb
lıik şeraitini ihaiz olanların neferata kadar ibiiiiistisna cümlesinin l'ey verrneğe hrukkr olacruktır ve asaıki

ri şahane ve zaptiye zabita.nından naili hakkı intihab olupta vatanının gayri mahalde bulunanlar 
memurini saire gibi ilmühabere muhtaç olmayacktrr ve kuraları çıkıp askere almacak olanlarm 

[1] 3 nisan 1339 tarih ve 320 nurnaralı kanunun (On sekiz yaş·ı1ıı ikmal eden lım· f erdi zükU1· inti
lıab etmek hakkını haizdir) mealindeki ikinci maddesi mıı cibince, bıt madde tadil olunmuştu1·. 

[2) Keza, 320 numaralı kanun rnucibince on sekiz . .. 
. ··'· 
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intihab için mahalleri mecalisi mnrifetlerile taraflarmdan istediklerini vekil tayin etmeğe salahi
yetleri bulunacaktır [1]. 

FASLI SALİS 

Heyeti teftişiyenin ve m;üntahiblerin vazaif ve hukuku ile sureti intihabı 

ONUNCU MADDE - Kura ve malıaHattan matlulı olan defatir kazanrn meclisi belediyesine 
vürud etıneğe başladığı günden itibaren azası kazamın cesametine göre dörtten ona kadar olmaık 

üzere bir heyeti teftişiye teşekkül edecektir. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin tahtı riya
setinde olmak üzere mecalisi idarenin ahaliden intihab olunmuş bulunan azasile belediye azasrndan 
terekküp olunur ve kazanın cesameti hasobile hari çten bir kaç azanın alınmasına lüzum görü
nür ise heyeti teftişiye azalığına kabulü heyeti teftişiyenin intihabile ve ekseriyeti ara ile 
olur [2]. 

ON BİRİNCİ MADDE - Yirmi beş yaşmı İkınal etmey<en veya (Hukuku nııedeniyıeden sa:krt ıbn
lunan ve tabiiyeti ecuebiyede veya o iddiada bulunan veya muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını 
haiz olan veya nizamEm ifliis ile mahkum olup iadei itiıbar etmemiş veya mraıhCJUI'iyetine iliüküm 
lwhik olup ta fcl{J]{i !hacir etmemiş olıa.nlar ) v-eya doğrndan doğruya Devlete az çok vergi vermeyenler 
(İnıtihnb hakkmdau sa'lüttir ) [3]. 

[1] Bu son fıkm aşağıya der·cedilen 25 eylııl1328 tarihli kanım ile tadil edilmiştir: 
Madde 1 - Ben·ı, bahı·i er·kan ve ünıem ve zabitan ile kiiçiik zabitanın ve jandarma ünıem ve za

bitan ve ef'radı ve rütbeyi asker·iyeyi haiz üniformayı labis bilcümle mensııbini askeriye hizmeti askeri
yede lmlundııldan, müddetçe geı·ek ıniintahibi evvel ve ge ı·ek ıııiimtehibi snni sıfatile ~:ntihablarını isti
mal edemezler. 

Madde 2 - Ordu hizmetinde bulunmfl,yan bilUınum nıiitekaidini b erı·iy e ve bahriye ve silah al
tı,ncln bulunm-ayan ihtiyat zabit ve efmdil e efmdı ı·edife ve miista.lıfaza hakkı intihablanm istimal 
edebiliı·ler. 

[2] Bu madde, 16 haziran 1927 taı·ilı ve 1079 nıımanıl~. kan·ıın ile b eı·veçlıi zir tadil edilmiştir : 
Kum ı·c mnlıalla.ttan mrıtlı1 p olan defatir kazanın mecıı:s~: beledisine vüntd etnıeğe başla

dığı günden itil)a,ı·en azası lmzmıı.n cewınetine giire dör·tten ona kadar olmak üze
re biı· heyeti teftişiye teşekkiil eder. H eyeti teftişiye nıeclisi, belediye reisinin tahtı ı·iyasetinde ol
mcık iiz enı vilayet ınerkezle ·l"i olnn krızalardrı enci.imeni daim/i vilayet a,zasile belediye azasından ve 
diğe r· kazalarda yalnız belediye meclisi azasından teı·kib oluntır ve kazanın cesameti hasebile hariç
ten bir· kaç azanın alınınası.na liizum. görülürse heyeti teftişiye azcıhğına kabul, lı eyeti teftişiyenin 
intihabile ve ekseriyeti ara ile olur. 

Keza 9 mart 1931 tar-ih ve 1760 nuınaralı · kantın ile bıı maddeye aşağıdaki fıkm ilave edilmiştir: 
Ancak f esih, iptal veya meclis heyetini teşkil edecek mikta·rda aza ve yedek aza kalmamak gibi 

~ebeblerle belediye meclisinin te.~ekkülii ıniimkiin olmayan yerlerde, belediye hudııdıı dahilindeki 
mahalle ihtiyar heyetler·i belediye reisinin veya belediye kanımunun 90 ncı maddesi rnucibince nas
bolunan reis vekilinin riyaseti ~ında belediye binasında toplanarak belediye meclisi azalığına in
tihab olunmak evsafını haiz olmak iizeı·e kendi aralannda veya hariçt en yukarıda gösterilen miktarda 
heyeti teftişiye azası seçer·ler. 

[3] Bu m-adde, 3 nisan 1339 taı·ih ve 320 numamlı kcınıınun atiye deı·colunan 2, 3 ve 4 ncü mad
deleri ile tadil olunmuştur. 

Madde 2- On sekiz yaş·ı.nı. iknıal eden her f erdi ziikur intihab etınek hakkını haizdir. 
Madde 3- Muallinıin müstesna olmak üzere merkezden rnansub bilUnıum pıeınurin ile ;niiftüler, 
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ON İKİNCİ MADDE - Vürud eden (!efatiri heyeti teftişiye kanuna muvafrk ve sehvü hata 

TO fesaıttan sa!li.m olduıklarmr 1ıet<lı:ik ve indclhace mwhallat ve kuradan iktr:~a eden[eri celıb ve tahkik 
edecek ve işbu tahkikat kazanm cesametine göre aLtı günden nihayet on 'beş ·gÜM kadar imtida.d 
edecek ve bu rnüddetJbe heyeti teftişiye her gün içtima ·eyleyeooktir. 

ON UÇUNCU MADDE - On ikinci maddede beyan olunan müddetin hitammda tetkik edilen 
müıntaıhib defterlerinin lbi~er sureti çııkarrlrp cami ve kilise ve havra ve Hükumet konağile 

hükkam ve milddeiıımumiler ve belediye 1·eisle1·i (ili) milntehibi sani intilıabına mübaşeretten iki ay ev
vel istifa etmiş olmadıkça uıalıalli mMnuriyetlerinin dahil bulnnduğu dairei intihabiyeden mebus inti
kab olunaınayaCOJkla1·ı gibi m·du, kolordu, fı1·ka kuınandanlaı·ile bilfımııın ahzi askM' ve kalem ve şube 
reisleri, .iandm·ma alay, tabur ve bölük kumandanları dcılıi mevkii memuriyetlerinin dahil bulıındıığu 
clairei intil1rıbiyede ıııebus intihcıb edileınezler. Aksi takdi?·de intihabı vaki mutebM' olmaz (ili*) . 

Madde 4 - Milntehibi evvel, miiııte hibi sani veycı mebus olabilmek için ı·e1·gi ile mükellef olmak 
meşnıt değildiı·. 

Binaenaleyh, maddenin ancak ( ) işareti arasında bnluııan kısımları meridir. 
(ili) Bıı fıkra ile alakadar olan 412 nuınamlı karar şöyledir : 

3 nisan 1339 tarih ve 320 nııma-ralı intihab kanımıma göre filvaki belediye reisleri rniintelıibi sani 
intihabına mubaşeretten iki ay evvel istifa etmiş olmadıkça mahalli ıneınuriyetle1·iniıı dahil bulun
dıığu daiı·ei intihabiyeden ınebns intihab edilemezler ve aksi takdirde intihabı vaki ınııteber olmaz; 
ancak, kanıımın bıı ibaresinin tahlilinden ve iki ay eı•vel istifa edilmediği hcilde intilıab edilememek 
nelıyinin ınilntehibi sani intilıabatıııa ınubaşeret zamanı ı?e bir arada ziki1· ve imdından da anlaş'/Jldığı 
üzere bn memnuiyet, milntehibi sanileı·i yeniden intihab edilmiş olan ııınuını iııtihabata matııf ve 
evvelce intihab edilmiş milntelıibi sanileı·le ıniinhal vukuunda yap~lan intihaplar kanunun maksad ve 
ifadesinden hariç olduğu, H eye.ti Umumiyenin 12 nisan 1928 tarihli altınışıncı inikadının bi?·inci eel
sesinde takaıTilr etmiştir. 

(U) Askeı·lerin ınebıısluğıı lıakkmda.ki ahkam da aşağıya de1·colunmuştur: 
.5 ~ylı1l1336 tar·ih ve 18 nııınaralı kanunun iiçiincil nıaddesi ınucibince « Biiyük Millet M eelisi azalığı 

ile ıııemııriyet bir zat uhesdinde içti ma, edemez. Ancak H eyeti V ekile azalığı ve Bilyük Millet M eclisinin 
inzimaını reyi ile sefiı·lik, oı·dn ve lrolordıı kıımandanlığı meınııriyetleı-inin ll! eclis azalığı ile cemi 
caiz » görülmüştü. 

Baladaki 3 nisan 1336 tarih ve 320 numaralı kanttııda ınensııbini askeriy esiııin ınebııs intilıab edil
m eleı·i ba..zı taildatcı tabi tııtıılduğu gibi bilalıaı·e neşı·olmıtıp aşağıya dereolunan 16 kanunııevvel 1339 
tarih ve 385 ?tıtnı{ıralı krınıınla bıı takyidat tevsi edilmişti?': 

Birinci madde - Ben·i ve bahı·ı ve janardıııa sıınufu mtıhtelife erkfin, iimera ve zabitan ve bilı1ınum 
ıııensubini askeriyeden hakkı istifayı haiz olınrıyanlcwla istifa ve tekaiid hakkını haiz olup intihabat>ı 
ıııııumiyeniıı ilanmdan itibaren nihayet oıı gii,n zarfında ıısulen istifa ve tekailtlilklerini taleb etme
yenler Türkiye Biiyiik Millet Meclisi Azalığına iııtiahb olunamazlar. Aksi takdirde bu intihab keen
lemyekiln addolunur. 

!kinci madde- Birinci ve ikinci Tüı·kiye Bilyiik Millet Meclisinde aza bulunmuş olan ve bulunan 
hi7fımum rrkô.n. ilmera, zabitaıı ve mensııbini askeriyenin hukuku milktesibei askeriyeleri ve kıdem
leri mebusluk müddetince dahi mahfıız olup devrei intihabiyenin hitamında veyahu.d devrei intiha
biye esnasında ınebııslııktkan istifaları halinde mebus olmazdan eV&Jelki sicillerine göı·e muamele 
gÖ'rü.t·ler. 

Üçii.ncii ınaddf' - Nisnbı miizrık ere kanununun dördüncü. madedsi (Yani balada milnderiç 18 nıı
ınaı-alı kanun) şümulil dahilindeki asker mebuslar vazifeleı·i uhdelerinde bulundukça tamamen kava
nin ve nizanıatı askeriye ahkamına tabi bıdunurlar ve M eclis ınilzakeratına iştirak edemezler. 

20 nisan 1340 tarih ve 491 nuı1ıaralı teşkilatı esasiye kanununun « muvakkat madde » si ile « T-ür
kiye Biiyiik Millet Meclisine intihab ed~len ve edilecek olan bilı1mum mensubini askeriyenin tabi olacak
lun şerait hakkındaki 19 kanunuevvel 1339 tarihli kanun alıkanıının » baki olduğu tasrih edilmiştir. 
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dairei belediyenin duvar veya kapılarına ve sair memerrinas olan y·erlere ve her resi nwhiye ittihaz 
olunan kuraya talik olunacak ve bunların muhafazası için zabıta veya belediye tarafından bir 
adam bulunacaktır ve bu defterlerin talik olunduklarına dair matbaa bulunan yerlerde gazete 
veya varakai mahsusalalarile ve matbaa olmayan yerlerde münaid.l erle daire i tefti şiye tarafından 
köylere lazımgelen yerlere talik için reis ve muhtarana gönderil Prek ilAnnameler il e il a nı keyfiyet 
olunacaktır. İşbu münıtahib defterleri talik ol unduğu günden itibaren on ibeş g·ün mnaJlak olup on Ibe
şinci günü akşamı şehirlerde belediye dairesi ve nevalıide r eisler mwrifotile kaldırılaca.:ktır. 

ON DÖRDUNCU MADDE - On üçüncü maddede beyan olunan on ·beş gün zarfında her kimin" 
iıntiha:ba ha1kJu olupta ismi yazılmamış olduğunu veya ismi yazılmak l&znn gelmez iken yazılmış bu
lunduğunu muaJlak olan defterde görenl er adi bir vara;lm iiz.erine ve heyeti teftişiyeye ıhitaben lbir 
istidaname yazıp verecektir. Heyeti teftişiye .tarafından icrayi tetkikat ile nihayet sekiz gün zar
fmda ekseriyeti ara ile verilen karwr e.<ıbabı mucibesile beı-wber sahi'bi istidaya muhta ar bir varakayı 
memhure ile bildirecektir ve iddiası kalbul olunur ise ona göre defter tashih olunup reddolunduğu 

v.e salı ibi istida bu kara.rıa kani olmadığı halele :J:ıöyle inrtihab davaları için ol kazanrn mahkemei is
tinafiyesi aclclolun:aook meclisi deavisine lha arzuhnl istinafı keyfiyct edecektir. Bu istinaf hıaikkı 

heyeti tefti şiye tarafından müsteclinin yedill(' veri len •kararna.ınenin teb.liği tarihinden itibaren be.-;; 
gün zarfmda makbul olup onelan sonra clawıyı istinaf gayri mesmudur. Ve meclisi deavinin ic

:rayi tetkikat il e niha.yct sekiz g·ün zıırfmda <'kseriyeti iJ.ra ile vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz 
değildir. 1\1üstedinin hahlu tebeyyün ederse nüfus defteri taıslıih olunaca~ctw. Ve böyle isticlıa ve 
istiırııaf davalarmda hiç bir nam ile har ç almmayacaiktn·. On beşinci gün müdetin ·hitaımile defterler 
k·alclmldrktan sonra itiraz ve istida ve istinafa kimsenin haJda olma,yacaJktır. Şu kadar ki, müddeti 
mezkurecle kaza dahilinıde ıbulunrmıadrklarrm 1ısııl en ispat edenl erin mcbus intihabımn bedinden on 
beş .güne kadaT heyeti ıteftişiyeye istida verrneğe ve lıadehu istinaf dahi etmeğe haJda ola.ca:kıtır . 

ON BEŞİNCİ MADDE - Defteri esasisini tan zimine meına.liki mahrusasınrn her tarafmda 
mayıs ipticlasrncla bed olunacak ve haziran nihayetinde musahhah olarak hazrr bulunacaktır. 

ON .ALTlNCI MADDE - Mayısm on beş ve yirmisine doğru beşinci maddede muharrer kaf
fei nüfusu zükuru havi defterler heyeti tefti şiyeye vasıl oldukta her kazanın ne miktar nüfusu 
zükuru ol duğu ba mazbata serian nıutnsarnflrğa bildirilecektir. 

Ve sancağm havi olduğu kaffei kazalardan bn yolda mazlıatalar geldikten sonra sancağrn 

meclisi idare ve heyeti teftişiyesi lıazrr olduğu halele her kazanın nüfusu zükuru yekfınunu cem 
ile sancak da·hi linde Osmanlı olar ak ne l{aclar nüfusu zükfır sakin bulunduğu malfun oldukta 
ikinci maddeele g-österil en sm· et ve ni slwtı:' ta tlıiknn sa ne rı k ta bir kaç nı ehns o]ın;ı k lazımgelirse 

mutasarrrf tarafından vilayet gazet.~·sine ve merkezde lmlunan heyeti t efti şiyeye ve sancağrn sair 
kazaları kaymaka.mlarrna ve kaymakamlıır marifetile her ka zanın h eyeti teftişiyesine ve nevahi 
r eisierine serian bildirecek ve heyeti teftişiyeler varaıkai malısusalar ile intihab olunacak mebu~ 

sanın miktarnu ilan edecektir. 

ON YEDİNCİ MADDE - H eyeti m ebusan için a zıı l ığa iııtihab sa.l ~hiyeti bulunmayan e vv e
la t ebaai Osmaniyeden olmayan, saniyen nizarnı nı a lı RuR mn cibince muvakkaten hizmeti ecue
biye imtiya zını haiz olan, salisen türk<:e bilmeyen, rııbian otuz yaşnı1 ikmal etmeyen, hamisen 
hini intihabcla bir kimsenin hizmetkil.rlrğ·mda bulunan, sadisen ifHl.s ile mahkum olupta. iaclei iti
bar etmemiş olan, sabian Rui a,hval ile müştehir olan, saminen mahcuriyetine hüküm lahik olup
t a fekki hacir edilmeyen, tasian hukuku medeniyeden sa Int olmuş olan, aşiren tabiiyeti ecue
biye iddiasmcla bulunan kimseler. 

Dörd sene sonra İcra olunacak intihablarda mebus olmak için türkçe okumak ve mümkün 
mertebe yazmak dahi şart olacaktır. 

(H eyeti mebnsan azalıği l e Hükum et memuriyeti bir zat uhdesinde içtima edemez. Fakat vü
keladan intihab olunanlarm azalrğr meca zdır ve sair me.mnrinden biri mebusluğa intihab olunur 
ise kabul ·edip etmemek yedi ihtiyarrndadrr. Fakat kabul ettiği halde memuriyetinden infisal 



is 
eder.) Mebusan intihabı umumisi dörd senede bir kere icra olunur ve her mebusun müddeti me.
ınuriyeti dörd seneden ibaret olup tekrar intihab olmlmak dahi caizdir [1 ] . 

ON SEK1Z1NC1 MADDE - Temmuzun birinci günü mebus intihabma bedolunması için 
mutaRarrıflar tarafından kayma.kamlar marifetile her bir kazanın heyeti teftişiyesine haziran 
iptidasmda ihtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri intihab kazanın her nahiyesinde ayrı ayrı İcra olunur ve 
bir nahiyede mukayyed olan bir müntehibin diğer nahiyeye gidip rey vermeye hakkı olamaz. 

Y1iRM1NC1 MADDE - Her nahiye intihabmm hüsnü cereyanrna nezaret etmek üzere hini in
tihabda heyeti teftişiyeelen kura keşiclesile tayin olunan bir aza hazır bulunacaktır . 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - tşhu kanunun on birinci maddesinde beyan oluueluğu üzere 
hakıln intihaba nail olmayanlardan maada kaffei Osmanlılar birinci derecede müntehi.blerdir. 
Defteri esasi de isimieri muharrer birinci derece müntehib bulunan her beş yüz kişinin bir münte'hiıbi 
sanİ intihabma hakları olacaktır [2] . 

YİRM1 İKİNCİ MADDE - İkinci derece• müntehib olmağa· salfihiyeti olmayanlar evvelden te
baai Devleti Aliyeden bulunmayan, saniyen nizarnı mahsus mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye 
imtiyazrıu haiz olan salisen on sekiz yaşını ikm'al etmeyen rabian hini intihapta bir kimsenin hiz
metkarlığında bulunan, hamisen iflas ile malıkılın olupta iadei itibar l~tmemiş olan, sadisen sui ahva1' 
ile müştehir olan, saıbian mahcuriyetiıne hüküm la lük olup fekki hacredi1mcyen, saminen lnıkuku mr
deniyeden sakıt olmuş olan, tasian t,abi;vcti ecnebiye iddi3srnda bulunan kimselerdir. 

YİRMİ UÇUNCU MADDE - Bir nah~ye dairesinde beş yüzden ziyade ve yediyüz elliden dun 
birinci derece müntehib ol duğu halele bir ve yedi yüz elliden bin iki yüz eliiye kadar iki ve bin 
iki yüz elliden bin yedi yüz eliiye kadar üç ve bin yedi yüz elliden iki bin iki yüz eliiye kadar 
dört nefer ikinci derecede münrtehib olacaktır ve şayed gösterilen miktardan ziyade bir na:hiye
de birinci derece müntahib bulunur ise, bu nisbet üzere beş ve altı ve daha ziyade ikinci derece 
müntehib intihab edilecektir. Bir na h iyenin mün tehibi evvelleri beş yüzden du n ve iki yüz elliden 
ziye olur ise bu misillu nalıiyelerin dahi bir müntehibi sani intiJıab etmeye hakları olaca,klarclır [3]. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - Her nahiye dahilinde mevcud müntahiblerin birer defteri 
tanzim olunnp nahiyeye memuren gidecek olan S.za ya verilecektir. İı;ıbn defterlerin bir ~kıi. gün zar
fmda tanzimi için heyeti teftişiye lüzum görür ise kaza ·lvayma:kanundan muvaıkkaten lü2'iUmu Ilmdar 
ik!atib isteyecektir ve kaymakamJıık merkezinde nı üstalıelem :ketebe ·ldfayct etmediği halde kaymakam 
ahaliden ve erbabı hamiyatıten fahrt kfltibler tedarik edecektir. 

YİRMİ BE'ŞİNCİ MADDE - Her nahiyenin ne kadar müntahibi var ise heyeti teftişiye tarafm
dan o milktar puslalrk ufalk ve üzerine bir kaç isim yazılacak kadar ibeyaz kağıdlar hazırlanıp heye.ti 
me~kureye mahsus büyük mühür ile aı,kasr bittemhir nahiyeye tayin olunan memura veri lecektir . 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Tahiye memurunun nahiye merkezine vürudundan evvel o nahiye 
dahilinde ne miktar müntehib varsa beher kısmı en ziyade üç yüz müntalıibten ]baret olmak üzere' 

r ıJ Bn maddenin ( ) içinde bulıman fıkrası 11 nci madde zi1·inde miinderiç 18, 320 ve 385 
nnınrırrılı kanıınlaı-lcı trıdil edilnı işti?· . 

[2 ] 320 numaralı kcınunun 5 nci mcıddesi mııci bince 500 adedi 200 e tenzil edilmiştir. 

[3 ] Bu madde keza 320 nunıaı-alı lcanunnn berveçhizir olan 5 nci maddesiZe tadil edilnvişti?· : 

Bir nahiye dahilinde bulunan niifusu ziikürdan her iki yüz ~işi için bir nıilntahibi sani intihab 
olunur. 

Bu miktardan fazl,(ısı için berveçhi ati muamele ifa olunur: 
Üç yiize kadar bir, iiç yiiz birden beş yiize kadar iki, beş yüz birden yedi yiize kadar iiç ilah ... 

tııiintehibi sani intihab olunur. 
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aksama taiksim olunur ve her bir krS1lllnın mrüntehibleri için heyeti te:l!tişiye marifotilc bir gun ter
Hb ile o ıgünde me~kezi naıhiye olan karİyede bul un maları her kısmın ahalisine haber verilir. 

Y1RMt YEDINOt MADDE - lntihabın gününü ve sureti İcrasım her kariyenin muntehibleri 
bilmek için nihayet haziranın yirminci günü heyeti teftişiye ma.rifetile her na:hiyenin havi olduğu 
kurayi gezip inibar etmek ü.e.ere ~fakatinde ibir iki ıriivari ile heyeti .tıeftişiyeniın oe:kseriyeti araslle in
tihaıb olunaooık muıtaber kimselerden memurlar gönderileee'k vve bunılara yevmiye olaraik idarei bele-. 
diye tarafından münsaib mikıtar üc:rıet verilecekıtir. 

Y1R.Mt SEKİZİNCİ MADDE - Otuzuncu maddede gösteriJe.n memurlar her karyeye vasrl olduğu 
gün muıhtaran ve saiııe vasııtasile mün,as~b ve vasi /bir rmıahaRe müntaıhiıbleri .ce~bedip resi nahiye olan 

'ikaryeye toplaruwaıkl:arı gıünü beyıaın ile lst,anhula gidecek mebusanr inıtihaıb etımek için nalliyeleri da
-hilinde bulunanılardaon münıasib kimseleri intiha;b ilf' tayin ey1emelerini aJıruliye tefhim edecek ve her 
' kaıryede bu ve0hile v.aızifesini ifa eylediğini mrüibeyyin muhıtaııam t.&rafları:nadn lbir ikLta i:lmühıalber ala
ccaiktrr. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE Kura ahalisine itayr malumat için gidecek memurlarm azi-
-matlerinde müntehiplerin resi naıhiye olan karyeyc gidip li eclilinttihaib ıtıecemmnLwrmdan iki gün evvel 
otuzıuncu maddede beyan olurrduğu üzere heyeti tdtişiyeden .tıayin altman memurlar J-ı er nruhiye daıhi
ITinde -mevcud mrüntehip'lerin defterlerini ve balfida. beyan olunan arkalan mühıürlü pns laltk 'kağıtları 
ve müntdıipler tarafından işbu puslaıla.rı içine atmak için evvelce her şull:ıeye iki kiliıtli ve ıbiri diğerine 

uymaz iki ·anaJıta.rlr muılıkem v-e m:a,hiyenin pmılıakırını istia.b -cdıecek cosaımet-te ve üzeri ufacrk bir zarf 
i hata edebilecıe\k kadar delikli heyeti ıte:lltişiye ma,ri fetile inşa edilen san-clığı v1e maiyetinde ibir iki sü
varİ ve lüzumu varsa Hüik--lımeti ımahalliyroeın vt='ya hud yevmiyesi iadrei belediyeden verilecek üc
retli bir katib istishab ile müntehiplerin vürudundan bir iki gün evvel resi nahiye olan karyede 
hazır bulunacaktır. Nahiye memurlarına itası lazımgele:a ücreti yevmiye idarei belediye sandığın
dan verilecek ve bu ücretin miktarı heyeti teftişiye tarafından tayin olunacaktır. 

• OTUZUNCU MADDE - 1ntihapta hazır bulunacak memur resi nahiye olan karyeye vasrl ol
dukta nahiye meclis reisi ve azıısı birleşip işhu k ::ı nunnaıneyi alenen kıraat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE -Kanunun kn·aatinden sonra heyeti intihalJiye namile her nahiyede 
muvakkat bir heyet teşekkül edecektir. Bu heyetin reisi kazadan gelen inühwb memmudur. Mer
kezi ıı~.hiye olan karye dailiilindeki imam ve pa,pas ve halı&m ile naıhiye meclisi reisi ve aızası işbu theyeti 
intihabiyenin azasr <1lae;a~trr. Muvaık:ka;t iheyeti in tihabiye teşkil olunduktan sonra heycl. a2asmın saat 
kaçtan lmça kadar ma:halli inrtihapta bulunacakları ve i111tihaıbm icra olunMa:k ımalıaHi l'.kseriyeti ara 
ile tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Nahiyenin heyeti inti'haıbiy,esi icrayi intiha:b için tensiib olunan ma;halle 
·gidip ve puslaılaırın ilka olunacağı sandığı açıp içi boş olduğunu heyeti t~:ftişiyeye ve hazrr ibulunan
Jara gösteıxlikten 1'>0nl'a kilitl'enip anaMarlarm biri kaza:dan gelen memUJra diğeri na;hiye :reisine verile
~ek ve hadehu sandığın dörd t:aııafmdan sicim geçirilip u~lan mn:htarrrn ve sai~r azınun mühürlerile 
:tcmilıir olunacakbr. 

OTUZ ttçttNCtt MADDE- Sandık temhir olunduktan sonra en uzak karyenin mevcud münta
hiblerile eimme ve papasları ve halıarnları ve mnhtarlarr ve ihtiyarlardan iki kişi eelbolunup heyeti 
intilıa:biycnin l'Cis ve azası .marifetile hemen müntelıiblcrin her bitine arkasr memhur pusulalardan 
birer tanesi \·erilip yirmi altıncı maddede beyan olunduğu nisbet üzerine bulunduğu nahiye için
de her ıı e kadar ikinci dtwecede .müntehib intilıab olunırnak lfızrmgelir ise emniyet ettiği adamla
rın isiml,erini pusulasma yaza·cağı ve yazısı olmayanlar- mnniyet cylediği kimseye mahallince müs
tamel olan lisanda yazdıracağr ve şayıet pu.slada ikinci derecl'Clc müntehib olacak miktaıxlıan ziya
de isim yazar ise yazdığı isirolerin iptidasmdan lba.şlayıp ikinci ·derece müntehib oLmak için ta
leb olunan miktan kaydolunarak ziyadesi keenlcmyokün hükmünde tutulacağı ve ikinci derece 
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müntehib olacakların adedinden daha az isim yazar ise yazdığı isimlcrin .}{!abu~ ve kaydolunacağ:ı: 
ve eğer bir nahiyede ikinci dereue üç münte.hib ülmak lazımgelirken ınüntehib pusulasmm üze
rindıc bir adaJnın ismini üç defa yazarsa ya.lıuz bir rcy itibar edi leceği _ve yazrlan isimler okun
maz surette ise keenlemyekün hükmünde bulunacağı hcyeıti intihabiye azası tarafmdan mümkün 
olduğu kadar müntehiblere tefhim olunacaktır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Puslalar müntehiblcı'e verilip ıbir veya iki saat sonıra ılıeyeti in
tihabiyenin bulunduğu maha.lde mevcud bulunmalan eimme ve papaz ve halıarn ve muhtarlara 
tembih oluna.ook ve muayyen olan saatte heyeti intihaıbiyenin tertib edeceği üııcre her karyenin 
ımüntehi.blori sırasi1e gelip puslalar sandığa atılmazdan evvel Zatı Hazreti Padişahinin dnıayı öm
rü Şevketi Şahaneleri imam ve papaz ve haham .tarafından kıraat olunacaktrr. Bir ınünteıhib he
yeti intihabiyenin huzuruna geldikçe karyesi ve ismi ve şöhreti heyetin katibi tarafından sual olunur. 
y,e11eooği covaıb üzerine muhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik eylerse müntehib defterine mü
racaatla isminin üzerine caize çekilip puslayı 1'3andığ·a atmasına ruhsat verilir. Bir .müntelıib 
puslasnu sandığa atacağı vakit elinde bir pusladan ziya,de bulunmamasma hPyeti intihabiyıc dik
kat edecektir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Arkası memhur olmayan puslalar hile ile sandığa atı1mış ise ke
enleınyekun hükmündedir ve bu pusulada ımüntehiıb kendi imzasını dahi yazmuş ise yalnız ikinci 
derece rınüntehiblerin isimleri luraat ve kaydolunup rınüntehiblerin imzası kr<raat ve kaydolunma
yacaktır. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Her karyenin müntehibleri pusulalarmı attıktan oonra « ICaryemiz
de meveud olan müntelıibler pusulalarını sandığa attılar » diye katibin yamnda bulunan münte
hib defteri o karyenin imam veya papaz ve hahaım vıc muhtar ve ihtiyarları tarafmdan temhir 
veya imza olunduktan sonra onlar çekilip diğer karyenin muhtar ve imam ve papaz ve ıhahariı. ve 
müntehibleri gelip kezalik intİlıaba bededeceklerdir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Bir karyenin emri intihabı hitam bulupta ınuhtaranr çekilip di
ğer karye ahalisi intihaba bedettikten sonra hazır bulunmayan müntehib gelip rey vermek hak
kından sakıttır. Özrü hakikisi olmasa dahi mahalli intİlıaba gelmeyen müntehibin vekil ile rey 
verrneğe hakkı olamaz. Nahiyelerin havi olduğu karyel erin intihabr bir günde itmam olunamaz
sa o gün akşam üstü heyeti intihabiye dağılmazdan evvel sandığın del iği üzerine bir ldiğıd va
zolunup ve etrafı ve sandık sicim ile bağlanıp uçları ve anahtar delikleri heyeti intihabiye ta
rafmdan temhir olunduktan sonra. heyetin kararile emin ve münasib bir mahalle vazı ile mulıa

fazlasma itina olunacak ve ertesi günü sandığm mühürleri heyetçe bilmuayene açılıp yine inti
lıaba bedoluna·caktu. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Her ınüntchih reyini verdikten sonra avdet eder. Müntehib
lerin bir günden ziyade resi nahiye olan karyede eğlenmemelerine heyeti intihabiye gayret eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karyelerde olduğu misillu şethir ve kasabalarda dahi dört 
beş veyahud heyeti teftişiyenin ınünasib göreceği malıallerden ibaret muvakkaten şubeler teşkil 

ve her şube için heyeti teftişiye tarafından bir memur tayin olunur. Kura ve nahiyeler için mahal
linde beyan olunan muamelat şehir ve kasabalarda teşekkül eden şubelerde dahi tamamile İcra 
kılmır. 

KIR~INCI MADDE - Merkezi kazada bulunarak mahalli intihaba bizzat gelmiyen, yazdığı 

re~ pusulasım temhir ederek bir zarf içine koyub özrünü beyan ile malfuf pusulamn sandığa atıl

ınasma dair heyeti teftişiye reisine hitaben göndereceği mektub alenen açılıb okunarak mektubu 
gönderen maruf ise gönderdiği pusula kapalı olduğu halde sandığa atıhr . Maruf değilse o pusula 
hükümsüz bırakrlrr. · 

KIRK BİRİNCİ MADDE - alıiye ve şubeleirn bilcümle müntehibler rey verdikten sonra he-
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yeti intihabiye azası kamilen hazır iken sandık açılıb ikinci derece müntehibler evvel emirde 1s· 
imlerine bakınayarak sandığa atılan pusulalar birer birer sayılırken sayısı bilindikten sonra be
tekrar sandığa konularak «Nahiye ve şubeye şu kadar müntehib gelib şu kadar pusula atmış» 
diye muhtasar hemen bir kıta mazbata tanzim olunur. 

KlRK İKİNCİ lVİADDE - Rey veren müntehiblerin adedinden ziyade pusula zuhur ederse na
hiye ve şubenin heyeti intihabiyesi şediden mesul tutularak hile ile pusula atanlarm zahire ih
racı için canibi kaza ve livadan mahsus memur ve llll'UStantıık gÖillderilerek ve bkat ahaliyi tek
rar intihab ile meşgul etmemek için rey veren müntehibin adedine müsavi pusulalar sandıktan çı

karılıb fazla kalanları asla açılıb okunmaksızın alenen ihrak olunacaktır. 

KlRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Pusulaların adedi bilindikten sonra her pusuladaki isimlerin tahri
rİlle bedolunacaktır. Şöyle ki, pusulada görülen isimler bir kaç büyük kağıda hurufu heca ter
tibi üzere yazılıp sonra okunan pusulalarda o isimler tekerrür ettikçe isminin yanma (1) rakamı 

çekilir. Bu arada sandık açık tutulmamak için isimlerin tahririne beddolunacağı anda saate ha
kılıp mesela tahrire saat yedide beddolunupta saat selöze kadar bir saatte iki yüz elli pusulanın 

havi olduğu isimlerin tahrir olunmasına karar verilirse üç saat için sandıktan yedi yüz elli pusula 
çıkarılıp bir sofra üzerine vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir taraftan dahi sandık kilit
lenib ve etrafına sicimler geçirilip uçları ve andığın rdeliği temılıir olunara;k mü
nas~b lbir yerde hıfzolnnur ve sandığm konuLduğu mahallin kapısı teınhir olunur 
ve her gün tadad ve temhir olunan pusulalar bir toı•baya vaz .ile temlıir edilir. Ertesi gü
nü heyet erkence tecemmü ile evvel emirde o gün kaç saat meşgul olacaklarını kararla.ştırarak ve 
sandığı alenen açıp o kadar saate kafi pusulalar çıkarılarak şayed yine hitam bulmazsa kemafis
sabık devam olunur. ve her akşam ne miktar pusula tadad ve tahrir olunup her bir ikinci dere
cede müntehib o gün ne miktar rey kazandığnn müşir muhtasar bir mazbata yazılır. Bilcümle 
prumlalar kayid ve ·tahrir olunduktan sonra en ziyade l'ey kazanıp ikinci derecede müntehib olan
larm yedinc heyeti intihabiye tarafından bir kıta mazbaıta verilir. 

KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Geçen maddelerde beyan olunan kaideler icra olunduktan son
ra defterde çekilen caizeler mucibincce nahiye ve şube dalıilinde rey vermeğ·e falan, falan kura
dan veya mahallinden şu kadar müntehib gelmiş ·ve usulü üzere sandık açılıp pasulalar tadad 
ve ıtahrir olundukıta falan zat şu kadar ve falan şu ıkadar rcy kazanıp ve ekseriyet kazanan ve falan, 
falan zat olduğunu müşir nalüye ve şubenin heyeti intihabiyesi tarafından ayrıca iki kıta maz
bruta .tauziıın olun up biri kazadan gelen memura, diğeri ıııı h iye reisine Yerilecektir . 

KlRK BıEŞİNCİ MADDE - İkinci drecede müntlehib olanlar iıctih ab olunduJdarına dair 11esi 
nahiye ve şubede heyeti intihabiyeden alacakları mazbata üzerine resi kazada bulunan heyeti 
toftişiyeye gidip mazbatayı ibraz edecek V'C bu ma7lbatalar de:flt.eri mahsusuna kaydolunacaktır ve 
mebusanm ieTayi intihabı için heyeti teftişiyenin buılımdnğ'U mahalde hangi gün ve saatte bulun
ması lazımgeleciğ tembih ve mebusluğa namzed olanlarm isimlerini havi heyeti teftL5iyed.en me
mur yedine bir kıta pusula verilip isterse namzed olanlardan, isterse ııaınzed olmayıp dirayet 
ve lıaımiyctine itimııd ey1ediği ve mebus olma]( için laznngdcn evsafı haiz olan sair Zievattan in
tilıab edebileceği ve sancakta hor ne miktar mebus olacak ise adedieri o miktar isimleri yaZilllası 

iliinci dereec müntehib olanlara tefhim olunacaktır ve mazbatasnu kayid için heyeti teftişiyeye 

g~tmeyen ikinci derece müntehiblere hangi gün ve saatte , Jı azır bulunmak lazımgeleceği maıhsus 

davetnameler ile ihtar olunacaktır. 

KlRK ALTINCI MADDE - Heyeti teftişiyeden ıtayin olunan yevmü saatte hazrır bulunacak 
iıkinci .derece müntehiblerin yedine, arkası heyeti teftişiye mühürile temhir ohmı:nuş birer kıta 
pusula verilir. Sancakta her ne kadar ı:nebus olacak ise ıba1ada tarif olunduğrı üzere ikinci derece 
müiiıtelüb olanlardan her biri o kadar isimleri yazac81ktır ve yazı bilmediği halde heyetin içtima 
eylediği ı:naJıalden çıkmayıp orada iken emniyet ettiği adama yazdıracakıtır. Sancak dalıilinde me-



bus olacak a·dedden zaid ve noksan isim veyahud kendi iımzasrnı yazarsa otuz altıncı maddenin ah
kfurnm a tatbikan icrayi muamele olunur. 

KlRK Y·EDİNCİ MADDE - İkinci derecede ınünt.ıehib olanlar pus-ulalarıııu derununa atmak 
için heyeti teftişiyenin içtima eyl ediği odada sofranın üzerinde ve ortasında yalmz bir pusUıla sı

ğaıbilecek kadar delikli bir sandık bulunacaktır. İkinci dereec münıtehibler pusulalarım atınazdan 
evvel sandık açılıp içi boş olduğunu huzzara gösterildİkten sonra kilidi üzerine büyücek bir va
raka vazıolunarak heyeti teftişiye mühürile ve yevmi intihabda hazır bulunmak için davet olunan 
müftüi belde ve rüesayi ruhaniye ile ikinci derece müntehib olanlardan üç kişinin mühürlerile 
temhir olunur. 

KlRK SEKİZİNCİ MADDE - Sandık kapanıp mülıürlendiıkten sonra heyeti ıteftişiyeye gelip 
mazbata.snn ·en evvel kaydettiren ikinci derece münehibl:er sı·rasile davet <>lunup ellerindeki pu
sulaları sandığın içine atacaklardır ve atar iken bir pusuladan ziyade olmamasma dikkat olu
nacaktır. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE- Yev:mi inıtiha pta hazır bulunacak ikinci derece müntehiblerden 
'Imza dwhilinıde lbilcüml'e intiıhab olunan ikinci derece müntehiblerin onda sekizi ınevcud ise sandık açı
l·ıp mebusluğa rey k82Jana:niJ.arm isimler ini 'havi Tesi san.cağm heyeti tefıtiışiyesine ita olunmak için 
aıtilde beya.n olunacak ınazlbaıtanın ıtaınzimine iptidıar olunur vıe şayet yevmi ımuayyeındıe meveud olan 
ikinci derecede müntehibler ka zanm ikinci derece müntehiblerinin ınecmuunun onda sekizinden az ise 
sandrk açılmayrp dıeliği ooerine ibir varaka vıa.z ile heyeti teftişiye tJa.Taf:mdan ve ya·lnız yevmi inti

ıhalbtaı hazır bulunmak için davıet olunan müftii belde ve rüesayi ı:ıühıbaniye cani'blerinden ıtemıhir olu
nup mevcud .olmayan ikinci derece münt~hiıb1er gelinceye ılmdar sandık emin bir mruhalrle hıfzoluna
cak ve .gelmeyen ikinci derece ınüntehiblere filan gün r esi kazada hruzır bulunmak üzere Hüıkfumeti 

-maha:lliye tarafından mahsusan iMarnaımeler gönderilece'Mir. Pusutasını sandığa artım:rş olanlar isterse 
avedt edec~Im;ir. 

E·LLİNCİ MADDE - İkinci derece müntehiblerdcn gelmeyip .geri !kalanlaJI" muahharan resi ikıaza
ya .geldikte heyıeti tentiışiye ile o gün içiiı celıbolumm müftii belde ve rüesayi ruıhaıniye tarafm&dn san
dığın müıhür1eri 1ed~1ıruuayene delik .açılıp iıkinci derece münıteh1Mer pusulal·arım sandığa atacak ve iş· 
bu davetten sonra mazereti hasebile gelerneyen ikinci ·dıereoo mıürutehihl~r bek'lerıımıeyip sandık açılaeak

tı-r. SandDk açıldııktan sonm gelecek ikinci derece münıtehiıibler hrukıkı irutiha:btan maJ:ıruım olur. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - Heyetin ihuzurunda san<lık açı1dıkta evvel ·emirde aıtılan pusulaJ.ar t'll.· 

dad ile ·alenen okunamk ırıııe'bus olmaik için pusulada yazılan iısiınler kruyıdolnnur vıe ibir isim pUISUlalaı.ıda 
1ıekerrür ettikçe (1) rakamiLe işaret olunur ve ıbu Vıeçhi1e bilcümle pusulaların tahriri ihitam bulıa

rak .h~r tıir zatin kruzandığı rey}eri cem ile maıfuata t·anzim ve heyet tarrufındıan ıtemhir O'lunup kaza 
kay:ma:k!amı marinetHe livada ilmhman heyeti tdıtişiyeye gönd-erilir. İŞbu mazlbatada sruncakta mesela 
iki m;ebus olacak halide kazada en ziyaıde rey kazanam yalnız iki isim yazılamayıp sair 11ey kazanan 
her nıe ilmdar isiımler olur ise olsun vıelev cüzi rey kazanmış •bulunsun maqJbatayaı dereile isİimlerinin 
alıtma r eylerin adedi rakam ve yazı ile i~ret olunacaktır. Sanıeağın heyeti teftişiyesine gönderilecek · 
mazbatanın bir sureti tıemhir olunaraik meclisi belediyede hıfzıolunıacaktır. 

ELLİİKİNCİ MADDE - Her kazanın heyeti teftişiyesinden mazbata geldikte resi liva olan ka
zanın reyleri dahi sayılıp ana dair bir mazbata tanzim olunduktan sonra sancağın heyeti teftişi
yesinden başka müftii belde ve rüesayi ruhaniye ve istıerlerse sair kazalarm namzedlJeri vey-a vekil
Ieri hazır bulunduğu halde iptida resi liva olan kazanın mazbatası açılıp inıtiha:b olunanların isiml.e
rilıe ih:er bir ismin kıazandığı reyin miktarı yazrlıır, ibadielıu ıkaızıa1ardan gelen mazJbat·alar s.ırasile açılıı:p 
kıTaat ve ıkayid ve cürrrrlesinin yakunu malumı oldukta s:a.nıca:k dıaılıilinde ·az ve çok ney kazanmış ne ıka
dBJr ızaıt 2luhur ederse ciimlesinin isi-ınleri ibirer ibirer zikrolunur ve müsavat üzere rey !k:a.zıa.rınu:şlar bu
lunur ise beyinlerinde kuıra ~ooşide olunur. Badehu en ziyade rey kazananlar kimlıer ise onların m.e-
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bus olduJd!l!rınr h-avi herrum bir IIIl.a'Zlbata t.anzim ile ·heyeti teftişiy:ei liva ıta.ı-afıınıd:a.n mührü zatilerile 
temhi·r olunur. 

ELLİ UÇUNCU MADDE -Her ismin kazandığı reyleri havi tanzim olunan ınazbatanm ınu

saddaJk suretleri bilihrac bir kıtası mebus olaınıara ve bir kıtası vilayet ınatbaasrnda tabile her ka
zanın heyeti teftişiyesine verilmek üzere valii vilayete ve mutasarrrfa gönderilir. 

ELLİ DÖRDUNCU MADDE - Ekseriyeti a.ra ile mebus olanlar sancağın heyeti teftişiyesinden 
alacakları mazbatayı sancağm meclisi ideresine tasdik ettirerek nihayet teşrinievvelin yirminci 
günü İstanbulda bulunup yedierindeki mazba.ta.i musadda:kayi heyeti mebusa.nm hini küşadmda 
muva'Wkat reise iibraz edecektir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - Elli üçüncü maddede beyan olunduğu üzere ekseriyeti ara ile meb
us olanların mazbaıtalarr tamamrn canibi viirayete geldiıkten ve mrı-kezi vilayetin heyeti teftişiyesi ma
rifetile merkezin mebusları dahi taha·kıkuk eyledi:kikten sonra va.lii vilayetin tahtı riyasetinde olarak 
meclisi idare ve heyeti teftişiye bir yere toplamb evvela merkezi vilayet olan sancağın mazbatası 
ve badehu diğer sancaklardan gelen mazbatalar kıraat il e viHl.yot dahilinde mebus olan her bir zat 
için muhtasar birer lrrta mazbata tanzim olunacağı misillı1 her sancağ·m heyeti teftişiyesi tarafın
dan g-elen mazbatalarm birer sureti çrkarrlıb heyeti hazıra tarafından mühürü zatilerile ve meclisi 
idarenin mühürü mahsusile temhir olunduktan sonra valii vilayetin inhasrna leffen bila t ehir Dahi
liye nezaretine gönderilecektir. Vilayette topl andıkları gün zikrolunan mazbatalarm sürati tanzim 
ve tah ri ri zrmrmnda lüzumuna göre dört beş ve cla ha ziya de k atih hulundurulacaktrr. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Elli beşinci maddede beyan olunan mazbatalar vilayetten Dahiliye 
nezaret ine geldikte heyeti mebusan açılmış ise hemen g-önderilerEJJ, ve açtlmamrş ise küşadma değin 
hrfzolunacaktır. Vilayetiten ibilvürud Dahiliye n eza retinden heyeti m ebusana gönderi lecek bilcümle 
meza:bit ve evrak için h€yeti rnebusanrn reis ve katibieri tarafından Dahiliye nezııretine makbuz 
ilmühaberi verilecektir. 

FASLI RABİ 

Defatiri esasiyesinin sureti tashihine dair 

ELLİ YEDİNCİ MADD-E - Defteri esasiye in tihabda n sonra Meclisi idarei kaza m arifetile bir 
sandığa vaz ile gelen yerleri temhir olunduktan sonra idarei belediyede hrfzolunacal~ ve her sene 
mayrsm birinci günü meclisi idarei belediye heyetleri huzurunda sandık açılıb ve defteri esasiye çı

karılıb dairei belediye heyetine teslim olunacaktır. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE- Yedinci maddede beyan olunduğu üzere her mahalle ve karye 
muhtarları nezdinde bulunacak defteri esasiye mü racaatla mahalle ve karyeleri dahilinde bulunan 
müntehibinden bir sene . içinde vefat veyahut diğer mahalle nakletmiş veyahud sekizinci maddede 
beyan olunan ahvalden birine düçar olarak ınüntehiblik hakkından sakıt olmuş olanlar ile on yedi 
yaşnn ikmal ile on sekiz yaşına girmesile veya diğer mahalden oraya nakli hane etmesile .mün
tehiblik hakkım kazananlarm esamisini hnvi iki krta defter yazılarak imam ve papaz ve halıarn 

ve mubtarlar tarafından badettemhir nihayet mayrsrn sekizinci günü merkezi kazada bulunan ida
rei belediyeye gönderilecek ve defıtorlerin >tanzim ve ilLemen irsali için nihayet mayrsın beşinci gü
nün e kadar muMarlara tahriren tenbi h ve ihbara idarei belediye mecbur bulunacaktır . 

ELLİ DOKUZUNO UMADDE - Altmış birinci madd€de muharrer defterler vasrl olduıkta idarei 
belediye brafından mütalea ve irabrna göre icrayi ta:lıkikat olunduktan sonra bir kaç sureti tanzim 
ettirilip hıfzolunacaık ve görrnek isteyenlere meccanen birer sureti verilecektir ve itiraz edecekler 
olanlar on dördüncü madde alıkamma tevfikan harok€t ederler. 1\fuayyen olan vaktin müruırundan 
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sonra tahakkuk eden hah' gör e heyeti brl ediyeııin nezareti altmda belediye katibi şerılıile lağv veya 
iHive <>lunacaJc isimleri tashih edecokıtir . 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasiyenin tashihleri her sene temmuz iptidasına kadar ik
mal olunacak ve badettashih bu defter yine [Defteri esasii mfuıtehibin] namile yadolunacaktır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - H er kaza dahilinde mevıeud bulunan ını.ıüntehibl€rin isimlerini mü
beyyin defterler dörd senede bir defa vilayet matbaasmda tabohın ur ve her kaza için kaç nüshanm 
lüzumuı oldLığu ve ne fiatla sa,tılaca ğ·r meclisi idarei vilay~tte karar verilir ve her kariye ve mahalle 
muhtarlarına kazasma mahsus olan defteri matJb uaadan ikişe r nüshası Hük1ımet tarafından meccanen 
gönderilir. 

FASLI HAMts 

Mevaddr cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarr i belediye ve heyeti teftişiye ve intihabiyenin taleb ettiği 

malfı..rmLtr vermehen imtina eden eimme ve papaz ve halı arn ve muhtarlardan iki yirmilik mecidiye
den on yirmilik mecidiye kadar cezayİ naıktl almır. 

ALTMIŞ UÇUNCU ·MADDE - Sahte bir isim veya sıfat taılun arak Yeyahud kanunen halclu inti
habdan mahrum olduğunu ketmederek kendisini inbhab def.terine yazdırınağa veyahud ismim mü
kerrer kaydettirrneğe cüret edenlerden bir yüzlük osmanlı alrt:ınmdan on a1trııa kadar cezayi nakıdi 
alrnır ve bir aydan bir seneye kadar lıapsedilir . 

ALTMIŞ DÖRDUNCU MADDE - Ya bizzat mohus olmak veya diğer bir zaot.ı mebus intihab et
tirım ek gru'Czile münteh iıbleri iafe eden veyahud teşvik için müntehiblere akçe ve eşya verenle ve 
verilen akçe ve e.~yayı kabul edenler ve bir şahıs ha,kkmda rey vermek veya veı'<lirmek veyahud rey 
it.asrndan imtina etmek için Devlet mcmuriyeti veya bir hizmeti hususiyeyi raid ve kabul edenler 
iki ayda n bir buc:uk seneye kadar ha pscdili r ve oı ı yüzlük osmanlı altmından elli altına kadar eeza.yi 
nakdi alınır ve bu ffiirmi.in faili memurinden ise tard cezasile d e malıklım olunur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reylerin vazolunduğu sandığı ve intihabata müteallik evrakı 
rcsmiyeyi gasb ve sirkat ve tahrib edrnler bir seneden i.iç seneye kadar hapis cezasile ıberaber 

on yüzlük osımanlr altmmdım yüz altına kadar cezayi nakdi il c maihkfı.m olunur ve bu file cüreti. 
eısnasm;da mucibi mücaz·a.t diğer bir fiJ.c ta addisi t-eıbeyyüın eylediği halde ceza kanrunnamei hürmıayunu

na t~ı-vfikıan başkaca mücaızaıt ·edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - !şbu ceza faslında beyan olunan harekata mücssir olupta ihe:nüz 
mll!ksaıtlarr fi1e çrıknıamuş ol ıan1aw zikrolunan cezalarm nrsfile müeaza,t olunur. 

ALTMIŞ YEDINCİ MADDE - Gerek mahk emece ibir hi.iıkıü.m suclurile vıe g·eııek izhari iflas ede
rek iadei it ibar edeınemesile hakkı iııtihaptan sr.lnt iken mahrumiyminden evverki ve gerek sonraki 
dıefatiri int ih aJbiyeye kendi su.nu olım~sızrn muıl<'ayyet olduğu halde r ey Yerenler bir hafıtadan bir aya 
kaldar hapis v.e ıbir mecidiyeden brş m ecidiyıeye kadar cezaıyi nakdi i~e mücıazat olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Altmış ıaltrncr maddede göst:ıerHen ilk ·aıhval ile kenıclisini ıkaydeıt
tirmiş olıduğu ha1de ve gere:lc sahte ola;rak diğer mıuıkayyet ıbir mürutehiibin isim ve sı:f·atrnı ıtakma

r.ak bir cemiyeti i.ntiıhaJbiyedc her kim r ey verime altı ayıdam iki ıseııeye kaıdar hapis ve ibir raltından 

on ·altına kadar cezayi na:di ile müea.zat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE -Bir defadan ziyade intihrub etmek için bir mükerrer lka.yiıt

ten, istifade edıcnlm ıbir aya :kaıda;r hapwlunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rey yazmağa tayin olunduğu bir müntehibin ifadesinin gayri bir is-
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mi kaydeden her şahıs hakkında bir ayclen altı aya kadar hapis ile beraber bir altından on altına 
kadar ceza yi na k eli ile mücazat olunur . 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Oeı·rk mnamelei cebriye ierasi le Vf' ~erek mmnuriyetben maıhruım 
etmek veya zatini veya family:u::rm Yeyahno servetin i bir zarara dlü<:ar eylem€ilc tehdidatı ile münte
hibi r ey vermekten i<:.tinalJ l'Nir~n Yey:ı.hncl n':v itasrn:ı icbar ooenJe.r ıbir ayda:n bir seneye kadar ha
pisle bC'r aher b e.ş altmdan yirmi a lt.nıa k::ııd :ır e.ezayi n3Jkdi ile mücaza.t olunur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Er:ırifi ldb:ibe neşrile ve bir takım millteriyat ilanile ve sair glina 
bile ve desa is imalile intih::ıb muaınclatmı lıozaıılar v~:~yahud bir ve daha ziyade münıtehibi rey vermek
t en i c:tin:ı.h ettirenler veyalıud cemiyetle ve trhrlirl 5rniz nümayişle bir cemiyeti intihabiyenin İcraa

tını ihlal eedrcık hakla intihabm icrasma veya h nd her kesin erbest~<> r ry vermesine irasınaıki a eden
ler lbir aydan bir senE-ye kadar hapis ile beraber bir aHmclan kn·k altına kadar cezayİ nakdi ile müca
zat olunur. 

YETM!Ş tiÇttNCtt MADDE -Bir lıe?eti intih::ıhiyrye mrni int ihab garazile her nevi hücumu İcra 
veyah11ıd kaste.dcmler üç seneden brş scn e~re karlar mnYaıkka.t kürek cez:ısile müe.azat olunur. Cürüm. 
bir vıeya daha ziyade kaza ve nevalıide i cr:ı ohınmflk üze.rc evvelr-e t.crtib ve iıtıtifak ile yapılmış ibulu
nursa muvaklmt kürek cezası on beş seneye kaJClar t cmdid olunaıbi l ir. 

YETM!Ş DÖRDtiNCti MADDE - fşbn kaınında g·österilen ceraimin bir kaçı birlikte icra kılı
nırsa mürtekipleri en ağır cezayİ müst€'l zim olan rürmün cezasile mücazat olunurlar . 

YETM!Ş BEŞİNCİ MADDE - Emri intillflh:ı ttan müteYell icl hukuku umumiye ve hukuku husu
siye davaıları bir inti1ıaıb neticesinin neşir ve ilan ohınduğn tarihiten altı ay mürurunda gayri mesmu 
biikımüne girer. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir mehusnn em ri intihahr makbul ve muteber olduğu bir heyeti 
mebusan tarafından tasdik ve ilan oldukı-:ın sonrn intilı:ıha fesat karrştırrlmrş olduğuna dair mahke
meden bir hüküm lahilc olsa bile mcbnsluh:tnn sukutu caiz olamaz. Fakat mebus olmak için kanu
nen muayyen olan şeraiti cami olmadığma hükmo lunnr ise evvelki hüküm heyeti mebusanca na
zarı tetkike alınıp verilecek karaıra göre ma lıktım olan mebus ya ip ka veyahud mebusluktan iskat ile 
yerine aharının intihab ve tayini için Makamı Saclarete mazbata arzolunur. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE - Altmrş altıncı , a ltını~ yedinci, yetmiş bidnci , yetmiş üçüncü, 
yetmiş dördüncü, yetmiş beşinci, yetm i ş altmC'T. yetm i ş dokuzuncu madoelerde gösterilen efalin 
muhakemesi kaza daaavi meclisinele ve n Hmrş ı::r kizinci. yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci madde
ı~vde beyan olunan dalin -muha!lmmcsi liva mcelisi t enıyizinde icra olunur ve divanı t emyizi vila
yette istinaf edilir. 

MEVADI UMUM!YE 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE - 1\Iehuslarclan istifa eden ve vükalalıktan maada Devlet memu
riyetini kabul eden ve kanunu es:ısi hükmünce mehusluktan ini'isali lazım gelen ve vefat eden ve 
heyeti mebusan tnrafmdfl nnsnlcn rcddolnıı a n w hukuku medeniyeden kammen sakıt olanlarm in
tihab olnndukları sancakta mehusluğtı yeninen diğerleri intiha b olunur. Alıvali meşruha heyeti 
mebusan t arafmdan tah ki k olunara k rshabı m ncibesi ve yerine diğer mebusun intihabr lüzumlu maz
bata makamı saclarete bi ldirerek ora.d::ın dahi tayin olunacak azanın bulunduğu viHiyet valisine 
işarr keyfiyet olunur. Müceddeden in t ihab olunacak mebus o senenin içtimama yetişemez ise · 
heyeti mebusanın gelecek içtimarnda haz1r bulunmağa mccburdur . Mebusluğu kabul ile sancağm 

heyeti teftişiy€'si tarafından aldığı mazbatayr meclisi irlarei liva.da tasdik ettirildikten sonra istifa 
edenlerin istifası yalnız heyeti mebusandan kabul olunabilir. 
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YETMİŞ DOKUZUNCU MADE - İntihab icra olunur iken bir zat vilayet dahilinde iki veya 
bir kaç sancakta ekseriyeti ara kazandığı halde hangi sancağrn mebusluğunu tercih eylediği valii 
vilayet tarafından doğrudan doğruya kendisinden istilam olunub mebus olan zat nihayet sekiz gün 
zarfında tercih eylediği sancağı tahriren valii vi layete bildirrneğe ınecburdur. Bu suretle mebus
ları adeeline noksan gelen sancakta mücededden diğer intihab olunur. 

SEKSENİNCİ MADDE - İntihab için nahiye ve şubeye gelecek olanlar o sırada deyni mırı 
için hapsolunamaz. Evvelden mahsub ise muvakkaten sebiyli tahliye olunuh intihabrn ikmalinden 
sonra yine tevkif olunabilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanunu esasiye tevfi.kan heyeti mebusan dörd seneden evvel ba 
İradei Seniye dağıldİğı halde İradei Seniye tarihinden itibaren iki ay zarfmda işbu kanunun alıka
mma tevfikan yeniden intihabata şıı.ru olunmak için Dahiliye Nezaretinde valiler ve valiler eani
binden mutasarrıflara tahriratı :mahsusa iı·sal olunamııktır ve o sene iı;in defteri esasinin yeniden tas
lıibi lazımgelmeyib musahhah itibar olunacaktır ve işbu sonraki itibarm tarihi bitanundan itibaren 
mebus olanlar nihayet üç buçuk ay zarfmda Dersaadete bilvürud heyeti mebusanın i~timaında ha
zır bulunmağa mecburdur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyen olan vaıkitten evvel hasbelicab iheyeti mebusanın ba İra
dei Seniye içt.imaı Hizımgeldikte Dersaaclette ne kadaır vakit hazır bulunmaları iktıza edeceği Da
hiliye Nezaretinden valiler ve valiler tarafından dahi doğTudan doğruya mebuslara işar olunacaktır. 

SEıKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet belediye kanununda muharrer huduel dahilinde bulu
nan malıaller bir dairei intihabiye ve her bir dai'rei belediyıe bir şubei intilıabiye itibar olunacak 
ve elviyei mülhakada vilayete merbut sancaklarda ceı·eyan eden usul cari olup Şehremaneti meı.ikezi 
vilay;et addedilecektir. 

İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadili hakkında kanun 

Kanun No : 1112 

BİRİNCİ MADDE - 1927 senesi iııtihabrna mahsus olmaık üzere inıtihabı mebusan kanununllll 
beş ve on iki ve on üç ve on dördüncü maddderindeki sekiz günlük rmüddetler dörd güne ve on 
beş günlüık müddetJ.er sekiz güne ve beş günlük müddet üç güne tenzil edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden m1l!teberdir. 

ÜÇÜNCÜ M:ADDE - Bu kanunun icrasma İcra Vekilieri H eyeti mcmurdur. 

21 haziran 1927 
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İntiha.bı mebusan kanunn:amesinin suveri İcraiyesine dair talimat [•) 

(7 ramazan 1326 ve 20 eylul 1324) 

MADDE 1 - !ntihabı mebusan kanunnamesi bilcÜımle Memaliki Mahrusai Şahanede nalliyeler 
teşekkül etmiş itibarile yazılıp zikrolunan kanunamenin neşrind·c şayet nahiyeler teşekık:ül etmemiş 
yerler var ise münasebatı mevkiiyeyi gözederek dört beş kuradan ibaret icrayi intihab için Hü
kumet mahalliyeler marifetile muvakkat şubeler teşkil olun acaktır V€ resi şube ittihaz olunacak 
kariyenin muhtarı nahiye reisinin ve şubenin sair kura muhıtaranr birleşerek nahiyelerde olduğu 

msillu meclis intihabrn vazifesini icra edeceklerdir . 

İKİNCİ MADDE - !ntihabı mebusan kanunnamesi ilktizasmea defatiri esasiyenin tanıimi 
ve işbu defterlere daiT olan sa ir muame}atrn ma yrs iptidasrndan bedolunması lazİmeden olduğun

dan kanunnarnci mezkur her ne vakit viiayata va sıl olursa hemen bi'la. tea:hhür defatiri esasiyenin 
tanzimile ana mriiteferri olılln sair ahıkamm icı·asr için Vülatı Izam Hazratr tarafından lazrm gelen
lere emir ve. tenbiihat verilecektir. 

UÇ'UNCU MADDE - İşbu kanunnamenin viilayete gönderilecek nüshai müteaddidesinden 
her sancağm cesametine göre lü:zumu miktarı mn tasarrıflara ve valinin bulunduğu şehrin idarei 
belediye reisine ve merkezi viLayete mel'but kazalar ~mymakamlarrna irsa.l ve a:hkamı münciericesine 
tatbilkan serian icrubmm 'İerası işar oluna.calk ve osas defterleri tanzim olununcaya. kadar am sıra 
ne yolda hareket olunduğu istilam kıhnacaktır. 

DÖRDUNCU MADDE - İ.şbu kanunnamenin nüshai müteaddidesi mıitesarrıflığa vürud eyle-
dNDte mutesarrıf veya vekili kazalarm cesametine göre lüzumu miktarrnı kaymakamlara irsal ve 
bulunduğu şehir veya kiasabanm meclis ibelediye reisine ita edecek ve arasıra !kaymakam ve mec
lis belediye r eisinden defteri esasiyenin tanzimine ,dair malumat taleb edecektir ve vilayat kanun
namesi mueiıbinee memaliki malırusanın kaza merkezlerinde mecalisi belediye meveud olup 
şayet mevcud olmayan r eisi !kaza var ise lkanunna mei mezkfıre tatbikan hemen medisi beledi teşkiline 
miintehi·blel'in defterinin tanzimine bededilecektir. 

BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunnam enin nüshai müteaddidesini kaymakam ıkaza, idarei 
belediye reisine teslim edecek ve her kazada defteri esasiyi a,tide beyan olunacak heyeti teftişiye 

tanzim eyleyecektir . Kaymakaım kaza defteri esasinin tanzimine dair heyeti teftişiyeden ve bele
diye reisinden arasıra tahriren malumat isteyecektir. Hıfzı inziıbat için dairei •belediye reisi veya 
vekili tarafından iMiza eden muavenet taleb olundukça kaymaıkam itaya mecburdur. Bu mecburi
yet vilayetle reisi liva olaJn a{azalar için vali ve multesa.rrıfa da;hi şamildir. 

ALTINCI MADDE - İntihab kanununun cezaya mütealliik faslı mahsusu her intiha:b senesi 
evra:kı matbua ile inıtihab mahall€rine talik oluna caktır ve kanunu mezkurun birer nüshai matbu
ası her kariye ve ma;halleye irsal olunacaktır. 

İntihab mebusan muamelatma müteallik bazı mukarrerat ve tebligat [u] 

(21 eylul 1324) 

1 - Meclisi mebusana ınüteallik muamelıaJrn iera ve ikmali için ve kura ve nevalıiye izamları icab 
eden memurin ve ketebeye verilecek ücuratrn varidatı belediyesi kifayet etmeyen yahut dairei bele-

[•] T e1·tibi sani diistuı·. Cild : 1 - Sayıfa : 37. 
["""'] Takvimi vakayi- No. 6. - .. ~ ...... 
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<İiyesi teşekkül etmediği için varidatı olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi lazım geleceği bazı 
taraflardan istifsar edilmesile ledelistizan zikrolunan ücuratm evvel emirde kaza yuhud liva mec
lisi idarelerince miktarları· takdir ve tayin olunarak sandığından verilecek mazbata üzerine varidatı 
belediyesi müsait olan yerlerde .mahalleri dairei belediye ve varidatı beldiyesi müsait yahud mev
cud olmayan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarından itasr icab eeleceği meclisi .ma.hısusu vüke
laca tezkir 'edi1eı,eık baıbıaıli<:;e icaıbı icra !krlmdığı. 

2 - !ntihabı ınebusan kararnamesinin kırk beşinci maddesinde heyeti teftişiye tarafından 

mebusan namzetlerinin isimlerini ha vi ikinci derecede müntehiblere pusula verileceği mukarrer . 
isede heyeti mezkurenin kimleri ne suretle namzetaddederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek diaer madrlelerde sarahat ve deHUet olmachğmdan sureti müracaat ve 
k~tlmlü hakkında kanunnamei mezkurde sarahııt yoksa da kanunu esasinin altmış sekizinci ve 
intihabı ~ebusan kanunnamesinin on yedinci maddelerinde mehus intihab olunması caiz olacaklar 

· hakkında tafsilat münderiç olmasma ve Meclisi Mebusanm ilk i(;tinıaı için tatbik edilmiş olan ta
limatı muvakkatede mebus olmak üzere namzet olacaklarm ya resmen hilrnüracant namzetlikle
rini kaydettirmeleri yahud mebusluğa ehli olduğunu musaddak intİlıaba salih olanlardan liakal üç 
yüz kişiye bir varaka t ahtim ettirilerek bilvasıtıl tebliğ eylemeleri lazım geleceği muharrer olma
sma binaen bu şerait dairesinde namzetliklerini vaz edecekleı·in kabul ve ilanr icap edeceğ·i .Meclisi 
Mahsusai Vükelaca tezekkür kılındığı. 

3 - Mebusan kanunnamesinin su veri icraiyes ine dair tali ma tm birinci maddesinde icrayi inti
·habat için dört beş kariyeden ibaret muvakkat şubeler teşkil olunacağını ve yirmi üçüncü madde
sinde bir nahiyenin müntehibi evvelleri beş yüzden dmı ve iki yüz elliden efzun olursa bu gibi na
hiyelerin dahi müntehibi sani intihab etmeğe salahiyetleri olacağı mulıarrer olup halbuki bir çok 
kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi lıavi yüz elli nüfus zükur ıbulnniıı adığ·ından balJisle beşten ziy~:

de karİyelerin birleştirilmesinde beis olup olmadığı bazı ınahalJerce istifsar edilmesile bilmuhalJere 
salifüzzikir maddelerin mazmununa nazaran mü n te hi bi evvellerin miktarı müntehibi sanİ tayinine 
müsait olmayan kuranın ınünasebeti mevkiiyeleriitibarile birleştirilmesi maksudu asli olan teshili 
intihabat matlabma muvafık olacağından bu gibi l\iuradan icaJbı lmdarrmn birleştirilmesi M-eclisi 
Vükelaca münasib görülerek. 
' 

4 - !ntihab ımebusan kanU:nunun ~ekizinci maddesinde tanzim edilecek esas defterlerinde cina
yet ve cünha ile malıklım olanların isiml eri hizasma şerh verileceği ınuharrer iken gerek münte
hib gerek birinci ve ikinci derecede müntelıihlerin ta<lat olunan şerait meyanmda cünha ve cinayet 
ile mahkum olmamak kaydi musarrah olmadığından keyfiyet ledelistizan iflasrna hükmolunmuş ve 
iadei itibar etmemiş olanlarm mahcur ve hukuku nıecleııiyeden mahrum bulunanlarm intilıab olun
mayacakları kanunu esasİ ile intihab kanununda mübeyyin ve cünlıa ve cinayet ile malıkfımiyeti 

sabıkanm manii hakkı intihab oldnğlma da~r sarahat gayri mevcud olmasma nazaran esnayi int i
babatta hali mahcuriyette bulunanlarla iadei itibar etmemiş olan müflislerin ve cünha ve cinayetle 
mahkumen henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik lıürriyeti şahsiyelerine malik olmayan 
eşhasm intihab etmek ve edilmek saHi.hiyctinden mahrumiyetleri tabii olduğu gibi salifüzzikir 
sekizinci maddede muharrer kuyudu ma.nia sırasında münderiç hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan 
'Kaydi mutlakma göre hukuku medenileri bilahare iade olunanlarm da bu salaJıiyete nail olmama
ları icap edeceğinden ve hukuku medeniyeden sukutu gayri mütezammm bir hüküm ile mahkum 
olup ikmali müddeti cezaiye edenlere gelince; bunların maahaza evvelce mahkuİn olmuş olmalarm
dan dolayı salahiyeti mebhusuanlıadan mahrumiyetleri la,zım gelmiyeceğinden ona göre tebliğat ifasr. 



3 - Dahili nizarnname 

BİRİNCİ BAB 

Meclisin teşekkülü 

BİRİNCİ MADDE - Devrenin ilk içtimarnın birinci inikadının ilk cel
sesinde, daimi reis intihab edilineeye kadar, azamıı en yaşlısı ınuvak

katen Heyeti umumiyeye riyaset eder veyahud bir ınnvakbt reis intihab 
olunur. 

En genç dörd aza muvakkaten ldtiblik makanunda bulunurlar. 
H angi mebusun en yaşh ve hangilerinin en genç olduklarnun evvelden 

tetkiki hususu, vazifeleri yeni Riyaset divanının intihabrna kadar de
vam edecek olan, idare amirlerine aiddir. 

Devre, Dahili nizarnname tecdidine karar verilmediği halde, dörd seneden 
ibaret olan intilıaıb müddetidir . 

tçtiına, her teşrinisani iptidasından gelecek teşriııievvel nihayetine 
kadar devam eden Meclis senesidir. 

İnikad, Heyeti umuıniyenin muayyen günlerde vaki toplanışlandrr. 

Celse, her inikadın teneffüs tatilile inUütaa uğrayan kısım larmdan 

her biridir. 

İKİNCİ MADDE - Muvakkat Riyaset divanının teşekkülünden sonra 
teşkilatı esasiye kanununun 16 ncı maddesi mucibince mebuslar intiılıab 

dairelerinin hece harfleri sırasil-e tahlif olunur1ar. 
Tahlif, rteşki1atı esasiye kanunundaiki yemin metnini ki.irsü üzerinde 

yüksek sesle okumaktır. 
Sonradan Meclise ilıtihak eden mebnslar da ilk cclsede bu rasimeyi 

ifa edereler. 

DP LT e nin il!.; içtimuı, 

bcızı ı.st·ılcıh la ı· 

1'ahlif 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Tahlif merasimini müteakıb daimi Riyaset Dairni Riyaset Diva-
divanr intihabı icra edilir . nı intihabı 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Riyaset divanının vazifesi bir içtima içindir. 

BEŞİNCİ MADDE - Riyasset divanr: 
1 - Reis, 
2 - Üç reis vekili, 
3 - En az ikisi münavebe ile Heyeti umumiyede bulunmak üzere 

katiib (Muaddel : 27 nisan 1933), 
4 - Üç idare amirinden mürrek!kebdir. 

altı 

Riyasrd Divanının 
rnüddeti 

Riyaset Divanının 
1ıas1l t eı-elckiib ede

ceği 

ALTINCI MADDE- Riyaset divam, 
intilıab edilir. 

gizli rey ve mutlak ekseriyetle Riyaset Divanının 
nasıl intihab edile-

Mutlaık ekseriyet hasıl olmadığı ta:kdirde ayni usule tevfikan ikinci 
defa intihwb İcra edilir. 

Bunda da mutl&ık ekseriyet haml oLmazsa en ziyade , izafi ekseriyet 

ce ği 



Reis, reisvekilleri, 
katibler ve ida·re 
amirlerinin ayrı ay-

rı intihabla1-ı 

Reisiciimlıur inti
ha"Qı 

ReisiciirnhU'r intilıab 

edilen zat hazır dıı-

ğilse 

M üteakib içtimalar
da Riyaset Divanı 

intilıabı ve Reisiciinı

hu?·un ntdkunn oku-
ması 

Reisicii1nhurun ntd
kunu Baş vekil okursa 

Jf erasim i mahsusa 

ilişilcsiz mazbatala1' 
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kazananlardan istenilen adedin iki misili ayrtlaraık bunlar hakıkında 
üçüncü defa reye müracaat olunur. 

Bunda izafi ekseriyet kafidir. 
Reylerde tesavi olursa kuraya müracaat edilir. 

YEDİNCİ MADDE - Reis, reis vekilleri, katibler, idare amirleri için 
ayrı ayrı reye müracaat olunur. 

Rey vara,kalarına reis için ·bir, reis vekilleri için üç, katibler i~in altı, 

idare amirleri için üç ism ya.zılır (Muaddel : 13 mart 1935). 

SEKİZİNCİ MADDE - Daimi Riyaset divanının intihabı akabinde 
Reisicümhurun intihabma başlanır. 

Reisicümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihab edilir. 
Bu intihabda reylerin tasnifi için kura ile dokuz mebus tefrik ve 

reyler Heyeti umumiye salonunda açııkça tasnif olunur. 
!ntihabm neticesini Meclis Reisi Heyeti umumiyeye bildirdikten sonra 

Reisicümhur intiha;b olunan mtı ihazır ise riyaset kürsüsünü işgale davet 
eder. 

Reisicıiimhur, riyaset kürsüsüne ç:rkıb teşkilatı esasiye !kanununun 38 nci 
maddesi mucibince yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra ikürsüyü Meclis reisine bırakır. 
O da hıiikada derihal nihayet verir [•] 

DOKUZUNCU MADDE_:_ !ntihabı esnasında Reisicümhur hazır değüse, 
Meclis reisi intihabm netleesini heyete ve intihab olunan zata bildirir. 

Reisicümhur geldikte yukarıda zikredildiği veçhile yemin eder. 

ONUNCU MADDE- Her içtima iptidasmda daimi reis intihab edilin
eeye kadar ayni içtimam sahık reis vekillerinden en yaşlısı muvakkaten 
Heyet umumiyeye riyaset eder. 

Bu takdirde sabık katibler katiblik makammda muvakkaten bulunurlar. 
Muvakkat reis, yoklama yapar. 

Nisab varsa ve Reisicüm:hur o gün nuıtJkunu irad edecekse kürsüyü işgal 
ile celseyi açar ve sene başı nutkunu irad eder. 

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakiT . 
Bunu müteakib daimi Riyaset divanı intihabatma başlanır. 

ON BİRİNCİ MAfDDE - Reisicümhurun nutkunu teşkilatı esasiye kanu
nunun 36 ncı maddesinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak ise ıhita

bet kürsüsünden kıraat eder. 

ON İKİNCİ MADDE - Merasimi mahsusa her içtimam bidayetinde ve 
teşküatr esasiye kanununun 25 nci maddesi mucibince intihabatm tecdidine 
karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk gününden evvel vuku bulan fev
kalade içtimaların bidayetinde icra olnur. 

tıtlNOİBAB 

lntiba.b mazbatala.n 

ON UÇttNCtt MADDE- Daimi Riyaset divanının (ve icabmda Reisicüm-

[•] - O else'Ve nihiJIYet verilmektedir: IV. ve V. Devreler. 
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hurun) intihabından sonra intihablarr hakkında şikayet -ve itiraz vaki ol
mayan ve bu nizamnameye müzeyyel nümunesine muvafrk olan mazbatalar 
reis tarafından heyete arz ile isimler bir bir okunarak işari rey ile tasdika 
iktiran eder. 

ON DÖRDUNCU MADDE - Meclis reisi intihablarr haklunda şikayet İli.5ikli 11ıcızbatalaı· 
ve itiraz vı:Ch.ll ilml-an ve nümunesine muvafık olmayan mazbatalarr Heyeti 
umumiyece kura ile tefrik edilecek otuz azadan mürekkeb Mazbataların 

tetldkr encümenine havale eder. 
Bu encümen devre esnasında bir iş çılunca toplamb onu intac eder. 

ON BEŞINCİ MADDE- Encümen kura ile beşer azadan mürekkeb ih- T etkik encümenlet·i 
zari encümenlere ayrılır. 

Her ihzari encümen gizli reyle bir reis ve bir de mazbata muharrirliğini 
ifa edecek katib intihab eder . 

'l'etkik encümeni reisi her ihzari encümenin tetkik edeceği kadar intihab 
ınazbatalarmı kura ile ayırır. 

ON ALTINCI MADDE - İhzari encümen, Tetkik encümeni riyaseti 
vasitasile her türlü tetkikatın İcrasına salahiyettardır. 

Encüınen, bütün vesaik ve muılıaberaıtı rtetkik V·e Hüık:Uınetin ol·anca rtah!kik 
vesa.itine müracaat edebilir. 

Tetkikattan sonra keyfiyet reye arzolunur ve mucibince mazbatası tanzim 
edilerek Tetkik encümenine verilir. 

lh zari enci.inıenin 

tetkikatı 

ON YEDİNCİ MADDE - Tetkik encümeni rescn veyahud İhzari encü- Tetlcik encürneninin 
men mazbatalarında gördüğü talil esba.brm tetkik edip müretteb aza rnııanıelatı 

adedinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder ve tanzim edeceği 
mazbatayi Heyeti umumiyeye gönderir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Mebusluğu talil olunan zat ihzari encü
mende, Tetkik encümeninde ve Heyeti umumiyede müdafaa etmek veya
hud diğer bir mebus vasrtasile ettirmek hakkım haizdir. 

Bu hak hiç bir suretle takyid edilemez. 
Müzakereden sonra Heyeti umumiye kararını ittihaz eder. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Mazbataları tetkik edilen mebuslar kendi 
hlliklarındaki reye iştirak edemezler. 

M ebıısluğıı talil olu
nan zatın kendini 

rnüdafaası 

Bıı zevatın kendi 
haklannda reye işti

rak ederneyecekleri 

YİRMİNCİ MADDE - İntihabı tetkik olunan bir mebus mebusluktan lntilıabı tetkik edi-
istifa edebilir. len m.eb·usun istifan 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intiıhaıb ma.zbatasının tetkik edilme-
sine mani değildir. 

Y1RMt BtRlNCt MADDE - Mazbatası Heyeti umumiyede reddedilen Mazbrıtası ı·eddedile ;ı 
zatin yerine mebus intihal!n için riyaset, aid olduğu maJmma tahrirat zat 
gönderir. 



Daimi e?wiimıenleı-in 

rnüddetle1·i, intilwb
lcwı, adedleri ve bcı-

Z1 rıhkam 

Ihtisas cctveli ve 
ncıınzedlik 
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ttÇUNCtt BAB 

Encümenler 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - (:Mnaddel : ı3 mart ı935 ) - Her içti ma m 
başlangıcında vazifeleri 
umumiyece izafi reyle 
olunur. · 

ertesi içtimaa kadar .devam etmek v·e azası Heyeti 
intihaıb olunmak üzere on yedi encüm cn t,cşkil 

Meclis vazifelerile mü tenazır encümenler: 

ı - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf kati b) ; 
2 - Divam muhasebat encümeni (20 aza, ı muvazzaf kati b) ; 
3 - Meclis hesablarnnn tetkiki encümeni (ı O aza, ı muvazzaf kati b) ; 
4- Meclis kütüpanesi encümeni (5 aza, bunlardan birini, Riyaset divam, 

idare amirleri arasından ayırır. Bu encümene kütüpane müdürü kaJiblik 
eder); 

5 - Teşkilatı esasiye encümeni (20 aza, ı muvazzaf amtib) . 
Dahili nizarnname işleri ilm encümene muhavveldir. 

Bütün Hükumet hizmetlerile mütenazır encümen: 

6 - Bütçe encümeni (35 aza, ı muvazzaf ıbaşka.tib, iki ·başkatib muavini 
h ir memur). Bu encümen kendine bir de reis vekili intihab eder. 

Umumi ıbürtçe mazıbaıtasmın yazüması ve müdafaasile ibir maıJbata mu
harririnden başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin bütçe mazba
tasmr yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hu ·u. ı mazbata muharrirleri 
dahi intihab edebilir. 

Vekaletlerle mütenazır encümenler (Hece harflerile tertibile): 

7 - Adiiye encümeni (25 aza, ı ınuvazzaf kati b) ; 
8 - Dahiliye encümeni (30 aza, ı muvazzaf katib); 
Bu cncümcn lüzum gördükı;: e bir reis vekili de seç:er. 
!skan i şleri bu encümene muhavveldir. 
9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, ı muvazzaf kati b) ; 
10 - Harici ye encümeni (20 aza, ı muvazzaf kfüib) · 
11 - İktısad encümeni ( 30 aza, ı muvazzaf kati b) ; 
12 - Maarif encümeni (20 aza, ı muvazzaf kati b) ; 
13 - Maliye encümeni (20 aza, ı muvazzaf ldtib) ; 
14 - lVIilli Müdafaa encümeni (25 aza, ı muvazzaf katib); 
ı5 - Nafıa encümeni (20 aza ı muvazzaf katib); 
Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene muhavveldir. 
ı6 - Sıhlıat ve içtima1 muavenet enciim eni (20 aza., ı muvazzaf katib); 
17 - Ziraat encümeni (25 aza, ı ınuvazzaf kil.tib) ; 

Yukarıdaki enci.i.menlerle tenazuru bulunmayan dairelere müteallik la
yiha ye teklifler, maliye nınuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encüınenlerinde, 
bundan başka bütün layiha ve teklifler, Dahiliye encümeninde müzakere 
olunur. 

YİRMİ UÇUNCU MADDE - Encümen intihablarına medar olmak üzere 
mebuslarm tercümei hal varakalarmdan anlaşılan ihtisas ve mesleklerini 
gösterir bir cedvcl Riyaset canibinden tanzim ile hastırılır ve azaya dağıtılır 
ve kezalik levhaya talik olunur. 
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Mebuslar, encümen azalıklarma namzedliklerini koyabilirler. 
namzetlerin isimlerini muhtevi cetvel de Riyasetce hastırılır ve azaya 

dağıtılır ve kezalik levhaya talik olunur. 
Heyeti umumiyede eneümen intihaıbları anca:k bu cetvellerin dağılmasmdan 

dörd gün sonra ba.<?lar. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - Bir encümende gizli celse akdini vekil Enciimenlerde gizli 
veyahud encümenin üçte bir azası taleb edebilir. celse 

Gizli celsed~ encümen azasmdan ve vekilierden maadası bulunmazlar. 
Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak muhafa·zası taahhhüdünü ıtazam-

mun eder. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Heyeti nınnıniye lüzum görürse encümen 
azalarımn adedini muvakkaten arttırlllbilir ve Muhteli't veyahud Muvaıkkat 

encümenler [ 41
] teşkil eder. 

Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel işin intacma kadar vazifelerine 
devam ederler. 

Muhtelit encümenlere numara sırasmda mukaddem olan encümenin 
reisi riyaset ve mazbata muharriri mazbata ıı:nuharrirliği eder. 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Her encümen, kendine gizli reyle bir reis, 
bir mazbata muhaırriri ve b.ir kMib inrtiha:b eder. 

Bir enc.ümenden muayyen bir madde için, lüzum görülürse hususilbir maz-
bata muharriri intihaıb olunur. 

Muvazzaf katibler birden ziyade encümene katiblik edebilirler. 
Keyfiyetin takdiri Meclis reisine aiddir. 
Encümen reisinin mazeret veyahud gaybubetinde mazbata mu:harriri 

ona vekalet eder. Veyahud ayrıca ibir reis vekili intihab olunur. 

Encümen azalarının 

arttırılması, muhtelit 
ve muvakkat encü-

menler 

Encümen reısı, maz
bata muhan-iri, kCı

tibi, hususı mazbata 
muharrid, nıuvazzaf 
katibi, ' reise vektilet 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Bir encümen, kendisine muhavvel layiha Bir enciimene mu
veya teklifin diğer bir encümene aid olduğu mütaleasmda bulunursa, Jıavvel işin diğer bir 
esbabı mucibe serdederek o encümene havalesini ıtaleb etmek haıkllnnı haizdir. enciimene aidiyeti 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Bu encümen kendisine muhavvel layiha Diğer bir encümenin 
veya tclclif veyahud alelıtlak bir mesele haıkkmda ma2ıbatası sonra yine mütaleası alınmak, 

kendi tarafından yazılmak üzere iptida diğer bir encümenin mütaleasım diğer bi1· encümende
almağa lüzum görürse layiha veya teklifin o ·encümene havalesini isteyebilir. ki iş hakkında mü-

Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhavvel bir layiha veya talea beyan etmek 
teklif veyahud alelıtlak bir mesele hakkında mütaleasmı beyan etmek 
üzere o layiha veya teklifin kendisine havalesini isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encümen müttefik iseler Meclis reisi 
icabmı İcra ederek ertesi celsede bundan Heyeti umumiyeye malı1mat verir. 

Şayet iki encümen arasmda ihtilaf çıkarsa keyfiyet reis tarafından Heyeti 
umumiyeye tebliğ olunarak mesele orada müzakere ile halledilir. 

Mütaleası sorulan encümen mazbatası, diğer mazbatalar gibi basılır ve 
azaya dağıtrlır. 

[*] - Muvakkat encümen, her encümenden cıza alınmak suretile, Muhtelit 
encümen, iki veya daha ziyade encümenin birleşmes·ile teşkil olunur (Z. C. 
Cild 1, Sayıfa 59 - 23 - V - 1931). 
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/ esi 
vaz·ı-

Encii.menleı-in iı.; tima 

mahalli 

E ne ii m en ruznarne
le:ri 

E1ı ciim endc nisa.b 

E'lociim.eaıde miizake-
1'e ne ·ı>akit ·başlaı· 

.~Iııhcwvel evmhn 
b asılması 

E ncii:m-en zabıt.lan. 

maz:batala1'ın imza
lanmaları, takdim ve 
havrılele:r.i, muhalJ',f ct 

kaydi 

Layihrı ı· c teklifle1·in 
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7ıarriri tarafından 

ıniidafaa edileceği 
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Y:tRM! DOKUZUNCU MADDE- Encümenler kendilerine m.uhavvel 

işlerin tetkikinden başka .hiç bir iş.le meşgul olamazlar [ • ) .. 

OTUZUNCU MADDE - Encümenler Meclis· binalannda ve kendilerıine 
tahsis edilen odalarda toplarurlar. 

OTUZ BlRtNCI MADE - Encümen ruznameleri encüme~ler tarafından 
tanzim ve bir gün evvel bütün vekiliere ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Meclis reisi veyahud encümen 
reisi azayı hususi vasıtalaila da toplaybilir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Azadan en az üçte biri hazır bulunroadıkça 

encümenler inikad edemez ve reye müracaat olunamaz. 

OTU.Z UÇ-UNCU MADDE- Müstaceliy.eti Heyeti umumiyede kar.arlaştı
rılan maddelerden başka muhavvel i şlerin müzak.er.esine anca~ kıirk sekiz 
saat sonra başlanır. 

Heyeti umumiyede müzakere olunan bir kanunun encümeile iade olwı
muş bir v:eyahud daha ziyade maddesinin m.üz-aıkeır.esi bırndan müstesnadır. 

Muhavvel evı-ak .encümen azasmdan beşi taraiından istendiği takdirde 
veyahud reisin tensibi üzerine encümence bastırılır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Her encüm.enin müzakereleri hulasatan 
zaptedilir. 

Şu kadar iki, encıümen !karar verirse harfiyen zalb.Dt rl:a <tuıtulahiiir. 
Azanın isimieni zaıbı1 c.eridesindıe .tasrih o1unuır: BR z.abıtı aza imzalar. 
Encümıen ma~b-atala·rını reis, :maııbaıta ;ınulıaı::r-iri v.e kfutilbden ma.ada mü-

·zak.er.ede hazır bulunmuş aza imzalar. 
Encümenler maızb111talarm:ı: Meclis riyasetin.e verir. 
Riyaset bu mazıbataları derhal bastırıb azaya dağıtitırır. 
Bu 'SnTetle basılıb dağııtılmayan malibatalar Hey-eti umumiyede müzakere 

olunamaz. 
Heyeti umumiye, mazbatalarm, resmi g~zete ile neşrine de ka1·ar 

verebilir. 
Encümen mazbataları Riyasete verildikçe r-esen zabıt ceridesine ve ruzna

meye geçer ve levhaya talilk olunur. 
Bu Babda aza tarafından itiraz vuku ibulursa bunun sair müzakere edi

lecek maddelere terciıhan Heyeti umumiyede ihalli lazımdır. 
Kendisinin muhalif kal&ğı, mazbatada musarrah rbulunmadrkça, tarafm

dan imzalanımış bir mazJbata aleyhinde encümen azalarmdan biri söz söyle
yemez ve mazbata muharririnden İstizahatta bulunamaz. 

OTUZ 'BEŞİNCİ MA:DDE - Bir layiha veya teklifi, Heyeti umurrııiyede, 
baŞ'lrca aid olduğu encümen müda:faa eder. 

Diğer bir veya daha ziyade encümende ayni layiha veya teklif hakkında 
müzakere geçmiş ve mazba.ta da tanzim kılınmış ·ise o encümenler yalmz 
kendilerine aid olan madde veya kısımları müdafaa ederler 

[• ] - Enciimıenle1· kanun t eklif edemezler ( Z. C. Cild 2, Sayıfa 21-
9/111928). 

Fakat kendilerine v.erilen, mestı la.. bir itef si1· taleb_itrıi kaaııı.n şekline koya
bilirler (Z. C. Cild 2, Sayıfa 118, 131 - 28/f./1928) . 
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OTUZ ALT'lN€1 MADDE ~ Encümenlere muhavvel bir layiıha veya 

teklif, hav-alesi gününden ni·hayet bir buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek lazrnıdtr. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi neticelendiremezse esbahr mu
cibesini Heyeti umumiyeye bildiriır. 

Aksi taJkdirde mezkfır layiha veya teklifin doğrudan doğruya ruzna-
ıneye almma:srm Hükiı·met veya sahib1eri İstemek hakkını haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel mesele, on gün zarfında 
lDaşa.rılmak ve kabil olmazsa esbabr mueibesi bildirilmek muktazidir [•] 

ft1ulırıvvel ev ·raLın n/l 
vakitte inıae edilece
ği, bir e ncüm enden 
diğerine mıılıavvel 

eı •mkm intacı m'iicl
clcti 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Encümenler, kendilerine muhavvel layiıhıa Layiha ve tekli[lerin 
veya t ekliflcrin ilk öne-e t<' .. kilfıtr e~;aı;;iye kanumuımı metin ve ruhuna mn- teşkilatı esasiye ka-
gayir olup olmadığını tetkik etmekie müke1lef.tir1er. nnnunrı rnuvcı[akat. 

Bir layiha veya teklifi teşkilatı esasiye kanununa mugayir gövdıükleri lPri 
takdirde esbabı mucibesini tasrih il e maddel erin müzakeresine geçmeyib 
reddederler. 

()TUZ SEKİZİNQİ MADDE - Encümenl er, bütiin vekaletlerle clo<Yru
dan doğruya ım1habere edebilirler. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Bir mebus ikrde:r:ı. ziyacle. daiım1 er.ıeü

rtıene' aza olamaz. 

Bütçe encümenine mensub olanlar eliğer bir eı:ı cümene intihFıb edileııı ezl eı·. 

Riya;set .diva.nı azasr encümenlere intiha.b edilemezler. 

KIRKINCI MADDE' - EncümenleT, vekiHer ve mütehassısl arr davet 
etm€k saJ.a:hiyethıi haizdirler. 

Davet edilen vekH bulunamayacağı takdi.rde narnm a söz söyleyecek me
mnrin riiesasından ibirini ibulundurur. 

Bir kanun teklifinin sah·iıbl eri tekliflerinin tetkikinc :memur olan encü
mende hazır bulunurlar ve fikirlerini beyan etmek isterl erse mütalca.lcrmm 
dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sl\lhibi mevcud değıilse davet edilir. 
Gehnediği ıtakdirde encümen işi intacla !keyfiyeti ma~batasına dcrcedcr. 

KI.BK. BtR!NOt MADDE- Her mebus mensub olmadığı bir encümenin 
vesaikına rttıla kesb ve celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi lir. 

Şu kadar ıki orada rey v-eremez. 
Bir encümen, azasırıdan olmayan mebuslarm mütaleasrna müracaat 

edebilir. 

l{lRK İKİNCİ MADDE ~ Bir devre içinde sa.brk bir encümenin tan
zim. ettiği madıbatay-ı, tekabül eden reni encünten müdafaa eder. 

Enciim enleı·in veka
letlerle ın ıdıab ereleı :i 

Rir ınebıısuıı ikiden 
ziyade enciiınene aza 
intihab edilem ern esi 
fntihablrırı caiz ol

mayan aza 

Erı cüm enleı·in, 'velril
leı·i, memu'l"lan, mii
hassıslan ve tek lif 
srıhiblerini clinleıne-

ler·i 

Miscıfir azanın m.iiz•!
kereye iştircıkleri 

Sabık enciiınenin 

mazbatası 

KIRK 1tÇ1tNC1t MADDE - Encümenler meclisin tatili esnasında Hey- 'l'rıtil esnasmda top-
eti urouroiye kararile muayyen işlerin müzakeresi için toplanabi lirler. lanacak encii,ınenler 

[•] - Bir encüınen, kendisine muhavvel bir meseleyi kabııl veya ı·ed şek

linde intac etmek mevkiindedir (Z. C. Cild 6, Sayıfa 22 : 26 ve Ciıd 7, Sa
yıfa 3 : 6 - 29 - ll - 1932 ve 2 - IV - 1932} . 
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iieyeti · umumiyede kiR.K DÖRDUNCU MADDE - Mazbatası müzakere olunan bir endi
enciimenin mahalli menin azası veyahud encümen narnma müdafaaya salahiyettar mazbata mu-

·mahs1tsu harriri veya bir aza encümenlere tahsis olunan masanm başında bulunurlar. 
Nislllb bulunmadığı takdirde, encümen narnma söz söyleyen zat yalnız 

maddenin encümene iadesini teklif edebilir. 

Devamsızlık KlRK BEŞ1NC1 MADDE- Mazeretsiz veya haber vermeden mütevali 

Encümende intizamı 

muhil hareketler 

. . 
Encümenleı·de gonı-

len işler hakkında 

rapor 

Enc:ümenler evrakı 

dörd inikadda hazır .bulunmayan encümen azası .encümencc istifa etmiş ad
dolunrubilirler. 

Bu ta~diı.xle yenileri i:nıtihaıb edilmek üzere keyfiyet Meclis riyasetine bil
dirilir. 

KlRK ALTINCI MADDE - Bir encümende söz kesilir, şahsiyatla uğra
şrlrr ve intizamı bozacak .nüımayişlel'de ibulunıulur a en®men reisi icalbında 

celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyasetine bildirir. 
M•eclis reisi bu gibi intizamu bozan h areketlerinden dolayı ihaikılanıda 

şikayet vuku bulan mebusa ihtar cezası verir. 

KlRK YEDİNCİ MADDE - Encümenlerin gördükleri işler hakkında 
senede en az iki defa Katibi umumilik tarafından bir rapor tanzim ve Meclis 
riyasetine takdim olunur. 

Riyasetce bu raporlar bastırılarak mebuslara dağıtılır ve Resmi Gazete 
ile de neşrolunur. 

KlRK SEKtzlNct MADDE - Encümenlerin evrak ve vesaik ile zabıt
ları, aid oldukları layiha ve teklifler Heyeti umumiyenin kararına iktiran 
ettikten sonra, Meclisin evrak hazinesinde saklanır. 

Divanı muhasebat en- KlRK DOKUZUNCU MADDE - Divam muhasebat encümeni, muhasebei 
cünıeninin vazifesi . katiye kanunu layİhasile dairelerin sarfiyat taahhüdatı hakkında her 

üç ayda bir Divam muhaselba.t tarafından tanzim olunacak raporları ootıkik 

·eder. 

Arzuhal encümeni -
nin vazife.si 

Tetkikatın neticesini gösteren mazbata basılarak mebuslara dağıtılır. 
Bu mazbatalar Heyeti umumiyece müzakere ile karara raptedilir [*]. 

ELLİNCİ MADDE - Meclis reisi teşkilatı esasiye kanununun 82 nci 
maddesi mucibince Tüı'klıerin gerek şaluslarma, g·ere!k amıneye ımüteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif gördükleri hususlada bir hak
kın ihkak edilmesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen arzuhıiJleri 
v.e bu mrulıiyette te1grafnanıe1eri [**] üzerlerine lbir urumara koydurup ilıuısus~ 

bir defter e kaydettimikten sonra geciıkitirmeıksi·zin Arzuhal encümenine ıhavıale 
eder. 

Bununla beraber diğer 1bir encümende tetkik olunma:kıta ılıulunan bir teklife 
müteallik arzuhaller reis tarafından doğrudan doğruya o encümene havale 
olunur. 

[*] - Bu mazbatalar teamülen, tevziinden bir hafta sonra ve bir defa 
müzakere olunur. Fıkralar hakkında söz isteyen olmazsa, heyeti wmumiyesi 
ı·eye konur (Z. C. Cild 7, Sayıfa 24 - 9/IV/1932). 

[ .. ] - (Zat işlerinin son tetkik mercii encümeni) nin mukarreratı aleyhine 
ancak Tü1·kiye Büyük Millet Meclisine müracaat olunur (Kanun 2515 -
Madde 4). 
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Arzuhal encümeni de böyle bir havaleyi icra edebilir. Arzuhal sahibine 

bir ilmühaber verilir [•]. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE- -Meclise verilecek arzuhaller sahibinin imza- A1·zuhalin şa?"tlari 

si1e mümza olmak, şöhretile oturduğu yer gösterilmek ve bir ~aç iınzayi muJı-
tevi iseler içlerinde en az birinin oturduğu yer tasriih edilmek icab eder. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Arzuhallerin bir mebus vasıtasile takdimi de 
caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile verildiğini şerh ile arzuhalin alıtma 
imzasmı kor. 

ELLİ UÇUNCU MADDE - Encümen: 
1 - Bidayeten Hükumete, Şurayi devlete, mahkemelere ve Divanı muha

sehata verilmeleri iktiza eden arzuhalleri aid olduğu makamlara tovdi; 
2 - Gerek resen icranm son kararına itiraz ve şikayeti mutazarmnm ev-

rakı ve gerek aid olduğu makamlardan verilen cevabları ruznamesine ithal ; 
3 - Arzuhalin bir encümene havalesi lazım geldikte ibu muam eleyi i fa; 
4 - Tayini muameleye mahal olmayan arzuJıalleri inrtac eder. 

ELLİ DÖRDUNCU MADDE- Af veya mücazatm tahfifi müstediyatı 
mahkılmlar veyahud bunların a:kra:ba veya ehibbasr t arafından takdim 
olunabilir. 

Bunların müzwkeresinde Adliye vekilinin veyahud göndereceği devair 
rüesasrndan birinin huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal ·bir inha kararına merbutan 
Adliye encümenine gönderilir. 

Bu encümen icab ederse bir ıkanun t eklifi ile !keyfiyeti H eyeti umumiyeye 
arzeder [u]. 

V as1.ta ile takdim 

Enciim enin muame
latı 

Af mii.stediyatı 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - Teşkilatı esasiye kanununun 82 nci madde- A1·ztıhallere cevab 
sinin son fJ.okrası mucibince şaıhsa taalluk eden hususlarda her arzuhalin neti-
cesi halkikında sahi·bine tahriri cevab verilmesi mecburidir. 

ELLİ ALTINCI MADDE- Meclise takdim edilen arzuhaller hakkında Encii.m enin cet·ueli 
her hafta encümence arzuhallerin numarasını, sahib veya sahibierinin isim, 
şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin bulasasını ve bu babda ittihaz 
olunan karar ile esbabr mucibesini ınübeyyin bir cetvel tanzim olunarak 
basılır ve bütün vekillere ve mebuslara dağtılır. 

[•] - Doğrudan doğruya mahkemeye aid ve mahkemeden sadır olacak 
hükme tabi bir mesele hakkında Arzuhal encümeni karaı· ve1·emez ( J(amr -
311}. 

- Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memurin hakkındaki 854 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinde zikrolunan H eyeti 1nahsusaca ittihaz edilen 
kararlar Altzuhal encümeni tarafından tetkik ve nakzedilemez ( Kara1· - 352) . 

- Encünıen mevcud ahkamın tadili mahiyetinde kamrla1· ittihaz edemez 
(15 - XII - 1932}. 

- E ncü men, Devlet Ş urası Deavi dairesi kamrlarını bozanuız ( Il.am1· -
803}. 

(f''"' ] - Teklif Hükumetten geli?·se, af kam1· şeklinde çık1naktadır. 



Bir tırzıthalin mii.
zakeı·esini isternek 

V ekil veya göndere
ceği memu1· dinlen 
dikten sonra reye 

müracaat 

V ekille'rin cevabı 

M eclis Jıesablarının 

tetkikı enciimeninin 
vazifeleri 

Sm·ftan evvel vize 

M evcud defterleri 

Hesabı kati 

M ulıasebe ve veznc
nirı teftişi 

1 
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ELLİ YEDtNCi MADDE - Her mebus cetvelin dağrtılması g:ihıÜnden 

başlayarak bir ay içinde Arzuhal encümeninin bir arzuhal hakkında verdiği 
karar ne olursa ols1m lbtmun H eyeti umumiyede .tetıkik ve mfulakeresini iste
yebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata tan:zim ve takdimin-e mee
burdur. 

Bu müdet geçdikten sonra encümen kararları katiyet kesbeder. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE - Heyeti umumiyenin müzakeresine. at'Z'ôh:t
nan arzuhaller hakkında icreb ederse aid olduğu vekil veya göndereceği 

memur dinlendikten sonra reye müracaat olunur. 

ELtl DOKUZUNCtT MADDE - V ekiRet klend-illerme götıderi~en arzu
halletle üzerine encümence ittihaz olun'l'l>b tebli'ğ ecllil€n muıkıa~t:r·erat hıa.k

kmrla icra ettikleri takibatı ve kendilerince müttehııtz kararlatt, nihayet 
iki ayda eneütnene 'bildirirler. 

ALTMIŞINCI MADDE - M-eclis hesaJblarmm ıtetkiıkr eneiimeniı,. Heyeti 
umumiyece kabul edilen Meclis bütçesile merbutu olan bütçelerin tatbi
katma nezaret eder . 

Encümen tetkikatmm neticesini Heyeti umumiyeye bildirir [•]. 

ALTMIŞ Bl:RİNOİ :M.M>:DEı - Bütün ita emirteri errciim~m cambiRden 
m ur alu b intihab edilen bir aza tarafmaan ırılt'ftan evvel vize· eliili u; edilme
dik çe muhasebe hiç bir g'ftna tedityatta bulunamaz. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdare amirleri - tarafından tutulan eşya 
ve ınevcud defterleri encümene arzolunur. 

Encümen, mevcud eşyayr bizzat teftiş ve de:flterleri tetkik edevek rapo
runu Heyeti uımmniyeye verir [ .. ]. 

ALTMIŞ UÇUNCU MADDE~ Encümen, her senenin sonunda geçen 
sene bütçesinin kati hesabını Heyeti umumiyeye arzeder [U•]. 

ALTMIŞ DÖRDUNCU MADDE - Meclis iı:ııikoo hali'nde iken encüımen 
heyeti mecmuasile, değil iken ıhutaık.rb intihab 6>lU»an aza, gününü ve sa
atini bildirmeden muhase"be ve vetneyi Mftiş eder. 

Te:fltişin neticesi filhal bir zaibrt varakasile tssbit dlunur. 
Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün ırnuamelat dıurdurulur. 
!cabrnda neticeden Heyeti umumiyey'e haıber verilir. 

["'] - Heyeti urııumiye buna sadece ıtt-ıla Msıl eder (10- Xl -1932). 
(*""] -Keza. 
(***] - Bu hesabı kat-i cetvelleri, muhasebei umumiye kanunurı:uw127 nci 

maddesinin son fıkr·as-ı rnucibince, Meclisce ıttııa lıusulibnden son<ta, doğr·ııdan 
doğr·uya hesabı umumiye ithal edilmek üzere Ncızineye gönder·ilir· (Z. C. 
Cild 8, Sayıfa 11 - 28/IV /1932 ve Z. C. 8, Sayıfa 30 - 13/I/1936). 
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AL'TMI'Ş BEŞİNCİ MADDE - Eıncümcn azasından murakıb ola:n zat 

tatil zamanlarında Devlet makarrmda bıılunur ['*) 

DÖRDUNCıt RAB 

Kanun layiliaları ve teklifleri, esbabı mucibe nıazbataları 

Murakıb 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE ~ Hükumet ta,.rafıı;ı.daıı Meelüse takdim Kanun Zayihalarının 

olunan kaııun layiıhralan biitü.ılil v.ek.il1erin imzalarını muhtevi olmak lruınmdır. es babı mucibe mıı.:

Her kanun layihası kammun ierasma memur olacak v·ekiller ıtarafmdan bataları ve havaZeleri 
tanzim ettirihm bir veya miireaddid esbabı mucibe ma:zbatıasile tbirlil"te Mec-
lis riyasetine gönderilir veya verilir . 

Bu mazbatada ihtida layithanın hey·eti umumiyesi, sonra maddeleri hak
kında malumat verilir. 

Esbabr mucibe mazbatasmda ilga veya ilavesi istenilen ahkWmın neler
den ibaret olduğu ve neden değiştirilmelerille veya ilavelerine lüZUılll gö
rüldüği[ tasrih edilın.eık meşruıtıtur . 

Mazbaıtalar sarih ve müdellel vesikaları, icabında ihsai malumatı ilıt,iva 

etmek lazımdır . 
. B-u şek:<iıl'liie ı;ılmayaın rna.z-1;1aıtalaır ikmaHeri zmm;ı:ıda aid olduğu encümcn 

taı·afı.nd~ göStıPrite.cek· Liif''llfOil üzerine riyas(ı)t caniP,i.nden Hükumete iade 
olunur. 

Reis, •gel.en lay±lıaJ:a:rr aid oldukları encü-men1erıe resen hav·ale v.e keyfi 
yeti zabıt ceridesine ve levhaya derceder. 

Bu havaleye ıbir mebus itiraz etmek isterse celse başmda söz alır. 

ALTMIŞ VEDİNCİ .MADDE- Mebuslar tarafiDelan verHen kanun tek
lifleri bir veya <;lalı:a ziya.de imzayı ihtiva eder. 

Kanun teiklifleri da:bi, yukanki maddede tarif edildiğ i vecih üzere yazıl

mış bir esbabı mucibe mazbata,.sile birhkte riyascte gönderilir veya verilir. 
Şer,aıi,ti cami 0lmayaın toMifleri, aid oldukları encünıenlcr, salıibierine ik

mal ettirmek hakkını haizdirler. 
Kanun teklifleri dahi kanun lay.iıhalarr gibi reis taı:afından eııcüımenlere 

rıesen havale edilir. 
Bu havalclere vulmb1ulacaık itirazlar da diğer madde a.hJdım veeilı Ü~l'

rıc dermeyan cdi1mek lazımdır. 

Iüınıun tekliflerinin 
esbabı mtUcib,e maz
bcıtalan ve havalele1·i 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - (Muaddel : 21 mayıs 1932) - Hükü- Kı.ınun layiha ve tek
met veya teklif salıibi verilen <kanun l ayilıa veya tckliflerini ı'llznameyc liflerjnin g_eri alın-

almmadan evvel Heyeti umUımiyey;e maluınat vermek şarti le geri alabilir. malan 
Şu kadar ki, ıbll' layilıa veya kanun tekliflerilli diğer bir mebus wıya-

hud aid olduğu ·encümen üzerlerine alrrlarsa müzal\'ereye devam ohumr . 

.['*] - 116.9 1ıumara ve 25 haziran 1926 ta.r.ihli kanunıın biı·inci maddesi 
(Muadiiel : 9 mayıs 1928) : 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnarnesinin altmış beşinci maddesi rnıı

cibince Meclis hesablarının tetkikı encürneni azasından murakabe vazife
siini ifa edecek z1.ıfJa şehı·i yüz elli lvrcı ücreti huzur ver·ilir. 

Ru a.naddeflıin hükrnii 1 teşrinisani 1927 ta'l'ihinden başlaycın içtimaa dtı 

şamildir. 



H ükiimsiiz kalan la
yiha ve teklifler 
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Bu layiha veya teklifler ruznameye alınnnşlarsa geri alınmalari için 

Heyeti umumiyenin karar vermesi lazrmdır. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Gerek intihabatın tecdidine karar 
voerilmesi, gerek devrenin sonuna gelmesi sebebile Meclisin yoniden inti
lıabi halinde sabik Meclis tarafından henüz kabul edilmemiş, yahud yal
nız birinci müzaker.esi İcra edilmiş olan, veya reye konubda ekseriyete 
iıktiram. ·etınıediği için ikinci defa r eye konması lazımgelen bütün kanun la
yiha voe teklifleri yıeni Meclis için hükümsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hükümetin , yeni encümenlerin veyahud on mehusun ta
lebi üzerine Riyaset tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaikr aynen veya tadilen kabul edebilirler. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

Miistaceliyet esbabı YETMİŞİNCİ MADDE - Bir kanun layihasi veya teklifi hakkında ya 
mucılJesi takdim edilirken, yahud birinci müzakeresinden evvel Hükumet, teklif 

sahibi veya aid olduğu encümen müstaceliyet kararı isteyebilir. 

M iistaceliyet talebi 
takdı-i ve nasıl krı

bııl edileceği 

Miistaceliyet kararı

nın hükmü 

M üstacel mevaddın 

takdimen müzakere
leri 

Takdimen müzakere
nin esbabı mucibesi 

Bir layiha veya teklifin yalnız bir defa müzakresile iktifa edilmesi ~çin 
Meclisin kabul edeceği esaslı bir sebeb olmadıkça müstaceliyet kararı 

verilmez. 
MW.taceliyet kararım isteyenler icaıbmda o ~mrarın geri alınımasım ıtaleb 

edebilirler. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Müstaceliyet kararının talebi yukar]daJki 
maddede münderic şartları muhtevi ve tahriri olmak lazrmdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye kanarak müzakresiz işari reyle 
kabul veyahud reddedilir. 

YETMlŞ İKİNCİ MADDE - Müstaceliyetine karar verilen layiha veya 
teklifler yalnız bir defa müzakere olunur. 

YETMİŞ UÇUNCU MADDE - Müstaceliyet kararının ittihazrm mü
teakib Hükumet veya encümen tarafından tahriren vuku bulan bir taleb 
üzerine Meclis, isterse o layiha veya teklifin sair işlere takdimen müza
keresine karar verebilir. 

YETMlŞ DÖRDUNCU MADDE - Bir kanun layihası veya teklifinin 
ruznamede bulunan sair maddelere takdimen müzakeresi istendiktc bunun 
esbabı mucibesi dermeyan edilmek lazımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükumet veya bir encümen taleb edebilir. 
Bu taleb tahriri olmak şarttır. 

Takdimen müzakere- YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE - Bir kanun layihası veya teklifinin 
nin hükmü yalnız hemen veyahud takdimen müzakeresi hakkında ittihaz oluan karar 

müstaceliyet kararı sayılmaz ; ; binaenaleyh iki defa müzakere olunmak 
icab eder. 

I kinci müzake1·enin 
taeili 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir ikanun layihasi veya teklifin beş 
günde nevvel ikinci defa müzakere edilmesini esbabx mucibe serdile ancak 
teklif edebilir. 
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YETMIŞ YEDİNOİ MADDE - H-eyeti umruımiyooe reddolunan layiıha Reddolunan mevad-

ve teklifler ayni içtimada bir daha Meclise takdim olunamaz. dın sene iQinde tek-

ALTINCI BAB 

Ruznaıne 

YETMtŞ SEK1ZtN01 MADDE - Ruzname şu suretle tanzim olunur: 
1 - Riyaset divanmrn Heyeti umumiyeye maruzaıtı; 
2 - Sualler ve istıizah1ar; 
3 - Tercihan müzakeresi ıkarariaşan maddeler; 
4 - H aiklarmda mütaceliyet ikar·arı verilen maddeler; 
5 - İiki defa müzaker.eye tfubi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encümenlerden Riyaset.e gelmeleri 

sırasile müzakereye konur. 
Şu kadar ki, Meclis ibu ba:bda ayrıca bir !karar da ittiha:z edebilir. 
Ruzname, bir gün evv.el Başvek·a1ete ve bütün vekaletlere tebliğ olumlıl'. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - Tebrik, teşekkür, takdir, temenni 
gibi hususları muhtevi arİzalar ve telgrafnameler levhaya talik ve harfiyen 
veyahud bulasaten veya sade zikredilmek suretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset divanı münasib görürse Meclisin narnma cevab verir. 
Reis, bu evraktan •Meclise arzını tensib ettiklerini inikadın başmda 

katibierden birine okutur. 

YEDlNOt BAB 

Imkadlar 

SEKSENINOt MADDE - H'ilafma Meclisin kararı olmadLkça, yahud 
resen veya HükUmet canlıbinden Riyaset vasıtasile devet vuiku ıbulmadıkça 

Heyeti umumiye, tatile müsadif olmadığı ha:lde cumartesi, pazartesi, per
şembe günleri iniikad eder [•]. 

SEKSEN BlRtNOt MA.DDE- Reis, saatinde Meclisi açar ve müzakere
lerin sonunda kapar. 

Müretteb olan azanın yarısmdan bir ziyadesi hazır bulunmadıkça müza
kereye başlanamaz. 

Nıswb hususunda Riyaset divanmca tereddüd h:asıl olur, yahud azadan 
beşi şifahen veya tahriren nisab bulunmadığilli beyan ederlerse yoklama 
yapılır. 

Nısab yoksa Reis müzaikereye başlanmay.acağ:ını söyleyerek veya ·bHMıare 

nisaıb olacağı muhtemel ise inikdı ibir saat sonraya talik ederek Meclisi ·kapar. 
Meclis o gün açıldığı talkdirde, ertesi inikad iç~n muayyen olan gi,inde 

yine o ruzname ile topl·anır. 

[•] - 2739 sayılı tatı'l kanununa uymak için inikad giMıleri pazartesi, 
çarşamba ve cumaya çevrilmiştir (30 mayıs 1935}. 

lif edilmemeleri 

Ruznamenin nasıl 

tanzim edileceği 

Evrakı varide 

lnikad günleri 

M eelisi n açılma ve 
kapanması, nısab, 

yoklama 



Yaklamanın nas1.l ya
pılacağı 

Ruzname haricinde 
ifade 

Söz isteyenlc1·in kay
di 

Taleb ve kayid sımsı 

Söz sımsının başka

sına verilmesi 

V ekillerin hıızuru ve 
o nama gelenlerin 

söz söylemele1·i 

Talıriri rıııtuk 
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SEKSEN İKİNCİ MADDE - Yoklama, divan katibierinden birinin esa

mi def terini yüksek sesle okmnası ve azanm (burada) demel·eri sul'()tile 
icra olunur. 

SEKSEN UÇUNCtt MADDE - Bir ımebusun ruzname haricinde bir 
ifadesi ol11rsa keyfiyeti Reis t aıkdir ederek ona söz verir. 

SEKSEN DÖRDUNCU MADDE - Hiç ıbir mebus ismini ikaydettirmt~
den, yahud inikad esnasında Reisten müsaade aloıuadan söz söyleyemez. 

Söz kürsüden söylenir ve H eyeti umumiyeye .}ütab edilir. 
Bir mebusUın peık Jusa bir mülahazası olursa Reis ona bulunduğu yer-

den söz söy1emeğıe izin verir. 
Bu takdirde, o mebus reise hitab eder. 
Ruznamede bulunmayan maddeler hakıkında kfttibler söz kaydedemezler. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - Söz, taleb ve kayid sırasına gör€ verilir. 
H eyet isterse, müzakere olunan ınese1elerin 1ehind€, aleyhinde, haıklun-

da, münavebe ile söz söylemek takarrür ·eder. 
R€is söz alanların isimlerini srrasile heyete bildirir. 
Encümen namına söz istediklerinde reis veya mazbata muharrirleri sı

raya tabi değillerdir. 
Son söz mebuslarmdır. 

SEKSEN ALTINCI MADDE - Bir mebusun aldığı söz sıtasını bir ar
kadaşına verebilir. 

Sözünü arikadaşma bırakan mebus, onun nöbetinde söz söy1cmek hak
kım haizdir. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE - Her müza:kerenin başından sonuna ka
dar Hükumet namına mütalea beyan etımek üzere Başvekil veyahud o na
ıma mütalea seı'<line mezun bir v.ekil veya birinci sınıf devair rüesasından 
biri bulunur. 

Bundan başka bir vekaJete aid bir layiıha veya teklifin müzakerc.<Si sı 

rasında o vekilin veyahud o nama gelen birinci sınıf dcvair rüesasından 
.birinin Mecliste huzuru meşruttur. 

Buluınmazlarsa müzwkere bir defaya mahsus olmak üzere gelecek ini
kada talik oluınur. 

Vekiller veyruhud Hüıkumet namına gönderilen birinci derece dcvair 
riiesası enciimen r eis ve mazbata muharrirlerinden evvel ,·ıraya •tabi olmaksı
zın söz isteyebilir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE - Tahriri bir mlt!kun kiirsü üzerinden 
okunınası veyahud katibe akutturulması caizdir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçemez. 

Usııl · hakkında söz SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - Müzakereye mahal olmadığı, ruz-
nameye veyahud bu nizaı:mname a:lıkamma riayete davet, taJ.~dinı ve te.hir 
t eklifleri asıl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir teklif vııkı1bulursa ancak lehte ve aleyhte ikişer mebus - on 
beşer drukikadan fazla sürmemck üzer.e - söz söylcyebilirl€r. 

Neticede r eye müracaat lazımgelirse mesele işari reyle halledilir. 

R eis ve katibleı·irı mü- DOKSANINCI MADDE - Reis, meseleler müzakere .edilir ve r eye ko-
zaker·eye iştimlcleri nurken leh ve aleyhte asla reyini izhar etmez. 
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Yalnız meseleler rcye konuldukta reyini verir. 
Bu müzakereye karışmak isterse reisliik mcv,kiini diğer bir reise bıraka

rak hitabet kürsüsüne iner ve ancak müzakerede bulunan madde veya me
sele reye iktiran ettikten sonra tekrar mevkiine çıkar . 

Fakaıt bu nizamnamenin tatb~la dolayrsile söz söylerse yukarıdaki fıkra 

alıldmı cereyan etmez. 
Söz isteyen katibler de bu usule tabidirler. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - H eyeti umUıiUiyede söz kesmek, şaıhsi - Söz kesrnek ve sair-e 
yatla uğraşmak ve intizamı ibozacruk nümayişlerde bulunmak katiyen ya-
saktır. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE - Söz söyleyen mebusun sözü ancak kendisi
ni bu nizamna.meye riayete ve sadede davet eden r eis tarafından kesilebilir. 

İki defa. sadede davetten sonra yine ondan haric söz söylemeğ·e devam 
ederse kendisinin o madde haklanda ayni inikadcla si)z söylomakten nwm
nuiyeti reis tarafından heyete teklif olunur. 

H eyet, müzrukeresiz işari reyle karar verir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir mebus H eyeti nınnmiyeclc galiz 
ve müstehcen sözler istimal ederse reis derhal o mebmm li sa n ııezahetine 

davet eder. 
Bir ınebus bu gibi elfazı ıınu.htevi bir takriri Riyaset makamına verirse 

reis o takriri taslıih edilmek üzere i aıde eder . 

S adedden ç1Jwıak 

M üst elıcen sözle1· 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - H eyeti umumiye 
rültüyü mucib olubela reis bunu yatıştırnıağ·a muvaffak 
ğa kalkar. 

müzaker eleri gu- Müzakere esnasında 

ol anıazsa aya- gii:riiltii 

Eğer g·ürültü yine devam ederse 0dseyi tatil edeceğiıli söyler. 
Yine intizamrn iadesi kabil olmazsa bir saat müdetle umumi müzakereyi 

tatil eder. 
Bir saat geçince celseyi açar. 
Fa:kat gül'iiltü yeniden başlarsa celseye hitam verib inikadı başka bir 

güne bırakır. 

DO:KSAN BEŞİNCİ MADDE - Zati hakkında taarruz vaki olan veya- T ecavüze uğrayan 

hud ileriye sürdüğü mütalea hilafmda kendisine bir fikir isnad olunan mebııs1tn kelaın hakkı 

mebus her zaman söz İstemek hakkını haizdir:" 
Bu halde o mebus ne münasebetle söz söylerneğe mecburiyet hissettiğini 

beyan ve keyfiyeti reis takdir eder. 
Reis buna mahal olmadığım bildirib mebus ta bunda Tsrar ederse heyet 

müzakeresiz işari ,reyle ibu 'babda bir karar verir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Teşkilatı esasiye kanununun yirminci 
maddesinin ikinci fıkrası mucibince mühim bir maddeden dolayı Meclis 
müzakerelerinin gizli tutulmasım vekiller veyahud on beş mebus tahdren 
t eklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukunda içtima salonu samilerden ve icabmda memur 
ve müstahdemlerclen tahliye olunarak gizli eelse teklif eden veya edenlerin 
esbabr mucibeleri clinlendikten sonra teklifin kabul veya redeli için mü
zakeresiz işari reye müracaat olunur. 

Gizli müzakere icrasmı isteyenlerin isimleri zabıt ceridesinde ve ica
bmda Resmi Gezetecle tasrih olunur. 

L - ... -~ 

Gizli eelseZer 



Gizli eelselerin zaptı 
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Müzakerenin gizli İcrasına lüzum gösteren mesele hallolunduktan sonra 

açık müzakereye geçilmesi reis tarafından heyete teklif olunuh bir karar 
ittihaz edilir. 

DOKSAN YEDİNC!- MADDE - Gizli eelsenin zaptmr divan krutiıbleri 

tutarlar. 
Fakat Meclis karar verirse muvazzaf katibler de tahlif olunduktan 

sonra bu vazifeyi görebilirler. 
Aza bu zabıtlarr görernk hakkını haizdirler. 

Zabıt hulasası, bun- DOKSAN SEKİZİNCI MADDE - Bu zabıtlarm tevhidinden sonra gizli 
ların hıfzı, neşri bir celse aktedilerek sabık zabıt hulasas ıokunur. Zabıt bulasasının okun

masım müteakib bu bulas-a ve zabıt ceridesi bir zarfa konarak Mecliste 
hazır /bulunan reis ve divan ikaıtibleri .tarafından filıh.al rı:nUımla müıhü·rlenerek 

1\'l,eclis evralk ıhaJzinesiiıe ;tevdi oluırııur. 

iki müzakere 

lki milzakereye tabi 
olmayan ZayihaZar 

Layiha ve teklillerin 
bastırılması 

Esbabı mucibe ve 
maddelerin okunması 

H eyeti umumiye hak
kında söz, milzakere
nin kifaueti teklifi 

Gizli zabıtlar._ en az on sene geçmeden · veya Meclis kararı olmadan neşre
dilemez. 

SEKİZİNCI BAB 

Kanunlarm müzakeresi 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Kanun layiha veya teklifleri 
ancak iki müzakereden sonra kati surette kaıbul edilmiş olur. [*]. 

YUZUNCU MADDE - İki defa müzakere hakkındaki şerait varidat 
ve masarifat bütçesile hesabı kati kanununa, munzam, fevkaJade tahsisat 
ve bütçe fasıllarında münakale taleblerini muhtevi kanun layihalwrma 
şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir. [ .. ]. 

Y'tf~ BlRtNCt M.AnDE" - Hilafına Heyeti umumiyenin kararı olma
dıkça hiç ıbir kanun H1yihasr veya teklifi bastırııb azaya dağııtıldıiktan en az 
ilark seki·z saaıt geçmeden müzikere edilemez. 

Y'UZ İKİNCİ MADDE - Bir kanunun müzakeresine başlandıkta reis, 
esba:bı mucilbe maz;batalarile maıddeler H eyeti umumiyesinin okunmasına 

lüzum olUJb olmadığım Hey·ete sorar. 
Buna lüzum gördükte aynen okunur. 

Y'UZ ttçttNctt MADDE - Layiha veya teklifin müzakereye başlanma
smda reis, Heyeti umumiye hakkında mütalea beyan etmek isteyenl'ere söz 
verir. 

Mevzuu müzalkere lehinde, aleyhinde ve ih·akikında söz isteyenlerden en 
az ikişer mebus iradı lkelam etmeden müzakerenin ikiTayeti reye kona:maız. 

[•] - Kül halinde kabul olunan kanunlar da vardır. 
["*l - Teamilien,.İJivanı wuhasebat raporları da bir defa m.ıüzakere 

olunur. 
- 114 ncü maddenin son fıkrası ile 232 nci maddenin ikinci fıkrasına 

b-akınız. . , 
' 1 . _ __ı 
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YOZ DÖRDttN:Ctt MADDE - Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz Müzakerenin kifayeti 

isteyenler bulunursa içlerinden yalnız birine ruhsat verilir. aleyhinde söz 
Ondan sonra işari reye müracaat olunur. 

YttZ BEŞİNCİ MABDE - Heyeti umumiye müzakeresi bittikten son
ra maddeLere geçilmesi rey.e ikonur. 

Reye iktiran etmezse layiha veya teklifin reddedilmiş olduğunu reis 
tebliğ eder. 

Maddelerin müza
keresi 

YOZ ALTINCI MADDE- İkinci müzakere birinci müzakereden ancak Beş gün sonra ikinci 
beş ·gün geçtik·ten sonra ruznameye alınır. müzakere 
umumiyesi hakıkında müza;kere cereyan etmez. 

YOZ YEDİNCİ MADDE - İkinci müzakerede layiha ve teklif'İn heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan etmez. 

Bu müzalkerede ancak tadil teklifleri üzerinde müzakere cereyan eder [•]. 

1 kinci müzakere 

YÜZ SEKİZİN·Cİ MADDE- Müzakere edilen 'bir madde müıteadıdid me- Miitecıddid meselele-
sele veya fıkralardan müreıkkeb ise bunların birbirinden tefrikile ayrı ayrr 
reye konımaları .telldif olrıınduıkta muktazası ifa olunur. 

1·in birbi?~inden ay
rılmalar 

YUZ DOKUZUNCU MADDE - Layiha veya ıteklifin katiy·en Jmbulü reye Iba-re ve teı·tib yan-
konmadan evvel, ibare ve üslftb, yahud tertib ve tensİk itibarile noksan 
veya iltibas olduğu aza veya encümen tarafından dermeyan olunursa metin 
aid olduğu encümene gider. 

Edilen tashiıhlerin reyıe ikıtiran etmesi lruzmrırlı:ır . 

YÜZ ONUNCU MADDE - Layiha veya teklifin maddeleri üzerinde Son 
mü.zak!ere bit:tillljten sonra heyeti uımu:miy.esi. hal-ıkmda lehrte ve al•eyhrte söz 
söylemek isteyıenlerden yalnız birer mebusa ruhsaıt v•eril ir [ 41 .-]. 

lışlıklan 

şekil üze·rindc 
mii.zakere 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE - Bir ıkanunun veya ıbütçenin m!Üzakeresi Müzakere sımsınd·ı 
sırasmda her mebus Hükümete veyahud mazbata rnuhanirine istediği sual- sual 
leri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur. 

YttZ ON İKİNCİ MADDE - Teşkilatı esasiye kanununun 26 ncı mad- Muahede ve muka-
desi mucibince tasdikleri Meclisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Dev- velele1· 
letlerle münakid muahede ve mukavelelerin tasdiki talebini mutazammm 
kanun liiyihalarr Meclise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ihtiva 
ettiği maddeler reye konamaz v·e metinleri •hakkrnda tadi'lil:t .teklif •edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında vuku bulacak itiraz 
layihanın encürnene iadesini İstemek suretile olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarı mütaleaya alındığı takdirde encü
mene havale olunur. 

Encümcn rt:clki'k .edilmek: için kendisine muJ.ıavvel t~kl iflerin iheyıeti :mec
muası hakkmda bir mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırılıb azaya dağıtılrr. 

[*] - Birinci müzakere esnasında bir maddenin tay teklifi 1·eddedilmiş ve 
madde kabul edilmişken ikinci rıııüzakere esnasında o maddenin tekrar tayyi 
teklif olunabili1· (Z . C. Cild 6, Sayıfa 64, ve 72 - 19 ve 24/ lll/ 1932). 

[ .. ] • Kendisine böyle bir «ruhsat» verilen mebus, yeni bir teklif yapa
maz (Z. C. Cild 6, Sayıfa: 75 - 24/Ill/ 1932). 



Mııkaveleleı· 

!ade olunan kanıın-
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Encümen, mazbatasrnda layihanm kabul, tehir veya reddine karar verir. 
Tehir kararı, şu esbabı mucibcyi ihtiva eder: 
«Meclis, muahede veya mukavelenin filil.n ve filan maddeleri (Tehiri 

mucib maddehır tamamile yazılmalıdır) hakkında Hükümetinnazarı dikkatini 
eelbederek tasdiki için muktazi müsaadesini .telıir eder » • 

Bu muahede ve mukaveleLer haıkkrnda müstaceliyet kararı verilmişse en
cümen tadil tekliflerine .dair olan mazbataısmı itiraza uğramayan maddelerin 
miizakeı,esi akabinde Heyeti umumiyeye takdim eder. 

Y1J'Z ON UÇUNCtt MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabu
lüne muallak olarak HükUmetçe aktedilen mukavelelerle bunların taısdikr 

talebini mutazam.mm kanun layiliaları hakıkında dahi geçen maddedeki usule 
riayet olunur. 

YÜZ ON DÖRDUNCU MADDE .:_ Teşkilatı esasiye kanununun 35 nci 
ların tehaı· müzake- maddesinin ;ikinci fıkrası mucibince ReisicÜ'Illhurun ilarum muvafrk görmeyib 

resi esbllibı mucibesile birlikte bir daha müzakere edi1mek üzere on iki gıün zar
fmda Meclise iade ettiği b[r kanun, H eyeti uınumiy.eyoe haber verildikten 
sonra, aid olduğu encümene havale olunur. 

Biı· nıdkun ilrim 

1'adilnarııelerin na
sıl verileceği ve en

ciimenle·re tevdii 

Enciinııen, Reisicümlıurun ıiade esbabı mucibesini de mütalea ettikten 
sonra o kanunun müzakeresini iiade ve neticesinde ınazbatasım H eyeti umu
miyeye takdim eder. 

İade olunan bir ıkanun, reye ih."tiran etmemiş laalettayıin bir kanun layihasr 
veya teklifi gibi Heyeti umumiyede yeniden müzakere ve intac edilir. 

Hakıkında vaktile gerek müstaceliyet kararı verilmiş olsun veya olmasın 
iade olunan bir kanun yah11z bir defa müzakere ·edilir. 

YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE - Bir nutlnm talik ve ilanı teklifi ancak 
onun zabrt ceridesile neşrinden ve o nutkun taalluk ettiği madde kabule 
iıktiraıı ettikten sonra reye koııabilir. 

DOKUZUNCU BAB 

Ta.dilnameler 

YUZ ON ALTINCI MADDE - Bir eııcümene muhavvel kanun layiha 
veya teklifi hakkında bir veya bir kaç ınebus tadilat t elilif etmek isterlerse 
bir ta.dilnaıne tanzim ederek reise takdim ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi maddesine veyalıud bütçenin 
hangi bslma aid bulundugu tasrüı edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasmnı zeylindc ·a ltibleriııin csbaılır mn
cibeyi havi muhtrrala.rr ile bil'liktc ıba~tırıla.rak lıaılJ.aı·m.da encümence itti
haz ·edilen ıkaradar ile esbabr beyan edilir. 

Layİlıanın Heyeti umumiyede müza.keresi csııa ın.da o tadilatm sırası 
geldikte salıibi esbabı mucibesini tafsil cuip mevcud azadan tervic ve teyid 
oden bulunursa müzakerey-e konur. 

k!c~i taık:dircle müzakeresinden vaz geçilir. 

Birinci müzakereden YÜZ ON YEDİNCİ MADDE - Kanun li\.yi lıasr veya teklifinin birinci 
sonra verilen tadil- müzakeresi bittikten sonra arwlunan yeni tadilnameler o layilıamn tetkikı-

nameler na memur encümene verilm ek la.zmıdrr. 
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YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE -Birinci ve ikinci müzakerenin cereya- Müzakere sırasında 

nı srrasnıda takdim olunan tadilııamelerin aid olduğn cııcümeııe haYalesini ııe·rilen tadilnameler 
mazbata muharriri 'taleb ederse bu :havale mecburidir. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE- Birinci ve ikinci müzakerenin ce
reyanr sırasında takdim olunan tadilnamelerin encümene havalesi encü
men tarafından istenınediği halde tadilrutrn esbabr mucibesi sahilbleri tara
fından mücmelen beyan olunur. 

İkin ci müzakere srrasmda buna yalnız encümen cevab verebilir. 
Bırnun üzerine ta.dilnamenin nazarı mütaleaya alımp ahnmaımasına 

H eyetce karar verilir. 
Nazarr mütaleaya a lınırsa encümene havale olumır. Eneümen isterse 

filhal kabul eder. 

Birinci ve ikinci mü
zakere sırasında ve
rilip enciimene hrı-

1 ı ale leri istenmeyen 
tadilnameler 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE - Tadili1t teklif edenler, tadilnameleriıı ha- Tadilat teklif eden-
vale oluueluğu encümende fikirlerini beyan etmek ist erlerse mütalealan
mn dinlenmesi zaruridir. 

le1·in salalıiyetleri 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE - İkinci müzakercdc encümene iade Ikinci miizakereC:,e 
ohman maddeler hakkında sair ımebusl ar tarafından eııcümene ta.dil toldif- enciimene iade oh
leri ve rilebilir. nan maddeler hak

kında tcıdil teklifleri 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - Tadilnameler asıl malldeden e-vvel r eye Trıdilnamele ı· ne za-
konur. ınan ı·eye konnr 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Munzam maddeler teklifi için de ta- J'fıınzanı. maddeler 
dilnameler hakkındaıki usul •tatbik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlarm tefsiri 

YÜZ YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - Bir lmnunuıı 1efsiri lazım gel 
dikte, tef. ·ir talebini ha vi esbabr muciıbeli t ezJkere veya.hud takrir o ikanunu 
bidayeten müza·kcrc etmiş olan encüm en veya encümenlcre lıavale olunur. 

Şayet o kanunu, hususi ibir encümcn tetkiik etmiş ise vckaleHerle mütena
zrr encümenlerden aza alınmak suretile on beş kişiden miire.l~mb mnvakkCl!t 
bir encümen teşkil olunur. 

Enciimen mazbaıtasr H eyeti umumiyeye arzedilerek trfsiri mutazammrn 
fıkra müzalkere edilir. 

Asıl kanunun kabulü 'için ne gibi usul ve ekseriyE>t nısahı 1~.zrm ise tefsir 
frkrasr da ayni usul ve msaba tabidir. 

T.efsiri mutazamrnrn fıkral ar yalnız bir defa r eye ıkonmakla ilctifa 
edilir [•]. 

Tefsir 

YUZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE- Tefsiri mutazammm talebler ve maz- Tercihan müzakere 
batalar encümen ·ve H eyeti umumiyece tercihan müzaıkere olunur. 

[•] - Bir layiha, encümenden H eyeti umumiyeye tefsi1· şeklinde sevkolu
nıırs!J-, tef si1· gibi, biı· defa miizakere olumıı- (27 - XI - 1933. Z . Cild 18 - Sa
yıfa 55 : 59). 



Bütçe encümenince 
tetkik olunacak işler 

Bütçe hakkında ta-
dilnarne, bütçeye 
munzamı madde 

Bidçeye ı·e veTgi ka
nunlarına taall1iku 

alnıayan ahkam 
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0N BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakerati 

YUZ YİRMİ ALTINCI MADDE -Bütçe encümeninin tetkik edeceği 
işler şunlardır: 

1 - Moolis ve mer!buta·tı bütçesile munzam twhsisatr ha!mkrnda kanun 
layihaları; 

2 - Muvazenei urouroiye kanunu; 
3 - Munzam tahsisat, f.evkalade taıb:sisat ve fasıllar arasında müna:kale 

talebini ha vi kanun layihaları; 
4 - Devlet varidatmın veyaihud masarifatmm arttırılması veya eksiltilme

sini in tae edecek her nevi kanun layiiJıa ve teklifleri; 
5 - Muvazenei umumiye ikanunlarma ve 4 ncü fıkradaki !kanunlara müte

amk ibütün tefsir taleblerinin .tetkiiki. 

YU'Z YİRMİ YEDİNCİ MADDE - Muvazenei umumiye kanununa rta
allUk ediıb masarifin arttırılması veya varidatm eksiltilmesini muciıb olacak 
tadilname veya munzam maddeler aneaik alakadar •bütçeye aid mal!Jbatanın 
dağrtılmasını takib eden yedi gün zarfİnda teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik ve harcirahların arttırrl

masrna, memuriyet ihdasına veya bunların meri kanunlarla muayyen 
olan hududlar haricinde tevsiine dair mebuslar tarafından tadilname veya 
bütçeye munzam madde teklif ·edilemez. 

Her iki fıkradaki ılıükümler ıbilavasıta vergiler kanuniarına .tahsisaıt ita
sııru tazammun eden .kanunlara da şamildir. 

Bu maddede münderic takyidat HükUınetin veya Bütçe encümeni tara
fından ika:hul edilen veya elli imzayr havi olan teklifiere 'şamil değildir. Bu 
teklifler Bütçe encürrnenine havale olunur. 

YÜZ YlRMt SEKİZİNCİ MADDE - Muvazenei umumiye kanunile bi
lavasıta vergiler kanuniarına ve tahsisat itasınr iktıza ettiren kanunlara, va
ridat veya ımaısarife taallfık ErtiDeyen hükümler dercedilerrnez. 

· Bu kanunların müzakeresi sırasında vukubulacak teklifler ancaık mev
cud maddelere doğrudan doğruya taallfık etmek şartile reye konaıbilir. 

Maliye vekilinin hu- YÜZ YİR.lWİ DOKUZUNCU •MADDE - Muvazenei umumiye kanununa 
zurile [asıl [asıl mü- merbut cetveller, Maliye vekilile aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 

zakere srnrf devair rüesasmdan biri hazır olduğı~ halde, fasıl fasıl müzalkere ve 
il'e,y istihsal olunur. 

Hükmü bir seneden Yttz OTUZUNCU MADDE - lVIuvazenei tırnurniye kanununa veyahud 
fazla.lja şamil rnad- mer.butatma ·hüılrmü ıbir seneden fazla za.mana şamil olan maddeler dereedi-

deler lemez. 

Muhtelif şekiller 

·ON İKİNCİ BAB 

Reylerin istihsali 

YttZ OTUZ BlRlNCİ MADDE - Müzakereye .arzolunan meseleler halk
bnda Mecliste üç suretle ·rey verilir: 

1 - İşari rey (El kaldnımak veya ayağa kalkmaktır) ; 
2 - Açık rey (Üzerinde mebuslarm isimleri yazılı varakalarm ikutuya 
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atılması veyahud, taleb vukuunda kabul, red, istinkaf kelimelerinin te
laffuz edilmesidir) ; 

3 - Gizli rey (!şaretsiz yuvarlaıldarm kutuya atılmasıdır). 

YUz OTUZ İKİNCİ MADDE -Müzakere sırasında bu nizarnname alı
kamma tevfikr hareket daveti muıtazamrırun meselelerle mebuslardan biri
nin söz söylemekten menine, takbihine veyahud muvakkaten Meclisten çı
karılmasına dair hususlarda işari r eye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açıık veyahud gizli rcye rmüracaaıt zaruri ol
mayan bütün hususlarda işari rey istimal olunur. 

!şari rey istimali halinde evvela lehte, sonra aleylıte bulunanlarm reyi. 
ne müracaat edilir. Ondan sonra netice reis tarafından heyete ibildirilir. 

YUZ OTUZ UÇUNCU MADDE - İcra Vekillerinden biri haıkkında şi
kayet ve mebu lardan birinin ithamma aid teklifierin kaıbulü mevcud aza
nnı üçte iki akseriyetinin husulünc müıtevaklaftrr. 

lşari rey 

V ekillerden şikay ı t 

ve mebusların itha
mında alınacak ekse-

riyet 

YÜZ OTUZ DÖRDUNCU MADDE - İşari reyleri 
tefiıkan saymak ve takdir etmekle mükell'eftirler. 

reisle katibler ııııüt- lşari reylerin sayıı
ması ve takdiri 

Binaenalcyh cl kaldırınaik surotile r ey İstİhsalinin neticesinde ittifak 
edemezler veyahud ekseriyetin husulünde şüplıeye dü.~erler veya azadan 
beşi ayağa kallup bunu isterlerse ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifaık edemezler vcyaln1d yine şüpheleri baki kalırsa açık reye 
müracaat olunur. 

Hiç bir ımebus rey İstİhsal olunurken söz söyleyemez. 

YÜZ OTUZ BEŞ:tNC! MADDE- Muvazenei umumiye kanunu layİha
sile vergi ilidas veya ilgasına veya:hud vergilerin artJtırrLmasma veya eksil
tilmesine ve muahede ve muka'Velelerin tasdilana müteallik ıkantın layilia
ları hakkında doğrudan doğruya açık r eye ·müracaat olunur [•] . 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE - İşari reye müracaat zaruri olmayan 
sair hususlarda açık rey veri1mesi talebe mütevaıkkıfitır. Açık rey, •bir me
selenin ilk reye konmasında on beş mebus tarafından tahriren taleb oluna
bilir. 

Mesele reye konurken r eis ve kati'blerce şüphe hasıl olursa yalnız beş 
mebus şifahen açık rey taleb edebilir. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmi Gazete ile ilan olunur. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE - Açık rey, şu suretle istilısaJ olunur: 
İptida, mebusların davetine mahsus çmgıra:k üç dakika müddetle çalınır. 
Her mebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renJdi, rey va-

rakaları bulunur. 
Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkafı mutazammındır. 

Reye başlanmadan evvel reis, reylerin neyi tazammun edeceğini kısaca 
söyleyebilir. 

1 

Reye müra:crua,tJtan evvel mebuslar lley1erin gayet veciz ıbir suretıte esbaibı 

mucibelerini kürsüden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte yalnız birer 
zate ruhsat verebilir. 

['•] - Miinakale ve tahsisatı munzamma kanunları ile h esabı kati kanun
larının da açık reye konulması 115 numaralı karar ve teamül iktızasındandır. 

Para, vergi ve mua
hede meselelerinde 

açık rey 

Taleb üzerine açık 

rey 

Açık rey nasıl istih
sal olunur 



Gizli rcy 

Gizli rey nasıl istih
sal olunur 
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Sonra· katibierden biri mebuslarm intiha~b. • dair_elerine. gör_~ hece harf

leri tertibi üzerine isimlerini okumağa başlar. 
Hangi harften başlanaca·ğr reis tarafından çekilen kura ile taayyün 

eder. 
İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine konmuş kutuya rey vara

ka.:."'nr lbiııza.t atar. 
Bütün isirolerin okunmasını müteakib kıraat esnasında rey vermemiş 

olanlarm isimleri bir daha dlrunıur. 
Bu sırada Meclise gelmiş ol!llnlar varsa rey verrneğe davet edilir. 
Y!llhud: 
İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (Kabul ), (Red), ( İstinkaf) kep-

melerinden birini telaffuz ile reylerini bildirirler. 
Bu rey katibler tarafından kaydedilir ve zabta g.eçer. 
Reyler toplamnca reis muamelenin bittiğini söyler. 
Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını ldtilb1er açıp J:ı ·er birinin içinde bulunan varwkaları sayarlar. 
Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesjr İcra etmez. 
Karar yalnız l e'hıte ve aleyıhte !!mli!naıı:ı:l·arın ım.ikıtarına göre ıtaayyün eder. 
M:üsteD!kifl~rin varakaları saıdece nrsaba dıahil olur. 
Kfutiiblıerin istihsaıl ettilderi netice hıer halde o celsede ıtafsil3Jtile (Y•ani 

mevcuıd azanın adedi, nisaib olup olmadığı, lıehte, aleyıhte ıbuhınanlar1a :mii;s
tenkiflerin miktarı ve ibtal edilmiş varakalar varsa bunların adedile ibtal
lerinin sebebi tasrih olunmak suretile) re is tarafından Meclise bildirilir. 

İil:Ytal olunmu.;; varaıkalar, .ınüstıenkif r eyi addledilerek, aJJıcaık nisaiba ithal 
edilir. 

YUZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Açık reyin tatbik olunabileceği hu
suslarda azadan on beşi gizli rey usulünün tatbikını is'terlerse bunun icrası 
heyetçe müzakeresi ekseriyetle .karara mütevakkıftır. 

Gizli rey isteyenlerin isimleri .zıabrıt ceridıesi ve icaib ederse ır.es:ıni .gazete ile 
ilan dlurııur. 

YUZ OTUZ DOKUZUNCU M:ADDE - Gizli rey, açık rey gibi istihsal 
olunur. 

Yalmz bu şıkta mebuslar, rei.sin solundaıki ıkatiıbden biri beyaz, öteki 
kırmızı iki yuvarlak alırlar. 

Bunlardan beyaz kabul , ıkırmızısı da redde işarettir . 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre ıkürsü üzerindeki rey kutu
suna, ötekini de tatbik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbiık kutusuna at:ılnnş ise istinlk:af manasını ifade eder. 
Katibl€r rey kutusunda bulunan yuvarlatkları bir tepsiye dölrup .beyaz

larla kırmızıları ayırırlar ve açıkça sayaırlar. 
Taıtbik kutusundaki yuvadaıklar da murakaıbe için sayılır. 
Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

R cy istihsali tead- YUZ KIRKINCI MADDE - Bir kaç madde ve layiha veya teklif hak-
diid ederse kmda açıık rey istihsali :teaddüd ederse varakalarm muhtelif kutulara ayni 

zamanda atılması sur·etile icra olunabilir. 

Knt1ıların dolaştırıl- YUZ KlRK BİRİNCİ MADDE - İtiraz vuku bulmadığı takdirde, ha-
ması demeı tarafından kutuların d<ıl'aştırılması suretile. d'e açık rey ist:illıswl olu

rraıbilir. 
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ytfz KlRK rlKtN.Ct !MADDE ·- Bir maddenin açık reye konması celse Ceise sonunda rey 

sonuna hll'akılrubilir. istihsali 

YUZ rKıiRK U.ÇUNCU MADDE - Heyeti umumiye ve encümenlerde l ntihabla·r 
i cra edilecek intiihaJblar .şu işekilde olur: 

Kürsüye, reye mahsus olmak.üzere bir kutu llronur . 
. Her mebus, hece sırasi-le ismi okundukça kürsüye •ge1:erek tens~b ettiği 

zat veya zaıtlerin .isimLerini Jı:a;yi v..arakayi kutuya atar. 
Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç :ınebus tarafından bu rey vara

kaları tasnif olunur. 
Musanniflerin tanzim ede~kleri mufassal (Yani azanın miktarını, nisrub 

olub olmadığım [•], rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal olun
muş varakaları ve bunların niçin iptal edildiklerini ve rey alan zatlerin 
isimlerile aldılkları rey1er miktarım ,gösterir) mazbata r eis <tarafından okun-
m!llk su.retile · İntihrubın aıeticesi heyete bildirilir. · 

VU'Z,KIRK DÖRDUNCU MADDE- Bütün miizakereler, üçte iki ekse
riyet meşrut olmayan hususlarda, hazır bulunan azanın mutlalk ekıseriyetil'e 

kararlaşır. 

:Reylierde tesavi 'Olursa reisinlü iki sayılır. 
Huzuru muiktazi azanın mevcudiyetini ·reis ve kwti.bler ·müş;aJıede edcTler. 
Bir mesele reye konurken nievcud azanın ·adedini tah.kik hususunda reis 

·ve •katibler 'ittibad · edemezlerse yoklama yapılır. 
Nısab bulunmadığından rey istiıhsali mümıkün •ıe1ma~a: miizaılrere ·edilen 

maddenin kararı ertesi celse.ye bırakılarak ikinci defa reye müracaat oLu
nacağı ruznameye geçirirler. 

İkinci defa rey veı:enlerin adedi ne .olursa olsun netice muteberdir. 

YUZ KlRK REŞİNCİ MADDE- Heyeti umumiyede her madde kabul 
veyahud reddolundukqa ıkaraTm neticesi reis taraıfından yalnız « Ka:bul 
olundu » veyahud « Reddedildıi » diye heyete bildıiıllim ek lazım gelir. 

.Karar nısabı 

Neticenin 1·eis tara . 
fından tebliği 

YUZ KlRK ALTıNCI MADDE - T.eşkilatı ,esasiye ıkanununun 102 •nci Teşkilatı esasiye kn-
maddesi mueibince me~ftr .kanunun tadili icab ıetti!kte tekillin !Meclis .mü- nununun tadilinde 
r~teb azasının en az üçte biri tarafından imza edi1mesi meşruttur. 

!Dadilat, mür.etteb aQ:a adediniın iiQte iki ·ekıseriy:etile . kabul olunur. 

ON UQUN'CU BAiB 

. Zalbıtla.r 

YttZ KI&K YEDİNCİ MADDE - Mecliste iki zabıt tutulur: 
1 - Harfiyen zabrt - Bu zabrt, cerideısile ve icabında Resmi gazete ile ilan 

·olunur. 
Bu zabtın, itiraz vukuunda, muterizin ilk celsede söz alması -veya·.riyasete 

göndereceği bir varaıkanın gelecek zabıt .ceı:idesicin .sonuna aynen derci 
suretile tashiıhi lazımdır. 

2 - Zabıt hulasası - Bu hulasa, gelecek inikad günü zabrt ooridesine dere 
ve levhaya talik olunu:r. 

Bu zabıt hulasasına aza ·tarafından itiraz varid ol ur·sa haı:fciyen zabta 

[•] - Reye iştirak eden a.zanın rıvutlak ekseriyeti. 

icab eden kamr 
nısabı 

iki nevi zabıt 
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miiracatatie tashih ve o suretie bir daha neşir ve talik olunur. 
Zabıt bulasasını reis ve iniılmdda bulunmuş olan iki katib imzalar. 

Son inikadın zab ·ı ~ ı YUZ KmK SEKİZİNCİ MADDE - Bir içtimaın son inikadının zabıt 
kulasası ve zabıt c 1~ . bulasası kati b ler tarafından filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

ridesi Tashih kıraati müteakıb olmak lB.zım gelir. 

Sual hakkı 

Sualin tarifi 

Sual takri1·i 

Son inikadın harfiyen zabtının tashihi mebuslar tarafından verilecek 
varakanın i1k intişar edecek Resmi gazete ile ilanı suretile olur. 

ON DÖRDUNCU BAB 

Sual 

yttz KIRK DOKUZUNCU MADDE - Her mebus Hükumet naroma 
Başvekile veyahud vekiliere şifahi veya tahriri sualler sorabilir. 

YUZ ELLİNCİ MADDE - Sual, sarih ve muayyen maddeler hakkında 
malumat isternekten ibarettir. 

YUZ ELLİ BİRİNCİ MADDE - Cevabı gerek tahriren, gerek şifaen 
istenilen sual mutlaka tahriren vuku bulur. 

Sual takrirleri riyaste verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabıt ceridesine geçirir ve bir tezkere 

ile aid olduğu vekile bildirir. 

Cevab Yt.tz ELLİ İKİNCİ MADDıE- Suale tahriri cevab istenmiş ise, gelecek 
cevab, sual ile birlikte, aynen zabıt ceridesinin sonuna dercedebilir. 

Suale şifahi cevab istenmiş ise, riyaset tezkeresinin vusülünden nihayet ı 

iki inikad sonra vekil ona Meclis kürsüsij.nden cevab verir. 
Reis, cevabdan evvel suali katibierden birine okutur. 

Cevabın geciktiril- YUZ ELLİ UÇttNCU MADDE- Vekil, sorulan suale umumi. mımfaat 
mesı millahazasma mebni veyahud muktazi malumatın elde edilmesi için cevabı 

muayyeri bir müddet geciktireceğini - sual tahriri ise tahriren, şifahl ise 
kürsüden - beyan eder. 

Suali soran, gününde 
bulunmazsa 

Somnın mütalea be
yan etmek hakkı 

Vekil umumi menfaat mülahazasına mebni isterse suale gizli celsede 
cevab verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de cevab vermek hakkını haizdir. 

_YUZ ELL~ DÖRDUNCU MADDE - Suali soran cevab gününde hazır 
bulunmazsa keyfiyet bir defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada talik 
olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer tahirle yalnız ibir defa daha ayni suali 

tekrar edebilir. 

YUZ ELLİ BEŞtNCt MADDE - Mesul vekilin cevabını müteakıb yalnız 
~mali soran mebus ım.ütalea ibeyan .etmek haıkıkını ihai.OOir. 

Ancak ibu müıtalea on ib~ daıkiikadan fa2Jla süremez [ •) . 

[•] - Mardin mebusu lrfan Ferid Beyin, Cümhuriyet gaz~tesinde çıkan 
bazı yazıl:ar hakkındaki sualine cevab veı·en Adliye vekili Mahmud Esad Bey
den sonm, bu cevabda şahsı mevzubahs olan Muğla mebusu Yunus Nadi Beye 
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YUZ ELLİ ALTINCI MADDE - Bütçe heyeti umumiy.esinin müzakeresi 

sırasında veyahud bir vekaJetin •bütçesi müzakere olunurken bir mebus sual
ler hak1kındaıki usule tiiıbi olmaksrzın ona •dair istediği sualleri vekilden sora
bilir ve lüzum gördüğü izahatİ taleb eder. 

ON BEŞ1NC1 BAB 

İstizah 

Bütçe mÜzaker'esi sı

rasında sualler 

YUZ ELLİ YED1NC1 MADDE- Bir maddenin iBaşvekilden veya vekil- 1stizah hakkı 
ierden istizaıh olunmasını mebuslardan biri t eklif ederse, İstizah edilecek 
madde tasrih edilm~k suretile reise bir taJkrir verilmek lazrm gelir. 

Bu .taıkrir, Heyeti umumiyede okunduktan sonra kaıbul veya r eddi hak
kında müzaikeresis işari reye müracaat olunur. 

Kendisinden İstizah vuku bulacak vekilin o gün Meclis gelmesi v.eya ıma
iyetindeki mem'urin rüesasından birini göndermesi için İstizah olunacak 
maddenin tasriliile reis tarafından o vekile davetname yazılır. 

YUZ ELLl SEK1Z1NC1 MADDE - 'l' akrir sahibi, Heyeti umumiyece Takrir·in geri alın-
istizahın günü tayin edilineeye kadar takririni ıgeri al3ibi1ir. ması 

Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri alınması H eyeti umuıniyenin 
müzakeresiz işari reyle !karar vermesine menuttur. 

YUZ EıLLl DOKUZUNCU MADDE - Sahibi tarafından geri alman Ge1'i alınan takririn 
bir İstizah taJkririni diğer bir meJbus tekabıbül edebilir. bir diğeri tarafından 

tekabbülü 

YUZ ALTMIŞINCI MADDE - Davet olunan vekil muayyeu günde lstizahta he1· mebu
bizzat, yahud maiyetindeki devair rüesasından biri va:sıtasile H eyeti umumi- sun söz söyleyebi~-

yede izahat verir. mesi 
Ondan sonra teklifin sahibi, vey3ihud sahibieri müteaddid ise i1k ım-

zası olan :mebus önce ve sair m.ebuslar onu müteakııb leh ve aleyhte söz 
söy leyiıbilirler. 

YOZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Vekil tarafman verilen izahat Ruznanıeye geçilmesi 
ve mebuslar can~binden mukabeleten vuku ibulan ifadelerden sonr a hiç bir 
takrir verilmezse reis ruznameye geçer. 

YttZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İstizahnı kifayeti ile rnznameye gr 1stizahın kifayeti 
çilmesi hakkındaki takrirler diğerlerin e ta·kdimen r eye konur. 

YttZ ALTMıŞ ttÇÜNCÜ MADDE - Eğer sadece ruznameye geçilmesi Esbabı mucibeli talc-
kabul olunınazsa esbabı mucibeli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havaleleri kararlaştırılmazsa iptida H ükümetin 
tercih ettiği takrir aç:ılk reye konur. 

rirler 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Esbabı nmcibeli bir takrire Bunlara fıkm ilavesi 

söz verilmiştir (Z. C. Cild 20, Sayıfa 57- 5- VI- 1930}. 
- !zmir mebusu Mahmud Esad B eyin, iş kanunu hakkındaki sualine 

Iktisad vekili Mustafa Şeref Bey cevab verdikten sonra mezku1' layihanın 
mevcud bulunduğu lktisad encümeni mazbata 11ıuharririne söz verilmiştir 

Z. C. Cı1d 9, Sayıfa 2 - 1 - VI - 1932}. 
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bir fıkra iHlvesi hakıkında vaki .ola·cak teklifin mutlaka takririn reye kon
masından evvel ıtanzim ve H eyeti umumiyeye arzı lazımdır. 

YUZ .ALTMIŞ_ BEŞİNCİ MADDE ·- Encümene mulıaV\Iel takrirler hak
kmdaki encüımen ma:~bataları müstacel mevad usulüne tevfikan ıınüzaıkere 
edilir. 

Encümen mazıbatası reddolunduğu takdirde esbabı mucibeli takrirler 
Riyasete 'takdimleri sırasile okuna-rak rey·e iktiı·an eder. 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI lVIADllE - Bir istizaha, icra edileceği gün 
üzerinden üç inikad geçtikten veyahud müzakeresine başlandıktan sonra 
diğer bir İstizah zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiç bir İstizah zaım ve ilhak edilemez. 

YUZ ALTMIŞ YEDİNOİ MAIDDE - Bir istizaha diğerleri inzimam 
ederse her İstizah takririnde ilk i-mzası olan veyahud o .buluınınadığı takdir
de imza edc illerden 'biri dinlenmedik ce müzakerenin ki.fayeti istenem ez. 

YÜZ ALTMIŞ .SEKİZİNOİ MADDE - Mebuslar istizahın neticesine ta
allUik edecek ·takrirler verebilirler. 

Bu takrirler açık reye ıkonur. 

On beş mebus :tarafından istenirsc gjzli reye 1 de müracaat olunur. 

OiN ALTINCI BAB 

'Meclis tahkikatı 

YttZ ALT;MIŞ DOKUZUNCU MADDE- (Muaddel : 13 haziran 1932) 
- Hükumetin vaki olan bir istizaıh v•eyahud bütçenin müzaıker:esi sırasm
da veya neticesinde veyahud rosen ıteşkilil.tı esasiye kanununun '46 ncı mad
desinin 1 nci ve 2 nci fııkralarmda münderiç Hükümetin ';Jllrn.umi siyasetin
den ve vekil.letlerin ifa .ve icrasma mec.bur oldukları vazifelerden dolayı 
vekilierden birinden veyahud İcra V ekilieri ıHeyetinden ceza! veyahud .mali 
mcsuliyeti müstelzim efal vulruundan bahsilc ta.hkikat icrasr taleb ohmur
sa reise bir takrir [•] veriLmek jıktıza eder. 

Bu takrir, reis tarafından Meclise arzolunur. Alakadar vekil veyalıud 
vekiller de keyfiyetten haberdar edilir. 

YÜZ YETMİŞİNOİ MADDE - (Muaddel : 13 haziran 1932) Adli
yece bir işin takibi sırasında İcra V ekillerinden birinin vazifesinden 
mümbais bir husustan dolayı vazife noktasından verilen bir kararla Mec
lise müracaat vuk11bulursa Hey.eti 11muımiye bu hususta Meclis tahki~aıtına 
mahal olup olmadığını tayin için evvelemirde beş kişilik bir encümen teş

kil eder ve Meclise bu encümenin ımazbatası arzedilir. 

YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - (Muaddel : 13 haziran 1932) -
Alakadar vekil ve takriri veren veya verenler veya. mazbatayı yapan encü
men dinlendikten sonr~ takririn veya mazbatanrn nazarr dikkate alınıp alın
maması ha:kılunda Meclis biLmüzakere işari reyle kamrını verir. 

[•] - Eski Ticaret vekili Ali Genani Bey meselesi, Meclisi Aliye, Diva
nı mıthasebat encümeninin bir mazbatasile ,swkedilmiştir {10/lll/1928}. 



-55-
Alakadar vekil mebus değilse, ~Tcclis bir ımühlct tayini ile yalnız yazılı 

müdafaasmı alınağa karar verir. 

YUZ YETMiŞ İKİNCİ MADDE - Bunun üzerine Heyeti umumiye, 
talıkikat icrasmı, ya Teşlkilatı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürek
keb Muhtelit encümene, veyahud beşten on beşe kadar azadan teşekkül 

edecek hususi bir Tahkikat enciiımenine havale eder. 

YUZ' YETMİŞ UÇUNCU M.AJDDE - Tahkikata meınur olan encümen, 
Hükümetin bütün vesaitinden istifade ve istediği evrak ve vesaika, vazıyed 
eder [•]. 

Enciimenin tahkikat 
icrası 

Hükı1metin vesaitin
den istifade ve vesa

ik celbi 

YUZ YETM!Ş .. DÖRDUNCU MADDE - Heyeti 
tahlükata memur enciiımeııin ne müddetle vazifesini 
başıka maJıallc gidip gitmeyeceği ~tesbit olunur. 

umumiye kararmda Encümenin müddeti, 
bitireceği, icabmda seyahati, şahid ve 

ehli hibre dinlenme i 
Bu encümen vekilieri istic·vaJb edebileceği gibi hariçten herkesi şahid ve 

ehli.hibre sıfatile dinlemek sal&hiyetini haizdir. 
Davet olunan şahidierin icabetleri mecb:uri olup haklarmda usulü mu

hakmnatr cezaiyede mevzu ahikam tatıbiık olunur. 

YUZ YETM!Ş REŞ1NC! MADDE - Eğer bir İstizah neticesinde tah ki- M es elenin intacına 
kat icra olunuyarsa tahkikata memur encümenin meseleyi intac etmesine kadar istizah hakkın
kadar ayni madde hakkında tekrar İstizah takriri verilemez. da takrir verilmemesi 

Ytl'Z YETMİŞ ALTINCI MADDE- Encümenin nihai mazbatası ceza1 
ve mali mesuliyeti müstelzim ise, tahkikat evrakı, teşkilatı esasiye kanunu
nun 67 nci maddesi mucibince Meclis kararile teşkil olunacak Divanı .Aliye, 
nihayet on beş gün içinde tevdi olunur. 

Encümenin nihai 
mazbatası 

YUZ YETM!Ş YED!NC! MADDE - Meclis, bir madde hakkında res en M esuliyeti mucib ol-
malfımat edinmek isterse bir Talılııikat encümeni teşkil edilir veyahud mev
cud encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkİkatm İcrasını aza veyahud encümen teklif edebilir. 

ON Y:ED!NC! BAB 

Teşrii masuniyetin kaldirilması 

YUZ YETMlŞ S:EKİZİNC! MA!DDE - Bir mebusun teşrii masuniyetinin 
kaldırılması için vuku bulacak talebler, mahkemeden Adliye vekaletine 
tebliğ olunur. 

Adliye vekaleti, esbabı mucibeyi muhtevi bir_ tezkere He mezkfır talebi 
Başvekalet vasitasile Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi teşkilatı esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkeb 
mnhtclit bir encüımen;e thavale ooer. 

Erıcümen reisi, kıum ile beş azadan müremkeb bir ihıza;d encıüımen .tefrik 
eder. 

Bu ihzaTi ıencümen, gizli r.eyle kendine ıbirr reis ve lbir de mazbaıta mnııharrir
liğini ifa eelecek katib intihab edeıı. 

[•] - Eski Bahriye vekı'li lhsan Beyin Yavuz ve havuz nooselesinde Tah
kikat encümeni bazı eşh:ası tevkif dahi etmiştir (M ıılıtelit enciimen zaptı ; 
22/I/1928). 

mayan işler hakkın

da tahkikat 

Şekli 
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Encümen ibüıtün eY!1alkı tetlrik ~ediib o mebusu din'ler. Encümen şahid din

leyenrez. 

Encümenin ne müd- YUZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - İhzari ve muhtelit encümei).ler 
dette işi intac ede- bir masuniyetin kaldırılması hakkında kendilerine muhavvel evrakı en çok 

ceği bir ayda intac ederler. 

Masuniyetin kaldınl- YUZ SEKSENİNCİ MADDE- Bir mebus Teşkilatı esasiye kanununun 
masının sebebleri ı2 ve 27 nci maddelerinde mevzuabhs olan memnu fiillerden biri isnad 

olunur ve İhzari encümen tetkikat neticesinde buna kanaat hasıl ederse 
teşrii masuniyetin refi lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve 
Muht~lit encümene takdim eder. 

Eğer isnad olunan memnu fiil yukarıda zikredilen maddelerde sayılan 

nevilerden değilse i.hzari encıümen tak~brnt ve muhakemıenin devre sonuna ~taltkı 

hakkında bir ma?Jbaıta tanzim v·e kezaliık Muh.telit ·Emcümene takdim ·eder. 
Muhtelit encümen, bu babda ikinci bir karar ittihaz eder. 
O mebus isterse ihzari encümende, Muhtelit encümende ve Heyeti umu

miyede kendini müdafaa eder veyahud bir arkadaşına ettirir. 
Heyeti umumiye bu hususta kararını verir. 

Bu bapta mi:ızat me- YUZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Masuniyetinin kaldırılması için 
busun talebi bir mebusun kendi talebi kafi gelmez. 

Açık müzakere YUZ SEKSEN İKİNCİ MADDE - Hilafına karar olmadıkca masuniye-

Nevileri 

lhtar 

Takdir hakkı 

tin kaldrrrlması hakkındaki müzakere açıkca cereyan eder. 

ON S~EKİZİNCİ BAB 

İnzibati cezalar 

YUZ SEKSEN UÇUNCU MADDE - Bu nizamnamenin muhafazası nok-
tasından mebuslarm uğrayacakları cezalar üç türlüdür: 
ı- İhtar, 
2- Tak!bih, 
3 - Muvakkaten Meclisten çıkarılmak. 

YUZ SEKSEN DÖRDUNCU MADDE- İhtar cezasım müstelzim hare-
ketler şunlardır : 

ı - Söz kesmek, 
2 - Sükfuıeti bozmak, 
3 - Şa:hsiyatla uğraşmaık. 

YUZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - İhtar cezasını takdir ve infaz etmek 
hakkı riyasetindir. 

Bir ııneıbus ihtara uğradııktan sonra muıta'Vaat gösterib kendini tebriye 
etmek isterse ona ruhsat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı ihtar cezasına uğrayan mebus 
inikadın veyahud eelsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın veyahud eelsenin sonundan evvel 
verilmesi reisin elindedir. 

Reis, mebusun izahatını kafi görmezse ihtarı ipka eder. 
Katibler bunu kaydederler. 
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Bir mebus ayni inikatta iki defa ihtar · cezasına uğrarsa keyfiyet zabıt 

bulasasına dercolunur. 

YttZ SEKSEN ALTINCI 'MADDE -Bir inikadda iki defa ihtar cezasına Iki defa ihtarın ne-
uğrayan bir mebusun o inikadın sonuna kaıdar söz söylemekten memnuiyetine, 
reisin teklifi üzerine Meclis müzakeresiz işaTi reyle karar verebilir, 

YttZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE - Takbih cezasını müstelrinı olan 
hareketler şunlardır : 

ı - Ayni inikadda iki kere ilitar cezasını gördüğü halde bunu müstelzim 
hareketlerden vaz g.eçınemek, 

2 - Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğramak, 
3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak veyahud Meclisin işlerine iştıiraılrten 

imtina için bir ittifak aktetmeğe ·Heyeti umumiyede açrkça ve gümil.tülü 
bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir v·eya bir kaçını tahıkir, kavlen tehdid etmek. 

YttZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE - Meclisten muvak!katen çıkarıl
mak cezasını müstelzim hareketler şunlardır: 

ı - Taıkbih cezasına uğradığı halde bunu müstelzim hareketlerden vaz 
geçmemek, 

2 - Ayni inik:adda üç kere takıbih cezasına uğramak, Reisicümhuru, Meclis 
Reisini, Meslis ve Heyeti HükUmeti tehdid ve •tahkir etmek, 

3 - Heyeti umuımiye müzakerelerinde halkı cebri muamelelere, dahili 
kıyam ve isyanlara veyahud Teşkilatı esasiye kanunu ahıkamına tecavüze 
teşvik etmek, •· ı 

4 - Meclis binaları ve müşt~ilatı dahilinde memnu bir fili irtikab etmek. 

ticesi 

Takbih 

Meclisten muvakka
ten çıkarılmak 

YttZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE- Takbih ve muvakkaten Mec- Meclisten çıkarılnırı, 
listen çıkarılmak cezaları reisin teklifi üzerine hı;yetçe müzakeresıiz ve işari cezası nasıl icra ol1ı-

reyle kararlaştırılır. nur 
Aleyillinde böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat veyahud arkadaş-

larmdan biri vasrtasile izahat verrneğe hakkı vardır. 
Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezaları zabıt hulasasına 

dercedilir. 

YttZ DOKSANINCI MADDE - Muvakkaten Meclisten çıkarılmak ceza
sına uğrayan bir mebus, ruhsat alıb kürsüye çıkarak aç~kça af dilel"Se, tekrar 

·Meclise .girmek hakkını haiz olur. 
Mükerrrrler bu haktan mahrumdurlar. 

Af dilemek 

Ytl'Z DÖKSAN BİRİN.Cl MADDE - Meclisten muvakkaten çıkarılmak Salona girmekten 
cezasına uğrayan mebus hemen içtima salonundan dışarıya çıkınağa mecbur memnuiyet 
ve ondan sonra bir inikaddan üç iniıkada kadar içtiıma salonuna gimıekten 
memnudur. 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu terketmekten imtina edel"Se 
• inikad muvakkaten kapatılır ve reis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUN·CU BAB 

Mezuniyet 

Yttz DOKSAN İKİNCİ MADDE - Müracaati üzerine reis bir .mebussa Sekiz günlük izin 
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sekiz (5iinlüık: mezuniy·et verebilir. 

Daha fazla mezuniyeHer için Meclisin müsaadesi alınmak şarttır. 

YÜZ DOKSAN üÇüNCü MADDE - Şekiz günden fazla mezuniyet 
talebleri iptida Riyaset divanınca tetkik olunur. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Reis, me~uniyet taleblerini 
Meclise arzedereken, bunların her biri harl\Jkmda Dieiranın mütaleasrm da 
bildirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey He karar verir. 

Yttz DOKSAN BE.Ş1Nct MADDE - Birbiri ardına üç iniıkadda yapı
lan yoklamalarda veyahud açık rey İstİhsalinde bir mebusun Meclise devam 
etmediği tebeyyün ederse o me>bus izinsiz addedilir. 

Memusun gaybubetini muhik gösteren husuısların tetkilk ve takdiri Riya
set divanına aiddir. 

Gaybuibeti meşru bir mazerete müstenid olmadığı anlaşılan mebusun ismi 
Resmi gazeteye dere ile ilan olunur. 

Bu hususta'ki şikayetler Riyaset divanına arzedilir. 

Yttz DOKSAN ALTINCI MADDE - İzinsiz veya mezuniyetini geçi
ren mebuslarm geçirmiş oldukları günler tahsisatlarından kesilir. 

YÜZ DOKSAN YEDINCİ MADDE - Bir içtima senesinde iki aydan 
fazla mezuniyet alana tahsisat verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına 
vabestedir. 

YİRMİNCİ B~B 

~ ' 

Riyaset divanmm vazifeleri 

Yttz DOKSAN SEKİZİNCI MADDE - Riyasset divanının vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Dahili hizmetler teŞkilatı ve Meclis memur ve müstahdemleri hak
kında memurin kanununun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre 

2 - Mezuniyet işleri; 
3 - M.ehuslardan icsiım1eTi Resmi Gazete ile i~inısiz veya namevcud kaydo

lunanların şikay.etlerini dinlemek ve fa.sletiiil'ek; 
4 - Meclis bütçesinin tanzi:mi ; 
5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve inşa;atma dair ıkaradar ittihaz etmek 

YÜZ DOK·SAN DOKUZUNCU MADDE - Riyaset divanının bir veya
hud daha ziyade azası hakkında münferiden eleruhele ettikleri işlerden do
layı vaki olacak itirazlar ve şikayetler azası kamilen hazır bulunduğu halde 
Divanca müzakere olunarak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

İKİ YÜZÜNCÜ MADDE - Riyaset divanında reylerde tesavi olursa 
reisinki iki sayılır. 

İKİ YÜZ BİRİNCİ MADDE - Heyeti umumiyede vaki olacak rey İstİh
salinde tasnif vazifesi katibiere aid olmakla beraber, mühim rbir yanlışılrk 
olduğu iniıkad veya eelsenin lbiıtmesinden sonra anlaşılırsa reis, Riyaset diva
nnu toplanınağa davetle takib edilecek yolu kararlaştrrır. 
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İKİ YÜZ İKİNCİ MADDE -Heyeti umumiyede yapılan intihablardan lntihablardan çıkan 

ı_:rkan da:hili nizamnamıe meseleleri Riyaset divamnc~a müzakere olunur. 

İKİ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Riyasetin vazifeleri şunlardır: 
ı - Dışarıda Meclisin temsili; 
2 - Nizarnname alıkimının taıthikı; 

3 - Müzakerelerin idaresi; 
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt bulasasının tanzimine nezaret; 
5 - Bütün Meclis memurlarının Riyaset divanile istişareden sonra tayin

leri ['-~] veya ıncmurin kanununa göre haklarmda muamele ifası ve müstah
demlerinin idare amirlerinin teklifi üzerine nasb ve azilleri; 

6 - Riyaset divamna riyaset ; 
7 -Riyaset divam kararlarının ıtamaımile icra vıe taVbikatın ıımuraka:be ve 

temin; 
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

İKİ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Heis vekilierinin vazifesi, mazere
tinde veyahud gayhubetinde, reisin makamma kaiıu olmak ve reisin bütün 
hukuk ve salaıhiyetlerini istimal e1:ımektir. 

İKİ YÜZ BEŞİNCİ MADDE - Katibierin vazifeleri şunlardır: 
ı - Müzakereterin za'htma nezıaret eıtmek, zabıt bulasasını tashih ·etmek ve 

bunları imzalamak; 
2 - H eyeti umumiyede evrak okumak; 
3 - İnikaddan evvel söz isteyenleri kaydetmek ; 
4 - Yoklama yapmak; 
5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

İKİ YÜZ ALTINCI MADDE - İdare amirlerinin vazifeleri şunlardır : 

1 - Meclis binalarile salonlarına, mefruşat . ve muhteviyatma ve bütün 
eşyanın muhafazasına itina edib bunların muntazaman defterlerini t utmak ; 

2 - Merasimi mahsusayı tertib ve idare; 

3 - İnzibata l 
4 - Had em e işlerine J N ezaret etmek; 
5 - Masarjfin tesviyesine 
6 - Riyaset divanının r eyi alındıktan sonra Meclis bütçesini tanzim ıle 

yine Riyaset divamna vermek; 
7 - Duhuliye varakaları t evzi etmek. 

meselele1· 

Riyasetin vazifeleri 

R eis vekille1·i 

J{atibler 

ldrıre amirleri 

İKİ YÜZ YEDİN·Cİ MADDE - İdare amirleri Meclisin tatiline müsadif Idare amirlerinin ta-
zamanlarda münavebe ile Devlet makarrında otururlar. tilde Ankarada utu1·-

mala1·ı 

İKİ YÜZ SEKİZİNOİ MADDE - İdare amirlerinin vazife ve ınesuliyet- Yazife ve mesuliyete 

liri müşterektir. 

1 ';:'] - 2512 numarcılı t eşkilat hanununun 15 nci mcıddesi : 
Madde 15 - E iiyük Millet Meclisinin biitii.n ınemur/(wı, bu kanuna ve 

Meclüin dahili nizanınamesi hükünıler·ine gö1·e bağlı olduklcın Idare Amir
le ı·irıin ı·eya Umumi katibin inhası ·ve Mcıkamı Hiycıse tin tcısvibi iiz e ,rirı e tayin 

olunm·lar. 

iştirak 



lntizamın mulıafazu
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nıali 
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mt YUZ DOKUZUNCU MADDE - Sükun ve inbamm muhafazası, 

müzakerelerin aleniyet ve serbestisinin temini ve lüzum görüldükte inzibat 
kuvvetile askeri müfrezenin istimali hususlarında idare amirleri rcisin icra 
va 3Jtalarıdır. 

İKİ YÜZ ONUNCU MADDE - Mebuslar, Riya~·et divnm ve idat·e 
hususları hakkında, reise tahriri veyaıhud şifahi sualler sorabilirlrr. 

!dare amideı·inin he- İKİ YttZ ON BİRİNCİ MADDE - İdare amirleri her içtima başında 
sabı halefierine bir sene zarfındaki İcraatlarının hesabiarını vermekle mükel-

Riyaset konağı 

Dahili, harici inzibat, 
Askeri müfreze 

.Meclise silahlı gir-

leftirler. 

YİRMİ BİRİNCİ BAB 

İnzibat 

İKİ YttZ ON İKİNCİ MADDE - Reis, Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
mahsus konakta oturur. 

İKİ YÜZ ON UÇUNCU MADDE - Reis, Meclisin dahili ve harici em
niyeti hakkında lazım gelen tekayyüdatı icra etmelde mü,kclleftir. 

!nzibat kuvvetile askeri muhafız müfrezesi ancak r eisin emir ve kuman
dası altındadır. 

İKİ YUZ ON DÖRDUNCU MADDE - Meclise silahlı girmek yasaktır . 
mek Giren her kim olursa olsun riyaset marif.etile Meclis binasının dışarısına 

çıkartılır. 

Meclise gi?·rnek mem- İKİ YUZ ON BEŞİNC1 MADDE - Heyeti umumiye salonile encümen 
nuiyeti odalarına mebuslardan, Meclis memur ve müstahdemlerinden, HükUmetten 

işi için gönderilmiş memurlardan ve davet edilen mütehassı:slardan başka

larının girmeleri yasaktır. 
Girenler reis veyahud idare amirleri tarafından dışarıya çıkartılır. 
Meclis binalarını görmek isteyen sey ircilere r eis ancak iş zamanından 

ıba$ka bir saatte müsaade edebilir . 

Samiler İKİ YÜZ ON ALTINCI MADDE - Meclis inikadlarmm devamı müdde-
tince sarnilerin kendilerine tahsis olunan mahallerde başı açık aturmaları 

ve 'sii!kut etmeleri mecburidir. 
Samilerden tasvib veya ademi ta.svibi mıutazammın kavlen veya filen 

bir harekette .bulunanlar oranın inzibatını muhafazaya memur olanlar tara
fından derhal dışarıya ç:ııkartılır. 

H eyeti umuıniye müzaker elerini ihlal edenler icabında hemen salahiyettar 
mercie teslim olunurlar. 

Mecliste cür·üm ikaı 1Kt YUZ ON YEDİNCİ MADDE - Meclis billaları veyahud müştemi-
latı dahilinde mebuslardan başka bir kimse bir cürüm irtikab edersse, eğer 
o cürüm müddeiumumiliğin resen talkib etmeyeceği fillerden ibiri ise, Riyaset 
makamı mücriıni dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm, r esen müddeiuruumilikçe talkib olunacak fiillerden ise, 
Hiyaset makamı mücrimi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai bir eürmü meşhud irtikab ederse Riyaset 
makamı idare aıınirleri vası-tasile mücriınin Meclis ıbinası baricine ç:ık.ması:nı 
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menedecek tedibirleri ittihaz ve müddeiumumiyi davetl e tabbat icrası lüzu
munu kendisine tebliğ ve mücrimi ona teslim eder. 

İrtiikab olunan cürüm, cinai cürmü meşhruddan baŞka ve fakat resen 
müddeiumumiliğin takibatını müstelzim ·bir fül ise Riyaset makaıru idare 
amirleri vasıtasile lazrnı gelen iptidai trukibatı icra ve taıhkikat cvraıkını Ad
liyeye tevdi eder. 

Adliye, cürmün teşrii masuniyetin refini icab ettireceğini <talkdir ederse 
Başvekalet vasıtasile göndereceği talebname Heyeti umumiyeye arzolunur. 

YİRMİ lKİNlCİ BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

İKİ. YUZ , ON S·EKİZİNCİ MADDE - Meclisin dahili hizmetleri : M eelisi n dahili hiz-
1 - Katiıbiumumiliık; metleri 
2 - Katibiumumi1iğe merhut encilimen katiblerirui de ~lıtiva eden Ka-

nunlar, Zabrt, Evraık ve Matbaa müdürliikleri; 
3 - İdare am!irlerine merbut Muhasebe ve Daire müdürlükleri ve Mulıa

seheye millhak veznedarlık; 
4 - Encümenlerine mülhaık Bütçe encümeni başkatibliği ve Kütüpane 

müdürlüğü tarafından görülür. 

tK.t YUZ ON DOKUZUNCU MADDE - Meclisin Heyeti umumiyesile M erasimde buluna-
ispatı vücüd etmeyeceği mera:simde Riyaset divanı Meclis naıruna hazır cak heyetler 
bulunur. 

Meclis narnma bir heyet izamı takdirinde azanın adedi Meclis tarafından 
tayin ve heyet kura ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, katibierden ve idare amirlerinden birer zat behemeıhal 
bu heyete dahil olur. 

İKİ Yttz YİRMİNCİ MADDE - V ekiller narnma Heyeti umumiyede V ekille?' ncmıına söz 
söz söylemek için gönderilecek birinci derece devair rüesası vek~Jetlerinden sözleyecek memurlar 
her veyahud munhasıran bir iş için beyanatta bulunmağa mezun olduklarına 
dair Riyasete hitaben tahriratı harnil olacaıklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete verilir. 
Reis, gelen zatin hangi veMlet nwmma söz söyleyeceğini heyete bildirir. 
Divanı mıuhasebat reis ve reisi sanileri de icabında Meclise izahat 

verebilir. 

lkt YUZ YİRM.İ BİRİNCİ MADDE - Riyaset divanı tarafından tan- Dalıili idare talimat-
zim olunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi dahili ıidaresi talimatnamesi namesi 
zabıt ceridelerinıin tanzimine, dallıili i.dare ile Meclis memur ve müstalıdem-

lerinin vazife ve sureti tayin, teriii ve infisanerine mü1eallik kaideleri tesbit 
edecektir. 

İKİ YttZ Y1RM:t İKİNCİ MADDE - İcra hususlarma dair Heyeti Temenni takrirle1·i 
umurmiyeye mebuslar tarafından temenni takrirleri verilemez. verilemez 
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YlRM! t!Çt!N v U' BAB 

Kütüpane 

İKİ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Kütüpane encümeni azasınc:lan 
bi i·i biUwssa kütiipaneye nezaret eder. 

Nezaretinin neticesini muhıteYi rapor her sene basılarak azaya dağıtıln·. 

İKİ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Kütüpane encümenine katilı 
l ik eden kütüpanc müdürünün encümcnce istişari reyi alınır. 

İKİ YÜZ YİRMİ BEŞİNCi MADDE - Kitab, gazete, mecmua, harita 
ve saire intihabı encümene aiddir . 

Aza da, iştira hakıkında teldifler dermeyan edebiHrler. Bunların takdiri 
encümene aiddir. 

İKİ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE - Müdür mcvcudun munıtazam 
kayelini tutmakla mükellef ve bundan mesuldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahud muavini behemehal kütüpa
nede ispatı vücuc:l eder. 

İKİ YÜZ YİRMİ YEDiNCİ MADDE - Kitabiard an hangilerinin kü
tüpaneden çrJmrılmayacağ'I ve hangilerinin mebuslara iare edilebileceği en
ciimen tarafından tesbit olunur. 

Makbuz alnıroadıkça hiç bir ki•tab kütüpancden çıJ,;,maz . 

Encümenlcr diledikleri kjta.bları tetkik otmek için alabilirse de encümen 
odalarından dışarıya çıık:aramazlar . 

Mebuslara iare edilen kitabiarın en çok bir ayda iadeleri ımeşruttur. 
Ay içinde iade edilmeyen kitabiarı müdür tahı·iren ister . 
Bir haftada iade edilmeyen kita;bları mebuslar öc:lerler. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BAB 

Mebusluğ·a müteallik vesika ve alWınetler 

İKİ YÜZ Y:t:RMİ ·SEKİZİNCİ MADDE- Meclise iltihakları günü Ka
t i biumuınilik tarafından yeni aza ya bir tercümeihal varakası nümunesi 
verilir . 

Encümen intihablarına ın edar olacak ccıtvellerin tanzim olunabilmeleri 
için bu varrum er tesi güne kadar doldurulup Katibiuımımiliğe iade olumu·. 

Bu vara.ka şu madd eleri ilııtiva eder: 
1 - lVIebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasının isimleri; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi; 
4 - Talısili, bildiği diller, varsa ilıtisası, eserleri, ilmi rütbeleri; 
5 ~ Meslek ve mcşguliyctleri ; 

G - Harcırahiara esas olmak üzre edi olub olmadrğr, varsa çocuklarr. 
Tekrar intilıab olunan ınebuslar bu varakayı doldurmaktan vareste ise-

lerde evvelki devredeki vukuatı varakalanna zeyletmekle mükelleftirler . 
Bu varalm ahvalde vuıku bulacak dcğişild1kler kaydedilmek üzere bir 

haneyi muhtevi olacaktır. 

H er değişiidikte mebus keyfiyeti tercümei haline h men kaydettirir ,·c 
devre sonunda musaddak bir sureti mebnsa verilir . 
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İKİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Mebusluğu kabu olunan lntihab mazbatalan

zatin csascn iki nüslıa olarak tanzim edilen mazbatalanndan biri, kabul 1ari- nın mebusa verilmesi 
hinin ilavcsile ve Meclisin büyiilc mi.ihi.irile mühürlenerek o mcıbusa verilir. 

İKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE- Her mebusa ·deVTenin sonunda, mebus Mebuslara verı"lecek 
bulunduğu müddeti ve bu müduot zarfında aldığı tahsisat ile verdiğ·i vergi
leri ve tokaüıl aidwtı mik tarım gösterir bir mazbata verilir. 

mazbata 

İKİ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE- Her mebusa üzerinde fotoğrafisini Hüviyet cüzdanı, ro-
mu.htevi ve intihab daire ve devresi yazılı, 1\Ieclis Reisi tarafından imzalanımş zet, hamaiZ 
bir J1üviyet cüzuam verilir . 
Mebuslar Riya et divanınca şekl i tayin edi lecek bir mebusln.k rozetini taşıya

bilirler 
Meras irnde kullamlacak mebusluk aliiıneti kenarlarında birer beyaz 

çizgi ve üzerinde (Türkiye Büyük ·Millet Meclisi ) ibares i hakkeclilmiş bir 
madeni plalu muhtevi bulunan kırmızı renkte bir hanuül sonuna as ı lı mineli 
bir ay ve yrldrzdır. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAB 

Bu nizamnameye aid zabrtlar 

İKİ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE- Bu nizamnameniıı !adil veya hir 
veyahud daha ziyaele maddesinin ilgası veya bu nizamnamcyc bir vcyabucl 
daha ziyade madde ilavesi hakJnnda vuku bulacaık tcklif ler ev ,·el beevvel 
Teşkil U.tr esas iye encümeninde tetkik ve ondan sonra kanun ların müzakeresi 
usulüne •tevfikan Mecliste müzaJwrc ve intac edilir. 

Bn ba.bda yalnız bir müzakere kafidir. 
Bu nizarnname ile bundan sonra vuku bulacaJ{ tadilatr, teşkilfttı esas iye 

kanununun 35 nci maddesinde gösterilen şekilde iliina tabi değild i r. 

Bundan soma vukn bulacak tadi lfut i'vlcrl iscc kabnle iktiı·aıı eder etmez 
mamulübill olur. 

Tadil, ilave, ilga 

İKİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu n izaınn:ımcnin tcfsiri kanun- Bu nizamnarnenin 
larm tefs iri usulüne tabidir. tefsiri 

İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Sabrk Meclisi Mebusaıun n i- Bu nizanıname ile 
zamna,nı ei da lı ilisi le Türkiye Bi.iyük l\Iillct lVIeclisinin 23/II/ 1338 tarih ve 38, 
40, 48, 49, 66, 79, 83 munaralr kararları mülgadır. 

İKİ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Bu nizaınıımne ka huliimlen itiba 
ren meridir . 

İKİ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE- Bu niza.ımı ame Türk.i,ve 
l\Iillct. Meclisi tarafrndan icra olunur. 

Bü:vük 

2 mayıs J 927 

miilga nizarnname ve 
karaı· lar 

lif eriyetin başlangıcı 

Bu 
. . 

nızamnamenın 

icrası 



4 - Sayın üyelerin tahsisat ve tekaüdlerine aid kanunlar 

Büyük Millet Meclisi azasmm tahsisat ve harcırahları hakkmda kanun 

(Resmi Gazete ile neşir ve ila nı : 21/V/1930 - Sayı : 1499) 

Kanun No. : 1613 

B!RlNCİ MADDE - Büyük •Millet Meclisi azasının senelik tahsisatı (6 000) liradır [1]. Bu 
tahsisat her ay başında :beşer yüz lira olarak veri lir. !çtiına senesi esnasında intihaıb edilenlerin 
tahsisatı Meclise iltihak ettikleri aydan itibaren ve mebusluktan ayrılanların muha.ssasatı ayrıl

dıkları ay nihayetine kadar hesab edilir. 
V,cfat 'Cden mebuslarrn, kanuni mirasçılarına, senelik tahsis<11tın yıarısı tazminat olarak: verilir [2]. 

İKİNCİ MADDE - 1452 numaralı kanunun üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteallik 
hükümleri bu tahsisata da şamildir [3] . 

[1] Bu miktar, 7 mart 1931 tarih ve 1757 nurnaralı kanun ile . 4 200 ıiraya tenzil edı1miş ve 
1847 numaralı kanunun 2 nci maddesinin (H) fıkrası rııııcibince kazanç vergisinden muaf tutul
rnıış ise de 2395 nııma1'alı kcınıın ile bu istisncı ı·efcdilrnişti r. 

[2] 11 - lV- 1934 taı·ih ve 2507 mımaralı kanıuı : 

Olen mebuslcırın 1683 sayılı kcınun mucibince dul ve yetirıı maaşına miistahak ailesi efmdına 
miisavaten taksim edilmek iizer·e bi1· senelik trıhsisatlan tazminat olamk verilir. 

Yirmi b eş yaşını bitiren ve geçimi babası ~ar·afından temin edilen kızlar dahi bu tazminattan 
müstahakkı maaş diğeı· evl6dla'l' gibi hisseda't' oı·ıwla-r . Müteveffanın miistahakkı maaş kimsesi btı

lunrnazsa bu tazminat kcınuni miı-asçılanrıa ı• e1'il·i r . 

Bu tazminat, bor·ç için, haczedilemez. 
Karar : 696 
Biiyii.k Millet M eelisi rızas1mm tahsisat ve harcırahlcınna midednir olcın 7 maı·t 1927 tar-ih ve 

1757 nunıarcılı kanunun bir·inci maddesinin son tıkmsında (V efat eden mebusların kanuni nıiras

çılanna senelik tahsisatın ycırısı trızmirıat olrımk) ve1'ileceği nııısarralı ise de m ezkur kanıınun hii.
kii.m ve maksadına göre vefat eden mebıısların kamıni rniı-asç1lanna verilen taznıinatın, varislı:J

re yapılcın bir· yardım mahiyetinde olup vefat ~Jtmiş bulunan mebıısun hakkı taalluk etmemek do-' 
la.yısil e, terekesinden addedilmeyeceğine kamr· · ·er·ilmiştir·. 

9 nisan 1932 

13] J.i52 rııımarrılı Devlet memıırları marışatının tevhid ve teadiiliine dair kanıınun üçüncii 
maddesi: 

(1) nurnar·alı cetveldeki maaş asıllarından onuncu derecedeki (2,3) ve dokuzuncıı, on birinci ve on 
ikinci der·ecedekiler· (2,8) ve altıncı, yedinci, sekizinci, on iiçii.ncii., on dör·dii.ncü ve on b eşi.nci derecede
kiler (3) ve dördii.ncii., b eşinci, ve on altıncı derecedckiler(3,2) ve on yedinci derecedeki (3,25) ve on 
sekizinci derecedeki (3,5) ve on dokuzuncu derecedeki (3,75) ve bi?·inci, ikinci, iiçii.ncii. ve yirnıinci 
der·ecedekiler d8 ( 4) emsalile darb edilib hiisıllan maaş olarak verilir·. Bu maaşlar tekaüd aidatı, 

kazanç vergisi ve rnaktıı vergi ile kazanç ver·gisi munzam kesir·leı·ine ve maar-if ver·gisinc tabi de-
ğildir. Danıga pulu ve menııı?'ların yol ver·gileTi diğe r mükelleflerde olduğu gibi tahsil edı1ir. 
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UÇUNCU MADDE - İntihab dairelerine gidip gelen Büyük Millet Meclisi azasına her içti

ma senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her intihab devresi için azimet ve avdet harcırahı 
verilir. Harcırab ve tekaüd hesabiarında (125) lira esastır Ll]. 

DÖRDUNCU MADDE - Nısabı müzakere kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu 
addil 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanunla buna müzeyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 nu
maralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 16 teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

BEŞ!NC! MADDE - Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberidir . 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hükümleri Büyük ·Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

19 mayıs 1930 

Riyaset tahsisatı 

1339 senesi son dör-d ayından it~baren, Riyaset tahsi satı , mebusluk muhassa.satrndan ~aşka şıehri 

üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunurdu. 1927 de bu miktar « Mecli Riyaseti çe Başvek:alet tahsi
saıtları arasmda tenazur temini için » 1880 lirası Divanı Ryiset azası tazminatı maddesinden naıklen, 

8400 liraya iblağ edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divan Riyaseti Azasma tazminat itasma dair kanun 

Kanun N o: 756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Riyaseti Azasına her içtima senesi için 
bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur. [2] . 

!K!NC! MADDE- İşlm kanun ikinci devrei intihabiyeııin üçüncü içtima senesinden itibaren 
meridir. 

UÇUNCU MADDE- İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından İcra olunur. 

27 şubat 1926 

[1 ] 1846 numaralı haı·cıralı kanıınuna bak! 
[2] Bu tazminat, 1931 bütçesine nıevzu kayid nı ucibince, şelıd 150 şer lira üzerinden tr;sviye olunur. 
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Meclis hesabıarının tetkikı encümeni azas1.ndan mümkib olan zata ücreti huzur itasına ı:U:ıir olan 

25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci rruıddesi: 

Büyüık Millet Meclisi da:h1li nizamnamesinin al;trruş beşinci maddesi muci1bince Mieclis ıhesablarınrn 
tetkikı encümeni azasmdan tatil esnasında murakabe vaızife<ıini ifa <edecek olan zaıta şehri makituan yüz 
elli Jira ücreti ihıuzur verilir [1]. 

2603 numaralı kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi ılıütçesinin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinden verilmekte olan tah
sisatm 1934 mali yılı sonuna kadar olan bakiyesi defaten verilir. KezaJik bu bütçenin birinci fas
Imm dördüncü maddesine konulup toptan verilmiş olan tazminatm işbu mali yılı sonuna kadar 
olan kısmı geri alınmaz. 

2638 numaralı kanunun ikinci maddesi 

Büyük Millet Meclisi 1934 mali yılı bütçesinin biriııri f·aslmm beşinci maddesinden vcrümekte 
olan tahsisat 2603 sayılr kamumn be.ı;;inci maddesindeki hükme göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin hakkında kanun 

(Resmi Ceride ile neşir ve il iı nı : 30 mart 1927 - Sayı : 580) 

Kanun No. : 995 

BtR.tNCt MADDE 
ker ve siv.il mütekaidin 
ederler [2]. 

Gerek birinci gerek ikinci Büyük Millet Meclislerinde aza bulunan as
dahi memurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi ahkammdan istifade 

[1] Bu kanun 1238 nıwıam ve 9 nıayıs 1928 tarihli kanun ile tadil edilmiştir: 
Birinci madde - 25 haziran 1928 tarih çe 1169 nımıamlı kanıtnun bit-inci maddesi berveçhi ati ta

dil olunmuştur: 
Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin altmış b eşinci maddesi mucibince Meclis hesabıarının tet-

kikı encüm.eni azasından mürakabe vazif esini ifa edeccek zata şehri yüz elli lira iicreti huzur verı1ir. 
Bıı maddenin lıük?nü 1 teş1·inisami 1927 tarihinden başla;yan içtimaa da şamildir. · 
[2] Jll1 emu1·in kanunıınun yetmiş iiçiincii maddesi: 
M ebuslukta geçen nıiiddet tekaiide mahsub edilir ve mebusluk tcıhsisatının aslı •olan on bin 

kumş tekaiide esas tutulu1·. !şte rruıdde hii.kmii. birinci ve ikinci Biiyiik Millet Meclisi azala
nna da şanıildir. Mebus olmazdan evvel bı~lwıdukları nıemu1·iyetler· dola;yisile kesbi istihkak 
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İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü, memurin kanununun billımnın mali mevadr alıkimi

mn tatbikr tarilıinden mut~berdir [1]. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

21 mart 1927 

ettikleri tekaüd maaşı miktan bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet maaşı üzerinden tahsis 
-- --. - ·-- -

olunur. '.. ·. l 

324 numaralı kar·ar: 
Merııur·in kanununun yetmiş üçüncü maddesi metnindeki «On bin kuruş» kaydinin, memurini rnülii.i

yenin tekaüd maaşatına aid 11 ağustos 1325 tarihli kanunun on üçüncü maddesindeki «Miktarı 
vasatı şehri» kaydi muadili olup tekaüd maaşının, on bin kur·uş miktarı vasatı şehri addediler·ek 
ona göre hesa;b ·ve tahsis edileceği, H eyeti umumiyeni n 19 nisan 1927 tm·ihinde münakid elli ye
dinci iç.tirııaının birinci ceısesinde takarrür· etmiştir·. 

[1} 1927 senesi muvazenei umurniye kanununun sekiz ve dokuzuncu maddeteri: 
Madde 8 - 18 mart 1926 tarihli rııemuı·in kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli ordu, bahriye ve 

jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun mali rnevadı ahkumıı tedricen tatbik ve her 
sene hangi maddeler ahkamımn tatbikına iptidar edilebileceği muvazenei umurıııye kanurıJ.ar·ile 

tayin olunur. 
Madde 9 - 18 mart 1926 tarihli merıııırin kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 ncı ve (D-

H) fıkraları müstesna olmak üzer·e 84 ve 88 nci maddelerinden ve 7 haziran 
1926 tarihli ordu, bahriye ve jandar·ma zabitan ve merıııır-ini hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin memurin kanununun 88 nci maddesine rııatuf hükmile 2, 8 ve 9 ncu maddelerin
den m,aada bilUmum ahkamın 1927 senesi maliyesi haziran ve yalnız memurin kanun"U11-'IıJı 86 ncı 

maddesi hükmünün 1927 senesi maliyesi teşr·inievveli iptidasından itibaren başlanır (Bu madde 1204 
:numaralı kanunun birinci ve 1452 numanalı kanunun on dokuzuncu ma~lerile kısmen tadil obun
muştur [•]. 

[•] 1204 numaralı 1927 senesi maliyesi rııuvazenei urnumiye kanununun dokuzuncu maddesine 
müzeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri: 

Birinci madde - 1927 senesi ·muvazenei umumiye kanununun dokuzuncu maddesindeki (D, H 
fıkraları müstesna olmak üzere 84) ibaresi tayyaolunmuştur. 

tkinci m.adde - Birinci maddenin hükmü 1927 senesi maliyesi iptidasından itibaren tatbik 
olunur. 

1452 numaralı Devlet memurları maaşalının tevhid ve teadülüne dair kanunun on dokuzuncu 
maddesi: 
~ 13 kô.nunıtevvel 13'35 tarihli ta1ısiscdı f evkalade kararnamesinin memurZara müteaWik ahkô:rr!-ı ve 

tnactrif teşkilatına dair 22 mart 1926 tarihli kanımurt dokuzuncu maddesinin son fıkrasındaki orta ted
risat muallı"mlerine aid hüküm iıe mezkiır kanunun onuncu maddesi ve 18 mart 1926 tarihli memur·in 

• kanununun 37 nci maddesinin maaş zarnmına m ii teallik hükmü ve bu h'iikme rııütenazır olarak d?.ğe r 
kanunlarda mevcud hükümle1· ile memu1·in kanununun yi1·mi bir·inci maddesi ve maaş kanununun 
17 nci ve hakirnJ,er kaununun on dokuzuncu maddelerinin maaş ve tahsisatı mikdarlarına aif}, hii.
kümler·i ve 25 haziran 1927 tar·ihlt H arici ye ve kaleti memurin kanununun dokuzuncu maddesinin 
.maaş ve tahsisatına müteallik hükmü ve bu kaunna muhalif olan sair ahku.rıı mülgadır. 



995 numaralı kana na müzeyyel kanun 

(Resmi gazete ile neşir ve ila nı : 2/VI/1930 - Sayı 1509) 

Kanun No : 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı kanun, hükmü Büyük Millet Mec
lisin üçüncü devresinde müntahab azadan asker ve sivil mütekaidlere de şamildir. 

\ .... _' ~ . 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

3 haziran 1930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - ,Memuriyetinin ilgasr dalayısile açıkta kalan memurların, ilganm 
.bulduğu ay ile am müteakib olan ay zarfında, maaş ve tahsisatı fevkaladesi tam olarak ve ibu müd
detİn hitarmnda tekrar hizmete tayin kılrnnuş ise yeni memuriyete tayinine kadar en son almış oldu
ğu maaş ve tahsisatı fevkaladesinin nısfı ita ve son memuriyetine muadil olmak şartile teklif olunan 
yeni meınuriyeti kabuldenistinkaf eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar müddetleri bittikten sonu:ı t ekrar intihab edilmezler ise mebus
luktan evvelki memuriyetlerine nazaran haldarmda bu madde tatbik olunur . 

. 201 numaralı tefsir: 

85 nci maddesinin son fıkrası hükmü, Büyük Millet Meclisi birinci intihaıb devresinden tekrar . 
intiJıa:b edilmemiş <Olan mebuslara da, intihab edilmedikleri tarrihten itibaren, şamildir. 

18 haziran 1934 

Tekaüd kanunu 

YİRMİ UÇUNCU MADDE- Bilfiil yirmi lbeş s·ene hizmet eden mülki memurlar tekaüd hakkına 
malik olur. Mesleği memuriyet olup mebusluğa intihab edilenlerin mebusluk müddeti fili hizmet addolu
nur: Harb mevkiinde vazife ifa eyley;en ve düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iş
t_irak eden memurlarm harb, esaret ve seferberliğe iştiraık müddetleri iki kat sayılarak bir ıkatı fili hiz- • 
mete vıe diğeri tekaüd maaşlarımn hesabında hizme.tmüddetine zammolunur. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel maddesile kabul edilen müddetler de yukariki fıkra 
hükmüne tabidir. 

· Memurin kanunu ve' diğer kanunlarla muayyen mıntaka zamlarr yirmi beş seneye dahil olmayıp 
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ancak tekaüd maaşlarının hesa:bında himnet müddetine ilave edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşı almak suretile geçirilen müdeletİn nrsfı yalnız telmüd maaşrnın hesa• 
brnda itibare alınıp diğer msfr hesaba alınmaz. 

817 nurnamlı karann 3 ncii fıha. ından: 

l\fesleki memuriyet olan ve tekrar intiha:b edilmeyen mebuslara verilecek olan açı:ıl.~ maaşları ile ka
nun, :bu zevatr ,evvelce ımensub olduklarİ daireye mal ve vaziyeti saJbııkalarına irca ,etmiş denile:bilip 
mebusluktan telmüd olanlara gelince; 1683 numaralı telmüd ikanunımun 23 ncü maddesinin ikinci fı:k

rasında << Mesleki memuriyet olup mebusluğa intihaıb edilenlerin mebusluk .müddeti fili hi?IDlet adelo
lunur » denilmesine göre bu mrüdeletin fili hizmet itibar edi1mesi ve t ahsis olunacaik: telı::aüd maaşana 
ıı:nebusluık: ·tahsisaıtınm esas ittihaz olunacağrnrn salifüzzikir memurin kanununun 73 ncü ımadelesinde 
tasrih kılınması bunların t ekaüd maaşlarının umumi bütçeçye mal etmiş olmasma delalet eder. 

Yirmi !beşinci madde - Türkiye Büyük Millet Mecliısinin teessüsünden itibaren Büyük Millet 
Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra Vekilieri Heyetine dahil olupta bilfiil vekillik etmiş olanlar, 
tekaüd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile kendilerine birinci derece üzerinden tekaüd maaşı 
tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara keza birinci derece üzerinden altıncı madde hükmüne 
tevfikan telmüd maaşı verilir. Bunlardan on be şinci maddede yazılı zamlara istihkakı olanlarm 
bu zamları mezkur maddeye t evfiJmn ayrıca hes ab ve ilave edilir. 

Yukarıda zikrohman makamlarda bulunmuş olan zevattan elycvnı. mütekaid olanlar hakkında da 
bu madde ahıkam1 caridir. İstiklal lıarbi esnasında orduya veya kolordudan büyük cepheye filen 
kumanda etmiş olanlardan tekaüd olmuş bulunan larm almakta oldukları telmüd tahsisatlarma 
ayda yüz em lira zammolunur. Bunlardan vekillik yapmış olanlar iki cihetten tahsisat alınayıp yal
nız fazla olan cihetin ta;tısisatmı alırlar. 

7!)7 nurnaralı karar: 
• 

1683 sayılr askeri ve mülki telmüd ik:ammunun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük M:iilet Mec
lisinin teessüsünden itibaren B. M. M. Reisli ğinde bulunanlar ve İcra Vekilieri Heyetine dahil olupta 
ibilfiil veik:illik etmiş olanlar ıtekaüd müddetini ilcmal etmemiş olsalar 'bile ikendilerine birinci derece 
üzerinden t elmüd maaşı tahsis edilir) diye rrnuharrer olan ilk fıkrasındaki (Büyük Millet Meclisi Reis
liğinde !bulunanlar) tabirinin sara±ıati ikarşrsında rı e ikinci reisierin ne de reis veikillerinin Ib u hül.ınün 
şümulü dahiline giremeyeceğine karar verilmiştir . 

923 nurnaralı karar: 

Askeri ve mülki tekaüd kanunurturt 25 nci maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisİiğl.nde bu1u
nanlara bilfiil vekilli ketmiş olanlara telmüd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci derece 
üzerinden .t~kaüd maaşı <tahsis olunacağ·ı mutlak olarak zjkredilmesile içtimai mülahazalara bina
en vazn kanunca ismi geçen zatler hakkmda meslekleri memuriyet olsun olmasm maaş için birinci 
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dereeenin ve hizımıet noktasından da hizmet ımüd d eti ne olursa oisuıı en az yirmi beş senelik bir İn
demin i1tizaım edildiği anlaşılmaıiDta olmakla beraber hukukan mecbur sigorta mahiyetinde olan 
tekaüd maaşlarının kanunu medeni mucibince mirasçılara intikali iktiza edeı·keıı vazıı kanun bunu 
daha dar bir çerçeve dahiline alarak 1683 numaralı kanunun 48 nci maddesinde sayılı mirasçılara 
hasretmiş bulunmasma göre bu kanunun 25 nci maddesinde bahsolunan makamlarda bulunmuş 

olan zatlerin kendileri için kabul edilmiş olan haklun 49 ncu maddedeki esaslar 'dairesinde bunla
rın ailelerine de intikali tabii olduğuna ve mühtacı tefsir bir nokta bulunmadığma karar veril
miştir. 

• 



5 - Kütüphane talimatnamesi 

..... 
BİRİNCİ FASIL 

Kütüpane Encümeni ve kütüpane memurları 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi kütüpanesi, kütüpane Encümeninin idaresindedir. 
Rütüpane umumuna nezaret, kitab, harita, gazete ve saireyi inti.hab ve kütüpane tahsisatını tayin 
ve alelfısul sarf encümene aiddir. 

İKİNCİ MADDE - Kütüpane memurları : kütüpane müdürile muavini olan kütüpane ve 
vesaik muhafızından ibarettir. 

Kütüpane vazaifi 6 ıncı maddede muharrer bir veya iki müstahzır istihdam olunur. 

UÇUNCU MADDE - İnhilal vukuunda küeüpane mürlürü mekatibi aliye mezunlım arasından 
bilimtihan tayi nolunur . 

Müsabaka iıntiham ulı1mun taksin1 ve şuabatmdan ve taksime esas olan nazariye ve teamül
lerden ve kütüpan e ve fihristierin usulü tanzim ve t ertibinden ve ulı1mu lmkukiye ve i:ktisdiye hak
kmda ınah1ma.tr umumiyedeıı ve Türkiye kanunları hakkmda malumatı mücmele ile Fransızca 
kitabetten icra ve müteaddid lisan bilen tercih edilir. 

Bu imtihan tahriri olup iBüyük Millet Meclisi Reisi tarafmda ntensib olunacak bir reis vekıli 
ve bir idare memuru ile Kütüpane Encümeni reisinden teşekkül edecek heyet tarafından icra ve 
imtihamn yevın ve sureti icrası Katibi Umumi vasitasile ilan olunur . 

DÖRDUNCU MADDE - Müdür muavini fransızcadan tercümeye muktedir mekatibi aliye veya 
lise mezunları arasından Kütüpane -.Encümeni [arafından yapılacak imtihan ile bilmüsabaka taym 
ve müteaddid lisan bilen tercih olunur . 

İKİNCİ F ASIL 

Kütüpane vezaifi 

BEŞtNCt MADDE - Kütüpane vezaifi berveçhi atidir: 
1 - Kuyudat, terti:b ve teftiş: 

Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfika!l mevcud asarm rınevrude, hecai ve ıtasnifi lruy.ııdat 

ve fJıhristlerinin yapılması, numaralama:k ve etilu~t vazr ve asarrn fihriste nazaran ta~ınifi ve usulü 
1111ütteha.ze veçhile hususi malıallerine vaz ve tertibi ve muayyen za:rnanlarda kütüpanenin te:ftişi. 

2 - İhzari .muamelat, 
Tetebbüaıtı teşrii~re için istenilen kanun,nizamneme ve btmlarm zeyil ve tadilaıtı ve müteferri esa

satı ilmiye ve kavanini mümasilei ecnebiyeyi ve asar ve vesaikı saireyi cem ve ihzar ve Türkiye kanun
larının kütüpaneye mahsus fihristi umumisini tnzim ve aledelevam kanunlarm ıtebeddülat ve ilavat 
ve ımüza.kermtım takib. 

3 - Muamelatı kalemiye: 
Kiitüpaneye ahnan eserlerin zeyil ve m.a!badini ve yeni çEk:an eserleri ,taJkilb ile alınması lazımgelenleri 

v,e tecdid olunacak aibon~er kiitü-paneye aid encümenin diğer mukarreratı hakkında icab eden 
muameleyi ifa ve intaç ve kütüpanenin muhaberat ve kuyudatı kalemiye ve daktilografisini ve 
kütüpane istatistiklerini İcra ve kitapçılara olan hesabatı kayid ve tediye edecek mebaliğin mua
melesini ihzar ve heyeti idareye arz ve encümenleeden alman eserlerin iadesini temin, 
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4 - Vesaik ve neşriyatı teşriiyeninin cem ve mübadelesi. 
Büyük Millet Meclisine aid zabıt cerideleri, esbabı mucibe mazbataları ve kanun layihaları ve 

müfredat bütçeleri ve saire ile Hükfunetin neşriyatı resmiyesini ve gazeteleri cem ve kolleksiyonla
rma ilave ve ecnebi parlamentolarile Büyük Millet Meclisinin neşriyatmr mübadele ve mevcud ve
saikrn kuyudatmr tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI MADDE - Müdür maddei salifede mezkur vazaifin heyeti umumiyesile mükelleftir. 
Muavin işbu vazaifte müdüre muavenet ve talimatname veçhile kuyudat ve asarr tertib ve tanzim 
ve müdür tarafmdan irae olunacak sair hidematr ifa ile muvazzaftrr. 

Müstahzir kütüpanenin hidematr dahiliyesini ve mevcud ıkitab ve sairenin ve alat ve levazrmrnr tat
bir ve muhafazasını ve gazete ve risalelerin ihzarrnr ve kütüpaneyi açıp kapamak gibi sair hidematr 
ifa eyler. 

Kütüpanede müstahzirden başka lüzumu kadar haderne vardır. Bunlar kütüpane açık iken ve 
müdürün malumat ve müsaadesi olmadan kütüpane haricinde meclisin diğer bir hizmetile tavzif 
edilemezler. · 

YEDİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisinin tabı ve tevzi olunan evrak ve vesaikmdan beşer 
nüshası ve meclis narnma olarak Katibi umumiJik makamma veya Evrak kalemine gelen sair vesaik 
ve asardan ikişer nüshası daima mütaleaya arzolunanık ve ihtiyaç kolleksiyonlarma ilave edilmek 
üzere Katibi umumi tarafından kütüpaneye gönderilir. 

Kütüpane müdürü ıher 'Sene, kütüpanede kolleksiyonu yapılan ve Meclis ruznamesine dahil olarak 
tevzi edilen matbualarm muntazam fihristine zeylen ilave eder. 

SEKİZİNCİ MADDE - Kütüpane müdürü ecnebi parHtmentolara mübadeleten gönderilecek 
Büyük Millet Meclisi neşriyatının cins, miktar ve mahalli irsalini bidayeten Katibi umumi ile tes
bit ve bunları matbaadan alarak muhtassunlehlerine irsal eder, bu ıbaptaki muhaberat dozyası ikü
tüpaneye aittir. 

Ecnebi parlamentolarma gönderilecek işbu vesaikm peraıkendeleri r aJbt ve teclid v,e sermayeleri 
fransrz.caya tercüme ve üzerlerine tahrir olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - Bilmukabele Büyük Millet Meclisine gelecek vesaiki ecnebiye kütü
paneye teslim ve kütüpanede her memlekete mahsus olanları ayrı deftere kaydedildikten sonra ay
rıca tanzim edilerek fihristi de .kütüpane fihristinin vesaikr ecnebiye kısmma ilaveten tabedilir. Bu 
vesaikten biri encümenler tarafından hasbellüzum tercüme ettirilmek istenilirse Katibi umumilikçe 
icra ettirilir. 

ONUNCU MADDE - Kütüpane müdürü kütüpane Encümeninde müzakere edilecek mevadı 

ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

ON B!RİNCİ :rt'IADDE - H er içtima senesi bidayetinde kütüpane müdürü kütüpanedeki asarı 
birer birer teftiş eder, zayi olanları ve sureti ziyaı kütüpane eneümenine arz ve encümen kararile 
zayi nüshalar yeniden iştira ve ziyaa sebeb olanlardan bedelleri tahsil olunur . 

trÇttNCtr F ASIL 

Kitabiarın sureti iştira ve teslimi 

ON İKİNCİ MADDE - Kütüpane Enrümeni kanırı olmadan kütüpaneye mahsus eser celp 
ve iştJ.rası memnudur. 

Encünıence alınması t. ekfırrür eden asarın alclftsul karıcırr tam-:im olunur. Bu karar alına

cak şeylerin müfredatmr ve malum ise fiatı da mulıtevi. olur. Ancak bundan sonra Kütüpane mü
dürü bu kitabiarı sipari ş eder ve bedellerinin tesvjye olmımasına müsaade için Heyoti İdareye müra
caat ve bayiden alacağı iştira senetlerini veya faturalarım lef ve kitabiarın kütüpaneye teslim olım-
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duğunu şerh ve imza ederek muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen ılıemen tesviye veya iı·sal olunur. Eğer berveçhi peşin para irsal 
ve tediyesi iktiza ederse bu babta Heyeti İdare Muhasebe müdürünün muvafakatile meblağx 
mezkuru vezneden ahiz ve gönderdikten sonra bankadan veya postaneden alacağı makbuzu mu~ 
hasebeye vererek muvakkat senedini istirdat eder. !ştira olunan veya hediyeten gelen eserler veya 
listesi encümen reisine irae olunur . 

ON UÇUNCU MADDE - Kütüpaneye gelen her eser kırk sekiz saat zarfmda kayde ve fihriste 
geçirilir. Çok miktarda birden gelen kitab ve vesaldn kırk sekiz saat zarfında tasnif ve kaydına 
başlanınası lazımdır. 

DÖRDUNCU FASIL 

Mevadı müteferrika 

O.N DÖRDUNCU MADDE - Büyük Millet 'Meclisi Kütüpanesi eyyamı resmiyei tatiliyeden 
maada her gün sabahları dokuz buçuktan akşam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa eelsenin hi
tamma kadar açıktır. Meclis münakid iken kütüpane enciimenince veya Heyeti Idarece tekarrür 
ederse cuma günleri de kütüpane küşad olunur. Bu takdirde kütüpane memurin ve müstahdemini 
münavebeten gelirler. Tatil esnasında Meclis memurlarının devamı hakkında ittihaz edilen usul 
kütüpane memurini hakkında da caridir. 

ON BEŞİNCI MADDE - Açık bulunduğu zamanlarda kütüpaneye mebuslardan maadasının 
girmesi memnudur. Katibi Umumi her zaman ve Meclis memurları vazifeten girerler . 

ON .ALTINCI MADDE - Mensub oluduğu vekalet veya daireleri tarafından resmen müra
caat üzerine Heyeti İdareden tah·riri müsaade almak şartile zevatı saire dahi kıraat salonunda 
mütalea edebilirler. Lakin bu müsaadenin itası mütalea edi.lecek asar ve vesaikın Meclis ikütüpa
nesinden maada diğer kiitüpanelerde bulunmarn asma mütevakkiftir. 

ON YEnİNCİ MADDE - Kıraat salonunda kitab isteyen zevat kitab talebine m,ahS'US puslaya 
kitabın rümuz ve numarasını ve unvanmr ve zirine kendi ismini yazarak memuru mahsusuna verir, 
Bu pusla istenilen kitabın yerin~ vazolunarak kitab dolaptan çrk:arılır. !stenilen her eser için ayrı 
pusla yazılır. Kitabın iadesinde pusla da sahibi ne verilir. 

ON SEKİZİNCI MADDE - :rı.r r.busan ikütüpane için mübayaasınr arzu ettikleri asarm isimle
:rini kıraat salonunda mevzu deftere kayid ve zirini imza ederler. Kütüpane .encümeninin ilk içtima
mda tahsisatı mevcude nazarı dikkate almarak bu babta bir karar ittihaz ve neticesi munhasıran 

mezkfrr deftere ve talebin zirine tahrir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Kütüpaneye gelen eserler sürati mümiküne He teclid ve cildin 
üzerine :Meslis kütüpanesine aid olduğu işaret ettirilir. 

YİRMİNCİ MADDE - Kıraat salonunda encümen toplanması ve yüksek sesle münakaşa edil
-mesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılması memnudur. 

Y1RMt BfRtNCl MADDE- Her intihab devresi iptidasmda kütüpane fihristi tabedilerek 
ô.zaya tevzi ve her encümene bir nüshasr ita olunur. 

Y1RM1 İKİNCİ MADDE - Kütüpane memurin ve müstahdemini yedi emanetlerine mevdu ve 
kütüpanede mevcud asar ve levazrm ve eşyanın muhafazasile mükellef ve mesuldürler ve her şeyi 
yerli yerine koymadan müfarekat edemezler. r 

Y1RM1 UÇUNCU MADDE - Müdür. vazifesini -ifa ile beraber -maiyetinin de vazifedeki de
vamına ve kütüpane mesaisinin tensik ve tanzi mine ve nezafet ve tathiratmm teminine dikkat 
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eder. Maiyetin~n mucibi tevbilı ve mücazat ahvali ni ve şayanı takdir ve taltif mesaisini nazarr iti
bare alınmak temennisile heyeti idareye arzeyler. 

Yl:RM.t DÖRDtt.N'OU MADDE - Müdür, hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen va
zifesine gelarniyecek olursa heyeti idareye arzı maltimat eder ve maiyetine bu gibi mazeretlerden 
dolayı ancak ayda üç gün için verebilir. Daıha zi yadesi için heyeti idarenin müsaadesi lazımdır. 

Bila müsaade devam etmiyenlerin maaşından Jnstelyevm icra edilmak üzere müdürün heyeti ida
reye beyanı keyfiyet etmesi mecburidir. 

YlRM:t BEŞİNCI MADDE - İşbu nizamnamenin tatb1kına Kütüpane encümeni ve Heyeti 
idare nezaret v.e lüzuım görülecek tedabir ve saireyi ittihı;ız ederler. 

BEŞINOt F ASIL 

Sureti terti b ve tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük Millet Meclisi kii.tüpanesi için esasen üç kayid tutulur. 
Evvelen, mevrude kaydi, 
Saniyen, hurufu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzu itibarile kayid, 

YlRMt YEDINCİ MADDE - Mevrude kaydi defteri verveçhi zir .tanzim olunur : 

Şekil : 1 
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İki sütunda seneimaliye iptidasında (1) den başlamak üzere sıra numarası tahrir olunacaktır . ..,Sec

nenin son iki rakamile sıra numarası kitabın mevrude numarasını teşkil eder ve hem kitabın un
van sayıfasına hem de hurufu heca kaydine tahrir edilir. Mesela; kitabın unvan sayıfasında ve
yahud kayitte 125 numarası görülür ise mezkfır kitabın 1333 senesinde kütüpaneye alındığı ve 
1332 senesi mevrude kaydine 125 nurnaraya müracaat olunduğu halde ne suretle tedarik olunduğu 
tafsilatı görüleceği anlaşılır. 

İkinci sütunda kitabın kütüpaneye girdiği tarih yazılır. 
Üçüncü sütunda muıhtasaran müellif, unvan, kaçıncı taıb, adedi cild, mahalli ,t8Jb, se111ei tabı yazılır. 
Mesela: Refik Ahmed, ıtarihi umumi, Dersaadet 1328 vey,a;hıud Ata « M » rtarillıi osmani, iıkinci trub, 

cild 2 - 8 Dersaadet 1330. 
Dikkat edilmelidir ıki, bir eserin lbk kaç ciltten ibaret olursa olsun yalmz ibir ımıevrude numarası olur 

ve faıkat ayni nuımara !her bir cilde yazılır. Mrubaitli asar ve resaili mevkute için h~r bir tam cilde ibir 
vuruıt numarası vazolunur. 
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Dördüncü süıtrmda eser kaç ciİıtten ibaret ve kaç ıınücell~d ise iıkisinin adedi d-e ıtahrir oİunur. Me

sela, sekiz cild olarak ıtıelif olunan ibir eser dö.rd mücelled içinde ise 8/4 ·sureti işaret olunur. 
Beşinci sütunda kitabın mücelled olup olmadğı taJhrir ediEr. Kitab mücelled ise (C) terkin olu-

nur. Değil ise, ıteclid edilineeye ikadar süıtun boş kalır. 

Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılır. 
Mübadele = B, hediye = H, iştira suretüe yeni ise = Ş ve müstamel ise = A. 
Yedinci siitl1'1llda fiy31t nıeşrine ve sekizinci süıtınıda fiyatı bali.ğa yani mal olduğu fiyat terkim olu

nur. Dokuzun<m sütunda kiıtabn mazmununa göre sınıfı taıhrir olunur. 

YİRMİ SEKİZİNCi MADDE- Mükerrer tediyatta ibulunulmwma!k nıüz.ere kıymeti tediye olunan 
asarın fiyatİ baliğa sütununa sürhle (S) harfi vazolunur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE- Cüz cüz neşı·olunan asarm hitamma ·Ve resaili mtvkutenin 
bir cildinin itmamına değin asıl mevrude defterl eri haricinde tutulacak muavin bir kayde ithal ve 
cüzler ayrı rafa konulur. Bu muavin kayid hurnfu heca tertibi üzerine diziimiş ve klasör derununda 
cemedilmiş listelerden ibarettir. 

OTUZUNCU MADDE- Her bir kitab mevnıde kaydine ithal olunur olunmaz mevrude numa
rası ünvan saylfasına işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Hurufu heca tertibile tutulacak kayid fiş üzerine usulü atiye da
iresinde tanzim olunur. 

(1) Her rbir eser .için 12 1
/ 2 X 7 1

/ 3 sanıtimetre ebadında ihzar olunaca:k kartlardan birine ve 
kifayet etmediği takdirde yukarı köşeye müteselsilen sıra numarası vaz ile kafi miktarda kart ila
vesile eser için ibir fiş yapılır . 

(B) Ka~tın yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) Muhtelif ünvanı müteaddid eserlerden 

mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı gibi aksarnı 
(S) Esas fişlerde izaıhat verileceği giıbi tali 

saran kayid icra olunur. 

müteşekkil memurlar ve eınsali 

için birer tali fiş yapılır. 
fişlerde de esas fişlere müracaat 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Fişler berveçhi zir doldurulur: 

için ünvanına 

işaretile muhta-

(1 Birinci satırda müellifin ismi yazrlır . İsim mümkün olduğu kadar kaınilen tahrir edilir. 
(B) Bir eserin müellifleri müteaddid ise birinci satıra ilk isim ve altındaki satıra diğerleri 

yazılır. Mesela Necib Asım ve Meıned Arifin Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım 

Necib ve altmda Al'if Memed ve tali bir kartta: 

Arif, Memed 

Osmanlı tarihi 1331 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine müracaat 

(T) Müntahabat, naşirin ismile kaydoluımr. 
(S) Unvan kamilen tahrir olunur. 
(C) ·Müellifin rütbesi, işgali ve diğer asarı varsa bunların müellifi olduğuna dair ibareler 

tayyolunur. 
(H) Kitabın sayıfa adedi ve ebadr nihayetinde yazılır. Bir eser müteaddid cilellerden müteşek

kil ise kartın nihayetinde tadad edilir ve her bir cild için aynca •satır ifraz olunur. Cildierin ayrı 
ayrı ünvanıarı var ise ünvanıarı dahi ayrı ayrı gösterilir. 
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İktisat 

(Vağner Adolf) 

İlıni iktisad 5 Cild Layiprizığmol 1895 
Cild 1 Cild Mukaddeme 
Cild 2 Cild V ergiler 
Cild 3 Cild Ticaret ve ziraat 
Cild 4 Cild Sanayi 
Cild 5 Cild Maliyat 

İki cild bir arada teclid olunduğu halde balada gösterildiği veçhile ikavis ile irae olunur. 
Bir eserd-en müteaddid nüshalar olursa yalnız bir kar.t tanzim olunur. Bu nüshalann tablan 

veyahud neşirleri muhtelif ise tabm adedi, naşirleri ismi ve tabın senesi de gösterilir. Şu kadar ki, 
mazmunu nüshadan nüshaya farklı ise yani tadilat icra edilerek yeniden telif olunmuş ise her bir 
nüsha için ayrı bir fiş tanzim olunur. 

(D) Esas kartmda mevrude numarası ve mevzu tertiıbi üzere sınf ve kıısrm rumuzu ile numarası 
vazolun ur. 

Mevrude numarası var ise bu numara dahi terkim olunur. 
{Z) Resaili mevkute, neşriyatı ıteşriiye, asarı m uhita ınüsillu muayyen .müellifi olmayan eserin ihu

rufu heca t-el'tiıbi nolm,ai nazarından ımüellifin yerine eserin unvanı geçer. 
(R) Eserin sayıfa adedile ebadı gösterilir. Ebadı berveçhi zir terkim olunur: 
Kitabın zahrı ledelmesaha anlaşılacağı veçhile irtifaı 20 santimetreye kadar olaular sagir = S, 

ve 20 den yukarı 30 santimetreye kadar vasat = V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K tesmiye ve 
bu rumuz fişte sayıfa adedinden sonra kavis içine konulur. 

(Z) Her bir cildin ilk ve son sayıfaları damgalarur. Sayıfa a:dedi yüzü :mıüıtecaviz dldlerin 
kuru mühür ile 99 ncu sayıfası dahi damgalamr. Atlaslar, haritalar, ve müteferrik resim levhaları
mn her biri kuru mühür ile damgalamr. 

OTUZ UÇUNCU MADDE - Fişler müellif ismi tertibile hurufu heca sırasında kartlara mahsus 
gözlerde hıfzolunur. . 

·OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Kitabiarın muhteviyatma göre berveçhi zir sımflara taksim ve 
bizasında bulunan harflerle yadolunur. 

(ı) ilahiyat ı 
(2) Tarih H 
(3) Coğrafya C 
(4) Neşriyatı teşriiye R 
(5) Hukuku esasiye S 
(6) İktısad A 
(7) Asan muhita ve resaili mevkutei umumiye U 
(8) Kavanin K 
(9) Lisaniyat L 
(1 O) Asan mütenevvia M 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Bunlardan her sınıf berveçhi zir kısrmlara aynlır ve kezalik ilıarf
lerle tarif olunur, ol veçhile ki birinci harf sımfı ve ikinci harf kısmı gösterir. 

1LA.HlY AT ( A) 

(1) Asan muhita ve resaili mevkute I. T 
(2) Tefsir ı. f 
(3) Hadis ı. s 
(4) ilmi ~çlam, hikmet, tasavvuf ı. A 
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TARIH (T) 

(1) Asan muhita ve resaili mevkute H 
(2) Tarihi umumi H. u 
(3 Tarihi islam H. I 
(4) Tarihi osmani H. K 
15) Tevarihi hususiye H. H 
(6) Teracümü ahval H. c 

COGR.AFYA (C) 

(I) Asan muhita ve resaili mevkute c. T 
(2) Seyahat c. s 
(3) Coğrafiyayı siyasi ve iktisadi c. c 
(4) Atlas ve haritalar c. H 

NEŞR1Y ATI TEŞR11YE (R) 

(1) Zabıt cerideleri R. z 
( 2) -Kanun layihalan R. K 
(3) Encümen mazbatalan R. T 
(4) Bütçeler R. B 
(5) Malumatı ihsaiye R. s 
(6) Neşriyatı mütenevvia R. M 

HUKUKU ESASIYE (S) 

(1) Asan muhita ve resaili mevkute s. T 
(2) Hukuku esasiyei umumiye s. u 
(3) Hukuku esasiyei hususiye s. H 
(4) Hukuku idarei umumiye ve hususiye s. R 
(5) Hukuku Beynelmilel ve muahedat s. M 
(6) Si yasiyat s. s 

lKTISAD (A) 

(1) Asan muhita ve resaili mevkute A. T 
(2) lçtimaiyat A. c 
(3) İktısadiyat A. K 
(4) ilmi malt A. L 
(5) Bütçe A. B 
(6) İstatistik A. s 

1SARI MUH1TA VE RESAlLI MEVKUTE1 UMUM1YE (U) 

(ı ) Asan muhitai umumiye u. T 
(2) Resaili mevkutei umumiye u. R 
(3) Yevmi gazeteler u. o 
(4) Takvim ve salnameler u. s 
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KA. V A.NlN (K) 

(ı) 

{2) 
. {3) 
r(4) 

{5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(ı O) 
(ı ı) 

.Asarı muhita ve resaili mevkute 

.Asarı muhita ve resaili mevkute 
fıkıh ve şeri 

felsefei hukukiye 
Tarihi hukuk 
Hukuk ve ka vanini m edeniye 
Hukuk ve kavanini cezaiye 
Usulü muhakematı cezaiye 
Ceza muhakeme usulleri 
Hukuk ve kavanini ticaret 
Kavanini iktısadiye 

LlSA.NlY A.T (L) 

(ı) .Asarı muhita ve resaili mevkute 
(2) Sarf ve nahiv ve mantık 
(3) Kamus ve lugat 
( 4) Edebiyat 

ASA.RI MtJTENEVVlA. (M) 

(ı) Asarı mütenevvia 
(2) Ulumu tabiiye 
(3) Ulumu riyaziye 
(4) Askeri ilimler 

Şekil : 2 

S. B Storm 

k. 
K . 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 

u 
u 
K 
f 
T 
D 
c 
s 

M 
R 
L 

L. T 
L. s 
L. K 
L. D 

M. M 
M. T 
M. R 
M. A 

S. B 606 125,33 II==;;;B~ü7t ç=e==='5=ı~· n=c""'i ==:-t~a""'b=ı ,= Paris 1 U. rus K u m panyas ı 
sene 1905 - 608 [V] 

S. B 606 (A) 
S. B 606 (B) 

34~,34 

305,35 
Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
Keza üçüncü nüsha yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MAADE- Müteaddid nüshaları havi bir eser mesela st<>rmun bütçooinden üç 
nüsha bulunur ise ayni sınıf ve birinci nüshaya S. B, 125 işareti konulmuş ise ikinci nüshaya S. B, 
125 «A» ve üçüncü nüshaya Ş. B, «B» ikonulur. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Ev katı muayyenede neşrolunan asar ve resaili mevkute evvela sıra 
numarası ve badeliu sınıf ve ılusrnı mübeyyin rümuz ve badehu eserin birinci cildinden itibaren mü
teselsilen adedler konur. Mesela Meclisi Mebusanzabıt ceridelerindeJ?. birinci cildine 15 R. z. - 1 ve 
iıkinci cildine 15 R. Z. - 2 ve ikinci cildin bir ikinci nüshası var ise 15 R. Z. - A terkim olunur. 

OTUZ SEKİZİNCİ MAıDDE - Ber minvali maruz fişler tasnif olunduktan sonra her bir ıkı

sım için lbir tB~krmr elsinei şaıikiye, diğeri elsinei garbiyeye mailısus üçer liste tanzim olunur. Liste
lerin 33 X 1/2 santimetre ebadında verakalardanteşkil ve bir klasör derununda hifzolunur. 

Listelerin biri ikebir ve ikincisi vasat ve üçüncüsü sagir hacminde olan asar içindir. 
Listelerin başmda birinci satırda şarkiye vBya garbiye ve iıkinci satırda sınıf ve kısmı lıizasında 

hacmi yazılıdır. Liste, arzan dört sütuna taksim olunur. Birinci sütunda yukarıda sınıf ve kısım 
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rü.muzu ve bunun altında müteselsilen sıra nU[Ilarasr, ikinci sütunda müellifin iSilll:İ, kitaıbın unvanı, 

maJıal ve tarihi .tabı, üçüncü sütunda adedi cild ve dördüncü sütunda mevrude numarası yazılır. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezkur listelere srra numarası vazı için kaidei atiyeye riayet 
olunur: 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitabiarın hacmi ke:bir ise 1 den ibaşlar 99 za kadar dev!l!m eder. Va
sat ise 100 <ien b~la.r 249 za ka.<iar deva-m eder vesair ise 250 den başlar 499 za kadar devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 

Kavanin, asan muhita ve / 
resaili mevkute 1 

=====!-~============= 

~ 21 
1(. T. 
643 

Pozener Karnusu kavaııin 

Berlin 1909 
ı 05,33 

KIRKINCI M.ADDE - Bu listeden ınütehassıl rüıuuz ve erkanı eserin hüviyetini tayin eder. 
Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 643 olacaktır. 

Listelerin ikmaliude her bir eserin rümuz ve erkarnı ve eser e mahsus fişin sağ hamişinde üst 
cihetinde tahrir ve kezalik o eserin unvanı sayilasına terkim olunur . 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Yuvarlak glase kağıdından mamul. etiket üzerine 15 inci maddede 
mezkur rürnuz ve erkarn yazılarak etiket kitabnı zahrma yapıştırılır. Hacmi kebir olan kitabiarın 
etiketi yukarıda, vasat olanlar ortada ve sağr olanlar altta ilsak olunur . 

KIRK İKİNCİ MADDE - Zahri etiketi İstiab ederniyecek raddede dar olan kitabiara etiket sağ 
kabm zahrma karib bir mahallinde yapıştırılır. 

KIRK ttÇttNCtt MADDE - Eser kaç cildden ibaret olursa olsun her bir cildin zahrma ayni 
rümuz ve numarayı havi etiket yapıştırrlır . 

KIRK DÖRDUNCU MADDE - Sınıfları mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yerle.ştiril
mek üzer e dolaplar ihtiyaca göre taksim ve sınıfın ismi dolaplarm haricine terkim olunur . 

· KlRK BEŞINCİ MADDE - Kitablar umumiyetle alt raflardan bilipticlar sağdan sola evvela 
kebirler, badehu vasa.tlar ve nihayet sagirler dizilir. 

Her bir sınıfın kısımları birbirinden ·tefrik edilir ve yeniden varid olacak kitablar konulabil
mek üzere aralarındaki hali yerler bırakılır. 

KIRK ALTLNCI MADDE - Atlaslar, haritalar, büyük resimler ve fevkalade büyük kitablar 
aid olduğu smrfm dolapları altmda mevcud gözer derununa konulur . 

KIRK YEDİNCİ MADDE - Raflarda evvela ira e olunan, saniyen mefkut olan, salisan hacmi 
büyüklüğünden veya sair esbabtan dolayı muayyen olan yerin gayri bir dolapota raıbian v;eriılıen ikitab
lar yerine kitab zahrı şeklinde sade beyaz tahtadan imal olunan bir levha vaz ve üzerinde kitabın 
etiketi konulur . 
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KIRK SEKlZlNOl MADDE - Kıraat salonunda mütalea için kitab taleb olunduğu halde zirde 

şekli muharrer pusula i ta olunacaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

Rumuz ve Müellifin 
Kitabın unvanı 

Ade d 
Mülahazat 

numarası ismi Cil d 

Talibin ismi ve mahalli ikameti : . . . . . . . . . . . . .... 
Tarihi : ............ . 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - İstiare için kitab taleb olunduğu halde zirde şekli muharrer pu
sula imza olunacaktır: 

Büyüık ,Millet 'Meclisi kütüpanesinden istiare olunan Ikitab senOOi 
Rumuz ve numara : . . . . . . . . . 
Müıellifin ismi : .......... . 
Müddet : . . .........•... 
İ'ID:Za : . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Meşguliyet : . . . . . . . . . . . . . 
Mahalli ikamet : . . . . . . . . • • . 
Tarih : .............•.• 

{"""--

ELLlNOl MADDE - taresi arzu olunan kitab bulunmadığı veyahud iade olunduğu halde mad
dei sabıkada beyan olunan sened sahibi imzaya iade edilir. 

ELLl BİRİNCİ MADDE- !are senedi hıfzmdan evvel idare defterine kaydolunur. Mezkur def
ter zirdeki şekilde olacaktır: 

Sahıbi imzanın ismi ve Eser ın 

1 

Ade d 
M 

Tarihi Tarihi Müddet 
- mahalli ikameti unvanı Cild iade i are i are 

~ 

ı i ı 
1 
1 

ı 1 ı ı 

! 1 

1 

1 

1 
ı 

ı 
ı 

ı 1 

1 ı 1 ı 
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ELLI İKİNCİ MADDE - Teclid için kütüpaaneden mücellide kitab Yerildiği halde zir.dr şekli 

gösterilen mücellid defterine kaydolunur. 

Med 
-

···ıarih i K ı yıııe"ti 
.. 

Tarihi ita cil d 
Un van 

iade teclid 
--::: --- . - ----- - ' - -

Unvan sütununda kitabın zalırrnda basılacak ibare yazılacaktır. 

Kıymeti teclid müeellidin hesabı tesvi,Ye olunduktan sonra kaydedilir. 

- .. 

fllülalıazat 

- - - --

ELLİ UÇUNCU MADDE - Ayni şekild e tanzim olunacak pusula ınücellid tanıfm<lnıı iıımı 
olunarak hifzedilir . 



B - Heyeti umumivenin m~sai hulasası 

1 - Heyeti umumiyenin acılması 

Be~inci d vre, 1 ıııaı't J935 e tesadüf eden cunııı günü saat 14 tc Reisi sin EI'Zunıın ııı elıusu Srrilı 

Asrın Yazrk~rzın aşağıdaki ııntl<ile ae,ılımştrı·: 

Biiyük Ulusların tarihlet·inde biı·er altm devrim nırdır. Büyük Tiirk lTinsunun alt~ıı devrimini 
ı\tatüı·k kurmuştur (Siin:,kli alk7.~7aı') . 

Tek dilli ve tek imanlı olan Ulusuıııuz gcl',ekt n Oürnıhuriyetlc al.trn devrimine g i rmiştir ve on n .nı 

şıyor. Tarihe göre yeni başlayan bu devrim başla ngoıcındaki hızn g-öre 'l'ürkün, 'I'ürk Ulusuını kısa 

hir zamanda bütün nlusl arııı i.i'tünde bir öı·üne götüreceğ ine büyük imanrıruz varilir ( Alkışlar ) . 

Sonra sayın üye 1 erin ta.hl ifleri yapılmış ve m iHra ki ben Meclis reisi intiha.bma geçilerek , ankrrr 
mebusu Mustafa Abdülhalik R.enda 377 reyle reis seçilmiş ve riyaset makamını işgal eden ınüşa.

rünileyh: 

- Sayın al'lra.daşlar, beni ba şkanlığa seçınelı: su retile gösterdiğiniz yüksek itimattan dolayı hepi
nize teşekkür ederiııı . Bn vazifeyi yaparken çok kıymetli yardrmlarmrzr benden esirgemerneııizi bil
hassa dilerim. 

buyurmuşlar ve Riyaset divam da se~ildiktcıı so nra saat on iki ıbuçukta açılrın ikinci cel:edc 
Reisi cümhur int ihabrna başlanmış ve Mecliste isbatr viienel eden 386 mebusun ittifakı arasilc R.eisi
cümhurluğa Ankara mebusu K::ımal Atatürkün sec.ildiği tebliğ edilerek relse tiltil edilmişt i r. 

Saat 18,15 de ac,:ılan üçüncü celse Reisicümhur Kıııııfil Atatürk şiddetli ve sürekli ::ı llnşl ıır ara
sında kürsüye gelerek aşağıdaki nutku söylemişlerdir: 

Kamutayın sayın üyeleri ; 
Kaıınutayca lbeni bu sec;:~m devresi için dl.' Cüm hurluk haşkaıthğma seçmek yönile, Yüksek Türk 

llusu adına göstePmiş olduğunuz ıhüyüık müwndcn dolayı iği l eı·ek hepinize sayg-ıla rımı sunarım 

(,'Jiiı· ekli alkışlar). 

Reisicümhur srfatilc 0ümhuriyeıtin kanunlarnın ve ha.kimiyrti milliye esasl arına riayet ve bunları 
müdafaa , Türk milletinin saadetine saclıkını r YP bütün kuvvetinıle sadr mesai , 'l' ürk Devletine 
teveccüh erlecek her tehlikeyi kemali şicldetlP men, 'l' i'wkiyenin şan ve şerefini vik:ı.ye ve ililya ve 
deruhte ettiğim vazifenin icabatma hasn nefs etm r-kten ayrrlmayarnğımrı naıııusum üzerine söz ve
ririm (Bnz. ı·o seslf'ı·i. sürekli rılk1şlm-). 

Bayanlar, baylar; 
Bu ir,:tiğim ım1la üzerime alchğrm onurlu ödevin kutsal olduğu kadar ağır da hulunduğunu prk 

iyi anlıyorum . Buna beniırı özel gücüm ancak sizin, seçkin arkadaşlarımın ayrrlma z hirliği ve arasr7. 
yardımile yeteh il ir (Bı-av o sesleri, sürekli alk ış lar). Bu değerli güv·encin benden e.<ıirgenmeyeceğine iııa

nrm büyüktür (Siirekli alkışlar ). 
Arkadaşlarım, katmrzdan çekilirken bı:ı.şladığrruz önemli yurd ve ulus işlerinele sizler için veriınl i, 

mutlu çalışmalar dilerim (Vaı·ol, yaşa sesleri, siiı· ekli alkışlar) . 

:ııı~lll!:lll:ııı: 



2 - Heyeti umumiyenin aktettiği inikc,d ve eelselerin aded ve tarihi ile ne ka
dar devam et'jilL _-rini gösterir cetvel 

Beşinci devrenin fevkalade içtimar esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi 
1 mart 1935 tarihinden 25 teşrinicvvcl 1935 tarih ine kadar 7 ay 25 gün zarfmda 49 inikad, 58 cdse 
akdetmiştir. Bu müddet i«inde 6 : 18 nıayrs t9 :3:3 de Fırka kongresi münaı:;ebetile on gün süren 
bir tatil yapılmış ve yaz ta,tili de 14 haziran : 1 t<' .. rini evvelekadar (3,5 ay) temadi etmiştir. 

Celseler kamileu açıktr. Bu i ı;:tiımı iı.;iııde g izli celse a kdolunmamıştır. 

Aşağıdaki cetvelin tetkikinden anlaşrlarağı üzere, Heyeti umumi.ye ceman 75 saat, 29 da
kika içtima halinde ibulunmuştur. 
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2 1 - III - 1 935 
25-i ll-ı9 1 5 

28 - ili - ı 9 :i') 
30- ll l - ı 9 3 "-ı 

I - IV - 1935 
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6 - IV - ı g ·ı5 
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S -IV- 19 3 5 

1 ı - IV- ı935 
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ı 8 - IV- 1 9 3 5 
20 - IV - I Q35 
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Cu rııa rte s i 

Pazartesi 
Perşembe 

( :u martesi 
Cumartl'si 
Pazartesi 
Perşembe 

Cü martesi 
Pazartesi 
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Nekadar' devartl 

Ce Isenin ettiği 

lnikad Celse cinsi Triiı'ihi O ün s. D. 
-- - - - -- -----

24 Alen i 6-V-1935 Pazartesi 30 

2§ ll 1S-V-t935 Cü martesi 15 

26 rı ~o - v - t935 Pazartesi o 55 

27 )) 22-V-1935 Çarşamba 2 35 

2/ . 2 ll 2 2- V - ı 935 Çarşamba 1 35 

28 ll 2 3 -V-ı935 Perşembe 4 25 

29 ll 25- V - 19 3 5 Cüınartesi 5 5 

3U )) 26- V - 1935 Pazar 5 

31 ll 27 - V - 1935 Pazartesi ı 15 

32 ll 30 - V - 1935 Perşembe 4 30 

33 )) 3 -VI- 1935 Pazartesi 3 !O 

~ -ı ll 5-VI-19 35 Çarşamba 30 

::ı s » 7 -VI- 1935 Cü ma 1 o 

36 ll 10- VI- 19:15 Pazartesi 2 20 

:n )) ı 2 -VI- 1635 Çarşamba 3 ı 5 

38 ı 4 -VI- ı 935 Cuma ı 50 

~1 0 2 ll 14-Vl- ı935 Cuma 50 

38 3 » ı 4 - vı- ı 935 Cuma o 40 

-:) ll ll ı - X - I 935 Salı o 50 

-40 )) 4-X-19 35 Cuma 2 o 

4 1 » 7-X-!935 Pazartesi ı 55 

42 » lJ - X - 19 35 Çarşamba 2 35 

4" . J ll Jt-X-1Y 3 5 Cuma o 35 

44 » ı4-X-!935 Pazartesi ü 30 

45 ll ıö-X-1935 Çarşamba o ı5 

46 1 )) 1s-X-1935 Cuıııa o 35 

46 2 ı s -:\ -1935 Cuıııa o 1 5 

47 )) 21-X-1935 Pazartesi o .55 

~ -S r 23 - X - 19 35 Çarşanıba \) 5 

-l ') )) '25-X-19 35 Cuma o 31 

• 



S - Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

Umumi H eyete muhtelif encümenleruen (413 ) tane mazbata gPlmiştiı·. Aşağıdaki rc.tvd btw
larııı hulasalarile muamele neticelerini göstermektedir. 

Bu (413 ) ınazbatımrıı (300) ü kanun (13) ü tefsir, (63) ü karar, (1) i nizaın teklifi olami;:, 
(2 ) s i okunarak kabul, (9) u enrümenlcrc iade rdilmiş, (3) ü Hükumet tarafr.ıdan ger i almmrş, 
(14) ü okunmuş ve (8) i de ruznamede kalmrşt. ı r. 

A - lJAİMl ENCÜMENLJi.,'R 

Adliye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Af kanununun 3 n cü maddes inin tefsi
rine dair Başvekalet tezkeresi hakkrnda (3/8) 

2 - Akziyaret nahiyrsinin Yukarı Kürdük 
Çeçooğlu Abdürrahınanm ölüm cezasına çarpri
ması hakkrııda Başveka.let teıkeresine dai ı · 

(3/20) 

3 - Ankaranın Aktaş mahallesind en Ali
oğlu Ayetin ölüm cezasrna çarprlmasr ·hakkm<la 

lı -I V - J 935 tarihinde 212 sayılr tefsir olarak 
ka bul edilmiştir . 

ı 8- 1 V- ı 935 tarihiııJe 858 sayrlr karar ularak 
kabul ediLmiştir. 

Başvekalet tezkeresi ne dair (3/22) ]:~ - 1\-- 1935 tarihind e 53 sayılı kaı·aı· olarai-: 
hbul edilmiştir. 

4 - Askeri ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun li\y ihasr hak-
kıııda (1/255) 4- X - 1935 taı·ilıinJe .\I illi Mü-dafaa e ncümeııiııc. 

5 -Askeri mulıakemc usulü kaııumıııun bazı 
maddelriniıı değiştirilmes i ve 26 n cı ınarlrleı:ıine 

iki fıkra ekleıımesiııe dair kanun layihası hak-
kmda (1/256 ) -1- - X-1935 taı·ilıinde Milli Müdafaa enci.iııı e

nine. 

6 - Ayvacık kazasının Kuzu1u köyünden İs
mailoğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hak
krııda Başvekalet tezkeresine dair (3/23) 

7 - Bayramiçin Küçüklü köyünden Halil
oğlu İlırahimin ölüm cezasına çarpılması h n k
kmda Başvekalet tezkeresine dair (3/24) 

8 - Beynelmilel Adalet divanrna müteallik 
bazı metinlere iltihakrmtz hakkrnda kanun layi-

13 -IV - 1935 tarihinde 854 sayılı ka ı· a ı· olara k 
kabul edilmiştir . 

29- IV- 1935 tarihinde 866 sayılr karar olarak 
kabul Pelilmiştir . 



hasma dair (İ/İ37) 

9 - Beyşehrinin Hüseyinler köyünden D i!'· 
hemoğullarından Memedoğlu Abmedin ölüm re
zasına çarpılması hakkında Başvekalet tez.kcr sine 
dair (3/25) 

10 - 1331 sayılı kanunun 7 nci roaddesile 
146 sayılr tefsir hükmünün icra Ye iflas kanu
nunun 33 ncü maddesi hükmü ile mülga olup 
olmadığına ve Devlet şurasının mütegayyib şa

hıslar mallarınm aynen iadesine karar verip Yer
meyeceğine dair Başvekalet tezkeresi hakkında 
(3/76) 

ll - Çalın Dede köyünden Osmanoğlu Ömer, 
Kulanın Camiilkebir mahallesinden Memedoğılu 

Hakkı, Çalın şeyh elvan köyünden Memedoğlu 

Veli ve Kuruçayın Çorak köyünden Memedoğlu 
Caferin ölüm cezasına çarpılmaları hakıkında 

Başvekalet tezıkeresisne dair (3/26) 

12 - Çankırı mebusu M. Aıbdülha.lik Rcıı

dannı, Arzuhal encümeninin 25 - XI - 1933 ta
rihli haftalıtk: mukarrerat cetvelindeki 841 sayılr 

kararnun Umumi Heyette müzaıkeresine dair taık-
riri hakkında (4/1) 

13 - Çiftçiler hakkında kredi kooperatifl e
rine dair kanun layihası hakkında (1/90) 

14 - 4 teşrinievvel 1926 tarihiinden evvel 
ınevcud olan vakıflar ha:kkmda tatbikat kanunu 
layiliasma dair (1/41) 

lG - Düzcenin Nulıviran !köyünden Mustafa
oğlu Emin diğer namı Yemin ve Alkyazı Beyne
vid köyünden Mustafaoğlu Zekeriyanın ölüm Cl'

zasma çarprimalarm a dair Başvekalet tez.keresi 
hakkında (3/27) 

16 - Edirnenin .Aıbalar köyü ılmrucusu Ne-
ziroğlu Azizin ölüm cezasına çarpılması hak-
kmda Başveldlet tezkeresine dair (3/28) 

17 - Halebin Albraç mahallesinden Abidin
oğlu Hüseyin Fevzinin ölüm cezasına çarpılması 
h akkında Başvekalet tezkeresine dair (3/6 ) 

10- VI- 1935 tarihinde 2774 sayılı kanun olarak 
luı bul edilmiştir . 

11 -IV- 1935 tarihinde 850 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

1 - X - 1935 taı·ihinde 899 sayılı karaı· olarak 
kabul edilmiştiT. 

5 - VI - 1 935 tarih inde 890 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir . 

20 - V - 1935 .tarihinde 886 sayılr kaı·ar olarak 
kaıbul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2836 sayılı kanun olarak 
·kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1935' tarihinde 2762 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

1 - X - 1935 tarihinde 897 ssayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1935 tarihinde 863 sayrlı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1935 tarihinde 860 sayılı karar olarak 
krubul edilmiştir. 
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18 - Kazanç vergisi kanununun bazı hüküm

lerinin değişt irilıne;;i hakkında kanun layihasma 
dair (1/81 ) 

19 - Manavgatrn Karabük ıköyünden Hacı

oğullarından Allımedoğlu Memedin ölüm cezasına 
çarpılması h a:lckında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/ 5) 

20 - Polisin vazife ve salahiyeti l<a ımıı ııını ıı 

5 nci maddesinıin A frkrasnun değiştir i lnı rsi ı H' 

dai r kanun layihası hakkında (1/95) 

21 - Salihlinin Gele köyünden Pirşuvıılı Mt' 
moooğlu araibacı Halil ile Maksı.ıdoğJn Çapacı 

Sadrinin ölüm ceza ma çarpılınıalarr hakiJuncla 
Başvekfilet tezkeresine dair (3/ 92) 

22 - Sirmavrn Kırkıkavaık köyünden Molla 
Osmanoğullarından Alioğlu Hüseyinin ölüm ce
zasına çarpılması ıhaJkıkında BaşvakaJet t ezkeresi
ne dair (3/ 29) 

23- Sinobun Başsöike köyünden Hacıoğulla
rmdan Mıemed Alioğlu Memedin ölüm cezasına 
çarpılnı a sr l ı 11 ldunda Ba.~vekfi l (;\t tezker e.-sine dair 

30 - V - 1935 tarih inde 2751 saytlı hmın olar ak 
kalbul edilmiştir. 

18 - IV- 1935 tarih in dr 859 sayılı kal'ar olarak 
kalbul edilmiştir. 

10 - VI - 1935 tarihind e 2770 sayılı kanun ola
mk kabul edi lmiştir. 

!5 - VI - 1935 tarihinde 891 sayılı karar olarak 
kaılnıl edilmiştir. 

13- IV- 1935 tarihinde 855 sayılr kar-ar olaralk 
ka:bul ed~lmiştir. 

(3/ 63) 13- l V -1935 ıta ri hinde 856 sayı lı karar olarak 
lmlml edi lmiştir. 

24 - Sivercğin Tüvrrek 'köyünden Haliloğl u 

AibduUa.lım öLüm ceza sına çarpılması haJk!kmda 
Başvt'kalet t e21keresinc dair (3/ 30) 20- V- 1935 tariilıinde 888 ~ayılı kar.ar olarak 

bı bul ediLmiştir . 

25 - Söl~eııin Çcltiıkçi mahall esinden Yusuf
oğullarmdan Hacı'Şerifoğlu Camibaz Si.ileymaıı 

Çavuş ile Koçarlı nah iyesinin Tekeli kö
yünden Kör Alioğullarmdan Alioğlu H asan ve 
A)'idınm Üzüımlü il\:öyündıen Alioğullarından Sü-
le)nmanoğlu Hüseyinin ö1üm cezalar-ma <(arpılma-

larma dair Başvelka}ct ıtezker.esi hakkında (3/ 31 ) 1- X- 1935 .tari>lünde 898 sayılı karar olarak 
ka!bu l edi\Lmiştir. 

26- Şebin Karahisarnı Bülbül ıma:haUesindcıı 

Topal diğer adı Köleoğıullarıııdan Memedoğlıı th
r ahimin ölüm cezasrna çarpılması ıha:kıland a Baş

vE'kalet t,e7Jker e.sine d air (3/ 32) 

27 - Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli 
hakkında kanun layihası (1/ 1 76) 

28 - Tirebolunun Arageriş köyünden Mehdi
oğullarmdan Haliloğlu Asım ve Kavgaoğulların-

l l -IV -1935 tar ih inde 851 sayılr karar olarak 
kn bul edilmiştir. 

10- VI- 1935 tarihinde 2769 sayılı kanun olarak 
ka.bnl edilmiştir. 
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dan Emiı·oğlu Hüseyinin ölüm cezasına çarprima-
ları hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/ 6) 20- IV -1935 tarihinde 861 sayılı karar olarak 

kahıli edilmiştir. 

29 - T.okaıdm Mesudiy.e ~aızasr merke.z kara
kol ef·radmdan Bursalı Alhmedoğlu Ramizin ölüm 
cezasma çarpılması ıhaaclunda Başvekalet teıJlre-

resine dair (3/33) 13- IV- 1935 tarihinde 857 sayılı karar olanı k 
ka bul edilmiştir. 

30 - Urfanın Harran kazasında Derfiloğul
larmdan İbrahimoğlu Örnerin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvelcalet tf'zkeresine dair 
(3/ 7) 

31 - Urfanın Horoz köyünden Sairoğlu Sali.
hin ölüm cezasma çarpılması ·hakıkmda Başvekalet 

tel'Jlreresine dair (3/ 34) 

32 - Zirai satış kıooperaıtif ve ibidikleri hak
kında kanun Hiyi.hasrna dair (1/153) 

ll- IV- 1935 tarihinde 852 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - IV- 1935 ıtarihinde 864 sayılr karar olarak 
dmıbul edilmiştir. 

21- X - 1935 tarihinde 2834 sayılr kanun olarak 
kaıbul ·edilmişti·r. 

Arzuhal encümeninden gelPn mazbatalar 

1 - Çankırı mebusu M. Abdülhalik Renda
ıım , Arzuhal encümeıtinin 25- Xl- 1933 tarihli 
haftalık ınukarrerat cetvelindeki 841 sayılr ka
r ann umumi H eyette müza keresine dair takriri 
hakkında (4/1) 

2 - Elaziz mebusu Fnad Ağra lınrıı Aruzh ııl 

encümeninin 6- IV- 1935 tarihli h aftalık karnr 
cetvelindeki 19 sayılr kararının Umumi Heyetir 

20- \'L-J935 ta ı· ihiııd e H86 sayı l r kal'aı · o l a ı·a K 

kabul edilmiştir. 

müzakeres in e dair takr ir i •h akkınd a (4/3 ) '27- V- 1935 tarihinde 889 sayılı karaı· ol a ı·ıık 

kabul edilmiştir . 

3 - Mardin rnebusu Edib El'g:inin, Arzuhal 
f'ncüm eninin 7 - VI- 1935 tarihli haftalık karar 
Cf'tvelindel<i 92 sayılr kararıımı Umumi R eyettP. 
müzakeresine dair takriri hakkında (4/8) 14 - Y[ - 1935 tarihinde kabul rdi lnıi şti l' . 

4 - Yozgao mebusu Sırrı ! çözün, nahiye mü
clürl e rind e ıı Baki ha.kkrnda Arzulıııl e ıı ciinı enin

ce ittihaz olunan kararın Umumi Heyette müza-
keresine dair ta kriri lıakkrnda ( 4/ 2) 2- V- 1935 tarihinele okunmuştur . 
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Bütçe encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Adiiye vekaleti 1934 yılı bütçesinde 
~~8 900 liralık münakale yapılmasına dair 1/30, 
Oüm~ük ve inhisarlar vekaleti 1934 yılı bütçe
s~nde 44 442 liralık münakale yapılmasına dair 
1/34 sayılı kanun layillaları hakkında 

2 - Adiiye vekaleti 1934 yılı bütçesinde 
3G 500 liralık münakale yapılmasına dair 1/170, 
S(hhat ve içti.mai muavenet vekaleti 1934 yılr 
biitçesinde 6 300 liralık münakale yapılmasma 
dair 1/175, Ziraat vekaleti 1934 yılı bütçesinde 
4 350 liralık münakale yapılmasına dair 1/177, 
1lı tısad ve kaleti 1934 yılı bütçesinde 500 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/189, ve Milli Mü
dafaa vekaleti Kara ve Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü 1934 yılr bütçeleri arasında 35 648 
liralık münakale yapılmasına dair 1/190, Askeri 
falırikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesin
de 1 250 lirairk münakale yapılmasına dair 
1/J 93, Milli Müdafaa vekaleti 1934 yılı deniz 
bü1 çesinde 11 684 liralık münakale yapılması

na dair 1/218, Milli .Müdafaa vekaleti 1934 yılı 
hava bütçesinde 2 800 lirairk münakale yapıl
mm:ı hakkında 1/219 ve Jandarma umum ku
mandanlığı 1934 yılı bütçesinde 50 000 liralık 

mÜHakale yapılması hakkında 1/220 sayılı ka
nun layihalarına dair 

3 - Amortisman sandığı hakkında kanun la.
yiha una dair (1 /140) 

4 - Ankara belediyesinin hariçten getireceği 
mak:neler ve yedek parçalarının resimsiz gir
mesi hakkında kanun layihasma dair (1/254) 

5 - Ankara dil ve tarih - coğrafya fakülte
sinin kurulmasına dair kanun layihası hakkında 
(1/2;!,4) 

6 -Ankara - İstanbul - Avrupa telefon dev
relerinin ıslah ve teksirine dair kanun layihasr 
hakkında (1/229) 

7 . - Ankara merkez hrfzıssrhha müessesesinde 
kullaHilacak yabancı uzmanlara dair kanun la
yihası hakkında (1/236) 

8 --Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahi
liye vekilierine verilen taalıhüd izninin uzatıl-

• 

21- III- 1935 tarihinde 2674 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir . 
14- VI- 1935 tarihinde 2794 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

14- VI- 1935 tarihinde 2812 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

14- VI- 1935 tarihinde 2795 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

14- VI- 1935 tarihinde 2817 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

3- VI- 1935 tarihinde 2755 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 
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ması hakkında kaııu nlayihasma dair (1/168) 

9 - Ankara şehri !mar müdürlüğü 1934 yılı 
hütçesinde 28 000 liralık münakale yapılmasma 
dair kanun layihası hakknıda (1/ 109) 

10 - Ankiara şehri İmar müdürlüğünün 1935 
senesi bütçesi hakkında kanun layilıasma dair 
(1/1) 

ll - Ankara yüksek ziraat enstitüsü 1934 
yrlı bütçesinde 1 900 liralık münakale yapılması 
hakimıda kanun layillasına dair (1/73 ) 

12 - Ankara yüksek ziraat enstitüsü 1934 
yılı bütçesine 2268 lira 80 kuruşluk tahsisat ko
nulmasına dair kanun layihasr hakkında (1/142 ) 

13 - Ankara yiiiksek ziraat enstitüsü 1935 
yılı bütçesi hakkında kanun layillasına dair 
Ü/ 2) 

14 - Ankarada stadyom ·alanında kurula
cak tribünlere aid demir malzemeden gümrük 
resmi alınrnama.sma dair kanun layihasr ilıak
krnda (1/14) 

15 - Ankarada yaptırılacak Mülkiye mektebi 
binası <için 1935 ve 1936 yılları bütçelerinden 
ödenmek üzC"re sari taaıhhüd ;yapılması hakkında 
kaıımı, Htyihasrna dair (1/147) 

16 - APttırma, ·eıksiltrne ve ilhale kanununun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-

14- VI- 1935 tarihinde 2793 sayılı kanun olarak 
ka.bul edilmiştir. 

4- \ - 1935 tarihinlle 2704 sayılı .kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - 1 \ - 1935 ta ri hi nde 2683 sayılı kanun olarak 
lmbul edilmiştir. 

13 - IV- 1935 tarihinde 2690 sayılİ kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1985 tacihind'e 2703 sayılr &anun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 V - 1!935 tarihiı1de ·2741 sayrh kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 .1Jacihinde 2709 sayılr kanun olarak 
kııbul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tariıhinde 2750 sayılı kanun ola
ra k ka bul edilmiştir. 

nun ·layihası .Jıa]{lkında (1/268) 23 - X - 1935 tarihıindc 2838 sayılı kanun ola
raJk kabul edilmiştir. 

17 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununun 
46 ncı maddesinin (K) fıkrasının tefsiri hak-
h-ında Baş.vekalet tezkeresine dair (3/67) 15 - IV - 1935 tarihinde 213 sayılı tefsir olarak 

kalıul edilmiştir. 

18 - Askeri ve mülki te>ka.üd ka nununun 
2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fFkralarınrn değişti-
rilmesi hal-'krnda kanun layihasma '<iair (1/36) 6 - V - 1935 tarihinde 2710 sayılı kanun olaı·ak 

kabul edilmiştir. 
19 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 

4 ncü maddesine ek kanun layıihası ha]{lkmda 
(1/53 ) 4 - V - 1935 tarihinde 2707 sayılı kanun olarak 

kahul edilmiştir. 
20 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 

67 nci maddesine bir fııkra eklenmesine dair ka-
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nun iayihasr hakkında (1/155) 14 - VI - 1935 tarihinde 2788 sayılr kanun ola-

rak ıkaıbul edilmiştir. 

21 - Aıydrn demiryollarının satın alınmasına ---
dair olan mukavelenin tasdi ·kı hakkında kanun 
layihasrna dair (1/209) 30 - V - 1935 tarihinde 2745 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
22 - Balya - Karaaydın madenieri kiralııma 

ve işletme şirketinin getireceği ma yi ma den! 
mahrukatm gümrük ve muamele resminden istis
nasına dair kanun layihasr hakkında (1/230) 

23 - Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerine 
2 889 000 liralık tahsisat konulmasına. dair 1/ 107 
sayılr kanun layİhasile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1934 yılı bütçesine 136 050 liralık 
tahsisat konulmasına dair 2/7 ve Büyük Millet 
Meclisi 1934 yılı bütçesine 70 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair 2/ 10 sayılr kanun ;teklifleri 
ıhaldkmda 

24 - Bazı maddeLerden istiıhlWk r esmi alm
m.asına ve çimentodan irStihJ.ak resminin ıka1drrıl

masına dair kanun layihalarr haıkkmda (1/ 93, 148 ) 

25 - Bina vergisi kanununun 24 neü ınıadde
sinin değiştirilmesine dair ilmnun layihasr hakQan
da (1/205) 

26 - 1452 sayılr kanuna bağlı 2 sayılr cetve
lin Maliye vekaletine aid kısmmm değiştirilmesi 
ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkrndaki 
kanunun 15 nci maddesinin tefsirine dair Baş-

12 - VI- 1935 tarihinide 2781 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - IV - 1935 tarihinde 2·695 sayılr ·kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27- V- 1935 tarihinde 2731 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI- 1935 rtariılıinde 2802 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi hakkında (3/75) 25- X- 1935 tarihinde 217 sayrlı ·t·efsir olaraık

kabul edilmiştir. 
27- 1931 yılmda askerliğe ihazrrlrk ıdersi mn

allimliklerinde kullanılanlarm ücreıtJ eri hakıkında 
kanun layihasma dair (1/ 38) 2- V- 1935 tarihinde 2701 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

28 - 1934 mali yılı Milli Müdafaa v·elka.leti ka
ra, ihava biliçelerinde münaık:ale yapılmasma ve 
munzam ta!lısisat ·eklenmesıine dair olan 2713 sa
yılr kanuna ek 1/ 226, A·dliye vekaleti 1934 yılı 

il::ıii'tçesinıde 4 000 liralnk .münaJmle yapılmasına 

dair 1/ 228, Başvek:alet ve Şı1rayi devlet 1934 
yılı bütçelerinde 4 704 liralık münakale yapılına

sma dair 1}231 ve Hariciye veldUeti 1934 yılı 

bütçesinde 16 950 liralık mürrakale yapılmasma 
dair 1/ 232 sayılr kanun layİhaları hakkmdı.ı 27 -V- 1935 tarihinde 2733 sayılı kanun olaralk 

kabul edilmiştir. 
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29 - 1934 yılı bÜtçesinin 689 ncu faslındaki 

tahsisatm sureti sarfma dair kanunu layihası 

hakkında (1/222) 

3d - 1935 yılı muvaızenei um1tmiye kanunu 
iayihası ıha.kıkı:nda ( ı;3) 

31 - Buğdayı koruma karşılığı kanununun 
2643 sayEli kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 
(B) frkrasına 'ek kanun layiliasma dair ( 1/87) 

32 - Çiftçiler hakkında kredi kooperatifler i
ne dair kanun layiliası hakkında (1/90) 

33 - Çubuk barajımn teşcir ve tanzimine 
v-e kıtkgözlcr kaynağından getirilecek suya aid 
masarif karşılığının ne suretle temin edileceğine 
dair kanun 1ayihası ilıa1clunda (1/239) 

34 - Dahili .istihl3:k vergisi kanununun 
10 ncu maddesinin tefsiri haıklkı:nda Başvekalet 

tezkeresine dair (3/90) 

35 - Dahil! istihlak vergisi 
12 nci m81ddesinin tefsiri hakkında 
tezikeresine dair (3/70) 

kanununun 
Başvekalet 

36 - Dllihiliye vekaleti 1934 yılı bütçesinde 
1 200 liralık müMkale yapılmasma dair 1/111, 
Ziraat vekaleti 1934 yılı bütçesinde 10 300 lira
Ilik müna:kale yapılmasına dair 1/116, Dahiliye 
vekaleti 1934 bütçesinde 2 000 liralıık müna!kale 
yapılmasına dair 1/131, SrMıat ve iç
timai muavenet vekaleti 1934 yılı bütçesinde açı
lan Devlet kinini faslma 81 131 lira 5 kuruşluk 
tahsisat konulmasına dair 1/133, Gümrük ve 
inilıisarlar vekaleti 1934 yılı bütçesinde ll 020 
liralık münakale yapılması hakkında 1/139, ba
zı dairelerin 1934 yılı biitçelerinde 183 097 li
ralık münakale yapılmasına dair 1/143, Jan
darma umum !kumandanlığr 1934 yılı bütçesin
de 2680 sayılı kanunla açılan 426 ncı fashn adı
nın değiştirilmesi ilıaftcltrnda 1/144, Şurayi dev
let 1_934 yılı ibütçesinde 900 lıiral~k münaJk:ale 
yapılması hakkında 1/145, Milll Müda.faa v-ekıa

leti 1934 yılı hava ıbütçesinde 18 892 liralık 

münakale yapılması hakkında 1/146, ve Dahi
liye' v~ldletile E'lllll.İyet işleri umum müdürlüğü 
v·e J andarına um um ıkumandanlığı 1934 yılı 

bütç-esinde 100 000 liralık mürrakale yapılma-

27 - V- 1935 tarihinde 2734 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 -V - 1935 tarihinde 2730 sayılı ilmnun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2820 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2836 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2816 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2796 sayılı :kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 rtariliinde 2821 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 
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sına dair 1/154, saydı kanun layİhaları haikkrnda 6 - V - 1935 taııihinde 2712 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
37 - Damga resmi kanununun 32 nci road

sine bir fıkra eklenmesine dair kanun layiliası 

hakkında (1/187) 16 - X - 1935 tarihinde 2828 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

38 - Deniz yolları işletmesine 10 senede 10 
milyon lirairk yeni vapur alma tahsisatı verilme-
sine dair kanun layihasr iha:lclnnda (1/31) 4 - V - 1935 tarihinde 2708 sayılı kanun olaraik 

kabul edilmiştir. 
39 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

me umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
270 000 lirairk mürrakale yapılmasma ve ayni 
yıl bütçesine 241 000 liralık tahsisat konulmasrna 
dair 1/195 ve İzmir - Kasruha v·e temdidi ihattr 
için 2488 sayılı kanunla verilen tahsisata Have
ten druha 252 000 lira verilmesine dair 1/197 sa
yılı kanun layihalarr hakkında 

40 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

me umum müdürl~ 1935 yılı bütçesi haJkkrnda 
!kanun layiliasma dair (lj4) 

41 - Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanuna bir madde eldenmesine dair 
kanun layihasr hakkında (1/39) 

42 - Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 2 sayılı 
cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti kıs
mında bazı değişiklik yapılması hakkında ka
nun layihasma dair (ljll3) 

43 - Devlet memurları aylıklarnmı tevhid 
ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılr cet
velde değişiklik yapılmasma dair 1/157 ve bir 
vilayette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu 
hakkında 1/ 206 sayılı kanun layihasma dair 

~ 
44 - Devlet memurları aylıklarının t evhid 

ve teadülüne dair olan kanuna ek kanun layi
lıası hakkında (1/194) 

45 - Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve 
teadülüne dair olan kanun ile eklerinin Tahlisiye 
umum müdürlüğü memurlarma da tatbiki hak
kmdaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıt
masma dair kaun layihasr hakkında (1/92) 

27 - V - 1935 tarihinde 2736 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2740 sayılı kanun ola
rak kwbul edilmiştir. 

12 -VI- 1935 tarihinde 2780 sayılr kanun, olara.K 
kabul edilmişıtir. 

18 -V- 1935 tarihinde 2720 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12- VI - 1935 tarihinde 2782 sayılr :kanun olarak 
kabul edilmişıtir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2797 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 -VI - 1935 tarihinde 2760 sayılı kanun olarak 
kabul edilınişıtir. 
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46 - Deviet memurİarı maaşatının tcvhid ve 

t eadülüne dair olan 1452 sayılı kanıma ek kanun 
layihası hakkında (1/16) 

4 7 - Diyanet işleri reisliği teşkilat ve vazife
leri hakkında kanun layihasma dair (1/40) 

48 - Elektrik işleri etüd idaresi teşkiline 

dair kanun layihası hakkında (1/260 ) 

49 - Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile 
takib ve tahsiline imkan görülemeyen borçlarm 
terki hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/79) 

50- Btibank kanunu layiliasma dair (1/261) 

51 - Evkaf unnunn müdürlüğü 1932 yılı lbıüt
çe kanunUI1un 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun layiliası !hakkında 

(1/ 287) 
52 - Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı büt

çesinde 6 208 liralık mürrakale yapılması hakkın
da kanun layihasına dair (1/225) 

53 --;- Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı büt
ççesinde 10 700 lirahk tiil!Ünakal€ y;apılmasma da
ir kanun layihası hakkında (1/17) 

54 - Evıkaf umum müıdürlüğıü 1934 yılı lbüt
çesind€ 20 500 liralık münwkale yapılması illakilun
da kanun layiihasma dair (1/132) 

55 - Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı büt
çesi hakkında kanun layihasına dair (1/5) 

56 - Evkaf umum müdürlüğü memurları 

aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan ka
nuna ilişik cetvelde bazı değişiklik yapılması ve 
bir madde eklenmesi hakkında kanun layihasına 
dair (1/211) 

57 - Evkaf umum müdürlüğünce istihdam 
edilecek avukatlara dair olan kanunun 3 ncü 
maddesine ek kanun layihası hakkında (1/149) 

58 - Gümrük ve inhisarlar vekilieti vazife 
ve kurumu kanunu layihasına dair (1/104) 

28 - III - 1935 tarihinde 2678 sayıİı kanun olarale 
kabul edilmiştir. 

14 - VI- 1935 tarihinde 2800 sayılı kanun olarak 
ka.bul edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2819 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi ştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 894 sayılı karar olarak 
kalbul edilmiştir. 

14 - VI- 193.5 rtarwnde 2JW5ı sayılı ika;nun olaraik 
kalbul edilmiştir. 

25- X- 1935 ıtariihinıde ru:znamey;e. 

27 - V - 1935 tariılıinde 2735 sayılı ıkanıı.m olar.ak 
kalbul edilmj.şltir. 

21 - III - 1935 tarihinde 2675 sayılı kanun olarak 
ıkalbql edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2705 sayılı kanun olaraik 
kalbul edilııniştir. 

4 - IV - 1935 tarihinde 2681 sa;yılı kanun olarruk 
kabul edilmiştir. 

4- X- 1935 tariılıinde HüıkUıınet tarafından geri 
alınmıştır. 

14- VI- lı935 ·tarİ!hinde 2789 sayılı kanun olarak 
kaibul edilmiştir. 

9 -X - 1935 tarihinde 2825 sayılı kanun olarak 
kaJbul edilmiştir. 
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59 - Halkevleri narnma ithal olunacak rad

yo ve sinema makinelerinin muamele vergisile 
gümrük ve oktrova resimlerinden istisnası hak
kmdaki kanunun 1 nci maddesinin tefsirine 
dair BaşvekaJet tezkeresi hakkında (3/58) ll- X- 1935 tariılıinde 216 sayılr tefsir olarak 

karbul edilımiştir. 

60 -- Hariciye vekaJeti tasdik harçJarr hak
kındaki 1318 sa,yrlı kanuna bağlı cetve1e !bir fılkra. 
eldenmesine ve 'bu cetvelıden ~ki fıkranın çukarıl
masına dair ·kanun layiliası haıkkr~ıda (1/ 136) 

61 - Havayolları Devlet iş1etme idaresi 1934 
yılı ibütçesinde 6 024 liranın tenzili ve yeniden 
açılacak fasla ayni miikıtar taıhsisaıt konuLması hak
kmıda 1/ 172 ve Havayolları Devlet işletme ida
resi 1934 yılı bütçesinde 600 liralılk münakalıe ya
pıLmasına dair 1/ 188 sayılr kanun layihalarr hak
kında 

62 - Havayollar Devlet işletme idaresi 1935 
yılı hü:tçesi1Je Havvayolları Devlet işletıme idaresi 
teşkilaıt kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesine ve mezkur kanuna bazı maddeler ekien
mesine dair kanun layİhaları hakkında (1/ 6) 

63 - Hayvanlar vıergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (A) fılkrasrnı değişıtiren kanun layi
hasına dair (1/49) 

64 - Hazarda talkıım ve bölilik v·e sınıf ımek
teb1erinde bulunan yarsuıbaydan yoobaşrya kadar 
sulıay1ara ve seferde ibütün subaylarla aSkeri me
murlara erat eşyası verilmesi halkkmda kanun la
yi'hasına dair (1/271) 

65 - Hudud ve sahiller srlıhat umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında kanun layi
hasına dair (1/7) 

66 - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1935. yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde değişik
lik -yapılmasına ve Büyük Millet Meclisi 1935 
yılı bütçesinde 960 liralık ınüua.kale yapılma

sma dair kanun teklifleri haklunda (2/16,17) 

67 - 2041 sayılı kanunun birinci ve 1452 sa
yılr kanunun .beşinci ma,ddelerinin t efsirine dair 

21 - X - 1935 tarihinde 2833 sa.yılr kanun olaraik 
ka!bnl edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2737 sayılı kanun olar·ak 
ka:bul edilımiştir. 

30 - V- 1935 .tarihinde 2743 ve 2744 sayılr ika
nunlar olarak kabul edilmiştir. 

28 - III - 1935 tarihinde 2677 sayılr kanun olaraık 
ilnrbul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 ıtari:hinıde 2811 sayılı kanun olara!k 
karbul ediLmiştir. 

6- V- 1935 tarihinde 2716 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

14- X- 1935 tarihinde 2827 sayrh kanun olarak 
kwbul edilmişür. 

Başvekalet tezkeresi hakkında (3/91) 1 -X - 1935 tarihinde 215 sayılr tefsir olarak 
krubul edilmiştir. 
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68 - 2580 sayılı kanun -hükmüne g:ire Sümer

bank sermayesine yatırılacak 2 200 000 lira ile 
İzmir ve Samsun belediyelerine kefaletten ötürü 
ödenmesi lazımgelen 584 045 liranın 1934 yılı 

bütçesinden mahsubu hakkında kanun layiha
sma dair (1/150) 

69 - İktısad vekaJeti 1934 yılı bütçesinde 
2 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 

1/163, İktısad vekaleti 1934 yılı bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/164, Ha
rita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 450 
liralık münakale yapılması hakkında l /165, Jan
darma umum kumandanhğı 1934 yılı bütçesinde 
56 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/166, sayılı kanun layihalarile İdare Heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesinde 1 080 
liralık mürrakale yapılmasma dair 2/12 sayılı 

30- V- 1935 tarihinde 2749 . sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

kanun teklifine dair 6- V- 1935 tarihinde 2714 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

70 - İktisadi buhran vergisi kanununa ekli 
2416 sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanun 
layihası hakkında (1/64) 

71 - İıktısadi bulıran vergisi kanunumın 3 
ncü maddesinin 2 nci iLkrasının tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi hakkında (3/81) 

72 - !nhisarlar idaresi 1935 senesi bütçesi 

23 - V - 1935 tarihinde 2728 sayılı ilmnun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 -V - 1935 tarihinde 868 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

hakkında kanun layiliasma dair (1/8) 4 - V - 1935 tarihinde 2706 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

73 - İnhisarlar koruma sandığına dair olan 
2469 sayıli kanuna .ek kanun layiliasma dair 
(1/102) 18 - X - 1935 tarihinde Hükumet tarafından 

geri alınmıştır. 
74 - İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı 

bütçesinde 16 000 liralık mürrakale yapılmasına 
dair kanun layihası haklun da (1/55) 

75 - İstanbul liman işleri umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi h_akkında kanun layihasına da
ir (1/214) 

76 - İstanbul üniversitesi elektromekaniık şu
besine aid alat, edevat ve kitabiarın Yüksek mü
hendis mektebine parasız devri hakkında kanun 
layihası hakkında (1/20) 

77 - İzmir liman işleri umum müdürlüğü 

1935 yılı bütçesi hakkında kanun layiliasma da-

30 - III - 1935 tarihinde 2679 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2747 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2687 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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ır (1/199) 

78 - İzmir rıhtmı şiııketinin imtiyazı ile 
tesis;;ı,tmm satm alınınasma dair olan 2309 sayılı 
kamma ek kanun layiliası hakkmda (1/198) 

7'9 - Jandarma umum kumandanlığı 1934 
y1lı bütçesinin 426 ncı faslında yapılacak deği

ı;:iklik ha:kkrnda kanun layiliasma dair (1/56) 

80 - Kanunla verilen izinler üzerine yapı
lan kefaletterin nasıl yerine getirileceği ;h akıkkm

da kanun layi-hasına dair (1/263) 

81 - Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun layihası hakkında (1/94) 

82 - Kazanç vergisi kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ihaklunda kanun layiliasma 
dair (1/81) 

83 - Kimya harbinden korunmaya mahsus 
malzeme haiclanda kanun layİlıasma dair (1/247) 

84 - Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı 

bütçesi haklanda kanun layiliasma dair (1/9) 

85 - Kuvvetli tayin kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun layihası hak
kında (1/233) 

86 - Küçıülcyozgad ıbarut V'e SilaJ:udarağa fi

şek falbrikalarr ımüstaıhdemlerinin Askeri faJbrika
lar umum müdürlüğü kadrosuna ilavesine dair 
kanun }ayihası haikkmda (1/234) 

87 - Limanlar kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında !kanun layihasma dair 
(1/122) 

88 - Maarif teşkilatma dair olan kanunun 
ll nci maddesinin 1707 v·e 2297 sayılr kanunlarla 
ilkişer yıl uzatılan hükmünün 2 yıl daha uzatıl
ınasma dair kanun layihası hakkında (1/150) . 

89 - Maarif vekaleti merıiDez teşkilat ve vazi
feleri ıhaıkkmdaıki ıkanuna bağlı (A) cetveline ya-

30 - V- 1935 tarihinde 2742 sayılı kanım ola
rak bbul edilmiştir. 

21 . X • 1935 tarihinde 2830 sayılı kanun ola
rak .kabul edilmiştir. 

1 - IV - 1935 tarihinde 2680 sayılı kanun ola
ra;k kabul edilmiştir. 

1-1- VI - 1935 tarihinde 2813 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2729 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 ·- V - 1935 tarihinde 2751 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2815 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 ıtarihinde 2715 sayılr kanun olarak 
kwbul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2831 sayılı kanun olaraik 
kabul edilmiştir. 

30- V -1935 tariılıinde 2746 sayılr kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2829 sayılr kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

14- VI -1935 tarihinde 2798 sayılı :kanun olaralk 
kalbul edilmiştir. 
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prlacak ilaveye dair kanun layihası Jıaadunda 
(1/245) 

90 - Maarif v·ekaleti rmerkez ıteşkilfut ve va.zi
feleri haklkındalki kanuna ek kanun layinasına 

dair (1/62) 

91 - Maden nizamnamesinin ve muaddil ni
zamnamenin bazı maddelerile taş ocakları 

nizamnarrnıesinin tadiline dair olan kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ha:lclnnda kanun Hi
yih.asına -dair (1/2~7) 

92 - Maden ·tetıkiık ve arama enstitütsü hak
kında kanuna layihasma dair (1/264) 

93 - Maliye vekaleti teşkilat ve vazifeleri 
hakkında kanun la.yihasma dair (1/173) 

94 - Mazbut emlak, yurtluk, ocaklık aylrğı 
mukalıili verilecek emlak ve arazi hakkındaki 
kanuna ·ek kantın layiiJıa.cıına dair (1/200) 

95 -Mevduatı koruma kanununun 8 nci ımıad
desinin değiştirilmesi ihaık!Junda kanun layİlıasma 

12 - VI - 1935 ıtarihind~ 2787 sayılr kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

10- VI - 1935 tarihinde 2773 sayılr kanun olarak 
krubul edilmiştir. 

14 - VI- 1935 ıtarihinde 2818 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2804 sayılr kanun olarak 
kaıbul ·edilmiştir. 

7- X- 1935 tarihinde eneüımene iade edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2808 sayılr kanun olar.aJk 
kalbul edilmiştir. 

dair (1/273) 14- VI -1935 ~tarihinde 2.806 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

96 - Milis yüzbaşı Rızanın karısı ilc oğlumı 
maaş tahsisi hakkında kanun layihasına dair 
(1/44) 

97 - Milll Müdafaa vekaleti 1934 yılı kar:ı 

bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması 

hakkında kanun layihasrna dair (1/21 ) 

98 - Milli Müdafaa veldleti 1934 yrlr kara 
ve hava bütçelerinde 84 216 liralık münaıkal e 

yapılmasma ve aynı bütçeye 502 385 liralık tah
sisat konulmasına dair kanun layihasr hakkında 
(1/167) 

99 -Milli Müdafaa vek>aletinıe lbağlr .rteşel~kül

lerde !kullanılacak yaıbancı Devlet rtebaasından 
mütehassıs ve ustalarla gelecek yıla geçici mu
kavele aktine izin verilmesi hakkında kanun lit-

2- V- 1935 tarihinde 2700 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

21 -III- 1935 tarihinde 2676 sayılr kanun olarak 
ka bul edilmiştir . 

6- V -1935 tarihinde 2713 sayılı kanun olar8.1k 
kabul edilmiştir . 

yihasma dair (1/252) 21- X- 1935 tadhinde 2832 sa.yılı kanını olaı·ak 

kabul edilmiştir. 

100 - Mmtaka sanat mekteblerinin Maarif 
vckaleti tarafından idaresi hakkında kanun layi
lınsırın dair (l/158) 7- VI- 1935 tarihinde 2765 sayılı kanun olara]\ 

kabul edilmiştir . 



-99 
i01 - Muvazene vergisi kanununun 10 ncu 

maddesinde yazılı müddetin bir sene daha uza
tılınasına dair kanun layihasr hakkıııda (1/GO) 

102 - Muvazenei umumiyeye dahil baytarla
rm uhdesinde maaşlr veya ücretli vilayl't Ye be
lediye baytarlrklannın içtima edebileceğ·in e dair 
kanun l ayi hası hakkında (1/ 123) 

103 - Münhal memnri yctlerde kullamlacak 
vekillere verilecek vekalet aylıklarının ne suı·et
le ve han g-i tarihten itibaren hesab edi l eceğinin 

tayini hakkıııda Başvekalet tezkeresine dair 

ll - IV- 1935 tal'ihinde 2688 sayılı kanun oiaraJ{ 
ka bul edilm iştir . 

25 - X - 1935 'tarihinde 2839 sayılı kanun olaraık 
l;:abul edilmiştir . 

(3/85) 14- X- 1935 taı·ihiııJc 901 sayılı kara ı· olara·k 
kabul eelilmiştir . 

104 - Nafıa vekaleti 1934 yılı biitçesincle 
4 104 lirahk müna.kale yapılmasına ve fevkalade 
taıhsisat verilmesine dair 1/63, bazı Jaireleriıı 

1934 yılı bütçelerinde 33 800 lira lık münakalc 
yapılması hakkında 1/ 74, bazı dairelerin 1934 
yılı bütçelerinde 69 770 liralık münakale yapıl

masma dair J / 75, Harita um um müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 2 271 1 iralık ll1Ünakale yapılması 

hakkında 1/ 76, Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde 3 830 liralık mürrakale 
yapılması hakkında 1/ 77, Emniyet işleri umum 
müdürlüğü J 934 yılı bütçesinde 10 500 liralık 

münakale yapılması hakkında 1/80, Milli Müda
faa vekaleti 1934 yılı deniz bütçesinde 49 024 
liralık münakale yapılması hakkında 1/82, Baş
vekaletle Şurayi devlet ve İst atistik nnının mü
dürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 12 972 liralık 

münakale yapılmasma dair 1/83, Maarif veka
leti 1934 yılı bütçelerinde 60 558 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/84, Sıhhat ve içtimat 
mu avenet vekaleti 1934 yılr büıtGesinde 15 800 li
ralrk münakale yapılmasma dai r 1/88 . · : ' rJ - ka
nun lay ih alarile İdare H eyetinin Di,-am mnJ1asc
bat 1934 yrlr büıt~esinde 3 090 lirairk müna.kalc 
yapılması haklanda 2/8 sayılr kanun teklifine dair 

105 -Nafıa vekaleti teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanuna ek .kanun layiliası ha:kkrnda 

ll- IV -1935 tarihinde 2689 sayılr kanun olarwk 
kabul edilmiştir . 

(1/223) 14 - VI - 1935 tarihinde 2799 sayılr kanun ola
rak ka-bul edilmiştir. 

106 -19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılr ka
nunun askeri nıektebler tal€ibe.sine de teşmili icab 
cdib etmeyeceğinin tefsiri ha!lclunda Başvekalet 

tezkeresine dair (3/59) 18 - V - 1935 tarihinde 2717 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir . 
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101 - Ordu hamiye kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun layiliasma 
dair (1/45) 

108 - :rosta kanununa ek aranun layihası 

haılclanda (1/96) 

109 - Posta, telgraf ve telefon idaresi .teşki

latı hakkındaki kanunun 14 ncü maddesine ibir 
fıkra eklenmesine dair kanun layiliası hakkında 

(1/97) 
llO - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşki

latı ve vazifelerine dair kanun layiliası haikkrnda 
(1/180) 

lll - Posta, telgraf ve telefon memurları 

hakkında kanun layihasına dair (1/1 74) 

112 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 yılı bütçe açığma karşılık olmwk 
üzere 200 000 liralık istikraz akdine dair kanun 
layihası hakkında (1/181) 

ll3 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 yılı bütçesinde 27 400 liralık mü
na!kale yapılması ılıakkında kanun layihasına da
ir (1/85) 

ll4 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında kanun layi
hasına dair (1/10) 

ll5 - Pulluk !kanununa ek kanun layihasr 
hakkında (1/191) 

ll6 - Riyaseticürnhur dairesi .teşkilfut kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun layiliası hakkında (1/202) 

ll 7 - Rüsumu srhhiye kanununun 9 ne u 
maddesinin tefsiri hakkında 3/95 sayılr Başveika
let tezkeresile rüsumu sılılıiye kanununa ek 1/169 
sa.yılr kanun· layillasına :dair 

ll8 - Satın alınan .Aydın ve şuabatı demir
yollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mu
amelatına dair kanun layihası hakkında (1/215) 

119 - Siyasal bilgiler okulu hakkındakamın 

25 - IV - 1935 ıtarihinde 2698 sayılr kanun ola
rak ikaıbul edilmiştir. 

18 - V - 1935 tarihinde 2721 sayılı kanun ola
raik kwbul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2711 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2822 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1935 tarihinde 2772 sayılr kanun ola
ra;k kalbul edilmiştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 272-7 sayılı: kanun ola
rak ·hbul edilmiştir. 

13 - IV - 1935 tarihinde 2691 sayılr kanun ola
raık kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1935 tarihinde 26!17 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 VI - 1935 tarihinde 2786 sayılr kanun ola
rak !kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2783 ı;ayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tariılıinde 2810 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - VI - 1935 tarihinde 2784 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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layihasına dair (1/152) 

120 - Sıcak ve soğuık maden sularının istis
marı ile kaplrcalar tesisatı hakkındaki kanuna 
ek ikanun layihasına dair (1/240) 

121 - Şeker fa.brikalarma balışolunan imti
yazat ve muafiyat hakkındaki 601 sayılr kanu

.nun 8 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
layi'hasr hakıkında (1/58) 

122 - Şeker isbhlak ve gümrük resimleri 
hakkında kanun layiliasma dair (1/248) 

123 - Ta:biiyet muamelelerinden almacaık 

harçlara dair kanuna müzeyyel 1942 sayılı kanu
nun 2 nci maddesinde yazılı müddetin 3 yıl daha 
uzatılınası :hakkında !kanun layiliasma dair 
(1/105) 

124 - Tahlisiye umum müdürlüğünün 1935 
senesi bütçesi hakkında kanun layiliasma dair 
(1/11) 

125- Telgraf ve telefon kanununa ek kanun 

10 - VI - 1935 tarihinde 2777 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 taviliinde 2809 sayılı kanun ola
ralk kabul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 2699 sayılr kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2785 sayılı kanun ola
r alk kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2837 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2684 sayılr kanun olarak 
kabul odilmıiştir. 

layihasına dair (1/98) 18 - V - 1935 tarihinde 2722 sayılı kanun ola
raik /kabul edilmiştir. 

126 - Teşvikı sanayi kanununa müzeyyel 
2261 sayılı kanunun muva:k:kat maddesinin tefsi-
ri hakkında Başvekalet tezıkeresine dair (3/61) 29 - IV - 1935 tarihinde 867 ·ayrlr karar olarak 

kabul edilmiştir. 
127 - Tuz fiatı hakılanda kanun layi•hasına 

dair (1/237) 30 - IV - 1935 tarihinde 2752 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

128 - Türkiye Cünıhuriyeti kara sularında 
batan gemilerin yıkıntılarından ve dışarıya gön
derilecek parçalarından alınacak resmin tayini 
hakkında Başvekalet tezkerisine dair (3/62) 29- IV- 1935 tarihinde 214 sayılr tefsir olarak 

kabul edilmiştir . 
129 - Türkiye Cümhuriyeti merkez bankası 

hakkındaki kanunun 2315 sayılr kanunla değiş
tirilen 40 ncı maddesinin tadiline dair kanun la
yihası hakkında ( 1/183) 

130 - Türkiyede açılacak beynelmilel pana
yir ve vergilerin vergi ve resimlerden muafiye
tine dair kanun layihası haklunda (1/216) 

131 - Türk parası kıynwtini koruma kanu-

30- V- 1935 tarihinde 2748 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 -VI- 1935 .tarihinue 2761 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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nuna ek kanun layiıJ:ıası hakkında (ı/27) 

ı32 - Türkiye Ziraat bankasının ipotekli ve 
müteselsil zirai alacaklarının taksitiendirilmesi 
hakkında kanun layihasına dair (ı/266) 

ı33 - Uluslar arası kadınlar birliğinin lstan
bulda yapılacak toplantısı münasebetile bastırı
rıl acak posta pullarına dair (ıj29) 

ı34 - 3 süıbayla 38 erata verilecek para mü
kafatr hakkında kanun layihasına dair (1/253) 

135 - Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
tramvaylarr Türk anonim şirketinden satrlrğa 

çıkarılan hisse senedierinden 218 220 liralrğınrn 
Evkaf umumm üdürlüğünce satın :ılmmasın;ı 

dair :kanun layiliası hakkında (1/161) 

136 - Van gölü işletme idaresi 1935 yılı 

bütçesi hakkında kanun layihasrna dair ( ıjı3 ) 

137 - Vasrtasrz vergilere munzam kesirierin 
tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair olan 1454 
sayılr kanununun 6 ncı maddesinin tefsiri hak
kmda Başvekalet tezkeresine dair (3/88) 

138 - Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı 

bütçesi hakkında kanun layihasma dair (1/ 12) 

139 - Yiliksek znühendis mekte'bi .Jıakkındruki 

1275 sayılr kanunun ı nci maddesine bir frkra 
eklenmesine dair kanun layilhası ha~danda (ıjı35) 

ı 40 - Zaıbitan ve askeri memurların maaşatı 
ılıaldandaki kanunun 1 nci madedsinin değiştiril
mıesine dair kanun llyihası ihakkrnda (ıj52) 

14ı - Zirai satJş kooperrutif v~ :birlikleri hruk
kında kanun layiihasma dair (1jı53) 

ll - IV - ı935 tarihinde 2686 sayıiı kanun ola
rak krubul edilmiştir. 

ı4- VI- ı935 tarihinde 28ı4 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı3 - III - ı935 tarihinde 2673 sayılı kamın olarak 
kabul edilmiştir. 

14- X- ı935 tarihinde 2826 sayılr kan.un olarak 
kabul edilmiştir. 

ı4- VI- ı935 ıtarihiııde 2803 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6- IV- ı935 taril1inde 2682 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2- V- ı935 tarihinde 869 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

"' 
8- IV- ı935 tarihinde 2685 sayılr kanun olarak 
kaıbııl edilmişıtiT. 

18 -V- ı935 •t arihinde 2718 sayılr kanun olarruk 
kabul edilımi. :· ir. 

2 - V - ı935 tarihinde 2702 sayılr Qtanun olarak 
awlbul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2834. sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninden g~len ınazbatalar 

1 - Bir vilayette te~kil edilecek idare hey-
~ti kadrosu Jıahlanda kanun layihasrna dair 
(1/206) 12 - VI - ı935 tadhinde 2782 sayılr kanun ola

rak lkaıbul edilmiştir. 

\ 



- 103 
2 - Dahiliye memurları kanunwıun 2 nci 

maddesini değiştiren 2429 sayılr kanunun ınci 

maddesini değiştiren kanun layihasr halcinnda 
cı;ın) 

3 - 4 teşrinievvel ı926 tarihinden evvel mev
cud olan vakıflar hakkında tatbikat kanunu la
yihasrna d::.ir (1j4ı) 

4 - Kanımla verilen izinler üzerine yapılan 
kefaletlerin nasıl yerine getirileceği haıklunda ka-

ıo - VI - ı935 ·tarihinde 2768 sayılr kanun ola
rak :kabul edilmiştir . 

5 - VI - ı935 tarihinde 2762 sayılr kanun ola
ra!k kaıbul edilmiştir. 

nun layillasına dair (ı/263) ı4 - VI - ı935 tarihinde 2813 sayılr ·kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 -Köy kanımunun ı3 ncü ma\ldesirı c ek ka-
nun layihası hakkında (ı/32) ı8 - IV - ı935 tarihinde Adiiye encümenine. 

6 - Maarif teşkilatma dair olan ka.nu un 
ll nci maddesinin ı 707 ve 2297 sayılr kanunlarla 
ikişer yıl uzatılan hiil,mün 2 yıl daha uzatılınası-
na dair kanun layihasr hakkında (ı/250) ı4 - VI - ı935 tarihinde 2798 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

7 - Mmtaka sanat mekteblerinin Maarif ve
kfıleti tarafınd an idaresi hakkında kannn Jayıiha-
sma dair cı;ı58) 7 - VI - ı935 tarihinde 2765 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

8 - P olisin vazife ve salahiyeti kanununun 
5 nci maddesinin A fıkrasının dcğıiştirilm es in2 

dair kanun layihasr halilimda (ı/95) 

9 - Ta.biiyet muamelelerinden almacak har
cırahiara dair kanuna müzeyyel ı942 sayılı 1m
nuıum 2 nci maddesinde yazılı müddetin 3 yıl 

daha uzatılınası haıkkında kanun Hiyihasrna da
ır (ıjı05) 

10 - Ulusal ·bayram ve genel tatiller hak-

ıo - VI - ı935 tarilıinde 2770 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2ı - X - ı935 tarihinde 2837 sayılr kanun ola
ra!k kaıbul edilmiştir. 

kında kanun liiyihasrna dair (ıjı84) 27 - V - ı935 tarihinele 2739 sayılr kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümuinden gelen mazbatalar 

ı - Ankara şehri İmar müdül'lüğü ı93ı yılı 
son hesabına aid mutabakat beyannamesinin su
ııuldnğwıa dair Divaru muhasebat riyaseti tez
keresile .Ankara şehri İmar müdürlüğü ı93ı yılı 
son hesabı haklunda kanun layiha.sma da ir 
(3jı2, ıj99 ) 27- V - ı935 tarihinele 2732 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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2 - Barut ve mevaddı infilakiye, fişek ve av 

malzemesi ve av · saçması inhisarları 1931 yılı 5 
aylık bilançosu ile 1932 yılı bilançosunun sunul
duğuna dair Divanı muha ebat riyaseti tezkeresi 
hakkında (3/9) 20- V- 1935 tarihinde 885 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
3 - 1930 yılı Hazine hesabı urouroisi hakıkın

da tanzim kılman mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile 1930 yılı son hesabı hakkında kanun 
layihasma dair (3/ 13, 1/108) 

4 - Eylul: ikinci teşrin 1934 ayiarına aid üç 
aylrk raporım sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi haklanda (3/108) 

5 - Haziran : ağustos 1934 aylarma aid ra
porun sulunduğuna dair Divanr muhasebat riya-

14- VI- 1935 tarihinde 2790 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 -X- 1935 tarihinde Divanı muhasebat encü
menine. 

seti t ezker esi hakkında (3/15) 12- VI- 1935 tarihinde 892 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - Hudud ve sahiller sıhl1at umum ımüdür
lüğü 1931 yılı son hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanr mubasc
bat riyaseti tezkeresile Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkında 
kanun layihasma dair (3/ 16, 1/66) 

7 - Kanunuevvel 1934 : ~art 1935 aylarma 
aid üç aylık raporun sunulduğuna dair Divam 
muihaseıbaıt riyase~i tezıkeresi hakkında (3/ 109) 

8 - Konya ovası sulama idaresinin 1931 yılı 
son hesabına aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti tez
keresile Konya ovası sulama idaresi 1931 yılı 

son hesabı hakkında kanun layİlıası ( 3/18, 
1/100) 

9 - Mart : mayıs 1934 ayiarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti ıtez

keııesi illakıkmda (3/17) 

10 - Mart : mayıs 1935 ayiarına aid üç aylık 
raporun sunulduğuna dair Divanr muhasebat ri
yaseti tezkeresi hakkında (3/ 124) 

ll - Mülga !stallibul daııülfünunu . 1931 yılı 
son hesabına aid mutalbaikat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti rtezke
resile İstanbul darülfünunu 1931 yılı son hesabı 

20- V- 1935 tarihinde 2725 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

1 - X - 1935 tarihinde 896 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1935 tarihinde 2696 sayılı kanun olara k 
kabul edilmiştir . 

25 - IV - 1935 tarihinde 862 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

1 - X - 1935 tarihinde Maliye ve Bütçe encümen
lerine. 
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hakkındaıkanun layiliasma dair (3/ 112, 1/244) 

12- Mülga Öksüz yurtları umu:m müdürlüğü 
muhaseıbe müdürü AJıımed Lü>tfi ihaıklkmda (5/ 15) 

13 - Mülga Seyriseiain idaresinin 1931 yılı 
son hesaıbma aid ımuıta;ba:kaıt beyannamesinin su
nuLduğu~a dair Divam rmuihase'baıt riyaseti ıteıJke
r esile Seyrisefain idaresi 1931 yılı son ~ıesaıbı ihak-

25 -X -1935 tarihinele 2840 sayrlr kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

1- X- 1935 tari•hinde 900 sa-yılı karar olanı.k 

kabul edilmiştir. 

lnnda ıkannn Ja.yihasma dair (3/121, 1/ 151 ) · 25- X- 1935 taı·ihinde 2841 sııyılı kaııuıı olaı·ak 

luıbnl edilmiştir. 

J4 - Twlılisiye urmum müdürlüğü 1931 yıh 
son ·hesabına aid mutabalkaıt beyannamesinin su
nulduğu:na dair Divanı muih-aseiba,t riyaseti tCizkc
resile Tahlisiyc umum müdürlüğü 1931 yrlr son 
hesaıbı ha~{llnnda ıkanun Jayihasrna dair (3/ 117, 
1/126) 

15 - 'l'ekaüd ve yetiın aylıklarnun ınnhase
lıei umnmiye kanununun 93 ncü nındelesi hük
müne göre zaman g·eçmesi suretile haktan düşüp 

21 -X -193!'5 tarihinde 2835 sayılı knmın ola ı·ak 

kahul edilmiştir. 

düşmeyeceğine dair (5/ 6) 25- lV -1935 tarihinde 865 sayılı knı·ar olaı·ak 

ka h n l l:'dilnıiştir. 

16 - Yüksek mühendis meıküfuinin 1931 yılı 

son hesaıbma aid mutaJba:kat be~ran.namresiııiıı sıı

nulduğuna dair Divanr muhas~ba•t riyaseti tez
keresite Yülksek ımıüJhıendis ınckoteb i 1931 y1lı son 
hesabı haikikında kanun layiihası:na dair (3/ 19, 
1/ 101 ) 20- lV -1935 tarihinde 2697 sa.yılı kanun olar :ıi\ 

kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninden geleı:ı mazbatalar 

1 - Ankara beleLliyesiııin hal'h:te ıı g-etireceği 

makin eler ve yedek parı;alarmın Tesimsiz girmE'si 
hakkmda kaıınn layihasmn dair (J/ 2!'54 ) 

2 - Ankarada stadyom alanında kurulacak 
tribünlere aid d Pmir malzemeden gümı·ük ı·esıni 

H,- \' J - 193!> tarilıiııdl• 2R12 s:ı,,· ılı k:ıııun ııl:ınık 

kabul L•di lnı iştir. 

almnıasına daiı· kanun layihası hakkıııcla (J/14 1 .ı- V- 1935 tarihincll' :2709 sa.Yılı kanun ol anı;, 

kabul c•dilmiştir. 

3 - Bazı maddelerden istihlak veq.ı;isi alınımı-
sına .dair kanun l i\yt!ıası ha.J;:.Innda (1/ 93 ) '27 -\ ' - 1935 tarihinde '2731 sa.nlı kamın olanı!' 

kabul edilmiştir. 

4 - (i-ümrük n· inhisarlaı· vekaleti nızifl' ,.(, 
kurumu kanunu l a~· ilıası hakkında (1/ 104 ) !J - x - 193;) tarilıinLll' '2H'25 sa.nh kanun olımı : ·_ 

kabul edilmiştir. 
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5 - HaLkevleri nanuna ithal olunacak radyo 
ve sinama ma·kinelerinirı muamele vergisi le giim
rük ve okt ruYa resimlerinden istisnası haklundaki 
kanunun birinci maddesinin tcfsirine dair (3/5 ) ll - X- 1935 tarihinde 216 sayılı tefsir olara:, 

kabul odilıni ,· tir. 

6 - lnhisarl aı· koruma sandığına dair ola ıı 
2469 sayılı kanuna ek kanun layihasına <la ir 

(1/ 102) 2, -X -193fi tarilıinrl c hükfmıct tanıfrııdan geri 

7 - Sıca:k ve soğuk ına.d ' n sularrnın i ·t isınan 
ilc kapJ:calar tesi sa tı hakkmdaki kanuna <'1; 

alınmıştır. 

kanun la,vihasına dair (1/240) 14- VI -193fi tm·ilı iııd e 2t-\09 sa~· ılr kaıııııı olar;ı ı;; 

ka bul edilmiştir. 
8- Srtma ve firenği ilaçları hakkında kanun 

l ayihasına dair (1/ 235 ) 7 - VI - tarihinde 2767 sa~· rlı kan un ola nı k k rı k:: 

9 - Tuz fiatı hakkında kanun layihasrna dair 
(1/ 237 ) 

f'di lıni ştir. 

30 - V -1935 tarihinelP 27;)2 sayılr kaııurı ol a l'a ~. 

lHıbnl edilmi ştir. 

Hariciye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Beynelmilel adalet clivanma müt ea llik 
bazı metinlere iltihakrmrz hakkında kanun layi
hasına dair (1/137) 

2 - Dang hastalrğrna. karşı memleketleri kar
ı:;ılrklr korumaık için yapılan 25 temmuz 1934 
tarihli beynclmilel mukavelenin tasdikı hakkında 

10 - VI - 1935 tarihinde 277-! sa:·ılr l<aınm ola
rak kabul edilmiştir. 

kamuı layihasma dair (1/65) 7 - VI - 1935 tarihinde 2766 ı:ıayılı kanuıı ola
raıl · ka bul edilmiştir. 

3 - Demiryolları · telmik birliği hakkınJaıki 

1886 tarihli mu'kavelenamc ile 18 ma.yrs 1907 
ve 14 ıkanunuevvel 1912 tarihli protokollere ilti-
ha:lumrza da.ir kanun la yiha..<;ı haklanda (1/54 ) -:1:- X- 1935 tariJıiıı<l e 2 24 snyrlr kaınııı ol<mık 

kahııl edilmiştir. 

4 - Hariciye vel\;aleti tm:;clik h8rrları hakkııı
darki 1318 sayılr kanuna bağlı cctvflc bi ı' fıkra 

eldenmesine ve hu cetvelden iki frkranın <; ı.karrl-

mastna da ir kanun layiliası hakla nda (1/ 136) 21 - X - 1935 tarühiııdc 2R33 sayılr lüııı uıı old
rak bııbul edilmiştir. 

5 - Huduclda zuhur eden ihtil af lann tc1-
kik ve halline müteallik Türkiye Ci.i.mhmiyctile 
Sosyalist so,·yct Giimhuri:Ht leri lttihadr anı.· rn

cla 6 ağustos 1928 tarihindE' akclolunan mukave
lenamenin yeniden altı ay ıı zatılnıası hakkındaki 

protokolün tasdilana dair kanun layihasr hak-
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bnda (1/114) 

6 - Reşid kadm ticaretinin meni hakkın-

daki beyncLmilel muka velenin tasdikrıı a dair 

18 - V - 1935 tarihinde 2724 say ılr kanun ola . 
rak ka:bııl edilmiştir. 

kanun l5.yihasr haldnııda (1/22) 15 - IV - 1935 tarİ'lıiııdl' :2693 sa ,vılı kanını ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - Suı,iyede Tür,klere ve Türkiyeele Sur iy(•
lilere aid em H\ k hakkmdalü İtilafname müdde
tinin altray daha uzatılnıasrna dair kaıınıı lil 
yiha.sı hakkında (1/23) 

, - 'l'ürkiye Cümhnriyctile İran Devleti ara
smda akdolunana emniyet, bit araflık ve iktısacli 

emek. beraberliği mualı edesinin ta.sdikrna dair 

15 - N - 1935 tarihinde 2694 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kaııuıı lay ihasr ha:kkında (1/70) 10 - VI - 1935 tarihinde 2776 sayılı kanun ola
nık kabul edilmiştir. 

9 - Türkiye Cüınlıuı-i yeti le İtalya krallrğT 
arasında akdedilen kliring anlaşınasmm bazı 

hüküml erini değiştiren ve 30 nisan 1935 tarihin
de imza edilen anlaşmanın kabul ve taseli ler lıak -

kmcla kanun l ilyihasnıa dair (1/203) 14 - VI - 1935 tarihind e 2801 sayılr kamm ola
mk kabul edilmiştir. 

JO - '!'ürkiye Cüınhuri .n>tile Yugoslavya Hü

kumet i arasında a.ktNlilen n fyon aıı 1 aşın a.sı mıı 

ı as<lil<i ıw dnir loınnn lfıyih ası lı aklunda (1/ 217 ) 

11 - Türıki,1·c - Bulgari;;taıı aı·asııııla im.za 1'<' 

2499 sayılı kanunla tasdik olunan ti cnri itiiMLı 

ismi geçen (Kaşkava l ) kelimesi yan rna (Kaşa r ) 
kelimesinin ele konulnı asma dair kanun layihasr 
hakluncl< (1/106 ) 

12 - Türkiye - Bulgaristan ticaret anl aşma
sile t ecliyatrn ta nzinı ine nı üteallik mukavelenam e 
ve ilişilderi J 1 mart 1935 tarihinel en itibare ıı 

iki ay miidecltle uzatılclığ·mdan 2294 sayrlr ka
ımnuıı 3 ncü maddesine gö ee keyfiyetin tasclilu 
hakkmcla Başvekalet tezkeresine dair (3/ 69 ) 

13 - Türkiye ile Almanya arasmda aktolu
nan ticaret mukavelenamesine ek olarak 15 ni
san 1935 tarihinele imzalanan anlaşmanrn taseli-

1-±- \'1- 1!:135 taı·ilıind e 27!:11 snyılı kanuıı olarak 
hlıul edi1miştir. 

3 - V 1- 1935 tarihiııde 2756 sayılı kaııuıı olarak 
ka.lıul ediLmiştir. 

3- VI- 1935 tarihinde 2757 sayılr kanun olarak 
kabul ·edilmiştir. 

kina dair kanun layihası hakkında (l / 160) 10- YI- 1935 tarihinde 2775 sa.yrlı ıkaıınıı olaraik 
kabul edilmiştir. 

14 - Türkiye ile Bulgaristan arasmda akte
dilib ll mart 1935 tarihinden itibaren 2 ay 
nzatılııuş olan ticaret anlaşmasile t ecl iya tın ta n
zimine müteallik mukavelename bir ay daha uza
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesin e 
göre keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekalet tez-
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keı·es3ne dair (3;ii3) l 4 . VI. 1935 rta.rihinJ<e 2792 sayı h kanun oiarak 

kabul ooihmiştir. 
15 - Türkiye ile Bulgaristan arasmda 2:3 

eylul 1933 tarihinde Sofyada imzalanan proto
kolün tasdiluna dair kanun layihası hakkmda 
(1/25) 

16 - Türkiye ile İngiltere arasında aktolu
nan ticaret ve t ediyata dair anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun layihasına dair (1/274) 

17 - Türkiye ile İtalya arasında imza edilen 
yapılacak idrolilk tesisaıtm tanzimine a id iıtilaJın 

ııun 1935 tarihinden itibaren 9 ay daha uzatıl
ınasma dair kanun layihası hakkında (1/33) 

18 - '!'ürkiye ile Yunanistan arasında imza
lanan Meriç - Evros ırmağının her iki kıyısında 
ticaret mU'ka v,e}esi ile menb'Uıtlarnun 20 ikinci ıka

tasdikine dair kanun layihası hakkında (1/ 26 ) 

19 - Yabancı Devletlerle yapılacak muvak
kat ticaı·l · itilaflara müteallik 2258 sayılı kanun 
hükmünün uzatıLınasına dair kanun l a.yiıhası hak
kında (1/ 78) 

18 - V -1935 tarihinde 2723 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2807 sayılı ıkaı:ııun olaraık 
ka,bul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2758 sayılı kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

18 -V . 1935 ·tarihinde 2719 sayılı kanun olarak 
kalbul edilım iştir. 

3- VI -1935 tar·ihinde 2759 sayılr kaııuıı ola.rak 
kabul edilmiştir. 

İktısad encümeninden g-elen mazbatalar 

1 - Bazı matldel e ı·dcn istihlak vergisi a lııı
ınasuıu ve çimentodan istihlilk resminin kaldınl

ına ;;ına dair kıınun Hl.yi•haları ha.kkında (1/ 93, 
148) 

2 - Buğdayİ koruma karşılığı kanununun 
2643 sayılı kanunla değiştirilen 9 n u madd€siııin 
B fıkrasına ek kanun l ayiha s ı hakkında (1/87) 

3 - Çiftçiler hakkında !kredi kooperatiflerine 
dair kımun layihasr haıkkmda (1/90) 

4 - Dahili istihlak ve:rıgisi kanununun 10 ncu 
maddesinin tefsiri hakkıhda Başvek,alet tezıkere

siıı c da ir (3/90) 

5- Dahili istihlak veı·gisi kaııununuıı 1::! nci 
n1adde inin tefsiri hakkında Başvekalet tezkerc-

27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı ka ııl!lı ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2820 !':ayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tari'lıinde 283ti sayılı kanun ola
rak kaJbul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2796 sayılr kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 
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s\ne ciair (3/7Ô) 

6 - Deniz yolları işlrtmesine 10 sened•' 
10 milyon lirairk yeni vapur alma tahsisatı vrril-

14 - VI - 1935 tarihinde 2R21 s::ıyrlr kanun ola
rak 'k::ıhul edilmiştir. 

mesine dair kanun la.yiha.sr iha.kkında (1/31) 4: - V- 1935 tal'ihind e 2705 sayılı -kanun olaı·ak 

kaıbul edilmiştir. 

7 - Elektrik işleri etüd idaresi t c>şki l iııe da
iı· kanun layihasr hak>kmda (1/260) 

- Et.ibaıık kanunu layiha.sı hakkında 

14 - VI - 1935 tarihinde 2819 sayılı kaııun ola
ı·ak hbul edilmiştir. 

(1/261) 14 - VI - 1935 tarihinde 2805 sayılı kamııı ola
rak kabul ediLmiştir. 

9 - İ>ktısadi ·bu'hran verıgisi kanununa ~Idi 
2416 sayılı kanununun değiştirilmesin e tl::ıir ka -
nun layiliası hakkında (1/64) 23 - Y - 1935 taril1inde 2728 sayılı ·kanun ola

r ak ka:bul edilmiştir. 

10- İktısadi bulıran vergisi kanuınınuıı 
3 ncü maddesinin 2 nci frkrasmrn tefsirine dair 
BaşvP.ldlet tcikeresi hatkıkmda (3/81) 2 - V - 1935 tarihinde 868 say ılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
ll - Kazanç vergisi hakkıııda k i ~39fi sa.\'1 1 ı 

ıkanunun bazı maddelerinin değiştirilm esin e d<ı

ır kanun layi·hası hakkmda (1/ 94) 

12 - Kazanç vergisi kanununun ıLazı hüküm
lerinin değiştirilmesi Jıail\Jkmda kanun layİhasırın 
dair (1/81) 

13 - Limanlar kanununun 7 nci m:ıd (lesiııiıı 

c1eğiştirilm es i hııklnnda kanım layihasma dııiı· 

(1/ 122) 

14- Maden nizamııam rsi nin ve ıııaa.l1 in ııi 

~a.ııınamesinin bazı maddelerile taşocaklan n i
zanuıaınesiııin ta diline da i ı· olan kanunun bazr 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındfl kanun la
yih::ısma dair (1/ 267 ) 

15 - Maden tetkik ve arama enstitüsü hak
kında kanun layihasma dair (1/264) 

16-Mıevdurutı korUıma kanununun 8 nci mad
des inin değiştirilmesi hakkında kanun H1yihasm:ı 
dair (1/273) 

17- Şeker fabrikalarına bahşoluna ıı iıııtiya 

zat ve muafiyat hakkındaki 601 sayılı kanunun 
fı nci maddesinin kaldn·ılmasrna dair kanun la
yihası hak·kmda (1/58) 

23 - V - 1935 tarihind e 2729 say ılı kanun ola
rıık ka.hul edilmiştir . 

80- V- 1935 ıtaı·ihinde 2751 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - X -1935 ta ı · iıhinJe 2 29 sayılr kaınm .olara,k 
bvbul edilmişıtir. 

1J - Vl - 1935 ı t arihinde 2818 say1lı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

H- VI- 1935 tarihinde 2804 sayılı kanw1 olaraik 
kabul edilmiştir. 

14 -YI - 1935 tariıJıinde 2806 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2- V- 1935 t<ırihinde 2699 sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 
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is - Şeker istihlak ve gümrük resimleri 

hakkında kanun layihasına dair (1/248) 

19 - Tıeşviln sanayi kanununa ınüzey~·el 

2261 sayılr kanunun muvakakt maclesiııin te[siri 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/61) 

20 - Türkiye Uümhuriyeti kata sulannda 
hatau g-emilerin yıkıntıl arından ve llrşarıya gö ıı
derilecek parçalarmdan almacak resmin tay ini 

12- VI- 1935 'tarihinde 2785 sayılr kanını olarak 
Jmbul edilmiştir. 

29- lV- 1935 tarihinde 867 sayılı karar olaraık 
kabul edilmiştir. 

hakkında Başvekalet tezkel'esine ~lai ı· (3/62 ) ~9 -lV- 1935 tarihiııcle 214- sayılı rtefsiı· olarak 
krıhııl edilmi ştir. 

21 - Türkiye CümJıueiyetile lran Dnlet i 
arasında aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadi 
emok beraberliği muahedena.ınesi nin tasc1ikma dair 
kanun layiha sı hakkında (1/ 70) 10- VI- 1935 tarihinde 2776 sayılı kanun olarak 

k rı hul edilmiştir. 

22 - Tüı·kiye C'ümlım i )'(lt ile halyrı kı-all ığı 

arasmda aktedilen krliriıığ an l aşmasının bazı hü
kü.ınlcrini değiştiren ve 30 nisan 1935 1arihincie 
im za ed il <· n an laşmamn kalıul n tasdiki hakknıdFL 
kanun I a.\·ihasına dair (1/ 203 ) H - \"I- 19R5 1a;·i hin<le ~ö01 sayrlı kanun olanı,k 

kabul e-di l miştir. 

23 - 'l'Lirkiyl' ('ümhuı·i.n•t ik Yug·us] ay~· a llü
klınwl i aı ·asıııdn a·ktedi lL'll _-\f,\· oıı uıılaşnıasııım 

tasdikim- claiı• kaıııııı layihası Jıakkrnda (1/217) 1-J.- VI -1935 t<.ırilıiıı tk 27!:.1 1 sayılı kaııuıı ola l'u k 

2-! - '!'ürkiye Cüınhmi~·et i ım· ı ·kc-z bankası 

hakkmdaki kanunun 2315 sayılr kanunla d eği ş

tirilen 40 n c:r maddesinin tn<liliıır (lair ı ,a ıınıı la-

kıı bul l'dilıniştir. 

yihusr haklunrla (1/183) 30- \ ' - 1935 t<ıl'ilıiııd(' ~7-l:tl sayılı J,aııuıı olaı·aı' 

kabul edilmiştir. 

25 - Türkiye - Bulgaristan arasmda imza ve 
2499 . sayılr kanunla tasdik olunan ticari itilnftıı 
i mi geçen (kaşlmval ) kelim esi yanma. (kaşa.r ) 

kelimesinin de konulmasına. dair ka ının li1yihası 

hakkında (1/106) 

26 - '!'ürkiye - Bulgaristan ticaret anlaşnı <1-

sile tediyatnı tanzimine müteallik mukavelename 
ve ilişikieri ll mart 1935 tarihinden itibaren 
iki ay nıüddetle uzatıldığmdan 2294 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdikr 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/69) 

2·i - Türkiye ilc Almanya anısrııda aktolunaıı 
tican't mukavelenamesine c-k olarak 15 nisaıı 193G 
tari hinde imzalanan anlaşmanın tasdikin e Jaiı· 

• 

3- V [ - 1935 tari,Jıiııde 2756 sayılı kanun olaı·ak 
k.ıbnl edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2757 sayılı kanun olaraık 

J<ıvbul edilmişıtir. 

,kanun layihası ha:l{ilunda (1/160) 10- VI- 1935 tarihinde 2775 sayılı kanun olaı·uk 
kabul edilmiştir. 



- 111 
28 - Türkiye ile Bulgaristan arasında akted i

lib ll ımıı·11935 tnrilıinden iıtibaren 2 ay uzatrlrrıı<;; 
olan tieuı·e t anla::;nıasil e tecliyatm tanzimine mii
tcallil~ ınnkavclenanw l ay daha nzaıtıldığ·rnclaıı 

2294 sayılr kanmıun 3 nrü maddesine g-öre kl':--
fiyetin tasdiki hakkrnda Ba~vekiUet t ezkeresin e 
dair (3/ 113 ) 

29 - Türkiye ile İngilt ere arasmda akdohı
nan ticaret ve tediyata dair anlaşmanm tasdikr 

1--1- VI -1935 tal'ilıiııdc 2792 sayrlr bııırııı. olaral, 
kabul edilıniştiı·. 

hakkrncla kanun layilımmıa dair (1/274) 14- VI - 1935 tarihinele 2807 sa~' ılr kannıı u Lı 

r·flk kahul edilmiştir. 

30 - Tüı,kiye ile İtalya ara srıı<la imza eelilen 
ti caret mukavelesi ile merbutlarrnrn 20 ikinci k~
nun 1935 tarihinelen itibaren 9 a~- daha lızatrl-

masma dair kanun layihası haldnnda (1/33) 3 -VI- 1935 tarihinde 2758 sflyrlı kanun o larc: ı ; 

lmbul edilmiştir. 

31 - Türkiye Ziraat bankasının ipotekli ve 
mütcsclsil ziraı alaca:klarmm ta:ksitlcndirilm csi 
hakkında kanun layihasma dair (1/ 266) 14 - VI - 1935 tarihinde 2814 sayrh kanun ola

ra k kabul edilmiştir. 

32 - Türk parası kıymeti ni koruma krınnıııı
na ek kanım layilıası ha:kkmda (1/27) 

33 - Ya.bancı Devletlerle ya pılacak muvak
kat ticari itilaflara müteallik 2258 sayrlr kıımm 
hiikm.ünün uzatıLınasına dair kamııı l ayihıı sı hak
ıkmda (1/78) 

34 - Zirai sat.ış kooperatifleri vt' bi rliıkl t' ri 

haikkrnda kanun layiliasma dair (1/153) 

ll - IV - 1935 tarihinde 2686 sayılı kanun ol :' 
rak kahtıl t>dilmişt.ir. 

3 -VI- 193f} tarihinde 2759 sa)·ılr kanun ola.rak 
kabul ed ilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2834 saydı kanun o]a. 
nık ka:bul edilmiştir. 

lVIaarif encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Ankara dil ve tıırih - coğrafya ffl kültesi
nin kurulm asnııı r1air kanun layihasr hakkında 

(1/ 224) 14- VI- 1935 tarihinele 2795 sayılı kamuı o\;-ır;;k 

kabul edilmiştir. 

2 - 1931 yılnı1la askerliğe hazırlık deı·s i ııın

allinı lilz l e ı·inde kullarulaıılarnı ücretleri hıı k km . 
da kanun lfiyihasma dair (1/38) 

3 - Devlet kitap1nn mütedavil serınayasi 

hakkındaki kanuna bir madde eldenınesine nair 
kanun la.yihası hakkında (1/39) 

2- V -1935 tadhinde 2701 sayıl ı kmınıı ohmık 

luı;bul edilmiştir. 

12 -VI - 1935 tarihinde 2780 sayılr kıtnun olaraik 
kaibul edilmiştir. 
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4- 2041 sayılı kanunun birinci ve 1452 sayılı 
kanunun beşinci madelerinin tefsirine dair Baş
Yekalet tezkerisi hakkında (3/ 91 ) 

5 - İstanbul Üniversitesi elektroınekanik 
şu:besine aid alaıt , edevıvt ve ıkiıtablarm Yükscık 

mühen.dis mektebine parasız devri hakkında ka
nun layihasına dair (1 / 20) 

6 - Maarif teşkilatma dair olan kanunun 
ll nci maddesinin 1707 ve 2297 sayılı kaııunlarlrı 
ikişer yıl uzatılan hükmünün 2 yıl da ha uzatıl
ınasma dair kanun la yihası hakkında ( ı/250 ) 

7 - Maarif v·ekaleti merkez teşiklHit vıc vazi 
feleri hakkındaki :kanuna ek: kanun lyihasma 
dair (1/ 62) 

8 - Mmtailm san8!t me:Jm.eblerinln Maarif ·VC

kaleti tarafından idaresi hakkında kanun layi
hasına dair (ı;ı58) 

9 - Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 
la.yihasma dair (ı;ı52) 

ıo - Tababet ve şuabatı sanatlarmm tarzı 
İcrasına dair olan kanunun bnzı maddelerinin 
ileğiştirilmesi haklanda kanun layihasrna dair 
(l j 69) 

ı - X - ı935 ıtarihinde 2ı5 sayılı tefsi r olarak 
kabul edilmiştir. 

1 ı -IV- ı935 tarihinıde 2687 sayı h kanun olarak 
ıkabu l edilmiştir. 

ı4- VI- ı935 ıt.ariıhinde 2798 sayılr kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

lıO - VI - ı935 tarihinde 2773 sayılı lmmm olarak 
kabul edi1miştir. 

7- VI- 1935 tarihinde 27·65 sayılı kanun olaraik 
l{laıbul edümiştir. 

lO- VI - 1935 .tarihinde 2777 sayılı kanun olara!k 
kalbul ·edilmiştir. 

7 -VI - 1935 tarilllinde 27{)4 sayılr ikanun olarak 
ka.bnl ·edilmiştir. 

Maliye encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Amortisman sandığı lmkkmJa kanım Hi-
~· iha sına dair (1/ 140) H- VI- 1935 :tarihinde 2794 sa~·ılr kamm olarak 

kabnl edilmiştir. 

2 - Ankarada staclyom alanmda kurulacak 
tı·ibi~nlere aid demir malzemeden gümrük resmi 
alrnma.masrna dair kanun liirihası hakkında (1/ 14) 4- V- 1935 tarihinde 2709 sayılı kanun olarak 

ka.bul edilmiştir. 
3 - Arttınna, eksiitme ve ihal e kanunnnnıı 

22 nci maddesine bir fıkra eklenmcsine dair ka-
nun l a)'ihası lıakhında (1/268 ) 23- X- 1935 tarihinele 2838 sayılr kanun olarak 

kabul edil.miştiı<. 

4 - Arttwma, eksiltıııe ve ih ale kanuııuııun 
46 ncr maddesinin (K) fıkrasının tefsiri ha:kkrnda 
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Başvcldilet tezbresine dair (3/67) 

5 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 2 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü frkralarının değiştirilmesi 
hal'lkında kanun layİlıasma dair (1/36) 

6 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 4 ncü 
maddesine ek kanun layihası ılıakkında (1/53) 

7 -Askeri ve mülki telmüd kanununun 67 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun layi
lıası hakkında (1/155) 

8 - Bazı maddelerden istihlak vergisi alılNila
sına ve çimentodan istihlak resminin kaldırılma
sına dair kanun layiliaları hakkında (1/93,148) 

9 - .Bina vergisi kanununun 24 ncü madde
sinin değiştiritmesine dair bnun l ayiliası hak
kında (1/205) 

10- 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin 
Maliye vekaletine aid kısmının değiştirilmesi ve 
bir kısım vazifelerin sureti ifasr haldundaki ka
nunun 15 nci maddesinin tefsirine dair Başvekaler 
tezkeresi hakkında (3/75) 

ll - 1331 sayılr kanumın 7 nci maddesile 
146 sayılı tefsir hükmünün İcra ve iflas kanunu
nun 33 ncü maddesi hükmü ile mülga olub olma
dığına ve Devlet Şurasının mütegayy;ib şahıslar 
mallarının aynen iadesine karar verib vermiye-

15 - IV- 1935 tarihinde 213 sayılı tefsir olarak 
kabul edilm~tir. 

6 - V - 1935 ıtari1ünde 2710 sayılr krumn •olarak 
kabul edilmiştir. 

4- V - 1935 tarihinde 2707 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2788 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27- V- 1935 tarihinde 2731 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- YI -1935 tarihinde 2802 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - X - 1935 tarihinde 217 sayılr tefsir olarak 
kaıbul edilmiştir. 

ceğine dair Başvekalet tezkeresi hakkında (3/76) 1- X- 1935 tarihinde 899 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - Buğdayİ koruma kaTşrlığı kanununun 
2643 sayılı kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 
B frkrasına ek kanun layiha:sına dair (1/87) 

13 - Dahili istihlak vergisi kanununun 
10 ncu maddesinin tefsiri hakkmda Başveldlet 

te?.keresine dair (3/90) 

14 - Dahili istihlak vergısı kanununun 
12 nci maddesinin tefsiri ha:klunda Başveldlet 

tezkeresine dair (3/70) 

15 - Damga resmi kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eldenmesine dair kanun layihasr 
hakkında (1/187) 

14 - VI - 1935 tari:lıinde 2820 sayılı kanun ola
rllik kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2796 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2821 sayılr 1kanun ola
rak kabul ·edilmiştir. 

16 - X - 1935 tarihinde 2828 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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ı6 - Deniz yolları işletmesine 10 senede 10 
milyon liralık vapur alma tahsisatı verilmesine 
dair kanun layİ'lıası haklanda (ıj3ı) 

ı 7 - 4 teşrinievvel ı926 tarihinden evvel 
mcvucd ola.n vakıflar hakkında tatbikat kanunu 
layithasma dair (ı;4ı) 

ı8 - Etibank kanunu layi:hasr hakıkında 

(ı/261) 

ı9 - Evkaf umum ımüdürlüğünce istihdam 
edilecek avukatlara dair olan kanunun 3 ncü 
maddesine ek kanun layiliası hakıkında (ı/149) 

20 - Ha1k evleri narnma ithal oolunacaı'k 

radiyo ve sinema makinelerinin muamele vergi
sile gümrük ve oktrova resimlerinden muafiyeti 
hakmdaki kanunun ı nci maddesinin tefsirine 
dair Başve:kaJet tezkeresi hakkında (3/58) 

21 - Hariciye vekaleti tasdik harçları hak
ıkındaki ı3ı8 sayrlı kanuna ıbağlr eetvele .bir fık
ra eıklenmesine ve bu cetvelden iki ftkranm çi>luı 

rrlmasrna dair kanun layilıasr hakkında (ı/136 ) 

22 - Hayvanlar vıergisi kanununun 2 nci 
roaddesnin ( A) fıkrasım değiştiren kanun layi
lı:-ısı hakkrnda (1/49 ) 

23 - lktısadi bulıran vergisi kanununa ekli 
2416 sayılr kanunun değiştirilmesine d:-ıir kanun 
lyihaası hakkınila (ı/64) 

24 - lktısadi bulıran vıergisi kanununun 3 
ncü marldesinin 2 nci fıkrasnın tefsirine dair 
Başveldilet t ezker.esi haıkkmda (3j8ı) 

25 - İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile 
tesisatrnm satm alınmasına daid .olan 2309 sa
ylr kanuna ek kanun layihası hakkında c ı;ı98 ) 

26 - K azanç vergisi haklmfl_gki 2395 sayılı 

kanunun bazı madedlerinin değ·iştirilmesine dair 

4 - V - ı935 tarihinde 2708 sayılr kanun ola
rak kaıbnl edilmiştir. 

5 - V . ı935 tarihinde 2762 sayılr kanun ola
rak krubul edilmişitir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2805 sayılr kanun ola
ra.k ka:bul edilmiştir. 

ı4 - VI - ı935 tarihinde 2789 sayrlr kanun ola
rak ıka:bul edilmiştir. 

ll - X - ı935 tarihinde 2ı6 sayılr tefsir olarak 
kaıbul edilmiştir. 

21 - X - 1935 taribinde 2833 sayılr kanun ola
rak krubul edilmiştir. 

28 - III - 1'935 tariillinde 2677 sayılı kanun olarak 
kalbul e.dilmi~ir. 

23- V- 1935 tarihinde 2728 sayrlr kanun olarak 
~cabnl edi lmiş.tir. 

2 - V - 1935 tarihinde 868 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

21- X- 1935 tarihinde 2830 sayılr kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

kanun lay i.Jıasr hakıkında (1/94) 32- V - J 935 tarihinde 2729 sayılr 'kanun olarak 
·ka.bul ·edilmiştir. 

27 - Kazanç vergisi kanununun bazı hüküm
lerinin rleğiştiri.lmesi haklanda kanun layihasına 

dair ( 1/ 81 ) 30. V -1935 -t-a.rilıinde 2751 ·ayılı kanun olaralk 

kabul edilmiştir. 
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28 - Limanlar kanununun 7 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun layİlıasma dair 
(1/122) 

29 - Maliye vekaleti teşkilat ve vazıfeleri 
hwkkmda k amın Hiyihasma dair ( 1/ 173) 

30 - Mazbut emlak ve yurdluk, ocaklık ay
lığı mukabili verilecek emlak ve arazi hakkm
daki kanuna ek kanun la.yilıası haldemda (1/ 200) 

31 - Mrntaka sanat mektebleriniıı Maarif 
vealeti tarufmdan idaresi haklun,la kanun layi
lıasma dair (1/158) 

32- Muvazene vergisi kanununun 10 ncu 
maddesinde yazılı müddetin bir sene daha uza
tılınasma dair kanun layihası hakkında (1/50) 

33 - Münhal memuriyetlerde kullanılacak 
vekiliere verilecek vekalet aylıklarının ne su
retle ve hangi tarihden itibaren hesab edilece
ğinin tayini hakkında B:ışvekalet tezkeresine 
dair (3/85) 

34 - 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı ka
nunun askeri mektebler talebesine de tcşmili 

icab edip ctmeyeceğinin tefsiri hakkmda Başve-

21 -X- 1935 tariılıinde 2829 sayılı kanun olarak 
·kaıbul .edilmiş~i r. 

7- X- 1935 tarihinde Bütçe .encüıınenine. 

14- VI- 1935 tarihinde 2808 sayılr kamın olarak 
kalbul ·edi hniştir. 

7- VI- 1935 tarihinde 2765 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll- IV -1935 tarihinıde 2688 sayılı kanun olaı,ak 
kabul edilmiştir. 

14- X- 1935 .tarihinde 901 sayılı karar olarak 
ıkaıbul edilmi~ir. 

kaJet te~keresine dair (3/59) 18 - V - 1935 ıtarihinde 2717 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

35 - Pulluk kanununa ek kanun layihası 

hakıkmda (1/191) 

36 - Rüsumu sıhhiye kanununtın 9 ncu mad
desinin tefsiri haldemda 3/ 95 sayılr Başvddll ct 

teıikeresile rüsumu siMliye kanununa ok 1/ 169 
sayılı kanun lfi.yiha:sr ihakkmda 

37 - Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 
layiliasma dair (1/152) 

38 - Sıcak ve soğuk maden sularının İstis

roarı ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki !kanuna 
ek kanun layiliasma dair (1/240) 

39 - Şeker faibrikalarına bahşolunan imtiya
za:t ve muafiyaıt hakkmdalö 601 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin kaldmlmasma dair kanun 1~

yihasr hakkında (1/58) 

40 - Şeker istihlak ve gümrük resimleri hak-

12 - VI - 1935 tarihinde 2786 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 taril1inde 2810 sayı lı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1935 tarihinde 2777 sayılr kanun ola
ra:k kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2809 saydı kanun ola
rak ka:bul edilmiştir. 

2 - V - 1935 taribinde 2699 sayılı kanun olarak 
ka:bul edilmiştir. 
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krnda kanun layihasrna dair (1/248) 

41 - Tabiiyet muamelelerinden almacak 
harçlara dair kanuna müzeyyel 1942 sayılr ka
nunun 2 nci maddesinde yazılı müddetin 3 yıl 

daha uzatılınası hakkında ıkanun layİlıasma da
ir (1/105) 

42 - Telmüd ve yetim aylr:klarrnrn mulınsebei 
umumiye ıkanununun 93 ncü maddesi hüktniine 
göre zaman geçmesi suretile haktan düşüp düş-
meyeceğine dair Divanı mulıaseıbat encümeni 

12' - VI - 1935 tarihinde 2785 sayıiı kanun oia
rak kabul edilmiştir. 

21 - X - 193G tarihinde 2837 .sayılr kanun ola
raik kwbul edilmiştir. 

mazbatası hakkında (5/6) 25 - IV - 1935 tarihinde 865 sayılr karar ola
rak bbul ediLmiştir. 

43 - Teşviki sanayi kanununa miizeyyel 2261 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/61) 29- IV- 1935 tarihinde 867 sayılr ıkarar olarak 

kaıbul <edilmiştir. 

44 - Tuz :fiatı hakkında kanun layihasma 
dair (1/237) 

45 - Türkiye Cümhuriyeti kara sularında 

batan gemilerin yıkıntılarından ve dışarıya 

gönderilecek parçalarmdan alınacak gümrük 
resminin tayini hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/62) 

46 - Türkiye Cümhuriyeti merkez bankası 
hakkındaki kanunun 2315 sayılr kanunla değiş
tirilen 40 ncı maddesinin tadiline dair kanun 
layihası hakkında (1/183) 

47 - Türkiyede açılacak beynelmilel pana
yir ve sergilerin vergi ve resimeirden muafiyeti
ne dair kanun layihası hakkında (1/216) 

48 - Türk parası kıymetini koruma aknu
nuna ek kanun layihası hakkında (1/27) 

49 - Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
tramvayları Türk anonim şirketlerinden satrlığa 
çıkarılan 218 220 liralrğının Evkaf umum mü
dürlü~ce. satın alınmasına dair ıkanun layi:hası 
hakkında (1/161) 

50 - Vasitasız verg.ilere munzam kesirierin 
tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair olan 1454 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkın
da Başv.eld1et ltezikeresin~ dair (3/88) 

30 ~V- 1935 tarihinde 2752 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2·9- IV- 1935 tarihinde 214 sayılr ıtefsir olarak 
ıkrubul <edilmiştir. 

30- V- 1935 tarilhin:d~ 2748 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 ıtarihinıde 2761 sayılı kanun olarak 
!kabul edilmiştir. 

ll- IV- 1935 .tariıhinde 2686 sayılı kanun olarak 
ikaıbul edilmiştir. 

· 14- VI- 1935 tarihinde 2803 sayılr kanun olarak 
lkaıbul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 869 sayılı karar olaraık 

bbul edilmiştir. 
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ft'leclis hesablarmm tetkiki encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Büyük Millet Meclisi 1934 yılı mayıs 

ayı hesabı hakkında murakiblik raporu (5/2) 21 - III - 1935 tarihinde okunmuştur. 
2 - Büyük !Millet Meclisi 1934 yılı haziran 

ve temmuz ayları hesa·bı hakkinda murakiblik 
raporu (5/3) 21 - III - 1935 tarihinde okunmuştur. 

3 - Büyük Millet Meclisi 1934 yıh ağustos 
ve eylul ayları hesabı hakkında (5/5) 30 - III - 1935 tarihinde okunmuştur. 

4 - Büyük Millet l\f.eclisi 1934 yrlı birinci 
YP. ikinci teşrin ayları hesabı !hakkında (5/7) 4 - IV - 1935 tarihinde okunmuştur. 

5 - Büyük Millet Meclisi 1934 yılı birinci 
kanun ve 1935 yılı ikinci kanun ve şubat ayları 
hesabı hakkmda (5/8) 13- IV- 1935 tarihinde okunmuştur. 

6 - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mart ayı 
hesabı haikkrnda (5/9) 25 - IV - 1935 tarihinde okunmuştur. 

7 -Büyük Millet Meclisi 1935 yılı nisan ayı 
hesabı hakkında (5/12) 27 - V - 1935 tariılıinde okunmuştur. 

8 - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mayıs ayı 

hesabı hakkında (5/16) 4 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 
9 - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı haziran: 

ağustos ayları hesabına dair mürakiblik rapo-
ru (5/1 7) 4 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 

10 - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı eylul 
ayı hesaıbı hakkında (5/19) 21 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 

11 - Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas 
borçları hakkında (5/13) 30 - V - 1935 tarihinde okunmuştur. 

12 - Büyük Millet Meclisi ve müştemila.tın-

daiki eşya hakkında (5/11) 20 - V- 1935 tarihinde okunmuştur. 
13 - Milli saraylarla Yalova köşk:ündeki eş-

ya hakkında (5/18) 7 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 

Milli Müdaf.aa encümeninden gelen ma~atalar 

1 - Askeri ceza kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesine dair kanun layihası hakkm-
da (1/255) 4- X- 1935 tanihinde encümene iade edilmiştir. 

2 - Askeri .muha:kemc usulü kanununun .ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve 26 ncı madde
sine iki fııkra eklenmesine dair kanun layihası 

hakkında (1/256) 4- X- 1935 tarihinde encü.mene iade edilmiştiı·. 

3 - Askeri ve mülki •tekaüd kanununun 2 nci 
maddesinin 2 ve 3 nuü fıkralarının değiştirilmc-
si hakkında kanun layiliasma dair (1/36) 6- V- 1935 tarihinde 2710 sayılı kanun olarak 

kaıbul edilmiştir. 

4 - Aslmrlik mükellefiyeti kanununun ıbazr 

maddelerinin değiştirıilmesine dair kanun layihası 
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haık:mda (1/258) 

5 - Hazarda takrm ve bölük sınıf mckteble
rinde ıbulunan yarsubaydan yüzbaşıya kadar sn-
baylara ve sef erde bütün subaylarla n <ık eri mc-
murlara erat eşyası verilmesi hakkında kanun la-

25 -X- 1935 tarihinde ruznameye. 

yihasına dair (1/271) 14 - IV- 1935 tarillinde 2811 sayılr kanun ilaraK. 

6 - İlıtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri m c
murları lıa:kkmdaki 1076 sayılr kanumm bazı mad
dderinin değiştirilmesine dair kanUJl luyihası 

hakkında ( 1/42) 

7 - İhtiyat zabitleri ve .ihtiyat askeri me
murları kanununun 22 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun layihası hakkında (1/212) 

8 - Kiımya harbinden korunmaya ma.hsus 
malzeme hakkında kanun layiliasma dair (1/ 247 ) 

9 - Kuvetli taym kanununun 3 ncü ıma cld<> 

sinin değiştirilm esine dair kanun layihası haklun-

kıubul edilmiştir. 

3- VI- 1935 tarihinele 2754 sayılr ka mm olarak 
lmbul edilmiştir. 

12 -VI - 1935 .tarihinde 2779 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

14- VI- 1935 tarihinde 2815 sayılı kanwı olarak 
kabul edilmi ştir. 

da (1/ 233) 21- X - 1935 tarihinde 2831 sayılı kanun olarak 

10 - Milli Müdafaa vekaJetine bağlı teşek
küllerde kullamlacak yabancı Devlet tebaasm
dan mütehassıs ve ustalarla gelecek yrle geçici 
mukavele akdine izin verilmesi hakkında kanun 
layihasma dair (1 / 252) 

ll - 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı ka
nunun askeri inektebler talebesine de teşmili 

icab edip etmeyeceğinin tefsiri hakkında Baş
vekaJet tezkeresine dair (3/59) 

12 - Ordu ikramiye kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun layihasr
na dair (1/45) 

13 - Ordunun dahili hizmetleri hakkında ka
nun layihasına dair (1/179) 

14- Ordu zabitan heyetine mahsus terfi ka
nununun 1 nci maddesinin (A) fıkrasnun 11 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun layi
lıası hakkında (1/159) 

15- Tayyare cemiyeti tarafından Milli Mü
dafaa vekaletine teberrü edilen paralarm sureti 
sarfrna dair olan kanuna ek kanun layİlıası hak-

kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2832 saylı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

18 - V - 1935 tarihinde 2717 sayılı kanun olarak 
ikaıbul edilmiştir. 

25- IV- 1935 tarhlıindıe 2698 sayılr kanun olarak 
krubul edilmiştir. 

10- VI- 1935 tarihinde 2771 sayılr kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2753 sayılı kanun olarak 
ikaJbul edilmiştir. 
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kı:nda (ı;ı82) 

ı6 - Zabitan ve askeri memuralrın maaşatı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerile 2617 sayılr 
kanunun ı nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/52) 

27 - V - ı935 tarihinde 2738 sayılı kanun olarwk 
ıbbul edilmiştir. 

2- V- ı935 tarihinde 2702 sayılr kanun olarak 
!ka:bul edilmiştir. 

Nafıa encümeninden gelen mazbatalar 

ı -Ankara - lstnbul - Avrupa telefon dev
relerinin islah ve teksirine dair kanun layihası 
hakkında ( ı;229) 

2- Aydın demir yollarının satın alınınasma 
dair olan mukavelenin tasdiki ~1aıkkrnda kanun 
la.yihasına dair (ı/209) 

3 - ÇuJbuk ıbarajımn teşcir ve tanzimine ve 
Kırkgözler kaynağından getirilecek suya aid 
masarif karşılrğrnın ne suretle temin edileceğine 
dair kanun layihasr hakkında (1/239) 

4 - Demiryolları teknik birliği hakkındaki 

ı886 tarihli iiTlu:kavelename ile ı8 mayıs ı907 ve 
ı4 kanunuevvel ı9ı2 tarihli protokollere ilüha
kımıza dair kanun layihası hakkında (1/54) 

5 - İstanbul üniversitesi elektromekanik şu
besine aid alat, edevat ve ikitablarm yüksek mü-

14 - VI - 1935 tarihinde 2817 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - ı935 tarihinde 2745 sayılr kanun ola
rak kabul edilmşitir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2816 sayılr kanun ola
rak ka:bul edilmiştir. 

4 - X - 1935 tarihinde 2824 sayılı kanun olarak 
kaıbu l edilmişi tir. 

hendis mektebine parasız devri ha:lclanda (1 / 20 ) ll - IV - 1935 tarihinde 2687 sayılr kanun ola
rak :Imbul edilmşitir. 

6 - Nafıa veka1eti teşkilat ve vazifel erine 
dai r olan kanuna ek kanun layihası haklnnda 
(1/223) 14 - VI - 1935 tarihinde 2799 sayılı Jmmm ola

r:l!k kabul edilmiştir. 
7 - Posta kanununa ek kanun layihasrmı da-

ır (1/96) 18 - V - 1935 tarihinde 2721 s,ayılr kanun ola
ra,k kabul edilmiştir. 

8 - Posta, t d graf ve t elefon idaresi t eşkilat 

ve vazifelerine dair kanun lay · ~; ası lıa:kkmda 

(1/180) 

9 - Postıı , telgraf ve telefon idaresi teşkilatı 

haikkrndaJki kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra 
elelenmesine dair kanun layiliası haklernda (1/97) 

14 - VI - 1935 tarihinde 2822 sayılr kanun ola
rak ka:bul edilmiştir. 

6 - V - -935 tarihinde 2711 sayılr kanun olarak 
kıxbul edilmiştir. 
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10- Posta, telgraf ve telefon memurları hak

kında kanun layiliasma dair (1/174) 

ll - Posta, telgraf ve telefon memurlarmm 
müteselsil kefalet borçları hakkında kanun layi
hasına dair ( 1/246) 

12- Satın alman Aydın ve şuabatr demir
yollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mu
amelatma dair kanun layihasr hakkında ( 1/215) 

13 - Telgraf ve telefon kanununa ek kanun 
layihasma dair ( 1/98) 

14 - Uluslar arası kadınlar birliğinin l:stan
bulda yapılacak t,oplanıtrsJ münasebetile .bas
tırılacak posta pullarma dair (1/29) 

15 - Yüksek mühendis mektebi hakkmdaki 
1275 sayılr kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun layihasr hakkmda 
(1/135) 

10 - VI - 1935 tarihinde 2772 sayılr kanun ola
rak lkaıbul edilmiştir. 

4 - X - 1935 tarihinde 2823 sayılr kanun olarak · 
ka:bul edilmiştir. 

12 -VI- 1935 tarihinde 2784 sayılr kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

18- V- 1935 tarihinde 2722 sayılr kanun olarak 
kalbul ·edilmiştir. 

13 - III - 1935 tarihinde 2673 sayılr kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

18 - V) - 1935 tarihinde 2718 sayılı ka.n.un ola.rak 
kaibul ediLmiştir. 

Sıhhat ve içtiınai muavenet . encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Ankara merkez hrfzrssrhha müessesesin
de kullamlacak yabancı uzmanlara adir kanun 
layilıası hakkmda (1/236) 

2 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 67 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
layihasr hakkında (1/155) 

3 - Dang hastalığına karşı memleketleri 
karşılıklı korumak için 25 temmuz 1934 tarihli 
beynemHel mukavelenin tasdikr hakkmda ka
nun layihasma dair (1/65) 

4- Kimya haribinden korunmaya mahsus mal
zeme hakkurda kanun layİlıasma dair (1/247) 

5 - Rüsumu sılılıiye kanununa ek kanun 
layilıasma dair (1/169) 

6 - Sıtma ve frengi ilaçları hakkında kanun 

3 - VI - 1935 tariılıinde 2755 sayılı ikanun olarak 
ıkaıbul edilmiştir. 

14- VI- 1935 rtariliinde 2788 sayılı kanrun olar.aik 
kalbul edilmiştir. 

7 - VI- 1935 ıtarihiııde 2766 sayılr kanun olarak 
ik:aıbul edilmiştir. 

14- VI- 1935 tarihinde 2815 sayılr kanun olarak 
ikaıbul edilmiştir. 

14- VI- 1935 rtarininde 2810 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 
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la.yihasma dair (1/235) 

7 - Tababet ve şuabatr sanatlarrnm tarzı ic
rasma dair olan kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi h akkında kanun layihasma dair 
(1/69 ) 

7- VI- 1<935 ıtariıhinde 2767 sayılı kanun ola rrık 
ka!bul edilmiştir. 

7- VI- 1935 tarihinde 2764 say1lı kanun olarak 
ka!bul edilmiştir. 

Teşkilatı esasiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Esbabı mücbire ve zaruriye dalayısile 

takib ve tahsiline imkan görülemeyen borı;ların 
terkini hakkında Başveka.let tezkeı·esin e <la ir 
(3/79) 

2 - Giresun mebusu Hakkı 'r arrk Usun , da
hili ni zamnamenin 22 ve 32 nci maddelerini n de-

14- VI -1935 •ta rihinde 894 sayıl ı karar olarak 

kalbul edilmiştir. 

ğiştirilrmesine dair nizanı teklifi hakkında (2/ 1) 13- III -1935 tar~hindıe kaıhul edi lmiştir . 

• 
Ziraat encümenin ·1.en gelen mazbatalar 

1 - Çiftçiler hakkmda krrdi koop <•ı·ati f l l'riıı•,• 

dair kanun l il,v iha sı h akkıııdıı (1/ 90 ) :2 1 -.X -193:> tarihin<lt' 2836 :-;ayrlı kantın o!;ır:: ; . 

k ıı:hul edilmi ştir . 

2 - Damı:n:ı r esmi kanununun 32 nci madde
sine hir fık ı·a ek l enınesine dair kanun layih ası 

lıakkm chı (1/187) 16- X -1935 tari.lı inrl t• 2828 sayılı kanun o l ar:ık 

kabul edilmiştir. 
3 - Hayvanlar vergisi kantumnun 2 nci mad

desinin (A) fıkrasım değiştiren kaıınrı ln.vihası 

hakkında (l/49 ) 28- Ul-1935 tarihinde 2677 sayılı kanun olar:ı!, 

lmhnl edi lmiştir. 

4 - Muvazenei uınumiyeye dahi l baytarhı
rın uhdesindr ınaaşlı veya ücretli vilayet ve 
lı eh•diye haytarlıklanııin i çt i ımı edehi l rceğine 

dair kamm Htyihası lı akkıııcln (1/ 123 ) 25- X -1935 tarihinde 2839 ~nyr lı kamın o l ar;ık 

kaıbnl edil ımiştir. 

G - Pulluk kanununa ek kanun l ilyilıası .hak
kında (1/ 191 ) 

6 - 'l'ürki .n· 
mütesdsil zirai 
hakkıncia kan ıuı 

Ziraat baııka~rııın ipotddi H' 

a laeaklanıı ııı ta.ksitknd iri 1 lll l'S; 

li\yihasmıı da ir (1 / 266 ) 

1:2- VI- 193;) taı·ilıindl' :271-\ 6 sıı.nlr kanıııı olar:ı: 

kabu l edilmiştir. 

1-J. - YJ -JH3:l tarilıiııd v :2 1' 1-ı"sn .nlı kaıı uıı o l aı-: ı:' 
kabul t~dilmiştir, 
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7 - Yozgad mebusu Sırrı İçözün, ağıUar ka
nununun ı nci maddesini değiştiren ı948 sayılı 

kanun .t eıklifile ağıUar kanununun ı nci maddesini 
değiştiren 1948 sayılı kanumm ı nci maddesinde 
yazılı müddetin uzatılınasm a dair ka nun layiha,.;ı 

ha;kkıiıda (2jı4 , ı j238) ı2- Vl-1!:!35 ta ri_hindc 2782 ~a .\· ılı kanuıı olanıi, 

knh ul edilmiştir . 

8 - Zirai satış kootH'ra ti f leri ve birlikler i 
hakkında kanun lay1hasına dair ( I / Hi~ ) 21- X - ı935 lal'ilıiııctc 2834 ~a.v ılı kanuıı olara k 

kabul edilmiştir. 

B- MUHTELİT VE JJ1UVAKKA1' ENCÜMENLER 

Adliye ve teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

1 - Myon Karahisar ınebusu Haydar Çeı-

çel, Manisa mebusu Dr. Saim Uzel ve Manisa 
mebusu (Eski) Bahrinin ifadelerinin alınması 

haManda Başvekalet tezkeresin e dair (3/35 ) 4 - V- ı935 tarihinde 870 sayılr karaı· olarak 
ılmbul cdilm~ştir. 

2 - .A!ksaray mebusu (Eski) Riza Nisarinin 
teşrii ınasuniyetinin kaldırılması ha:kkında Baş

ve:kalet tezkeresine dair (3/36) 

3 - Anıkara m ebusu Allımed Ulusun teşrii 

ınasuniyetinin kaldırılması hakkında Başvckalet 

• 
4 - V - 1935 tarihinde 871 sayılı karar olarak 
ka:bul edilmiştir. 

tezikeresine dair (3/ı29) 25 - X - 1935 tı-ırihiııde rm:u a nı P,\ 'f'. 

4 - B alrkesir mebusu Hayrettİn Karamn 
teşrii ınasuniyetinin kaldırılması hakıkrnda Baş-

vekalet t ezkeresine dair (3/110 ) 14 - VI - ı935 tarihinde 893 sayılı kal'al' olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - Bolu m ebusu Falih Rıfkı Atayın tcı;;ri 'l 

ınasuniyetinin lmldırı1masr hak•krnda Başvekfilet 
tezker esine dair (3/37) 

6 - Bolu mebusu (E'Ski) Falih Rıfkı Atay 
ve Kütwhya mebusu Naşid Uluğun t eşrii masn
niyetini n kaldırılması tıa ·kıkmda Başvekfil f'.t tP:>:
keresim' dair (3/ 38) 

7 - Burdur ınebusu Halid Onara ııııı tl'şril' 

ınasımiyetiniıı kaldırılma sı hakkınil a Bıışn'kn let 

t.Pzkeresin e dair (3/ 3) 

8 - Bursa ın~busu (E ski) Rüştünü ıı teşı·il' 

mastmiyetinin kaldmlınasr haldcrnda Basvekillet 
1 

6 - V - ı935 taril1inde 876 sa ~·ılı karaı· ula rak 
kabul edilmiştir. · 

± - V - 193!1 tari:hinde 872 say Tl ı 'karar ola ra k 
kaJbul edilmiştir . 

6 - \ ' - 1935 tari:hiııdc 876 sayı lı karar ola rak 
kabul edilmiştir. 
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tezkeretsine dair (3/39) 

9 - Denizli mebusu Haydar Rüştü Ölüemin 
teşrii masuniyetinin kaldırıLması ha!kkmda Baş-

18 - V - 1935 tarilıinde 880 sayılı ıkal'ar olara:k 
kabul edilmiştir. 

vekilJet tezkeresine dair (3/40) 6 - V - 1935 tarihinde 877 sayılı karar olarak 
krubul edilmiştir. 

- - · 10 - Edirne mebusu Şa:kir Kesebir ve Kas
tamonu ımebusu (Ölü ) Hasan F ehminin ifadP
lerinin alınması hakkmda Başveldlet te2ıkeresinc 
dair (3/41) 

ll - Konya mebusu Kazım Gürelin ifadesi 
nin alrnması hakkmda Başvelcfıl et t e2ık eresinc 

dair (3/43) 

12 -Kütahya mebnsu (Eski) Hakkmm ifa
desinin almma.sr ·lı akkmda. Başvf>ıkR l et ti>ikeresine 
dair (3/44) 

13 - Manisa mebusu Tahir Hititiıı Leşrii 

masuniyetinin ikaldırrlmasr hakkmda Başv f>a<i'ılP t 

tez:ker.f>Sine dair (3/4, 45, 46 ) 

14 - Manisa mebusu Tahir Hiıtitin ü>.<;ıri1 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başveka let 

18 - V - 1935 tarihinde 881 sayılı karar olarak 
lmbul edilmiştir. 

18 - V - 1935 tarihinde 882 sayılr karar ()larak 
·kabul edilmiştir. 

18 - V - 1935 rta6hinde 883 sayılı karar ()larak 
kabul edilmiştir. 

4- V - 1935 tarihinde 873 sayıh karar olaralk 
kabul edilmiştir. 

tezkeresine dair (3/47) 20- V- 1935 tarihinde 887 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - Muğla mebusu Yunus Nadinin teşri! 
masuniyetinin kaldırılması ·hailcikrnda Başvakalot 
tezktıresine dair (3/48) 18- V- 1935 tarihinde 884 sayılr karar olarak 

16 - l\1uğ·la m~bıısu Yunus Nadinin tCiş rii 

masımiye:tiin Jcaldırılmıısr ihakkmda Ba.ş,netkal~t 

kabul edilmiştir. 

t.e~kere.<;ine dair (3/ 49 ) 6- V - 1935 tarihinde 878 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - Muğla mebnsu Y unus Nadinin teşri! 

masuniyetinin kaldu·ılması hakkında BaşvekRlet 
tezJl\ieresine dair (3/ 130) 25 -X- 1935 tarillinde ruznamey.e. 

18 - Muğla ınebusu Yunus ı adinin teşnl 

maswıiyetinin kaldırılması Jıakkmda Başvekalet 

t-ezkel'esine dair (3/ 131) 25- X- 1935 tarihinde ruznaımeye. 
19 - Siird mebusu Mahmud Saydanın teşri i 

nıasuniyetinin kaldırılması hakkrncla Başvekrı l et 
tezkeresine dair (3/50) 4- V- 1935 tarihinde 874 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
20 - Siircl mebusu Mahmud Soydanrn teşri! 

masımİyetinin kaldırılması h akkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/ 132) 25- X- 1935 tariılıinde ruzna:meye. 
21- Sıvas mebusu Necmettin Sadıkrn teşri! 

masuniyetinin kaldırılması hakkrnda Basvekalet . . ' 



-··- iM 
tezkeresine dair (3/~i) 

22 - Sıvas mdmsu Necmettin Sadıkın teşri! 
rnasuniyetinin kaldırılması hakkında BaşvekaJet 

6 - V- 1935 tarl:hinde 79 sayıiı -karar oiarak 
kabul edilmiştir. 

tezkeresine dair (3/133) 25- X- 1935 tarihinde ruznaımeye. 

23 - Urfa mebusu Ah Saiıb Ursavaşm teşrii 

masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başveka let 
tezkeresine dair (3/152) 18- X- :L935 rtariıh inde 902 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
2-ı. - Van mebusu İbra:him .-' .. rvasrıı teşrii 

nıasnıı i yetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/134) 25- X- 1935 tarihinde rUıZJlameye. 

Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinden mürekkeb mubtelit encümenden gelen 
mazbatalar 

1 - Divanı mulıasebatta açr.k bulunan aza
lığa bir zatın seçilmesine dair Divanı muhasebat 
Riyasl't i tezkercsi •ha:kkmda (3/14 ) 8 - IV - 1935 taı·ihinde 894 sayılr .ka r·ar olaraık 

kaıbul edilmiştir. 

Belediye kanunu muvakkat encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Belediye kanununa ek ~kanun l·a.yi:hasr 
lıakk ında (1/11 7) 7 - VI - 1935 tarihinde 2763 sayılı kanun ola

rak ka!bul edilmiştir. 

Mazbataları tetkik encümeninden gelen mazbatalar (Muvakkat) 

- Kastarnonu mebusu Nuri Tama~ ile Kü
tahya mebusu Ömer Dincin intiha-b ma7lba.talilrı 

hakk~nda (5/4) 13 - III - 1935 tarihinde ka:bul edil-nıioştir. 

--llllllll!!ll!!l!!!t>e-<eae---



4 - Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

.... 
f evkalade i ç tiıııa zarfı nd a !-!eye ti umu ı ııiyece 161) kakun 6 tefs ir ve 56 kar :ı r kabul edilmiştir. 

2673 

2674 

2675 

2676 

2677 
267 8 

26 79 

26 80 

2681 
2682 
26 83 
2684 
2685 
2686 
26 87 

Kanunlar 

Hulasası 

Uluslar arası Kadınlar Birliğinin istanbulda yapılacak toplan
tısı mümı sebetile ba st ı rılacak h a tıra posta pullarına dair kanun 
19 34 nıa!i yılı umumi n ı uvazen e kanununa bağlı bütçel erde 
bazı değişiklikler yapılınasına dair kanuıı 

Evkaf umum müdürlüğü 193 -1 senes i bü tçesinde münakale 
yapılması Jıakkkıııda 

"'illi müdaffaa kara kı s ıı ı ı 19 34 se ıı rs i bütçes in de C) 00 0 lira
lık münakale yapı l ınası lı<ıkkında kanun 
Hay vanlar vergisi ka nuı ' unun ta dil i ıı e dair kaıı uıı 

Devlet memurla rı maaşatının tevlıid ve tead ülüne dair olan 
1452 s;ıyılı kanuııa nıüzeyyel kanuıı 

i nlıis:ırlar unıum n ı üdürlü ğünün 19 34 mali yı l ı bü tçesinde 
16 000 liralık nıi: nakale yapılın as ı hakkın da ka nu n 
janda rıııa uıııuııı kıımandanlığ ı 19 3 -1- ııı a li y ılı bütçesinin 4 :2 6 
r : cı fas!ıııd <ı yapıl ac:ık değişiklik hakkında 

Evkaf ıııı ı uııı müdürlüğü 19 35 mali yılı bütçe kanunu 
Vaıı gölü ge ııı i işletme idaresi 19J 5 ıııa l i sonesi bütçe kanunu 
Ankara şelıri : nı;ır müdürlüğü 19 35 y ılı bütçe kanunu 
Tah1isiye umuııı müdürlüğ ü 193 5 nıa l i yılı bütçe kanunu 
Yüksel< ıııüneııdis mekkbi 19 3 5 yılı bütçe kanunu 
Türk parası kıyınetini koruma kanununa nıüzeyye l kanun 
istanbul üniversitesinin e lektroıııeka ııik şubesi ne aid al1t ve 
edevat ve kitabiarın Yüksek mü l ı ndis ııı e kte bine devri hak-
kın da kanun 

268 8 Mnvazene verg isi kanununu deği ştirc il :2417 nuıııara ve 
2 6- I V-J9 3 4tarilıli kanunun birinci maddesinin tadiline dair 

26 89 

2690 

269 1 

2692 

kanun 
ı 934 mali yılı nıuvanzent kanunun3 bağlı bütçelerde bazı 

değişiklikler yapılmasına dair kanun 
Ankara Yüksek Zira<ıt enstitüsü bütçesinde ı 900 liralık nıü
nakale yapılması hakkında kanun 
Posta, tel graf ve telefon umuın müdürlüğü 1934 nıali senes 
bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
Posta, telgraf ve telefon umuın müdürlüğ ü 19 35 rııali senesi 
bütçe kanunu 

20 

24 

24 

24 
30 

30 

3 1 

.-, 

. ) 

7 
<) 

9 
9 

10 
15 

Tarihi 

nı art ı 9 3 5 

mart 1935 

nıart 1935 

ma rt 19 35 
ııı a rt 1935 

ınart ı 9 35 

mart 19 '3 5 

nisan ı 935 
nisan ı 9 35 
nisan 1935 
nisan ı Y35 
nisan 1935 
nisau 1935 
nisan 19 35 

15 ni san 19 35 

15 nisan 1935 

15 nisan 19 35 

15 nisan 1935 

15 nisan 19 35 

15 nısan 1935 



2693 

2694 

2695 

2696 

2697 
2698 

2699 

2700 

2701 

2702 

2703 

2704 

2705 

2706 
2707 

2708 

2709 

27ıo 

27 ı 1 

27ı2 

2713 

2714 

27ı5 

·- 12~ - · 
Hül~sası 

Reşid kadın ticaretinin m eni hakkında ı ı teşrinievvel ı 9 3 3 de 
Cenevrede imzalanan beynelmilel mukavelenin tasdikına dair 
kanun 
Süryede Türklere ve Türkiyede Süryelilere ai d olan em !ak 
hakkındaki İtilafname müddetinin altı ay uzatılınasına dair kanun 
ı 934 mali yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçeh-re 
munzam ve fevkalade tahsisat verilmesine dair kanun 
Konya ovası sulama idaresinin ı 9 3 ı mali senesi hesabı kati 
kanunu / 
Yüksek mühendis mektebi 19 3 1 malı senesi hesabı kati kanunu 
ı493 numaralı ordu ikramiye kanununun birinci maddesinin 
tadili hakkıııda kanun 
Şeker fabrıkalarına bahşolunan imtiyazat ve muafiyet hakkın

daki ı 4 nisan 1 341 tarih ve 60 ı sayılı kanunun 8 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun 

, Damad Ferid kabinesi tarafından idam ettirilen milis yüzbaşı 
Rızanın karısı ile oğluna maaş tahsisine dair kanun 
1931 mali yılında askerliğe hazırlık dersi muallimliklerinde 
istihdam olunanların ücretleri hakkında kanun 
ı 4 5 2 numaralı kanunun bazı maddelerile ı num ara lı cedvelin 
ve mezkur kanunun 6 ncı maddesini tadil eden 26 17 numa
ralı kanunun 1 nci mddesini tadil eden kanun 

Ankara Yüksek ziraat enistitüsü :1934 mali yılı bütçesine 
2 268 lira munzam tahsisat konulıııası hakkında kanun 
Ankara şehri imar müdürlüğü ı 9 3 4 m aH yılı bütçesinde 
2 8 O O O liralık münakale yapılması hakkında 

Evkaf umum müdürlüğünün 1934 mali senesi bütçesinde mü- · 
nakale yapılınası hakkmda kanun 
inhisarlar umum müdürlüğü ı 935 mali yılı bütçe kanunu 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun 4 ncü maddesine mü
zeyyel kanun 
Denizyolları ve Akay işletme idarelerinin yaptıracağı gemiler 
için ı O 000 000 liralık tahsisat verilmesi hakkında kanun 
Ankarada stadyonıda kurulacak tribünler için getirilecek de
mir malzemenin güııırüksüz geçirilmesine dair kanun 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun 2 nci maddesinin 2 nci 
ve 3 ncü fıkralarını değiştiren kanun 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilatı hakkındaki 30-V-ı933 
tarih ve 2208 numaralı kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra 
ilavesine dair kanun 
19 3 4 mali yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçf'!erde 
değişiklik yapılmasına dair kantın 

1934 mali yılı Milli Müdafaa kara, hava bütçelerinde müna
kale yapılmasına ve nıunzam tahsisat eklenmesine dair kanun 
ı 934 mali yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçelerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 
Konya ovası sulama idaresi 19 3 5 mali yılı bütçe kanunu 

Tarihi 

ı 9 nisan ı 935 

ı 9 nisan 19 35 

1 1 nisan 1935 

21 nisan 1935 
21 nisan 1935 

30 nisan 1935 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 may ıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

6 mayıs 

7 mayıs 

7 mayıs 

7 mayıs 

7 mayıs 

7 mayıs 

7 mayıs 

ı 935 

ı9 35 

19 35 

19 35 

1935 

1935 

19 35 
1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

ı935 

1935 

1935 
1935 
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Hulasası 

27 ı 6 Hudud ve sahiller sıhhat um um müdürlüğü 1935 mali yılı 

bütçe kaııunu 

271 8 

2719 

2720 

2721 

2722 

2723 

2724 

2725 

27?.6 

2727 

2728 

2729 

2730 
2731 
2732 

2733 

273 4 

2735 

2736 

271 7 

273 8 

Sevkiyat erat ve erbaşlarına verilecek yevmiyeler hakkındaki 
630 numaralı kanunun 1 nci maddesini değiştiren kanun 
Yüksek mühendis mektebi hakkındaki ı 275 numaralı kımunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Cümhuriyeti arasında Arıka
rada 20 haziran 1934 günlemednde yapılan Meric Evros ır

mağının her iki kıyısında yapılacak idrolik tesisatın tanzimine 
müteallik itilafın tasdikına dair kanun 
Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü hakkındaki 

1452 numaralı kanuna bağlı 2 sayılı cedvelde yapılacak ila
veye ve Hudud ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü kadro
sundan çıkarılacak memuriyetlere dair kanun 
376 numara ve 26-XI-1339 tarihli posta kanununa müzeyyel 
kanun 
406 numara ve 4 şubat 1340 tarihli telgraf ve telefon kanu
nuna müzeyyel kanun 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 ey!Cıl 193 3 tarihinde 
Safyada imzalanan protokol ün tasdikına dair kanun: 
Hududda çıkacak ihtilafların tetkik ve halli usulüne müteallik 
Türkiye Cü m h u ri ye til e Sovyet ve Sosyalist Cümhuriyetleri 
İttihadı arasında münakid mukavelenamenin altı ay daha 
uzatılınası hakkındaki protokolün tasdikına dair kanun 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1931 mali 
senesi hesabı kati kanunu 
1934 mali yılı umumi mavazene kanununa bağlı bütçelerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçe açığına kar
şılık olmak üzere 200 000 liralık istikraz aktine dair kanun 
İktisadi buhran vergisi kanununa müzeyyel 2416 sayılı ka
nunu değiştiren kanun 
Kazanç, vergisine dair 2395 sayılı olan kanuna ek kanun 
1935 mali yılı muvazeııei umumiye kanunu 
Bazı maddelerdrn istihlak vergisi alınınası hakkında kanun 
Ankara şehri imar müdürlüğünün J 93 ı mali senesi hesabı 

kati kanunu 
19 34 mali yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçelerde 
değişiklik yapılınasma dair kanun 
19 34 mali yılı İkt ı sad vekaleti bütçesinin 689 ncu faslındaki 
tahsisat hakkında kanun 
Evkaf um um müdürlüğü 1934 mali yılı bütçesinde 6 208 
liralık ınünakale yapılması hakkında kanun 
Devlet demiryollan ve lim a nları işl etme umum müdürlüğü 

1934 mali yılı bütçesinde değişikl ik yapılmasına dair kanun 
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1934 mali ylıı bütçe
sinde değişiklik yapı lmas ı hakkında kanun 
1831 numaralı kanuna ilave edileçek maddeye aid kannn 

Tarihi 

7 mayıs 1935 

21 ma y ıs 193 5 

21 mayıs 1935-

2 ı mayıs 1935 

2 ı mayıs 1 9 3 5 

25 mayıs 19 35 

21 mayıs 19 35 

2 1 mayıs 1935 

21 mayıs 1935 

29 may ıs 1935 

25 mayıs 

2 7 mayıs 

2 7 mayıs 

27 mayıs 

27 mayıs 

29 mayıs 

29 n'ıayıs 

28 mayıs 

28 mayıs 

2 8 mayıs 

28 mayıs 

28 mayıs 

29 mayıs 

19 35 

19 35 

19 35 
19 35 

1935 
19 35 

19 3 5 

19 35 

1935 

1935 

1935 

19 35 
1935 



2739 
274 0 

2741 
2742 

2743 
'.:!744 

2745 

2746 

27-H 

2748 

2749 

2750 
2751 

2752 
2753 

2754 

2755 

2756 

2757 

3758 

2759 

-128 

Hul asası 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun 
Devlet demiryolları .ve linıanları işletıııe unıum müdürlüğü 

1935 mali y ılı bütçe kanunu 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 mali yılı bütçe kamıııu 

iznıir liman işl e ri unıunı müdürlüğü ı 935 mali yılı bütçe 
kanunu 
Havayolları Devlet işletme idaresi ı 935 mali yılı bütçe kaııw ıu 

Havayolları Devlet işletme idaresi teşkil a tı hakkındaki 2 ı 86 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna 
yeniden hazı maddeler ilavesine dair kanun 
Aydın Demiryol larınin satın alınınasma da ir nı u ka ve lenin tas
di kı hakkında kanun 
Küçük yozgad barut ve Silahtarağa fişek fabrikaları müstah
demininiıı Askeri fabrikalar unıum ıııüdürlüğü esas kadrosuna 
ilave edilmesi hakkında kanun 
İstanbul Liman işleri unıunı müdürlüğü ı 935 mali yılı bütçe 
kanunu 
Türkiye Cüınhuriye ti merkez bankası hakkındaki ı ı haziran 
19 30 tarih ve 1715 nurnaralı kanunun 12-VI- ı 933 t3r!h ve 
2 315 numaralı kanunla tadil edilmiş olan 4 O ncı maddesinin 
yeniden tadiline dair kanun 
ı 934 mali yılı Düyunu umıımiye bütçesine fevkalad,. olarak 
2 200 000 lira tahsisat verilmesine dair kanun 
Ankarada yaptınlacak Mülkiye mektebi hakkında kanun 
2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı hükümlerini değiş

tiren kanun 
Tuz fiatı hakkında kanun 
86 3 numaralı Subaylar heyetine mahsus terfi ka ııununıın ı 49 .ı 
ve 2018 numaralı kanunlarla değ·iş olan I nci ll nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun 
ihtiyat subayları ve ihtiyat askeri memurları l ıa kkırıdaki ı 076 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 

maddelerine ilaveler yapılmasına dair kanun 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kullanılacak yabancı 
uzmanlara aid kanun 
Türkiye ile Bulgaristan arasıııda akid ve imza edilip ı 2 hazirl1n 
1934 tarih ve 2490 numaralı kanunla tasdik olunan ticari 
itilafname ile nı erbutunda yapılacak tashihe dair kanun 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akid ve im za edilip ı 2 haziran 
ı 9~4 tarih vt 2499 say ılı kanunla tasdik olunan ticari itilbf
ıı<ım e ve merbutları nı eri yet müddetinin iki ay uzatılınasına 

dair kan un 

Türkiye ile İtalya ara smda akid ve imza edilib ı 2 haziran 
ı 934 tarih ve 240 8 say ılı kanunla tasdik olunan ticaret mu
ahedenanıesi il e t e diyatın tanzimine c:lair olan itilafaıııe ve 
merbutl a rı meriyet müddetinin dokuz ay uzatılınasına dair 
kanun 
Kati ticaret nıuahedeleri akti için müzakereye başlanmış olan 

Tarihi 

29 mayıs ı 9 35 

haziran ı 9 3 5 
haziran 1935 

ı haziran ı 9 35 
1 haziran 19 35 

haziran ı 935 

haziran 193 5 

h;ıziraıı ı 9:15 

h<>zi ran ı 935 

2 hazi ran ı9 35 

haziran ı 9 3 5 
haziran ı 935 

ı haziran ı935 

ı haziraıı 10 35 

5 lı azi raıı ı 935 

6 haziran ı 9 3 5 

5 haziran ı935 

5 haziran ı 035 

5 hazi ran :935 

5 haziran 19 35 



2760 

1761 

2762 
2763 
2764 

2765 

2766 

2767 
2768 

2769 
2770 

2771 
2772 
2773 

2774 

2775 

2776 

2777 
2778 

2779 

2780 

2781 

2782 
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Hulasası 

Devletlerle muvakkat ticari itilaflar akti hakkıııda ki 7 haziran 
1933 tarih ve 2258 sayııı kanunla verilen salahiyet müddeti
nin üç sene uzatılınasına dair kan un 
Tahlisiye uınum müdürlüğü memurları maaşları hakkındaki 

1804 sayılı kanuna bağlı cedvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
Türkiyede açıla cak beynelmilel panayır ve sergilerin vergi ve 
resimlerden muafiyetine dair kanun 
Vakıflar kanunu 
14-IV-1930 tarih ve 1580 sayılı beledire kanıı:ıuııa ek kanun 
Tababet ve şubeleri sanatlerinin tarzı icrasına dai r kanunun 
2 n~i maddesinin değiştirilm esi için kanun 
Bölge sanat okullarının Kültür bakanl;ğı tara!ınJan yönetil 
mesi hakkında kanun 
Dang hasta!ığın dan n:emleketleri karşılıklı korumak üzere 
yapılan 25 temmuz 19 34 tariiıli arsıu!ı.::ıal sözleşmenin onay
lanması için kr. nun 
Sıtına ·ve frenği ilaçlan için kanun 
Dahiliye mt"rııurları kanun unun ~ li cİ nı .1ddesi ııi değiştiren 

2429 sayılı kanunun 1 nci maddt" sini değiştiren kanun 
Temyiz mahl<crrı ~' sinin Ankaraya nakli hakkında kanun 
Polis vazife saltı.hiyet kanununun 5 nci maddesinin A fıkra

SIIII dt'ğişiiren kanun 
Ordu dahili hizmf"t kanunu 
Posta, telgraf ve telefon memurları kanunu 
Kültür bakanlığı merkez örğütleri ve ödevleri hakkındaki 

2287 numara lı kanunun bazı ırıııddelerinin değiştirilmesine 

ve ba zı maddeler eklenmesiııe ilişkin kanun 
Beynelmilel daimi adalet divanına ınüteallik bazı metiıılere 

iltili a kırnız hakkında kanun 
Türkiye ile Almanya arasında münaJ.:id 26 mayıs 1930 tarihli 
ticaret mukavelesine zeyl eıı 15 ni ~an ı CJ 3 5 tarihinde imzala
nan 2 nci anlaşmanın tasdikına dair kan un 
Türkiye Cümhuriyetile İran DPvleti arasında aktolunan lEm
niyet, bitaraflık ve iktısadi emek beraberliği) muahedename
sinin ta sdikına dair kanun 
Siyasal biJğ!l er okulu hakkında kanun 
Ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiştiren 1948 sayılı 
kanununun 1 nci maddesinde yazılı müddeti uzatan kanun 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanununun 22 
rıci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi hakkındaki 213 3 sayılı 
kanuna ek kanun 
Balya - Karaaydın madenieri kiralama ve işletme şirketinin 

getireceği nıayi madeni mahrukatın gümrük ve muamele res
minden istisnasına dair kanun 
Bir viHlyette teşkil edilecek idare heyeti azası ile vali nıua
vinliği Dahiliye vekaleti kadrosuna eklenmesi haKkında 'kanun 

Tarihi 

5 haziran 1935 

5 haziran 1935 

5 haziran 1935 
10 haziran 1935 
12 haziran ı935 

12 haziran ı 935 

12 haziran 1935 

12 haziran ı9J5 

12 haziran 1935 

I 2 haziran 1935 
ı 2 haziran 1935 

12 haziran 1935 
14 haziran 1935 

14 haziran 1935 

12 haziran 1935 

12 haziran 1035 

12 haziran 1935 

12 haziran 1935 
12 haziran ı 935 

14 haziran ı 9 3 5 

ı 4 haziran 1935 

14 haziran ı 935 

14 haziran 1935 

ı 4 haziran 1935 



-~ 

2783 

2784 

2785 
2786 
2787 

2788 

2789 

2790 
2791 

2792 

2793 

2794 
2795 

2796 

2797 

2798 

2799 

2800 
2801 

2802 

28 i3 

2804 

2805 
2806 
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Hulasası 

Cümhurbaşkanlığı dairesi teşkilatı hakkındaki 2180 sayılı 
kauunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
Satın alınan Aydın ve şuabat ı demiryollarıııın tesellüm ve 
tasfiyesine ve işletme nıuamelatına da.ir kanun 
Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkında kanun 
Pulluk kanununa ek kanun 
Maarif vekilieti merkez teşkilatı ve vazifeleri hakkındaki 2287 
sayılı kanuna bağlı (A) cetveline eklenecek memur kadrosu 
hakkınd. ı kanun 
Tekaüd kanununun 67 nci maddesine bir fıkra ilavesi hak
kında kanun 
Evkaf umum müdürlüğünce istihdam edilecek avukatlara dair 
olan 1263 numaralı kanunun 3 ncü maddesine ek kanun 
ı 9 3 O mali yılı hesabı kati kanunu 
Türkiye Cürnhuriyetile Yugoslavya Hükumeti arasında imzala
lanan afyon anlaşmas:: mı 't<ısd ikına dair kauun 
Türkiye ve Bulgariş' ,·.n aras : :ı da akid ve imza edilib 1 2 haziran 
ı 934 tarih ve 2499 sayıl ı kanunla tasdik olunan 2756 numa
ralı kanunla meriyeti iki ay uzatılan ticari itilafname ve mer
butları meriyet müddetinin daha bir ay üzatılmasma dair 'canun 
Ankara şehri su tesisatının ikmali hı:ıkkındaki t.ıahhüd mezu
niyetinin uzatı lınasma dair kanun 
Amortisman sandığı hakkmda kanun 
Ankarada bir Dil ve Tarih Coğrafya fakühesi kurulması üze
rine kanun 
Dahili istihlak vergisi kanunun 1 o uncu maddesininin tadili 
ve muvakkat bir madde ilavesi hakkında kanun 
Milli müdafaa vekaleti hava kısmında ücretli çalışan uçuş 
muallimleri maaşları hakkında kanun 
Kültür örğütlerine ilişkin kanunun ı ı nci maddesinin 2 yıl 

sonratılması hakkında kanun 
Nafıa bakanlığının teşkilat ve vazifelerine dair kanuna ek 
kanun 
Di}anet işleri reisliği teşkil at ve vazifeleri hakkında kanun 
Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya kırallığı uasında münakid 4 
nisan ı 934 tarihli klirnig anlaşmasının bazı a hkarr.ını tadilen 
30 nisan ı 935 tarihinde nota şekiinde imza ve t~a ti edilen 
anlaşmanın kabul ve tasdikt hakkında kanun 
Bina vergisi hakkındaki ı8 3 7 sayılı kanunun 24 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Üsküdar - kadıköy ';e havalisi halk traınvdy! ;ı rı Türk anonim 
şirketinden satlığa çıkarılan h ~ sse senedierinden 2 ı 8 220 
liralık hisse senedinin Evkaf umum müdürlüğünce satın alın
masına dair kanun 
Maden tetkik ve arama enstitüsü kanunu 
Etibank kanunu 
Mevduatı koruma kanununun 8 nci maddesinin tadiline dair 
kanun 

Tarihi 

ı 4 haziran ı 935 

ı 4 haziran ı 935 
14 haziran ı OJ5 
14 haziran 1935 

14 haziran ı 935 

21 haziran ı 935 

21 haziran ı 9 3 5 
20 haziran 1935 

20 haziran ı 935 

21 hazirar: 1955 

20 haziran 1935 
20 haziran 1935 

20 haziran ı 935 

21 haziran 1935 

20 haziran 1935 

21 haziran 1935 

30 haziran 1935 
20 haziran ı 935 

2 t haziran ı 9 3 5 

2 ı haziran ı 935 

2 ı haziran 1935 
20 haziran 2935 

20 haziran 1935 

20 h'lziran 1935 



2807 

2808 

2809 

2810 
2811 

2812 

2813 

2814 

2815 
2816 

2817 

--· 131 
Hulasası Tarihi 

Türkiye ile İnğiltere arasında imzalanan itcaret ve tediya ta 
dair 5 haziran 19 35 tarihli anlaşmanın taı;dikına dair kanun 21 haziran 
Mazbı.:t emlak, yurtluk ve ocakiık aylığ ı mukabili verilecek 
emlak ve arazi hakkındaki 19 ~4 sayı lı kanuna -:k kanun 21 h22iran 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcaia r tesisatı 

hakkındaki 1 o-VI-1926 taı ihli kanuna ek kanun 21 haziran 
Rüsumu sıhhiye kanununa ekleiıecek maddelere dair kanun 20 haziran 
Hzarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım subaylara ve 
seferde bütün subaylara, askeri rııe murl a:ra verilecek elbise, 
kaput ve çizme hakkında ka;ıun 21 hazi:-an 
Ankara belediyesinin hari çten getireceği makineler ve yedek 
parçalarının resimsiz gireceğine da ir 21 haziran 
Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefaletlerin nasıl yerine 
getirileceği hakkındaki 261 8 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun 2 1 haziran 
Türkiye ziraat bankasının ipotekli ve mütesels il kefaletli 
zirai alacaklarının taksit lendirilmesine dair kanun 21 
Kimya harbinden korunınağa mahsus malzeme hakkıııda kanun 20 
Çubuk barajı cıvarın ın ağaçlandırılmasına ve düze ltilmesine 
ve Kırkgözler kaynağından getirilecek suya aid masarif kar-
şılığmı ne suretle temin edileceğine dair kanun 2 1 
Ankara - İstanbul - Avrupa telefon ~e 1relerinin ıslah ve 
teksirine dair kanun 20 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

1935 

1935 

1935 
1935 

1935 

1935 

1935 

19.35 
1935 

1935 

1935 
28 t 8 Maden nizamnanıe:. ile 608 numaralı kanunun bazı maddele

2819 
2820 

2821 

2822 

2823 

rini değişti ren kanur. 
Elektrik işleri etüd c!alresi teşkiline dair kanun 
Buğdayı koruma karş•lığı kanununu değiştirer: 26 4<.~ s ay ılı 

kanunun 1 nci maddesile değiştirilen 9 ncıı t1"!"cddes inin 
B fıkrasına bir fıkra ilavesine dair kanun 
Bazı şekerli maddelerden alınmamış olan muamele vergisinin 
terkinine dair kanun 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazifelerine aid 
kanun 
21-VI- ı 9 27 tarih ve ı ı ı 3 numaralı kefalet kanımuna ek kanun 

2824 Demiryollar teknik birl iği hakkındaki 1886 tari hli mukavele
name ile ı 8 mayıs ı 90 7 ve 14 kanunuevvel ı 9 l 2 tarih ii 

20 haziran 1935 
20 haziran 1935 

2 ı haziran 1935 

20 haziran 1935 

20 haziran 1935 
ı ı teşrinie vv el 1 9 3 5 

protakoliere iltihakımıza dair kanun ı 1 teşrinievvel 1935 
2825 Gümrük ve inhisarlar vekilliği teşkilat ve vazifeleri hak-

kında kanun ı ı teşrinievvel 19 3 5 
2826 İsti kıa! harbi ımlfıllerine verilecek para miikafatı hakkında 

kanun ı 6 teşrinievvel 1935 
2827 Büyük Millet Meclisi ı 93 5 mali yılı ücretli kadrosu ile 

bütçesinde degişiklik yarılmasına dair kanun 16 teşrinievvel 1935 

2828 Damga resmi hakkındaki ı :3 24 sayılı kanunun 32 nci mad-
desine bir fı kra eldenmesine dair kanun 19 teşrinievvel 1935 

2829 Limanlar hakkında ki 618 sayılı kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda kanun 27 teşrinievvel 1935 

2830 İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı iie tesisatının satın almmasına 



2831 

2382 

2833 

2834 
2835 

283 6 
2837 
2838 

2889 

2840 

2841 

212 
213 

214 

-13~-

kulasası 

dair olan ı 2 haziran ı 9 3 3 tarih ve 2 3 O 9 sayılı kanuna 
ek kanun 
Kuvvetli tayin hakkındaki 1 7 7 6 sayılı kanunun 3 ncü mild
desine bir fıkra eklenmesine dair bnun 
Milli müdafaa ve kaleti ile bu w kalete bağlı teşekküllerde 

kullanılacak yabancı Devlet tabaasından mütehassıs vt. usta
larla yapılacak mul<aveleler hakkında kanun 
Hariciye ve kaleti tasdik harçları hakkındaki ı 3 ı 8 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin değiştirilm esine da ir kanun 
Tarım satış kooperatifleri ve biri ik ieri hakkında kanun 
Tahlisiye umum müdürlüğünün ı 93 1 mali y~lı hesabı kati 
kanunu 
Tarım kredi kookeratifleri kanunu 
lskan hakkındaki 25 I o sayılı kanuna ek kanun 
Arttırma ve ı: l, s iltme ve ilıale hakkındaki 249 0 sayılı kanu
nun 22 nci maddesine bir fıkra ekle:ıml sine dair kanun 
Umumi muvazeneden maaş veya ücret alan baytarldrıı1 mahalli 
idare ve baytarlık i:;.lerlııi de görebilmrlerine dair kanun 
Mülga istanbul darülfünununun 193 ı mali yılı hesabı kati 
kanunu 
Mülga Seyrisefain idaresin in 1931 mali yılı hesabı kati 
kanunu 

Tefsirler 

Tarihi 

27 teşrinievvel ı 935 

24 teşrinievvel 193.5 

24 teşrinievvel 1935 

24 teşrinievvel 1935 
27 teşrinievvel ı 935 

24 teşrinievve l ı 9 35 
2 7 teşrinievve! ı 9 3 5 
24 teşr in ievvel ı 9 3 5 

27 teşrinievve l 1935 

27 teşrini e vvel 1935 

27 teşrinievvel ı 935 

27 teşrinievvel 1935 

Af kanununun 3 ncü maddesin in tefsiri 1 1 nis:ın 1935 
Arttırma ve eks iitme ve ihaie hakkındaki 2490 numaralı ka-
nunun 4o ncı maddesinin (!<) f ı krasının tefsiri 15 nisan 1935 
ı 499 numaralı gümrük tarifesi k;mununun 7 nci maddesine 
aid tefsir 29 nisan 1935 

215 Devlet memurları . maaştının tevlıid ve teadülüne dair olan 
1452 numaralı bnumın 5 nci maddesi ile bu maddenin son 
fıkrasını rn uaddil 204 ı nuıııa ralı kanunun tefsiri ı teşrinievvel ı 935 

216 Halkevleri için ithal olunacak radyo ve sinema makinelerinin 
muamele vergisile gümrük ve oktoı va resimlerinden istisnası 

hakkındaki 2 ı 5 4 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsiri 11 teşrinievvel 1935 
21 7 Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki 

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye 
vekaletine aid kısmının tadiline ve bir kısım vazifelerin sureti 
ifasına dair olan 3-VI - ı 93 3 tarih ve 2265 sayılı kanunun 
ı 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri 25 teşrinievvel 1935 



847 
848 
889 
850 

85ı 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

859 

860 

86ı 

862 
863 

.864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 
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Hulasası 

Kararlar 

Karnal Atatürkün Reisicümhur seçildiği hakkında 
İcra veldlleri Heyetine itim ad beyan olunduğuna dair 
Divanı muhasebat azalığına Memed Ali Apaın seçildiğine dair 
Beyşehrinin Hüseyinler köyünden Dirhemoğullarından Memed 
oğlu Alımedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 

Şebin Karahisarın Bülbül mahallesinden Topa! di ğer adı Köle 
oğullarından Memed oğlu İbrahimin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 

Urfanın Haran kazasında Derfioğullarından İbrahimoğlu Örnerin 
ölüm cezasına çarpılm ası hakkında 

Ankaranın Aktaş mahatlesinden Üsküblü Alioğlu Ayetin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

Ayvacık kazasının Kuzlu köyündan İsmailoğlu Memedin ölüm 
cezasının çarpılması hakkında 

Simavın Kırkkavak köyünden Mollaosmanoğullarından Alioğlu 
Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 

Sinobun Başsöke köyünden Hacıoğllar!nbcı n Mem edoğlu l'v1e
medin ölüm cezasına çarpılma sı hakkında 

Tokadın Mesudiye kazası merkez karakol efradın dan Sursalı 

Ahmedoğlu Ramizin ölüm ezasına çarp ı lması hakkın da 

Akziyaret nahiyesinin Yukarı Kürdiik köyünden Çcçeoğlu 

..'\bdurral'ımanın ölüm cezasına çarpılm ası h aklo;:ı da 

Manavgatın Karabül köyünden Ha cıoğui ia rı ndan Ahmedoğlu 

Memedin ölüm cezasına carpılması hakkında 

Halebin Abraç mahallesinden Abidinoğlu Memedin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

Tirebolunun Arağeriş köyünden Mehdioğullarından Haliloğlu 
Asım ve Kavgaoğullarından Eminoğlu Hüseyinin ölüm ceza
larına çarpıl maları hakkında 
Mart : mayıs ı 934 ayiarına aid Divanı muhasebat raporları 
Edirnenin Abalar köyü korucusu Neziroğlu Azizin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

Urfanın Horuzköybnden Saıroğlu Salihin ölüm' cezasına çarpıl
ması hakkında 

Tekaüd, dul ve yetim maaşlarının ne gibi hal!Prle sukut 
edeceği hakkında tefsire ihtiyac bulunmadığına dair 
Bayramiçin Küçüklü köyünden Haliloğlu Halil İbrahimin ölüm 
cezasıua çarpılması hakkında 

Teşviki sanayi knnununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
muvakktıt maddesinin tefsirinr. ma hal olmadığı hakkında 
iktisadi buhran vergisi kanunun 6 ıncı maddesile muvazene 
vergisi kanununun 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası hakkında 

Vasıtasız vergilere munzam kesirierin tevhid ve nisbetlerınin 

tadiline dair olan 1454 sayılı kanunun 6ncı maddesi hakkında 
Afyon Karahisar mebusu Haydar Çerçel, Manisa mebusu Dr. 

Tarihi 

ı mart 
7 mart 
8 nisan 

ı ı nisan 

ı ı nisan 

11 nisan 

ı 3 nisan 

1 3 nisan 

14 nisan 

13 nisan 

ı 3 nisan 

18 :tıisan 

18 nisan 

20 nisan 

20 nisan 
25 nisan 

25 nisen 

25 nisan 

25 nisan 

29 nisan 

29 nisan 

2 mayıs 

2 mayıs 

1935 
1935 
1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

ı935 

1935 
1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 

1935 



871 
872 

873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 

882 
883 
884 
885 

886 
887 
888 

889 
890 

891 
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Hulasası 

Saim Üzer ve M.anisa mebusu ( Eski ) Bahrinin ifadelerinin 
alınması hakkmda 
Aksaray mebusu (Esk")Rıza Nisarinin teşri! masuniyeti hakkında 
Bolu mebusu falih Rıfkı Atay ve Kütahya mebusu Naşid Ulu
ğun teşrii masuniyetleri hakicında 

Manisa meimsu Tahir Hititin teşrii masuniyeti hakkında 

4 
4 

4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 

18 

S:iı ~ - .ı i eb• ır.~: .11.1ahmud So ydanın teşrii masuniyeti hakkında 
Bolu mebum falih Rıfkı Atayın teşrii m:ı.suniyeti hakkında 

Burdur mebusu Halid Oranın teşril masuniyeti hakkında 
Denizli mebusu Rüştü Öktemin teşrii rnasuniyeti hakkında 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyeti hakkında 
Sıvas mebusu Ne cm ettin Sadılon teşri i m asuniyeti hakkında 
Bursa mebusu (Eski) Rüştünün teşrii masuniyeti hakkında 
Edirne mebusu Şakir Kesebir ve Kastamonu mebusu ( Ölü ) 
Hasan fehminin ifadeleri alınması hakkında 18 
Konya mebusu Kazım Gürelin teşri! masuniyeti hakkında 1 8 
Kütahya mebusu (Eski) Hakkının ifsdesinin alinınası hakkında 1 8 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşrii masuniyeti hakkında 
Barut ve mevaddı infWUdye, fişek ve av malzemesi ve av 
saçması inhisarların ı n 1931 senei maliyesi muvakkat idaresi-
nin 5 aylık blançosu ile 1932 senei maliyesi blançosu hak
kında 

Bozdagan kaz::m malmüdürü Kemal hakkında 

Manisa mebusı1 Tahir Hititin teşrii ır.asuniyeti hakkmda 
Sivereğin Tüverek köyünden J-ialiloğlu Abdullahın ölüm ceza

18 

20 
20 
20 

sına çarpılması hakkında 20 
Aakeri temyiz mahkemesi müddiumumi muavini Aziz hakkında 27 
Çalın Dede köyünden Osmanoğlu Ömer, Kulanın Camiikebir 
mahallesinden Memedoğlu Hakkı, Çalın Şeyhelvan köyünden 
Memedoğlu Veli ve Kuruçayın Çorak köyünden Memedoğlu 

Caferin ölüm cezalarına çarpılmaları hakkında 

Salihlinin Gele köyünden Praşovalı Memedoğlu arahacı Halil 
ile Maksudoğlu SRdrinin mahktım oldukları ölüm cezasının 

24 sene hapse çevrilmesi hakkında 

5 

5 

Tarihi 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

Haziran 
mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

haziran 

haziran 

1935 
1935 

1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 

1935 
1935 
1935 
1935 

1935 
1935 
1935 

ı935 

1935 

1935 

ı935 

892 Haziran - Ağustos 1934 ayiarına aid Divanı muhasebat ra-
porları hakkında ı 2 haziran 1935 

893 Balıkesir mebusu Hayreddin Karamn teşrii masuniyeti hak-

89 4 

895 
896 

897 

89~ 

kında ı 4 haziran ı 935 
Mucbir ve zaruri sebebler dalayısile takib ve tahsiline imkan 
görülemeyen horçiarın terkini hakkında 

Kanıu~aym çalışmasına son verilmesi hakkmda 
Kanunuevvel ı 934 şubat 193 5 aylarına aid Di vanı mnha
sebat raporu hakkında 
Düzcenin Nuhviran köyünden Mustafaoğlu Enıin diğer adı 

Vernin ile Akyazının Beynevit köyünden Zekeriyanın ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkınrla 

Sökenin Çeltikci mahallesinden Yusufoğuilarından Hacı Şerif 

oğlu Canbaz Süleyman Çavuş iie Koçariı nahiyesinin Tekeli 

14 haziran 1935 
ı 4 haziran 1 9 3 5 

ı Ü'şrinievvel 1935 

ı teşrinievvel 1935 
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Hulasası 

köyünden Kör Alioğ!lanndan Alioğl u Hasan ve Aydının 

Üzümli! köyünden Ali B. oğıı l!mnd!.!n Süleyrr,anoğlu Hüse-

Tarihi 

yinin ölüm cezasına ça rpılmaları hakkında ı teşrinievvel 1935 
899 Temlik kanununun 7 r.ci vs icra ve iflas kanununun 33 ncu 

maddelerine dair 1 teşrirıievvel ı 935 
900 Mülga Öksüz yurdları umum müdürlüğü muhasebe müdürü 

Ahmed Ltıtfi hakkında verilen faiz cezasının cezasınııı affiııe 

dair ı teşrinievvel 1935 
90 ı Münhal memuriyetle.rde kullanılan vekiliere verilecek vekalet 

aylıklarının sureti hesabına dair · ı 4 teşrinievvel 1935 
902 Urfa saytavı Ali Saib Ursavaşın teşrii masuniyetinin kaldırılması 

hakkında 18 teşrinievvel ı 935 

" 



5 - İntihablar 

.... 
Fevkalade içtima zarfında, sayın üyeler muamelatına aid intihablardan !başka : 

8 - IV - 1935 de 
Memed Ali Apak 

186 reyle Divanr muhasebat azalığına seçilıniştir. 



6 - Heyeti umumiyenin kapanması 

Fevkalade içtima, 25 teşrinievvel 1935 de Reis vekili Tıevfik Fikret Sılayın « Ruznamemizde mü
ı.:a.kere edilecek ıbaŞka bir şey yoktur. İkinci teşrinin birinci cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
eelseyi tatil ediyorum > demesile saat 15,31 de kapanınıştır. 
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ı Daimi encümenler: 
Encümeni o o o Adiiye 32 7 ı 22 o o 2 

Arzuhal ]) 4 o o 2 o 1. o o ı o 
Bütçe )) ı 141 127 5 5 o o ı 2 o ı 
Dahiliye :ll ı o 9 o o o o ı o o o 
Divanı muhasebat )) 16 s o 6 o o 2 o o o 
Gümrük ve inhisarlar )) 9 7 ı o o o o ı o o 
Harici ye l) ı9 19 o o 

~ı 
o o o o o 

İktısad )) 34 31 1 2 o o o o o 
Kütüpane )) o o o o o o o o o o 
Maarif )) ı o 9 ı o o o o o o o 
Maliye )) 50 39 4 6 o o ı o o o 
Meclis hesabiarının tetkiki )) 13 o o o o o o o 13 o 
Milli Müdafaa ]) ı6 13 o o o o 2 o o ı 
Nafıa )) 15 ı5 o o o o o o o o 
Sıhhat ve içtimai muavenet » 7 7 o o o o o o o o 
Teşkilatı esasiye .D 2 o o ı ı 1 o o o o 
Ziraat )) 8 8 o o o o o o o o 

Muhtelif ve muvakkat encü-
menler 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye en-
cümenlerinden mürekkeb muhte-
!it encümen 24 o o ısı o o o o o 6 
Bütçe, Divanı muhasebat ve Ma-
liye encümenlerinden mürekkeb 
muhtelit encümen ı o o ı o o o o o o 
Belediye kanunu muvakkat en-
cümeni 1 

ı o o o o o o o o l 

Mazbataları tetkik encümeni (Mu-
vakkat) ı o o o o ı o o o o ------------'3 ı Yekfuı 4ı3 300 ı3 63 1 2 9 3 ı4 s, 
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MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA 



C - Riy·aset Oivanın1n ; mesai hulasas·i 

Re is (,;' arıkın Mu.stafa AbdülhaJ ik Jl, enrlu 
» v ekili Gazi Ant eb N ur·i Conker 
» » Konya Tevf·ik Füi:1'et Sılay 
» » T ·rabzon Hasa.n Saka 

lda·rrı Arrı·i-ri Bayazı d Halid Bayrr·_ak 
» » Ço-ruh M em crl Ali_ OlıaT [1] 
» » Mar-din - lrfa.n F eT-id Alpaya 

Kati b : Balıkesir 8 a,bihcı Gökçül 
» Çarıılı Ali Zı1·lı 
» Den·izli Haydar Riiştii Öktem 
» !çel Fen: d C eZal (iüv e u [2] 
» Konya A li Mıt,zaffer· 
» Kütahya Naş·id Uluğ 

Riyaset divanr fevkalade it<tima senesi zarfında (9) defa toplanmış vıe (22 ) karar ittihaz eyl emiş

tir. Bu bapta tanzim olunan cetvel aşağıya dercolunmuştur. 

Karar 
No. İnikad tarihi Verilen kararların bulasası 

1 3 -III- 1935 I. Zonguld~ mebusu Receb Zühitü Soyarka iki. ay izin verildiğine dair 
2 27- III - 1935 I. Azayi kiranıdan 15 zatin izinleri hakkında 

II. Memurin inzibat komisyonunun Reis vekili Hasan Saka ile İdare amirleri 
vıe Genel sekreterlerden mür~kelb olması ha:kıkında 

III. Kütüphane encrümcni aza lığına Bayazıd mebusu Halid Bayrakrn seçi l
mesine dair 

3 7- IV- 1935 I. Azayi kiraımdan 9 zatin izinl·er i hakkında 
II. Dolmabahçe, Beylerbeyi sarayları ile Yalova köşklerine aid ik:ırılan ve 

bozulan eşyanrn kayitlerinin teııkini hakkında 
III. Milli saraylardan Küçüksu iköşık.ünün tamiri için 5501 liralık sarfiyata 

izin verildiğine dair 
4 27- IV -1935 I. Azayi kirarndan 14 zatin izinlerine dair 

II. İdare Heyetince tanzim olunan B. M. M. 1935 senesi bütçesinin tasvib 
olunciuğu hakkında 

III. Çoruh mebusu Fuad Bulcanm köşkünün satm almması hakkında 
5 4- V - 1935 I . lçtima salonunda fazla ziya tesisatının müstacelen ve pazarlıkla yaptı-

rilmasına dair 

[l] Yaz tat·ili esncıswda 17 tenıın ,~z 1935 dr; ölrwii.şl-iir. 

[2] 22 . V -1935 tcırihindc istifa e tnıi.~ l'e y eri?ı c 23- V -1935 
Etili seçilmiştir. 

de Çanakkale mebusu Ziya Gevheı· 

- - ---- .. 
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'Kar ai' 
No. !nikad tarihi Verilen kararlarm hulasası 

6 20 - V - 1935 I. Tayyare cemiyeti altıncı kurnitayına Azayi kirarndan iştiraki kararlaş-
tırılan zevat ihaldanda 

II. Azayi kirarndan 8 zatin izinleri hakkında 
7 13 -VI- 1935 I. Mesai saati haricinde çalışan Matbaa müstahdemininin ikramiye ile tal-

tifintı dair 
II. Çoruh mebusu Fuad Bulcadan satın alınan köşkün ferağ masrafı olan 

300 liranın verilmesine dair 
III. Azayi ıkiramdan 13 zatin izinlerine dair 
IV. 65 yaşını bitiren Matbaa direktörü Mazhar Kaskanın bir sene daha vazi

fede kalmasına dair 
8 5 - X - 1935 I. Azayi kiranıdan 19 zatin izinlerine dair 

II. Riyaset konağı eşyasrndan kırılmış ve bozulmuş olanlarının kayitlerinin 
terkini hakkrnda 

9 14- X -1935 I. Azayi kiranıdan 3 zaJtin izinl,erine dair 
II. Milli saraylar müstahdemininden 65 yaşını dolduranlarm ikramiye veril

mek suretile çıkarılmasına ve yerlerine başkalarının alınmasına dair 
ill. Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yalova köşkleri eşya ve mefruşatından kı

rılıp bozulanlarının kayitlerinin terkini hakkında 

--•ee>e-<t!e~--



Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Gazi Anteb 
!çel 

C Encümenierin mesai hulasaiarı 

1 - Daimi encümenler 

ADLİYE ENCUMENİ 

Reis 
M. M. 
Ka. 

Çorum 
Kocaeli 
T'i·abzon 

M iimtaz O k men 
T evfik Arıcan 
Osman N iyazi Burcıı 
Orge Evren 
AtıfAkgüç 
Sadettin F eri d Talay 
Şeref Aykut 
Abdülhak Fırat 
Fuad Sirmen 
Omer Asım Aksoy 
Hamdi Ongun 

M iinir Çağ ıl 
Salah Yargı 
Raif Ka1·adeniz 

Kastamonu Dr. Şükrü Şenozan 
Kayseri Hasan Ferid Perker 
Kayseri Reşid Özsoy 
Kocaeli Hasan Hayri Tan 
Kocaeli Ragıb · Akca 
Konya Al,i Rıza 'Pii'rel 
Manisa Refik !nce 
Mardı'n Osman Dinçer 
Ordu Mu,hitt·in Balıa Pars 
Ur'fa Fııad Gökbudak 
Y ozgad Emin Draman 

Encümen, 60 (18 layiha, 3 teklif, 36 tezkere, 1 takr·ir, 2 muhtelif evrak) işin 37 sini intac et
miş ve geriye kalan 23 iş gelecek içtimaa kalmıştrr. 

Layihalar 

No. Bulasası Muamelesi 

1/28 Uumumi horsalar nizamnamesinin 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 18 - V - 1935 tarihinde HükUmet 

tarafından geri alınmıştır. 

1/32 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek !kanun layihasr Encümendedir. 
1/41 4 .teşrinievvel 1926 .tarihinden evvel mevcud olan 

va!kıflar hakkında tatbikat kanunu layih:ısr 5 - VI - 1935 tarihinde 2762 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/81 

1/90 

1/95 

1/118 

1/125 

-142 
Hulasası 

Kazanç veııgisi kanununun bazı hü'küımlerinin değiş
tirilmesi iha;kkmda 

Çiftçiler hakkında kredi kooperatifleri teşkili hak
ikmda 

Polisin vazife ve sala.hiyeti kanununun 5 nci madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 

Deniz :ticareti kanununun 1472 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 
N~batları hastalık ve zararlı böceklerden koruma hak
kında 

1/134 Radyoloji ve radyom ve elektriıkle t edavi ve diğer 

1/137 

1/141 

1/153 

1/167 

1/185 
1/204 

1/227 

1/255 

fizyoterapi müesseseleri ha!kkında 
Beynelmilel adalet divamna müteallik bazı metinlere 
iltiha!lmnız hakkında 

Öğretici ve teknik filmler hakkmda 

Zirai satış kooperatifleri ve birlikleri hakkında 

Temyiz mahkemesinin A:nkaraya nakli hakkmda 

Ştırayİ devlet kanunu layiliası 
Uyuşturucu maddelerin murakabesi haklundaki ka
nunun 28 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Umumi mwhkemeler ve karar hakimleri ve müstantık
lerle umumi ve hususi kaza salfuhiyctini haiz makam
lar arasındaki ilıtiillfm halli hrukıkmdaki kanunu de
ğiştiren kanun layiliası 
.AıSkeri ceza ıkanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesine dair 

1/256 Askeri muhakeme usulü kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesine iki fı:kra ek-

M uameieei 

30 - V - 1935 tarihinde 2751 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2836 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 -VI - 1935 tarihinde 2770 sayılı 

kanun olarak kabul edihnıiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

10- VI- 1935 tarihinde 2774 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarih·inde Maarif en
cümenine. 
21 - X - 1935 tarihinde 2834 sayılr 

kanun olarak bbul edilmiştir. 

10- VI - 1935 tarihinde 2769 sayılı 

kanun olarak hbul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir • 

4 - X - 1935 tarihinde Milli Mü
dafa encümenine. 

lenmesi ha!kkmda 4 - X - 1935 tarihinde Milli l\1ıü

dafaa encümenine. 

Teklifler 

2/6 Bolu (İsmail Hakkı ) - Avcılık ha:kkrnda Encümendedir. 
2/9 Yozgad (Emin Draman) - İcra ve iflas kanununun 

96, 99, ve 106 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 12- VI - 1935 tarihinde sahibi ta
rafmdan geri alınmıştır. 
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No. Hulasasr Muamelesi 

2/11 Mardin (Edib Ergin) - Kanunlarm ve nizamname
lerin sureti neşir ve ilanı ve meriyet tarihi hakılnnda:ki 
kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eldenmesine dair Encümendedir. 

3/ 6 

3/ 7 

Tezkereler 

M:anavgadrn Karabük köyünden Hacıoğullarmdan 
Ahmedoğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hak
lunda Başv~alet ıtezkeresi 

Tirebolunun Arageriş köyünden lVIemedoğullarmdan 

Haliloğlu Asmı v:e Kavgaoğullarından Eminoğlu Hü
seyinin ölüm cezasına çarpılmaları ılıakkında Ba~ve

kalet tezlkeresi 

Urfanın Harran ikazasında DerfiloğuUarından İbra
himoğlu Örnerin ölfun .cezasına çarpılması ha:kkmda 
B~vekalet tezkeresi 

3/ 8 Af kanununun 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/ 10 Sözle ve yazı ile verilen emri yapmamak ve memu
riyetini izinsiz bırakmak suçundan 3 sene kalebend
likle askerlikten çıkarılınağa mahkum edilmiş ve 
sonradan Af kanunundan istifade etmiş olan Binbaşı 
Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğü hakkında bir karar 
verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 20 Akziyaret nahiyesinin Yukarı Kürdük köyünden 
Çeçooğlu Azbdurrahmanın ölüm cezasrna çarpılması 

18 - IV - 1935 tarihinde 859 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1935 tarihinde 861 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 852 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 212 sayılı 

tefsir olarak kabul edil:miştir. 

ll - VI - 1935 tarihinde Divam mu
hasebat encümenine. 

hakkında Başvekalet tezkeresi 18 - IV - 1935 tarihinde 858 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 21 Amasyanın Derebaşalan köyünden Köylüoğullarından 

Ali Osmanoğlu Sül·eyman, Sarıoğullarından Memed
oğlu Nuri, Çorrukçuoğullarmdan Memedoğlu Süleyıman 
ve Sarıoğulla.rmdan Ahmedoğlu Halil İibraihimin ölüm 
cezasma çarpılınaları ihaıkkında BaşvakaJet teııkeresi Encümendedir. 

3/ 22 Ankaranın Aikıtaş mahallesinden Üsküplü Alioğhı 
Ayetin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başveka-

3/ 23 

let tezkeresi 13 - IV - 1935 tarihinde 853 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Ayvaerk kazasının Kuzlu köyünden İsınailoğlu lVIe
medin ölüm cezasına çarpılması hakkında BaşvekaJet 
tezkeresi 13 - IV - 1935 tarihinde 854 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 24 

3/ 25 
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Hulfu:ıasr 

Bayramiçin Küçüklü köyünden Haliloğlu Halil !b
rahimin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başveka
let tezkeresi 

Beyşehirin Hüseyinler köyünden Dirhemoğullarından 
l\f.emedoğlu Alımedin ölüm cezasına çarpıLması ihak-. 
kında Başvekalet te~el'eSi 

3/ 26 Çalmdede köyünden Osmanoğlu Ömer, Kulanın Ca
miikebir mahallesinden Memedoğlu Hakkı, Çalın 

Şehlevan köyünden Memedoğlu V eli ve Kuruçaym 
Çorak köyünden Memedoğlu Caferin ölüm cezasına 

Muaanelesi 

29 - IV - -ı935 tarihinde 866 sayılı 
karar olaraik kabul edilıniştir. 

ll - IV - ı935 tarihinde 850 sayılı 

karar olaraik kabul edilmiştir. 

çarpılınaları hakıkında Başve:ldlet tem,eresi 5 - VI - ı935 •tarihinde 890 sayılı 

karar olara:k kabul edilmiştir. 

3/27 

3/ 28 

Düzcenin Nuhviran köyünden Mustafaoğlu Emin, 
diğer namı Yemin ve Akyazı Beynevi d köyünden 
Mustafaoğlu Zekeriyanın ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

Edirnenin Aibalar !köyü ıborucusu Neziroğlu Azizin 
ölüm cezasına çarpılması il:ıa:lclunda Başvekalet tez
kcresi 

3/29 Simavın Kırkkayan köyünden Molla Osmanoğulların

dan Alioğlu Hüseynin ölüm cezasına çarpılması hak-

ı - X - ı935 tarihinde 897 sayılı 

karar olaraik kabul edilıniştir. 

25 - IV - ı935 tarihinde 863 sayılı 

karar olaraik kabul edilmiştir. 

kında Başvekalet tezkeresi ı3 - IV - ı935 tarihinde 855 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 

3/30 Sivereğin Tüverek köyünden Haliloğlu Aibdullahın 

ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekalet tez-
ikeresi 20 - V - ı935 tarihinde 888 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 

3/3ı 

3/32 

3/33 

Sökenin çeltikçi mahallesinden Yusufoğullarından 

Hacı Şerifoğlu Cambaz Süleyman Çavuş ile Koçarlı 
nalıiyesinin Tekeli köyünden Kör Alioğullarrndan 
Alioğlu Hasan ve Aydının, Üzümlü köyünden Ali 
Beyoğullarından Süleymanoğlu Hüseyinin ölüm ceza
sına çarpılmaları hakkında Başvekalet .tezkeresi 

Şebin Karahisarın Bü}bül mahallesinden Topal diğer 
adı Köleoğullarından Memedoğlu !ıbraıhimin ölüm ce
zasına çarpılması hwkkında Başvekalet tezkeresi 

Tokadın Mesudiye !kazası merkez karakol efradmdan 
Bursa.lı Ahmedoğlu Ramizin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında Başvekalet tezke.resi 

3/34 Urfanın Horoz iköyünden Sairoğlu Salibin ölüm ce-

ı - X - ı935 tarihinde 898 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - ı935 tarihinde 85ı sayılı 

karar olarak kabul ediliniştir. 

ı3 - IV - ı935 tarihinde 857 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

zasm a çarpıLması hakkında Başvekalet trzkere~i 

3/52 Umumi harb senelerinde ilıra cat ve men i iMikar lıe

yetlerinde bulunan eski Ticarrt nazrrr Ahm ed Nrsinıi 
ve Mustafa Şeref Özkanla Arkad~şları hakkıııchı ka1i 

:Muamelesi 

25 - IV - 1935 tarih inde 864 su.nlı 

karar olarak kabul Pdi l nıiştir. 

bir kar ar verilmesine dair Başv~kalet te~krı·e:i Encüınendedir. 

3/53 İtalyan ta.biiyetine girdiğinden dolayı Konya istiklal 
mahkemesi kararile ailesile birlikte milli hudud dışına 
çrkarılan Suad Rernzinin Türk vatandaşlığına kabu
lünün muvafrk olup olmayacağrna dair bir karar n·-
rilmesi haıklanda Başvekalet te.z,keresi Encümendedir. 

3/63 Sinobım Başköse köyünden Hacı oğu llarmdan l\ü·mcd 
Alioğlu Allımedin ölüm eczasına ı:;a rprlmns r hakkında 

Başvekiil et tezkcresi 13 - IV - 1935 tariliinde 856 sa~-ılr 

karar olaraik kabul edilmiştir. 

3/ 68 Halebin A!braç mahall esinden Abidinoğlu Hü~t·y iıı 

F evzinin ölüm cezasına çarprlnHısr hakkında Baş\'l·k~-
let tezkeresi 20 - IV - 1935 tar.iıhinde 860 ~cıyılı 

karar olarak kabul edHmiştir. 

3/ 72 Hakimler kanununun muva!kkat maddesin in 3 say ılı 

bendinin t efsiri hakkında Başveldilet tezkeresi B ncümendedir. 
3/76 1331 sayılı kanunun 7 nci maddesil e J46 sa .yılı tefsir 

hükmünün icra ve iflas ıkanununun 33 ncü maddesi 

hükmü il e mülga olub olın adrğıııa Ye De\' IL•t şilr:=ısrnııı 

mütegayyib şahıslar nıallarınnı ayn'en iadesine ka ra r 
yeriıb vet~ıneyeccğin e dair Ba.şveknl et tezkere:-.i 1 - X - 1935 tarihinde 899 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/78 Devlet şurasr d eavi dairesi karadan hakkında B. :;\[. 
l\1. !kararından evvel cer cyan etmiş olan ;J)azı mnam e
l~ta Mecl is kararmm n e şekilde tathik ed il reeğiııiıı 

tayini hakkında Başvekal et t ezkeresi 11 - V - 1935 tarihinde Dahiliye cn
cümenine. 

3/92 Salihlinin Gele köyünden Prraşuvah l\ I L• ınt•doğ l n 

Araibacr Halil ilc Maksudoğlu Çapacı Sa·d r inin ölüm 
cezasma. çarpılınaları hakkında Başveka l e t tezkcrcsi 

3/ 99 Yabancıların Türk vatandaşlığı mevzubahs ol ·ııw ~·a n 

ta:biiyet tetkikleri üzerine verilen kararlar a l cylıiıı<' 

Şı1rayi devlet e müraca at edilip edilemeyeccği ıı r dair 

5 - VI - 1935 tarihinde 891 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkoresi Encümendedir. 

3/ 106 Ri ;r,cnin Selianiye a;:öyünden Piya'CJ..eoğıullarmdan t s. 

lamoğlu Mustafa, Şa t.oğu ll arrndan Saferoğlıı Hüse

yin, Hasanoğlu Bekir ve Demiı·c i oğnllarmdaıı ,'\bdi
oğlu Mustafa diğer a,dı Ha:klnmn öHiım cezasına (:a ı ·. 

pıhnalan lıaıkkrnda Başvekalet tezıkeres i Encümendedir, 
3/ ll S Askrr1 Ye llllülk! ,t,eka.üd kanunuının 6:i nri nı addcs i 

hükmünün not,erlerin va.zifesine nihayet verme i~iııll e 
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de car i olup olmrudrğmın tefsiri haıkıkında B~veıkaJet 

tezlmresi Encümendedir. 
3/ 116 Borçlu memur ve müstahdemlerin maaş veya ücret

lerinin haczi için icra ve iflas kanununun 355 nci 
maddesine göre yapılacak tebligatm hangi ma karnla-
ra yapılacağının tayini hakkmda Başvekalet 1ıezkci·esi Encümcndedir. 

3/ 118 Ziraat :bankası ha!]{!]undı.ııki ı,amına mü:~cyyel .kanunun 

4 ncü maddesindeki icra reisi taıbirinin tefsirin e dair 
Ba~akalet tezkeresi Eıwümendeuir. 

3/ 135 Ada.pa.zarrnrn Beşköprü köyünden Abdurrı:ııhmanoğ lu 
1-Iızır, diğer adı Nezirin ölüm cezasına çarpılmasş ıha:k-
~unda BaşvakaJet teikeresi Encümcndcdir. 

3/ 136 Pazar kazasının Pazar mahallesinden Naimoğullarm

dan Memedoğlu Hasanın ölüm cezasma çarpılm ası 

hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

Takıir 

4/ 1 Çanıkrrr (M. A'bdüllıalik Renda) - ArzuıJıal encümc
ninin 25 -XI - 1933 tarihli ılıaftalık ımukarrerat cetw
lindeki 841 nlilmaralr kararmın Umum.l Jı.eyette mü
za:keresine dair 

Muhtelif evra.k 

5/ 1 Bursa vilayeti iskan işlerinde !kullanılmakta iken ve
ka.let ~mrine alınan İsmail Hakıkı J1alclunda Şurayi 
devletçe ittihaz olunan mukarr·erata dair Arzuhal rn-

20 - V - 1935 tarihinde 886 sa~' ı 1 r 

karar olarak kabul edilmiştir. 

cü:meni malibatası Rııcümendcdir. 

5/ 14 Rasim Asım ile Mustafa Kaptan adlarmda iki yurd
daşa aid olan motor hakkında Arzuhal encümeni maz-
batası Encümendedir. 
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ARZUHAL ENCt.tMENt 

Re is 
J1. Ai. 
Ka. 

Diyarbehr 
Istanbul 
Samsun 

Z ekai ApayrZın [1] 
Ziya Karamıtn;al 
A1eWw Ulaş 

Amasya 
Antalya 
Balıkesit· 
Bıır·sa 
Çoruh 
Denizli 
Gazı· A nteb 
Gazi Anteb 
Giimiişa.ne 
I sparta 
KocaPh 

lsmail H akkı M wncu 
Tayfıır Sökmen 
H O<IJ rettin K aran 
Mustafa Felımi OerçekN 
Akif Akyiiz 
Gl. Ş efı:k Türsan 
M mn ed Ş ahin 
Reşid A,ijar [ 2] 
~~evkf't Erdo,ğan 
lbt·ahim DP'nıirala·.IJ 
K emalett1'n O 7 pak 

Mard,in 
Mıı,ijla 
Ordu 
Sanıs·un 
St'ird 
S·iı:1'(z 

h' ı vas 
Iokad 
'J' ·, obz011 
Van 
rwn. 

Abdiirt·ezzak Şatana 
Nuri Tuna 
1 smail Çamaş 
M enıed Ali Y öriiker 
Hulki Aydın 
Şevki Susoy 
Ziya Başara 
Hiisnii Konay 
Süleyman Sırrı Gedik 
lbrahim A rvas 
Miinib Boya 

227 :1 mart 1935 tarihinde encümeııcl e bulıman arzuhaller (Dördüncü devreden devrolunan ) 
88:> 1 mart 1935 tarihindrn 31 teşriııienel 1935 tarihine kadar encümene gelen arzuhaller 

1112 
140 V rk itl et 1 cr (l.en gl'll'ıı <ll'zn ha llL· ı · 

12fi2 

474 V<'ıkfıle t lrl'c günderilen arZLLhaill'l' 

778 
5 Enrümenlcre gönderil en a rzuJıaller 

773 
192 Karara bağlanan arzuhaller 

581 
3 Şfmı.yi devlete aid olduğu cihrtle sabiplrı·iııe trhligagt yapılan arzuhallrr 

578 
46 Encümeni alakad:n· rtnıediğ· inden hıfzed ilen'k sa hiplerine tebligat yapılan arzuhaller 

532 
2 Rıfzet1ilen arzuhaller 

530 Bncümende kalan arzuhalleı· 

Encümcn, havaleedilen 4 ta~n·iı·i int.a~ rtmiştir. 

[1] - 1- X -1.935 tr mebnsluktruı istifa e. t m ış;ı r , 

[2] - Yefatı 6 - Y -1935 taı-ilıinde Umıımı heyete arıed-ilmiştti 'ı 



...__ i4A-. 
T111krirler 

No. Hulasası Muamelesi 

.J./ 1 Çankırı (M:. Aıbdü1haHk Renda) - Arzühal encii:ıneni
nin 25- XI- 1933 ıtarihli Haftalık muıkarrerat cetvıe

lindcki s4ı nUımaı'alr kararının Umumi heyette mıü
zakeresine dair 20 - V - 1935 tarihinde 886 sayıir 

karar olarak kaıbul ediimiştir. 
4/ 2 Yozgad (Sırrı lçöz ) Na:hl.ye mildıürierl.nd en Baki 

haJclunda Arzu!hal eneüımenince İH,ihaz olunan ~;:ararın 

Umumi :heyeıtte müzaıke:l'esine dair 2 • V - 1935 tarihinde okunmuştur . 
4/ 3 EHiziz (Puad Ağrah:) - Arzuhal encümenihin 

6- IV- ı 935 tarihli Haftalık karar cetvellild ı:! ki 

19 sayılr kararrnm U:mum1 h(:'yıette nııi.irzaıkeresine dair 27 - V • 1935 tarihinde 889 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 8 Mnrdin (Edib Ergin) - Arzuhal encütneniııiıı 

7- Vl- ı 935 tarihli. Haftalık karar cetvelindeki 92 
sayrlr karaı·mm Umumi heyette müzakeresine dair Bu husustaki ınazbata 14- VI- 1935 

tarihinde kabul edilmişir. 

A 11lı-ara 
Balıke .si1· 

Baycız·ıd 
( 'a il c;,kkaJe 
( 'orwm 
('onım 
1) i1;arbek ir-
Ech>i·ne 
E laz iz 
Eı · ,z u rurn 
(Jiimiişan e 

fstanbul 
1 zrni1· 
1 mn ir 
K a . .c;tamwnıı 

SUTÇE ENCttMENİ 

l? (' i .-; 

Heis 1'. 
.lJ. J[. 
Kô. 

Burdur 
Isparta 
1'1'aUZOII 
İ stanbul 

Y' ah ya (i-ali u Ka r.tJ'I 
J.) ll V el" Ada./,·wı 

i hsa.n Ta.u 
Ziycı Oe't:ll(' l' l!;ti/i [1] 
/) r. M w:dafa ( 'a 11teki 11 

!Cyiib Sabri Ak.<Jöl 
Riiştii Belı-it 

fr'rıik KaZtak?ı-tnul 
Tahsin B e,·k 
A z1:z Akyiirek 
Du·mk Sakarya 
Scıclettin Ur-az 
Ol. Kazım inanç: 
Hüsnü Çakı,1· 
Tah.'iin Coşku n 

Mustcıfa Şe ref Ö.~kan 
M iif..: mTem V ww 1 
8'1/ITı Day 
]i'a./dhe Oy~ın en 

Kaysen: Nahid Ke~rven 
KM·klw·eli Şevket Odiil 
Kırşehir Merııed Seyfeli 
Knnycı Naim Hazım Ona.t 
Jf a1af.lJa Abdiilmuttal-ib 07f eı· 
Jlf rılat];a Osman Tane·r 
Mani...,a TıM·gud TiiTkoğl n 
M cM·cli11, Rıza Erten 
Muş Şevk'i Çiloğhı 
S~ıua;; Rasirıı Başa'ra 
f;/ıvas Rerıız-i Çinm· 
Sıuas Şemsettin Günaltay 
Tokwl SiiTeyya T evf'ik Genca 
Yozgad Avni Doğan 
Y ozgacl Sırn 1 çöz 
Zon_r;uldak Receb Zühtii Soyak 

[1] - 23- V -1935 te Diı·mı katibliğin e seçilmiştir. 
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Enciimen, 211 (184 layiha, 7 teklif, 19 .te.zkere, 1 taJkrir) işin 189 unu intaç etmiş ve gerl.ye kalali 

22 iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

Layihalar 

No. Hulasası Muamelesi 

1/1 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hak-
kında 6 - IV - 1935 tarihinde 2683 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/2 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı .büt<.<esi ha·k-

krnda 30 - V - 1935 tarihinde 2741 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/3 1935 yılı muvazenei uınumiye kaııuııu layihası 26 - V - 1935 tarihinde 2730 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiŞ:tir. 
1/4 Devlet demiryollan ve limanl arı işletme unıuın mü-

dürlüğü 1935 yılı ibütçesi hakkında 30 - V - 1935 tarihinde 2740 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/5 Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılr bütçesi halluııda 4 - IV - 1935 tarihinde 2681 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/6 Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 yılı bütçesite 

Havayolları Devlet işletme idaresi teşkilat tka.nuıııı

nun bazı maddelerinin değiştirilm esin e .-e ın ezkfı ı· ka-

1/7 

1/8 

1/9 

nuna bazı maddeler eklenmesiue dair 30 - V - 1935 tarihinde 2743 ve 
2744 sayılr kanun olarak kabul edil
miştir. 

Hudud ve saJıiller sl'hhat umum müdürlüğü 1935 yılr 
ıbütçesi hakkında 

İnhisarlar umuın müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hak
ikmda 

Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı bütçesi hal<>kıncla 

6 - V - 1935 tarihiı;Lde 2716 saydı 
kanun olarak kabul edilrn.iştir. 

4 - V - 1935 tarhinde 2706 sayılı 

kanun olarak kabul edilrn.iştiır. 

6 - V - 1935 tarihinde 2715 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/10 Posta, telgraf ve telefon ıtmuın ıni.idürlüğü 1935 y1lı 

1/ 11 

1/ 12 

1/13 

1/14 
1 

bütçesi ha'k!kında 13 • IV · 1935 tarihinde 2692 sayılı 
kanını olarak kabul edilmiştir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 yılı büL<,;L'si ha·k
kında 

Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı ·bütçE'si halcinnda 

Van gölü gemi işletme idar.esi 1935 yılı bütçesi hak
kında 

'Ankarada stadyom alanında kurulacak tiriıbünlcrc aid 
demir ma:lze.meden gümrük resmi almmamasma dair 

6 - IV - 1935 tarihinde 2684 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - IV · 1935 tar1hinde 2685 sayılı 
kamm olarak kabul edUrrniştir. 

6 - IV - 1935 tarihinde 2682 sayıl:ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V • 1935 tarihinde 2709 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. · 

1/16 

1/17 

1&0-
Bulasası 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanuna ek kanun layihasr 

Evkaf umum müdürLüğü 1934 yrlr bütçesinde 10 700 
liralık münakale yapılmasına dair 

Muam.eiesi 
------------------------------

28- III- 1935 tarihinde 2678 sayılı 

kanun olarak ikabul edilmiştir. 

21 - III - 1935 tarihinde 2675 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/20 İstanbul Üniversitesi elektromekanik şulbesine aid, alat, 
edevat ve kitapların YüksEik mühendis ınekt·dbine pa
rasız devri hruklkında ll - IV - 1935 tarihinde 2687 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/21 

1/27 

1/ 29 

1 j30 

Milli Müdafaa v;Eikaleti 1934 yılı ·kara !bütçesinde 
9 000 liralıık münaıkale yapılınası ihaıkkında 

'Jtüı•k parası kıymetini koruma !kanununa €lk kanun 
la yilrası 

Uluslararası kadınlar birliğinin İstanbulda yapılacak 
topla~tısı münase'betile bastırılacaık ih·wtıra posta _pul
larına dair 

.Adliye vekaleti . 1934 mali yılı büt~inde 2-8 900 lira
lık münaıkale yapılmasına dair 

21 - III - 1935 tarihinde 2·676 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2686 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - III - 1935 tarihinde 2678 sayılı 

kanun olarak kabul edil.mıiştir . 

21- III - 1935 tarihinde 2674 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1;3i beniqolları işletinesine on senede 10 milyon liralık 
yeni vapur alma tahsisatı verilmesine dair 4 - V - 1935 tarihinde 2708 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

i/34 Güımrüık ve inhirsarlar vrek·aleti 1934 yılı bütçesinde 
44 442 liralık münakale yapılması hakkında 21- III - 1935 tarihinde 2674 sayılı 

kanunla- birleştirilerek kabul edil
miştir 

1/ 35 Asker! mektepler talebesile :iıh.tiyat zaJbitteri rtaıınzet· 
lerine verilecek maaş ihahıkindaıki 357 sayılı ·kanunun 

lj36 

1/38 

1j39 

1/ 40 

1/44 

birinci maddesinin değiştirilmesine dair 29 - IV - 1935 tariihinde Hükumet 
tarafından geri almrrn:ştır. 

Asker! ve mülki tekaüd kanununun 2 nci maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında 

1931 yılında askerliğe hazırlık dersi muallimliklerin
de kullarn:lanların ücretleri hakkında 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesille dair 

Diyanet işleri reisliği teşkilat ve vazifeleri ha_}{kında 

Milis yüzbaşı Rızanın karısı ile oğluna maaş tahsisi 
hakkında 

6 - V - 1935 tarihinde 2710 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 2701 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2780 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
14 - VI - 1935 tarihinde 2800 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 2700 sayı1~ 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Hulasası Muamelesi 

Ordu i!lc·ramiye ıkanununun birinci maddesinin deği ş-

t irilmesi iha:kkmda 25- IV - ı935 tarihinde 2698 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 49 Hayvanlar vergisi ıkanununun iıkinci maddesinin (a) 

1/ 50 

1/ 51 

1/ 52 

1/ 53 

irkrasını değiştiren kanun la.yihası 28- III - ı935 tarihinde 2677 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Muva.zene vergisi ıkanununun 10 ucu ma-ddesinde ya
zılı olan müddetin ıbir sene daıha uzatılomasma daiı· 

Tapu ve ka;dastr{) uımuan ınııli.dürlüğü m eı-,lmz fen he
yetile ıkadastro ve tahdid h eyetleri müstaıhdeımleri hak 
kında Devlet memurları ayhldarmm tevhid ve tellid:ü
lüne dair olan kanun hill.ii'llll·erinin.ıtwtbiılu iJı.akkmda 

Zwbitan vıe askeri memurların maaşatı haıldnndaki 

kanunun bazı maddeleri ile 26ı7 sayılr kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair 

Askeri ve müllıkl tokaüd ıkanununun 4 ncü maddesine 
ek kanun layiliası 

ll- IV - 1935 tarihinde 268H sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedi.r. 

2 - V - ı935 tarihinde 2702 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2707 sayıl ı 

ıleanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 55 İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı ıbüıtı;esind c 

1/56 

ı/58 

1/59 

1/62 

16 000 liralık münakale yapılması hakkında 30- III - ı935 tarihinde 2679 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanhğı 1934 yılı ıbütçes iniıı 

426 ncr faslında yapılacak değişiklik hakkında 

Şeker fabrikalarma ba.hşolunan imtiyazat ve muafiya t 
haJdnnda:ld 601 sayılr ıkanunun 8 nci maddesinin kal 
dırılınasma dair 

Tayyarc resmi kanununun 6 ncı maddesine bir fı·kra 

eklenmesine dair 
Maarif vekaleti merkez teşki lat r r var.ifelrri hakıkın 

daki kanuna e'k 

ı - IV - ı935 tarillinde 2680 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - V - ı935 tarihinde 2699 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

10- VI - 1935 tarihinde 2773 sa)·ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

ı/63 Nafıa vekaleti ı934 yılı ibütQesi-nde 4 104 liralık mü
na-kal e yapılmasma ve feV'kalade twhsisat veri lm esine 
dair ll- IV - ı935 tarihinde 2689 srıyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 64 İktısadi ıbuhran vergisi kanununa ekli 2416 sayılr 

1/71. 

kanunun değiştiriLmesine dair 23 - V - 1935 tarihinde 2728 sayı lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Askeri tayina;t ve yem kanununa e:k kanun l ~y i 'h ası 8 - X - 1935 -tarihinde Milli Mü-
dafaa encümenine. 

1/ 73 Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı bütçesinde 
ı 900 liralık münakale yapılma s ı hakkında 13 -IV - ı935 ta rihinde 2690 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~tir. 
ı/74 Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık 



No. 

1/75 

1/76 

1/77 

1/79 

1/80 

1/81 

1/ 2 

1/83 

-152-
Bulasası 

müna;kale yapılması ha;lclanda 

Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 69 770 liı-alrk 

miinwkale yapılmasına dair 

Harita umum müdürlüğü 1934 yılı biHçesindt' 2 271 
lirairk münakale yapılması lıakkmda 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı büt~e

sinde 3 830 liralıık münaıkale yapılması hakkında 

Elektrik ve hava gazr istihlfık resmi hwkkındaki ka
nunun birinci maddesinin (E) fıkrasının değiştiril

mesine ve bu kanuna 1ıazı hükümler eklenmesine· dair 

Eınillyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
10 500 lirairk münaıkale yapılması hakkında 

Kazanç vergisi kanunnmın bazı hükümlerinin de
ğişti rilmesi haJkkmda 

:Milli Müdafaa vekaleti 1934 yılı deniz bütçesinde 
49 024 lirairk münaJkale yapılması hakkmdft 

Başvekaletle Şurayi devlet ve İstatistik umum mü
dürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 12 972 liralılk müna
kale yapılmasma dair 

Muamelesi 

11 - IV - 1935 tarihinde 2&89 sayılı 

kanunla birleştirilerek hbul edil
miştir. 

ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştiriJerek kabul edil
miştir. 

ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birle.~tirilerek kabul edil
miştir. 

ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

11- IV - 1935 ta rihinde 2689 sayılı 

~ kanunla birleştirilerek ka.bııl edil
miştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2751 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ll -IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/84 Maarif ve Milli 1\f"ıidafaa vekaletleriı 1934 yılı bütçe-

1/Sfl 

1/R7 

lerinde 60 558 liralık münakale yapılm ası hakkında· ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birle.~tirilerok kabul edil
miştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yı-Jr 

ıbütçesinde 27 400 liralık münakale yapılması hak
kında 

Buğdayı koruma karşıhğr ıkanunumııı 2f?43 sayıh 

kanunla değiştirilen 9 ucu maddesinin (B) frkrasma 
ek kanun layihası 

13- IV - 1935 tarihinde 2691 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2820 sayılı 

kanun olaTak kabul edilmiştir. 
1/88 Sıhhat ve içtimai muavenet vıekaleti 1931 yılr bütçe-

1 
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sinde 15 800 liralık münakale yapılmasına dair 

Muamelesi 

21- IV - 1935 tariliinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/90 Çiftçiler hakkında kredi kooperatifleri teşkiline dair 21 - X - 1935 tarihinde 2836 sayılı 

1/91 
1/92 

1/93 

1/94 

1/96 

1/97 

1/98 

Gezici tapu sicil memurları ihdası haManda 
Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve teadülüne 
dair olan kanun ile eklerinin Tahlisiye umum müdür
lüğü memurlarrna da •tatbiki hakiandald kanuna ıbağlı 
cetvelde değişiklik yapıLmasma dair 

Bazı maddelerden istihlak vergisi alınmasına dair 

Kazanç v·ergisi hııkkmdaki 2395 sayılr kanunun bazr 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

Posta kanununa ek kanun layİlıası 

Posta, telgraf ve telefon Haresi teşkilatı ha:kkmdaki 
kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra iJhesine dair 

Telgraf ve telefon kanununa ek kanun lnyihası 

1/102 İnhisarlar koruma sandığına dair olan 2469 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2760 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2729 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
18 - V - 1935 tarihinde 2721 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2711 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1935 tarihinde 2722 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna ek •kanun layiliası 18 - X - 1935 tarihinde HükUmet 
·tarafından .geri alınmıştır. 

1/103 Gümrük ve inhisarlar ve:kalcti memurları kanun la-
yihası Encümendedir. 

1/ 104 Gümrük ve inhisarlar vekaleti vazife ve kurumu ka-

1/ 105 

1/107 

nunu layihası 

Tabiiyct mua.melelerinden almacak harçlara dair ka
nuna müzeyyel 1942 sayrh kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı müddetin 3 yıl da:ha uzatılınası ha:kkrnda 

Bazı dairelerin 1934 yılı ıbütçelerine 2 889 000 lirairk 
t31hsisat konmasına dair 

1/109 . Anikara şehri !mar müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
28 000 liralık müna!kale yapılmasma dair 

1/ 111 Dahiliye vekaleti 1934 yılı bütçesinde 1 200 lirairk 
münakaJ.e yapıJ.ması hakkında 

1/ 112 Devlete aid askeri ve sivil hava limaniarına inecek 
yerli ve yabancı hava gemilerinden alınacak resim 

9 - X - 1935 tarihinde 2825 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2837 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - IV - 1935 tarihinde 2695 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2704 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında ll - X - 1935 tariJıinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 



-154-
Ko. Bulasas ı 

1/113 Devlot memurları aylıklarnun tevhid ve teadülün e 
dair olan kamma bağlı 2 sayılı cetvelin Sıhhat Ye iç
timai muavenet vekaJeti kısııunda bazı değişj.kJiık ya
pılması hakıkında 

1/116 

1/122 

1/123 

Ziraat vel~aleti 1934 yılı t>ütçcsindc 10 300 l iralık nıü

nakale yapılmasına dair 

Limanlar kanununun 7 nci maddesinin c1eğiştiri1ıneı:;i 

hakkında 

Muvazenei umumiyeye dahil baytarla.rm nhdcsiııde 
maaşlr veya ücretli vilayet ve bel ediye baytarlıl,lan
mn içtima edebileceğine dair 

1/128 Turist gemilerden alınan mulıtelif deniz resimlerin
d~n 'bazrlarmm affine ve bazılarmdan tenzilat yapıl-

Muaımelesi 

18 - V - 1935 tarihinde 2720 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 
kannnla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - X - 1935. tarihinele 2 29 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - X - 1935 tarihinde 2839 sayılı 

kanun olarwk ka;bul edilmiştir. 

masma dair Encümendedir. 
1/ 131 Da:l1iliye vekaleti 1934 yür bütçesinde 2 000 1 i t'a 1 rk 

müna:kale yapılmasına dair 

1/ 32 Evkaf umuın IDIÜdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 20 500 
liralık nniina:kal~ yapılmasına dair 

l / 133 

1/ 135 

Snlıhat ve içtimai ınuavenet vekaleti 1934 yrlı büıtçc

sinde açılan Devlet kinini faslma 18 131 lira beş kn
ru::;luk · ta.lısisat konulmasına •dair 

Yüksek mühendis ınektebi hakkındaki J 27!5 s ayri ı 
kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenınesin e da ir 

1/ 186 Hariciye vekftleti tasdik harçları hakknıdaki 1318 sa
yılr kanuna bağlı cetYele bir fıkra eklenınesine ve 
bu cetvelelen iki fıkranın çıkanlmasına dair 

1/ 139 

1/ 140 

Oümrük ve inhisa.rlar vekaleti 1934 yılı bütı,:es iııt1e 

]1 020 liralık münakale yapılması hakkında 

A ıııortisman sanclığ·r hakkında 

1/ 142 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı bütçesine 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanunla birleştirilerek kaıbul edil
miştir 

4 - V - 1935 tarihinde 2705 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanunla birleştiril erek kabul edil
miştir 

18 - V - 1935 tarillinde 2718 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

21 - X - 1935 .tarihinde 2 33 sayılr 

kanun olarak kabul ediLmiştir . 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılr 

kanunla birleştirilerek kı~~bul edil
miştir 

14- VI - 1935 tarihinde 2794 sayılı 
kanun olarak kı~~bul edilmiştir. 

2 268 lira 80 kuruşluk tahsisat konulmasnıa dair 4 - V - 1935 tarihinde 2703 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 143 Baıı clairelerin 1934 yılı bütçelerinde 183 097 liralık 



-· 155 
No. İiulasası 

münakale yapılmasma dair 

1/ 144 J andarma umum kumandaliğı 1934 yılı bütçesinde 
2680 sayılı kanunla açılan 426 ncı faslın adının değ i ş

tirilmesi hakkında 

1/ 145 Şfırayi devlet 1934 yılı bütçes inde 900 liralık milna-

M:uameiesi 

6 - V - 1935 tariılıinde 2712 sayılı 

kanunla birleştirilerek kalbul edil
miştir 

6 - V - 1935 tariılıinde 2712 sayılı 

kanunla bi,rleştirilerek ambul edil
miştir. 

kale yapılması hakkında 6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanunla bi rrleşti rilerek kabul edil
miştir. 

1/146 

1/147 

1/ 148 

1/ 149 

Milli Müdafaa vekaJeti 1934 yılı hava bütçesinde 
18 892 liralık mürrakale yapılması hakkında 

Ankarada yaptırılacaık Mülkiye rrnekıteıbi b inası için 
1935 ve 1936 seneleri bütçeLerinden ödenmeJ.{ üzere 
sari taa!lııhüd yapılması hakkında 

Çimentodan istihla,k resminin kaldırılması haildmıda 

Evkaf uıınttm .müdürlüğünce isıtihdam edilıecek avrıJm,t

lara dair olan kanunun 3 ncü maddesine ·ek 

1/ 150 2580 sayılı kanun hüıl\Jillüne ·göre Sü:ıncrb :.t sa ·;·.:a
yesine ywtırılacak 2 200 000 lira ilre İr~ınir ve Sa.msuıı 
belediyelerine kef-aletıt;<en ötürıü ödemnesi lazrmgelcı ı 

584 045 liranın 1934 yılı lbi.ttçcsindcn mahsuJm hark-

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılr 

kanunla bilrleştirilerck kabul edil
miştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2750 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2789 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 30 - V - 1935 tarihinde 2749 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 152 Siyasal ibilgiler 01kulu haildunrda 10- VI - 1935 tarihinde 2777 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 153 Zirai satış kooperatİf ve hirlikkri ha~clanda 21 - X - 1935 tariliinde 2834 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 154 Dahiliye vekaleti Enuıiyet işleri umum müdürlüğü 
ve Jandarma ımıum kumandanlığı 1934 yılı bütçe
lerinde 100 000 liralFk münalka1e yapılmasma dair 

1/ 155 Askeri v·e mülki telmüd kanununun 67 nci maddesine 
:bir fıkra cklcnmesine dair 

1/ 157 Devlet memurlaı-ı aylrklarmm tevhid ve teaclüli.i 
hakkmdaki kanuna bağ·lı 2 sayılr cetvelde deği şiklik 

yapılmasma dair 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2788 sayılı 

kanun olarak kabul edilmıiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2782 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 



No. 

1/158 

156 - · 
İl ulisası 

Mmtaka sanat mekteblerinin Maarif veldl.leti tarafın
dan idaı:ıesi hakkında 

1/161 · Üsküdar - Kadıköy ve havalisi traımvayları Türk ano
nim şirketinden satılığa Çl'karılan hisse senedierin
den 218 220 liralığmm E.vkaf umum müdürlüğünce 

Muamelesi 

7 - VI - 1935 tarihinde 2765 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

satın alınmasına dair 14- VI - 1935 tarihinde 2803 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/163 

1/164 

1/165 

1/166 

İktısaıd vekaleti 1934 yılı ılıütçesinde 2 000 liralık 
mürrakale yapılması hakkında 

İktısad vekaleti 1934 yılı bütçesinde 3 000 liralık 
mürrakale yapılması hakkında 

Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 450 
liralık münakale yapılması halclunda 

Jandarma umuın kumandanlığı 1934 yılı bütçesinde 
56 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 

1/167 Milli Müdafaa velkaleti 1934 yılı :kara ve hava büt
çelerinde 84 216 liralık mÜn3ikale yapılmasma ve ay-

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ni bütÇeye 502 385 liralık tahsisat konulmasına dair 6 - V - 1935 tarihinde 2713 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/168 '.Ankara şehri su tesisatı için Maliye ve Dahiliye ve-

ikillerine verilen taal:hüd i·zninin uzatılması hakkında 14 - VI - 1935 tarihinde 2793 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 169 Rüsumu s:ııhhiye !kanumma ek kanun layİlıası 14- VI - 1935 ,tarihinde 2810 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/170 Adli ye vekaleti 1934 yılı .bütçesinde 3-6 500 1 irairk 

münakale yapıimasına dair 

1/172 

1/173 
1/ 174 

1/175 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1934 yılı büt
çesinden 6 024 liranın tenzili ve yeniden açılacak fas
la ayni ımiktar tahsisat konulması hakkında 

Maliye vekaleti te§kilat ve vazifeleri hakkında 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında 

Sıhhat ve içtimai muavenet vıeka1eti 1934 yılı <bütçe
sinde 6 300 liralık ımünakale yapılmasına dair 

1/177 Ziraat vekaleti 1934 yılı bütçesinde 4 350 liralık 

23 - V - 1935 ıtarihinde 2726 sayılı 

kanun ·olarak kabul .edilmiştir. 

27 - V - 1935 ıtarihinde 2737 sayılı 

kanun olarak kabul ediJ.miştir. 

Encümendedir. 
10 -VI - 1935 tarihinde 2772 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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No. Hullisasr 

mürrakale yapılmasma dair 

1/178 Denizaltı botlarmda kullamlan gedikli ve mükellef 
küçük zabitlerle efrada seferde, manevra ve tatbikat-

Muamelesi 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

larda hazır gida verilmesi hakkında Encümendedir. 

1/180 Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazifele-
rine dair 14 - VI- 1935 tarihinde 2822 l>ayrlr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/181 

1/183 

1/187 

1/1:88 

Posta, telgraf ve telefon umunı ınıüdürlüğü 1934 yılı 
ibütçe açrğma !karşılık olmak üzere 200 000 liralık is
tikraz akdine dair 

Tüııkiye Cümhuriyeti merkez hankasr haklundaki ka 
nunun 2315 sayılr kanunla değiştirilen 40 ncı mad
desinin tadiline dair 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine bir fr.kr-a 
eklenmesine dair 

HavayoUarı Devlet işletme idaresi 1934 yılı bütçesinde 
600 lirairk mürrakale yapılmasma dair 

1/189 İktısad vakaleti 1934 yılı ıbrürt:çesinde 500 liralık 1111JÜna· 
kale yapılmasma dair 

1/ 190 

1J191 

Milli lVlüdafaa vekaleti kara ve Askeri fa!brikalar 
umum müdürlüğ.ü 1934 yılı brütçeleri arasmda 35 648 
liralık münaıkaiel yapılmasma dair 

Pulluk kanununa ek kanun M.yihasr 

1/193 Askeri faıbriJkalar umum ımüdiirlüğü 1934 yılı bütçe· 

23 - V - 1935 tarihinde 2727 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2748 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - X - 1935 tarihinde 2828 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2737 sayılı 

kanunla birleştierilerek kabuJ edil
miştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanunla ibirleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabili edil
miştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2786 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

sinde 1250 liralık mürrakale yapılmasma dair 23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/194 

1/ 195 

Devlet memurları aylııklarmın tevhid vıe teadülüne da
ir olan •kanuna ek 

Devlet demiryolları vıe limanları işletme umum mü
dürlüğü 1934 yılı bütçesinde 270 000 liral:ıık mrüna
kale yapılmasma ve ayni yıl bütçesine 241 000 lira
lık tahsisat konulmasına dair 

1/197 İzmir - Kasaba ve temdidi, hattı için 2488 sayılr ka
nunla verilen ta!hsisata ilaveten daha 152 000 lira 

14- VI - 1935 tarihinde 2797 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2736 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1j19S 

1/199 

1/200 

-158-
Hulasası 

verilmesine dair 

İzımir rılıtnn şirlmtinin imtiy3izı ile tesisatının satın 

almm3isına dair olan 2309 sayılr kanuna ek 

İzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi
ha!kkı:nda 

lVIaııJburt emlak, yurtluık ve ocaklık aylrğr ımuk3ibili ve
rilıecek eml'ak ve arazi haik!kındaiki ikanuna ek 

1/202 Riyaseti Cümlıur dairesi teŞküWt ıkanununun bazı 

maddel,erinin değiştiriLmesine dair 

1/205 Bina vergisi kanununun 24 ncü maddesinin değişti. 

Muamelesi . 
27 - V - 1935 tarihinde 2736 sayılr 

kanunla birleştirüerek kabul edil
miştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2830 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2742 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2808 sayılr 

kanun olarak kabul edilımiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2783 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

rilmesine dair 14- VI - 1935 tarihinde 2802 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/206 Bir vilayette teşkil edilecek idare heyeti kadrosu 
hakkında 12 - VI - 1935 tarihinde 2782 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/207 Denie;altr mensuplarma verilecek zamaiım ve tazıninat 

haıkkmda Encümendedir. 
1/208 
1/ 209 

Deniz mensuplarma mahsus yemek bedeli hakkında Encümendedir. 
Aydın deıniryollarmm satın alınınasma dair olan 
mukavelenin tasdikr hakkında 30 - V - 1935 tarihinde 2745 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/211 E vkaf umum müdürlüğü memurları aylr:klarmrn tev

hid ve ,teadülüne dair olan ıkanuna il~iık cetvıe1de !ba
zı değişiklik yapılması ve ibir madde eklenmesi hak-
kında 4 - X - 1935 tarihi!llde Hükumet 

tarafından geri alınmıştır. 
1J213 imalatı har•biye faJbriık:alarmdruki nruteıhassıs !ZaJbitlere 

verilecak yeV'Illiye hakıkındaki 1058 sayılr kanunun ibaş
lrğı ile ikinci maddesinde değişiklik yapılınasma dair 

1/ 214 İstanbul liman ~şl·eri umıum müdürlüğii 1935 yılı büıt
ç,esi haıkkında 

1/ 215 Satın alman Aydın ve şuaıbatı ıdemiryollarrnm ·tesellünı 

ve taJSfiyesine ve işlel,1Jme muaımelatına dair 

1/216 Türkiyede açrbcak beynelmilel panayrr ve serrgi1erin 

Encümendedir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2747 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 19935 tarihinde 2784 sayılı 
kanun olarak kabul edilıllliştir. 

v·ergi vıe resimlerden muafiyetine dair 3 - VI - 1935 tarihinde 2761 sayılr 

kanun olarak kabul ,edilmiştir, 

1/ 218 lVIilll lVIüdafaa vekaleti 1934· yılı deniz bütçesinde 
ll 684 liralık nıünakale yapılmasına dair 23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

1/ 219 

1/ 220 

-- 159-
Bulasası 

Milli l\'Iüdafaa vekaJeti 1934 yıllı hava bütçesinde 
2 800 liralık mürrakale yapılmasma dair 

J andarına um um kumandanlığı 1934 yılı bütçesinde 
50 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 

Muamelesi 

23 - V - 1935 ıtarihinde 2726 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - V - 1935 ·tarihinde 2726 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

lj222 1934 yılı bütçesinin 689 ncu faslındaki tahsisatm su
reti sarfma dair 27 - V - 1935 tarihinde 2734 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 223 Nafıa vokaleti ıteşki l ilt ve vazifelerine dair ·olan ka-

nuna ·ek 14 - VI- 1935 tarihinde 2799 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 224 Ankara dil ve tariılı - coğrafya faküLtesinin kurulma-
sına dair 14- VI - 1935 tarihinde 2795 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 225 Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı büütç:esinde 6 208 
liralık münakale yapılması hakkında 27 - V - 1935 tarihinde 2735 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 226 1934 mali yılı Milli Müdafaa kara, hava bütçelerin
de mürrakale yapılmlasrna ve ınunzam tahsisat elden. 

1/ 228 

m esine dair olan 271 3 sayılı kanuna ek 27 - V - 1935 tariliinde 2733 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye veldleti 1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık mü
na kale yapdınasına dair 27 - V - 1935 tarihinde 2733 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/ 229 Ankara.- İstanibul-Avrupa t elefon devrelerinin ıslah 
ve teksirine dair 14 - VI - 1935 tarihinde 2817 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj230 Balya - Karaaydın madenieri kiralama ve i şletme şir

ketinin getireceği mayi madeni mahrukatm g·ünırüıl; 

1/ 231 

lj232 

ve muB~mele resimlerinden istisnasına dair 12 -VI - 1935 tarihinde 2181 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Ba~velcll et ve Şurayi devlet 1934 yılı bütçeleri ara
smda 4 704 liralı'k müna:kale yapılması hakimıda 

Hariciyc v·ekiileıti 1934 yılı bütçesinde 16 950 liraluk 
nıünakale yapılm8JSI ha:lclnnda 

27 - V - 1935 tarihinde 2733 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2733 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

lj233 Kuvvetli tayin kanununun 3 ncü maddesinin değiş-

tirilmesine dair 21 - X - 1935 tarihinde 2831 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 234 Küçükyozgad barut ve Silahtarağa fişek fabrikaları 

ınüstahdemlerinin Askeri fabrikalar umunı müdürlü-



, 

No. 

1/236 

1/237 

1/ 239 

1/240 

-160-
Hulasası 

ğü kadrosuna ilavesine hakkında 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesinde kullanıla
cak ya;bancı uzmanlara dair 

Tuz fiati ilıa:kkrnda 

Çubuk barajının teşcir ve tanzimine ve Kırkgözler 
kaynağından getirilecek suya aid masarif karşılığının 
ne suretle temin edileceğine dair 

Sıcak v•e soğuk ımaden sularının istisnaları ile kaplıca~ 
lar tesisatı halkkındaki kanuna ek 

1/245 Maarif vekaleti merkıez teşkilat ve vazifeleri hakkın
daki kanuna ibağh (A) cetveline yapılacak ilaveye 
dair 

1/247 

1/248 

1/249 

1/250 

Kimya harbinden korunınağa m!llhsus malzerrne hak
ikmda 

Şeker istihla'k ve gümrük resimleri hakkında 

Tü~kiyede ilıizmet eden ecnebilerle ailelerine muihassas 
maaşlarm iadeten tahsisi hakkında 
Maarif veka1etine dair olan kanunun ll nci madde
sinin 1707 ve 2297 sayılr kanunlarla ikişer yıl uzatı
lan hükmünün 2 yıl daha uzatılınasına dair 

1/252 Milli Müdafaa veka1etine bağlı teşckkül1erde kulla
nılacak ywbancı Devlet tebaasmdan mütehassıs ve us
talarla gelecek yıla geçici mukavele ruktine izin ve-

Muamelesi 

· 30 - V - 1935 tarihinde 2746 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
' 

3 - VI - 1935 tarihinde 2755 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
30 - V - 1935 tarihinde 2752 sayılı 

kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2816 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihmde 2809 ~a.yılı 

kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

12 -VI- 1935 <tari1hinde 2787 sayılr 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2815 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 tarihiınde 2785 sayılı 

kanun olara~ kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2798 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

rilımesi hakkında 21 - X - 1935 tarihinde 2832 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1,1253 

1/254 

1/260 

I/261 

3 subayla 38 erata verilecek para mükafatı hakkında 

Ankara belediyesinin hariçten getireceği makineler 
ve yıede:k parçalarının resimsiz girmesi hwkkında 

Elektrik işleri etüd idaresi teşkiline dair 

Etibank kanunu ·layihası 

14 - X - 1935 tarihinde 2826 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 .: VI - 1935 tarihinde 2812 sayılr 

kanun olaraık kabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2819 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2805 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/263 Kanunla veri<len izinler üzerine yapılan kefalctlerin 

nasıl yerine getirileceği haklanda 14- VI - 1935 tarihinde 2813 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
1/264 Maden tetkik ve arama enstitüsü hakıkında 14- VI - 1935 tarihinde 2804 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 



No. 

1/266 

1/ 267 

-161-
Hulasası 

Tüı,ki.ye ı Zira.at bankasının ipotekli ve mütes€1sil zirrı1 

alacaklarrom taksitiendirilmesi hakkında 

Maden nizamnamesinin ve maadin niza.ınnıımesının 

bazı maddelerilc taşocakları nizarnnamesinin tadiiin e 
dair olan kanunun ba~ı maddelerinin dcği şt irilınl'si 

hakkında 

1/ 268 Arttırma, ıeksiltme ve ihale kanununun 22 ıı c i ıııadd •-

Muamelesi 

14- VI - 1935 tarihinde 2814 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2818 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

si·ne bir fıkra ek1enmesino· dair 23 - X - 1935 tarihinde 2838 sa,vılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l / 269 Devlet demiryolları ve limanlan işletme nmunı mü

dürlüğü memurları tekaiid sandığı kanıınıınn l'l~ ka-
nun layiıhasr 18 - X - 1935 tarihinde Hüktımı•t 

tarafından geri alrnmrştrr. 
1/270 Devlet demiryolları ve liınanlarr işletme tıllnuın mü

dür1üğıü' memurin ve müstalıdeınJerioin barem •ka-
nunu layihasr Bncümendedir. 

l / 271 Hazarda takrm ve bölüık ve sınıf mekteblerindc bulu
nan yarsuıba,vdan yüzbaşıya kadar snba:vlara ve s0-

1erde ibütün subaylarla ask<.'r1 memurlara t-rıı1· cı;;~·ıısr 

verilmesi na:kkrnda 

l / 273 lVIevduatı koruma kaıınııumm R lll'i ınııdrlı:siııin dc-

14- VI - 1935 · tarihinde 2811 sayılr 
kanun olara;k kabul edilmiştir. 

ğişti~ilmesi hakkında 14- VI - 1935 tariılıinde 2806 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 285 Şürayi dC\·]ct 1935 yılr bütçesinde 520 liralık münu-
kalc yapılmasma dair Encümendedir. 

1/ 287 :E-ı.nka1 mııum müdürlüğ·ü 1932 yılı bütf: kııııuııuıınn 

!ı nri maddesinin 2 nci frk!'asınnı değ· iştirilme;;iııt' 

dair 25 - X - 1935 tari/hinde ruznameye. 
1/289 lVIilli Müdafaa yc'kitlcti 193!l :· ıl ı ka nı hi.i tc: esi ıHl L· ıı 

500 000 liranrn indirilerck. Askeri fa bl' i kala ı· hü t (:l'-
sinc nakline dair Encümendedir. 

1/290 Diyanet işlcri ' 1 93fi yılı bi.i.t<:csiııflr 1 000 liı ·nlık mü-
nakale yapılmasına. dair Encümrndedir. 

1/292 Posta, tıclgraf ve tekfon merkezlerinden bcızı laı:ııırla 
mu,·akkat ücretli memur ça hştırıhıııısr ılıukkmdıı Encümendedir. 

Teklifler 

'1. / 2 İdare H-eyeti - Bü.)nÜik Millet Meclisi 1934 ylrr büt
çesine 136 050 liralık tahsisat konulnıasrııa dair 

2/ 8 İdare H eye.ti- Di ·vaıu unıhcısebat 19:3+ yılı büt<;esiııdt: 

18 -IV - 1935 tarihinde 2695 sayılı 

kanunla birleştiriler{lk kabul edil
miştir, 



-162-
No. Hulasası 

- -------------·----------
3 090 liralık münakale yapılması hakkında 

2/ 10 İdare Heyeti - Büyü:k Millet Meclisi 1934 yılı ıbütçD· 
sine 70 000 liralık tahsisat konuLmasına dair 

2/ 12 !dare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1934 yılı lbütçe
sind·e 1 080 liralıJ;: münCl!kale yapılınası hakkında 

2/ 13 !dare H eyeti - Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilat ve vazifelerine dair olan kanuna bağlı (C) 

Muamelesi 

ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kab u 1 edi l
miştir. 

18 - IV - 1935 rtarihinde 2695 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
ıniş.tir. 

cetvelinde değişiklik yapılmasma dair ll - X - 1935 tarihinde !dare aınir
liği tarafından geri almım.ştır, 

2/ 16 İdare Heyeti - Büyük Millet lVIeelisi 1935 yılı bütçe· 
sine bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılmasrn dair 

2/ 17 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçe
sinde mürrakale yapılm asma dair 

Tezkereler 

3/55 Askeri memurlar ih ıtkıkmda:ki kanumm 5 nci madde
sinin tefsirin e dair Başvekalet ıtezkeresi 

3/ 56 Evkaf umum müdürlüğü 1341 yılı bütçe kanununun 

14 - X - 1935 tarihinde 2827 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - X - 1935 .tarihinde 2827 sayıli 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

E ncü men eledir. 

5 nci maddesinin tefsiri ·haikilunda Ba~'"eikalet rtezkeresi 25 - X - 1935 üırihinde Hükfı nıl't 

tarafından geri alınmıştır. 

3/57 Gümrük umumi .tarifesinin 2255 sayılr kanunla deği ş· 

tirüen 695 nci numarasım (D) fEkrasının ıtefsiri .hak 
kmda Başvekaleıt tezkeresi Encüınendedir. 

3/ 58 Halkevleri narnma ithal oluna cak radyo ve sinem a 
makinierinin muamele vergisile gümrük ve ol<trova 
resimlerinden istisnası hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine daiı· Başvekal et tezkeı·es i ll - X - 1935 tarihinde 216 sa~'Jıt 

tefsir olarak kabul edilmiştir . 

3/ 59 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı kanunun askeri 
mektepler talebesine de teşmili icaib edip etıın eyeceği-

nin t efsiri ~1ald\:rnda Başıveika l et tezıkeresi 10 - V - 1935 tarihinde 2717 sn:vılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/ 60 12 temmuz 1.336 tar. i.h ve 26 sayrlr kararla askeri ve 

ınülilü tolcaüd kanununun 45 nci maddesindeki şehir 

kelimıesinin şümuLü derecesinin tayini haı'kkmda Baş· 
vekalet tezkeresi Encüınendedir. 



3/'62 

3/67 

3/70 

-163-
Hulasası 

Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayln kanu
nun muvakkat maddesinin tefsiri hakkında Başve
kalet tezkeresi 

Türkiye Cümhuriyeti kara sularında batan gemilerin 
yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek parçaların 

dan alınaca!k resmin tayini halclunda Başveka let tez
oceresi 

Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 46 11cı mad
desinin (K) fıkrasının tefsiri hakıkmda Ba,şveka let 

tezkeresi 

Dahili istihlak vergisi kanununun 12 ııci maddesinin 
befsiri hakkında BaşvekaJet te.zıkeresi 

3/75 1452 sayılı ıkanuna bağlı 2 sayılr cetvelin Maliye ve
kaletine aid kısmının değiştirilmesi ve bir kısım va
zifelerin sureti ifasr hakkmdaki kanunun 15 nci mad
desin in tefsirine dair BaşveldU et tezkeresi 

3/79 

3/81 

E ba1br mücbire ve z<1ı·uriyc dolayısile takib ve tah
siline imkan o·örülemeyen borı:larm terkin i hakkında 
Basvekalet tezkeresi 

tkt r.sa d1 bulnan veı·gisi •kanuııuııtın 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasrnm tefsiı·i hakkrnda Başvekalet tezkere~i 

3/85 ı\l.ürcl:ıal memuriyetlerde kullanılacUJk vekiliere veril e
cek vekalet aylıklarının ne suretle ve hangi tarihten 
itibaren hesab ed ileceğinin tayi ni hakkında Başveka

let tezkeresi 

3/88 Vasıtasrz vergilete ıntmzanı kesirierin tevhid ve ııi s
betlerinin tadiline dair olan 1454 sayılı kanunun 6 

Muamelesi. 

29 - IV - 1935 tarihinde 867 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

29- IV - 1935 tarihinde 214 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1935 tarihinde 213 sayılı 
tefsir olara:k kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2821 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - X - 1935 tarihinde 217 sayılı 

tefsir olarak ka bul edilmiştir . 

14 - VI - 1935 tarihinde 894 Rayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihind~ 868 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - X - 1935 tarihinde 901 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

ncr maddesinin tefsiri hakkında BaşvekiHet tezıkeı·esi 2 - V - 1935 tarihinde 69 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/90 

3/ 91 

Dalıili istihlak vergisi hııununun 10 ncu maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalct te.?Jkeresi 

2041 sayılr ıkanunun 1 nci 
5 nci maddelerinin tefsiri 
keresi • 

w 1452 . ayrl r kanunnn 
haklnn:da Başvc;kalet tez-

14- VI - 1935 tarihinde 2796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - X - 1935 tarihinde 215 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/95 Rüsumu srhhiye kanununun 9 n,(·n mııddesiniıı tef-

siri hakkında Başv-ekalet tezkeresi 14- VI - 1935 tarihinde 2810 sayılr 

kanunla birleştirilerek ikabul edil· 
miştir. 



Bulasası 

------~-----------------------------
3/114 Zaruri ve müe~bir sebebler dolayısile .t,aJkib ve ta lı .~ : 1 i

ne imkan görülemeyen 598 932 liı·a 4 kuruşluk ıbor-

~ i ı ~ 

Muaımelesı 

----------------------~~· 

. c'un kayidlerinin silül!mesinc da-ir Ba~n'k1let tezıkeı·esi Encümendedir. 

Takrir 

4/6 Gi"restm (•Mun1r ~kaya ve Kır-şrh ir Lıltfi iVlüfit l 
Özdeş ) • Arzuhal encümeninin 30 - VI - 1934 tarihli 

haftalık karar cetvıelinin 124 sayılı kararının Um nml 
·· heyette ımüzaıkeresine . .Q-a.ir Encüınendedir. 

Afyon K. 
Amasya 
Antalya 
J!J.alii k e sir 
Bu1·r!.ıır 
B 'ursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Çorum 
Erzurum 
Giresun 
Kars 
KiiJtahya 

DAH1L1YE ENCUMENİ 

R e i...: 
'Rm:s V . 
]1. Jlf. : 
Kô. .. 

Te/ı; i1·ilağ 
Tek?:rdağ 
(/anakkale 
Si i1·d 

Cemil Uybadın 
' Faik Oztr·ak 
Şiik?·ii Yaş-ın 
lsmtt.il M üştak 

j ,ozetJ Ulv1: Aykw·d 
li :ad Uras 
Rasıh Kaplan 

· H acim · K ezer 
Ral:ir1 Omaran 
Fatin GiivendirPu 
H-ilmi Brgeneli 
A. tıf Tüzün 

' Ji~11ıa.il K em al Alpsar 
Nakliye Elgiin 
Miinir Akkaya. 
E sad . Ozoğuz 
'jlf em ed ·S om P r 

.Mahıtya 
~M ant-ş 
Sarnsııil 

· S ey-han 
Sıva/j 

· Sıva,.s 

8•tı ' f(, .') 

Tokari 
Tokari 
Th·fo. 
Urfa 
.Z on .lJ u l.dak 
Zon,~;uldak 

Vasıf Çrwıa·r 
M i tat A lam. 
Züht ii D.ıır·ı~;kan 

· 'Ifürni U1·an 
.Ll!itat Şükr-ü Bleda 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid· Set' i.rJ 
Galib Pek el 
Hürrem Ergıtll 
B e he et Giinay 
M ııhittin Dint}'«J .11 

H alil Türkrrlif.'J/ 
R 'ifat VaTda:r 

Encümen, 28 (19-layiha, 3 teklif, 6 tezkere) işin 20 sini intaç ı etmiş ve geriye .lmlan 8 iş gel eerk 
içtimaa •kalmfıştrr. · 

• 
tayiha.lar 

1) 32 • Köy kanununun 113 ncü maddesine ek kanun layihası , 18- IV - 1935-. .tarihinde . Adliye eil· 
cüınenine. 

1fli.1 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan va-



• 
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İiulasası Muame1esi 
·-------=~------------~----

krflar hakkmda taJtJbikat kanunu layilhası 5 - VI - 1935 .tarihinde 2762 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiŞtir. 

1/ 60 Baızr müesseselerin idaresi haikıkmda Encümendedir. 
1/ 61 Cooıiyetler kanunu layiliası EncUmendedir. 
1/ 95 Polisin vazife ve sa.lahiyeti kanununun 5 nci madde-

.sinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair 10- VI - 1935 tarihinde 2770 sayılr 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
1/ 105 . Ta:biiyet muaımelel·erinden alınacak ıharçlara. _ dair ka

nuna müzeyyel 194:2 ;~ayık kanunun 2 nci maddesin-
de ~· azılı müddctin i.i <: yıl daha uzatılınası hakkında 21 - X - 1935 ıtarihinde ~837 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiT. 

1j.120 ~ Eğ'Cr , sem'Cr ve hayvan •ko~mlarnm ıtevhidi. lhaJkıkmda Encüınendedir. 

1/ 130 Yalova ar~isinin istismarr ve parasız arazi dağrtıl-

1/ 138 

1/141 
1/ 156 
1j 158 

1j 17t 

l j 1R4 

1/ 186 

1/ 206 

l / 210 

1/ 250 

ı;263 

ması h.aıkkmda 22 - X - 1935 tarihinde Maliye en
cümenine. 

Dahiliye vekaleti vilayet teşkilat ve vazifeleri hak
kında 

Öğretici. ve teknik filimler hakimıda 
Çeltik ekimi kammu layihasr 
Mrntaka sanat mektepleriniıı Maarif vekaleti tara
fından idaresi hakkında 

Daıhilire 'l:ncmurlan kanununun 2 nci maddesini de
ği~tireıı 2429 sayılı kanunun 1 nci ımaÇ!d esini deği~

tiı- n kanun layihas r 

rlusal hayı·n ıı ı ve g-el\el tatiller hakkmda 

Belediye teşkilatı olan yerlerde ınulıt a.r ve ih t iya;· 
heyetlerinin kaldrrılmasr hakkındaki kamıpa ek 
kanun layihası 

Bir vilay·ettc teŞkil edill'cek id aı·e 'h eyeti Jmdro.·n hak
kında 

Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacr 
hakkındaki kanunlara ek kanun layihasr 

:M~ıa rif teşkilatma dair .olan kanunun ll nci madde
sinin ı 707 ve 2297 sayılr kanunlarla ikişer yrl uzatı

lan hükmünün 2 yrl daha uzatılınasma dair 

Kanunla verHen izinler ·Üzerine yapılan kefaletlerin 
nasıl yerine getirileceği .hakkında 

Encümendedir. 
Encümendedir. 
Ençümendedir. 

7 - VI - 1935 tarifıinde 2765 sayılı 

, kanun olarak ~abnl ediı~işti•ı: . 

10 · VI - 1~35 t3Jl'i4inde_ 2768 sayı 1r 
ka~ıuıı , olarak ka):ıul edilmiştiır . 

27 . V - ı_935 tarihinde .. ~739 sayılı 
ka.nuıı olarak .. kş.hnl edilgıiştir . 

Erıcüıne.ndedir. 

l 2 - VI - ı 935 tarihinde 26 2 sayı h 
kanunla birleştirilerek kabul ~dil

miştir. 

lO- VI . . 1935 tarih;nd _Maliye wı

cümenine. 

14- VI - 1935 tarihinde 2798 sayıl r 

ka.nun olarak kabul edilmi~ir. 

14 - VI- 1935 tarihinde 2813 sayılı 

ka,nun olarak: -kabul edilm.iştir. 



1M--
Hulasası 

Teklifler 

2/2 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - ÇQCukların umumi si
nemalara ve tiyatrolara gir-melerinin yasak edilm eı:;i 

M:uameiesi 

hakkında 10 - VI - 1935 tarihinde Maarif en
cümenine. 

2/6 &lu (İsmail Hakkı Uzman ) - Avcıhk hakkrnda 

2/11 Mardin (Edib Ergin) - Kanunların ve nizaınnamele
IIİn sureti neşir ve ilanı ve meriyet tarihi hakkındaiki 

14- VI - 1935 tarihinde Adiiye en
cümenine. 

ikanunun 5 nci maddesine bir ftkra -eklenmesine dair 29 - V - 1935 tarihinde 'l'eşkilaıtı 

esasiye encümenine. 

Tezkereler 

3/78 Devlet şurası deavi dairesi kararları hakıkında Büyük 
Millet Meclisi kararından evvel cereyan etmiş olan 
bazı ımuamelata Meclis kararımn ne ·şekilde tatbik 
edileceğinin tayini hakkında Başvekiilet tezikeresi 10 -VI - 1935 ·tariıhinde Teşki laM 

esasiye encüımenine 
3/82 Mübadele V·e teffi.z işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki kanunun ikinci ve 9 ncu maddeleri ara
sındaki mıübayenet ile 1866 sayılı müzeyyel kanun 
metninde münderiç zrd ahkamm tıefsirine dair Baş-
vekalet tezkeresi 14- VI - 1935 tarihinde Maliye en

cümenine. 
3/ 83 M:iibaodele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki kanunun birinci maddelerinin tefsirine 
dair Başvekalet te~keresi 29- IV - 1935 tarihinde Maliye en-

3/98 TiiDk tebaasile İran t~baasınm evlenmeleri hakkında
ki ımemnuiyetin muhafazasına dair olan 24 eylul 1290 
tarihli nizamnameyi değiştiren ıkanunun ikinci ve 
üçüncü maddele11inin tefsiri haikıkında BaşvekaJet 

cümenine. 

tezkeresi 3 -VI - 1935 ·tarihinde Hariciye en
eünıenine. 

3/99 YaibatııCrların Türk vatandaşlığı ınev~uıbahs olmayan 
tabiiyet tetkikleri Üzerİlle verilen kararlar aleyhine 
Şurayi devlete müracaat edilip edilemeyeceğinıe dair 
Başveka.let tezıkeresi 25 - V - 1935 tarihinde Adliye en

eiim€-nine. 
3/103 Şeref ve haysiyeti nıuhil suçların hangi suçlar addo-

lunduğıınun tefsiri ihakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir, 
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DİV ANI MUBASEBAT ENC'UMENİ 

R eis 
M. M. 
Ka. 

Niğde 
Trabzon ' 
Yoz,qad 

Faik Soylu 
MitatAydın 
Su,ngur 

Bnrdıw 

Ça,nakkale 
Çankırı 
Çorıım 

Çorum 
Erzurum 
!stanbul 
!stanbul 

lbrahim N e cm i Dilmen 
Ahmed C ev ad Enı're 

Rifat Vnü1· 
Ali Rıza Ozenç 
N abi Rıza Y ıld·w111n 

Nafiz Dumlu 
Hamdi Gürsoy 
H ayrııllah E1·g1:n 

lzm·ir 
Kastamonıı 
Kastamon n 
KayseTi 
Kırşehir 
Konya 
Maraş 
Jfardin 
il!n,ijla 

Hrısan Ali Y 'iicel 
1b,rahi1n Grantay 
Nıı1'i Ta11ıaç 
Fe rnıh Güp,qüp 
H azım Börekçi 
Mııstafa. Halid tJne1· 
MemedErten 
H ilm·i Ç onık 
Hüsnü Kitabcı 

Encüınen 51 (32 layiha, 18 tezkere, 1 muhtelif evrak) işin , 24 ünü intaç etmiş ve geriye kahın 
27 iş gıelecek içtimaa kalmıştır. 

Layihala.r 

No. Bulasası 

1/15 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında 

1/18 Evbf umum 
hakkında 

1/19 Ev<kaf uınum 

hakkında 

müdürlüğü 1932 

müdürlüğü 1933 

yılı son hesabı 

yılı son hesaıbı 

1/24 Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

hakkında Encümendedir. 

1/57 Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son hesabı 
hakkında Encümendedir. 

1/66 Hudud ve sahiller srhhat umum müdürlüğü 1931 yılı 
son hesliibi hakkında 20 - V - 1935 traihinde 2725 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 
1/67 

1/68 -

1/72 

1/89 
1/ 99 

Hudud ve sahiller sıhıhat umımı müdürlüğü 1932 yılı 
son hesliibi hakkında 
Hudud ve sahiller srhhat umum müdürlüğü 1933 yılr 
son hesabı hakkında 

Devlet demiryolları wi limanları işlet.me u ınıını mü
dürlüğü 1932 yılı son hesabı hakkında 
Yüksek Ziraat enstitüsü 1933 yılı son hesa!hı halkkında 

A'llkara şehri İmar müdürlüğü 1931 yılı Sf ' h esabı 
hakkında 

1/100 Konya oovası sulama idaresi 1~31 yılı son hesabı 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2732 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. ıiulasasr 

hakkında 

1/101 Yiü!ksek mühendis m-ektebi 1931 yılı son hesabı 

hakkında 

1/108 1930 yılı son hes!l!bı ha!k!kında 

Muamelesi 

20- IV - 1935 tarihinde 2696 sayılı 

kanun olarak kabul edilm4;tir. 

20- IV - 1935 . ıta:rihinde 2697 sayılı 

kanun olarak kabul. edilmiştir. 
14- VI - 1935 ·.tarihinde 2790 sayılı 

.kanun olarak ka~ul edilmiştir. 

1/110 
1/115 

1933 yılı son hesaıbı hakkında Encümendedir. 
Posta, telgraf ve telefon um~m müdürlüğü 1933 yılı 
son hesabı hakkında - Encümendedir. 

1/126 Tahlisiye ·u:mum müdürlüğü 1931 yılı son lıeswbı ha·k-
kmda 21 - X - 1935 tarihinde 2835 sayılı 

1/127 Tahlisiye umum müdürlüğü 1932 yılı son hesabı ha:k
kmda 

1/151 Seyrisefain •idaresi 19Sf yitı' son hesabı hakkında 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
25' - X . - 1935 tarihinde 2841 sayılı 

kanun olılırak: kabul edilmiştir. 

1/244 İstanbul Darülfünunu 1931 yılı son heswbı hakkında 25 - X - 1935 tarihinde 2840 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/265 Muhasebei u;mumiye ikanununun değişik 99 ncu mad
desi hükmünün gümrük muhafaza genel komutanlı
ğına bağlı aSker kurumu iıhtiyaçlarr hakkında yürü-
mesine dail' 22 - X - 1935 tarihinde Maliye en

cümenine~ 

1/ 275 

1/276 

1/277 

1/278 

1/279 

1/280 
1/281 
1/282 
1/283 
1/286 

1/288 

Barut ve mevaddı - infila1kiye inihisarı idaresinin 1932 
yılı son hesabİ hakkında 
Barut ve mevaddr infHakiye inhisarı idaresinin 1933 
yılı son hesaib·ı hakkında 

İrrhisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı soıı hesaıbı 
hakkında 

İspirto v:e ispirtolu içkiler inhisarı ·idaresinin 1931 
yılı son hcsaıbı haldnnda 

· İspirto ve ispirtol_u içkiler inhisarı idaresinin 1932 
yılı son hesab'r hakıkinda 
Tuz inhisarı idaresinin 1931 yıh son hesabı hakkında 
Tuz inhisari idaresinin 1932 yılı son hesabı hakkında 
Ti:itüri inhisarf idaresinin 1931 yılı son ihesaıbr hakkında 
Tütün inhisarı idaresinin 1932 yı h son ·hesabı ·hakkında 

Mülga seyrisefain idaresi 1932 yılı son hesabı ha!k
kmda 
1931 yılı Hazine son h~esa:bı ihak;lunda 

Tezkereler 

3/9 Barut: ve ırievaddr infilaldye, fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarlarmm 1931 yrlr beş aylrk blan-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Enetimendedir. 

Encümendedir. 
Ertcümeiidedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümende'dir: 
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No. Hulasasr M Ulillleles~ 

çosu ile 1932 yılı blançosunun sunulduğuna dair Baş-
vekalet tezkeresi 20 - V - 1935 tariılıinde 885 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 10 Sözle ve yazr ile verilen emri yapmamaık v·e mronuri

yetini izinsiz ıbırakmak suçundan üç sene kalebenıtliıkle 
askerlikten çıkarılınağa mahkum ·edilmiş ve sonradan 
af kanunundan istifade ıetmiş -olan ıbinbaşr Hayrioğlu 
Alinin tekaüdlüğü hakkında ibir karar verilmesine dair 
Başvekalet tezkeresi 16 - X - 1935 tarihinde Maliye en

cümenine. 
3/12 

3/13 

3/15 

3/16 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1931 yılı son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 

1930 yılı Hazine hesa;bı uımıumisi ihakkında ıtanzim 

kılınan mutabaıkaıt beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 

Haziran : ağustos 1934 aylarına aid raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 yılı 
son hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/17 Mart : mayıs 1934 aylarma aid raporun sunulduğuna 

27 - V - 1935 tarihinde 2732 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2790 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 892 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1935 tarihine 2725 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

dair Divanı mu!hasebat riyaseti tezkeresi 25 - IV - 1935 tarihinde 862 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 18 Konya -ovası sulama idaresinin 1931 yılr son hesrubına 
aid mutabwkat beyannwrnesinin sunulduğuna dair Di
vam muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 19 Yüksek mühendis mektebinin 1931 yılı son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

dair 

3/ 108 Eylül : ikinci teşrin 1934 aylarma aid üç aylık ra
porun sunulduğuna dair Divam muhasebat riyaseti 

20- IV - 1935 tarihinde 2696 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - IV - 1935 tarihinde 2697 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

tezkeresi Encümendedir. 
3/ 109 Kanunuevvel 1934 : şubat 1935 aylarma aid üç ay-

lık raporun Sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri-
yaseti tezkeresi 1 - X - 1935 tarihinde 896 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/ 112 
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Hul iisası 

Mülgag İstanbul darülfünunu 1931 yılı son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr muhaseabt riyaseti tezkeresi 

3/ 117 Tahlisiye um um müdürlüğü 1931 yılı son h esabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 120 ] 931 yılı H azine genel hesabına ai d mutabakat be· 
yannamesinin sunulduğuna dair Divanr muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

3/ 121 Mülga Seyrisefain idaresinin 1931 yılı son h~sabma 
aid mutaJbakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di

vam muıhase.bat riyaseti tezıkeresi 

3/ 124 Mart : .m ayıs 1935 aylarma aid üç aylık raporun su
nulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti ıtezkercsi 

3/ 125 Devlet demiryolları ve limanlan işletme ummm mü
dürlüğü 1931 yılı son h~a:br hakkında Divam muhase-

Muamelesi 

25 - X - 1935 tarihinde 2840 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edü
miştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2835 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

25 - X - 1935 tarihinde 2841 sayıh 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1 - X - 1935 tarihinde Maliye en
cümenine. 

bat riyaseti tezkeresi Eneümendedir. 

3/ 147 Hiiıkfunetçe idare oluna-, inıhisarlarm 1660 sayılr ka
nunun meriyetinden eYvelki seneler muamelatma aid 
son heswbları v·e blançolarmm tetkikine dair raporun 
sunulduğu IJıaıkıkmda Divanı ımuhasebat riyaseti tez-
keresi Encümendedir. 

5/ 6 

Muhtelif evrak 

Tekaüd ve yehın aylrklarının muıhasebei umuımiye 

kanununun 93 ncü maddesi hükmüne göre zaman geç
ınesi suretile haktan düşüp düşmeyeceğine dair Di
Ya nı muhasebat encümeni mazbatası 25 -IV - 1935 tarihinde 865 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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GUMRttK VE İNHİSARLAR ENCUMENİ 

Reis 
JJ1. M. 
Ka. 

Ço1·um 
Kocaeli 
E::;k1:şehi1· 

İsmet Eker 
Ali Dikmen 
İstama.t Özdamwr 

Anıasya 

A ·utalya 
Aydın 

Aydın 
Ba:IJazırl 

Boln 
DenJzli 
h; el 

Nafiz Aktın 
Numan Aksoy 
D1·. M az har Germen 
Nur·i Gpktepe 
Vb ey dullah 
D1·. Emin C em,al Su.da 
D1·. Kazırn Samanlı 
Emin İnanku1· 

Kon;IJa 
K·ii tahya 
Jlfn,ijla 
M ıış 
Sam.sıı n 
Seyhan 
Sinob 
T ·rabzo n 
Yazgad 

Bediz 
ÖmeT Dinç 
DT. Hüseyin A vni Ercam 
Nah Yücekök 
Memed Güneşdoğdn 
lbrahim 111 ete 
H ulusi Orucoğlıı 
Daniş Eyibo,ijln 
Ekrem P eke.l 

E:ncümen, 17 (14 la.yiha, 1 tekl if, 2 tezkere) işin 14 ünü intaç etmiş ve geriye kalan 3 iş gelecek 
içtimaa kalnuştır. 

No. 

1/14 

1/43 

1/47 

1/48 
1/93 

Layihalar 

Hulasası 

Ankarada stadyom alanında kurulacak tribünler e ·ıid 

demir malzemeden gümrük resmi almnıam asm a dai r 

Kaçakçılığın men ve taıki.bi ·hakkmdaki kanuna mü
zeyyel 

Tuz kanunu layihası 

Tütün ve tütün inhisan ha!ld(mda 
Bazı maddelerden istihlilk vergisi almmasrna da il' 

1/102 İnhisarlar koruma sandrğma dair olan 2469 sayılr 
kanuna ek kanun 

1/103 Gümrük ve inJıisarlar vekaleti memurları kaııumı 

Muamelesi 

4 - V - 1935 tarihinde 2709 sayılr 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

27 - IV - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - X - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafmdan geri alınmıştır. 

layiliası 26 - X - 1935 tariılıinde Bütçe cn
cümenine. 

1/104 

1/125 

1/ 141 

Gümrük ve inıhisarlar vekilleti vaz ife ve kuruımı ka
nunu layihası 

Nebatları hastalık ve zararlı höceklerden korum a. hak
kında 

Öğretici ve teknik filmler hakkmda 

9 - X - 1935 .tarihinde 2825 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - X - 1935 ta:r.iıhinde Adliye en
cümenine. 
29 - V - 1935 tarihinde İkJtrsad en
cümenine. 



No. 

1/235 

1/237 

1/240 

1/254 

• 
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Rulasası 
----.--'-~-~--------------- -
Sıtma ve firengi ilaçları hakkında 

Tuz fiatı hakkında 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarr ile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki kanuna ek kanun layihası 

Ankara helediyesinin hariçten getireceği makineler 
ve yedek parçalarrum resimsiz girmesi haklanda 

Telilif 

2/15 Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve lıükmi şahsi

yetlerin ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radyo
lada yedek parçalarının vergi ve resimlerden muafi-

Muamelesi 

7 - VI - 1935 tarihinde 2767 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
30 - V - 1935 •tarihinde 2752 sayılı 

kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

14- VI - 1935 ta:rihinde 2809 sayılr 

kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2812 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

yeti hakkında Ene:ümendedir. 

Tezkereler 

3/57 Gümrük umumi tarifesinin 2255 sayılr kanunla de
ğiştirilen 596 nci numarasının (D) fıkrasımn tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 9 - IV - 1935 tarihinde Maliye en

cümenine. 
3/58 Halkevleri narnına ithal olunacak radyo ve sinema 

makinalarının muamele vergisile Gümrük ve okturuva 
resimlerinden istisnası hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başveka1et tezkeresi ll - X - 1935 tarihinde 216 sayılı 

tefsir olarak ka:bul edilmiştir. 
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HARİCİYE ENCtlMENt 

Reı:s Erzincan Saffet A nlcan 
M. M. Sıvas N ecrnettin Sadık 
Ka. D·iyarbekir Z eki JJfesud Alsan 

Ankara 
Antalya 
Bolu. 

Fcıl-ih Rıfkı Atay Kocael·i Sii1'eyya Yiğit 
D1". Cemal Tunca Manisa H·ikmet BayuT 
Cevad Abbas Giinm· Niğde Ka·nıil!rdelp 

Bolu 
Çoruh 
Elaziz 
!stanbul 
!zmir 
Kastamonu 

Hasan Germil Çmnbel Siir·d Jllfahnıııd Soydan 
Asım Us 
FazılAhmed Aykaç Sıvas Hiisrev Gerede 
Salah Cirncoz T eki1··cla.iJ Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Mentese Tokad Nazım Poroy 
Şerif 1lden ' Zon.qııldak Celal Sahi1· Erozan 

Encümen, 27 (22 layiha, 5 tezkere) işin 19 unu intaç etmiş ve geriye kalan 8 iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

Layilialar 

No. Buiasası 

1/22 Reşid kadın ticaretinin meni ihwkkındruki ibeynelınilel 
mukavelenin tasdikına dair 

1/23 Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyeiiiere aid olatı 
emlak hakkındaki itilafname müddetinin altı ay da
ha uzatılınasına dair 

lj25 

1/26 

1/33 

Türkiye i1e Bulgaristan arasında 23 ·eylul 1933 tari
hinde Sofyada imzalanan protokolün tasdiluna dair 

Tüvkiye ile Yunanistan arasmda iımzalanan Meriç -
Evros ırımağmın ıher iıki kıyısında yapılacak idrolik 
tesisatın !tanzimine aid itilafın tasdikna dair 

Türıkiy.e ile İtalya arasında imza edilen ticareıt muka
velesi ile meııbutlarının 20 ikinci kanun 1935 tarihin
den itibaren 9 ay dalıa uzatılınasma dair 

1/54 Demiry-olları beknik birliği ıhalclnndruki 1886 t arihli 
muıkav·elename ile 18 anayıs 1907 ve 14 kanunuevvel 
1912 tarihli protokollere iltiihakıımıza dair 

1j.65 Dang ·hastalığına karşı memleketleri karşılıklı koru
mak için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli ıbeynelıni-

:Muamelesi 

15 - IV - 1935 tarihinde 2693 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştiır. 

15 - IV - 1935 tarihinde 2694 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştirr. 

18 - V - 1935 tarihinde 2623 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

18 - V - 1935 tarihinde 2719 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2758 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - X - 1935 tarihinde 2824 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



1/70 
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İlulasası 

1el mukavelenin tasdiki ihaJkkmda 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında akto
lunan emniyet, bitaraflık ve iktısadi emek beraberliği 
mukavelenamesinin tasdik:ma dair 

1/ 78 Ywbancı devletlerle yapılacak muvaktkaıt <ticaret iti
laflara müıtealliık 2258 sayılr [mnun hiilrmünün uza
tılınasma dair 

1/106 Türikiye - Bulgaristan arasmda imza v-e 2499 sayılr 

kanunla tasdik olunan ticari itHafta ismi geçen ikaşka
val kelimesi yanına (!kaşar) lkelimesinin de konulma
sına dair 

1/114 

1/136 

1/ 137 

Hudutta zuhur eden ihtilafların tetkik ve halline mü
teallik Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cüm
huriyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde 
aktolunan mukavelenamenin 6 ay uzatılınası h.aık!lan

daki protokolün ıtasdikına dair 

Hariciye vekalaeti tasdik harçları hakkında ki 1318 
sayılı kanuna bağlı cetvele bir fıkra eldenmesine ve 
bu cetvelden iki fıkranın çıkarılmasına dair 

Beynelrnilel adalet divannıa qnüteall ik bazı metinle
re ilühaikrmız !hakkında 

1/ 160 'l'ürkiye ile Almanya arasmda aldolunan t icaret mu
kavelenamesine ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde 
imzalanan anlaşmanın tasdikına dair 

1/ 203 Türkiye Cümhuriyctile İtalya Krrallrğı arasmda aıl\tc
dilen kliring anlaşmasının bazı hükiiımlerini değiştiren 
ve 30 nisan 1935 ıtarihinde imza edilen anlaşmasnnı 

kaıbul ve tasd~kı haklanda 

1/ 217 Türkiye Cüınhuriyetile Yugoslavya Hükumeti ara
smda aldedilen afyon anlaşmasının tasdikma dair 

1/241 Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kırallığı arasmda 
a:ktedilen adil, medeni ve ticari hususlarda karşılıklı 

l\1 namelesi 

7 - VI - 1935 tarihinde 2766 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1935 tarihinde 2776 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2759 sayılr 

kanun' olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2756 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1935 tarihinde 2724 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1933 tarihinde 2833 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1935 tarihinde 2774 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 -VI - 1935 tarihinde 2775 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2801 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2791 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

münasebetlere dair olan mukavelenin tasdik ma dair Encümendedir. 
1/242 Türkiye Cümıl:ıuriyetile Yugoslavya Krrallığr arasmda 

aktedilen iadei mücrimin mukavelesinin tasdikrna 
dair Encüm.endedir. 

1/243 Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kırallığr arasmda 
aktolunan ~kamet mukavelenamesinin tasdikr ha:k-



No. 

1/ 247 

-175-
Hnlasası 

km da 
Türkiye ile İngiltere arasmda ah.'tedilen ticaret ve t e
diyata dair anlaşmanın tasdikr hakkında 

1/284 Türkiye ile Yunanistan arasmda mıüıı akid 30 illı: tcş

rin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velesine ek olarak 26 eylul 1935 tarihinde imza olu-

Muamelooi 

Encümendedir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2807 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiT. 

nan müzeyyel anlaşmanın tasdilnna dair Encümendedir. 

1/291 Hududda zuhur edecek ihtilaflarm tetkik ve halline 
müteallik Tiirkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cümlıuriyetleri İttihadı arasmda 6 ağustos 1928 ta
rihinde aktolunan mukavelenamenin yeniden 3 ay 
temelidi hakkındaki protokollin tasdiluna dair Encümendedir. 

Tezkereler 

3/69 Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasile t rdiyatrn 
tanzimine müteallik mukavelename ve ilişiki eri ll 
mart 1935 tarihinden itibaren ilö ay müddetle uza
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesin e gii-
re keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi 3 - VI - 1935 tarihinde 2757 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiT. 
3/98 Türkiye tebaasile İran h'baasmm evlenmeleri hak

kmdaki memnuiyetin ımulıafazasına dair olan 24 ey
lUl 1290 'tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 2 
nci ve 3 ncü maddelerinin tefsiri ~ıakkmda Başveld
let tezkeresi 

3/113 Türkiye ile Bulgaristan arasmda aktedilib 11 mart 
1935 tarihinden itibaren 2 ay uzatılınış ol an ticaret 
anlaşmasile tediyatm tanzimine müteallik mukawl e
name 1 ay daha uzatıldığrndan 2294 sayılı 'kanunun 
3 ncü maddesin,e göre keyfiyetin tasdi-kı hakkında 

Enci.imendedir. 

Başvekalet teZlkeresi 14- VI - 1935 tarihinde 2792 sa.yılı 
kanun olarak kabul edilmi~. ir. 

3/ 139 Türkiye Cü;mhuriyetile Finlandrya Hükümet i arasm
da imza edilen ticaret anlaşması meriyete konuldu
ğundan 2294 sayılı kanun nıucibinc e gereğinin yapıl-
masma dair Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/157 Türkiye ile ltalya arasında imzalanıp 2758 sayılı 
kanunla müddeti 9 ay uzatrlmrş olan ticaret mukave
lesile kliring anlaşmasının ,bir ay daha uza trlmasr 
karariaştığından 2294 ,sayılr kanun hükmüne göre ge-
reğinin yapılmasma dair Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
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İKTlSAD ENCUMENİ 

R eis 
M. M. 
Ka. 

Tekirdağ 
Giresun 
Niğde 

Şak·ir Kesebir 
1 smail S ab uncu 
Dr. Rasim Ferid 'Palay 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Aydın 
Çanakkale 
Ço-rııh 
Edirne 
Eskişehir 
Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Gi1·esun 
Gümüşane 
fzmir 

Ber·c T ü1·ker 
Alımed Ulııs 
Eşref Demirel 
Nazmi Topcoğlu 
D1'. Mustafa B engisu 
Hasan Cavirl 
lifeedi Boysan 
EminSazak 
B ek,ir K al eli 
Remzi Giires 
M1ızaffer Kılıç 

Edib Servet Tör 
Benal N evzad lştar 

Kayse1·i 
Kayseri 
Konya 
Konya 
K ütahya 
M aras ~ 

Jli1tŞ 
Samsıın 
Seyhan 
Sinob 
Urfa 
Zongııldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Süley1nan Demirezen 
Veli Yaşt-n 
Cemal T ekin 
Kazım Okay 
Besim Atalay 
Kemal Kusun 
Şükrü Ataman 
Ali Tıınalı 
Esrna Nayman 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Refet Vlgen 
Esad Çakmakkaya 
H asan Karabacak 
Ragıb Ozdemiroğlu 

Encümen, 50 (35 layiha, 14 tezkere, 1 takrir) işin 44 ünü intaç etmiş ve geriye kalan 6 iş rgelecek 
içtimaa kalmıştır. 

No. 

1/27 

Layihalar 

Hulasasr 

Türk parası kıymetini koruma kanununa ek kanun 
!lı akkında 

1/28 U:mumi •borsalar nizamnamesinin ikinci maddesinin 

Muamelesi 

ll - IV - 1935 tarihinde 2686 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

değiştirilmesine dair 18 - V - 1935 tarihinde HükUmet 
tarafmdan geri alınmıştır. 

1/31 Denizyolları işletmesine 10 senede 10 milyon liralık 

yeni vapur alma tahsisatı verilmesine dair 

1/33 Türkiye ile !talya arasında imza edilen ticaret mu
kavelesi ile merbutlarınm 20 ilcinci kanun 1935 tari
hinden itibaren 9 ay daha uzatılınasma dair 

1/58 Şeker fabrikalarına ibahşolunan imtiyazat ve muafiyat 
hakkındaki 601 sayılı kanunun 8 nci maddesinin kal
dırılınasma dair 

1/64 lkt1sadi ıbuhran vergisi kanununa ekli 2416 sayılı ka-

4 - V - 1935 tarihinde 2708 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2758 sayılı 
kanun olarak kıLbul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 2699 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası 

nunun değiştirilmesine dair 

1/70 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında alüolu
nan emniyet ve bitaraflık ve iktrsadl Pmek bf>ı·abrrliği 

Muamelesi 

23 - V - 1935 tarihinde 2'728 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

muahedenamesinin tasdikına dair 10 - VI- 1935 tarihinde 2776 sa~r ılı 

kanun olarak kllibul edilmiştir. 
l/78 Yabancı devletlerle yapılacak muvakkat ticaı·1 itiliif

lara müteallik 2258 sayılı kanun !hükümlerinin nzatıl 

masma dair 

l/79 . Elektrik ve havagazr istihlftk resmi haldnııdaJti Immı

nun ıbirinci maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmf'si
ne ve ·bu kanuna bazı hükümler ekl enmesiııC' dair 

1/81 Kazanç vergisi kanıununun bazı !hükümlc,rinin değiş-

3 - VI - 1935 tarihinde 2759 sa~·ılı 

kırnun olarak hbul edilmiştir. 

6 - IV - 1935 tarihinde Maliye en
cümenine. 

tirilmesi hakkında 30 - V - 1935 tarihinde 2751 sayılı 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

1/87 Buğdayı koruma karşılığı :kanunumm 2643 sayılı ka
nunla değiştirilen 9 neu •mruddesinin B fr:krasına ek 
kanun haklanda 14 - VI -1935 tarihinde 2820 ;;a~·ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
· ' :.lt) Çiftçiler !hakkında kredi kooperatifleri 1<'ı:;kiliıı < · dai:· 21 - X - 1935 tarihinde 2836 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 93 Bazı maddelerden istihlak vergisi ahnınamasrııa dair 27 - V - 1935 tariılıinde 2731 sayılı 

kannn olarak kabıli edilmişıtir. 

1/94 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair 23 - V - 1935 tarihinde 2729 sa.nlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/106 Türkiyl' - Bulgaristan arasmda ımza ve ::!499 sa_,·ılı 

kanunla ta.."dik olunan ticari it,i]af,ta ismi ge<;eıı kuş

kaval kelim esi yıı.nma kaşaı- kelim esinin de konui -
masma dair 3 - VI - 1935 tarihinde 2756 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 119 Denizyolları ve A.ıkay işletm eleri le faıbr.ika ,-c Jıa.,· u 7.

lar ve kılavuzluk müdürlükleı·i Ye Devl€t Reisine aid 
deniz vasrtalan memurİn, za:bitan , mürettebat ve nıü;;-

tiafrıdemleri haık,kmda t.ekaüd kanununa dair 18 - X - 1935 tarihinde Hüki'ımef 
tarafından ge-ri alrnmtşttr. 

1/ 122 Limanlar kanununun 7 nci maddesinin değiştirilm Hi 
haklanda 

l / 12ö Turist gemilerden alman mUrht.clif deniz Tesimlerili 
den ıbazılarının affine v·e bazılarmdan .tenzilAt yapd
masma d-air 

1/130 Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi dağıtılına-

21 - X - 1935 tarihinde 2829 sayılr 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

1 - V - 1935 tarihind€ Maliye en
cümenine. 

SI hakkında 30- IV- 1935 tarihinde Dahiliye eıı
cümenine. 
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No. H u Hisası 

1)141 . Öğretiri v•c telqıik fili,mler- haklanda 

1/ 148 imentQdan istihlak resminin kaldırılması hakkmaa 

1/153 Zirai · satış koopcra tif ve birlikleri hakkımla 

1/160 Türkiye ile Alma n ,va arasmda a.Molunan ticaret mn
kavelenamesine ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde im
zalanan anlaşmanrn tasdikma dair 

1/183 

1/203 

Türkiye Cümhuriycti merkez ·bankası hakkmrlaki ka 
nunun 2315 sayılı kanunla değiştirilen 40 ncı madd e
sinin tadiline dair 

'!'ürkiye Cürnhuriyetile İtalya Kırallığı arasmda ak
tedilen Idiring anlaşmasrom bazı hükümlerini deği~

ıtiren ve 30 nisan 1935 tarihinde imza edilen nnla.;ı

mamn kabul ve tasdiki hakkında 

1/217 Türkiye, Cümhuriyeti ile Yugoslavya HükUmeti ara 
smda aktedilen afyon anlaşmasının tasdikma clrıi r 

1/248 

1/259 

1/260 

1/261 

1/ 264 

1/266 

1/267 

1/273 

1/ 274 

Şeker istihlak ve gümrük resiml~ri .hakkında 

Buğdayı koruma karşılığı hakkındaJki kanunıııı 13 ncü 
maddesine ek 
E lektrik işleri etüd idarE'si ;tcşhllatrna dair 

Eti bank kanunu layihası 

Maden tetkik ve araımı enstitüsü hak lu nda 

Türkiye Ziraat bankasının ipotekl i ve müteselsil ~iT:ıl 

alacaklarmm taksitiendirilmesi hakkmda 

Maden nizamnamesinin ve maadin nizaJnna,m esinı ıı 

bazı maddelerile taşocakları niza.mnamesinin tadilin r 
dair olan kanuntın bazı maddelerinin değiştitilın esi 

haklanda 

Mevduatı koruma kanununun 
ğiştirilmesi hakkında 

8 ncı maddesin in de-

Türkiye ile İngiLtere arasında aktedilcn tira ret ,· l' 

tediyata dair anlaşmanın tasdikı hakkmda 

Muamelesi 

14- VI - 1935 tarihinde Sılıhat Ye 
içtimai muavenet encümenine. 
27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2 34 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

10 - VI - 1935 tarihinde 2775 sayılı 

kanun olarak hblll edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2748 sayılı 
. kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2801 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI " 1935 t~ihi,nde ı7_91 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - VI - 1935 tarihinde 2785 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

E ncümen d edir. 
14- VI - 1935 -tarihinde 2819 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1935 taribinde 2805 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
14 - VI - 1935 tarihinde 2804 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 ıtarihinde 2814 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

14 - VI - 1935 <tarihinde 2818 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir , 

14- VI - 1935 tarihinde 2806 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

14- VI - 1935 tarihinde 2807 sayılı 

kanun olarak kabiü edilmiştir, 
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No. Hulasası 

Tezkereler 

3j57 Gümrük umumi tarifesinin 2255 sayılr kanunla de
ğiştirilen 695 nci numarasının (D) fıkrasının tefsiri 

Muamelesi 

hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - VI -1935 tai'ihinde Bütçe en
cümenine. 

3/61 Teşvikr sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı ka
nunun muvakkat maddesinin tefsiri hak•kında Başve-

kalet tezkeresi 29 - IV - 1935 tarihinde 867 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/62 

3/64 

3/69 

3/70 

·3/77 

3/81 

3/87 

3/90 

Türkiye Cümhuriyeti kara sularında batan gemilerin 
yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek parçalarm
dan alınacak resmin tayini hakkında ' Ba.;;v ekah~t t·ez
keresi 

Ölçüler kanununun 4 ncü maddesinin tefsiri hakkm
da Başvekalet tezkeresi 
Türkiye - Bulgaristan ticaret anla.;;masile tediyatın 

tanzimine müteallik mukavelename ve ilişikieri ll 
mart 1935 tarihinden itibaren 2 ay müddetlc uzatrJ
dığından 2294 sayılr kanunun 3 ncü .macldesiııc giiı: l' 

keyfiyetin tasdikr hakkında Başvckalct tl'zkeresi 

Dahili istihlak vergisi kanununun 12 nci ınadcksi rıin 

tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

, Cümlıuriyet merk'ez ibankası kanununun 92 nci · ma.d
desinin tefsiri hakkında Başve:kalet tezkaresi 

İktısadi .buhran vergisi kanununun 3 ncü maddl';;iniıı 
ikinci fıkrasının tefsirine dair Başvekalet tezkerc:i 

Cümhuriyet crnerkez bankası kanun'unun 96 nci ı'ıi ~ıd

desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkercsi 

Dahili istihlak vergisi kanununun 10 ncu maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/97 Gümrük tarife kanunile 1895 sayılı kanunda yazılı 
gazoil için her hangi bir vasrf aranıhb aranrlmayaca-

· 29- IV - 1935 tarihinde 214 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

3 - VI - 1935 .tarihinde 2757 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiT . ' 

14- VI - 1935 tarihinde 2821 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13- IV - 1935 tarihinde Maliye eri

cümenine. 

2 - V - 1935 tarihinde 868 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

13- IV - 1935 tarihinde Maliye eıı

cümenine. 

14- VI - 1935 tarihinde 2796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ğının tefsiri hakkında BaşvakaJet tezkoresi Encümendedir. 
.. ' 

3/113 Türkiye ile Bulgaristan arasında a.ktedilip ll mart 
1935 tarihinden itibaren 2 ay uzatılımş olan ti caret 
anlaşmasile tediyatm tanzimine ınıüteallik mukavele
name bir ay daha uzatıldığından 2294 sayılr kanunun 
3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdikrna dair Baş-
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No. liu1asası 

. -~- --.,.....,.._..-,~ -~-~··-·.;.o··-~-;_" -------~---

vekalet tezkeresi 

3/119 Ziraat bankası kanununun 25 v·e zil'ai kredi ·koopc
raıtifleri kanununun 10 ucu maddelerinin icra ve iflas 
kanununun 47 nci roaddesile ilga edilmiş olup olma-

Muamelesi 

14- VI - 1935 tarihinde 2792 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

dığının tayini ha:kkında Başvekalet tezireresi Enciimendedlır. 
3/138 Kazanç vergisi kan;ununu.n 3 ncü maddı>~<ıinin 5 ve 

21 nci fPkralarrnın tefsirine dair Ba.şve:kal c t tezkeresi Enciimendedir. 

Takrir 

4/13 Gümüşane (Ediıb Servet Tör) • 2442 sayılı kanunut1 
birinci maddesinin (G) fıkrasının tefsirine dair Encümendedir. 

R (L.l/0 .! 1.rl 
Bilecik 

KUTUPANE ENCOMENt 

R e·is l sta.nbul Halil Ete·m Eldern 

H al id Bay·rak Malatya 
Dr. Gl. B e im Omer A..ka/111 Si·nolJ 

Mihri Pektaş 
Dr. Galib tJstün 

l~ııcümen, 1 mart 1935 tarihinden 31 teşriı:ıievvel 1935 tarihine kadar 3 defa toplanar k reisini 
se~,;nıiş ve almacak kitaplar hakkında müzakerede bulunmuştur. 

Ankara 
A ·nüılya 
Balıkes·ir 
Diyarbekir 
Giresun 
G-ire:lıtn 
Gi1·esıın 
1 stanbul 

·l zmi·r 

MAARlF ENCUMENt 

R e ı· s 
.iJ!l. M. 
Ka. 

A.lıa Gündüz 
T iiTkan Baştuğ 

Erzıu·wm 
~1fyon K. 
T rabzon 

!smail Hakkı U znnçwrşıl t 
Tev fik B ilge 
Hakkı 'Tarık Us 
8ad1·i Maksudi A1·sal 
Talat Onay 
Dr. N eş et Om er t 'rdelp 
H amd·i Aksoy 

Nafi Atuf Km·ı,su 
H ayda1· Ç erçel 
H am1 d1. tJlkümen 

Konya 
Manisa 
J11 ana; 
O'rrlu 
Ordu, 
Or-du 
Tr-abzon 
Trabzon 

Ressa·rn Şevket Dal) 
K azım N ami DU'I~tı 

Hasan Reşirl Tan},;llt 
A li Canib Yöntem 
li am di Y alman 
Selirn Sır·n Tm··ca.n 
Ha,ln Nihad Boztepe 
S eni ha H ız al 
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EncÜmen, i5 (i2 İayÜ1a, 2 teklif, 1 tezkere) işin 12 sini intaç etmiş ve gedye kaian 3 iş geleeek 

içtimaa kalmıştır. 

No. 

1/20 

1/3 

lj39 

1/62 

1/69 

1/ 86 

1/ 141 

Iİul&aa.sı 

!stanbul Üniversitesi. eiektromekanik şubesine a.id 
a1at, edevat ve kitaplarm Yüksek mühendl.s rnekte
bine parasız devri hakkında 

~ 

1931 yılında askerliğe ıhaızırlıık dersi ınua1liımliıklerİn-
de kullanılanlarm ü-cretleri ihaık!kında 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesine dair 

Maarif vekaleti ınıerkez teşkilatı ve vazifeleri ılıaikkin
daki kanuna ek kanun layiliası 

'l'ababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı İcrasına dair 
olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 

Ankarada 'l'arih - coğrafya fakültesi kurulmasına 

dair 

Öğretici ve teknik filimler hakkında 

:Muamelesi 
_..:.__:_ ____ ____:....:..:...._.;;____;:.........;___.::.:.::. __ 

ii - :tV · i935 tarihinde 2687 sayıh 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 2701 sayılr 
kanun olara:k kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2780 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1935 tarihinde 2773 sayılı 

kanun olara:k kabul edilmiştir. 

7 -VI - 1935 tarihinde 2764 sayılı 

kanun olara:k kabul edilmiştir. 

18 - IV - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınınıştır. 

16- X - 1935 tariılıinde Dahiliye en
cümenine. 

1/152 Siyasal bilgiler okulu hakkında 10- VI - 1935 tarihinde 2777 sayılr 

kanun olara:k kabul edilmiştir. 
1/ 158 Mıntaka sanat mekteplerinin Maarif vekaleti tara-

fından idaresi hakkında 7 - VI - 1935 tarihinde 2765 sayılı 

1/ 224 Ankara dil ve tarih, coğrafya fakültesinin kurulma
sına dair 

1/ 250 

1/ 272 

Maarif teşkilatma dair olan kanununu ll nci madde
sinin 1707 ve 2297 sayılı !kanunlarla ikişer yıl uza
tılan ihüikmünün (2) yıl daha uzatılınasma dair 

Kritltür ıbwkanhğma 'bağh ertiik okulları öğretmenleri 

h-akkında 

Teklifler 

2/2 Kırklareli (Dr. Fuad Uımay) • Çocukların umurıll sj-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 ·VI - 1935 .tarihinde 2795 sayılı 

kanun olarak kabul edilıni~ir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2798 sayılı 
kanun olarak ikabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



2/5 

3j9ı 

. BulMası 

nemalara ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilımesi 

ilıakkmda 

Manisa (Sa!bri Topraık) - Maarif hakkında 

Tezkere 

Muamehısl 

Encüm.endedir. 
Encüm.endedir. 

2041 ~yılı kanıpıun ı nci ve 1452 sayılı kanunını 

5 nci maddelerinin· tefsiri hakkında Başvekalet tez
keresi ı - X - 1935 tarihinde _2ı5 sayılr 

. tefsir o!arak kabul ~dilmiştir. 

MA.L1YE ENCtlMENİ 

Re is 
M. M. 
Ka. 

Gümüşane 
Ispar-ta 
Çankırı 

lfasan Fehmi Ataç 
- Kcwnal Turan V nal 

ivfıı'stafa Onsay 

Afyon K. 
Ankara 
A.ydın 
Bolu 
Bursa· 
Çankırı 

D·iyarbekir. 
Di yarbekir 

· . f zzet A kosrna-'n 
M üşf,ik Ayaşl'ı 

Adna1ı - Ertekhi ' 
· Mitat Denli 

. . -
D 1;. Galib ·ırahrwman 
Sami Ç'Q'lgeçen f 11 
H uriye On?:z -
ZiÜfü Ti,ijr~i 

ErZU/rum 
Gümüşane 
!stanbul 
lzmı>r 
Kars 
Kayse1·1: 
Konya 
Malatya 
Jlfam·sa 

'Pahsin U ze r 
Ali Şevket O'uderseu 
Y aşa1· Yazıcı 
Kamil Dursun 
Omer Küntay 
Ahmed Hilmi A 'r,qa 
Kazım Gürel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Tahir Hitit 

Enchı'nen, 88 (57 layiha, 1 teklif, 26 . te~kere, 2 takrir, 2 muhtelif evrak) işin 68 ini intaç etmiş 
V'e geriye kalan. 20 iş gele<'ek içtimaa kahnrŞtrı . 

' - ' . ' 

1/14 

1/27 

Layihalar 

~arada sta:dyom alanmda kurulacak tribünlere aid 
demir malzemeden gümrük resmi a:lmmamasma dair . . . . . 

Türk parası kıymetini koruma kanununa ek kanun 

4 - V - 1935 ·tarihinde 2709 sayılı 

kanun olarak kabul edil.niiŞtir. 
ll - IV - 1935 tarihinde 2686 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[1] - Vefatı 4 ·X - 1935 tarihinde Umu".Li}ıeue~~-. arzecf,il'!!ıişti1 · . 
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1/28 Umumi borsalar nizamnamesinbı 2 n'ei maddesinin 
değiştirilmesine dair 18 - V - 1935 tarihinde HükUmet 

tarafından geri alınmıştır. · 
1/31 Denizyolları işletmesine on senede on milyon lirairk 

yeni vapur alma ta;hsi:satr verilmesine dair 

1/36 

1/37 

1/41 

1/49 

1/50 

ASkeri ve mülki telmüd kanununun 2 rnci maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkralarrum değiştirilmesi haJ<lJnııda 

Askeri verniliki tekaüd kantınunun 18 nci maddesi nin 
değiştirilmesi hakkında 

4 'teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan va
kıflar hakkında tatbikat kanunu Iayihasr 

Hayvanlar vergisi kanununun 2 nci maddesinin (A ) 
fıkrasını değiştiren !kanun 

Muvazene vergisi kanununun 10 ncu maddesinde ya
zrh olan müddetin ibir sene daha nzatılm asrna dair 

1/51 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü merkez fen ·he
yeti ile ikadastro ve ta:hdid •heyetleri müstahdemleı·i 
hakkında Devlet memurları aylıklarının teV'hid v-e t('

adülüne dair olan kanun hükümlerinin tat:bikı hak-

4 .• V - 1935 .tar~hinde 2708 sayrlr ·· 
kanun olarak 'kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2710 sayılr 

kanun olarak :kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

5 - VI - 1935 .tarihinde 2762 sayılr 

kamm olarak kabul edil~iştir. 

28- III - 1935 tarihinde 2677 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2688 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 7 - V - 1935 tarihinde Büıtçe en
cürnenine. 

1/53 

1/58 

1/59 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 4 ncü maddesine 
ek kanun layihası 

Şeker fabrikalarına bahŞQlunan imtiyazat ve muafiyat 
h-akkındaki 601 sayılı ik·annnun 8 nci maddesinin kal
dırılmasına dair 

Tayyare 'resmi kanununun 6 ncı maddesine bir frkra 
eklenmesine dair 

4 - V - 1935 tarihinde 2707 sayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - V - 1935 tarihinde 2699 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - V - 1935 tariihinde Bütçe en- · 
cümenine. 

1/46 İktısadi ıbuhran vergisi kamununa ekli 2416 sayılı ka-
nunun değiştirilmesine dair 23 - V - 1935 .tarihinde 2728 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/71 Askeri tayinat ve yem kanununa ek kanun H1yihasr 10 - VI - 1935 tarihinde Bütçe en

ciimenine. 
1/79 Elektrik ve havagazı istihlil:k resmi hakkındaki kanu- ' ·· ' ~ 

nun 1 nci maddesinin (E') iıkrasının değiştirilmesiıı<> 

1/81 

ve ibu kanuna bazı hüküm1er eklenmesi ne dair 24 . IV ·- 1935 tarihinde Bütçe ert
cümenine. 

Ka;zanç vergisi kanunul1UU ·bazJ hükümlerinin değiş

tirilmesi hakkında 30 ' . V - 1935 .•tarihinde· 2751 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/87 

1/91 

]/93 

1/94 

1/105 

]/112 

1/122 

-184-
HulA.sası 

Buğdayı koruma karşılığı kanunıunun 2643 sayılı ka
. nunla değiıştirilen 9 ncu maddesinin B fı-krasına c!;: 
kanun layihası 

Gezici tıa_pu sicil memurları ihdası haJclunda 

Bazı maddelerden istihlak vergisi alınmasına dair 

Kazane vergisi hakkındaki 2395 sayılı kantıntın ba ;.ı 

maddelerinin değiştirilmesine dair 

Ta:biiyet muamelelerinden alınacak harelara dair kd
uruna mü~eyyel !942 sayılı kanunun 2 nci maddesin
de yooılı müddetin 3 yıl daha uza tılınasma dair 

Devlete aid askeri v<e sivil hava limanlarma inecek 
yerli ve yabancı hava g.emil<erinden alınacak resim 
halcianda 

r~imanlar ıkanununun 7 nci maddesinin değiı:;tirilım:

si hakkmda 

1/ 128 Turist gemilerden ahnan muhtelif deniz re ·i mlerin
den ıba:zıiarının affine ve bazılarmdan t enzilfıt yaıııl

masına dair 

1/ 130 Yalova arazisinin ist.ismarı ve parasız arazi dağıtıl-

Muamelesi 

14- VI - 1935 tarihinde 2820 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22- IV - 1935 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştk 

23 - V - 1935 tarihinde 2729 sayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2837 saytlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - X - 1935 .tarihinde Hükfunet 
tarafından geri alınınıştrr. 

21 - X - 1935 tarihinde 2829 sayılı 

kanun olarak kabul ·edilıniştir. 

6 - VI - 1935 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

ması ilıaıkkmda Encümendedir. 
1/136 Hariciye vekaleti tasdik harclarr hakkrndaki 1318 

1/ 140 

1/148 

sayılr kanuna bağlı cetvcle bir fıkra ekl cnmesiıw n• 
bu cetvelden rki fıkranın çııka.rrlmasına dair 

Amortisman sandığı haıkk-ında 

Çimentodan isti-hlak resminin kaldırılması bakimııla 

1/ 149 E~kaf um.um müdürl'üğünce istihdam edilecek avıı

katlara dair olan kanunun 3 ncü maddesine C'k ku

nun layıihasr 

1/ 152 Siyasal bilgiler okulası hakkında. 

1/155 Askeri ve mülki takaüd kanununun 67 · nci maddesi
ne bir fıkra eklenma'Sine dair 

1/158 Mıntaka sanat mekteblerinin Maarif vekaleti tal'a-

21 - X - 1935 tarihinde 2833 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2794 sayılı 
kanun olarak kabuJ edilmiştir. 
27 - V - 19-35 tarihinde 2731 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2789 sayılı 

kanun ol~ra:k kabul edilmiştir. 
10 - Vl- 1935 tarihinde 2777 sayılı 

kanun olaı::ak: kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2788 sayılı 
kanun olaırak .:ka;bul edilmi5tir. 
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fmdan idaresi hakkmda 

1/161 Üsküdar - Kadıköy ve havalisi traımvayları Türk 
anonim şirk-etinden satılığa çıkarılan hisse senedle
rinden 218 220 liralığının Evılmf umru.m müdürlüğün

ce satın alınmasına dair 

1/169 Rüsumu silihiye kanununa ek kanun layihası 

1/173 Maliye vekaleti teşkilat ve vazifeleri hakıkında 

1/ 178 Denizaltı batlarında kullanılan gedildi ve mükellef 
küçük zaıb itlerle efrada sef.erde, manevı-a ve t&tbi-

Muamelesi 

7 - VI - 1935 tarihinde 2765 sayılı 

k.anun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2803 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2810 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1935 tarihinde Bütçe en
cüm.enine. 

katlarda hazır gıda verilmesi haldanda 6 - VI - 1935 tarihinde Bütçe en
cüm.enine. 

1/183 Türkiye Cümhuriyeti merkez lbanıkasr hakinndaki ka
nunun 2315 sayılı kanunla değiştirilen maddesinin 
tadiline dair 30 - V - 1935 tarihinde 2748 sayılı 

kanun olarak bbul edilmiştir. 

1/ 187 

1/191 

1/198 

Damga resmi kanununun 32 nci .maddesine ıbir fı!kra 
eklenmesille dair 

Pulluk kanununa elk kanun layiıhası 

İz:rnir rıhtrm şirketinin iımtiyazı ile tesisatının satın 
alınmasına dair olan 2309 sayılı kanuna ek kanun la
yihası 

1/ 200 Mazıbut emlak, yumlu:k ve ocaklık aylığı muftmbili veri
lecek ·emlıa!k ve araızi halillundaki kanuna ·ek kantın layihasr 

1/ 205 Bina vergisi kanununun 24 ncü maddesinin değiştiril-

16 - X - 1935 t31rihinde 2828 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - VI - 1935 tarihinde 2786 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiş*. 

21 - X - 1935 tarihinde 2830 sayılı 
ıkantın ola;rak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2808 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

mesine dair 14- VI - 1935 tarihinde 2802 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 210 

1/ 216 

1/ 237 

1/ 240 

1/ 248 

1/ 251 
1/ 257 

Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiye ve İnıtacı haık
kında:ki kanunlara ek kanun layihası 
Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır ve sergilerin 
vergi ve resimlerden ımuafiyıetine dair 

Tuz fiaıti haJdanda 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lrcalar tesisatı ha•kikmdaki kantma .ek kanun l ayihası 

Şeker isti'lılak ve giiımr·ük resimieri ılıakkında 

Encümendedir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2761 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2752 sayılı 

kanun olarak kabul edilımiştir. 

14 - VI - 1935 tarihinde 2809 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 -VI - 1935 tarihinde 2785 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye memurları kanunu Encümendedir . 
.A:skeri ve illl'Ülıki telmüd kanununun ıbazı maddelerinin~. 
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1/ 261 
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Bulasası 

değiştirilmesine ve bazı ırnaıddel•erine fıkra .eklenmesine 
dair 
Etifbanik kanunu layihası 

1/262 Kambiyo, esham ve tahviUtt kaçakçılığının takibi 

Muamelesi 

Encümendedir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2805 sayılr 

kanun olarak ik:a,bul edilmiştir. 

hakkında Encümendedir. 

1/ 265 l\1u'hasebei umurniye kanununun değişiık 99 ncu mad
desi ihükımünün Gümrük muihafaıza genel komutanlığ-ı

na !bağlı asker kurumu iMiyaçları :haJclanda da yürü-
mesin~ dair Encümendedir. 

1/268 Artırma ve €ksiltme ve ihale ·kanununun 22 nci mad 
desine ibir fıkra ekl€nmesine dair 

1/269 Devlet demiryolları ve limanları işletme unıum mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin harem ıkannn 

23 - X - 1935 tarihinde 2838 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

layih-ası 18 - X - 1935 tarihinde Hüklumet 
.tarafından geri alınmıştıır. 

1/270 Devlet demiryolları ve limanları işletm e umum mü
dürlüğü memur ve müstaihdemlerinin •barem kanunu 
layiıhası ll - X - 1935 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
1/293 Uimum1 muvazeneye dahil devair ile vakıflar umum 

müdürlüğünün bütün alacaklılarıının yckdi ğ(•rih• ta-
kas ve mahsulbu ha.kkrnda Encümendedir. 

Teklif 

2/3 Manisa (M. Sa;bri Toprak) - Hususi srh'Jı at yurdl arın a 

v·e hastanelerin himayesine dair 

Tezkereler 

3/10 Sözle ve yazı ile verilen emri yapmamak ve meıııu

riyetini izinsi:z bırakmak suçundan 3 sene kal ebendlik
le askerlikten çrkarılmaya mahkum ·edilm iş ve son-

Encümendedir. 

radan af ıkaınunundan istifade etmiş olan Binbaşı Encümendedir. 
Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğü lıakkmda BaşvE>ka l e-t 

3/ 11 Tayyare resmi haklundaki 2459 sayılr kanunun 5 nci 
ma;ddesine bağlı listedeki noter evra;kı arasında ya
zılı olmayan (İhtarname) lerden (Protesto ) nam elerde 
olduğu giibi ıtayyare resmi alınıp almmayacağınm tcf-
siri ha:kılunda Baı;ıvekalet tezkıer·esi 23 - X - 1935 tarihinde Hükumet 

tarafından geri alınmıştır. 
3j 57 Gü:mriiık umumi tarifesinin 2255 sayılr kanunla de-
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ğiştirilen 695 nci numarasının (D) fııkrasının tefsiri 
hak!krnda B~eıltfilet tezkeresi ı7 - IV - ı935 .tarihinde Bütçe en

cümenine. 
3/58 Halkevleri narnma iıthal olunacak radyo ve sinema 

makinelerinin muamele V'ergisile güımrıülk ve oktrıova 
rE>.Siımlerinden istisnası !hakkındaki ıkanunun ı ncı 

maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/59 19 nisan ı34ı tarih ve 630 sayılr kanunun askeri 
mektepler talebesine de teşmili icab edip etmeyeceği

nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 60 ı2 temmuz ı336 tarilı ve 2<6 sayılı ıkamuılarla askeri 
ve müllki tekaüd kanununun 45 nci maddesindeki şe
hid kelimesinin şümulü derecesinin tayini hakkında 

ll - X - 1935 tarihinde 216 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

ı8 - V - 1935 tarihinde 2717 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Başvekalet tezkeresi 7 - IV - 1935 tarihinde Büıtçe en
ciimenine. 

3/ 62 

Teşviki sanayi kanununa mfueyyel ız6ı sayılı · kanu

nun muvaıkkat maddesinin t efsiri ha;kkmda Başveka

let tezkeresi 

Türkiye Cümhuriyeti kara sularmda batan gemilerin 
yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek parçalarm
dan alınacak resmin tayini hakkında 

3j67 Artırma, eksiHıme ve ihale kanununun 46 ncı madde
sinin (K) fıkrasının tefsiri hakkında BaşYekillet tez
keresi 

3/ 70 Dalıili istihilruk ver.gisi ıkanununun 12 nci ımaddE>.Sinin 

29 - IV - 1935 tarihinde 867 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

29- IV - ı935 tarihinde 2ı4 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

ı5- IV - ı935 tarihinde 2ı3 ,sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

tefsiri ıhakkmda Başvekalet teik<eresi ı4- VI - ı935 tarihinde 2821 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3j73 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 23 noü maddesi
nin tefsiri <hakkmda Başvekal et teııkeresi 

3/ 74 ı932 yılı muvazenei umumiye kanununun 21 nci mad-
Encümendedir. 

desinin tefsirine dair B~ekill et tezık-eresi Encümendedir. 
3/ 75 1452 sayıllı kanuna bağlı 2 sayılr cetvelin Maliye ve

kaletine aid kısmının değiştirilm es i ve bir kısmı va
zifclerin sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci mad-
desinin tefsirine dair Başveıkalet tezıker-esi 

3j 76 1331 sayılı kanunun 7 nci maddesi le 146 sayılr tefsir 
hükmünün i cra ve iflas kanununun 33 ·ncü maddes i 
hükımile mıülga olup olmadığına ve Devlet şurasının 
mütcgayyilb şahıslar mallarının aynen iadesine karar 

25 - X - 1935 tarihinde 217 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

verip veremeyeceğine dair BaşvekHiet tezkeresi ı - X - ı935 tarihinde 899 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

. 3/77 Cürmhuriyet merkez bankası kanununun 92 nci mad-
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desinin tefsiri haık!kında BaşvekiUet tezikeresi Encümendedir. 
3/80 Harcirah kararnamesinin 13 ncü maddesinin tefsiri • 

hakkında Başveklet tezkeresi 4 - X - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/81 İktısadi ıhı:ıhran vergisi ıkanununun 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 2 - V - 1935 tarihinde 868 sayılı 

ikarar olarak kabul edilmiştir. 

3/82 Mübadele ve teffiz işlerinirı- kati tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki kanunun 2 nci ve 9 ncu maddeleri ara
sındaki miiıbayenet ile 1866 sayılı müzeyyel kanun 
metninde münderiç zıd alıkamın t efsiri hakkında Baş-
vekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/83 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki ıkanunun 4 ncü ve mezkı1r kanuna müzey
yel kanunun 1 nci maddelerinin tefsirine dair Başve-

ikalet tezkeresi Encümendedir. 

3/48 Mübadil, gayrimübadil; muhacir v<C saireye kanunları
na tevfikan teffiz veya adiyen t111hsis olunan gayri
menkul malların tapuya raptına dair olan kanunun 
6 ncı madd·esinin tefsiri hakkında Başvekalet t·e~keresi Encüınendedir. 

3/85 Münhal meınuriyetlerde kullamlooak vekillere verile
cek velkalet ayhklarımn ne suretle ve hangi tarihten 
itibaren hesab edileceğinin tayini hakkında Başveka- . 

1et tezkeresi 

3/87 Cümhuriyet merkez bankası kanununun 96 ncı mad-

14 - X - 1935 tarihinde 901 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

desinin tefsiri ıhrukkında Başvekalet tezikeresi Encümendedir. 
3/88 1 V asıtasız vergi1ere munzam kesirierin tevıhid v•e nis- " 

betlerinin tad~line dair olan 1454 sayılı kanunun 6 ncr 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet t ezkeresi 2 - V - 1935 tarihinde 869 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/90 Dahili istihlak vergisi kanununun 10 ncu maddesinin 

3/95 

tefsiri hakkında Başvekalet tez'k~resi 14- VI - 1935 tarihinde 2796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Rüsumu sıhhiye ıkanununun 9 ncu maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 14- VI - 1935 tarihinde 2810 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/124 Mart : mayıs 1935 aylarına aid üç aylık rapo.run su-
nu:lduğuna dair Divam muhasebat riyaseti tezkeresi Encümendedir. 

Taktirler 

• 
4/4 Giresun (R. Tarık Us) - 1492 sayılı kanunun muvak-

ikat madd<CSinin (C) fıkrasının tefsiri hakkında Encümendedir. 
4/6 Giresun (Münir Akkaya ve Kırşehir Lutfi Müfid Öz-



No. · 

- 1B9-
Hulasa ı 

deş) - Arzuhal encümeninin 30 - VI - ı934 tarihli 
haftalık kararlar cıetvelindeki ı24 sayılı k.ararııı 

Umumi heyette müzakeresine dair takriri ve A•rzuhal 

Muamelesi 

encümeni mazbatası ı6 - X - ı935 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

Muhtelü evrak 

5/6 Tekaüd ve yeti.ın aylıklarının muhasebei unıunıiye 

kanununun 93 ncü maddesi hükmüne göre zaman 
geçmesi suretile haktan düşüp düşmeyeceğiııc daiı· 

Divam muhasebat encümeni mazibatası 25 - IV - ı935 tarihinde 865 sayılı 

karar olarak ka;bul edilmiştir. 

5jıO Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 inci maddesi 
muciibince tekaüd edilen v·eya tekaüd edilmek hakkını 
haiz bulunanlarm yeti.ınleriıne ayni kanunun 49 ncu 
maddesinin ı ve 2 nci fıkraları hükmürre göre yetim 
ma~ taJısis edi[ip edilmeyeceği ·hakkında Divanı mu-
hasebat encümeni mazba:tası Encümendedir. 

Ankara 
Ankara 
Balıkes·ir 

MECLİS HESABLARININ TETKİKI ENCUMENİ 

R e·is 
111. M. 
Murakıb 
Ka. 

Rasim Ak tar· 
Ş ak ir Kınacı 
Memed Demir 

Bm· sa 
Van 
Denizli 
Ankant 

Esarl Sağay 
I-I ak kı U ngan 
Mazha'r Miifid Kansu 
Rifat A1·az 

Çankı·1·ı 
Kon~ya 
Muş 

Ziya Esen 
Mustafa Ulusan 
H akkı K ılıco.iflıı 

Encümen, ı mart ı935 tarihindon 3ı tc.'?rinicvvcl ı935 tarihine kadar 22 defa toplanarak Büyük 
Millet Meclisi ve müştemilatmda'ki eşyayr kontrol ve Meclis muhasebesi hesalblarmı tetkik etmiş ve 
Büyük Millet Meclisi mayıs ı934 : eylul ı935 ayları hesabı hakkında ıo, Büyük Mill et Meclisi ve müş
temilatmdaJö eşya ile muhasebe eşlıas bor~ l arı hakkında 2 ~ Milli saraylarla, Yalova köşkündeki eş

ya hakkında ı ki ceman ı3 mazbatayı Yüksek Reisliğc sunmuş ve .bunlar da Umumi heyetin muhtelif 
tarihli inikadlarında okunmuştur. 
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MİLLİ Mt.tDAF AA ENC'OMENİ 

R eis 
M . M . 
Ka. 

i stanbul 
Giresun 
Erzurum 

Gl. Şükrü Gökberk 
Gl. lhsan S ökmen 
Ş iikrü K oçak 

Antalya 
Balıkesir 
B ilecik 
B ilecik 
Diyarbekir 
E laz iz 
ETzurum 
Gazi Anteb 
Istanbul 
I stanbul 
! stanbul 

Celal M engilibörii 
Cemal Esener 
lbrahim Çolak 
Salih Bozok 
Gl. Kazım Sevüktekin 
Ahmed Saffet Ohkay 
Gl. Z eki Soyde·nı i1· 
Ali Kılıç 
Ahmed Hameli Denizmen 
Al·ı: Barlas 
D1·. Tuğanıiml H akkı Şinasi E1·el 

Kars 
Kars 
Kırşehir 
Kocaeli 
Malatya 
Samsun 
Seyhan 
Si no b 
Teki1·da.ğ 
Urfa 
Uı'fa 

Gl. Muhittin Aky'ÜZ 
Hüsrev Kızıldoğan 
Lutfi M üfid Özeleş 
N edim Bozatık 
Gl. Osman Koptagel 
Rıışeni Barkın 
Gl. N aci Eldeniz 
Cevdet K erim !ncedayı 
Rahmi Apak 
Ali Saib U rsavaş 
Gl. Ahmed Y azgan 

Encümen, 33 (25 layiha, ı teklif, 6 tc~kere ı .takrir) ~in 27 sini intaç etmiş ve geriye kalan 
6 iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

tayiha.lar 

No. Hulasası 

1/35 Askeri mekteıbler talebesile ihtiyat zabitleri narrnzed
lerine verilecek maaş hrukkmdaki 357 sayılr kanunun 

Muamelesi 

1 nci ımaddesinin değiştirilmesine dair 29- IV -- i935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştH'. 

1/36 

1/37 

Askeri ve mülki tekaüd lmııununun 2 nci maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkralarının değiştiri lmesi hakkmda 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun ıs nci maddesinin 
değiştirilmesi hamkında 

ı;42 İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları hakkm
daki 1076 sayılr kanunun bazı maddelerinin dcği şt ı 

ri1mesine dair 

ıj45 

1/46 

Ordu ikramiye kanununun birinci maddesinin değis
tiriLnesi hakkında 

Seferde askeri ihtiyaçlarm temin sureti hakkmda 

ıj52 Zaıb itan ve askeri memurlarm maaşatı hakkrndaki ka
nunun bazı maddelerile 26ı 7 sayılr kanunun birinci 

6 - V - ı935 tarihinde 2710 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - ı935 tarihinde Maliye en
cümenine. 

3 - VI - ı935 tariılıinde 2754 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - ı935 tarihinde 2698 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
29- IV - ı935 tarihiınde HükUmet 
.tarafmdan geri alınmıştır. 
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No. HulfLSası Muamelesi 

maddesinin değiştirilmesin e dair 2 - V - 1935 tarihinde 2702 sayılı 
kanun olarak kabili edilmiştir. 

1/71 
1/ 112 

Askeri tayinat ve yem kanunrıına ek kanun layiha:::ı Encümendedir. 
Devlete aid askeri ve sivil hava limaniarına iıı cc, ~ k 

yerli ve yrubancı hava gemilerinden alınacak resim 
hakkında ll - X - 1935 tarihinde Hükumet 

.tarafından geri alınmıştır. 

1/ 159 Ordu zabitan heyetine malısus terfi kanununun 1 
nci maddesinin (A ) fıkrasile ll nci maddesinin d'~

ğiştirilmesine dair 

1/ 178 Denizaltı batlarında kullamlan gedikli ve mükellef 
küçük zabitlerle efı·ada sef.erde, manevra ve tatbi-

3 - VI - 1935 tarihinde 2753 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

katlarda hazır gıda veri1mesi hakkında 22 - V - 1935 tarihinde Maliye en
cümenine. 

1/ 179 Ordunun dahili hizm etleri lıakkmda 

' 
1/ 182 Tayyare cemiyeti tarafından Milli lVIüdafaa vckiU ' 

tine teberru edilen paralarm suı,eti sarfma dair olan 
kanmna ek kanun layihası 

10 - VI - 1935 taıriıhinde 2771 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2738 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/192 
1/ 207 

Devlete aid matbaaların birleştirilmesi haıkkında Encümendedir. 
Denizaltı mensublarma verilecek zamaim ve ta.z ın i-

nat haklanda 5 - VI - 1935 tarihinde Bütçe <:ın-

cümenine. 
1/ 208 Deniz mensublarma mahsus yemek bedeli hakkmda 5- VI - 1935 tarihiın.de Bütçe en

cümenine. 
1/ 212 İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan kanu

nunun 22 nci ma.ddcsinin değiştirilmesin e dair 

1/ 221 Askeri şahıslada ailelerine karşı sefeı,berlil"t c işl l·

nen suçlarm takibi ve hukuk davalarının görülme 
tarzı ile kira ve tasarruf haklarmm korunması ha.!ı: -

12- VI - 1935 <tarihinde 2779 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lunda 4 - X - 1935 tarihinde Hükumet 

1/233 • Kuvvetli tayin kanununun 3 ncü maddesinin değ i ~-

ti rilmesne dair 

1/247 Kimya harbinden korunmaya mahsus malzeme hal-:- 
kında 

1/ 252 

1/255 

Milli lVIüdafaa vekaletine .bağ'lı teşekküllerele kullam
lacak yaıbancı Devlet tebaasmdan müteh assıs Y C cl. ı

talarla gelecek yıle (]'eçici mukavele aktine izin veri i
mesi hakkinda 

Askeri ceza kanun unun •bazı maddelerinin değiştid

ımesine dair 

tarafından geri alınmıştır . 

21 - X - 1935 tarihinde 2831 sayılr 

kanun olarak kabul edilmi~ir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2815 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~ir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2832 sayılr 

kanun olarak kabul edilııniştir. 

Encümendedir. 



No. 

1/256 

1/258 

1/271 

-192-
H u Hisası 

Askeri ml\lhakeme usulü kanununun bazı maddelrri
nin değıştirilmesi ve 26 ncı maddesine iki fıkra ek
lenmesi hakıkında 

Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelcriııiıı 

değiştirilmesine dair 

Hazarda takım ve bölük ve smrf mektcblerinQ.c uu
lunan yarsubaydan yüzbruşıya kadar subaylara ve se
ferde bütün subaylarla askeri memurlara erat eşyası 
verilmesi hakkında 

Teklifler 

2/18 Ordu (Hamdi Yalman ) .- Askeri tıbbiye me.ktebin
den ÇLkan askeri kimyagerlerle diş hekimlerine veri-

Muamelesi 

Encümendedir. 

25 - X - 1935 tarihinde ruznameye. 

14- VI - 1935 tarihinde 2811 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lecek teehizat .bedeli hakkmda Encümendedir. 

Tezkereler 

3/10 Sözle -ve yazı ile verilen emri yapmamak ve memu
riyetini i ızinsiz bırakmak suçundan üç sene kalebend
Ekle askerlikten çıkarılınağa mahkum ed ilmi.ş ve 
sonradan af kanumından istifade etmiş olan Binba~ı 
Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğü hakkmda bir karar ve
rilmesine dair Başveka.Iet te?Jkeresi 

3/55 Askeri memurlar hakkrndaki ıkanumuı rbeşinei mad-

31 - II - 1935 ,tarihinde Divanı mu
hasebat encümenine 

desinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 4 - IV - 1935 tarihinde BüJtçe en
cümenine. 

3/59 

3/60 

19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılr kanunun askeri 
mekıtebler talebesine de teşmi l i icab edip etmeyeer• ğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi 

12 temmuz 1336 -tarih ve 26 sayılı kararla asker'! ve 
mülki telmüd ıkanununun 45 nci maddesindeki şeh id 

kelimesinin şümulü derecesinin tayini hakkında Baş

vekilJet t ezkeresi 

18 - V - 1935 tarihinde 2717 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - III - 19935 tarihinde Maliye en
cümenine. 

3/ 73 Askeri ve mülki tekaüd kanunuımn 23 ncü maddesi-
nin tefsiri hakıkında Başvekalet ·tezkeresi 22- IV - 1935 tarihinde Maliye en

cümenine. 
3/140 ~· Top. A. 1. ';I'b. Kiomutam Binbaşı Feyzinin ta.i~-

dirname ile taltifine dair Başvekalet tellkeresi 10- VI - 1935 tarihinde Maliye en
cümenine. 
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No. Bulasası Muamelesi 

TaJair 

4/4 Giresun (Haikkr Tank Us ) - 1492 sa~· rlı kanuntın rnıı-

vııkkwt maddesinin ('C' ) frkraı•umn t<'f!'liri lıflkl\ındn P,ncüınendedir. 

Afyon K. 
Afyon K. 
Çoruh 
Elaziz 
Erzunım 
fiJskişehir 

E.~k1:şehir 

t ç;rıl 

NAFIA ENC'UMENİ 

Reis 
M. M. 
Ka. 

CrmaJ Akçın 

Samsun 
Erzinca.n 
Manisa 

[ 1] 

J!Jtem Tuncel 
Az·1:z Sami/ı lltrı1· 
Osma·n. Erçin 

1 çel H a,klfı Saydam 
t zmi1· 8a.dettin Ep'ikm en 
Tspmrta. Hiisnü Ozdamar 
K a.r;; Ba.ha Ongöre-n 

M ebr·u·re Gönenç 
01ncr FPJı?wi Noylan 
Fııad Ziyrı Çiyiltrpe 
N ecib Asım Yaztks1 .z 
Ahi; ıed (} zdemir 

·Kastamnnu Sami Eı·kma.n 
Kastarnon/1 Vrıleri f zbudaJ· 
{{ iitahya !brahün Dallı'tl1 ~· 
Ni,ljil r Haüd Men.ai Osman lşı11 

F1'lrri Mutlu ı.."''all/811/l Dr. As1-1n 8ird 

Encümen havaJ e edile n 17 lıi~-ihflyı inta\ etımişıtir . 

Layihalar 

1/ 20 Istanbul üniversitesi elektroonekani'k şubesin e ai•d alii.•t, 
edevat ve kitapların Yüksek mü:hendis mekıt ebin c prı · 

rasitZ devri 1ıa!kıkrnda. 

1/ 29 Uluslararası ikadınlar :birliğinin htanJbulda yaprl araık 

toplantısr mıiinasebctil e ıbaıStrrrlacaık J1atıra po~ta pııJ. 

ll- IV - 1935 tarihinde 2687 sayılı 

kanun olarak l< abul edilmiştiı·. 

larma dair 13 - III - 1935 tarihinde 2673 sı:ıyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 54 De nı iryolları teknik birliği hakkındaki L' 6 tari •Jı li 

mukave1ename ile 18 mayıs J 907 ve 14 kıimınncn l' l 

1912 tarihli proıtoıkollcre iltiha!kmmza dair 4 - X - 1935 tarihinde 2824 sayılı 

kanun olarak kabul ediLmiştir. 

1/ 96 Posta kaıı umıııa ok kanun layiliası 1 R - V - 1935 tarihinde 2721 sayrlr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll] - Vefatı 7 - VI -1935 tııı-ihinde Uıııumi h .ı ıtet e wrze-dilmiştir. 



No. 

1/97 

1/ 98 
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Hulasası 

Posta, telgraf ve telefon idaresi te~kilatı ha!lclundaki 
ıkanunun 14 neü maddesine ibir fıkra eklenmesine dair 

'l'elgraf ve telefon 'kan un una •C:~k kanun l a.yiıhası 

1/ 135 Yüıkseik anillıendis ımektebi haklundaJki 1275 sayılr ıka. 
nunun birinci maddesine bir fıkra eldenmesine dair 

1/ 171 

1/ 180 

1/209 

1/ 215 

1/ 223 

PoS'ta, telgraf ve telefon memurları ilıalclunda 

Posta, ıtelgraf ve telefon i·daresi te~kilat ve vazifelerine 
dair 

Aydın demiryollarının satın alınmasına dair 
mukavelenin tasdikr hakkında 

olan 

Satrn alman Aydın ve şuabatı demiryollarınlll tesel
lüm ve tasfiyesine ve işletme muamelatına dair 

afıa veka let i teşkilat ve vazifelerine dair olan ka
nuna ek kanun layiliası 

1/229 Arrkara - İstanbul - Avrupa telefon devrelerinin ıslah 
ve teksirine dair 

1/ 239 

1/ 246 

1/ 269 

1/ 270 

Çubuk barajının te~ir ve tanzimine ve Kırıkgözler kay
nağından getirilecek suya aid masarif karşılığının ne 
suretle temin edilereğine dair 

Posta, telgraf ve telefon memurlarının müteselsil ke
falet iborçları hakıkında 

Devlet demiryolları ve limanları işl etme umum mü
dürlüğü memurları tekaüd sandığı kıınuııuna ek ka
nun layiliası 

Devlet deimiryolları ve limanlan i şletme uımum mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin harem kanunu 
layihasr 

Muamelesi 

6 - V - 1935 tarihinde 2711 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
18 - V - 1935 tarihinde 2722 sayrl r 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1935 tarihinde 2718 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10- VI - 1935 •tarihinde 2772 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2822 sayılr 

kanun olarak kabul edilımiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 2745 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 taribinde 2784 sayılr 

kanun olarak kabul edilımiştir. 

14- VI • 1935 tarihinde 2799 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2.817 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

14- VI - 1935 tarihinde 2816 sa ~rılr 

kanun olarak kabtti edilmiştir. 

4 - X - 1935 tarihinde 2823 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - X - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri almmrştrr. 

12 -VI - 1935 tarihinde lVIaliye en
cümenine. 
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SIHHAT VE içTiMAt ~lUA VENET ENCÜMENİ 

Reis Erzurumı Dr. Ahrned FikTi Tu.ze·r 
M. lJ!l. Bursa Dr. R ef ik Gürarı 
Ka. Edirne Dı·. Fatrna .Ll:fernik 

Ankara 
Balıkesir 

Bursa 
Denizli 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Küta.hya 

Dr. Taptas Kütahya Dı·. Şak·ir· Ahmed Ediz 
Dr. Hasan Vasıf Bomyürek Mala_tya, Dı · . Hilrni Ortaç 
Dr. Sa&i Konuk .Llfanıs.a Dı·. Sairn Uzel 

Dr. Harndi Beı·knwn 

::Jalilı Turgay 
Dr·. Gl.. Z ·iya Nıwi Biı-gi 
Dı·. Osnw.n Şe·vki Ulu,da,ğ 

Dı· . I>U.tj1. Kınlar 

MaTdın Dr. Rıza Levend 
Niğde A.lırned Vefik Ulu,çay 
Niğde DT. AbTavaya 
Oı·du Dı·. Ziya Naki Yaltınm. 
Sı:nob Hüsarnettin Okan 
Z onqnldak Dı·. ~ft'tat Altıok 

Encümen, ll (9 layiha, 2 teklif) işi intaç etmiştir. 

Uyihalar 

No. Hulasası Muamelesi 

1/ 134 Radyoloji ve ra;dyom ve elektriıkle tedavi ve diğ·er fiz. 
yotcrapi mÜl'sseseleri hakkında 30 - V - 1935 tarihinde Adiiye en

cümenine. 
1/ 65 

1j 69 

1/1-!1 

Dang hastalığına karşı meınlek€tle~·i karşıirkir kıoru 

ımaık için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli beyneimiJel 
mukavelenin tasdiki ihakkmda 

'l'ababet ve şuabatt sanatlerinin tarzı icrasrna dair 
olan kanunun bazi ınaddelerinin değiştirilm es i hak

kında 

()ğretici ve teknik fil imler hakkında 

1/ 155 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 67 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 

1/ 169 Rüsumu sıhhiye >kanununa ek ik:anun layithası 

1/ 235 Srt1~1a v·e firengi ilaçları hakılınıda 

1/ 236 Ankara merkez hıfzıssıhlha müesseselerinde ikullanıla
ı:ak yabanci uzmanlara dair 

7 - VI - 1935 tarihinde 2766 sayılı 

kanun olarak kabul edihııiştir. 

7 - VI - 1935 tarihinde 2764 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
14 - VI - 1935 tarihind€ Adiiye eıı

cümenine. 

14- VI - 1935 tarihinde 2788 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2810 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7- VI - 1935 tarihinde 2767 sayılt 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3- VI - 1935 tarihinde 2755 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/247 

- i§ft - ·' 
ituifuıası 

Kimya harbinden korunmaya mahsus malzeme hak
kında 

Teklifler 

2;2 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Çocukların umumi si
nemalara v:e tiyatrolara girmelerinin yaswk edilımesi 

- -----------

. ' i 1 Muame eeı 

14 - VI - 1935 tarihinde 2815 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

hwkkında ll -V - 1935 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

2/ 3 M ani sa (Sabri 'l'oprak) - Hususi sıhhat yurdlarma ve 
hastaneledn himayesine dair ll - V - 1935 tarihinde lVIaliye en

cümenine. 

~1JJdı·n 
Bursa 
(

1ont.h 
D e n ı:zli 
Bskil;ieh·ı>r 

I zmir 
Kıa'l·s 

I\ . u st a1 ::o nu. 

TEŞKİLA'l'I ESASİYE ENCUMENİ 

R e1:s 
M. M. 
Ka. 

'Pa.h.'ii n So. ll 
Asaf Doms 
F narl Bu.l ca 
N ecib Az.i K.üçiika 
1'n.'iu.f Z·i·ycı Öze·r 

Bu.rsa 
Manisa 
Mardin 

J{ cıh•ınıul E sad B ozk nrd 
Jl{ e•rrı ed N az if Sirel 
Dr. T evfi k A~>lan 

R efet Can1tez 
Kenan Orer 
E di b Ergin 

lü·rklarel i 
Konya 
Ma.la,tya. 
JlJanisa 
llluğla 
Orrlıı 
Seyhan 
rPokad 
Frfa 

Dr. Fııad Urnay 
Gl. Ali Fuad Gebesoy 
Em1·ııllah Barkan 
Sab·ri rPoprak· 
Yunus Nadi 
Ahmed lhsan rPokgöz 
Ali Miinif Yeğena 
Resai Erişken 
JlJ emed Ernin Ywrrlo.kul 

. -ı, 

Encümen, 5 (3 teklif, 2 tezkere ) işin 3 ücü intaç etmiş ve geriJ.e. kalaJl 2 tezkere gelecek iı;tima11 
kalınıştn·. 

2/ 1 

Teklifler 

Giresun ( Hakkı Tarık Us) - Dahili nizamuameniıJ 
22· ve 32. nc.i mad,delerinin değiştirilmesi hakkında 

2/ 4 Manisa (Sabri Toprak) - Vekaletler müsteşarlarmm 

Bu husustaki nizam teklifi 13- III-
1935 tarihinde kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi azasmdan in1ihaıbları hakkında Encümendedir. 
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No. Hulasası :Muamelesi 

2/11 Mardin (Ed~b Ergin) - Kanunların ve nizamname
lerin sureti neşri ve ilanı ve meriyet t.arihi hakkın
daki kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair 5 - X - 1935 tarihinde Adliye en

cUınenine. 

3/ 78 

3/ 79 

Tezkereler 

Devlet ştirası deavi dairesi kararları hakkında B. M. 
M. kararından evvel ceı;eyan etmiş olan bazı mua
melata Meclis kararlarının ne şekilde tatbik edile
ceğinin tayini hakkında Ba.Şvekalet tezkeresi 
Esbtıbı mücbi.re ve zal'uriye· dolayısile takib ve tahsi
line imkan görülemeyen borçlaı::m terkini hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

ZİRAAT ENC"UMENİ 

Bncümendediı·. 

14- VI · 193"5 .tarihinde 894 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Re-is 
M. Jlf. 

.lzıwir 
Man1'1ia 
Bol'u 

Rah,nıi Köken 
Yaşm· Ozey 

Ankara 
, Balıkesir 
Bolu 
Bol'U 
Bursa 
Denizli 
Denizli 
Erzincan 
ls tanbul 
Kw;ta1nouu 
K ırkla'rel·i 

K " a. 

H atı Cır·pan 
Rahmi Selçuk 
M it at Kıızay 
s iik?·ii Giil«Z 
Sekibe lnsel 
b'min A.slan 1.1olı·od 
Ytı;;uf Başkaya 
Hikmet Işık 
Gl. Rerfet BeZe 
S'ıtkı Şe1··if Eken 
Ziihtü Akın 

1 smail H n kin U z·rnay 

Kı-rşehir 
Konya. 
Konya 
.i11ani::;a 
J1aTas 
Ni,ijd~ 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
8ıva::; 

Yozgad 

Alı: R-ıza Esen 
~{h med H alnı di D iJı:111 e ıı 
Mustafa Eken 
/Glni A.keken 
N ·u,1·i U ral 
C avid Or· al: 
Damar A'r-ıkoğlu 
Vmer Biçe1· 
:rev fik Tarman 
1 smail M em ed UğU'r 
Ome1· Evc·i 

Bncümen, 18 (14 layiha, 2 teklif, 2 tezkere) işin 14 ünü intaç etmiş ve geriye kalan 4 iş gelecek 
içtimaa kalmıştır. 



~o. 

1/49 

1/90 

Hulasası 

Layihalar 

. Hayvanlar vergisi kanunun im 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasını değiştiren kanun 

Çiftçiler hakkında kredi kooperatifleri teşkiline dair 

M:uameiesl. 
-----------------------------· 

28 - III - 1935 .tarihinde 2677 sayılr 
kanun olarak ikabul edilmiştir. 
21 - X - 1935 tarihinde 2836 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/120 Eğer, serner ve hayvan koşumlarının tevhidi hak-

1/ 123 

1/124 
1/125 

1/153 

1/156 

l/187 

l/191 

1/196 
,. 

1/238 

l/266 

kında 23 - V - 1935 tarihinde Dahiliye en
cüınenine. 

Mu vazenei umumiyeye dahil baytarlarm uhdesinde 
maaşlı veya ücretli vilayet ve belediye bay-tarhkları
nın içtima edebileceklerine dair 

Nalband mektebleri ve nalbandlık sanatı hakkında 
Nebatları hastairk ve zararlı ıböceklerden koruma hak
ikında 

Zirai satış kooper!l!tif ve birlikleri hakkında 

Çeltik ekimi kanunu layihası 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine bir ükra 
eklenmesine dair 

Pulluk kanununa ek kanun layiliası 

Devlet ormanlarından köylülerin intila hakkı kan .:
.mlr}.a ek kanun layihası 
AğıHar kanuiıunuİı 1 nci maddesini değiştiren 1948 
sayılı kanunun ı nci maddesinde yazılı müddetin uza
tılınasına dair 

Türkiye Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil zı-
r·ai alacaklarinın taksitiendirilmesi hakkında 

25 - X - 1935 tarihinde 2839 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

29 - V - 1935 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 
21 - X - 1935 tarihinde 2834 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
7 - VI - 1935 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

16 - X - 1935 tarihinde 2828 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - VI - 1935 tarihinde 2786 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

12- VI - 1935 tarihinde 2778 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/294 Orıpan kanunu layİlıası 

14- VI - 1935 tarihinde 2814 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

Teklifler 

2/6 Bolıı (İsmail Hakkı Uzmay) - Avcılıık hakkında 13 - IV - 1935 tarihinde Dahiliye en
eümenine. 

2/14 Y:ozgad (Sırrı İçöz) -- AğıUar ıkanununun 1 nci mal-
desini değiştiren 1948 sayılı kanuna ek kanun teklifi 12- VI • 1935 tarihinde 2778 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
~tir. 
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No. Hulasasr Muamelesi 

Tezkereler 

3/74 1932 yılı ımwazenei uınumiye kanununun 12 nci mad-
desinin tefsirine dair Başvek~Uet tezkeresi 20- IV - 1935 tarihinde lVIaliye en

cümenine. 
3/86 Orman nizamnaınesinin 16 ncr maddesi muciıbince alı

nacak yaylakiye resminin ilgasma dair olan kanunun 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeı·esi Encümendedir. 

---'ll!!le>e-<ee~--



2 - Muhtelit ve ·muMakkat encümenler 

Adliye ve Teşkiiatz esasiye encümen lerinden mürekkeb Muhtelit encüınen 

Encümene havale edilen 29 tezkerenin 27 si intaç edilmiş ve geriye kalan 2 si gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

Tezkereler 

No. Hulasası Muruınelesi 

3/3 Burdur mebusu Halid Onaranın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması ha:klkında Başvclrolet ıte:z!keresi 6 - V - 1935 tarihinde 876 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/4 Manisa mebusu Tahir Hititin teşrii ma.suniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 4 - V - 1935 tarihinde 873 sa~·ılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 35 Afyon Karahisar mebusu Haydar Çerçel, Manisa me
busu Dr. Saim Uzel ve Manisa mebusu (eski) Bah
rinin ifadelerinin alınması hakkında BaşvekaJet tez-
kcresi 4 - V - 1935 tarihinde 870 sayıh 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3) 36 - Aksaray mebusu (eski) Rıza Nisarinin teşrii masu-
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekiilet tezkeresi 4 - V - 1935 tarihinde 871 sayılr 

katar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 37 Bolu mebusu Falih Rıfkr Atayın teşrii masuniyetiniıı 

ikaldırılması hakkında Başveka1eıt tezkeresi 6 - V - 1935 tarihinde 875 sayrlr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 38 Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay, ve Kütahya mebusu 
Naşid Uluğun teşrii masuniyetlerinin kalclırılmasr 

hakkında BaşvekaJet tezkeresi 4 - V - 1935 tarihinde 872 sayılı 

karar olarak kabul edilmişti r. 

3/ 39 Bursa mebnsu (eski) Rüştünün teşrii ınasuııiyetinin 
kaldn·ılması hakkında Başvekalet tezkeresi 18 - V - 1935 tarihinde 880 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
:3/ 40 Denizli mebmm Haydar Rüştü Öktmnin teşrii masu-

3/ 41 

niyetinin kaldırılması <hakkında Ba~eka let tezlkeresi 6 - V - 1935 tarihinde 877 sayıli 

karar olarak kabul edilmiştir. 
Edirne mebusn Şaikir Kesebir ve Kastamonu mebuslı 
ölü Hasan Fehm.inin ifadelerinin alınması hwkikmda 
BaşvekaJet tezikeresi 18 - V - 1935 tarihinde 881 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası Muamelesi 

3/ 42 Kocneli ıııebnsu (eski ) Srrrrnm teşrii masuniyet i. 

3/ 43 

nin kaldn·ılmasr hakkında Başvek5let tezke ,·esi 18 - IV- 1935 tarihinde Hükünwt 
tarafından geri alınmıştır. 

Konya nı ebusu Ka zım Güı·eliıı ifadr~iniıı 

hakkında Başvek5let te7.keresi 
ı ı lmınasr 

18 - V - 1935 tarihinde R~2 sayılı 

karar olarak kaıbul edilmişi ir. 
:3 j 44 Küüıhya nı ehusu (eski ) Ha:kJmıııı ifa rl esi ııin al ııı~mısı 

Jıa k.kında Raşvekal et. tezkeres i 18 - \ - 1935 tarih inde R3 sayılı 

karf\1' olara.k kahııl \'di lıni .. tir. 

3/ 4!'i 

3/ 46 

3/ 47 

3/48 

3/ 49 

Maniı:;a ınebusu Tahir Hititin te:;;rii nıasııııi~· L"tiııiıı 

kaldnılmasr hakkında Başv~k5lrt tezkeı·esi 

:ıvra ııi.sa. mebmm Tahir Hititi1ı t er:; ri i ına s nıı-i!or f inin 
dmldrnlınasr hakkmda Başvekalet tezhresi 

Manisa mebusu Tahir Hiti-tin t eşrii nı asuni!•<'t iniıı 

ıkaldırrlması hakkında Başvekal e t tezker esi 

Muğla. mebnsu Yunus Nadinin l l'şri i masuıı i yetiııiıı 

~mldırrlması hakkında Başvrka lrt tc:~.ken'si 

Muğla mebusu Yunus Nadinin t e~r ii ·masııni .v P tinin 

'kaldırılması hakkınd a Başveka !et t rzkcres i 

4 - V - 1935 tarihinde 73 sayılı 

karala birlc,c;;tiril rrl'lc kabul edil

miştir. 

i - V - 1935 tarihinde 873 sayılı 

karala birlf'ştiril erek kabul rdil
miştir . 

20 - V - 1935 tari·h inde 8R7 sıı:nl r 
karar olarak k&bul edilmiştir. 

1 - V - 1935 tarihinde SR.f sa .vılı 

karar olarak kabul edilmiştir, 

6 - V - 193!1 tarihinde 878 sayılı 

karar olarak k&bul edilmiştir. 
3/50 Siird mebusu Mahmud Soydaıını t f'şril nı:ı sııııi!· l't iıı i ıı 

kaldırılması hakkmda Ba.şvekal r t t r:~.keresi i - V - 1935 tarihinde 874 sayılr 

karar olarak ka·bul edilmiştir. 
3/ 51 Sıva . mebusu Necmettin Sadrkın teşri i ın asmıiyrt in i n 

kaldrrılmasr hakkmda Başvekal et t ezkert>si 6 - Y - 1935 tarihinde 879 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

::l / 110 Balıkesir mebnsu Hayrettin Karanın teşri! ınnsııııi ye· 

3/ 129 

3/ 130 

3/ 131 

3/132 

3/133 

3/134 

3/152 

tinin kaldırılması hakkmcla Baı:rvekfilet t f'z kcrrs i 14- VI - 1935 tarihinde 893 sayılı 

karar olarak ka.bnl edilmiştir. 

Ankara saylaVT Ahmed Ulustm t eşri i masnniyPt i ııiıı 

ka ldırrlnıası Jıakkıntl ıı Başvrkıl l l' t t czke ı ··cs i 2!1 - X - 1935 tarihind e rnzna ın rye. 

Muğla saylavı Yunus adinin teşri! m asııııi,n·t in iıı 
kaldırrlnıası lıakkmda Başveldilrt tezker€si 25 - X - 1935 tarihind e ruzn ıı ın c~·'t' . 

Muğla saylavr Yunus Nadiniıı t e~;ı·il nı a sıın i!·<'t iııiıı 

J<a ldrrrlması halcinnda Başvrka lct t ezleer esi 2S . X- HJ35 tarihinde ruznamcyr. 
Siird saylavı Mahmud Soydaıını t,cşril rna s uııiy ct iııiı ı 

kaldırılması hakkmda Başvekall't tC'zkeresi 2!1 - X - 193S tarihinde nı znaın r :v c . 

Srvas sayla vr Necmettin Sadrkın t.cşril ın:ısuniy di ııi n 

kaldırılması hakkında Ba.şvckal e t tezker t?si 25 - X - 1935 tarihinde ı·u zmı nıı · ~· e. 

Van saylavr İbrahim Arvasm t eşri! m as n n i ~·e ti n i ıı 
kaldırılması hakkında Başvekfil et tezker·esi 25 - X - Hl35 tarihinde ntzıuıme,n:. 

Urfa saylavr Ali Saib Ursavaşrn teşri! ınasuniyetiııin 
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No. Hulasası 

--------------------------------------
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/153 Denizli saylavı Haydar Rüştü Öktemin teşrii masu-

Muamelesi 

18 - X - 1935 tarihinde 902 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

niyetinin kaldırılması .hakkında Başvcka l et tczkercsi Encümendedir. 
3/154 Tokad saylavı Hürrem Ergunun ıteşrii masuni yetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet t ezkeresi Encümendedir. 

[Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encümene havale edilen tezl<'ere intaç edilmiştir. 

Tezkere 

3/ 14 Divanı muhasebatta açık 1bulunan azalığa bir zatin 
seçilmesine dair Divanı muhasebat riyaseti t~zkeresi 8 - IV - 1935 tarihinde 849 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Antalya 
1l ntalya 
B wrsa 
Bursa 
B ursa 
Elaziz 
E1·zurum 
Erzıırum 

Gaz1· Anteb 

[Belediye kanunu Muva;kkat encümeni] 

(Vekalet le d e ka L"şılıklı en cü menlerden seçilen 2 ş et üyeden ınüre k l<eh) 

R eis 
M. M. 
Ka. 

Türkan Baştıığ 

Nwnan Aksoy 

Gümüşane 
Niğde 
S eyhan 

D r. Galib Kahra.man 
F atin Güvendi?'e·n 
Sadettin F erid T ala,tJ 
Ahmed Saffet Oh'ka.,tJ 
Fnad S i·rm e11 

N akiye El gün 
B e.ki·r Kaleli 

H asan Fehnıi Ataç 
Dr. Rasim F er·id Talay 
T evfik T arman 

! zmir 
t znıir 
K or:aeli 
K ii tahya 
Malatya 
Manüa. 
Maraş 
Niğde 
Seyhan 
S eyhan 

H alil MenteşP 
Sadettin E pikmen 
Süreyya Yi,ijit 
D r. Lu.t.fi Kı·rda,.r 
nr. Hilnıi Ortaç 
K azım N am i Dm·u 
N wri Ural 
l-T n.lid M eng·i 
GZ. N aci 1Eld<~ '' i.z 
!bra.him M et e 

Encünıene havale edilen layilıa intaç edilmiştir . 
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Layiha 

1/117 Belediye h."'nununa ek kanun layiha ı 7 - VI - 1935 tarihinde 2763 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[!ş kanunu layiha.sı Muvakkat encümeni] 

(Vekaletlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe enciiıneninden seçile ıı 2 şer üyeden mürekkeb) 

Aydın 
.d. ydın 
Bolu 
B w· du-r 
B1ırsa 

Bursa 
flJ rzıwum 
l!Jskişeh·iı· 

Gires·un 
Giresun 
! stanbul 
! stanbul 
f zmi1· 
Ka1·s 
Kars 
Ka:IJSM'i 

Re·i:; 
.M. M. 
Ka. 

Istanbul 
Niğde 
Si ir d 

D 1'. Jlf az har Ge'Nne n 
N1ıri Göktepe 
Müat K11 zay 
}f.ustafa ~5eref Ozkou 
A h.f A lı'yiiç 
JJ r. R efik U ii ru 11 

F nail S 1:nn e11 
A hmfd Ozdanıcır 
H akkı Tank U s 
Sadr1: M aks1trl1. A rsal 
Salilk C1'mcoz 
Y aşa1· Y cız 1.c ı 

riaW Menteşe 
f3aha Tali Öngö·ren 
Om er Kii.ntay 
~"ı'iil e. .IJm cın D e:m.i·rezen 

Dr. 1'uğamiral H akkı ;jinasi E1·el 

Dr. Rasün F erid T alay 
İsmail Miiştak iliayakon 

K·ırkla1 ·eli Zühtü Akın 
K ocaeli N ed im B o zat-ıle 
Konyu Ali Rıza 11iirel 
Kiitali .IJu D1·. L ut f i Kınlar 
Kütahyu lbm.hinı Dalkıl tç 
Kütahya JJ1e1ned Sonıe ı-
JJ alatya Abdii.z.tnıdtaz.ib Öku 
J[ a.nisa Kani Ak eken 
JJ an isa Kaz·ıırı N aıni Du·nı 
.Man isa Tahir H itit 
.ı.lfal'dz:n Ali Rıza Erten 
JJ aTclin Dr. Rı.za L evend 
Siuou Cevdet K erim 1H ceda-yı 
Siiluu Hıtlusi Orucoğlıı 
Sinov Yıısııf K emal TengiTşenk 
8ıvrıs Jfdat Şiik1·ü Bl e ila 
J'okud Nazıın Po·roy 

EııcÜm<.'ııe lıavale edilen layiha intaç eililmemi.ıtir . 

:Uyiha 

1/162 İş kanrunu l8.yihası Encümeudedir. 



Afyon K. 
Ankara 
Anka1·a 
Aydın 
Aydın 
B olu, 
B 'wrsa 
Bıırsa 
('orum 
Çorıım 
Erzincan 
l!)?·zurum 
Oiimüsane 
I..,taJibnl 
!stanbul 

-2M-
[Mazbataları tetkik Muva.kka.t encümeni] 

(Umumi heyııtten seçilmiştir) 

l zzet UlVI; Aykıırrl 
J!JşTef Demi'rel 
Miişfik Ayaştı 
Ntızmi Topcoğlu 
Nm·i Göktepe 
lfl'. E nı in C ew ol Hııdo. 
D·r. Galib Kahraman 
Sadettin F erirl Talay 
Ali Rıza Ozenç 
M iini1· Ç a.ğıl 
Ab chilhak F~ıra.t 
Necib As1.1n Yaz·/Jt ::; •ız 
Al.i Şev lut Ondasev 
Ab dülhak H am i rl 
Ahmed J-lamitı: Denizmen 

Istanbul 
Istanbul 
lstanbııl 
j zmi·r 
Kaysm·i 
Jltlalatya 
Manisa 
Mu_ijla 
/iayhmı 
Sinob 
Sıvas 
Hıvas 
Sıvas 
81,V O.::; 

Toli a.rl 

Al·i Rana :tarkan 
H amrli Gürsoy 
H aynıllah Ergin 
Dr. Tevfik Rüştü A ·ras 
Salih T urgay 
DT. Hilmi Ortaç 
O::;man Erçin 
Nuri Tuna 
E::; nıa N ayman 
H üsam ettin O kan 
H iis1'ev Ge1·ede 
N ecm ettin 8 a,dık 
Sabiha GÖ?"key 
Vasfi Raş·id Sev ı:ğ 
F an,: P ermek 

Eneünıcn, ll mart 1935 tadJ1iııde toplanarak K astamon u ınebusu Nuri Tamaç ile Kütahya me· 
bnsu Ömer Dinçin seçim ma zıbatahırını tetkik etmi ş ve bu lrmmsta tanzim eylediği maııbata, Umumi he
yetin 13 - III - H~35 tarihli inikadında kabul cdilnniştir. 

Bolıt, 

Bol-u. 
But·sa 
Çon.ıh 

Çont,h 
n enizli 
E ·rzincan 
Gazi Anteb 
G1·1·esun 

[Memurin kanunu Muvakkat encümeni] 

( Vekaletlerle karşılıklı encümenlerd e ıı seı;ilen 2 şer üyeden mürekkeb ) 

Rei8 
Jl. JI!J. 
Ka. 

J/ ita,t K ıızrı.IJ 

Mani~a 
KayseTi 
Afyon K. 

Dr. Emi11 CP111al Suda 

At1,f Akgiiç 
.Atıf Tüziin 
Öm pJ· F ehmi Noylcın [1 1 
Dr. H amıdi B eTlfnwn 
Al){liilhak F'wat 
Renızi Gii·res 
Talat Onay 

H·ikmet Bay'wr 
.:!hnıed Hilmi A1·ga 
( 'e mal Ak çın 

lstanbııl A..Z.i Barlas 
1 zmiT K amil Dursım 
Kırşeh1·,. Ali Rıza Esen 
Konya Dr. Osnıan Şevki Uludağ 
Konya Kazını Okcıy 
NiğdP. Kanıillrdelp 
() rdv .A.li C ani b Yöntem 
Sanı ·un Rıışeni Bark?.n 
Yozgad EkTenı Pekel 
Zongıtldak Rifat Vardar 

[lJ - Vefcıtı 7 - VI -1935 te t e bliğ edilmiştir. 



Enciinıeııe havaie edilen layiha intaç edilmemi~ir. 

L&yiha 

No. Hulasası Muamelesi 
--------------------

1/201 Memurin kanununun bazı maddelerile 1777 sayılı ka- -
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 

[ Vilayetler hususi idareleri ka nun layiliası Muvakkat encümeni] 

(Dahiliye, lktısad , Maarif , Maliy'e, Nafıa ve Sı.hhat ve içtimııt muavenet encümenlerinden 
seçilen 3 çel' üyed e ıı ıııürek k eb) 

..-lf.IJOII K. 
Çu ruh 
On.z i An te b 
Oiresu:n 
Gii,rnüşa 11 e 
I çel 
f Z?ni't' 

R e i::; 
M. Jtf. 
Ka .. 

Ce·ınal Akçı11 

rr ekirrlcığ 
Ça·nakka ft' 
Trab.zon 

F'aik Öztrak 
J-l?'lnıi E1·genel1; 
H anıd1. i7lkünıeıt 

Kayse'l'i 
O m er F' e h 111 i N u .11 fo n [ll Konya 

J{ 01/l.'i(/ 

Ahmed H ,ilmi A.r,qa 
l(6,zırn Okay 
nr. Saiın Uzel Reınzi (-}ii. rez 

Jf?t.zaffer K'ıhç 

Ha,san F ehuti A taç 
Fikri llfutlu 
K am il Dıt ·tstw 

Jlardin 
J! araş 
.. '-J'inob 
Tokad 
Trabzo n 

ll'tza Levent 
H asan Reş1:d 'Panyu,d 
H iisamettin Okan 
U ali b P ekel 
Senı'ha H1.zal 

En<ıümene havale edilen 2 layiha iJıtaç edilmemiştir . 

Layilialar 

1/121 Husus! idarelerle ıbelediyelcrde çalışan baytarlat·m 1.ı -

yin, tebdil ve sair muamelelerine dair Encümendedir. 
1/ 129 Vilayetierin hususi idareleri kanunu layihası Eııcümcndedir. 

[1] - Vefatı 7 - ll l - 1935 te t e bliğ edilmi ·tiı ·. 



a -Encümenlerin toplanma sayısını gÖsterir cetvel 

Dainıi encÜm.enlet 

içti ma İçtima 
sayıst sayisı 
-- -- - --

Adiiye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 
Divanı muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 
İktısad 

Kütüpane 

t-ntüıneni 

:ıı 

)) 

]) 

)) 

:ıı 

:ıı 

)) 

:ıı 

30 
33 
97 
28 
27 
18 

8 
55 

3 

Maarif encünıehi 

Maliye )) 

Meclis hes:ı.bları tetkiki :ıı 

Milli Müdafaa ll 

Nafıa :ıı 

Sıhhat ve içtiınai nı uavenet :ıı 

Teşkilatı esasiye :ıı 

Ziraat ll 

Muhtelit ve muvakkat encümenlet" 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
ınenlerinden ınürekkeb muhtelit encü-
ınen 

Bütçe, Divanı ınuhasebat ve Maliye 
encümenlerinden mürekkeb muhtelit 
encümen 

Belediye kanunu muvakkat encümeni 
( Vekaletlerle karşılıklı encümenlerden 

içti ma 
Sayısı 

ı 3 

seçilen 2 şer üyeden mürekkeb ) 2 
iş kanunu layihası muvakkat encü

meni ( Vekaletlerle karşılıklı encümen
lerle Bütçe rncüıneninden seçilen 3 çer 
üyeden m ürekk"eb ) 8 

Mazbataları tetkik encümeni ( Umu
mi heyetten seçilmiştir). 

Memurin kanunu muvakkat encü
meni ( Vekaletlerle karşılıklı encümen
lerden seçilen 2 şer üyeden mürekkeb) 

Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layihası muvakkat encümeni ( Dahiliye, 
iktısad, Maarif, Maliye, Nafıa ve Sıh
hat ve içtiınai muavenet encümenlerin
den seçilen 3 çer üyeden mürekkeb ) 

16 
49 
ıs 

33 
15 
ı 3 

9 
31 

İçtima 
Sayısı 



4 - Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

••• 

ı-. 
ı-. 1 1 ı:: cu ı-. ;a ı:: Cl) ı-. 

"V cu :::: cu Cl) 

"C;j ~ "i: cu 3 Cü :::: ı-. cu .::.:: .ı:: cu "i:: -~ ı:: u- il •::S Encümenler ·:;.. ~ .::.:: .::.:: .ı:: Cl) <::S Cl)- () cu 
(<;) cu N Cl) ::ı ı-. .::.:: - ı:: ı:: '"O 
_ı f- cu 

ı- :E ~ >- ı:: cu ıı.ı .... 
f- ·-- ~ 

Daimi encümenler 

Adiiye Encümeni 18 3 36 ı 2 60 37 23 
Arzuhal ll o o o 4 o 4 4 o 
Bütçe ll ı84 7 ı9 ı o 2 ı ı ı89 22 
Dahiliye D ı9 3 6 o o 28 20 8 
Divanı muhasebat )) 32 o 18 o 1 51 24 27 
Gümrük ve in hisartar ll 14 2 o o 17 14 3 
Harici ye D 22 o 5 o o 27 19 8 
iktisari » 35 o 14 1 o 50 44 6 
Kütüpane }) o o o o o o o o 
Maarif }) ı 2 2 1 o o 15 ı 2 3 
Maliye }) 57 1 26 2 2 88 68 20 
Meclis H. tetkiki )) o o o o o o o o 
Milli müdafaa D 25 ı 6 ı o 33 27 6 
Nafia )) 1 7 o o o o 17 17 o 
Sıhhat ve i. M. )) 9 2 o o o ı ı ı ı o 
Teşkilatı esasi ye ıı o 3 2 o o 5 3 2 
Ziraat ) ) ı4 2 2 o o 18 ı4 4 

Muhtelif ve Muvakk!llt e ncü-
menler 

Adiiye ve Teşkila tı esasiye 
encümenlerinden mürekkeb 
muhtelit eııcüıııen o o 29 o o 29 27 2 
Bütçe, Divanı muhasebat ve 
Maliye encümenlerinden mü-
rekkeb nıuhtelid encümen o o o o o 
Belediye kanunu ınüvakkat en-
cümeni ( Vekaletlerle karşılıklı 
encümenlerden seçilen ikişer 

üyeden mürekkeb ) o o ü o ı o 
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ı ı:: 
ı-. 

ı-. ~ ı-. !!::: :.a ı:: <'IS 
~ Q.J Q.J Cü ~ Q.J 

ı:: 
Q.J 

<'IS 
~ 

...... ~~ ı:: ...... E ~ 
..ı:: Q.J ·c ..ı:: <'IS 

<:::3 UOQ.J ·::ı 
Encümenler >. 32 ~ ~ ::ı ...... ..!:<: <'IS- u Q.J 

<C'IS Q.J N C'IS 
::f ~ 

Q.J ...... ı:; 
ı:: -o 

....J i-
Q.J i- >- . .s~ lLl ı-. 
i- ~ 

İş kanunun layihası muvakkat 
encüıneni ( Vekal.etlerle karşı-

!ıktı encümenkrle Bütçe encü-
menınden seçilen üçer üyeden 
mürekkeb ) o o o o o 
Mazbataları te dk ik encünH'ni 
«m uvakkatı> (Umumi Heyetten 
seçilmiştir ) o o o o o o o o 
Memur in kanunu nıuvakkat 

encümeni ( Vekatlerle karşı-

lık lı encümenlerden seçilen 
ikişer üyeden mürekkeb ) o o o o o 
Vialyetlerin hususi idareleri 
kanunu layihası muvakkat encü-
meni (Dahiliyeı İktisad, Maarifı 
Maliye, Nafia ve Sıhhat ve içti-
nı ai muavenet en~ünıenlerinden 
seçilen üçer üyeden mürekkeb) 2 o o o o 2 o 2 

- --
Yelüın 461 25 167 10 5 670 532 138 



D - inzibat komisyonu mesai hulasas1 

Riyaset Divanr ikararile, Reis vekili Hasan Sakanın reisliği altmda İdare amirleri (Halid Bay
, rak, Memed Ali Okar, İrfan F-erid Alpaya) ile Katibi umumi Veysel Genyadan terekküb eden in

zrbat komisyonunu alakadar edecek bir hadise vukua gelmemiştir. 

--ıcı:s!S>e-<t!e~--



E - Umumi evrak muamelatı 

.... 
Fevkalade içtima içinde Meclisi Aliye : 

294 Layiha 
18 Teklif 

157 Tezkere 
13 Takrir 
19 Muhtelif evrak 

153 Mütenevvi hususata aid evrak 
165 Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için müsqade talebini havi Başvekalıt 

tezkereleri 
937 A1·zuhaller 

1756 E vrak g elmiştir . Encümenler ııe kalemler areısında yapılan lıavaleler bu yekundan 
hariçtir. 

ı - Layihalar .. 

Fevkalade içtima içinde Meclisi aliye (294 ) layiha gelmiş olub bunlardan (199) u resen veya 
birleştirilerek kanun olarak kabul edilmiş, (ll ) i Hükümet tarafından geri alınmış, (2) side ruz
namede kalmıştır. Geriye kalan (82) layiha ise gelecek içtimaa kalımştır. 

No. Huliisası Muaımelesi 
--------·-------------

1/ 1 Ankara şehri İmar müdürlüğü 1935 yrlı bütçesi hak-
kında 6 - IV - 1935 tarihinde 2683 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 2 .A.nkara Yüksek zil'aat enstitüsü 1935 yılı bütçesi hak-
ıkında 30 - V - 1935 tarihinde 2741 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 3 1935 yılı muvazenci umumiyesi hakkında 26 -V - 1935 tarihinde 2730 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 4 Devlet demiryolları ve li:nanlan işletme ııınuın .mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında 

1 

B vıkaf nınnın müdürlüğü 1935 yılı bütçesi ha.kbıı<la 

1/15 Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 yılı bütçe-

30 - V - 1935 tarihinde 2740 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - IV - 1935 tarihinde 2681 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

• 



No. 
-211-

Hulasası 

sile havayolları Devlet işlrtme idare teşkilat kaıın

nunun bazı maddelerinin deği~tirilm csine ve mezk lır 

kanuna ıbazı maddeler eldenınesine dair 

lj7 Huduel ve sahiller sılıJ1at amum müdürlüğü .1935 
yılı bütçesi hakkmda 

1/8 İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hak-

Muaımelesi ı . 

30 - V - 1935 rtariliinde 2743, 2744 
sayılı kanunlar olarak kabtti edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2716 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kmda 4 - V - 1935 tarihinde 2706 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/9 Konya on1sı sulama idarc·si 1935 yılı ,lJütc;"si lıakkıı da 6 - V - 1935 .tarihinde 2715 sayılı 

1/ 10 Posta, telgraf ve telefon umuın nıüdül'lüğü 1935 y ılı 

bütc;esi .ha.kkrnda 

1/11 

1/ 12 

1/13 

Tahlisiye nmum müdürlüğü 1935 yılı bütc~csi haldmı cia 

Yük~wk müh endis nı ektcbi 1935 yılı büt~e:i ha kkında 

Van giilü gıemi işlet me idaresi 1935 yılr hütı,:osi hak
kında 

1/14 Ankarada stadyom alamııda kurulacak tiriıbünlerc a·id 
demir malzemeden güınrüJ~ n•smi alırun a m asma dair 

1/15 Ankara şeh ri !mar müdürlüğü 1933 yılı son hesarbı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13- IV - 1935 tarihinde 2692 sayılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 
6 - IV - 1935 tarihinde 2684 sayılı 

!kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - IV - 1935 tarihinde 2685 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - IV - 1935 tarihinde 2682 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2709 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Di vanr muhaseba.t encümeninde. 
1/16 De·d et mc-rrıurlarr aylıklarmm t.evhiJ ve teadülüne 

dair olan 1452 sayılı kanuna ek kanun layihası 

1/17 Evkaf uınum müdül'lüğü 1934 yılı bütı_:esinue 10 700 
liralık müna:kale yapılına sma dair 

l /1c 
1/19 
1/20 

1/21 

1/22 

Evkaf umnm müdürlüğü 1932 yılı son he abı haJdon.:ia 
Evkaf umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkmda 
İstanbul üniversitesi clektromekanik şubesine aid alat, 
edevat ve kitabiarın Yüksek mü•hendis meJ,tebinc pa
rasız devri hak'lunda 

Milll Müdafaa vekaleti 1934 yılı kara bütçesinde 
9 000 liralık mürrakale yaprlması hakkında 

Reşid kadrn tica!let1nin meni haldundaki rbeynelnıilel 

mukavelenin tasdiluna dair 

1/23 · Süriyede Türklere ve 'l'üı,kiyede Suriyelilete aid em-
lak hakkındaki İtilafname müddetinin 6 ay dah a uza-

28 - III - 1935 tarihinde 2678 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21- III - 1935 .tarihinde 2675 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divaru muhasebat encümeninde. 
Divaru muhasebat encümeninde. 

ll - I·V - 1935 tarihindie 2687 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21- III - 1935 tarihinde 2676 sayılr 

kanun olarak kabul ediLmiştir. 

15 -IV - 1935 ıtarihinde 2·693 sayılı 

kanun oJıı.ra:k kabul edilmiştir. 



No. Hulasası 

tılmasrna dair 

1/24 Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 yılı son hesaıbı hak-

Muamelesi 
--------------
15 - IV - 1935 tarihinde 2694 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında Divam muhasebat encümeninde. 
1/25 Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 eylul 1933 ta-

rihinde Sofyada imzalanan protokplün tasdikına dair 18 - V - 1935 tarihinde 2723 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/26 Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan M.eriç -
Evl'os ırmağınnı her iki kıyısında yapılacak idrolik 
rtesisatın .tanzimine aid itilafın tasdikina dair 

1/27 Türk pa:rası kıyımetini kornma kanununa ek kanun 
layihasr 

1/ 28 Um1l'Ill borsalar niızamnamesinin 2 nci ımaddesinin de-

18 - V - -935 tarihinde 2719 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2686 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. · 

ğiştiri1mesine dair 18 - V - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/29 

1/30 

1/31 

1/32 
1/33 

1/ 34 

1/35 

1/ 36 

1/ 37 

1/38 

Uluslararası kadınlar !birliğinin İstanıbulda yapılacak 
toplantısı ımünasebetile bastırılacak ihaıtua poSJta pulla
rma: dair 

Adiiye w~kaleti 1934 mali yılı bütçesinde 28 ,900 li
ralık münakale yapılınasma dair 

Denizyolları işletmesine 10 senede 10 milyon liralık 
yeni vapur alma tahsisatı verilmesine dair 

Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun layihası 

Türkiye ile İtalya arasında iiiilZa edilen ticaret muka
velesi ve meı:ıbutlarmın 20 tkinci ikanun 1935 t arihinden 

it:ibaren 9 ay daha uzatılınasına dair 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 1934 mali yılı bütçe
sinde 4.4 442liralık münakale yapılmasına dair 

Askeri ımektepler talebesile ihtiya;t zabitleri namzet
' ıerine v.erilecek maaş IJ:ıailclundalki 357 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değirştirilırıesine dair 

Askeri ve mülk! telmüd kanununıun 2 nci maddesinin 
2 ve 3 ncü f1kralarının değiştirİlınesi hakkında 

Askeri ve mülki telmüd kanununun 18 nci maddt>si
nin değiştirilmesi hakkında 

1931 y1lında askerliğe hazırirk deı1si muallimliklerin
de kullanrlanların ücretleri hakkında 

13 - III - 1935 tarihinde 2673 sayılı 

kanun olaralk kabul edilmiştir. 

21- III - 1935 tarihinde 2674 sayılı 
kanun olara;k kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2708 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encÜimeninde. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2758 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1935 tarihinde 267 4 sayılı 
kanunla birleştirilerek ka;bul edil
miştir. 

29- IV - 1935 .tar1hinde HükUmet 
tarafından geri alınmıştır. 

6 - V - 1935 tarihinde 2710 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . . 
Maliye encümeninde. 

2 - V - 1935 tar ihinde 2701 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1j39 

1j40 

1/41 
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Hulasası 

Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi ·hakkındaki ka
nuna ıb ir madde eklenmesinc dair 

Diyanet işleri reisliğ· i teşkiHH ve vazifeleri hakkmda 

4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mcvrucl olan va
kıflar hakkında tatbikat kanunu lftyiJıası 

1/42 nıtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları ·hakkın
dahi 1076 sayılı kanunun bazı maddel•erinin deği şti

rilmesine dair 

1/43 Kaçakçılığm men ve takiıbi h akkındaki kanıuna mü-

Muamelesi 

12 - VI - 1935 tarihinde 2780 sayılı 

kanun olarak ikabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tariliinde 2800 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1935 tarihinde 2762 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 .tarihinde 2754 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

zeyyel 27- IV - 1935 tarihinde Hükfımet 
tarafından g.eri alınmıştır. 

1j44 

1/45 

1/ 46 

Milis yüzbaşı Rizanrn karısı ile oğluna maaş tahsisi 
hakkında 

Ordu ikramiyc kanununun 1 nci maddesinin değ·i şti

rilmesi hakkında 

Seferele askeri ihtiyaçlarm temin suı·cti halilirnda 

2 - V - 1935 tarihinde 2700 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1935 tarihinde 2698 sayılr 

kanun olarak ilmbul edilmiştir. 
29- IV - 1935 tarihinde Hükfrmet 
tarafından .geri alrnllliŞtl'l'. 

1/47 

1/48 
1/ 49 

Tuz kanunu layiliası Gümrük ve inhisarlar encümeninde. 

1'ütün ve tütün inlıisarı hakkrncla Gümrük ve inhisarlar encümeninde. 
Hayvanlar vergisi kanunumın 2 nci ma.cldesinin ( \. ) 
fıkrasım değiştiren kanun layihası 28 - III - 1935 tarihinde 2677 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/50 1\Im·azenc vergisi kanununun 10 ncu maddesinde ya

z ılı olan müdeletİn ıbir sene daha uzatılınasına dail' 

1/51 Tapu ve ·kadastro umımı müdürlüğü mcı-kez fen hc
yetile kadastro ve tahdid heyetleri müstahdoınlm· i 

h&kkında Devlet memurlan aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan kanun hükümlerinin •tatbikı hak-

ll - IV - 1935 tarihinde 2688 sayılr 
kanun olarak !kabul edilı:nişrtir. 

ıkında Bütçe encümeninde. 
1/52 Zabitan \ 'C askeri memru.rların maaşatı hakkındaki ka

nunun bazı maddelerile 2617 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

n~~---·,:·: .. 
1/53 Askeri "\"e mülki teıkaüd kanununun 4 ncü mad. 

d esine ek kanun layiliası 

1/54 Demiryolları teknik birliği ha.kkmclald 1886 tarihli 
mukavelename ile 18 mayıs 1907 ve 14 kanunuevv el 
1912 tarihli protokollere iltihalamıza dair 

1/55 1nhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı \}:ıütçesinde 

2 - V - 1935 tarihinde 2702 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2707 sayılı 

kanun olarak ikabul edilmiştir. 

4 - X - 1935 tarilıinde 2824 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Halasası 

16 000 liralıık münwkale yapılıması ıhwkık:rnda 

:M:uameles.i 

30- III - 1935 tarihinde 2679 sayı:lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/56 Jandarma umum kumandanlığr 1934 yılı bütçesinin 

1/5"1 

1/58 

1/M 

1/ 60 

1/61 
1/62 

426 ncı faslında yapılacack değişiklik hakkında 1 - IV - 1935 tarihinde 2680 sayılı 
kanun olarak kabul ,edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son hesabı 
ha:kıkmda 

Şeker fabrikalarına balışahman imtiyazat ve muafi
yet hakkındaki 601 sayılr kanunun 8 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair 

Tayyare resrrni kanununun 6 ncı maddesine !bir fıkra 
eklenmesine dair 
Bazı müesseselerin idaresi hakkında 

Cemiyetler katıunu M.yihası 

Maarif vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak
kmdaki kanuna eJk kanun layihası 

Divanr muhasebat encümeninde. 

2 - V - 1935 tarihinde 2699 nayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir~ 

Bütçe 'Cncümeninde. 
Dahiliye encümeninde. 

Dahiliye encümeninde. 

10 - VI - 1935 tarihinde 2773 sayı:lr 

kanun olanlik ıkbaul edilmiştir. 

1/63 Nafra vekaleti 1934 yı:lı bütçesinde 4 104 liralık mürra-
kale yapılmasma ve fevkalade ıta'hsisat v.erilmesinc dair ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılr 

kanun olaraıle ikbaul edilmiştir. 
1/64 İkıtısadi buhran ıvcrgisi bmmuna ekli 2416 sayılr ka-

nunun değiştirilmesine dair 23 - V - 1935 tarihinde 2728 sayılr 
kanun olarak kbaul edilmiştir. 

1/65 Dang ib.astalrğma karşı memleketleri karşıl:nklr koru
mak için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli ıbeynelmüel 

mukavelenin tasdik ııhak!kında 7 - VI - 1935 tarihinde 2766 sayılr 

kanun olarak ikbaul edilmiştir. . 
1/66 Huduel ve sahiller sılııhat umuım müdürlüğü 1931 yılı 

son lıac>ahı hakıkında 20 - V - 1935 tarihinde 27.25 sayılı 

kanun olaraıle kbaul edilmiştir. 

1/67 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1932 yılı 
son heszı.bı hakkında Divanr muhasebat encümeninde. 

1j68 Huduel ve sahiller srhlhaıt urrnum müdürlüğü 1933 yılı 

son hesabı ha1dkmda Divam muhaseb&t encümeninde. 
1/ 69 Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı İcrasına dair 

olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak-

lj70 

1/71 
1/ 72 

1/73 

kında 7 - VI - 1935 tarihinde 2764 sayılı 

kanun olarak ik:baul edilmiştir. 
Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti arasmda akto
lunan emniyet, bitaraflılk ve iktrsadi emek lbera;ber
liği mnahedenamesinin tasdikma dair 

Askeri tayinat ve yem kanununa ek kanun la yilıusr 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1932 yılı son hesabı hakkında 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı bütçesinde 

10 - VI - 1935 tarihinde 2776 sayılr 

kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

lVIilli lVIüdafaa encÜimeninde. 

Divam muhasebat encümeninde. 
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1/47 

1/ 75 

1/76 

1/77 
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1 900 liralık münakale yapılması haklanda 

Bazı dairelerin 1934 yılı hütc,:,esinde 33 800 liralık 

ınünaıkale yapılması hakkında 

Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 69 770 lira lrk 
mürrakale yapılması hakkında 

Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 2 271 
liralık münakalıe yapılması .Jıakkında 

Tapu ve kada,stro umum mi.i.düriüğü 1.934 yrlr bütc,:c
sinde 3 830 liralık münakal c yapılm ası haldnn(1a 

Muamelesi 

13 - IV - 1935 tarihinde 2690 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişıtir. 

J 1 - IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla 'birleştirilerek bbul edil
miştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek krubul edil
miştir. 

ll - IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ll -IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/ 78 Yabancı d evletlerle yapılacak muvaklmt ticari iti
laflara ınüteallik 2258 sayılr kanun hükmünün 1 zn

tılmasma dair 3 - VI - 1935 tarihinde 2759 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/79 Elektrikve havagazr istih lfik resmi lı akkında ki ka mı 

nun 1 nci maddesinin (E) frkra~rnm Cl eğiştirilım e~iııe 

ve bu kanıma bazı lıükümlcr cl\l('nmesiııc dair Bütge encümeninde. 
1/80 Emniyıet işleri uımım müdürlüğü 1934 yılı büt~esiııo c 

1/81 

10 500 lira lr'k münakalc yapılnHı sı hakkında J1 -TV - ] 935 tarihinde 2689 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil

Kazanç vergisi kanuıımııuı 

ğiştirilmesi ihakkında 

miştir . 

bazı hüküml erinin dt•- 30 - V - 1935 tarihinde 2751 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/82 Milli Mi.i.dafaa veldlcti 1934 yılı deniz hiit<:csind c 

1/83 

49 024 liralık rnüna1\alc yapümıısı lı akkmda ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

BasvcldlJ ct1 e Ş"f1rayi devlet ve İst atistik umnm mü
dürlüğü 1934 :ırılı bütçelerinde ] 2 972 lira lık miln a
kale yapılmasma dair 

• 

ll -IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir . 

1/84 Maarif ve Milli Müdafaa vrkil lrtlrri ] 934 yılı büt~c-

lr•rincle 60 558 liralık müıı :ı kale yaprlması hakkmd a ll- IV - 1935 tarihinde 2689 sayılr 

kanunla birleştirilerek ka;bul edil
miştir. 

1/85 Posta, telgraf ve tel efon uımını müdürlüğü 1934 yılı 
ılıütçesinde 27 400 lirıı lrk müna'kale yapılma~ı hak-
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ikinda 13- IV - 1935 ;tarihinde 2691 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/86 .Ankarada tarih - Coğrafya fa:IWltesi kurulmasına dair 1.8- IV - 1935 tarihinde HükUmet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/87 Buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 sayılı ka-

1/88 

1/89 
1/90 

1/91 
1/92 

1/93 

1/94 

1/95 

1/96 

'l' _ _ ______ _ 

nunla değiştirilen 9 n cu maddesinin (B) fıkrasına : 
ek ikanun layiliası 14- VI - 1935 tarihinde 2820 sayılı 

kanun olar·ak kabul edilmiştir. 
Sıhlıat ve içtimai muavenct v.eka leti 1934 ,vılr bütç ·
sinde 15 800 lirairk mürrakale yapılmasına dair. 

Yüksek ziraat enstitüsü 1933 yılı son hesabı hakkında 
Çiftçiler hakkında kredi kooper8Jtifleri t.c~kiline dair 

Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkında 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülün e 
dair olan kanun ile eklerinin tahlisiye unmm müdür
lüğü memurlarma da tatbiki hakolandaki kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasma dair 

Bazı maddelerden istihlak vergisi alınmasına dair 

Kazane vergisi hakkrndaki 2395 sayılr kanıunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair 

Polisin vazife ve salahiy~ti kanununun 5 nci madde
sinin (.A) fıkrasııun değiştirilmesine dair 

Posta kanununa ek kanun layiliası 

ll - IV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Divanı muhasebat encümeninde. 
21 • X - 1935 tarihinde 2836 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encU:meninde. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2760 sayılı 

kanun olarak kaJbul edilmiştir .. 
27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılı 

kanun olarak kab~l edil~iştir. 

23 - V - 1935 ~tarihinde. 2729 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 -VI - 1935 tarihinde 2770 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
18 - V - 1935 tarihinde 2721 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 

1/97 Posta, telgraf ve telefon idaresi .teşkilatı haık.kmdaıki 
kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra · eklenmesi ne dair 6 - V - 1935 tarihinde 2711 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/98 Tclgraf ve telefon kanununa ek kanun layihası 18 - V - 1935 tarihinde 2722 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj99 Anıkara şehri !mar müdürlüğü 1931 yılı son -hesabı 

hakkında 27 - V - 1935 tarihinde 2732 sayılr 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 
1/100 Konya ovası sulama idaresi 1931 yılı son hesabı hak

,Ianda 

1/101 Yüksek mühendis mektebi 1931 yılı son hesabı hak
krnda 

1/102 İnhisarlar koruma sandığına dair olan 2469 sayılr ka-

20 - IV - 1935 tarihinde 2696 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20- IV - 1935 tarihinde 2697 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

n'UJla ek kanun layihası 18 - X - 1935 tariliinde HükUmet 
tarafından . geri almınıştır. 
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1/103 Gümrük ve inlı is:ırl<ıi' vek.J l,,ti memurlarr kanunu la-
yihasr Bütçe encümeninde. 

1/ 104 Gümrük ve inlıisarlar vekileti vazife ve kurumu ka-
nunu liiyilıası 

1/105 Taıbiiyet muameleler ind en alınacak harclara dai ~:· ka
nnna müzcyyel 1942 sayılı kanunun 2 nci maddesin
de yazılı müddet.in üç yıl daha u zat ıl ınası lıa.kkmch 

1/106 Türkiye - Bulgaristan arasında imza ve 2499 sayılr 

kanunla tasdik olunan ticari iti l5.fta ismi geçen kış

kaval kelimesi yanına ·kaşar kelimesinin de konulma
sına dair 

1/ 107 

1/ 108 

1/ 109 

1/ 110 

1/ 111 

1/ 112 

1/ 113 

Bazı d a.irelerin 1934 yılı bütçeler ine 2 889 000 liralık 

t ahsisat konulmasına dair 

1930 yılı son hesabı hakkında 

Ankara şehri ! mar müdürlüğü 1934 ~rrlr bütçesinde 
28 000 liralık mün akale yapılm asma dair 

1933 yılı H azine son hesabı hakkında 

Dahiliye vekfLleti 1934 yılı bütçesinde 1 200 lirairk 
münakale yapılmasma dair 

Dl'd cte aid askeri ve sivil 'hava !imanlarına inecek 
yerli ve yabancı hava gemilerinden almacak resim 
hakkında 

Devlet memurları aylıklarının teV'hid ve t eadülüne 
dair olan kanuna bağlı iki sayılı ·cetvelin Srhh at ve 
içtimai muavenet vekaleti kısımnda bazı deği şiklik 

yapılması hakkında 

1/114 Hududda zühur eden ihtilaflarrn tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cümburiyetleri 1ttihadı arasmda 6 ağustos 1928 ta
rihinde aktolunan mukavelenamenin altı ay uzatıl ın ası 

9 - X - 1935 tarihinde 2825 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2837 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2756 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18- IV - 1935 tarihinde 2695 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2790 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2704 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Divam mubasebat encümeninde. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - X - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınnnştır. 

18 - V - 1935 tarihinde 2720 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkındaki protokolün tasdiluna dair 18 - V - 1935 tarihinde 2724 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 115 

1/ 116 

P osta; telgraf ve t ele:flon umnm müdürlüğü 1933 yılı 

son hesabı hakkında 
Ziraat vekaleti 1934 yılı biitGcsinde 10 300 lirairk 
mün:ı.kale yapılması hakkında 

Divanı mubasebat encümeninde. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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1/117 Belediye kanununa ·ek kanun Hiyiliası 7 - VI - 1935 tarihinde 2763 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 118 Deniz ticareti kanununun 1472 nci maddesinin de· 

ğiştirilmesi hakkında Adiiye encümeninde. 

1/119 Denizyolları ve Atkay işletımelerile fa:brikalar ve ha· 
vuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet reisine 
aid deniz vasııtaları meınurin, zaıbitan, mürettebat ve 
müstahdemleri hakkında tekaüd kanunu layiha sı 18 - X - 1935 tarihinde Hükiimet 

tarafından geri alınmıştır. 

1/120 
1/ 121 

1/ 122 

1/ 123 

Eyer, semer ve ılıayvan koşumlarının tevhidi :haıkkında 
H ususi idareler le lbel.ediyelerde çalışan ibaytarların ta
yin, tabdil ve sair muaıınele~erine dair 

Limanlar kanununun 7 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında 

Muvazeııei umumiyeye dahil baytarlarm uhdesinde 
maaşlı veya ücretli vilayet ve belediye baytarlıkla
rmm içtimaa edebileceğine dair 

Dahiliye encÜımeninde. 

Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layiıhasr Muvaıkkat encÜımeninde. 

21 - X - 1935 tarihinde 2829 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

25 - X - 1935 tarihinde 2839 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/124 
1/ 125 

Nalband rnektelıleri ve nalbaııtlık sanatİ hakknıcla Ziraat encümeninde. 
Nebatl arı hastairk ve zararlı lböceklerden :koruma hak 
kında Adiiye encümeninde. 

1/ 126 Tahlisiye umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hak-
kında 21 - X - 1935 tarihinde 2835 sayılı 

kanun olara:k kabul edilmiştir . 

1/ 127 Taıhlisiye umuım müdıiirlüğü 1932 yılı son ihesalbr Jıak-
kmda Divanr muhasebat encümeninde. 

1/ 128 Turist gemilerden alman ımıilitelif deniz resimlerin-
'den bazrlarrnm affine ve bazılarmdan t enzilat yapı]. 

masma dair 
1/ 129 Vilayetl erin bususi idar eleri ikanwnı layihasr 

1/ 130 Yalova arazisinin istismarr ve parasız arazı dağıtıl-

Bütçe P.ncÜımeninde. 

Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layiliası ıvı:uvakıkat en0ümeninde. 

nıası hakkında Maliye encümenmdn. 
1/ 131 Dahiliye veıkal·eti 1934 yılı ıbütçesinde 2 000 liralıik 

mürrakale yapılmasma dair 

1/ 131 Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinile 20 500 
liralık münakale yapılmasına dair 

1/ 133 Sıhhat ve içtimai muavenet v~kaleti 1934 y ılı rbüt<:{'· 
sinde açılan Devlet kinini faslma 18 131 lira 5 kuruş-

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil

miştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 2705 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lilik ta:hsisat konulmasına dair 6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1j134 Radyoloji ve radyom ve elekıtrilkle tedavi ve diğer 
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-----------------
fizyoterapi müesseseleri ihakkmda Adiiye encümeninde. 

1/ J 35 Yüksek mühendis mektebi haklundaki 1275 sayılr ka-
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair· 18 - V - 1935 tariılıinde 2718 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişür. 
1/ 136 Harici ye vekaJeti tasdik harçları hakkındaki ] 318 

sayılı kanuna bağ'lı cetvele bir fıkra eklenmes in e vr 
bu cetvelden iki fıkranrn çıkarılınasma dair· 

1/ 137 Beynelmilel adalet divanma müt eallik bazı mc1 iııl cn• 

21 - X - 1935 tarihinde 2833 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

iltihakmuz hakkında 10- YI - 1935 taı·ihindc 2774 sayılr 

-kan-cm olarak kabul edilmiştir. 

1/ 138 

1/139 

1/ 140 

1/141 
1/142 

Dahiliye veka1eti vilayet teş'lcilatr ve nızifclcri hak
kında 

Gümrük ve inihisadar vekaJeti 193-l yılr bütçesind e 
ll 020 liralık mrünakale yapılma sı hakkında 

Amortisman sandığı hakkında 

Öğretici Ye teknik filimler hakimıda 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı biH<:rsi ıı c 

2268 lira 80 ~mrnşluk .tahsisat konulmasına d(lir 

1/143 Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelm·incle 1R3 097 lira lık 

münakale yapılmasına dair 

1/144 J andarma umum kumandanlrğr 1934 yılı bütçesinel P 
2680 sayılı kanunla açılan 426 ncı faslnı adının dl'
ğiştirilmesi hakkında 

l/145 

1/146 

1/147 

1/ 148 

Şurayi dev-let 1934 yılr bütçesinde 900 liralık Tııüna

kale yapılması hakkında 

Milli Müdafaa Yekal eti 1934 yılı hava büt<:csi nd <:• 
18 892 liralık müna:kale yapılması ·hakkmda 

A:nıkarada yaptmlacaJ~: mülkiye mektcbi binası i ~in 

19.35 ve 1936 seneleri bütçelerinden ödenmek üzc•r·c 
sari -taahhüdat yapılması hakkında 

Çimentodan istihlak resminin kaldırılm ası hakkında 

1/149 l~dmf uınum müdürlüğünce istihdam edilecek unık.ıt-

Dahiliye enci1meninde. 

6 - V - 1935 taı·ilıindc 2712 sayılr 

kanun la birl eştiriler Lık ·kabul edil
miştir. 

14 - YI - 193!1 tarihind<ı 2794 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

J hı h il i?e cneünwıı inde'. 

4 - V - 1935 tarihinde 2703 sayılı 

kanun olar ak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 ·tarihi nde 2712 sayılı 

kanunla birl eştiril erek kabıli edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanunla birl eştirilerek kabul eJ ;l
miştir. 

6 - Y - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanun la- birleştirilerek -kaıbul edil
miştir 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayrh 
kanunla- birl eştirilerek ·kaıbul edil
miştir 

30 - V - 1 935 tarihinde 2750 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2731 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

---·- " 
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lara dair olan kanunun 3 ncü maddesine ek kanun 
layiliası 

1/150 2580 sayılı kanun hükümlerine göre Sümer bank ser
mayesine yatmlaca:k 2 200 000 lira ile İzmir ve Sam
sun belediyelerine kefaletten ötürü ödenmesi lazımge

len 584 045 liramn 1934 yılı bütçesinden mahsubu 
hakkında 

1/151 Seyrisefain idaresi 1931 yılı son hesabı haklanda 

1/152 Siyasal bilgiler okulu hakkında 

1/153 Zira! satış kooperatif ve birlilderi hakkında 

1/154 Dahiliye vekaletile Emniyet işleri umum müdürlüğü 
ve Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı .bütçclc
rinde 100 000 liralık mürrakale yapılmasma dair 

1/155 Askeri ve mülki tekaüd kanununfUll 67 nci madd~si

ne bir fılrra eklenmesine dair 

1/156 
1/157 

Çel tik ekimi kanunu layihası 

DeYlet memurları aylıklarının tcvhid ve teadülü hak
kındaki iki sayılı cetvelde değişiklik ya primasma dair 

1/158 Mmtaka sanat mektcblerinin Maarif vekaleti tarafm
dan idaresi halilimda 

1/159 Ordu za,bitan heyetine mahsus terfi kanummrun bi
rinci maddesinin (A) fıkrasile ll nci maddesinin dc
ğiştirilmesine dair 

1/160 Türkiye ile Almanya arasmda aldolunan ticaret mn
kavelenamesine ek olarak 15 nisan 1935 taril,inde im
zalanan anlaşmamn tasdilana dair 

1/ 161 Üsküdar - Kadrk0y ve havalisi tramvayları Türk ano
nim şirk<Ctinden satılığa çıkarılan hisse s-eııedlerindı~n 

218 220 lira!rğmrn Evka± umum müdürlüğünce sa~m 
alınınasma dair 

Muamelesi 

14- VI - 1935 tarihinde 2789 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1935 tarihinde 27 49 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - X - 1935 tarihinde 2841 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10- VI - 1935 tarihinde 2777 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - X - 1935 tarihinde 2834 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2712 sayılı 

kanunla birleştiri lerek kabul edil
miştir. 

14 -VI - 1935 tarihinde 2788 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümeninde. 

12 -VI - 1935 tarihinde 2782 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 • VI - 1935 tarihinde 2765 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2753 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10- VI - 1935 tarihinde 2775 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2803 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/162 İş kanunu layilıasr İş kanunu luyihası Muvakkat enc·Ü

mcninde. 
1/163 İktı.ısad vekaleti 1934 yılı bütç.esinde 2 000 liralık mü-

nakalc yapılması hakkında 6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/164 İktısad vekiUeti 1934 yılı bütçesinde 3 000 liralık mü
naJmle yapılınası hakkında 

1/165 

1/166 

1/167 

Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 450 li
ralık münakale yapılması hakkında 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı bütçesinJe 
56 000 liralık ınünakale yapılması hakkında 

lVIilli lVIüdafaa vekakti 1934 yılı kara ve hava bütc;r
lerinde 84 216 liralık münakale yapılmasına ve ayıı i 
bütçeye 502 385 liralık tahsisat konulmasına dair 

1/168 Ankara su tesisatı için Maliye ve Dah iliye vci,fi lctle
rine v,erilen rtaahhüd izninin uzatılınası lıakkrııda 

1/ 169 Rüsumu sLhlıiye kanununa eık kanun liiyihası 

1/170 Adliye vekaleti 1934 yılı bütçesinde 36 500 liralık 

münakale yapılmasına dair 

1/171 Da;hiliytı memurları kanununun 2 nci maddesini deği şı

tiren 2429 sayılı ıkanunun birinci ıınaddesiııi değişti-

Muaımelesi 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılı 

ıkanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1935 ıtarihinde 2714 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1935 tarillinde 2713 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2793 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
14- VI - 1935 tarihinde 2810 sayılı 

\:anun olarak kabul edilmiştir . 

23 -V - 1935 tarihinde 2726 sayılı 
kanını olarak kabul edilmiştir . 

ı,en kanun layiliası 10- VI - 1935 tarihinde 2768 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/172 

1/ 173 
1/ 174 

Havayolları Devlet işletme idaresi 1934 yılı bütçe· 
sinden 6 024 liranın tenzili ve yeniden açılacak fasla 
ayni miktar tahsisat konulması haklanda 

Maliy.e vekaleti ıteşkilat ve vazifeleri ilıaiklı:ında 
Posta, telgraf ve rte1efon memurları ilırukkında 

1/ 175 Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 1934 yılı bütçe-

27 - V - 1935 tarihinde 2737 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümeninde. 
10 - VI - 1935 tarihinde 2772 sayılı 

kanun olarak kabul edilnıiştir. 

sinde 6 300 liralık münakale yapılmasına dair 23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılı 

1/176 Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli hakkında 

1/ 177 

1/ 178 

Ziraat veıkal eti 1934 yılı bütçesinde 4 350 liralvk ımü
nakale yaplımasma dair 

Denizaltı lbotlarında kullanılan gedildi ve mükellef 
küçü!k zaJMtlerle efrada seferde, manevre ve tatibikat
larda hazır gıda verilmesi haklunda 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10- VI - 1935 ıtarihinde 2769 sayılr 

kanun olarak .kabul ~edilmiştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe encümeninde. 



No. Hulasası 

lj179 Ordumm dahili hizmetleri hakkında 

1/180 Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat v•e vazifelerine 

Muamelesi 

10 - VI - 1935 tarihinde 277l sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 14- VI - 1935 tarihinde 2822 sayılı 

kanun olarak kabul €di.1miştir. 

1/181 Posta, .telgraf ve telefon um um müdürlüğü 1934 y ıl ı 

ıbütçe açığma karşılık olmak üzere 200 000 lirahk is-
tikraz aktine dair 23 - V - 1935 tarihinde 2727 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/182 Teyyare cemiyeti ta·rafından Milli Müdafaa ve'ldlcti
ne teberrü eililen paralarm sureti sarfına dair olan 
kanuna ek kanun layihası 

1/183 Türkiye Cümhuriyeti merkez bankası hakkıııdaki ka
nunun 2315 sayılr kanunla değiştirilen 40 ncı madde-

27 - V - 1935 tarihinde 2738 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 

sinin tadiline dair 30 - V - 1935 tarihinde 27 48 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/184 Ulusal bayram ve genel tatiller !hakkında 27 - V - 1935 tarihinde 2739 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/185 
1/186 

Şurayi devl·et kanunu layiliası Adiiye encümeninde. 
Belediye teşkiilltı olan yerlerde muılıtar ve ihtiyar 
heyetlerinin kaldırılması hakkındaıki kanuna ek ka-
nun layihaısı: Dahiliye encümeninde. 

1/187 

1/ 188 

Damga resmi kanununun 32 nci maddesine ıbir fıkra 
eklenmesine dair kanun layihası 

Havayolları Devlet işletme idaresi 1934 yılı bütçesin
de 600 liralık münakale yapılmasma dair 

1/189 İktısad vekaJeti 1934 yılı bütçesinde 500 liralık mü
nakale yapılmasma dair 

1/190 

1/191 

1/ 192 
1/193 

Milli Müdafaa vekaleti kara ve Askeri faıbrikalar 1 

umum müdürlüğü 1934 yılı bütçeleri arasmda 35 64R 
liralık müna:kale yapılmasına dair 

Pulluk kanununa ek ilmnun layihası 

Devlete ai d matbaaların b i rle:şıtiril mcsi l1akkmda 
Askeri falbri!kalar UIIIluıtn müdürlüğü 1934 yılı bütçe
çinde 1 25.0 lirairk mürrakale yapılmasına dair 

1/ 194 Devlet memurları aylıklarnun tevhid ve teadülüne 

16 - X - 1935 tarihinde 2828 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1935 tarihinde 2737 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

ıkanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

23 - V - 1935 :tarihinde 2726 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 -VI - 1935 tarihinde 2786 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa encümeninde. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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No. Hulasası 

dair olan kanuna ek kanun layihası 

l j ] 95 Devlet demiryolları ve limanları işletme um um mü
dürlüğü 1934 yılı bütçesinde 270 000 liralık müna
ıkale yapılmasına rve ayni yıl hütçe..<ri ne 241 000 lira-

Muamelesi 

14- VI - 1935 .tarihinde 2797 sayılı 

kanun olarak kabul ediLmiştir . 

lık ıta!hsisat konulmasına dair 27 - V - 1935 tarihinde 2736 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 196 Devlet ormanlarından köylülerin intifa !ıa;kJn ıkanu-

nuna ek kanun layiliası Ziraat encümeninde. 

1/ 197 İzmir - Kasaba ve temdidi hattı için 2488 sayılı ka
nunla verilen tahsisata ilaveten daha 152 000 lira ve-
rilmesine dair 

1/ 198 kmir Rrhıtrm şirketinin imtiyazı ile .tesisatmrn satııı 
alınmasına dair olan 2309 sayılı kanuna ek kanun 

27 - V - 1935 tarihinde 2736 sayılı 

kanunla birleştirilerek ikabul edil
miştir. 

layihası 21 - X - 1935 tarihinde 2830 sayılı 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

1/ J 99 İzmir liman işleı·i um um müdürlüğü 1935 yılı bütGesi 
haklanda 20 - V - 1935 tarihinde 2742 sayılı 

ıkanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 200 Mazhut emlak, ylll'tluk ve oraklık aylığı mukabil i ve

rilecek emlak ve arazi haklundaki kanuna ek luımııı 

layihası 14- VI - 1935 tarihinde 2808 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/201 Memurin kanununun bazı maddelerile 1777 sayrlı ka

nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmrsine dair 

1/202 Riyaseti Cümhur dairesi t eşkilat ka:mınumın bnzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/203 Türkiye Cümhuriyetile İtalya Krallığı arasm cla ak 
tedilen ikliring anlaşmasının ibazı hükümJ erini değ·i ş

tiren ve 30 nisan 1935 tarihinde imza edilen anlaş

manın kabul ve tasdila hakkında 

1/204 Uyuşturucu maddel erin murakabesi ha.k·kmdaki ka-

Memurin 
m eninde. 

kanunu Muvakkat encü-

12- VI - 1935 tarihinde 2783 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2801 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

nunun 28 nci maddesinin değiştirilmesine dair Adiiye encümeninde. 
1/205 Bina vergisi kanununun 24 ncü maddesinin değişt i-

1/206 

rilmesine dair 14- VI - 1935 tarihinde 2802 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

Bir viliyette teşkil edilerek idare heyeti kadroını haJ:
kmda 12- VI - 1935 tarihinde 2782 sayılı 

kanunla birleştiriLerek kabul edil
mişir. 

1/207 Denizaltı mensuibla.rrna verilerek zamaim ve tazmin at 
hakkında Bütçe encümeninde. 

1/208 Denizaltı mensublarma mahsus yemek bedeli haklanda Bütçe encüımeninde. 



-224-
N o. Bulasası 

1/209 Aifdm d.emiryollarmm satın alınmasına dair olan 
mukavelenin tasdikı hakkında 

1/210 Mübadele ve t effiz işlerinin kati t asfiye ve intacr hak-

Muamelesi 

30 - V - 1935 tarihinde 2745 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kmdaki kanunlara .ek kanun layİlıası ~.1ali ye encümenüı.de. 

1/211 Evkaf umum müdüriüğ·ü memurları aylrklarrnm Ü'v
hid ve teadülüne dair olan kan'Una ilişi k cet velele bazı 
değişiklik yapılması ve ibir madde eldenın i hakkında 4 - X - 1935 .tarihinde Hüıl.rumet 

tarafından geri alınmıştır. 

1/212 İhtiyat za;bitleri ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

1/213 

1/214 

1/215 

İmalatı harbiye fabrikalarındaki ınütehassrs zabitlcr<' 
verilecek yevmiye haldemdaki 1058 sayılı kanunun 
başlığı ile 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 

dair 
İstanbul Liman işleri umum müdürlüğü 1935 ) ' Tlr bü ~
çesi hakkında 

Satın alınan Aydın ve şuabn.tr demiryo11armm tcsd
lüm ve tasfiyesine ve işletme muameHltrna dair 

1/216 Türkiyede açılacak beynclmilel panayır ve sergilerin 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair 

1/217 

1/ 218 

1/ 219 

1/ 220 

Tüı,kiyıe Cümhnriyeti ile Yugoslavya Hükumeti ant
sında a:ktedilen afyon anlaşmasnun tasdikrna da ir 

Milli Müdafaa vekalcti 1934 yrlr deniz bütç.esiıı :le 

ll 684 liralık mürıakale yapılmasına dair 

Milll Müdafaa vcl,aleti 1934 yılı hava bütçesiuJe 
2 SOO liralık münakale yapılması haldaııda 

J andarına umum lmmandanlığr 1934 yılı bütçesinde 
50 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/ 221 Askeri şaıluslada ailelerine karşı ·cferberlikte işlenen 

suçların takibi ve hukuk davalarnun görülme tar'?:r 

12 - VI - 1935 tarihinde 2779 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Büıtçe encümeninde. 

30 - V - 1935 tarihinde 2747 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1935 tarihinde 2784 sayılr 

kanun olarak kabul. edilmiştir. 

3 - VI - 1935 tarihinde 2761 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2791 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

-
23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mişir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mişir. 

23 - V - 1935 tarihinde 2726 sayılr 

kanunla ıbirleştirilerek kabul edil
mişir. 

i1e kira ve tasarruf .haklarının korun ması lıakkımla 4 - X - 1935 tarihinde HükUmet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/222 1934 yılı bütçes inin 6H9 nrn faslındaki tahsisatm su
reti sarfrna d:ı.ir 

V223 afıa vekaleti teşkilat ve vazifelerine dair olan kaııu-

27 - V - 1935 tarihinde 2734 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

ıı a ek kamın layihıun 

1/ 22-t Aıılı:aı-a Dil ve tarih - eoğı·afy a fal\"lilt t•siııiıı kıını l ına-

l\1unmclcsi 

14- VI - 1935 tarihinde 2799 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

sına dair 14- VI - 1935 tarihinde 2795 ı-;rı_y ür 

knnnn olarak k<ıbul edilmi ştir. 

1/ 22!) Edoıf umum nıüuüı-liiğ·ü 1934 ~' ılı lıiitı,;\ ·siııd t.: 6 :Z()S 

li ralık m ümıktıl l' ya pılına:>r hak k ında 27 - V - 193:1 tarihinde 2735 .-ayı lı 

\ kantın olaı·ak kabul rdilnüştir. 

1/ 226 1934 ıııali yılı :Vlilli :\1 üclafaa vı.:kfı l e t i bı ra n• lı;ı 1·a 

bütçelerinde nıünalwle .' · apılıııasıııa VL' ıııııı ı za ııı ' : ı 'ı -

sisat ck l cnm esiıı 1 uuir olun 2713 sayılı kaııuııa l'k ka
nun l fı~r ihası 

J / 227 lTıııuınl ıuahkeıııeler ve karar hakiıııleı·i ,-e ıııüstaıı

tilderle umunıl ve husus! kaza salubiyetini ha iz ııı;ı. 

kaınlar arasındaki ihtil5fın halli hakknı il ııki l\ııııuııu 

27 - V - 1935 tarihinde 2733 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir . 

değiştiren kanun lfiyihası Ad.liye eneiimeninuL'. 

1/ 228 Adliye vekfıleti 1934 yılı bütçesinde -1- 000 liı· n lü; 

ınünakale yapılınasma dair 

1/ 229 Ankıını - lstau lml - Avrupa telefon fkl'l'elrriııiıı ıs

lah ve teksirine dair 

1/ 230 Balya - Kanıa;v<lııı madenieri ~;:inı l a ınrı Yl' işlet nw ı::ir

ket.iniıı .g·ctireceği rmayi ma·denl malırıık;ıtııı güıııri.iık l'l' 

27 - V - l!:J35 •tarihiııd e 2733 sayıl r 

kanunla birleştiriler0k kabul edi i

miştir. 

14-\ I- 1935 tarihiıırle 2817 sa~·ı lı 

bınun olarak kabul edilmiştir . 

mnaııııcle resminden istisnasrna dair 12- 'VI - 193G tarihinch · 27Bl sa~' ılt 

kanuıı olarak kabııl edilmiştir. 

1/ 231 Başn;k~ I L' 1 w Şi'ı ray i dedet 1934 .nlı büt<;<•leriıHlP 

4 704 lira l Pl\ mü ncı ka ],e yaprlıııa snıcı tl cı i ı· 

1 ;~3~ Hari ciyc v0kalt:>ti 1934 yıl ı biitc;<:t·sin•k 16 !l:)O linılık 

müna:ka le ~' ırpıJ.m;ısına dair 

l/233 Kuvvetli taym k:ınnnnnuıı 3 neii ııw (ld<•si ııiıı ıleğ'i~-

27 - V - Hl35 tarih in dr 2733 ı.;a~ · ılı 

kanwıla hirlcştiril<:>rt>k kabul edil

miştir. 

27 - V - 1935 tarihinele 2733 s<ı~ · ılı 

kammla birleştirilerek kab1ıl tıLlil 

miştir. 

tirilmesiııe dair 21 - X - 1935 t:ırilıint1 e 2831 sa~· ılı 

bı mm ol Ha k bı hnl rrlilmiştiı· . 

J/ 234 Ki.ü;ükyozgad banlt Ye Silahtarağ· a fişrl' f;ılıril\alnn 

müstahdemleriııin Aı:ıker1 fa ])l'ika lar ıııııuın ınii(lüı·

lüğ·ü kadrcısuna ilftvesine dair 

J j23!ı Srtıma ve fı'cng-i il ~c:ları hakkmdu 

1/ 236 Ankara mel'kez hıfzıssıhih.Jıa miit:>,.,Sl'SL'.siıHlP knllanıla

cak yaıbancı uzmanlara dair 

30 - V - 1!)35 tarihiml<• 27-±ö saytlı 
kanun olarak kabul edilmişti!' . 

7 - VI - 1!)35 tarihinde 2767 say ılı 

kanun olarale kabul edilmiştir . 

3 - VI - 1935 tarihinde 2755 sn.vılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 
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ı;237 Tuz fiatİ hakkında 

ıj238 

1/239 

AğıUar kanununun ı nci maddesini değiştiren 1 948 
sayıl ıkanunun ı nci maddesinde yazılı ınüddetin 

uza tılmasma dair 

ÇubLLk barajını n teşcir \'l.! ta ıızımıııe 1·e Kıkıgiizler 

kaynağmdan getil'ilerek su ;va ai d nAl sa l'if ka ı şrlrğ·ıııııı 

ne suretle temiıı C' lileeeğine dai r 

1/ 240 ~H·Hk ve soğuk ınaden sulanııın ıstısmal'l ile kaplı -

Muamelesi 

30 - V - ı935 ıtarihinde 2752 sayılı 
kanun olarak kabul rdilmiştir. 

12- VI - 1935 tarihinde 2778 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2816 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

calar tesisatı hakkmclaki kanuna ek kanun Hi~·ihasr 14 - VI - 1935 tarihinde 2809 sayılı 

kanun ola ı ak kabul edilmiştir. 

1/241 Türkiyr Cüın.huri~·etih· Yug-oslavya Kıı-allığı arasın

da aktolunan adil, medeni ve ti cari hususlarda k:ıl' 

şrlrklı münasebetlere dair olan mukavelenin tasdikııı a 
dair Hariciye encümeninde. 

1/242 Türkiye Cümhuri. el ile Yu"'o.lavya Kırallığr arasnı

da aktedilen iadei ınücrimin mukavelesinin tasdikı:ııa 

dair Hariciye encümeninde. 
1/243 Türkiye Cümhuriyctile Yugoslavya Kırallığı a rasın 

da aldolunan ikamet mukavelenam esinin tasdikr IlaK
kmda 

1/244 İstanbul Darülfünunıı 1931 yılı son hesahı lıakkrnJa 

l/245 Maarif vekaleti merkez t eşkilat ve vazifeleri hakkın-

Hariciye l'neümenin-:le. 
25 - X - 1935 tarihinde 2840 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

daki hnnna bağlı (A) cetvdiıı e yapılacak ilfıveyc dair 12- VI - 1935 tarihintic 2787 sayılı 

kanun ol arak kabul ed:Jm i şti r. 

l / 246 Posta, tclgraf ve telefon ml' m ıırlarrmn mÜtl'Selsil kP-
fale1 borcları hakkmda 4 - X - 1935 tarihinde 2823 sayılr 

~mnun olarak kabul t!diJroiştir. 

J/247 Kimya harbinden kol'unmaya mahsns ma.lzern • hak-

1/248 

1/249 

1/250 

1/251 
1/ 252 

kında 14- VI - 1935 tarihinde 2815 sayılr 

Şeker istihlak ve gümrük resimleri haklanda 

'!.'ürkiyede hir.met eden eenebilcd c ailelerine muhas
sas maaşlarm iadeten tahsisi hakkında 
Maarif t eşkilatma dair olan kanunun ll nci madd.tı
. inin 1707 ve 2297 sayılı kan Lı n la rl a ikişer yıl uza 1 ı
lan hükmünün 2 yrl daha uzatdınasına dair 

Mali? l' memurları kanunu Hiyihasr 
Mi lll 1\1 üclafaa v·ckaletine bağlı t cşckküllcrdc krı ll a ıı ı 

larak yabancı Devlet tebaasmdan müteha srs ve nsta 
larla gelecek yıla ge~ic·i muka velr al<tinP daiı· 

Jmnun olarak kabul efli~iştir . 

12 - VI - 1935 tarihinde 2785 sayılr 

kanun olarak ilmbul ed: lmiştir. 

Bütçe encümeninde. 

14- VI - 1935 tarihinde 2798 sa,vrlr 
kanun olarak kabLll edilmiştir. 

1\Jaliye encümenh·1e. 

21 - X - 1935 tarihinde 2832 sa,vrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 
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1/253 3 subayla 38 erada verilecek par~ .mül,afatı hakkındıı 14 - X - 1935 tarihinde 2826 sayılı 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

1/ 25-:1: Ankara belediyesinin hirçten getireccğ·i makineler ve 
yedek parçalarının resimsiz giı·mcsi h akkında 14- VI - 1935 taril1inde 2812 sayılı 

kanun olarak kabu1 edilmi şti r. 

1/255 Askeri ecza kanununun bazı maddelerinin dcğiştiı·il-

ınesine dair lHilll Mildafaa encümeninde. 

l j2G6 Askeri muJı ak eınc usulü kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilm esi Ye 26 ncı madc.k.sine iki fıkra ekL"ı-
mesi hakında Milli Müdafaa encümeninde. 

1/257 Askerl: ve mülki •tekaüd kauuııunuıı bazı maJc.klı•ı·iııiıı 
Lleğiştirilınesin e ve bazı maddelerine fıkra ekl rnınrsiıır 

dair Maliye encüınenindc. 

lj2GR 1\ skerlik mükellefiyeti kıınuınııınn hazı maı1dı ·kl' iııiıı 

değiştirilmesine dair 25 - X - 1935 tarihinde ruznameyc. 
1/259 

1/260 

l/261 

Buğdayı kornm a karşılığı h a kkındaki kanltınun 12 ı ıc· i 

maddesine ek kanun lilyiha ·ı 

I'Jl~k trik işl eri rtüd i da resi tc::ıkili ııe da ir 

Etibank kaıııııın 15~-iha,;ı 

1/262 1 \"cıınbi ,I 'O, eslıanı n : tcı .lıviLI . t ka<:Hkı: ılığ· ıııııı takib i 

lktısad encümeninde: -- -

14- VI - 1935 tarihinde 2819 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir_ 

14- VI - 193~ tarihinde 2 05 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Nhliye encümeninde. 
1/2 ():-3 Kanunla \'l'ı·il e n iziı ı lcr ü ze ı·iıı e .nıpılaıı hfuktlt·riıı 

na sıl :vr riıı C' getiı·i l eceğ i hakkınıla 

1/ 26J ,\I a(1l:' n 1dkik n ' arama e•ııst i1 iisü hakkııı(b 

l j 2G5 Muhasebei umumiye kanununun değişik 99 ncu mad
desi hükmünün Gümrük muhafaza geııcl koınutaıılığ·ı 

ııa !bağlı asker ıkurumu ilitiya~ları hakkmda da yürü-

14 - VI - 1935 tarihinde 2813 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14- VI - 1935 tarihinde 2 04 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir_ 

mesine dair J\Ialiye encümeninde_ 
l j266 'rül'ldye Ziraat bankasmın ipotekli ve mütesels il zı -

ı·ai alacaklarmın taksitiendirilmesi hakkında 14- V 1 · 1935 Lu irt :ıı le 2814 sayılı 
kar.un olarak k.L'• .ı:. p r-tilmiştir. 

1/ 267 -ıvı:aden nizaınnamesinin ve ıınaadin ııizmıuıaıne inin 
baZT maddelerile taşocakları nizamııaınesinin tauiline 
dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştiı·ilmesi 
hakkrnda 14 - VI - 1935 tarihinde 2 18 sayılı 

ka;ıun olarak kahul u1:1miştir. 

1/ 26 Aı·tt~rma, ek iltme ve ihale kam.tnuı1uıı 22 ııri madde
sine bir fıkra eldenmesine dair 

lj269 Devlet demiryollan ve limanları işletme u,mum rrıü

ıltirlüğü memurları telmüd sandığı kanununa ek kanun 

23 - X - 1935 tarİlıinde 2838 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir_ 

layihasr 18 - X - J.935 tariliinde Hükfunet 
tarafrndan geri alınnuştır. 

1/ 270 Devlet demiryolları ve limanları işletme umunı mü-
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N o. H ulisası ~1:uameiesi 

dürlüğü m emur ve müstahcleml erinin harem kaııcıı ıu 

Htyihası Bü:tç: e encüıneninde. 

1/ 27 1 H azarda ta.krm ve bölük ve sınıf n H:l.;.üıblerindc ibulu· 
nan ranmhaydan yüzbaşıya kad ;ı r subayhı ra w sc'f(·r-
de bütün subaylarla asılceı·1 mc.ınmlara erat eşyası ve
r iLmesi h~kllunda 14- VI - 1935 tarihinde 2811 :-;ayıh 

kanun .olarak ka:bul edilmiştir. 

1 ;zn Kültür baka nlığıııa h ağlı eıtik o ku ll aı·ı öğretmenleri 

hakkında Maarif encümeninde. 
1/ 273 Mevduatı koruma kanumınun 8 nci maddesinin d e-

ğiştirilmesi hakkında 14- VI - 1935 tarihinde 2806 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 274 Tıüı~kiye ilc İngiltere arasmda aktedilen ti<:.arl't V(' te
d iyata da ir anlaşmaıun tasdi:k.ı haikkmda 14- VI - 1935 tarihinde 2807 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

l j 27fi Haı·ut w mevaddı infilak iye inhisan iJarrs iııin 1932 
yılr son hesabı hakkında Divam muhasebat encümeninde. 

1/ 276 Barut ve mevaddı infilakiye iııhisaı·ı id aresiıı iıı 1 93S 
yılı son h esabı hakkında Divanr muhascbat encüıneninde. 

1/ 277 lııhisarlııı · u nfu ın müdürlüğü ] 933 yılı son · h esaıbı lı au<· 
kmda Divanr muhasebat encüaneninde. 

1/ 27R İspirto ve ispirtolu işçi l er iııhLa rı idm·ps iniıı 1931 
yrlı son hesabı hakkında Di va nı muhasebat l\llCÜmenindL•. 

1/ 279 İspirt o \ ' L' ispirtolu içki i el' iıılıisa n idaresi n i ıı 19 ~! 2 

1/ 280 
1/281 
1/ 282 
1/283 
1/ 284 

1/ 285 

1/ 286 

1/287 

1/288 
1/ 289 

1/ 290 

1/ 291 

yrlr son h esa!br hakkında 
Tuz inhisarr idar esinin 1931 yrlı son lı<:•sahı h a klmıcla 

Tuz iııhisan idaresinin 1932 y rlı son h esabı ha:kkmda 
Tütün i ıılıi sarı idar esinin 1931 yılr son h esabı h akkında 
Tütün inhisarr idaresinin 1932 yılı son lı esahı hakkında 

Türl,iye ile Yunanistan arasmda mün akid 30 ilk te::.;

rin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyri sefa i n ımı-

kavelesine ek olarak 26 eylul 1935 tarihiııde im za olıı -

Div anr muhasebat encümeninde. 
Divanı ınuhasebat cncümenindc. 
Divanı muhasebat encümeninde. 
Divam muhaseba t. encümeııinde. 
Divanr muhasebat encüm eninde. 

nan m üzeyyel anlaşınamn tasdilun a da ir Hal' i ci ye encüııı eninde. 

Şurayi Devl et 1935 yıl r bütçes ind(' 520 liralık möna-
kale yapılmasma dair Bütçe encümeııiııcl c . 

Mülga seyrisefain idaresi 1932 yılr soıı hesabı hak-
kında Diva.m muhasebat encümenindc. 
Evkaf nınnın müdürlüğü 1932 yıl ı bütçe kaınınunun 
5nci maddesinin 2 nci fıkrasrnm değiştirilm esi n e dair 25 - X - 1935 tarihinde ruznamcyl' . 
1931 yılr H azine son h esa.b ı hakkında Divam muhasebat encümeninde. 
Milli lVIiiclafaa vekaleti 1935 yılı kaı·a büt<;esind c 
500 000 liralık münakale yapılımasma dair Bütçe encümeninde. 
Di yanet işleri reisliğ·i 1935 yılı bütçesind e 1 000 til'a-

lık münakale yapılmasına dair Bütçe encümeninde. 
Hududda zuhur ·edecek ihtili'ı.flann t etkik ve halJiM 
müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet 
Cüınlıuriyctlcri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tari -
hinde aktolunan mukavelenamenin yeniden 3 ay t em-



No. 

1/292 

1/ 293 

1/294 

İlulasası 
---------------- -----
didi ha:kkında:ki protokolün tasdikımı dair 
Posta, telgraf ve telefon merkezlerinden bazılarında 
ınuvakkat ücretli memur çalıştırılması hakkında 
Unmmi muvazeneye dahil deva.ir ilc vakıfl ar umuııı 

müdürlüğünün bütün alacakl nrmnı yekdiğerile takas 
ve mahsubu hakkında 
Orman kanunu Hlyihnsr 

Muameiesl 

Hariciye encümeninde 

BütGC encümeninde, 

Maiiye encümeninde. 
Ziraat encüımeninde. 



,. .. ll . ,. 

2 -·Teklifler 

1;evkaiade içtima içinde verilen (18) ·tekliftl'n (7) si reseıı veya birleştirilerek kanun, (1 ) i 
nizarn teklifi olarak kabul edilmiş, (1) i İdare liımirliği, (1) ide sahibi tarafından geri alınmış

tır. Geriye kalan (8) teklif gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulasası Muamelesi 

2/1 Giresun (Hakkı Tarık Us) - Dahili nizamMmeniıı 

22 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 13- III - 1935 tarihinde kabul e-dil-
2/2 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Çocukların umumi si- miştir. 

nema ve .tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi hak-
·kında Maarif encüıneninde. 

2/ 3 Manisa (M. Salbri Toprak) - Hu.susi sdıhat yurdları-

2/4 

2/5 
2/6 
2/7 

2/8 

na ve hastanelerin himayesine dair 
Manisa (M. Sabri Toprak) - Vekaletler müsteşarlan

nın Büyük Millet Meclisi azasnıdan intiJıabları hak
kında 

Manisa (M. Saıbri Toprak) - Maarif haklunda 
Bolu (İsmail Hakkı Umay) - Aıveılık hakkında 
(İdare !heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1934 yılı büt
çesine 136 050 lirairk tahsisat konulmasma dair 

(İdare heyeti) - Divanı muhasebat 1934 yılı bütçesin
de 3 090 liralık müna:kale yapılması hakkında 

2/9 Yozgad (Eımiıı Draman) - İcra ve iflas kanununun 

Maliye encümeninde. 

Teşkil~tı esasiye encümeniııde. 

Maarif encümeninde. 
Adliye eııcümeninde 

18 - IV - 1935 tarihinde 2695 sayılr 

kanunla birleştirilerek ıkabul edil
miştir. 

ll - lV - 1935 tarihinde 2689 sayılı 

kanunla birle.'?ti rilerek kabul edil
miştir. 

96, 99 ve 106 nıeı maddelerinin değiştirilme.c;;in e dair 12 - VI - 1935 tarihinde sahibi ıtarn
fından geri alınınıştır. 

2/10 

2/ 1 ı 

2/ 12 

(İdare heyeti) -Büyük Millet Meclisi 1934 y1lı biitçC'
sine 70 000 liralık tahsisat konulmasına dair 

Mardin (Ediıb Ergin ) - Kanunlarm ve ııizamnamele
rin sureti neşir ve ilanı ve ııneriyet <tarihi lınldundaki 
kanunun 5 nic maddesine ıbir fıkra ~klenımesine dair 
İdar.e Heyeti - Büyük Millet :Meclisi 1934 yılı !bütçe
sinde 1 080 liralık münakale yapılmasma dair 

2/ 13 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilat ve vazifelerine dair olan kanuna bağlı C cet-

18 - IV - 1935 tari:hinde 2695 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye enciimeııiııde . 

6 - V - 1935 tarihinde 2714 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul ed:ı

miştir. 
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No. Hula.sası .. 

velinde değişiklik yapılmasma ]air 

2/ H Yozgad (Sırrı İçöz) - AğıUar kanununun 1 nci mad-

Muamelesi 

11- X - 1935 tarihinde İdare arnir
liği tarafından geri a~· nmıştır. 

tlesini değiştiren 1948 sayılr kanuna ek 12- VI - 1935 tarihinde 2778 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mişth· 

2/ IG Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve hükmi şahsi
yetlerin ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radyo
larla yedek parçalarının vergi ve resiımierden mua-
fiyeti hakkında Gümrük ve inhisarlar encümeninde. 

2/ 16 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçe-
sine ıbağlı D cetvelinde değişikiiık yapılmasına dair 14 - X - 1935 tarihinde 2827 sayılr 

ka.~un olarak kabul _ edilmiştir. 

2/ 17 telare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1935 yrlr büt
çesinde 960 liralık münakale yaplımasma dair 

2/ 18 Ordu (H amdi Yalman) -Askeri trbbiye mektebiııden 
çıkan askeri kimyagerlerle diş hekimlerine verilecek 

14 - X - 1935 tarihinde 2827 sayılr 

!kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

teçhizat bedeli hakkında MilJl Müdafaa enrüm rnindr. 

---:c:s~>-8-<II!!!C!'::I~--



• 

3 - Tezkereler 

Fevkalade ic;tima içinde Meclisi illi?e (ı57) tezkere gelmiş olub bunlardan ( t4 ) ü reseıı veya 
birleştirilerek kanun, (6) sı resen tefsir, (5ı ) i resen veya birleştirilerek karar olarak, (7) si oKu

narak, (3) üne bağlı seçim mazbatası kabul edilmiş, (24) iÜ okunmuş, ( 4) ü Hükumet tarafından 

geri alımınş ve (6 ) sı da ruznamede Jmlmıştır . Geriye kalan (42) tezkere gelecek içtimaa kalmıştır, 

X n. Hulasasr 
--------

3/ı İcra Vekilieri Heyetinin istifasına dair Riya~:et i C üın-
h ur tezkeresi 

3/2 Teşkil edilen yeni İcra Vekilieri H eyetinin ·tasdik 

3/3 
olunduğuna dair Riyaseü Cümhur· tczkercsi 
Burdıu.r mebusu Halid onaranın tt!Şrii mastıniyctiııiıı 

kaldırılması hakimıda Ba~vckalet tezkeresi 

3/ 4 Manisa mebusu Tahir Hititin teşrii masu ni,,·et iııiıı kal-

:Muamelesi 

ı -III - ı935 tari·hinde okunmuş1:ııT. 

ı - III - ı935 tarihinde okunmuşıtnr. 

6 - V - ı935 tarihinde 876 sayılı 

karar olara.k kabul edilmiştir. 

dırılması hakkında BaşvekiUct tezJ,e ı·cs i 4 - V - ı935 tarihinde 873 sa yılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/5 

3/ 6 

3/ 7 

2\fana vgadrıı Karabük köyünden Hacıoğullarıııtlaıı Alı

medoğlu Memedin ölüm rezasma c;arprlması h a kkınd :ı 

Başvekil let tezkeresi 

Tirebolunun Arağeriş köyünden Memedoğulla ı·ından 

Haliloğlu Asım ve Kavgaoğullarından Eminoğl u Hü
seyinin ölüm eczasına c;a l'pılmaları hakkında Ba':in'
ld\Jet tezkeresi 

Urfanın Harran kaza..«rnda Derfil oğ·nllal'lndaıı İbı-a

himoğht Örnerin ölüm cezasına Garprlınasına dail' Bdş
vekil.let ·tezkeresi 

3/8 Af kanununun 3 ıı eü maddesinin tefsi riıı e dail' Başn·-

ıs - IV - 1935 tarihinde 859 say ı Ir 
karar olaraık kabul edilmiştir. 

20- IV - ı935 t.a.rihinde 861 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - ı935 tarihinde 852 sayılı 

karar olarilik kabul edilmiştir . 

kalet tezkeresi ll - IV - ı935 tarihinde 2J2 sa~'ıh 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
3/9 Barut ve mevacldı infilu·kiye. fişek YC' aY ınalzenws i 

H av sa«mas ı inhisal'ları J931 yılı 5 aylrk blu.nçosile 
1932 yılı bla.nQosunnn göndcrildiğ·i ha kkında Başvl'

kalet tezker·esi 

3/ıO Sözle ve yazı ile ...-erilen emri yapmamak W' nı om ut·iy,· 

·tini izinsiz bırakmak suı;:undaıı üç sene kalebendlikl<• 
askerlikten çıkarılınağa mahkum edilmiş \'e sonnı (l;:n 

af kanunundan istifade etmiş olan Binbaşı Hayrioğlu 

20 - V - ı935 taı-ilıiııde 885 sayılı 

karar olarak kabul edilmiş-tir . 
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Alinin telmüdlüğü hr..kkmda BaşveldlJet tezkeresi Maliye encümeninde. 
3/ 11 Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 5 ncı 

maddesine bağlı listedeki noter evrakı arasmda yazılı 
olmayan (ihtarname) lerden, (protesto) namcled.e 
olduğu gibi tayyare resmi alınıp alınmayacağının tef-
siri hakkında Başveldlet -tezkeresi 23 - X - 1935 tarihinde Hükumet 

tarafından geri alınmıştır. 

3/12 

3/ 13 

Ankara şehri !mar müdürlüğü 1931 yılı son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vam muhasebat riyascti tezkeı·esi 

1930 yılı Hazine hesabı umumisi haklanda tanzim 
kılman mutabakat ıbeyannamcsinin sunuldıığtma dair 
Divam muhasebat riyaseti tezkercsi 

3/14 Divanı muhasebatta açık bulunan azalığa bir zatm 

27 - V - 1935 tarihinde 2732 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14-- IV - 1935 tarihinde 2790 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

seçilmesine dair Divam muhascıbat riya,scti t czkercsi 8 - IV - 1935 tarihinde 849 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 15 Haziran : ağustos 1934 aylarına aid raponm su:ıul

duğıLma dair Divaıu muhascbat riyaseti tczkcrc·si 

3/16 Huduel ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 yılı 

son Jıesabına aid mutabakat beyaunamcsinin sunuldu
ğuna dair Divnm muhasebat riyus;ıti ıt ezk<'ı·e~> i 

3/17 

3/ 18 

3/ 19 

3/ 20 

J\Iart : ıınyrs 1934 aylarrna aiJ raportın suı ıul cilcğn na 
dair Divaıu muhascbat riyaseti tezleeresi 

Kony:ı ovası Setlama ida:;:esinin 1931 yılı son :lıesabına 
aid mutabwkat ıbcyannamesinin·sunulduğ·una dair Di
vanr muhasebat riyaseti tezleeresi 

Yüksek mühendis ınektebinin 193J. yılı son lı~sabma 
ai d mutabakat be~'annamesinin sunulduğ·uııa da ir Di
vanr muhasebat riyaseti tezleeresi 

Akziyaı·et nahiyesiııin Yukarı Kürelük köyünelen Çe
çooğlu Abdurrahmanrn ölüm cezasma çarpılması hak
kında Başvekalet tezkeresi 

3/2l Amasyamn Derebaşalan köyünden Köylüoğull arından 

Aliosmanoğlu Süleyman, Sarıoğullarından lUümccloğlu 

Nuri, Çorukçuoğullarınclan l\lemcdoğlu Süleyman ve 

12 - VI - 1935 tarihinde 892 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1935 tarihinele 2725 sayılı 

!kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - 1935 tarihinele 862 sayılı 

karar olarak kabul e 'lilmiştir . 

20- IV - 1335 tarihinde 2696 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - IV - 1935 tariliinde 2697 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

18 - IV - 1935 tarihinde 858 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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Sarroğullaırmdan Allımedoğlu Halil İibraJh~min ölüm 
cezasına çarpılmaları :hakkında Başıveka.let 1 r>~keresi Adiiye ~ncümeninde. 

3/22 Ankaranın Aktaş mahallesinden Usküplü ~\lioğ·ln AYL'

tin ölürm cezasına çarpılması: !haaclrrnda. Barpekalet tez. 
keresi 13 - IV - 1935 tarihinde 853 sayılı 

karar olarc.k .ımbul edilmi~ir. 

3/ 23 Ayvacıık kazasınm Kozluk u~öy;iinden İsmailoğlu Me
medin ölüm cezasına ı:arprlması hakkında :Ba.şvekill et 

tezkeresi 13 - IV - 1935 tarihined 54 sayılr 

karar olaı·ak kabul edilmiştir. 

3/ 24 Bayramiçin Küçüklü köyiiıı den Haliloğlu H alil İb· 

rahimin ölüm cezasına. çar~ ;lması hakluncia Başv e -
kaJet tezkeresi 29 - IV - 1935 tarihinde 866 sayılr 

karar olarak !kabul edilmiştir. 

3/ 25 Beyşehrin Hüseyinler ıköyünden Dirhemoğullarından 
l\'[emdoğlu Ahımedin ölüm cezasına çarpılması hal\!krn-
da Ba:şveıka.let tezkeresi ll - IV - 1935 tarihinde 850 sayılı 

karar olarak !kabul edilmiştir. 

3/ 26 Çalın Dede !köyünden Osmanoğlu Öaner , Kulanın 

Camiikebir mahallesinden Memedoğlu Hakkı, Çalm 
Şeyhelvan köyünden M em edoğlu Veli ve Kuruçayın 

Çorak köyünden Memedoğlu Caferin ölüm cezasma 
çarpılmaları hakkında Başvekalet tezkeresi 5 - VI - 1935 tarihinde 890 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 27 Düzcenin Nuhviran Köyürrdcn Mustafaoğlu Emin 

Diğer namı Yemin ve 'Al~yazı Beynevit köyünden 
Mustafaoğlu Zekeriyanın ölüm cezasma çarprimal a
rı hakkında Başvekalct tczker esi 

3/ 28 Edirnenin Abalar köyü korucusu Neziroğlu .A 7izin 
ölüm cezasına çarpılma:sı hakkında Başvekfıle t tez. 
k er esi 

3/29 

3/30 

3/ 31 

Simavrn Kırkkavak köyünden l\1<0lla Osmanoğulla

rımian Alioğlu Hüseyinin ölüm cezasına ç:arpılm a sr 

Jıakkmda BaşvekaJet tezleeresi 

Siv·ereğin Tiiv·ererk köyünden Haliloğlu Abdüllahrn 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekiil et t l'Z
keresi 

Sökenin Çel.ıikçi. mahallesinden Yusufoğullarından 

Hacı Şerifoğlu Ca:mlbaz Süleyman Ça.vuş il e Koç:a rh 
na:hiyesinin Tekeli köyünden Kör Alioğ·ullarrııd a n 

Alioğlu Hasan ve Aydının Üzümiii köyünd en Alilb <'~·
oğullarından Süleymanoğlu Hüseyinin ölüm c ezasına 

çarpılmalarr hakkında Başvekal et t.ezker·esi 

1 - X - 1935 tarihinde 897 sa yılı 

karar olarrul~ kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1935 ıtariıhinde 863 sayılı 

karar olar~ kabul edilmiş-tir. 

13 - IV - 1935 tarihinde 855 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3 - V - 1935 tarihinde 888 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

1 - X - 1935 tarihind:e 898 sayılı 

karar olaralt: kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

2/32 Şebin Karahisarın Bü]bül mahallesinden Topal diğer 
adı Köleoğullarından Memedoğlu İb:·ahimin ölüm ce
zasın a çarpılması hakkında Başvekil 1 et tczkeresi 

3/33 Tokadın Mesudiye kazası merkez karakol efradmdan 
Bursalr A!hmedoğlu Ramizin ölüm cezasrna çarpılm ası 

hakkrnda BaşvekaJet tez.keresi 

3/34 Urfanrp. Horoz köyünden Saiı:ıoğl u Salilıin ölüm re
z&sma çarpılması haldurıda Başvekalet tezkcresi 

3/35 Afyon Karahisar mebusu Haydar Çerçd, 1\Ianisa me
busu Dr. Saim U.zıel ve Manisa mebusu (eski ) Bahri
nin ifadelerinin alınması hakkında Başvd;;:alet tcz
keresi 

3/36 Aksaray mebusu (eski) Rıza Nisaı·ini ıı t eşri1 masuni-

Muamelesi 

ll - IV - 1935 tarihinde 851 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1935 tarihinde 857 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1935 tarihinde 864 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 tarihinde 870 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

yetinin kalilinlması hakkında Başvekalet tczkercsi 4 - V - 1S35 tarihinde 871 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/37 Bolu mebusu Falih Rıfkı Aıtayrn te.şril masuniyetin in 
kaldırılması hakkında BaşvPidilct tczkcyocsi 6 - V - 1935 tarihinde 875 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/38 Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay ve Kütahya nı ebusu 

Naşid Uluğun ·teşrü masuniyct1erinin kaldırılması 

haklanda BaşvekaJet t ezkcresi 4 - V - 1935 tarilıirıde 872 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/39 Bursa mebusu (eski ) Rüştünün teşrii ma sun i,vdiıı iıı 

kaldmlm asr halilimda Başvekalet tezkerE'si 18 - V - 1935 tarihinde 880 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/40 D enizli mebmm Haydar Rüştü Öktemin tcş r·ii masu
niyetinin kaldırılması 'hakkında Başveka Jet tczkercsi 

6 - V - 1935 ·tarihinde 877 sayılı 

3/41 E-dirne mebusu Şa:kir Kesebir ve Kastamon u mcbusn karar olarak kabul hli lmiştir. 
(ölü) Hasan Fehminin ifadelerinin alınınası hakkında 
Başvekalet tezkoresi 18 - V - 1935 tarihinde 881 sayılı 

karar olarak kabul edilr:1iştir . 

3/42 Kocaeli mebusu (eski) Sırrının tc•şrii ıııasnniyl'tiıı in 

3/43 

3/ 44 

3/ 45 

ka.ldn·ılması bd khnda Başvekalet tezl«ercsi 18 - IV - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından g.eri almrnıştır. 

Konya mebusu Ka.zım Gürelin ifadesinin 
hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

alınması 

Kütahya mebusu (eski) Hakkının ifadesinin alnıması 
hakkında Başveka.let tezkeresi 

Manisa mebusu Ta±ıir Hititin teşri i mas un iyd i ıı in 

18 - V - 1935 tarihinde 882 sayılr 

karar olarak kabul edilmi~tir. 

18 - V - 1935 tarihinde 883 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/46 

3/47 

3/48 

3/49 

3/50 

3/51 

- 23e -
1Iul5~nsı 

kaldırılması hakkında Başvckalet tezkercsi 

Manisa mebusu Tahir Hititin teşri! masuniyetının 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkercsi 

Manisa mc-busu Tahir Hititin teşri! masuniyctin in 
kaldırılması hakimıda Başvekal.;t tezkeresi 

Muğla Mebusu Yunus Naclinin teşri! ma uniyetinin 
kaldırılması hakkında Ba~vckalct tezl;:eresi 

Muğla mebusu Yuuus Naclinin teşri! masuniyctinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Siird mebusu Mahmud Soydanın teşrii masuniyrt'ıı iıı 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Sıvas mebusu Necmettin Sadrkın teşri] masuniyetinirı 

kaldırılması hakkında BaşveldUet tezkeresi · 

3/52 . Umumi harb senelerinde ihracat ve meni ihtikar he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Nesimi 
ve Mustafa Şeref Özkanla arkadaşları haklanda kat.] 

3/53 

3j 54 

3/55 

3/56 

3/57 

3/58 

bir karar verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 
İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya Istiklal 
mahkemesi kararile ailesile birlikte milli hudut dışına 
çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlrğma kabulü
nün muvafık olup olmayarağına dair bir karar veril
mesi hakkında Başvekalet t ezkeresi 
Zonguldak mebusu Receb Zühtü Soyakın bir kadmı 
yaralayarak öldürdüğüne dair BaşvekaJet tezkeresi 
Askeri memurlar ılıakkındaki ikanunun 5 nci madde
sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

Ev:kaf umum müdürlüğü 1341 yılı bütçe kanununun 
5 nci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezikeresi 

Gürnrülk umumi tarifesinin 2255 sayılr kanunla de
ğiştirilen 695 nci numarasının (D) fıkrasının tefsiri 
hakknda Başvekalet tezkeresi 
Halkevleri narnma ithal olunacak radyo ve ı:ıinema 

makinelerinin muamele vergisile gümrük ve oktruva 
resimlerinden istisnası haklundaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/59 19 nisan 1341 tarih v·e 630 sayılr kanunun askeri mek
tebler talebesine de teşmili icab edip etmeyeceğinin 

Muamelesi 
--------------
4 - V - 1935 tarihinde 873 sayılr 

karala birleştirilerek kabul edil
miştir. 

4 - V - 1935 ıtarihinde 873 sayılr 

karala birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - V - 1935 tarihinde 887 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1935 taribinde 8 4 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 taı·ihinde 878 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1935 ıtarihinde 87 4 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1935 tarihinde 879 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümeninde. 

Adiiye encümeninde. 

ll- III- 1935 taribinde okunmuşt'.lr. 

Bütçe encümeninde. 

25 - X - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alıiliiliştrr. 

Bütçe encümeninde. 

ll - X - 1935 tarihinde 216 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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tefsiri hakkında Başv.ekalet tezkeresi 

3/60 12 temmuz 133_6 tarih ve 26 sayılı kararla askeri ve 
mülk! telmüd kanununun 45 nci maddesindeki şehid 
kelimesinin şümulü derecesinin tayini hakkında Baş-

Muam elesi 

18 - V - 1935 tarihinde 2717 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi Bütçe encümeninde. 

3/ 61 Teşviki s<"! nayi kanununa müzeyycl 2261 sayılı :kanu-
nun muvakk:at maddesinin tefsiri harkıkında Başveka
let tezkeresi 

3/G2 Türkiye Cüm:huriyeti kara sularmda batan gemi lerin 
yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek par~a larm
dan almacak resmin tayini hakkında Başvekfılet tez-

29 - IV - 1935 tarihinde 867 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

kcresi 29- IV - 1935 tarihinlle 214 sayılr 

tcfsir olarak kabul edilmiştir. 

3/ 63 

3/ 64 

3/ 65 

3j 66 

Sinobun Başsöke köyünden Hacıoğullarından Memed
alioğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkmda 
Başvekalet tezkeresi 

Ölçüler kanununun 4 ncü maddesinin tefsiri hakıkında 
Başvekalet .te:d<:eresi 
Kars mebusu Yusuf Akçuranm öldüğüne dair Baş
vek&let tezkeresi 
Tokad mebusu Faik Perrneğin öldüğ·üne dair Başve
kalet tezkeresi 

3/ 67 Arttırma, eksiitme ve ihale kanununun 46 ncı mad
desinin (K) fıkrasının tefsiri hakkında Başveka let 

t~er.esi 

3/68 Halebin Abraç mahallesinden Abidinoğlu Hüse;yiıı 

Fevzinin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve-

13 - IV - 1935 tarihinde 856 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

İktısad encümeninde. 

25 - III - 1935 tarihinde okunmuştur. 

25- III- 1935 tarihinde okurumuştur. 

15 - IV - 1935 tarihinde 213 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

k&let tezkeresi 20 - IV - 1935 tarihinde 860 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/69 Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasilc tcdiya ı· m 
tanzimine müteallik mukavelename ve ilişikieri ll 
.mart 1935 tarihinden itibaden iki ay müdeletic uza
tıldığından 2294 sayılr kanunun 3 ncü ımadelesine giirc 
keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet tezıkercsi 3 - VI - 1935 •tarihinde 2757 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3j 70 

3/ 71 

Dahili i.~ti.JılilJlr 'Vergisi kanununun 12 nci madde'sinin 
tefsiri hakkııda Başvekalet te<?keresi 

Sayın üyelerden ıbazılarmın mezuniyetleri hakkında 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti t ezkeresi 

3/72 Hfrki:ınler kanununun muvakkat maddesinin 3 sayılı 

bendinin tefsiri hakkında Başvekilet tezleeresi 

14- VI - 1935 tarihinde 2821 sayılı 

kanun olarak kaubl edilmiştir. 

30- III- 1935 tarihinde kabul edil
miştir. 

Adliye encümeninde. 
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3/73 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 23 ncü maddesi-
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ::\ialiye encümeninde. 
1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 21 nc i 
maddesinin t dsiriııc dair Başvekillet tczkeresi Maliye encüm~minde. 

3/75 1452 sayılr kanuna ıbağlı 2 sayılr cetv.elin Maliye vc
ldlctine aid kısmının dcğ i .;ti t'il.m es! ve bir kısım vazi
feterin sureti ifasr hakkındaki kanu nun 15 nci mad-
desinin t efsiriııe dair Başvekalet tC'zkcresi 

3/76 ı33ı sayılr kanumm 7 ııci maddesile 146 sayılı t efsir 
hükmünün icra ve iflas kanununun 33 ncü madd e'si 
lıülrmü ile mülga olup olm adığına ve Devlet Şürmn
nrn mütegayyip şaluslar ınallarınm aynen iadesine 
karar 'vC'rip vermey.eceğ·ine dair Başvekalet tezkC'resi 

3/77 Cümhuriyet merkez banlmsı kan.ununun 92 nci ma::l-

25 - X - ı935 · tarihinde 2ı 7 sayılı 

t efsir olarak kabul edilmiştir. 

ı - X - ı935 tarihinde 899 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

dcsinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi Maliye encümeninde. 

3/78 Devlet ştirası Deavi dairesi kararları hakkında Büyük 
lVIillet Meclisi karanndan e\·vel cereyan etmiş olan 
bazı .muamelata Meclis •karannm ne şekilde tatbik 
edileceğinin .tayini hakkında Başvekalet tczkeresi Teşkilatı esasiye encüııneninde. 

3/79 Esbabı mücbire ve zaruriye dolayrsile ta'kib ve tah ;; _ 
line imkan görülemeyen borclarrn terkin i hakkında 
Başveldlet tezkercsi 

3/80 Harcn·ah kararnamesinin 13 ncü maddesinin tef, iı· i 

ı4 - VI - ı935 tarihinde 894 sayılı 

karar olarak kabul .edilmiştir. 

hakkında Ba!?Vekalet tezkeresi 4 - X - ı935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alrniiillştır . 

3/81 İk.tı~adi buJınm vergisi kanununun 6 n<>r macldl's ;le 
muvazene \·ergisi kanununun 3 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasmın tcfsirinc cair Başvck:\ lct tezkeresi 

3/82 J\fübadclc ve tcffiz i şlerinin kati t asfiyesi ve int acı 

haklerndaki kanıunun 2 nci ve 9 ncn maddeleri arasın
daki müta:beyet ilc 1866 sayılı müzeyyel kanun met
ninde münderiç zrd ahkamm tefsiriuc dair Ba.şve1d-

2 - V - ı935 tarihinde 868 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

lct tezkoresi Maliye encümeninde. 
3/83 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve int acı 

ha,kkındaki kanunun 4 ncü ve mczkı1r kı:>"nuna mü
zcyycl kanunun ı nci maddelerinin ,tcfsirinc dair 
Başvekalet tezkeresi Maliye .encümeninde. 

3/84 Mühadil1 gayrimüıbadil, muhacir ve saireye kanunia
rına tcvfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan ıı;ayı· i

menknl mallarm tapuya raptrn::ı. dair olan .k amın:, ; ı 
6 ncr maddesinin tcfsiri ha;kkrnda Başvekalet tezker~si Maliye encümeninde. 

3/85 ~Iünhal mcmuriyctlerdc kıullaıııla cak v.ekiUere verilc
cek veka1et aylıklarının ne suretle ve hangi tariht ı> ıı 

itibaren lıesaıb edileceğinin tayini hakkında Başvel(a-



-239-

No. Hulasası 

let tezkeresi 

3/ Ho Orman nizamnamesinin 16 ncı maLldesi ıını c: i bince :ı lı

nacaJ~ yaylukiye resminin ilgasma da ir olan kanunun 

Muamelesi 

14 - X - 1935 tarihinde 901 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

tefsiri hakkmda Başvckal et t.czkcrc'>i Ziraat cncümeninde. 

3/87 Cümhııriyct merkez bank ası kıı ııununnıı 96 ıırı -ııı a d -

d esi nin tcfsi ri hakkında Başn•kal c t tezker esi 

3/ ö Vas ıtasız vcrgilcrc ımmzam kesirier in teYhiJ \ ' L' niı:;

betlerinin t a.diliııc dair olan H::i-1: sayılı kanunun 6 

Maliye encümeninde. 

n cı maddesinin tcfsiri luıkkmda Başvekalet tezh ı·csi 2 - V - 1935 tarihinde 869 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ R9 Saym ÜyL·lerdcn bıızılarıın n m ezu ııi yl't l er i lı ııJ;k nr>~<ı 

Bü:·ük Millet :Meclisi Ri:· eti tczkerL"İ ll - IV - 1935 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/ 90 Oahm ist ihlak Yerg isi ka ınmumm 1 O ne· u ın :ıd cles in i ı ı 
t cfsiı·i h a kkında Başveka l et tczkeresi 

3/ 91 2041 sayılr kan un un birinci \'C 1452 sa .r ılı kaınııı ıı ıı 

5 n ri maddelrriııin tefsiri hakkmda Başveka Jet 1 ı ·z

ker.rsi 

3/ 92 

3/ 93 

3/ 94 

3/ 95 

Salihlinin Gele köyünden Piraşovalı Mcıncdoğl n Aı·a.ba

cr Halil ile 1\1:ustafa oğlu Çapacı Sadr inin ölüm rr
zasma çarprimaları hakkında Başvck5 l et t czkrreRi 

Ankarada Tarih- Coğrafya fakül tesi kurulmasuı a dair 
olan kanun layihasırun geri verilmesi haklanda Ba .. :vr
kalet tezkeresi 
Kocaeli mebusu (eski) Sırrmın teşri) masuni yeti ni ıı 

kaldırılması hakkında:ki ıtezkcrcnin g'{:'ri ver ilm esi ne 
dair Başvckalet tezireresi 
Rüsumu Sılılıiye kanununun 9 n cu maddesi n in t cfsiri 
hakkında Başvekalet tez~eresi 

3/ 96 Kaçakçrlığın men ve takibi hakkındaki kanuna ın ii 

,zeyyel kanun layihasrnm geri verilm esine dair Baş-

14- VI - 1935 tarihinde 2796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - X - 1935 tarihinde 215 sayılı 

t efsir olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1935 .tarih inde 891 s·ayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

18 -IV- 1935 tarihinde oktmmuştur. 

27 - IV- 1935 <tarihinde okunmuştur. 

14 - VI- 1935 tarihinde 2810 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

vekalet tezkeresi 27 - III- 1935 tarihinde okıınmuştur. 

3/ 97 Gümrük tarife kanunile 1895 sayılı kanunda ~ra zılı 

(gazoil) için her hangi bir va sıf aramhp aranılma:·~ı-

cağmın t efsiri halclunda Başvekf•let tc~l~eresi f kt ısad encümenindc. 
3/ 9 Türk t ebaasile İran tebaasınnı evl cnrm eleri lı akkrnoa

ki memnuiyetin muhafazasrııa dair olan 24 cylfıl 1200 
tarihli nizamnameyi değ·iştiren kımunun 2 ]l(' i vr ~ 

ncü maddelerinin te:fsiri hakkında BaşvC"kfil ct ·tczke-
resi Hariciye encümeninde. 

3/99 Yabancılarm Türk vatandaşlığı mevzubah. olm a?:ııı 

tabiiyet tetkikleri üzerine verilen kararlar aleyhine 
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Şılrayi devlet<l müracaat edilip edilcmeyeceğiıı c dair Adliye encümenin!Je. 
3/100 Sayın üyelerden baZilarma izin verilm esi hakkmJa 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 29 - IV - 1935 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/ 101 Askeri mektebler talebesile ihtiyat zaıbitleri namzetleri
ne verilecek maaş haldundaki 357 sayılı •kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair olan .kanun la-
yi:hasmrn geri verilmesi hakkında Başvcldlet tezikeresi 29 - IV - 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/102 Sef.erdc as~eri ihtiyaçların ternin sureti lhailclnndrıki 

kanun lilyihasının geri verilmesine dair Başvekalet 
tezkeresi 29 - IV - 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/ 103 Şeı,ef ve haysiyeti muuhil suçlarm hangi suçlar addo-
lundnğunun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Dahiliye encümeninde. 

3/ 104 Gazi Anteb me!busu Reşid Ağarın öldüğüne dair Baş-
vekalet te.Zkeresi 6 - V - 1935 .tarihinde okunmuştur. 

1/ 105 Fatma Medeniyeyi öldürmekten suçlu Zonguldail~: me
ibusu Receb Zühıtü Soyalun muhakemesinin menine ka-
rar veri1diğine dair Başvekalet teııkeresi 6 - V - 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/ 106 Rizenin Selimiye köyünden Piyadeoğullarından !s. 
liimoğlu Mustafa, Şatoğullarmdan Seferoğlu Hüse
yin, Hasanoğlu Bekir ve Demircioğullarmdan Abdi
oğlu Mustafa diğer adı Hakkının ölüm cı:ızasrna çar-
primaları hakkında Başvekalet tezleeresi Adiiye encümeninde. 

3/ J 07 Um um borsalar nizamnamesinin ikinci maddeionin 
değiştirilmesine dair olan kanun layihasınm geri ve-
rilmesi hakkında Başveki'ilet tezkeresi 18 -V - 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/ 108 Eylul : ikinci teşrin 1934 aylarına aid üı:ı aylık ra
porun sunulduğuna dair Divam muhasebat r .iyaseti 
tezkeresi Divanı muhasebat encümeninde. 

3/109 Kanunuevvel1934 : şubat 1935 aylarına aid üç aylık 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 1 - X - 1935 tarihinde 896 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/110 Ba.lrkeı:;ir mcbusu Hayn·ttin 1\:amıuıı teşri! nıasuı ıi -

yctinin kaldırılınasrna dair Başvckfı l et tezkcresi 14- VI - 1935 tarihinde 893 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/111 Sayrn üyelerden bazılarma izin veril mesi haklernda 

Büyük Millet Meclisi Riyascti tczkeresi 22 - V - 1935 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/112 Mülg::ı İstanbul Darülfün unn 1931 y lı '>O:' ı1calmıa 
aid mutabakat beyannamesini !~ suınıldn~ıma dair l)j. 

vanr muhasoba.t r iyascti t czkcresi 

3/ 113 Türkiye ile Bulga ristan m·::ısında aktedi lip ll mart 
1935 tarihinden itibaren iki ay uzatılnuş ola n t icat·Pt 
anlaşmasil c •tediyatın taıızimin e mütcalli k mnka vcL
name bir ay daha uzatıldrğındau 2291:1: sayılr kanu ntı ı 

25 - X - 1935 tarihinde 2840 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdikı hakkında Ba.ş
v·ekiilet tezkeresi 

3/114 Zaı:ıuri ve müc;bir sebebler dalayısile takib ve tahsili
ne imkan görülemeyen 598 932 lira 4 kuruşluk bor-

Muamelesi 

14- VI - 1935 tarihinde 2792 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

cun kayidierinin silinmesine dair BaşvekilJet tezkere~i Bütçe encümeninde. 

3/115 Askeri v.e mülki ·tekaüd kanununun 65 nci madde:ıi 
hükmünün noterierin vazifesine nihayet verme işinde 
de cari olup olmadığının t efsiri :haklunda Başvekalet 

tezkeresi Adiiye encümeninde. 

3/116 Borclu memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretle
rinin haczi için İcra ve iflas kanununun 355 nci mad
desine göre yapılacak tebliğıvtm hangi mak amlara ya-
pıl acağının teyini haklanda Başvekiil et tezkercsi Adiiye encümeninde. 

3/117 Talılisiye umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabına aid 
mutaba,kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divaıu 
muhasebat riyaseti 'tezkeresi 

3/118 Ziraat bankası hakkındaki kanuna müzeyyel kanunun 
4 ncü maddesindeki icra reisi tabirinin tcfsir ine da-

21 - X - 1935 tarihinde 2835 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

ir Başvekalet tezkeresi Adiiye encümeninde. 
3/119 Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai kredi koopera

tifleri kanununun 10 ncu maddelerinin icra ve iflas 
kanununun 47 nci maddesile ilga edilmiş olup olma-
dığının tayini hıvklanda Başvekalet tez.ker esi İktısad encümeninde. 

3/120 1931 yılr Hazine genel hesabına aid mutwhakat beyan
namesinin sunulduğuna da:;_· Divanı muhasehat riya-
seti tezkeresi Divanı muhasebat encümeninde. 

3/ 121 

3/ 122 

3/123 

3/ 124 

3/ 125 

3/ 126 

Mülga Seyrisefaiıı id2.resinin 1931 yılı son hesaıbma 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezlteresi 

Çonıh mebusu Ömer Fehmi Noylanın ö1düğüne dair 
Başvekiilet tezkeresi 
Gazi Anteb mebusluğıma seçilen Gen eral Ah Hikmet 
Ayerdemin ınazbatasmrn gönderilcliğine dair Ba.şveki't

let tezkerosi 

Mart : mayıs 1935 ayiarına aid üç aylık raporını sn
nulduğuna dair Divaııı muhasebat riyaseti tez.kcre.;;i 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mit
dürlüğü 1931 yılı son ıh esaıbı hıvkkında Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi 
Kars mebusluğuna seçilen Fuad K:öprülünün rr;azba
tasının gönderildiğ·ine dair Başvekiilct tezkoresi 

25 - X - 1935 tı:rihinde 2841 sayılı 

kanunla ,birleştirilerek ilmbul edil
miştir. 

7 -VI - 1935 tarihinde olmnınuştur. 

7 - VI - 1935 tarihinde seçim !lllazıba

tası kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninde. 

Divanı muhasebat encümenindc, 

10- VI- 1935 tarihinde seçim mıaz. 

batası kabul edilmiştir. 
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3/127 Tokad mebusluğuna seçi len Srtkı ukenin mazhat::ı-
sınrn gönderilcli ğine dair Daşvekr.let tezkercsi 10- VI - 1935 tarihinde seçim maz

batası kabul edilmiştir. 

3/12 Sayın üyelerden bazılarına izin vm·ilmcsi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyascti tezk ·resi 14- VI - 1935 tarihinde kabul edil

miştir. 

3/ 129 Ankara saylavı Ahmed Ulusım teşrü masuniyetinin 
'kaldırılması hakıkında Ba, vekaJet tezl;:eresi 25 - X - 1935 tarihinde ruznameyr. 

3/ 130 Muğla saylaVI Yunus Naclinin teşı·ii masuniyetiniıı 

kaldırılması: ılıaJkılanda Başvekalet tezkere i 25 - X - 1935 tarihinde ruznarr.eyc. 

3/ 131 ·Muğla saylavı Yunus N!l!dinin teşri! •ırı::ısuniyetinin 

kaldırılmasr ılıakkında Başveı1-alct tezkerec:;i 25 - X - 1935 tarihinde ruznameye. 
3/ 132 Siird saylavı Malrım~d Soydaııın tcşrii masuııiyotiııin 

kaldırılması ıhakıkında Pa~ekalet ıtoikeresi 25 - X - 1935 •tarihinde ruznameye. 
3/ 133 S1vas sayhvı Necımeıttirı Sadrlan teşri! ma uniyetinin 

ika ldırılmasr ha;kkında Başv(jkalet tezkerc:i 25 - X - 1935 •tarihiı:de ruznameye. 
3/ 134 Van saylav İbrahiım Acvasın teş;ri1 masuniyetinii'.. kal-

dırılması ılıakıkında Başvckalet tezleeresi 25 - X - 1935 ·tarihinde ruzna meye. 
3/ 135 Adapazarın B~öprü köyünden AJbdurra!hmanoğlu 

Hıızır diğer adı Nczirin ölüım cezasna çarpirması 'ha:k-
kmda Başvekal2t teZikeresi Adli ye enııüıu.mr;ı de. 

3/136 Pazar a{a:zası:llin Pazar :m a!lı. llesinden Naimoğullarm 

dan Memedoğlu Hasanın ölüm cezasına çarpılm ası 

hakkında Başveka1et tezkeı·esi Adiiye encümeninde. 
3/ 137 Tarsusun Şamlı mahallesinden Nuhcğlu Süleyırnanın 

öliimı ceczasma çarpılması ha;kıkında Başvek3Jet tez. 
keresi Adliye encümeninde. 

3/ 138 Kazanç vergisi k anununun 3 ncü maddesinin 5 ve 
21 nci fllk:ralarmrn tefsirinc dair Başvekalet tezke-
resi İktısad encümeninde. 

3/ 139 Türkiye Cümhuriyeti le FenHindiya Hükumeti ara
smda imza edil en t icaret anlaşması meriyete konuldu
ğundan 2294 sayrlı ilmnun muc~bince gereği nin yapıl -

masına dair BaşvekaJet tezlmresi Hariciye encümeninde. 
3/ 140 7. Top. A. 1. 'Db. Komutanı ibinbaşı F'eyzinin trukdir-

narme ile taltifine ·dair Ba..':!'\T.etkalet tezkere ·i Milli Miidafaa encümeninde. 
3/ 141 Çankırı saylav1 Sarmi· Çölgeçen ve Çorulı. saylavr Me-

med Ali Okarın öldrüklcrinc dair Başvekalet tr~keresi 4- X- 1935 tarihinde okunmuş1m. 

3/ 142 Askeri şahrslarla ailelerine :karşı sefcı1berlikt e işlrncıı 

·uçların otatkiibi ve huilml~ davalarının görülme i arzı 

ıhak.kmdaıki kanun layihasmm geri vE>rilımesin e dair 
BaışvekaJet t~zıkeresi 4- X- 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/143 Evkaf umurn mrüdürlüğü aylıklarının tevhid ve tea 
dülüne dair olan kanuna il işik cetvelde iJ:ı azı değişik 1 il;; 
yapılm.ası:na ve bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun layihasmm geri verilmesine dair Başvcka l et tez-
kcresi 4- X- 1935 tarihinde okunmuştur, 

3/144 Harcıra:h kararnamesinin 13 ncü maddesinin t efsiri 
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hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başvek~ -

let tezkeresi 4 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/145 Sayın üyelerden bazılarına izin veri lmesi hakkında 
B. M. M. Riyaseti tezkeresi "" - X - 1935 tarihinde kabnl edi!· 

miştir . 

3/146 Devlete aid askeri ve sivil hava lim anlarına. inecek 
yerli ve yabancı hava gemilerinden alınacak r esim 
hakkındaki kanun layihasmm geri verilmesine dai l' 
Başvekalet tezkeresi ll- X -·1925 tarihinele okunmuştur. 

3/147 Hükfımetçe idare olunan inhisarlarm 1660 sayılı ka
nunun meriyetinden evvelki seneler ınuam cJ;tma aid 
sim hesabiarı ve blançolarnun t etJrikin e dair raponın 
sunulduğu hakkında Divanı muhaseha t riya.seti tez-
kcresi Diva.nı muhasebat encümeninde. 

3/148 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi halkkıncia 

B. M. M. Riyaseti tezkeresi 18- X- 1935 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/149 Denizyolları ve .A!kay işletmeleril e fabrika ve havuz
lar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet Reisine a id 
deniz v3sıtaları memurin, zabitan, mürettebat ve 
müstahdenıleri hakkındaki telmüd kanunu layihasmm 
geri verilmesine dair Başv<ıkalet tezkcr·rsi 

3/150 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum IJ11 Ü

dürlüğü memurları tekaüd sandığı kanununa ek ka
nun layihasının geri verilmesi hakkrı J.a Başvekfilet 

18- X- 1935 tarihinde okunmuştur. 

tezkeresi 18- X- 1935 tarihinde okunmuştur. 

3/151 !nb.isarlar koruma sandrğrna dair olan 2469 ~ayılr ka
nuna ek kanun layihasmm geri ver ilm esi hakknıdıı 

Başvekalet tezkeresi 18 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 
3/152 Urfa sa:y_ ;-r Ali Saib Ursavaşm teşri) ınasuıı ;. 

yetinin kaldn·Ilması hakkrnda Başvckiict tezkcrcı;i 18 - X - 1935 •tarihinde 902 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/152 

3/154 

Denizli saylavı Haydar Rüştü Ökteınin teşri! ın usu ııi
yetinin kaldrrılması hakkında Başvekfı.let tez-kcresi 

Tokad saylavı 1-Iürrem Ergunuıı teşri) maRuniyetiniıı 

kaldırılması hakkmda Başvekalet tezker si 

3/155 Tayyare resmi hakkrndaki 2459 .;;ayılı kam111un 5 nci 
maddesine bağlı listede.l<i noter cvrakı arasmda yazılr 
olmayan Cthtarname) lerden (Protesto) nam elerd e 
olduğu gibi tayyare resmi a~mrb alnım"'yaeağıııın tef
siri hakkındaki tezkerenin geri verilrr ::sine dair Baş-

Adliye ve teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muıhtelit encü
mende. 

Adliye ve teşkilatı esasiye encümen
lerinden ı::;. -:~rekkeb Muhıtelit encü

mendcdir. 

vekalet tezkeresi 23- X- 1935 tarihinde okunmuştul'. 

3/156 Bvkaf umum müdürlüğü 1341 yılı bütçe knnunnnnn 
5 nci maddesinin tefsirine dair ·teZkeı-enin geri Ycril-
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mesi hakkında Başvekalet tezkeresi 25- X- 1935. ·tarihinde okunmuştur. 
3/157 Türkiye ile İtalya arasmda imzalamp 2758 sayılı ka

nunla miiddeti 9 ay uzatılmış olan ticaret mukavele
aile kliring anlaşmasının ·bir ay daha uzatüroası ka
rarlaştığmdan 2294 sayılı kanunun hıükmüne göre 
gereğinin yapılmasma dair Başvekalet tezkeresi Hariciye encümeninde. 



4 - Takririer 

Fevkalade içtima içinde (13) takrir v.erilmiş olUJb bunlardan (3) ü karar olarak kabul edilmiş , 

(7) si de okunmuştur. Geriye kalan (3) t akrir gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Rulasası 

4/1 Çankırı (M. Aibdülhalık Renda) - Arzuhal encümcni-
nin 25 - XI - 1933 tarihli haftalık mukarrerat cetve
lindeki 841 sayılı kararının Umumi heyette müzakere
sine dair 

4/2 Yozgad (Sırrı İçöz) - Nahiye müdürlerinden Ba:ki 
hakkında Arzuhal encümenince ittihaz olunan kararın 

Muamelesi 

20 - V - 1935 tarihinde 886 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Umumi heyette müzakeresine dair 2 - V - 1935 tarihinde okunmuştur. 

4/3 Elaziz (Fuad Ağralı) - Arzuhal encümcninin 
6 - IV - 1935 tarihli haftalık karar cetvelindeki 19 

4/4 

4/5 

4/6 

4/7 

4/8 

sayılı kararının Umumi heyette müzakeresine dair 

Giresun (Hakkı Tarık Us) - 1492 sayılı kanunun 

27 - V - 1935 tarihinde 889 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

muvakkat maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkında Maliye encümeninde. 

İçel (Ferid CelaJ Güven) - Riyaset Divanı kahbii-
ğinden istifa ettiğine dair 22 - V- 1935 tarihinde okunmuştur. 
Giresun (Münir Aıkıkaya ve Kırşehir Lutfi Müfid 
Özdeş) - Arzuhal encümeninin 30 - VI - 1934 tarihli 
haftalık kararlar cetvelinciekşi 124 sayılı kararının 

Umumi heyette müzlllkeresine dair Bü~e encümeninde. 
Yozgad (Emin Draman) - !cra ve iflas kanununun 
96, 99 ve 106 ncı maddelerinin değiştirilmesi ha kk ı n-

. daki kanun teklifinin geri verilmesiııe dair 12- VI- 1935 tarihinde okunmuştur. 
Mardin ( Edib Ergin ) - Arzuhal encümeııinın 

7- VI- 1935 tarihli haftalık karar cetvelindeki 92 ,a-
yılı kararının Umumi heyette müzakeresine dai r 14- VI - 1935 tarihinde Arzuhal en-

cümeni maııbatası okunmuştur. 
4/9 Aydın (Aıbidin Özmen) - Mebusluktan istifa etti ğine 

dair 14- VI- 1935 tarihinde okunmuştur. 
4/10 Kütahya (Receb P erker ve Antalya Dı·. Cen:ı a l 'ruıı-

ca) - Kamutayın çalışmasına son verilmesi hakkmla 14- VI - 1935 tarihinde 895 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/11 Diyarbekir (Zekai Apaydın ) · Saylavlıktan istifa t:( -

tiğine dair 1 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 
4/12 İdare Arnirliği - Büyük Millet Meclisi memurlarrıL n 

teşkilat ve vazifelerine dair olan kanuna bağlı (C ) 
cetvelinde değişiklik yapılması haklundaki kanun tck-



No. 

4/13 
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lif inin geri verilmesine dair 
Gümüşane (Edib Servet Tör ) - 2442 sayılr kanunun 
1 nci maddesinin (G) fıkra sının tefsir ine dair 

--.. ee>e-<t!t!!S~--

. . . 1 
Muarnelesı 

ll - X- 1935 tarihinde okunmuştur. 

İktısad encümeninde. 



5 - Muhtelif evrak 

Fevkalade içtima içinde (19) tane muhtelif ev rak gelmiştir. Bunlardan (2) si karar olarak ve 
(1) ine aid Tetkik encümeni ınazbatası okunarak kabul edilmiş, (13) ü de okunmuştur. Geriye ka
lan (3) evrak gelecek içtimaa kalmıştır, 

No. Hulasası 
----·---------- - ---------

5/ 1 Bursa vilay.eti iskan işlerinde kdlanılmakta iken ve
kalet emrine &lman İsmail Hakkı hakkrııda Şürayi 
devletçe ittihaz olunan mukarrenıta dair Arzuhal •::n
cümeni mazbatası 

5/ 2 Büj ük Millet Meclisi 1934 yılı mayıs a.yı he-;,~hı hak-

.M.uamelesl 

Adiiye encümeninde. 

lunda murakrblik raporu 21 -III- 1935 tarihinde okunmuştur. 

5/ 3 Büyük lVIillet Meclisi 1934 yılı hazinın ve te m m .ız 
a.rları hesabı haklurıda muralublik raporu 21- III -1935 tarihinde okunmuştur. 

5/ 4 Kastamoml m ebusu Nuri Tamaç ile Kütahya mehı:; ~n 

Ömer Dinçin iııtihab mazı- -.talarr hakkmda Mazbata-
lan tetldk encümeni maııoa tası 

5/5 Büyük Millet Meclisi 1934 yılr ağustos ve eylül ay
l arı hesabı hak·lunda Meclis hesaıblarrnın tetkikr eneti
meni mazbatasr 

5/6 Tdmüd ve yetim aylıklarrnm muhasebei umumiye kn
nununun 93 ncü maddesi hükmüne göre zaman gt )Ç-

mesi suretile haktan düşüp clüşmeycueğinc dair Di-

13 - III - 1935 tarihinde ıkabul edil
miştir. 

30- III- 1935 tarihinde okunmuştur. 

varu muhasebat encümeni ımazbatası 25 - IV - 1935 tarihinde 865 sayıh 

5/7 Büyük Millet Meclisi 1934 yılr birinci ve ikinciteşrin 

aylarr hesabı ha.k.kmda Meclis hesablarrnın t etkikı cn-

karar olarak kabul edilmiştir. 

cümeni mazbatası 4- IV- 1935 tarihinde okunmuştur. 

5/8 Büyük MilLet Meclisi 1934 yılr bitinci .kfıııun ve 193!1 
yılı ikinci kanun ve şuıbat ayları hesabı hakkında Mec-
lis besablarının tetkikı en~ümeni ma>7batası 13- IV- 1935 tarihinde okunmuştur. 

5/ 9 Büyük Millet Meclisi 1935 yrlr mart ayr he ·abı hak-
kında 1\!Ieclis hcsablarnun tetkilu en cüıneni mazbata~ı 25- IV- 1935 tarihinde okunmuştur. 

5/ 10 Asl\!eri ve mülki telmüd kanmıuillın 25 nci ın add0si 

mncibince telmüd edilen veya edilmek hakkım haiz 
bulun anlarm yetimlerine ayni kanunun 49 ucu mad
desinin 1 ve 2 nci fıkraları :hükmüne göre yc1·im ma-
a.şr tahsis edilip edilmeyeceğ·i haklanda Di vcınr -ınulın

s·~ha t cncümeni mazbatası 

5/1: Bü~·ük ::\iillet Meclisi ve müştemilatındaki eş~· a hak-

Maliye encümeninde. 

kında. ·Meclis hesabıarının tetkikı encüıueni ma2ıbatası 20 - V - 1935 tarihinde okunmuştur. 
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5/12 Büyük Millet Meclisi 1935 yılı nisan ayı hesabı hak-
lunda Meclis lıesa1blarmın t etkiln encümeni mazba -ısr 27 -V - 1935 tarihinde okunmuştur. 

5/13 Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşlıas borcları h)} k-
lunda Meclis hesa:blarınrn tetkilu encümeni mazbatasr 30 -V - 1935 tarihinde okuillllluştur. 

5/14 Rasim Asım ile Mustafa Kaptan adlarmda iki yurd
daşa aid olan motör hakkında Arzuhal encümeni m;•z-
batası 

5/15 Mülga öksüz yürdları umum müdürlüğü muhasebe 
müdürü Ahmed Lutfi hakkında Divam muhasebat 
encümeni mazbatası 

5/ 16 Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mayıs ayı hesabı hak-

Adliye encümeninde. 

1 - X - 1935 tarihinde 900 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

kında murakrblik raporu 4 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 
5/17 Büyük Millet Meclisi 1935 yılı haziran : ağustos a-r -

ları hesa-bı hakkında müralriblik raporu 4 - X - 1935 tarihinde okunmuştur. 
5/18 Milli saraylarla Yalova köşkündeki eşya haJdun:la 

Meclis hesabıarının tetkikı encümeni mazbatası 7- X - 1935 tarihinde okunmuştur. 
5/19 Büyük Millet Meclisi 1935 yılı eylUl ayı hesabı hak-

lunda Meclis hesabıarının tetkiki encümeni m azıbatası 21 -X - 1935 tarihinde okunmuştqr, 



6- Mütenevvi hususata aid evrak 

Kayit 
No. N ereden geldiği 

1 İstanbul valiliği 

2 İstatistik umum müdürlüğü 

3 Hariciye vekaleti 

.... 
Hulasası Muamelesi 

13 ncü cil d ka vauin mecmuasından bir 
tane gönderilmesi hakkında l\Iatbaaya 

Umumi tahriri nüfusta sayım memurlu-
ğundan istisna edilecek memurlarm bil-
dirilmesi haJ"kmda Evrak kalemine 

Yeni Japon elçisi Mösyö İyemasi Takn-
gawaıım tercümeihali gönderildiği hak-
kında Evrak kalemine 

4 Bursa saylavı Dr. Refik Gü- H asta ıolduğundan üç gün M·eclise gele-
ran mediği hakkında Zabıt kalemine 

5 Matbaa müdürlüğü 

6 Divam muhasebat reisliği 

7 Milli saraylar müdürlüğü 

8 Matbaa müdürlüğü 

9 İlctısad vekaleti ofis müdür
lüğü 

10 Çerk~ Hukuk hakimliği 

ll İstanbul kadınlar birliği 

12 Çorum valisi 

Matbaa elektrikçisi ecatirun askere 
alınmasından açık kalan yerine maki
nİst Osmanın ve ondan kalan açrk ma-
kinistliğe de Ali Hakkının tayinleri di
l eğine dair 

13 ncü cild kavanin mecmuasından 100 

İdare heyetine 

tane verilmesi hakkında l\1aıtbaa müdürlüğüne 

Tophane kasrrnın milli emlake devri 
muamelesinin mazbatasilt raporu gön-
derildiği hakkında ldare heyetine 

Matbaa makinelerinin ıteınizlenmesinde 

kı:ı.llanılmak üzere iki teneke benzin v·e 
i ıki ıteneke de gazyağı rnubayaası illaar-
kında İdare heyetine 

13- 14 ncü cild kanunlar mecmuasından 
iki şer tane verilmesi ihaidanda Maıtbaa müdürlüğüne , 

Dur Alioğlu Yusuf ve Haliloğlu deli İs-

mailin posta soyımaıle suçundan evvelce 
İstiklal ma:hkemesince maJ:ıkUım olup ol
madııklarmm tevsikine dair 

Yıldız saraymda toplanacak ola'n Ulus
lararası kadınlar konğresinin toplantı

daki telefon elektrik ve su masrafları

mn Milli saraylar müdürlüğünce kabul 
edilmesini istiyorlar 

Bir takım kanunlar mecmuası gönderil-

Evrak kalemine 

İdare heyetine 

mesi hakkında Maıtbaa müdiirlüğü!le 



Xa.yit 
~o. N ereden geldiği 

13 Dalıiliye vekaleti matbuat u-
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Hulasası Muamelesi 

Mebnsların ikamet.gfuh adreslerinin bil-
mum müdürlüğü 

14 Maarif ve:kaleti 

dirilmesi haklanda P. T. T. Mü. 

Reisicümhnr Atatürklin nutııklarından 
bir takım gönderildiği haklanda Evrak kalemine 

15 Milli Müdafaa veMleti asker- 13 ncü cild kanunlar mecmuasından 

lik adliyesi şUJbesi i ki tane verilmesi . hakkında 

16 Milli Müdafaa vekaleti levazım Mcbus seçilen mühendis Mitadm şubat 
işleri Da. maaşr haklanda 

17 Beşiktaş askerlik şubesi reisJi.ğ·i Denizli saylavı General Şefikten ilişik 

evrakta tekaüd yüzbaşısı Kemalettin 
haklundaki sorgulara ceva'b verilmesi 

Ma.t.ba.a müdürlüğüne 

j dare heyetine 

hakkında EvraJc kalemine 

18 Yoz.gad mebusu Avın i Doğan Kendisine aid ki:tabların İzonir C. H . P . 
sine gönderilmesi hakkında Evrak kalemine 

19 Dalıiye vekaJeti İstanbulda toplanacak olan Uluslarara
sı kadınlar ittifakı konferansı için tah
sis olunmak istenil n Yıldız sarayı hak
kında İstanbul vilayetinden alman yazı-
mn bir örneği gönderilcli ğin e dair İdare hc~'ctinc 

20 Milli Müdafaa vekiiloti ı-;at iş- Binbaşı Vanlr Ali Harndinin tekaüd 
leri Da. edileceğinden Kars saylavı General Mu

hittinin bilgilerinin bildirilmesi hak-
landa Evrak kalemine 

21 Ankara saylavr Aka Gündüz Hastalığrna binacn içtimalara devam 
edemediğini bildiriyor Zabrt kalemin e 

22 Gümrük ve inhisarlar vekaleti 13 ncü cild kanunlar mecmuasından 

23 Nurettin ve şeriki ticaretılıane

si bankalar caddesi No. 57 An
kara 

24 İktısad vekaleti 

25 Kütüpane müdürlüğü 

2ti Evıkaf umum müdürlüğa 

27 İst31tistik umum müdürlüğü 

%8 Ankara ınüddeiuımumiliği 

iki tane veri lmesi ha~'kında Matbaa müdürlüğüıır' 

Soantma makinelerinden Meclis için sa
t m alnıması haklanda 

J O - III - 1935 tarih ve 2110 numaralı 
tezkere ile istenilen kanunlar mecmua-

İdare heyetine 

smm almmadığr hakkında tekid 1\l[.at.baa müdürlüğüne 

La Haye) Yü! ek adalet divam kütü-
paneshe Osma.nlr meclisi mebusamna 
ai d za br.Uardan 25 eıild gönderilmesi 
haklunda Evrak kalemine 

14 ncü cild kanunlar mecmuasından 

on beş tane verilmesi hakkında )J.a.tbııa müdürlüğü . ıc 

Muallimlere aid mesleki ve içtima] va-
ziyct hakkındaki yıllıktan 20 tane gön-

.derildiiTi haklanda Evı·ak kalemine 

Biti:;;ik celpnamcnin Yozgad saylavı 

Örnere tebliği hakkında Evrak kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

29 Matbaa müdürlüğü 

30 Adiiye vekaleti 

31 Dahiliye vekaleti 

32 Afyon valiliği 

33 Divam muhasebat reisliği 

34 Kanada 134 Mr. İrving. pcr
kins 134 Hudson st. sault S'l'E 
Emarie 

35 Başvekalet müsteşarlrğı 

36 Cümhuriyet halk paı•tisi ulu 
kamu.tanlrğı 

37 İstanbul belediyesi 

38 Fransa konsoloshanesi 

39 Matbaa müdürlüğü 

40 Matbaa müdürlüğü 

41 Matbaa müdürlüğü 
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Hulasası 

Matbaa makinelerinde kullanılmak ü
zere üç ·teııeke malüne yağı mubayaası 

Muamelesi 

hal.,kmda İdarr lwyetiııe 

1931 yılr 25 nci cil d zaptından sonra çt-
kan zaibıtlardan ibircr tan e gönderilmesi 
haklanda Matbaa nıüuüdüğü•ıe 

Pariste intişar edecek Encyclopedie 
Balkanige den Meclisi Aliyi alakadar 
eden beş suale cevab verilmesi hakkın-
Innda E\Tak kah'ınine 

31 -III- 1935 tarih ve 55 numara ile mu-
hacir l\Iemede tebliğ edilmek üzere gön-
derilen arzuhal sa.lübi ibuluna:nıadığından 
iade edildiği hwldnnda E\·rak kalemiııe 

Konya .nıebusu Ali Mue:aff.ere 931/ 416 
numara ile evvelce tebliğ edilen ilaının 
cevabnun bir an evvel verilmesi ıhaık-

kında Evrak kalemine 

Tüıiciye Ci.imhuriycti ıbayrağmdan ıbir 

tane gönderilmesine dair Evrak kalemine 

Üçüncü tertib düsturun onuncu cildin-
den 50 adet göııderi ldi ği hakkmda EHak kalemine 

Halkevleri için merbut listede yazılı za-
bıtlarm verilmesi hakkında ·Matbaa müdürlüğüne 

Saylavlara verilmek ü zere !stanbul şe-
hir rehberi adlr lcitaptaıı 300 adet gön-
derildiği hakkında E \Tak kalemine 

26 temmuz 1935 tarihli Poris bayı·aını-
na iştirak edeceklere, yapılacak kolay-
lıklar hakkmdaki liste gönderildiğ·i 

haklnnda İdare heyetiııe 

Vehbi Koç müessesesinden almınış olan 
yağ ve elektrik malzemesine aid üç: ta-
ne fatura bedeli olan 18/ 47 kuruşun sa-
hibine verilmesi hakkında İdare heyeline 

Matbaa ihtiyacı olarak muhtelif tarih-
lerde alman malzemenin bedeli olan 
24/83 kuruşun sahibine verilmesi hak-
kında İdare heyetine 

Kanunlar kalemi sicil m emurluğu dos-
yalat'I için alınmış olar, 500 karton be-
deli olan 2250 kmuşluk fatura bedeli-
nin Halil Naci müessesesine verilımesi 

hak km da İdare heyetine 



kayit 
No. N ereden geldiği 

42 Matbaa müdürlüğü 

43 Matbaa müdüriüğu 

44 Matbaa müdürlüğü 

45 Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 

46 Matbaa müdürlüğ·ü 

47 Diyanet işleri reisliği 

48 Diyanet işl.eri reisliği 

49 Matbaa mrüdürlüğü 

50 Şariköy müddeiuımumiliği 

51 Beyoğlu 4 ncü Sulh hulmk 
mahkemesi 

52 Matbaa müdürlüğü 

53 Matbaa müdürlüğü 

54 Matbaa müdürlüğü 

55 Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

56 Ankara Cüınııhuriyet müddeiu
. mumiliği 
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Hulasası 

Matbaanın şubat, mart aylarına aid 
elektrik ve havagazi sarfiyatına aid 
6 tane fatura bedelinin sahibine veril-
mesi hakkında 

MaJkinelerin tamir Ibedeli olan 56 liranın 
Kamil ustaya verilmesi ha;kkında 

Halil N aci müessesesinden . alınmış olan 
kağıd bedeline aid fatura esrnanının sa-

Muamelesi 

İdare heyetine 

İdare heyetine 

hibine verilmesi hakkında İdare heyetine 

7 ve 8 nci cild kavanin mecmuası veril-
mesi hakkında )\'Iatıbaa müdürlüğüne 

Matbaada müstahdcm Şükrü, Emin ve 
Fuadın ·bedelli olarak askere gıiıttikle-

rinden muvakkaten yerlerine diğerleri-

nin alınmasına müsaade <Olunması lıwk-

kında İdare heyetine 

Kavanin mecmuasının 14 ncü cildinden 
5 ve 5 nci cildinden 1 aded gönderil-
mesi hakkında MatJbaa müdürlüğüne 

Noksan bulunan merbut Estedeki zabıt 
ceridelerinin verilmesi ha:kkmda Matıbaa nıiidürlüğüne 

Askere giden Vasıfm yerine Hüsnünün 
naklen ve terfian ve ondan açılan ye-
re de Aihmed Necminin tayinine müsa-
ade edilmesi hakkında İdare heyetine 

Şarköy hususi muhasebe tahsildarı Alı-
med İzzet hakkında takibat ifasına mü
saade edilmesi hakkında 

Ölü Ali Rızanın mirascilarına v.erilmek 
üzere tazminatm mahkemeye gönderil-

Evrak kalemine 

mesi hakkında İdare heyetine 

300 kilo kurşun alınması hakkında İdare heyetine 

Matbaanın nisan 1935 ayına aid eleıktrik 
ve ihavaıgazi sarfiyatını gösterir fatura 
esrnanının sahiplerine verilmesi hakkında İdare heyetine 

Maıkinist muavini Şükrüden açılan yere 
maıkinist İsmail devam .etımediğinden Ne-
ciıbin 1 - 5 - 1935 tarithinden itibaren ta-
yin ·edildiği halcianda İdare heyetine 

14 ncü cild kavanin mecmuasından ibeş 
tane verilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Bağlı arzuhal ve davetiyenin Edirne me-
busu Mustafa Mecdiye teıbliği hakıkında Evrak kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

57 İdman cemiyeti ittifakı 

58 Cümıhuriyet halk partisi umu
mi katibliği 

59 Milli Müdafaa vekaJeti 

60 Maliye vekaleti 

61 Matbaa müdürlüğü 

62 Matbaa müdürlüğü 

63 Matbaa müdürlüğü 

64 İktısad vekaleti 

65 Milli Müdafaa vekaleti 

66 Ankara Cümhuriyet müddeiu
mumiliği 

67 Matbaa müdürlüğü 

68 Tebligat memurluğu Ankara 

69 Mill1 Müdafaa vekaJeti 
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Hulasası 

Balkan ve Rus spor temaslarında lbulun
ma:k üzere matbaada çalişan sporcu 

Muamelesi 

Haikıkıya izin verilmesi ha;kkında 1\'Ia tıbaa müdürlüğüne 

14 ncü ci1d kavanin mecmuasından 40 
tane verilmesi ıha;kkında :!Vlatıbaa müdürlüğüne 

Antalya saylavı ımütekaid .miralay CeH1-
lcttinin saylav bulunduğu müddetçe 
3000 kuruş üzerinden terfih zaJmmınm 
Meclis !bütçesinden verilmesi haılclunda 1 dare heyetine 

Telmüd ve yetim aylııklarımn rtescil bor-
droları haık.kuıda 

Evrakı matbua için dört yüz kağıd 

alınması haılckında idare heyetine 

Matbaanın 1935 yılına aid elektrik fa-
turaları takdim olunduğu hakkında İdare heyetine 

23 - VI - 1934 tari'lı ve 1201/56 numara-
lı tezkere ile taleb olunan yirmi kilo 
pirinç çizgilerin lüzıımuna binaen be-
men alınması hakkında İdare heyetine 

Kanunlar ımecmuasının birinci ci ldin-
den 13 ncü cildine kadar verilmesi hak-
kında İdare heyetine 

Kars saylavı Hüsrev Samiye aid askeri 
safahatının örneği kendisine verilmek 
üzere sunulduğu hahlnnda Evrak kalemine 

Yozgad saylavı Ömer Eveinin ifadesi 
alınmak üzere ağ·ır ceza mahkemesine 
müracaat eylemesi hakkında Evrak kalemine 

Bir aded vantilatör alınması hakkında idare heyetine 

Bursa saylavı Emin Fj.kriye bağlı öde-
me emrinin tebliğ ediLmesi hakkında Evrak kalemine 

Yarbay eczacı Ali Osmamn tifüs has-
talığına tutulduğuna dair Erzurum say-
lavı mütekaid General Zekiden malu-
mat alınması hakkında Evrak kalemine 

70 Ankara Cümhuriyei müddeiu- Ankara sulh hukuk mahkemesince dol-
mumiliğinden durolan davetiyenin Edirne saylaY1 

Mustafa Mecdiye tebliğ ettirilmesi hak-
kında E n'a k kalemine 

71 Adliye vekaleti Kütüpanelerindc noksan bulunan zabı.t-

72 İstatistik umum müdürlüğü 
ların verilmesi hakkında }[atıbaa müdürlüğü'le 

Türkiye dahilindeki halk okuma odala
rile nümune kütüpaneleri gösterir ista
tistiık neşriyatmdan 20 aded gönderil-
diği hakkında Evrak kalemine 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

73 Mabbaa müdürlüğü 

74 Matbaa müdürlüğü 

75 Matbaa müdürlüğü 

76 Ka;nadada ma;tmazel P erkin 

Hulasası 

Kütüpaneye yapılan cild masrafları iç]n 
1935 senesinde iktıza edecek masrafın 
kütüpane tahsisatmdan alınması hak-

Muameİesi 

kında İdare heyetine 

1935 senesi için matbaanın ihtiyacı olaıı 
bağlı liste mulıtcviyatmm alınması hak-
kında İdare heyetine 

1.935 senesi için iktıza eden malzemenin 
alın ması hakkında İdare he~·ctine 

1.5 nisan 1935 tarihli mektubile B. M. 
M. den kitab taleb ettiğinden dileğinin 
yerine getirilmesi hakkında Kütüphaneye 

'77 Türk hava kurumu ıbaşkanlı- Hava t~hlikcsine üye yazılacaık:larm isim 
ğı listesinin gönderilmesi hakkında Muhasebeye 

78 Nafıa vekaleti Türkiyenin yoİlarmı gösterir haritadan 

79 Dr. Yusuf Hikmet 

80 Ankara Ciiımhuriyet müddeiu
mumiliği 

81 Berlin C. JVI. B. H. 

82 Maliye vekaleti 

83 Matbaa müdürlüğü 

84 Matbaa müdürlüğü 

85 Nurettin ve Şakir müessesesi 

86 Ankara Cümhuriyet müddeiu
mumiliği 

87 İstanbul çocuk hastanosi baş 

hekimliği 

88 İstatistik umum müdür·lüğü 

10 adet gönderildiği ha!ldanda Daire müdürlüğüne 

Matbaa mürettiplerinden olan İsmailin 
Nümune hastanesinde sinir mütehassısı 
tarafından muayene edilmesi ihahlanda .:vratbaa müdürlüğü ·ıe 

Tokad saylavı Örnerin ikametgah adresi
nin bildirilmesi !lıaJlcl.nnda 

Alman - Türk sanayi ve ticaret ikıla·vuzu 

kitaptan saylavlara gönderileceğinden 

adreslerinin Ibiidirilmesi hakıkında 

Bağlı olarak sunulan şahadetnamedeki 

irmzalarm kendilerinin olduğu tasdik 

Evrak kalemine 

Evrak kaloruine 

edilmesi hakkında Evrak kalemine 

Intertype ma;kineleri için ımel'but listede 
yazılı yedek parçalarm almması hak
kında 

Nümunesi bağlı kağıdın lüzUımuna Ibina
en acilen alınıması hakkında 

Meclis danilinde soğuk su soğutma ter
tibatım 800 liraya yapacaklan hatkikmda 

Seyıhan saylavı Ali Remzinin adresinin 
bildirilmesi hakkında 

S aıbaıhatJtin hruk!kmdaki rapor ilişıik ola
rak gönderildiği hakkında 

Umum nüfus sayrnıı :kontrol memurluğu 
mükellefiyetinden istisnası icalb edenler 
hakkında İcra Vekilieri Heyetinin ka-
rar sureti ili şik Dlarak g·önderildiği auı;k-

İdare heyetine 

İdare heyetine 

telare heyetine 

Evrak kalemine 

EvraJr kalemine 

ıkmda Evral\: kalemine 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

89 Cümhuriyet merkez bankası 

90 Mersin Dr. Arslan Yakup 

91 Hariciyc Yekaleti 

92 Adiiye vekaleti 

93 Maliye vekaleti 

94 Trakya umumi müf,ettişliği 

95 Matbaa müdürlüğü 

96 l\lilli l\1üdafaa veka.leti 
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Hulasası Muamelesi 

Cümhuriyet merkez bankası nizamna
mesinin tadİlinin bir sureti gönderi l-
diği haldunda Evı·ak kalemille 

Takibatı kanuniye ifası için izin veril-
memesini ve isnadru nazarı iti:bare alın-
mamasnu istiyor. E vrak kalemine 

Beynelmilel yol işaretlerinin birleşti-

rilmesi hakkında tablolara aid klişenin 
iade edilmek üzere verilmesini istiyor. lVIa.tbaa müdürlüğüııe 

Kavanin mecmuasmm 13, 14 ncü ci ltl e-
rinden üç takını ver ilmesini istiyor. Matbaa müdürlüğüne 

Kavanin mecmuasının 14 ncü cildinden 
8 adet gönderilmesi hakkında ::\iat.baa müdürlüğüne 

Noksa.n bultman kanunlar mccmuasrıırn 
gönderilmesi hakkında ~fatbaa müdürlüğü·ıe 

Vehbi koç müessescsinden alınan mal-
zeme bedelinin faturası ilişik olarak su-
ııu lduğuna dair 

Birinci Büyük Mm et Meclisi azasmdan 
Zi:·aıırn .mebuslnk müddetin e aicl teka
üd aidatının tahalrkuk ettirilerek bi leli -
ri lm esi ha:kkrnda l\Iuhııschc 1Vlü. 

97 Sümerbank müdürlüğü 14 ncü ci ld kanunlar mecınnasmclaıı JJiı· 

tane göönderilmcsi hakkında 2\Inha~ebc Mü. 

98 İstatistik umum müdürlüğü Umumi nüfus sayım talimatnamesin-
den on tane gönderilcliğin e dair Evrak kah'ınin e 

99 Ankara Nafıa sanayi ve lcva- B. M. M. Meclisi bina sında yapıl aca k 

zım şirketi tecdidihava tesisatı hakkında teklifna-

100 Almanyada. A. Heiuğ Vurem
berğ 

me sunulduğuna dair 

Jurnalduryan gazetes ind e ilfın edil C' :ı 

Dantilasyon dolat.ifis t e ;.,i s::. trıun mün n
kasası hak'kmua teklifııameııin snmılcltı-

İdare heyetine 

ğnna dair İdn re heyetine 

101 Ankara Askerlik 
kanlığından 

şubesi ba ş- 1935 yılına aid yoklamayı ynptırmasr

nm Trabzon saylavı Raif Karaelenize 

. 102 Kültür bakanlığı 

103 Bclirne ilbayı 

104 .Adliye Yckaleti 

bildirilmesi hakkında Evrnk kn lcmine 

İli şik listede yazrlı kitablardnn lıaııgi-
leri Kamutay 'kütüpancsind c val'sa lis-
tclcrdE"ki adl arı yanına i şaı·e t edil erek 
listenin gönderilmesi sakinnda 

Kavanin mcomuasıııdan bi r t a kımllun 

Kü1üphan r Mü. 

gönder ilmesi hakkımla Ma tılma nı üdürlüğ·ün e 

l\ferbnt listeele tarihl e ı·i y azılı ol a ıı za-
bıt ceridelerinin gönderilmesi hakkında l\Iatbaa müdürlüğüne 



Kayit 
No. Nereden geldiği 

105 Varna konsolosluğundan 
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Hulasası Muamelesi 

Hudud harici atılan P etir Bakırciyefin 
- dilekçesi sunulduğu hakkında Evrak kalemine 

106 Ankara askerlik şubesi reisliği B. M. M. Meclisi memurlarından Ni:ha-
dm şubeye müracaat eylemesinin kendi-
sine bildirilmesi hakkında E vrak kalemine 

107 Ankara halkevi reisliği Büyük zafere aid Meclisi Alide ıbulunan 
tabloların iade edilmek üz•ere v·eri1mesi 
ha:kkında İdare heyetine 

108 Kayseri saylavı Hasan F erid 5 -VI - 1935 tarihine aid zabıtlar tashih 
Perker edilerek iade edildiği hakkında Z3!bLt müdürlüğüne 

109 Kastamonu valiliğinden 

110 MatJbaa müdürlüğü 

111 Matbaa müdürlüğü 

112 Maarif vekaleti 

113 İdman cemiyetleri ittifakı mer
kezi 

B. M. Meclisi kalarifereisinin hastalı

ğına binaen 10 günlük doktor raporu. 
sunulduğu hakkında İdare heyetine 

Matbaa için malzeme ve kırtasiye alın-
ması hakkında İdare heyetine 

Matbaa aımbarı için M.zım olan yazılı 

kırtasiyenin alınmars haJkkında İdare heyetine 

İlişik listede yazılı kitaplardan mevcut-
ları Meclis ikütüpanesinde varsa liste hi
zasına işar·et edilerek iade olunması ıh*-
kında Kütüphane Mü. 

Balıkan ve Tül'kiye atleti2illl lbirincilitkle-
rinde bulunmak üzere matıbaa müstahde-
minindcn Hrukkıya izin verilmesi hruk-
kında Ma:tıbaa müdürlüğüne 

114 Ankara askerlik şubesi reisli ği Evvelce gönderilip •zuıhur etnneyen ekin 
tekrar araştırılarak ibulunduğu ıtakdirdc 
iade olunması ılıakkında Evrak kalemine 

115 Ankara askerlik şubesi reisliği lVIeclis zalbıt katiplerinden Veeibinin şu-

116 Milll Müdafaa vekaleti 

ll 7 İkıtısad vekaleti 

ll8 Matbaa müdürlüğü 

119 Milli Müdafaa vekaleti 

ıbeye uğraması halekında Zaıbı,t müdürlüğünt> 

Evvelce eczacı iken ve ihalen diş talbilbi 
bulunan Mümtazın Balkan savaşmda 

bulunduğuna dair Sinob saylavı Hüsa
mettin Okaıun ıbu husustaki ımalU:rnatı
nın ikendisinden alınarak Ibiidirilmesi 
haJkk:nda Evrak kalemine 

Arsıulusal işaret kitabından basıl an bir 
krsllli takdim olunduğu h akkında Kütüphane Mü. 

Matbaa için intertype makinelerinden 
iki adet mubayaa edilmesi hakkında İdare heyetine 

Abdullahoğlu Muhittinin Büyük harp-
te zabitlikte istihdam edilip edilmedi-
ğinin Manisa saylavı Osmandan soru-
larak bildirilmesi hakkında Evrak kalemine 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

120 Maarif ve:kaleti 

121 Matbaa 'llliidürlüğü 

122 Mat.bn a müdürlüğü 

123 Matbaa müdürlüğü 

124 Matbaa müdürlüğü 

125 Başveka.let istatistik umuıın mü
dürlüğü 

126 Devlet şıirasr reisliği 

127 Milli saraylar müdürlüğ-ü 

-257-

Hulasası 

C:önderilen 'listede yazılı kitabiarın Mec
lis kütpanesinde .m evcudu va rsa işnret 

Muamele.;i. 

ediler ek iadesi haklanda Kütüphan e Mü. 

Tabı makin elerinin kağıd çıkarm a d r~'-

nekl erinden sipariş edilmesi hakJunda ldııı'e heyetin e 

30 kilo boya alınması hakkrnda 1 da ı ·r he.n'tiıw 

iVIerbut fatuealarm tutarr olan 9 O ku-
ruşun Koç Vehbi nıürssesesine wrilme-
si hakkında ldan' Jıe,,·etiııı' 

Elektrik ve havagazr · sa rf iyatma aid 
6 tane fatura b edelinin alacaklı bulu-
nan El ektrik ve ha vaga.zı şirkct iıı e vrrli-
mesi hakkında Jdaı'(' heyetin e 

Nüfussayrmı propagandası için 45 aLl eel 
afişl erden takdim olunduğu hakkında E vrak kah'miııı' 

Zabrt memurlarmdan Vecihinin Devlet 
şfırasr mülazimliğine tayini dalayısile 

ayrılınasma ıbir man i olııp ol maclrD-mnı 

bildi ı·i lm esi haklanda .% n hı.t müd i:i rlüğüılt' 

Dolmabahçe sa ra y rıı da yapılacak tanıi-

ratın münakasaya l;oıınlımı sın a ıııüsan-

do cdilme·i lıakJkındn ldnre lı ı·ydim· 

J 28 Almanya 'l'ürk sa ııayi ' 'e tiea- Alman Türk sanayi i n t iea r et k ıla n ını 

r et şir.keti kita.bından saylavlam veri lın l'k üzel'l' 

129 Matbaa müdürlüğü 

130 Matıbııa müdürlüğü 

131 Hariciye vekaleti 

132 Matbaa müdürlüğü 

133 Milll saı-a.ylar müdürlüğü 

450 aded g·önderi'ldiği ıJıa1d.::rncla 

1fı:ı tha anm ağust-os 19R5 a~·rıın aid elL'k-
trik ve havagazı sarfiyatına dair iiç b -
ta fatura bcdE'linin :Elektrik şirke tin e 

,·erilmesi hakkında 

Burla biraderler ve şi.irekşasından ah-
nan makina yedek parçalarnun bedeli-
nin istihkak sahibi olan meııkfır şirke-

Enak kalemine 

l dn ı· o hey tiıı e 

te verilmesi hakkmda İ (lat·e heyetin e 

Resmi Gazetlerden ikişer aoecl A \'US-

tm-ya el çiliğine gönderil mesi hakkında 'E vl'a.k kalemiııl' 

MatJbaa ma:kina dairesi duvarında hasrl 
olan çatlaklrğm bir fen heyeti tarafın-
dan muayen esile lazrmgelen tedbirl erin 
alınması hakkında 11are ltc~rc t iıw 

Beyl-eribeyi sarayının 18 447 lira 59 ku-
mşluk tamirat keşif cetv-eli •takdim olu-
naraıl\: kapalı zarf usulilc eksiltmeğe ko-
nulmasına müsaade edilmesi haJlclanda İdare heyetine 



Kayit 
No. N ereden geldiği 

134 Ankara Defterdarlığı 

- 258 

Hulasası 

B. M. Meclisi umumi katipliği Bay Vey
selin oturma~kta olduğu evin hangi. ta
rihte işgal v·e ne şeraiHe oturduğunun 

Muam~lesi 

bildirilmesi ha!lclanda Bvrak kalemine 

135 Ciimıhuriyet merkez bankası Bankanın nizamnaanesinde yapılan tadİ-

müdürlüğü Htttan dolayı tatili ihtiva eden nizamna-

136 Cümhuriyet halk partisi umu
mi katibliği 

137 Başvekalet i tllitistik umum mü
dürlüğü 

138 Çankırı valiliğinden 

mc gönderildiği hakkında :Muhasebe Mü. 

C. H. Partisi dördüncü büyüık: ıkurtılta
yrnda geçen söyleşmelerde .bastırılan za
brtlaı~dan yirmi adedi takdim olundnğu 
hakkında Evrak kalemine 

Yapılacak genel rı.üfus saJllmına aid 
Başbakanın beyannamesinden on aded 
sunulduğu hakkında Evrak kalemine 

Çanları saylavı Sami Çölgeçenin hasta-
lığı hakkında İdare heyetine 

139 Milli Müdafaa vekaleti teka- Kastamonu saylavı Şerif İldenin teka-
üd şubesi müdürlüğü 

140 Mat!baa müdürlüğü 

141 Adliye vekaleti 

142 P asta telgraf, telefon umum 
müdürlüğü 

143 !talya Ulusal turizm enstitüsü 
Türkiye mümessilliği 

144 l\btbaa müdürlüğü 

145 M:atıbaa müdürlüğü 

146 Ziraat vekaleti 

üd maaşının hangi emvalden istediği 

hakkında kendisinden sorularak cevab 
verilmesine dair 

Makineye yapılan tamirat bedelinin Ah-

Evrak kalemine 

mede lllira verilımesi J:ıakJanda t elare heyetine 

Erzurum saylavr Fuadrn Hazineye olan 
10 kuruş !borcun verilmesi için kendisine 
malfı.mat verilmesi hakıkında EvTilik kalemin e 

3 ncü cild ıkavanin mecmuasile dördün-
cü cİltten sonrakileri ve ikinci intihaiJ:ı 

devresinin 19-V-1935 tarihindeki 69 ncu 
içtimaın 32 cİltten sonrlliki bütün za-brt-
larından !birer tane gönderilmesi haık-

:kmda Matbaa müdürlüğüııe 

T;e Visage del !talie adlı kitabın B. M. 
Meclisi Reisine sunulmak üzere gönde-
rildiği hakkında Bvrak kalemine 

Vehbi Koç müessessesinden alman iki 
teneke yağ ve benzin bedelinin mezkur 
müesseseye verilmesi hakkında 

Matbaanın elektrik ve havagazi sarfi
yatı olan 128 lira 56 kuruşun elektrik 

İdare heyetine 

şirketine verilmesi hakkında İdarr heyetine 

Meclis kütüpanesinde !bulunan zaibı.t ce-
rideleri koleksiyonlarından birer tanesi-
nin Ziraat enstitüsü kütüpanesi için ve-
rilmesi hakkında İdare heyetine 



259-
itayit 
No. Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

147 Posta, telgraf, telefon umuım Kavanin memnualarrndan yazılı olanlar
müdürlüğü Edirne baş müdür- dan ibirer tane gönderilmesi hakkında 
lüğü Matbaa müdürlüğüile 

148 Ankara Cümhuriyet müddeiu
mumiliği 

149 Ankara Cümhuriyet müddeiu
mumiliği 

150 Mi11l saraylar müdürlüğü 

151 Matbaa müdürlüğü 

152 Hariciye vekaleti 

153 Maliye vekaleti muntaza m 
borçlar .müdürlüğü 

Bağlı istida ve suretierin Edirne saylavı 
Mustafa lVIecdiye tebliğile evrakrum ia-
de olunması hakkında Evrak kalemine 

B. l\1. Meclisi mÜhasebe müdüründen 20 
kuruş kaydiye ücreti alınması ve bitişiık 

davetiyenin de tebliği h8ikkmda Evrak kalemine 

Beylerbeyi sarayının tamiri için yapılan 

eksiitme teklifinde en az ücret tekMinde 
bulunan mimar Jan Tülbentçi ve ortaık-
Iarına kati ihale yapılması için müsaade 
olunması hakkında 

Matbaanın ihtiyacı olan ince elvan ka-
!dare heyetine 

ğıdmdan alınması hakkında İdare heyetine 

Cümıhuriyet ibayramınm on ikinci yıl 

dönümü münase'betile Mecliste yapıla-
cak merasime iştirwk .edecek zevatin esa-
misi sunulduğu haıkkrnda İdare heyetine 

Tekaüd Ye yetimlere !bağlanan aylıklara 

aid resmi senetlerin sa!hiplerinin mufas-
salan ]Jlaıhalll adreslerinin yazılmasınm 

temini hakkında Muhasebe Mü. 



7 - Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için müsaade talebini havi 
BaşvekaJet tezkereleri 

Ka yi d ,,: 

ı 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

ı o 

ı ı 

ı 2 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

.30 
31 
32 

Hulasası 

Mersinde Salih hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Kütahya Oedizde malmüdürü Tevfik » r » » » 

Amasya Karaköprüden Emin » » :ıı » :ıı 

Edirnede David filasko » :ıı » :ıı » 
Bayazıt vi!ayeti Iğdır kazasında Abdülbaki hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 

Edirnede Bulgar Dimitri hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Mardin-Oizre kazasında Memed :ıı » » » ll 

Mustafa Kemal Paşa kazasında Zeliha » » ll » ll 

Mesudiyede Hazine vekili arı imamoğlu Raif hakkında takibatı kanuniye ifasına mü-
saade edilmesi hakkında 
Elaziz - Ergani madt?ninde Kasım, Meme d ve Bahri haklarında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesi hakkında 

istanbulda Hanife hakkında takib a tı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
.Mersiııde Resnıiye '> » » » ll 

Karaımında Yusuf Hocll, Raşid, Abdürrezzak, isa, ve Bedri haklarında takibatı kanu
niye ifasına nı üsaade e dil m esi hakkında 

Mersinde Hasan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
istanbul- Beyoğlunda Yuvan » :ıı » ll ll 

Bursa-Mudanyada Nikola ve rüfekası » » :ıı ll ll 

İzmirde Demir Nail )) :ıı :ıı » » 

Ankarada Tevfik » » ,, ll » 

Kırklarelinde Sami ) ) » )) )) 

Adana da Ziya Hıfzı hakkında takibatı kanuıııye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Zonguldakta Kaytano » » :ıı u » 

Anverste oturan istanbul - Balatta doğmuş Li yezer Palansiye hakkında takibatı katttıniye 
ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Zonguldakta Seyfi ha kkında takibatı kanuniye ifas ına müsaade edilmesi hakkında 
İstanbulda Mığırdıç Kasyon » » » ll ll 

İstanbulda Yorgi ll ll » :ıı :ıı 
İstanbulda Sükyas Kirkor » » » ll » 
Mersin - Tarsusta Memed ve Yusuf » ıı ll » » 

Urfa - Haran kazasının Parapara köyünden Salih hakkında takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesi hakkında 

Antalya - Korkutelinde Ahmed hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi 
hakkında 

istanbulda Anula hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi dakkında 
Konyada Haykanoş kızı · Ann ik .ıı ll :ıı » » 
Mersinde Ahmed » » » ll » 



H u Hisası 

33 Konya - Ereğiisi izzetbey köyünde Hüseyin hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 

34 Erzurum - Oltu kazasının Kasıkdere mahallesinden isaoğlu İbrahim hakkında takibatı 
. kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

35 İzmir - Tarbalıda Avusturya tebasından David Viihem ve jozef Şitel haklarında taki
batı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

36 istanbulda Karabetoğlu Tohon hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi 
hakkında 

3 7 Kırklarelinde Bulgar Oorgi Libomir Kovanciyef namıdigeri ilham i hakkında takibatı 
kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

3 8 Mersinde i zzet hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
3 9 Balıkesirde Kazım ve Meme d :ıı » ll :.a ıı 

40 Ankarada Avusturya tebasından foka Andon hakkında takibatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesi hakkında 

41 istanbulda İsmail hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 

53 
54 
55 

56 

57 

58 
59 
60 
61 

İsanbulda Vanola 
İstanbulda Hakkı 
İstanbulda filomen 
İzmirde Yaşar 
İstanbulda Keork 
Ankarada Hayretitin 
İstanbulda Eleni 
Karsta Muhtar 

)) 

ll 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

j) 

ll 

)) 

ll 

)) 

ll 

ll 

)) 

)) 

)) ll ll 

l) ll D 

ll ll )) 

)) D :ıı 

ll ll )) 

ll )) )) 

)) ll )) 

)) ll .il 

İstanbulda Apsenopi ve Elektra ll » ll ll 

Seyhan- Pazantıda Ahmed Kahya, Paşa İbrahim ve Çakıcı İbrahim haklarında takibfltı 
kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
İstanbulda Mari namı diğeri Mefkure hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi 
hakkında 
Ankarada Abbas hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 
Konyada Haykanoş » » ll ll » 

Kırşehir- Mucur Kabaca köyünden Osmanoğ·lu Mustafa Çavuş hakkında takibatı kanu-
'niye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Çorum - iskiJip Barak köyünden Harndi ve arkadaşları haklarında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Uşakta Şerife ve kızı Keziban haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi 
hakkında 

İstanbulda Anna 
Ankarada Osenna 
istanbulda furtuni 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) :ıı 

ll 

Manisada Halil i brahim ve anası Ayşe haklarında takibatı kanuniye if-istna müsaade 
edilmesi h.ıkkında 

6 2 istanbulda Eleni hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
63 Mersinde Antuvan 
64 Bigada Çerkez İsmail 
65 İstanbulda Vako 
66 Seyhanda Memed 
6 7 istanbul da Mustafa 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 

ll 

:.1 

)) )) 

)) )) 

• 
)) 

)) 

)) 



. 
- -~2;.;;.. 

l<ayid 
M Hul~sası 

- --- ·----
68 Mersin-TarsustaSüleyman ve Yasin h. takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

69 Tokatta Karebet ) )) lJ )) )) 

70 Diyarbekirde Bayzar ll ıı ) » ll 

71 Niğdede Rasim » » » » ll 

7"2 İzmirde Lonar » » » )1 » 

73 İstanbulda Anğiliki » » » ll )) 

74 İstanbulda · Tanaş ]) ll » ll ll 

7o İstanbulda Rıza )) » » » » 

76 Zonguldakta jozef » ll » » » 

77 Mersinde Aslan Yakub » ll » » » 

78 isfanbulda Vahramoğlu Karnik )) » » ll » 

79 Vozgatta Sahak » )) )) » )) 

80 Ankarada Habib » ]) » » )) 

81 Kastamonuda Matos » » » , )) » 

82 İzmirde Mari )) D » )) » 

83 Mersin- Tarsusta lokantacı Ömer » )) ll )) )) 

84 İstanbulda Bercuhi » )) » )) » 

85 Kozanda Ahmed [ Muhtar » » » ll ll 

86 Bartında Kıpti Ahmed ll )) )) » » 

87 İzmirde Mikalef » » J) » )) 

88 Yozgatta Osman ll » )) ll )) 

89 istanbulda Arusyak Kadın » » )) )) » 

90 Deniziide Hüseyin )) )) )) )) )) 

91 Karamanda Sabri karısı Fadıla )) » )) )) )) 

92 İstanbulda Kiryako » )) )) » )) 

93 İstanbulda Minas )) » » ll » 

94 İstanbulda Kiryako )) )) » » )) 

95 Geliboluda izzet )) » )) » ]) 

96 İzmirde Mustafa )) ll » ]) » 

97 . Karamanda Macar Kerman ll » ) .D )) 

98 İ stanbul da ~leksandır » ll » » , 
99 Alanyada Yusufoğlu Ali karısı Emine hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edi!-

· mesi hakkında 
100 Ankarada Büseyin hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

· ı o ı İzmirde feyzi » )1 » » » 

102 istanbulda Eftimya )) )) )) )) » 

103 İzmirde GiritH fatma » ll )) )) )) 

ıo4 Ödemişte Hüseyin » » » ll 

1'05 Vezirköprüde Veysi ll )) » » » 

106 İzmirde Yusuf » ll )) » » 

117 Adapazarında Yalnız Musa ) )) )) » ) 

·ıo8 İstanbulda Yalnız Refail Levi ll » ll )) ) 

109 Sinopta! Arthur l Marachner » ll ll 1) ll 

ı ı o İstanbulda Mustafa ll » ll ll ) 

lll Edirnede İsak Matatya, ll » » )l ll 

112 Kastamonuda harnal Elekçi Mahir ll )) )) » :ıı 

113 Mersinde Kururaman ]) )) )) ll ~ 



Ka yi d 
.A; 

11 4 
ll 5 
1 ı 6 
11 7 

Erzincanda İdris hakkında 
Sö ma Belediye tahsildan Cemal 
Çanakkale de A vram 
istanbulda Haralambo 

Hulasası 

takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
)) )) )) D D 

)) )) )) :0 .:0 

)) )) .:0 )) )) 

1 ıs Mersinde Süleyman, Zekeriya, İbrahim, isınail ve Necib haklarında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesi hakkında 

1 ı 9 Mersinde isa, İzzet ve Necib hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
1 20 Zonguldakta Nihad .ıı » » » » 

ı 21 İstanbulda Hüseyin ve Necati » ıı » >> » 
122 istanbulda Hiristina, Marika, Antuvanet, Piyer, jan, Jorj, Voske haklarında takibatı 

kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
1 23 Tokatta Zeki hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

144 
145 
146 
147 
148 

149 
150 
151 
152 

istanbulda Abdüllatif D )) )) )) )) 

Ödemişte İsmail )) )) )) )) » 

Mersinde Hamza )) :0 )) )) )) 

İzmirde Nigel Curruh )) )) )) )) )) 

İstanbul da Kapriyel )) )) )) )) )) 

Vanda Abdullah )) )) )) )) D 

Konyada Hakkı :. )) )) )) )) 

İstanbulda Kirkor )) )) )) )) )) 

Akşehirde Süleyman )) )) )) )) )) 

Ankarad~ Halid karısı Mürüvvet )) D )) )) l> 

Edirnede Armene )) )) )) )) )) 

Vozgatta Yapıcıoğullarından Memed ve Abdullahoğlu Memed haklarında takibatı ka
nuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Kastamonuda David usta hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Vezirköprüde Arife ve Hatife » » » » » 
İstanbulda Ali Rıza :ıı » :o » » 
Cebeliberekette Koça Salman D ıı » » » 

İstanbulda istavro :ıı :ıı » » » 
İstanbul da Neşet 
İstanbulda Hermine 

)) 

]) 

]) 

)) 

)) )) ll 

)) • 
frzincanda Hıdır, Haydar, İrfan, İbrahim, Memed, Etem, Murtaza , Havva, ve Şevket 
haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Tokatta Ali hakkında tahibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
Mersinde Abdülvahid :ıı » » » » 
Vozgadda Artin ve Misak :ıı 1> » » :ıı 

Vozgadda Hariton D u » » ll 

Maraşta Osman, Cuma, Durdu , Ahmet ve Mnstafa haklarında takib-ıtı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesi hakkında 
Antalyada Ahmed Hidayet lıahhında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
istanbulda Pipina » » » » » 
istanbulda Satenik ll » » » :ıı 
Mersinde Ahmed :ıı » » » » 

153 Vozgatta Nuri )) 

)) l 54 İstanbulda Löbof 
ı 55 İstanbulda Apustol 
ı 56 Ankarada Ahmed ve karısı Hayğo )) 

)) 

)) 

)) 

D 

)) 

ll 

.) 



Ka yi d 
.~ 

-264: -

H u! asası 
- ---------

ı 5 7 Manisada Mütevelli kayü muhtarı Hüseyinoğlu Süleyman hakkında takibatı kauuniye 
ifasına müsaade euilmesi hakkında 

ı 58 Vezirköprüde Mustafa hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
ı 59 Trabzonda Abdurrahman » ll ll » » 
160 Vozgadda Hakkı ve oğlu İbiş haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi 

hakkında 

16 ı 

162 

ı63 

164 
165 

İstanbulda Pokolsina 
Vozgadda Hasan, Hüseyin 
eriilmesi hakkında 
Konyada Cemaleddin 
Orduda Mecid 
İstanbulda Koço 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
ve Süleyman haklarında takibatı kımtıniye ifasına müsaade 

hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
:ıı 

» 

)) 

--ıal!!l!t>8-<C!!eı,..--

)) 

ll 

)) 



Kayit 
No. 

1/1 

2/2 

3/3 

4/4 

5/5 

6/6 

7/7 

8/8 

9/9 

10/10 

8 - Arzuhaller 

I - Arzuhal encümenine havale edilen arzuhaller 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Samsun : Hapisanesinde 
Havza eski muhasebe 
memuru Ömer Cavid 

Van : Sihkc köyünden 
A1ioğlu Memed ve ar
kadaşları 

Giresun : Kasa:b Osman
oğlu Memed ve arka
daşları 

Burdur : Şeyhsinan 

mahallesinde No. 9 ha
nede Selanik muıhacirle
rinden Hüseyin Hüsnü 
oğulları AJbdülka:dir, Se
yid, Ali 
Kars : Digor nahiyesin
de Rüştü 

Soma : Karamanlr ma
hallesinde Rados müıba

dillerinden Muharrem
oğlu Şaban Çavuş 

!stanbul : Eyyüb Üçşe
hidler mahallesinde Tek
ke sokağında No. 2 ha
nede M. Nuri 
Muş : Dınavartmıs köyü 
muhtarı Yaıkuıb ve ar
kadaşları 

!stanbul : HaliG şirketi 
Kazım Kaptan nezdinde 
Aibdüllahoğlu Mustafa 
İstanibul : Beyoğlu Pan
ga.Uı Bilezikçi sokak No. 
106 M. Hayri 

Arzuhal bulasası 

MalıkUrniyet cezasını bitirmekte oldu
ğundan vıe eski ceza kanununa göre 
mahkum olduğundan tahliyesini is
tiyor. 
Borçlanma kanununa göre arazi 
verilerek terfihlerinin teminini is
tiyorlar. 
Milli Emlakten satın aldıkları em
lak ve arazinin taksitlerinden tenzi
lat yapılması dileğine dair 
!s1dn edilmelerini istiy;orlar. 

Tahsis edilen tekaüd maaşının hiz
met müddetine göre tezy.idini isti
yor. 

İskan hakkının tanrnmasile evveloo 
verdiği arzuhaline cevab istiyor. 

Tekaüd maaşının iadeten tahsisi di
leğine dair 

Sayım vergisi hakkında bazı dilek
leri 

Denizyolları tarafından vazife veril
. mosini istiyor. 

Düyuna kalan matlubunun verilme
sı dileğine dair 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. Vekaletinıe. 

Karara raptedilmiştir. 

Ha. ve Ad. Vekaletle-
rm e 

803 No. lu karara gö
re Devlet şuras:mııı 

bakacağı bir iş olduğu 
sahibine y;azılmıştır. 
Da. ~ekaletine. 

803 No. lu karara ~ö
r e Devlet şurasının 

bakacağı bir iş oldu ·~u 

sahibine yazılmıştır. 
Mal. Vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

11/11 

12/12 

13/13 

14/14 

15/15 

16/16 

17/ 17 

18/ 18 

19/ ]9 

- 20/ 20 

21/ 21 

22/ 22 

23/ 23 

Arzuhal S:uhibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasasr 

Burdur : Ceza evinde M:ahkumiyetlerinin affi dileğine dair 
mahkumlar narnma eski 
polis memuru Yahya Er-
doğan 

:\1a:latya : Şifa mahal
lesinde Kirpioğlu Bekir 

2222 numaralı kanundan istifadel e
rinin temini ile taksitlerinin azaltıl-

çocuğu Hüseyin ve arka- ması dileğine dair 
daşları 

Admıa : Sugediği ma- İadei memuriyeti dileğinc dair 
hallesinde tabakhane ci-
varında No. 49 evde A1i 
Haydar 

Maraş : Karnal 'ktatürk Tekaüd maaşma zam yaprlmasını 

mahallesinde mütekaid 
Binbaşı Ali Rıza 

istiyor. 

Sıvas : F. 12 Levazı- Çalman mücevheratının buldurul-
nunda S. 5 hesab me- ması dileğine dair 
muru H. Turansü 

D enizli. : Cezaevinde Af kanunundan istifadelerine dair 
mahkum sabık maliye 
tahsildarlarmdan H el
vacı Alhmecloğhı Mm:tafa 
H ayrı 
Muğla ceza evinde mah
kfunlar narnma Muğlalr 

Muharrem 

İstanıbul: Bostancr Seyid 
.Aihdülıkadir 'kö~'kündc 

Hatice Eftalya 
Yozgad : Eski mah:l\<e
me azasmdan Hulusi 
.A:ktürik 

Bakiyei müddcti cezaiyrlcrinin aHi 
dileğine dair 

Eytam ma~şr tahsis eelilm esi dilcğiııc 

dair 

Tasfiye kararmm refi dileğine dair 

İsta rıbul 

uımumide 

Hapİ hanci 2330 mımaralı ıkammla cezası fazla-
Dursunoğlu la;ştrrıldığmdan a:zalıtrlmasım istiyor. 

Nazrm namı di ğeri Şevki 

!zmir: D~bek başnda ma
kara sokağmda No. 47 
evde Kasaıba harikzede
lerinden Mustafaoğlu 

Hüseyin 

l stanıbul Sarıyer Ibele
diyesi sıhhat katibi Tev
fik Önder 

Gclenbe naJıiyesi Geibe
ler köyünden Vebibioğlu 
Mustafa ve arka;daşlarr 

J 771 sayıh ikanunım beşinci maddesi
ne göre tahtı i~galindc bulunan ha
nenin narnma temliki dileğ·ine dair 

E.mrazı zülu·eviye dispanserinde'ki me
murlardan ve doktorlardan rüşvıet 
ala n 1 arr bildiriyor. 

Tüııklüğü ve şahlslarmı taihkir eden 
nahiye müdürü hakkında takiibatı ıka 

nuniye yapılmasım istiyorlar. 

Maaınciesi 

Karara raptedilmişt.ir . 

803 No. lu k-arara g0-
r e arznhali Jufzedildiği 
saJübi ne yazılmıştır . 

Karara. raptedilmi ştir. 

803 No. lu hra.ra g0-
re a rzubali hıfzedildiği 
sahiıbine yazılmıştır. 

Kar·ara raptcdilmiştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Knwıı·a. rupt ed ilmiştiı·. 

Karara ra.pt.cdi lmiştir. 

Ad. V ek aletine 

803 No. lu karar a g' i
rc Devlet şurasının 

bakarağı ·bir iş olduğn 

sa.h i bine ya.zılmrştlr 

Da. Vekaletiıı c 

Da. V eka! etin e 



lrayit 
No. 

24/24 

25/ 25 

26/ 26 

27/ 27 

28/ 29 

29/ 30 

30/ 31 

31/ 32 

32/33 

33/ 34 

34/ 35 

35/ 36 

36/37 

37/ 38 

38/39 

Arzuh:ıl sahibinin 
isim ve ıaıdresi 

İstanibul : Ü;ıküdar Du
dull-ı;ı mekt~bi ıbaşmual

limi Haıkkı Yılmaz zav
oesi Srdrka 
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Arzuhal hulasası 

Samsunda iskl.n suretile verilen 
evin naıı:ııına teffizini istiyor. 

Cebeli:ber~et : Osmani- Ma:hik:umiyetlerinin affini istiyorlar. 
ye hapishanesinde mev-
kuf Ömer Çengi 
Ankara : Havuzbaşı Kü
twlıya sa;bıık s:ı:hlı wt mü
dÜl'Ü Dr. Fazıl Berki 
Tümtürk 
Bursa : Çekirge un fab
rikası sahibi Kaznrı ve 
aııkadaşlarr 

Artvin : Malulini aske
riyeden Melolu Alımed 
Tarsus : Kazanç memur
luğu Enver Tuncer 
Van : Şerefiye ımahalle
sinde banka civarında 

Mahmudoğ·lu Meınet 

Samsun : Yeni kırbaş 

mahallesinde No . 151 ha
nede Mürninoğlu Hüse
yin 
Afyon hapishanesinde 
mahkum memurinclen 
C. Bayar 
Niğde hapishanesinde A
danalı kasaib Hasan v~e 

ar kadaşlarr 
İstanbul : Aksaray mil
let caddesi No. 18 'hane
de rrnütekaid kaymakam 
Hüseyin Karapınar 

ki ffiebusluk müddetinin tevsikini is
tiyor. 
istiyor. 

2466 mımaralı buğday ilmruma kanu
nuntın taei ili ile mağdur edilmemc
lerini istiyorlar. 
Malul olduğundan rmawş tahsisini i -
tiyor. 
Yüksek ziraat enst itüsüne :ka!b t.ılünü 

istiyor. 
Mektepten tardı ha kıkrndalö ıkararrn 

refini istiyor. 

İskan suretilc veri len evin istirdaclill' 
mağdur edileliğine dair 

Af kanummclaıı i · tifaclcl eı·inin ıtmni-

nini istiyorlar. 

'rahliyelerini istiyorlar. 

Maliye bakanlığmca düyuna kalan 
matlubunun verilmesini istiyor. 

Ankara : Zaferi milli Siclindeki hatanın kaldırılması di-
otelinde Kuruçay eski leğine dair 
miistantiık Mwhir Akyüz 
Giresun : Nafıa 1~atilbi Ölen manevi babasrnclan maaş tahsi-
Dursun Tüııköz nezdin- sini istiyor. 
ıde müteveffa Ş. Iümıhi-
sar müftüsü Hacı H asa n 
ıkızı Sahure 
Adana hapishanesinde Ma:hkumiyetlerinin affi di leğine dair 

Abdülkadiroğlu Niyazi 
Yozgad hapishanesinde Bwkiyei müddeti cezaiyesinin affi di-
Çavuş köylü Hacı Doğ·an l cğ·ine dair 

Muamelesi 

Encümencledir. 

Kaı·ara ra pt edilm iştiı·. 

H ı fzcclilmiştir. 

Karara rapt edilmiştir. 

Eııcünwnd edir. 

Zı ·. Veldletine. 

Bncümendcdir. 

l •~ ıı cü.m eııd cdir. 

Karam raptedilmiştir. 

Ad. Vckaletiııe 

E ll(' iimeııded ir. 

Kaı•am raptedilmiştir. 

803 No. lu karaıra gö
l'C arzuhali hrfzedild iği 
sahibine yazılmıştır. 

.Ad. Vek3Jetiıı e 

Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

39/40 

40/41 

41/42 

42/43 

43/44 

44/45 

45/46 

46/47 

47/48 

48/49 

49/50 

50/51 

51/52 

52/53 

53,!54 

Arzuhai sab1bmın 
isim ve adresi 

Samsun : Yeni Kırbaç 
mahallesinde Hakkı Bey 
caddesi No, 15 A. thanede 
Abdullah Ç<Ctineşıi Naile 
Samsun : Halkından Aıb
dullah ve arkadaşları 

Ankara : Krzr1bey cad
desi No. 35 hanede Ha
lid 
Bursa : Minareli Ça
vuş köyünde şehid Seyid 
anası Müyase 
Bursa : İnegöl kazasında . 
Çrnarlar altmda müski
rat bayii Mustafaoğ·lu 

Sadık 

Mersin: Mevkuf ihtiyat 
zabitlerinden Ahmed 
Nuri 
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Arzuhal hulasası • 

Haksı,z y<ere askerlikten çıkarılan ilw
Cıl!csının mağduriyetine nihayet veril
mesi ha:kik:rnda 

Avukat Memed Kamil hakkında şı

kayet 

Tahsilinin lise derecesi addedilmesi 
dileğine dair 

Şehid olan oğlundan maaş tahsisini 
istiyor. 

4456 nUıiilaralr arzulıaline meııbut 

vesai:kinin kendi'lerine iadesi dileğine 
dair 

Malıkumiyetinin affini istiyor. 

Sofya : Bulunan Türk Bulgaristandaki emlaklerinin bir an 
vatandaşlarından Altıf, 

Raif ve aı:ıkadaşları 
Plümer: Gubrga muhtarı 
Zeynel ve arkadaşları 
Hendek : Cerraihoğlu Aili 
Ulvi Alközer 
İq;mir : Viiayet vasrtasil e 
eski polis Şerif N ai li 

Ovacık : Müntehi:bi sa
nilerinden Maksud uşa

ğı namrna Hüseyin ve 
arkadaşları 

Kilis : HakVierdi mahal
lesinde Adavışoğlu Eyüb 
vıe arkadaşları 

İstanbul : Beşiktaş Şen
likdede mahallesi Mek
teb sokak No. 42 hanede 
İsmet 

evvel tasfiye edilmesini istiyorlar. 

Kazalarma biran evvel hakim ve 
müstantık tayinini istiyorlar. 
Dişçilik imtihamna kabulü iQe ruh
satname verilmesini istiyor. 
Polis meslekinden çıkarılması hakkm

daki kararın refiiıe dair 

Vilayet encümeni intiha:bındaki yol
suzluktan şikayet 

2222 numaralı kanundan istifadele
rinin temini ile taksitlerinin azaltıl
masını istiyo!'1ar. 
Ask,er iken malul olup ölen kocasın
dan maaş tahsisini istiyor. 

. İstanibul : Kadııköy sıt- AS1kerlik vazifesine alınmasım isti-
ma mücadelesinde Haci 
Arnara Barcu 
Aznik : Yeşil mahalle
sinde Kumcu İsmail 

yor. 

Milli emlakten sekiz sene taksitle 
satın aldığı arsanın ihalesinin fes
hine dair 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedildi~i 
sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 
Karara rapıtedilmiştlr. 

Encümendedir. 

Hıfzcdilmiştir. 

Karara rapıtedilmiştir. 

Encümendedir. 

ffiaram raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştiı:-. 

803 No. lu kamra gö
re arzuhali hıfzedilcliğ'i 
sahibine yazılmıştır . 

Da. V ckaletine. 

ffiarara raptedilmiştlr. 

K•>ı.ram raptedilmişür. 

Encüınendedir. 

E ncümcndedir. 



Kayit Arzuhal saMbinin 
No. isim ve ad.resi 

54/55 Çarşamba eski müstan
tikr dava vekili Abdul
lah Çeziık 

55/56 Çoruh hapishanesinde 
Kasrmoğlu İ. IIalil 

56/57 Suşehri : Arpacı köyü 
muhtarı Halil ve arka
daşları 

57 /58' 1sparta : Frrka 2 şube 
müdürü Yarbay (Kay-
makam) Vehbi 

58/59 Ayanerk : Hacıoğlu kö-
yünden Memed Aşık 

59/60 !stanbul Çengelıköy 
Yukarı mallıalle No. 7 ha
nede müte;kaid ibinbaşı 

A.Kutun 

Arzuhal hulasası 

Adiiye ıbakanlığınca vazif.eye alınma-
sım istiyor. 

Mahkumiyetlerinin affini istiyorlar. 

Kiiyl erinin Suşehrine bağlanmasını 

istiyorlar. 

Terfi tarihinin düzeltilmesine dair 

Yenicuma nahiye müdüründen ş~ka

yet 
İstiklal harbi hizmetinin müddeti 
hizmetine ilavesini istiyor. 

60/62 Bursa : Hacılar Ma. As- 'I'ekaüd maaşımn tezyidini istiyor. 

61/63 

62/ 64 

63/65 

64/ 6.6 

65/ 67 

66/ 68 

67/69 

maaltı S. No. 4 hanede 
mütekaid binibaşı İbraJhim 

Eskişehir : Yasinzade Buğday koruma kanımuna bir şekil 

Memed Ali un fabrikası verilerek mutazarrrr olmamalarının 
sahipleri 
Geyve : Teşvikiye kö
yünde Karabıyrlk İsma
iloğullarından şclı.id Mı

med ailesi N afiye 
Yıldızeli kazası eski 3 ncü 
daire tahsildarr Mustafa 

Gazi Anteb : E ki malı
ıkerne azasmdan avukat 
Aıbbas Uyan:ı!k ve arka
daşı Etem Ülgen 
Yugoslavya : Üsküb zi
raat Üsküb ziraatçi pro
fesör Suad Ramiz Sel
çuk. Cadde; Raşga N o. 
100/6 
Akyazı kazası muallimi 
Fetiye zevci avukat Me
med Mebri 
Niğde : Hapisanesinde 
mevkuf Memed karısı 

Şerif e 

teminini istiyorlar. 
Şehid olan kocasından maaş t ahsi
sini istiyor. 

Devlet şılrasınca tasfiye kararı refe
dildiğinden tercihan vazifeye alına

rak mağdur ediLmemesini istiyor. 

H eyeti ma:hsusa ikararr kaldırılaraJk 

felii!ketlerine nihayet verilmesini isti
yor. 

Af kanunundan İstifadesi dileğine 

dair 

Karısı Fetiyenin mütera:kim maaşla
rının Kü1tür ibakanlığınca verilmesi
ni istiyor. 
Mahkum olan kocası Memede hapi
sane müdürü tarafından yapıl an iş

kenceden şikayet 

M:uameiesl. 

Karam raptedilmiştir . 

Ka ram raptedilmiştir. 

Karal'a ııaptedilmiştir . 

Encümendedir. 

Da. V ckaJetine. 

Kn nı.r·a rıaptedilmiştır. 

Kamra rapıtedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümcndedir. 

:Mal. Vekaletine. 

803 No. lu karara go
re arzuhali hrfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Ha. Vekaletine. 

803 o. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sah ibine yazılmıştlr. 
·ı.;ncümendedir. 



Kayit 
No. 

68/70 

69/71 

70/72 

71/73 

72/74 

73/75 

74/76 

75/77 

76/78 

77/79 

78/80 

79/81 

80/82 

81/83 

Arzu:hnl Sahibinin 
isim ve ıvdresi 

Ünyc : Mualliınleri na
mma Vasıf ve arkadaş
ları 

İstanbul : Kalamış iskele 
sırıvsmda Yorgi apartı

manında Nafiye 

Adapazarı : Aleyazı na
hiyesinde 46 No. da Uzun 
Alioğlu Feyzi 

Yıldızeli : Reşidiye ma
hallesinde eski tahsil me
muru Siyahioğlu Baki 

İstanbul : Kasımpaşa 
hastane yokuşunda No. 
2 hanede Denizyolları va
puru serdümenlerinden 
Tevfik 

İstanbul : E.min ma
hallesi karakol S. No. 12 
hanede Ceınil Çetiuel 
Niğde : Hapisanesinde 
mahkum Niğdeli Ahmed
oğlu Yunus ve arkadaş
ları 

Boğazliyan : İğdeli köyü 
zürraı namma Hacı Ali 
ve arkadaşları 
Niğde : Hapisanesinde 
maıhkUm Hayrullahoğ

lu Memed 

TraJbzon : Muhittin ma
hallesinde No. 52 de Es
ma k1zı N azmi ye 
Bozüyük : Karasu un 
fabrikası sahibi Menıed 
Hakkı Aksu 
Uşak : Salih mahallesin
de mütekaid M. Baba
ettin ve arkadaşları 

Gaziantep : Çukur ma
hallesinde mütekaid Bin
başı Mahmud ve arka
daşları 

Saimbeyli: Hastane köyü 
eski muhtarı H. Ömer 
ve arkadaşları 
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Arzuhal hulasası 

Birikmiş maaşlarrmn verilmesini ıs

tiyorlart. 

Muhtacı muavenet olduğundan terfi
hinin teminini istiyor. 

Ha'ksrz olarak vazifeden çıkarıldı

ğından iadei memuriyetini istiyor. 

Tasfiye kararrum kaldırılmasını is
tiyor. 

Hazineye terkettiği tekaüdlük aida
tının iadesini istiyor. 

Teadül kanununun 6 ncı maddesin
den istifadesinin temini dil eğine dair 

H apisanede imaılathane yapilması 

ve hapisane müdüründen şika.yet 

2222 numaralı kanunda11 :stifade et
mek istiyorlar. 

Niğde cezaevi müdüründen şikayet 

Trabzonda No. 2 evin iskan sure
tile narnma temlikini istiyor. 

Buğdayı koruma kanununun muafi
yetinden istifade etmesini istiyor. 

Yeni tekaüd kanunundan istifadele
rinin teminini istiyorlar. 

Yeni tekaüd 'kanununa göre maaşla
rına zamyapılmasını istiyorlar. 

Yaşını biti rmeyen davardan sayım 
vergisi alınmamasını istiyorlar. 

Muamelesi 

1\[f. Vcldletine. 

Eııcümendedir. 

Eneümcndedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lufzedi.ldiği 
sahibine yazılmıştır. 

Kamra rapıtedilrniştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedıildiği 
sahibine yazılmıştır. 
Encümendedir. 

::\'Ial. V eldieti ne. 

J<jncümendedir. 

Da. Vekaletinc. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedıildigi 
sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara g0-
re arzuhali hıfzedi ldiği 
sahibine yazılmıştır. 

E ncüınendedir. 



• 
Kayit 

No. 

82/84 

83/ 85 

84/ 86 

85/ 87 

86j88 

87/89 

88/90 

89/91 

90/ 92 

91 / 93 

92/ 94 

93/ 95 

94/ 96 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adl'esi 

İzmir : Telgraf muhase
be memurlarmdan Said 
vasrtasile Fethi 
M. iM. V. Daire muhafız 
ıbölüık K. yüzbaşısı Me
med Sıddık 
Erzurum : Şeyhler ma
hallesinde Osman Bilgin 

Hekimhan: Kahve müs
teciri Nevriye ve al'ka
daşlarr 

Gerze : Rıza P ehlivan
oğlu Merned ve arbudaş
ları 

Adapazar hapishanesin
de !sti:kliU hal'bi ınınba
dillerinden Vefik ve . ar
ikllidaşları 

İstanibul hapishanesinde 
Hasanoğlu Yusuf 

İstanıbul : Tapu müdür
lüğünde 2 nci ka.t~b Sa
lih Yurdeli 
Anıkara : Hac~bayram 

milihallesi Gazi Anıteb so
kaJk No. 47 hanede İsmail 

Ankara : Atpazarr ha
nmda Safranbolunun Bn
laık köyünden Hatiiboğln 
M. !zzet 
Ankara : Anafartalar 
caddesinde Anadolu ote
linde Kuladan Must:-ıf:-ı 
Seyfullah 
İstanbul : Sarıyer mek
tebi yanmda No. 53 b:-ıh
çe içindeki baraikada Ri
zeli Hüseyinoğlu Emin 
ZiLe : 17 adada iki .d ük
ıkan sahibi ekmel,çioğlu 

Kazım 
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ArzuhaJ huia,sası 

P. T. T. U. Müdürlüğü tarafından 

vazifeye almmasnu istiyor . 

Aile harcirah mathubunun verilmesi 
ni istiyor. 

Ziraat bankasma olan borçlarının 
uzun taksitiere bağlanmak suretile 
ödenmesini istiyorlar. 
Sürgüne gönderil:memelerinden ve ti
caretten menedilirneleri dileğine dair 

Emlaki ımilliyeye olan taıksid borçla
rırun tahsili için bulıran zail olun
eaya kadar maliyece sıkıştırrlmama
larr dileğine dair 
Mahkfımiytlerinin affini istiyorlar. 

Ölüm cezasına çarpıtmasına dair ve
ril en hüküm tetkiiki ile adaletin te
cellisini istiyor. 

Hastairk tedavi ücretinin verilmesi 
dileğine dair 

Mecliste tasfiye kararı !lefedi l diğin

den Ekonomi 1b aıkanlrğmca bir memu
riyete tayinini istiyor. 

Adiiye bakanlığınca şika,yetin e bir 
an evvel cevab verilmesini istiyor. 

Bazı eşhas tarafından haksızlığa IJTla
ruz 'ka ldığndan .keyfiyetin tetkiık edi l
mc.sini istiyor. 

Mühtacı muavenet olduğundan nakdi 
ya rdım yapılmasım istiyor. 

Belediyece istimlak edilen arazisinin 
münasib !bir fiatle alılliJTlasrnı isti y;or. 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re arzuhali lırfzedildiği 
sahibi ne yazılmıştır. 
803 No. lu karara g(j
re arzuhali hıfzedıildiği 
sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi~i 
sahibine yazılmıştır. 
Karara rapıtedilmiştir. 

Mal. V·ekaletine. 

l<J ncünı cndedir. 

Ad. Vekaletin e 

Karal'a rapıtedi lmiştir. 

803 No. lu karara p:ö
r e arzuhali lufzedıildiğ·i 
sahibine yazılmıştır. 

Ad. Vcl,aletinc 

Da. Vekaletine. 

Kamm rapteclilmiştir . 

Eıı cünıcndedir. 



Kayit 
No. 

95/97 

96/ 98 

97/99 

98/ 100 

99/ 102 

100/ 103 

101/104 

102/ 105 

103/106 

104/107 

105/108 

106/ 109 

Arzuıhal sahiibinin 
isim V'e ıaıdresi 

Şile : Teikıke naıhiyesinin 
Hasanlı köyünden ihtiyar 
h-eyetinden aza Hasan ve 
arkadaşları 

Gazi Anteb : Un fabri
kası sahiplerinden Hur
şid 

Zile : 67 numaralı arsa 
sahilbi Saliılıoğlu Salih 

Anikara : Solfasrl kar
yesinden Memed :kızı il:ıa
pishanede malıkum Ha
siibe 
Rize : Mahmud ve arka
daşları 

Muğla : Cezaevinde malı
ıkılın Bodrum Ziraat :tan
ikas vıeznedarı Hayri Bor
tecene ve arkadaşları 
Samsun : Çarşamlbada 

arzuılıalcİ Hacı Velioğlu 

Mustafa vasıtasile Çay 
malıallesinde Kadı Sa
l:ilhoğlu Ahmed 
Kararnursal : Merdig·öz 
köyünden müntahipler 
namma Hüseyin ve ar
kadaşları 

Kütahya : Simav ikazası 

Twbaıkilıane mahallesinde 
Ta:baıklar ıbirliği namma 
ustalbaşı Çıplakoğlu Ailı

ımed 

!stanbul : Kartal - Mal
tepe telgrafçısı Memed 
!zzet 
Divğriği : Belediye baş
kanlığından Ahm ed De
ğer 

Anikara : Hacı M ura d 
mahallesinde Şekilb Be
yin hanesinde meı,hum 
Kastamonu mebusu Ali 
Rıza zevcesi İrma 
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Arzuhı!Jl lıulasa:sı 

Tapu senedi ile tasarruflarmda bu
lunan ormanrn miri muamelesinin 
Orman idaresince kaldırılmasını isti
yorlar. 
Buğdayı koruma kanununa bir şe
kil verilerek Hruzine ve şahsi men
faatıerinin korunmasım istiyorlar. 
Belediye tarafından istimlak edilen 
arsalarma rtal~dir edilen laymetin had
di layi~nna ibiağı düeğine dair 
Malıkumiyetinin affi dileğine dair 

Emlil:ki milliyeden sekiz taksitte öde
mek üzere satın ald:ukları emlil!kten 
yüzde ~rk ıtenzilat yapılmasım isti
yorlar. 
l\iahkılmiyetlerinin affini istiy'Orlar 

H ulmku sarihasının meydana çıka

rılmasına mani olan yakdiğerine mü
ibayin iktisa.bı katiyet eden hüıkiimle-

rin ıslahı hakkında 

Muhtar intihab edilen şahıstan şika
yet 

Tabak müesseselerinin istihlaik ver
gisinden muaf tutulmaları hakkında 

İngilizler tarafından müsadeııe edilen 
altınlarının ve mücevheratının i8!de 
edi1ınesini istiyor. 
Belediye intihabrnda yapılan y.olsuz 
muameleden ş~kay.et 

Merhum zevcinden tazminatı naikdi
yenin kendisine verilmesi haklernda 

• 

Muamelesi 

Karara ra pırtedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encünıendedir. 

Kara.11a rapt.cdilmiştir. 

Encümendcdir. 

Ad. V eldietine 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 

sahibine yazılmıştır. 

Da. Veka,letine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilnıiştir . 

Encünıendedir. 



Kayit 
No. 

107/ 110 

]08/111 

]09/112 

110/ 113 

111/ 114 

112/ 115 

113/ 116 

114/ 117 

115/ 118 

116/ 119 

117/120 

118/121 

Arzuhal saıhihinin 

isim ve adresi 

Maraş : Mütekaid Kuş
çuoğlu Haımdi 

Kocaeli : Orta mekteb 
karşsıında Balatcisi Me
medin damadı Hazinei 
hassa hademelerinden 
Emin 
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Arzuhal hulasası 

Tekaüd maaşının artırı1masını isti
yor. 

Tekaüd maaşı taıhsis edilmesi dileğine 
dair 

Dörtyol : Erzin naıhiye- Malili olduğundan maaş tahsisini is
sinde Memedoğlu malul tiyor. 
Hüseyin 
Miidyat : Savur nüius İadei memuriyeti dileğine dair 
memurluğundan müsta
fi Ş. Ziya 
Giresun : Tirebolulu Ye
niköy mahallesinde Müf
tüoğlu Mürsel 

Kütahya : Tavşanlının 

Moymul köyünden şe

hid Hasan karısı Ayşe 

ve oğlu Kadir 

İstanibul : Sarıyer yeni 

Yedindeki harikzede mazbata muh
teviyatının verilmesi veya oturduğu 
evin iskanına tahsisini istiyor. 

. Şehid maaşının verilmesini istiyor. 

!stiklal madalyasının verilmesini is-
ınıruhalle Pazarbaşı cad- tiyor. 
desi No. 130 evde Hasköy 
askerlik şubesinde kayitli 
tüiek ibirinci ımülazimi 
Fahrettin 

!stanbul : No. 8 istisas 8 numaralı ali ihtisas mahkemesi ta-
mahkemesi dosyasmdaki 
vekaletnameye müsteni
den Ali ve Arif vekili 
avukat Nuri 
Adana: Buğday korum a 
ibekcisi Ali 

!stanbul: Beşiktaş Valde 
çeşmesi Çe.5me .meydam 
No. 19 mütekaid mira
lay Cemal 

!stanbul : Beşitktaş Va
lide çeşmesi Çeşme mey
danı No. 19 mütekaid 
Mira:lay Cemal 

Niğde : Ulukışla hususi 
idare tahsildarlığından 

mütekaid Etem 

rafından müvekıkilleri iha:hlnnda veri
l en malıh"ımiyet ikararmda hata yi ad
ll olduğımu söylüyor. 

Muhtacı muavenet olduğundan yar
dım yapılmasını istiyor. 

Malfıllerden bulıran vergisi kesilme
mesi ve kesilen miktarın iadesini is
tiyor. 

Malullerden muvazene vergisi kesil
memesi ve kesilen miktarın iadesini 
istiyor. 

. 
Tekaüd maaşr tahsis ediımesini isti-
yor. 

Muamelesi 

803 No. lu karara g;)_ 
re arzuhali Jııfzedildiği 
sahi:bine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmişt.it•. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara ra_ptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Ad. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildi.ği 
sahibine yazılmıştır. 

Mal. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 



Kayit 
No. 

119/ 122 

120/123 

121/124 

122/126 

123/ 127 

124/128 

125/131 

126/ 132 

127/ 133 

128/ 134 

129/ 13[) 

130/ 136 

131/137 

132/ 138 

Arzuhal salıibinin 

isim ve adresi 

'l'ire : Hacı İıbrahimoğul

larının fa!bri:kasmda ma
kinist Bekir Srtkıoğlu 

.Ahmed 

Malkara : İkamete me
mur Mardinin Midyat 
kasabasından Halifoğlu 

Şerif 

A>dapazarı 

esnafmda n 
a!'kadaşları 

Tüccar ve 
Memed ve 

Konya : Mücellid ma-

hallesinde M uharremza
de Memed Şcfik 
Konya : Vilayet baytar 
müdürü Salih 

Adıyaman: Kazası Ku-
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Arzuhal huliisası 

Torbair Tepeköyü kazasındaki met
rfık pamuk fabrikasının teşviki sana
yi kanununa tevfikan meccanen ve
ya boorçlanma kanununa göre yirmi 
senede ödenmek iiızere verilmes1ni 
istiyor. 

lkamete memur olduğu yıerde iaşesi
nin temini veya serıbest bırakılınasım 
istiyor. 

E•mlaki milliyeden taksitle satm al
d kkrı gayrimenkullere yeniden kıy
met konulmasını istiyorlar. 
Hakkında Arzuıhal enc·ümenince ve-

rilen 197/ 418 numaralı kararın bil
dirilmesi hakkinda 
Y olsuz yapılan tahviiinden sarfına 

zar edilerek iadei .memuriyetini is
tiyor. 

Hazinece .gayrimenkul arazisine va-
cak nahiyesinde Kırık - ki olan müdahalenin mcni ve tasar-
kuyucia Hüseyinoğlu Hü- rufunun tamnmasını istiyor. 
s eyin 
İstanbul: Polis komiser- Mahkümiyetinin affi ha:kkLnda 
liğinden mütekaid Re.mzi 

Balıkesir HiiJki'ımct 

kaihvesi karşısmda No. 13 
malul J. Zabiti M. Ali 

Harcırah olarak verilen paradan ye
ni harcırah kanununa göre istirdad 
edilmek istenen miktarm maaşından 
kesilmesini istiyor. 

GaziAnteb : Hapisam- Mahkemeden şikayet 

sinde eski Ceyhan icnı 

memuru Y. Sarp Dün-
dar 

Adana : Buğday koru
masmuda bekç:i Ali Rıza 
Akdağ : kazasında Çift
çibaşı köyünde İbrahim 
ve arkadaşları 

Çaldır: N ahiyesi lı a l kı 
narnma Memed 
Pınarbaşı : Kuynur na

•lıiyesi Çcmerek Kavak 
'köyü ihtiyar heyeti 

G ümüşane: Eski Kelkit 
ziraat baş memuru Ko
çoğlu M. Ziya 

6 - IV - 1932 tarih ve 2453 s~yılr 

arzuhal ine zeyldir. 
Eski köylerine iadelerini ve münasib 
arazi veri lmesini istiyorlar. 

Yaşını doldurmayan clavarlarmdan 
sayım alınmaması hakkında 

H ayrinin cerrahi i şlerde ist ihdam 
edi lmemesi iç:in ruhsatname veril
mcsini istiyor. 

Milterakim maaşlarımn veri lmesin i 
istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

E ncümendedir. 

Encümetıdedir. 

Hı:Dzedil nı i ştir . 

Encümcndedir. 

1\Ial. Vek5 lctin c. 

Karara. raptcdilmiştir. 

Bncünıendcd ir. 

Ad. Veka.letinc 

Karara rap1cdilmişti r. 

Emümcndedir. 

Encümendedir. 

Kara.r a rapt l'Cl ilmişti .·. 

Encümcııdedir. 



l\.ayit 
No. 

ı33/139 

ı34jı40 

ı35/141 

ı36/ 42 

ı37/143 

ı38jı44 

ı39/145 

ı40jı46 

ı41/147 

ı42/148 

ı43/149 

ı44j150 

ı45/151 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Kadıköy Yel
değinneni Mustafapaşa 

sokak No. ı evde tekaüd 
J. ön yü-zbaşı Abdür
ralıman E rsoy 
Erzurum : İş bankası 
yanında Nakib 

Şile : Çavuş mahall osin
de Tahlisiye idaresi Ana
dolu ınıntakasından mü
tekaid Ali Kalafatçı ve 
arkadaşları 

Mardin : Kölesiya ma
hallesinde askeriye er
zak müteahhidi Ali 

Malatya : Cirik pınar 

mahallesinde Cihanıbeyli 
oğlu Hüseyinoğlu H asan 
Muğla : Şeyh mahall e
sinde Tokuşzade Hüse
yin Sami 
Sivrihisar : Kazası Ya
verviran köyünde Baba
ettin 

Malatya : Hınsı Mensur 
kazasında Hüseyin Hami 

Kastamonu : Şazibey 

mahallesinde mütekaid 
Süleyman Srrrr 
Bayazıd : Sehbur muh
tarı Ali ve arkadaşları 

Çorum : Aibdürrezzak 
yazrhanesi vasrtasiıle 

mücellid oğu'llarından 

Nurioğlu Ömer 
Menemen : Aliağa na
hiyesinde Uzun İbra

himoğlu Albdu1lah 

Adıyaman : Mevkuf Es
kisaray mahallesinde Me
mcdoğ·lu - Abdullah 

275 

Arzuhal bulasası 

Eşkiya müsademesile malfılen t e!l<a
üd edilenlerin de diğer malüller gi
bi bulıran vergisinden ist isna edilmc
sini istiyor. 

Belediye tarafından bostan tariala
rma zeriyattan menedilmek suretile 
mütezarrrr olduklarını 'bildiriyorlar 
Mütareke zamanında verilmeyen 
maaş matl uplarınm tesviyesinin te
mini dileğine dair 

Cilıet i askeriyeye verd i ğ· i crzak bedc
linin tesviyesini istiyor. 

ı683 sayılr kanunun 55 nci roaddr
sine tevfikan veri lecek ikramiycnin 
derhal verilm esini istiyorlar. 
2354 numaralı ıkanunun Muğla şeh

rine t.eşmili esbabrnın İstikmali dil e
ğine dair 
Eskişehir vilaycti Çifteler çifl-l iği 

hududu dahilinde kfıi n CamLlikrş

la mevkiindeki a.razii haliyeden ara
zi verilmesini istiyor. 

2556 sayılı hakimler kanununun mu
vakka:t 7 nci bendinin tefsi ril e mağ·

dur edilmemesini i st" yor. 
Telmüd maaşma zam yapılınasını is
tiyor. 

Bir yaşına girmeyen davarla rdan 
sayrm resmi alınmaması dileğine dair 
Tahsil derecesinin tayini clil cğiıı c 

dair 

ı nı numaralı kanundan istifadele
rinin temini ile iskaniarına tahsis 
edilen emlakten meccaıı en verilm esi 
ni istiyor. 
Bakiyei müddct i 
dileğine dair 

cPzaiyesin i.n affi 

Muamelesi 

Karanı rapt f:'cl ilmiştir. 

Kanı t'i:l ı·;1pt ed ilmiş t ir 

Eneümencledir. 

lU. :;ı.t Vddletine. 

Encümendedir. 

Ka m ra raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Kaı·ara rapt.edilmiştir. 

Eıı rüm cndedir. 

Karara rapteclilmiştir 

T~ncümcndedir. 

Encümendedir. 

K a ı'a.ra ra pt-edilmiştir. 



Kayit 
No. 

146/152 

147/153 

Arzuha 1 sahibinin 
isim ve a,d.resi 

Kayseri lisesi kimya mu
allimi İ!braıhim Göver 

Urfa : Nimetullah ma-
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Arzuhal hulasasr 

Emlaki milliyeden taksitle satın al
dığı emlrume yeniden kryımet taıkdirini 
istiyor. 
Emlaki milliyeden taksitle satın al-

hallesinde Siverekli Ha- d:ığr hane taksitlerinin uzatılınası 

148/154 

149/ 155 

150/ 156 

151/157 

152/158 

153/159 

san Hayri Gerger 
Ergani madeni eski nü
fus müdürü Salih Saımi 

Gerede : Kitirler mahal
lesinde Dedekoçoğlularrn
dan Osmanoğlu Yusuf 
BayaıZld : Kolacı:k muıh
tarr Rıza ve arkadaşları 

Finike : Davavekili Hü
seyin 
İzmir : General İsmet 
İnönü mahallesinde Diz-
dar sokağında N o. 6 ha
nede Gülüzar 

Seydişehir : Plümür es
iki ilıaıkimi Büıilıanettin 

Anadolu 

154/ 160 Afyon : Merkez kazası 
Şühud nahiyesi belediye 
başkanı vekili Karahan 
rve a:r'kadaşlar 

155/ 161 Konya i!ıapishanesinde 

j,htilastan ma!lıikfuri Ha
liloğlu Nurnan 

156/162 tzmir : Akça!koca Hacı 
Hürrem yokuşu No. 20 
Selimoğlu Nafiz 

157/1,63 Siverek : Boğcuk iköyün
de Hüseyinoğlu Hıdır 

159/163 İstanrbul : BeşiktaŞ Köy-
içi caddesi No. 12 müte

ikaid miralay M1emed Şahin 

· 159/165 İsparta : Turan ımahal
lesi Kesriyeli Malik 

160/167 Ankara : İsmet Pş. ma
il:ıall{'1;i Tahtaıminare so
lkağmda No. 1 Ömeroğlu 
Agah 

dileğine dair 
Mahkemece beraet ettiğinden iadei 
memuriyeti ve biriken maaşlarının 
verilmesini istiyor. 

27- I -1935 tarih ve 7110 numaralı 
arzuhalin !bir an ·evvel neticelendiril
mesi dileğine dair 
Y aşrn iikmal ·etımeyen davarlarından 

sayrm resmi alınmainasını istiyorlar. 

Hiikimden şikayet ediyor. 

Şehid maaşr tahsis edilmesini istiyor. 

Avukatlık ruhsatnamesi verilmesini 
istiyor. 

Nüfus, tapu, hiiikiımlik :üışkilfutr isti
yorlar. 

Mahıkumiyetten aff.edilmelerini isti
yorlar. 

Çocuklarının leyli mekteplere alınıma
sı ve kendisinin münasiıb bir işe ko
nulması veya iikraımiye verilmesini is
tiyor. 
Mütegallilbeliik yapanlarm tecziyesini 
istiyor. 
Tekaüdlüğünün kaldırılması hak
kında 

Borçlanma kanununa tevfikan veri
len arazinin meccanen temlikini isti
yor. 

Hidematr vataniye ~eııt:i!binden maaş 
ta·hsis edilmesini ve hapishanede ikal
drğı müddete aid maaşılarının veril
mesini istiyor. 

Muameles\ 

Encümendedir. 

Mal. Vekaletine. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
. t e arzuhali hrfzedüdigi 

sahibine yazılmıştır. 
Karara rap<tedilmiştir. 

Ad. V ekaletine. 

M. M. V ekiiletin e. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmişur. 

803 No. lu karara gö
r e arzuhali hrfzedildi~i 
sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletinc. 

Hrfzedilmişti l·. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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Kayit Arzuhal sahi,binin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulasası 

161/168 Konya hapishanesinde Ba;kiyei müddeti cezaiyesinin affini 

162/ 169 

163/ 170 

164/171 

165/172 

166/ 173 

167/174 

168/175 

169/176 

ma h k u m Tahiroğlu istiyor. 
Ham di 
Ankara : Eski hamam 
mahallesi N o. 96 V an 
muhacirlerinden Vanlr 
İsmail kızı Kör Oevahir 
Konya : Mahİnud Kör 
Hüseyin Pş. oğlu Hay
dar 
Maraş : Su ile işleyen 
eleksiz ve .turıbinsiz değir-

Oturmakta olduğu evin isıkan suretile 
verilmesi veya borçlanma kanununa 
güre yirmi senede ödenmek üzere na
ımrna tescilini istiyor. 
İşiettiği kahvenin ve üst katmda bu
lunan odaların kendisine is1dn sure
t ile verilmesi haıkkında 
Kazanç vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 8 nci bendinden istifade-

men sa:hipleri naanına etmelerini istiyorlar. 
Hacı Hafızoğlu Mustafa 
ve arkadaşları 
Ankara: Ali Nwzmi apar
tnnam Tomas Gesaryan 
vekili v·e şedki Eyu'b 
Maraş : Vilayet daimi 
encümeni başkanı vali ve
kili Ş. Y alavaz ve arlı:a
da~ları 

Elaziz : Tüccardan Bit
lisli Ali ve a:rıkada~ları 

Maliye bakanlığı tarafından döviz 'Ve-
rilmesini istiyor. 

Pazarerk kazasının kemafissabık Ma-
raş vilayetine !bağlanması .dileğine 

dair 

Maliye ıbaıkanlığınca 25 000 lira mat
lubunun 1935 mali senesi ibütçesine 
konularak verilmesini istiyorlar. 
1683 numaralı kanuna tevfikan ik
ramiyesinin verilmesi ve maaş tahsis 
edilmesin istiyor. 
Avukatlık ruhsatnamesi verilmesini 
istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Da. Vekaletinc. 

Bncümendedir. 

Encümendedir. 

Mal. ve İk. V ekalett~
rine. 

Da. V ekaletinc. 

Da. V eld letine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 
803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 

İstanibul : Kad:ı;köy çayır 
caddesi No. 46 telmüd 
muamelat memuru Şefik 
Bursa : Adiiye karşısm
da davavekili Mustafa 
Ziya Uluç - - ~ sa;hibine yazılmıştır. 

170/177 Sivas : Eski su1h ceza iha
lcimi M. Ali Aslan 

171/ 178 Gümüşane : Harşid na
hiyesi Manastır köyünde 
Osmanoğullarından ölü 
Hasanıoğlu Ali 

172/179 Anıkara : Öneebeci İma
latı haı:ıbiye ma.hallesinde 

No. 44 evde (lmzasr oku
namadı) Emin Kemal 

173/ 180 Nevşehir cezaevinde iBe
kiroğlu Mustafa ve ar
kadaşları 

• 

2556 sayılı kanuna göre vazifesinden Encümendedir. 
affi hrulillunda verilen kararın tetkiiki-
le refini istiyor. 

MalUl ve miiıhtaci muavenet olduğun
dan ibankalar tarafından 2000 lira ve
rilmesini veya o miktarda emlak tah
sis edilmesini istiyor. 
Gümrü:k mes}ekinden gayri diğer Dev
let memurluklarmda istihdamının 

mümkün olup oLmadığının tayinini 
istiyor. 
Crza evinden tahliye edilmelerini is
tiyorlar. 

803 No. lu karara g:i-
re arzu-hali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara g·ö-
re arz. u hali hıf:zıcdildi ğ'i 

sahibine yazılmıştır . 

E ncümcndedir. 



Kayit 
No. 

174/182 

175/183 

177/185 

178/186 

179/187 

180/188 

181/189 

182/190 

183/191 

184/192 

185/ 193 

186/194 
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Arzuhıı l sahi·binin 

isim ve adresi Arzuhal bulasası 

Nafıa v·ekil.leti demiryol- 4072/6847 numaralr arzuhalini.n Ar-
ları inşaat dairesi me- zuhal encümenince tetkiki istiyor. 
murlarından M. Sadık 
ve arkadaşları 

Afyon : Cezaevinde Ka
ra Memedoğlu Bekir 
İstanbul : Sılılıiye mü
düriyeti mümeyyizi Rı

za vasıtasile !zzet 

Kırşehir : E lam an mah
kum memurlar narnma 
Avni 

Urfa : İlvan nüfus mr.
murlarından mütekaid 
Tevfik Koçak 
lstan'bul : Haliç fener 
caddesi Siıberya fabri 
kasında müstahdem lVIu-
rat 
Adana : Döşeme maJbal
lesi doğumevi yanında 

mütekaid Miralay Hü
seyin vasıtasile eski ıtel

graf başmemuru Nihad 
Ozgül 

Bakiyei müddet i cezaiyesinin affini 
istiyor. 
Haksız olarak vazifeden çıkarılmak 

suretile mağdur edildiğinc dair 

Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affi
ni istiyorlar. 

Tekaüd maaşı tahsisindeki vaki selı

virı tashillini istiyor. 

Belediyece yııktırrlmak istenilen evi
nin yı'ktırılmamasının teminin e dair 

Vazifesinden çıkarılması :hakkındaki 
kararın kaldırılması ve münasib bir 
vazifeye tayinini istiyor. 

Bergama: Kımk nahiye- Tekaüd maaşı tahsis edilmesini is-
si i1k mektebi okutanılr- tiyor. 

t 
ğından mütekaid İbra-
him Hakkı 
Aydastı : Nahiyesi eski 
müdürü ve halen Ordu 
mahkemesi yal'lgıanr Ah
med Esad 
Mudurnu : E·ski hukuk 
hakimi Mustafa Ayıbar 

Urfa : Hüseyinpaşa ma
ha11esinden Memedoğlu 
Çene Hüseyin 
ErlJaa : Bedavi ıköyün

de Şiran göçmen'lerinden 
Keleşoğlu Cela1 
'Aksaray : Eski bcllediye 
ve fıkra reisi 
İstanbul Şehremini 
Maliye tahsil şubesi 

tahsil başmemuru Hadi 

Harcırah matilibunun verilmesini 
istiyor. 

Hakimlikten çıkarılması hakkındaki 

kararın refi dileğine dair 
Belediyece talebedilen verginin alın
mamasını istiyor. 

Kaçak tütün cezası olaraık isteni·l•en 
2 700 lira paranın ıtahsilinden sar
fınazar edilmesini istiyor. 
Belediye Başkanlığına seçilen Dev
let memurlarının ıbaşkanlrkta geçen 
müddeti ılıiziiDetlerinin memuriyete 
geçmiş giıbi addedilmesini istiyor. 

Muamelesi 

Hrfzedilmiş.tir. 

Encümendcdir. 

Kara.r·a rapt.edilmişti r. 

Encümendedir. 

En cümondedir. 

Da. Vekaletin e. 

803 No. lu karara gö
re arruhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

D ::ı. V ekaletine. 

Karara raptedilİniştir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gi)
re arzuhali hıfzedildiği 
sah ibine yazılmıştır . 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve ııdresi 

187/196 Traıbzon Ayafilobo 
mahallesinde Kuruçeş

me sokağında Molla Me
medoğlu Muhittin karısı 
Mieneş 

188/197 Çıldır : Kazası naımına 
Büsrev 

180/198 Rodos : Uzunyolda Han
zade mahallesinde No. 

1 1771/7 Salahattİn Çakır 
Ali 

l !10/ 199 İstanbul : MaJımud Paşa 
ıkapLsı Aynacılar No. ı r 

BıQakçızade Salih ve ar
ıkadaşları 

191/ 200 Sandıl~lı Murtaz kö-
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Arzuhal bulasası 

Şehid oğlumdan maaş tahsis edilmesi 
dileğine dair 

Yaşını ikmal etmeyen davarlarından 
vergi alınmasını istiyorlar. 

Anavatana ve Türk vatantaşlığına 
ka:bulünü istiyor. 

Mükellef bulı.mduklarr kazanç ver
gisinin tenzili dileğine dair 

Jandarma vazi:l1csini ifa ederken mürt 
yünden Şerif Alioğlu olan hayvanının taZirninini istiyor. 

192/ 201 

193/ 202 

194/ 203 

195/204 

196/ 205 

197/ 206 

198/ 207 

199/ 208 

200/ 209 

Me med 

UŞıaık ceza:evinde .mah- Kazaları cezaevlerine gönderihnele-
kwm Ali Çavuş ve arka- rini istiyorlar. 
daşları 

Göksun: Yogunoluık muh
tarı Mahmud ve arka
daşları 

Süruç : l\1u!kimsalbıık Ma
raş takiıb amiri Urfalı 

İsmail Hakkı 
Mesudiye : Başağrı ıköyü 
illk okulası öğreteni Ha
san 
Keşan: Biyendik köyün
den Maksude 
V ezirköprü : Orta cami 
m8ihallesinde Çelteklioğ

lu Hiılcrnet 

Sungurlu : Sabrık Maz
gird :müddeiuımumi si Sa
mih Özübek 
Fenike : Polis memuru 
'eski Erdeık iskan katibi 
.Ahmed Remzi 
İstanıbul : Suadiye, Bağ
dad caddesi No. 386 ev 
d e eski Ayan azasmdan 
Said Abdülkadir zevcesi 
Eftaliye Hatice 

Köylerinin Saimbeyliden irtibatının 
fekı1d ile Göksuna raptı dileğine dair 

Ademi isühdaım ikararmın r e.fi ile me
muriyete alınınasım istiy<ır . 

Teraküını eden maa.şlarmm verilme
sini istiyor. 

Şch id olan çocwklarmdan maaş taıhsi

sini istiyor. 
Belediye inti'h a!bmda vaki yolsuzluk
larm tashiıhini istiyorlar. 

H akimlikten ıskatı hakkında ki k a
rarın r efini istiyor. 

İskan memuru bulunduğu zamana 
aid olan matillibunun verilmesini isti
yor. 
Diyarbeıkir İstiklal mahkemesince 
idam edilen eski Ayan azasından Sa
id Ahdül.ikadirden yetim maaşr taıh

sisini istiyor. 

Muamelesi 

Encümcndedir. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
s~lübine yazılmıştır. 

Encüm endedir. 

Encümcndedir. 

Karara raptedilmiştir. 

En cümendedir. 

803 o. lu karara gJ
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibin e yazılmıştır . 

l\If. V ckaletine. 

M. l\1. v ,ekaletine. 

Encüm cndcclir. 

803 No. lu karara gii

r c arzuhali hıfzediJdiği 
sahibine yazılmıştır. 
Encümendedir. 

":\Ial. Vekaletine. 
Encümcndcdir. 



Kayit 
No. 

201/210 

205/211 

203/212 

204/213 

205/214 

206/215 

207/217 

208/218 

209/219 

210/129 

211/220 

212~220 

213/222 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Bozikurt ma
ilıallesi Orta solkak No. 10 
eski Kırşehir saylavı Sa
dılk 

Çankırı : Dodurka köyü 
ihtiyar heyeti 
Gerede : Ortaca köyünde 
mukim Muşlu Yusufoğ
lu Hüsnü 
Tokad :" Hapisanesinde 
Cincifeli Kayaoğlu Nuri 
ve arkadaşları 
Alaçam : Yenice köyün
de Mustafaoğullarından 
Hüseyinoğlu Memed 

İzmir : Karantina berber 
Memed yedile Çeşım e 

muallimi Mağdur Gen~ 
Ürgüb: Husust muhase
·be memuru Mustafa 
IA.lay 
Ankara : Hamamönü Ta
cettin camii avlusunda 
No. 12 Kazım hanesin
de Binbaşıoğlu Tahsin 
Tokad : Ta;bakhaneiatik 
mahallesinde No. 22 ha
nede ölü Yadigar onbaşr 

annesi Emine 
Bigadiç : BeLediye ibaş

kam Ö. Erkan ve arka-
daşları 

-280-

Arzuhal bulasası 

Açıkta kaldığı ımüddete aid ımaa~?la
rınm ve tekaüd ımaaşına ilavesi icab 
eden -miıktarın verilmesini istiyor. 

Köylerinin Çerkese raptı dileğine 

dair 
Menfi cezasından affi dileğine dair 

Meşrutan tahiliye edilmesini istiyıor

lar. 

İnlıisar idaresi tarafından 40 lira 
matlubunun verilmesini ve ,bu para
nın şimdiye kadar tutulmasına sebeb 
olanlar hakkında twkibat yapılmasını 
istiyor. 
Tasfiye kararının refini istiy()r. 

Altı çocuğunun tahsillerinin temini
ni istiyor. 

Hidemati vataniyeden maaş ta:hsisi
ni istiyor. 

Vazife başmda ölen oğlundan maaş 
tahsisi veya ikramiye verilımesini is
tiyor. 

Nahiyelerinin kaza haline konulması 
hakkında 

Bigadiç : Belediye baş. 28 - III - 1935 tarih ve 129 'lluma
kanı Ö. Erkan ve arka- ralı arzuhaline ek dileği 

daşları 

Afyon Karahisar : Mer
<but Ayvalı köyü şahsiye

ti maneviyesinde Kara
oğlan oğullarından Me-
medoğllu Ali ~e arkadaş-

ları 

Çankırı : Mira:lıır ma
Jıallesinde CimJuoğlu 

merhum Osman zev
cesi Saniye 

Sularına civardan vaki müdahale
nin menini istiyorlar. 

Çankırı hukuk mahkemesi t arafın

dan ipotek işinin intacı ile mağdur 
edilmemesini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Da. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Ad. V ekaletine. 

803 No. lu .karara gö
re arzuhali ilıifzedildiği 
~ahibine yazılmıştır. 

Hifzedilmiştir. 

:M:f. V ekaJetine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali ilıifzedildiği 
sa:hibine yazılmıştır. 

l\{. M. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

803 No. lu karara gö

ı:ıc arzııhali hıfzedildi.~i 

sahibine yazılmıştır. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hifzedildiği 
~ahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

214/ 223 

215/224 

216/ 225 

217/ 226 

218/227 

219/ 228 

220/ 229 

221/230 

222/ 231 

223/ 232 

224/ 234 

225/ 235 

226/ 236 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Milas : Selimiye nalhiye
si N asliç muhaciri Hüse
yinoğlu Süleyman 
Ahlat Halıkı narnma Ş. 

Sayın 

Alucura : Muibadil mu
haciderden Şeyhoğlu 

Salim 
!stanbul : Berberler ce
miyeti dördüncü vakıf 
han ikinci kat No. 14 
Y. Sonay 
Develü : Ahmed ve ar
kadaşları 

Adapazarı : Orman mu
hafaza memuru İbrahim
oğlu Aibdülık:BJdir İlıhami 
Bursa: Uırmınbey :ma'hal
lesi N asrullah sdkağı 

No. 5 sabık 4 ncü mm-
taıka iskan istatistik me
muru sabıkr !. Hakkı 

Ankara :İzzettin mahal-
lesi Çrkmaz sokak No. ll 
hanede Nafia 

Adapazarı : Trğcılar ma
hallesinde Hacı Alioğul 

larından Ha:frz Alioğlu 
Harndi anası Hasi'be 

Konya: Ağazade hamn
da Bafranın Derbent kö
yünden Mürninoğlu Ru
şen ve Eminoğlu Fer'hat 

Ankara : Kardeşler pa
zarı baıkkaliye mağazasr 

A Hilmi ve arkadaşları 

Anıkara : Adiiye sarayr 
civarnda arzuhalci esl<i 
Diyarıbekir P. T. T. Mu
liıasebeci<ıi N akiıb oğulla
rmdan Sadık O. Asım. 

Adapazarı: Kara Gsman 
maihallesinde No. 10 ev
de malfıl polis memurla
rmdan Hasanoğlu Memed 
Nuri 
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Arzuhal bulasası 

!skan suretile verilen emiakin istih
kakma gö!"e az olduğundan mağdur 
edilmemesini istiyor. 
Mekteb yaptmlması ve memleketin 
imarının teminini istiyorlar. 
!skan suretiltı verilen evin bahçesi
nin de verilmesini istiyor. 

Kazanç vergisinde yapılacak değişik
lilde dileklerinin nazarı itibare alın
ması ha:kık:rnda 

Ağnam vergisi !hakkındaki dilekleri
nin kalbulünü istiyorlar. 
Münasib bir vazifeele istihdamı ile 
terfibinin teminini istiyor. 

16- V- 1933 tarih ve 4281 numaralı 
arzuhaline zeyildir. 

Hidematı vataniyeden maaş ve iıkra
miye verilmesini istiyor. 

Şehid olan oğlundan maaş tahsis 
edilmesini istiyor. 

! skan suretile Vierilen emlaokten bir 
ıkısımnın istirdad ıedilmemesin i isti
yorlar. 

Ka.zanç vergisi kanununda yapılacaık 
değişiklikte dileklerinin nazarr iti
lbare alırımasını istiyorlar. 

Tekrar vazifeye alınması için evrakı
nın celb ve tetıkikini istiyor. 

Malıllen tekaüde sevıkini istiyor. 

Muamelesi 

803 No. lu karara gp
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Mf. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıf.zedildiği 
sahİibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

Da. Vekal etine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Da. Vekaletine. 



Kayiıt 

No. 

227/ 237 

228/ 238 

229/ 239 

230/ 240 

231/ 241 

232/ 242 

233/ 243 

234/244 

235/ 245 

236/ 246 

237/ 247 

238/ 248 

239/ 249 

240/ 250 

Arzuhal sa!hiıbinin 

isim ve adresi 

Muğla : Şeyh mahalle
sinden Tokuşzade H. 
Sami 
Er~rum : T·elgraf mü
dürlüğünden rnüt~aid 

Dursun Kaya 
Elbistan : Eski Hasan-
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Arzuhal bulasası 

2354 numaralı kanunun Muğla vila
yetine t•eşmilini istiyor. 

Ziraat bankasma olan borçlarının 
uzun müddetle tediyelerinin temini
ni istiyor. 
Memuriyete tayini veya ikramiye 

ikale ıkapiSı avukat Musa verilmesini istiyor. 
Kazım 

İstanbul : Yeşilköy is
tasyon· caddesi No. 2 ev
de mülga mülıkiye teftiş 
·heyeti reisliğinden müte-
kaid Fethi Uımar 

Eski mütekait lerin sınıf fevıkalade 

ta hsisatlarmm iadesi 'haıkkmda 

Yazgad : Eski mahkeme 6- III -1935 •tarih ve 19 nuımarah ar-
azasndagn H ulusi Ak- zuhaline ektir. 
türlk 
FM.sa : Ordu Fatsa ka- Müteraıkim maaşlarının verilmesini 
zası okutanları Mevhiibe istiyorlar_ 
Feriıha ve al'ks,daşıları 

İstanıbul : Galata Hüri
yet h an No. 9/ 10 Loon 
Şönman 

Anıkara : Temyiz mah
keımıesi müddeiuımumi 

muavini ki•z 
Ankara : M. M. V. Le
vaz:ıım dairesi 5 nci şu1be 

müdürü binbaşı Emin 
Oz~ 

Karacabey Hotanlr kar
yesinde Hasanoğlu Ce
mal 
Bursa cezaevinde Yalo
va Aleköyünden ma:ktul 
Fatmanm kardeşi f:tra
himoğlu Hüseyin ve ar
kadaşları 

(lönen : Çataklroğlu Os
man ve arkadaşl arı 

Bolu : Mudurnu Gölcüık 
'köyıü muhtarı Mustafa ve 
aııkadaşları 

Bilecik : Tikveş mu!ha
cirlerinden Kiizrm ve ar

kad~an 

Avukat1k yapması için müsaade •edil-
mesi dileğine dair 

Mesken bedelinin bulunduğu memu
riyete göre tayini ve o suretle veril
mesini istiyor. 
Mesken ıbedelinin bulunduğu memu
riyete göre tayini ve o suretle vıeril

mesin} istiyor. 

Malul olJuğ·ıından tarik ıbedeli nak
disinden muafiyetini istiyor. 

Mahkumiyetlerinin affini istiyorlar. 

Buğdayı ıkaruma karşılığı kanununun 
muafiyetinden istifade etmek istiyor
lar. 
Ormanlardan katiyat yapma l arı için 
ruıhsatnamıe verilmesini istiyorlar. 

s~~kı>.rya yanlarında metru'k lboş ara
·zinin İskan suretile verilmesini isti
yorlar. 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

803 Nio. lu karara gö
r e arzuhali ihifzedildiği 
şabibine yazılmıştır. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Mf. Vekaletine. 

Ad. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Encümendedir. 

Mal. Vekaletine. 

Ziraa t Vekfd etin c. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

24ıj252 

242/253 

243/254 

244/255 

245/256 

246/257 

247/258 

248/259 

249/260 

250/26ı 

251/262 

252/263 

Arzuhal sahibinin 
isİlin ve adıresi 

Diyarbekir : Eski Harran 
kaymakamı M. Halifi 
Özer • 
İstanbul Büyükdere 
Canfes S. No. ll ölü Ka
mil karısı Gülsüm 
Ankara : Şeref otelinde 
Afu.medli nahiyesinden 
Talaloğlu Memed Uzguç 
Antalya : Emniyet mü
düriyeti bekçi muamelat 
memuru Cemal 
Bursa : 
kağında 

Halid 

Y eşilhaınam so
No. 3 hanedie 
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Arzuhal bulasası 

Tekaütlüğünün kaldırılarak ı nci 
sınıf kaymakamlrkla vazifeye alın

masım istiyor. 
Tefviz muamelesinin düzeltilmesi 
hakkında 

Sadri ile Halilin ölüm cezasına çarp
tırılmayarak asıl failin araştırılması 
için iadei muhakemelerini istiyor 
ı nci komıiser Bahamn vazifesini sui
istimal ettiği haklanda 

N\isbeti asker.iys;nin kati h3iklundaki 
evrakın cclb Ye tetkikrnı istiyor 

İstanbul Aksaray Haksız olarak tekaüd edildiğinden 
Kürkçübaşı mahallesi t ck3iüdliiğün ün refini istiyor 
Bostan sokak N o. ı3 

Sırrı 

Çerkeş . : İnhisarlar me- Ölen haba..,mdan yetim nıaa.cşı Lağlan-
muru Sılldık nezdinde masmı istıiyor 

Kastamonu posta başme-

muı:ıu ölü Lütfi kızı Fe-
hime 
İstanbul : Sarıyer Dere- Hi3meti askeııiyesi nin mülki vazifesi-
boyu No. ıoı hanede 'kı- ne sayı1masmı istiyor 
denıli •küçiik zabit Ferid 
Ay gen 
İstanbul : Akşam, Ku- Tekaüd maaşmm t ez3idini istiyor 
run gazeteleri umumi 
ml1!harr.iri Erkanı harbi
ye miralaylığrndan mü
tekaid Ragrb Kemal 
Cantürk 

İstanıbul : Fatih Saraç- Baıhaları Darende hakim vekili Ali 
hanebaşı Dülgerzade so- Rrzanm İstanbula nakli ılıakkında 

kağı No. 6 ALirızaoğul-
ları Meıned Haşim ve 
Faik 

Trakya - Saray da Çer
kes köyü değirmeni sahi
bi Sadık Malkoç ve ar
bdaşları 
İstanbul : Kızıltoprak 
T~~;htaköprü caddesi No. 
45 askeri mütekaid Yu-
suf Ziya 

Buğdayı koruma kanununa göre ele
ğİrmenlerinin muafiyetten ist ifade 
etmelerini •istiyorlar 

Şark zammı ınatlubunun Yeri] m l~sinj n 

tıcmini dileği ne dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Eneüm encleclir. 

Adiiye En. R. 

Da. Vekaletine. 

Enci:imendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hrfzedildiği 
sahibine yazrlınrştrr . 

Enciimendedir. 

. , \ . .... 

Karara raptedilıniştir. 

Encümencledir. 

Encümendedir. 



Kayit Arzuiiıai sahiıbinl.n 
N o. isim ve ~dresi 

253/265 Osmancık - Hacı Hamza 
köyünden Harndioğlu 

Memed ve arkaci.aşları 

254/266 Geyve : Tara;klı nalıiycsi 
Hacı Murad mahallesin
d e mukim Salihoğlu Ah
med Harndi 

255/269 Ayvalık : Gazi Kemal 
Paşa mektebi muallimi 
Hasan Fehmi ve al.'ka

- daşları 

'256/270 Ayvalık : G. Kemal P. 
M. M. Hasan Fehrmi ve 
arkadaşları 

257/271 İstanıbul : Beyoğlu ıtah
sil müdürlüğü Feriköy 
şubesi veznedarı İsmail 
Devirim 

258/272 Ankara : Çankaya cad
desinde Rus sefaretha
nesi karşısında NQ. 12 
bağda Perihan 

259/275 Antalya : Tuzcular ma
hallesinde Ahçı Osman
oğlu arahacı Memed 

260/274 Kıklareli : 110 müstedi 
narnma Avni ve arka
daşları 

261/275 Kars : Yusufpaşa ma
hallesinde Kazanasmaız -
oğlu Kazım 

262/276 Mardin : Gü. Tb. 3. de 
kayid memuru 1958 Cev
det 

263/277 Bitlis Jandarma ça
vuşluğundan mütekaid 
Horoz Şükrü Özçevik ve 
arkadaşları 

?64/278 Bodrum : Eski müstan
tıkr Ali ve Nihad 

265/279 Balikesir : Budakzade 
Tevfik ve arkadaşları 

284-

Arzuhal hulasasi 

Kızılırmak kenarmda Öbek denilen 
arazinin ıiskan suretile verilmesini is
tiyorlar 
Tasfiye kararının refini veya mual
limlikten başka .bir memuriyete tayi
n~ni istiyor 

4269/7075 numaralı Arzuhal encü
meni tezkeresine karşılıktır 

4269/7075 numaralı Arzuhrul encüme
ni tezkeresine karşılıktır. 

Tasfiye kararrmn refini istiyor. 

Babalarından maaş tahsis edilmesini 
istiyor. 

Kendisini cerheden Bedri ve Tevfik 
haklarında kanuni ıtakibat yapılma

sım istiyor. 
Emlaki milliyeden satın aldıkları 

gayrimenıkul taksit borçlarının tah
sili için yapılan yolsuz muameleyi 
bildiriyorlar. 
Emlaki milliyeye olan taksit ıborçla

rrnrn 2222 numaralı kanuna göre te
diyesini istiyorlar. 
Tasfiye ikararı Devlet şurasınca re
fedildiğinden açıkta · kaldığı müdde
te aid maaşlarının veriLmesini isti
yıor. 

Emlaki milliyeye kalan taksit borç
larının affini ve emlaklerindeki ipo
teğin kaldırılmasını istiyorlar. 

Tasfiye kararının refi ile iadei me
muriyetini istiyor. 
Emlaki milliyeden taksitle satın al
dıkları mülklerden % 50 tenzilat 
yapılmasını istiyorlar. 

:M:uamelesl. 

Encümendedir. 

B ncümendedi r. 

H rf?.Jedilm iştir. 

Hifzedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Ad. V ekaletine. 

Encüınendedir. 

Mal. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Mal. VekaJetine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

266/280 

267/281 

268/282 

269/283 

270/284 

271/285 

272/286 

273/287 

274/288 

275/264 

276/ 289 

277/280 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İzmir : Çayırlr balıçeele 
Havuıilu sokakta No. 10 
lıanede eski Gümrük mu
hafaza memurlarından 

Hasan :ı,ıemzi Selvi 
Suruç: Eski ikinci daire 
talısildarr Mustafa 
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Arzuhal h ulilsasr 

Gümrük veya orman memurluğuna 
almmak suretile sefaletten dmrtarıl-
masını istiyor. 

İadei memuriyetim istiyor. 

Bayılıurt: Zagzik Ağasr- İstikla1 harbindeki fevkalade hİzme-

oğlu Hamid tine mükafatan muhtacı muavenet 

İstanıbul : Bisküvicilik 
Türk limted şirketi Lüks 
ve ideal fabrikaları Şük
rü Yeğin 
Safranbolu: l\fanifatura 

olduğuğurrdan terfihinin teminini 
istiyor. 
Ecnebi ülkelere gönderilen bisküilel'
den ve bunların imalinde kullamlan 
unlardan kilo başına alınan dört ku
ruş r esmin alınmaması hakkında 
Mağazasından sirkat edilen parala-

tüccarlarından Bi·beroğlu rm tbuldurulmasmı istiyıor. 

Mustafa 
Bursa : Bilecik mahal
lesinde No. 6 haneele V o
dinalr Ömeroğlu Hüs
nü 
Alkşeh ir : Kara Hasan 
oğlu Nazif ve arkadaş

ları 

Bursa iskanının kanun. uz, yolsuz iş

lerinden · şikilyeti muta.zammın 21 -
VIII - 1932 tarihli arzuhaline ce
vab istiyor. 
İnhisar altına alman Myon mahsu
lü işinin tedviri için 1935 senesi 
bütçesine tahsisat k•omılınasnu is-
tiyorlar. 

Gazi Aııteıb : Nizip ka- Tütün ekınelerin e müsaade edilme-
zasr alıali ve köy ekin- si ni istiyorlar. 
cileri Aziz ve arkadaş-
J.arr 
Alanya : Davavekill e
rinden Hulusi 

İstanbul Cihang·ir 
Kumrulu yıokuş sokak 
No. 23 süvari binbaşı 

müteıkaidi Said 

Anıkara : Öncelbecide is
rtiımlak sahasında No. 49 
illanede Nuriy·e 
Kütwhya: Balnrcılar için-

Davavekilliği yapınasma müsaade 
edilmesini veya münasib bir me
memuriyeti tayinini istiyor 

2005 sayılr pansiyon kanununun bi
rinci maddesinden istifade ederek 
çoğuğunun pansiyon ücretinden ten
zilat yapılmasım istiyor. 

!mar müdürlüğü tarafından evinin 
parası verilmeden yıkıl:rrıamasmi isti
yor. 
lVIuhtar intihaibında yapılan yolsuz 

de Dericiham sahiibi nal- IDuameleden şiıkay·et 

band Nuri nezdinde Ya-
kuboğlu Memed ve aııka-
daşları 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
re Devlet şurasrnm 

bakacağı bir iş olduğu 

sa;hibine yazılmıştır. 
Encümendedir. 

Emümendedir. 

İk. V ekaletine. 

Da. V eka.letine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Da. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

278/291 

279/292 

280/ 293 

2~1/295 

282/ 296 

283/ 297 

284/298 

285/ 299 

286/ 300 

287/ 301 

288/ 302 

289/ 303 

290/ 304 

291/ 305 

Arzuhıı 1 sahibinin 
isim ve adresi 

Anıkara : M .M. V. Zat 
~leri Fıen şubesi müdürü 
H. Aıkıkaş 
Milas : Hacı İlyas ma
hallesinde vaıki Muslihit
ıtin camii müezzin ve 
ikayyumu Ali Mut 

Ankara : M. M. V. Le
vazrm işleri <Üçüncü şube 
müdürü ıbinıbaşı Cevdet 
Anıkara : M. M. V. Le
vazım dairesi ikinci şwbe 
müdürü binibaşı Turgut 
Sanlberk 
1\f. M. V . tkinci fn·ka Le
vazım müdürü ıbinıbaşr 

Ali Riza 
Ankara : :ıvı. M. V. Le
vazr-m 6 ncı 'şubesinde 

üçüncü sınıf muarrnele 
memuru Sadettin Topay 
A11ıkara : M. M. V. Le
va:zım 1 nci şube müdürü 
lbinlba.şıı Muaınımer 

Ankara : M. M. V. 33 
fırka levazrm müdürü 
binbaşı Nail 
Konya : Top. A. da yazıcı 
eski İsparta orman mü
hendisi Karamanh Emin 
Çetin 
Akdağmadeni : !skan 
gömneyen mÜibadillerden 
Hacıoğlu Ternur ve ar
kadaşları 

Diyrbekir : Kulp ikazası 
saıbrk maliye taılısildarr 

Rifat Barut 
Erzurum tü·ccarlarm -
dan Resulzade Abdülce-· 
lil vekili. Arikara: Avu
kat Hamid İnce 
Çanaılekale hapisha'!1esin
de !wet 
!stanbul : Galata Yağ
ıkapanmda No. 2 kahvede 
Davud Ahmed 
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Arzuhal hul asası 

Mesken zammının verilmesini istiyor. 

Maaşmdan !kıesilen mliktardan müte
rakim matlubunun verilmesini isti
yor. 

22 lira üzerinden muva:kıkat tazmi
nat verilmesi hakikmda 

22 lira üzerinden muvı&kat tazminat 
verilmesi ilıa.kkmda 

22 lira üzerinden muvakkat taızminat 
verilmesi hakkında 

22 lira üzerinden ınuvaik!kat tazminat 
verilmesi hakkında 

22 lira üzerinden muva:kl<a t ta<ZJıninat 
v,erilmesi 

22 lira üzerinden muvakkat tazminat 
verilımıesi hakkında 

Malh!kfuniyet cezasının affi ile iadei 
memuriyetinin verilmesini istiyor. 

Milli emlake aid olan arazi ve bailı

çelerin satılmayarak isldn suretile 
ikendilerine verilmesini istiyorlar. 

140 lira mathl'bunun Maliyece veril
mesini istiyor. 

İkinci d efa olara;k alman gü:mrük 
resminin iadesi ve hukukunun mu
h.afazasrm istiyor. 

Af kanunundan istifade etmesini is
tiyor. 
İstanbul Liman şirketine alınmasını 

veya ta~minat verilmesini istiyor. 

"Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

K ar ara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Da. V.eka1etine. 

M aliye veka1etine. 

E ncümendedir. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali ilıfzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 



Kayit 
No. 

292/306 

293/307 

294/ 308 

295/309 

296/310 

297/ 311 

298/312 

299/ 313 

300/314 

301/ 315 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Afyon : Emirdağı kcı

zasr hapisanesinde Ah
lak köyünelen Numanoğ·

lu Adem ve arJ~adaşl arr 
İzmir : Büyük Kardiı;ah 
hanında No. 2 - 3 avu
kat Mustafa Şakir Yal-
mzoğlu 

İstanbul : Kdıköy Os
manağa mahallesindr 
Kuşdilinde Süleymanpa-
şa sokağı No. 81 Sabiha 
Şef ik 
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Arzuhal hulasası 

Sürgün cezasının affi veya Kütahya 
ve Eskişehir vilayetlerinde ikametlc
rine müsaade edilmesini ·istiyor 

Hfı.kimliğe tayininin teminini istiyor 

M::ı.a .ş ta,Jısisiıı istiyor 

Ankara : l\1illi Müdafaa Nasbmın değiştirilmesin.i istiyor 
vcldtleti Müsteşarlık mc
hakim şubesi 4 ncü sınıf 
askeri Jıak•im Tevfik Sa
yın 

Salihli : l\Iitatpaşa ma
hallesinde Ahmed Sel
çukoğlu manav Abdi Sel
ç.uık vasttasile Kcli kö
yünden Taluiroğ'lu Refik 

Mudanya : Hoca Ali Ef. 
sokağında No. 20 hane
de Halidoğlu Kaya Vasfi 
Isparta : Şarki Karaa
ğaç kazasında sabrk tah
rirat lditibi Mem cd Ka
zım Altınday 

!stal]bul : Karacaaıhmed
de Ahç:ıbaşı sokağında 

No. 46 haneele kiracı Be
yoğlu itfa~yesindc ölü 
Mazhar anası Adviye 
İzmir : Göztepe Akgöz 

· çılını.azında No_ 8 evde 
Şağılr Aydın harikzede
lerinden Fatma 

Çine : Hadrahat mahal
lesinde No. ll evde as
keri cerralüığından mü
tekaid Ali Rıza 

Jandarma iken sakatıanan hayvaruna 
takdir edilen kıymetin verilmesini 
istiyor 

Karlık mevkiindeki dörd dönüm ze:v
tinliğin iskan suretıil e Yerilmesini is
tiyor 
Memuriyete tayini wya. a.çrk maa.şr 

verilmesi Ye tekaüde sevkini istiyor 

Muhtacı muavenet olduğundan bele
diye tarafından yardım yapılmasım 
istiyor 

İskanının teminini istiyor 

Vazife ıbaşında malul kaldığından 

ınaıaş tahsisini ıistıiyor 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

803 o. lu karara O'Q

re arzuhali hıfzedildiği 
saılıibin e ?azrlmıştrr. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Da. Veldletine. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara o·o
re arzuhali hıfzedild ;Ji 

saıhibine yazılmıştır. 

Da. Vekaletine. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

302/316 

303/251 

304/ 319 

305/ 320 

306/ 321 

307/323 

308/324 

309/325 

310/ 326 

311/ 327 

312/ 328 

313/331 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanıbul : Kabataş me
zarlık Üst çıkınazı No. 
1/3 hanede mütekaid 
jandarma zabİtanından 

Hidayet lfemal 
İstanbul : Be,Y'oğlu Yeni
şehirde Gölbaşı sokak 
No. 73 evde Giridli H. 
Tahsin 
Ankara : Askeri temyiz 
mahıkemesi adli aza rmü
lazimi M. Karnal Kalkan 
Ankara : Atpazarmda 
Kılıç aslan malıanesin

de Hanlar sokağında No. 
6 evde Hikmet Güngör 

Ankara : Zaferi ımilli 

otelinde Kuruçay ·eski 
ımüstantkı M. Akyüz 
İznik kazasına ıtalbi El
ibeyli :köyü ahalisi namı

na ihtiyar hey;etinden 
B. ŞaJban ve arkadaşları 
İstanbul : Beyoğlu Saf
yalı sokaık No. 216 Asmalı 
rmesçid Samson han No. 
8 Benarnİ Marikus 
Çeşme : 16 eylul manal
lesinde İstaniköy jandar-_ 
ıma bölük ·aı:nini Mustafa 
Vasii 

İstanibul : Galaıta Mum
ihane caddesi No. 35 Yıl
dız han No. 3 Hulusi 

Konya : Attar Fazıl ve 
arkadaşları 

Kütahya : Yıldrr~m ha
yazıd camü ımüezzin v;e 
kayyuımu Alioğlu Fan~k 

Ordu cezaıevinde Bulat
haneli ölü:m cezasına 

mahkfun Meınet Çavuş 
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Arzuhal hulasası 

Taleb edilen üç senelik kazane ver
gisinin alınmaması ve malıcuz ki
tablarrmn satılmamasrnı istiyor 

28 -V- 934 günlemeç ve 3645/6443 
sayılı arz,u.haline ektir 

Mesken Ibedeli fal'krnrn verilmesini 
istiyor. 

T·ekaütlüğü:.nün r efi ile Devlet hizme
tinde çalrştırılmasım istiyor. 

10- III- 1935 tar~h ve 36 sayılr ar
zuhaline ,ektir. 

Haşhaş zerinden menedilmemelerini 
istiyorlar. 

Dişçiliık imtihaıiina kaıbu1ünü istiyor. 

Telmüd :ı:naaşı tahsis edilmesi için Jan
damna umum kumandanlrğı rtarafın
dan gönderilen 3 - X - 932 tarih ve 
46875 sayh tezkere ile gönderilen <ev
raJka ıbitiş::ik ımüddeti hizmet vesiıka

sım istiyor. 
2265 numaralı kanunla 2004 numa
ralı icra ve iflas kanununun aıhık·amı 

mevzua arasındaıki tearuzun tefsirile 
kendisine ıbildirilmesini istiy0r . 
Milli emlfukten sekiz taikı;;itte öden
mek üzere almış olduıkiarı ıemHilke 

verd~k1eri ta:ksitleri almamak üzere 
Hazineye terklerinin ıteminine dair 
lıkramiye verilmesini ve ta;m maaşla 
tekaüde se-.nkini istiyıor. 

Ölüm cezasına çarprimasma dair 
olan kararın affini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Da. V ckaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encü.mendedir. 

Hıfzıedilmişti r. 

Mal. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüımendedir. 



Kayit 
No. 

314/ 332 

315/ 333 

316/ 334 

317/336 

318/ 337 

319/338 

320/ 339 

321/ 340 

322/ 341 

323/ 342 

324/343 

325/344 

326/345 

327/ 346 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Kuruçay eski 
müstantrlrr Mahir Aıkyüz 
Denizli : Acıpayam Yas
sıbüyük köyünden Osman 
!karısı Swbriye. Sözer 
Bozdoğan : Mustafa Ha
temoğlu Fahri 
Anıkara : İtfaiye mey
danında Emniyet thanın
da Mardinli Abdi Nuh 

Ankara : İncesuda eski 
Daday müstantı.ıln İhsan 
Lutfi 
Anıkara : 1\1. M. V. Le-
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Arzuhal bulasası 

10 - III - 1935 tarih ve 36 sayılı arzu
haline ·ektir. 
Oğlu Örnerin meccani v·e leyli mek
teplerden !birine alınmasını istiyor. 

Ma:hkıeme kaübinin suiistimalinden 
şikayet 

Sü .bakanlığınca ımatlulbunun verilme
si için Kamutaya verdiği 30-III-1935 
tariılı ve 142 sayılı arzuhaline ce-: aıb 
istiyor. 

Avukatlık yapmasına ımüsa8Jde edil
mesini istiyor. 

Mesken bedelinin ibulunduğu maka-
vazrm 6 ncı ışı.llbe müdürü ma göre verilmesini istiyor. 
3 ncü sınıf muamele me-
muru Tahsin Nomer 
Bartin : Dervişoğlu Ra
sih ve arkadaşları 

Uşaık : Taıbaık esnafı ce
ım..iyıeti Memıed 

İsta nibul : Fatih Çarşam
bada Beyceğiz malhallesi 
tavu:kçu S. No. 71\1us afa 
Ruhi 
Gazi Anrteb : Çukur ma
hallesinde ıJnmduracı Ha
cı Mustafa 
Yozgad : Halk Fırkası 

heyeti idare reisi sabrkr 
müteveffa Sadık Aslan 
zevcesi Şükriye 
Ankara : Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü 
zatişleri şube mÜdürü 
bin başı Tevfiık Doğan 

İstanbul : Balat Kara 
baş mahallesi hi.sar onu 
sokak Nio. 71 evde Sü-
leyman Basri 

Maliyece istenilen kazanç ver.gisi hak
kında bir kararı adil verilmesi ve 
mağ·dur edilmemelerini istiyorlar,. 
Debagatrn ilerlemesi için dileklerinin 
nazarr itibare alınmasım istiyorlar. 
Maaşrndan kesilen tekalidiyenin veril-
mesini istiyor. .' -. 
Askere alman 1315 doiiumlu:.;ogiunun 
terhisini istiyor. 

Ilidematı vataniyeden maaş tahsisi 
veya i'kramiye verilmesini istiyor. 

22 lira üzerinden muvakkart tazmi-
nat verilmesi haJkkında 

Tekaüd maaşr tahsisini istiyor. 

İs tan bul : F wtih Sinan- Tekaüd maaşının tezyidini istiyor. 
ağa mahallesi Çrkrrkçı: 

sokak No. 49 evde Halim 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Enciimendedir. 

Ad. V ekaJetine. 

1\1. 1\1. Vekaletine. 

Enciimendedir. 

Enciimendedir. 

Encümendedir. 

Zr. Vekal•etine 

Mal. V ekiiletine. 

M. M. V.eka1etine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 



Koyit 
N@. 

328,/347 

329/348 

330/349 

331/350 

332/352 

333/353 

334/354 

335/355 

336/356 

337/357 

338/358 

339/359 

340/360 

341/361 

Arzuhal sahiuinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Kınalı ada 
Aksaray sokak No. 47 
ev sahibi mütekaid Dr. 
Albay Ziya Zeki Boz
kurd 
Sivrihisar : Sazılar kö
yünde Seferoğlu İsmail 
Hakkı Eecergin 
Bilecik : Ve2ıichan kö
yünde Tikveş muhaciT
lerinden Allımedoğlu 

Iiialil ve ar. 
Posof Orşedden Halil 
ve ar. 

Ankara : Zaferi Milli 
müstantıkı M. Akyüz 
otelinde Kuruçay eski 
Y ozgad : Aikdağmadeni 
eski başkatibi Rifaıt 
Konya : Bozkır kasaıba
smda İzmir polis me
rmurluğundan mütekaid 
Aıhmed Şükrü 

Zile : Elkicilerden B. 
Başeken v 1 ~ n ı ·. 

Balrkcsir : Musta:La Fa
ki mahallesinde;:ı No. ll 
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Arzuhal hulasasr 

Emvali metTutkeden satın aldığı evin 
kıymetinin azaltılmasını ist iyor. 

Daıbiliye vekaletince iSkan suretile 
çiftliğine vaki müdahalenin menini 
istiyor. 
Mahan köyü civarındaki 150 dünüm 
hali arazinin iskan suretile verilme
sini istiyorlar 

Mütegallibelik yapan İsmail hak
lkmda kanuni takibat yapılması için 
müfettiş izamım istiyorlar 
10- Ili - 1935 tariih ve 3•6 sayılr ar
zuhaline ekdir 

Mahl.-ümiyetinin affınr ve iadei hu
lmkunu istiyor 
İkrll}aiye verilmesini istiyor 

Ziraat bankasına olan borçlarınm 

sureti tesviyesi ve faizinin indirilme
sini istiyorlar 
Haik ile mal öğüten turbinli ~eğir

menlerinde kazançtan muaf tutulma-
evde Emin ve şeriki A•b- sım it:{iyorlar 
dullah 
Elil.ziz : Halk kıraaıta

nesi sahibi Mustafa ve 
ar. 
Ödemiş : Tekke mahal
lesinde semerci Osman 

Buca Aşıağı mahalle 
No. 25 mütekaid mira
lay 0sman 
Ankara lVIemişzade 

ıapartımam No. 4 sabık 
süvarİ yüzbaşrsı Abdul
lah Avni 
Bursa : lVIuradiye Kaya
başı Gazino •bahçe sokak 
No. 2 de Hasanoğlu Ah
med Fevzi 

Kaıhvelerde oyun oynanmasmrn men
edilmemesini istiyorlar 

Maliye vekaleti tarafından matluhu
nun verilmesini istiyor 

Büyük savaştaki hizmetlerine binaen 
harem kanunundan istifade ettiriline
sini d~Hyor 
2071 numaralı kanundan istifadesile 
maaş tahsisini isti~7or 

Vazifei askeriyesini ·bitirmiş, beş ço
cmğunun ;nafakasmı temin için iş ıbu-

1 m~masını istiyor 

Muamelesi 

Maliye vekaletine 

E.n.cümendedir. 

Da. Vekaletine. 

Da. Vekfuletine. 

Karara raptedilmiştir. 

E·ncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Da. V eka! etine. 

Encümendedir. 

Enciiımen~edir. 

808 No. llu karara gö

re arzuhadi hıfzedildiği 

saıhıiıbine yazılmıŞtır. 

Da .. Vakaletinc. 



Kayit 
No. 

342/362 

343/363 

344/364 

345/365 

346/366 

347/367 

348/368 

349/369 

350/370 

351/ 371 

Arzuhfll sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal h ulasası 

Akhi:sar: Yenicami imanı Tedahülde kalan maaşlarnun v·eril-
ve hatibi Veli Balk ve mesini istiyorlar 
arkadaşları 

M. Kemalpaşa kazası Tedahülde kalan maaşlarmm veril-
Şeyh müftü rnahallesin- rnesini istiyorlar 
de dava vekili Ahmed 
Nuri 

Ak!hisar : K·etlrlida ma- İskan edilım elcrini istiyorlar 
hallesi Köşe sokak No. 
67 Rodos mültecilerin-
den Memedoğlu Osman 
Nuri ve arkadaşları 

İstanbul : Fatih Sinan 
Ağa mahallesinde Çık

nk<}I sokağında No. 49 
evde mülga Seyrisefain 
idaresi kaptanlarından 

Halim 

İzmir : Şamlr sokağ'Inda 
No. 30 evde eski Aydın 
mektubcusu Mustafa 
Fevzi 
Ankara : Çocak esirge
me h,-ıırrumru ebelerinden 
Hacer ve arkadaşları 

İstanbul : Gedikli kü
çük zabit hazırlama mek
tebi muallimlerinden sü-
v~Ti binbaşısı Ali Hulüsi 

Telmüdlük müddeti hizmetine harbi 
umumi ludem zammının ilfıvesile ma
aşının çoğaltılmasını istiyor 

Mahkornc tarafından beraet ettiğin

den iadei memuryeti ve maaşlarının 
verilmesini istiyor 

K endilerinden istenilmekte olan ka
zanc vergisinin fazla olduğundaıı 

tenzili dileğine dair 
T-ashihi nasbı dileğiine dair 

Ankara : Askeri fabri- Tekaüdlüğünün refi ile ordnda \'azı-

kalar umum müdürlüğü fe verilmesini istiyor 
levazrm ayniyatta müs-
tahdem 6. S. askeri •he-
sab memurluğandan 

müstafi İsmail HaJdn 
Ankara : Erzur"llm ma
hallesinde Y azıcroğlu so
kağın da No. 15 İsa ka-
rısr Haıbiıbe 

Kocaeli : Karasu ılmzasr 
İncilli mahallesinde Pa
ralr ımıntaıkası orman mu
hafaza memurluğundan 
mütekaid Ali Riza 

Üç aylık mahküıniyct cczasınrıı tre i
lini istiyor 

Telmüd maaşma zam veya i1kra.miye 
verilımesini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedil'. 

Encümerrdedir. 

Encümcndedir. 

Encüıneniled ir. 

Encümcndedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümcndedir. 

Ad. Vokaletine. 

Encü.mendedir. 



Kay lt 
No. 

352/372 

353/373 

354/375 

355/376 

356/377 

357/378 

358/379 

359/380 

360/381 

361/382 

1 

362/383 

363/384 

364/385 

365/386 

Arzuhal sahiıbiniıi 
isim ve adresi 

İzmir : Mevlkii müstah
kem inşaatı istihkamiye 
komisyonu azasından 

T·eğımen Asıımoğlu Müfid 
İstanibul: Galata Fmdıklı 
yokuşu sdkaık No. 12-16 
H ulfuıi ve Ayşe 
!stanbul : 6 ncı icra mu
avini Ali Kemal vasıta
sile Vdi Macid 
Çorum : Gülfubiibey ma
il:ıallesi Hamdiye sokağın
da Alioğlu Şehid Şalban 
!karısı V ruhide 
İstanbul : Harb akade-
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Arzuhal hulasasr 

Silki askeriden tardına dair cezanın 
kaldırlmasını istiyor. 

İcraca matlubunun tahsilinin temi
nini istiyor. 

1905 numaralı kanuna göre iıkramiye
nin verilmesini istiyor. 

Şehid kocasından maaş ta!hsis .edilme
sini istiyor. 

2515 numaralı kanuna göre baikkımn 

ımisi kütüphane ımüdürü verilmesini istiyor. 
dördüncü sınıf muame-
le memuru Habil Aktan 
İstanbul : Erenköy Koz
yatağı Sıtma pınarı No. 
7 evde Seher 

Bursa : V el edi ikazzaz 
mahallesinde Mekteb so
kak No. 7 evde na1band 
Mail:ımud 

Alanya : Orta ımaihaUe
sinde Pirahmedoğlu Hü
seyin 
Kars : Eski Hazine avu
ikat Hamid Hadi 
Suşehri : Ağrahos muh
tarı Yusuf v·e arkadaşları 

Ceyhan : Ankara otelin
de Mahmudoğlu Ranniz 
v·e arkadaşları 
Anıkara : !tfaiye mey-

Bulgaristanrdan getirdiği 36 çuval 
şekerin .gümrük resminden muafiyeti 
dileğine dair 

Aşar !borcu .olarak istenilen paramu 
alınmamasını istiyor. 

Malul olduğundan maaş tahsis edil
mesini istiyor. 

İadei mern.uriyeti ile Hazine vekalet
lerinden birine tayinini istiyor. 
Milli emlakten rt;aksit1e satın aldık

ları emlfukin kıyımetlerinden tenziliit 
yaplmasım istiyorlar. 
Borçlanma kanununa göre isroanları
na .ta;hsis edilen arazinin meccanen 
v·erilmesini istiyorlar. 
Bakalorya imtihanına kabul edilme-

·damnda Kızılırınalk pan- sinin teminini istiyorlar. 
siyonunda No. 7 Şaihalb 
ve Memed 
Bilecik : Vilayet oııman 
mühendisi Kamüran Ha
ris Ardıç 
Adana : Ağır ceza mah
kemesi yazganı Vanlr 
Ferhad Yüksek 

.AıdliJie ve'ka1etinin yaptığı haiksrz mu
amele :hakkında 

13-XI-1934 tarih ve 6903 numaralı 
arzuhaline ektir. 

:M: namelesi 

Enciimendedir. 

Mal. V ekaletine. 

Mal. Vekaletine. 

Enciimendedir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendedir. 

Encü.mendedir. 

Mal. Vekaletine. 

Enciimendedir. 

Da. V.ekaletine. 

Enciimendedir. 

Enciimendedir . 

Enciimendedir. 



Kayit 
No. 

366/ 388 

3·67/389 

368/390 

369/391 

370/392 

371/393 

372/394 

373/395 

374/396 

375/397 

376/398 

377/399 

378/400 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Saimbeyli : Belediye re
isi ve Evciıköyü muhtarı 
A<bdullaih ve arkadaşları 
Aııkara : !tfaiye mey
danı arkasında Hacı lVIus
tafa apartEmamuda No. 
5 dairede H. K'evser 
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ArzıUıal lıulasası 

Kazalarmdwki ımahikeme teşkilatının 

ka1dırılmamasrnı istiyorlar . 

Emlfrk teffiz edilmesini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Tralbzon : İımaret mahal- Harb malfı.lü olduğundan maaş tah- M. M. VekaJetine. 
lıesinde İsmailoğulların- sisini istiyor. 
dan Ahmedoğlu Rasim 
Anıkara : H81tipçayında Şehid olan oğlundan maaş tahsis edil- Encümendedir. 
Aktaş mahallesinde No. mesini istiyor. 
16 evde Şakir kızı Ha-
tice 
İstanbul : 548 nuımarah İstiklal madalyasr ile ta1tifini vıe is- Encümendedir. 
polis me:muru Ariroğlu 

Ali Osman Algan 
Ereğli : Deniz işçilerin

den 7947 sayılr Salih Sü
leyman ve arkadaşları 

Ankara : M. M. V. İş. 
D. Lv. ve Me. Şu. den 
4. S. Ml. Me. İıbrahim 
Sezginer 
İstanbul : Erenköy Mer
diven ıköyü Çeşme sokak 
No. 48 kasab Ahmed 
İstanbul : Umuın bekçi
leri narnma Beyoğlu 

ınıntakasından Malatyah 
Şakir ve arkadaşları 

IV. kolordu hayvan has
tanesi baytarr Binbaşı 

Rrza Ünaydrn 

kan sureti le lbir ev verilmesini ve sai
re istiyor. 
Arnıele birliği cemiyetinin yolsuz mu
amelelerinin bir müfettiş izamile tet
kilnnr istiyorlar 
22 lira üzerinden muvakkat tazminat 
verilmesi hakkrnda 

Şehid olan oğlundan maaş tahsisini 
istiyor 

Maaşlarının Hükumet tarafından ve
rilmesini istiyorlar 

Aile yol h arcıraluna mahsuben 930 
yılında ald1ğr avansm haksız yl're ke
sildi ğ·i ve düyuna bırakıldığı hak
kında 

Ankara : M. M. V. Hv. Terfii dileğ·ine dair 
Ms. zat işleri Ş. 3. Md. 
piyade yarbay Cevad Çe
tiner 
Ankara : lVI. M. V. zat 
işleri D. krdem Ş. Md. 
yarıbay A. H. Özgören 
Samsun : Karamustafa
zade Mustafa 

T,crfiinin temini dileğ·ine dair 

Tarla 1 arına va k i fuzuli işgal in m eni 
hakkında Devlet şu rasınca verilen 
red kararının tctkikrnr istiyor 

İk . Vekaletine. 

Encümendedit'. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüıneııdedir. 

Karara raprtedihniştir. 

Karara raptedilmiş!ir. 

Karara raptedihnişti r. 



Kayit 
No. 

379/401 

380/402 

'381/402 

382/403 

383;'405 

384/407 

385/408 

386/409 

387/410 

388/411 

389/ 412 

390/413 

391/414 

Arzuha 1 sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

Ankara : Cebeci C. Tu- Hazineye aiel emlakten bir e:v ile 
ran mahallesinde No. 17 miktarı ki'ifi arazi verilmesini istiyor 

evde eski taharri memur-
lanndan İsfendiyar 

Geyve : Gazi Süleyman
paşa mahallesinde Kutsi 
Akyol 
Gazi Anteb : Hacı Halil 
ve arkadaşları 

Gerze : Hamzaoğlu Ali 

Bitlis Orta .mekteb 
ikatib ve hesab memuru 
M. Gündoğan 
Ankara : Posta işleri 

müdürlüğü koli şubesi 

memurlarından Nazmi 
vasitasile Niksar P . T. 
T. eski müdürü Rifat 

Şehiden vefat eden oğlu zaıbit nam
zedi İibra:himden maaş tahsisi dileği
ne dair 
Ytmi yapılmak istenilen Hükumet bi
nası hakkında maruzatlarının nazarr 
itibare alınmasım i'stiyorlar 
Emlaki milliyeden satın a ldığı dült
kanın satışa çrkarılmamasrıu istiyor 

M:ekteb müdürünün gayrikanuni 
muamelelerinden şikayet 

Haksız olarak tasfiyeye ta,bi tutuldu
ğundan bu hususta verilen kararın 

kaldrrılmasrna dair 

Ankara : Aısked faıbri- 805 sayılr karardan istifade ettiril c-
kalar umum müdürlüğü rek22 lira üzerinden muva:kkat taz-
satın alma komisyonu 
reisi binbaşı Münir 
Çankırı : Ka.y;maz kö
yünden K.asımoğllarm

dan tuz ko~cusu ölü 
Mustafa karısı Satı 
Adapazarı : Karakalpak 
mahallesinde No. 72 ev
de Memedoğlu Ali rıza 
!stanbul : Kasımpaşa sr
r ruberberler , okak No. 
55 ka;hvede Alı med 
Akşehir : Ceza evinde 
mevkuf Sinanlr köyü 
muhtarı Memedoğlu Şa

ban ve ar. 
İstanıbul : Bebek tram
vay durak mahallinde 
eczane sokak No. 127 
Ari<tzade !zzet 

minat verilmesine dair 

Ölü kocasından dolayı bağlanacak 
t ekaüd maaşının biran evvel tahsisi 
hakkında 

Vazife başmda malul kaldığından 

terfi zammından istifade etmek is
tiyor 
Vazifesi başmda ölen babasından 

kendil erine maaş tahsisi il e ikramiye 
verilmesini istiyor 
Muha:kemelerinin mevkufen icra edil
miyer ak serbest brrakılmalaTmı is
tiyorlar 

Hatayİ adiiye müsteniden verilmiş 

olan hükmün affı husus! ile telafisi 
dileğine dair 

Ankara : Bozkurt ma- 10- IV- 1935 tarih ve 210 numaralı 
hallesi orta sokak No. arzuhaline zeyildir 
10 evde ilk devrede Kır
şehir saylavı Sadık " 

MuRmelesi 

Enciimendedir. 

Encümendedir. 

Da. Vekaletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hifzedildiği 
salı i bine yazılmıştır. 

M. M. Vekaletinc. 

Encümendedir . 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

Ad. Vekal etine. 

Ad. V ekaletine. 

Encümendedir. 



Kayit 
. No. 

392/415 

393/416 

394/417 

395/418 

396/419 

397/420 

398/421 

399/422 

400/423 

401/424 

402/425 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

İstanbul : Kadrköy Mı- Tasfiye kararının refini istiyor 
sırlıoğlu Nuhıbey sokak 
No. 14 evde eSki Göy-
nük müstantiki A. Hik-
met 

Milas : Feruzpaşa ma- İmtihan edilerek avukatlık yapma-
hallesinde EHizizli Os- snun teminini istiyor 
manoğlu Ö. Naim Yurd-
sev 

İstanbul 
cemiyeti 
E sad 
İnegöl 

Diş trubibl eri 
reisi Kazrm 

Süleymaniye 

Kazanç vergisi hakkındaki dilekleri
nin nazarı itibare alınmasım istiyor
lar 
Malatyaya sevkedilmemesinin ve dü-

mahallesi Yeş il Buı·ı'm zeninin bozulmamasının teminini is-
caddesi No. 32 evde 1\lc- tiyor 
medoğlu Sadık 

Ankara : Atpazarrnda 
Yeni handa Zafranbolu
nun Ka'hullu !köyünden 
Batoğlu damadı İsmail
oğlu Hüseyin 
Sıvas : Yıldızlr kazası 

Çrrçıl nahiyesi eski mü
dürü Hami 
Gerze : Kaptanoğlu Hil
mi 

Hazinenin ve ıkendi hukukunun mu
hafazasrnm temini, arzettiği gayri
menkuller için karar verilmesini is
tiyor 

Tasfiye kararı refedildiğinden vazi
feye alınmasım veya maaş verilme
sini istiyor 
Emlaki milliyeden satm alelıkları 

evin satrlmamasrnm temini dileğine 
dair 

İstanbul : BeyiQğlu tclg- Müterakim maaşları ilc tckaüdlük ik
raf merkezi muhasebe ramiyesinin verilmesi ni istiyor 
başmemurlarından müt e-
kaid Ka.<iırnpaşa Hacı 

H üsrev mahallesinde Ha-
cr salih Tükman 
Zile : Nakkaş mahalle
sinde İslamoğullarından 

Osmanoğlu Elvan 

Askerlik vaziresini ifa €ttiğinden tek
rar janelarmada istihdam eclilmek 
suretile kanunsuz muamele yapılma-
masım istiyor 

Akhisar Camiikebir 1771 ımınaralı kanw1dan istifadele-
mahallesi Kıratovalı Şa- rinin temini ile mağdur edilmemele
kir kızı Fatma ve arka- rini istiyorlar 
daşiarr 

Samsun : 19 mayıs ma- . 2222 numaralı kanundan istifade et
hallesjnde sultaniye cad- rnek istiyorlar 
desinde No. 21 evde Ya-
kuboğlu Osman Cahid 
Niğcleli ve arkadaşları 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir . 

A.d. En. R. 

Da. Vekaletin e. 

803 No. lu karara gö
re arzuhali hifzedildiği 
sahibine yazılmıştır. 

Da. Vekfıletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Da. VekaJetine. 

Rncüm.endedir. 



Kayit 
No. 

403/426 

404/427 

495/428 

406/429 

407/430 

408/ 431 

409/432 

410/ 433 

411/ 434 

412/ 435 

413/438 

414/439 

415/ 440 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çankırı : Hükümet cad
desi No . 15 evde avu
kat Ahmed Hulüsi 
VII. Ko. Mu. rnülhak 
yüzbaşı Hüseyinoğlu 

Yusuf Ziya 
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Arzuhal hulasası 

MalUl zabitler terfih kanunundan 
istifade ederek malilliyet derecesi
nin tevsikını istiyor 
N as bmm düzeltilmesini istiyor 

Muamelesi 

803 No. lu karara gö
r·e arzuhali hıfzedildiği 

sahibine yazılmıştır. 

Encümendedir. 

Malatya : K emaliye ka- Köylerindeki mektebin açılmasının Mf. Vek3Jetine. 
zası Hapanus köyü muh
tarı Hulüsi 

Sofya elçiliği vasıtasile 

Abdül Tevfik ve arka
daşları 

Zonguldak : Bartın ka
zası Amasra nahiyesi 
Piri ustaoğlu Mustafa 
ve arkadaşları 
Çanakkale : Eleksiz ve 
valtsız motörle müte
harrik değirmencilerden 
Ali Recai ve arkadaş
ları 
Simav kazası Söğüd hal
kı narnma muhtar Rıza 
ve arkadaşları 
Kars : Eski telgraf mu
habere memurlarmdan 
Cemal 
Arapkir : Köseoğlu ıma
ılıallesinde Hrcmoğlu Mar
diros ve al"kadaşlarr 

Sungur lu: Eski Mazgird 
müddeiumumisi Samili 
Kırşehir: Karatepe Hu
ımur köyünden Fazlıoğul
larmdan Alioğlu malül 
Hüseyin 
İstanbul : Koca musta
fapaşa Çinar caddesi Ke
meraltr sokaik: No. 2 evde 
Pirlepeli İzzet Çavuş 
Gelibolu : Ala·ettin ıma-

teminini istiyor 

Bulgaristandaki emlaklerine sahib 
olmalarrum teminini istiyorlar 

İstenİlen harb kazane vergilerinin 
alınmaması dileğine dair 

Muamele vergisi hakkındaki dilek
lerinin kabulünü istiyorlar 

Encümendedir. 

Mal. VekaJetine. 

Encümendedir. 

2644 sayılı kanundan istifadelerinin , Da. V ekaletine. 
teminile Simav belediyesince vaki 
müdahalenin meni dileğine dair 
Memuriyete alınmasrum teminini Eneümendedir. 
istiyor 

Emlfuklerinin maliyece vaki müdaha- Er.cümendedir. 
l·enin menini istiyorlar. 

HwkLmlikten iskat kararının refi Encümendedir. 

Harb malülü olduğundan t ahsis edil- NI. M. V·~kaletine. 

mesini istiyor. 

Şi.mendifer hat çavuşluğunda çalış- Encümendedir. 
masının teminini istiyor. 

Tekaüd maaşr t ahsis edilmesi dil eği- Encümendedir. 

ihallesinde polislikten mü- ııe dair 
tekaid Memed Haşim-
oğlu Murad 



Kayit 
No. 

416/ 441 

417/ 442 

418/ 443 

. 419/ 444 

420/ 445 

421/ 446 

422/448 

423/449 

424/ 450 

425/ 451 

426/452 

427/453 

Arzuhal sahibinin 
isim ve &dresi 

İstanbul : K&drköy Ra
simpaşa ımahallesi Talat 
Bey sokak No. 8 evde 
Manisa ticaret ve za:hire 

!borsası komiserliğinden 

açıkta Remzi Sayrner 
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Arzuhal hulii.sası 

Ekonomi 'bakanlığınca llllÜnasi'b bir 
vazifeye alnma.sı dileğine dair 

İ st an b u I hapishanei Meşruten tahliyelerini istiyorlar. 
umumisinde Çaımlıca lı 

Haliloğlu Akyürek Me-
med 

Kızılcalıamam : Gövem Şelıid olan oğlundan maa.ş tahsis 
nalliyesinin Saıkrn köyün- edilmesi dileğine dair 
den şehid ibirinci müla-
zım Ahmed Bekir anası 

Emine 

Ankara : Kızılbey cad
desi No. 35 H alid 
!stanbul : Küçiikmusta
fapaşada Miiftüali ma
ilıallesi Karasarıldı cad-
desi No. 40/1 evde Ala-
şehir ilıa.rikzedelerinden 

Ş adi ye 

!staııbul : Beşiktaş yeni 
mailıalJ.e Iihlamur yıldız 
caddesi N o. ll telmüd 
ibinlbaşı Dr. Zühtii 
Ankara : Çıkrıkçılar ya
kuşu No. 26 Alişan 

İstanibul : Filcliikoz faııi-

10-III-1935 tarih ve 42 mrmaralr ar-
zuhaline ~ktir. 

F ocasrndan kalan telmüd maaşm
dan vergi keslmemesi dileğine dair 

Matfıl olduğundan tekaüd maaşının 
derece üzerinden tahsisini istiyor. 

Buğday lkoruıma kanununa göre alnan 
v·ergi m.ağduriyetini mucilb olduğuna 
dair 

Muamele vergisi hakkındaıki dileıkle-

la fabrikası Dühan1 !s- rinin nazarı it:iıbare alınımasını isti-
mail Vie arkadaşları 

Manisa : Karaçayır ma
lıallesinde Bekiroğlu Re
fik Yılmaz 

İstanbul : Kuzguncu!k 
teadiye ·caddesi No. 30 
fırında H. Fehmi 
Karacabey : Karacaah
med mahallesinde Mus
tafaoğlu Bey.tullruh ve ar
kadaşları 

Siird : Varidat mümey
yizliğinden mütekaid 
Abdullah Reşad Aklıaba 

yor. 
Manisa saylavı Tahir Hititin llllasuni
yeti teşriiyesinin kaldırılmasn istiyor. 

Belediye tarafından dükkanının yık
tırılmamasıru istiyor. 

İskanlarının temini dileğine dair 

Milli emlakten satın aldığı ev ıçın 

mütebaıki kalan borcun alınmamasını 
istiyor. 

Muamelesi 

!ik. V·eikaletine. 

Encümendedir. 

lVI. M. V cldletine. 

Encümendedir . 

Karara raptedilın:iştir. 

Encümeııdedir. 

1\!Ial. Vekuletine. 

Bncümendedir. 

Da. V ekal.etine. 

Da. Vekal:etine. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

428/454 

429/455 

430/456 

431/457 

432/458 

433/459 

434/460 

435/461 

436/463 

437/464 

438/465 

439/466 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Samsun: Çarşamba ha
nında Hafrz Hakkı 

Siird : Ras maıhallesin 

den Hüseyinoğlu Derviş 

Gerede : Kasazında eski 
·başkatib Ertuğrul 

Ulukışla : Eikmekçi es
nafmdan Emiroğulların 

dan M. Murad Kırrm-

tay 
İstanbul : Erenköy Sah
rayicedid Kayrşdağr yo
lunda No. 158 Ali Ka
buli evinde Kızı Bahil·e 
İstanıbul : Şişli Bomonti 
Kır sokağında No. 41 
ölü Baıha Şakir karısı 
Canan ve çocukları 
İstanıbul : Umum mütt>
kaidini askeriye cemiye
t i umumi merkez reisi 
Geneyal Ali F erid 
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2566 sayılı kanundan istifadesinin 
temini ile ·belediye tarafınd.an evi
nin satılmamasınr istiyor. 
Milli emlakten taksitle satın aldığı 

emlak için istenen paranın 

istiyor. 
aifini 

Adiiye vekaleti tarafrndan dava ve-
killiği yapması için ruhsatnam e ve
rilmesini istiyor. 

5 - XII - 1935 tarih ve 7028 saydı 
arzuhaline ektir. 

Hide_matr vataniye tertibinden tah
sis edilen on beş lira maaşın otuz 
liraya çıkarı1masım istjyoor. 

Tahsis edilen maaşrn çoğaltılmasını 
istiyor. 

Telmüd maaşlarının Qoğaltılması di
dileğine dair 

Çanwkkal e : ViH\yet ka- Değirmenl erinin muamele vergisin-
riye muhtarr ve arka- den istisna edilmesi dileğinc dair 
d a.şları 
Şerefli Koçhisar : Ha
pisanesinde eski ibaşka 

tib Hikmet Tayanç 
Konya : Hadım kazası 

Gaziler köyü iömbeki 
eki·cil eri Aibdullah ve 
arkadaşları 

İstanbul : Galata Hacı 

Mahkumiyetl erinin affi dileğine dair 

Aladağ nahiyesindc tömbeki ekimi 
için müsaade edilen yüz elli dönümün 
umum kazaya tcşmil ini istiyorlar. 

Hablb malulü olduğundan maaş twh-
Mürnin ımahallesinde Sa- sisini istiyoor. 
kızlar sokak No. 4 Aib-
dürrhamanoğlu Sadık 

Tıa.dik kazasrnrn Kova 
mahallesinden Deliah
medoğullarrndan şehid 

Hasan karısı Lutfiye ve 
kızı Seher 

Şehid maaşının on seneliğinin veril
mesile malul ve ş.-hid çocuklarına 

ver;len ikramiyenin verilm esini is
t iyor 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encij.mendedir. 

Encümendedir. 

Hifzedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekaletine 

Encümcndedir. 

Encümendedir . 

M. M. Vekaletine. 

~f. 1\L V ekalctin e. 



Kayit 
No. 

440/467 

441/468 

442/469 

443/470 

444/471 

445/472 

446/473 

447/474 

448/475 

449/476 

450/ 477 

451/ 478 

452/ 479 

453/ 480 

454/ 481 

Jlrztlhal salıibinin 
isim ve adl"esi 
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Tekirdağ : f!- lanik vı- Gazi Evrenos vakfınilan müstefid 
layetinin Y enicei V ar- o lmasım istiyor· 
dar mübadillerinden ve 
Gazi Evrenos evliidla-
rmdan Selim Sırrıoğ·lu 

Ahmed 

Siverek : Kellehan kö
yünde Memed ve arka
daşları 

Konya Ereğiisi : Soya
cı Ali mahallesinde Os
man Kökbudak 
İstanbul : Posta nakli
ye hademesi Memed 
Tevfik 
Develi : Asliye ceza ha
kimi Abidin Sümerin 
anası Zühra Sümer 
Oltu : Uzun Boğuz kızı 
Fa tma 
Gemlik : Eski Bursa me
busu Necati 

Kars : Şark oteli sahibi 
Salih 
Niğde : Şah Süleyman 
mwhallesinde Ulukışla 

ımuhasebei hususiye tah
sildarlığından mütekaid 
Ete m 
Mila.s : Eski Köyceğiz 

Posta telgraf müdürü 
N azmi 
Siird : Telgraf hat ba
kıcısı Ahmed Alptekin 
Silivri : Büyük Çavuşlu 
köyünde Raım31zan 
Siverek cezaevinde ·eski 
Viranşehir P. T. Müdü
rü Sırrı v<e a!'lkadaşları 
Malatya : İsınet Paşa 
caddesinde No. 245 M. 
Erdoğan c 

Ayancık : Tüııkeli nahi
yesi Gemi yanı köyü 
m.uhtarı Hasan ve arka
daşları 

Köylerine jandarma tarafmdan va
k i müdahalenin menini istiyorlar 

Muhilli haysiyet ceraiınin tefsirine 
dair hususat hakkında bazı maruzat 

Vazife başında malül kaldığından 

terfibinin temini dileğine dair 

5- III- 1934 tarih ve 5743 numaralı 
arzuhaline ektir 

V erg·isi istenilen arazinin narnma 
kaydini istiyor 
Teşkilatı mahsusadaki hizmetinin 
f ili mücldeti hizmetine ilavesini is
tiyor 
Maliye bakanlığı tarafından alaca
ğmnı verilmesini istiyor 
27 - JII- 1935 tarih ve 121 sayılı ar
zuhalinin bir an evvel neticelendi
ril m esi dileğine dair 

Tasfiye kararnun rafedildiğinden 

memuriyete alınması veya tekaüde 
sevkedilmesini istiyor 
Emlaki milliyeye aicl olan 312 lira 
horcunun affi dileğine dair 
Muhtar inti:ha!brnda yapılan yolsuz 
intİlıabm tashih edilmesini istiyor. 
~bhkfınıiyet cezalarının affi clileğine 
dair 

Sılciliye müdürünün değiştirilmesini 

istiyor. 

Naıhiyelerinin dcğiı;;tirilmemesi dile
ğine dair 

Muamelesi 

Encümmıdedir. 

Da. Vekiiletine. 

Hıfzcdilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mal. V ekaletine. 

Karara rapıtedilmiştir. 

Mal. VckaJet ine. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Karara rapteclilmiştir. 

Da. Veka letine. 

Encümendeclir. 

Eııcümendedir. 

Encümendeclir. 



Kayit 
No. 

455/482 

456/483 

457/484 

458/486 

459/487 

460/ 488 

461/489 

462/490 

463/491 

464/492 

465/493 

466/494 

467/495 

468/496 

Arzuıhal Sahibinin 
isim ve adresi 

Zonguldak : Kasaplar 
ık.uruımu ılıaşkanı K. Sü
mer ve a~kadaşları 
K!onya : Gazi al,emşruh 

ımail:ıallesinde No. 42 ev
de gedikli lbaşçavuş Ce
mal Onural 
İstanbul : Feneryolu hat 
boyunda No. 157 evde 
!kaptan Nazıni 

· Bursa : Askerlik şubesi 
ibaşkam ya:rfuay Süley
man Memed Faik Timur 
Sıvas : Ağır ceza mahke
mesi aza mülaziımliğin

den mütekaid Remzi 
Dörtyol : Eski jandar
ma Süleyımanoğlu Mus
tafa 
İstanıbul : Beşiktaş Yeni 
mahalle Ihlamur yıldız 
caddesi No. ll ·tekaüd 
Dr. Zühtü 
Ankara : Mesudiye ote
linde No. 12 mütekaid 
toour katibi Esad 
İstanıbul : F atih Hüssam 
mahallesi İ tfaiye soıkak 
No. 17 •evde eski Erzincan 
mebusu Tevfik Kütük
Ibaşı 

Giresun : Muallim Şev
Iket ve aflkadaşlarr 
Ankara : Büyük erkanı 
harbiye 8 nci şube mü
dürü erkanı ihaııb lbinba
şısı Yusuf Adil 
Aydın : Koçalı nahiye
sinde müteveffa Bezzaz 
Ali evlatları Mustafa Ali 

Esık.işclıir : Hacı Alilbey 
ımahallesi No. 71 ımüte

lkaid Ahmed 
İstanbul : Beykoz dere
eski ık.öyü ilk mekteb ımu
allim Şükrü Ferid 
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Kazanç vıergisi ıkanununun tadilinde 
dileıkierinin nazarı itibare alınmasım 
istiyorlar. 
Divam temyizi ı:ı:skerice rütbesinin 
alınması hakkındaki kararın ref ile 
rütbesinin iadesini istiyor. 

Tekaüd maaşının tezyidini istiyor. 

Nasbrnm tashihi dileğine dair 

Adiiye bakanlığı zaJt işLeri ımlüdür

lüğünün haıksızlığma maruz kaldı
ğını bildiriyor. 
30-X-1934 tarili ve 6832 sayılı arzu
halinin neticeye lbağlanımasmı istiyor. 

14-V-1935 tarih ve 446 sayılr arzu
ılıaline ektir. 

3-IV-1929 tarih ve 508 sayılı Arzu
hal encünıeni ikararrmn vekaletçe tat
ibik edilmesini istiyor. 
Vazife başmda malul Umldrğmdan ıma

llilen derece üzerinden tekaüd ımaaşı 
tahsisine dair Divam muhasebatça 
verilen ık.ararrn rtetkiık.ile huıkukunun 
muhafaza edilmesini istiyor. 
Mütera!kim maaş~arımn verilmesini 
istiyorlar. 
Nasbrnm ıtashihini istiyor. 

Eytaım sandığından matlubunun bir 
an evvel veriLmesini ve iiki seneden
iberi muamel€Sinin neticelendirilı:ne
diğinden bahsediyor. 
Nisbeti askeriyesinin katı ile mağdur 
edildiğini bildiriyor. 

Kazanç vergisi borcu olarak istenilen 
paranın alınmaımasım istiyor. 

Muameiesi 

Karara raptedilmiştir. 

M. M. Veka1etinc. 

İk. Vekaletine. 

Encümendedir. 

üncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendcdir. 

Mf. V E>Jkaletine. 

J\1 . M. En. Rr. 

Mal. V ekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. Vekaletine. 



Kayiıt 
No. 

469/497 

470/ 498 

471/499 

472/500 

473/502 

474/503 

475/504 

476/506 

477/507 

478/508 

479/509 

480/510 

481/512 

Arzuhal Sa:hibinin 
isim ve ·adresi 

İstanbul : Mecidiye ikö
yünden No. 42 Ali Necati 
Aydın : Kocarlının Gü
düşlü köyünden .Aıhmed
kfuhyaoğullarından malUl 
İsmailoğlu M,emed 

Bandırma İhsaniye 

mahallesinde Dursun
bey malmüdürü ölü Arif 
Hikmet karısı Remziye 
Ankara : Sanayi caclde
si Tayfur kahvesi vası
tasile 

İstanbul : Beylerbeyi 
Yalılar caddesinele N o. 
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Tasfiye ikararımn refi ile münasib 
bir vazifeye alınmasını istiyor. 
Harıb malulü olduğundan maaş tafusis 
edilmesini istiyor. 

Ölen kocasının ikraıniyesinin veril
mesi dilegine dair 

'l'arhedilen emLlk vergisi fazla ol
duğundan haJdi layilmıa tenzilini 

51 ımualliın Nedim Yüz- istiyor 
ak eşi Emine Talat Yüz-
ak 
Ankara : Ziraat bankası 
umum muhasebesinde 
Ragıb Doruk 
!stanbul : Sultanahmed 
Reşid J3ey apartımanın
da Behzad Eyüboğlu 
İstanbul : Kadıköy Ça
vuşağa sokak No. 47 
evde merhum Hakkı 

anası Lutfiye 
Tokacl : İnhisarlar baş
müdürü Aziz Akmcan 

Siird : İnhisadar müs
takil müdürlüğ·üne bağ·lr 
Melefan tuzlasr müdürü 
Said Kaytar 
Bolu : Tabak esnafı ce
miyeti reisi Celal 

Akşehir : Mustafa Ata 
ve arkadaşları 

Anteb : Haydar Hüse
yin ve arkadaşları 

Tirebolu : Eski Hmıs 

hakimi H. Fehmi 

'l'ekaüd maaşından kesilmekte olan 
fev kalade tahsisatm kesilmeınesini 

istiyor 
Tekaücl maaşnun yeniden verilmesi 
clileğine dair 

Maaş ta1hsis edilmesini istiyor 

'l'ekaüdlüğ'i.inün kaldmlmasile mağ
duriyetine nihayet verilmesini isti-
yor 
Açık maaşlarnun verilmesini istiyor 

Belediyeleri tarafnıdan başka bir 
mahalle nakillerine karar verilmek 
suretile ınağdur edildiklerini bildi
riyorlar 
Milll emlakten t aksitle satın aldık

ları arazi ve emlak hakkında karar 
ittihazını istiyorlar 
Tüt ün i s tilısali kooperatifi teşkil 

cdilıneyerek murakabenin İnhisar 
iJaresince yapılmasını istiyorlar 
Avukatlık ruhsatnam esi verilmesini 
istiyor. 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

.Cncümendedir . 

Encümendedir. 

Mal. V ekaJetine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüıneıadedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştır. 

Da. Vekaletine. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

482/513 

483/514 

484/515 

485/516 

486/517 

487/518 

488/519 

489/520 

490/521 

491/522 

492/528 

493/529 

Arzuhal sahi:binin 
isim ve adresi 

Çankırı : Hükümet cad
desi No. 45 avukat A. 
Hulılsi Tiryaki 

Ünye : Karakuş nahi
yesi Çontooğullarındaıı 

İbrahimoğlu Salih Ar
kan ve arkadaşları 

Haymana : Karagedik 
köyü değirmenci Cevdet 
İstanbul : Kadıköyünde 
Cafer .A,ğa Hacı Alımed 
B. sokağında No. 7 evde 
Şehid erkanı harb Bin
başı Tahir karısı N ezih e 
kızı Nihai 

Ankara : Öneebeci İma-

302 - · 

Arzuhal buiasası 

~556 numaralı kanunun muvakkat 
maddesinin B fıkrasına göre mua
mele İ crasına dair komisyonu mah
susca verilen karara itiraz 
Büyük harbde yakılan mallarmdan 
mütevellid alacaklarmrn muamelesi
nin bitirilmesi dileğine dair 

Buğdayı koruma kanununa göre alı
nan verginin taJhfifini istiyor 
Tahsis edilen şehid maaşının tezyidi
ne ve ikramiye verilmesini ist iyor. 

16 - VI - 1934 tarih ve 6536 sayılı 

l.atı harbiye mahallesinde arzuhaline ek. 
No. 44 kahvede Emin 
Kemal 
ll Kolordu muayene he
yeti kimyageri Yarbay 
Halid Uluer 
Maraş : Su ile işleyen 
eleksiz ve türbinsiz de
ğirmenler müstecirleri 
Mustafa Safi ve arka
daşları 
Konya - Ereğiisi : Un 
faıbrikası Hacı Kam b er 
İzmir : Cezaevinde ihti
lastan mahkUm Tur
gudlu Memedotlu İsma
il Halda 
Ankara : Zira3Jt bankası 

merkez müdürlüğünde 

memur malU.len müte
kaid İbrahim 
Biga : Camiikebir ma
hallesi tbrwhimoğlu Ab
dülkadir 
İstanıbul: Eyüp Tekikeci
ler mahallesi Ortakçılar 
caddesinde No. 72 evde 
Yusuf Neca 

Mbaylığa terfiini istiyor. 

3 - I V- 1935 tarih ve 171 sayılı ar
zuhaline ektir. 

Ereğli kaymakailllndan şikayet. 

Malıkurniyeti hakkındaki hükmün 
tetkikile affini istiyor. 

Tekaüd maaşının fevkalade tahsisa
trom kesilmemesi dileğine dair 

Tekaüd maaşı tahsis edilmesi veya ik
ramiye verilmesini istiyor. 

Sulh hakimi Niyazinin kanunsu~ mu
amelelerinin .bir müfettiş tarafından 
tahkİkine dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mal. Vekalctine. 

Karara raptedilmiştk 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Da. Veka1etine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Ad. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

494/530 

495/531 

496/532 

497/533 

498/534 

1 499/535 

500/536 

501/537-

502/538 

503/538 

504/539 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tarsus : Kızılmurad 

mahallesi swbık eski be
lediye zabıta memuru 
İbraıhimoğlu Aihmed Bul
gan 

Antalya : Kızılsaray 

mahallesi Yağcı Haliloğ

lu ve ihtisas mahkemesi 
odacısı Memed 

İstanıbul : Hapisanesi 
birinci koğuşta Selanikli 
Alioğlu .&bdürrahman 
!stanbul : Beşiktaş Or
tabahçe Mısırlıoğlu so
kak No. 89 evde ölü po
lis Hüsnü anası Hacer 

!stanbul Üsküdar hapi
sanesinde ma h k üm sa
bı k gümrük memuru 
Y anyalr H. Ziya 
İzmit : Kullar köyü 
Dursunoğlu Ahmed Ça
krm 
!stanbul : Eyüb Sultan
dağ Hacı Büsrev ma
hallesi Arahacılar so
kak No. 15 eski polis 
komiser muavini Me
med Arif 
İstanbul : Üsküdar ha
pisanesinde mevkuf be
lediye memuru Cevad 
•Ce mil 
Çapakçur halkı narnma 
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Vazifesinden çıkarılınası (hakkındaki 
kararın kaldırılrnasile iadei memurı
yeti dileğine dair 

Kazanç vergisi !borcu olarak maaşı
na konan haczin f ekkile hukukunun 
muhafazası dileğine dair 

Ma'hkumiyetinin affini istiyor. 

•Ölen oğlundan maaş veya ikramiye 
veri lmesini istiyor 

Bakiyei .rnüddeti cezaiyesinin affini 
istiyor 

Münasib bir vazifeye almnı:ısı dil e
ğine dair 

Polislik meslekinden çıkarılması 

hakkındaki kararın kaldırrlmasile 

iadei memuriyeti dileğine rlair 

Mahkümiyet cezasmm affi dileğine 
dair 

Kazalarmda adiiye teşkilatı yapıl-

fırrn cı .Said ve arkadaş- masını istiyorlar 
ları 

Ankara : !tfaiye mey- Adliye bakanlığı tarafrndan harcı
dam Nevşehir hamnda rah ve ikamet yevmiyelerinin veril
No. 17 de eski Fethi ye m esini istiyor 
mahkeme azasr Hakkı 

Ankara : M. M. V. De-
niz müsteşarlığı fen ve 
imalat şubesi Sn. Hr. 
Bnb. Memed Ahmed 

Nııshrnın tashihi le terfii dileğine 

da ir 

Muamelesi 

Da. Vekaletine. 

Maliye vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

E~ıcümcndedir. 

Kaı atJ. raptedilmiştir. 

E ncü mendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Ad. Vekalet in e. 

EncüıncndC'dir. 



Kayit 
No. 

505/541 

506/542 

507/543 

508/545 

509/546 

510/547 

511/548 

512/549 

513/550 

514/551 

515/552 

516/553 

517/554 

518/555 

519/556 

304-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal bulasası 

Ankara : Altındağ ma- Münasib bir iş bulunmasmm terni
hallesi bakkal Tahir va. nine dair 
sıtasile İstanbullu "Na-
zım 

Adileevaz halkı narnma 
eski meclisi umumi aza
sı Abdülkerim 

Sıvas : Divrik kazası 
Küreksiz İzzet 

A van os : Daydut kö
yünden Haydaroğlu Ö
mer ve arkadaşları 

Adileevaz nahiyesinin kaza olması
nı istiyorlar 

Emlakine vaki olan müdahalenin 
meni ile tasarruf hakkının tanınma-
sını istiyor 

Ziraat bankasma olan borciarının 

tesviyesi için kolaylık gösterilmesi 
ve afat dolayısile yapılan 2 500 lira 
yardım parasının tahsil edilmemesi-
ni istiyorlar 

Silivri : Eski Çatalca Tasfiyesinin refi ve iadei memuriye-
malmüdürü Yusuf Şerif tini istiyor 
Kayseri : Eski müstan- Malıkurniyetine dair hükümele ha-
tık Lı1tfi tayi adil olduğundan affini istiyor 
İncesu Eski Daday 29 - rvı -935 tarih ve 337 numaralı 
müstantikı İhsan Lı1tfi arzuhaline ek 
Terme Berberoğ·lu Kaymakam tarafından çeltik tarla
Dursun ve arkadaşları larının ekilmesinden menedilmeme-

. - ·: ' -,. '··. " lerini istiyorlar 
(_ -. ~" f 

Ankara : M. M. V. Har- Sicillen tekaüd edildiğinden dosya-
biye dairesi 4. Ş. müdü- smm tetkikini istiyor 
rü albay Veli 
Samsun : Hacı Ha.tun Belediyece tellaliye resmi matlubu
mahallesinde Abdullah- nun verilmesini istiyor 
oğlu Kara Ömer 
.Simav : Demirci kö
yünden Alemşahoğlu Be
kir ve karısı Şaziye 

İstanbul : Eski zaptiye 
No. 17 Jamgoçyan 

Adapazarı : 1stiklal ma
hallesinde Yugoslav te
baasmdan Monoil Rakiç 
Ödemiş : Avukat İbra
him Lı1tfi 
İstanbul : Umumi hapi
sanede Alman tebaasın
dan Karl Vennekamp 

Hukuk mahkemesince hakkında ve
rilen karar mağduriyetini mucib 
olduğundan tetkiki dileğine dair 
Mülga Harbiye n ezaretine vermiş 

olduğu malzeme bedelile Maari.fte 
yaptığı inşaattan alacağı olan meb
lağın verilmesi dileğine dair 
Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetine 
alınması ve nüfus tezkeresi verilme
si dileğine dair 
Hakimliğe alınması dileğine dair 

Mahkı1miyet cezala.rmm affini isti
yorlar 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştır. 

Encümendedir. 

Karara raptedihniştir. 

Zr. Vekaletine. 

Encümendedir. 

Ad. \ ekaletine. 

Encümcndedir. 

Enciimendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümcncl edir. 

Encümendedi r. 

Hrfz.edilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Ad. Vekaletine. 



Kayit 
No. 

520/557 

521/558 

522/559 

5213/560 

524/561 

525/562 

526/563 

527/ 564 

528/56;) 

529/566 
530/567 

531/568 

532/569 

533/ 570 

534/571 

Arzuıhal sahlbinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Arnavutköy 
Beyazgül sokak No. 85 
evde eski 7 nci istintak 
dairesi birinci snııf za
bıt katibi Y. Kenan 
Acıpayam : Apsa köyün
de Hacı Bektaşoğlu 'Aıli 

Çorum : Tepecik ma
hallesi Şeyh Eyub soka
ğında mülga düyunu 
uınumiye başmüdürü te
kaüd M. Tevfik 
İstanıbul : Küçükpazar 
mektebi sokağı N{). 12 
Celalettin Eriş 
Ankara : M. M. Vekaleti 
Ayniyat teftiş dairesi 
birinci şube S. 8 Hs. Mc. 
Salih Sa..bit Uslu 
İstanıbul Beylerbcği 

Yıllar caddesi No. 10 M. 
Ragrb ve arkadaşları 

Gemlik Dutlucaclan 
Mustafa Nurettin ve ar. 

Ankara : Nevşehir ha-

305-

Arzuhal bulasası 

Devlet şı1rasmca tasfiye kararı refe
dildiğinden memuriyete tayinini i -
tiyor 

Torunu Bektaşın yatr mekteblerin
den birine alınması dileğine dair 
Devlet hizmetinde 42 sene bulundu
ğundan mükafat verilmesini istiyor. 

1093 yılı komisyooncular kanununa 
tevfikan hakıkı olan karn(:nin Yeril
mesi dileğine dair 
Arkadaşlarına tatbik edilmekte olan 
323 ve 414 sayrlı talimatların ken
disine de tatbikile sınıfının yüksel
tilmesini istiyor. 
İst cnmekte olan fazla balıc:c vergileri
nin alınmaması dileğine dair 

Ta.hriri arazi komisyonu gönderile
cek arazi luymetlerinin yeniden tes
bitini istiyorlar 
H aki mlik-ten ihracı 'hakkındaki ka-

nında No. 17 eski Gülnar rarrn refini istiyor 
hakimi Hakkı 
Ankara : Sakarya. ma
hallesi birinci solı:ak No. 
8 Fikret 

Siird : Yusuf 
Bala : Ölü cytam mü
dürü Hasanoğlu Y. 
Türker 

Bartın : Tahsil mcmur
luğundan müteka.id Mah
mud N ecib karısı Ayşe 
İncgöl : Muzal köyü es
ki mua.llimi Osmanoğlu 

Nuri Öılbey 

Nizip ekicilerinden İs
mail ve arkadaşları 
İskilib : Kale'boğazr ma
ilıallesinde Batıtaloğlu Ha
fiZ Ağn:na Şükrü 

Vazifesinden çrkarrlması hakkrnda 
evvclce Kam1ıtaya vaki müracaatı

mn Arzuhal encümenincc- tet!kik edil 
mesini istiyor 
Validen şika.yet ediyor 
Memuriyete tayinini istiyor 

• 1 

Tahsil edilen maaşrnrn t0zyicli dilc
ğine dair 

Tckaüdli.i.k hakkının tanınmasına da
ir Devlet şürasrndaki dos.vmnnm celb 
ve tetkikine dair 

Tütün ekımelerine müsaade edilm esini 
istiymlar. 
İmtihan evnıkımn tetık:ill{ile ika:met 
tevcihini istiyor. 

Muameles\ 

Encümendedir. 

Encüm ndedir. 

Encümcndedir. 

G. İ. Vddletine. 

Encümcııdediı·. 

Mal. Velcileti ne. 

:'ılal Vekal etiıw. 

Encümendcdir. 

Bnriimcndcdir. 

Da. Yekaletin c. 
Da . Vı.:kalctine. 

Eııri.i.mencl rdi ı·. 

Karara rapt edilmiştir. 

Eııcüııı e ııd ed ir. 

l<~ncüınendedir , 



Kayıit 

No. 

535/572 

536/573 

537/574 

538/ 575 

539/576 

540/577 

541/'578 

542/579 

543/580 

544/581 

545/582 

546/583 

547/ 584 

548/585 

Arzuhal swhilbinin 
isim ve adresi 

!ızmir : Reşadiye Çiçek 
sokak No. 33 yeni No. 25 
evde Ademoğlu Muihar
reı:n 

Samsun : Gürgenyatak 
iköyü Y.ellice maillaHesin
de Uzunll:ıasanoğlu Dur
sun ve arkadaşıları 

Ordu : Bolaman naJhiye
si Gayraz iköyünden Si
nanoğlu Topçu Ahmed 
Ankara : Anadolu ote
linde eski Kars saylavr 
Fahrettin Erdoğan 

Maraş : İstinaf azasm
dan Hamid 
Urfa : Komiser muavin~ 

lerinden İlyas 
Anıkara : Aıtıfhey roaihal
lesi Ilgazlı arabacı Nuri 
yanmda Salbri 
İslahiye : Dervişoğlu M. 
Karaıhan ve arkadaşları 
Sivas : Hacrmemed ma
ihallesi .Sıddılkzade evlat
larmdan Asiye ikızı Ze
liha 
Gazi Anteb : Pazarcık 

kazası belediye resi M. 
Ali Özen ve a:rıkadaşları · 
Anıkara : İnhisarlar baş
müdüriyet sicil memuru 
malul yfuJbaşı Halcin ya
mnda Ankara Kız lisesi 
talebesinden Ü}ker Ertkin 
Kırşehir : Avanus kaza
smda Yeşilbaş mahal
lesi Bektaşoğlu eslki yüz
ibaşı Mustafa 
Ankara : Hergele mey
danında Nevşehir iharun
da Konya eski m üstantıkı 
Mustafa Saıbri 
Ankara : M. M. V. Zat 
işleri D. Lv. M. Ş. Md. 
Binbaşı Sabri 

306-

Arzuhal h ulasası 

İskan suretile verilen eve aid avlu
nun elinden alınmaması dileğine dair 

Arazi veriLmek suretile çalışm aları 

dileğine dair 

Hukuku tasarrufiyesine vaıki müda
hal•enin meni ve müsebbiı'blerinin teç
ziyesini istiyorlar. 
Hidematı vaıtaniyeden maaş tahsis 
edilmesini istiyor. 

İstenİlen kazanç vergisinin maaşm
dan kesilmemesi dileğine dair 
Haksız olarak polislikten çrkarrldığını 
:bildiriyor. 
Gayrikanuni hapsedildiğinden şika

yet 

İslwhiyenin Seyhan vilayetine raptı 
di1eğine dair 
Sıddıkzade vakfından müstefid ol
masını ve hukukunun muhafazası 

dileğine dair 

Kazalarının Maraş vilayetine bağlan
ması dileğine dair 

İskana suretne !bir fJV veriliiDesini is
tiyor. 

Mahıkurmiyet cezasının affi ile ıtekaüd 

maaışı tahsis ·edilmesini istiyor. 

Açrk roaaşı verilmesi, memuriyete ta
yini veya tekaüde sevıki dileğine dair 

Muvwkkat tazminaıtın ibulunduğu ma
kama göre verilmesini jstiyor, 

Muamelesi 

Da. V e kaleti ne. 

Da. Vekaletine. 

Da. V ekaletine. 

Rncümendedir. 

Mal. Vekaletine. 

Encümetidedir. 

Da . . V ekaletine. 

Da. V ekaJetine. 

Encümendedir. 

Da. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 



-307 
lta.,it .A.mıha.J. sahiıbinin 

No. isim ve adresi Arzuhal bulasası 

549/586 Bursa : Atatürk cadde- Avukatlık ruhsatnamesi verilmesini 

550/587 

551/588 

552/589 

553/590 

554/591 

555/592 

556/593 

557/594 

558/595 

559/596 

560/598 

561/598 

sinde avukat Nurnan istiyor 
Akşit refakatinde dava 
·vekili Kemal Aksu 
Malatya : Yenihamam İskan su retile bir ev verilmesini is-
mahallesi iBatumlu Şa- tiyor 
hanoğlu Memed 
İstanbul : Maltepe as- Hidematı sabitede istihdamı hakkın-
keri lise iaşe zabiti Sa
dettin 

İstanbul : Darphane ve 
Damga matbaası dök
mehane memuru İbra

him Kamber 
Kütahya : Ekmekçi İs
mail 

İstanbul : Eyüb defter
darı Abdülvedad Çeşme 
sokak No. 10 evde Lütfi 
Erzurum : Emirşah ma
hallesi No. 12 evde 
mümtaz topcu kayma
kamlığından mütekaid 
Kamil 

İstanbul : Kasımpaşa 
Kışla karşısr No. 26 
kahvede Memed Gülte
kin 
Akziyaret nahiyesi Yu
karı Kürtük köyünden 
İbrahimoğlu Çeçe 

Dördyol : Niğdeli Ra
sim Ozandaç 
Y ozgad : Eski mahke
me azasmdan Ahmed 
Aktürk 
Adapazarı : Karaosman 
mahallesinde No. 10 po
lis memurlarmdan Ha
sanoğlu Memed Nuri 
Eskişehir: Pirinç ham 
ımüsteciri Mustafa nez
dinde Beypazarlı Memed. 

Ja verilen kararın refi ile faal hiz
mette istihdam edilmesi dileğine 

dair 

'l'asfiye kararmm refi dileğine dair 

2566 numaralı kanundan istifadele
rinin temini dileğille dair 

Açık maaşr hakkındaki dileğinin na
zarı itibare alınmasım istiyor 

•r erfiinin temini için tekaüJ maaşı
nın tezyidini istiyor 

Münasib bir vazifeye alınması ve 
perişaniyetten kurtulmaları için il
timas istiyor 

Ölüm cezasına çaı·pılan oğlu Abdur
rahman hakkında iftira vaki oldu
ğundan faillerinin adalet pençesine 
verilmesini istiyor 
Dördyol kaymakamından şikayet 

6 - III - 935 tarih ve 19 sayılı arzu
haline ek 

Malul olduğundan maaş tahsis edil
tnesi diteğine dair 

Malul olduğuğundan tekaüd maaşı 

tahsisi dileğine dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encürnendedir. 

Encümendedir. 
Hıfzedilmiştir. 

Encümendedir. 

:8ncümendedir. 

Encümendedir. 

Kar:ara raptedilmiştir. 

Ad. VekaJetine. 

Da. Vekaletine. 

Karara raptedilmişti.r. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



kayit 
No. 

562/ 599 

563/600 

564/ 601 

565/ 602 

566/ 603 

567/ 604 

fı68j605 

569/ 606 

570/ 670 

571/ 610 

572/ 611 
573jı612 

574/ 613 

575/ 614 

Arzuhal sa·hiıbinin 

isim ve adresi 

Tekirdağ : Hükumet cad
desinde No. 5 Mustafa 
02Jbay 
!stanbul: Boyacı <köyün
de 'hakim A.ta caddesinde 

o. 40 jandarma yüıJba
şılığmdan mü.tekaid Mu
hittin 
Eskişehir : Cü-rrıhuriyet 

ma!hallesi askeri sinema 
caddesi No. 1 ölü Bozan 
muallimi Şaikir karrsr 
Ayşe 

Arzuhal hulasasr 

!ş sa h i b lerine yolsuz muamelede bu
lunan memurlardan şikayet 

Müddet hizmetinin tevsikini istiyor. 

Ölü kocası Şaikirden maaş tahsis edil
ımesi dileğine dair 

Kara:köse: lVIeter köylü Kocasını katledenler ha:kılunda taki-
Saidoğlu ma;ktul Kamil batı kanuniye yapümasmr istiyor. 
karrsı Esmanperi 
Havza : Tdgraf memu
ru Galiıb nezdinde Mu
zaffer anası Fa]ka 
Lüleburgaz : Köprülü 
göçmenlerinden ıbakkal 

tbrabimoğlu Demir 
f.lünıüş:ıne : Fil es köylü 
bor~; lu A 1 i oğlu Aslan ve 
arkadaşları 

İstanibul : Beyoğ·lu F e-

Oğlu Muzaifere maaş ta:hsisine dair 

Arzuhal encümeninin 3-IV-1935 tarih 
ve 48 sayılr lmı·ar hükmünün İcrası
nın temini dileğine dair 
Ziraat ibanka ~ ına olan ıborç.ları halk
kındaki dilekl erinin nazarr itibare 
almmasr dileği ne dair 
Milli emlakten emlak ve arazi veril-

ruza malıalles inde (,: ık - mesini stiyor. 

maz Nuri Bey sokail( No. 
19 evde Galiib 

Konya : Piripaş·a tmahal
lesinde No. 17 evde mü
t ekaid Tahir Selek 
Çarşamba : Feşeloğlu 

Sabri 
Siird : T-evfik 
Sivas : Askeri hapi ha
nede Sivas Kangal jan
darma birliği Gd. Bş. Ça
vuş Asrın Yıldırım 

Stmgurlu : Eski Mazgird 
crnüddei umUimisi Samiılı 

İstanıbul: Galata, TopQn
lar caddesi Kanaat han 
kat 3 No. 3 Yusuf nez
dinde Mustafa N azmi 

İskan ,memuru ıbulunduğu zamana 
aid yevmiye matlublarmm verilmesi 
düeğine dair 
Lise imtihamna girmesinin temini 
dileğine dair 
Validen şiıkayet 
Tekrar askerlik vazifesine alrnmasım 
istiyor. 

HU:kimlikten iskatı halcinndaki mü
racaatinin Kamutayın tartilinden ev
v-el intacmr istiyor. 
Dişçilik yapanası için ruhsatname ve
rilmesini istiyor. 

Muamelesi 

Da. VekaJetine. 

Bncüınendedir. 

Encümendediı·. 

Da. Vekaletine. 

M. M. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Encün.anded ir. 

Encünıendedir . 

Encümendediı·. 

F.ncümendedir. 

Da. V ekaletine. 
Rncümendedir, 

Il ı fızedilımiştir. 

Encümendedir. 



kayit 
No. 

576/ 615 

577/616 

578/617 

579/618 

580/619 

581/620 

582/621 

583/622 

584/623 

585/624 

586/625 

587/626 

Arzuhal saıhiıbinin 
isim ve •adresi 

lspart·a: Askerlik daire
sinde ücretle müstaih.dem 
müıtekaid piyade yüzalba
şısı Seyfettinoğlu Şükı•ü 

Samsun : Saadet cadde
si No. 26/8 şehir yüzba
şı Hüseyin eşi zelıra 

Karadeniz mahallesinde 
ıBayraktaroğlu M. İdris 

ve arkadaşları 

Samsun : Cezaevinde 
mevkuf ve mahkum me
murlar . narnma Bafralı . 
Meınedoğlu Şükrü 

'l'arsus : Yazıcı Kamil 
Bolattan Mersin orman 
ınüdüriyeti başkatibi 

Fahri Bolat 

Edreınid : Hekimzade 
mahallesinde eski Dü
yunu nınnıniye sandık 

emini Osman Fevzi 

Kars : Sabık umumi 
meclis azası Aslan Ka
rabağ 

Dördyol : Brzinden Me
medoğlu Hüseyin 

Arzuhal hulasasi Muamelesi 

:Qer·ece .üzerinden maluliyetini istiyor. ililncümendedir. 

903 numaralı -kanunun tadili dolayı- Mal. 'V-ekil1ctine. 
sile dileğinin nazarı itibare alınma-
snu istiyor 
Emlaki milliyeden taksitle satın al- Encümendedir. 
dıkları emlak hakkındaki dilekleri-
nin nazarı itibare alınmasım isti-
yorlar 
Bakiyei müddeti cezaiyelerinin aifi •Ka·mra · raptedilmiştir. 

dileğine dair 

Bila lüzum işten el çektirildiğinden 
hakkmdaki evrakm tetkikile mağ

cl u ri y etten kuntarılması 

'l'ekaüd maaşr tahsis ed iln-ı esi dileği

ne dair 

İşgal indeki ev m · iskanına tahsis 
eeli lmesini istiyor 

'l'ekaüd maaşı tahsisini istiyor 

,zr. Mek8letine. 

~Bn'CümendeJ ir·. 

Da. Y ekiHetiıw. 

::u. M. ~vekal('tirın. 

Berlin 'l'empelhof 'l'ekaücl maaşnun verilmesini istiyor Encümcndedir. 
Manteuffelstre 33 A. 
mütekaid Dr. Zeki Haş

met 
Sıvas : Ayg·ır deposu Sanısun Cüınhuriyet müdcleiumu-
müdürü Mümtaz 
Kıbrıs : ·Limassol Mus
tafa Şevki Rabbal va
sıtasile İzmirli Hasan 
kızı Emine 
İstanbul : Beşiktaş Ha· 
sanpaşa deresinde bak
kal karşısında No. 13 
evde eski Diyarbekir 
Adli ihtisas mahkemesi 
ya.zgam ;Hakkı ·Peknııı.~~:

oğlu 

misinden şikayet 
· Karısı ile beraber ana vatana gel
melerinin temini dileğine dair 

Memuriyete taylıii veya tekaüde sev
ki dileğine dair 

En<:Üınendedir. 

Da. Vckfdetine. 

E ııcümcnclNl ir. 



~ 
No. 

.Amıhal saıhiıbinin 
. isim ve &dre8i 

588/627. Çumra: kazasında, .. dava 
vekili eski Mut kazası 
müstantıkı M. Tevfik 

589/628 Dörtyol Oçaklr kö
yünden Memedoğlu ·M us- . 
tafa 

590/630 Saimbeyll : Memedoğlu 
.. . . Hayfi Savaş ve. arka

daşıart 

591/631 Elaziz : Rızaiye mahal
lesinde Hankendi nahi
yes~nden şehi<l .. müla.ziı:ı:ı 

Memed babası Fatih 

592/634 !stanbul : Şişli Osman
bey Şafak sokak Sefa 
apartımanı No. 9/1 Os
man Başar 

593/635 !stanbul: Bayazıd Emin 
mahallesi Karakol so
kak No. 12 Cemi! Çe- • 
tinel 

594/636 .Akdağ kaymakamı Ta
hir kızı Mihrinnisa 

595/631 · Ankara : Hapisanesin-
de Ankara !stiklal mah
kemesi mahkfunlarm
dan Mustafaoğlu Hatib 
Ahmed 

596/638 · · Eskişehir Ak~rbaşt 
mahallesi Dere sokak 
No. 75 evde Hacı Çakı
roğullarından makinist 

-· Mustafa 
()97/639 AY.~m : Tahsil mü:fetti-

. · şf Ahmed Akkor 
598/640 Sinob : 30 kişi namtna 

Raif Günal 

599/641 ' İstanbul : Darpha~e v~ 
Damga matbaası müdür
lüğü dökümhane memu
ru İbrahim Kamber 

600/642 İzmir : Karataş Asan
sör Şehid Nusret sokak 
No. 67 Küpeli Haymaki-

othı Yosef 

- -11G-
''• 

Muamel~ 

T'iısfiye kararnun refini istiyor Karara raptedilmiştir. 

TekaÜd maaşr tahsis edilmesi ve ik- Encümeridedir. 
ramiye verilmesi . hakkmdaki istida-
sma cevab istiyor 
Ağnam kaçakçrlrğmm tesbiti için Mal. Vekaletine. 
gezdikleri·ma,haller için verilmesi 13.-
zımgelen paranın tesviyesine dair 
Tekaüd maaşr tahsis edilmesi dile- · Encümendedir. 
ğine dair 

Yabancı ustalarm işlerine son veril- İ.k. Vekaletine. 
mesi dileğine dair 

Mahkemece beraet ettiğinden müte- Encümendedir. 
rakim maaşlarının verilmesini isti-
y or 

Hidematı vataniye tertibinden ve- Encümendedir. 
ri1mekte olan maaşm kesilmemesi 
dileğine dair 
Bakıyei müdd&ti cezaiyesinin affini Encümendedir. 
istiyor 

Eskişehir ilk hava kuvvetleri fabri- Encümendedir. 
kasrndaki vazifesine alınması dile-
ğine dair 

163 numaralı tefsirden istifade et- Encümendedir. 
mesini istiyor 
Emlaki milliyeden takside satın al- · Encümendedir. 
dıkları evlerin ve eşyalarının satıl-
maması dileğine dair 

3- Yİ- 1935 tarih ve 589 sayılı arzu- Karara raptedilmiştir. 
haline ektir 

Emlakinin iadesini ve tasl!rru:lunun Da. Ve)<aletine. 
tanmpıasmı ve bedelinin verilmesini 
istiyıvr 



Kayit 
No. 

601/643 

602/ 644 

603/ 645 

604/647 

605/648 

606/ 649 

607/650 

608/651 

609/652 

610/653 

611/ 654 

612/ 655 

613/656 

ArzuıhaJ sahlbinin 
isim ve ıı.d:Nei 

Ankara : K üçük öksüz ce 
mahallesi Gazi pazarı çnk-

. rınaızında No. ı evde eski 
Erzurum ıtaıhrira:t müdü-
rü Emin 
Edirne : Umurbey ma
hallesi Şehid Musa karısı 
ve Süleyrınan !karısı Emine_ 
İzmir : Gereniiık sokak 
No. 57 Kulalı Rifat ya
nında kalyoncu veresele
rinden Nazrm 
İstanibul: Beşilktaş Türk
ali ·mahaU.esi Meddah İs
met sokak No. 9 askeri 
kaymakamlıktan müte-
!kaid İbr!lihim Tokımaıkçı 

311 -

Arzuhal hulisa.sı 

Harikzede olduğundan iskan edil
mesini istiyor. 

Şehid olan kocasından maaş ta:Iısisi 

edilirnesi dileğine dair 

Kalyoncu verescsine aid zarar ve 
ziyanın verilmesine dair · 

Tekaütlüğüne istihıkaık kesbetmedeıi 

üç sene evvel teıkaüd edildiğine dair 

İstanibul : Fatih Sarıgü- Tekaüd maaşı tahsisni istiyor. 
zel caddesi No. 36 eski 
Milas ihukuk lıMrimi Ce~
det 
Tirebolu : Taş diibi köyü 
Hüseyin kızı Rafize 

Aıkseki : Belediye maıhal
le mümessilleri H. Şükrü 
ıve arkadaşları 

Bursa : Orhan camisin
de No. ı ıticarethanede 

süpürge imalcisi lilisan, 
Yakub ve Mustafa kar
deşler 

Ödemiş : Serficeli Etem
oğlu Emin 
Sarıkamış: 17. A. Hesalb 
memuru Turgud Günay
dm 

Taşköprü Aşağı kari
yesinden Hacı !ibra.him
oğullarmdan İbra:himoğ
lu Kamil 
Balılkesir : 2 nci Kol. O. 
!s. Ta. Levazıım yüzba~ı
SI Şevtket 

Siird : Tevfik 

Oeza maJıkemesinde ibulunan evraikla
rının celibile llıukukunun muhafazası
nı istiyor. 
Değirıınenlerinin muaımele vergisinden 
muafiyetini istiyorlar. 

Mançnik süpürgeleri için iıhtira ıbe

ratı verilmesini istiyorlar. 

MahkWmiyet cezasının affi dileğine 
dair 
Yedek subaylıkta geçen çalışma gün
lerinin l t683 sayılı ıkanunun 5 nci 
maddesinde olduğu g~bi wkaütlüıkten 
!başka istifade de sayılması dileğine 

dair 
lzalei suyu suretile s!litılan emlw'k 
hakıkında yapılan ha:ksı:zlığrn tahkiki 
için müfettiş gönderilmesini istiyor. 

Terfiinin ~temini dileğine dair 

V aliden şikayet 

- - ------ - : ...... 

Muamelf'Si, ı 

Encümimdedir. 

M. M. Vekaletine. 

Encümendedir. 

M. M. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Kal'&ra raptedilmişti r. 

Mal. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Ad. V etkAletine. 

Encümendedir. 

Ad. Vekaletine. 

:Kncümendedir. 

Da. V ekaletine. 



Kayit Arzuhal Silihibinin 
No ı . isim ve ·adresi 

614/65'r · M'enemen : Afuı , lf;ırlır 

mahallesi Alioğlu Memed 
615/658 Düzce : Otluoğlu N~v

zad ve ar. 

616/659 

617/660 

618/661 

'Adapazarı : Semerciler 
mahallesi Çark sokak 
No. se· evde: mütekaid 
yüzbaşı M. Emin 
Çankırı : Yapraklı na
hiyesi Yukarı Badiğin 

köyünden Hatimoğiıl

larrndan Hüseyinoğlu 

İsmail 

Ordu : Ardrhan Ümera-

·- ·312-

Arzuhal bulasası 

K.efaleti mühıselsile parala-rının ia
desi dileğine dair 
Çiftçilerin Ziraat ibankasrna olan 
borçlarının ödenmesi ha·ktkmda:ki. lil
yihanrn müzakeresinde dilelkierinin 
rra:zarı• itil:iare alrnmasrna dair 
Ifidemli : yüzbaşılık üzerinden teka
üd maaşrnm verilmesini istiyor 

397 sayılr kanun mucibince mükafatr 
nakdiye verilmesi ve malüliyet maa
şr bağUı.nmasmr istiyor 

1943 numaralı kanundan ist.ifadesini 

Muamelesi 

Enciimendedir. 

Zr. Vek.a:letine 

E·n<tiimendedir. 

M. M. Vek3Jetine-. 

Encümendedir. 
srndan Derviş Hamza istiyor 

619/662 

620/663 

621/664 

622/ 665 

mabdumu 'Ali Rıza· ve- · 
reseleri vekili Hidayet 
Kırklareli : Lüleburgaz 
kazası Kırık Musa kö
·~nde:- oturan• S·aUmoğ'l\1 

Aibdullah 

Akyazı : Giresun eski 
Gümrük mub-afa.za me
muru Fe'hmi 
Adana :Yeni Adana 
gazetesi idare İ·şmeni 

Zekeriya yanmda Alh
-qıed İnan 
Trabzon : Tüccar Tu
İanoğlu Yrukub yanmda 
S:üi'mene orman muha
faza memuru H alid 

623/666. · t sta.niBul : Şişli · Bomonti 
t.ramvay istasyonu Vali
de apartırnam ND. 8· A'li 
Nazima zevcesi Kutsi.ye 

624/ 667 Alkseki : U:ndeğirmeni 

sa:h'iıbi. Apdulgani : 
625/668 İstanbul : Üsküdıu is

kele canıisi kayyum ba~ 
şısı Salih nezdinde eski 
B&y>lerljeyi Maliye şube
si tebliğ memuru F erid 

Malül olduğnndan yol parası a:lmc 
maması dilcğine dair 

Arzuhal eııcümenindeki 19-III-1935 
ta-rih ve 72'· sayrlrdilekçesinin netice
sinin bHdirilmesine dair 

Da; Vekaletine. 

G. 1. Vekaletine. 

Memuriyetine tayinini veya maaş Da. Vekaletine 
tahsisini · istiyor. 

İadei memuriyctine dair · Zr: V:ek-ii.leti ıı e 

Terfihinin temini· dileğin e dair 

Değirmenine tarhedilen muamele 
vel'gisinin tenzil edilmesini istiyor 
1\ltıhtacr muavenet olduğund an ma
aş-ıbağlaıımasım istiyor 

Encümendedir. 

Mal. Vekfıletinc 

RaTara raptcdilmi ştir . 



Kayit 
No. 

626/ 669 

627/670 

628/671 

629/ 672 

630/673 

631/674 

632/ 675 

633/ 676 

634/ 677 

635/ 678 

636/679 

637/ 680 

Arzuhal sah~binin 
isim ve '8!dresi 

Ankara : H apshanesin
de mevkuf eski Ankara 
Gazi terbiye enstitüsün
de muhasebeci Çerkeş 

lkazasırun Karacaviran 
nahiyesinin Kale kapı 
mahallesinde Şükrü AJun 
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Arzuhal bulasası 

l\blıkfı.miyeti hakkında verilen kara
rın tatkiki ile affini istiyor. 

Seyidgazi : Dava veka- Dava vekaleti yapması için ruhsat-
leti takib işleril e uğra- name verilmesini istiyor. 
şan eski orman mühen
dislerinden Ahmed Cev
det Onuk 
Adana : Seyhan itiraz 
komisyonu r eisi Sadi 
Kemah : Mütekaid bin
başı Safnet Kıratlı 
İstanibul : Mer.diven kö
yü Çeşme soocak No. 17 

evde Mihman, Ayşe, Fer
dane 
VII. K. O. Lv. Mi. Al
ibay si cil No. (319 / 155) 
lbrahim Mumcuoğlu 
Emet : Hamam mahal
lesi eski Yonca ağaç köyü 
muallimi Mahmud Ne
dim Aktaş 
Birecik kazasının Halfe
ti nahiyesi Alahacı köyü 
Davutoğlu Abdurrahman 
İstanibul : KüGükpazar 
!-hzıı:ibey malhallesi Şük
rü Bruba S. No. i9 .evde 
Tahlisiye idaresi eski me
m urlarından Emin Dü
zek 
Boğaziryan : Bey1er ma
hallesi zürraından Halil 
İbrahimoğlu Memed ve 
arkadaşları 

İstanıbul : Beyoğ-lu Tar
l aıba~ Filit .sokak No. 10 
evde Kazım kızı Zailıide 
Bandırma : Hacıyusuf 

anahallesinde mülga dü
yunu umUıiiliye ikolcula
rmdan .Ali 

Mecburi tahvile tabi tutulmak sure
tile mağdur edildiğine dair 
Naımus ve ba.yatırun tehdid edildiği
ne dair 
Ölen kocasından maaş tahsisi dile
ğine dair 

Şark ihizmctini ibitirdiğinden ımüna
siib ıbir mahalle na!klini istiyor. 

İstiklal madalyasile taltifini istiyor. 

H ukuiku tasarrufiyesinin i&desinin 
temini ile ımağdur edilmemesini isti
yor. 
Tahlisiye idaresi tarafından ımünasiib 
ibir vazifeye almriıasıru istiyor. 

2222 sayılı kanundan istifadelerin'n 
temini dileğine dair 

6-V-1934 tarih v·e 6213 sayılı arzuha
line ek 

Tekaüd maaşr tahsisi dileğine dair 

Muamelesi 

Ad. Vekaletine. 

Bncümendedir. 

Encümendedir. 

Da.. Vekaletine 

M. M. Vekaletine. 

M. l\1. V eMietin e. 

Encümendedir. 

Da.. Vekaletine 

Eneüımendedir. 

Mal. Vekaletine. 

Da. V ekaletine 

Encüımendedir. 



Kayit 
No. 

638/ 681 

639/ 682 

640/ 683 

641f 684 

643j r686 

644/687 

645/688 

646/689 

647/690 

648/691 

649/692 

650/693 

651 /694 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanıbul: Hey1beliada İs
met Paşa caddesi No. 67 
Mona Ariknaz Karaman
yan 

Kırkağaç: Gebeler [{öyü 
ımuıhtarı Halil 1lbraıhiıın 
ve ·Ramazanoğlu Hüseyin 
Baylburd Gümüşane 

umumi meclis ıüyelerin

den Rasimoğlu Dursun 

Doğu Bayazrd: Eski Paıt

nos na;hiyre müdürü Cev
det 
Niğde : İkinci ıkomiser 

Maıhımud Vural 

Kayseri : Karahisar na
ihiy.esi gençleri naımına 

seçici Alioğlu Nuri 
Eskişehir : Adiiye civa
rında No. 66 Osman Ltut
fi Zaim 
Eleşkird mültecilerin
den Memed 
İstanbul : Üsküdar Bağ
larbaşı Ermeni mezaı·-
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Arzuhal hillasası 

Milli emlatk diye satılan arsasının ia
desi ve mağdur edilmemesini istiyor. 

Y aıbani domuz itlafı için istenilen 
14 liranın alılllffia.masını istiyor. 

lVIeelisi umumi wzalrğrna lmbulü dile
ğine dair 

Yirmi senelik Devlet hizmetindeki 
çalışma~ma ıınukwbil tekaüd ımaaşı ve
ya i:kramiye verilmesini istiyor. 
2330 sayılr kanunun 12 nci maddesi
nin tefsirile iadei rrnemuriyetini isti
yor. 
Belediye seçiımine fesad karıştırıldı
ğını ibildiriyor. 

Tasfiye kararının refini istiyor. 

İskan edilmesini istiyor 

1683 numaralı kanunun 46 ncı mad
desinden istifade etmesinin temini 

lrğı No. 63 öli:i. hinhaşı dileğ·ine dair 

Bahaettin karısı İhsan 
Dinar : Camiikebir ma
hallesinde No. 76 evde 
ınuallimlikten mütekaid 
Mustafa A vni 
Kütahya : Tüccardan 
Meıned Rifat Ağar 

İkramiye matlubunun temini tesvi
yesi dileğine dair 

Kütahya valisinden şika.yet 

Gümüşane : Genel ku- lVIeelis i umumi azalrğı hakkındaki 

rum Üyesi Tornl luıza- Devlet şürası tarafından verilen ka-
sından Ziihtü Kahveci- ra.rın tetkikini istiyor 
oğlu 

İnegöl : Kara kadı kö- Kaza kaymakamından şikayet 
yiinde muhtar Mustafa-
oğlu Niyazi 
Nevşehir : Nar köyün- Mc•1mriyete tanini istiyor 
den eski Düyunu umu
ınıye memuru İbrahim 
Uğuz 

Muamelesi 

Mal. Vekaletine. 

Da. V eJkaletine 

Karara raptedilmiştir . 

Da. Vekaletine 

Encüımendedir. 

Da. Vekaletine 

Encümendedir. 

Da. VekaJetine. 

"M. lVI. Veldletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. , 

Da. Vekaletine. 

Mal. Vekaletinc. 



Kayit 
No. 

652/698 

653/699 

654/700 

655/701 

656/702 

657/703 

658/704 

659/705 

660/706 

661/707 

662/708 

663/709 

664/710 

665/711 

Arzuhal sahibinin 
isim ve .adresi 

Hozat : İncir köyü muh
tarr Hasr.:ıC'ğlu Şükrü 

ve arkadaşları 
Bolu : Gölyüzü mahalle
sinde maktul şoför Mu
hittin karısı N aciye 
Gerze : Kozalan köyü 
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Arzıı.hal bulasası 

Eşinyalar tarafından alınan ınalla

rnun geri alınması ve ınüsebbibleri
nin cezalandırılmasını istiyorlar 
Oldürülen kocası hakkında verilen 
kararın yeniden tetkikini istiyor 

Kuraklık dolayısile Hükümetten 
muhtarr Rıza ve arka- yardmı istiyorlar 
daşlarr 

şak : Hamidiye ma
hallesinde Salimoğlu şe
hid Mustafa mahduınu 

Ahmed 

Şehid babalarından kalan mütera
kiın maaşlarmın V<' rilınesi hakkında 

Çankın : Yukarı Badi- 397 sayılı kaının mucibince mükafa-
ğin köyünden Şerifoğul- tr naktiye verilmesini istiyor 
larmdan Sadrkoğ·lu lVIe-
med 
Ankara : Yalçınkaya Hak k mda verilen tasfiye kararıımı 
mahallesi Duran soka- refile iadei meınuriyetini istiyor 
ğı No. 19 evde eski 
Göksun müstantıkr Edib 
Samsun : Bedestan ci- İskam adi suretile bir ev verilmesi-
varmda Sarrşabanlr ma- ni istiyor 
rangoz Hüseyinoğlu Ah-
med 
Maraş : Gazipaşa ma- G -III- 935 tarih n 14 sayılı arzu-
hallesinde mütekaid halin.ı zeyildir 
biJIIbaşı Ali Rıza Akkaya 
Alaçam : Verese vekili Maliliini harbiye maaşlarnun bir aıı 
Hasanoğlu Ali evvel verilmesini istiyorlar 

Kırklareli 

mahallesinde 
ib.irli Mahmud 
deri Ahmed 

Yapraklı 

V iranşe
ve bira-

,Afyon : Emirdam Zant 
köyünden Recehoğlu 

Salim ve Neciboğlu Be
kir 
-Gediz : Eğlence köyü 
heyeti ilıtiyariyesi Halil 
ve arkadaşları 
Hozat kazasının İn kö
yünde Molla Hüseyi
noğlu Hıdır 

llgaz : Yukarıdere ihti
yar heyeti Sadullah ve 
arkadaşları 

lVIeınleketlerine iade ed i lnıeleı·in i is

tiyorlar 

. Banka borclarnun 936 senesi niha
yet ine kadar uzatrlmasıru istiyorlar 

Eski tapu kayidierinin ıslahını ıs

tiyorlar 

Köylerinin değiştirilmesi dileğine 

dair 

Ziraat bankasma olan borclarrıun 
beş sene ıniiddetle taksite bağlan
masmı istiyorlar 

:Muamelesi 

Da. v .ekalet ine. 

Ad. V ckalctine. 

Zr. Vekaletine. 

Mal. Vekaletine. 

l\1. M. V ckaletiııe. 

Eııcümendedir. 

Da. V·ekalctinc. 

Hrfzedilmiştir. 

Encümendedi ı·. 

Eııcüınendedir. 

Zr. Vekaletine . 

Mal. V ekaletine. 

Da. Vekalctinc. 

Zr. Vekaletine. 
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Kayit Arzuhal sahi·binin 
No. .isim ve adresi Arzuhal hulasası 

666/712 Gerede : Mengen nahi- MalUl ve muhtacı ınuavenet oldu-

667/713 

668/714 

669/715 

670/716 

671/717 

672/718 

673/719 

674/720 

675/721 

676/722 

677/723 

678/724 

yesi Kozgül köyünden ğundan nakti yardım istiyor 
malUl Saim 
Nuseybin ·Müftü F. Mahkemelerinin menzu salahiyeti-
Tuncay ve arkadaşları 

Emirdağı : Yeni ma
halle Abdülkeriınoğulla
rmdan Mustafaoğlu Me
med Erşahin 
Urla bağcılarmdan Ti
caret odası başkanı M. 
Hayri ve arkadaşları 

İstanbul : F ener Fener
kapı sdkak No. 77 Serez 
ınübadillerinden Emine 
Edirne : Çakırağa ma
hallesi Hasanoğlu Şehid 
Receb validesi Gülsüm 
.Ankara : Singer kum
panyası mümessili ve 
Süleyman Sırrı vekili 
Ömer Şevki 
İstanbul : Hasköy Kara
ağaç caddesi Hamam 
sokak No. 23 tıvde Me
diha 
Akşehir : Hacı Ömer ma
hallesinde eski Aladağ 
nahiyesi müdürü Albdül
laıhoğlu Necmettin 
Bafra : Nakib O. Hasan
oğlu Mler 

Bilecik : Osmaneli ka
zasrmn Camiikebir ma
hallesinde eski Gülpaza
rı Maliye birinci daire 
süvarİ tahsildarı Ali Ay
ihan 

İ!Zmir : Eslki Sıhhat 
BaŞkatibi Hasan Ham
di Güvenç 
İstan:bul : Kadıköy Mo
da caddesi Nv. 6 Durn
lupmar sokakta Yaşar 

nin geri verilmesini istiyorlar 
2566 suyılı kanunda 935 senesi için 
tediyesi eınrolunan % 60 mm 936 
senesi nihayetine kadar uzatılınası
m istiyorlar 
Milli Emlakten satın aldıkları bağ
larm taksit borciarının tahsili için 
verilecek adil kararı . bekledikleri 
hakkında 

Teffiz muamelesi hakkında Devlet 
Ştirasınca verilen karara itiraz 

Şehid olan oğlundan eytam maaşı 

tahsisi hakkındaki muameleli evra
kının ııeticelenmesini istiyor. 
Maliye vekaletince maıtlubunun veril
mesini istiyor. 

Ankara belediyesinde müstahdem 
Süleymanm adresinin bildirilmesi ve 
boşanma muamelesinin neticelendi
rilmesini istiyor. 
Eski nahiye müdürü olan babaları 

Abdullahm tasfiye kararinin r efi 
için Devlet Şurasındaki dosyasının 

cclb ve tetkikini istiyor. 
Fabrikadaki dekovil hattının gayri
fenni olduğunu ve kardeşinin ölümü 
bu yüzden olduğundan faillerinin 
teçziyesini istiyor. 

Tekaüd maaşı tahsis muamelesinin 
ıtesrii ile mağdur edilmemesini isti
yor. 

İkinci idarece üzerinden malulen te
kaüd edilmesi dileğine dair 

Haksız olarak vazifesinden çıkarıl

dığından evrakının cclb ve tetkiki di
leğine dair 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Mal. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

S. !. M. Vekaletine 

Encüınendedir. 

Mal. Vekaletine 

Da. Veka.letine 

na. Vekaletine. 

Eııcümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

A . V ekaletine. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. is~m ve adresi Arzuhal hulfu>ası 

679/725 Samsun : Çarşamba Ka- 2097 numaralı amuundan istifadesi-
ramazlı muallimliğinden nin temini dileğine dair 
mütekaid 1\femed Hilmi 

680/726 Karasu : İncili merke- 371 sayılı arzuhaline zeyildir. 
zinde eski orman muha-

681/727 

682/ 728 

683/729 

684/ 730 

685/731 

686/ 732 

687/733 

688/734 

689/ 735 

690/736 

691/737 

692/ 738 

faza memnrlnğ-undan 

mütekaid Feyzullahoğlu 

Ali Rıza 
Urfa: Yaylak kazası Ağ
viran Kılçık köyünde 
Memed oğlu Müsliın 
lskilip : Kalebağazı ma
hallesinde ağıma Şühü 
Anıkara Atpazarmda 
yeni handa Zafranıbolu-
nun Bulak !köyünden Ha
lbilboğlu Memed İzzet 
İstanıbul : Yedikule Ha-
cıpiri caddesinde No. 20 
evde Ahmedoğlu Adil 
Eşme: Mıımet.ler !köyü ih
tiyar heyeti Ali ve aı:ıka
'~adaşlan 

Bolu: Gerede !kazasının 

Askeri veya mülki mekteblcrden bi-
rine alınmasını istiyor. 

29-V-1935 tarih ve 571 sayılr arzuha
line zeyildir. 
Gayrimenkulleri halclrrnda mahke
mece veriLen kararın tetkik ve tasar-
rufunun ıtanınımasına dair 

Orta tahsilini ikımal ·ettiğinden mü
nasiıb 'bir vazifeye alınmasım istiyor. 

Malııkümiyet cezasının affi dileğine 
dair 

Memleketine gitmesine müsaade edil-
Salu kariyesinde ikaınet mesini istiyor. 
memuru Muş viHiyetinin 
Kararmş iköyünden Aziz 
Mecitözü Kuduzlar !kö
yünden düyunu umumi
ye ibaşmüdürü mü.tekaid 
Tevfik 

Afyon : Emirdağından 

Sarvanoğlu Salih 
Kars : Arpaçay kazası 
Başgedilcler nalıiyesi Yı

lanlr köyü halkı narnma 
Kuıfuanoğlu Ali 
İzmir: Karşıyaika Sad:ıık
lbey sokağı No. 14 evde 
Nuriye Bedri Çinar 
Yozga:d : Akdağmadeni 
eSki başkatiibi Rifat Kaan 
Ankara : Polatlı i stiıklal 

mahallesinde Memed Ali
oğlu çiftçi Y aikuıb 

Düyunu umumyedeki hizmetine mu
kaibil ilcramiye ve ıte:rıkettiği tekaüdi-
yeyi istiyor. 

Tasfiye kanunundan istifadesinin te
mini ile tecilini istiyor. 
Eski muılııtar Ali v·e çocuklarından 
şikayet 

Hazine mallarmdan arazi verilmesini 
istiyor. 

İadei hukuku memnuasr dileğine dair 

Husus! muhasebeye olan borcunun 
münasib taksite raptı ile ödellllnesinin 
dileğine dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

Kar::ıra raptedilmiştir. 

Ad. V eıkaletine. 

Encürmendedir. 

?ı'Ial. Vekaletine. 

E ncümen d edir. 

Da. V ekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Da. V &kaletine 



Kayirt 
No. 

693/739 

694/740 

695/741 

696/742 

697/743 

698/744 

699/745 

700/746 

701/747 

. 702/748 

703/749 

704/750 

705/751 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çankırı : Yapraklı na
'hiyesi Aşağı ibadiğin kö
yünde Delimahmudoğul
larından Memedoğlu İs
mail 
Bozdoğan : Haydere kö
yü C. H. F. Ocağı aza
s ı n ıda n Mustafaalioğlu 
Mustafa Fevzi 

Elazi:z : A. 25 Tev1kifiha
nesinde ımevkuf ylillbaşı 

Kıyasettin 

Sarıkamış : Odun müte
ahhidi Baıhaettin 

Nazilli : İsaibeyli köyün
de ölü İsa karısı Leyla 

Ankara : Yenişehir pos
ta memuru Sadettinin 
evinde eski Malatya say
lavı feylesof Fevzi 
Orhangazi Keramet 
köyü ahalisi iBekir ve 
arkadaşları 

Giresun : N efsi Ak köy 
köyünde Hasan Usta
oğlu Hüseyin 
Devrek Tüccardan 
Hakkı ve arkadaşları 

- 3ıS · -

Arzuhal bulasası 

Maaş tahsis ediLmesi dileğine dair 

Vergisini vermeyip arazisinden istifa
de ooen şaıhıs IJıwkıkmda kanuni taiki
\bat yapılması ve Ark suyu il:ıakkmda 
'idari lbir ıkarar verilmesine .dair 

İadei muhakeqıesi dileğine dair 

Oııman idaresi tarafından teslimi icap 
eden eşçar il:ıwkıkında:ki muamel·eli ev
rwkımn sürüncemede kaLdığı ve mağ
dur edildiğini bildiriyor. 

Maliye vekaleti tarafından taleb edi
len 2300 liramn :kendisinden alınma
masını istiyor. 
Maaş tahsis edilmesi dileğine dair 

İsldnlarmın temini dileğine dair 

Ev kafa olan borcunun on beş sene 
taksitle ödenmesini istiyor 

Kazalarmm Çaycuma nalliyesine 
naklinden sarfmazar edilmesini is
tiyorlar 

Urfa : Korkulu köyün- Ziraat bankasma olan borclarınm 
den Yusufoğlu Emin ve 
arkadaşları 

İnegöl : Düğenliköyü 

ihtiyar heyeti Aslan ve 
arkadaşları 

Alaçam : Noter muavi
ni Ragıb Dikmenoğlu 

Tosya : Mevlana Sala
hattİn vakfmdan Çifte 

faizlerinin düzeltilmesini istiyorlar 

Sayım kaçağı diye istenilen para
mn almmamasım istiyorlar 

Ruhsat tezkeresi cezası olarak tar
hedilen cezayi naktinin alınmama

sını istiyor 
Evkaf umum müdürlüğünce ınüte

vellilik'ten çıkarıldığmdan iadei me-
hamam mütevellisi Mus- ınuriyeti dileğine dair 
ta fa 

Muamelesi 

Encümendedir. 

l\ll.al. V ekaletine. 

Ad. V eıkaletine. 

EncÜ!mendedir. 

lVIal. V eldletine. 

Encüınendedir. 

Da. V·ekaletine. 

Ev. U. Müdürlüğüne. 

Encümendedir. 

Zr. V ekaletine. 

Mal. V ekaletine. 

Mal. V e kaletin e. 

Karara raptedilıniştir. 



Kayit 
No. 

706/ 752 

707/753 

708/754 

709/755 

710/ 756 

711/ 757 

712/ 758 

713/ 759 

714/760 

715/ 761 

716/ 762 

717/ 763 

718/ 764 

719/765 

-319-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulasası 

Ayancık kazasıımı Kos- Kesilen şehid maaşının verilmesini 
seki karyesinde Çil esiz- istiyor 
oğlu ölmüş Şabaş zev-
cesi F atma 
Alrcura : Varidat kat i- Açık maaşı verilmesi dileğine dair 
bi Etem Ertuğrul 

Balıkesir : Aygören ma
hallesinde No. 24 müte
kaid yüzbaşı Aziz 
İzmir : Sa.lahattinoğlu 
maıhallesi Burc sokağı 

No. lll evde Memed 
Nuri 

İmnir Cezaevinele mev
ilmf Narhclere orman mu
hafaza memnru Ali Na,ci 
Çan:kırı : Orta nahiyesi
nin Sakarcaören ıköyün

den İmamoğullarından 
Eyüıboğlu şehid Ahmed 
kızı Fatma 
Ça.nkrrı : Alacaımesçid 

maıhallesinde Uykucuoğlu 

eski muhtar Ahmed Hilmi 
Çeşme : Ilıca ları Mevsim 
pazarı Maıhsı.ıd 

Manisa : Koyuncu köyü 
il:ıal.kı na:mma ımuihtar Ali 
Kara ve arkadaşları 
Y ozgad : : .A<kdağmade
ni ,eski başkatiibi Rifat 
Kan 
Çanıkırı : Korgun ikö
yiinden Kayımakçıoğull a 

rmdan Arifoğlu Ali 
l sta!lbul : Beşiktaş Mı
sırlıoğlu sdkafk OrtaibaJı

çe No. 50 evde eski polis 
komiserlerinden Musa 
Kazım 

Tekaüd maaşı tahsisi hakkındaki 

dileğinin nazarı itibare alınmasına 
dair 
İcra~·a olan borcu için yapılan yol
SU7. muameleden ma.ğdur edildiği 

hakkında 

İadei mulhakemesinin temini dileğine 
dair 

Şehid ıb aJbasından ımaa.ş verilım esini 

istyor. 

Pul cezası olarak istenilen paranın 
alınmaımasını istiyor. 

J andarına kumandanından şikayet 

Milli emlwke aid tarlalar için isteni
len ecrimislin alınmaması dileğine 

dair 
İadei hukuıku memnuasına ıkarar ve
rilmesini istiyor. 

Malul olduğundan maaş <tahsisi hak
kındaiki muameleli evrakının bir an 
evvel neticelendirilımesine dair 
Mali'ilen tekaüde sevkini istiyor. 

Muamelesi 

l\1. M. VeldUetine. 

Da. V,ekaletine. 

M. 1\'L V ekaletine. 

Ad . Vekalctine. 

Aı . V ekaletine. 

JVI. M. V ekaletine. 

:ıvral. VekaJetine. 

Da. V ekaletine 

M al. Vekaletine. 

Ad. En. Riyasetine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Turgutlu : Yedi eylul Türkiye Cürnlıuriyeti taibiiyetine alın - Da . Vckaletine. 

mahall esi No. 45 Sa lilı- ımasını istiyor. 
oğlu Nedim 
Bireck : Halfeti nahiye- Mahkeme ve icraca yapılan yolsuz 

si Büyükgöğlü köyünden 
Ilamiloğlu ~ustafa 

muaımelenin tetıkhlri için ımüfettiş gön
derilmesini istiyor. 

Ad. V eıkaJ etine. 



Kayit 
No. 

720/766 

721/767 

722/768 

723/769 

724/770 

725/772 

726/ 773 

727/774 

728/775 

729/776 

730/777 

731/778 

Arzuhal sahi·binin 
isim v-e adı-esi 

Gerede : Sular köyünde 
Muşlu Aibdülaziz 

İstanibul : Sultanahmed 
Küçükayasofya KasaJb 
Osman sokak No. 7 de 
Hesna 

İ:mnir : Diib ektaşr H aci
osman sdkak No. 14 evde 
ımütekaid 3217 A. H. 
Tuıksal 

Edirne : Karaağaç köyün
de Hacrumur köylü şe

hid Ali karrsr V·e Recdb 
krzı Fatma 

-320-

Arzuhal hulasası 

N efi cezasrmn ikaldrrrl.ması ve memle
ketine gi.tmesine müsaade edilımesini 
istiyor. 

Yugoslavyadaki emla.kinin satılQna

sımn temini dileğine dair 

Tekaüd maaşının 1683 sayılr kanun 
mucibince hesaıb edilerek verilmesi di-
lcğine dair 

Şe!hid maa..'?ı taıhsis edilmesi için yap
tığı ımüraccaatle in bir an evvel neti
celendirilımesini istiy·or. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encüımendedir. 

Encümendedir. 

M. M. Vekaletine. 

Ilga·z : Kızıl ıkariyesi es- Tasfiye ıkararrmn renni istiyor. Karara raptedilmiştir. 
ki ilk ımekteb ımuallimi 
Firdevs 

İsta1Ibul: Kadıköy Du m- Kesilen t ekaüd rmaaşımn iadeten ta:h
lupınar sokağı No. ll sisi dileğine dair 

Encümenuedir. 

apartmnan 3 ncü kat mü-
tekaid yaı:fuay . Saffet 
Tra;bzon : Taiba.khanede İkramiyo verilmesini istiyor. Encümendedir. 
eski nüfus müdürü ölü 
Memed Şevki karısı Ra-
bıa 

İzmir : Bornova Beyler 
sokağı No. 31 evde Mu
radoğlu Ahmed 
Gerede : Kabalar kö
yünde Müslü Ahmed ve 
arkadaşları 

Malatya : İsmetpaşa na
hiyesinde eski Adana 
muallimlerinden F eyzi 

Çankırı : Yapraklı na
hiyesi Kaymaz köyünde 
Kasımoğllarından tuz 
kolcusu Mustafa zevcesi 
S atı 
Kastrumonu : J andarına 
K. muavini Binbaşı Ne
cati 

Malul olduğundan maaş tahsis edil- M. M. Veka1etine. 
mesi dileğine dair 

Nefi cezalarının affi dileğine dair Encümendedir. 

Yirmi sene Devlete hizmetine karşı- Encümeudedir. 
lrk tekaüd maaşr veya rt.azminat ve 
rilmesini istiyor. 

Ölü kocasından maaş tahsisııi i tiyor. Encümendedir. 

• 

Burdur defterdarlığından dört sene
dir takib ettiği maaş muamelesinin 
elan neticelendirilmcdiği haldmıda 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

732/ 779 

733/780 

734/782 

735/783 

736/784 

737/ 785 

738/786 

739/787 

740/788 

741/789 

742/790 

743/ 791 

Arzuhal sahiıbinin 

isim ve ooresi 

A:nkara : İsmetpaşa ma
hallesi Baktaşlar sokak 
No. 6 evde Saimbeyli 
hakimliğinden mütekaid 
Hasan Tahsin 1nuhan 

321-

Arzulıal bulasası 

Haldınler kanununun 
tefsiı,ine dair 

A bendinin 

Bursa : Teke mescid ma- İskan edilmesinin temini dil eğine 
hallesi Uray hayvanpa- dair 
zarı muhafaza işyarla-

rmdan Ali Rıza Başkurd 

Gires1m : Aziz Tekbaş 

ve Vahide Tekbaş 

Bandırma : Eski iskan 
katibi şimdi Fıinike Kaş 
kazası polis memuru Ah
med Remzi 

İzmit : Demiryol Ömer
ağa mahallesi dar sokak 
No. 112 mütekaid ön 
yüzbaşı Müslim 

Glimüşane : Belediyeler 
çarşısında kırtasiye ve 
pul satan Allımed Ataç 

Karaca : Faik Atay 

Ankara : Saraçlar çar
şısında Ha:ı:ır elbiseci 
Karakullukcuoğlu Ah
med Harndi 

Byşehir : Mustafa Çı

nar 

Bdirne : Kemal t ve ar
kadaşları 

!stanbul : Eyüb Üçşe

hicller. Kızıldize eski rü
sumat merke:ı: müdürü 
Memecl Nnri 
NevşE-hir : Cezaevinde 
tahsil memuru M. Ke
mal ve arkadaşları 

Ziraat bankasma olan borçlarının 

taksite rapteclildiğine dair 

Düyuna. kalan matltıbunun verilmesi 
dilrğine dair 

Yüzbaşılık nasbımn tashihi dileğinc 

daıir 

Tal'hedilen kazanç vergısı fazla ol
dnğnndan tenzilini istiyor. 

1evcud harikzede mazbatasmm Ha
zineye olan yedi bin lira borcuna 
mahsubu hakkrnda 

Delil er tepesi ve SülE-ymanhey ıne
:ı:armdaki eeına.n 24 dönüm tarlası 

Karakullukcuoğ1.lllarmdan Hacı Ah
med Kalfa tarafından satılclığı ve 
parasmm Yerilmediği hakkında 
Redili hakim haklundaki dileğinin 
celb ve tetkikile hukukunun vika
yesi dileğine dair 

Muamele vergisinden istisnaları di
leğine dair 
Eski arzuhali üzerine t ç baka nlrğr
na yazılmış olan tezkere sureti mu
saddakasmm verilmesi hakkında 

Mahkıimiyetlerinin affi dileğ i ne 

dair 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Da. V ckaletine 

na . Vek5 1ctine 

M. l\1. Vekaletine. 

1\fal. Vekaletinc 

Bııc-ümcııdedir. 

Atl. Vek5 letinc. 

Ad. Veknlctine. 

Encümendodir. 

Enriimeııdcdir. 

Encümeııclodir . 



Kayit 
No. 

744/792 

745/793 

746/794 

747/795 

748/796 

749/797 

750/798 

751/799 

752/800 

753/801 

754/802 

755/803 

Arzuhal saıhlbinin 
isim ve adresi 

Şiran : Sinbaşıoğulla

rından Arif Ömer 

Çankırı : No. 45 yazı

hanede avukat Ahmed 
Hulfısi 

Gümrük muhafaza ge
nel komutanlığı ikinci 
şubede Şükrü 

!stanbul: Cezaevinde ih
tilastan mahkum eski 
Kırklareli posta müdü
rü Ali Niyazi 
!stanbul : Umumi hapi
sanesi M. Doğan ve ar
kadaşları 

1stanbul Üsküdar 
Hamzafakir mahallesi 
Davudoğlu sokak N o. 
4 kaymakam Cemal eşi 

Seniha 
Siird : Un faıbrikasmda 

eski Pervari malmüdürü 
Hakkı 

İstanibul : Kocamustafa
paşa civarı 'A>karcıda ök
süzcecarni sokağında No. 
34 evde M. Şevket Er. 
Beyşehir : Hacı Abdul
lahoğlu Küçük Merned 
Ge red e : Mahkemesi eski 
başkatibi dava vekili 
Asım Ertuğrul 

Arzuhal h ulaımsı 

Ulu savaşta ciheti as1{eriye tarafın
dan 932 senesi temmuzuna kadar 
işgal edilmiş olan mebanilerinin ta
hakkuk eden izrarı müsbet mazba
taların düyunu ilmühaberine bağ
lanması hakkında 

Bağlı Devlet şurası ilaınının 21 ha
ziran 1935 tarih ve 513 numaralı 
arzuhaline bağlanması hakkında 
Maluliyet maaşı verilmesini istiyor 

Mahkıimiyetlerinin affi dileğine dair 

Mahkılmiyetlerinin affi hakkında 

Ziraati takviye faslından borc ola
rak aldığı paradan mütebaki kalan 
borcunun taksite raptını istiyor 

Mahkeme tarafından heraetine ikarar 
verildiğinden Maliye Bakanlığınca 

vazifcye almmasrıu istiyor. 
lktısad vekaJetinde ücretle ç,alıştığı 
müddetin müddeti hizmetine laveı:;i

ne dair 

Mahkemece verilen kararm celib ve 
t etkikini istiyor. 
Dava veldlliği rulısatnamesi Adliye 
vekaJ etince verildiğinden Arzuhal 
cncümenindeki muameleli evrakının 

kendisine iadesini istiyor. 
İstanbul : Kumkapı Nı- Malfıliyet maaşı <tahsisi dileğine dair. 

şantaşında Havuzlu mes
cid sokağında No. 8 ma
lfılinden Hüseyinoğlu 

Me med 
Geyvc : Yılandağı kö
yünde Memedoğlu F aik 

Maaş bağlanması için 3 - VI - 1931 
tarihinde gönderdiği arzuhalinin ne
ticesinin bildirilmesini istiyor, 

Muamelesi 

l\Ial. V ekaletine. 

Ad. V elffi.letine. 

M. 1\'L V ckiiletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Zr. Vekaletine. 

Mal. V e kaleti n e 

İk . VeikaJetine. 

Ad. VeMletine. 

Encümendedir. 

M. M. V ekaletine. 

Encümendedir. 



kayit 
No·. 

756/804 

757/805 

758/806 

759/807 

760/808 

761/809 

762/810 

763/811 

764/812 

765/813 

766/814 

Arzuhal sahlbinin 
isim ve adresi 

İstanıbul : Ortaköy Mu
aHim Naci caddesi No. 
146 yalıda eski İstanbul 
emniyet müdürlüğü ıbi-

rinci şube müdür M. Ali 
Rızaoğlu 

Y ozgad : Eski maıhkeme 
azasından A. Hulüsi AJk
tül'k 

İstanbul : Boğaziçi in
hisarlar depolar grupu 
muhisiıbi mesulü Tal<1t 
Afyon : Emirdağının 

Çilli mahallesinden AJb
düloğlu Şükrü ve arka
daşları 

İzmir : Karataş asansör
de şehid Nusrat sokağın
da No. 67 evde Aydınlı 
Haymakioğullarından 

Yusuf 

323-

Arzuhal hulasası 

lVIallHen telmüd edilerek maaş ta;hsi-
sini istiyor. 

Tasfiye kararının refine dair 

Memurin koruma sandığı tarafmdan 
yardım yapılmasım istiyor. 

lVIilli mücadelede ölen babalarmdan 
ikramiye verilm esini istiyorlar. 

Mütcgayyib rum ve ermeni emlaki 
diye se lı ven satılmrş olan arazi ve 
bahçesinin iadesini istiyor. 

Ankara: Hakimiyet m ey- Müruru zainanua n dolayı Hazineden 
dam Koçapartımam No. matlubu hakkındaki lVIaliye ba:kanlı-

6 Avukat 1 Kemal Oran ğındaki dosyasının celb ve tetkiki 
-hakkında 

Ankara : Kınacızade 

han müteah~id H. Mü
nir Dostal 

Hafik : Çay mahalle
sinde Sıvaslı Fetvacı

oğullarından Osmanoğ

lu Hayri 
!stanbul : Köyiçi - Kö
yiçi caddesi No. 12 ev
de alay 203 kumandan
lığından mütekaid Me-
med ,Şahin _ 
Nevşehir : Sabık ınuhn
sebei hususiye tahsilda
rı Kadri Ağazade Tah
sin 
Konya : Akşehir kaza
snun Doğanhisar nahi
yesi Harman mahalle
sinde Hasanoğlu Memed 

Hasara uğı·ayan rootörlerinin taz
mini hakkında Divaıu muhasebat 
Heyeti umumiyesince verilen kara
rm Büyük Millet Meclisince tetki
kına dair 
Jandarmalrktaki hizmetine mukabil 
ınükafat verilmesi hakkında 

Tekaüdlüğüne sebeb olan maddele
rin tetkiki ile hakkının vikayesine 
dair 

Nevşehir Kredi bank kooperatifin
deki parasının üvhsilattan çıkarı

lan zirnınetin mahsub ve mütebaki· 
sinin veriLmesine dair 
Memuriyete tayini hakkında 

Muamelesi 

Di. Mu. Riyasetine. 

Karara raptedilmiştir. 

G. !. V ekaletine. 

M. M. V ekaJetine. 

Encümendedir. 

1\fal. V ekaletine 

Mal. En. Riyasetine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

İk. Vekaletiııe. 

Karara raptedilmiştir. 



kayit 
No. 

767/815 

768/817 

769/81 

770/8 19 

771/820 

772/ 21 

773/822 

774/ 823 

775/ 824 

776/825 

Arzuhal sahlıbinin 
isi.ım ve adresi ArzuhaJ hulasas± 

!stanbul : Kasımpaşa İş ka.numuıda dileğinin nazım iti-
tuhafiye ve manifatura- b:we alınmasım istiyoL· 
cıları narnma Feti Be-
ner 

:!zmir : Eşrefpaşa Or
haniye mahallesinde bi
rinci Havai sokağrnda 

No. 17 mütekaid jan
darma yüzbaşısı Enver 
Yarutkan 

Manisa Camiikebir 
ımıhallesinde Dereköylü 
Mustafa Özyornl ve ar
kadaşları 

Euremit : Askerlik da
iresi S. 3. muamele me
muru M. Şevki 
'l'rabzon : İskenclerpnşa 
ınahall e:; i Kalhane so
kak No. 12 haneele Kü
GÜk Alioğullarından Ah
med 
'J'ralızon : lskt>ııdcı·pıışa 
umhall e:;i Kalhane so
Imk No. 12 A raklı na
Jıiyesi tuz ııı('rnmn Alı

med 

T<'ethiyc 'I'i.icca l'flan 
Salih Zeki hizm etcüü 
Ahmed . erifoğlu Rıza 
İsparta : Orta l\1[. Şühü
oğlu Hı:l!!dn 

İstanbul : KadEköy Os
manağa mahallesi Kuş

dili .tel efon caddesi No. 
38 evde ölü Cemal kızı 
Tevillde 
İzmir : Karşıyadmda Mu
radiye S. No. 9 .evde Ada
da P. T. T. Başmüdür
lüğünden rm.ütekaicl A. 
En veri 
Demiıiköy l As. Ş. Baş

kanı mütekaid yüzbaşı 
Rıdvan Fırat 

Özüne istinad edilen suçlardan tc
miz olarak çıktığına dair ilişik evra
krn tatkik edilmesini istiyor 

Ziraat bankası hoteları hakkındaki 
kanunun Emlak bankası boı·clarm a 
da teşıniliııi istiyorlar 

]683 numaralı kanunun 18 nci mad
desi mucibince bulunduğu rütbe üze
r.in<ien tekaücUüğünü i tiyor 
Hn zır komisyonunca verilen ınazba
taya göre ya muhtev iyatmm veril
ııı cs i lıaldunda 

'l'ckaüt1lük mua ııı eles iııiıı intacı hak
kında k i aı·zuh::ı ı ine klenın esi clile
ğ·ine dair 

MalCJiııi askeriyeelen oluuğwıdan 

terfih lu.mununa göre arazi verilme
sini istiyor 
İsparta ·heyeti hakimesi haıkılmıda şi
kayet 
Babasmdan maaş bağlanınaSIDI isti
yor. 

Kamm en müstahak olduğu ikrami
yt>nin verilmesi dileğine dair 

'l' cıkaüd ·ınaaşrndan ıkes ilaııcktc olan 
nrsrf maaşının veril ım esi dil eğine dair 

Muameiesi 

İş kanunu Muvakkat 
J<;n. Riyasetine. 

Eııcüın endedir. 

Karara mptedilmiş l iı·. 

EııcüıncııdediL·. 

Mal. Vekaletiııe . 

J lı fzcdilmistir. 
i 

Karara raptcdilmiştiı·. 

Ad. VeldUetine. 

B ncümendedir. 

Bııei:imendedir. 

Eııci:iınendwir. 



778/ 827 

779/ 828 

780/ 829 

781/ 830 

782/ 831 

783/ 32 

784/ 833 

78Gj 834 

786/ 835 

. 787/836 

788/837 

789/838 

790/839 

791/840 

Arzuhai sahiıbinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Şark şeker
leme ve çikolata fah ri 
kası Hafrz Muhttin ve 
arkadaşları 

Ankara : Hacı Musaıbey 

ma!hallesinde çnkmaz so
'kaikta No. 98 evde eski 
polisle!den Ömer :Vclııbi
oğlu Tahsin 
Ankara: Ekek lisesi 3 A. 
sınıfında 8 B. Seyfi 
Askeri temyizi mahJ;:e
ımesi adli aza ımülwzi.mi 
3. S. Hrukiım Şakir Ors · 
Konya : İıktısad ibanka
SI !karşısında AJıuoğlu 

:M:emed Şükrüden Kan
tarcr Memed 
İstanıbul : Cihangirdc 
Mühürdaroğlu a par.tııma

nmda No. 6 dairesin
de Nadejda Dimitiri Ef. 
Eskişehir : İnşaat esnaf 
ceıniyeti Rs. H. Memcd 
E rdemir 
Bursa : Yeşil cadde Se
rez mwbadillerindeıı Rüs
·teın karısı Sıdika 

12 Tümen 2 Şu . 6 sınıf 
muamele memuru mü
tekaid Adil 
İstanibul : Balıık pazarı 
nafıa han 22 - 23 Fah
rettin 
Dahiliye \T. K. anüdürü 
Mümtaz Tarhan yanın

da .AJbdüllıaHın Tarhan 
Va:kfıllwbir : Maı;:Jm eski 
.ınustant:rk:r Halid Yaşar 
Y alçtnıkaya 
Eluziz : Memleket has
tanesi dahili hastalıklar 
mütehassısı Dr .. Tahsin 
Soylu 
Bursa : Gemlik Armud
lu köyünde Muslihittin
oğullarmdan Ahmed 

Arzuhal bulasası 

ı haziran 19a4 senesi nilıay·etine ıka

dar ninımayan 7 aylık çiıkolata ve his
küvilerden muaımele vergisinin affi 
ha:kıkında 
'rekaüd maaşr verilmesi dileğine dair 

Y a:tr .mektablerinden birine alınmast

nııı temini dileğine dair 
Terfiinin temini dileğine dair 

Tekaüd maaşr taıhsis edilmesi dile
ğiıı e dair 

1062 numaralı deanuna .tcvfikan vazi· 
yet edilmek istenilen evinin almıma
masmı istiyor. 

Hafta tatili kanunundan istifadele
rinin temini için tadilini istiyor 

Mübadil olduğunu vesikalarla ispat 
ettiği halde hala iskan ettirilmediği 
hahlunda 
Tahdidi sinne tiiJbi olarak .tekaüd edil
diğinden ·eınsali giıbi ıterfi hakıkının 

muhafaza olunmasına dair 
« Viıktorya DOberlin» sigorta şirketi
nin yolsuz muamelelerinin tetkikine 
dair 
T·ekaüd maınelesinin düzcltilmesini 
ve maaş tahsisini istiyor 

Tasfiye kararının refine dair 

.Açıkta kaldığı müddete aid ırıanş· 
larıımı verilmesini istiyor 

'rekaüdlük müddetine küçiik zabit
lik müddetinin ilavesi dileğine dair 

Muameiesi . 

Mal. Vekaletine. 

Da. Vckaletine. 

}~ııcümendedir. 

ill. M. Vekiiletine. 

G. 1. Vekalotine. 

Kararıı. ı·ep.tedilımiştir. 

tk. Vekaletiııe. 

Da. Yakaletine 

Encümendedir. 

Mal. Vekaletino . 

M. M. V e kaletin e. 

Ad. Vakaletine. 

S. İ. M. Vekaletine 

M. M. ·V ekaletine. 



792/841 

79~/842 

794/843 

795/844 

796/845 

797/846 

798/847 

799/84R 

800/849 

801/850 

802/851 

803/852 

A.rruha.ı sa;hiıbinin 
isim ve adresi 

Ka~seri : Hayvan· sağ
lıği merkez sıhlriye nıe
inuru Salih Özçelik 

Isparta : Eski Biğa me
busu Haınid Ka-ra Os
mali. 

Merzifon : Ahmed Sa
mancr ve arkadaşlan 
!stanbul : Hırkaişerif 
yangın yerinde su malı
zeni karşısında meı~hum 

Meıne.d Faik karısı Ma
cide 
Kütahya : Mecidiye ma
hallesi No. 4 evdeı eski 
Uşak sılılıiye memuru 
Hasan Tahsin 

Arzuh&l :hulAsası 

Kays~rideki debnğat fabrlkasııun 
faaliyeti~in temİlti dileğine dair 

Açık maaşt verilmesi ·dileğine dair 

Hazine taksitlerinin bu 3'Il tehiri 
dileğine dair 
Gayrimübadil olduğundan dolayı 

mütebaki alacağrıını 'Verilmesini is
tiyor 

Eski kanun üzerinden tekaüde sev
kini istiyor 

Ankara 
Atıfbey 

Telsizlerde Harb malf1lü olduğundan terfibinin 
mahallesü1de temini dileğine dair 

Şebin Karahisarlı bak
kal Memed vasıtasile 

Ukaşe 

İstanbul : Aksaı<ay S ir- 'l'ekaüd maaşı tahsisi dileğine daiı· 
keci sokak No. 13 evde 
eski !stanbul telgraf 
müstediyat bıışmemuru 

Necati 
'İstanbul : Haydarpaşa 
lisesi Fizik omuallimi 
Kenan Srrıer 
Kula : Eski .Alaşehil' 
ınalmüdürü müteveffa 
Memed Fahri veresesi 
narnma oğlu Şerif .Söy-
lev 
Sung·urht : Eski Marz
gird ıniiddeiumumisi 

Sami h 
İstanbul : Çengelköyde 
Bekar dairesinde nama.z
gahta No. 14 tbrahim 
Halil 
Mecidözü : Büyükcami 
N(). 15 evde şehir Jan
darma. BilaJ -karrsr Mü· 
nevver 

Maaşnun 40 Jiı'AY-8. · çıkarılımısı di le
ğine daıir 

M urisleı-.in in . ·ha. ya tm da hak kazan
drğr ikramiyenin ·kendilerine ·veı-il

mesi hakkında 

Adliye vekaJe.tince hakimlikten ts
katı hakkında veri.leh kararttı red 
veya tıtdili dileğine dliil' 
8 - V - 19S2 tarih ve 2194 sayılı ar
zuhal neticesinin bildirilmes hak
kında 

Yeniden şeh id maaşı tahsisi dileğine 
dair 

Muamelesi 

İk. Vekaletine. 

Karara raptcdilmiştlr. 

~[al. Vekaletine. 

MaL V ek.fı.letine. 

S. İ. M. Vekaletine 

M. ~L :v.eka1etine. 

1\l. :M. V ekfi.letıiııe. 

Ml. V e&~letine. 

MaL. Vekaletine. 

Ad, Vekaletine. 

:Rncünrendedir. 

Karara raptedilmiştir. 



Eaıyit 

No. 

804/853 

805/854 

806/855 

807/856 

808/857 

809/858 

810/859 

811/860 

812/861 

813/862 

814/863 

815/864 

816/865 

817/866 

-'827-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal bulAsası 

Silistire : Bosna Türk Memleketlerirrdeki emlaklerini sattık-
halkı narnma Şevket Şa
kir 

larından biran ev-vel a.na vatana al
clırrlmaları hakkrnda 

İstanıbul : Beşiktaş Mu- Kanunen mulı:ayyet hakkının veril-
radiye mahallesi Kağıd- mesine dair 
hane caddesi No. 48 Jrarh 
mahilü mütelmid yüzba-
şı Cemil 

GeHbolu: Alaettin l\1. es
ki Balıkesir polis mc
murlarmdan Murad 
Salihli : Eski müstantık 
Raşid 

İstanıbul : Kasrmpa~a 
Acıçeşme cami karşısmda 
No. 2 evde mütekaid as-
keri hakim Hı.ılusi 

Gediz : Arzuha:lcr Hakkı 
Yılmaz 

Antalya : Sıtma müca
delesi laburatuar şefi Dr. 
Mahmud Çolakoğlu 
Ankara : Atpazarmda 
yenihanda Zafranibolu -
nun Bulak Köyünden 
HatiJboğlu Memed İzzet 

·Manisa : Turgudlu ka-
za:smda ta.biib operat@r 
İsmet Erdem 
Ankara Tabakhane 
B.aypmar S. No. 15 E.ski 
Güre hakimi Halil Şeref 
Bulgaristan: Sofya Ab
dül tevfik ve arkadaşları 

Aksaray : Vilayet mem
leket hastanesi eski 
idare memuru Memed 
İleri 
Şebin Karahisar : Eski 
Kuruçay müstantrkr Ma
hir Akyüz 
İstanbul · Gedikpaşa 
Çarşıkapıda No. 64 kah
vede Hekimhanlı Sü
leyman 

Evvelce gönderdiği -arzuhalin:in ~biran 
eV':vel neticelend'İrilmesini istiyO'r. 

İkramiyc veya maaş tahsisi · dileğine 
dair 
Tekaiidlüğii icra edilmeşine ·mebni 
ikramiyesinin verilmesi di1eğine dair 

Gedi·z müddeiumumisi Sadık ve müs
tantrk Raşid ·i!ıaklarında talkibat yap
trrılmasmr istiyor. 
Rüthesiz askere çağırılınası lwn:una 
mugayir olduğıundan asteğmen Dr. 
tanmması hakkında 

15 - 8 - 1935 ta.rih 729 sayılı arzuha
line ektir. 

Yeni kanun m.ıueiıbinee tekaüd m-aaşr 
tahsisi <hakkında 

A<,uk maaşlarının .oveTi lmesi hakkında 

S@fyadaki maliarının mürırakİt mu
kaveleye tevfikan korunınası ile ana 
vatana gelmelerini istiyorlar 
Af kanunundan .istifade etüğinden 
açık maaşı verilmesini istiyor 

Adiiye vekaletin.ee hakkmda veri
len karanR tetkik ve hukuku
nun muhafazasını !istiyor 
Umumi harbde ıniJlul diiştüğı'iinden 

malU.liy.et m.aaşr tahsisini istiyor 

Muamela.i 

Da. VekAletine. 

M:. :U:- Vekilletine. 

M. ·M; VekaJet;ne. 

Mf. V ekaletine. 

Mal. Vekaletine. 

Ad. V ekaletine. 

1\'L l\f. Vekaletine. 

Ad. VekaMine. 

i:.·:.·' ...... ... ~ -"' 

Ad. Vekaletinc, 

na. V-okillctinc. 

S: 1. M. VokiUctiııe. 

H ri-z-edilmiştir. 

1\'L 1\f: V ek8Jetine. 



Kayit Arzuhal sahi·binin 
No. ··~ ·· isim ve adresi 

818/867 İstanbul : Beşiktı:ış Teş- · 
vikiye Lev hacı sokak, 
No. 8 evde mütekaid .. 
süvarİ binbaşısı Tevfik 

819/868 

820/869 

821/870 

822/871 

823/ 872 

824/873 

825/ 874 

826/875 

827/876 

828/877 

829/ 878 

İzmit : Karabaş mahal
lesinde Bol sakakta No. 
20 evde mütekaid kay
makam Osman Ragıb 

Konya ; Aksaray hapi-
sanesinde mahkum me
muı·lar narnma eski ma-
liye tahsildarr Osman 
Işık 

Daday : Furuncuk kar
yesinde Danaoğlu Ah-
med 
Eskişehir : Tapu müdü
rü Münir 

Manisa : Mimar Sinan 
caddesinde Yahyaoğlu 

Osman 
Ankara : Evkaf apartr
ınanı kapı 3 kat 4 daire 
5 Hariciye şifre müdür
lüğünden mütekaid A. 
Seni 
lnebolu Ahmed Nazif 
Çelebi 

M. M. V. A;yniyat t ef
tiş dairesi ıbirin ci şubeele 

8. sınıf hesa:b memuru 
Salih Uslu 
Arrkara : Zaft',ri milli 
otelinde No. 8 Ana tas 
Yağmuroğlu 

! stanbul : Eyüb Bü~bül
dere bekçi Mustafa 'hane
sinde Bursah Ali krzr 
Hatice 
İstanbul : Kadıköy Yel
değir.meni uzun !hafız so
ikağr NQ. 96 Tevfik F
kan 

--"328 .-_ 

Arzuhal bulasası 

Maliyeee telmüd maaşrndan kesil
ınekte olan -paranın kesilmemesi di
leğine dair 

Satın aldığı haneye Evkaf dairesin
ce vaki müdahalenin meni hakkında 

Cümhuriyet bayraını münasebetile· 
aifedilmelerini istiyorlar 

Depozito olarak İnebolu· malsandı
ğına yatırdrğı 120 liranın iade edil
mesini istiyor 
Vekalet emrine alındığı tarihten 
itibaren kendisine açık maaşr veril
mesi hakkında 
Marmaracık gölü balık saydı bede
linden Hazineye olan borcunun te
cili hakkında 
Yirmi yaşindan evvelki yirmi sene
lik hizmetinin fili hi zmete katılma

sını istiyor 

Ermeni emiakinden Hazineye ai d · 
borcun iki senede ödenmesi hak
kmdaki kanunun Rum emvalinden 
borclu olanlara da teşmili hakkında 
Mülkiye memurluğundan a.Skeri me
murluğa geçenlerin mülkiyedeki ~üz

met müddetlerinin esas tutülırnası 
ha:lclrrnda 
Rusyada musadere edilen om~alinin 
bedeli olarak Şurayi devletçe tahak
Imk v·e teyid edilen ınatlubunun ve
riLmesi ha,kıkrnda 
1500 lira ılnymetinde olan evinin ic
raca kapatma suretile 800 liraya sa
tıldığı ve hukukunun aramlma:Srnı is
ıtiyor 

Ay ve yıldrz işareti taşıyan bayra
ğın değştirlmesi hakkında 

Muamelesi 

Mal. Vekaletine. 

Eııcü.m cndedir. 

Eııcüıneııdedir. 

Mal. V eldiletine. 

Di. Mu. Riya.setine. 

Mal. Vekaletine. 

Eııcüınendcdi r·. 

1al. Ve1dl. l e tiııe . 

Encümendedir. 

:ti l al. Vokalotine. 

Ad. Ycıkaletine. 

Hifzedilmi ştir. 



Kayit 
No. 

830/879 

831/880 

332/881 

833/882 

834/883 

835/884 

836/ 885 

837/886 

838/887 

839/888 

840/889 

841/ 890 

842/.891 

Arzuhal Sahlbiniın 
~im ve .a;dresi 

Simav : Mütekaidini as
keriyeden Hacı Bwhattin 
Konya : Muallim ımek

tebi talebesinden Konalk
pınar nahiy·esi köy katib
lerinden §uayyip Mus
tafa 

A:fyon Karahisar : Ceza
evinde tbrahimoğlu . Di
laver 
!stan!bul : Beyoğlu sute
razi sokak No. 16 Yuva
naki Çimenoğlu 

Şarki Karaağaç : Süley
man Çavuşoğlu arzuhalci 
Memed Kaplan 

Muğla : Hüseyin Sami 

Emirdağı : F a'hri süvarİ 
yüzbaşısı Hacı İbrah im 
oğlu Kara Ahmed 
İstanbul : Balatta iham-

329-

Arzuhal hulasası 

Düyuna kalan ımaaşat ımatlUJbunun 

verilımesi dileğine dair 
Çok ibiçare kaldığından kendisine ıbir 

hi~met v·eri1mesi hwkkında 

Hila:fı kanun ihwkkrnda verilen 24 
sene hapis kararının tetkiık v·e ceza
nın r e:fi hakkında 
Bazı ecnebi ıbankalarca kaçırılan 

!kazanç vergisi miktarını ihbar etti
ğinden ikramiyesinin verilmesi hak
kında 

J andarına dairesinin hila:fr hakikat 
tanzim ettiği zabrt varaıkasr üzerine 
çok ıkimselerin hapis edilmekte oldu
ğu hakkında 

2354 numaralı kanunun Muğlaya 

da teşmili hakkındaki 24 mart 1935 
tarihli dil eğinin neticesinin bildiril
mesi ıha.ldanda 
Mi lli mücadeledeki hidematına mü
kafaten muhtacı muavenet olduğun
dan yardım edilmesini istiyor 
15-X-1935 tarih ve 6778 sayılr arzu-

mami Muhittin mahallesi haline cevap verilmesini istiyor 
Söğütlü 1bakkal sokak 
No. 22 Vasil 
Ankara : Askeri :fabri- Mesken Ibedeli ,tazminatınrn :filen 
ıkalar U. M. mehakim şu
ıbesi müdürü sınıf 3. As. 
Ad. hakim Haydar Gür
ler 
Adapazarı : Karaosman 
M. savaş caddesinde No. 
10 evde malul polis Ha
sanoğlu Memed Nuri 
Iğrdrr : Faıbrika saıhiib

leri Abdürrezzak ve ar. 
İstanıbul : Üsküdar Hay
rettİn çavuş mahallesi a
yın sokak No. 17 Sa:biha 
Maraş : Cezaevinde Azi
ziyenin Çana.kprnar kö
yünden Mustafaoğlu İs
mail 

:i!hraz ve işgal eylodiği derece ımaaşı 

üzerinden verilmesini istiyor 

4-VI-1935 tarih ve 597 sayılı arzuha
line cevap verilmesi dileğine dair 

Mazut ihaıkkında B. M. M. ce karar 
ittihazını istiyorlar 
Hazineye aid lborcunu ödediği halde 
hapsedilen kocasının tahliyesini isti
yor 
Müebbet hapis cezasına aid evra:km 
tetkikile tahliyesini istiyor 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara repıtedilımiştir, 

Ad. V~k5Jetine. 

Mal. V ekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Hi:fzedilmiştir. 

M. M. Vek51P.t.ine. 

1\'L M. Vekaletine. 

M. M. Vekaletine. 

I<.;nciimendedir. 

Encümendedir. 

.A.d. V eıldletine . 

Ad. Vclı:aletine. 



Kayit 
No. 

843/892 

844/893 

845/894 

846/895 

847/896 

848/897 

849/898 

850/899 

851/900 

852/901 

853/902 

854/903 

Arzubal Sahibinin 
isim ve adresi 

İstan:bul : Aksaray Ça
ilmağa mahallesi sorğuç
çu soakık No. 17 evde 
Ürgüplü Şifaoğlu Aıh-
med Aıkif 

Mersin : Caımiişerü ma
ihallesinde 116 ncı so
kakta No. 35 evde Ha
tice 

3.30-

Arzuhal hulasası 

Polislikte 12 senelik hizıınetine mu
kabil tasfiye suretile ikraımiye istiyor 

Şehid olan ilmcası;ndan maaş taJhsis 
edi1mesini istiyor 

İstanibul : Beyoğlu Ni- Malfılen tekaüd edilerek terfihinin 
şantaşı emlak S. 8/ 16 teminine dair 
sayılı apartımanda ihti-
yat piyade 2 nci millazı-
mi İzmiroğlu Fuad Be-
ş ir 
'.&nkara: İstiklal otelin- Polisliğe alınması dileğine dair 
de Kırşehirin Ahievran 
malhallesinde N alçacıo -
ğullarmdan Hidayetoğlu 

Mustafa 
Tirebolu : Hıms eski 
hakimi Hasan Fehmi 
Erbaa : Postane karşı
sında No. 8 evde yüzıba
şılrktan mütekaid Sırrı 
Yalova : Ziraat kredi 
!kooperatifi başkanı M. 
Şakir 

21 - V - 1935 tarih ve 512 sayılr ar
zuhalirıe ektir. 
24 - III - 1935 ıtarih ve 5922 sayılı 
arzuhaline cevaıb istiyor. 

Yalovadaki zirai kredi kooperatİfine 
Ziraat bankasınca 10 bin liralık yar
dım yapılarak zirai koopeı·atifl er 

kanununun 44 neü maddesinden is-
tifadelcrine dair 

Trabzon : Cezaevinde On senelik malıkurniyet rezasmrn 
mahkUm· Bayraktaroğlu 
Miktaıt 

Gönen : Birinci okul es
ki öğretmenl erinden Nec
metıtin Sa.hir Ünlü 
Gönen : Pilevne mahal
lesinde göçmenlerden 
Osmanoğlu Adem 

Elbistan : Eski hapisa
ne gardiyanr B . Akın 
M:. 1\'L Vekaleti müste
şarlık mahkemesi h3:kim
lerinden S. 4. As. Ad. 
Ha. Mustafaoğlu Tevfik 
Sayın 

ın.eııfaya tebdilini. istiyor. 

Muallimlik mesleikinden ihraç edil
mesi hakkındaki kararın refine dair 

2510 sayılr iskan kanununtın 31634 
ncü maddelerinden isıtifadc etmesi ve 
bu meseleye dair Devlet Ştırasınca 

verilen karara itiraz 
Haksız olarak vazifeden çıkarılmak 

su retile mağdm edildiğine dair 
Kı dem ta~hihin in ya.pıl ması dil eğinc 

dair 

M:ıamelesi 

'Da. V-ekaletine. 

M. M. V ekaletine. 

lVI. lVI. V ekaJetine. 

Da. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Zr. Vekaletine. 

Ad. Vekaletine. 

Mf. Veka]etine. 

G. !. Vekaletine. 

Ad. Veka.letine. 

·M. M. Vekal etine. 



Kayit 
No. 

855/904 

856/905 

857/906 

858/907 

859/ 908 

860/909 

861/910 

862/911 

863/912 

864/913 

865/ 914 

866/915 

867/916 

33i -
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal buiasası 

Ankara : Ankara ötelin- 19, 241, 596, 805 numaralı arzuhal-
de Yozgad ağırceza eski lerine ek. 
azası Hulusi AJldürk 

Erbaa : Bedevi köyün
den Esadoğlu namı di
ğer Keleşoğlu Celal 
Anlmra : İstiklal ote
linde malul Hasanoğlu 

Hüseyin Ovaerk 
İstanbul: Haseki mahal
lesi cami avlusunda No. 
65 evde İstanbul iskan 
dairesi teffiz memuru 
Kamil İnal 
lBiga : Kazası eski Vize 
hakimi Hüseyin Şevket 
.Akdüz 
Giresun : Kapı mahal
lesinde İmamoğlu H asan 
ve arkadaşları 
Tirebolu Hapisane
sinde eski P. T. müdü
rü A. Avni ve arkadaş
lan 
İstanbul : Beyoğlu Ye
nişehir Gölbaşı sokağın

da No. 73 evde Girid 
Hanya mübadillerinden 
Hasan Tahsin 
Balıkesir :Kepsut na. 
hiyesincl e M. Özday ve 
Mustafa. 

İstanbul : Aksaray CI· 

varmda taşkasapta so:f
ta Sinan mahallesinde 
lalezar sokağında No. 6 
evde eski Memedoğlu 
İsmail Hakkı 
Seyhan : Karsantı na
hiyesi Keller köyü muh
tarı Hasan ve ar. 
İstanbul : Aksaray Yu-
sufpaşa millet C. No. 145 

evde yorgancı Hamdi . . 
Gediz : Gümüle köyün
de Dede köylü Muı·ad 

7 - IV - 1935 tarih ve 193 sayılı ar
zuhaline cevab istiyor. 

Harpte ınalili kaldrğrndan maaş tah
sis edilmesi dileğine dair 

Memuriyetten çrkarrlmasr hakkında
ki kararın refine dair 

Avukatlık yapabilmesi ıçın ruhsat
name verilmesini istiyor . 

Milli emlakten takiSitle satın aldık

ları gayrimenkullerin kıymetlerin i n 
haddi layikrna tenzilini istiyorlar. 
Mahkumiyetlerinin affine dair. 

Teffiz ınuamel esinin düzeltilmesine 
dair 

Nahiye müdürü hakkında takibat 
yapılmak üzere Dahiliye vekale~in
ce müfettiş gönderilmesini istiyor
lar. 
Tasfiye kararının refi ile memuri
yete alnımasını istiyor. 

İntifa hakkı kanunundan istifade
lerinin t emini ile ormanlardan kati-
yat yapılmasının teminine dair. 

Kendisine işkence yapan polislerin 
tecziyesile tazminat alınmasım isti
yor. 
Hukuku tasarrufiyesine vaki olan 
müdahalenin meni dileğine dair. 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

l\f. M. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Ad. V ekaletine. 

Mal. Vekaletine. 

Ad. Vekaletine. 

S. !. M. Vekaletine. 

Da. Vekaletine. 

Ad. V ekaletine. 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Encümendedir, 



Kayit 
No.-

868/917 

869/ 918 

870/919 

71/920 

972/921 

873/922 

874/923 

875/924 

876/925 

877/926 

878/927 

879/928 

Arzuhal s·aıhlbiniıi. 
isim ve adresi 

Urfa : Ceza evvinde E
yubiye mahallesinden 
Muradoğlu Tevfik 

Ankara : Adiiye sarayi 
arkası çıkırıkcılar yo
kuşu jandarma mektebi 
yaııında No. 15 avukat 
Münir Zebunoğlu 

Ankara : Cümhı,ıriyet 

un fabrikasında ambar 
memuru Mustafa Tev
fik 
Ankara : Kızılminare 

mahallesinde Fahrettin
oğlu Nesib ve ar. 
Çankırı : Yapraklı na
hiyesi Kaymaz köyü tuz 
kolcusu mütevveffa Mus
tafa karısı Sa tr 

lstanlml Veznecil er 
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Urfa : Askeri ihtisas mahkemesi ta
rafmdan verilen malıkurniyet kara
rııun iadei muhakeme suretile tetki
kine dair. 

Eski Zara mustantiki mütekaicl 
Davud A vninin maaşlarının veril
mesi hakkında 

Heyeti mahsusa kararının refi hak
kında 

!stimlak edilmek istenilen hanları
um bedeli hakikisinin verilmesini 
istiyorlar 
Ölü kocasından dolayi bağlanacak 
tekaüd maaşının bir an evvvel tah
sisi hakkındaki 8 - V - 1935 tarih 
ve 409 sayılr arzuhalinin bir an 
evvel karara bağlanmasım isbyor 
Trabzon okulundan İstanbul okullar 

Reşitpaşa caddesi No. rınuan birine değiştirilmesine dair 
23 Trabzon erkek orta 
okul öğretmeni Hüsnü 
Şarman 

Salıkesir : Tüccardan 
İmamzade İzzet ve Sü
leyman 
Adana : Yeni otel kar
şısında berber Hasan-

ı 

oğlu Meı:ned 

Vezirköprü : Zekeriya- ' 
oğlu Ali Raif ve ar. 

Afyonlarnun satın alınması veya 
Avrupaya satış etmelerine müsa
ade edilmesini ve avans istiyorlar 
Okuldan çıkarılması ılıakkındaki ka-
rarın refini istiyor 

Emlaki milliyeden taksitle satın 

aldıkları gayrimenkuller hakkında
ki dileklerinin nazarı itibare alnı-

masma dair 
6 ncı Tüm. As. Adli Nasbinin tashihi dileğine dair 
hakimi Rıza Kuraner 
Edirne : Hazinedar Si- Telmüd muamelesinin neticelendiril
nan B. ımahallesi No. 14 mesini istiyor 
evde Ertik okulası katib-
liğinden mütekaid Ragrib 
hmit : Kullar köyünde 
Dursunoğlu .M:ı.med Ça
kım 

Münasib bir işte istihdamı ile terfihi· 
nin ,temini dileğille dair 

Muamelesi 

Enciimendedir. 

Encümendedir. 

Hrf,zedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüm endedir. 

E ncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendooir. 

Encümendedir. 



K ayii 
No. 

880/ 929 

881/930 

882/ 931 

883/ 932 

884/933 

8S6f935 

887/ 936 

.A.rzuiıai sahlbiınin 
isim ve ıadnısi 

Giresun : Keşap uruhi
yesi Ferüz iköyünden 
Haşıloğlu Kadir 

İstanbul : Haydarpaşa 
uzun Haf:ız S. No. 127 

-aM-
Arzuhal bulasası 

Karısnn öldür-mediğini ve masum ol
duğunu Ibiidiriyor 

İstanibul Huılruk mahkemesi tarafm
dan ha:kkmda ittihaz olunan ikarara 

evde Salaımon Bizarano itiraz 

Gömeç : Faıkir aslan, Sa
drk Sözer 
Sinob : Yeni mahalle 
Rifaıt Günal ve ar. 

Kınık : Bağcılar namıma 
Alioğlu Hüsnü Arkan 

Bartın : Yugoslav Göç
menlerinden kıdemli yüz
lbaşılıktan gözlerinden 
malül Seyfettin Yılmaz

er 
Fatsa : Topaloğlu Ali 

Erdek: : Eski ıbaşkatilb 

Mustafa 

Muhtar inti!haJbatındaJci yolsuzluğun 

düzeltilmesine dair 
E.ınlallci millliyeden satın aldıkları 

emlaılrin yirmi senede ödemelerinin 
teminine dair 
Milli emlakten satın aldıkları gayri
menkullerin ilayınetlerinin tenziline 
dair 
TerfiJıiniİı temini dileğine dair 

. Gayrı kanuni olarak hapsedildiğin
den şikayet 
Açık maaşının verilmesini istiyor 

M:uameiesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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II - Adiiye encümenine ha.~ale edilen arzuhaller 

267 Akhisar Vacid 

268 Salihli: Oalib 
501 İstanbul : Ali Rıza 

Ölüm cezasına çarpılm·sı için Mec- Ad. En. 
!isi Aliye tasdika gelen Memedoğlu 
Halil hakkında maruzatını bildiriyor 

:ıı J) D D 

Kazanç kanununun tadiline dair 
olan kanunda dileğinin nazarı iti
bara alınmasını istiyor 

:ıı 

D 

III - Bütçe encümenine havale edilen arzuhaller 

374 istanbul: Makarna fabrikas ı 
salıibieri 

387 İstanbul Sami 

436 İnhisar memurlarından c. 
Ekin ve ar. 

437 istanbul : Zeynel ve ar. 
485 Nevşehir : Mustafa Aral 

632 İstanbul : İsmail Hakkı 

633 Ankara M. K. Eevren 

646 Tarsus K. Sumen 

Makarna ve şehriyelerden mükerrer Bütçe En. 
olarak alınmakta olan buğday ko-
ruma vergisinin kaldırılmasını isti-
yorlar 
Bisküvideıı fazla olarak buğday D 

koruma vergisi alınmamasını istiyi-
yorlar 
Kamutaya sunulan İnhisarlar koru- :ıı 
ma sandığı kanun layihasında di
leklerinin nazarı itibara alınmasına 
dair 

ll ll )) :ıı 

Tel(aüdlük hakkının tanınması di- :ıı 

leğine dair 
Şeker kanununun müzakeresi esna- » 
sında stok şekerler hakl.ındaki di
leklerinin kabul edilmesini istiyorlar 
Maliye teşkilat kanunu müzakere- :ıı 

sinde dilekleri nazarı itibare alınarak 
maaşa geçirilmesini istiyor. 
Borciarının te ci li dileği ne dair ll 



Kayit 
No. 

1 o ı 
125 

130 

406 

816 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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IV - Evrak kalemine havale edilen arzuhaller 

Kadınhan : imza yok Mütegallibelerden şikhet. 

İzmir : M. Osman 

Afyon : Mehmed 

Erzincan : Mustafa 

istanbul : Rumeli 
E. Hasan ve ar. 

feneri 

Muhtelif tarihl erde verdiği arzuhal
lere ceyab istiyor. 
Ziraat bankasına olan borçlarının 

tecilini istiyor . 
Mahkemece hükmedilen 16 lira 
·nakdi cezanın affedilmesini istiyor. 
Köylerine yol ve bir dispanser 
yap ı! masını istiyorlar. 

V - İdare heyetine havale edilen arzuhaller 

Muamelesi 

Ev. K. Hıfz 

26-III-935 tarihinde 
cevap verildi. 

ı 09 Ankara : irma Merhum zevcinden tazminatı nak- İdare h. 
diyenin kendisine verilmesini istiyor. 

1 81 istanbul : Selma Ölü kocası Kars sa y l av ı Yusuf Ak-
çuraya aid tah sisatın verilmesini 
istiyor. 

29 ı Ankara: Mürnin Küçük Eseddeki bağının bir an 
evvel Meclis tarafından istimlakini 

ll 

318 

329 

330 

335 

609 

B. M. M. Memurlarından 
Sabah. Karaoğlu . 

İstanbul : Zehra 

Eskişehir: Ram iz 

B. M. M. Matbaa sı h ade-
mesi Davut 
Ankara : Hayreddin 

istiyor. 
İlişik rapora göre tedavi ettirilme- ll 

sını istiyor . 
Ölü Kastamonu say lavı Ali Riza- ll 

dan maaş tahsisi ve ikramiyeden 
mahrum edilmemesini istiyor. 
Müterakim maaşlarının verilmesini ll 

ist iyor. 
Maaşma zam yapılm asını istiyor. » 

Kamutayda münhal oda cılı ğa tayini ıı 

dileğine dair. 

VI - İktısad encümenine havale edilen arzuhaller 

2 ı 6 İstanbul : Otelcil er ve han- Kazanç kanuuunda yapılacak deği- ik. En. 
cı!ar cemiyeti. şiklikte nileklerinin nazarı dikkate 

alınmasını istiyorlar. 



Kayit 
No. 

166 

195 

447 

511 

629 

695 

696 

697 

7'i ı 

780 

462 

523 

524 
525 
526 
527 
544 
Ci08 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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VD - Ka.nunlar kaleınin.e ba,v~e edilen ıı..rmıhaller 

Sahanca : Cemal 

Eski Giresun saytavı Ali 
Şevket 

Konya: fatma ve çocukları 

Ankara: Esad 

B. M. M. Matbaa müdürü 
Mazhar 

Mersin : Ali Bedri Buğa 

B. M. M. memurlarından 
Hidayet 
Besni: Ağaroğlu Said 

B. M. M. memurlarından 
faruk Erem 
B. M. M. memurlarından 
Ali Koşvar 

Yanmış olan istiklal madalyası vesi- K. K. 
kasının yenisinin verilmesini ıstiyor 

Mebusluk müddeti hizmetinin tevsi- K. K. 
kini istiyor. 
Maaş tahsisi hakkında Arzuhal en- K. K. 
cümenince verilen karara aid haf-
talık mukarrerat cedvelinden bir 
tane verilmesini istiyor. 
Arzuhal Encümeninin 508 sayılı K. K. 
karar suretin istiyor. 
65 yaşını bitirdiği icin tekaüd ka- K. K. 
nununun 3 ncü maddesi mucibince 
bir sene baha çalışmasına müsaade 
verilmesi dileğine dair 
Ölü Kars saylavı Hacı Bedrinin K. K. 
ölüm tarihinin bildirilmesi hakkında 
Eşinin hastalığı dalayısile bir ay 
izin verilmesi hakkında 
Babasının say lavlık hizmetine aid K. K. 
bir mazbata verilmesi hak k ında 
Maaşının ı 2 nci derece üzerinden K. K. 
verilmesini istiyor 
İlişik rapora göre altı ay izin ve- K. K. 
rilmesini istiyor. 

VUI . Maliye encümenine havale edilen arzuhaller 

Ankara ı M. K. Devren Mali~re teşkilat kanununda kendi Mal. En 
vaziyetininde nazarı itibare alınma-
sını istiyor. 

istanbul : Behice Oalib Yurtluk ve ocaklık kanununun mü-
zakeresinde dileklerinin dinlenme-
sine dair . 

istanbul Behçet • :ıı :ıı )) :ıı 

istanbul Re fet .D :ıı )) )) D 

istanbul : Zahid )) .)) D :ıı D 

is ~anbul : Hudai D ]) ]) ::D ll 

İstanbul : Celalettin ll )) .D ]) :ıı 

Ankara :Mustafa ::0 ll ll • :. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

---·-~----· 

337-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

IX - Matbaaya havale edilen arzuhaller 

28 Ankara: Şükrü 

61 İsmail : 

23 3 Ankara: İbrahim 

317 Ankara: Mustafa 

322 Ankra : M usta fa Kalecik 

Meclis Matbaasında münhal elek- Mat. M. 
trikçiliğe tayini dileğine dair. 
Matbaa makiııistliğine alınması dile- )) 
ğine dair. 
Meclis matbaasında açılacak olan )) 
mürrettipliklerden birine allnmasını 
istiyor. 
Münhal mücellit çıraklığına tayinini )) 
istiyor . 

. Münhal mücellidliğe tayini dileğine 

dair. 

X - Muhtelit encümene havale edilen arzuhaller 

3 5 ı Manisa: Refik V ılmaz 

505 İstanbul f. Tezer 

Manisa saylavı Tahir Hititin teşrii Muh. En. 
masuniyetinin kaldırılmasını istiyor. 
iş kanununun müzakeresinde dile'<:- ll 

lerinin nazarı itibara alınmasını 

istiyorlar. 



F - Sualler ve istizahlar 

..... 

1 - Sualler 

Fevkalade içtima zarfmda ıbiri Harieiye, biri İktısad ,biri Maliye, biri Ziraat veka.letlerine ki, 
eeman dör t sual teveih olunmuştur. 

HARİCİYE VEKALETİ 

ı -Afyon Karabisar mebusu Bere Türkerin, Arsmlusal siyasal durum hakkında Rükı1metçe ne 
gibi tedbir ittihaz olunduğuna dair olan şifahi sualine Harieiye vekaleti vekili Şükrü Kaya tara
fından ll - X - ı935 de eevab verilmiştir. 

İKTlSAD VEK.ALETİ 

ı - Afyon Karahisar mebusu Bere Türkerin, Afyon satışı hakkındaki şifahi sualine İktısad ve
kili Celal Bayar tarafmdan ı4 - X - ı935 cevab verilmiştir. 

MALİYE VEKALETİ 

ı -Afyon Karahisar mebusu Bere Türkerin Dinarnit bombalarile nesli tüketilen ibalıkhır için 
şimdiye kadar ne gibi man i tedbirler al rndrğma dair olan şifahi sualine Maliye vekili Fuad Ağ
ralı tarafından 18 - X - 1935 de eevab veri lmiştir. 

ZİRAAT VEKALETİ 

1- Afyon Karahisar ınebusn Sere Türkeriıı , Orman yangmlarına karşı ne gibi mani t edbirler 
almdrğma dair olan şifabt sualine Ziraat vekiliMuhlis Erkmen tarafrndan 25 - X - ı935 de eevab 
verilmiştir. 

2 - İstizahlar 

Fevkalade içtima esnasında İstizah yapılmamıştır . 



C - icra Vekilieri Heyeti 

1 - Devrenin değişmesi dolayısı ile İsmet İnönü 1 - III - 1935 te istifa etmiş, maamafih yeni 
İcra Ve killeri Heyetini teşkil e Reisicümhur Ata türk tarafından tekrar memur edilmişti . 

Başvekil İsmet İn önünün teklifi üzerine yeni İcra V e killeri Heyetinin aşağıda isimleri yazılan 
zevattan teşkilinin tasdik olunduğunu mübeyyin Riyaseti Cümhur tezkeresi ayni tarihte okun
muştur. 

Adiiye Vekili Şükrü Saracoğlu İzmir 
Dahiliye :. Şükrü Kaya Muğla 

Gümrük ve inlhsarlar > Ali Rana Tarhan ! stanbul 
Harici ye > Dr. Tevfik Rüştü Aras İzmir 

İktısad > Celal Bayar İzmir 
Maarif > AJbidin Özmen Aydın [1] 
lVIaliye > Fuad Ağralr Elaziz 
Milli Müdafaa > Kazım Özalp Balıkesir 

Nafra > A1i Çetin Kaya Afyon Karahisar 
Sıhhat ve içtimai muavenet » Dr. Refik Saydam !stanbul 
Ziraat > Muhlis Erkmen Kütahya 

2 - Yeııi Hüki'unet, programını 7 - 1 Il - 1935 de Mecliste okumuş olu b gerek program ve ge
ı·ekse bu hapta cereyan eden müzakerat aynen aşağıya yazılmıştır: 

Başkan - Söz İsmet İnönünündür. 
Ba.şvekil İsmet İnönü (Malatya) - Büyük 

Ulusun sayın vekillcri, HükUmet şimdiye kadar 
olduğu gibi, sade bir program sahibiclir. Ancak 
prograınr ta.tbiik için sağlaım ibir a.zim ve kati ibir 
karar ile çalışmak yolundadır. Biz, inkilablarm 
vücude getirdiği yeni Türk cemiyetinin içeriden 
ve dışarıdan sulh ve emniyet içinde çalrşıb iler
lemesini ve açılmasını amaç tutuyoruz. ( Alkışlar) 
sulh ve hmmrun bulanmadan kalacağma ve ica
bmda ehliyetle ve fedakarlıkla korunacağma, 

güven havası, yurdun imarr ve ynrddaşın refalır 
için birinci şart olduğuna inanıyoruz ( Alkışlcır ) . 

Ökonomi alanmda zamanın şartları ve istek
leri gittikçe zorlaşmakta oluduğunu görüyoruz. 

Biz, ülkenin ödeme kabiliyetini kolaylaştıracak 
biı· ticaret sistemini takib etmeğe mecburuz. Di
ğer taraftan memleket dahilinde istihsali ve is
tihl<1ki m·tıracak yeni ve geniş faaliyetleri teş

v]k eLıncği lüzumlu görüyoruz. Sanayileşmeğe 

verdiğimiz ehemmiyet her zamandan ziyade art
miştir. Yeni bir ökonomik karar olarak Yüksek 
heyetinize arzeder ki Hükumet sınai mamulatı

mızm dahilde istihlakini artırmak için özel ted
birler alınağa karar vermiştir. ( Alkışlar). 

Şeker, kömür, çimento gibi mahsullerin fi
yatları üzerinde esaslı indirmeler yapılarak bun
larnı içerde sürümleri artırılacağını sanryoruz. 

Hükumet, hem genel hizmet veya şirket mas
raflarını iııdirerek hem yerli ürün ve mamullerin 

[1] Birinci umumi müfettişliğe tayini dol(ıy·ısile 14 - V I - 1935 de istifa e t·rniş ve yerine 16-Vl-1935· 
de Erzincan mebusıı Saffet A1•·ıkan tayin olunmuştur. 



-· - Mö 
bedellerini ucuziatarak yurdda yeni ve esaslı lıir 
genlik açılacağma inanıyoruz. 

Deniz nakliyemizi ıslah etmek ve yenilernek 
ve umumiyetle tarifeler üzerinde ucuzl.uğa ve 
kolaylığa gitmek yolumuzdur. 

Demiryollarmın, rıhtımların ve limanlarm 
Devlet elinde bulunmasnun faydaları her gün 
daha ziyade anlaşılmaktadır. Nakliyede ucuz ve 
ökonomik işletmeyi iltizam ediyoruz. 

Sayın saylavlar, 
Dışarı sıyasada sulh ve emniyeti korumak ve 

teşkilatiandırmak için bütün kudretimizle çalı

şıyoruz. Dostlarımrza, taahhütlel'miı;e sadakat 
ve genel olarak yakın komşularımızia yi geçin
mek için elimizden gelen her şeyi samirniyetle 
yapmak, siyasetinıizdil' (Bnıvo scsle1·i). Bu si
yasetin ana çizgileei içinde uluslararası hadisele
rini dikkatle takib ediyoruz ( Alkışlar). 

Sovyet ttihadile ı:nünasebetlerimiz her za
mandan ziyade sıcak bir dostluk içindedir (Sü
rekli alkışla1). Sovyet sanayiinin güzel eserleri 
sanayileşme hayatrmı~da elbedi dostluk hatıraları 
olarak yükselmektedir. Büyük Sovyet İttihadile 
yakın ve samimi dostluğumuz, gerek siyaset ala
nında ve gerek diğer her alanda her gün daha 
ziyade kuvvetlcnme[\te ve genişlemektedir (B?·a
vo sesleri, alkışlar). 

Balkan paktmrn uluslararası sulhü için bü
yük kıymeti, her münasebetle parlak bir suı·et
te k{mdini göstermek·tedir. Müttefikler tCaJhhüd
lerine sadıktırlar . Müttefikler birbirinin emniye
tini kendi emniyetleri gibi tutmak zihniyetin
dedirler ( Alkışla1) . 

!ran ile araJIIlızda .mevcud olan dostluk ve 
güven siyaseti mutlu bir surette ilerlcmektedir. 
Dost memleketin her vesile ile tesanücl ve mu
habbet havasrnı zikretmek, benim için gm·ı:ekten 
bir kıvançtır (Al kışlar) , 

Afgan Devleti ile aramızda ötedenbeı·i deYarn 
edegelen saım im\ dostluğUımuz .tabi! :bit· surette 
inkşaf etmektedir ( Alkışlar). 

Bulgaristan He münasebetleriınİzin dostça 
mahiyetinin delillerini bu komşu memleketin 
büyük salahiyetli ağızlarmdan işitm ek , Türk 
1ılusunca yüksek değeri ile takdir edilmektedir. 
Aramn,~a iyi .geçinmekı dostluğu artırmak ve 
Balkanlarda sı1lhun muhafazasmda müşt erek bü
yük menfaatlerimizi görmek niyetlerimiz, ki 
'karşılıklı olduğuna şüphe etmiyoruz, geniş n 
güzel tatbikata namzed buhınmaktadrr. Balkan 

Devletleri arasında birbirinl.n saadetini özie
ruek zihniyeti istikbal için hayırlı bir müjde ol
masnu dileriz. 

Diğer büyük devletler ve diğer memleket
ı ' rl e münasebetlerimiz dostane inkişafmr takib 
etmektedir. 

Sayın ve sevgili saylavlar, 
Bizi çalışmamızda teşvik etmek kararında-

iseniz, bunu reylerinizle göstermenizi dileriz 
(Şiddetli alkışlar). 

Halil Menteşe (İzmir) - Arkadaşlar, Gene
ral İsmet !nönüqün, 10 senelik Başvekilliği es
nasıoda memlekete yapmış olduğu büyük hiz
metleri görüpte takdir etmemek için insanın 
menfur bir ihtirasın zebunu olması lazımdır. 

( B ·ravo sesleri, alkışlar). Da.ha iyi bir proğram
la, daha faydalı neticeler alınamaz ını idi ? Bu 
sual münakaşa edilebilir. Fakat şu muhakkak
tır ki Devletin işleri büyük bir hulfuı, derin 
bir vatanperverlik ve büyük bir elirayetle 
sevk ve idare edilmiştir. !Ben bu işl eri burada 
tadad etıneğe lüzum görmem, çünkü hepiniz 
de bilirsiıı.iz, bütün menıleket te bilir. Bence 
General İsınet İnönünün memlekete yapmış ol
duğu en büyük hizmet, teşkilatı esasiyenin 
tesbit ettiği demokrasi esaslarmda sehat ederek 
ütopik doktirinler üzerinde beşeriyete 

yeni nizarnlar bulmak üzere şurada bu-
rada vukubulan tecrübelere Devletin siyasetini 
kaptırmanuş olmasmdadrr. Şu muhakkaktır 

ki bcşeriyeti bu günkü medeniyet ve terakki se

v i ye s in e, demokrasi esasları dairesinde ku
rulmuş, olan nizarn içinde azami inkişa fr bulan 
ferdi teşebl.ıüsl erdir. Ferdi teşebbüsler elerken 
Dedetin iktısadiyattaki rolünü unutmamak 
l azımdır. Devlet eski görenekiere gö ı·e lıir em
niyet jandarması, bir emniyet muhafızı' ol
maktan çıkmıştır . Devletin, amme meııafiinin 
muhafazasında ·hakem rolü tamamile elindedir. 
Demokrasi de böyledir ve böyle olmalıdır. Bil
ha sa bizim memleketimiz iktısad'i kapitüHis
yonların tazyikı altında vaktile münkeşif olan 
snııay i sönnıüş ve sırf zirai bir memleket hali
ne gelmiş ve iktısad'i luymetleri , muhtaç oldu
ğu eşyayi hari çten alınağa kafi gelmediği için 
ted iye muvazenesi daima açık ola.ı·ak devam et
.rn iştir. tktısadi kapitülasyonlarlll mevcucl 
olduğu devirlerde bu açık hariçten mütema
d iyen yapılan istikrazlarla kapatılıyordu. 

!<'akat bu iztikrazlar yapıldıkça Devletiu 
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hidematr umuml.yesini sevk ve !dare için , 
orduyu, donanınayı iıhzar ıçın, elinde bulunan 
mali kudret yava.c;;, yavaş lbu borçlarm aımortisma
nrna karşılık olmak üzere günden günıe azalıyor
du ve lbu gidiş ibir iflas .gidişi idi. Binaenaleyh 
ibu vaziyette ·bulunan :bir memlekett-e iiktısadi 

kapitülasyonlar kaliktrktan sonra eLbetteki bi
rinci vazife, memleketin tediy.e muvarenıesini 

ikarşı:laştmmak ve memleketin il-,tısadi nıuvaze

nesini kurmırktrr. İdrtısadi ımuvazeneyi kurmak 
için, maattecssiif ziraat hayatı ıme:ınlekette ge
niş ve büyük sermaye kurmağa mani olduğu 

için, hususi teşebbüslerin yapamayacağı !büyük 
işleri Devletin üzerine alması ve ibu ilıtiya cr ön
lemesi zaruridir. Binaenaleyh şeraiti iktisadi
yenin müsaid olduğu sahalarda biran evvel fab
ri!kalar ıkurarak memleketin kendine ımünıkün 

olduğu kadar kafi gelecek surette iktrsaden 
müstakil bir vaziyette bulunmasında elbette fa
al ibir rolü olacaiktır. Fa:kaıt, İsmet Paş.a Haz
retlerinin bir nutlmnda söyledikleri gibi, bizde 
Devletcilik diğer memleketlerde olduğu gibi hu
susi teşelbibiisleri iktrsadi sahadan ıbirer birer 
ihraç etmek değil, yalnız onların yapamayacağı 
ve memleketin muhtaç olduğu büyük işleri ön
lemektir ve kendi tabirince bir müdafaa vesrtasr 
olarak kullanmaktır. 

Binaenaleyh il eride de ibu hudud daihilinde 
kalrnacağma ve bu yolda yürüneceğine hiç 
şüphem yoktur. 

Şu muJırukkaktır ıki , demokrasi -esasları daire
sinde kurulmuş olan şerait ve nizarn içinde fer
di teşebbüsün azami inıkişafrnr buLmasıdır ki 
lbeşeriy.eti bu günkü medeniyete yüıkseltmiştir. 

Buna varıncaya kadar ibi·zim katedecek etapla
rrımrz vardır. :Bunlara doğru emin yollardan, 
emin metodlarla yürümek medburiyetindeyiz. 

Dedim ki, Hükumetin, Devletin i!ktısadiyat

ta 3!Illllle menafiini :koruımaık hususunda ihaıkem 

rolü elindedir ve elinde kalmalıdrr. H-er .gün 
şükranla görüyoruz ki memleketin ufuıklarında 

ibacalar yükse1mektedir. Geleceık: senelerde alı

nan büyüık teşelbibüslerle daha lbir çok faibrika
lariıı:nr.z ikurulmuş .olacaktır . Bu suretle ıbu gün 
elli lbin .talı.min edüen aım-eJe ıı:niktarr da artacak
tır. Binaenaleyh sınıflar arasmda muvazeneyi 
ıkumnaik:, müı.cadeley;e ııııani olmalk, vahdeti tesis 
için Devletin bu günden ılıalkem rolünü alaraik 
sosyal !kanunları ihzar etmesi ve neticelendir
mesi lazınıdır kanaatindeyim. Bunun için 

J3aşvekiliımiziiL na.zan dikka:tlerini oolbe<lenm. 
Çünkü devause edilmezse, Devlet sosyal kanun
ları biran evvel ihzar etmezse, hariçten vukn 
bulacak tazyikle bu kanunlar yapılacaktır. O 
vakit, memlekette disiplini demokrasi olaraık 

giittüğümüz fiıkri ibozacak, hatalı bir taıkrm ce
reyanlar tevellüd edıfuileooktir. Başvekrl Paşa 

Hazretleri buyurdular ki : memlekette sanayürı 
istihlakatmr genişletmek için ucuziatma tedbir
lerine müracaat edeceğiz ve bu ucuziatma şu ve 
bu sanatıere teşm:il edildiği gibi yavaş yavaş 
bunun üzerinde yürüyeceğiz. Bu mesele, yahırz 
sanayiin istihlakatrnr genişletme meselesi değil
dir. Bu mesele, daha büyük ve daha geniş bir 
meseledir ve ondan dolayıdiT ki, bu meseleyi 
daha geniş sahada almak liizımgeliyor, kanaa
tindeyim. Bu müstahsilin, müstehlikin de 
% 75 ini teşkil eder, bilhassa çiftçinin, kıymet
lerinin sukutile muhtaç olduğu eşyanın kıymet
leri arasındaki ağır muvazenesizliğin bütün bü
tün izalesi mümkün olmuyor. Fakat hafiflernesi 
meselestdir. Onun için sanayiin fiatlerini ucuzlat
mak meselesi , münakaleyi indirmek ımeselesi, 
elbette ki çiftçinin ıbu vaziyeti üzerinde büyük 
bir salalı hiisıl edecektir. Fakat bence yalnız 
bu kafi değildir. Çiftçinin muhtaç olduğu diğer 
eşya vardır ki onlaım sanay i ile alakası yokıtur. 
Doğrudan doğruya Hazineye varidat membar
dır. Binaenaleyh, onlar üzerinde de tevakkuf 
etmek Hizrmdır. Mesela gazyağr. Biliyorsunuz
ki bütün köylerin, bütün memleketin zaruri 
bir ihtiyacıdır. Binaenaleyh gazyağı fiatleri 
üzerinde de tenzilat yapmalı, tarifelerele tenzi
la t yapmalı, bu fedakiirlrğr ihtiyar etmelidir. 

Sonra tuz meselesi ; bu da mali bir ıneseledir. 
Fakat gerek hayvan ve gerekse insanın grdasr 
noktai naz·arından çok mübrem ıbir ib.tiyaçtiT. 
Tuz, köylünün bu günkü iştira kabiliyetine na
zaran çok yüksektir. 

Bu husustaki vaziyeti tamamile tezahfu 
et.tirmek için arzediyorum : Bir gün çift
likten geliyordnın , yolda yirmi kadar adama 
rastladım. Bu mmıt.a:kada böyle çuval içinde eşek
lerle nakledilecek :bir şey lbulunmadrğrnı düşüne
rek ne olduğunu anlamak istedim ve otomobili 
durdurarak surdum. 

Cevahen dediler ki, tuzlu toprak a,l.mağa gidi
yoruz. Muğlanın dağ köylerinden ge.tiriyorlar
mış. Köyden ne vakit çıktmız diye sordum, yrl
dr.zla bera;ber dediler. Karakaya denilen bir 
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mevki ·ki, · orada denize daha üç saat vardır. 
Bir yük topraktan ne kadar tuz alabiliyor unuz 
dedim, üç okka dediler. Canım dedim, üç dkka tuz 
için yıldızda çıkıtrnız, 18 sa3ıt gittiniz ve 18 saart 
geliyorsunuz. Ne yapalım dediler, param.ız yok 
·k'i, alalım. Sonradan haJberdar oldum ki, inhi
sar idaresinin kolcuları ibuna da mani olmuşlar
dır. Onun için arkadaşlar, lbu tuz meselesi mü
himdir, nazarı dikkatinizi celbederim. Billi:assa 
Ba~ba:kanrn, bu meselenin · ehemmiyeti büyük
tür, hafifletilmesi zaruridir, ve imkan da bu
lunabilir. 

Efendim, harici vaziyet itibarile de arzedi len 
manzara hakikaten iftihare değer bir manzara
dır. Bu manzara şudur: Artık yeni Türk Dev
leti başka Devletlerin etrafında dönen bir peyik 
değildir. Kendi mihverinde dönen müstakil bir 
kudret ı·olü oyııamaktadır. Sözlerimi burada 
bitiriyorum. Başvekilimize ve Hükümetimize ye
ni muvaffakıyetler temenni ediyorum. 

Refik Şevket İnce (Manisa) - Arkadaş

lar, bir Devletin yürümesi ve yaşaması yükü
nü üzerine alanlarm her şeyden evvel bilgi ve 
ıızim meziyetleriııe malik olması düsturlarrlli bir 
an düşündükten sonra, , millet naınma bizden 
itimad isteyen İsmet İnönünün bu ağır ve esaslı 
vazife ve ağır hayatın vaziyetine göre 10 seneden
heri gördüğümüz ve bundan sonra da göreceği

miz eserleri karşısında, bu eserleri gören göz
lerin vicdanıara telkin ettiği şükraru eda etme
mek biraz eksik gibi olurdu . Biııaenaleyh ben 
hu yeni proğramııı asli hatl aı·mr, ana yollarını 
bize gösterdikten sonra bizelen it i ın ad isteyen 
tsmet lnönünün bumlan evvel yaptığı işl enlen 
dolayı teşekkür borcunu yaptıktan soma, bun
dan sonra dahi yapacağı işlerin büyük vukuf ve 
esaslı bir aziınle, kendi tabiri veçhil e, sağlam 
bir azimle yürütmek kanaatinde olduğ·n ifade
sine karşı teşekkürü ayrıca borçlanrrım. 

İ<:inde bulunduğumuz ve yaşadığımız dev
rin icablarnu, yine kendi ifadelerile, yurclun 
refahı, yurddaşm saadeti diye iki beliğ fıkra 
ile hulasa eden ve bu ernelle Devlet makinesi
ni yürüteceğini vadeden bir Başvekile her hal
de her vatandaşın itimad etmesi gayet esaslıdır 
ve bilıakkm yerinde verilmiş bir nottur. Onun 
içindir ki; ben, yürüdüğü yolu bilen, yürüyeceği 
istikameti çizen ve bu çizgi üzer inde şimdiye 

kadar olduğu gibi azimle, behemelıal mu
vaffak olacağı kararım veren bu Devlet re-

culü huzurunda tekrar mill~t narnma teşekidl.r 
ederim. 

Nasıl teşekkür etmeyeyim ki; Devletin ala
kadar olduğu işlerde ferdierin yapamayacağı

nı Devlete maleden ve binaenaleyh demiryol
l.arım, limanları ve buna mürnasil işleri Devletin 
tükenmez hazinesine ve kuvvetine dayanarak yü
rüten bu Hükümet, ayni zamanda yurddaşm 

faa liyeti için sn halar a~mağr, yurddaşm faa
liyetin i temin etmek için bir çok ucuzluklar 
el de eylemeği esas ittihaz edeceğini ifade edi
yoı·. Dünyanın bulnanlar içinde yıprandığı Ye 
bir çok ıztırablarm her memlekette aksülamel
ler yaptığı bir devrede takib eelilen esaslı, 

ınetodlu ve hakilmten milli bir iktısad siyase
tinin bilhassa. bu seneki tecelliyatı bütün 
milletin kesesin de, vicdanmda ha kikaten min
net duygularını ifade edecek kadar sarih ve 
açık olmuştur. Bu iktısad siyasetinin gelecek 
senelere de şamil olması yolundaki vaid, çok 
temenni ediyorum ki, ayni neticeyi verirse' 
m illetim izin isühsal etmekte bulunduğu saade
ti biı· aıı evvel elde etmek nimetine kavuşmuş 
ola cağız. 

Nakliye Ücl'etlcrinin ağırlığmı azaltmak yo
lullllaki teşebbüsün ilk meyvalarını trenlerele 
toplamış bul n ııuyoruz. 'l'renlerin ucuzlattırrlnuş 
olınasr vatandaşlarm memleketin her bucağına 
gitnırk alakasını güstermesi ııi ve memleketin 
her tn rafmda k i iktısacli münasebetlere iştir n k 
etmesini ve ııihay;et vatandaşın kendi çerçevesi 
içinde ıkalmayıp bütün Türkiyeyc nafiz nazarla 
bakımasının büyük sebt'fuini teşkil ettiği ıçın, 

şimendiferlerue yapılan ucuzluğun deniz yoİla
rmda. da ıtatıbik edilımesi halkJ;:mdaıki va.id ilıa

kika.ten nazarı dikkate almacak bir şeydir. 

Yakm zamanda tecelliyatmı görmek de bizim 
için büyük bir arzudur. 

Arkadaşlar; eşyamn ucuz satılması, istilh
salatıınızm ve istihlakin arttırılması yolundaıki 

vaitlerin amell neticeleri üzerinde !bu kadar 
söz söyledikten sonra İsmet Paşanın ibeyanatı

nın eksik gördüğüm lbir :kaç ılusmmı, şimdiye ika
dar tebelliir etrrniş siyasetın devamı yolunda te
lakki ederim. Binaena~eyh bütçeınİzin müteva
zin olacağı, maarif siyasetimizin mütebellir bir 
yol üzerinde yürüyeceği, sıılıhat ve ziraat prog
rarm.mızm ıtatlbiık edileceği burada mevzulbaılıs ol
maınuş olsa dahi mukaddemede ara iJıatlarrn esas 
tutulacağı ve o yolların, tuttuğumuz yolların 
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yine azim ile tesbit ·edi1mesi ve semerelerinin 
i'ktitaf edilmesi programın yakın bir zamanda 
tecelliyatmdan ümitvar olduğumuzu arzederim. 

Arkadaşlar; harici siyasetimizin umumi man
zarasından; zevk, iftihar ve nihayet milli bir 
gurur duymayacak kalblerin, her halde bizden 
değil, insanlardan olmaması lazımdır (Bravo 
sesleri) . Arkadaşlar; Türk Devletinin lbir zuman 
etrafında dönen entit iikalar yerine ~imdi nava. 
srnda esen emniyet, mulıa:blbet lkolonyalarmm ve 
ilmnun ıtemin ettiği nefis ve emniyetıbahş lkoku
larm milli vicdanlarrmrzm üzerinde t emin etti
ği .zevıkr lbir defa da:ha ifade ·etmek zannederim 
ki çok nefis olur ( Alkışlar). Bi1hassa Türk, ika
ra gün dostlarının en samimi dostu olması, 

Tü!'ik verdiği sözü daima tutmaık şiarı itibarile 
tariihin en derin .zamanlarmdan beri gelen müte
mayiz ıbir vasfa maliktir. Onun içindir ki Sov
yet ıkomşularrmrzr, inkilaıb milletinin, inkilfubı
mızm ilk gününden beri kendilerile tesis ettiği
miz münasebatm ımuvaffalkıyeHe, samirniyetle 
yürüdüğü ve yürüyeceği yolundaki teminatı ibiz 
millet narnma şükranla lkarşılarrz (Sürekli al
kışlar). 

Sözünün eri olmağı milli şiarmı:n ıbaşrnda tu
t.an Türk rmilletinin bütün muaıhedelere, mnıka

veleler,e, antantiara ıkarşr \bağlılığı yolunda ki 
İsmet İnönünün sözü milletin Jıuzurnnda veril
miş en kuvvetli sözdür. 

'BinaenaJ.eylh biz lbıı sözü söyleyen İsmet İn

önünden da:hili ve IJıaricl siyasetine yürekten ve 
candan itima.d:rmm göstenmeğe hazmz (8iddet7i 
alkışlar ). 

General Ali Fuad Cebesoy (Konya) -Arka
daşlar, benden e~vel bu kürsüden sö.z söyleyen ar
kadaşlar Hükılmete itiımad edilmesi hakıkmdaild 
ndktai nazariarım açıkça söylediler. Benlım !bun
ların üzerine ilave edeceğim pek çok şey yoktur. 
Yalnız kısaca arzr malumat edeceğim: 

Evvela HükCımeti tebrik etmek isterim. Çün
kü şimdiye kadar tuttuğu yapıcı yol üzerinde 
devaın etmektedir. 

Bu bizim için en büyük bir ümiddir. Maa
mafih, şunu da söylemek isterim ki, burada 
okunan bu progra;m ve bundan evvelki okunan
ların heyeti mecmuasım alacak olursak, deyemeyiz 
ki, tekmil ihtiyaçlarımızr tatmin ediyor. lVIa
amafih şunu da ilave etmek isterim ki , şu içinde 
yaşadığımız ahvul ve vaziyet içerisinde hiç bir 

Devlet kabinesinin, milletin bütün eksiklerihi ik
mal edecek bir program yapıp tatbik edeceğini 
'kimse zannedemez. Bahusus bizim bir tekemmül 
devresi geçirdiğimiz nazarr itibar·e alınırsa ibeiki 
·bu sözlerimde bir isrubeıt olur. 

Arkadaşlar, Hükumetimizin siyaseti hariciye 
ve memleket müdafaasr hakkmdaki kıskançlrgı
na ve tedbirlerine hiç bir itirazrm yoktur. Ta
mamile, bütün mevcudiyetimle müzahirim. ·Bel
ki esasat hakkında değil , fakat teferrüat hakkın
da gerek idari olsun, gerek mali olsun, gerek 
iktısadi olsun, bazı noktai nazarlarrm vardır . Fa
kat bu gün onların münakaşasr zamanı değildir. 
Zamanı geldiğinde sizin de büyük müzahereti
nizi bekleyerek bu noktalardaki fikirlerimi ar
zedeceğiın. Bu gün en büyük temennim, Hüku
metimizin muvaffakiyeti ve güttüğü yolda da
ima ileriye doğru ilerlemesidir (Bravo seslm·i, 
alkışlar ). 

Başkan- Hüsnü Kitab <ıı ! 

Hüsnü Kitabçı (Muğla) ~ Sayrn arkadaşlar, 

Kamutayın icra salahiyetini General İsmet İn
önü g·ihi mümtnz hir r eci:ilü clevlete t evdiinden 
dolayı Atatürk e minnet ve şükranlarımı arzet
mekle söze başlıyorum (Bravo sesleri, şiddetli 

alkışla1"). 

Çünkü ıbu sayede vereceğimiz reyl eri zevk ile, 
safa ile vermek imkanrnr bize bahşetıniştir (Bra
vo seslm·i, şiddetli alkışlar). 

İsmet İnönünün beyannameleri ekseriyetle 
lma olur. Parliimenrter Hükumetlerde belıki böy
le kısa heyannanı elere tesadüf edilmez. Fakat 
işt e bu nokta da bir vasfr müiDJtazdır. Progra
mın i.hata ettiği işlerin hepsi yapılır mahiyetinde
dir. Pmgram kısadır, özdiir ; fakat muhakkak 
surette yapılır. İsmet İnönünün 15 seneyi doldu
ran askeri, siyasi, bilhassa milli hayatında vade
dipte yapm adığı hi1· şey görülmemiştir (Bravo 
sesleı·i). 

Atatürk tarafından kendisine tevdi edilen 
vazifeleri layikile kavramış, enerji kaynağın
dan en iyi istifa.de etmesini bilmiş, bir recülü 
Devlet olduğunu, bu milletin yüzlerce sene sü
ren kara bahtmı İnönünde yenmekle isbat et
miştir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sonra tevali eden zaferlerile istiklal savaşr
m muvaffakıyetle başarmış ve nihayet Lozana 
giderek imparatorluk devrinin gafil idaresi 
yüzünden 400 sene devam eden hatiat ve seyyi
atr, orada en kuvvetli hasrmlarla çarprşa, 
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~a."l'}Jı.şa, çekişe çekişe halletmiş ve onları ken
dilerii-e hemsevine, tam manasile müstakil, 
adli, iktıısa:di , ,siyasi her türlü bağlardan kur
tulmuş, şeııefli bir Türkiye Hükumeti tesis et
miş ve onlara kabul ettirmiştir (Bravo sesleri, 
aZkışla1-}. Ondan sonra idarei hükümette Ata
türkün ıulusu yüksek medeniyet seviyesine 
ulaştırmak için tasarladığı bütün devrimleri 
•ınevkii tatbi.ka koyan İsmet İnönüdli'r . Bi
taıb v:e haııab kalmlş bir ınemlekete ruh veren 
yine İsmet İnönüdür. 

On senelik icraatı, her biri, bir Devlet 
adılilnrnı .tarihe maletme~e değer büyük işieTle 

doludur. İsmet İnönü iş başma gelince ehem
mi •mühimme terci.h ·etmeyi pek iyi bildiği için 
ilk önce memleketin asayişini temin etmiş ve 
bu şekilde ha;lka serbestçe çalışmak sahasını aı;:

-mıştır. Ayni zamanda memleketin i.ktısadiya

trnı kurmak zaruretini hissetmiş ve kıymetli 
tedbirler alınmıştır. Ondan sonra memleketin 
i.stiklalini korumak zaruretini de gözden uzak 
tutmamış, insan ve beş<lriyet tarihini şehamet
lerle dolduran oTdumuzu en iyi bir şekle sok
mu.ştur. Bunun neticei tabiiyesi olarak ta, bütün 

•komşularım1Zla, büy.ük memleketlerle lazımgel
diği şekilde hassasiyetle, ,şerefli , mütekabil em
niyet ve itimad şartlarına lfağlı münasebetler , 

a:mUaşmalar yapmıştır. •İşte bundan sonra dm·
mayarak bir taraftan memleketin milli rn:üda-

. farasmr, iktısadi inkişafmı temin için de yur
·dun d'örd tarafinı demir a:ğlarla örımüştür . Hatta 
söze başl81rke11 dediğim gibi İsmet İnönünün 
söyleyip te yapmadığı bir şey yoktur. Bilirsiniz 
ki 1931 senesinde buraya g·eldiğimiz zaman bulı
ran'la .ka:rş:rla:şmıştık. Genel sıkıntı, gelir·imizi 
az&ltmı~ı. İsmet İnönü o zamanki beyanname
sinde bize demi~ti ki, bu buhranı önleyeceğiz , 

bunu ci<il'di tasaTru:filarla karşrlayacağız, fakat 
memleketin hayatiyeti ve ilerlemesi için kati
yen durmayacıiğız demişti. Nitekim durma.mış
tM·, müt~madiyen ileri gitmiştir. Bütçe tevazü-

"fiünü, •ticareti hariciye ile temin için verdiği 
~hemmiyeti şukranlla ya:d<ltmek laz'rmdrr. Hazi
nenti.n i·tibari ma•1isi bu sutıetle çok yüksel m iştir . 

Kırım muharebesindi:mheri istok bedellerle hıı

rici ticaret agığı minet in istok bedelleril e kapa
tı1mrştır. ıBunları sö:vlel"ken beyannamelerinde 
işaret etıükleri sanayi prO'ğrramma da doknnmak 
isterim. Bunn da şü:ıkra;nla karşrlamak isterim. 

Zaten Atatm1'kün ii'k.inc'i seçmeniere hitaben 

neşrettiği beyannarnede bu noktaya başka tür
lü temas edilmişti. Orada denihuişti ki ; sana
yileşmede ihtikar suretile bir fiat bulıranma se
bebiyet vermeyecek surette kararlar alınmıştır. 

Hakikaten gerek o beyannarnede işaret bu
yurulan ·bu ndkta ve gerekse .İsmet İnönünün 
beyannamesinde gösterdiği noktalar sanayi ha
yatımız için mühim şeylerdir. Sanayiin memle
kette inkişafı, mutlaka masnuat sürümünün ço
ğalmasile mümkündür. Halbuki ibtika.ra mahal 
bmikıld'rkça, maliyet fiatları ucuzlatılmadıkça, 

bu masnuattan halk yığmlarmm istifadesine im
kan yoktu. Köylünün, nüfusun % 60 nı teşkil 
euen müstehlik talbaıkasının alamayacağı ,bir sa
nayi m3fddesi memlekette ıhiç bir zaıman müfid 
olamaz. İşte bu ndk:talar nazarr dikk.ate alın
inuı;ı ve lazım olan işler yapılacalk bir Ihale gel
miştir. Maliyet fiatlerini ucuzlatmak için alı

nan tedlbirleri ele alırken evvelemirde - köınürü 

ki sanayiin enerjisidir - onu ucuzlatmadrkça sa
nayiimize hayrut vermek ıkaibil .değildir. Ondan 
sonra ıkl'edi ımeselesi de çok mühimdir. Bunu da 
tanzim etmek lazımdır. Sonra bunlardan daha 
mühimmi faiz meselesidir. Faiz bu gün rrnemle
ketimizde büyü:k !bir paıhalılrk tevlid ediyor. Bir 
rapor ımünasebetile gö:rıınüştük. B.u rapor saihiibi 
salaJıiyet ibir zat tarafından tanzim edilmi~ti. 

Rizdrki faiz rni'ktarrnm ~,okluğu yüzünden istih
sa.l edilen eşya fiatinin yüzde dörd buçuk ni~e

tindc yalıuz faizden yükseldiği anlaşılmıştır. Bi
naenaleyıh ibunu temin etmek sanayi mamulatı
rruz için lazım Qlan bir keyfiyettir. 

Bir de muamele vergisi üzerinde durmak la
zımdır. Bu gün muamele vergisi gayri manıtıki 
!bir tarzda almmaıktadır. Bir taraftan sanayi ma
mulatnm~zı ucuzlatmaık istiyoruz, ibir taraftan 
da muamele v;engisile onları ıkarşılaştırryoruz. 

Binaenaleyıh .bu muhalif cebheden gidişe nihayet 
veıımek la~ıımgelir. 

Sa~ayi meselesini görüşürken, maliyet fiatini 
ucuzlat.ını a:k surtile ik:öylüye doğru inmek var, 
lbir de köylüyü kuvvetlendirrnek suretile sanayi 
ma.rnulatmı almağa yetiştirmek var. Bu da 
ürünlerimizi ıkuvvetlendirece:k vaziyetİn ikmali
ne ibağlrdır. Yalnız !bu arada bizim arizi ve ihal
ledi1mesi lfuZlJIIIgelen ibir vaziyetimiz vardır: Bu 
vaziyet de iköylünün lborçlarıdır. Her .halde köy
lüyii ıbu yiikten ibir an evvel kurtarınalk lazım
du. Bu mesele ı_::,ok müıhi.mdir. Eğer iköylü lbu 
yükten ıkurtarrlmazsa piyasaya çıkamaz. 
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Bu sene memleket ıınaıhsulatrnda görülmüş 

olan yüksekliğe rağmen hayati ticariye neden 
inkişaf etmemiştir denirse, yegane sebeb Ilmdur 
kanaatindeyim. Binaemıleyh bu noktanın da ih
mal edilmemesi gerektir. Sonra arkadaşlarm t c
mas ·ettikleri gibi şimendifercili'kte hakiıkaten 

çok ileri {:!,"ittiılc Yalnız inşa itibarile değil , tari
feler itibarile yaptrğTITirz tenzilat, · memlekette 
büyük bir hareketi ticariye uyandrrmıştır. Za
ten !halkın sevgisini ve ümidini bir kat da~ha 

çoğaltan sebeblerelen biri de bu şimendifer si
yasetimizdeki muvaffakıyettir. Böyle amme hiz
metlerini halka karlı olabilecek bir surette kul
landıktan sonra Devletçilik siyasetine karşı 

koyacak hi ç kimse yoktur. 
Sanayileşme işinde de şimendifercilik kadar 

muvaffaık olursak ibüyük •bir qnuvaffakıyettir. 

büyüık bir lba.btiyar1rktrr. Şimdi mamulat yapılı
yor. Fakat yüksek himaye sayesinde c;:rkıyor. 

Yerli sanayiin memlekette teessüsü. ancak ve an
cak ucuz fiatlerle köylünün dahi alabileceği bir 
şekilde yetiştirmekle kabil olacaktır. Görülüyor 
ki iktrsad alanında mühim kararlar almıyor. Bn 
sene mahsulat kıymetlerini yülı:selten tedbirler 
almak suretinde Türkofis teşkilatmdan azami 
istifade etmek yoiile İktısad bakanlığı hakilmten 
mühim işler başarmış demektir. 

Hulasa, Hi.ikfımt'timi zin bir vasfr tnümtazı da 
hadisata tt'lnıclclüm etmesidiı·. Daima ne yapa
çağını düşünerek vakayi ve Mdisatm günü gü
nüne tahtı tesiı·incle yanhş kararlar ittih azm
nan kendisini t<'nzih etmiştir. Gerek siyaseti 
h:ni cive ve g<>r<>k sivaseti dahilived<> hn. kendi
sini rrnstermis h ir . vasfr miimtazıdrr. 

Bilhassa. Hükfımetin bundan evvel yapmıs 
olı'lu/Tu icraattaki salabetle bunClını. sonra vaclet
WH iı:ıleri ele tamamile y:ıpaca/Tma emnivetim 
berkemalniı· . Bu itiharla kenClilı>rine Hiııınrl re
yi verme.?J.i bir vazife tı>l~kki enerim (A'lkı.~lrır). 

Bashakan İsmet tnönü (Malatva) ( Allr?Slnr 

am.~ınrl.a lı·ii.rsiiı1e nelrli) - Ratibieri dikbıtle 

dinledik, ic;tifade ettik. Sanaviiesmen in ira hı 
olan soysal kanun l arı dikkatle lınzrrlryorıız. 

ıBn çalısma ilerlemiştir. Yakın bir zamanda 
Biiyük Mcelise takdim edebilecrğimizi sanryo
ı·nz. 

Ucuzluk için uğrasmalarımızı zilerederken 
ancak bir kaç örnek söyledim. Bn bir siyasett ir 
ki, diğer mevzularda da geniş olarak bunu tat
ibik etmek istiyoruz ( Alkışlar). Ancak her m ev-

zuun kendi güzelliğine göre ayrıca ıbir tedbir iste
diğini takdir buyurursunuz, faiz için söz alan ar 
kada. rm bizim bu hususta bir kaç seneelenberi 
sebatla ve c:etin hir mücadele takib ettiğimizi 
zikretmeın i~in vesile vermiş oldular. 

Al'kad:ışlnr, fena faizciliğ·in bu memlekette 
nasıl 1 ir felaket olduğu takelir edilmiştir. Biz 
bunun için bir taraftan m illi müesseselerde faiz 
haddini memleketin alıvali ekonömisile miitena
sih olarak indirmeğe çalışırken diğer taraftan 
vatandaşl ar arasmda ibu sanatİn kaıbul edilebile
cek hir istiknmett e yürüyebilmesi için ciddi ted
birler aldık. A rkadaşımızm sözlerini bu ted
birlrı· üzerinde daha ziyade cesaretle yürümek 
için bir teşvik sayarrm. ÖlQüsi.inii kendimiz pek 
iyi bildiğimiz şahıslarrmız İ<:in ve Hükumet için 
hatihlerin si:iyledikleri güzel sözlere karşı min
netlerimizi takelim ederim ve bunları bizi daha 
ziyade çalıştn·m ak için bir teşvik sayarmı (Bra
vo sesle ı-i, sii1·ekli alkışlar). 

Başkan - Başka söz isteyen yoktur. Araya 
müracaat edeceği z. Ara, tayini esamile olacak
tn·. 

Nakiye Elgün (Erzurum) - Arkadaşlar, 

Baş ha kanmuz fi.enenı l İsmet İnöniine heyanı 
itimad eden arkad aşlar arasmda bizim de bu
lunmamız ve bu hulunnıa onurunu bize ve ı·ıniş 

olmanız itibarile duyduğumuz heyeranr ifarl~ 

için buraya gelmiş hulunuvorum. ( Alkışlar·.) 
Bu güne kadar Türk, bütün olarn.k her sa

hada yan yana. el ele ~alışmıstı. Fakat bu güne 
kadar Türk milletinin en yüksek. en onnrlu bir 
mevkii olan huraf1a ilk defa yer almrc:ı hiı· l{anm 
sayl::ı,v olmak itihnrile bunu verenleı·e k:ırcr rıııv
Cluğumuz Jıazzr ifafle eClerken yine lm hii.vük 
onurun if'imle Türk Riilqim ı>tine itiman hı>vnn 
eden arknr'!Mlar aTasmna huhınm~k ı:ıı>refinin 

bize veı·ilmiı::: o1m~smrlan nolnvr rlınrrlıın.ıırvııı7, ı:ıe 

vinci ifane etmE>.o. ealr.,rrken helki sn7 hıı l a ını

yorum. Fakat bütün nünva lıilsin ki 'T'i'irk mil
leti dün olduan ıribi bu !!Ün de. hu günrlen son
ra na l1ic;: eksiksiz bir bii.ti.in olara k <;alısaca ktrr 
( Alkıslar) ve bütün dünyaya bu suretle mnvaffa
kıyetini , escrini . hüsnii niyetini gösterınİ · ola
cnktrr ( Alkışla1'). Bize bu güzel P"iin leri ve bu 
güzel anları yaşatmış olan. ta ilk gününnP-n beri 
bize rehberlik eden, önderlik eden mu Gazimiz 
Atatürk H azretlerine - Affmi7.I isti.rham ederim
büvii.k bir heyecan içinde olduğumdan memnu 
kelimeler kullamyorum. Çünkü şu anda dünyı:ı.~ 
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da belki pek nadir olarak hissedilebilecek he
yecan duyanlardan biriyim. Onun için tekrar 
affinizi istirham ederim. 

Bu ulu güne erişmiş olmamızdan dolayı asli 
Türk milletine nıuvaffakıyetler, en büyük, en 
güzel günler, en saadetli anlar temenni ederek 
huzuruİıuzdan çekiliyorum . (Bmvo sesle1·i, sü
rekli alkışlar). 

·Başkan - Karşılıklı olmamak ıçın sıra ile 
buradan gelinirse kutular sağ tarafa gelecek ve 
reyler verilirken kolaylık olacaktır. 

Rey vermeyen arkadaş var mı? (Hayıı- ses-

le1·i). Rey istihsali muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
Reye iştirek eden arkadaşların yekunu 376 

drr. 376 kişi müttefikan İsmet İnönü Hükume
tine itimad reyi vermiştir. (Sü1·ekli alkışlar ) . 

Başbakan İsmet İnönü- Hükumet yükü 
her ülkede ağır olduğu zamanlardayız. Sizin 
Hükumetinizin çok ağır olan yükü ancak mu
zaheretinizle, yardımrnız ve yol göstermenizle 
taşmacak hale gelmektedir. 

Yüce güveninize değerli olmak için çok çalı
şacağız ( Sü1·ekli ve ş ·iddetli alkışla1·). 

--"""'C!:e!l!!!t>e-<e:ı:eı---· 



H - · Sayın Üyelerin işieri 

1 - Seçim 

5- XII - 1934 de, Başbakan İsmet İnönü lle Tekirdağ Oemil Uy\badm ve Küta!lıya Recab tarafm
dan verilen V·e ~ Türkiye Büyük Millet M·eclisi in tihaıbımn yenilenmesine karar verilmesini teklif 
ederiz » mealinde ıbulunan lbir taıkririn Heyeti umuımiyece kabulü suretile yeni in.tihaıb yapılınasma 
karar verilmişti. 

Başhaıkan ile 258 arkadaşımn vermiş oldukları bir kanun teklifi de ayni günde b1bul edilmiş y:ani, 
T·eŞkilatı esasiye kanununun 10 ve ll nci maddeleri değiştirilerek kadınlarm da mebus se<}mak ve se
çi1mek haJklu tanmrmş; intihaıbı meıbusan kanununu n bazı maddelerinde dahi Ib ir takım tadilat yapı
larak her ıkııık !bin ıkişi için bir ımebus çrkarılmak ve seçmen olmaık için kadın, erkek 22 yaşım ibitir
miş olmalle ·esasları vazolunmuştu. 

22- XII- 1934 tarihinde çıkarılan 2631 numaralı kanunla da her 400 ıkişi için ibir münrteihiibi sanİ 
ooçileceği tesbit ·edilmişti. 

Nillıayet 23- XII - 1934 de Büyük Meclis: « Kurultayın bu toplantı senesi içinde gelen işler lbi.ti
rilmiş ve iııtiıhalbrn yeııilenımesi de Kurultayca onaylanmış bulunımasına göre !bu devrenin 1 mart 1935 
tarihine kadar .tatili ikararrm vermişti. 

2 ş.u!bat 1935 de ise, aşağıdaki tebliğ ve beya-ıınaıme neşrolunırnuştu: 

Tebliğ 

Oiimhuriyıet Hallk Fırkası Umumi Riyaset Divam, Umumi İdare Heyeti, Frrka Meclis Grllibu, 
İdare Heyeti ve İcra V·ekilleri 2 şuibat 1935 de Dalmalbahçede Önder Atatüııkün Başıkanlığında tıop
lanrrmşlardrr. Yeni seçim esasları, millete ar .. wlunacak ıbeyannrume, müstakil saylavlal'In yerleri ve 
adedieri il:ıakıkında müıhim müzaıkereler cereyan etmiştir . Müstaikil saylavlar arasında aziıkiara men• 
sub yurddaşlardan dahi saylav seçilmesi için Cüımhuriyet Ha1k Fırkasınca yardım edilmesine esas 
iülbarile karar verilmiştir. . :·: .~i"· .·: · ___ .. __ ·- _ __ __ _ 

Atatürk, müzakerelerine 3 şubatta devarn edecektir. 

Önder Ata.tiirıkün Ciimhuriyet Halk Fı:rlrası teşkilatma ve :iıkıi.n.ci seçmeniere 
beyanna.mesi 

Şubatın sekizinci cuma rgünü yapılacak saylav seçimi işleri üzerinde çalışan Fırka Umumi Reisiiık 
bivam yeni mecliste de :müstakil üyelerin ibulunmasma irrukan vermek için Fırka namzed listesinde 
16 iboş yer tbıra:kmaya karar vermiştir. Aşağıda yazılı vilayetlerin iher ıbirinde ibirer saylavbık: yer içiı:i. 
Fırkadan namzed gösterilmeyecektir. 

Cümhuriyetçi ve milliyetçi olmaıkla iberruber fırkamız prograımrndan lbaşka bir programla ve fır

kalr 'Olmanrn tabii kayidieri dışmda serbest çalışacak samimi yurddaşlarrn ulus kürsüsünden yapa
cakları ·terukidler ·ve söyleyecekleri mütalealarla milll çalışınıamu kuvvetleneceği kanaatinde !ıulunu· 
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y.ör\lz. Bu yolda geçirdiğimiz dörd yılirk tecrübe. fmka esaslarrmrzm ve fırka hükfuneti çalışnıa-
larmm ulus önünde yapılan tenıkidlerle karşılaşıtrrılmasıııa fırsat vemniş ve yurddaşlarm siyasal ol
gunluğunu arttırmıştır. Her gün ib.er vesile ile düşündiliderini ve yaptıklarını fırka içinde ve fırka
lılar arasmda olduğu ilmdar eyi ve temiz, 'bütün yurddaşların da muralmbesine arzetmeği vazife 
sayan fırkamızm bu •kararını :t>ildirirken fırka teşkilatmnızdan ve fırkalı ikinci müntehiıbl.erden yuka
rıda yazılı vasıf.taild mi.istakil namzedlere rey vermelerini isterim. 

Birer saylavlıil\: yeri boş bıral~ılacak olan yerler şunlardır: 
Ankara, Afyon, Antalya, Denizli, Eskişehir, !stanıbul, İzmir, Konya, Küta:hya, Sıvas, Tokad, 

Muğla, Niğde, Yo~ad, Çankırı ve Kastaımonu. 

5 şubat 1935 de daılıi Önder Kaımal Atatürık:ün keza aşağıda:ki seçim /beyannamesi ve naınzed cet
celi in tişar etmişti : 

Önder Karnal Atatürkün seçim beyannamesi 

Sevgili yurddaşlarrm; 

.Büyük Millet Meclisinin yeni saylav seçımıne girerken, geçen dört yılın işlerini gözden geçir
mek faydalı olacaktır .. Bu suretle çetin yıllarda bana ve önderi bulunduğum C. H. Fırkasma destek 
olan ve doğru yolu gösteren güveninizin yerinde olduğu kolaylıkla anlaşılmış olacalüır. 

1930 ve 1931 yıllarmdan beri acun, hiç ayırd tamınıyan genel bir srlrnıtı içindedir. Her yerde 
ürünlerin fiatleri düşmüş olduğu halde alıcılar azalmış, ticaret muvazeneleri bozulmuş, iş hacim
leri daralmış, en sağlam paralar sarsılarak düşmüş veya düşürülmeğe mecbur kılınmıştır. Bizim 
yurdumuz bu arsmtılara bilhassa maruz bulunuyordu. Çünkü, ticaret ve tediye muvazenesi öte

denberi açık bulunduğu halde ziraat maddelerinin fiat düşkünlüğü ve yurdun geniş ölçüde smai 
mamulata olan ihtiyacı, alış veriş açığını daha ziyade artıracaktı. Bu zorluklar ve ihtimaller 
yüzünden, ülkede genel sıkıntı, mali olarak ta ağır tesirler yapacağmdan, Devletin Hazinesi git
tikçe daha fazla darlığa maruz bulunuyordu. 

Bu çetin şartlar, her alanda, yeni kurumlar yapmaya mecbur olan yurdumuzda açılmayı ve 
ileriemeği durduracak mahiyette idi. Bütün bu çetin şartlara şu gayet mühim noktayı da katmak 
gerektir : Geçen dört yıl içinde, uluslararası durumu yeni ve derin bir bulırana girmiş ve uluslar
arasmda kuşku ve güvensizlik şiddetle kendisini hissettirmiştir. 

Geçen dörd yıl içinde, ben ve fırkam, ulusun başlıca bu meselelerini halletmek vazifesinde 
idik. Bu gün yüksek katrnrza açık alınla çıkıyoruz. En nazik ulus davalarmr, en isabetli tedbir
lerle en doğru yollarda takib ettiğimiz ve her alanda müsbet neticeler aldığımız kanığmdayız. 

Ekonomide, ticaret muvazenesini temin edecek ve ulusun satm alma kabiliyetini koruyacak 
tedbiı'ler bulundu. Bu güzeyde iş ve değişme hacrmlarımn daralması, nisbetle bir çok ülkeler
den önce durdurulmuştur. Yurd için yeni kazanç yolları bulmaya verilen ehemmiyet, ' h~zla 
iyi ve hayırlı tesirini hissettirmeğe başladı. Geniş ölçüde sanayileşme hareketi, Devletçe ve ulusça 
alman yeni durumun en belli vasfıdır. 

Bu gün zirai ve srnai ürünlerimizin fiatlarmda düşkünlük durmuş, hatta genel olarak yük
selme başlamıştır. Zirai ve srnai ürünlerimizin miktarları dahi, çok ülkelerde azalmaya ve 
azaltılmaya mahkum olduğu halde, bizde, bir artma göstermektedir. Yetiştiriciyi meyus etme
yecek kanaatli bir fiat ile ürün artımı yeni ekonomi diizenimizin sağlam temellerinden ve mutlu 
ayırdımlarrndan biri olmak yolundadır. 

Ekonomik tedbirlerin doğruluğu ve sağlamlığ'I ulusun genel yaşayışmd a ve her şeyden önce 
Devletin maliyesinde müsbet tesirini derhal gösterdi. Şiddetli ve sert tasarruf tedbirlerile mu
vazenesi temin olunan Devlet bütçesi 1931 den sonra her yıl muvazene içinde artmaya lıaşla

ınıştır. 

Bir çok vergiler ıslah edilmiş, hatta indirilmiş olduğu halde, tahsilatta ve bütçe yekfuıunda 



in·tma lmbiÜyeÜ görÜlmesi, sağlam bir mali bünyenin ve ekonomik ahvaiin her yıi daha ziyad~ 
eyüeşmesinin en müsbet belgesidir. 

Ulus l ararası güvensizlik ve kuşku devrinde, biz, büyük türk ulusunun yüce menfaatlerine 
en uygun tedbirleri büyük hassasiyet ile takib ettik. Barışı seven ve onu her türlü taarruz ni
yetlerinden uzak bir surette kurumlandırmak isteyen temiz bir zihniyetle insel tertibierin mey
dana gelmesine çalıştık. Bu gün barışı ve uluslar arasmda iyi geçİnıneyi amac tutan: ülkelerde, 
birleşik siyasamız ve karşılıklı türlü andlaşmalarımız vardır. Bir yönden de ulusal korunma va
sıtalarrna özel bir değer verdik. Bu gün, türk ulusu iki köklü vasıf ile uluslararası münase
betlerle kendini göstermektedir. Bunlardan biri ulusumuzun kendini müdafaa için sarsılmaz bir 
azim sahibi olarak hürmet edilmeğe layık bir kudrette olması; diğeri, ulusumuzun dostluklarrna 
ve ittifaklanna, ahval ne olursa olsun, değişmez bir sadakatle riayetkar olacağına inanılrtıasıdır. 

'l'ürk vatanı, ulusun bu yüksek vasıfları güvencine dayanarak ilerlemektedir. 

Sevgili yurddaşlarrm, 

Türk vatanını mütemadiyen yükselten ve ilerleten ana siyasada devam etmek kararnıdayız. 
Eğer yüce itinıadrnızı üzerimden ve önderi bulunduğum Cümhuriyet Halk Fırkasından esirgemez
seniz, gelecek dörd yıl ic;:inde ortaya koyacağrmız eserlerin de geçenlerden daha çok ve daha . ve
rimli olacağına kati ve samimi inanı:mız vardır. Ekonomide, maliyede, nafıada, kültürde ve milli 
müdafaa ile iç ve dış siyasada doğruluğu denenmiş gidiş yollarmda azim ile yürüyeceğiz . Ekonomi
de sanayileşme pr.ogramlimı·zr talıaıklmk ettirmeık, ürünlerimizin nefa.setlerini ve standardlarını tan
zim ve muhafaza etmek, her türlü deniz ekonomisini genişlet!mek, her türlü mooen ekonomisini bü
yültımek, ıküçük kredi müesseselerini vücude getirmek tkararnıdayı.z. 

Sanayileşme devrinde ihtikar suretinde bir fi at pahalılrğma mahal vermemek için ciddi kon
trol tedbirleri genişlettirilecek ve pekleştirilecektir. 

Maliyede vergi ıslahatma devam olunacaktır . Bu ıslahat, yurddaşm mali yükümlerini, yersiz sı

kmtılara ön vermeyecek surette, düzeninde ödemesini temine matuftur. Tedrici: ve iktrsadi: ge
lişmeye uygun bir terakki ile Devletin hazinesini çok kudretli ibir hale getirmek esaslı lbir umde
mizdir. 

Nafra programnnrzr durmadan takiıb edeceğiz. Asırlardan iberi ihmal edilmiş olan vatan ibayındır
lrğmı şimdiye kadar büyük zorlukları yenerek nasıl takiıb edebildiıkse, ilmndan sonra, da:ha :ziyade 
d~kkat ve sehat ile takib edeceğiz. 1935 senesi nihayetine kadar demiryolları Diyarbekire val'!IIliş, 

kömü~ hnvzasma ve Antalyaya doğru uzanmış olacaktır. Erzurum hatları faaliyetle ilerliyor ve 
ilerleyecektir. 

Sağlık ve soysal yardım faaliyetimiz önümüzdeki yıllarda daha ziyade genişliyecektir. 

Büyük Türk ulusunun kadın v,e erkek seçmenleri ; 
Bir yurdun en değerli varlığı, yurddaşlar arasmda ulusal birlik, iyi geçinme ve çalışkanirk duy

gu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurd erginliğini korumak için bütün yurd
daşlarnı canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenil
mez silahı ve koruma vasıta&ıdır. Bu sebeble,Türk ulusunun idaresinde ve korumasmda ulusal 
birlik, ulusal duygu, ulusal kültür, en yüksekte gözdiktiğimiz ideyeldir. 

Yüksek ve inkilapçı bir kültür seviyesine var mak için, önümüzdeki yıllarda daha çok emek 
vereceğiz. Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatleri seven, fikir terbiyesinde olduğu 
kadar ibeden terbiyesinde kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştir
mek, ana sryasamızm açık dileğidir. 

Yüce Türk ulusundan itimad isterim. Yeniden deruhde edeceğimiz ağır vazifeleri yüz akı ile 
başarmak ve ulusumuza müsbert hesabiarım verebilmek samimi kaygırnrzdrr. Bu onurlu ve ağır 
vazifeli yolda, birlikte çalrşabil eceğim arkadaşlarımı yüce seçiminize sunuyorum. 

Seçim kararınrzdan sonra da muvaffakıyetimi zin güvenci ve vasıtası, ancak yurddaşlarrmm 

aramsız yardımları ve ilhamları olacaktır. 

Kamal Atatürk 



-~-
Öiimhunyet Balık Fırkası tarafmd.a.n seçilecek bütün intihab dairelerine isimlert 

tebliğ edilen sayla.v namzetleri 

Afyon 7 

1 - Ali Çetinkaya, Nafıa Bakarn 
2. - Haydar Çerçel, eski Afyon saylavı 
3 - Cemal Akçm, eski Afyon say:lavı 
4 - !zzet Aıkosman, eski Afyon saylavı 
5 - !zzet Ulvi Aykurt, eski Afyon saylavı 
6 - Mebrure Gönenç (Kadm), Mersin Ibele

diye üyesi 
7 - Müstakil saylav için boş bırakılmıştır. 

Amasya 3 

ı - Esad Uras, eski Amasya saylavı 
2 - İsmail Hakkı Muımcu, eski Amasya saylavı 
3 - Nafi·z Aiktm, eski .A!lnasya sa.ylavı 

Ankara 13 

ı - Karnal Atatürk 
2 - Aka Gündüz, eski Ankara saylavı 
3 - Eşref Demirel, eski Ankara saylavr, As-

keri fabrikalar ustabaşrlarmdan 
4 - Falih Rıfkr Atay, eski Bolu saylavr 
5 - ıRasim Aktar, eski Ankara saylavr 
6 - Şakir Kınacı, eski Anıkara saylavr 
7 - Rifat Araz, eski Ankara saylavı 
8 - 'Yahya Galiib, eski Ankara sayla'VI 
9 - Ailıımed Ulus, Ulus gazetesi bru;mstasr 

10 - Mümtaz Ökımen, C. fl. F. Anıkara başkan 
vekili 

ll - Müşfik Ayaşlı, Ayaş çiftçilerinden ve C. 
H. Frrkası üyesi 

13 - Satı Karamemed (Kadın), Ankara Bitik 
nahiyesi Kazanköy muhtarı 

13 - Müstakil saylav için boş bırakılmıştrr. 

Awtabya 7 

ı - Dr. Cemal Tunca, eski Antalya saylavı 
2, - NTiman Aıksoy, eski Antalya saylavı 
3 - Rasiıh Kaplan, eski Antalya saylavı 
4 - Türıkan Baştuğ (Kadın), Feyzi aıtr lisesi 

kız ikisını müdürü 
5 - Celal, H alep konsolosu 
6 - Nazü Arıcan, Adiiye bakanlığı müsteşarı 
7 - Müstaıkil saylav için boş bırafılmrştır. 

Aydın 6 

ı - Adnan Ertekin, eski Aydın saylavı 
2 - Dr. Mazhar 'Germen, eski Aydın saylavı 
3 - .Abidin Özmen, Maarü bakarn 
4 - Taıhsin San, eski Aydın saylavı 
5 - N azınıi Topçu oğlu, tüccar ve Aydın koope

ratİf idare ııneclisi üyesi 
6 - Nuri KM:mn, Sake çiftçilerinden 

Balıkesir 12 

ı - Enver Adalkan, eski Balıkesir saylavı 
2 - Hacim Tezer, eski Balıkesir saylavı 
3 - Örge Evren, eski A'ksaray saylavı 
4 - İsmail Hakkı Uzunçarşılı, eski Balıkesir 

saylavı 

5 - General Kazım Özalp, Büyük Millet Mec
lisi Başkanı 

6 - Memed Cavid Demir, eski Balıkesir say
lavı 

7 - Osman Niyazi Burcu, eski Çanalclrale say
lavı 

8 - Hayrettİn Karan, ıeski Bileciık saylavı 
9 - Saıbiha Gokçül (Kadın), İzmir ıkrz ıı:rı.ual

liıı:rı. ımektebi müdürü 
10 - Ralhııni, Balıkesir ıSusurluk kazası çiftçi

lerinden 
ll - Cemal, Mütekaid Miralay 
12 - Dr. Hasan Vasıf Somyürek, Dişçi mek

tebi profesörlerinden 

Bayazıd 3 

1 - İhsan Tav, eski Bayazıd saylavı 
2 - Halid Bayrak, eski Bayazıd saylavı 
3 - Übeydullah, eski Bayazıd saylavı 

Bı1ecik 3 

ı - İbrahim Çolak, eski Bilecik saylavı 
2 - Salih Bozok, eSki Bilecik saylavı 
3 - Dr. General Besim Ömer, Üniversite eski 

profesör lerinden 

Bolu 7 

ı - Cevad Abbas Gürer, eski Bolu saylavı 
2 - Dr. Emin Cemal Suda, eski Bolu saylavı 
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3 - Hasan Cemi1 Çambel, eski Bolu saylavı 

4 - !smail Hakkı Uzmay, eski Bolu saylavı 
5 - Şükrü Gülez, eski Bolu saylavı 
6. - Mitat Kuzay, eski İstanıbul saylavı 
7 - Mitat, mütekaid askeri kaymakam 

Burdur 3 

ı - Mustafa Şeref Özkan, eski Burdur saylavı 
2 - Halid Onaran, eski Burdur saylavı 
3 - İbrahim Necmi Dilmen, Türk dili ıtetkik 

cemiyeti genel katibi 

Bursa 11 

ı - Asaf Doras, eski ~ursa saylavı 
2 - Dr. Refik Güran, eski Bursa saylavı. 
3 - Esad Sagay, eski Bursa saylavı 
4 - Mustafa Fehmi Gerçeker, eski Bursa say-

IaVI 
5 - Refet Canıtez, eski Bursa saylaVI 
6 - Dr. Galib Kahraman, eski Bursa saylavı 
7 - Fatin güvendiren, eski TraJbzon saylavı 
8 - Dr. Sadi Konuk, C. H. Fırkası Bursa vi

layet idare heyeti baŞkanı 
9 - Aıtıf, Adiiye müfettişi 

ıo - Şekilbe Şek~b İnsel (Kadın) İnegöl İsavi
randa çiftçi 

ll - Sadettin Ferid Talay, İstanbul avukatla
rından 

Çanakkale 5 

ı - 'AJhmed Cevad Emre, eski ÇanaJkkale say
IaVI 

ı - Şükrü Yaşın, 6ski (;}anaıkkale saylavı 
4 - Dr. Mustafa Bengisu, Ödemiş .belediye 

başkanı 

5 - Hilmi Eııgeneli, birinci umumi müfe1ıti~. 

Çankırı 5 

ı - M. Abdülhalik Renda, eski Çankırı say
lavı ve C. H. Fırkası Meclis guru
bu başkan vekili 

2 - Rifi:ı.t Ünür, eski Çankırı saylavı 
3 - Ziya Esen, ,eski Çankırı saylavr 
4 - Sami Çölgeçen, eski saylavlardaıı 
5 - Müstakil saylav için boş bırakılmıştrr. 

Çoruh 8 

1 - Akif eski Rize saylavı 

2 - Ali Zırh, eski Rize saylavı 
3 - Atıf Tüzün, ·eski Rize saylavı 
4 - ·Fuad Tuncay, ,eski Rize saylavı 
5 - iRasan Cavid, eski Rize sayla;vı 
6 - Asım Us, eski Artvin saylavı 
7 - ıMemed Ali Okar, eski Artvin saylavı 
8 - -Mühendis Ömer Fehmi, yollaT ve b1na

lar dairesi başkanı. 

Çorum 7 

ı - Dr. Mustafa Cantekiiı, eski Çorum say
IaVI 

2 - !smail Kemal Alpsar, eski Çörum say-
lavı 

3 - İsmet Eker, eski Çorum saylavı 
4 - •Münir Çağıl, eski Çorum saylavı 
5 - Nabi Riza Yıldırım, eski Çorum saylavr 

çitçi 
6 - Eyüb .Sabri, eski sayiaviardan 
7 - Baytar Ali Riza, Tayyare Cemiyeti mü-

fettişi ve C. H. F. vilayet heyeti eski 
başkanlarm dan. 

Denizli 8 

ı - Dr. Kazım Samanlı, eski Denizli saylavı 
2 - Emin Aslan Tokadlı, eski Denizli saylavı 
3 - Haydar Rüştü Öktem, eski Denizli say-

lavı 

4 - Mazhar Müfid Kansu, eski Denizli say-
lavı 

5 - Necib Ali Küçüka, eski Denizli saylavı 
6 - Yusuf' Başkaya, eski Denizli saylavı 
7 - Dr. Hamdi, Denizli memleket hastanesi 

baş hekimi 
8 - Müstakil saylav iriıi boş bırakılmıştn·. 

Diyarbekir 7 

1 - General Kazım Sevüktekin, eski Diyar
bekir saylavı 

2 - Zekai Apaydm, Milll Müdafaa Başkanr 
3 - Zeki Mesud Alsan, eski Diyarbekir say

lavr 
4 - Zülfü Tigrel, eski Diyarbekir saylavı 
5 - Huriye Ba;ha Öniz, (Kadın), P edagoji mu

allimi 
6 - Tevfik Bilge, İstanbul kız ve Kuleli lise

lerinde tarih muallinri 
7 - Rüştü, Evkaf umum müdüru. 
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Edirne 4 

ı - Faik Kaltakkıran, eski Edirne saylavı 
2 - Şeref Aykut, eski Edirne saylavı 
3 - Dr. Fatıma Şa:kir (Kadın), Guraıba illas

tanesi iç hastalıkları ımütel!ıassısı 
4 - Mecdi Boysan, İstanıbul tüccarlarından 

Elaziz 5 

ı - Aıhmed Saffet Ohkay, eski Elaziz sayhm 
2 - Fazıl Ahmed Ayıkaıç, eski Eliiziz saylavı 
3 - Fuad Ağralı, Maliye ibaıkanı 
4 - Fuad Ziya Çiyiltepe, eski Eliiziz saylavr 
5 - Tahsin Berk, ,egki EHtziz saylavr 

Erzincan 4 

ı - Abdülhak Fırat, eski Erzincan saylavı 
2 - Aziz Samih llter, eski Erzincan saylavı 
3 - Saffet Arıkan, eski Erzincan saylavı 
4 - Hikmet Işık, Sivas Halkevi ve belediye 

başkanı 

Erzurwm 10 

ı - Aziz Akyürek, eski Erzurum saylavı 
2 - Dr. Aihımed Fikri Tuzer, eski Er.zurum 

saylavr 
3 - Nafi Aıtuf Kansu, eski Erzurum say1avı 
4 - Nafıiz Dumlu, eski Erzurum saylavı 
5 ·- Necib Aısım, eski Erzurum saylavr 
6 - Tahsin u~er, eski Konya sı;ıylavı 

7 - Nakiye Elgün, (kadın) İstanbul şehir mec
lisi üyesi 

8 - General Zeki Soydemir, birinci ordu mü
fetıtişliği eski erkanıharbiye başkanı 

9 - Fuad, Ankara Cümhuriyet müddeiumu
misi 

ıo - Şükrü, Türk tayyare cemiyeti başkan mu
avini 

Eskişehir 5 

ı - AJımed Özdemir, eski Eskişehir saylavr 
Devlet demiryolları Eskişehir faJbrilkasr 
eski ustalarından · 

2 - Emin Sazak, eski Eskişehir saylavr 
3 - Yusuf Ziya Özer, eski Eskişehıir saylavr 
4 - Osman, Cümhuriyet Halk Fırkası Eskişe-

hir vilayet idare heyeti başkanı 
5 - Müstakil saylav için boş bırakrlınıştır. 

Gazi Anteb 7 

ı - Ali Kılıç, eski Gazi Anteb saylavı 
2 - Nuri Conker, eski Gazi Anteb saylavı 
3 - Reşid Ağar, eski Gazi Ante'b saylavr 
4 - Şahin, eski Gazi Anteb saylavr 
5 - Bcl.dr Kaleli, !sta:riıbul avukatlarmdan 
6 - Remzi Gürez, eski saylavlardan 
7 - Ömer Asım Aıksoy, Gazi Anteb C. H . Fır

kası başkanı 

Giresun 7 

ı - Hakkı Tarık Us, eski Giresun saylavı 
2 - Generalİhsan Sökmen, eski Giresun say-

lavr 
3 - Talat Onay, eski Çankırı saylavr 
4 - Münür ..,-\;kkaya, eski Giresun sa.ylavr 
5 - Sadri Maksudi Arsal, eski Şebin Kara

hisar saylavr 
6 - İsmail Saıbuncu , eski Şdbin Karaıhisar say-

lavr ' 
7 - Muzaffer Kılıç, tüccar ve İstanbul şehir 

meclisi üyesi 

Gümüşane 5 

ı - Edib Servet Tör, eski Gümüşane saylavı 
2 - Hasan Fehmi, eski Gümüşane saylavı 
3 .- Şevket Erdoğan, eski Gümlişane saylavı 
4 - Ali Şevıket Öndersev, C. H . Fırlkası Bi-

lecik başkanı 
5 - M. Durak, Erzurum beled'tye başkanı 

! çel 5 

ı - Emin İnankur, eski İçel saylavı 
2 - Hakkı Saydam, e8ki İçel saylavr 
3 - F erid Celal Güv·en, eski Mersin saylavr 
4 - Harndi Ongun, ·eski Mersin saylavı 
5 - Süley,man Fikri Mutlu, eski Mersin saylavı 

!stanbul 17 

ı - Abdülhak Hamid, eski İstanbul saylavı 
2 - Yusuf Akçura, eski İstanıbul saylavı 
3 - Ali Barlas, eski !starubul saylavı 
4 - Ahmed Harndi Denizmen. cslü !stanbul 

saylavr 
5 - AH Rana Tarhan, Gümrük ve iruhisarl ar 

bakanı 

6 - Dr. Refiık Saydwrn, Sılılıiye bakanı 
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7 - Halil E.tem Eldem, eski ! tanbul saylavı 
8 ·- Sadettin , Riza Uraz, eski ! ·tanbul saylavr 
9 - Salalı Ciımcoz, eski İstanbul saylavı 

10 - Ziya Karamursal, eski İstanbul saylavr 
ll - Harndi Mustafa Gi.irsoy, eski btanbul 

saylavr Tabak ustabaşılarmdan 
12 - Yaşar , eski İstanbul saylavr t~sviyeci 

ustası 

ı3 - Hayrullah Ergin, e'ki İstanbul saylan 
kunduraer 

ı4 - Dr. General Hakkı Şinasi, eski Erzurum 
saylavr 

ı5 - Genera l Ş!ikrü Nai li, eski kolordu ku
ınandaıılarındaıı 

ı6 - Fakihe Öymen (Kadın), ı ursa luz lisesi 
müdürü 

ı 7 - Müstakil sa.ylav iç:in boş bırakıl mı"" ' rr. 

Isparta 4 

ı - Hüseyin Hüsnü Özdamar, esl~ i Isparta 
saylavı 

2 - Ihrahim Demiralay, eski Isparta saylaY: 
3 - Kemal Turan Ünal, eski Isparta sayl avr 
4 - 1\'Iükerrem Ünsal, eski Isparta saylavr 

lzmir 13 

ı - Dr. '!'evfik Rüştü Aras, Hari ciye Bakanı 
2 - Kamil Dursun, eski İzmir say la vı 

3 - General Kazım İnanç,eski İzmir saylavı 
4 - Celal Bayar, İktısad Bakanı 
5 - Mahmud Esad Bozkurt, eski İzmir say-

lavı 

6 - Rahmi Köken, eski İzmir saylavr 
7 - Harndi Aksoy, eski İzmir saylavı 
8 - Şükrü Saracoğlu, Adliye Bakanr 
9 - Sadettin Epikmen, eski !zmir saylavı 

demirci ustası 
10 - Benal Nevzat (Kadm) C. H. Fırkası vi

layet idare ve belediye üyesi 
] 1 - Hüsnü Çakn·, İnhisarlar um um müdürü 
12 - H asan Ali Yücel, orta techisat umnm 

müdürü 
13 - ,Müstakil saylav için boş bırakılmıştır. 

Kaı·s 7 

ı - Baha Tali Öngören, eski K ars saylavr 
2 - Faik .Bermek, eski Kars saylavr 
3 - Memed azif, eski K ars saylavr 

4 - General :Muhittin Akyüz, eski Kars say-
lavr 

5 Ömer Kiimi l Küntay, eski Kars saylavı 
C - Esad Özoğnz, eski Rize saylavı 
7 - Hüsrev ami, eski s::ıylavlardan 

Kastamonu 9 

ı - Tahsin Coşkun, eski Kastamonu sayla.vı 
2 - Vdl'd İ":bnrlak, eski Kastamonu saylavr 
3 - C\rt b Şerif, To sya kazasmda çiftçi 
4 - Dr. Tevfik Aslan, Kastamonu C. H. F. 

başkanı 

5 - Şerif, H'iriciye bakanlrğı ikinci daire ıbi

rinci Ş. Şefi 

6 - Abdürrahman Erkman, eski erkamharb 
binbaşısı, bağcı 

7 - İbrahim Karantay, T. D. T. Cemiyeti 
üyesi, Baltık Devletlerinde maslaha.tgü
zar 

8 - Dr. Şükrü Şenozan, İzmirde doktor 
9 - Müsta.kil saylav için boş bırakılınrştrr. 

Kayseri 8 

ı - AJımed Hilmi Arga, eski Kayseri saylavr 
2 - Reşid Özsoy, eski Kayseri saylavr 
3 - Nahid K erven, eski Kırklareli saylavı 
4 - Ferruh Güpgüp, (kadın) Kayseri beledi

ye üyesi 
5 - Süleyman Demirezen, Ankara Askeri fab

rikalar tüfek krsmr ustabaşısı 
6 - Veli Yaşın, Çanakkale C. H. F. ve bele

diye başkanı 
7 - AV11kat Hasan Ferid, eski saylavlardan 
8 - Salih, !stanbul Bakırköy Barut Fabrika

sı başkimyageri 

Kırklareli 3 

ı - Dr. Fuad Umay, eski Kırklareli saylavr 
2 - Şevket Ödül, eski Kırklareli saylavı 
3 - Zühtü Akın, çiftçi ve Lüleburgaz C. 

H. F. başkanı 

Kırşehir 4 

1 - Hazim Börekci, eski 
2 - Lütfü Müfid Özdeş, 

lavr 

Kırşehir saylavr 
eski Kırşehir say-

3 - Ali Rıza Esen, baytar umum müfettişi 
4 - Mehmed Seyfeli, C. H. F. başkanı 
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Kocaeli 8 

ı - Ali Dikmen, eski Kocaeli saylavı 

2 - İbrahim Süreyya Yiğit, eski Kocaeli say-
lavr 

3 - K emalettin Alpak, eski Kocaeli saylavr 
4 - Ragıb Akca, eski Kocaeli saylavı 
5 - Salruh Yargı, eski Kocaeli saylavı 
6 - Dr. General Ziya Nuri, eski Afyon say

lavı 

7 - Hasan hayri Tan, eski Edirne saylavı 

8 - Nedim Bozatık, mütekaid topcu miralayı 

Konya 15 

ı - Ahmed Harndi Dikmen, eski Konya say-
lavı 

2 - Kazım Gürel, eski Konya saylavı 
3 - Muzaffer Göker, eski Konya saylavı 
4 - Mustafa Ulusan, eski Konya sayla-vı: 

5 - Mustafa Lutfi Eken, eski Konya say-
lavı, çiftçi 

6 - Naim Hazım Onat, eski Konya saylavı 

7 - Tevfik Fikret Sılay, eski Konya saylavı 
8 - Kazım Okay, eski Giresun saylavı 
9 - Bedir. Aydilek (ka dm), Bolu belediye 

üyesi 
10 - Mustafa Halid, Uşak şeker fabrikası tes

viyecisi ve kaynak ustası 
ll - Dr. Osman Şevki Uludağ, İstanbul Ba

yazıtta hekim 
12 - Şevket, Ressam 
13 - Ali Rıza, İzmir Cümhuriyet müddeiumu

misi baş muavini 
14 - Cemal Tekin, İstanibul lokantacılar cerrü

yeti başkanı 
15 - Müstaki] say]avlrk ir:in boş bırakılmıştır 

Kütahya 9 

1 - Receb P eker , eski Kütahya saylavı ve C. 
H . F. Genel katiibi 

2 - Muhlis Erknı en , Ziraat hakam 

3 - l\femed Somer, eski Küta;hya saylavr 
4 - Na~id H&kkr Uluğ, eski Küt ruhy-a saylavı 
5 - İbrahim Dallnlrç, eski Kütahya saylavı 
6 - Ömer Davud Dinç, eski Kütahya sayJavr, 

çiftçi 

7 - Besim Aıtalay, eski Aksaray saylavr 
8 - Dr. Lutfi Kırclar, Göz mütehassıslarmclan 

ve İzınir C. H . F. vilayet idare heyeti üye
sinden 

9 - Müstakil saylav için ıboş brra.kılmrştır .. 

Malatya 9 

1 - İsmet İnönü, BaŞbalkan ve C. H. F . Ge
nel BaŞkan V ıekili 

2 - Dr. Hilmi Ortaç, eskj · Malatya saylavı 
3 - Mahmud Nedim Zapçr, eski Malatya say-

lavr 
4 - Vası:f, eski Malatya saylavr 
5 - Muttal]b Ö:ker, eski Malatya saylavr 
6 - Mihri Pektaş (Kadın), KoUej türkçe :mu

allimlerinden 
7 - General Osman Koptagel, eski :fıika ilm

mandam 
8 - Osman Hilmi Taner, Malatya C. H. F. 

Başkanı 

9 - E.mrullah Bar<km, BaŞbakanlık uımuım mü
dürlerinden 

Manisa 11 

1 - Dr. Saim Uztıl, eski Manisa saylavr 
2 - Hikmet, eski Manisa saylavr 
3 - Kani Akeken, eski Manisa saylavı 

4 - Memed rSaJbri T-oprak, eski Manisa saylavı 
5 Osman Erçin, eski Manisa saylavı 
6 - Refik Şevket İnce, eski Manisa saylavı 
7 - Turgud Türkoğlu, eski Manisa saylavr 
8 - Taihir Hit it, eski Manisa saylavr 
9 - Yaşar Özey, eski Manisa saylavr 

10 - Kenan Orer , İstanbul Cümhuriyet Müd
deiumumisi 

ll - Kazım Nami Duru, Maarif iBakanlığ·ı ta
lim ve terbiye üyesi. 

Mamş5 

1 - Memed Erten, eski Mara.ş saylavr 
2 - Mitat, eski Maraş saylavı . 
3 ·- Nuri TTra l, ,eski Maraş saylavr 
4 - Hasan Reşid Tankut, eski Muş saylavr 
5 - Kemal Kusun, eski saylavlardan Adana 

Halkevi Başkanı 

Mardin 7 

1 - Albdürrezzak Şatana, eSki Mard~n saylavı 

2 - Ali Rıza Erten, eski Mardin saylavr 

3 - İrfan F erid, eski Mardin saylavr 
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4 - Hilmi Çoruk, Kastamonu beled iye başkam 
5 - Dr. Rıza Levent, .Adana srtma enstitüsü 

lwburatuarr şefi 
6 - Ediıb Ergin, Devlet ştirası üyesi 
7 - Osman Dinçer İstanıbul avukatlarmdan 

Muğıa 5 

ı - Dr. Hüseyin Avni Ercan , eski Muğla 
saylavr 

2 - Şükrü Kaya, İçeri !şler Bakam 
3 - Yunus Nadi, eski Muğl:ı saylavr 
4 Nuri Tuna, eski Muğla saylavr 
5 Müstakil saylav için boş bırakrlınıştrr. 

Muş 4 

ı - Hakkı Krlrcoğlu , eski Muş saylavı 
2 - Naki , eski Muş saylavı 
3 - Şevki, İstanbulda diş hekimi . 
4 - Şükrü, Ziraat Bankası eski uınuııı rrıü

dürü. 

Niğde 7 

1 - .AJhımed Tevfik Uluçay, eski Niğde say la,vı 
2 - Faik Soylu, eski Niğde saylavı 
3 - Halid Mengi, eski Niğde saylavr 
4 - Cavid İıhsan Oral, Adana çiftçiler bir

liği !baŞkanı 

5 - Dr. Rasim Ferid Talay, eski Bursa say
lavr 

6 - Kamil, Brüksel maslahatgüzarr 
7 - Müstakil saylav için boş bırakrlmrştrr. 

Ordu 7 

1 - .Ahmed İhsan T<Jikgöz, eski Ordu saylavr 
2 - Haımdi Y alıman, eski Ordu say lavr 
3 - İsmail Çamaç, eski Ordu saylaYı 
4 - .Ali Canilb, ·eski Ordu saylavı 
5 - Dr. Ziya Naki Yaltırrm, boğaz, kulak, ıbu

run mütehassısı 
6 Muhittin Baha Pars, avukat, eski sayıav

lardan 
7 - Selim Sırrı, Maarif bakanlığı umum mü

fettiş] <'ri nden, jimnastik mütehassısr 

Sinob 5 

ı - Dr. Galib Hakkı Üstün, Topkapı yoksul
ları koruma cemiyeti başkanı 

2 - Yusuf Kemal T0ngi rşenk, eski Sinob say
lavr 

3 - Hulfısi Oru<}oğlu , t>ski SiMb saylavr 
4 - Cevdet Kerim fnccdayr , C. H. F. Umum] 

idare heyeti üyesi 
5 - Hüsamettin Okan, dıiş hekimi 

Tokad 7 

ı - Hüsnü Konay, eski Tokad saylavı 
2 - Nazım Poroy, eski Tolkad saylavı 
3 - Resai Erişken , eski Tokad saylavı 
4 - Süreyya Genca, eski Tokad saylavı 
5 - Galiıb P ekel, Nüfus umum müdürü 
6 - Hürrem, Elaziz belediye başkanı 
7 - Müstakil saylav için boş ibrralnlmıı;rt,ır . 

Samsun 8 

ı - Dr. Asım Sirel, eski SaJITlsun saylavı 
2 - Etem Tuncay, eski samsun saylavr 
3 - M·emed Yunus Güneşdoğdu, eski Samsun 

saylavı, ~ftçi 

4 - Ruşeni Barkm, eski Samsun saylavr 
5 - Zühtü Durukan, eski Samsun sayl-avı 

6 - MeJiıha Ulaş, (kadrn) Saınsun lisesi mual
limlerinden 

7 - MPmed .A1i Yürükcl, !stanbul ş<'hir mec
lisi üyesi. 

8 - Ali T1ınalı, Ankara askeri silfrh falı 

rikala rı ustwbaşrlarmdan 

Seyhan 8 

1 - Ali Münif Yeğeııa, esk i Adana saylavı 
2 - Damar Aırıkoğlu, eski Adana sayla.vı 

3 - Hilmi Uran, eski Adana saylavr 
4 - Öırner Resul Biçer, E ski Aıdana saylavı, 

çiftçi 
5 - General Naci Eldeniz, esk•i C. Bereket say

lavr 
6 - İbrahim Mete, eski C. Bereket saylavı 
7 - Esma Nayman (Kadm) Adana belediye 

üyesi 
8 - Tevfik, Ziraat umum müdürü 

Siiı·d 4 

1 - Halil Hnlki Aydın, eski Siird saylavı. 

2 - l\'fahmud, eski Siird saylavr 
3 - Şevki Süsoy, Tokadlı . 

4 - İsmail Muştak Mayakon, ınuharrir 



-356-
Sıvas 10 

ı - Necmettin Sadık, eski Sıvas saylavr 
2 - Rasim Başara, eski Sıvas saylavr 
3 - Remzi Çiner, eski Sıvas saylavı 

4 - Şemsettin Günaltay, eski Sıvas saylavr 
5 - Ziya ıBaşara, eski Sıvas saylavr. 
6 - Vasfi Raşid Seviğ, eski Ş. Karahisar 

saylavı 

7 - !smail Memed Uğur, eski. Sıvas saylavı, 
çiftçi. 

8 - Sabiha Görkey ( Kadın ) Tokad orta 
mekteb muallimi. 

9 - Büsrev Gerede, eski Tahran büyük 
elçisi . 

ıo - Müstakil saylav için boş brrakılımştır. 

Tekirdağ 5 

ı - Cemil Uybadın, eski Tekirdağ saylavı 

ve C. H. F. meclis grubu başkan vekili 
2 - Faik Öztirak, eski Tekirdağ sayla·vr 
3 - Şakir Kesebir, eski Edirne saylan 
4 - Yahya Kemal, eski. Yozgacl sayla·vr 
5 - Hüseyin Rahmi Apak, C. H. F. idare 

heyeti üyesi 

Trabzon 9 

ı - Daniş Eyüboğlu, eski Trabzon saylan 
2 - Halil Nihacl, eski Trabzon saybvr 
3 - Hasan Saka, eski Trabzon saylavr 
4 - Nebioğlu Hameli Ülkürnen, eski Trabzon 

saylavr 
5 - Süleyman Gedik, eski Trabzon scıylavı 
6 - Raif Karadeniz, ·eski Trabzon saylavı 
7 - Seniha Hrzal (Kadın), eski maarif um um i 

müfettişi ve yeni Türkiye mektnbi mü
dürü 

8 - Mitat Aydın, :mühendis, eski saylavlardan 
9 - Sırrı Day, düyunu urouruiye konı iserliğir..

de, Maliye bakanlığı eski nakid işleri mü
dürü 

Urfa 7 

ı - Ali Saib Ursavaş, eski Urfa saylavi 
2 - Behçet Günay, ·eski Urfa saylavr 
2 - Memed Emin Yurdakul, eski Urfa say

lavr 
4 - Refet Ülgen, eski Urfa saylavı 
5 - General Mımed, eski ibaytar dairesi lbru;ı

kam 
6 - Fuad, eski saylavlardan 
7 - Muhittin, eski Bursa belediye başkam 

Van 3 

ı - Hakkı Ungan, eski Van saylavr 
2 - Müni'b Boya, eski Van saylavı 
3 - İbrahim Arvas, eski Hakari saylavr 

Yozgad 6 

ı - Avni Doğan, eski Yozgad sayla'VI 
2 - Sungur, eski Yozgad saylavr 
3 - Süleyman Sırrı l çöz, eski Yozgad say

lavı 

4 - Ömer, Y ozgatın Ev ci köyünden çiftçi 
5 - Ekrem, Tekirdağr C. H. F. Vilayet baş

kanı 

6 - Müstakil saylavlık için :boş 1bıraJrrlmrştır. 

Z onguldak 3 

ı - Celal Sahir Erozan, eski Zonguldak say-
lavı 

2 - H alil Tiirkmen, eski Zonguldak saylavr 
3 - Ragr.b, ·eski Zonguldak saylavı 

4 - _Rifat Vardar, eski Zonguldak saylavı 
5 - Hasan Karabacak, eski Zorı.,ouldaık: sayla-

vr, maden ustabaşısı 
6 - Esad, eski Zonguldak .maden ustaJbaşrsı 

7 - Receb Zühtü Süyak, eski Sinob saylavı 
8 - Dr. Mitat Altrok:, Zonguldak C. H . F. Vi

layet başkanı 
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7 şuıbat 1935 de de şu tebliğler intiş~re konuldu: 

Profesör Dr. Neşet Ömer İrcl elp ; C. H. "B ırkasının İstanbul saylav nam zedi olarak tesbit edil
miştir . İlan edilmiş olan İstanbul namzed listesindeki Yusuf A<kçura, Kars vilayeti Fmka namzed 
listesine nakloluıımuştur. 

Kars listesindeki eski saylav Faik Ermek, 1.'okad vilayeti namzed listesinde açık bıralulan yere 
fırka naınzecli olarak konulmuştur. 

C. H. F . Genel katibliğinden tebliğ olunınuştur: 

Mütekaid General Refetin fırkanuzın İstanbulda boş bıraktığı ınüstalı::il saylavlık için namzed
liğini koyduğunu öğrendik. 

Fırkamrzdan ayrılık fikirleri t arihimizde hcl gel i olan bu zatin Mecliste aradığımız serbest 
:h ka-münakaşa için bir süje olacağını umarız . Bu ınaksaclla C. H. F'. Umumi Reislik Divam , 

nın İstanbul ikinci müntehiblerinin ınütekaicl General Refetc rey vevrmelerini iltizam eder. 

En nihayet 8 şubat 1935 cuma günü yapılan seçim sonunda ve 9 şubatta aşağıdaki tebliğler 

neşreclilmiştir : 

Frrka tebliği 

Cümhuriyet Halk Fırkası Genel IUtibliğinden tebl iğ olunmuştur : 
8 şubat sabahı başlayan saylav seçimi yıırduıı her tamfmcla akşama kadar bitmiştir. Her yerde 

ittifakl a Cümhuriyet Halk Fırkas ı ıı aııızedleri seçilmişlerdir. Fırkaca namzecl göste r·ilıneyerek 

müstakil saylavlık için boş bırakılmış ol:ın on Ü<: vilayette fa·ka ikinci müntehibleri Umumi Reis
lik Divanının beyannamesinele yazılı maksacla hizmet içi n reylerini muhtelif müstakil namzecl
lere vermişlerdir. Müstakil namzedlere verilen reyl er nisbeti her yerde başkadır. 

İçeri !şler Bakanlrğmm tebliği. 

İç•'ri !şler ·Bakanlığından tebli ğ olunmuştur : 
8 şub::ıt 1935 cuma günü meml eketin her tarafmda yapdan saylav seçim i ayni günde bitmiştir. 

Seçilmesi icab eden 399 saylavdan 17 si kadın olmak üzere 386 sı C. H. F. namzecllerinden itti
fakla ve 13 ü de m üstakİllerden ekseriyetl e sc~ il mişlerdir. 

Neticede, segi lmiŞ · olan zatler şunlardır: 

Afyon : ( İkinci seçmen sayısı : 666) : Ali 
Çetinkaya, Ha ydar Çerçel, Cemal Akçm, İzzet 
A!kosman, İzzet Ulvi Aykurd, Mebrure Gönenç, 
Keresteciyan (Müstakil ). 

Amasya : ( İkinci seçmen sayısı : 309 ) : Esad 
Uras, !smail Hakkı Mumcu, Nafiz .Aktm. 

Ankara : (İkinci seçmen sayısı : 1273 ) Kamtll 
.Artatürk, Akagündüz, Eşref Demirel, Falih Rıf

kı Atay, Rasim Aktar, Şakir Kınacı, Rifat Ar.az, 
Yayha Galib, .Mı.med Ulus, Mümtaz Ökmen, Müş
:fik .Ayaşlr, Satı Karrumemed (Kadın ) , Doktor 
Taptas (Müsta;kil) . 

Antalya : (İkinci seçmen sayısı : 590) : Dr. 
Cemal Tunca, Nurn an Aksoy, Rasıh Kaplan, 
CcıaJ, N ai b Arıcan, 1.'ürkan Baştuğ (Kadın), 

Tayfur Sökmen (Müstakil). 

Aydm : ( İkinci seçmen sayısı 586): Adnan 
Ertekİn, Doktor Mazhar Germen, Abidin Öz
men, TaJ ısin San, Nazıni T.opçuoğlu, Nuri Ka
zım . 

Balıkesir : ( İkinci seçmen sayısı : ll 72) : 
Enver Adakan, Hacim Tezer, Ö. Evren, İsmail 
Ha,kkı Uzunçarşılı, General KazDm Özalp, Me
med Cavid Demir, Osman Niyazi Burcu, Ha'y-
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reddin Karan, Sabiha Gökçül (Kadın), Rahmi 
Cemal, Dr. Hasan Vasıf Somyürek. 

Baya.zı:d : (İkinci seçmen sayısı : 217 ) : İh
san Tav, Halid Bayrak, Übeydullah. 

Bilecik : (İkinci seçmen sayısı: 250) : İbra
him Çolak, salih Bozok, Dr. General Besim 
Ömer. 

Bolu : (İkin ci seçmen sayısı : 58] ) : Cevad 
Abbas Gürer, Dr. Emin Cemal Suda, Hasan Ce
mil Çambel, İsmail Hakkı Uzmay, Şükrü Gü
lez, Mitat Kuzay, Mitat. 

Burdur: (İkinci seçmen sayısı: 225 ) : Mus
tafa Şeref Özkan, H alid Onaran, İbrahim Nec
mi Dilmen. 

Bursa : ( İkinci seçmen sayısı : 1051) : Asaf 
Doras, Dr. Refik Güran, Esad Sağay, Mustafa 
Fehmi Gerçeker, Refet Camtez, Dr. Galib Kah
raman, Fatin Güvendiren, Dr. Sadi Konuk, 
Atıf, Şekibe İnsel, (Kadın ) , Sadettin F c
rid Talay. 

Ça.n.aJkkale: (İkinci seçmen sayısı: 485 ): Ah
med Cevad Emre, Şükrü Yaşın, Ziya Gevher 
Etili, Dr. Mustafa Bengisu, Hilmi Ergeneli . 

Ç111nkiri: (İkinci seçmen sayısı: 412): M. Ab
dülhalik Renda, Rifat Ünür, Ziya Esen, Sami 
Çölgeçen, Mustafa -Önsay (Müstakil) . 

Çoruıh: (İkinci seçmen sayısı: 763 ) : Akif, 
Ali Zırh, Atıf Tozun, Fuad Tuncay, Hasaıı 

Cavid, Asım Us, Mehıned Ali Okar, Mühendis 
Ömer Fehmi. 

Çorum: (İkinci seçmen sayısr: 690): Dr. 
Mustafa Cantekin, İsmail Kemal Alpsar, İs
met E<~er; Münir Çağrl, Na:bi Rıza Yıldırım, 
Eyüb Sabri, Baytar Ali Rıza. 

Denizli : (İkinci seçmen sayısı : 707 ) : Dr. 
Kazım Samanlr, Emin Aslan Tokad, Haydar 
Rüştü Öktem, Mazhar Müfid Kansu, Iecib Ali 
Küçüka, Yusuf Başkaya, Dr. Hamdi, Mütekaid 
General Şefik (Müstakil) . 

Diyarıbekir: ( İkin ci seçmen sayısı: 629 ) : 
General Kazım Sevüktekin, Zekai Apaydın, Ze
ki Mesud Alsan, Zülfü Tiğrel , Huriyc Baha Öniz 
(kadın), Tevfik Bilge, Rüştü. 

Edirne : (İkinci seçmen sayısı : 368 ) : Faik 

Kaltaklnran, Şeref Aykunt , Dr. Fatına Şakjr 
( kadın ), Mecdi Boysan. 

Elaziz : ( İkinc i seçmen sayısı : 536) : Ah-
med Saffet Ohkay, Fazıl Ahmed Aykaç, Fuad 
Ziya Çiyiltepe, Tahsin Berk. 

Erzincan: (İkinci seçmen sayısı: 392): Ab
dülhak Fırat, Arliz Samih İlter, Saffet Arıkan, 
Hi!kmet Işık. 

Erzurum: (İkinci seçmen sayısı : 810) : Aziz 
Akyürek, Dr . .Aihmed Fik:rıi. Tuzer, Nafi Atuf 
Kansu, Nafiz Dumlu, Necib Asım, Tahsin Uzer, 
Nakiye Elgün (kadın), General Zeki Soydemir, 
Fuad, Şükrü. 

Eskişehir : (İkinci seçmen sayısı : 422) : 
Ahmed Özdemir, Emin Sazak, Yusuf Ziya Özer. 
Os aman, İstama t Zihni (:M üstakil). 

Gazi Anteb : ( İkinci seçmen sayısı : 688) : 
Ali Kılıç, Nuri Conker, Reşid Ağar, Şahin, 

Bekir Kaleli, Remzi Gürez, Ömer Asım Aksoy. 

Giresun : (İkinci seçmen sayısı: 614) : Hak
kı Tarık Us, Generalİhsan Sökmen, Talat Onay, 
Münir Akkaya, Sadri Maksudi Arsal, İsmail 
Sa;buncu Muzaffer Kılıç. 

Gümüşane : (İkinci seçmen sayısı : 438) : 
Edib Servet tör, Hasan Fehmi, Şevket Erdoğan, 
Ali Şevket Öndersev, M. Durak. 

İçel : Ctkinei. seçme sayısı : 493) : Emin 

İnaııkuı-, hakkı Saydam, F'crid Celal Güven, 
Süleynıuıı Fikri Mut lu. 

İstanbul : ( lk inci seçmen sayısı : 1625 ) 
A.Jbdülhak H8Jmid, Prof. Dr. Neşct Ömer İr
clelb, Ali Iıarlas , Alırn ed - Hrınıdi Denizmen, 
Al i Hana 'l' aı-lıan, Dı·. Refik Say lam, H alil 

Et eın Eld rn ı. Sadetin Rıza Uraz, Sa.li\h Ciıncoz, 

Zi ya Karamursal, Hamel i Mustafa Gürs0y, Ya
şm·. Hay!'ttllah Ergin. lk neneral Hakkı Şinasi, 
Ucnerul Cökberk, Fakihe Öyıner!. (Ka.J rnJ , mii
tckaid C:rııeml Refct ( l\'Iüstakiı 

Isparta : (ikinci seçmen ı;; ay ,sı :1')()) : 

Hüseyin Hüsnü Özdaıııaı·, lbı·n~ı!m DPı~ ıiı· :ilny, 
Kcınnl 'I'lll'an tıınl, Mükerenı Onsal. 

İzmir : (ikinri se <;:me ıı sayısı : 1157) : Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, Kamil Dursun, General 
Kilzun İnan ç , Celal Ba~·ar, l\Iahmud Esad Boz-
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lnıı·d , Rahmi Kökeıı , llanıui Akso.'·· Şükrü Sa
racoğlu , :-:>arl c1tiıı l~piknıcıı, Beııa l Nevzacl (Ka
dın ) , Hüsnü Çakır , Hıısaıı Ali Yücel, Halil 
( l\fü~tctkil ). 

Kars : ( l ki nci sc<;nıcn sa~'rsı : G60 ) : Baha 
Tal i Öıı gii ı ·e ıı , Yusuf Akçnra, 1\Leıned fazif, <: c
neral l\'tuhidc1in Akyüz, Ömer 1 \ilınil Küntn:v , 
Esad Özoğu z, HüsrPY Sami. 

Kastamonu : ( tkinci seçmen sa.nsı : 797 ) ·: 

'I' alısin C::oşknn, Y cl ed 1zhndak, Sı d kı Şerif, Dr. 
Tevfik Aslan, Şerif, Aıbdurrahman ErknıaJl, İb

rahim Grantay, Dr. Şükrü Şenozaıı, ~m· i 

(Müstak il ) . 

Kayseri : Llkim·i scı,: ın e n sayıs ı : fi90 ) : 

A hmed Hi lmi Arga, Reşid Özsoy, • . a lı i d Kervcıı , 
.B'ennh < lüpg·i.ip ( Kadııı ), Süleyıııaıı Dcın i rc

zen, Veli Yaşın , Anıkat Hasan Fcrid , Salih. 

Krrklareh : ( İkin ci seçmen sayısı : 306 ) 
Dr. Fuad Uınay, Şevket Ödül , Zühtü Akın. 

Krrşehir : ( İkinc i seçmen sayısı : 285 ) : Ha
zim J3.:irekçi, Lütfi Mi.ifid Özdaş, Ali Rıza Esen, 
Menıed Seyfeli. 

Kocaeli : ( İkinci seçmen sayısı: 677 ) : Ali 
Dikmen, İbrahim Süreyya Yiğit, Kemalett in 
Olpak, Ragıb Akca, Salalı ·Yargr, Dr. General 
Ziya Nur i, Hasan Hayri Tan, Nedim Bozatık. 

Kütahya : ( İkinci seçmen sayısı : 852 ) 
Reu~b P ekcr, Muhlis Erkınen, l\Icmeu Sonıer, 

Naşid Hakkı Uluğ, İbrahim Dal krlı ç, Öıııcr Da
vud Dinç, .Besim Atalay, Dr. Lütfi Kırdar, 

Dr. Şakir Ahmed. 

Konya : (İkin c i seçmen sayrsr : 1352) : Ah
med Harndi Dikmen, Kazım (lürel, Muz::ıffer 

Göker, Mustafa Ulusan, Mustafa Lütf i Eken , 
Naim Hazim Onat, Tevfik Fikret S ıl ay. Kazını 

O kay, Bediz Aydilek (Ka dm ), Mustafa Halid , 
Dr. Osman Şevki ludağ, Şevket, Ali Riza, Ce
ma l Teki n, General Ali Fuad (Müsta l<il ) . 

Malatya : (1kinci seçmen sayısı : 785) : İs
met İnönü , Dr. Hi lmi Ortaç, Ma hmud l'd im 
Zabçr, Vasrf, Mutatlib Öker, Mihı· i P e ktaş. C:e-
ııeral Osman Koptagel, 
Emrullah Barkın. 

Osman Hilmi Taner, 

Manisa : ( İkinci seçmen sayısı : !:JR8 ) : Dr. 
Asım Uzel, Hikmet, Kani Ak('k c ıı , ;\ lemcd Sabri 

Topra k, Osman Erçiıı, R efik Şev ket İnce, Tur
gud Türkoğlu, 'l'ahir Hitit, Yaşar Özey, Kenan 
Orer, Kazım N aıni Duru. 

Maraş : ( İkinci seçmen sayısı : 379) : Me-
med Erten , Mithad, Nuri Ural, Hasan Reşid 
Tankut, Kemal K usun. 

Mardin : (İkinci seçmen sayısı : 609) : Alı
dürrezzak Şntana, Ali Rıza Erten , İrfan Ferid, 
Hilmi Çoruk, Dr. Riza Levend, Edib Ergin, Os
man ninçer. 

Muğla : ( İkinci seçmen sayısı : 455 ) : Dr. 
Hüseyin Avııi Ercan, Şükrü Kaya, Yunus Nadi, 
Nur i '!'una , Hüsnü Kitabcr (Müstakil ) 

Muş : ( İkin ci seçmen sayısı : (269) : Hakkı 
Kılıcoğl u, Naki , Şevki, Şükrü . 

Niğde : ( İkin ci sec;men sayısı : 583) : Ah-
med Tevfik Uluçay, F a ik Soylu, Halid Mengi, 
Cavid İhsan Oral, Dr. Rasİnı F erid Talay, Ka
mil, Dr. Ahravaya (Müsta ki l ). 

Ordu : ( tkinci seçmen sayısı : 594) : Alımed 
İhsan To~göz, Hameli Yalman, İsmail Ça-maş, 
Ali Canib, nr. Ziya Naki Yaltmm, ,Muhiddin 
Ba ha Pa rs, Selim Sırrı. 

Sinob : (İkinci seçmen sayısı : 449) : Dr. 
Ga lib Hakkı Üstün, Yusuf Kemal Tengirşenk , 
Hulfısi Orucoğlu, Cevdet Kerim İncedayr, Hü
sameddin Okan. 

Tokad : ( İkinc i seçmen sayısı : 635): Hüsnü 
Konay, Nazım Poı·oy, Resa i El'işkcn , Süreyya 
C:en c:a, Clalib P ekel, Riirr em, Faik Bernıek. 

Samsun : ( İkinci seçmen sayısı : 702) : Dr. 
Asım Sirel, Etheın Tuncay, Meıned Yunus Gü
ncşdoğdu, Ruşcni Barkm, Zühtü Durukan, Mcli
lıa Ulaş (Jüıdrn ), Memed Ali Yürükel, Ali 
Tu na lı. 

Seyhan : ( İkin ci seçmen sayısı : 751 ) : Ali 
Müııif Ycgena , Damar Arkoğluu, Hilmi Uran, 
Öm er Resul J3içer , General Naci Eldeniz, İbra
him Mete, Esma Nayman (Kadın) , Tevfik. 

Siird : (l kinei seçmen sa.vrsr : 308) : Halil 
Hıılki A.,·dııı, ~ l a hmnu Şı,,-ki Süso:v, fsnı ail 

Müı:;tak 1\fa.vakoıı. 

Sıvas : ( l kiıı c i seı;nıen sa ~ ·rsı : 73) : Nec
ınett iıı ~adı k, Rasim Ba.;a nı, Rcııızi Çiner , Şem. 
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şettin Uünaltay, Ziya Başara, Yasfi Raşid Se
viğ, lsnıa.il Mem ed Uğur, Sa.biha Uörkey ( Ka

dın ), Hüsrev Gerede, '[itat Şükrü (Müstakil ) . 

Tekirdağ : ( tkinci seı;men sayısı : 432) : 
Cemil Uyhadm, Faik Öztra.k, Şakir Kes<'biı·, 
Yahya Kemd, Hüseyin Rnhmi Apa.k. 

Trabzon : ( t kinci seçmen sayısı : 856) : Da
niş Eyühoğlu, Hali l Nihad, Hasan Saka, Ne
bioğlu Hamdi Ülki.imen, Süleyman Gedik, Rai f 
Karadeniz, Seni ha Ilrza 1 ( Kadın ) , l\fitat A;:
drn, Sırrı Day. 

Urfa : ( İkinc i seçmc·n sa?rsı : 575) : Ali Sa-

ib ()rsaYaş, Behçet Günay, 1\Iemed Emin Yuı·
dalnıl, Hcfet Ülgen, General AJmıed, Fuad, Mu
lıicldin. 

Van : (lkinci eçm<'n sayrsr : 263) Hakkı 
Ungan, Münih Boya, ihrahim Arvas. 

Yozgad : ( İkinci seçmen sayısı : 540) : Av
ni Doğan, Sungur, Süleyman Sırn ! çöz, Ömer, 
Bkreın, Emin Draman. 

Zonguldak : ( tkinci seçmen sayısı : 751) : 
Celal Sahir Erozan, Halil Türkmen, Ragıb , 

RiJat Yardar, H asan Karaharak, Esacl, Receb 
Zühtü Soyak, Dr. Mihıt Altrok. 

Müstakil saylavlar 

Fırka llstesinde Yozgadda ve Kütahyada 
müstakil namzerll er için en·elc açık bırakılmış 

olan yerlere Ftrka Ri~·aset Di,·anrnca İstan

bul Hazine avukatı Bay Emin Draman ve göz 
hekimi Bay Şakir Ahmed fırka namzedi göste
rilmiş olduklarından dün yalnız on üç müstekil 
sayla,v seçilmi~ir. Müstakil saylavların adl arı 

ve alnuş oldukları r ey sayıları aşağıdadır : 

Ankara : Dr. Taptas (1273) 

Afyon : K er csteciyan ( 666 ) 

Antalya: Tayfur Sökmen (588) 
Çanları: Mustafa Ön ay ( 412) 
Denizli : Mütekaicl General Şefik (701 ) 
Eskişehir: ! stamat Zihni ( 422) 
İstanbul: Mütekaid General Refet (290) 
!zmir: Halil (1157) 

Konya : Mütekaid General Ali Fuad (1352) 
Kastamonu: Nuri (438) 
M·uğla : Hüsnü Kitabçı (455) 
Niğde : Dr. Abravaya (503) 
Sıvas: -rıEıat Şükrü (868) 
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Neticeler 

Bn defa intiıhalb olunan 399 nıehustan 268 i C. H. F . mensublarmdan ve IV. devrede d:Uıi m~bı.is 
olanlardan (33 ünün intihaJb dairesi değ·işaııiştir); 3 ü müstakill erden (1 inin intihab dair si değiş

mi ştir ) ve keza IV. devrede da:hi ın ebm; olanlardan ; 1:3 ü 1\-. (11'\Tl'ııiıı g·a~Ti denrl r nlf' ınrhı.ısluk 

f'tmiş olanla l'clan; Ibi ri IV. devrenin gayri cl evre h•l'(le ııırlıııs l u k et nı iş nı üst n kil lrroeıı ; J O !ı i 

(17 si kadın ) C. H. F . ııı eb usl a rıl1llaıı \ ' f' ilk olarak hn nefa srç il rııl c rd c rı ; 9 u ıniistal.;il (4 ü miislü
mıın değil dit· ) ve ilk olara,k bn defa scc: il ,rıılcnl c ıı iba r rttir. 

Cetvrl hnlinı'l e vııziyeıt şöyl e hulasa cd il eb iliı·: 

26R 
3 

C. H. F . (33 üııi.in iııtilı a h dııiresi clrğ i şnıiştir ) 

lVIü stakil (1 inin iııtilıah dain.-i değişmiştir) 
TV. elenede dahi 
mebus olanlar 

.271 
]3 IV. devTenin gayri dr vrclercle m Phusluk et miş olanlar 

ı IV. devrenin gayri dev relerdc m ebuslnk ct miş olan müstaıkil 

14 
]05 

9 
C. H. F. (1 7 si kadın) 1 \-. elenede mebns olanlar 
lVIüstaıkil (4 ü ıni.isli.i.mım dcğ·il ) 1 

114 399 

8H6 
13 

399 

r. n. P. 

Mi.i.stakil 

382 
17 

399 

Eı•kek 

Kııd.rn 

317 IV. devrede m€ib ns adedi (8 i mi.istakil ) 
38 V. devrede seçilmiycnlPr (5 i mi.i.stakil ) 

279 

8 Vefat dolayrsilc ırrıünhal 

271 
128 Yeniden seçilen1er (10 u müstakil) 

399 

395 
4 

399 

Bu cetvellere ai d isi mler de a~<'~ihcla te. birt olunmuştur: 

Müslüman 
Müslümanın gayri 

C. H. F. mensubu ve IV devrede dahi mebus olanlardan tekrar seçilenler (268) 

Aka Gündüz Ankara 
Eşref Demirel » 

Falih Rrfkr Atay » 
Karnal Atatürk » 
Rasiın Aktar » 
Rü!llt Araz :) 

ŞaJdr Krnacr :) 

Ya,Jıya Ga1ib K argr 

Ali Çetinkaya 

Cemal Akçrn 
Haydar Çerçel 
! zzet Akosman 
! zzet Ulvi Aykurd 

Ankara 

Afyon K arahisar 

» 
» 
» 
» 



Esad Urras 
İsmail Haıkkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Dr. Cemal Tunca 
Nurnan Ak-soy 
Rasıh Kaplan 

.A;bidin Özmen 
Adnan Ertekin 

Dr. Mazhar Geıunen 
Tahsin San 

Enver Adakan 
General Kazrm Özalp 
HacimKezer 
Hayrettİn Karan 
İsmail Hakkr Uzunçarşılr 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Örge Evren 

H alid Bayraık 
İhsan Tav 
Uibeydullah 

1brahim Çolak 
Salih Bozok 

Cevad Albbas Gürer 
Dr. Elınin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çaınbel 
İsmail Halcin Uzmay 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Asaf Doras 
Dr. Refik Güran 
Dr. Galiıb Kahraman 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehımi Gerçeker 
Refet Camtez 

Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 

Ziya Gevher Etili 

M. :AJbdülhalik Renda 
Rifat Ünür 
Ziya Esen 

Amasya 
» 
» 

Antalya 
» 
» 

.Aydın 

» 
» 
» 

Balrkesir 
» 
» 

>> 

Bayazıd 

» 
» 

Bilecik 

Bolu 
» 
» 

Burdur 
» 

Bursa 
» 
» 
» 

» 
» 

Çanakkale 
» 
» 

Çankırı 

» 
» 
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Akif .Akyüz Çoruh 
Ali Zırh » 
Asım Us » 
Atıf Tüzün » 
Fuad Bulca » 
Hasan Cavid » 
Memecl Ali Okar » 

Dr. Mustafa Caı .t ekin Çorum 
İsına il Kemal Alpsa ı· » 

İsmet Eker » 
Münir Çağıl » 
Nabi Rıza Yıldırım » 

Dr. Kazım Samanlı Denizli 
Emin Aslan Tokad » 
Haydar Rüştü Öktem » 
lYiazlıaı· Müfid Kansu » 

Nccib Ali Küçiika » 

Yusuf Başkaya » 

Ciencral Ki.lzıın Scvüktekiıı Diyarbekir 
Zekai Apa.ydın » 
Zeki Mcsud .Alsan » 
Zülfü Tiğrel » 

Faik Kalta.klara.n 
Şeref Aykut 

Alı nı eJ Saffet Oh kay 

Fa.7.ıl Ahmed Aykaç 
FuaJ Ağralı 

Fuııd Ziya Çi,viltcpc 
Tahsin Berk 

Abdüllah Fırat 
Aziz Samih ll ter 
Saffet Arıkan 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzcr 
Nafi Atuf I<ansu 
Nazif Dnmln 
Nerih Asrın Yazıksız 

Tahsin Uzer 

Alımed Özdemir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Özer 

Ali Kılıç 

Nuri Conker._ 
Reşid Ağar 

Memed Şahin 

Ediı·ne 

» 

E laz iz 
» 
» 
» 

» 

Erzincan 
}) 

» 

Erzurum 
» 
» 
}) 

» 
» 

Rskişehir 

» 
}) 

Gazi Anteb 
» 
» 
» 



Haldn Tarık U 
Gen c ral İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
l\fünir Akkaya 
Saciri Maksudi Arsal 
'l'alat Onay 

Edib Serv,et Tör 
Hasan Fehmi A taç 
Şevket Erdoğan 

Emin İnankur 
H akkı Saydrum 
Ferid Celal Güven 
Harndi Ongun 
Fikri Mutlu 

Aibdülhak IJ,amit Tarhan 
Ahmed Harndi Denizmen 
Ali Barlas 
Ali Hana Tarhan 
Jk Refik Saydam 
J )J·. Tuğamiral H. Ş. Erel 
Halil Etem Eldem 
H anıili Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
SaHlh Cimcoz 
Yaşar Yazı cı 

Ziyaettin Kararnursal 

Celal Bayar 
Dr. Tevfik Rüştü Ara 
Gen e ral Kazım İnanç 
Hamdi .&ksoy 
Kaanil Dursım 
l\{ahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

l! üsııü Özelarnar 
İbrahim Demiralay 
Karnal Ünal 
Mükerrem Ünsal 

Baha Tali Öngören 
Bsad Özoğuz 
General 1\fuhitin Aikyüz 
1\femed Nazif Sirel 
Ömer Kamil Küntay 
Yusuf .Akçura 

Giresun 
» 
» 

» 

» 
» 

Gümüşane 

» 
» 

İçel 
» 
» 

» 

» 

İstanbul 
» 
» 

:ı> 

» 

» 

:ı> 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

lzmir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Isparta 
» 
» 

» 

Kars 
» 

» 
» 

» 
» 
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'l'cılısin Coşgun 

V el ed 1 zlıudak 

Ahmed Hilmi Kcıhıf: 

Nakid Kcrven 
Rcşid Özsoy 

Dr. Fua.d l'may 
Şevket Ödül 

llazım Börckçi 
L lı tfi l\lüfid Özdeş 

Ali Dikmen 
Dr. G l. Ziya Nuri Birg i 
I [asan H ayı i Tan 
İbrahim Sür·eyya YiğiJ 
J\enıal ettiıı Olpcık 

füı gıb Akca 
Salah Yargı 

Ahmed Harndi J)ikıneıı 

Ali Muzaffe ı· Oüker 
K il zıın U üre! 
!\ azım Okay 
1\Lnstafa Ulusan 
Mustafa Eken 
Naim Hazını Onat 
'!'evfik Fikrct Srlay 

Bcs im Atalay 
İ b l'ahiın Dalkılıç 
l\l e ın ed Süıner 

l\luh lis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Ömer Dinç 
Hece l.ı Peker 

AbJülınuttalilı Ökcr 
Dr. Hilmi Ortaç 
l sıııet İnönü 

l\ l eıııcJ Nedim Zapcı 

\'as ı f Çmay 

1 k Sa i nı U zel 
Hikmet Bayur 
1\ n n i Ak eken 
Osınaıı Erçin 
Hcl'ik İnce 
Sııhr·i Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud 'l'ürkoğlu 

Yaşar Özey 

Kastamonu 
» 

Kayseri 
» 

» 

Kırklareli 

» 

Kırşehir 

» 

Kocaeli 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Konya 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

Kütahya 
» 
» 

» 
» 
:1> 

» 

Malatya 
» 

» 
» 

» 

Manisa 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 



Hasan Reşid Tankut 
Memed E'rten 
MitatAlam 
Nuri Ural 

A'bdünezzak Şatana 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü K'aya 
Yl.llJus Nadi 

Hakkı Kılıç 

Na ki Yücekök 

Allımed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid mengi 

Allımed İhsan Tok göz 
Ali Caıüb Yöntem 
llamdi Y alman 
İsmail Çamaş 

Dr. Aısrm Sirel 
Etem Tuncay 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Zülıtü Durukan 

Ali M ünif Y eğena 
DaJmar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 

Hulki Aydın 
1VIahmud Soydan 

Ilulftsi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal 'l' engirşenk 

lsmail lYf.emed Uğ·ur 

Maraş 

» 
» 

» 

Mardin 
» 

» 

Muğla 

» 

» 

» 

Muş 

» 

Niğde 

» 
» 
» 

Ordu 
» 

» 

» 

Sa,msuıı 

» 
» 
» 
» 

Seyhan 
» 

» 
» 
» 
» 

Si ini 
» 

Sinop 
» 

Sıvas 
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1
2\ecıneddiıı Sadık 

.Rasiın Baı;;a~·a 

ı 
Renızi ()iner 
Şenısett in Günaltay 
\ 'nsl'i Haşid Seviğ 
.Zi.nı Başara 

Cem il Uybaclm 
Faik Öztrak 
Şakir Ke~ebir 

'ı_"alıya Kemal Beya tlı 

Faik Bermek 
Hüsnü Konay 
Nazım Poroy 
Rrsai Erişkeu 
Süre~-ya Tedik C:leııca 

Dcll1İŞ Byöboğ·Ju 

Halil :Kilıad Boztepe 
J ı aındi Ülkümen 
Hasan Saka 
lbit Karadeniz 
8üleyman Sını Uedik 

A li Sa ib UrsaYaş 
Belıçet Oünay 
J\leıned l~m in Y unla h ıl 

Rcfet Ülgen 

Hakkı Ungan 
İ !ıra him Al'Vas 
Münih Boya 

Avni Doo·au . "' 
Sungur 
Sırı·ı lçöz 

Celill Sahir Bı·ozaıı 

l<;sad Çakmakimya 
Halil. Tül'kmen 
.Hasan Kanıbarak 
Ragrb Özdemiroğlu 
Receb Zülıtü Soyak 

. Bi fat Vardar 

Sıvas 

» 
» 
» 

» 

» 

'l' eki r-dağ 

» 

» 

» 

'l'okad 
» 
» 
» 
» 

Trabzon 
» 
» 
» 

» 

» 

Urfa 
» 

» 

» 

Van 
» 

» 

\',ızgad 

» 

.Zonguluak 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
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Tekrar ınebus seçilip intihab dairesi değişenler (33) 

Yeni intihab dain;;i Eski intihab dairesi 

F'alilı Rıfkı Atay 

Ürge Evren 
Hayreddin Karan 
Osman Niyazi Bmeu 

lVIitat Kuzay 
_Fatin Güvendiren 

A:sım Us 
Memed Ali Okar 
Tahsin Uz,er 

:Sadri l\ia:ksudi Arsal 
i.smail Sabuncu 
Talat Onay 

Frrid Celal Güven 
H ameli Oııgun 

Fikri Mutlu 

Dr. 'l'uğa.mira l H. Ş. Eı-el 

Bsad Ozoğuz 
)-usuf Aıkçura 

Nalıid Kerven 

Dl'. Gl. Ziya Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kazım Okay 

Brsim Atalay 
Yaşar Özey 
Hasan l~eşid Tangut 
lk Rasim F erid 'l'alay 

(( eneral Naci Blden iz 
L.bndıiın Mete 
Vasfi Raşid Seviğ 

Şa.ki e kesebir 
Yahya K emal Beyatlr 

!?aik Berınek 

lbrahim Arvas 

Ankara 

Balıkesir 

» 

» 

Bolu 
J3unm 

~o ruh 
» 

Erzurum 

Giresun 
» 

» 

j çel 
» 

» 

lsta.ııbul 

Kıu·s 

» 
Kn yseri 

Koca eli 
» 

Konya 

K ii ta lıyn. 
Manisa 
Maraş 

N i ğcle 

Seyhan 
» 

S. ı vas 

'J' eki l'<lağ 

» 

'J'oka•1 
Van 

Bolu 

Bilecik 
Aksaray 
Çanakkale 

ls tanbul 
'l'rabzoıı 

Artvin 
» 

Konya 

Ş. Karahisar 
» 

Çankın 

Mersin 
» 

» 

Erzurum 
H. ize 
.Ls tanbul 
Kırklareli 

A. Karalıifuu· 
Edirne 
Giresun 

Aksaray 
» 

Muş 

Buı·s:ı 

C. Be ı·eket 

» 

8- Kaı·ahisal' 

Edime 
Yozgatl 

Kars 
Haldri 

IV. Devre müstakillerinden lbu defa mebus seçilenler (3) 

Halil Menteşc 
Hüsnü Kitapçı 
Gl. Ali Fuad Gebesoy 

!zmir 
» (Ş imdi Muğla) 

Konya 



366-
IV, Devrenin gayri devrelerde mebusluk etmiş olanlar (13) 

Dr. Mustafa Bcngisu 
Sami Çölgeçen 
Eyüh Sabri Akgöl 
Rüştü Bckit 
L{.cınzi Güres 
Durak Sakarya 
Hasan l~'crid Pcı·kcr 

Kemal Kusnn 
Hüsl'eV Kızıldoğan 
l\ luhittin Baha Pars 
Hüsrev Gerede 
lVIitat Aydm 
Fııad Gökbudak 
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2 - Sayın üyelerin intihab daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensub oldukları fırka ve encümenler ile bazı kanunlara verdikleri rey

leri gösteren cetvel 

.... 
Işaretler: 

Yok demektir. 
K. Kabul » 
R. Red » 

+ Reye iştirak edilmemiş olduğunu gösteııir. 

Bir hanenin, yazısız ve işaretsiz, yani boş bıralalmış olmasr, o haneye aid hususta malumat elde 
edilmediğini gösterir. 

t. İstanbul Meclislerinde azalık edilmiş olduğuna işarettir. 
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ı iııı lll\'kt.·lıi sl'lıu t 

- - ~ . - -- --
Saıııi ( 'iil!-(l' l_; t'll Bı · ı ·lwfı:a 1878 Balıı·i~· ı· 1•' ı·aıısızı·a, - Hasılın rı-;. I'SI'ı·lc•- - E\' li, 4 ~;ocuk BPII'di)-r!Pı' hankasr meclisi i da- C. ll. F. ~lııliyc ın - y K K + K 

.\ 1·apça ı· ı nın! ı ı· r<.' azasr 

-1 - --
Ziya Esen l.':ıııkın 1878 lhta - ı\dliyc - - ı.;, li, :.ı ~)OCUk ~lt•r•l i~ü lllilliilli i \·ili'ıyl'l azıısı 

, If. F. l\f. ll. Tl'tkikr I- V K K K K 
ı 

- - -- -- --
1 

Çoruh Ak if Akyii.z Trabzon 1882 Orlıt Ti :-ııı·Pt , HPl!'di- - - -. 1·~ \' ı i' ı ı: oc• u k ::;iuoh Belediye R<.'isi C. JI. F'. .Arnıhııl l ll - V K + K K 

L .rı·r·ilik ı ı 
~- -= - c~ -~ -== -~ 



---- - ~= - - - -=· 

. Ba.zı kan unlar& verdikleri reyler ;:j 
Evli olup olma->aD 

11 ükiıınd!' it i- T h• n izyolal'!ııa ~lun zam tahsi- 1935 bütçe 
::ı 

dığı ve ka~ çrı- ln tiltabtan evvel sun ıııeınuri- )leıısuh old ıığıı Meıısulı olJ ıığ'ıı \'(' rnkittı•ıı lw- k n-"d ..c; 

lntilıah 1 s lll i 
,~.,... 

Bildiği diller J htisası Escı·Icı·i llnıi riitlıl'lcri lıuluııdnğu ıııml 10 ıııilyoıı tıılı - .'lll kanunu nunu (2730) dairesi lltığtluğu yer o ı-. Talısili t•nğu yet veya meslek ve meşguliyeti fn·ka C'llt'Ü Illi'li rı lllt'lıns ııldıığıı ,....., "" ,_ ..... 
1 7 - lll - ı !l:;:i ) s isa L (:!70S ) ( :Wfl5) 

Çon&h Ali Zırh Rize 1888 Hukuk - Hukuk, Ticaı-el - .Evli, :2 ~oruk '!'icaret U. ll. F. - ll-Y K K + K 

- - - - - ı - -
Uazct.ccilik, lk- - -- -- --- --

Asım Us tlürdes 1884 ?llülkiyc .B'ransızca 
lısaJ., .Maliye, Muhtelif eseri c- - ı·;\' li, 1 çocuk O azetecilik U. ll. P. l[aı·i('iyc ILI - \' K + +: '+ 
taliuı ve teı·biye 

rı vardır 

-- - - - - - ~ ---
Atıf TÜzün .\rvahi 1885 ~I ilikiye Fransızca lJ.arc, Uuaı-if - - g,·Ji, -ı. çocuk Şurayi devlet l\lülkiye ve .i\lau- c. ll. lı'. 1 >ahi liye I, III - Y K K K K 

rif dairesi Reisi 
- ~ --- - - - - --- -

Fund Bulcıı 'ı ı-n i11elı ir 1881 Harbıye - Askerlik - - 1·~· li, 2 ~ocuk ll uc i fırka Kwnandauı, c. ll . .b'. Tcşlülatı esasiye ll - ,. K + + :ı: . Mit· alay 
- - ~ 

- - - - - - -- ~-

Hasan Cavid Ho pa 1878 Orta - Ticaret - - Bvli, 7 çocuk Ticaret C. H. F. İktrsad 11-V + K K + . 
- -- - - - - - . - - - - - - - - --- --

:\Ieml.!cl. Ali Okar :--\p)fiııik 1880 Harbiye - .Askerlik - - ı..:v 1 i, -1 ÇO<'llk Bağcr, Tütüncü C. H. F. - III - \' + + + K 

- - - - - - - - -- - -- -
Ünwı· l<'Plııııi "-:oylaıı ~erez 1882 Hcıulesei ~ıüı- Frausııca, lu- 1\al'ıu işleri - - ı ..:\' ı i J ı c; ocuk Nafıa vC'kalcti şose, köprü ve C. H. F. Nafıa V K K K ır 

ki.) c ı:çilizce binalar reisi 

--- -- - - - -- --- - -
Çonım Ali Rıza Ozenç Fı-aıı ızca 

F'üuunu bay ta-
Evli, 3 çocuk 'rürk 'l'ayyare Uemiycti lurşehir 1882 Huytar ve li u- - - C. II. F. Divanı ıınılıu- \" K K K + 

kuk 
ı· ı ye ve Te ksiı-i 

~lü!ettişi 
hay;anai su bui 

'~---- - . - - - -
Dr. Mustafa Cantekin (..'orum 1878 'l'ıuLi.rb Pı-ansızca Doktor - - Evli, -1: çocuk .Ai yon } arahisar Asker! ll as- C. H. F. Bütçe 

tanesi Sertabibi 
I- V K K + K 

- -- - - - ~ -- - -- - - - - ---E yu b Sabri Akgöl :ııunastır 1876 liaı-biyc l!'ra.ı.ımzca. ldarc - - Bvli, 2 ~;ocuk Ziraat C. H . F . Bütçe 1' , - K K ır K 

- - - ·- -- - - - . - - -- -- - -- - ------
!smail Kemal Alpsar Iskili b 1874 Mülkiye Fransızca İdare, Ziraat - - Evli, 3 ~;ocuk Valilik U. H. F. Dahiliye 11-Y K + +. K 

_ı - -- - - - - - --- - -- --- --
İsmet Eker Çorum 1877 Rüştiye ve .Med- .lı'nrscu Maliye - - Bvli, 3 ~;ocuk Evkaf Müdürlüğü C. H. F . G. !nhisarlar I - V K + +. ır 

1 rese 

- - - --- - - --- - - - - - -- ·i ----
.M:ünir Çağı} Iskili b 1874 Hukuk - llukuk - - Evli, 4 çocuk Evkaf Nezareti Müsteşarı ve C. ll. F. Ad liye 1, 11 - V K K + K 

Avukatlık ~ 

- -- - -- - --- ı - - - ~ - - - - - - - - -- - - - -~ - - . , 
N abi Rıza Yıldırnn Çorum 1888 llk - Ziraat - - Evli, 4 çocuk V liteilik C. H. F. llivaııı ııııılııı - IY, V K + + K ı 

sehat 
-- - --- - - - - - - ~ - - - ----- - - - - - -- ı Dıniıli Dr. IIa.ınw Berkman ' Birinci sııııf 

Denizli 1892 Tıb Prunsızca 
d ok tc 1'1 

- - Evli, ~ ~ocuk Icmleket hastanesi başdoktoı- C. H. F. 8. 1 . :\lua\ cııt>t V ır + + K ı O pc-
ve Opcratörü t m tör 

' - - --
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lntilıab daire ·i 

ı ~--- -
rı 
('ı 

Diyarbekir 

1_-

ı ~,-

ı 

1 . nı i 

Dr. K8.zım Samanlı 

Emin Aslan Tokad 

General Şefik Türsan 

Haydar Rüştü Öktem 

Mazhar Müfid Kansu 

N ccib Ali Küçüka 

"Y usuf Başkaya 

General Kizını Sevük
telcin 

JJ uriy& Öniz 

Rüştü Bekit 

Tevfik Bilge 

Zekai .A.paydın 

Zeki Ueşod Alsan 

Ziil:fü Tigrel 

ı ~ 

Doğduğu yer 

Denizli 1891 

H:ı.rayköy 1893 

tstanbnl 1881 

Uünıüşanc 1885 

- -

Tahsil i 

Tr lı 

Moııtpliycr Zi 
raut mcktebi .A
li:si \ c A1ıkara 

Hukuku 

Erkiimhal'biye 

Hukuk 

Denizli 1 8 7 4 Mülkiye 

Denizli 1892 llul{nk 

I:Ionaz 1 8 7 9 Hukuktan clıli

yetııamcli Yelovası 

ls tanbul 1878 Uarbire 

İstanbul 1887 Londra Ünivcr-
sitcı:;i 

röstence 1882 Evkaf mcktelıi 

ilianastrr 1865 Harbiye 

----ı-----ı-

Aydın 1884 :\lülkiy 

Aydın 
- -- - }.ıii.Jkiyt' ve Pa-

l 889 ristr lTICıınu Hi-

ya iye 

])iyarbekir ı 876 ldueli 

. ----

Bildiği diller 

l•'ransızcu 

I•'ı·ansızc·a 

Praru;ızca, Al
ruaııca 

J.ı'rUJlhiZCU. 

J:.'l'aıısızca, Al
mauca 

ingilizce 

AJ·apı,;a 

lhtisa:sı 

Doktor! nk 

Zi ı·:ıal , Bnğeı

lık, _.\, ukııllık 

Muluurir, .Mat

lıaacı 

ldaee ve Mali
yede 

lluknk 

Ziraat, Adliye 

.As k e dik 

Pcc.lagoji 

Eserleı·i 

.\fa11nıııt1 ıı ıııüıı

ll'~iı· ınukalı>leri 

varJır 

Kadm Il ukuku 

Köprü alt r ı,:o

cukları 

. --
Fransızca 

l•'ransızC'a, 

H.uı:ı·a 

l''ı·unsrzca, Al
manca 

l ııgi 1 i zet' 

·=-

Iktisadiyat 

Hukuk 

Cihanda Türk
ler 

'I'ürkiycJr idm·e 
t şkilah 

Mathnıı.Lia ınüıı -

U!Cunu siyHı-ıiyc• t<•şiı· ınakalclcr 

\'e lçtinıaiyc ve Hukuku düvel 

ÇiftçiLik 

-

Evli olup olma-

dığı ve kaç ço- !ntihatan evvel son memuri
cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 

Evli 

I~YIİ, 3 t,:o<'nk 

Evli, 3 çocuk 

Denizli llükumet tabibi 

Denizli Ziraat Mühendisi 

:Milli :Müdafaa vek!leti Müs
teşarlığı 

Evli, 3 çocuk İzmirde (Anadolu) gazetesi sa-
hib ve başınulıarriri 

Evli, 3 çocuk Bitlis valisi 

B v li, 2 ı,;ocuk Eşrne kazası l\1üddeiumnnı isi 

Evli, 6 çocuk Ziraat, Ticaret 

Evli, 3 ~ocuk 8 nci Fn•ka Kumandam 

Dul, 1 ı:ocnk l\Iuallim 

l\Lcnsulı olduğu ;\lensulı olduğu 1 ·o Yakitten lıe-

fırka CllCÜ111t>ll ri ıııdıus olduğu 

C. H. F. G. İnhisarlar II-V 

C. ll. F . Ziraat lll- \' 

:Müstakil Arzuhal V 

C. H. F. II-V 

C. H. F. .M. H. Tetkikı I. y 

C. ll. F. TeşkiHUı esasiye II-Y 

C. H. F. Ziraat I- V 

C. H. F. Milli Uüdafaa III - , . 

C. H. F . Maliye V 

------ ------- - - - -- ----------
B ek ar 

Dul, ı ~ocıtk 

.Edi, J <;OCUk 

Evkaf Urnum 1\Iüdürü 

Kuleli ve istanbul Kız Lise i 
muallimi 

l\loskova Biiyük Elçiıü 

Mektcbi l\lülkiye 1\Iüdül'ii 

Icclisi Urnuı:nl azası 

C. H. F . 

C. H. F. 

C. II. F. 

c. n. I•'. 

C. li. F. 

Bütçe III - \' 

------
l\Iaarif V 

Arzuhal I- V 

Jiariı·iye III - \' 

~!aliye r. ır - Y 

--- ---

Bul kan1Ullara verdikleri reyler 

lliik(ııııete iti
ıııad 

( 7 - ll I - 1!133) 

K 

K 

Dcniz~'olarma 

10 milyon tuh

sisut t ~70S) 

.+. 

K 

-------
K K 

+ K 

K 

+ K 

][ + 

K K 

K + 

K K 

+ 

K K 

K K 

,-
K K 

)lunzam tahsi-
1935 bütçe ka-

nunu (2730) 
sat kanunu 

(2695) 

+. K 

+. K 

i 
ı 

ı 

1 
K J[ 

-i 
~ 

____ , __ _ 
.+. 

---- 1- - - - --
+. ][ 

---------
+ K 

+. K 

K K 

K K 

K K 

+ + 

--------·---------
+ + 

K K 

K K 



lntihab dairesi ls mi J Joğduğu yer 

Edirne Dr. Fatma 1Ucmik Sn ı'rnnbolu 1903 

Faik Klilta.!.-krran Edirne 1870 

- ---------- -----
Mecdi Boysan Uümülcüne J88ö 

---- ---- ---,--- Edirne Şeref Aykut 1874 

--- -- ---- ----

Ahmed Saffet Ohk.ay İstanbul 1878 

1-

Fazı! Ahmed Ayka~ İstanbul 1884 

Fuad Ağralı l\lidilli, Ağra 1879 

------------- -- -- ------ - --
Fuad Ziya Çiyiltepe ... of ya 1870 

Tulliıin Berk Selanik 1881 

------- - --1------------ --
E n incan 

l ___ _ 
Abdülhak Fırat ErzLıca.u 1 88 2 

Aziz Samili 1lter Kuruçay 1877 

'l'alısili 

Tıb 

Hüşt;yc ·ve Hu
susi 

Ali 

Huh·uk 

Bahriye 

Ecol~ liLre des 
:::;ci cncın Politi
qucs et Moralos 

Mülkiye 

Erkaıulıarbiyc 

Hii~tiye ve lıu

sus1 

llarbiyc ve 
liııkui< 

Bildiği J.illcl' 

I<'ransı:~:ca 

1lı1isu::ıı 

Dalıili hastahlt
lar 

~iraaL 

- -
Fransızca, Al- Ziı•aat, '!'.icaret, 
nıanca, Aı:apç.a., :::lanayi, .1:-'al.ıri-

Rwnca. kucılık 

Escderi 

-
Ffllıııı tekvin, 
.\l<>y,·c ağaçları, 

,\şrcrlıl{ 

1• · raıısızca, 
Arapça, Parsça 

'!'ürk tarilıi ve H ukulm csasiyl", 

lııgilizcc, Al
ruanca 

l•'ı·unsuca, ln
gllizce 

.l:''ransızca 

.B'ransızca 

.Aı:apı_:.a, Rus
ça, 1ngilizce 

Praııstzca 

Dili Cezu lıükim ve 

BaJu·iye · 

Edebiyat ve ter
biye ilc Maarif 

işlerinde 

'Maliye, İktısad 

Askerlik, İclare
cilik, Demiryo
lu inşaat ve iş

letme, Sigorta-
crlık 

Maliycuu 

avuk."! larma, 
Hanedan ve 

l\lillet, Dilimiz 

ilarbi ummııiyc 
aid bıızt hatmt
tı ( Cümlınriyet) 

te intişar et
miştir 

Tcrlıirn:ı c dair, 
Divançei Fazıl, 
IJcıı·man sonu, 
Krrpıntı, };~ey
tan diyor ki, 
'rarih dersi, Fa-

zıl Ahmed 

l\lnhm i.' lıatr Kı

la V. 8. 

_.\ sket·'i \C Adli Hukıık dersleri 

Erkfınrhaı-biyc Fransızca, Al.- Askerlik ve şı-

• rnıınca, 1tusça mı:ındifcrrililc 

Evli olup olmu-
dığı ve kaç ço- lutihnbtan evvı~l son mcmuı·i 

llıııi riitlıclcri euğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 

B ek ur 

Evli, 1 çocuk 

----- ------
Evli 

Evli, 1 çocuk 

Evli 

Evli, 4 çocuk 

Evli, 1 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

------
Evli 

Evli, 2 çocuk 

------- -
Evli, 4 çocuk 

(:umbn lla-,ıtanesi Polildinik 

~efi 

Bulı~;e ve Ziraat 

'rica ret Ye l<'ahrikncılrk 

Avukat 

Erkilmharbiye Buln·iye Reisi 

:Mualünı 

Divauı nıuhascbat H.cisi 

Sigortacılık 

Emlak ve EyLam Bankası Em
la.I.ı:: ld:uesi .ı\Iüuürü 

.Ulilll Mi.idafaa vcl,ii.leti .ı\luha

kemat Şubesi ~Iüdürü 

Sanıstlll S:ı hil Demiı'yollarr 
Ko miseri 

J 

-

i\Tcnsulı olduğu .;"\lensuh ullluğu Ne \'akitt.~n lıc-

l'ıı·ka cnc·ÜliWıı ı·i ım·lıns o1dııjhı 

C. II. Iı'. S. 1. )luan!H~t 

'. H. 1<'. Bütçe !, I- V 

C. H. li'. lkt.ısad V 

C. H. F. Adli ye I, lV, V 

C. II. F. i\lilli 1\lüdafaa III - V 

C. H. F. Hariciye III - V 

C. H. F. III - V 

C. H. F. Na.f.ta IV, V 

U. H. F. Bütçe III - V 

C. H. F. Adli ye II-V 

C. R. F. Nafıa III- V 

Bazı: kanunlara verdikleri reyler J 

Hiikilıııcte iti
mad 

Denizyolarına 

10 milyon tah
sisat (2708) 

l\funzam tahsi- 1935 bütçe ka-l 
,"lt kı.ııınmı nunu (2730\ 

17 -lll -1935) (~695) 

K K + K 

- -- ------- - - -
K K + K 

--- ------- - --
K + + + 

K + + K 

----- ------- ---- ----
K K K K 

- -- --- ---- -- - 1 
---' 

K + + K 

---------------------11----
+ K K 

ı -·---1 
K K K K 

+ K + K 

----------------
K K K K 

--- ------- --
K K K K 



lııtihab dairesi İs mi Doğıhığu yer 

Erzinean Hikmet Işık Sıvas 1898 

Saffet Ankan Eı·ziııcan l888 

Erzurum Aziz Akyiirck Trabzon 1882 

-- ---------
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Şunınu 1878 

------- --- -------- ------
Fuad Sinnen tstanbuJ 1899 

General Zeki Soydemir Selanik 1883 

Naii .Atuf Kansu }feklte 1890 

- ---------- -----·-------
N aiiz Duınlu Et·zurum 1880 

-·------------ -----------
Nakiye Elgün tstanbnl 1882 

----------
N ec i b Asnn Y azık.stz Kilis 1861 

----1---------- --- -- -
Ş ükrii Koç ak Elaziz 1885 

--------- ---
Tahsin Uzer Seltın ik 1880 

E ık~ ehir 
-------- ------------ --

Eskişehir 

----
ı 

Ahmed Özdemir 1899 

----------------------------
EminSazak Saz~k küyü 1882 

'T'nhsili 

Lise Ye Mual
lim .\Icktchi 

E ek~mılıaı-biyu 

.Oiülkiye 

Tıb 

!stanbuJ ve Ro
mu llukuk Pa

kültel .:-ri 

Bildiği d iJlcr 

Fl'aııs[zea 

Fraıısızt:ıı, Al
manca 

Frruısızea, .Al
nı:ıuca, lngilizec 

Fransızca 

Pıansızca, 

i talyanca 

1 htisası 

1ılaarif ve llele
cUyccili.k 

Askerlik 

!Ua re ve bc~od.i
yecilik 

Doktor 

EsC' rlcri Ilmi riitbclerı 

Evli olup olma
dığı ve kaç ço

cuğu bulunduğu 

Evli, 5 çocuk 

Bck.~r 

- - ------- ---

Evli, 3 çocuk 

- -----------
Evli 

---------

ladci ınücrimin llulmk Doktoru 
lıakluııda tez 

lntihatan evvel snn memuri
yet veya meslek ve meşgııli) eti 

Smıs Belediye Reisi 

Brkiuııharbiye h.ayınakanu 

lzınir Bclc<.liyc Reüıi 

Srlılınt ve içtimai ıuuavcnct Ye

kaleti Müsteşarı 

Ankara Cümlmriyet 1\Iüddei
nmuınisi 

Erkanıh~biye l:ı'..a.ruuzca, Al- Askerlik Bekar Orrlu l\lüfl'LI.işliği Erkihulıar
biye Reisi 

ı -

1ılülkiye 

Harbiye 

Kız l\luallinı 

Melctcbi 

HarLiye 

Erkaınharbiye 

1\!ülkiye 

lduili 

~Iedresc ve hn
susi 

nuı..nea 

-
l!' l'll.llSızca ı\Iaari.l' 

Pcnnı terbiye 
tal'ilıi YC bazı 

Evli, 3 çoeuk .Maan [ \ ekiileti ı\li.isteı;;aı·ı 

ri saleler 

Ziraat 1 Evli, 3 ~oeuk Erzurum Belediye Reisi 

- ---------ı----- ~- - -
i\laarif ve Be

lediyecilik 

[ı'ransızca, A- Türk tarihi, ür-
Tür k Tarih ve 

rııpı;:a, Uygur- Diü lwu ltit::ıbeleri, 

en, Çiga t ayc>rı. V. S. 

Fraııstzca, 

Ru~ça 

Askerlik ve 
lia.vacılık 

ldu ro 

::)anayi 

'l'ckkcler 

-
Ziraat ve Ti- lş tutUILU ve 

carct muvaffakiyat 
yollan (Henüz 
basılınamıştn·) 

Bakar 

------ --- ---
1\Iüderris Evli, 1 çocuk 

-------------------------

lstuıılnıl Umumi l\Icclisi Üyesi 

Oarülfüııüıı Lisan Tarihi 
1\Iüderrisi 

Evli, 2 çocuk Tayyare t'emiyeti Reis ~IııaYiııi 

Evli, 4 çoeuk Vali 

---·------- --
Bekar Şillllmtlifer Manike :i\Ioutörü 

Evli, 2 ~oeuk Zil'nat ve Ticaı·et 

Ba..u kanunlara ver dikleri reyler 

illl'llsulı oluuğu ~Iemmb oıuuğu Ne vdrittcıı lıe-
H ükümete iti

mad 
Denieyolarma 
10 milyon tah

sisat (2708) 

.i\[unzam tahsi-
1935 bütçe ka-

sıı.t kauuııu fn·ka cııdiııwn ri melın:ı olduğu 
(7- III -1935) nunu (2730) 

(::!695) 

----ı-------------ı-------------1-----------~ 
C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

O. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F . 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. II. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F'. 

Ziraat V K 

--1- --------- - -
Haricıye II-V K .+ 

-- ---·--------- -------------·-
Bütçe III- V K K 

----------
S. 1 . l\Iuavenet 

Adli ye 

.lUilli Müdafa.a 

Maarif 

Divanı nıuha

sebııt 

Dahiliye 

ı afıa 

l\Iilli .Müdafaa 

Maliye 

Naüa 

İktısad 

III - V K K 

----- ------------- r--------------1----
V K K 

---- ----- -----------1-- -
V K 

------ --- ------- -----------1--
III- V K K 

II-V K K 

- _____ , ___ _ 
V K .+. 

ı-----

III -V + + 

V K +. 

I, II, l'{, V K .+. 

- -- --·--------- -

IV, Y K K 

- ---- --- -- - -- --- -- ---------1-
I- V K 

+ + __ ] 
+ + 1 

- -- - ____ 1 

+ 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

+ 

K 

K 

K 

K 

~ ------11 

+ 

--+ -ı 

K 

K 

K 

K 

+ 

K 

K 

-1 
ı 

ı 
1 

-ı 
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1_. 

lııtilıab dairesi İsmi 

Eskişehir Istemat Özdaınar 

---- - ·----

Osman Işın 

Yusuf Ziya Özer 

Gaıi Anteb Ali Kılıç 

Bekir Kaleli 

Doğduğu yer Tahsil i 

Bodrum 1879 Hukuk 

Es~ehir 1887 

.Akdağ 1\ladeni 1870 Hukuk 

Istanbul 1890 İdadi 

Akçadağ 1900 Hukuk 

- -- -------- -- - - ----1 
ı 

1 

ı---

Meıned Şahin Gazi .Anteb 

------------------- --
Nuri Conker Selfurik 

------- ---- --
Ömer Asım Aksoy Gazi Anteb 

- ---- - -- - ---------------- ---1-----
1 

ı 
Remzi Güres Kilis 

,-------- - -- ı--H-eşi_d_A-ğa._r _____ ı _ 
Bihisni 

1 • 
---- -------------------ı-----

General İhsan Sökmen Istanbul 

- - -- - - -------------- -

lli.kkı Tarık Us Gördes 

1 8 7 7 RiişLiye ve lıu-
sus1 

---ı ·· 

18 81 Erkarulıat'biye 

1899 Hukuk 

1803 ~lülkiye 

1875 Rüştiye 

1873 Erkaıulıarbiyc 

-- 11---------ı -

1889 llukuk 

lsmail Sabuncu Şebin Karahisar 1891 Ticaret ve Hu-

Muzaffer Kılıç !stanbul 1897 

kuk 

Harbiye ve Hu
lmk 

Bildiği dilitır 

~'ı·anstzca, 

Rumca 

Idare 

E'rv usızca, 
Arapça, Farsça 

lhtisası 

Huk-uk, 'l'arih 
ve Lisan:iyat 

Eserleri 

Usulü muhakc
ınatı cezaiY.e ııa

zariyaLı, Yunan
dan evvelki 'fürk 

medeniyeti 

Evli olup olma-
dığı ve kaç ço- lntihabtan cVYcl son mcrnuri-

llmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet -veya meslek ve meşguliyeti 

EvU, 4 çocuk 

- ı---

Evli, 4 çocuk 

.Müderri Dul, 2 çocuk 

Anıknt 

Hlektrik Şirketi :\lüdürü 

Darülfünüu Hukuk Tarilli 
Müdenisi 

--------ı---

.A.skeı·lik 

.ı.Uuıaııca, Fran- Hukuk, Asker-
sızca lik ve 11.-tısad 

Pransızca, Al
manca 

.Maari.ı: 

.Askerlik 

..l!'aıısrzca, ln
gili~ce 

Türk dili, Ede- Mulıteli.l esel'le-

Fraıısı.zca 

-
F tansrzca, Al-
manca, Rusça, 

Rum ca 

Fransızca 

Fı·ausrzea 

·-

biyat., llukuk ri vardır 

lktuıad, .Maliye 

Ziraat 

Hukuk, Edebi
yat 

İktısad 

lktısad. 

Bazı ka.uun 
şerhleri 

- - - -----

Evli, 4 çocuk :Maraş \' e Gazi ..:.\ııteb Ulllwn 

Dul, 1 çocuk 

Evli, 6 çocuk 

Evli, 4 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

Evli 

Dul, 6 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Bekar 

Evli, 4 çocuk 

Be kar 

Kuvayi l\lilliye Kumandanı 

f•)mniyet. Sandığı avukatı (ls
tildal haı ıı1 MalUlu yüzbaşı ) 

Bytam :Müdürü 

Berlin .i\lüıncssilliği 

C. H. P. ve ll alkevi Reisi, 
Avukat, Lise Edebiyat Muııllimi 

K ayınaluını 

.Mahkeme uıalığı 

hınir \'al isi 

Vakit başmuharrirleriııdcn 

Ticaret 

Sanayi ve Tüccar 

·= 

1It.:ıısuh olduğu ~lcmıuh olduğu 

f l l' ka l'llC'Ü ll ll' ll 

:\1 üstakıl G. lnhisarlar 

U. H . lı'. ~afm 

Teşki l fttr t•ı-ıasiye 

C. H . F. ~!illi ~lüdaiaa 

C. H. F. İktısad 

U. H. F. Arzuhal 

C. H. F. 

C. H. F. AdHye 

C. Il. F. lktısad 

.\ic \'aki1tcıı lıe

ri ııı clıus oldnğn 

V 

V 

lY, \' 

I- V 

y 

I - V 

II-V 

V 

ll, III, \' 

C. H. F. Arzuhal I- V 

:1 
ı--.~~----~---=~~~----~~----------~-----------1 Hükümete iti- Denizyolarına lllnnzam tah«i- 1935 hütı;c ka-

Ba.zı: lauıunla.ra. verdikleri reyler 

mad 10 milyon tah- sat kan unu nunu (2730) 
17 - lll- 1935) sisat (2708) ( ~695 ) 

K K + K 

- -
K K K K 

------ ------- -- -- - - -
+ + + + 

- - - - ------ --- --- - ~ 

+ + + 

-- - - - -------- - -
K K + K 

K K K K 

1 
- - ------

K + K + 

---1--------- -
K K K 

--~------ --------- - -
K +. X K 

K .+. 
- ------- ---

.+. 
- i 

+ i 
' 

-- -- -------- --- ----- - - ---- ~--1 
C. H. F. .1\lilli l\1 üdafaa ll- \ ' K 

U. H. F. Maarif II-V K 

C. H. F. lktrsad II-V K 

C. H. F. lktısa.d V 

·- --- ---· - -

K + 

+ + 

-- ----- ----- -
K + 

K K 

+ 1 

' 

ı, 

--- ~ - - - 1 
+ 

K 

K 

·- ' 

-1 
ı 



- ~ ·-ı ı - -· 

lll Bau ka.nmıla.ra verdllderi reyler 
,&, Evli olup olma-

H ükümete it i- Denizyolarına ~ lunzam tahsi-~ 
dığı ve kaç ço- l ntihatan evvel 1\l~wub oluuğu :\It•nımb uluuğu Ne Yakitten lı e- 1935 bütç;e lru-'O _c son memurı- m ad 10 milyon tah- kanuııu lııtilıaiJ dairesi İsmi 

)~0 ·1"""1 

liıti ası cuğu hulunduğu cııc·ünwn ri ınebus oluuğu sul 
(2730) Doğdu~'1l yer o "" 'ralısili Bildiği diller Eseri c ı· i tım i rüt beleri yet veya meslek ve meşguliyeti [ır ka 

( 7 - l ll - 1935) sisat (2708) ııwıu c c:: (:W!)5) ...... 

Giresun l\fünir Akkaya lstaubul 1871 )lüllüyc Pransı.ıta, !Jan· - - Evli, 3 <,:(}(~tık ı l:ıhıliye :\1 üs!Pşaı·ı C. H. F. Dahiliye II -V .+. K K K 
Rnmc·a ! 

l ı ------ - - - - - -- - - - ı---- - - - -

ı ı Sadri Maksudi .Arsal Kazan 188 1 Yüksek .Fratıs! zca, lugi- Hukuk, 'I' ürk Türk dil ı u; i ıı, :\lüderris Evli, ~ çocuk .. \ ııkura llukuk. l<'akültc:i C. H. F. Maarif I\' - V K K + + l ı 
lizctı, Husça, ·Tarihi \'C IJisa- 1 L uktık tarihi Profı•söı·ü ı 

li .Arupr,;a, fi'arııça, n iyat Derslerı 
Alınuııca 

- - -- - - -- - --- - - -- - - -
Talat Onay Çankırı 1888 Edebiyat şubesi l!'rumıızca, Edebiyat, 'l'a- Halk şu i rlerin in - Evli Dnygn ı: aze! t•:si salı i b ve Baş- C. H. F. Maa ı·if II -V K K K K 

.Arapça, 1<-,aı-sça l'ih, :.\laaı· i f şekil ve nevi, ın uJıal'l'iri 
Aşık Deı·dli, 

Çankırı şairle-

ı·i ve bir çok 
nıa.knlat - - --- - ------ - --- - - - -- - - - -- - - -- - - -- ı- -

Gümüşane Ali Şevket Öndersev Selanik 1884 llarbiye - Aı:ıkcrlik - - Evli, 3 çocuk l•'ıı·ka Baı;;kanlrğr C. H. F. Maliye V ~ :ı: .+. + 
. -- - - - - -- - -- . - -- - - -

Durak Sakarya Erzurum 18 7 6 U r ta ilukuk., Zabıta, 
- Evli E l'Zlll'tllll Bel<'diyc lu•isi C. H. F. Bütçe I- V K K K K -

ldartı, Beledi- -

--~ - --- - --- - - yecilik 
- -- - - ------ - ı - - - -

Edib Servet Tör ~\uapazarı 1880 Erkimılıarbiye .l!'nuısızcu Askerlik - - Evli, 2 çocuk Bıılya. - Kara Ayclm lladenlel'i C. H. F. lktısad II -V ır K K K 
Ş irkt-t ı u ll lU lll ,jl üui.irü 

- ---- - - --- -- ı ~ - - ----- - --- - - - - --- . ~ 

Hasan Fehm.i Ataç Oünıüşane 187Q llususi - lktısııd ve 'J[a- - - - - C. H. F. .Maliye 1, I- V K .+. K K 
liye 

• - - - - - - - - - - -- -- - -- -- ı- -- - -
Şevket Erdoğan <)eı·keş 1883 Harbiye J<'rnıısızrm Jd:ı ı· • \ "(! tvş- - - Evli, 5 çocuk ~hıanwl:ltı z:ıti~e piratl~ ~nlw- C. H. F. Arzuhal III - V K K K K 

ki lut si l\lüdiirü 
- - - - - - - -- -- ı- - -- - - --- - - - - -

[çel Emin 1nankur ::>ili [kc 1874 .Medrese Arapc;ı, l•'arsca :\ la.ari f - - Evli, 6 çocuk :.'lı üıhıfaai llukuk Rl•isliği C. H. lı'. G. İnhisarlar t, II-V K K K K 

~ - - - - - - - - - ı-~ - ı ~ - ı - -
Ferid CelAl Güven lstanlml 1894 Hukuk ve Sa- J•'raıısızcıı U azeteci l ik - - Evli ~Türk ~özii ) .'ahi b \'C Bnşnıu- C. H. F. - III - \' ır K + K 

ııayii Ncfise harı-iri 

- -- --- - - - ---- -- - ı - --- -- ---- -- - - -
Pik.ri Mutlu )ıl •rsiu 1895 Adana Muallim - ~l aurH, Dahili- - - Evli, 3 çocuk %il'aat, Ticarl't C. H. F. ! rutın I ,V K + + K 

Mektebi :rtı, lktr!{ad 
-- - ---- - - -- - -- ı- ı -- . - - - - -

Hakla Saydam lstanlıul Tuıı~u Jlarbi- .J.<'raıısın·ıt .\skı• ı·lik Be ku ı· 
!stanbul (.'lll iye! i Bdcdiy ·i 

C.:. H. F. Nııfıa III -V K K K K 1874 - -
lJnıuıııiyc ... \ r.ıı ., (Miildmid ls-) t·si 

tihkfııu Biıılıaı;:ısı ) ------- - -- - - - . - --- ~- - ~ - - - - -riil<s(•k 'l'elgraf 
. - ---

Hamdi Ongun Mersin 1894 .J.<'ruıısv:t•a t; i flçilik, lit-salı - - Evli, 3 ~ocuk (_.:i.ftı;ilik C. H. F . Adiiye IV, V K + + K 

1 
ve Ankuru II ı ı -

kuku 
i~lt>ri 

-- - ==--.. ' ·~~ -



1 

lııtilı:ıh ılairı•si 

lstaubul 

1 s m i 

Abdülhak llil.ın.id Tarhan 

.Ahmed llamdi Deniz
men 

Ali Barlas 

Ali Rana. Tarhan 

Dr. Ncşet Ömer lrdelp 

Dr. Refik Saydam 

Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Bt·cl 

~ ~ - --
Fuk.Uıc Öymen 

ı -

-~ -
General Refet Bcle 

General Şillu·ii Gökberk 

ilalll "Etem Eldem 

Ha.mdi Gürsoy 

- -
Ilaynıilah Ergin 

·-

Duğtlnğu yeı· 

ht :ı ıılıu 1 1852 

lstarıhul 1876 

İst nulml 186Q 

İslunlıul 1882 

fstnnbul 1883 

lstanlıul ı 88 ı 

- 1-

lstaıılıul 1869 

l.,kodra. 1900 

Istanbul 1881 

• 'clfınik 1876 

Is ta nlıul 1861 

lııelıolu 1898 

lstunbul 1900 

- --- -

Tahsil i 

lltıı>tısi 

Bahri.)' c 

llarbiye 

Bildii;i dilleı· 

l•'raıısızca, lıı. 

giliZl'l', .I!'aı·sen 

lııgilizcc 

J.'ruıısı:r.ca 

1 lı tisası 

gdelıiyat \'c 

Uiıılonııısi 

Bahriye \'C 'l'i
ı·:ı n•t. 

Askerlik 

- ı -

1 Jalutusaray lJi- .I!'raıı:m:ca, lngi- Prıshı, Tclgraf, 
'felcfuıı M'sı, _\lmanya lizec, .\.lıuuııca 

ı n: Bcl~ikada 

l'osta ve Tcl~nı f 
ııwsll'l-:..i talısili 

'l'rb 

'I' ılı 

Tılı n ; .... \.Jıııuu

yııda 

IJarülfüııuıı cuğ

ra fya !i U IH':>i 

Erküııılıaruiyc 

Zurih ve Bem 
Oniversitel<>ri ve 
Viyana Politek

nik:i 

ld:ıdi \'C Al
Jilllll~· ııı hı y ii k

Sl'k Dilıağal 

Ül'İll 

J•'t·aıı::HZCU. Dahili Hastn 
lıklar 

.\ lıııaııccı, l<'mn- Em razı dıı h i 1 iye 
sızca 

I•'ı·uıı::ıııeıı, ..Al
ınaııca 

J•'ı·aıısızca, Al, 
mıuH•a 

Fı·aıısı:r.<·a, _\.1-
nınıı<'a 

. ..\1 ıııaııta, l<'run
sızl·a 

_ \lııııın<"a 

ı ~ 

TalıulıPt 

~laaı· if 

.~.\skı·ı·lik 

,\sl«·rlik 

Taı·ih ,.c .\san 
atika 

J)ı·ric·ilik 

ı, ııııdurucdık 

~- -= -~-

Eşber, l\lakber, 
Tezer, İbnimusa, 
Finten V.S. VS. 

'fıblıa ai d hi r 
ı: ok ı•seı· Yl' ıııa

kulder 

Tarih ve asan 
atikaya dair bir 
çok eserleri var-

dır 

Prol'l•siir 

Mütlcrris 

l•'clstd't~ ılolc1 uı·u 

Evli olup olına
d!ğı ve ka<; f::O· 

l'lığn lı u hımlnğu 

E\'li, ') c;ıl<'Uk 

Bı·k;ir 

------ ~ · 

lııtilıalıtan cv\'l'l !-lnn meıınıı·i . 
yet veya meslek ve ıneşguliycti 

l>oıı:ıııııııı 1\uııı:ıııılııııı 

lstaıılınl Liın:ııı ~ irkt-ti ~l'\ k 

\ ' C ll areket !-;iıılwsi :\1 i.idii ı·ii 

Posta. 'l'l'l!!t'a 1'. 'l'ı • ll'foıı ll ı •,\'l'l i 
Teft iı;;i.n• )lüdiiı·ii 

Kılılıiye :\lüt'et1 i:;;i 

l lstıınlnıl \.iliırcti l\•ıııi:·eti Bl•
çocuk 

h·di,n• Bi ı·iııci H1•iı> V ekili 'e 

Evli, 3 ı,:ocuk 

)•~v) i, :.! t>OCUk 

gv)i, 2 ~<x~uk 

\' iliıyd, Lmuıui \lcclisi t'ycsi 

Bm·:--;a 1\ ız :'lluııll ıııı l\ft.>kl\'hi 1'ıı 

ri h H ! Coğı·a l'yıı ~hııılliınliği \l' 

'l'iirk )lnarif CPıni.vPti Kıt. lıi-

sı·si \Ji.iılürliii('ii 

.JI illi Jıliidıı raa n-kil i 

~liill'lu\ i ıl < : c•m• ı·ıı 1 

.Jliit.ı•lcı· ııınuııı ıııiidiiı·liiğiinılı·ıı 

nıiitrkıı iıl 

YPtliknl •cl<.· Kmnhi DilınğHI 

Fa hı·ikıısııııla t:st alıa~l M u
an nı 

Kunduı·:ıl·ılık 

)fpıısulı ıılılıığ'u 

t'ıı·k:ı 

( .. ll. J.'. 

c. ı I. 1<'. 

c. ll. 1•'. 

C. II. I<' . 

C. H. 1•'. 

c. ll. }', 

u. ll.}'. 

U. U. F. 

~li.islakil 

c. ll. 1<'. 

C. H. F. 

C. II. F. 

C. II. I•\ 

:\lı-ıısnlı olıluihı 

\'lll'iiıııı·ıı 

lılli :\Lütlu:t'aa 

~!illi Jliidnfaıı 

)[aııı·if 

Milli ı\lüdafaa 

Büt<;c 

Zimut 

~lilli ~Jüclafaa 

h.ütüpane 

l >inıııı ıııulııı

sl'lıat 

lJivmu ınuha

sebat 

:\c mkit1eıı lw 
ı·i ııwlıus olthıi{ıı 

ı .\y;ııı 

V 

11 - \' 

L \ ' , \ 

lll - \' 

\ " 

ı - \' 

ll - \ 

\' 

Lll-\' 

1\', y 

I\', \" 

IV, V 

Bazı kanunlara verdikleri reyler 

Jliikilıııt'lt• iti- ı 
l!Ulll 

(7. ıı r- ın:J:) \ 

+ 

+ 

K 

- -
+ 

K 

+ 

K 

K 

K 

K 

--

K 

K 

K 

1 >eııizyolıınııa 
10 milyon tah

si ·:ı j (:n rı. ) 

~lıııız;ıın 1 <ıh si - }!)~:i lıiitı:ı· ka -
sat 1ıa:11ııııı nnmı ( :!nO) 

' :!lıll~· l 

+ + + 

+ + + 

K K K 

-

K K K 

K + K 

K + + 

K K K 

K K K 

K + K 

K K K 

+ K +. 

+ + K 

K + K 

- ·- •- ·-

i 



,-

lutih:.ıb ılain'si 1 sm i Doğduğu yer Talısili Bildiği Jiller İlı tisası Etıcl'İeri llıni rütliclcı·i 

Evli olup olma-

dığı ve kaç ~o- lntihatan evvel son meuıurı
<'Uğn bulunduğu yet veya meslek ve ıneşguliyeti 

~r cıısulı ulılni:{u :'If t•ıısnlı ulduğu ~e mkit ten be-
Ca· ka l'lletil,lPII l'İ ııwlnıs olduğu 

Ba..zı kanunlara. verdikleri reyler 

lliiküıııet • iti- Denizyolarına .i\l unz< m tıdu;i-

ınad 10 mil)on t.alı- sat kaııuuu 
1!)35 bütı,:c ka
ııuııu ( ~7:10 ) 

(7- 111-1!}35) sisat (2708) (:!üHi>) 
.------------------ı------------------------------ı--------·1------------ı------------ı------------- ı-------------ı------------ı-------------ll-------------------------ı-------------ı-------------ı------------·ı------------ı-------------ı-------------ı-------------· 

lstanbuı Sadettin Rıza Uraı 

---- --
Salih Cimcoz İstanbul 

Yaşar Y azıru 'I' ra h zun 

Ziya K&.ramursaJ İslaıı bul 

lzmir Benal Nevzad lşt~r 1 znıir 

- ı -

Celal Bayar U cmlik 

Dr. Tevfik Rüştü Aras ~·anakkale 

1- -

General KaZim Inanç Diyarbckiı· 

Halil Menteşe )Jilfuı 

Harndi .Aksoy İznıir 

--- --
Hasan Ali Yücel Istanbul 

li üsnü Çakır Ho pa 

- -- .-
Kamil Dursun lım ir 

~Iahmud Esad Bozkurd Knı;ıaılası 

1894 

1877 

1898 

1873 

1901 

1884 

1883 

1881 

Orta 

Hukuk 

Rüı;;tiye 

Rü~tiye ve Hu
:msi 

::)orlıoıınc Da
rülfü.ınuı Ede
biyat Fakültesi 

liustuıi 

Beyrut 'l'ıblıi

yesi 

~\.lmaıH'a 

J:o'r::uı:sızca 

Ticaret, 

..\[atbuat 

..\lakin c tes\ i
ycci:si 

Kalt·nı nH'(·nnıası 

~'ran:uzca, Al- 1<lare ve )!ali- Fı·aıı~ois ,J O!:lef 

ımıııca, !ngilizce liye ve İktısad arazisinin kcşfi, 
Türkiyenin lk

tısa<.li Tarihi 

Fı·aıısızca, 

Ruıuca 

F'rausızca 

Fraııınzca 

Edebi,·at- ·ır~ti-
J 1 )i 

ınaiyat, Bclcdi
yecilik 

Bankacılık 

Tahabet 

Basrlmıı,; n ba
sılmaınış ı;>ser ve 
malmlclcri vardır 

Erkanıharbiye J:t'mıısızca, .Al-

maneı.ı. 

1 ~ 

- -
ı 87 4 llukuk (Paristc) 

1883 

1897 

1892 

Yüksek llaUm
lı Ziraat l\lelv 

tc bi 
DarültUnun ve 

Yüksek Muallim 
Mektebi Edebi· 
yat ııubesinden 

..\Lülkiyu 

l<'raıısızca 

- Çiftçi ve Gazr-

I•' ransızca 

.1!' ra nsı zca 

tc ci 

Maaari f, Dil ve 
Erlıılıiyıı t 

..\ l iilki, Malj 

1878 l zmh· lhıcı:ıi ve ~'ransızca :a\Iali ve İktısadi 
Jlnsusi 

1892 Ilul<ıık (btan
bnl ve 1:-wiçrr<l••) 

Iı'ransrzca Hukuk 
t'iftçilik 

Ruhiyat al!abe
si, Mctodoloji, 
Türk Edebiyatı 
nümııneleri V. S . 

Edi 

Evli, 5 çocuk 

Evli 

Evli, 2 'ı;OCUk 

Bekiir 

Evli, 3 çocuk 

Evli, ı çocuk 

Evli, ı çocuk 

Dul, 1 çocuk 

Bekar 

Evli, 2 çocu~< 

EvH, 3 <.ocuk 

Evli, 2 ~<K'ıtk 

Llu lqık Doktoru Evli, 3 çocuk 

lstaıılınl }lcclisi L"ıııuıııi a1.ası, 

Tüccar 

lstaııl;uı 
s ında 

. \·~ risl'fııiıı fulıl'ika

stahaşı . Hnlıar nıa

kiııisti 

}liilga Hazinci lla::;sa l\liiıliri 

umumi l\lu:ı \ iıı i 

Belediye ve ('. IL P. \'ila:·ı·l 

ltlan' J lı•yt>1i Aza'ı.k.lan 

LLl i had ve Terakki İz nı i ı· K :i
t ibi Mcsnlü 

Mı;>clisi Alii Hılıhi azıısı 

?ılütelwitl Ueıwral 

~· i[tçi l ik 
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- Ba.zr kanunlara verdikleri reyler 

~ E\'li olup olma-ıeıı> 
::::: 

dığ'ı ve kaç çu- l ııı ilıalJtaıı 1'\' \'l'l ıneıııuı· i . :\ I PIISIIIı oldugu :\lı>ıısıılı 
J l üküııwlt' it i- Deıı iıyolarma .\ luıı zaın tahsi - ı !}3!) lı ii t ı: ı· k!l-"':::! .... son oldıığıı ~c vakitten be-.~( :-:::: -

l ıı ti lı nlı d ai n •si 1 s m i Do~duğn )'Cl' 
:... Talıs i li Bildiği diller 1lıli::;a:;ı Eserleri llıııi rü the IP ri ı·uihı bulunduğu yet veya meslek ve mcşguliycti fıl'k;ı t·ıu•iiııu• ıı ı· i nwbus ol tl uğ-n ıııatl 10 milyon tah- sııt kaı ı nıııı ı lltrı ll C.!7!l0) 

'"' - ~ 7 - ll ( - 1 !l!t) ) sisnt ( ~iOS ) 1 :.!ti'l:) 

I zmir tııı h mi Kök en Bt~ ı·ıraıııa 1881 llukıık - J l ııkııl<, 1 kt ısa ıl - - J•;vli Znıı'.uıldal\ :\ l :ıd!'ıı "ii ıl ii ı · ii . 11. 1•'. Ziı·ııal II-V K K K K 
-

.\ [;w:ı ı · l>ııriill'ü- -
~:ııh· ıt in E pikmen ı zıııi 1' 1804 .Ma<·aı·ı·a 11\tıs:ıd, ı lt• lll i 1' -- - Hdt[u· .\ liıt \ 1' t·ıll ' \atr lı;Hiicliyt• !';ılı - ('. l l. l•'. ~afıa n·. \ K K K K ııııllıı uıalHııt• ıııii-

l<'ı·ııl ,•ri ı·tl\ası salıilıi 
ht•ıtdis l•'akii.llt~si . . 

- - - - -
Şi.ıkrü ~aracoğlu üut·ıııi:;ı 1887 \liılki~ı · \'(' U ı - l•'ı·aıı::;rzea Hukuk \'1' 1 k- - - Evli, 3 ~;ocuk (.' i 1'1 ı; il ik c. JL lı'. - l, ll - \ ' + K + K 

lll ' \ 1'1: l>ıı ı·ü ı fii. \ısa d 

ııııııu l."liıııııı ~i- . 
. yasiy1• \ ' (' lktı-

!'.;ıd iye ~u hes i 

IIü·nü Ozdamar lspiııt~ı ı ~lı·ıln·:;e ~\ı·alı<:a Tiearct ve .z-; · Evli, a \:Ol' U k ?l l iil'tii c. I<'. Nafıa Isparta 1875 1- - - l l. I - V K + K K 
r<ral 

ı -
lbrahim Demiralay l sparla :\ l ı·tfl'<'SC - Zinııı ı \(~ T' Evli, .ı ı,:oeuk Ziı·aııt, 'I' iı •;ı ı·l'l c. ır. 1•'. Anmlıal I - V 18 83 ı - - - K K K K 

care ı. 

- - -- -
Kam.i.l U nal isparta 1896 llııkıık Fraıısızca ~LulıatTi ı·li k, ""ii t l'ildd id ııı:ı - - ı ·:\' li. ., 

ı;oı·ıık - c. l l. P. J laliyc n ·, V K + + K 

1 ~!at baaeılık kall'le.L'i \aı·dıı· 

- -
ı 

- --
~lükı·rrem Ünsal ~ari\ i Kaı·aıığaı; 1885 ~lülkiyl' - ~lalıye - - Bvli 1 li\ anı .:\lıılwsdıat -ll.ilSI c. ll. 1<'. llütı,:c II-V K K K K 

. 
- - - - - - - -

J(ars l3aha On gören J staıı lııtl 1882 <i alatasaray Lı- l•'rawıı:.wa, .\J- l 'u::;t.a, 'L'clgı·af, - - Bvli, 1 ~:ocuk 'l'ı•lgı·a r 1 ı-;.lt'l ' i :\ liidü ı·ii c. li. P. I afıa lll - V K K K + 
sesi 'e Fı·aıı:-.a ıuwı<:a, lııgilizc<! Tclcfoıı, Elcktı·ik 

Posta, Tclgrai 
lı lektdıi .Ali sı 

ı - - - - --
Esad Ozoguz Ho pa 1875 lf usıısi lo' ra ıısrzca l daı·e -- - Evli, -:1: çocuk . \ ıık:ı ı·;ı \' iliıyl't .:\l 1•kt ıılwtıstı c. 11. b'. 1 >:ılı il iye ı - V K + + K 

- - - - -
General Muhittin Akyüz lstanlml 1870 ı l;ıt'lıi,\' 1' Fnııısız<·ıı J\ skc ı·ıik, Dip- - - J~di, ~ \;U<' ll k !(:ı lı i 1'1' :-\t'fi ı · i c. n . I•'. !\Lill.i . .Uüdafaa IY, V + K K K 

lomasi 
' 

~ - - - -li 
Hüsrev Kızıldoğan Uünıülı·iıw 1884 ll al'lıi .vc Fı·aıısı7.t'ıt Askerlik .Evli, 4 (,:O<.!uk l) il't"ilik C. ll. 111 

• Jlilli .\liidaf:ıa 1, y K - - + + K 

- - - -- -·- - - -
~lemed Nazif Sircl '<· ııiı;;t•hiı· 1880 l f11kuk - l l tıl<llk - - .Evli, 3 ~:ocuk 1 :-;tnıılılll ,\ 1 üddt•i ıııııtıın isi c. ll. 1<'. l'ı •ıjkiliit ı psasıye lll - V + K + K 

- - - - -- - ~ ~ 
iiııtt'l' h. ü ll tıı.r _\ I ' L\' İll 1888 ll 11kuk - J ı ııkıık \'t' :\ la- - - ~Evli, :3 çocu k Avııkııl c. ll. I<'. ~laliyt· I V, V K + K - K ı 

a ı· ir 

.ı - -= - - - ·~ _-
- ~ 



'~~--~~~ c= -= - - - - - - - . - - -. . Ba.zı kanunlara verdikleri reyler 
ı &ı Evli olup olma-

Hükfuıwtc it i- Denizyolarına 1\luıızaııı tahsi-~ 
uığı ve ka<; ço- lntihatan memur i- .L\1 <'II~Uh olLlıığu )lensniJ olduğu vakitten lı e- 1D35 "'.<:: evvel son ... t~ 

10 milyon tah- uüt~;c ka-ınaı..l ·at kaııuııu t ntilıub dairesi 1 sm i Ooğduğu yer )~·;:: 'I' ahsili Bildiği diller Jhtisası Esm·lcri llıni ı·i.it lıcler·i c uğu lıulunduğtı yct veya meslek ve mcşguliyeti fıı·ka l ' ll<.:Ü ll ll' ll ri ınclnıs olduğu ııunu (2730) qE (7 -lll- 1935) si sat (2708) (26!.>5) ' 

Yusnf Akçura H1·ırıiı· 
Erkanıharbiye 

l<'r·aıısızca, "\sı·ı lııızu· 1 a l'ilı i 
Üç tarzı siyaset, 

l\lüdcrris .ı·~\· ı i. ~ 1:1wnk :\lııt hııııt U. H. F. II-V + + + + ]{ar s 1876 (Kısmen) ve Pa- Avrupada fikir -
ri s te Ulümu si- Hıı~1·ıı cereyanları, Sar k 

yasiye meselesi V. s. 
- -

Dr. Şükrü Şenozan lstunlHLl 1875 1'ılı l•'nın:-;ızr·a, !n- Kiııı.) a, Dalıili Definei kimya, 
Evli llol,torıuk \ ' L' Tü.tiin İş<;ih•r Bir C. H. F. Adli ye V K K + + Kastamonu Incir kurdu mü- -

gilizee Hckiınlik cad el esi, Çocuk liği Dixpıııısl'l' I h•kimı i ği 
1 

bakımı V. s. 
-- - - - -

Ur. Tevfik Aslan K <t.-;ta nıoım 1887 Tılı l•'ı·au::;ızcıı Dahiliye - - J•;v 1 i, 1 ~;ocuk Kastaınonıı ('. ll. P. \'. ı. H. U. II. F. rtıl}kilrttı ~·sa::; ı ye V K K K K 
He isi 

ı . - -- -
1brahim Urantay ll anya 1883 ll ala! asaray Li- .l!'ruusızca, Al- Vı~j ~iyasada ve l h7f1 · 77 J s tan- - JJeldl.r llnl'iri~·edı• c. n. F. l>ivnm m u ha- V K + + + 

st•si ve Paris l::ii- m anca, !talyan- Dileilikle hııl 1\uııl'enııısı, se!Jat 
yasal .Bilgileı· ca, Hnıııea ı )i ı lı i l!lisi lıii-

Okulu lüınıcri 

-- - - - - - - - -
~uri Tamaç 1. ast<UllOilU 1892 

DarülfünUll Hik-
F raıı:sızt·a Evli, 4 çocuk ~l listakil Di\'aııı nıulıu- V + K K met, Kiroya ve - - - .\Luıılliııı K 

Tıb Fakültesi Ec- sclıat. 
ı zacı şubesinden 

- -- - - - - - - - - - ., . - - -
ı 
-- - -- -

ı 
-

Sami Erkman Yaııya 1883 Er~U.u.rhar b iye I<'l'all::>IZCil, Bağ YC Koopc- - - Evli Ziı·aııt C. IL I~' . Nafıu. V K .K K -
1 

. 
1 1 .Rusca rutil işleı·iude 

- ·-- - - - ~ - - --
ı 

- - -- ·-
1 

Sıtkı Şerif Ekcu 1894 Orta Pirinceilik - - Bvli, 3 çocuk Zinıat C. H. F. Ziraat V K K K K 
1 

To.s.ra 

1 

1 - - - - - - - --- -- -- -- Praıısızca, Al- ~a ı·ıkanu:;ı, Ili. 
Şerif llden Köpl'ülü 1878 Erkii.uılıal'lıiye Askerlik ve Dip- - Evli, 3 çocuk 1 Iııı·iı•iyı>de 1>. ·) ~· ı. ~efi c. II. F. Hariciye V K K + K nıauca, Husca, OrdnnLm lı are-

~ıı·bca 
Jt,ınasi 

ki'L!I - - ı - -- - --
ı 

Fransızca Bütçe III - V K K 
1 

Tahsin Co~ ~·cıni%l'7.ck 1890 llaJkulı Zimut 1:: i nı at <..'iJLlik haylaı-ı, - Evli, ~ çocuk Ziı-nat lılü.fı·1 t i~i Umtııni:si C. II. F. K K 
Bağcılam rehber 

1 

1- - ' - - - - - -- - -- -- -- ------- - -- -
1 Veled l zbudak Konya 1869 JlcJrcsı..ı ve J in- Azerice, Uygurca, 

'l'ürk('ü lük 
Türk d ili ye cde-

Evli, 3 çocuk Tet'('Ü ııw I l ı•yı•1 i C. II. F. Nııfıa II-V + K X 
1 

Kıpçakca, Türk- lıiyal n~ dile aid 
) füdcrris Tı· li r \'(' :17.'ll K 

::ı u .si mence, Tatarca, 

ı 
Arapca., Farsca saiı· eseı·ıt•r 

ı - - ~- - --- - - --, 

1 

Kayseri Ahm<-d Hilmi Kalaç Kay:scı·i 1888 Mülkiye, Darül- .Lı'nuuıızca ldaı·e, U azete- lüı J'Sl' ı i ıı in Ml'V· - l~di, 3 \:OCUk. Ere iye~ ( :nzL•It•si ;;ahi hi C. H . F . lllaliye 1, I- V K K K K 
ıuualli min i Aliye f"ilik k ii i ldısadisi 

1 
-· - - - - - --- - __, . -

Ferruh Güpgüp lütysel'i 1891 llusu.s1 Arabca }J u:siki, Biı;ki, - Dul Kayst·ı·i (.' . ll. P. \ ' iliiyct tdlll'l' C. IT.F. D iyanı nnıha- V K + K K -
l>iki~ II eyeti ve Beleui~·e Üye~ i sclıat 

ı - -- - - -- -- - - - .. - - - -
Hasan Fe ri d P erker l u 'CSll Llllktık Fı-amazca 

Hukuk ve Il u- . C. II. P. Adliye III, V K K K K ı 1890 - - Evı:i7 2 çocuk -knlnm 'J'i('<Jl'Ct 
Krsmmda 

- ------- - - - - ----Harbiye ve Pa- ·ı 

Nahid Kerven Jstaıılml 1879 C LUımı lç- Fransızca lktısad ve J~;ti- Medinci Evvelin, - E d i, ~ ~ocuk 'T'opçn B i ıılııı~rlığırıuan ınüteka- C. H . F. Bütçe III -V K + + K 

ll 
ti:-;tc Hayatı Yesu, Ha-
tinıaiyc ~ l d\tı·lıi 

ma iyat., :.\lan rif yab Musa V. S. id \'Q ),Jnallim, iıl üterl'iın 
- - - - - - - . -- - - . ==z- ~- - -
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-
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·-
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Vilayet Daimi cııciimeni Üyesi 

lılücsscsatı lluıiyc lılüuür 
Mnaviııi 

1ılülgıı DarLilfümuı lılüdcrrisi 

btan\ıul Yilıhl't Jıkdisi uınu 

misi ar.ıtsı, Anıkat 

-=-

~lt~nsulı ı>ldu~u :\ll'ıısulı oltlnğu ~e 'akittcıı lıc-
r ır bı 

C. II. F . 

C. J I. I•'. 

C. lL }'. 

c. tl. J.t'. 

c. ll. ]'. 

c. H.~'. 

C. H. F. 

u. ll . .P. 

C. H.}'. 

C. H. F. 

c. il . .1!'. 

c. n. F. 

C. Il. F. 

C. ll. F. 

t'JII•ÜIIJI'Il 

.\clli~·e 

1 . .;\ltıa\'cıwt 

lktı~ad 

lktısad 

Teşkilatı l'Sasiyc 

Bütçe 

Zira.aı. 

Ziraat 

l>ivaıu ıııulıa

sciJut 

~lilli .Müdafuu 

Uüt4}e 

U. lnlıisarlar 

S. L . ~luc.ı veııet 

Adiiye 

ri ıııl'lnuı oldıı~ıı 

TTI - V 

V 

V 

I- V 

ll- V 

V 

V 

III- V 

U-V 

V 

l, II - Y 

IV, V 

lli - V 

··-

Ba.zı kanunlara verdikleri reyler 

1 lilkfnndc iti
mııd 

( 7 - lll - l!.J33) 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

+ 

K 

Denizyolarına 

10 milyon tah
sisat (270--.) 

+ 

K 

+ 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

-- ...__ 

K 

+ + 

+ 

~fnnzarıı talısi - 1!)3;j biit<;ı• ktı -

sal kunnıııı nuıın (27!l0 \ 
:.W!l5) 

+ + 

K K 

K K 

+ + 

K K 

K K 

K K 

K K 

K 

+ K 

+ K 

K K 

K K 

+ + 

'-



Ir 
- - - ll Bıw kanunlara verdikleri reyler 

~ Evli olup olma-

ı 
>bD H ükfunett! ili- Denizyolar ma Mu n zam lahl)l-~ 

l ntihata.n r eıısulı oluuğu 1' li'IJ:Slllı uldu ğu . c Yakitten be- l!l3J bütçe ~:5 dığı ve kaç ço- evvel son memuri-
ıııad 10 milyon talı- sal kaııuııu ka-

ı lntihab daiı·esi ls mi Doğduğu yer o "' Tahsili Bildiği uilh~r lhtisası Eserleri 1Jmi rütlıcleri c uğu bulunduğu yet veya meslek ve meı;ıguliyeti fırku e ncü ııw ıı ri mclms oluuğu nun u (~730) oj (7- lll- 1935) sisat (2708) ( 2ti!J5 ) 

'• 
Kocarli İbrahim Süreyya Yiğit İstanbul 18 8 0 .\tiilkiy(' F ı·uusı zt•a 1dan· - - Evli, ~ çocuk :\hı t asn J'l'ıl' C. I I. F. Harici ye I - V K K K + 

• 
-- ~ - -- -- - - - -

KI!Dlalettin Olpak Istanbul ı {;ıı·biyc f<'l'H llSLZt'U .\ skcrlik Evli, 2 çocuk 
:'ıl iit,.Jmitl Pi~·atle 1\a,nııakaıııı. 

C. H . F . Arzuhal lll \ ' K K K K 1868 - - -
Raııl<c!>ir 1 -.kiııı )l ıııtaka 

Müdür ii -
---- ---- ·- --- -- ~ -- - -- --- ~- --- - - -

Nedim Bozatık Til(\· eş 18 8 4 H arbiye Alman<'<1, I<' ran-
Top~;uluk, Bağ-

Evli, Çocuksuz Bnğcılık, 'l'ıırgutlJn L' . l l. J> . C. H. F . Milli .ı\lüdafaa V K K K K cılık, Falırilm - -
sızca 

işletmesi 
\ ' (' Brll'tliyt• Üyrsi 

-- --- - ---- -- - -- - - - - - -- -

ı Ragıb.Ai:ca lzmit 1887 Hukuk - 11ukul\ - - Evli, 2 çocul{ A vııkaL C. H. F. Adli ye II -V K K K K 

- - --- ~ - -- --- - - - - . - --- ------ -
SalB.h y w.rgı l s tanbul 1889 Hukuk J;' rausızca H ukuk Nizaıııcıtı ıalınta B ekar lstanlnıl Arli iye J\ l r~ıpk \"l' P o 

C. H. F. Adli ye lll - \' K K K K -
li s il lektcbh•ri ) ı ualli ııı i \'l' 

Avukat 
1 

1-- -- -- - - - - ---Yüksek ll alkalı 
Konya Ahmed Harndi Dikmen Ün ye 18Q3 Almaııea. Bağcılık, l<'cıuıi Bağcılık, :\l eyvc 1\lüderris Bekar Ziı·mıt :\ liidüı·ii l ' nııınıiı;i e. ıı. F. Zıraat. III - _V K K K K 

ll 
Ziraat. illcktelıi 

ve .. Uıuauy<Jtla eşe ar ağaçları 
! - - ---- - - - ---- -- - ----- - ;)Iülkiyc ve Pa- ı --- ı Ali Muzaffer Göker Istanbul 1889 I<'nınsızcu, Al- Tarih, Siyaseti 1\latuu ' 'c gayı·i 

Profesör Evli Edebiyat Pakültcsi He is C. ll. F. - IV, Y K + + + ris ulfunu siya- nı at bu eserleri 
VC 

l 

s iye m anca lıat·iciye 
vardır 

Profl'siirü 
- -~ -- ~ - - - - - - - - -- - - - -

Ali Rrza T üre! Selallik 1899 
Posta, tel~ra:f ve 

Fnınsızca Hukuk 1 luk nk başöliye B ekar lznıiı· l'i.iınlıuriy<'1 ~ ı iid<ki ll nı tl - C. H. F. Adiiye V K K K K l stanbul ve Pa- -
ris Hukuk Fa- ve ı isansiycsi miliği Başm nnviıı i külteleri -------- -- --- - - -- -- -- - - --- - - - - - - -- -- --- -- - --- -

Bediz Bosna 1897 Orta - Resim - - Evli, 1 çocuk Bolu Bc1ediyP t'yt>si C. II. F . G. lnhisarlar V K + + K 

-- -- - -. ------ -- -- - --- -- ----- -- - - - - - - - - -- - - - --- - - - - -- -
Cemal Tekin Istanbul 188 ı Hıtkul< (i.içün- - - - - Evli Lokantacr c. n . F . İktısad V K K + K 

çü sınıf) 
- - -- - - -- -- - -- ----- - - - - --- -- - --- -- - -- -

Dr. Osman Şevki Ulu- Bursa 1889 'rıbbiye l<'rnnsızca Verem, Roııt- Osmanlı tabahc- - Evli, 2 çocuk i\lalul ~lütckaid Binbaşı, Verem C. H. F . s. 1. Muavenet y K K K K 
dai k<• n , •rarih ti tarah i, 35 asır l\[i.ieadelc Cemiyel i E yu h Dis-

Irk Türk tı:ı.babe- pa ııseri Başhekimliği 

ti, Bursa ve Ulu-
dağ V. . 

- - - - - - - - - - - - - -- -- --- - -- --- -------
General Ali FuaJ C&- ls tanbul 1882 l<Jrkfınıharbiye Pransızra, Al- Askerlik, İdare - - Be kar Mii1ckaid Genera l i\1 i.istakil Teı;ıkilatı esasiye I, II, IV, V K K K K 
besoy muııca 

- - -~- -- -- - -- - ---- - -- - -- - - - -- - -- - - - - - - ı~ - --- - - - - - --
KAzını Gürel ~evşehir 1890 Hulruk - tdııı·e Ye Karıada - - Evli, 3 (:OCUk Konya Belediye Reisi C. H . F. 1\Ialiye III- V K + + K 

-- - - ------- - -- -- -- - -- -- - - - - -- ı ~ -- -- -- -- - - - - - -- - -
K1izıın Okay Giresun 1892 Mülkiye Fransızca ll laarif, l dare, - - Evli, 2 ı;:ocuk Uiı-esun ldadiı-ıi 1\lüdürü H' Ma- C. H. F. İktısad II - V K K K K 

l\l aHye arif 1\Iüdür Vekili 
- ı ~ . 



---- -- --- -- ,---- --- - - - - - -----

Bazı kanunlara. verdikleri reyler 
,& Edi olup olma-= dığı ve ka<; ço- 1 ııtilıahtan ll li.kilııh•tc it i- Deııizyolarnıa Mnıızuın tıılısi - 1!!35 hiitı:ı· lw-"'..c: ('\'\'l'l son IIH'IIllll'İ- .\Tcıısulı ııld 11~11 ,\h•ıısıılı nldıığn ~(.' ,-akitlcıt lıe ->tO·-

nın d 10 milyon talı- sat ka ı ı uııu (27!!0 ) lntihab dairı•si İ sm i J)oihluğu yer o ı-. Tahsil i Bildiği tl iller liıtisı.bl Eserleri Ilmi rüllıelı~ri c uğu !ml mı d uğu yet veya meslek ve ınc~guliy ti t'ıl'lw t'IH· ii 1111'1 1 ı·i nıılnıs olduğu ntnıı1 ro ~ ...... .... 
(7 - I Il - J !1~0) si sat (270, ) {:1li!l:->) 

ı ı 
Konya Mustafa Eken h.uııya 1901 lptidııi t;irıı;ilik !·~di, 

ı ı 
- - - •) ı;c){'\lk <:i rı ı: i c. IL I•'. Ziraat n·, V K + K K: 

- - - -- - -
( 'ı;;ıık ~ı·hı· l·'alırilw:-.ııJt lıı tı·~·n· i- --

'Mustafa Halid Üner Üsk.ütlat· 1887 Uı·ta - - - - Bvli, 4 çocuk C. 1 L I•'. I livaııt mu ha- V K K K K ,\'('('i \(' ( lksijı•ıı lwyııakı·ı 
sclıat 

l ·.·ıasr 

- - - - - - ~ - ~~ - ı -·-

Mustafa ınusan rouya 1873 ,\lctll'csc ,.\ nd w u. 'l'i«·ııı·el - - - \lüıh·ni ·lik \ l' Tiı•:JJ'I• I C. ll. P. Al. Il. 'l'ctkikı 11 -V K K lt K . 
-- - -- - --- - - - -·- -- ı --

N ai m llazi.m Onat h.ouya 1889 ,\ll' d l'l!~U .\mlıc·a, l<'aı·:-ıca Edl·lıiyaL - - Evli, 4 çocı.ı.k ~ l iiLl<'nis, :\ı ıı:ıll iııı u. ll. 1•'. Bütçe II -V K + + + 
- . 

ı Y""k k 
- - ı -- - - - -- -- ~ - -· 

Re&;am Şevket Dağ hıtanbul 1875 u sc. ::)aııayii - Rı•:-;saııı , :'l l ualliııı - - E, li, ~ ı;uc·uk 1:-;t aıılnı l hı,. )lııa ll im ~ lı·ktdıi u. ll. lı'. ) lanrif V K K + K 
lll' fisc 1\Jckt •bi Hl'siın :'llııalliıııi 

-- - - - - - - - - . - - - - - -
Teviik Fikret Sıl ay Konya 1890 lluknlt - l lulnık - - Evli, 5 çocuk J\ ill'il Illilll Ist iılilf ;\lahkı·ııwsi u. n. I•'. - ll - ,. K + + K . 

4\i' .. H:SI 

- -- . ~ - - ~ - --
K ütahya Or. L1ltfi Kırdar KcrkUk 'I' ı b Fruu.-ız<·a, Al- U üz 1 ııı:-ıt ni ılda ı·ı 1·~\ lı ı •) ı; m· u k 

Lmıiı· Uııstıııwsi ( :iit llııst a Irk-
lJ. Il. J..'. .s. 1. Muu v•cıH:l V K 1888 - - + K + In ı·r ıııli tı•hassrsı \ ' l' ( ·. II . 1•'. 

1 ıııauca ,\ l Ütl'lıııssısı 
1 dare Lyı•si ll ı·,Yl'li - - - -

ı :::;. ı--
-- -

Dr. Şakir Alımed E diz 1stuuuul 187 5 'I' ı b J•'l'UllSltCU 1 :iiz h ıst ıı 1 ıldııı·ı "'lı ta ll i lll Evli, ı çocuk Tabi b Kayma.kanılığınrlan müteka- C. H. F. 1. .\l ua vcııeL V K K K - id - :\Iülgu Tıb Fakültesi K emraz 
ıııütl'lıassısı 

ı 
ve ~eririyatı ayıtiye muallinıi -

- ~ - Şiıjli Cocuk Ha. ta.nP~i Göz Hekimi - --- - - - - -- - - -- -
Dğüt, Bekta~ilik ve -

Beşim Atalay Uşak 1882 IJarülıııuıı I li ı ı ı ini Fr;uı:.ıxcu, Ta ı·ih \"(' 1 isa- edebiy~~tı, Türk - Dııl :-ı ı nııı · i r _\ l ii· lüı-ii. c. ll. 1•'. lktısatl l -V K. + + K 
liye • \ ı·:ı bl' J., .J:o'aı·st·ıı ııi~·at büyükleri, l-laraş 

tarihi, Conk V. S. - -- -- -- -- . - - - - -- -
l brahim Dalkılıç şak 187 ı )lvUl'l'SI' - .\ l aııı·if, JJııı·e - - E \'li, ,, ~()(.~llk :i rı <:i c. li. !<'. Nafıa 1. JJL - V K K K K 

- - - - - - - - - ı - --- -- - -
Memed Somer 'cliinik 1882 J\ısmcıı iuadi \'c .\ralıt·u Tut. i!;ilcı·iııdc - - J~\li, :i \;Ol' ll k l skiııı C nilını ~ ı ii d ii di c. ll. l!'. Dahiliye ı\', V K + K + 

lıusu i 

- - ~ 

ı- - - - - - - ~ - - -- -
Muhlis Erkmen Buı·ı:ıa 189 1 J lalka lı zinıu t l•'rausızcu, Al- Zoolı·kııi \'l' Znoll'loı i, :-\üt - )1 ü.d<'rtis Evli, ı çocuk ?;i ı·aııl ;\ l iisll'ı;;a ı · ı u. ll. lt'. - ın - V + + ' + + 

1 n~ .\lıııuııyudu ınaııca ~iilı;ülük <;Üliik 

- -~~-- -- .~ - - --- - ı · - -
N~id Uluğ İsluıılml 1901 liukuk Alıııuııca 1 :azı·lı•<·ilik l>l'l'i•lıı·y i \ ' t' - Evli, 1 çocuk ı l iıkiıııiyeti ..\ ı i li) l' \ ıızı ~ l iidül'ii C. H . 1•'. - n ·, ,. + K K K 

I>Prsi 111 

--~- ~--- -- --- ~- - - --- - - - -
Omer Dinç Kütahya 1887 1lk - Zinıal - - Evli, 6 çocuk ~!i rtı) C. H. lı". G. İnhisarlar I Y, V K K K + 

- -- - -- ı- --- -- - - - -
n eceb P eker Istanbul 188q Brkanıhurl.ıiyc I•'raıısızl'u., .Al (). ll. ]•'. "iıt i hi l ııkıliılı dı•rsl ı·ı·i - Evli, 3 ı.; o<• nk 'l'iil'ldyl' Uüyiik ,\li ll\'1 .\l ~·t·l isi C. ll. I•,, - ll - \' + K + + 

IIHilll'<l. lJ ıııııııı ıs i Baı;;kııtilıi 

'~~~~~- = 



- ·-·-- - -~· - - -ı Bazı kanunlara verdikleri reyler 

ı 
)§ Evli olup olma-

llükiuııcttı iti- Denizyolarına )lunzauı talısi-~..ı:: dığı ve kaç c;o- lıı1 ilı:ılıtmı ('\ \"('' Sil ll llH'llllll'l l\I ıısıılı olduğu :\[cusııh oluuğu Kc 'akitten uc- 1935 bütçe kıt-,~( ·~ 
ın ad 10 milyon tah- sal kaııuııu 1ntihab dair i 1 sm i l>oğduğu ,.;; ~ Tahsil i Bildiği diller lhti ası Escderi llıni rülheleri c uğu hulımdui;"lı yet veya meslek ve ıne§guliyeti fıl'lm l'llCÜilll'll ı·i nıehus olduğu yr.r - ..... (7- lll- 1!.135) si sat (2708) (~6!>5) 

n unu (2730) 

Abdülmuttalib Oker 1 <.lnı·c Bütçe 
. 

Malatya Hı\ as 18 !) 3 ]ılülki.n· l•'ı·ansızeu - - ~vii, :..! ~ocuk !ılıı ı·ı· i l ' ııııııııiyı· i \ il<i,\at ~Iii- U. ll. F. III -
,. 

K K K K 
ı 

düı·[i • \ ııka I'H \ ' al i \ ' ddli \C 

- - -- - - - - - -- - - - - -
Sı·liıııik İl al- 1. 

. 
Dr. Hilmi Ortaç 1881 'J'ılılı i~·p I•'nııısıt.ı•ıı, Uuktoı·luk - - l>ul, :2 c_;oı·ıık BııNt Hılıhi.F :\1 Üllüı·ü C. ll. F'. ::;_ Muavcnct II-V K K K K ı y;ıııı·ıt 

- - - - ~- - - -- - -
' Emrulla.h Barkan 1 >c ı·ııc 1878 .. \lülkıyc l•'ı-aw.ıt.ı·a ... \ 1- Hukuk \'C li::.a- - - .Evli, 2 çocuk Baı;;\·l·kiilct Munıncliıl tu U lll u. ll. lt'. l'cşkilatı esasiye K K K K 

llllll H' il 1 . \ nıhca n i) at )liidüı·ii 

- -- ~ - - . - -- ----- -- - - ı -
1 Ol. O 'man Koptngel E ı ·zi ııcuıı 1874 l!ai'!Jiyc Fransızca Askerlik .\ skPı·liğc u id k i- - Evli, 3 ı.;ucuk Jlütl'kıı id u l'lll'l 'ıtl C. IL F. .ı\lilli iılüdafua V K K K K ı 
1 la h n : lıaritalar 

; - - - - - - --- -ı 
ı !sııwt lniinü lzınir 1884 El'küııılıa ı· h iye Almaııca, l•'rruı- Ht'l;l' ckil - l•'nlıı·i Jlülll't'l'is Evli, 3 ı.; ocuk Kolorılu l'uınandaıu C. H. F. - I- V + + + + ı 

SIZI.: U 
ı ı - - - - - - - - - -- - -
ı Uahmud Nedim Zıı.bcı Jlalııtya 1883 Erki'ı ııılıa ı·hıjı• l<'ı·ıııısr:~:ca, .. AJ- 1 larila Ka- 'l'aıııum i i 'l'e fa -

B di, 3 ı:: ocuk Kuymaknııı C. ll. F . Maliye II- V K ]( + 1 nı - K zııli (Basri ma-
UlU ll CU Jastru 

nuş) 
:- --

ı 
- - - --

~lihri Pektaş llm·sa 1895 _ \uıeı·ikaıı l\:ı:t: l•' ı·aıı:;ızı·ıı , ln- !>il .\lu all im- Vilyam Rarnz. den Evli, :.ı ~O<· u k Hulwrt Kolej de lıı "ilizcc c. ll. lt,. h.ütüpane V K + K K tercüme: Anado- -
1 h .oll'ji uilizı•(' li ~ iııuc ]unun tarihi coğ- .\luallimi 

- -- -- rafyası - ~ - - -- -- --- - - - --
Osman Taner .:\lalatya 1896 Or la - Ticaret - Bvli, 2 çocuk ) lnfa1yn . ll. J>. D::ı~knnı C. H. F . Bütçe V K K K K -

- - - ~ - - - - ı - - - - ı-- -- -
Vnstf Çmay Adapazarı 1884 llarlıiyu J."ruıı::;ızcu. ı\ı-;kcrlik - - l•:v 1 i, 1 ı;ocuk Mibkimt ::;lirkcti .ı\lt•ııımiH c. H. F. Dahiliye III- V K K K K 

!ll i.iclürii .. 
~ -- ·- - ı-- ~- 1- -- - -

Manisa Dr. "'ainı Uzcl .\lcncınt•n 1882 Tıblıiyl' Praıısızca 'l'alıuhet Vl~ idare E,· li, 3 \,"OCUk 1lıınisa ~ılı hi~·c Müuürü C. IL F. ::j_ 1. .:uuavcnut II - V :K + . K + ı ! - -
... 

-- - -- ı - - - - .. - ~ -- -- -- -- -- -- -
Hikmet Bayur İ:;taulı ul 1891 Ualalasarar ve .l! ' mıısızca, lu- Diploııııısi, ]ıla-

\ ' "ıı i 'l'iirk l>cv-
Evli Hiya. t•ti 'üınlıur Kiıtihi C. II. F. llariciye 1 , ., \' ~ + + K - ıım-

Sorbonnc L\'İlizl'c, I•\ıı·sca arif lı•tiniıı haı·il•i 
nıili~i 

- -- siymıe1 i 
- - --- -- -- - ı~ -- - - - ---- - -- --- -

Kani Akeken .ı.\lan.i a 1874 O ı-ta Huıııı·:ı L' ifl~ilik - Evli Ziraat C. H. F. Zıraat lll - V K K + K -

- - -- - - - - -- ı ~ -
Kii.znn Nami Duru 'sküdar 1877 J I arlı iye l•'ranstzca 1'ı·ı·hiyc :30 kadar hasd- g, li, 5 ı,:oculı: ;'ıfaal'ir \'ck:"ılt>ti ~1illi Talim ve C. II. F. .Maaril y + K K K -

'l'crlıiy c ll eyeti ' yesi ınış eser 
- - - - - - - ~ - -

Kenan Orer 1:staıılıu1 1888 Hukuk - - - - Bvli, ~ ı;ıx•ıık l stauhul 'iiuıhu ri~·et ~Lütltlt•i- C. II. lt'. 'l'c§kilüt r c.sasiye K + + K V 
uıınuuil i~i 

- - ---- -- --- - - - ı ~ --- -~- - - -- - -
Osman Erçin ~lan isa 1880 J·~rkiıııılııı ı ·hiyl! l•'ı·aıısızı·a Askı·ı·lik - - Evli, 4 çocuk Zienot. C. H. F. Naua lU - V K K K K 

Jl ~ - - -'-==- ~- - - --
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= Bazı ka.nunla.ra. verdikleri reyler 
>tıo Evli olup olma-o 

dığı ve kaı; ı;u- lııt ilıalıtaıı H ii kftııı.•t t• it i-
ı 

Den izyolarıııa ~hııızaın t:ılısi 1935 lıiitçı· ka-r-:::ı ..... evn•l ~lı • ıısıı lı ni d ttğ"ıı .\ll'll'll l ı ulılıığ-u '\;e vakitten lıt•->!:ll :-;:ı sım llll'llllll"l· 
1 lntihub daiı·ı•si 1 sm i 1 >uğıluğu o ... 

Tnlısili Bildiği u iller lhLisası l~seı·ll-ı·i llrııl rüthelcri t' ıığ:n lmluııduihı yet \'eya meslek ve ınc;;ıguliycli ri ııw 1 ıus u! tlıı ğu ııı n cl 10 milyon tulı- sat k:tııuını nuıııı (~7~0) yer c .:g l'ıı·ka ı•tıdillH'II 
( 7 - lll - Hl~.i ) sisııt (2708) ( ~(i!);) ) 

MıınisiJ Rl'fik lnce ~!id illi 1885 llul\llk Fransızca Hukuk - - Evli, 3 c; ocuk _\\ıık:ıt c. IL F. Aılliyc ı. n·, ,. K + K K l 

,, 
ı - ı · -

'ab ri Toprak h asaba 1878 1 )a ı·ii:;oı;;:ı fa ka \'C I•'raıısiZl'U 1'11sta, '!\•!don - - Be kal' 1'. T. T. l llllllll "ii d ii ı-ii C. II. I•' . Tl•i-ıkil;"ıtı l'sasıyı • 1, ll- y K + + + Hukuk 'L'ı·lı.ı;nı r 
t 

l ı ,, - - -- . 
Tahir Ilitit Bolu 1891 U ı-ta. - ( lrıııallcılık - - Evli <lı·ııııııı ~iı·kl't i .\1 ii d ii ı·ii C. ll. F. iıialiJ c lV, \' K K K + ,, 

1 

- - - -- ı - - -- -- -
Turgud Türkoğlu Rcsıııu 1891 U rta F ı·aıı:sızca, ..ı.\.1- lktıs;ıdiyat - - Bckfır lzıııiı· Tiı·aı· .. ı \'C :-;aııııyi < lıl:ısı c. ll. 1•'. B ii lı,: c IV, \' K K K K ı 

ıııaııc<ı, HunH·a l ııııııııi 1\:'ı ti lıi 

ı -- - - - -·- - i 

--
1_ 

Yaşar Ozey .\ları isa 1889 Yiiksı·k ...:Uınanra, l<'ran- Ziı-aııt i ııııııııııiyı· Tnpr:ık MüdPıTis E \'li, ., t;ucnk Ziı·:ı:ıt . \1 iitı·lıassısı u. ll. 1•' . Zil'aat ll- V K K K K 
:s ız ca 

' 
- - ı - - - - - ~ 

Mar~ Hasan Reşid Tankud Blbistau 1893 ~ı :.ılk ij c .\J ıııaııcıı, l<'ı·a ıı- luarc - - gvli, 2 (!Ilc nk 'l'üı·km·akln ı·ı ( :l'lld 1 IH·ijH'kl;iı·Ü ' 'i. 1•'. Maarif lV, \' K K + + 
sızcu, Arauca 

- - - - - - - -
Kemal Kusun • \tluııa 1889 ü~ Sl'Iıe Tılıuiyc - ~la li \"t' ldari - - E\·li .\ılııııa 1 lalkı ·1 ı Ha!;>lwıı ı C. II. lo'. lktı au ll, III, ,. K K K + 

\'C J luktık 
. -- - ~ 

- --
ı 

- - - -
Me med Erten El IJist:ııı 1886 Rü~tiyc - Ziı·ııat \'1' t i I"Ul'l'l - - Evli, :.! çocuk Zıı·aal ,1' i ı·a rl'l C. H. P. f) i \'ili U ıımha- 11-V K K + + 

scual 
- -- - - - -- - . -- -- ---

~Wat .Alam lzmiı· 188 1 ~liilkiyı· Fnııı.sızca, ldaı·ı· \'(' lktı.-;:ıd - - l~vli, 4 ı.: ocuk 1ü·.ii ~liidiri lj ııııı 1111:-.1 c. ll. 1<'. IJulıiliyc 11-V K. .+ + + 
Anıl)l'a 

- - -- - - - ----l•:ııı razı Jahili, 
.\uri Ural Tı·ııbwu 1869 Y iik~ı·J;. Baytar lı'raıu;ızca 'l'ıılıalwt i Bıı.v- - Evli, ~ çocuk ~1 ilt doı id Ha.1 lar j) inıl:ıyı c. ll. 1•'. lktısad III - V K K K K 1 l:ıy\ :ı ı ı:ıtta ı·i-

Hl 1-'taıı:--~ı ı ıla lari~·l· 
lı azı lcııdfiisi -- - - - - ı-- - - -

M~Jrd-in Abdürrezzak Şa.tana i\Iaı-Jin 1879 !W~ liye \C ll u- ~\nı lll'<t, Kunlı!c Ziı-aat. Tiı·:ıı-1'1 - - Edi, !:Ol' ll k )f pc·lisi l ·ııııııııi \'e .\ lı·ı·lis i 1 da n· c. ll.}'. Arzuhal II-\ K + K + 
t 

. 
:;~i . \ z:ı sı 

- - . - - ~ - ı 
Dr. Rıza Levent (~iı·id 1893 Tılı I•'rausızca, Al- • 'ıt ma ıııiiı·ııdc- - - Evli :-;l'~ lı:ııı ~ılına Eııst i t ii s ii Liılıo- u. ll. 1<'. ~- 1. Muavcnct V K K K K 

1 
ıılillH'i.J, Htııı11·a lcsı \"l' Iski'ın r:ıt tıa ı· ~efi 

- -- -- -- - - - - ı 
Kaıınıılaı ·ııııız, ı -

Eclib Ergin lstanl.Jul 1885 llttkıık - ll u Imk v l' 1 da ı· c - E \'li, :J ço •ttk .,' fmıy i l>ı·vlı- t ,\zası U. H. 1<'. Tc~kilatı c uı;iyc V K K K K l .J ııııdarıııaıuıı 
. \d li vıııit'ı·si 

i 

If 

- -- - --- --- - - - - ---- - ~ 

Hilmi Çoruk İstanuul 1888 Hukuk - .\!ali n• 1 ı la ı-i - - Evli, 4 c,:ocuk 1\.aslaıııoıııı B l'll'ıliy" Ba:;;kaııı C. ll. F. Dim.ıu nı u ha- V K K K K 
r 

se bat 
-- -- ------ -- r - ı ·- - ~ - ·~ - -~ 

1 

lrfa.n Ferid Alpaya istanbul 1884 
Tupı;ıı ı 1 :ı ı·lıiyı•-

..b'raıı:sızca • \skt•rl i k \'C ll u- .\skı•rlik \t' llıı - Evli, 1 çocuk • \ 1 ııkat c. n . .B' . III V K K + + ı lıılmk l•'u - - - . 
sı \ l' 

kiilıı•si 
Imk li.U k .JJ -

·--, - - - - - =. -- - ·-



. 
-

-- -- - - - - - --- - - ~- - -- - - -
Ba.zı: kanunla.ra verdikleri reyler 1 )~ J<Jvli olup olma-

-c ..ı:: dığı ve kaç c;o- l ut ilııılıtıııı ( ' \' \'1' ı 1111 '111\1 ı· i- l\lı•nsu lı oldnğn lleıısu b olduğn 
. 

vakitten be-
ı lüklımete it i- Denizyolarına lluuzam tahsi-

sıııı c 1935 bütı,:c ka-,~, ·- m ad 10 milyou tah- sat kauuııu 
lntihab daire~i İsmi JJogduğu yrr ~ 8 Tahsil i .Bildiği ıliller lhtisası Escl'lpı·i llnıi riitlwlı•ri C'llğU lnıltuıduğu yet veyıı meslek ve nıeşguliyeti fıı·ka l'llC'Üilll'll ı·ı ınelm · olduğu - ....... ~7 -111-1935) sisat (2708) (:!ütl5) 

nun u (2730) 

Mardin Osmıın Dinçer Usııı:ıııeli 1878 Hukuk l•'raıısızca 11 ııkukta - - .Evli, ..J: çocuk .\nıkııt u. ll. I<' . Atliiye V K K + K 
. 

-- - . -
Rıza Ert('.n .Mersin 1887 llulkalı :(;iraat Fnuısızca :'\ l'lııı t ııt \ ' (' Em- Ziraatı· aid nıii- .\1 iidı!t'I'İS .Evli, ı çocuk Ziı·aııt .Jıüdiı·i l'ııııııııisi C. ll. F . Bütcc II -V K K + K 

\H l•'ı·aıısada J'il/.1 tH·Iınt iyt· t l'ııdd id t'!'>l't'h!l' 

- - - - -- ~ - -
1 

. 
G. l nhisarlar 

-
Muğla D r . Hü.seyb Avni Ercan ~luğlu 1888 'l'ıu .L<'rausızca 'l'alıuuet - - Evli, 3 çocuk C. J l. P. ~!uğla lllare llcyı:tı U. ll. !<'. 1\", \" K K K + 

H ci si 

-- . - - -
Hüsnü Kitabcı !:>claııik 1886 Hukuk l<'raıısızcu lktıs.ıd Vt' .._\ d- ~ - Evli 'l'iiı:ear .\lüstakil l>ivuw ıuulıu- IV, V K R .\l K 

liye sebaı 

-- - - -
Nuri Tuna Tekirdağ 1882 Oı·t ıL - .\ ıli iye - - Evli, 3 çocuk .\1 ııııi:m ..:\ğu· l'cza Reiı;i U. H. F. Arzuhal lll - V K K K + 

- - -- - -
Şükrü KayA lstuuköy 1884 Ualatsai'Hy, llu- Fransızca, ln- Hııkıık \'C 1 kt ı- .\lathu lım;ı ll'l'· - J.ı;vli, 3 çocuk lzıııiı· Belediye Heisi C. II. F . - II-V + X + K 

kuk ve l<'raıısaıh ı;ilizcc :su tl iyat c li. ın e 1 l'l' 

>-- - -- - - - - - - - - - -
Yunus Nadi Pcthiyc 1880 ( :alutıısanıy 'H~ Pruıısızca Hukuk Elw-

31 mart ihtilaline 
]<}vii, 4 çocuk Uazctceil ik Mathmıc•ılık U. ll. F. rcşkiliı.tı cı:;asiyc 1, I- V K + -ı \'C dair bir ki tab, - \'(~ + + 

ı 
lusıııen Hukuk 1101111 Zeplinle 41 saat 1 

havada ll - . - -- - - -- - ~ 

M~ Hakkı Kılıcoğlu !'.iş 1872 'l'uıı~ıı llıı l'hiycsi J>iıı I ı,:t iıııa- Balı! itikaUara 
l·~v 1 i, H <,;llt"Uk ( ı ı ii l' Fildı·) 'alıih Baş- C. H. F . .M. IL Te tki kı III - V K K i - \ ıl ilam harb, Softa- - \ ' t' K K 

iyat )uru sun cevab uınlıarriı·i 
V. S. i 

- - - - - - - . - ı 

ı l 
Naki Yücekök ;-..asliı_; 1866 llaı·lıiyo .l<'ı·aıısızca, Askerlik - - l<;vli, 2 ı;otuk Tiitiiıı l ııhisan l staıılıtıl ::-latı:;ı c. ll . F. G. l nhisadar lll - V + + + + 

lımucu ..\Tiicliirü 
ı -- - - - - - t -

ll 
Şevki Çiloğlu .Eski Zıığı·a 1876 llususi 't• At iıııı - IJiş ll Pkİlll i - - Evli, 4 çocuk ll a:-.ı·ki 1\ııdııı ll ııstaııesi I> i:;; C. H. F. .Bütçe V K + K K ı Uiı;;çi .\l<·kttdıi liı>kiııı i 

- --- - - -- - - --- --- --- ----~- -- --- -- - -
Şükrü Ataman Ra u us 1882 llladi .lı'rwısııca Mnliyc! n: l k- - - !~vii, ~ <;tH.'\1 k Zil'n:ıt Bnııknsı s:ılıık ııııını C. II. F . lktısud V K K K K 

Lısacl 1\lüdüı·ü 

·- - - - - 1-· - - - -- - - --------- - - -- -- ---- . 
Niğ~ Ahmed Vefik Uluçay ' rgülı Yiiksl'k l~ezaeı l•'ı·ansızt•a 

Kimya ('l'ahlilil- fahlili ırıdat, J(jm- Et·t.:ıı·ı )[pktı·lıi h.iıııyayi lsprıı-
C. II. F. :::;. 1 . ;ııua.\ eııct IV, V K + 1878 yayi ispençiyarii - Evli, 3 çocuk K K ı t ı gı<lı1.iyc n• 1 s- uzv1 ve gayriuzvi, ı:iyaı·i \ l' 'l'ııh lılatı 1: ı tl ni 

ı Jll'lll;iyaı·iyc) Kimyayı keyfi "\lualliıui 
1-·- - -· .. - - --Alnıanyaıla Yiil< 

Cavid Oral Alluııa 1904 Alıııaııc·a, Fl'an- Z iraat - - gy)i, ~ ~;;or. u k ~~'~ lı:ııı c. l L }ı'. !Jan~ l f l')'Cti C. H. F . Ziraat V K K + + 
ı 

sck Ziraat ~\ l l'k-

le bi 
ısti.C'it \~ (' lk lee l iye G:-t>si 

~· - -- -- - - - -- -
~- ı -

Dr. Abra.vaya lzmir 1880 'l'ı lı F ı·aıısızc·a, AL Dalı ili Hasta- ~ Litlt• lı :ıst ıılı !da- :l\fiidı•ı·ı·is ~l ll- Evli, 3 çocuk 1 >okloı·l u k ' lüstakil !:). l. Muııvcnct V K + + + 
ıuaıt<'ıl, Rumca Iridur rı, ..\ lalmlc·lc'l' ann ı 

-- - - - - - - - - - - --- --- - - -· -

Dr. Rasim Ferid Talay Trablusgııl'b 1888 'rı b I<'raıısız(·a • en alılık .Makaleler - Edi, 1 çocuk 'l'i(·aı·ct C. H. F . lklısud l V, V K K K K 1 

lll 1 

- = · - -
--~ ---~ -~~ ·~- ·=-=- ~ 

_-_ - ~· - --



& 
B ur kanunlara verdikleri reyler 

Evli olup olma-
::s 

dığı ve kaç ço- lntihalıta.n 1 I üküınt!ll! it i- Denizyolarına M un zam tah si- 1935 bütı:e ka-~..ı:: evvel son mcmuri- Mcrısulı uhlıı~u '.\I(• ııstıb uldıığu X c \Ukitteu be->tıQ ·~ 

lntihalı dairesi İ smi Doğduğu yer o ı-. Tahsil i Bildiği diller l htisusı Bscrleri Ilm i rii t be I eri C' uğu bulunduğu y et veya m eslek ve meşguliyeti fırlm c ı w iiııwn ri ıııclıus olduğu ma d 10 milyon tah- sat kanunu nun u (2730) c~ 
(7- lif - Hl35) si at (2708) (2695) 

Niğde Faik Soylu Niğde 1874 Rüşliye \'C !lu- l•'ı-aı ısı zcıı J laliyc - - Evli, ı ~ocuk l znıir Dcl'll'nları c. ll . F. Di nın ı ıııııha - n . V K K K K 
ım!ii Sl'hat 

--- - -
Mıılip•, Br Irdi- - - - - - -- -- -- ~ - - -

Halid Mengi Bor 1884 U rta - ye, Ziraat, 1ley-
- - Evli, 7 ı; ocuk Ht•l((liyc Rt+ıi C. II. 11'. Nafıa 11 -V K K :+ + 

vacılık, Ticaret 
- - - --- -~ - - - - - - -- -

KB. mil İrdPJp lstnnbul 1867 U alatasaray lı'rnıısızca lJiploına:;i - - Evli, 4 çocuk Bl'iiks<'l i\Taslaha tg-ii:>:an C. H. F. H arici ye V K K ~ K 

- - . - - -- -- - - -- - - - -- - -- -
Ordu Ahmed l hsan Tokgöz İstanbul 1869 ~Lülkiyc J.'ı-aıısrzca, Al- 'fieaı·p l \ "t' lktı - J ules Verne den - Evli, 3 <;ocuk 11 ııtha:ı(•ı, i\1 nlıal'l'i ı· . 'l'ıwiı· c. l i. .B'. Tc~kilatr esasiye I V, V K K + + 

m anca sad, ~Latbnaer-
18 cild tercüme, 
27 cild tereti m.• 

lık, ( lazclcc:ilik edebi roman, 45 
senelik Servetifü-
nun, Avrupada ne 
gördüm, Mat bua.t 

hatıra lan. 
-- - - - - -- -- - - - - -- ·- -- -- -- - -- -

Ali Ca ni b Yöntem ls tanbul 1887 llukuk !<'ran ·ızc·ıı, 1\lnaı-i r, Edı·lıi- - - Bekar i\ l ııarif wlwl •ti Umuın l\lü- C. H. F . Manrif I V, V + + + K .. Fıır <·ıı )Ul fcttişi . 
-- - - - - ı ~ --- - -- - -- - - - - - --Kulak, B oğuz, l\l uht<'l ir Tı lı lı i - - - -

Dr. Ziya Naki Yaltırrm h.aleeik 1892 '1' ı lı Pransızca - Bvli, 2 ~ocuk h.tıınlıul H aseki llashıııt•si Ku- C. H . .b'. s. 1. 1\luavcnct V K K K + Burıın ~ [ü1ı•- ~ l c•ı·nınalıı ı ·t1a 

h assısı ~ l ak<ıJı.lcr 
la k .l\lütchassrsı 

ı 

r 
. -- - - - - - -- - - . - - - ı ~ 

Harndi Yalıruı.n Ünye 1879 Da rilluı nailimi- Fı·aıısızt·a, Al- ı'ı l aarif - - Evli Bursa • \laari [ .Jlücli.irü C. H . F . l\laarif I - V ır K K ]( 
ni Aliye matı<'a, .ı\ ı·abr.a 

1 - -~ ~-- - - --- --- - - - - - ı - - - - . - - -
ı - - - - - ~ 

lsınail Çamaş Ordu ı 872 .ı\liilk.iyc I•'ı·unsızca lclaı·c, Z iı-ual - - Evli, 4: ~ocuk Zun ~ıılılu k h.uynııı kanı ı, Frıı- C. Il. F . Aı·.:mhal 1., l - \' K. X: K K 

1 

dık.çılık 

- - - -- -- -- - --- - - - - - - - - - - - - ·- --
.J l ulıtclir :ı ı l'{' · 

------ - - ı~ - ---
Muhittin Baha Pars Bursa. 1885 llukuk I•'ranstzca Jl 111\UK, !~debi- - E vli .Avuk:ıl C. H. li'. Adiiye I - V K + K K 

yat. 
nmalar \'(.l ı: ii-
ncı;; Doğrı ı·kpıı 

- - - - -~ - - --- - . -- - - --
ı Selim Sırrı Tarcan 1Iorıı yeni~elıiı·i 1874 1\lülıcndi:shallc Pruuı:ıızca. Bt•Jı~n 'l'ı· ı·lı iyesi H i ı· (;ok - E vli, 2 çocuk \l :rıır·if nk:i !rı i ila~ mü l"t'l l iı:;i C. H. :F' . Maarif V K + .+ + 

ı 
ı- - - . - - -- - - ı~ - -- - -- - - - - --- - - - -- --

Sam.ıun Ali Tunalı .Aııkara 1890 ldudi Alınun ca 'l'op ~J Üll'lıHSSLSl - - E vli gı-zııı·um Hiliih I<'alırikası ı :;ı- C. H. F. İktısad V K K K K 
ı lt•tmr ..Amil'i 

~ - - --- --- -- - - . - - -- - - - -- - - - ---- -
Dr . Asım Sirel ~lcrzifoıı 1876 'I' ılı Fransızca IJoktorlıık - - Dul, -:1: ~ocuk Ask<•rl i kt rn ın üst af i, Z inıııl, Ti- C. H. F . Nafıa J' ı, lll - \ ' K K K K 

cıırctl c meşgul 

-- ~ -·- - - -- - -- - - - ----- -- - -- - - - - -
Etem Tuneel Trnhzon 1875 l\lülkiyc ]'ransızea luarc - - E vli ~\. fyon K n mh isnr Y ulis i C. ll. F. Nafıa III - V K K .+. K 

-- - ~-- - - -- ~ - - -- - - -- --- - .---- ---- -- -- --- -· ---~-- -nu rülı:üııun E-
ı Meliha UW, ··ınob 190 1 

dclıiyı.ı.t Şulıc-
Frıuısrzca, l n- Etlt'IJiyııt - - Evli Sıı ınsun Lisı>si Edclıiyali :\lu- C. H. F. Arzuhal V K + K K 

ı siııdt•ıı 
gilizcc allimi 

' --~. =· ~. .--· -
-~-= 

~ -



r.r=ı~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-~--~~---~2&~~~~~~~~~~~~~~~~?=~. ~~~-· ~~~~~~~~~--·~- ~~~ - ~-~c•~~. -~- ~~~~~~~~~~~·~~~~----~~~~~~----------~~~~--~~~--~~ 
Bıw kanunl.a.ra verdikleri reyler 

ç:S 
,~ Evli olup olma-

1! İntihab dairesi 

Samsun 

1-- --

ı 

ıl--
ı 

li 
L__ 

ı l 
ı r 

1 sm i Doğduğu yer 

Memed Ali Yürüker Keşan 

Memed Güneşdoğdu Çarşamba 

Ruşeni Barkın Ilan ya 

- - -
Zühtü Durukan 

- -
Ali Münif Y egena Adana 

---- ı ~ 

Damar Arıkoğlu Adana 

-- --
~sına Nayman !stanbul 

1!----------- - ~ -
General Naci Eldeniz .Mmıa.sıır 

--- -
Hilmi Uran Bodı-uıu 

----- ---
İbrahim Mete Şebiıı Karalıisaı· 

---------
Ömer Bi~er Tarsus 

·~-

Teviik Tarman İstanbul 

----- ------- ---
S'iird Hulki A dm Süı·d y -:--

lsmail Müştak Mayakon y cnişchil.' 

~ Hükümete iti- Denizyolarına Mıınzam tahsi-
'"0 :;ı dığı ve kaç ço- Jntilıabüııı !'VYI'l son ııH'mnı·ı- l\I('llstıb olJuğn 1\fensulı oluuğu Ne vakitten be- 1935 b"tn k 
.:ıo ·"" Tahsı"li ırıad 10 milyon tah- sat kanwıu u"'6e a-0 S Bildiği diller lhtisası Eserleri tlıni rütbeleri cuğu bulwıduğu yet veya meslek ve nıeşguliyeti fn·ka encümen ri ınelıus olduğu nunu (2730) 

1893 

1871 

1884 

1888 

1874 

1889 

1899 

ı 875 

1884 

1876 

1894 

1894 

1869 

1882 

Mülkiye 

: ~ - ---
IW~tiyc ve liu

susi 

lt'ı·aıısrzca 

~'iit~ilik 

, A • -r "':"l•'~·amuv.ca, Rus- . . 
Erkfuıılıarbıye Ilancıye ve As-

ca, J•'utsca, Yu-
keı-lik 

nanca 

Evli htanbul L'nıumi 1\lccli!{indc ~\za U. II. F. 

~ ~ -
Evli, 5 çocuk ~~arı;;aınlıa BckJiyc l<.:tteiiıııcn O. H. F. 

Azmu 

-------
Dul Kudüs Koıı:solosu O. li. E'. 

- ------ ------- -
lılülkiye 

-----
Mülkiye 

lj'ransrzca, 
Rtunl"a 

Praıısrzca, lıı
gilizcc 

!dare 

ldare 

----~----

Hususi 

- ı - -

Lisll lJcı·ecesi 

Almanca 

l<'raıı:sızı:a, lngi
lizl!C, H.unıca 

Harbiye ve .Al- ~uıııa.ııca, .F ran-
manyauu sızca 

1lülkiyc l•'raımrzca, 

llarbiye 

Orta, Ziraat .A
meliyat .Meklclıi 

Yüksek Il alkalı 

ııuınca 

1Jil llocalığı 

Askerlik 

luaı·u 

Askerlik ve 
Dulıiliye 

AlrnuıH'n, 1•1 ran- Zil'a:ıt Ekoııo
Ziı-aat ve .ô.l-

maııyacla 

Rüştiyo ve ~Ied-
l'CSC 

Mülkiye 

sızca mis.i 

Am b ca 

Pruusızca, 

..\ralıca 

l\Iaarif 

Hukuku Siyasi-
yc, 'l'arih ve 

Jıjdebiyat 

- ·-- -~--

En<! ah t, Fenni 
esüha, Japon -
Rus harbi, Sevk 
ve idare, Tapsara 

---- -- ---------

Evli, 3 (,:Ocuk 

Evli, 3 çocuk 

Evli, 8 ~o ·tık 

Evli, 2 (,:Ocuk 

Evli, 1 ~:ocuk 

Evli, 2 ı;ocuk 

Evli, 6 çocuk 

Erzurwn \ ' ulisi 

.Adana H 'leuiyc Reisi 

Ziraat, Tical'et 

BdediyC' Üye.<ıi 

Kolonln Kumandam 

U. 1 [. P. dana :.\Iıntakasr 
lllüfclti~i 

Seyhan Hel<!diyc vo 
Başkam 

' IL P. 

O. H. F. 

ı ~ 

O. H. F. 

C. H. li\ 

C. H. F. 

O. H. F. 

O. H. F. 

C. H. F. 

- - ~ı-------1------- --- -----

Kuopcratiflcre 
aid basrlnıı~ bir 

C S Cl' 

'l'üı·kce ve Aı-ab
cıı mukale ve ı-i

saleleı· 

1\lufassal Hnku
lru gsasiyc 

Evli, 3 ~ocuk 

Evli, 2 ~ocuk 

Evli, 7 ~ocuk 

- ı--

Evli 

Çiftçilik c. n. F. 

ZirauL ıınını ~H.irliirii. O. H. F. 

C. H. F. 

'l'icarcı ve :J\Iuhaı·l'irlik C. II. F. 

Arzuhal V 

G. lnhisarlar IY, V 

Milli .:\lüdaiaa IV, V 

Dahiliye HI-V 

'l'cşltilatr esasiye I, III - V 

-- · 
Ziraat I- V 

lktısad V 

M.illi Müdafaa IV, V 

Dahiliye 1. III - V 

G. lnhisarlar IV, V 

Ziraat IV, V 

Ziraat V 

-- -----
Arzulıal I - V 

Dahiliye V 

(7- III - 1935) sisat (2708) (2695) 

K K + 

- ı - - ı-

K + K 

------- - - 1--

K K K 

---------- , ~ 

K K 

-----~-

+ + 

----
+ K 

K + 

K K K 

-- ---ı---

K K .+ 

- -- ı - ---------
K K 

-------
+ + 

+ 

K 

K 

K 

---~-1 
ı 

K l l 
1, ı 

--- 1: 
K 1 

K 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

1 

-- ı 

1 

---- -------·------- - -
K K K K 

+ + + + --ı 

K K + 
ı - ~--ı 

i ı : ----·------- -~ ı~-- : -
Mahmud Sordan Sürd 1883 liarbiye Fı·ansızca, Al- .Askerlik, ~Iu-

mıuıca, Amh<'ıı hanirlik 
Evli, 3 çocuk tatiirkün llefakat Zabiti C. H. F. Hariciye II-V K + + 1 

~rı ~~~~~~~--~- ~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~--~-~~~-~~~~~---~ . ~--~~~~~~~~----~~~~~~~~~~5~~~~~~~·~----mz-J'I ! 
+ 



İntihab dairesi ts m i Doğduğu yer 

Siird Şevki Sü.c.oy Tokad 

Sinob Cevdet Kerim lncedayı ~inub 

--------
Dr. Galib Üstün İstanbul 

HulOsi Orucoğlu Buyabat 

--- ------- ---- -----
Hüsamettin Okan .Menemen 

Y"usuf Kemal Tengirşenk Boyalıat 

ITüsrev Gerede Edirne 

tsrnail Memed Uğur Hafik 

-----------
Mitat Şiikrü Bleda Selanik 

Necmettin Sadık Isparta 

11--------- -- -- -

ı 
1--------

1 

Rasim Başara Sıvas 

--------- -----
Remzi Çiner lstanbul 

--- - -- ----------
Sabiha Göııkey Usküdar 

------~- -- - -· - ---------
Şemsettin Günaltay Kemaliye 

1898 

1893 

1875 

1894 

188 ı 

1878 

1888 

1895 

1874 

1890 

1884 

1876 

1888 

1882 

'!'ahsili Bildiği u i ll el' 

1ılııdi 

llıtisası 

Jl:1hili.yc ve ln
Jı i~arlarda 

llmi rütl.ıcleri 

- -
Erkümhar!Jiye Fnmsızca A~lccı·l ik, . . Türk lstiklil.l har

.ı1Iuu ı·ıt bi tarihi, Türk 1s-
tiklal mücadelesi 
konferansları 

Tıb l•'ı·ıııısızı•a, Aı·ııh- Dahiliye ve EL-
ca, Huıııt'H fııl 

llahiyat 

Eczacı 1·e Dişçi Fransızcu, Al-
1lcktcbi rnanca 

Hukuk ve Paris 
llukuk li'akül

tcsi 

Fransızca, In
gilizce 

Erkarnharbiye lt'ı·ansızcu, Al, 
illilllCil 

lık 

lJadi ;e Ccnev- FI'ans1zea, ltal-
reuc l<'ell tuJısili yanea 

Zirua t, '1' icaret 

Eczacılık Ye 

Dişı;ilik 

II nk uk, iktisa
diyat 

Diplomasi 

Zir:ıat 

!;iyon Darülfü- Jı'runs1zea, Al- Ulunın 1ı;timai- llıııi tr:rbiyei «:t-

ııunu ııwnc-a ye ve Siyasiye fal, Lc;tinıaiyat 

Ecdel,iyat I•'a
kültesi 

Orta, llususi ve 
Pu.ı·iste Uli'ımn 

siyusiyc rnekte
hinde .Maliye 
doı·ıılerine devarn 

lJurüU:ünün Ri
ynzi:r c şub<·si 

Fraıı:sızc·a 

Fransızca 

Praıısrzca 

~---

IJarül m nailimi
ni Aliye 

l•'ı·aıısrzca. 

.AI'alwa 

Maliye ve lktı
sad 

lıiyaziy 

. .UaariJ, hhıre 

--

J~ıansızcu me
todu 

Zulmetten Nuru, 
Huıcı.futtan Ha
kikate ve daha 

bir cok 

Hukuk ve wfimu 
siyasiye doktoru 

Müucnis 

l\lüderris 

1\iüılerris 

-----

Evlı olup olına
d.lğx ve kaç ço

cuğu bulunduğu 

Be kar 

lntihabtan evvel son memuri
yat veya meslek ve meşguliyeti 

'fokıııl 1ıılıisadar ~lcınmiıı 
l\Tüdüı·ü 

C. ır . P. ( :Pııı•l YiinPtiııı Ku 

rul n Ü ~ t>ı-ıi 

Ev li, 3 çoculı:. ~e lı il' l\lN•I isi Daimi EııeiiıılL'ıı 

Evli, 4 çoculc 

Evli, 2 çoeuk 

Evli 

gvli, 2 ~ocuk 

Evli, 5 çocuk 

Evli, 1 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Evli 

Ev li, 3 çocuk 

Evli, 1 çocuk 

Evli, 4 çocuk 

.Aıasr 

Ti~arrl ve Zil'aat 

A ııka I'H .Askt~rı IIa:ıtmw:si 1 ı i::; 
I lı·kinıi 

~\ nıkat, ll\tısau Pı·ofcı>öf'i.i 

Tulıı·ıın Büyük El~isi 

Çift~ i 

Darülfünnn lçtimuipıL Pı·o
fcsöl'Ü 

SıvuH Sultımisi Mnallimi 

İstanbul Defterdarı 

'l'okau Orta 1\lcktcb Riyaziyc 
:Mualinıi 

Mütlcrrislik 

Mcmmlı nl<lnğu J\Jcu:mlı nldHğu Ne vakitten lıc-

l'IH·Ü llll'tl ri nıt•bus olduğu 

a. H. F. Arzuhal V 

u. Il. 1•'. l\lilli :\1üdafaa 

C. H. :B'. Kütüpaue V 

C. H. F. G. !nhisal'lar IV, V 

C. H. P. S. 1 . ~luavenet V 

C. H. li'. İktısad 1, I - V 

C. H. F. Hariciye ı , ll, y 

C. H. F. Ziraat IV, Y 

~lü:stakil Dahiliye 1, y 

Ilükurndc ili
nıad 

( 7 - I Il - Hl35) 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Bazı kanunlara. verdikleri reyler ı 
Denizyolaı~ma 

10 milyon tah
sisat (2708) 

+ 

K 

K 

K 

+ 

+ 

; 
Mtmzam tabsi- 1935 bütçe kıı.-1 

sat kanunu nunu (2730) ,

1

, 

(2695) 

K + 

+ K 

------
K + 

K K 

+ K 

.+ + 

+ + 
1 

---------------------- --ı K + + 

K K K 

--------- ------ --- ----
C. II. l!'. .l:iariciye III-V + + K 

- ------ -----
U. H. :B'. Bütçe 1., I - V K K .+ K 

- -- ------- -------- --- ----1 
C. H. F. Bütçe III- V K K K K 

i 

C. H. F. Dahiliye V K + .+. + 

C. H.F. Bütçe 1, Il- V K K K K 

.- - ~ -



.. 
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;ı 

ı 
,eı Evli olup olma- l--;-;-::-;:-;:----:-·-::-:--;--;:::---:--~--""";""",:-;-----:~-:--:--------
~ Bük-lımete iti- Denizyolarına .M:ıınzam tahsi-

-o ~ dığı ve kaç ço- lntilıabtan <'\'Yel on ıncmnri- ~leıısulı olduğu Mensub olduğu Ne vakitten be- 1935 büt(Je b 
1 S m 1

. ·~ · ı... mad 10 milyon tah- sat kanuııu ~ ' -
İntilıab dairesi Dog~dugu~ yer ,.... cc '!'ahsili Bildig~i diller lhtisaı:ıı Eserleri llmi rütbclcri cug~u bulundug~u yet veya meslek ve me§guliyeti fn·ka eıır:ümen ri ınebus oldng~u nunu (2730) 

Ba.ıı ka.Dunla.ra verdikleri reyler 

' ...., ..., (7- lll- 1935) sisat (2708) (2695) 

~---------------ı·-----------------ı------------ı--------ı------------ı------------ı-------------ı~~~--~~ -----------l·------------ı--------------------------ı------------ı------------ı-----------ı·~---------ı·----~--~-ı-------~---ı·------------1 

1 

Vasf. R ao'd S ·~ "I lı ~stanLul ve Pa- 1:' , 1 Hukuka aid mü-B•v41 ı ... ~ı evıg .a ena a 1887 1 1 J'ansrzca, n..ı.- llukul{ - Evli JUuhtolit llakem 1\lalıkeıııclcri C. H. F. Dahiliye IV, V K 
1
.
1
· .., llukruk tcaddid eserleri 

K K 

1--------------- --------
Ziya Başara Sıvas 

Tekirdağ Cemil Uybadm İstanbuL 

Faik Oztrak Malkara 

1-·--- - -----
Rahmi Apak Babaeski 

Şa.kir K esebir Köprülü 

----------------------
Yahya Kemal Beyatlı Üsküb 

ll 

., nıanca. nezdinde 'l'ürk .A.jaıu 
vaı·dır 

1869 

1880 

1882 

1887 

----
189 1 

Rü:;ıtiye ve llu
ı:ıusi 

ErkanıharLiye 

Mlılkiye 

Fı·aıısrzca 

Fransızca 

---
Erkfuulıarbiye 

Almanca, Fran-
~ızca, lngilizco, 

Rusca 

l\lülkiye Fransızca 

--- -------

1884 Orta ve Pariste 
Ulümu s.iyasiye 
Mektebi siyasi.
yat şubesinde ve 
Sorbonne Da-
rülfünunu Ta-
rih şubesinde 

ldare 

.1-\.skerlik ve 
ldrae 

ldare 

.Askerlik 

lJarc, lllaliye 

10 kadar askel'l 
eser sahibidh 

24 şiir ve Lcylfi. 

Evli, 8 çocuk 

------1----------

Müdt-rı·is 

Evli, 4 çocuk Çatalca Mıııiaka Kumandanı 

----

Evli, 5 çocuk Dahiliye HeyeLi teftişiye Mü-

Evli, 4 çocuk 

Evli, 3 çocuk 

diri mumisi 

C. H. P. Umumi ldare Heyeti 

Azasr 

Edime Valisi 

Müderrlli 

----- ---1--- ----------
C. H. F. Arzuhal I - V K K X: 

--~- _______ ;1-------1------- -

C. H. F. Dahiliye II-V K K .+ 

--------
C. ll. F. Dahiliye I- V K + K 

C. H. F. l\lil.ll l\lüdafaa V K K + 

c. n. F. lktısad 1!- V .+ .+ 

- ------ ------·------
C. H. F. Harieiye II, IV, V K + 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

+ 
ll 

--------- -------- - 1-------1----·---\-------1---------~- ~--

Tokad Faik Permek l\laııastır 186 1 Ila e lı iye 

------------
Galib Pekel Gümülciııe 1890 Mülkiye 

---- ··--------l -------ı---- Yena Ünivel'si-
Hürrem E rgün Harput 1898 tesi l<'eLserc ~u-

-------

besi 

1<-,ransızca i\laaril 

.b"rall8ızca, Bul- ldare, Nüfus, 
garca lskfuı 

Fransızca, Al
manca 

Evli, 2 çocuk 

~ ---- ------
Evli Nüfus Umum Müdürii 

Evli, 1 çocuk Belc>diyc reisi 

ı ı_, ________ --- -- --1- - ------- --------
Hüsnü Konay Konya 1877 Harbiye Almanca, Bnl- Askerlik ve Ri- Hesah risalcsi Evli, 4 çocuk 

garca yaziye 

1---------- --------·- -- -- - -------•---- ----
N8.z:ı.m Poroy Selanik 1884 

İzmir 1882 

------------------------ 1---------
Süreyya Tevfik Genı-a To ka d 1892 

Hukuk ve Pa
ris Hukuk l!'a

kültesi 

llu1.-uk 

Fnıusızca IIukuk 

- - --ı--------1-

Hukuk 

Evli, 1 çocuk 

---·-----
Evli, 2 çocuk 

- ------- ---
Yüksek Ziraat ALmanca, 11'l'Uu- Bağcılık ve Şa- Mesleki nıulm- Müderris Bekô.r 
ve .Almanyada sızea ralıcılık ]eler 

Müt<'kaid Kaymakanı 

Avukat, Muhtclii Hakem Mah· 
kemelcri Tü1·k ~'..~c..!u 

Avukat 

Halkalr Ziraat .Melrtebi Rektörü 

C. H. F. III -V ır .+ + 

·---- - - ------ -------- -------11--------
C. H. F. Dahiliye V K K K 

~ ------- --------1------ı-------1--

C.H.F. Dahiliye V K K K 

-------- ~ ------ı----

C. H. F. .Arzuhal III-V K K K K 

--- ------- -----
C. H. F. Hariciye IV, V K + + + 

-·----
C. H. F. Teşkilatı esasiye I V, V K K + K 

-------------
C. H . F . Bütçe III -V + )[ K K 



- - - - -- - --
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Ba.zr kanunlara verdikleri reyler 
)~ Evlı olup olma-
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d ı ğı ve kn.<; ço- 1 ıı tilıahtan lfükurııd~:> it i- Denizyolarına Mımzaın tah si- 1935 bütı,w ka-'O ..c: evvel son nıenıuı·i- ;\ l1'l1stılı oldıığ-ıı ;\h•ıısuh olduğu :-.lt• \'akitlcıı lıt~-
>!lD ·-

lııtihab c..lail'csi İsmi Doğduğu Yet' 
o ~ Tahsili Bildiği diller llı Lisası ı·;sel'll'l'l 11 ıııi l'ÜliJelcri c uğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti t'u·ka l' IH'Üıııcrı ı·i ıııdnıs olduğn 

nı :ıd ] O milyon tah- sat kımunu nurıu (2730) 
o~ ( 7 - ıı r -1 na;:;) sisat (2708) (2695) • 

Trabzon Daniş Eyuboğlu Tralızun 1893 Rü~tıyc - '!'icaret - - Evli 'I' i ('(ll' d C. H. F. G. lnlıisarlar lll - V K + K K 

- --- Sihanu 1lham, Ayi- - - -
II alil Nihad Boztepe '!'rabzon 1882 Ur la \c Fred er l•'ı-amazca Eucl.ıiyaL ne i Devran, M ahi- - Bekar Düyunıı l ııııııni~·t· 1\ om isı> ı· I i k c. li. l•'. ~Iaarif lll- V K K X + tab, (Tnrtarin dö Kalemi )1 ii d ii ı·ii 

Tara.ı;;con) tercü-
- - m esi - -- - -

Harndi tnkümen ~erez 1888 liukuk \'C ~or- l•'ı·;ı nsızı·ıı, ı t ;ıl - Hukuk 'c ,\la t- J layat w ~ı>halı - E\ li, -:1: ~;ocuk (iıızl'IPı·ilik YI' :\lu:ılliııılik C. H. F. ı\laaı·if I - V K K + 1( 
lıonnc y<ıııl'a ImaL 

- - -- - - - --
'I' rabzon 

Mülkiye ve .~!;-
l•'nııısızca lkLı::ıaJ Ma- l' ı·ol'ı·xiiı· Evli, 3 çoeuk lıı:;w :\ı•zrırdi 1, Hasan ~ aka 1885 cole c..lcs ~icuccs 

\'C - llı·rl'f i 'I'ı·ft i::;i.\ (' c. IL ı~·. - I- V K + + K 

l'ol i ti4. uc 
liye ,.\lüdiil'Ü 

- -
:;liıncııJifcr, ls -

~ 

Mita~ .\yrlrn Aydııı 18\)5 ..UülıcııJis .l<'ransızca 
Lil~f, Elüd, - - Evli, -:1: ı; ocuk 1~1'l'ğli - KaradPI'l' 1 )pnıiı·yolıı C. H. lı'. Divan ı ımı ha- li, III, V K K ır K 

lııo)iı.tHL 
Inşaat \'l' lşlt•l llll' .\lüdiirü Sl'lıa l 

--- -
Raif Karadeniz V akfıkebir 1895 llukuk - - - - Bvli, ı çocuk .Avukat u. H_ !<'. Adliye IV, V K K K K 

- - ı ~cl~uk Kız ~anat :\lı·ktdıi ]<' 1'11 -
Seniba Hızal Ac..lapazal'ı 1897 L•'cıı .l!'akülLt:ııi l•'raııısızca 1•' 'll Bilgisi - - Bekiu· 

Bilgisi 
u. li. 1•'. .i\laarif V K K K K ı\tualliıııi ve « Yeni Tiiı·- ı 

k iye~ mclücbi ıniiı•xsis \e müd ii rii 
- - - -

~Ial iye .ı\'akiıl lşil•ri Müdürü --
1 

(_.'Co)~ lll C 1889 .. Hülkiye ve liu- Frausı:t.t·a, :\lalı.) c Evli, :3 çocuk 
\·l· 

c. H. I<'. ~ırrı Day - - Hiitı;c V K: K K K Paı·istc Düyuııu Cııııııııiyl' .:\lı·ı·-
kttk soıı sını.[ lhum·a 

ı I isi ıwzdind • Komisl'ı·lik Ba::;kiıt ılıi 
- - ---

.Jlec..lı·csc 
-

Süleyman Sırrı Godik ur \C 
Aı·alıca, l•';ıı--.wa, Hukuk Dul, 2 çocuk ~\. ııkanı Kac..lısı C. H. F. 1862 - - Arzuhal li- V K. + + + ..\' ü \\'au .Uc k-

t~Lıi 
H.wnca 

- -- -- - - -- - - - -- -
Urfa Ali Saib Uraavaş Ucrgük 1887 llaı-Lıiye - -.\.ıık~rlik l ' rfaııın kurt u- - J!;vli, -± çocuk Cr fa ,Jandarma 1\ lllıı;ıııdaıı ı c. H. r~·. l\filli .Müdafau l. \ ' + + + + 

lnş t l'iiı·ııdell'si tHiıılıa~r ) 

-- - -- - - -- - - - --- -
Behcet Güna:r !stanbul 1875 Brkii.nılıadııyl! lı'ı·arısıztıı, • \ 1- Askcdik, luaı·c 70:71 seferinde es- - ]!; \'li, 5 çocuk 'fül ün lııhisa ı·ı L:mum ~lüdüı·ü C. H. li'. lJıı.Jıiliyc IV, V K K K K 

babı galibiyet ve 
ıııaııca mağlObiyet, Alman 

manevraları, Har- ı bi umumi de Mısır 
seferi -

- - - - - -- - ~ - ~ - - - - -- - - -
Fua.d Gökbudak .Konya Ereğiisi 1892 llukıık L•'r:ı nsızı·ıt Aı·nlı- llukuk \ 'e lk- - - Ev li, 4 çocuk 'l'iil'lml'ixtc ~Lüı,ıa\'ir C. H. F. Adiiye ll' lll, \ ' K .+ K K 

1--
Nt, !•'ıu·scıL Lısuıl 

- - - - - ---- - - - - - - - -- -- -

ll G cneral Ahmed Y azgan Orgülı 1872 .Ali }'ruı ISllCil - - - ~vli, 3 ı; ocuk Bıı.ytaı·, .ı'ı l ülckııid ( lt'IH'l'U l U. H. F . .Milli i\lütlafaa V K K K K 

ır 
- -- - -- - - - - -- - -

Tüı·k >;ı zı da- -
1\lemed Emin Yurdakul ls tanbul 1869 .M.ülkiyc ve Jlu-

\'('' 

Eski 3lıısul ~ll'lnı u C. H. F. Teşkilatı esasiye - - - - ll - V K K + K 
ı ,ı ku k 

ha hi r ı; ok ı>sn·-

~ --~ -- ~- , ,_ - Ic ı· i .,ıar<.lır 
- - 1 - ,- . c - -, -~ - - - - - ~~· ~ 

.ı' 
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ı-

ll 

lntihab dairesi 

Urfa. 

Van 

Yozga.d 

f--·----

- -----

Zonguldak 

İsmi 

Muhittin Dinçsoy 

Refet Ülgen 

Hakkı Unga.n 

İbrahim Arvas 

Münih Boya 

Avni Doğa.n 

Ekrem Pekel 

Emin Draman 

Omer Evei 

Srrn lı;öz 

Sungur 

Celal Sa.hir Eroza.n 

Dr. Mitat Alttok 

Esad Çakmakkaya 

Doğduğu yer 

lstaııbul 1897 

Urfa 1888 

Van 1882 

Başkale 1884 

Vaıı 1872 

Yozgud 1892 

'l'ckiı·dağ 1885 

.Uramaıı 1889 

Yozgad 1888 

Yozgad 1878 

Yozgad 1894 

lııtımbul 1883 

Kayseri 1884 

Zonguldak 1897 

--

Tahsil i 

.l!'ı·aıısıt. Ticaı·cl 

yüksek nwkt •bi 

Darü lrüımıı lU
.raziy(~ lwuru 

ldac.li 

Lise 

H.üştiyc \c llu
::ıu::ıi 

Mülkiye 

Bezacı 2\lektebi 

llukuk 

~ledı·e.:ıc ve llu
::ıu::ıi 

-~ 

U rta 

\'üksek Urma rı 

ll nkıık 

Tr h 

llk 

Bildiği diller 

l<'raıı::.ızca 

l''ransıı<·a, lu
gilizcc 

l•'ı·aıısızea Kürd
C'l', Eı·ıııcnice, 

AmiJca 

lhtisası 

Bl•lediy!•<·ilik, 
'l'ic·aı·cl, Zi ı·aat 

Hi,nızi.nıt 

Ldııı·e 

l<'rıııısı:wa, Aralı- luuı·u \ ' 1' Ziı·ııat 
ca, J•'a ı·ı.ı(·n 

1\. ii re h· ı·, E ı·ııw
nice • 

.lı'rau::ıızca 

l•'mıı::ıızca 

Fraıısııca 

.l.<'ı·ansrzca 

J•' l'il IISI.Zc·a, 

F:ıı·sc·a 

Jc'raııstzca 

ldaı·e 

ldu re 

.Ecza(' ıl tk 

1J ukuk \ ' <' :\tali 
kaııuıılur 

l...'it'tçi 

ldıu·e 

Oı·rıuııu.·rlık, lle
Lı ·au 

I~nır·a?ı 'ildiyo 
ve Et:rcneiyc 

~ı adencilik 

l!:serlcri 

lçtimai hasl.ıilıal 
vc riyaz.iya la ai u 
nı u h telif eserler 

' -

Ilmi rütbeleri 

Evli olup olma
dığı ve kaç ~;o

cuğu bulunduğu 

Evli, 3 çocuk 

EYli, 5 ı,;oeLLi< 

Evli, 5 ı;ocuk 

Evli, 1 çocuk 

Evli, 6 çocuk 

Bvli, 2 çoculi 

lntilıabtaıı !'\'Vl'l son ıııcnıurı

yet veya meslek ve meşguliyeti 

Buı·sa Belediye Heisi 

l\Laa ı· ir vekiilt•l i ı u, 'l't•ılrisal 
ııınnı .Miidiirü 

Bitlis ~JtoktulıC'u wkili 

Mü! k iye· 1\ ayıııalwnıı 

llak:"u·i ;\luta~aı· ı ·ıJ'ı 

E rcğli 1\ a.rmakaııı lı ğı nun n 

ıııüstafi 

Dul, 2 ~;ocuk 'l'ckiruağ Belediye RC'isi 

Evli, 4 çocuk Avukat \c ll azi ne \'ekili 

Evli, 4 çocuk C) i ftçi 

Evli, 4 ı;ocuk Dat' ·ııdc Kayıııakanır 

- ~----------1·------------

Beyaz Gölgeler, 
Buhran, Siyah 

Kitab, Mebus nam
zetleri, Simon, 

Yeni Kitab V. S. 

Evli, 2 çoouk ~le m u ı· 

----ı-

Bvli, 4 ~ocuk Dil liPyPI i azası \'l' ;'\lualliııı 

--~--ı--

Evli, 5 çocuk 1 li. 1•'. Baı;ıkanı 

--r----------f -
Evli, 3 çocuk l\ladcıı Amel' C)avuşu 

l\leıısu h oldugu :Mensuu olduğu N e vakitten be-
l'ırka 

O. H. F. 

C. H. F. 

C. IL F. 

C. H. F. 

C. II. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. F. 

C. H. lı'. 

C. H. F. 

C. H. F. 

-

eıır.üıııeıı 

Dahiliye 

nlauri( 

}1. H. 'l'etkikı 

.A..ı.·zulıal 

An:ulıal 

H ütçe 

G. ln.hisarlar 

Adliye 

Ziı·aat. 

Bütçe 

Oivaıu ınuhu

scbut 

llıniciye 

S. 1 . l\fuavenet 

lktısad 

ı·i ınebmı olduğu 

V 

II-V 

1., I - V 

U-V 

II-V 

II-V 

V 

V 

V 

I- V 

IV, V 

III - V 

V 

IV, V 

-~ 1 
Bazı kanunlara verdikleri :reyler 

~~~-~~~~~~~-----' Jlükfunete iti- Denizyolarına M:unza.m tııhsi-
ınad 10 milyon tah- sat kanwıu 1935 Lütçe ka-

(7 -lll- 1935) sisat (2708) (2695) nunu (2730) 
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Bazı kanunla.ra. verdikleri reyler 
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İntihabtaıı llükuıııde it i- Denizyolurma Munzam tahsi- 1935 l>ütc;~ ka-"'...ı:ı dığı ve kaç ço- C\'VCl son memurı- ~[cnsn b olduğu :\[cnsulı olduğu Ne vakitten be-ılll) ..... ma d ·ıo milyon tah- sat kanunu lntihab dair~i 1 sm i Doğduğu yer o ... Tahsili Bildiği diller Ihtisas ı Eseri ı! ri 1lıni rüthcleri c uğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti fıı·ka enrüııwn ı ı r hııs olduğu n unu (2730) ....... Q rı ....... +-' (7- III- 1!)33) si sat (270 ) (2695) . 

Zonguldak llalil Türkmen Sıvas 1883 Haı·hiyc Frıımıızca Askedik, ldaı-e - - Evli, 3 çocuk Korueli ~lntııı;arrıfı c. ll. F. Dahiliye ll- \ ' K K K K 

ı - - - - - ----- ---- - ~- - - - - - -- - ı -

Hasan Karabacak Zoııguldak 1877 1lk - l\laılenci lik - - . Evli, 4 çocuk :\ludcn Haşı,:avn~n C. II. 1<'. İktısad IV, V K K K + 

- ---- - - ----- - - - -- - - -- - - -- -- - ~ --- - - --- - - --- -- --
Ragıb Özdemiroğlu Diyarbekir 1893 Hukuk Fransızca - - - Evli, 2 çocuk la tb u u t Ş n lıe l\Iiid ü ı·ü c. H. F. İktısad II -Y K + K + 

ı - - -- ------- - -- -- - -- - - - - - --- ~- - - ·-- - J - -- - - - - - ~ 

ı 

Receb Zühtü Soyak 1\Ianastır 1893 U rta - l\latbuacılık - - Bekir ~ratbaıı<'rlık C. H. F. Bütçe II -V + + + + 
ı 

- -- -- - - - - -- - - -- - - - - - ~ - - -- - -- -- -~-

Rüat Vardar Köprülü 1878 Mülkiye F'rmısrzcu İdare, Maliye, - - Evli, 4 çocuk Ordu Valisi C. H. P. Dahiliye III- V K K + K 
ı 

Maı·if 
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S - Sayın üyelerin fotoğrafileri 
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AFYON KARARİSAR 
Ali Çetinkaya 

AFYON KARARİSAR 
Haydar Çerçel 

AFYON KARAH1:3AR 
Bere 'Iürker 

AFYON KARAHISAR 
İzzet Akosman 

AFYON KARARİSAR 
Cemal Akçın 

AFYON KARAHi SAR 
İzzet Ulvi Aykurd 



AFYON KARARİSAR 
Mebrure Gönenç 

AMASYA 
Nafiz Aktm 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Ahmed Ulus 

AMASYA 
İsmail Hakkı Mu.ncu 

ANKARA 
Akagündüz 



ANKARA 
Dr. Taptas 

ANKARA 
Hatı Çırpan 

aNKARA 
Eşref Demirel 

ANKARA 
KamaJ Atatürk 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 

ANKARA 
Mümtaz Ökmeu 



ANKARA 
Müşfik Ay~lı 

ANKARA 
Şakir Kınacı 

ANKARA 
Rasim Aktar 

ANKARA 
Yahya Galib Kargı 

ANKARA 
Rifat Araz 

ANTALYA 
Celal Mengilibörü 



ANTALYA 
Dr. Cemal Tunca 

,..,..TTALYA 
Tayfur Sökmen 

ANTALYA 
Nurnan Aksoy 

ANTALYA 
Tevfik Arıcan 

ANTALYA 
Rasih 'T{a.plan 

ANTALYA 
Türkan Baştuğ 



AYDIN 
Abidin Özmen 

AYDIN 
Nazmi Topcoğ'lu 

AYDIN 
Adnan Ertekin 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

AYDIN 
Dr . Mazhar Germen 

AYDIN 
Tahsin San 



BALIKESİB. 

Cemal Esener 

BALIKESİR 

General Kazım Öı:.alp 

BALIKESİR 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek 

BALIKESİR 

HacimKezer 

BALIKESİR 

Enver Adakan 

BALIKESİR 

Hayrettin Karan 



BALIKESİR 

İsmail Hakkr Uzunçarşıır 

BALIKESİR 

Osman Niyazi Burcu 

BALIKESin 
Memed Demir 

BALIKESİR 

Rahmi Selçuk 

BALIKESİR 

Örge Evren 

BALIKESİR 

Sabiha Gökçül 



BAYAZID 
Halid B:ıyrak 

BİLECİK 

Dr. G. Besim Ömer Akalm 

BAYAZID 
İhsan Tav 

BİLECİK 

İbrahim Çolak 

BAYAZID 
Übeydullah 

BİLECİK 

Salih Bozok 



BOLU 
Cevad Abbac:; Gi.irer 

,. 

BOLU 
İsmail Hakkı U zma y 

BOLU 
Dr. Emin Cemal Suda 

BOLU 
Mitat Denli 

BOLU 
Hasan Cemil Çarr.bel 

BOLU 
Mitat Kuzay 



BOLU 
Şükrü Gülez 

BURDUR 
Mustafa Şeref Özkan 

BU:H.DUR 
Halid Onaran 

BURSA 
Asaf Doras 

BURDUR 
lbrahim Necmi Dilmen 

BURSA 
Atıf Akgüç 



BURSA 
Dr. Galib Kahraırıau 

E URSA 
Esad Sagay 

BURSA 
Dr. Refik Güran 

BURSA 
Fatin Güvendiren 

BURSA 
Dr. Sadi Konuk 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 



BURSA 
Refet Camtez 

ÇANAKKALE 
Ahmed Cevad Emre 

BURSA 
Sadettin Ferid Talay 

ÇANAKKALE 
Dr. Mustafa Beng·isu 

BURSA 
Şekibe 1nsel 

ÇANAKKALE 
Hilmi Ergeneli 



ÇANAKKALE 
Şükrü Yaşın 

ÇANKIRI 
Mustafa Önsay 

ÇANAKKALE 
Ziya Gevher Eti.li 

ÇANKIRI 
Rifat Ünür 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik Renda 

ÇANKIRI 
Sami Çölgecen 



CANKIRI 
Ziya Esen 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUH 
Akif Akyüz 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUH 
Ali Zrrh 

ÇORUH 
Fuad Bulca 



CO RUH 
Hv .. san Ca vi d 

ÇORUM 
Ali Riza Özeng 

ÇORUH 
Memed Ali Okar 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇORUH 
Ömer Fehmi 

C ORUM 
Eyub Sabri Akgöl 



C ORUM 
İsmail Kemal Alpsar 

C ORUM 
Nabi Riza Yıldn·rm 

C ORUM 
İsmet Eker 

DENiZLi 
Dr. Hamdi Berkm::m 

ÇORUM 
Miinir Çağ·ıJ 

DENİZLİ 

Dr. Kazım Samanlı 



DENIZLi 
Emin Aslan Tokad 

DENİZLİ 
Mazhar rllüfid Kansu 

DEJ:HZLİ 

General Sefik Tünan 

DENIZLi 
Necib Ali Kügüka 

DENİZLİ 

Haydar Ruştu Öktem 

DENİZLİ 

Yusuf Başkaya 



DiYARBEKİR 

General Kazım Sevüktekin 

DiYARBEKİR 

Tevfik Bilge 

DİYARBEKİR 

Huriye Öniz 

DİYARBEKİR 

Zekai Apaydrn 

DlYARBEKİR 

R~tü Bekit 

DİYARBEKİR 

Zeki Mesud Alsa.r. 



DİY ARBEKİR 

Zülfü Tigrcl 

r -- ---

EDİRNE 

Medi Boysan 

EDİRNE 

Dr . Fatma Mamil: 

EDİRNE 

Şeref Aykut 

ED~ :. .. .....: 
Fai'· KaEa'·'~L ..ı' 

ELAZİZ 

Ahmed Saffet Ohkay 



ELAZİZ 

Fazıl Ahmed Aykaç 

ELAZİZ 

Tahsin Berk 

ELAZİZ 

Fuad Ağ-ralr 

ERZİNCAN 

Abdi.i.lhak Frrat 

ELAZİZ 

FuaJ Ziya Ciyiltepe 

ERZİNCAN 

Aziz Samih İlt <'lr 



ERZİNCAN 

Hikmet Işık 

ERZURUM 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

ERZİNCAN 

Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Fuad Sirmen 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ERZURUM 
General Zeki Soydemir 



ERZURUM 
Nafi Atuf Kansu 

ERZURUM 
Necib Asım Yazıksız 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ERZURUM 
Nakiye Elgün 

ERZURUlVI 
Tahsin Uzer 



'.JlC ı:}EHİR 

Ahmet Özdemir 

ESKi:ÇEHİR 

Osman Işın 

ESKİŞ:CI-Ii:r. 

Emin Sazak 

ESKİŞEHİR 

Yusuf Ziya Özer 

ESKiŞEHiR 

İştamat Özdamar 

GAZi ANTEB 
Ali Kılıç 



GAZİ ANTEB 
Bekir Kaleli 

GAZİ ANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

r 

GAZi ANTEB 
Memed Şahin 

GAZi ANTEB 
Remzi Güres 

GAZi ANTEB 
Nuri Conker 

GAZİ ANTEB 
Reşid Ağar 



GİRESUN 

General İhsan Sökmen 

GİRESUN 

Muzaffer Kılıç 

GİRESUN 
Hakkı Tarık U s 

GİRESUN 
Münir Akkaya 

GİRESUN 

İsmail Babuncu 

GİRESUN 

Sadri Maksudi Arsal 



GİRESUN 
Talat Onay 

GÜMÜŞANE 
Edib Servet Tör 

GÜMÜŞANE 
Ali Şevket Öndersev 

GÜlVIÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 

GÜMÜŞANE 
Durak Sakarya 

GÜMÜŞANE 

Şevket Erdoğ·an 



İÇEL 
Emin İnankur 

İÇEL 

Hakkı Saydam 

İÇEL 
Ferid Celal Güven 

İÇEL 
Hamdl O:ıgun 

İÇEL 
Fikri Mutlu 

İSTANBUL 
Abdülhak Hami 'I':1rha: 



İSTANBUL 
Ahmet Harndi Denizmen 

İSTANBUL 

Dr. Neşet Ömer İrdelp 

İSTANBUL 

Ali Barlas 

İSTANBUL 

Dr. Refik Saydam 

İSTANBUL 
Ali RanaTarhan 

İSTANBUL 
Dr. Tüğamiral H8.kh Şinasi Erel 



İSTANBUL 

Fakihe Öymen 

İSTANBUL 

Halll Etem Eldem 

İSTANBUL 

General Refet Bele 

İSTANBUL 
Harndi Gürsoy 

İSTANBUL 
General Şükrü Gökberk 

İSTANBUL 
Hayrullah Ergin 



ISTANBUL 
Sadettin Uraz 

IS':'ANBUL 
Ziya Kararnursal 

İSTANBUL 

Salalı Cimcoz 

İZMİR 

Benal N evzad İştar 

İSTANBUL 

Yaşar Yazıcı 

İZMİR 

Celal Bayar 



I ZMIR 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 

İZMIR 
Harndi Aksoy 

İZMİR 
General Kazım İnanc 

İZMİR 

Hasan Ali Yücel 

İZMİR 

Halil Menteşe 

İZMİR 
Hüsnü Çakır 



İZMİR 

K~mil Dunun 

İZMİR 

Sadettin Epikmen 

İZMİR 
Mahmud Esad Bozkurd 

,-----

İZMiR 
Şükrü Saracoğ·Iu 

İZMİTI. 

Rahmi Köken 

ISPARTA 
Hüsnü Özdamar 



ISPARTA 
İbrahim Demiralay 

KARS 
Baha Öngören 

ISPARTA 
Karnal Ünal 

KARS 
• Esad Özoğ·uz 

ISPARTA 
Mükerrem Ünsal 

KARS 
General Muhittin .1\ L;:,-iiz 



KARS 
Hüsrev Kı.zıldoğ·an 

KARS 
Yusuf Akçura 

KARS 
Memed Nazif Sirel 

KASTAMONU 
Dr. Şükrü Şenozan 

KARS 
ömer Küntay 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 



KASTAMONU 
İbrahim Grantay 

KASTAMONU 
Sıtkı Şerif Eken 

KAST t.ı. 'fllO I;;u 

Nuri 'l'n.r:ıaç 

KASTAMONU 
Ş·erif İlden 

KASTAMONU 
Sami Erkman 

K·ASTAMONU 
'fahsin Coşkun 



KASTAMONU 
Veled İzlıudak 

KAYSERİ 
Hasan Ferid Perker 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi Kalaç 

KAYSERİ 
N ahi d Kerven 

KAYSE İ 
Ferruh Gü )g'Üp 

KAYSERİ 

Reşid Özsoy 



KAYSERİ 

Salih Turgay 

KIKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KAYSERİ 

Süleyman Demirezen 

KIKLARELİ 
Şevket Ödül 

KAYSERİ 

Veli Yaşın 

KlKLARELi 
Zühtü Akın 



KIRŞEHİR 

Ali Rıza Jiisen 

KIRŞEHİR 

Memed Seyfeli 

KIRŞEHİR 

Ha,zım Börekci 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KIRŞEHİR 

Lütfi Müfid Özdes 
ı 

KOCAELi 
Dr. General Z'ya ~·uri B'rgi 



KOCAELİ 

Hasan Hayri Tan 

KOCAELİ 

Nedim Bozatık 

KOCAELİ 

İbrabim Süreyya Yi~it 

KOCAELi 
Ragıb Akca 

KOCAELİ 

Kemalettin Olpak 

KOCAELİ 

Salalı Yargı 



KONYA 
Ahmed Harndi Dikmen 

KONYA 
Bediz Morova 

KONYA 
Ali Muzaffer Gökt-ı 

KONYA 
Cemal Tekin 

KONYA 
Ali Rıza Türel 

KONYA 
Dr. Osman Şevki Uludağ 



KONYA 
General Ali Fuad Cebcsoy 

KONYA 
Mustafa Halid Üner 

KONYA 
Kazrm Gürel 

KONYA 
Mustafa Eken 

KONYA 
Kazrm Okay 

KONYA 
Mustafa Ulusan 



KONYA 
Naim Hazım Onat 

KÜTAHYA 
Dr. Lütfi Kırdar 

KONYA 
Ressam Şevket Dağ· 

KÜTAHYA 
Dr. Şakir Ahmed E diz 

KONYA 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
BesimAtalay 



KÜTAHYA 
İbrahim Dalkılıç 

KÜI'A:HYA 
Naşid Uluğ 

KÜTAHYA 
Memed Somer 

KÜTAHYA 
Ömer Dinç 

KÜTAHYA 
M uhlis Er km en 

KÜTAHYA 
Receb Peker 



MALATYA 
Abdülmuttalib Öker 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MALATYA 
"lr. Hilmi Ortaç 

MALATYA 
General Osman Koptagel 

MALATYA 
Emrullah Barkan 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabcı 



MALATYA 
Mihri Bektaş 

MANİSA 
Dr. Saim Uzel 

MALATYA 
Osman Taner 

MANİSA 

Hikmet Bayur 

MALATYA 
Vasıf Çmay 

MANİSA 
Kani Akeken 



MANİSA 

Kaznn N ıımi Dur u 

MANİSA 

Refik İnce 

MANİSA 

Ken&.n Orer 

MANİSA 
Sabri Toprak 

MANİSA 

Osman Erçin 

MANİSA 

Tahir Hitit 



MANİSA 
Turgud Türkoğlu 

MARAŞ 

Kemal Kusun 

MANİSA 
Yaşar özey 

MARAŞ 

MemedErten 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankut 

MARAŞ 

Mitat Alam 



lVIARA Ş 
Nuri Ural 

MARDİN 

Edib Ergin 

MARDİN 

Abdürrezzak Şatana 

MARDİN 

Hilmi Çoruk 

MARDİN 

Dr. Rıza Levend 

MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 



MARDİN 
Osman Dincer 

MUG LA 
Hüsnü Kitabcı 

MARDİN 

Rıza Erten 

MUG LA 
Nuri Tuna 

MUG LA 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 

MUG LA 
Şükrü Kaya 



1\!UGLA 
Yunus Nadi 

MUŞ 

Şevki Çiloğlu 

MUŞ 

Hakkı Kılrcoğ·l u 

MUŞ 

Şükrü Ataman 

MUŞ 

N aki Yücekök 

NİGDE 

Ahmed Vefik Uluçay 



NİGDE 
Cavid Oral 

Nİ(} DE 
Faik Soylu 

NlGDE 
Dr. Abravaya 

NİGDE 
Halid Mengi 

NİGDE 
Dr. Rasim Ferid Ta lay 

NiGDE 
Kamil İrdelb 



ORDU 
Ahmed İhsan Tokgöz 

ORDU 
Harndi Yalınan 

ORDU 
Ali Canib Yöntem 

ORDU 
İsmail Çamaş 

ORDU 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 

ORDU 
Muhittin Baha Pars 



ORDU 
Selim Sırrı Tcircan 

SAMSUN 
Etem Tuncel 

SAMSUN 
Ali Tunalt 

SAMSUN 
Meliha Ulaş 

SAMSUN 
Dr. Asım Sirel 

SAMSUN 
Memed Ali Yörüker 



SAMSUN 
Memed Güneşdoğ·du 

SEYHAN 
Ali M ün if Y egena 

SAMSUN 
Ruşeni Barkın 

SEYHAN 
Damar Arıkoğ·Iu 

SAMSUN 
Zühtü Durukan 

SEYHAN 
Esma Nayman 



SEYHAN 
General N aci El d eni~ 

SEYHAN 
Ömer Biçer 

SEYHAN 
Hilmi Uran 

SEYHAN 
Tevfik Tarman 

SEYHAN 
İbrahim Mete 

SİİRD 

Hulki Aydın 

ı 



SİİRD 

İsmail Müştak Mayakon 

SiN OB 
Cevdet Kerim incedayı 

SİİRD 

Mahmud Soydan 

SiN OB 
Dr. Galib Üstün 

StiRD 
Şevki Süsoy 

SiN OB 
Hulusi Orucoğlu 



SİNOB 
Hüsamettin Okan 

SIVAS 
İsmail Memed U ğ·ur 

SİNOB 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

SIVAS 
Mitat Şükrü BlE:da 

SIVAS 
Hüsrev Gerede 

SIVAS 
Necmettin Sadık 



SIVAS 
Rasim Başara 

SIVAS 
Şemsettin Günaltay 

SIVAS 
Remzi Çiner 

SIVAS 
Vasfi Raşid Seviğ 

SIVAS 
Sabiha Görkey 

SIVAS 
Ziya Başara 



TEKİRDAG 
Cemil Uybadın 

TEKİRDAG 
Şakir Kesebir 

TEKİRDAG 
Faik Öztrak 

TEKİRDAG 
Yahya Kemal Beyatlı 

TEKİRDAÜ 
Rahmi Apak 

TOK AD 
Faik Perrnek 



TO KAD 
Galib Pekel 

TOKAD 
Nazrm Poroy 

TOK AD 
Hürrem Ergun 

TOK AD 
Resai Erişken 

TOK AD 
Hüsnü Konay 

TOK AD 
Süreyya Tevfik Genca 



TRABZON 
Daniş Eyüboğlu 

TRABZON 
Hasan Saka 

' { 
--·· -·- -, 

TRABZON 
Halil Nihad Boztepe 

TRABZON 
MitatAydın 

i 

TRABZON 
Harndi Ülkümen 

TRABZON 
Raif Karadeniz 



TRABZON 
Seniha Hızal 

URFA 
Ali Saib Ursavaş 

r · -. 

TRABZOii 
S!rrı Day 

URFA 
Behçet Günay 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Gedik 

URFA 
Fuad Gökbudak 



URFA 
General Ahmed Yazgan 

URFA 
Refet Ülgen 

URFA 
MemedEmin Yurdakul 

VAN 
Hakkı Ungan 

URFA 
Muhittin Dinçsoy 

VAN 
İbrahim Arvas 



VAN 
Münib Boya 

Y03GAD 
Emin Draman 

YOZGAD 
Avni Doğan 

YOZGAD 
Ömer Evci 

YOZGAD 
Ekrem Pekel 

YOZGAD 
Srrrr İçöz 



YOZGAD 
Sung-ur 

ZONGULDAK 
Esad Çakmakkaya 

ZONGULDAK 
Celal Sahir Erozan 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

ZONGULDAK 
Dr. Mitat Altıok 

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 



ZONGULDAK 
Ragıb Özdemiroğ·lu 

ZONGULDAK 
Rcceb Zühtü Soyak 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 



4 - Sayın üyelerin isimlerine göre tasnifleri 

A 

Abravaya (Dr. ) Xiğde 

Adakan ( Enver ) Ba lıkes ir 

Ağar (Reşid) Gazi Anteb 
Ağralr (Fuad) El aziz 
Akalm (Dr. Gl. Besim Ömer ) Bilecik 
Ak ca ( Ragıb) Kocaeli 
Akçrn (Cemal) Afyon Karahisar 
Akçura . . Yusuf) Kars 
Ak eken (Kani) Manisa 
Ak göl (Eyüb Sabri) Çorum 
Ak güç ( Atıf) Bursa 
Akın (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Giresun 
Ak osman (lzzet) Afyon Karahisar 
Aksoy (Hamdi) İzmir 
Aksoy (Numan) Antalya 

Aksoy (Ömer Asım) Gazi Anteb 
Aktar (Rasim) Ankara 
Ak tm (Nafiz) Amasya 
~~yürek (Aziz) Erzurum 
Akyüz · (Gl. Muhittin) Kars 
Ak yüz (Akif ) Çoruh 
Ala m (Mi tat) Maraş 

Alpaya ( İrfan Ferid) :ıvıardin 

Alpsar (h mail Kemal) Çorum 
Al san (Zeki Mesud) Diyarbekir 

Altı ok (Dr. Mitat) Zongu) dak 

Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Apaydm (Zekai) Diyarbekir 

Aras (Dr. Tevfik Rüştü) İzmir 

Ar az (Rifat) Ankara 

Arıcan (Tevfik) Antalya 

Arıkan (Saffet) Erzincan 

Arıkoğlu (Damar) Seyhan 

Arsal ( Sadri Maksudi) Giresun 

Arvas ( İbrahim) Yan 

Aslan (Dr. Tevfik) Kastamonu 

Ataç (Hasan Fehmi) Gümüşane 

Atalay (Besim) Kütahya 

Ataman ( Şükrü) :M:uş 



Atatürk 
Atay 
Ayaşlr 

Aydın 

Aydın 

Aykaç . 
Aykut 
Ay kurt 

Barkan 
Barkın 

Barlas 
Başara 

Başara 

Başkaya 

Baştuğ 

Bayar 
Bayrak 
Bayur 
Bcdiz 
Bekit 
Bel e 
Bengjsu 
Berk 

B erkınan 
Beyatlı 

Biçer 
Bilge 
Birgi 
Bl e da 
Boysan 
Boya 
Bozatık 

Bozkurt 
Bozok 
Boztepe 
Börekci 
Bul ca 
Burcu 

Camtez 
Cantekin 

374 
(Kamal) 
( F alif Rıflu) 
( Müşfik) 

(Hulki) 
(Mitat) 
( Fazıl Ahmed) 

, ( Şeref) 
( İzzet U1 vi) 

B 

(Emı'ullah) 

( Ruşeni) 

(Ali) 
(Rasim) 
(Ziya) 
(Yusuf) 
(Türkan) 
(Celal) 
(Halid) 
(Hikmet) 
(Bediz) 
( Rüştü) 

(Gl. Refet) 
(Dr. Mustafa) 
(Tahsin) 

(Dr. Hamdi) 
( Yahya Kemal) 
(Ömer) 
(Tevfik) 
(Dr. Gl. Ziya Nuri) 
(Mitat Şükrü) 
(Mecdi) 
(l\fünib) 
(Nedim) 
(Mahmud Esad) 
(Salih) 
(Halil Nihad) 
(H azım) 
(Fuad) 
(Osman Niyazi) 

c 

(Refet ) 
(Dr. Mustafa) 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Siird 
Trabzon 
El aziz 
"Edirne 
Afyon Karahisar 

Malatya 
Samsun 
İstanbul 

Sıvas 

Sıvas 

Denizli 
Antalya 
İzmir 
Bayazıd 

Manisa 
Konya 
Diyarbekir 
!stanbul 
Çanakkale 
El aziz 

Denizli 
'l'ekirdağ 

Seyhan 
Di yarbekir 
Kocaeli 
Sıvas 

Edirne 
Van 
Kocaeli 
İzmir 
Bilecik 
Trabzon 
Kırşehir 

Çoruh 
Balıkesir 

Bursa 
Çorum 



Ca vi d 
Gebesoy 
Cimcoz 
Conker 
Coşkun 

Çağ ıl 

Çakır 

Çakmakkaya 
Çamaş 

Çambel 
Çerçel 
Çetinkaya 
Çiloğlu 

Çın ay 

Çi_ner 
Çiyiltepe 
Çırpan 

Çolak 
Çoruk 
Çölgeçen 

Dağ 

Dalkılıç 

Day 
Demir 
Demiralay 
Demirel 
Demirezen 
Denizmen 
Denli 
Dikmen 
Dikmen 
Dilmen 

Dinç 
Dinçer 
Dinçsoy 
Doğan 

Doras 
Draman 
Dumlu 

D uru 
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(H asan) 
(Dr. Ali F'uad ) 
(Sa H! h ) 

( :\Tu r i) 
( Talısin ) 

ç 

( .Münir) 
(Hüsnü ) 
( Easd ) 
(İsmail) 
(Hasan Cemil ) 
( fÜı .'·da r ) 

(Ali ) 
( ŞeYki ) 

( \ "asrf) 
(Remzi ) 
(Fuad Zi:·a ) 
( Hatı ) 

( İbrahim ) 

(Hilmi ) 
1 Sa mi) 

D 

(Rrssam Şevket ) 

(İbrahim ) 
( S ı rrı ) 

D i cmcd) 
(İbrahim ) 
( Eşref ) 

(Süleyman ) 
( ....\hıııhed Hanıdi ) 

(Mi tat.) 
( i\ h med Hamdi ) 
( Ali ) 

(lbra!ıiın N cemi ) 

(Ömer ) 
(Osman ) 
(l\1nh ittin ) 
( A nıi) 
(Asaf ) 
(Emin ) 
(Nafiz) 

( Kazım N aıni ) 

Çonılı 

Konya 
l stanlın l 
1 ;azi Antcb 
Kastamonu 

Çorum 
tzm ir 
Zonguldak 
Ordu 
Bolu 

Ai\ on Kaeahisar 
» » 

;\[ur:; 

Malatya 
Rıvas 

"Elilziz 
Ankara 
Bilecik 
-:'lfıırdin 

C'a nkrrı 

Konya 
Kütahya 
'T'rabzon 
Ba Irkesir 
Isparta 
Ankara 
Ka.'·scri 
lst.anhnl 
Holn 
Kon.'·a 
!\:ocaeli 
Bul'duı· 

Kütahya 
l\{a rdin 
1 fı· fa 

Yozgad 
Bnı·sa 

YozgaLl 
Erzurum 
Manisa 



Dursun 
D urukan 

E diz 
·8ken 
l<~ken 

Eker 
El dem 
Eldeniz 
El gün 
Rm re 
E pikmen 
Ercan 
Erçin 
Erdoğan 

Erel 

Ergeneli 
Ergin 
Ergin 
E rgun 
Erişken 

Erkman 
Erkmen 
Erozan 

Ertekin 
Erten 
Erten 
Esen 
Esen 
Esen er 
Etili 
Ev ci 
Evren 
Eyiboğlu 

F~at 
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(Kamil) 
(Zühtü) 

E 

(Dr. Şakir Ahmed) 
( Sıtkı Şerif) 

(Mustafa) 
( İsmet) 
(Halil Etem) 
(Gl. Naci) 
(Nakiye) 
(Ahmed Cevad) 
(Sadettin) 
(Dr. Hüseyin Avni ) 
(Osman) 
( Şevket) 

(Dr. Tnğaıniral Haklu 
Şinasi) 

(Hilmi) 
(Hayrullah) 
(Edib) 
(Hürrem) 
(Resai) 
(Sami) 
(Muhlis) 
(Celal Sahir) 

(Adnan ) 

(Memed) 
( Rıza) 

(Ali Rıza) 
(Ziya ) 
(Cemal) 
(Ziya Gevher) 
(Ömer) 
(Örge) 
(Daniş) 

F 

(Abdülhak) 

İzmir 
S<ıınsun 

Kütahya 
Kastamonu 
Konya 
Çorum 
!stanbııl 
Seyhan 
Erzurum 
Çanakkale 
İzmir 
Muğla 

Manisa 
Oümüşane 

!stanbul 
Çanakkale 
İstanbul 
Mardin 
Tokad 
Tokad 
Kastamonu 
Kütahya 
Zonguldak 

Ay dm 
Maraş 

Mardin 
Kırşehir 

Çankırı 

Balıkesir 

Çanakkale 
Yozgad 
Balıkesir 

'!'rabzon 

!<"}rzincan 



Gedik 
Gen ca 
Gerçeker 
Ge red e 
Germen 
Gökberk 
Gökbudak 
Gükçiil 
Göker 
Göktepe 
Gönen~ 

Görke.r 
Ct rantay 
Gül ez 
Günaltay 
Uünay 
Gündüz 
trüneşdoğdu 

Güpgüp 
Gü ran 
Gürel 
Gürer 
0üres 
Gürsoy 
O üven 
(}üven d iren 

Hitit 
Hızal 

! çöz 
ll den 
İlter 
İnanç 

! nankur 
!nce 
lncedayı 

tnönü 
tnsel 
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G 

(Süleyman Sırrı ) 

(Süreyya Tevfik ) 
(Mustafa Fehmi ) 
(Hüsrev) 
(Dr. l\1azhar) 
( r.J. Şükrü ) 

(Fuad) 
(Sabiha ) 
(Ali Muzaffer) 
(Nuri) 
(Mehru re ) 
(Sabiha) 
( İbrahim ) 
( Şükrü) 

( Şemsettin ) 

(Behçet) 
(Aka ) 
(U emed ) 
( Ferrulı ) 

(Dr. Refik) 
( Kazım ) 

(Cevad Abbas) 
( l~emzi ) 

(Hamdi ) 
(Ferid Celal) 

.(Fatin) 

(Tahir) 
(Seniha) 

( Sırrı) 

(Şerif) 

H 

ı 

(Aziz Samih) 
(Gl. Kazım) 
(Emin) 
(Refik) 
(Cevdet Kerim) 
( İsmet) 

( Şekibe) 

Trabzon 
Tokad 
Bursa 
Sıvas 

Ay dm 
!stanbul 
Urfa 
Balikesir 
Konya 
Aydın 

Afyon Karahisar 
Sıvas 

Kastamonu 
Bolu 
Sıvas 

Urfa 
Ankara 
Samsun 
Kayseri 
Bursa 
Kunya 
Bolu 
Gazi Antcb 
lstanbul 
t~el 
Bursa 

Manisa 
Trabzon 

Yozgad 
Katarnonu 
Erzincan 
İzmir 

İçel 
Manisa 
Si no b 
Malatya 
Bursa 



İrdelp 
İrdelp 
1ştar 

lzbudak 

lşık 

Işın 

Kahraman 
Kal aç 
Kaleli 
1\ a 1 tak k ıran 

K ansu 
Kansu 

Kaplan 
K arabacak 
!(aradeniz 

1\a ramursal 
1\aran 
Kar·gı 

Kaya 

1\erven 
Kesebir 
!\ezer 

Kitabcr 
1\:ılıç 

Kılıç 

Kılıçoğlu 

Kınacı 

Kırdar 

Kızıldoğan 

i(oçak 
1 ~ ·ııı ay 

Konuk 

~ ~optagel 

Kök en 
Knsım 

K uzay 

Küçüka 
Küııtay 
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(Dr. Neşet Ömer) 
(Kamil) 
(Benal Nevzad ) 
(Veled) 

(Hikmet) 
(Osman) 

I 

K 

(Dr. Ualib) 
(Ahm ed Hilmi ) 
(Bekir) 
(Faik) 

( :\lnzlıar Müfid ) 
(Nafi Atuf) 

( Rasrh) 

( Hasan) 
(Raif) 

( Zi,\'U ) 

( Ila~T:'1tin ) 

1 Y ;ı lıya Galib) 

i Şükrü) 

1 Nalıid) 

( Şakir ) 

1 Hacim) 

1 Hüsnü) 
1Ali) 
!Muzaffer) 
( Hakkı) 

( Şakir ) 

' llr. T ,fıtfi ) 

( Hüsrev) 
( Şükrü) 

(Hüsnü) 
( Dr. Sadi) 

(01. Osman ) 
(Ralıı; ı i ) 

m:ı>mal) 

I ~Jitat ) 

1:\c<'ih Ali) 
(Ümer) 

İstanbul 
Niğde 

İzmir 

Kastamonu 

Erzincan 
Eskişehir 

Bursa 
Kayseri 
C-l-azi Anteb 
Edirne 

Denizli 
Brznrnm 

Antalya 
Zonguldak 
Trabzon 

!stanbul 
Balrkcsir 
Ankara 

Muğla 

Kayseri 
Tekirdağ 

Balıkesir 

l\[uğla 

C:azi Anteb 
fliresun 
Muş 

Ankara 
Kütahya 

Kars 
Erzurum 
Tok ad 
Bursa 

Malatya 
İzmir 
1\f ara ş 
Bolu 
Oenizli 
Kars 



Levent 

Mayakon 
Me mik 
Meııgi 

Mengililıürü 

Menteşe 

Mete 
.lV! umcu 
l\Iutlu 

N adi 
Naynıan 

N oy lan 

Ohkay 
Okan 
O kar 
O kay 
Ol pak 
Onaran 
Onat 

Onay 
Ongun 
Oral 
Orer 
Ortaç 
Orucoğlu 

Ödül 
Öker 
Ökmen 
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L 

(Dr. Rıza ) 

M 

( tsrnail Müştak ) 
(Dr. Patına) 
(Halid ) 
(Ce lal ) 
(Halil ) 
( İbrahim ) 

( lsınail 
(Fikri ) 

( 1unus) 
(Esma) 

Hakkı ) 

N 

(Ömer Fehıni ) 

o 

(Ahmed Saffet) 
(H üsamettin) 
(Memed Ali ) 
( Kazıın) 

( Kemaletti n ) 
(Halid) 
(N ai m H azım ) 

(Talat) 
(Hamdi) 
(Cavid) 
(Kenan) 
(Dr. Hilmi) 
( Hulfısi ) 

o 
( Şevket) 

( Abdülmuttalib) 
(Mümtaz) 

Ma n] in 

Si i nl 
Edirne 
Niğde 

r\ııtal ya 

lım ir 
~eylıaıı 

Aınas_\·a 

l çd 

~1uğla 

Seyhan 
Çoruh 

Elaziz 
S in o b 
Çonılı 

h un ya 
Kocaeli 

l3 unl.ur 
Konya 

Uiresun 
l ı; el 
Niğde 

l\ lanisa 
.l\lalatya 
~iııob 

Krrklareli 
Malatya 
Ankara 
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Öktem (Haydar Rüştü) Denizli 
Öndersev (Ali Şevket) Gümüşane 

Öngören (B aha) Kars 
Ön iz (Huriye) Diyarbekir 
Önsay (Mustafa) Çankırı 

Öymen (Fakihe) Jstanbul 
Özalp (Gl. Kazım) Balıkesir 

Özdamar (Hüsnü) Isparta 
Özdamar ( İstamat) Eskişehir 

Özdemir (Ahmed) Eskişehir 

Özdemiroğlu CRagıb) Zonguldak 
Özdeş (Lütfi Müfid ) Kırşehir 

Özenç (Ali Rıza) Çorum 
Özer (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Öz ey ( Yaşar) Manisa 
Özkan (Mustafa Şeref) Burdur 
Özmen (Abidin) Aydın 

Öz oğuz (Esad) Kars 
Özsoy (Reşid) Kayseri 
Öztrak (Faik) Tekirdağ· 

p 

Pars (Muhittin Baha) Ordu 
Pekel (Ekrem) Yozgad 
Pekel (Galib) To ka d 
Peker (Receb) Kütahya 
Pektaş (Mihri) Malatya 
Perker (Hasan Ferid) Kayseri 
Perrnek (Faik) Tokad 
Poroy (Nazım) To ka d 

R 

Re nda (Mustafa Abdülhalik) Çankırı 

s 

Sabuncu (İsmail) Giresun 
Sadık (Necmettin) Sıvas 

Sagay (Esad) Bursa 
Saka (Hasan) T-rabzon 
Sakarya (Durak) Gümüşane 

Samanlr (Dr. Kazım) Denizli 



San 
Saracoğlu 

Saydam 
Saydam 
Saza k 
Selçuk 
·seviğ 

Sevüktekin 
Seyfeli 
Sirel 
Sirel 
Sirıııeıı 

Sıl ay 
Soıner 

Somyürek 
Soyak 
Soydan 
Soydemir 
Soylu 
Sökmen 
Sökınen 

Suda 
Sungur 
Süsoy 

Şahin 

Şataııa 

Şenozan 

Talay 
Ta lay 
'ram aç 
Tan 
'l'aner 
'l'ankut 
'raptas 
'l'arcan 
Tarhan 
Tarhan 
Tarman 
Tav 
Tekin 
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(Tahsin) 
( Şükrü) 

(Dr. Refik) 
( Hakkı) 

(Emin) 
(Rahmi) 
(Vasfi Raşid ) 

(Gl. Kazım) 
(l\'Iemed ) 
(Memed Nazif ) 
( lk .\sım ) 

( 1 • 'tı;ıd ) 

(Tevfik Fikret) 
(Me med) 
(Dr. Hasan \·asıf ) 

(Receb Zühtü) 
(Mahmud) 
(Ul. Zeki) 
(Faik) 
(Gr. lhsaıı) 
(Tayfur) 
(Dr. Emin Cemal) 
(Sungur) 
( Şevki) 

ş 

( l\leıned) 

( Abdül'rezzak) 
(Dr. Şükrü) 

T 

(Dr. Rasim Ferid) 
(Sadettin Ferid) 
(Nuri) 
(Hasan Hayri) 
(Osman) 
(Hasan Reşid) 
(Dr. ) 
(Selim Sırrı) 

( Abdüllıak Hiimid) 
(Ali Rana) 
(Tevfik) 
( İhsan) 

(Cemal) 

Ay d nı 
İzmir 
İstanbul 

lçel 
Eskişehir 

Balıkesir 

Sn· as 
D iyarlıekir 

Kn·şehir 

Tüırs 

Sıım sıııı 

Eı ·:. ıınmı 

Konya 
Kütahya 
Balıkesir 

Zonguldak 
SiirJ 
Erzurum 
Niğde 

Giresun 
Antalya 
Bolu 
Yozgad 
Siird 

Gazi Anteb 
Mardin 
Kastamonu 

Niğde 

Bursa 
Kastamonu 
Kocaeli 
Malatya 
Maraş 

Ankara 
Ordu 
lstanbul 
İstanbul 
Seyhan 
Bayazı d 
Konya 

• 



'l' eng-irşenk 
Tiğrel 

'l'okad 
Topcuoğlu 

Tokgöz 
Toprak 
Tör 
'I' una 
Tunalr 
Tunca 
Ttmeel 
'!'urgay 
Tuz er 
'l'ü rel 
Türker 
'l'ürkrnen 
Türkoğlu 

'l'ürsan 
Tüzün 

• 

Uğur 

U hı ş 
Uluçay 
Uludağ 

Uluğ 

Ulus 
Ulusan 
Um ay 
ü ngan 
Ura l 

Uran 
Ur as 
Uraz 
Ursavaş 

Us 
Us 
Uybadın 

U zel 
U zer 
Uzmay 
Uzunçarşılı 
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(Yusu f Kemal ) 
\Zülfü ) 
(Emin Aslan ) 
(N azmi) 
(Ahmed İhsan ) 
(Sabri) 
(Edib Servet) 
(Nuri) 
(Ali ) 
(Dr. Cemal) 
(Etem) 
(Salih) 
(Dr. Ahmed Fikri) 
(Ali Rıza) 
(B erç ) 
(Halil) 
('rurgut) 
(Gl. Şefik ) 

( Atıf) 

u 

( İsma il l\'Ieıned ) 

(Melih a ) 
( Alımed V efi k ) 
(Dr. Osman Şevki ) 

( Naşid) 

(Ahmed ) 
(lVInstafa) 
(Dr. Fnad) 
(H aklu ) 
( ~uri ) 

(Hilmi) 
(E sad ) 
(Sadettin) 
(Ali Saib ) 
(Asım ) 

(H aklu Tarık) 

(Cemil ) 
( Dr. Saim) 
( Tahsi ıı ) 

( İsmail Haklu ) 
( İsınail Hakkı ) 

Sin pb 
Diyarbekir 
Denizli 
~-\ydın 

Ordu 
YI n n isa 
0ümüşane 

l\'I uğla 
Samsun 
.-\ntalya 
Sa nı sun 

Kayseri 
Erzurum 
Konya 
Afyon K arahisar 
Zonguldak 
"Manisa 
D enizli 
Çoruh 

Sıvas 

Samsun 
Niğde 

Konya 
Kütahya 
Ankara 
Konya 
Kırklareli 

Van 
~[araş 

Seyhan 
Amasya 
İstanbul 

Urfa 
Çoruh 
nir csun 
Tekirdağ 

1\lanisa 
Erzurum 
Bolu 
Balıkesir 



Übeydullalı 

Ülgen 

Ülkümen 

Ünal 

Üner 

Ünsal 

Ün ür 

Üstün 

Vardar 

Yaşın 

·Yaşrn 

Yalınan 

Yaltrrım 

Yargı 

Ynzgan 

Yazıcı 

Yazıksrz 

Yeğena 

Yiğit 

Yıldırım 

Yöntem 

Yurdakul 
Yücekök 

Yücel 
Yürüker 

Zaprr 

Zrrh 
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tr 

( t'lıL·.nlu Ila h ) 
(Refr t ) 
( Hanıdi ) 

( Kaınfıl ) 

( ;'l'[ııstafa Halid) 

( :VriikeıTcm ) 

IRi fat) 

( ı h. f:alib ) 

V 

ı Hi i";ıt) 

y 

( Şiikrü ) 

(\" r li ) 
( Haıncli ) 

( ı ) ı·. Ziya Ka ki ) 

( 8;ı l J h ) 

( ( :ı. Ahmed) 

( Ynşnr ) 

(Ner ih Asrın ) 

(.\li Miinif) 

( l!ıı·ahim Sür eyya ) 

( Sııhi Rıza) 

( .\ı i Cıınib ) 

Dl rıı ı ed Emin ) 
( N' :ıki ) 

( Has:ın Ali ) 
( Mrnıeu .-\ı i) 

z 

( .\l ;ılıduJ .:\ e diııı ) 

( ' \l i) 

Ba~·ııı~ıd 

UL'fa 
Trabzon 

Tsparta 

K on ya 

Is ra rta 
Çank ırı 

Si nob 

Zong-ııldak 

(_.'aııııkka l e 

Kayseri 

Ordu 

Ordu 

Koear li 
l ' l'fa 

l stıınhul 
Eı·znnıııı 

S ı• ylı::ın 

1\o!'arli 

('orum 
!)nlu 
l " ı·f::ı 

Muş 

l z nı ir 
~a ııı su n 

:\l alatya 

('ornlı 



5 - Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnifi 

1852 doğumlular 

Aıbdülhak Hamid Tarhan ( İstanbul) 

Übeydullaih 

1857 doğumlular 

(Bayazıd) 

1861 doğumlular 

Necib Asrm Yazrksrz 
Halil ErtJıem Eldem 

(Erzurum) 
( İsta nbul) 

1862 doğumluUır 

Dr. Gl. Besirm Ömer Akalın (Bi leeik) 
F-ai:k Perrnek (Tokad ) 
Süleyman Sırrı Gediık (Trabzon) 

1865 doğumlular 

Tahsin San (Aydm) 
Tevfik Bilrge (Diyarbekir) 

1866 doğumlular 

Naki Yücekök (Muş ) 

Kamil İrdelp 

1867 doğumlular 

(Niğde) 

1868 doğumlular 

Kemalettin Olpak (Kocaeli) 

1869 doğumlular 

Mustafa Fe.hmi Ger~eker 
Ali Barlas 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şi

nasi Erel 
V eİet İrıJbudaık 
Nuri Ural 
.Mımed 1n:ı:san Tokıgöz 
Hulki Aydın 
Ziya Başar& 

(Bursa) • 
( İstanbul) 

(İstanbul ) 
(Kastamonu) 
( Maraş) 

(Ordu) 
(Siird ) 
( Sıvas) 

••• 

Memed Emin Yurda.kul (Urfa) 

1870 doğumlular 

Berç Türker 
Şükrü Gülez 
Faiik Kalta:kkrran 
Fuad Ziya Çiyilıtepe 
Yusnf Ziya Özer 
General MU!hittin Arkyüz 

(Afyon Karahisar) 
(Bolu) 
(Edirne) 
(Elaziz) 
(Eskişehir) 

(Kars) 

1871 doğumlular 

Dr. Taptas 
Münir Mclraya 
İ'bra:him Dalkılıç 
Memed Güneşdoğdu 

(Ankara. ) 
(Giresun) 
(Kütahya) 
(Samsun) 

1872 doğumlular 

Mitat Denli 
Dr. Gl. Zi_,.a Nuri Birgi 
Hakıkı Kılıçoğlu 

İsmail Çaım:aş 
General Aflırıned Ya:ııgan 
Müniıb Boya 

(Bolu) 
(Kocaeli) 
( Muş) 

(Ordu) 
(Urfa) 
(Van ) 

1873 doğumlular 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
General lhsan Sökmen 
Ziya Karaınursal 
Süleyman Demirezen 
::'lfustafa musan 

(Bursa) 
(Bursa) 
(Giresun) 
( İstanbul) 
(Kayseri) 
(Konya) 

187 4 dr.>ğumlular 

Y ruh ya Galiıb Kal"gı 
İhsan T-av 
Esaıd Sagay 
!smail Kemal Alpsar 
Münir Çağı! 
Mazhar rMüfid Kansu 
Şeref Ayılrut 

(Ankara) 
(nayazıd) 

(Bursa) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Edirne) 



Emin İnankur 
HaJkıkr Saydaıın 

Halil Menteşe 
General Osman Koptagel 
Kani Ak~en 
Faik Soylu 
Selim Sırrı Tarcan 
Ali Münif Yeğenağa 
1\fit.at Şükrü Bleda 

(İçel) 
(İçel) 
(İzmir) 

(Malatya) 
(Manisa) 
(Niğde) 

(Ordu) 
(Seyhan ) 
(Sıvas) 

187 5 doğumlukır 

Şakir Kınacı 

Osman Niyazi Burcu 
Reşid Ağar 

Hüsnü Özdamar 
Esad Özoğuz 
Dr. Şükrü Şenozan 
Ali Dikmen 
Res;mm Şevket Dağ 
Dr. Şwkir Ahmed Ediz 
Etem Tuncel 
Gl. Naci Eldeniz 
Dr. Galilb Üstün 
Behçet Günay 

(Ankara) 
( Balıkesir) 

((}azi Anteh) 
(Isparta) 
(Kars) 
(Kastamonu) 
(Kocaeli) 
(Konya) 
(Kütahya) 
(Samsun) 
(Seyhan) 
( ~inoh ) 

(Urfa) 

1876 dcğum7uUır 

CelaJ Menıgiliıbörü 
Cemal Esener 
Eyüh Sa.bri Aıkgül 
Zülfü Tiğrel 
Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
General Şükrü Göklbel'k 
Yusuf Akçurıı 
Şevıki Çiloğlu 

Dr. Asım Sirel 
tbra:him Mete 
Remzi Çiner 

(A ntalya ) 
(Balıkesir ) 

(Çorum ). 
(Diyarbekir) 
(Gümüşane) 

( İstanbul) 
( fstan hul) 
(Kars ) 
(Muş) 

(Samsun) 
(Seyhaıı ) 

( Sıvas) 

1877 doğumlular 

Dr. Emin Cemal Suda 
Sami Çölgeçen 
lsmet Eker 
Aziz Samiih İlter 
Memed Şahin 
Sali\h Ciın coz 

Lfıtfi Miifid Özde~ 
Ka~ım N ami D uru 

(Bolu ) 
(Çankırı ) 

(Çorum ) 

(Erzincan) 
(Gazi Alıteh ) 

( İstanbul ) 
(Kırşehir) 

(l\fımisa ) 

Hüsnü Konay 
Hasan Karabacak 

(Tokad ) 
( Zoııgultiak ) . 

1878 d.cğumlular 

Ali Çetinkaya 
-:\{üşf~k Ayaşlr 

Rifaıt Araz 
Athmed Cevad Emre 
Ziya Esen 
Hasan Cavid 
Dr. Mustafa Cantekin . 
m. Kazım Sevliktekin 
A·hmed Saffet Ohkay 
Dr. Ahmed Fiıkri Tuzer 
Kfumil Dursun 
Şerif İlden 
Emrullaıh Barkan 
Saıbri Topraik 
Osınaıı Dinçer 
A•lımed Vefik lnuçay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sırrı İçöz 
Rifat. Vardar 

(Afyon Karıi h isa ı·) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Çanakkale ) 
(Çankırı ) 

(Çoruh) 
(Çorum ) 
(Diyarbekir) 
(EHiziz ) 
(Erzurüııı) 

(İzmir) 
(Kastamonu) 
(Malatya) 
(Manisa) 
(Mardin ) 
(Niğde) 

(Sinob) 
(Yozgad ) 
(Zonguldak) 

.1879 doğnmlttlat· 

İsmail Hakkı Mumcu (Amasya ) 
Nafiz Aktm ( Anıasya ) 

Hasan Cemil ÇaımJbel (Bolu ) 
' • 

Sadettin Ferid Talay (Bursa ) · 
Yusuf Başkaya (Denizli ) -
Fuad Ağralı (Elaziz) 
Tahsin Uzer (Erzurum ) 

Istemat Özdamar rEskişehir) 

Hasan J[ehmi Ataç (Gümüşane) 

Naıhid Kerven (Kayseri) 
Aıbdürrezzaık Şa,tana (Mardin) 
Harndi Ya}man (Ordu ) 

1880 doğnmJular 

!zzet Ulvi Aykurt 
General Kazım Özalp 
Memed Demir 
Refet Camtez . 
Dr. Mustafa Bengisu 
Rifat Ünür 
Memecl Ali Okay 
Nafiz Dumlu 
Eclib Servet .Tör 

(Afyon KMalıfsa.f) . 
(Balıkesir ) 

( Balıkesir ) 

(Bursa) 
(Çanak ka le) '" 
(Çankırı ) 

(Çorulı) · 
(Erzurum) 
( Güınü~ane ) 



Memed Nazif_Sirel 
Ali Riza Esen 
Hasan Hayi-i Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit . 
Osman Erçin 
Yunus. ·Nadi-
Dr. A'bravay:a r 
Cemi! Uyıba:dm : 

(Kars~ 

(Kırşehir.} 

(Kocaeli) 
(Kocaeli) 
(Manisa) 
(Muğlaı) 

(Niğde} • 

(Tekirdağ1· 

1881 doğumlular 

Karnal .Atatüıık: 
Rasim Aktar 
Hacim Ke:Zer 
tbrailıim Çolak 
Salih Bozuk 
İsmail Hakkı UZınay 
Halid Onaran 
Mustafa .AbdÜlhaliik: Renda 
Fuad Bulca 
General Şefi:k Türsan 
Tahsin Berk 
Nuri Conker 
Sadri Maıksudi Arsal 
Dok·tor Refik Saydam 
General Refet Bele 
General Kazrm İnanç 
Rahmi Köken 
Cemal Teik:in 
Doktor Hilmi Ortaç 
Mitat AI:am 
Hüsamettin· Okan 

(Ankara} 
(Ankara) 
(Ba.lıkesiı:) 

(Bilecik~ 

(Bilecik). 
(Bolu) 
(B\}rdur) 
(Çankn:ı) 

(ÇoruP,) 
(Denizli) 
(Elaziz) 
(Gazi An te b) 
(Giresun)
(!stanbul) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Konya) 
(Malatya) 
(Mara-ş) 

(Sino.h)-

Esad Uras 
Şükrü Yaşın 

Mustafa Önsa..y 
Akif A'kyüz 
Ömer Fclımi 

1882 doğurnlular 

(Amas;r-a) 
(Çanakkale-)
(Çankm)_ 
(Çoruh). 
(Çoruh) 
(Çqrum) Ali Riza Özenç 

Rüştü Beik:it 
Albdülhak Fırat · 

Aziz Alkyürek 
ıNa'kiye Elgün 
Emin Sazaık , 

Ali Rana Tarhan 
Baha Öngören 

, 

General Ali Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Menıed Somer 

( Diyarbekir) 
(Erzincan ) 
(Er:zuru.m) 
(Erzurum) 
(Eskişe-hir) 

· (İstanbul)' 
(Kars) 
(Konya) 
(Kütahya), 
( Kq_t:ı:thyıt') 

-·· .--
Doktor Saim Uzel 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman. 
İsmail Müştaık , Mayakon-
Şemsettin Günaltay• 
Faik Öztrak ı 
Resai Erişken · 
Halil Nihad rıBDzt~pe 

Haıkkr Ungan' : 

(Manism) · 
(Muğrıl)) · 
(Muş) · 

(Siirdf 
(Sıvas) ' 

(Tekirdağ~: 

( 'l"ı.fkad 1· 
(Tfa·bron) 
(Van )· 

Eşref Demirel 
Rasih Kaplan 
Tevf~k Arıcan 

Asaf DoNıS, 

.1.883 . doğurnltular 

(Ankara.) 
.(Antaly.-a) 
(Antalya1 

General Zeki Soydemir 
Şevıket Erdoğan 

Dr. Neşet Ömer İııdel 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Ha:mdi Aıksoy 
tbra:Mm Demiralay 
İhrahim Gr.antay 
Sami Erkman 
Mwhmud Nedim Zalbçı 
Mahmud Soydan 
Celal Sahir Şenozan 
Halil Türlrmen 

(Bursa). 
(Erzurum )-. 
(Güıuüşane) 

(İstanbul}. 
(!zmil\) 
(İzmir) 
(Isparta-~ 

(Kastamonu) 
(Kastamonu): 
(Ma.lat~} 

(Siird) 
(Zonguldak) 
(Zonguldak) 

1884 doğurnlular 

Aka Gündüz 
Mitat Kuzay 
J\1ustafa Şeref Özkan 
Asnm Us 
Zekai Apaydm 
Fazı! Aıhmed Ayıkaç 

Ali Şevıket Öndersev 
Oelal Bayar 
H usrev Kızıldoğa_n 

Reşid Özsoy 
N ediım Bozaıtı-k 
İsmet İnönü 
Vasıf Çmay 
İrfan Ferid Alpay;a 
Şükrü Kaya 
Halid Me'ngi 
Ruşen1 Baırıkın 

Hilmi Uran · 
Rasim Başar.a, 
Yahya Kemal Beyatlı 

(Ankara). 
(Bolu) 
(Burduı:.) 

(Çoruh). 
(Diyarbekir) 
(Elaziz..) 
( Güınüşane ) 

(İzmir) 

(Kars) 
(Kayseri ) 
(Kocaeli ) 
(Malatya ) 
( Malatıya·) 

(Mardin) 
( Muğla) 

( Niğde) 

(Samsun) 
(Seyhan) 
( SıVas;) · 
(Tekirda'ğ) 



N~zım ~o~ 
İıbra!him A-rvas 
Dr. Mitat . .AltıGk · 

('İ'okad) 
(Van) 
(Zonguldak) 

1885 doğumlular 

Dr. Cemal Tunca 
Atıf Tüzün 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Koçak 
Mükerrem . Ünsal 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Muhittin ıBaJıa Pars 
Hasan Saka 
Eikr~m Pekel 

(Antalya) 
(Çoruh) 
~: Denizli) 

(Erzurum) 
~ [spar.ta) 

.. (Kırklareli) 
•' Kırklareli) 

.· ,~nisa) 

• M:ardin) 
~ Ordu) 

•"Trabzon) 
-' fozgad) 

1886 doğwmlular 

Şekibe İnsel 
Mecdi Boysan 
Memed Seyfcli 
MemedErten 
Hüsnü Kitapçı 

(Bursa) 
(Edirne ) 
( Kırşehir ) 

( Maraş) 

( Muğla) 

1887 doğwınlular 

.Aıbidin Ö2IDlen 
Dr. Mazhar Germen 
Cevaıb .AJIAlas ,Gürer 
Hilmi .Ergen.eli 
Huriye ~niz 
Osman Işın • 
Şükrü Saracoğlu 

Dr. Tevfik Aslan 
Ra.gnb .&kiı;a 

Mustafa Halid . Ün:er 
Omer Dinç 
Riza Erten 
Ali Canib 1Jöntem 
V asfi Raşid Sevig 
Ra:hııni Apak 
Ali Saib Ursavaş 

(Aydın) 

( Aydın) 

(Bolu) 
(Çanakkale) 
( Djifa·l'be"kir) 
(Eskişehir) 

(!zmir) 
-(Kastamonu) 
(Kocaeli) 
(Kon~a) 

(Kütahya) 
(Mardin) 
(Ordu) 
( Sıvas) 

( 'l'ekirdağ ) 

(Ürfa) 

1888 doğumlular 

Nazmi .'J:'opçuoğlu (.Aydın ) 

!smail Ha:kıkı .. _Uzun çarşı lı ( BalLkesir ) 
Öı:ıge Evren (Ralrk.Mir) 

-·····-Ali Zırh 
Na:bi Riza Yıldırım 
Saffet ArEkan 
Talat Onay 
Ömer Küntay 
Allımed Hi.lımir Kaiaç 
Doktor Lutfi .KLrdar 
Kenan Orer 
Hilmi Çoruk 
Dr. Hüseyin .Avni Ercan 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Zühti.i Durukan 
H i.isrev Gerede 
Salbiha GÖ'r'key 
Harndi Ülkümen 
Refet Ülıgen 
Ömer Evci 

·· · ·tç<>iuıı) 
(Çorum) 
(Erzirrcen) 
(Giresun) 
(Kar~i) 

(Kays-eri) 
(Kütahya) 
(Manisa) 
(Matdin) . 
(Muğla) 

(Niğde) 

· t Samsun) 
(Sıvas) 

(Sıvas) 

(Trabzon) · 
(Urfa) 
(Yozgad) 

1889 doğumlıdar 

Cemal '.A:lrçm 
Nuri Göktepe 
Dr. Hasan V asıf Somyi.irek 
!ıbrahim Necmi Dilmen 
Zeki Mesul Alsan 
Ha1{]kı Tannk Us 
Sal3:h Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
NaLm Hazim '0nat 
Receb Peker 
Yaşar Özey 
Kemal K11SUn 
Damar Ankoğlu 
Sırrı Day 
Emin Dra.man 

(Afyon . Karahisar) 
(Aydın) 

('Balıkesir) 

(Burdur) 
(DiyarbekirJ 
(Giresun) 
(Kocaeli) 
(-Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
eKütahya) 
(Manisa) 
( Maraş) 

(Seyhan) 
'{~rabzon) 

'(Yrrzgad) 

·1890 doğumlular 

Hatı Çırpan 

Numan Aiksoy 
Hayrettin -Kar an 
N afi Atuf Kansu 
Ali Kılıç 
Tatlısin Coşkun 
Hasan Ferid Perker 
Kaznn Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 
.Ali Tunalı 
Ne0mettin· .Sadık 

Galiıb Peltel 

(.Ankara) 
(Antalya) 
(:Balıkesir) . 
(ıErzurum) 

(Gazi An te b) 
~Kastamonu) 

(Kayseri) 
(Kon~a) · 

(l:fqtmya) ' 
( Sam~un) 

( Sıvas) -· 
( 'llökad ). 



--~- ·~~ 

Haydar Çcı·çel 
Dr. KaZI:Ill Samanlı 
İsınail Saıbuncu 
Fiırruh Güpgüp 
Muhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Tahir Hitit 
Tur.gud Tünkoğlu 
Şaıkir Kesebir 

(Afyon Karahisar)
(Denizli) 
(Giresun) 
(Kayseri) 
(:Kütahya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Tekirdağ) 

1892 doğumlular 

Tayf.ur Sökmen 
Halid Bayr~ 
Ziya Gevılier Etili 
Dr. HamqL Berkman 
Necib Ali ~üçüka 
Hüsnü Çakır . ,· 
Mahmud Esad Bo~urt 
Nuri Tamii.ç · 
Kazlim Okay 
Dr. -Ziya Naki Yaltınm 
Süreyya Te-vflk Genca 
Fu·ad GökJbuda:k 
Avni Doğan 

(Antalya) 
(Bayazıd) 

(Çanakkale)
(Denizli) . 
(Denizli) 

- (İzmir) 
(İzmir) 
(Kastamomi) 
(Konya) 
(Ordu) 

· h'Ökad) 
(Ui,f'fi) . 
('\'"o7.'gaô.) 

~893 doğumlular 

Falih Rıfkı Atay 
Dr. Galib Kahraman 
Emin Arslan ·T·okad 
RerııZi Güres .. . 
Hazim Börak:çi . 
A:hmed Iıamdi . Dikmen 
A.ıbdülmuttalib Öker 
Hasan Reşid Tanıkut 
Dr. Riza Leven~ ·, · . 
Memed Ali Yörüiker 
Cevdet Jfeririı İncooayı 
Daniş Eyuıboğlu 
Ragııb Özdemiroğlu 
Receb Züıhtü ·soyaık 

(i\ nkara) 
(Bursa) .. 
(Denizli) 
( Uazi An te b )' 
( Kırşehir) 

(Konya) . . 
(Malatya) 
(Maraş) 

(Mardin) 
(Sah1snn ) 

(Sinob ) . 
('l'rafJZ911 ) 
(Zon_g1!ldak) 
(Zonguldak) · 

'' .. 
1894 doğuin_lular 

Dr. Sadi Konuk 
Ferid Celal ·Güven· 
Harndi Ongun 
Saddetin lTrat$ 

. .-Sadettin EpikD1en 

(Bursa) 
( İçel ) 
( İçel ) 
( İstanbul) · 

(İzmir) .' ·: : · 

SDtıln Şerif Eken 
Veli Yaşın 
ZüMü A!km 
Ömer Biçer 
Tevfiik: Tarman 
H uliisi Oruçoğlu 
Sungur 

, . . . . ,~ 

( KastaliıoitÜ") : · 
(Kayseri) ' · 

( Kirklareli) 
(Seyhan) 

· (Seyhan) 
(Sinob) . . 
(Yozgad). 

1895 doğumlular 

Mümtaz Oknien 
Fikri Mutlu 
Mihri Pektaş 
İsmail M:emed Uğur 
Mitat Aydm 

(Ai1kara) . 
ctçel) . 
(Malatya) 
(Sıvas) 

(Trabzon) 
(Trabzon) Raif Karadeniz 

Enver Adakan 
Karmal Ünal 
Salih Turgay 
Osman Taner 

1896 doğumlular 

(Balıkesir ) 

(Isparta) 
(Kayseri) 
(Malatya ) 

1897 doğumlula1· 

.. ·.· 

!zzet Alkosman 
Ahmed Ulus 
Muzaffer Kılıç 
Hasan Ali Yücel 
Bed iz 

(Afyon Karahisar ) 
(Ankara) 

Seniha Hızal 
l\fulüttin Dinçsoy · 
:Bjsad Ça;kmakkaya 

(Giresun) 
(İzmir) · ·. 

(Konya) 
(Trabion) 
(Urfa) .. 
(Zongpldak) 

1898 doğumlular 

Hikmet Işık 
Harndi Gürsoy 
Yaşar Y azıeı 
Şevıki Süsoy · 

Hürrem Erguri · 

(Erzincan · 
(İstanbul) 
(İstanbul) · 
(Siird) ;· . 
(Tokıid) 

1899 doğumlular · 

Adnan Ertekin 
Fuad Sirmen 
Ahmed Özdemir 
Ömer Asım Aksoy · 

Ali Riza Türel 
~sma Nayman 

(Aydın) 

.(Erzurum) 
( Eskişehir) 
(Gazi An te b) 
(Konya) 
(Seyhan)_. : · 



~M~ ....:. 

~9M doğumlıuiar 

Mebrure Gönenç 
Tül'lkan Baştuğ 
Saıbiıha Gökçül 
Atıf .Aıkgüç 

Bekir Kaleli 
Fakihe Öymen 
HayruHalı Ergin 

(Afyon Karahisar ) 
(Antalya) 
(Balıkesir ) 

(Bursa ) 
(Gazi Antelı) 
( İstanbul ) 
( fştanbnl ) 

Rahmi Selçuk 

1901 doğumlulM . 

( Balıkesir ) · 

Mustafa Ekeiı. 
N'aşid Uluğ . 
Meliha Ulaş 

(Konya) 
(Kütahya) 
(Samsun) 

1903 doğumlular 

Dr. Fatma Memiık 
Benal N evzad İştar 

(Edirne) 
( İzmir) 

Cavid Oral 

1904 doğumlular · · 

( Niğde) 

' ' . . .. ' 
~ ... . ... -. 



6. Sayın üyelerin neşetlerine gôre>tasnifi 

Ali 

Mecdi Boysan 

Rahı ·iy c 

Sami Çölgeçen 
1 

Ahmed Saffet Ohkay 
Ahmed Harndi Denizmen 

Raytar 

~.Edirne) 

( Çankırı ) 

(Elaziz) 
( İstanbul ) 

Ali Rıza Özenç (ve Hu- (Çorum) 
kuk) 
Ali Rıza Esen 
Nuri Ural (ve Fransada) 
General Ahmed Y azgan 

D işçi 

Şevki Çiloğ·lu (Atina) 
Hüsameddin Okan (ve ec
zacı ) 

( Kırşehir) 

(Maraş) 

(Urfa) 

_( Muş) 

(Sinob) 

E co le libre des sciences politiques et momles 

F'azıl Ahmed Aykaç 
İbrahim Grantay 

Nuri Tamaç 

Eczacı 

Ahmed Vefik Uluçay 
Hüsamettin Okan (ve diş
çi) 
Ekrem Pekel 

(Elaziz) 
(Kastamonu) 

(Kastamonu) 
(Niğde) 

(Sinob) 

(Yozgad) 

Erkanıharbiye 

Kamaı Atatürk 
Cel8.1 Mengilibörü 
Kazım ÖZalp 
Hasan Cemil Çambel 
General Şefik Türsan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

(Ankara) 
(Antalya) 
( Balıkesir ) 

(Bolu) 
(Denizli) 
(Elaziz) 

.... 
Aziz Samih 11lter 
Saffet Arıkan 
Gneral Zeki Soyd~mir 
Şükrü Kpçak 
Nuri Conker 
General İhsan Sölmıen 
Edib Servet Tör 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 

·'General Kazım İnanç 
Yusuf Akçura (kısmen) 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Lütfi Müfid Özdeş 
General Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 

- İsmet İnönü 
Ma:hmud Nedim Zabcı 
Osman Erçin 
Ruşeni Barkın 

Cevdet Kerim !ncedayı 
HüSrev Gerede 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Behcet Günay 

Rüştü Bekit 

Haı·biye 

Ali Çetinkaya 
Aka Gündüz (kısmen) 
Cemal Esener 
Halid Bayrak 
İbrahim Çolak 

Salih Bozok 
Cevad Abbas Gürer 
Mitat Denli 
Esad Sagay 
.Ahmed Cevad Emre (kıs

men) 

( Erzirrean) 
(Erzincan) 
\;Erzurum) 
(Erzuııum) 

(Gazi Aiıteb) 
(Giresun} 
( Gümüşane ) 

( İstanbul) 
( İstanbul) 
(İzmir) 
(Kars) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
( Kırşehir) 

(Konya) 
(Kütahya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
(Manisa) 
(Samsun) 
(Sinob) 
( Sıvas) 

( Tekirdağ) 

( Tekirdağ) 

(Urfa) 

(Diyarbekir) 

(Afyon Karahisar) 
(Ankara) 
(Balıkesir) 

(Bayazıd) 

(Bilecik) 

(Bilecik) 
(Bolu) 
(Bolu) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 



-Sit-
Fuad Bulca.n 
Memed Ali. ükaıı. 

Eyub Sabri .Ak,göl~ 

General\ Kiznn:,-8e:v.üktekin 
Tevfik Bilge .. 
Abdülliak ;F i-rat · (ve hu
kuk) 
Nafiz Dumlu 
Necib A.sım ·.Yazıksız 

Muzaffer Kılıç (ve Hu
kuk) 

(Çoruh )i 
(Çomh/ı 

(Çorum); 
(Diyarbekiı") · 

( Diy.anbekir_) 
(Erzincan) 

(Erzurunı ,. 

(Erzur.um ) 
( Giresu!'l ) 

Ali Şevket .. Öndersev ( Gümüşan.e} 
Şevket Erdo~n.. ( Gümüşıı;n ) 
Hakkı Saydam .• ( İçel) 
Ali Barlas ( İstanbul ) 
Gl. Muhiddin Altyüz (Kars ); 
H üsrev Kızıldoğan (Kars ) 
Nahid Kerven (ve-ıPar.iste) ' (Kayseri) 
Kemalettin Olpak" (Koca.eli~. 

Nedim Bozatık (Kocaeli) _ 
GL Osman Kopta.gel (Malatya ) 
Vasıf Çmay (Malatya) 

Kazım N ami D.uru . (Manisa.). 
İrfan F'erid ı Alpaya (ve (Mardin). 
hukuk) 

IIakkı Irılıcoğlu 

N aki Yücekök 
SelitiP Sirrr · Tarcan 
Gl. Naci Eldeniz 
:t'b"ra:him • Mete 
Mahmud Soy;dan• 
Faik Permek 
Hüsnü Konay-ç 
Ali Sib Ursav:aş 
Halil Türkinen . 

(Muş ) 

(Muş) 

(Ordu) · 
(Seyhan) 

., ( Se-ylmn r 
(Si ird) · 
(Tokad) 
(Tekad) 
(Urfa) 
(7-onguldak ) 

H tıktık ~ 

Cemal Akçm 
Mümtaz ölmen 
Nurnan Aksoy 
Tevfik Arrcan . 
Adnan Ertekin 
Örge Evren 

Osman Niyazi Bürcu 
İhsan Ta~ 
İbrahim N ecmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan (ve 
Pariste) 

.Aaaf Doru .. 

(Afyon Ka rahisar ) 
(Ankara) 
(A ntalya ) 
(Antalya ) 
(Aydm ) 
(Balı kesiı· ) 

(Balıkesir ) 

(Bayazıd )

(Burdur ) 
(Rnrdur) 

(Buı·::ıa ) 

AtıfAkgüç {'ve ıRomada) 

Sadettin Fe'ci.d . Talay 
Ziya Gevher Emli! 
Mustafa ÖnBay 
Ali zrrh 
Ali Rıza Ozenç. (ve bay
tar) 

Münir Çağı,!: 
Emin Aslan (ve ziraat ) 
IIaydar Rüştü. Öktem 
Necib Ali Küçüka.~· 
Yusuf Başkaya ( ehli~ret-.) 

nameli ) 

Şeref Aykut 
Abdüllıak Fırat (ve har
lıiye ) 

Fuad Sirınen · (ve Roma) 
İstemat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir lraleli 
Ömer Asım Aksoy 
Hakkr Tarık Us , 
İsmail Sab'ımcu (ve tica
ret) 

Muzaffer Kılıç (ve .harbi
ye ) 

Sadri Maksudi· Arsal< 
(Moskova. ve Paris) 
Ferid Celal. Güven (ve sa
nayiinefise) 
Hamdi Ongun ,"( ve telgraf) 
Salalı Cimcoz 
Halil Menteşe (ve Pariste) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(ve İsviçi·ede) 
Rahmi Köken 
Karnal Ünal 
Mehmed Nazif ·sirel 
Ömer Küntay 

Hasan F'eri.d P erkel' 
Reşid Özşo_,- (ve yüksek 
ticaret. ) 

Hasan Hayri Tan 

Ragıb Ak~ 
Salalı Y arğr 
Ali H.ıza Türel (Ye Pa
riste) 

Cemal Tekin (krsmen ) 

Kazrm Gürelı- : 

Tevfik Fi.krekS:d~ 

1 

(:Bursa ) 
(Bursa ) 
(Çanakkale)· 

(Çan kııııı7' 
(Çoruh) 

(Çorum ) . 

(Çorum ) 
(Denizli ) 
(Denizli )ı 

(DeniYiLi} 
(D:enizl:i ) 

(Edir·ne ) 

( Eı•ıô:ncan ) 

(Erzurum) 
( Eskişehir) 

( Eskişehir) 

(Gazi Ant eb ) 
(Gazi An te b ) 
( Gi resım~ 

(Giresun) 

(Giresun ) 

( İç-el) 
( İstanbul ) 
( İzmir ) 
( İzmir ) 

( İzmir) 
(Isparta ) 
(Kars) 
(Kars ) 

( Kayse ı·i ) 

( Kayseı·i ) 

(Ko<•aeli ) 
(Kocaeli ) 
(Kocael·i ) 
(Konya ) 

(Konya ) 
(Konya-) 

(Konya) 



N~id Uluğ 
Kenan Orer 
Refik !nce 
Sabri Toprak 
Kemal Kusun 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan F erid 
harbiye) 
Osman Dinçer 

1"":"'"""" 
i ·. 

Alpaya (ve 

Hüsnü Kitabcı 
( Şükı-ü Kaya (ve Fran
sada) 
Yunus Nadi (kısmen) 

.Ali Canib Yöntem 
Muhiddin Baha Pars 
Yusuf' Kemal Tengirşenk 
(ve Parü;tc) 
Vasfi Raşid Seviğ (ve 
Paris) 
Nazım Poroy (ve Pariste) 
Resai Erişken 
Harndi Ülkümen 
Raif' Karadeniz 
Fuad Gökbudak 
Emin Draman 
Celal Sahir Şenozan (kıs
men) 

Rağıb Özdemiroğlu 

(Kütahya) 
· (:Mani"sa) 
(Manisa ) 
(Man iso). 
( Maraş) 

( Mardin) 
(Mardin) 
(Mardin ) 

(Mardin) 
( Muğla) 

( ~iuğla) 

( Muğla ) 

(Ordu ) 
(Ordu ) 
(Sinoh ) 

( Sıvas ) 

-·· 

(1'oka'd ) 
(Tokad ) 
(Trahzon ) 
(Trabzon ) 
(Urfa) 
(Yozgad ) 
(Zonguldak ) 

· ( Zoııguldak ) 

H ususi tahsı'l görenler 

Hatı Çırpan 

Mehmed Demir 
Raşid Ağar 

Hasan Fehmi Ataç 
Abdülhak Hamid Tarhan 
Celal Bayar 
Esad Özoğuz 
Ferruh Güpgüp 
Süleyman Demırezen 
Şevket ödül 
Damar Arıkoğlu 
Remzi Çineı· ( Paı·iste Ullı

mu siyasiye mcktcbinde 
mali;vc dcrsteri ) 

(Ankara) 
(Balıkesir ) 

(Gazi Anteb) 
( Gümüşan~) 

( İstanbul ) 
( İr.mir ) 

(Kars ) 
(Kayseri) 
(Kayseri) 
( Kırklareli ) 

(Seyhan} 
( Sıvas ) 

1 dadi tahsili gören.le1· 

Eşref Demirel 
Müşfik Ay~şlı (kısmen) 

(ı\ ukaı;a ) 

(Aiıkaı·a.) .. 
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Rasim Aktar 
Hayreddin Karan· 
Halid Onaran (ve hnsusi) 
Zülfü Tiğrel 
Ahmed Özdemir 
Ali Kılıç 
Hameli Gürsoy (ve Al
manyada) 
~'Iemed Somer· ( kısmen ve 
lıususi) 

Şükrü Ataman 
Ali Tunalı 
Şevki Süsoy 
Mitat Şükrü Bleda (ve 
Cenevrede fen tahsili) 
Hakkı Ungan 

(Ankara) : -· · 
(Balıkesir) 

(Bolu) '· 
{Diyarbekir ). 
(Eskişehir ) 

(Gazi An te b) 
(İstanbul) 

(Kütahya) 

(Muş ) 

(Samsun) 
(Siird) 
(Sıvas) 

(Van ) 

llk tah!Ü görenler 

Nabi Rıza Yıldırım 
Mustafa Eken 
Ömer Dinç 
İsmail Memed Uğur 
Esad Çakinakkaya 
Hasan Karabacak 

(Çornm) 
(Kon!a) 
(Kütahya) 
( Sıvas ) 

(Zonguldak ) 
( Zonguldal{ ) 

J( ole.ide oku.y(ınlaı· 

Berç Türker . (;ve Galata
saray) 
Mebrure Gönen ı,ı 

Mihri Pektaş 

( Afyen -Karahisar.) 

(Afyon Kar;ılüsar) 
(Malatya) 

Lis• taJısiU. görenler · . · 

Tayfur Sökmen. 
Rahmi Selçuk (7 .'·e ka
llaı· ) 

Kfiınil Dur~un (ve hususi) · 
Ali Dikmen (Darüşşef'a• 

ka) 
Kamil İrdelp 
Esma Nayınan 
tbrahim Arvas 

( Ant~lya). 

( Balıkesir) 

(İzmir) 
(Kocaeli) 

(N iğde) 

( Seyh~ıı) 

(Van ) 

Medrese tahsiZi görenler 

Rasih Kaplan {Camiülez
her) 
Übeydullah 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
ls ıuet Ekeı- (ve rüştiye) 

(Antalya ) · 

( Bayazıd) 

(Bursa) 
( ~Ol'lUU) , :. J "• 



Emin Sazak (ve hususi) 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Veled İzbudak (ve hususi) 
Mustafa illusan 
Naim Hazım Onat 
İbrahim Dalkılıç 
Hulki Aydın (ve rüştiyc ) 

Süleyman Sırrı Gedik 
Ömer Evci 

(Eskişehir) 

(İçel) 
(Isparta) 
(Isparta) 
(Kastamonu ) 
(Konya) 
(Konya) 
(Kütahya) 
(Siird) 
(Trabzon ) 
(Yozgad ) 

lllnaUinı mektebi 

Sabiha Gökçül (yüksek) 
Rifat Ünür (yüksek) 
Hikmet Işık (ve lise) 
Nakiye Elgün 
Fikri Mutlu 
Hasan Ali Yücel 
Hazım Börekçi ( kısmen 

yüksek) 
Besiın Atalay (yüksek) 
Harndi Yalınan (yüksek) 
Şemseddin Günaltay 
(yüksek ) 

( Balıkesir ) 

(Çankırı ) 

(Erzincan) 
(Erzurum ) 
( İçel ) 
( İzmir) 
( Kırşehir ) 

(Kütahya) 
(Ordu) 
( Sıvas) 

Mührndis mektebi 

Enver Adakan (Alman
yada) 
Ömer Fehmi Noylan 
Sadettin Epikmen (Maca
ristanda) 
Veli Yaşın (kısmen) 
MitatAydın 

Haydar Çerçel 

Mülkiye 

!zzet Ulvi Aykurt ( ehli
yetnameU) 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Abidin Özmen 
Nazmi Topçuoğlu 
HacimKezer 
Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

( Balıkesir ) 

(Çoruh ) 
( İzmir) 

(Kayseri) 
(Trabzon ) 

(Afyon Karahisar) 
(Afyon Karahisar ) 

(Amasya) 
(Amasya) 
( Aydın) 

(Aydın) 

(Balıkesir) 

(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çanakkale) 
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M. Abdülhalik Renda 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
İsmail Kemal Alpsar 
Mazhar Müfid Kansu 
Zekai Apaydın 
Zeki 1\'Iesud Ah;an (ve Pa
riste) 
Fuad Ağralı 
Az:iz Akyürek 
N af i Atuf Kansu 
Tahsin Uzer 
Remzi Güres 
Münir Akkaya 
Hüsnü Çakır 
Şükrü Saracoğlu (ve Ce
nevre ) 
Mükerrem Ünsal 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Lbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Muzaffer Gök er (ve 
Paristc) 
Kazım Okay 
Abdülmuttalib Öker 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
MitatAlam 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 

Etem Tuncel 
Memcd Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
İsmail Müştak Mayakon 
Faik Öztrak 
Şakir Kesebir 
Galib Pekel 
Hasan Saka (ve Pariste) 
Sırrı Day 
MemedEmin Yurdakul 
Avni Doğan 
Rifat Vardar 

( Çankırı) 

(Çoruh) 
(Çoruh) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Diyarbekir) 
(Diyarbekir) 

1 
(Elaziz) 
(Erzurum) 
(Erzurum) 
(Erzurum) 
(Gazi .Anteb) 
(Giresun) 
(İzmir) 
( İzmir) 

(Isparta) 
(Kayseri) 
(Kocaeli) 
(Konya) 

(Konya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
( Maraş) 

( Maraş) 

(Ordu) 
(Ordu) 

(Samsun) 
(Samsun) 
(Samsun) 
(Seyhan )_ 
(Seyhan) 
(Siird) 
( Tekirdağ) 

(Tekirdağ) 

(Tokad) 
(Trabzon) 
(Trabzon) 
(Urfa) 
(Yozgad) 
(Zonguldak) 

Onnctn m ektebi (Yüksek) 

Sungur 

Ahmed illuıı 

(Yozgad) 

Orta tahn'l görenler 

(Ankara) 



Yahya Galib Ka.rgı 
Şekibe İnsel 
Ziya Esen 
Akif Akyüz 
Hasan Cavid 
Durak Sakarya 
Hayrulla:h Ergin 
Sadettin Uraz 
Sıtkı Şerif Eken 
Zühtü Akın 
Memed Seyfcli (Ye husus!) 
Bed iz 
Mustafa Halid Üner 
Osman Taner 
Kani Akeken 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Nuri Tuna 
Halid Mengi 
Ömer Biçer 
Halil Nihad Boztepe 
Sırrı !çöz 
Receb Zühtü Soyak 

(Ankara) 
(Bursa ) 
(Çankırı ) 

( Çorulı) 
(Çoruh) 
(Güınüşane ) 

(!stanbul ) 
( İstanbul ) 
( Kastaınonı1 ) 

( Kırklareli ) 

( Kirşehİr) 

(Konya) 
( Kon~'a) 

(Malatya) 
(Manisa) 
(Manisa) 
(Manisa ) 
( Muğla) 

(Niğde) 

(Seyhan) 
(Trabzon) 
(Yozg-ad ) 
(Zonguldak) 

Posta ı• e t elgrrıf (Yiiksek) 

IIaınd i Oııg-un (Ye hukuk ) 
Ali Rana Tarhan (Al
manya w Belçika) 
Balıa Öngören (Fransa) 

(lı,:el ) 

(tstanlml ) 

(Kars ) 

Riiştiye tahsili görenler 

Nafiz Aktm 
Rifat Araz 
Şakir kınacı 

Tahsin San 
Şükrü Gülcz 
1smet Eker (ve medrese) 
Faik Kaltakkıran (ve hu
snsl) 
Tahsin B erk (Ye h ususl) 
Osman Işın 
Memed Şah in (ve husus! ) 
Yaşar yazıcı 

Ziya Kararnursal (ve hu
sus!) 
Mehmed Erten 
Abdünezzak Şatamı ( \·c 
hususi) 
Faik Soylu (ve hususi ) 

(Amasya) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Aydın) 

(Bol n ) 

(Çorum ) 
(Edirne) 

( Elaziz) 
( Eskişehir ) 

(Oazi Anteb) 
( İstanbul ) 
(!stanhnl) 

( l\laraş ) 

(Mardin ) 

( Niğde) 
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l\Iemcd Güneşdoğdu (ve 
husus]) 
Zi~·a Başara (ve husus]) 
Daniş Eyüboğlu 

1\li.i.nih Boya (ve hususi ) 

(Samsun) 

( Sıvas ) 

(Trabzon) 
(Van ) 

Sanayii nefis e 

Fcı·id Ccln ı Güven (ve (tçel ) 

hukuk ) 
Ressam Şevket Dağ (Konya) 

'l' icoret ın ckt e bi ( Yiiksck) 

t zzet Akosınan ( İsvi çrede) 
İsmail ~abuncu 

rıeşid Özsoy 
Muhiddin Dinçsoy (Fran
sada) 

Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Mazhar Germen 

Tıb 

Dr. Hasan vasıf Soınyürck 
Dr. Gl. Bcsim Ömer Ak- . 

alın 

Dr. Emin Cemal Suda 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güren 
Dr. Sadi Konuk 

Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım Samanlı 

Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şi

nasi Erel 
Dr. Neşet Ömer 1rdelp 

Dr. Refik Saydam 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 

Dr. Fuad Umay 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Lutfi Kırdar 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Hilmi Ortaç 

( A f~·on Kara h i sar) 
(Uiresun ) 
( Ka~·seri ) 

(U da ) 

(Ankara) 
(Antalya) 
( Aydrıı) 

( Balıkesir) 

(Bilecik) 

(Bolu ) 

(Bursa) 
(Bmsa ) 
(Bursa ) 

(Çan akim lr ) 
( (Jorum) 
(Denizi i) 
(Denizli ) 

(Edirne) 
(Erzurum ) 
( İstanbul ) 

(!stan bul) 

( lstanlıul) 

( İzmir ) 

(Kastamonu ) 
(Kastamonu) 

( Kırklareli ) 

(Kocaeli ) 
( Konya) 
(Kütahya) 
( Küta:hya) 
(Malatya) 



Dr. Saim Uzel 
Dr. Rıza Levant 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. Abravaya 

Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 

Dr. Asım Sirel 
Dr. Galib Üstün 

Dr. Mitat Altıok 

(Manisa) 
(lVIardin) 

( Muğla ) 

( Niğde) 

(Niğde ) 

(Ordu) 

(Samsun ) 
(Sinob) 

( Zoııgu !dak) 

Üniv('rsite 

Falih Rıfkı Atay (E de- (Ankara) 
biyat) 

Türkan Baştuğ (F elsefe) 
!smail Hakkı Uzunçarşıır 

(Edebiyat) 

( Antal~·a ) 

( Balıkesir ) 

Huriye Öniz (I.1ondra Ü- ( Diyarlıckir ) 
niversitesi) 
Talat Onay (Edebiyat) ( Uiresıın ) 

Fakihe Öymen (Coğrafya) ( İstanbul ) 

Halil Etem Eldem (Zürih 
ve Bern üniversitesinden ) 

Benal Nevzad İştar (Sor
bon üııiversitesinden) 
Salih Turgay (kimya) 

Hikmet Bayur (Sorbon ü
ni versitesi) 
Meliha Ulaş (edebiyat ) 

Hulusi - Orucoğlu (İlahi
yat) 

l İsta n lınl ) 

( İzmir) 

(Kayseri ) 

(Manisa) 

(Samsun) 

(Sinob) 
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N ecmeddin Sadık (Li yon 
üniversitesi) 
Rasim Başara (edebiyat ) 
Sabiha Görk.ey (Riyaziye) 
Yahya Kemal B eya tir 
(Sorbonne) 
Hürrem Ergün (Yena 'da 
felsefr) 
Seniha Hızal (Fen) 
Refet Ülgen (Riyaziye) 

(Sn·as) 

( SrYas) 
( SrYas) 
( 'reki rdağ ) 

(Tokad ) 

(Trabzon ) 
(Ur fa) 

Zimat mektebi 

Nuri rıöktepe_ (Selanikte) 
İsınail Hakkı Uzınay (Hal
kalr ) 
lVIitat Kuzay (Halkah ) 
Emin Aslan Tokad (lVlont
pellier - ve hukuk) 
Hamdi Aksoy ( Halkalı ) 

Tahsin Coşkun (Halkalr ) 
Ahmed Haındi Dikmen 
(ve Almanyada) 
Muhlis Er-kman (ve Al
manyada) 
Yaşar Özey (ve Alman
yada) 
Rıza 1~ ı'teıı (ve Fransada) 
Cavid Oral (Alm anyada) 
Tevfik Tarınan (ve Al
manyada) 
Süreyya Tevfik Genca 
(ve Almanyada) 

. -. 

( Aydııı ) 

(Bolu ) 

(Bolu ) 
( Den iz li ) 

( İzmir ) 
(Kastamonu ) 
(Konya ) 

( Kütahya ) 

(Manisa ) 

(Mardin ) 
( Niğde ) 

(Seyhan ) 

(Tokad) 



7 - Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

Mümt az Ök.men 
Nurnan Aksoy 
Rruııiıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Adnan Er tekin 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
İlhsan Tav 
tbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 
Asaf Dor·as 
Atıf Aikgüç 
Sadettin Ferid Talay 
Ziya Esen 
Ali Zrrh 
Münir Çağri 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçü1ra 
Yusuf BaŞraya 

Zeki Mesud Alsan 
A.bdülhaik: Fırlllt 
Fuad Sirmen 
!stamat Özdamar 
Yusuf Ziya O.zer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrın Aksoy 

Hwkıkr T·arrik: Us 
t smail Salıuncu 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maıksudi Arsal 
Durak Sakarya 
Harndi Ongun 

Ma.hmud Esad Bozkurd 
Railrmi Gö'ken 
Şükrü Saracoğlu 

Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
Hasan Ferid Perker 
Reşid Özsoy 
Şevket Ödül 
Hasan Hayri Tan 

... ~ 
Adliye ve hukuk 

Ankara 
Antalya 
Aıntalya. (ve içtimaiyat) 
Antalya 
Aydın (ve çüçilik) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Burdur (ve dil, tarih, edebiyat ve gazetecilik ) 
Burdur (ve ıktısat) 
Bursa (ve idare) 
Bursa 
Bursa 
Çankrı 

Çoruh (ve .ticaret) 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 
Denizli (ve ziraat) 

D'iyarbekir (ve ulumu içtimaiye ve siyasiye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir (ve tarih ve dil) 
Gazi Anteb (ve ask!:'rlik ve iktrsad) 
Gazi Anteb (ve edebiyllit ve dil) 

Giresun (ve edebiyat ) 
Giresun (ve ticaret) 
Giresun (ve askerlik ve ticaret) 
Giresun (ve Türk tarihi ve lisaniyat) 
Gümüşane (ve idare, belediyecilik, ticaret ) 
İçel (ve çiftçilik, hesalı işleri ) 

lmnir (ve çiftçiılik) 
İzmir (ve iktrsadiyat) 
lz:mir (ve iktısadiyat) 
Kars 
Kars (ve maarif) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 



Ragrb .Akç.a 
Salallı Yargı 

Ali Riaz Türel 
Tevfik Fikret Sı1ay 
Emrullah Barkm 
Kenan Orer 
Refi!k İnce 
Edib E rgin 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Hüsnü Kitapçı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 
Muhittin Baha Pars 
Yusuf Kemal Ttngirştnk 
V a.sfi Raşid Seviğ 

N8.zım Poroy 
Resai Erişken 
Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gelik 
Fuad Gökı'budak 
Emin Draman 
Ra.gıtb Özdemir 

Halil Eteın Eldem 

Ali Çetinkaya 
Celal Mengmbörü 
Cemal Esener 
Gl. Kazım Özalp 
Halid Bayrak 
İibraJıim Çolak 
S.aliilı Bozo'k 
Cevad AJbbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Mitaıt Denli 

Esad Sagay 
Sami Çölgeçen 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 
General Şefik Türsan 
General Kizrm Sevüıkt~kin 
Tevfik Bilge 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
.A'bdülhak: Fırat 
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Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Malatya (ve di l) 
Manisa 
Mımisa 

Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Mardin 
Muğla (ve İktısadiyat) 
Muğla 

Muğla (ve iktısad ) 

Muğla (ve iktısad) 
Ordu (ve edebiyat) 
Sinop (ve iktrsadiyat) 
Sıvas 

Tokad 
Tokad 
Trabzon (ve mıı.tbuat) 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Y ozgad (ve m aliye) 
Zonguldak 

Asat·ı atika 

İstanbul (ve tarih) 

Askerlik 

M yon Karahisar 
An talya (ve diplomaai) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Bilecik (ve smai ticaret) 
Bilecik (Jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat) 
Bolu 

Bursa (ve maarif) 
Çankırı 

Çoruh 
Çoruh 
Denimi 
Di yarbekir 
Diyarbekir (ve tarih) 
Elaziz (ve idare, demiryolu, sigortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 



Aziz Samih İlter 
Saffet Arııkan 
General Zeki Soydemir 
Ş iikrü Koçaık 
Ali Kılıç 
Bekir ~aleli 
Nuri Conbr 
General İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Ali Şevket Öndersev 
Edi!b Servet Tör 
~evket Erdoğan 

Hakıkı Saydam 
Ali Barlas 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökıberk 

General Kazım İnanç 
General Muihittin .Akyüz 
H üsrev Sami Kızıldoğan 
Sami Erkınan 
Yusuf Akçura 
Şerif İldem 
lJutfi Müfid Özdeş 
Kemalettin Olpaık 
Nedim Bozatıık 
General Ali Fuad Cebesoy 
Receıb Peker 
General Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zaıbcı 
Vasıf Çmay 
Osman Erçin 
İrfan Ferid Alpaya 

Haıkkı Kılıcoğlu 

Naki Yücekök 
Ruşreni Barkın 

General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Maihıınud Soydan 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hüsrev Gerede 
Cemil Uybadın 
Raıhmi Apak 
Faik Perm~ 
Hüsnü Konay 
Ali Saiıb Ursav·aş 
Behçet Günay 
Halil Türkmen 
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Erzincan (ve şimendiferciEk) 
Erzi.ncan 
Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Gazi Anteb 
Gazi Anteb (ve hukuk ve iktisat) 
Gazi Anteb (ve hukuk ve iktısad ) 

Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane 

Gümüşane 

Ciümüşnn c (Ye idare) 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İ2liilir (ve idare) 
Kars (ve diplomasi) 
Kars 
Kastnınonu (\·c koopern1ifç: ilik, bıığc rlrk ) 

Kars (ve tariJh) 
Kastamonu (ve diplomasi) 
Kırşehir 

Kocaeli (Ye idare) 
Kocaeli (Ye hağcrlık , falwika ) 
Konya: (ve diplomasi) 
KütaJhya 
:Malatya 
Malatya (ve harita ve b dastro) 
Malatya 
Maıııisa 

M·ardin (ve hukuk) 

Muş (ve din ve içümaiyat) 
Muş 

Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyihan (ve idare) 
Siird (ve matıbuat) 
Si no b (ve ma arif, belediye) 
Sıvas (ve diplomasi) 
Tekirlağ (ve idare) 
T·ekirdağ 

T'C~kad 

Tokad (ve riyaziye) 
Urfa 
Urf.a (ve idare) 
Zonguldaık (ve idare) 



Rami Çölgeçen 
Ahmed Haındi Denizmen 
Ahmed Saffet Ohkay 

Ali Riza Özenç 
Ali Riza Esen 
Nuri Ural 
General Ahmed Yazgaıı 

Berç Türker 
Riflllt Araz 
Celiil Bayar 
Şii krü Atıı ınrııı 

:Mebrure Gönenç 
N af iz Aiktın 
Akif Akyüz 
Hikmet Işık 
Aziz Aıkyürek 
Nakiye Elgün 
Durak Sa!karya 
Benal Nevzad !ştar 
Veli Yaşın 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
E sına N aY'man 
C'cnl rt Kerim lncedayr 
1\fnh i1'tiıı Dinr:soy 

Cemal Aıkçın 
Hllltr Çırpa'll 
l\füşfrk Ayaşlr 

'l'ayfnr Sökmen 
Adnan Ertekin 
K n ri Göktepe 
l\femed Demir 
Rafumi Selçuk 
Şekiibe !nsel 
!mail Kemal Alpsar 
Na!bi Riza Yrldrrrm 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf B.aya 
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B alıriye 

Çankırı 

İstanbul (ve ticaret) 
Elilziz 

Baytar 

Çorum 
Kırşehir 

Maraş 

Urfa 

Bankacılık 

Afyon Karahisar (ve rktrsa t ve mal iye) 
Ankara 
!zmir 
Mn~ (ve Maliy<', illtı:;ad ) 

B elediyecilik 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Çoruh (ve ticaret) 
Erzincan (ve maarif) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 
Gümüşane (ve idare, hukuk ve tica ı ·e t ) 

!zmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Krı~·srri (,·c Ciiftt:ilik) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Seythan 
Si ııolı ( nı nsk<'ı · l ik, maaı·i f ) 

U ı·fa (ve ticaret ve ziraa t ) 

Çiftçilik ve ziraat 

Afyon Karahisar (ve ticaret) 
Ankara 
Ankara 
Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
Aydın (ve hayvancılrk ) 

Balıkesir (ve ticaret) 
Bahkesir 
Bursa 
Çornm (ve idare) 
Çorum 
Denizli (bağcılrk ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 



Zülfü Tiğrel 
Faiık Kalıtaılclaran 

Mecdi Boysan 
Nafiz Dumlu 
EminSazak 
Reşid Ağ·ar 

Harndi Onıgun 
Halil Menteşe 
Harndi Aiksoy 
Maıhmud Esad Bozkurd 

Hüsnü Özdamar 
İıbra:him Demiralay 
Sami Erkman 
Srtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkun 

Veli Yaşm 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
Nrdim Bozat.rk 
Ahmed Harndi Dikmen 

1\T ust.afa Eken 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 
Kani .Akeken 
Yaşar Özey 
MemedErten 

Abdürreızak Şatana 

Rıza Erten 
Oavid Oral 
Halid lV[engi 
İsmail Çamaş 
Memed Güneşdoğdu 
Damar Ar:clwğlu 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
Hulı1si Oruçoğlu 

İsmail Memed Uğur 
Süreyya Tevfik Genca 
Muhittin Dinçsor 
İıbraıhim Arvas 
Ömer Evci 

İtbraıhim Necmi Dilmen 

Ahmed Cevad Emre 
Şeref Aykut 
N ecib As]m Y azıksrz 
Yusuf Ziya Özer 
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Di yarbekir 
Edirne 
Edirne ~ YC ti r <ı ı·ct, sanayi Ye fabr ikacılrk ) 

Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Gazi Antep 
İçel (ve hukuk) 
!zmir 
İzmi-r (ve gazetecilik) 
İzmir (ve hukuk) 

İsparta (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
Kastamonu ( Bı.ığ ve koopenıt i fcilik, askerlik) 
Kastanıonu (Pirinçcilik ) 
Kastamonu 

Kayseri (ve bcleLliyecilik ) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Koeacli (ve lı ağcrlık, fabrika ) 
Konya (ba.ğcılık ve ağaçcrlık) 

Konya 
Kütahya (Zootekni, sütçülük) 
Kütahya 
Manisa 
Manisa (ziraatı umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 

Mardin (ve ticaret) 
Mardin (nebat hastalıkları) 
Niğde 

Niğda (ve belediyecilik, ti caret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun 
ı:ieyhaıı (n ' t i rıırct) 

Seyhan 
Seyhan 
Sinop (ve ticaret) 
Sıvas 

Tokad (Bağcrlık ve şarabcılık) 
Ul'fa (ve hrledi?ecilik, ticaret ) 
Van (ve idare) 
Yozgad 

Dil 

Burdur (ve tarih, edebiyat, hukuk ve gazetl'
cilik) 
Çanakkale 
Edirne (Türk tarihi ve dili) 
Erzurum (Türk tarihi ve çağatay dili ) 
Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 



\ 

Ömer Asım Aksoy 
Sadri :Mruksudi Arsa! 
Hasan Ali Yücel 
İbralıim Gr8Jntay 
V eled İ.zlbudak 
Besim AtaTay 
J<;ınrullah Barkm 

Haıkkı Krlıcoğlu 

Celal Mengmbörü 
Zekai Apaydm 
Cevad AJbba.s Güner 
General İhsan Sökmen 
AbdülihaJk Hfumid Tarihan 
General Muhittin .A:kyiiz 
İ'br·afrıim Grantay 
Şerif İldeın 
Ali l\1nzaffer Göker 
General Ali Fuad Gebesoy 
Hikmet Bayur 
Ruşcni Barkın 

Kamil İrdelp 
H üsrev Gere de 
Yahya Kemal Beyatlı 
Hürrem Ergün 

Şeviki Çiloğlu 

Hüs8Jmettin Okan 

~uri Taınaç 

Hüsamettin Okan 
Ekrem Pekel 

Sabiha Gökçül 
1brahim Necmi Dilmen 
Fazıl AJhmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
IIakkı Tarık Us 
Talat Onay 
Albdülhak Hamid Tarhan 
Benal Nevzad İştar 
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Gazi Anteb (ve hukuk ve edebiyat) 
r.-iresun (ve hukuk ve Tüı:ik tarihi ) 

' İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Kastamonu (ve diplomasi ) 
Kastanımın (ve Türk tarihi , tüı·krüliik ) 

Kütahya (ve tarih) 
Malatya ( ve hukuk ) 

Din 

Muş (ve içtimaiyat ve askerlik) 

Diplom.asi 

Antalya (-.;e askerlik ) 
Diyarbckir (ve idare ve iktısadiyat ) 

Bolu (Ye askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İstanbul (ve edebiyat) 
Kars (ve askerlik) 
Kast amonu ( \·e dil ) 
Kastamonu (ve askerlik) 
Konya (vr tarih ) 
Konya (ve askerlik) 
Mani~a 

Samsun ( \ ' C' m:kt' rlik ) 
Niğde 

Sıvas (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
'ro ka rl 

Dişçilil; 

Muş 

Siııob (ve eczacı lık ) 

Eczacı/,ı.k 

Kastamam ı ( n• kiııı .va ) 

Sinob (v e lli şçilik ) 

Yozgacl 

Edebiyat 

Balıkesir 

Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve gazetecilik) 
Elaziz (ve maarif) 
Gazi Anteb (ve dil ve hukuk) 
Giresun (ve hukuk) 
Giresun (ve tarih ve maarlf) 
İstanbul (ve diplomasi) 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 



Hasan Ali Yücel 
Naim Hazım Onat 
Ali Oanib Yöntem 
Muhittin Baha. Pa.rs 
Meliha Ulaş 
İsmail Müştak Mayakon 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
MemedEmin Yurdaıkul 
Cel3J SBJhir Erozan 

Enver Adaıkan 
Baha Öngören 

Rüştü Bekit 

Türkan Ba-ştuğ 

Aka Gündüz 

Maihmud Nedim Zaıbcr 

Nmi Göktepe 

Ri fat Ara,z 
Hamdi Ongnn 

Rasiih Kaplan 
Türkan Ba.ştuğ 
Zeıki Mesud Alsan 
Benal NcYzad İştar 
N ahi d Kerven 
Ha'kki Kıhcoğlu 
Necmettin Sadrk 

Esad Uras 
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İzmir (ve dil ve maarif) 
Konya 
Ordu (ve ınaarif) 

Ordu (ve hukuk ) 
Sanısun 

Siird (ve ta~ih) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Elektrik 

Balrkesir (Makine ve elektrik mühendisi ) 
Kars (ve posta telgraf ve telefon) 

E vkaf 

Diyarbekir 

Felsefe 

Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 

Halkcılık 

Ankara (ve matbuat) 

Harita 

Malatya (ve kadastro ,.c askerlik) 

H rıyvancüık 

Aydın (ve ziraat) 

H es ab işleri 

Ankara 
İı:el (ve hnknk , <; iftçilik ) 

1 çtirnaiyat 

Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Diyarbekir (ve hukuk) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Ka~':>c t· i (Yc iktrsad ve maarif ) 
Jlıluş \ve din YC askerlik ) 
Sıvas 

!dare 

Amasya 

1 



İsmail Hak<kı Mumcu 
Aıbidin Özmen 
Tahsin San 
HacimKezer 
Halid Onaran 
Asaf Doras 
Fatin Güvendiren 
Refet Camtez 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Mustafa Abdülıhaliık Rcnda 
Atıf Tüzün 
E?nlı Sabri Akg·öl 
İsmail Kemal Alpsar 
Mazhar Jdüfid Kansn 
Rüştü Bekit 
Zekai Apaydm 
1< uaJ Zi,va Çi_,·i ltepe 
Azi,z .Aıkyürek 
Taıhsin Uzer 
Osman Işın 
General İhsan Sökmeıı 
Münir Akıkaya 
Durak Sakarya 
Şeviket Erdoğan 

Fi:kri Mutlu 
G-eneral Kazım İnanç 
Hüsnü Çakır 
Esad Özoğuz 
Alımed Hilmi Kıılaı,: 

Haz~m Börekçi 

Kemalettin Olpnk 
İıbraıhim Süreyya Yiğit 
ICiizıın Gürel 
Kazım Okay 
1ıbraılüm Dalıkılıç 

Abdülmuttaliıb Ökcr 
Dr. Saim Uzel 
Hasan Reşid Tanılmt 
Kemal Kusun 
MitatAlam 
Edi!b Ergin 
Hilmi Çoruk 
Hasan Reşid 'J'ıınkut 
İsmail Çamaş 
Etem Turreel 
M6llled Ali Yürüker 
Zühıtü Durukan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
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.Aıniasya 

Ay dm 
Aydm 
Balıkesir 

Burdur 
Bursa (ve adliye) 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakıkale 

Çankırı (ve maliye) 
Çoruh (ve maarif) 
Çorum 
Çorum (ve çiftçilik) 
Denizli (ve maliye) 
Diyarbekir 
Diyaı,bekir (ve diplomasi ve iktrsadiyat) 
Elı1.z iz (ve ııskpr·hk, deınir_,·olu , siıı;oı·tacılık ) 

Erzurum (ve :belediyeciliik) 
E:rzurum 
E~kişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Uümüşane (ve lınknk, lıelrc1i:·erilik, tirarct ) 
C:ünıiişane (n asker lik) 
!çel (ve iktısad, maarif) 
İzmir (ve askerlik) 
İzmir (ve maliye) 
Kars 
Kayseri (ve gazetecilik) 
Kırşehir (ve maarif) 

Kocaeli (ve askerlik) 
Kocaeli 
Konya (ve nafra) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Kütahya (ve maarif) 
Malatya 
JYiiı.nıisa (ve tabrubet) 
Maraş 

Maraş (ve maliye) 
Maraş (ve iktrsad) 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve maliye) 
Muş 

Ordu (ve ziraat) 
Samsun 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 



İtbrahim Mete 
Şevki Sü.soy 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Başara 
Cemil Uyıbadm 
Faiık Öztr-ak 
Şakir Kesebir 
Galib Pekel 

Behçet Günay 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Avni Doğan 
Sırrı İçöz 
Halil Türk.ırnen 
Ri:fat Va:rdar 

Bere Türker 
Haydar Çerçel 
Nazmi Topcoğlu 

Mustafa Şeref Ozk,an 
Asım Us 

Zekai Apaydm 
Fuad Ağralr 
Bekir Kaleli 
Remzi Güres 
Hasan Fehmi Ataç 
İsmail SaJbuncu 
Fikri Mutlu 
Ziya Kararnursal 

Kamil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü S.araooğlu 

N ahi d Kerven 
Turgud Türkoğlu 
MitatAlam 
Hüsnü Kiitapçı 
Şükrü Kaya 

Yunus Nadi 
Şükrü. Ataman 
Aıhrmed İhsan Tokgöz 
Yusuf Kemal Tengirşenık 
Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Fuad Gökbudak 
Sungur 
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Seyhan (ve askerlik) 
Siird 
Sıvas (ve maarif) 
Sıvas 

Tekirdağ (ve .askerlik) 
Tekirdağ 

Tekirdağ (ve maliye) 
Tokad 

Urfa (ve askerlik) 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlrk) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

lktısad 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve maarif) 
Aydın (ve ticaret) 
Burdur (ve hukuk) 
Çoruh (ve maliye, maarif ve gazetecilik) 

Diyarbekir 
Elaziz (ve maliye) 
Gazi Anteb (ve hukuk ve askerlik) 
Gazi Anteb (ve maliye) 
Gümüşane (ve maliye) 
Giresun 
İçel (ve idare ve nıaarif) 
İstanbul (ve maliye) 

İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve sanayi) 
İzmir (ve lı;ukuk) 
Kayseri (ve içtiınaiyat ve ınarif) 

-Manisa 
Maraş (ve idare) 
Muğla (ve adliye) 
Muğla (ve hukuk) 

Muğla (ve hukuk) 
Muş (ve maliye, bankacrlrk) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Sirrob (ve hukuk) 
Sıvas (ve maliye) 
Sıvas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Urfa (ve hukuk) 
Yozgad (ve orman) 



Mıclımud Nedim Zabcr 

.\'ul'i Tamaç 
Salih Turgay 
Ah:med Vefiik Uluçay 

Saıni Erkınan 

Haydar Çerçel 
!zzet Ulvi Aykut 
Tülikan Baştuğ 
Üıbeydullaih 
Esad Sagay 
Rifat Ünür 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fazı! AJhmed Ayıkaç 
Huriye Öniz 
Hikmet Işik 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye E1gün 
Memed Şa:hin 
Talat Onay 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
FaJkilıe Ö)"Illen 

Hasan Ali Yücel 
Ömer Küntay 
l•'eıTuh Güpgüp 
Nahid Kenen 
Hruzim Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kazım Okay 
İibrahim Dalıkılıç 
Miıhri Pektaş 

Kazım Nami Duru 
Ali Canih Yöııtrın 
Harndi Yalınan 
Selim Sırrı Tarcan 
R~ma Nayman 
HuNd Aydın 
Cevdet Kerim !ııcedayr 
Sabiha Görkey 
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Kad&tro 

Malatya (ve harita ve askel'lik ) 

Kimya 

Kastamonu (ve cczacrlrk ) 
Kayseri 
Niğde 

](o o per(l.tif ('ilik 

ICıstarnoıın (Ye bağrrl1k, askel'lik) 

Maarif 

Afyon Karahisar (ve iktrsı:ıd ) 

Afyon Karahisar (ve matbuat ) 
Antı:ılya (ve felsefe ve ir;timaiyat ) 
Bayazıd (ve nıatbuat ) 

Bursa (ve askerlik) 
Çankırı 

Çonıh ( ve matlmat, maliye ve iktısacl ı 
Çoruh (ve idare) 
Elaziz (ve edebiyat) 
Diyarbekir 
Erzincan (ve belediyecilik) 
Erzurum 
Brznrum (ve belediye) 
Gazi Anteb 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
İçel 
tçel (ve idare ve iktrsad ) 
tstanbul 

İzmir (ve dil ve edebiyat) 
Kal's ( ,·e hnkuk) 
Kayse ı · i 

Kayseri (ve içti ma iyat, ikt.rsad) 
Knşehir (ve idare; 
Kocaeli 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (vf' ınali;ve ve idare) 
J\:ütahya (ve idare) 
Malatya 
Manisa (ve matbuat) 
Ordu (ve edebi~rat) 
Ordu 
Ordu 
Seyhan (ve helediyerilrk ) 
Siird 
:Sinoh (ve askerl ik, lıe leu iyc) 

Srvas 



Şemsettin Günalta.y 
Seniıha Hızal 

Faik Perırnak 
Refet Ülgen 
Rifat Vardar 

Alı med Ulns 
Zülı t ü Alun 

Bere Türkcr 
Y a:hya Galitb Kargı 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdüllıalik Renda. 
Mustafa Önsay 

Asım Us 
İsmet Eker 
Mazhar Mü:fid Kansu 
Fuad Ağralı 
Tahsiıı Berk 
Remzi Görcs 

Hasan F ehmi Ataç 
Hasan Tahsin Berk 
Ziya Kararnursal 
Hüsnü Çakır 
Kamil Dursun 
Mükerrem Ünsal 
Kazım Okay 

K e nı a l Kmmn 
Hilmi Çornk 
Şükrü Ataman 
Faik Soylu 
Halid l\1engi 

Rasim Başara 
Rem.zi Çiner 
Şakir K esebir 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
P,miıı Draman 
Rifat Vardar 

İzzet Ulvi Aykut 
Aka Gündüz 
Fa lih Rıfkı Atay 
Hayrettİn Karan 
Übeydulla:h 
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Sn·as (ve idare ) 
Trabzon 
'l'okad 
Crfa (ve riyaziye) 
Zonguldak (vf' idare ve maliye) 

Mrıki?ı P-

Ankara 
Kırklareli (ve çifü;i lik ) 

Maliye 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve ıktısat ) 

Ankara 
Çamıkkalc (Ye mathuat ve ticaret) 
Çankırı (,·e idare) 
Çankırı 

Çon1h ( Y<' ına tlıua t, iktısad ve maa r if) 
('onun 
Denizli (ve idare) 
Eliiziz ( n~ iktısad) 

El aziz 
Gazi Anteb (ve maliye ) 

Gümüşane (ve iktısadiyat) 

E laz iz 
İstanbul (ve iktısa.t) 
İzmir (ve idare) 
İzmir (ve iıktısad) 
Isparta 
Konya (ve maarif ve idare) 

l\lara~ (ve idare) 
l\fardin (ve idare) 
Muş (Ye ik1ısad , lıanka c ılrk ) 

Niğde 

Niğde (ve 1belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 

Sivas (ve iıktısad) 

Sivas 
Tekirdağ (ve maliye) 
Traıbzon (ve iktrsad) 
Tra.:bzon (lktısad) 
Yozg-ad (Ye hukuk) 
Zonguldak (ve idare ve maarif) 

Matbuat 

Afyon Kar.whisar (ve maarif) 
Ankara (ve halkçrlrk) 
Ankara 
Baılrk;esir 

Bayazıd (ve maarif) 



Hasan Cemil Çambel 
Ihrahim Nerıni Dilnıcıı 

Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
H a.ydar Rüştü Öktem 
Fcrid Celal Güven 
Salaıh Cimcoz 
Harndi Aksoy 

Kam~U Ünal 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Naşid Uluğ 

Alımed İhsan Tokgöz 
1\fahmnd Soydam 
Harndi ülkümen 
Rereb Züıhtü Soy.ak 

Enver Adakan 
Ömer Feihmi Noylan 
Sadettin Epikmcn 
lVfit.a.t Aydın 

Ka,zrm Gürel 

İsma.il Hakkı Uzmay 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 
Tahir Hitit 
Sungur 

Huri~-e Öniz 
1\:~r.ım Nanı i Dnru 

Ali Rana Tarhan 
Baha Öngören 
Sa h ri Toprak 

Bed iz 
Ressam Şe>"ket Dağ 
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Bolu (ve ·askerlik) 
Burdur (ve dil, tarih, edebiyat, hukuk ve ga

zetecilik) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret ) 
Çoruh (ve mal iye, iküsad ve maarif) 
Denizli 
!çel 
İstanıbul 
İzmir (ve çifçilik) 

İsparta (ve ticaret) 
Kayseri (ve idare) 
Kütaihya 
Ordu (ve ticaret ve iktrsa.d ) 
Siird (ve askerlik) 
Traibzon (ve hukuk) 
Zonguldak 

lt! iihendisler 

Balrkcsir (1\bkine ve elektrik mühendisi) 
Çoruh 
İzmir 
Traıbzon 

Nafıa 

Konya (ve idare) 

Ornıancılık 

Bolu 
Bolu 
Bolu (ve ticaret) 
1\Tan i sn 
Yozgau ( ve iktısad ) 

Pedagoji 

Diyarbekir 
l\I:ıııisn 

Posta, tclgmf ve t elefon 

İstanbul 

Kars (ve elektrik) 
Manisa 

Resim 

Kon~'n 

Konya 



khmed Ulus 
Eşref Demirel 
Ahrmed Özdemir 
Harndi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Yaşar Yazıcı 

Sadrttin Epikmen 
Süleyman Demirezen 
Mustafa Halid Üner 
Ali Tunah 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karaibacak 

Fund Zi:·a Çiyiltepe 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

F'uad Zi:·a Çiyiltepe 
Aziz Sa.mih İlter 

Dr. Tapta~ 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Mazhar Germen 

Dr. Hasan Vasıf Soruyürek 
Dr. GL Besim Ömer Aıkalm 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Galib Ka;hraman 

Dr. Refik Gül'an 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Must·afa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 

Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım Samanlr 
Dr. Fatıma Memik 
Dr. A:hmed F~kri Tuzer 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şi
nasi Erel 

Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydaım 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
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Sanayi 

Ankara 
Ankara 
Eskişehir 

İstanbul 
lstan!bul 
İstanbul 

İzmir (ve İktısat) 
Kayseri 
Konya 
Samsun 
Zonguldak 
Zoııguldnk 

Sigortacılik 

Elaziz (ve askerlik, idare, demiryolu) 

Şark ilimleri 

Bursa 

8i111 endifcrcilik 

Elaziz (ve askerlik, idare, sigortacılık) 

Br zin ca n (ve askerlik) 

Tabiblik 

Ankara 
Antalya 
Ay dm 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Bursa 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 

Denizli 
Denizli 
Edirne 
Erzurum 

!stanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 



Dr. Fuad U:ınay 
Dr. Gl. Ziya Nuri Bil'gi 
Dr. Osman ŞeVıki Uludağ 
Dr. Lütfi Kırdar 

Dr. Şailör Aıhmel Ediz 
Dr. Hilmi Hortaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Rrza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. AJbravaya 

Dr. Rasim Ferid T·alay 
Dr. Ziya Naıki Yaltmm 
Dr. Asım Sirel 
Dr. Ga.lib Haıkıkı Üstün 
Dr. Mi•tat Altwk 

İsmail Ha:kkı Uzunçarşıir 
Hasan Cemil Çamlbel 
Ihrahim NPcmi Dilmen 
Tevfik Bilg-e 
Şeref Aykut 
N ec~b Asım Y azııksız 
Yusuf Ziya Özer 

Sadri l\1alksudi Arsal 
Talat Onay 
Halil Etcm Eldem 
Yusuf Aikçura 

V el ed İıJbudak 
Ali Muzaffer (;(iker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
BesimAtalay 

1 snıail l\'Iüşta k :~vr ayakon 
Şemsettin Günaltay 

Şükrü Koça'k 

Cemal Alkçın 
!zzet Akosman 
Rmüın Aktar 

Şakir Kınacı 

Tayfur Sökıınen 
Nazmi Topçuoğlu 
Memed Demir 
İ:bra!him Çolak 
Şükrü Gülcz 
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Türklareli 
Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 

Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Samsun 
Sinop 
Zonguldak 

Tarih 

Balıkesir (milli tarih) 
Bolu (ve askerlik) 
Burdur (ve dil, hukuk, edebiyat ve ~azetecilik ) 

Diyarbekir (ve askerlik) 
Edirne (ve Türk dili) 
Erzurum (ve dil) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil ) 

C:iresun (Hukuk ve Türk lisaniyatı ) 

Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
!stanbul (ve asarr atika) 
Kars (Asrr hazır tarihi ve askerlik) 

KosLımonu (\·e li saııiyat., türkcülük ) 

Konya (ve diplomnsi ) 
Konya 
Kütahya (ve lisaniyat) 

Siird (ve edebiyat) 
Sivas (ve maa.rif) 

Tayyarecilik 

Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret 

Afyon Karahisar ( ve ziraat) 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktısat) 
Balıkesir (ve ziraat) 
B ilecik (ve askerlik) 
Bolu (ve ormancılık) 



Ziya Gevhcr Etili 
A:kif Aıkyüz 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
1\fecdi Boysan 
Bmin Sazak 
lsmail Sabnncn 
Muzaffer Kılıç 
Durak Sakarya 
Alım~d Harndi Denizmen 
Sadettin Ura.z 
Hüsnü Özdamar 
lbraJhim Demiralay 
Karnal Ünal 
Memed Seyfeli 
Cemal Tekin 
Mustafa Ulusan 
Osman Taner 
Aıbdürrezzaik Şatana 

1\'[emed Erten 
Halid Mengi 
Aıhmed İhsan Toıkgöz 
.-\nko~lıı D;ım ar 

Huh1si Orozoğlu 
Daniş Eyiiboğlu 

M11lıittiıı Diııçso~' 

~Iemcd Somer 

\ 'clrd Izimdak 
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(:aıınkkalr ( H' g-:1 z0 tec ilik \ 'C maliye ) 
Çoruh (ve belediyecilik) 
~:oruh (ve hukuk) 
Çonıh 

Edirne (ve ziraat, sanayi ve fabrikacılık ) 

Eski~ehir (ve ziraat) 
Giresun (ve hukuk) 
Uirrsnıı ( \·c askerlik Y<' hukuk ) 
Gümüşane (ve hukuk, idare, brl edi:·ccilik ) 
lstaııhnl (\·c halıri:· !' ) 

!st an hnl 
Isparta (ve ziraat ) 
Tsrıarta (ve ziraat ) 

lspart::ı (n matha::ıcılık ) 

Kırşf'hir 

Koıı:ra 

K0nyn 

l\[ıılat .nı 

!\lard iıı (ve zir aa t) 
l\larıı ~ (ve ziraat) 
. r:;<.(l ı • ( n~ z irnııt , mali:·0 n• hclecl irr ) 

Ordıı ( lktısnd vr mathmıt ) 
Se.dıaıı ( n~ ziraat ) 

8inolı (ve ziraat ) 
Trabzon 
l i rf<ı ( n~ bc irıli~· ~·r·ilik. '~ iı'aatl 

Tnz işleri 

L<i.ituhya 

'L'ii.r kçiihi k 

l\<1sl:ıınoıııı rn· t.a r ilı , dii J 

--•UC!!lı:!!t>e-<t!e~--



8 - Sayın üyelerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

Almanca 

Berç Türker 
İzzet Akosman 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Ceıal l\Iengilibörü 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasrf Somyürek 
Enver Adakan 
Hasan Cemil Çambel 
Bsad Sagay 
9ckilıe insel 

U\. f;;cfik 'l'iirsmı 

GL Kazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
Meedi Boysan 
Ahmed Saffet Ohkay 

Aziz Samih Hter 
Saffet Arıkan 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 

uri Conker 

GL İhsan Sökmen 
Sadri l\laksudi Arsal 
Ali Rana Tarhan 
De. Refik Sa_v<laııı 

ür. Tnğanıiral Hakkı 9i
nnsi Erel 
lll. Şükrü Gökberk 
Halil Etcın Eldcnı 

Harndi Gürsoy 
Sadettin Uras 
Ziya Karaınursal 
Gl. Kazım İnanç 
Baha Öngören 
İbrahim Grantay 
Şerif İlden 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

( A r~ · oıı Kara h isa ı· ) 

(Afyon 1\ ıınılıisar ) 

(Ankara) 
(Ankara) 
( Ankaı-a ) 

( Antal.1·a ) 

< Bal ıkesi r ) 

( Ba lılw;i ı · ) 

( Balıkesir ) 

(Bolu ) 
(Bursa ) 
(Bursa) 

( Denizli ) 
( Diyıırlıckiı· ) 

( l>iyarlıekir ) 

( Edi m e) 
( Elfıziz ) 

( ı.; ı ·zi n<'aıı ) 

( Bı-zincan ) 

( l~rzunıın ) 

( Erzurum ) 

(Ua;r.i Aııtc lı ) 

(< l;ı;r.i Ant Piı ) 

( <lircsıııı ) 

( <: i r es nı ı ) 

( l stımlm l ) 
( i staıılıu l ) 

(İstan lnıl ) 

( l staıılml ) 

(1stanlml ) 

( İstanbul) 
( Istanbul ) 

( İstaı1bnl ) 
( İzmir ) 

(Kars ) 
(Kastamonu ) 
( Kastamonu ) 
( Kaysr ı· i ) 

(Kayseri) 

.... 

ı 
})ı·. <ll. Zint ~ııri Biro·i . "' 
\l•dinı Bozatık 

Ali l\'Iuzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebcsoy 

Dr. Lfttfi Kırdar 
l\'lnhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Heceb Peker 

l·;mnıllalı Barkan 

lsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabçı 
'l'mgud Türkoğlu 
Y m;a r (hey 
Hasan Reşid Tankut 

Dr. Rıza Levent 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Ahme<l İhsan Tokgöz 
Haındi Yalınan 

Ali 'l'unalı 

Daınar Arıkoğlu 

ca. aci Eldeniz 
Tcdik Tarman 
l\lahmud Soydan 
ll usameddin Okan 
H üsrev Gerede 
Ncemeddin Sadık 
Vasfi Raşid Seviğ 

Ralımi Apak 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Yigit 
Behçet Günay 

' , Arabca 

Haydar Çerçel 
Rasih Kaplan 
İsmail Hakkı UzunGnrşılr 

Übeydullah 

Halid Onaran 

(Kocaeli ) 
( Kocaeli ) 
(Konya) 
( Konya) 
(Konya) 

(Kütahya) 
( Kütahya) 
(!\ütahya) 
( Kütahya) 

( :\ l alı.ıtya ) 

( ı\tala t. .va ) 

(Malatya) 
( l\Ia ıı isa ) 
(Ma nisa) 
( l\Iaraş ) 

(?da nl i ıı ) 
( Niğde ) 

( Niğde) 

(Ordu ) 
( ( >rdu ) 
(Samsun) 

(Seyhan ) 
(Seyhan) 
(Seyhan) 
(Siird) 
(Sinob) 
( Sıvas ) 

( Sıvas) 

(Sn·as) 

( Tekirdağ) 

(Tokad) 
(Tokad) 
( 'l'oknd ) 
(Urfa ) 

( Af~·on J\anıhisıu) 

( Antal~ · a ) 

( Balıhsiı· ) 

( Ba)·nzrd ) 

( Bur·duı·) 



:Fatin Güvendiren 
Mustafa F ehmi Gerçeker 

Sami Çölge~en 

Rüştü Bekit 

Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Tahsin Berk 
Necib Asım Yazrksız 
Yusuf Ziya Özer 

Sadri Maksudi Arsal 
TaHit Onay 
Emin İnankur 

Hüsnü Özdamar 
Fuad Köprülü 
V el ed İz budak 

Ferruh Güpgüp 

Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Besiın Atalay 
Memed Somer 
Emrullah Barkan 

Hasan Rcşid Tankut 
lVIitat Alanı 

Abdürrezzak Şataııa 
Haındi Yalınan 

Hulki Aydın 
İsınail Muştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Dr. Galib Üstün 
Şeınsettin Günaltay 

Süleyman Sırrı Gedik 

Fuad Gökbudak 

Hakkı Ungun 
İbrahim Arvas 

..t1.zerice 

V eled lzlmdak 

(Bursa ) 
(Bursa ) 

(Çankrn ) 
( Diyarlıeki r ) 

(J<:dü·ne) 
( Edirne ) 

( Blfır.iz ) 

(Erzunun ) 
( J<:ski~elıiı· ) 

( Uiresun) 
( Uireı:ıu n) 

( l~e l ) 

(Isparta ) 
( Kaı·s ) 

( Kastanımın ) 

( Kayser i) 

( Konya ) 
( Konya ) 

( Kütah~·a ) 

( Kütah~·a ) 

(:\lalatya) 

( .Manış ) 

(:\ la nı~ ) 

( "Man]iıı ) 

(Ordu) 

(S iirJ ) 
(Siitd ) 
(Siird) 

( Sinolı ) 

( Sıvas ) 

(Trabzon ) 

( LTr fa ) 

( \~an ) 

( 'v~an ) 

( Kastam onu) 

Bulgarca 

Cevad Abbas Gürer 
lsmail Haldn llz ımı_,~ 
Galib Pekel 
Hüsnü Konay 

(Bolu ) 

(Bolu ) 

(Tokad ) 

('l'okaJ ) 

Çıgatayca 

Necib Asrın Yazrksrz (Erzul'llm) 
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E1·menice 

Betc Türker 
Esad Uras 
Hakla Ungun 
Münih Boya 

Farsca 

İsmail Hakkı Uzunçarşıır 

Übeydullah 
Mustafa Fehıni Gerçeker 
İsınet Eker 
Şeref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
Sadri l\faksudi Arsal 
Talat Onay 
Emin İnankur 
Alıdülhak Hamid Tarhan 
Puad Köprülü 
Veled İzbudak 
Naiın Hazım Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Ali Canib Yöntem 
Ruşeni Barkın 

Süleyman Sırrı Gedik 
Fuad Gökbudak 
İbrahim Arvas 
Cc'lal Snlıiı· Erozan 

( AI'yoıı Karahisar) 
(Amas.va ) 

(Van) 
(Van) 

( Balıkesir) 

(Bayazrd) 
(Bursa) 
(Çorum) 
( l~dirn e ) 

( l~skişchir ) 

( 8tınıSllll) 
( <liresnn) 
(tçel) 
( tstanln:ıl ) 
( Kaı·s ) 

( Kastanı onu ) 
(Konya) 
(Kütah ya ) 
(Manisa) 
(Ordu) 
(.Samsun) 
(Trabzon) 
(Urfa) 
(Van) 
( Zoııg-ııldak ) 

Fmnsızca 

Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
lzzet Ulvi Aykut 
Mebrure (; önenç 

Esad Uraz 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfla Atay 
Karnal Atatürk 
l\lümtaz Ökınen 
Yahya G ali b Kargr 

Ccl fıl lVlengilibörü 
Dı·. Cemal 'l'unca 
Türkan Baştuğ 

Alıidin Öznıcıı 

(Afyon Karahisar ) 
(Afyon Karahisar) 
( Af.,·on Karahisar ) 
(Afyon Karahisar) 
(Afyon Karalı i sar ) 
(Afyon Karahisar) 

(Amasya) 

(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 

(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 

(Aydın) 



Dr. Mazhar Germen 
Nazıni Topcuoğlu 

1 h-. Jlasnıı \ ' ıısı r Suııı., · ü

n~k 

GL Kazım Özalp 
HacimKezer 
İsmail Hakkı Uzunçarşıır 

Übeydullah 

Dr. GL Besi m Ömer A kalın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Cevad Abbas Oürer 
Dr. Emin Cemal Suda 

Hasan Ceınil Çambel 
lsmail Hakkı Pzına.1· 

Mitat Kuzay 

Halid Onaran 
İbrahim Nemni Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Asaf Doras 
AtıfAkgüç 

Dr. Galib Kahraman 
1 k Refik Oüran 

Dr. Sadi Konuk 
Bsad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Refet Camtez 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Hilmi Erg·eneli 
Şükrü Yaşın 

Ziya Gevher Etill 

ıvı. Abdülhalik Renda 
Rifat Ünür 
Sanı i Çöl geçen 

Asım Us 
Atıf Tüzün 
Önwr Fchnıi Noylaıı 

Ali Rıza Özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 

Dr. Harndi Berkman 

Dr. Kazım Samanh 

( Aydın ) 

(1\.nlııı ) 

( Bıılıkt'sir ) 

( Balıkesir ) 

( Balıkesir ) 

( Balıkesir ) 

( Bayazı d ) 

(Bil ecik ) 
(Bil ecik ) 
(Bil ecik ) 

!Bolu ) 
(Bolu ) 

(Bolu ) 
( ilohı ) 

(Boln) 

(Burdur ) 
(Bmdur) 
(Burdm) 

(Bnrsa ) 
(Bursa ) 
(Bnrsa ) 
(Bursa ) 

(Bul'sn ) 
( Bnrs;ı ) 

(Bursa) 
(Bmsa) 

(Çanakkale) 
(()anakkale) 

( ( 'ana klwle ) 

(Çanakka le) 
( Çaııakale ) 

( Çnnkın ) 

( (: ımlnrı ) 

(Çankm ) 

( ~: oı-ulı ) 

( Çonıh ) 

(Çoruh ) 

(Çorum) 
(Çorum) 
(()orum ) 
(Çorum) 

( l>e ıriz 1 i ) 

(Denizli ) 
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Emin Aslan Tokad 
GL Şefik Türsan 
:Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Gl. IC&zım Sevüktekin 
Tevfik Bilge 

· Zckfıi Apaydın 

Zeki Mesud Alsan 

Dr. Fatma lVIemik 
Faik Kaltakkıran 

Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

f<'< ı zı 1 Alı ııwd 1\y b<: 
Fuad Ağralr 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 

Hikm et Işık 

Saffet Arıkan 

Aziz Aleyürek 
Dr. Ahmed Fikri 'l'uzer 
Fuad Sirmen 

Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Necib Asım Yazrksrz 
Şükrü Koçak 

İstemat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Bekir Kaleli 
Ol. Ali Hikmet Ayerdem 

Nuri Conker 

Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güres 

Gl. İhsan Sökınen 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 

1\-Iünir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Edib Servet Tör 

Şevket Erdoğan 

F erid Celal Güven 
Hakkı Saydam 
Harndi Ongun 

(Denizli ) 
( !)enizli ) 
( Denizli ) 
( Denizli ) 

( 1) i)·a rlı ckir ) 

( Diyarhekir ) 

( () iyınheki r ) 

l Di.\ra rbekiı: ) 

( l•:dim e) 
( 8dirııe ) 

(J<:dirnc) 
( ELli m e) 

( 8laziz} 
(Eiazlz) 
( l<:lfıziz ) 

( 1•: rzi ıı caıı ) 

( Erziıwan ) 

( Erzincaıı ) 

(Erzincan ) 

(Erzurum ) 
(Erzurum ) 
( 8ı· . : ıı !Tlll1 ) 

( Eı·znruın ) 

( J•] ı·zıınmı ) 

(Erzurum ) 

( Erzurum ) 

( Jj] skıişelıiı· ) 

( l~skişeh il·) 

((iazi Ant c lı ) 

((:azi Anteb) 
ı <:azi Anteb) 

((;azi Anteb) 
( flazi Anteb) 

( (; iresnıı ) 

( Uiresun) 
( (i iresuıı ) 

( liiresun ) 

( n i res ı m ) 

(U i res un ) 

((: ünıüşane) 

( fiüınüşane) 

(Jçel) 
(İ çel ) 

( İçel ) 



Alıdülhak Hamid Tarhan 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamira l Ha kk ı Ş i

nasi Erel 
Gl. Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Salalı Cimcoz 
Ziya Karaınursal 

Bcnal Ncvzad 1 ~-ta r 
Celai Bayar 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Gl. Kazım İnanç 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saracoğlu 

Kamfıl Üna l 

Baha Öngören 
Esad Özoğuz 
Fuad Göprülü 
Gl. Muhiddin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Yusuf Akçura 

Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkm~~;n 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 

Ahmed Hilmi Kalaç 
H asan F erid P f' rker 
N ahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Veli Y~m 

Dr. Fuad Umay 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçİ 

Lütfi Müfid Özdaş 

Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya uri Birgi 

(t stan Inı 1) 
( tstanhn l) 
( l st ıı nbul ) 

(lstanbul ) 

( İstanbul ) 

( l stanbul ) 
(İstanbul ) 
( tstanbul ) 
(i sta nbul ) 

( İzm i r ) 
(Jzmir) 
( İzmir ) 

( İzmir ) 

( hınir ) 
(İ zıniı· ) 

(! zmir ) 
( !zmir) 
( lım ir ) 
( İzmir ) 

(Isparta) 

(, Kars) 
( Kars ) 
( Ka rs) 
(Kars) 
(Kars) 
( Kars) 

(Kastamonu ) 
(Kastamonu) 
(, Kasta nı oın ) 

(Kastamonu) 
(Kastamonu ) 
(Kastamonu ) 
(K astamonu ) 

(Kayseri ) 
(Kayseri ) 
(Kayseri ) 
(Kayser i) 
(Kayseri) 
(Kayseri ) 

( Kırklareli ) 

( Kırşehir) 

( Kırşehir ) 

( Kırşehir) 

(Kocaeli ) 
(Kocaeli) 
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H asan H ayri Tan 
İbrahim Süreyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
N edi m Bozatık 
Salalı Yarğı 

Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevket Uludağ 
<H. A li F uad. Cebesoy 
Kazım Okay 

Besim Atalay 
1>r. 1 ,('ıtfi Kırdar 

Dr. Şakir Alımed Ediz 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Abdülmuttalib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Ernrullah Barkan 
G 1. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf vınay 

Dr. Saim Uzer 
Hikmet Bayur 
Kazım Nami Duru 
Osman Erçin 
Refik İnce 
Sabri Toprak 
Tul'gud Türkoğlu 
Yaşar Özey 

Hasan Reşid Tankut 
Mitat Alan 
Nuri Ural 

Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Alpaya 

Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabçı 

Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

N aki Yücekök 
Şükrü Ataman 

Ahmed Vefik Uluçay 

(Kocaeli) 
(Kocaeli ) 
(Kocaeli) 
(K ocaeli ) 
(Kocaeli ) 

(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya ) 
(Konya ) 

(Kütahya) 
(Kü ta hya ) 
(Kütahya) 
(Kütahya ) 
(Kütahya) 

( Ma. l at~·a ) 

(Malatya) 
(Malatya) 
( l\ Ia lat~·a ) 

(Malatya) 
(Malatya ) 
(Malatya) 
(Malatya) 

( Maıı üıa ) 

(Manisa ) 
(Manisa ) 
(Man isa) 
(Manisa) 
(Man isa) 
cıvrani sa ) 

(Manisa ) 

(Maraş ) 

( Maraş ) 

( Maraş) 

(Mardin) 
(Mard in ) 

(Mardin) 
(Mardin ) 

( Muğla) 

( Muğla) 

( Muğla ) 

( Muğla) 

( Muş ) 

( Muş) 

(Niğde) 



Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil İrdelp 

Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 

Harndi Yalınan 
1smail Çamaş 
Muhiddin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 

~ [cmed Ali Yürükcr 

Ruşeni Barkın 

Zühtü Durukan 

Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 

Hilmi Uran 
Tevfik Tarman 

İsmail M:üştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Cevdet Kerim İncedayı 
Dr. Galib Üstün 

Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

:ı üsrev C: erede 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadık 
Rasim Başara 

Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
V asfi Raşid Seviğ 

Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Ya h~rn Kema 1 Bc?atlı 

J<'a ik Prmwk 

Galib Pekel 

( Niğde ) 

( Niğ·de ) 

( ;>.;iğde ) 

( Niğde) 

( Niğde ) 

(Ordu ) 
(Ordu ) 
( Onln ) 

(Urdu ) 
(Ordu ) 
(Ordu) 
(Ordu ) 

(Samsun ) 
(Samsun ) 
(Samsun ) 

(Samsun) 
(Samsun ) 
(Samsun ) 

(Seyhan ) 

(Seyhan ) 
( Sc:vhaıı ) 

(Seyhan) 
(Seyhan ) 

(Siird ) 
(Siird ) 

(Sinob) 
(Sinob) 

( Siııoh ) 

( Siııob) 

( Sıvas ) 

(Srvas) 
( Sıvas ) 

( Sıvas ) 

(Sl\·as) 
( Sıvas ) 

( Sıvas ) 

(Sn·as ) 

( Tekirdağ ) 

( Tekirdağ ) 

( Tekirdağ ) 

( Tekirdağ ) 

( Tekirdağ) 

(Tokad) 
(Tokad) 
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Hürrcm Ergun 
Nazım Poroy 
Süreyya Tevfik Gcn ca 

Halil Nihad Boztepe 
Harndi Ülkümen 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Behcet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Y azgan 
Muhiddin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Hakkr Ungaıı 

İbrahim Arvas 

Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Dr. lVIitat Altrok 
Halil Türkmen 
Rağıb Özdemiroğlu 

Rifat Vardar 

( Toluıd ) 

(Tokad ) 
(Tokad ) 

( 'l' ra 1 ız on ) 
( Tntlızoıı ) 

t'rralızon ) 

1 1'nılızon ) 

('l'rabzon) 
( Tnıbzoıı ) 

- ( l irfa ) 
( l ' rl'a ) 
( Prfa) 
( L' rfa) 
( l ' rfa ) 

(Van) 
( \ ' an ) 

( YozgaJ ) 
( Yozgad ) 
( Yozgad) 
( Yozgad ) 
(Yozgad ) 

(Zonguldak) 
(ZonguJdak ) 
(Zong-uldak ) 
(Zonguldak ) 

lngilkce 

Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
l\'[cbrnre OönPW 

Esad Uras 
Dr. Taptas 
Adnan Ertekin 

Übeydullah 
Hasan Cemil Çambel 

Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher E.tili 
l\L Abdülhalik Renda 
Öm l' l' F <'hw i Noylan 
Huriye Öniz 
Zühtü Tiğrel 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazrl Ahmed Aykaç 
Tahsin Berk 
Aziz Akyürek 
Ömer Asım Aksoy 

(Afyon Karahisar) 
(Afyon Karahisar ) 
(Afyon Karahisar) 
(Amasya ) 
(Ankara ) 
( Aydın ) 

( Hayazıd ) 

(Bolu ) 

(Çanakkale ) 
( Çanakkal e) 

(Çankırı ) 

( Uonıh ) 

( Di yarbekir) 
(Diyarhekir) 
(Eifiziz ) 
(Elaziz ) 
(:Elaziz) 
(l•;rzurum) 
(Liazi Aııteb) 



Sadri Maksudi Arsal 
Abdülhak Hamid Tarhan 
Ahmed Harndi Denizmen 
Ali Rana Tarhan 
Ziya Kararnursal 
Baha Öngören 
Dr. Şükrü Şenozan 
Salih Turgay 
Dr. <: 1. Ziya N mi Birgi 
l\'1 i lı ri Pektaş 

Hikmet Bayur 
Şükrü Kaya 
lVIeliha Ulaş 
Ali Münif Y eğena 
Esma Naymon 
Yusuf Kemal Tengi rşenk . 

Rahmi Apak 
Refet Ülgen 

( rı iresnn ) 
( İst;ınlml ) 

( İstanlıul ) 
(İstaııbul ) 

( İstanbul ) 

(Knn; ) 

(Kastamonu) 
rKayReri ) 
(K ocneli ) 

(Ma la tyıı ) 

(Manisa ) 

(:M u ğl a ) 

(Samsun) 

(Seyhan) 
( Seylınn ) 

( Siııoh ) 

( 'l'el<iı·dağ ) 

(Urfa ) 

! talyanca 

Bere Türker 
AtıfAkgüç 

Dr. Mustafa Beııgisu 
Hilmi Ergeneli 
Fuad Sirmen 
İbrahim Grantay 
Dr. Hilmi Ortaç 
Mitat Şükrü Bleda 
Hamdi Ülkümen 

Bere Türker 

( A f.nın Karahisar ) 
(Bursa ) 

(Ça nakkale ) 

( Çaııa k ka lt ) 
rF; nm nı ın ) 

t 1\:<ıstaıııonu ) 

( Mıı 1 n tyn ) 
( Sıyııs ) 

(Tr n lızon ) 

( Afyon 1\ ı ı rahisar ) 

Kıpçakca 

V el ed İz budak 

Abdürrezzak Şataııa 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 

Sadettin Epikmen 

Bere 'l'ürker 

Kürtçe 

( T\ast a nıonu ) 

c;\ l ardin ) 
(\ ran ) 

, (Van) 

Macar ca 

(lzıııit') 

Rumca 

(Af.)' U ll. Kamlı isa r ) 
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Dr. Taptas 
Tahsin San 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 
1 h·. Em i ıı Ce ın a 1 Suda 
Mitat Kuzay 
Fatin Güvendiren 
Ahmed Cevad Emre 
M. Abdülhalik Renda 
l\fecdi Boysan 
İstemat Özdamar 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Bcnal Nevzad Jştar 

iln·ahiın Grantay 
IUni Akeken 
Turgud Türkoğlu 
Dr. Rıza Levent 
Naki Yücekök 
Dr. Abravaya 

Ruşeııi Barkın 

Zühtii Durukan 
Esma Nayman 
llilın i Uran 
ik Cıılilı Üstün 
Srrn Day 
Süleyman Srrn Gedik 

Ahmed Gevad Emre 
Zekiii Apa:vdııı 

Tahsin Berk 

Aziz Samih İlter 
Şükrü Koçak 
m. İhsan Sökmen 

Rus ca 

Sadri Maksudi Arsal 
Yusuf Akçura 
Sami Erkman 
Şerif İlden 

Lütfi Müfid Özdeş 
Ruşcni Barkın 

Rahmi Apak 

Şrrif İlden 

V el cd İzbudak 

Sırpea 

Ta ta?" ca 

( ı\nlnını ) 

( Aydın) 

(Bilecik) 
(Bolu ) 
(Bolu ) 
(Bursa) 

( Ca11a k kah• ) 

(Çaııkm) 

(Edirne ) 
( Eskişehir) 

(r:ircsun) 
( (:i res un ) 
( İzmir ) 

(KaRtamonu) 
( Mani:a) 

(Manisa) 
( Maı·din) 

( Muş) 

( Niğde ) 

( Raımmıı) 

( Saın~un ) 

( Sr:·haıı ) 

(Seyhan) 
( Siııolı ) 

( 'T'rahzon) 

(Tr·ahzon) 

( ()aıuıkkale) 

(Di.,·a rlı ekir ) 

(E laz iz ) 

(En:incan ) 

(1<--: r·zm·um) 
(O ireRnn) 

( r: iresun) 
( Kars ) 
(Kastam()nu) 

(Kastamonu ) 

( Kır~ehir) 

( Raııısurı ) 

( 'l'cki.ğ ) 

( Kastamonu) 

( Ka sta monu ) 



Veled İzbudak 

Türkmence 

(Kastamonu) 
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Uygurca 

N ecib Asım Y azıksız 
Veled İzbudak 

(Erzurum) 
( KaRtanıonu) 

--·~e>-aıt-<~· 



9 - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Rir·i11n: d c ı•rcd!' 'lllı!'r·i nı c lıns olonlar (51} 

A li Çetinkaya 
Knııı u l Atııtüı-k 

Ş;ıkir 1\ın ı.l(' l 

Yahya Ualilı 1\ ıı ı 1:·ı 

Hasıh Kapl an 
])ı· . 1\lazlıar (: e ı ·ııwıı 

Tahsin Saıı 
( ll. 1\ilzıın Üzalp 
Jlaeinı Kczcr 

CeYad Ablıas Gürer 
Şükı-ü (:ülez 

l\lusta fa Ş erer Özlm ll 
Mustafa Fehıni Gerçeker 
Ziya Esen 

Dr. Mustafa Cantekin 
İ sm et Eker 

Mazhar l\lüfid Kaıısu 

Ynsuf Başkaya 
Zckai Apaydın 

Faik Kaltakkıran 

Emin Sazak 
Ali Kılıç 
l\Iemed Şahin 
Reşid Ağ·ar 

Hasan Fehıni Ataç 
Dr-. Refik Saydam 
Celal Bayar 
lk 'revfik Rüştü Aras 
Hameli Aksoy 

l\:lahmud Esad Bozlnn·d 
Hüsnü Özdamar 

İbrahim Demiralay 
l<;sad Özoğrız 

Ahmed Hilıııi Kıla ç 

Dr. Fnad Uma.y 

turahim Süreyya Yiğit 
B csim Atalay 
İsmet İnönü 
Yunus Nadi 
Ham d i Y a l man 
Daınar Ankoğlu 

( Af~·on Knrahisııı ·) 

( Aııknra ) 

( Aııkaı·a ) 

( Anknnı ) 

(Antalya ) 
( .'\~·dm ) 

( A~·d ı ıı ) 

( Balıkes i ı · ) 

( Balıkesi r ) 

!Bolu ) 
(Bol n ) 
( Bunluı· ) 

(Bmsa) 
(Çanlurı ) 

(Çorum) 
( Çornm ) 
( Denizli ) 
( Denizli ) 

1 Di,Ya rlıckir ) 

( Edirn e) 
( Eskişe h iı· ) 

(Uazi Antclı ) 

(Gazi Antclı ) 

( C: azi Aııteb ) 

( (ı üınüşanc) 

(Istanbul ) 
(t zmir) 
( İ zmir ) 
( lzıuir ) 

( İzmir ) 
(I sparta) 

(I sparta) 
(Kars) 
(Kayseri) 

( Kırklareli ) 

(Kocaeli ) 

( Kütal.1ya) 
( l\Ialatya) 
( Muğla) 

(Ordu) 

(Seyhan) 

..... -

llulki A.vdrn 

Ynsnf I< enı al Tengirşenk 

Rnsinı Başara 

Zi~·;ı Başara 

f 'a ik Öztrak 
Jlan ı d i Ülkümen 
1 fn saıı Saka 
1\l i Suib Ursavaş 
J ];ı ldn ll nga.n 
Sıl'n l çi iz 

(Siird) 
(Sinob ) 
( Sıvas) 

( Sıvas ) 

( Tekirdağ ) 

(Trabzon ) 
(Trabzon) 

( Urfa) 
( Van) 
(Yozgad ) 

i l.' i ·11cı: ıl c ı • r cdeub eri ıncbııs olnıılrı r (78 } 

lzzl't l'lvi Aylmrd 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Falih Rıfkı Atay 
-~J eıııed Demir 

( )sııın ı ı N i~' ıı . zi Bun·u 
1 lll'a!ı iııı Ço lak 
Salilı Bozuk 

lh . Eıııin Ce ııuıl Suda 
Asa f Doras 
H.cfet Canıtez 

~-i üluü Yaşm 

M usta l'a AIJdülhalik Renda 
Hifa t Üııür 
Ali Zn·h 
Pu::ıd Bulca 
Hasa n Cavid 

ı ~mıail K emal Alpsar 
Miin ir Çağıl 

Dr. Kazım Samanlı 
Hıı)·dar Rüştü Öktem 

N ecib Ali Küçüka 
Fund Ağralı 
AlıCiü lhak Fırat 
~ııfl'rt Anlwn 
1\'afiz Duınlu 

Nuri Conker 
(: 1. İ h san Sökınen 

Ha kkı Tarık Us 

bnı a il Sabuncu 

( A r,,·oıı Kara hisar ) 

(Amasya) 

(A ıııas,va ) 

(Ankara ) 
( Ba lıkes ir ) 

( Ba l ıkesir ) 

(Bilecik) 
(Bilecik) 
(Bolu) 
( Buı·sa ) 

(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çankırı ) 

( Çanlurı ) 

( Çorulı ) 

( Çorulı ) 

( Çorulı ) 

(Çorum) 
(Çorum) 
(Denizli) 

(Denizli ) 
(Denizli ) 
(Eiaziz) 

(Erzincan ) 
(Erzin can ) 
(:Erzurum) 

((-hızi Anteb) 
(G iresun ) 
(Giresun ) 
(Giresun) 



1\lüniı· Akka.nı 

'l'al5 t O mı.'· 
Bdilı Servet Tiir 
Emin inaııkuı· 
Ahnıeu l fanıdi Den izıııeıı 

Dr. Tuğ·aıniral IIı.ıkk r Şi

nasi Erel 

Ziya Karaınursal 

ı~a.ın i ı Du ı·snıı 
Rahmi 1\.öken 

Şüşrü Saraeoğ·lu 

M:ükerrem Ünsal 

Yusuf Akçura 
Yel ed h budak 
Şevket Ödül 

],fıt[j l\lüfid Özeleş 

Ali Dikmen 

Ragıb Akca 
Kazım Okay 
Mustafa Ulusi:ln 

1 aiın Hazıın Onat 
'!'evf ik Fikrct Srlay 

R eceh Peker 

Dr. Hilmi Ortaç 
l\fahmnd Nedim Zapcr 

Dr. Saim Uzel 

Sabri Toprak 
Yaşar Özey 

Meıned Erteıı 

l\ rita t Alanı 

Al.ıuüıTezzak Şatana 

H.ıza Erten 
Şükrü Kaya 
F'aik Soylu 
Halid 1\'Ieııgi 

lsımıil Çamaş 
l\falımnd Soydan 

Şeın sett in C: ümıltıı y 

Cenıi l Uylıallııt 

Şakiı· K esehir 
Süleyman Sırı ·r Ged ik 

l\ lcmed Emin Ymdcıknl 

Refet Ülgen 

İbrahim Anas 

l\Ii.i.nib Boya 
Avni Doğ·a n 

Halil Türkmen 

Ragrb Özdemiroğlu 
R eceh Zülıtü Soyak 

( (: i !'e SU ll ) 

( u irrsuıı ) 

( (liiınüşan e ) 

( ı (;<'1) 
( i sl.an Inı 1) 
( İsl aıılıu l ) 

( f staıılıul ) 
( lzıniı · ) 
( izıııiı· ) 

(lzınir ) 

( ls pa r ta ) 
( 1\aı ·s ) 

( 1\ aslaınoııu ) 

( 1\ ırkiarc i i ) 

( 1\.ı ı·şc lı ir) 
(K ocaeli ) 

(Kocaeli ) 
( Koııy .ı ) 

1 Konya ) 
(Koıı ,ra ) 

( Koıı.\'iı ) 

(Kütahya) 

(Ma latya ) 

( ~ lal atya ) 

( .\lan isa ) 

(l\ lanisa ) 
( i\l aıı isa ) 
( Mıınıı:; ) 

( .\l<ımş ) 

(Mardin ) 
(l\lardin ) 
(l\'luğla ) 

( N i ğde) 

(Niğ·dc ) 

( Oı·du ) 

(Si i rJ ) 
( Sıvas ) 

( Tekirdağ ) 

( Tekirdağ· ) 

( Tnı lızoıı ) 

( U ı·l'a ) 

(Uı·fa ) 

(Van ) 

(Van ) 

(Yozgad) 

(Zong uldak) 

(Zong uldak) 

( Zoıı guluak ) 
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( ('ii ll ('ii clc L'I'Nl e lllı l' ri melıı1s olcl?llar (69) 

Haydar Çerçel 
t zzrt Ak osman 
İ sımıil ll ;ı kkı l\luın c ıı 
ltifı:ı t Aı-az 

1 >t·. Cı' ıııal Tunca 
lfa.vı·etti n .Iüıran 

İ s ın ai l Hakkı Uzuı ıc:aı·ı;;ılı 
Hnlid Baynık 

1 hsan 'l'av 
Hasan Ccmil Çaııılı c l 

Ha 1 id Onaı·an 

lk Rrf'ik G üı·:nı 

Es.ıll Sagay 
Ziya (l cv her Etili 

1\kit' Akyüz 
Ası nı Us 
ı\ 1 cıııPd i\ 1 i O kat 
ı·;ıııin Aslan Tokad 

(;ı. Kaz ını St'\·üktt'kin 
Zeki lVI <'stıd Alsaıı 

Ahmed Saffet Ohkn.Y 
F'ıı :.-: ıl Alı ııı ed 1\yloH; 

Tn lı s iıı Berk 
Azi z Saıni lı J ll r r 
Aziz Ak_viirck 
lk Alım ed l•'ihi Tüzrı· 

Xal' i AflıJ' Kaıısu 

\' cl'ih Asım Yazıksız 

~l' ,· ket E ı ·cloğ·n n 

F crid CP ial Uüvcn 
Hakkı Saydam 
Alıdülhak Il ılmid Tnrhmı 

Ali Rıınıı Tm·lıan 

Baba Ön g·örcn 
1\[c ın cd Nazif Sirrl 

Tahsin Coşkun 
Nahi d K ervcn 
Reşid Özso~-
Hazıın Börck<:i 

Hasan I.Iayı· i 'l'aıı 

K emal ettin Olpak 
Salfth Yargı 

Alımed Hameli Dikm en 

Kfızım Gürel 

1 br.ılıi nı Dallulrç 
Muhlis Erlunen 
Abdülmuttalib Ökcr 
Vasrf Çrn ay 

( Af,,·oıı Kanılıisaı· ) 

~ Afyon Kanılıisar ) 

( .\ nııısy;ı ) 

( Anka ı·n ) 

( Aııta l~·a ) 

(Ba lık< •s i r ) 

( Balıl{(•sir ) 

( Bayaz ıcl ) 

( Bayazıd ) 

(Bolu ) 

( Bmduı· ) 

( Bmsıı ) 

( Bnı·sıı ) 

( ('anakkal e) 
( ('orulı ) 

( ()o l'lllı ) 

( (:o nılı ) 

(Denizli ) 

( Diyarhekir ) 

( Di)·aı-lıt'ki ı · ) 

(Bla.ziz ) 

( l ~ l az iz ) 

( li; laziz) 

( Brziııc.ııı ) 

( 1~ t'Zlll'llffi ) 

(gr zn r-ı ı nı ) 

(E t'Zlll'tl 111 ) 

( Erzu rnnı ) 

( Oümüşane) 

(tçel ) 
( 1 çel ) 
( ts ta n bul ) 

( t stanbul ) 
( Kars) 

( Kaı·s ) 

(Kastamonu ) 

( Kaysr ı·.i ) 

( 1\ ayscı·i ) 

( Kırşc lı ir ) 

( Koc ;ı e li ) 

( Karar li ) 
( 1\ ocıwl i ) 

( 1\oıı)·a ) 

( 1( 0 11)' <1 ) 

( 1\iitah)·a ) 

( Kütahya) 
( ~lalat.ya ) 

(Mala tya ) 
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IUni Akeken (Manisa) Sal ah Cimcoz (İstanbul) 
Osman Erçin (:Manisa) Yaşar Y azıcr (İstanbul) 

Nuri Ural ( Maraş) Gl. Kazım İnanç ( İzmir) 

İrfan Ferid Alpaya (Mardin ) Halil Menteşe (İzmir) 

Nuri Tuna (Muğla) Sadettin Epikmen (İzmir) 

Hakkı Kılıcoğolu ( 1\'[n~ ) Kamal Ünal (Isparta) 
Naki Yücekök (Mu~) Gl. Muhittin Akyüz (Kars) 
Etem · Tuncel (Samsun) Ömer Küntay (Kars) 
Zühtü Durukan (Samsun) Jk Gl. Ziya Nuri Birgi (Kocaeli) 
Ali Münif Yegena (Seyhan) Ali Muzaffer Göker (Konya) 
Gl. Naci Eldeniz (Seyhan) Mustafa Eken (Konya) 
Hilmi Uran (Seyhan) Meıned Somer (Kütahya) 
Necmettin Sadık ( Sıvas) aşid Uluğ (Kütahya) 
Remzi Çiner (Sıvas) Ömer Dinç (Kütahya) 
Faik Perrnek (Tokad) Hikmet Bayur (Manisa) 
Hüsnü Konay (Tokad) '!'ahir Hitit (Manisa) 
Süreyya Tevfik Genca ('fokad) Turgud Türkoğlu (Manisa) 
Daniş Eyüboğlu (Trabzon) Hasan Reşid Tangut ( Maraş) 

Halil Nihad Boztepe (Trabzon) Dr. Hüseyin A vni Ercan (Muğla) 

Celal Sahir Erozan (Zonguldak) Hüsnü Kitabcı (Muğla) 

Rifat Vardar (Zonguldak) Ahmed V efi k Uluçay (Niğde) 

Dr. Resim Ferid Talay (Niğde) 

Dördüncü dPvredenbeı·i m ebus ol(l,nla1· (64} 
Ahmed İhsan Tokgöz (Ordu) 
Ali Canib Yöntem (Ordu) 

Cemal Akçm (Afyon Karahisar) Memed Güneşdoğdu (Samsun) 

Aka Gündüz (Ankara) Ruşcni Barkm (Samsun) 

Eşref Demirel (Ankara) İbrahim Mete (Seyhan) 

Rasim Aktar (Ankara) Ömer Biçer (Seyhan) 

Nurnan Aksoy (Antalya) Hulfisi Orucoğlu (Sinob) 

Abidin Özmen (Aydın) İsınail Memed Uğur (Sıvas) 

Adnan Ertekin (Aydın) V asfi Raşid Seviğ ( Sıvas) 

Enver Adakan (Balıkesir) azım Poı·oy (Tokad) 

Ubeydullah (Bayazrd) Resai Erişken (Tokad) 

İsınail Hakkı Uzmay (Bolu) Raif Karadeniz ( Tı-abzon) 

Mitat Kuzay (Bolu) Behçet Günay (Urfa) 

Dr. Galib Kahraman (Bursa) Sungur (Yozgad) 

Fatin Güvendiren (Bursa) Esad Çakmakkaya (Zonguldak) 

Ahmed Cevad Emre (Çanakkale) Hasan Karabacak (Zonguldak) 

Nabi Rıza Yıldırım (Çorum) 
Fuad Ziya Çiyiltepc (E laziz) Beşinci devrede mebus olanlaı· (114} 
Ahmed Özdemir ( Eskişehir) 

Yusuf Ziya Özer ( Eskişehir) Bere Türker (Afyon Karahisar) 
Sadri Maksudi Arsal (Giresun) Mebrure Gönenç (Afyon Karahisar) 
Fikri Mutlu (İçel) Ahmed Ulus (Ankara) 
Harndi Ongun (İçel) Dr. Taptas (Ankara) 
Ali Barlas (İstanbul) Batı Çırpan (Ankara) 
Halil· Etem Eldem ( İstanbul) Mümtaz Ökmen (Ankara) 
Harndi Gürsoy ( İstanbul) Müşfik Ayaşlr (Ankara) 
HayruHalı Ergin (İstanbul) Celal Mengilibörü (Antalya) 
Sadettin Rıza Uraz (İstanbul) Tayfur Sökmen (Antalya) 



Tevfik Arıcan 
Türkan Baştuğ 
Nazmi 'l'opcoğlu 

Nmi Göktepe 

Cemal E scncr 
Dr. Haı-;an Vasıf Somyii
ı·ek 

Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçiil 
Dr. Gl. Bcsim Öm er Aka
lnı 

lVIitat Denli 
İbrahim Ncenıi Dilmen 

Atıf Akgüç 
Dr. Sadık Konuk 
Sadetin F crid 'I'alay 
Şekibe lnsel 
Hilmi Ergcneli 

Mustafa Ömmy 
Ömer Felnni o.d::ı n 

Ali Rıza Özrnç 
Dr. Haındi Berkman 
Gl. Şcfik Türsnıı 

Hnriyc Öııiz 
'!'evfik Bilge 
Dr. Fatına lVIcınik 
Mccdi Boysan 

Hilmıct Işık 

Fnad Sirm en 
Ul. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İsteın aL Özdanıaı· 
Osman Işın 

B ekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Muzaffer Kılıç 
Ali Şevket Öndersev 

Dr. Neşet Ömer İedelp 
li'akihe Öymen 
(11. Şükrü Gökberk 
Benal Nevzat İştar 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 

Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 

(Antalya) 
( Aıı tal.\·a ) 

( Ayd ırı ) 

( Aydın ) 

( Balıkesi ı· ) 
(Balrkesir) 

(Balıkesir ) 

( Balrkesiı· ) 

(Bi lrrik ) 

( Bolıı) 

(Burdur) 

(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkal e) 

(<)an km) 
(Çornh ) 
(Çorum ). 
( Den iz li ) 
(Denizli ) 

( Diyarbekir ) 
( Diyarbeki i ·) 
(Edirne) 
( J<;dil'ne) 

(Erzincan ) 
( Erzunıın) 

(Erzumm ) 
( Erznmın ) 

( "Erznruın) 

( Eskişehil') 

( Eskişehir) 

(Gazi Antcb) 
(Gazi An!.rlı ) 

(Gi resun ) 
( Gümüşane) 

( ts ta n h n l ) 
(t stanlıu l ) 

( İs tan lınl ) 
(lzmir) 
( İzmir ) 

( İzmir) 

(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu ) 
(Kastamonu ) 
(Kastamonu) 
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Sıtkı Şeri f Eken 
Şerif İlden 
Fennh Güpgüp 
Salih Turgay 
Sül eyman Demirezen 
Veli Yaşın 

Zühtü Alan 
Ali Rıza Esen 
l\femed Seyfeli 
Nrdim Bozatık 
Ali Rıza Türel 
Bed iz 
Cemal Telcin 
Jk Osman Şevki Uludağ 
~Lustata Hal id Üner 
Ressam Şevket Dağ 

lk LCıtl'i Kıruar 
Dı·. Şakir Alımed l~diz 

Enınıllah Barkan 
Ul . Osman Koptagel 
l\Lilıri Pektaş 

Osman Taner 
Kaznn Nami Duru 
Kenun Orer 

I ) ı ·. Rrza T_;e\·eııd 

I •~dib Ergin 
I filmi Çornk 
Osman Dinçer 
~cvki Ç il oğlu 

0iikl'ü Ataman 

< ! ;ıvid 0l'al 
Dı· . Abravaya 
Kil mil hdelp 
lk Ziya Naki Yaltırıın 

Rclim Sırrı Tarcan 

Ali Tnnalr 
Mcliha lnaş 
T\'[eıned Ali Yörüke ı · 

Rsına Nayman 
Tevfik Tarman 
İ ·mail Müşta k lVIayakon 
Şevki Siisoy 

Cevdet Kerim İn cedayr 
Dr. Galib Üstün 
Hüsamettin Okan 
Mitat Şiilu-ii Bleda 
Sabiha (iöı·key 

Rahmi .Apak 
Galib P ekel 

(Kastamonu) 
(Kastamonu) 
(Kayseı · i ) 

(Kaysel'i ) 
( Kayseı·i ) 

(Kayseri ) 

( Kırklareli ) 

( Kırşehir) 

(K rrşehir) 
(Kocaeli ) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Konya) 

( Kütahya) 
(Kütahya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
(Malatya) 
(}'[an isa) 
(Manisa) 

(Mardin ) 
( 1\'Iaı ·uiıı ) 

(Mardin) 
(Mardin ) 
( i\fıı ş ) 

( Muş) 

( Niğde) 

(Niğde ) 

( Niğde) 

(Ordu ) 
(Ordu ) 

(Samsun) 
(Sanisun) 
(Samsun) 
(Seyhan) 
(Seyhan) 
(Siird) 
(Siird) 

(S in ob) 
( Siııob) 

(Sinob) 
( Sıvas) 

( Sıvas) 

( Telcirdağ) 

(Tokad) 
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Hürrem Ergun 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
nı. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Dr. M:itat Altıok 

(Tokad) 
(Trabzon ) 
(Trabzon) 
(Urfa ) 
(Urfa ) 
( Yozgad ) 
(Yozgad) 
(Yozgad ) 
(Zonguldak) 

Mnhtelif devrelerde meb11s olanlar (23) 

Örge Evren (Ahmed Sü
reyya) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Saıni Çölgeçen 
Atıf Tüzün 
Eyüb Sabri Akgöl 

Rüştü Bckit 
Zülfü Tiğrel 

Şeref Aykut 
Tahsin Uzcr 

Remzi Güres 
Durak Sakarya 
Gl. Refet Bele 
Büsrev Kızıldoğan 

Hasan ]'crid Perker 
GL Ali Fuad Cebesoy 

Refik İnce 
Kemal Kusun 
Muhittin Baha Pars 
Dr. Asrın Sirel 
Büsrev Gerede 

Yahya Kemal Beyatlr 
lVIitat Aydın 
Fuad Gokbudak 

( Balıkesir ) 

(Çanakkale) 
( Çankr L·ı ) 

(ÇoL"uh ) 
(Çorum ) 

(DiyarbekiL") 
(Diyarbekir ) 

(Edirne) 
(Erzurum ) 

(Gazi Aııteb) 
(Gümüşanc) 

(İstanbu l ) 
(Kars) 

(Kayseri) 
(Konya) 

(Manisa) 
( Maraş) 

(Ordu) 
(Samsun ) 
( Sıvas ) 

( Tekirdağ) 

(Trabzon) 
(Urfa) 

2,4,!i 

1,5 
3, 5 
1,3, .J.,5 
1,5 

3,5 
1,2, 4,5 

ı , -±, 5 
1,2,4,5 

2,3,5 
1,5 
1,2,5 
1,5 

3, 5 
1,2,4,5 

1,4,5 
2,3,5 
1,5 
1,3,4,5 
1,:2,5 

2,4,5 
~,3,5 

2,3,5 

ı İstanbnl rııeclisleı·inde (Mebnsan ve ayan) azal·ılc 
etmiş olanlar 

AJi Çetinkaya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Kamil ! Atatürk 
Hacim Kezer 
Übeydullah 
JVLııstafa Şeref 

Asaf Doras 
Özlnın 

Rcfct Canıtez 

İsmet Eker 
l\Iüni L' Çağ ıl 

Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehmi Ataç 
Emin İnan leur 
Ahdülhak IHmid 
han (Ayan) 
Salith Cimcoz 
Halil Menteı;;e 
Şükrü Saracoğlu 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Ali Dikmen 
İbrahim Dalkılıç 
Sabri Toprak 
Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 
Dr. Asrın Siı·el 
Ali M ün if Y egena 

Hilmi Uran 
H u iki Aydın 

Tar-

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasiın Başara 

Şcınscttin Günaltay 
Hasan Saka 
Hakln Ungan 

(Afyon Karahisar) 
(Amasya) 
(Ankara) 
( Balıkşesir) 
( Bayazıd) 

(Bu rdur ) 
(Bursa) 
(Bursa) 
(Çorum) 
(Çorum) 
(Diyarbekir) 
(Edirne) 
( Gümüşane) 
(İçel ) 

( İstanbul) 

( İstanbul) 
( İzmir) 

(İzmir ) 

(Kayseri) 
(Kocaeli) 
(Kütahya) 
(Manisa) 
(Muğla) 

(Ordu) 
(Samsun) 
(Seyhan) 

(Seyhan) 
(Siird) 
(Sinob) 
(Sıvas) 

( Sıvas) 

(Sıvas) 

(Trabzon ) 
(Van ) 



10 - lnhilal eden mebusluklar 

..... 
Fevkalade içtima zarfında, 2 si jst ifa ve 6 sı ölüm suretile 8 mcbusluk inlıilal etmiştir . 

A - Istifalar 

1 - Aydın mebusu Abidin Özmen, «birinci 1m umi müfcttişli ğe tayin i dola~·ısile» 14- VI -1935 d e; 
2 - Diyarbekir mebusu Zcka i Apaydırı, « Moskova büyük elçiliğine atanmış olduğun

dan » 1 - X - 1935 de ; 
İ.stifa etmişlerdir ve bu içtima esnasında yerlHine seçim yaprlmaınıştır. 

B - V efatlar 

F evkalade içtimada : 

Çankırı mcbusu !=iami Çülg-P~\'11 i ll ölümü 4 -X - 1935; 
Çorulı » M em et Ali Okarııı » 4- X- 1935; 
Çoruh » t'ım er F clııni No~' l ;ıııııı » 7 - VI - 1935; 
Gazi Anteb » Reşit Ağarrn » 6 - V - 1935; 
Kars » Ywmf Akçunııırn » 25 - III - 1935 ; 
Tokat » Faik Pcrmekiıı » 25 - III - 1935; 

de H eyet i urnuıııiyeye t ehli ğ ol unmuş vr 

Gn;~, i Anteb ıııebusluğuııa seı;:ilcıı Ul. Ali Hil,ı ıırt Aycnh•ııı 7 \1- 1935 de; 

K ars mebusluğuna seçilen Fuad Köprülü 10 - VI - 1935 de; 
Tokat mcbusluğuna seçilen n ı. Sıtkı Ük e 7 - VI - 1935 ele; 
And içmişlerdir. 

Diğer üç mebusluk münhal kalmıştır. 



ll - Fevkalade içtima zarfında seeilen üyelerin resim ve tercümei halleri 

uAZİ ANTE.B 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 

1878 de Yenişehirde doğmuş, 

Erkani'haı•biye taJısili "'Örmüş

tür. :F'ransızca ib ilir. Askerlil\: 
ve şimendi:fercilikte ihtisası 

vardrr. Duldur, üç ~ocuklu
dur. VI. kolordu komutanı 

idi. 

KARS 
Fuad Köprülü 

1890 da lstaı:ı'bulda doğ:muş, 
hukuk ta.lısili görmüştür. 

Ji'ra nsızca, :farsca ve arapea 
bilir. Edobiyat ve tarilite ih
tism; sah ilıidir . Evi id ir, iki ç:o

cuğu vardır. lstanıbul Üniver
sitesi Edebiyat fadcültesi de
kanıdır. 

TOKAD 
Gl. Sıdkı ttke 

1878 de Selaniktc doğmuş~ur. 
Harbiyeden mczundur. Asker
lilde ihtisası vardır. Evli, !beş 
çocuıkludur. 8. Tüm. komuta
m idi. 



12 - İzinler 

.... 
Fevkalade içtima zarfında, aşağıda gösterilen 76 üye, Umumi Heyet kararile izin almrşlardrr: 

Afyon Karahisar 
Amasya 

Ankara 
» 

A·ntalya 
» 
» 

Aydın 

Balıkesir 

Bayazı d 
» 

Bilecik 
» 

Bolu 
Bursa 

» 
» 

Çanakkale 
» 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 

» 

Denizli 
» 

Diyarbekir 
» 

E ı· zincan 

Erzurum 
Gazi Anteb 

» 

Giresun 

! çel 
» 

!stanrbul 

> 

Haydar Çerçel 
!smail Hakkı Mumcu 

Doktor Taptas 
Yahya Galib Kargr 

Numan Aksoy 
Tev'fiık Arıcan 

» » 
Tahsin San 
1. Hakkı Uzunçarşrb 
İhsan Tav 
Ubeydullah 

Dr. Besim Ömer Akahn 
Salih Bozok 
Hasan Cernil Çambel 
Asaf Doras 
Fatin Güvendiren 
Refik Güran 

nr. Must;ı fa Beıı gi su 

Hilmi Ergeneli 
Ziya Esen 

Asım Us 
İsmet Eker 
Nabi Rıza Yrldrrrm 

Dr. Harndi Berkman 
Yusuf Ba.~lmya 

Tevfik Bilge . 
Tevfik Bilge 
Hikmet Işık 

N ecib Asrm Y azrksız 
Ali Kılıç 
Reşid Ağar 

Münir Aıkkaya 

Eımin İnankur 

Filmi Mutlu 

Dr. Hakkı Şinasi Erel 
General Refet Bclc 
Harndi Denizm en 

» » 

HayruHalı Ergin 

ı,5 ay Hastalığına 

ı,5 » » 

3 ılıafta » 

ı5 

ı5 

2 

gün » 

» » 

ay Hastalığına 

ı » » 

2 » > 
ı » Mazeretine 

ı5 gün Hastalığına 

2 » » 

2 hafta » 
2 
2 
2 
ı 

ı,5 

ı 

20 
20 

» 

» 
» 

» » 
ay Mazeretine 
» Hastalığına 

ay Mazeretine 
gün » 

3 hafta Mazeretine 
20 gün » 
ı5 » » 

ı 

2 

2 
2 

ı 

ı 

2 

ı 

ı 

ı 

10 
ı 

2 
ı 

2 

ay » 
» Hastalığına 

» » 

» » 

» » 

» » 
» » 
» » 

» Mazeretine 

» Hastalığına 

» Mazeretine 

gün Hastalığına 
ıay » 
» » 

» 

binaen 20- V- ı935 

» 20- V -ı935 

» 27 - III- 1935 
» 13 -VI - 1935 

» 5- X- 1935 
» '27- III- ı935 

» 14-X-1935 
» 27 - III - ı935 
» 27 - IV - 1935 
» 13 -VI- ı935 

» C -X -ı935 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

13- VI- 1935 
7- IV- 1935 
5- X -ı935 
rı - X- 1935 

20- V- 1935 
27- III- ı935 

27- III- ı935 

G- X -ı935 
ı3- VI -ı935 

27- IV- ı935 

~7- IV -ı935 
27 - IV- 1935 

» 7- IV- 1935 
» 7- IV - 1935 

» 27 - IV - 1935 
» ı4-X-1935 

» 27 - IV- ı935 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

5- X -ı935 
:'J- X- 1935 

27 - III - 1935 

21- IV- 1935 

5 - X -ı935 
7- IV -ı935 

ı3- VI- 1935 
5- X - ı935 

2.7 - III- ı935 

ı3- VI -ı935 
5- X-ı935 
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İzmir IGmil Dursun 20 gün Hastahğma binaen ı3 - IV - ı935 

» Sadetin Epikmen ı ay » » 5- X- ı935 

Kars B aha Öngören 25 gün » » 20- V- ı935 

» Hüsrev Kızıldoğ·an ı ,ay » » 7- IV- ı935 

» Ömer Küntay ı5 gün » » 5- X- ı935 

Kastamonu Dr. Şükrü Şenozan ı ay » » 5- X- ı935 

Kayseri Veli Yaşm 2 » » » 2l-III-ı935 
:. )) » 2 » » » 20- V- ı935 

Kırklareli Dr. Fuad Umay 20 gün Mazeretine » 5- X- ı935 

Kocaeli Ali Dikmen 20 » » » 5 - X- ı935 

Kocaeli Dr. Ziya Nuri Birg·i ı ay Hastalığma bina en 27 - III- ı935 

> Hasan Hayri Tan 2 » » » 27 · IV- ı935 

Konya Alımed Harndi Diknwıı 3 hafta » » ı3- VI- ı935 

> Ali Rıza Türel ı ay Mazeretine » 5- X- ı935 

» Bed1z ı5 gün Hastalığma » 27- IV- ı935 

Kütahya Memed Somer ı5 » Mazeretine » 7- IV- ı935 

> Ömer Dinç ı ay Mazeretine » 20- V- ı935 

Manisa Refik İnce ı » » » 27 - III - ı935 
» Sabri Toprak 2 » Hastalığına » 7- IV- ı935 

Maraş Memed Eırten ı » » » 27- IV- ı935 

Muğla Dr. Hüseyin A'vni Ercan ı » Mazertıtine » ı3- VI- ı935 

» Nuri Tuna 20 gün Hastalığma » ı3- VI- ı935 

Muş Naki Yücekök 2 ay » » · 27 - III - ı935 
» » » 2 » » » 20- V- ı935 

Niğde Dr. Abravaya 2 » Mazer etine » 27- III- ı935 

:t Hal1d Mengi ı,5 » Hastalığına » 27- IV -ı935 
Samsun Memed Güneşdoğdu ı » Mazeretine » ı3- VI- ı935 

S ey nan Ömer Resul Biçer ı » » » 27- IV- ı935 

Siird Hulki Aydm 2 ay Hastalığına » 27- III- ı935 
,. Mahmud Soydan 2 » » » 7- IV- ı935 

Sıvas İsmail Memed Uğul' ı » Mazeretine » 20- V- ı935 

» Necmettin Sadık ı » » » 5 -X -ı935 
» Rasim Ba.o;;ara ı5 gün » » 13' - VI- ı935 

» Şemsettin Günaltay 1 ay » » 27- IV -1935 

Tok ad General Sıtkr Ülık t> 2 ay Hastalığına » ı4- X -1935 
» Hürrem Elgun 4 hafta Mazer etine ıbiııat>n 5- X -1935 

Trabzon Süleyman Sırrı Gccliık 2 ay Hastahğma » 7- IV- ı935 

Urfa AJi Saib Uı'savaş 2 ay » » 27 - III - 1935 
» Memed Emin Yurdakul 15 gün » » ı3- VI -1935 

Zonguldak Celal Sahir Erozaıı 2 ay » » 27- III- 1935 
» » » » 2 » » » 5- X -ı93 
» Re ce b Zühtü Soyak 2 » » » 3- III -1935 
» » » » 2 » » » 27- IV- ı935 

--cc:!)!)>e-<e:ıe.--



13 - Teşrii masuniyet 

..... 
1 - Fevkalade içtiilla zarfında, teşrii masuniyet lerinin kaldırılması istenilen zatlar ile haklarmda 

tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir: 

_'\_ksaray Riza Nisari (Eski) 

Ankara Ahmed Ulus 

Balrkcsir Hayrettİn Karan 

Bolu Falih Rıfkı Atay 

Bolu » » » 

Burdur Halid Oııarar. 

Bursa Rüştü (Eski) 

Denizli 1 layJar Rüştü Öktem 

Denizli » » » 

Kocaeli Sırrı (Eski) 

Bir mekteb talebesine sar- Halen mebus bulunmadı-

lantılık ettiğinden 

Şöför Dursunu döğmek 

ve söğmckten 
Aleyhine hakaret davası 

açılmış olmasından 

ğından evrakının Başve

kalete iadesine, 4-V-1935 
de karar verilmiştir. 

Bu içtimada intaç edil
memiştir. 

Takibat İcrasının devre 
sonuna bırakılınasma 14-
VI - 1935 de karar veril-
miştir. 

H . Nihali, Hahimiyeti Takibat İcrasının devre so
milliyede basrlan bir yazı nuna bırakılınasına 4 -
ile tahkir ettiğinden V - 1935 de karar veril-

miştir. 

Hakimiyeti milliyede çr- . Takibat i crasının devre 
kan bir ilan ile Mizancı sonuna bıralalmasına 6 -
zade Zekiyi tahkir ettiğin- V - 1935 de karar veril-
den miştir. 

Polis memurunu tahkir- Takibat İcrasının devre 
den devre sonuna bırakılma-

Bir muamele vergisi me
selesinden 

«Anadolu» da nı Lintcşi r lı ir 
makale ile Ali Rızayi tah
kirden 

sına 6 - V - 1935 de ka-
rar verilmiştir. 

Halen mebus bulunmadı

ğından evrakının Başve

kalete iadesine 18 - V -
1935 de karar verilmiştir. 

Takibat icrasrnm devre 
sonuna bırakılınasına 6 -
V - 1935 de karar veril-
miştir. 

Aleyhinde «Yeni asrı·» ta- Bu içtima esnasında bir 
rafından hakaret davası muamele yapılmamıştır. 
açılmasma 

Tekalifi harbiye mazbata
ları üzerinde yapılan yol
suzluklardan 

Dördüncü devreye aid o
lan bu evrak, SJrrı, halen 
mebus olmadığından, 18 -
IV - 1935 de geri alınmış-
.tır. 



Kütahya Naşid Uluğ 

Manisa Tahir Hitit (3 tane) 

Muğla Yunus Nadi 

Muğla » » 

Muğla » 

ı Muğla » » 

Siird Mahmud Soydan 

Siird » » 

Sıvas Necmettin Sadık 

Sıvas » )) 

Tokad Hürrem Ergun 

Urfa Ali Saip Ursavaş 

Van İbrahim Arvas 
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H. Nihali, Hakimiyeti mil
liyede basılan bir yazı ile 
tahkir ettiğinden 

Takibat İcrasının devre 
sonuna bırakılınasına 4 -
V - 1935 de karar veril-
miştir. 

Kanunsuz olarak hürriyet Takibat İcrasının de7re 
tahdidine sebebiyet ver- sonuna bıralulmasına 4 -
rnekten V - 1935 de karar veril-

miştir. 

Cümhuriyet gazetesinde Takibat İcrasının devre 
hakarete sebebiyet ver- sonuna bırakılınasına 6 -
rnekten V - 1935 de karar veril-

miştir. 

Cümhuriyet gazetesinde Takibat İcrasının dev-re 
hakarete sebebiyet ver- sonuna bırakılınasma 18 -
rnekten V - 1935 de karar veril-

miştir. 

Cümhuriyet gazetesinde Fevkalade içtimada intaç 
hakarete sebebiyet ver- ediLememiştir. 

rnekten 
Cümhuriyet gazetesinde Fevkalade içtimada inta~_; 

hakarete sebebiyet ver- edilememiştir. 

rnekten 

Milliy·et gazetesi ile tahki- Takibat icrasr, 4 - V - 193f> 
re sebebiyet vermekten de, devre sanuna brrakıl-

Tan gaztesi ile tahkire se
bebiyet vermekten 
«Çıplaklar diyarmda» ı

sinıli eser münasebetile 

«Daktilo başlıklı» karika-
tür yüzünden 
lVIemuriyet vazifesini ih-
malden 

Reisicümhur Atatürke sui-
kast meselesinden 
Dövmek ve söğmekten 

mıştır. 

Fevkalade içıtima zarfmda 
muamele yapılmamıştır. 
Takibat İcrasının devre 
sonuna bırakılınasma 6 -
V - 1935 de karar veril
miştir. 

Gelecek içtimaa kalmıştır. 

Gelecek içtimaa kalmıştır. 

18 - X - 1935 de teşrii 

masuniyeti kaldırılilllştır. 

Fevkalade iç.timada bir 
muamele görmemiştir. 

2 - Bundan maada, sayın üyelerden bazılarının ifadesine müracaat talepleri de vaki olmuş ve bu 
hususta aşağıdaki cetvel tertib edilmiştir: 

Afyon Karahisar Hydar Çreçel 

Edirne 
Kastamoni 

Şakir Kesebir 
Hasan Fehmi (Eski) 

Cemi ianat nizanıname

sine muhalif hareketten 

Arkos şirketinden alınan 

şekerlerde hasıl olan za
rar dolayisile 

Takibat icrası 4 - V - 1935 
de, devre sonuna bırakıl
IlliŞtır. 

Takibat icrası 18-V-1935 
de, devre sonuna bırakıl

mıştır. 



Konya Kazım Gürel 

Kütahya Hakkı (Eski) 

Manisa Bahri (Eski) 

Manisa Dr. Sami Uzel 
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Konya belediyesinde vaki 
ihmal yüzünden 

Bir nıüzayede muamele
sinden ötürü 

Cemi ianat nizarnname
sine muhalif hareketlerin
den 

Takibat icrası 18-V-1935 
de, devre sonuna bıı·akıl

nııştır. 

Takibat icı·ası 18-V-1935 
de, devre sonuna bırakıl 

nuştır. 

Halen mebus olmadığın

dan evrakı 4 - V - 1935 
de Başvekiliete iade edil
miştir. 

Takibat icrası 4 - V- 1935 
de devre sonuna bırakıl
nuştir. 

3 - Zonguldak mebusu Zühtü Soyak hakkında Başvekilietten gelip 2 - III - 1935 ve 6 - V - 1935 
de Heyeti umumiyede okunan tezkereler de aynen aşağıya alınmıştır: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sinop saylavı Receb Zühtünün, 10 yıldan beri beraber yaşadığı Fatma Medine adındaki kadını 
henüz katiyetle anlaşılamıyan sebeblerden dolayı 10 - II - 1935 gecesi . Çengelköyünde ba.~ ve ba
caklarmdan kurşunla vurduğ·undan dolayı hakınn da Üsküdar Cünılıuriyet müddeiumumiliğince ha
zn·lık tahkikatına !başlanmış olduğunun ve FıT mz pastör hastanesinde tedavi altına alman ya
ralı 12 - II - 1935 salı günü saat 19,30 da öldü günden Teşkilatı esasiye kanununun 17 nci mad
desine tevfikan Adiiye vekilliğinden 17 -II - 1935 günlü ve 54/45 sayılı tezkere il e bildirildiğini 

arzederim. 

Büyürk Millet Meclisi Yüksek Reii:sliğine 

18 - XI - 1935 tarih ve 6/316 sayılı tezkercye ektir: 

Başvekil 

!. İnönü 

Fatma Medeniyeyi öLdürmekten suçlu olan Zongulda:k saylavı Receb Zühtünün muha.kemesinin 
menine karar veri.ldiğ·ine dair Üsküdar ve İstanbul Cüm'huriyet müddeiuınumimilkelerinden yazrlıp 

Adiiye vekiLiğİnden tevdi olunaın yazıların tasdildi suretleri bi·lece sunulmuştur. 

22- IV- 1935 
Başvekil 

1. lnönü 

İstanbul C. M. U. liğinin 16 - IV - 1935 günlemeçli ve 935/2058 sayılr yazısı örneğidir: 

Yüksek .Aıdliye Başkanlığına 

On senedenberi aralarmda evlenme akt·i olmadığı haLde birlikte yaşadıkları Sa•bri kızı Fatma Me
dcniyeyi tabanca kurşunu i-1e yaralayıp binnetice ölmesine sebebiyet verdiği iddiasüe suçlu sanılan ve 
halen Zongulda:k saylavı ıbulunan Receb Zühıtünün Üsküdar birinci sorgu hakimliğince yapılan ilk 
tahkikat soyunda muhakemesinin menine 28 - III - 1935 gününde karar verildiğine dair Üsküö r C. 



------------- ----
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M. U. liğiınden alınan 7 - IV - ı935 günlü ve ı 782 sayılı yazı görülmek üzere Yüksek katımza bağlı 
olarak sunulur. 

İstanbul C. M. U. si narrnma 
Başmuavin 

Üsküdar müddeiumumiıliğinin 7 - IV - ı935 günlemeç~i ı 782 sayılı yazısı örneğidir 

!stalllbul Cümhuriyet müddei,umnımiliğ~ne 

On senedenberi aralarmda evlenme akti olmaksızm 'birlikte ya.şadığı Çengelköyünde lekeci Nuri 
sokağında eski ı3 numaralı evde Sabri kızı Fatma Medeniyeyi 9/ıO şubat ı935 gecesi saat 3 radde-

' lerinde >tabanca ıkurşnnu ıile yaralayıp öldürmekten suçlu Taksiımde Cümhuriyet rubidesi karşLsmda 

Kalmis apar.trmamnın 1 numaralı dairesinde mulüm eski Sinob yıeni Zongulda;k saylavr Receb Züh
tü hwkkında vakayii müteakip ıbaşlayan hazırlık tahkıikatı ı4 - II - 1935 tarihinde ikmal edilerek ayni 
tarihte memuriyetimizin 935/446 sayılı talepnan1csiı1e Üsküdar birinci sorgu hakimliğinde ilk tahki
kat ta açılmış ve ilk tahkikat ta 28 - III - 1935 tarihinde biterek suçlunun suçu işle

diği anda tabibi müdavileri Doktor Fahrettin Kerim, Rüştü Çapçı ve Receb Ferdi
nın müşahedeye müstenid verdikleri raporlarla İstanbul tabibi ac1lisi ve Adl'i tıb işleri 
müşahedehane müdürünün mahallinde yaptıkları ınuayeneyi natık raporlar ve adli tıb 

işleri meclisi raporları mündericatı ve din1enen amme ve müdafaa şahitlerinin vwki olan tarzı 
şahadetlerine nll!zaran Türk ceza kanununun 48 ncimaddesüıin ıbirinciı fl!krası delaJetile 46 ncı madde
de zikredilen akli halette rbu1unduğu ve bu itibarlacezai eldiyeti o1madrğı tahwl"kuk ve tebeyyün eyle
miş <Olduğundan bu sebeple ceza M. U. K. 197 nci maddesine tevfikan 28- III- ı935 tarihinde muha
kemesinin menine karar verilmiş ve kararı mezkurnn iktisabı katiyet eylemiş bulunduğu arz ve key
fiyet'İn Yüksek Adliye ba:kanılığına bild'irilmesini dilerim . 

•• .... •• 



1 - fırkalar 

..... 
'l'ürki~·edc· siyasi taazzuv olarak tek hie fn·ka. Cümhuriyet Halk Partisi vardır. 
Partinin Meclisteki gurupu 386 üyeden mürekkeptir. Mütebaki 13 üye müstakil olarak çalış

maktadır. Esasen bunlar da, seçim bahsinde görüldüğü üzere, Parti tarafından namzet gösterilmiş 
ve yine Parti mensupları tarafından seçilmişlerdi~-. 

1 - Cümhuriyet Halk Partisi 

A - Döı·düncü büyük kurultay 

Dördüncü biiyük kurultay 9 : 16 m::ı,yr s 1936 da Ankarada Büyük Millet Meclisi binasında top
lanmış ve 6 inikatda 10 celse aktetmiştir. 

9- V- 1935 de vaki birinci inikadın birinci celsesi, Parti Genel Başkan vekili İsmet İnönü .tara
fından açılarak kurultay reis ve katipleri seçildikten sonra Genel Başkan Karnal Atatürk şiddetı; 
ve sürekli alkışlar, yaşa! ve varol! sesleri arasmda kürsüyü şereflendirmişler ve aşağıdaki söylevi 
l ' •.'rıni:;ılcrd ir: 

- Kurultayın sa~-ın üyeleri : 

Karşılarmda lmlnıınıakla haz duyduğ·um dcleg:c arkadaşlarınır scHinılarkı:ın; yüce ulnsnınuzu 
sa?gr ile an arım. ( .cilll7:;;lar). 

Bn anda, bundan öıır>eki Kurnlt.a,vlıın Y<' part imizi doğıının ilk SıYas 1\..urultayrnı - ki , dış ve 
ir; clüşnıanhırııı süngüleı·i altında knnılrnn :;ı1 ıır - lıat.ırl <ı1ııı ak, ge<;:en on altı ~-ılm bütün hadisele

rini göz önüne getirmeyi kola.vlaştırır: 
U<.;nrum kena nnd a yıkık bir ülke ... Tiil' lü düşınanlaı·hı kanlı hoğnşınabl'... Yıllarca süren sa

vaş .. . Ondan sonra, i~erde ve dışarda saygı il(• tamlan ~- eni Yataıı, yenı sosycte, yeni Devlet 
(Siire klı: alk.ı~laı') ve bunlarr başarmak ı c;ın arasrz devriml er ... lştr~ , TLiı·k genel devriniinin bir kr
sa diyPmi ... 

Bayanlar, Baylar; 
Partimizin her Kurnitayı denebilir ki, bir dönüm haşrn(la toplaııımştır. J 927 Kurultayı, do

ğ·uda kopan azıyı yenerPk CümJ1Uri.vet in sarsılmaz temelile olduğunun anlaşrlnıasma; 1931 Ku
ı·nlta~'r güvenlik w sükünun kesin olarak kurulınasrna rasgelir. Bu Knrultayımız ise, geniş öl
çüde gelişim devri içinde hulnııduğ·nmn z günlerrlP topl anmış oluyor. 

Kurultaym yeniden ıılacağı il erleme ve yükselme tedbirleril e vatamn yüksek yönetimini er
demli ellerinde tutan partimizin, şerefli tarihini zengiııleştireceğine şüphe yoktur. 

Geçen Kurultaydan bu güne kadar, kültürel ve soysa l alanda başardrğnnrz işler, Türkiye 
CümJıuriyetinin ulusal çehres ini, kesin ç:izgilerile, ortaya ç:ıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal ta
rihi, öz dili, ar, ilimsel muzik ve teknik kurumları ile, kadrnr, erkeği her hakta eşid, modern Türk 
sosyetesi bu son yıllarm eseri d i ı· . ( Si.lı·ekli 'alkış lar). 



432-
Türk ulusu ancak varlığım derin ve sağlam kültür sınırları ile çevreledikten sonradır Id, 

onun yüksek kapasitesi ve erdemi, uluslar ara ,·mda tamhr. Türk ulusuna doğunsal r engini ve
ren bu dr\Timlerden her biri çok gen iş tarihsel deYirlerin öğünehi l eceği büyük işl erden sayılsa 

yeridir. (Sürekli cı lk ışlrıı-). Bü1ün bu işl er, par timi zin pı·oğı·aııum , özenl e göz öıüiııde tutarak 
başarıla hi lm i ştir . 

Tüzel, sağlık, sos.val , finans, ekonomi ve bayındırlık işl er imizde, lıi ~ durm adan aldığımız ye
ni tedbirlerin iyi ve yerinde olduğuna kani bulunuyoruz . 

.ı:\.kdenizi Karadenize demirle bağladık. Anadoluda özel şirketler elindeki bütün yo lları satın 

aldık ; !stanbul ve Tzmirde liman ve rıhtım işle ri Devlet elin e g-ec:ti, Diyrırbekir kaprsındayız. An
tnl:vnya, Brzurnma, kömür ~'llrduna durmadan gidiyoruz. (Sürekli alkışlaı-). 

Devlet demiryolları kurumu, bu gün, kendi malrroız olan beş yüz milyon liralık bir işi çe-
virmcktedir. 

Sayın arkadaşlar; 

Çeçen dörd ,nlın başlıca işlevi ekonomi alamuda olmuştur. Bir çok ülkeler, acunsal bulı
ran ka rşrsrnda sarsrlmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz, hu kapsal felaket önünde cuda irkilme
dik ( Alkı:;;lrır). Yıırdun rkonoın i sini yeni bir düzene yönetlemiş bulunuyoruz. Arsıulusal tecimi 
drnkl eştirerek i <,:. pazarı harekete getirer ek kendimizi kornınağı haşardrk. Asıl önde tuttuğumuz 

iş, gen i ş bir endüstri programını gerçekleştirme ye başlamak olmuştur. ( Alkışlar). Bu proğram, 

tamamile g·erçekleştiği gün, şüphesiz yurttaşın gevimi hissolunacak derecede genişleyecektir. 

1'arrm Ye enel List ri hareketlerimiz birbirini kollayan tedbirlerle yapılmaktadır. 
~fadcn ürünlerimiz, son zamanlarda özel bir gelişi m. gösterdi. Umudumuz odur ki, gelecek 

Kurultay maden işlerile herahrr deniz ekonomi sinde bu gün almakta olduğumuz tedbirlerin ve
r im li soııu\ l ann ı dermiş olara k, toplanacaktır. ( Alkışlaı). 

G<i rüyorsunuz ki arkadaşlar; yepyeni bir güdümlü ekonomi düzeni kurmalda uğraşryoruz . 

Partimizin ekonomik anlayışı ; bu yöndeki proğramrınrzm , yurdun ihtiyaçlarını karşılayacak ve 
onu az zamanda gelişıniye ve genişliğe erdirecek en iyi proğram olduğunu gösterecektir. Yeni 
öğütl eriniz ve dircktiflerinizle, yeniden , ilerleme ve yükselme tedhirlerimizi kolaylaştıracağunıza 

şüphe yoktur. 

Bayanlar, Baylar; 
CümJıuri_vetin dış siyasada özen le güt.tüğü amaç, arsmlnsal barışı konırnak ve güven içinde 

yaşamaktrr. Komşulaı·rnuzla dostl uk ve iy i geçin mc ~·olunda her gün biraz daha ilerlemekteyiz. 
Sovyetl erlc dostluğnmnz, her zamanki gibi, sağlamdır. (Siiı ·ekli alkışlaı-) ve içtemdir. Kara 

günlerimizden kalan bu dostluk hağnu, Tiirk ulusu nnntulm~z değerli bir hatıra bilir. (Sü
rr:kli alkı.~lar ). ı·ki memleket arasmda her yönden değetler, sıkla şınakta ve genişleınektedir. Sov
_,·ctler, Ciinılın ri~·ctimi z in onnncu yrlnıda , yük sek deleg·eleri le, şenliklerimizde hazrr hulundular. 

Dev ld l c ı·iıniz, Hükümetleri le ,·c uluslnı-ile , her fırsıı1ta, birbirlerine nasıl inandıklarını ve ne 
kadar g·livrıı(liklPr·ini bütün dünycı~·a giistermektrrlirler. (1 lllnşl.ar). Son günlerde, boğazlar me
selesini ortaya koyduğumuz zaman, Sovyetlerin hiziın tezimizdeki doğruluğu ve haklılığı bildir
miş olmaları, Türk ulusunda yenielen derin dost luk dnygnlarr uyandmmştır. (Süı·ekli alkışlar ). 

Türk - Sovyet dostluğu arsıulusal barış için şimdiye kadar yalnız hayır ve fayda getirmiş
tir. Bundan sonra da yalnız h ayrı·lr ve faydalı o l :~raktır . ( Alkışlaı'). 

Arkacla~lar; 

fl.e~e ıı dörd yıl içinde bir önemli hadise de Ballwn pa.ktıdır. Dörd Devlet, kendi güvenleri 
için ve Balkanlarrn, karışma ve karıştırma konusu olmaktan çıkması için içten bir kanaatle bir
birlerine bağlanmrşlardrr. ( Alkışlaı). Balkanlı bağlaşrklarrrmzla gittikçe artan bir beraberlik ve 
cla~·anrşına sryasası gödü~·oruz . Yükenlcrimizin gereklerini , kesin bir haynlıkla gözetiyoruz. 

Asil dikkate değ·en Balkan Paktınm, daha bir yıl içinde, arsrnlusal barış için büyük bir et
ke olduğunun anlaşılm asıdır (Alkışlrır). Ballmn Paktı, gittikçe, Avrupa barışının başlıca t emel 
taşlarmdan biri olmak yerindedir ( Alkv;lar) . 

Gcç;en dört yılm şerefli hadiselerinden biri olmak üzere, !ran Şahinşalumn, sayın konuğu-
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muz olduğunu krva.nçla hatırlatırım ( Alkışlar) . Bu şahsiğ tamşmadan iki memleketin kazandığı 

faydalar pek keniş olmuştur. İki kardeş ulusun arasım açacak hiç bir mesele kalmadığı ilan edil
miş ve birbirinin bahtiyarlğından, kuvvetli olmalarmdan başka dilekleri bulunmadığı anlaşdmıştır 

(Sürekli alkışlar ). 
Afgan Devletinin ulusal sosyetesine girişini selihnlamakla bahtiyar olduk ( Alkışla1"). Bu kardeş 

ulus ile dostluk bağlarımız mutlu bir surette il~rlemektedir ( Alkışlar ). 
Yakın komşularımızia ve uzak Devletlerle olan ilgilerimiz, genel olarak, nomal ve dostçadır 

( Alkışlar). Arsıulusal ilgilerin gerektirdiği bütün değetleri ve konuşmaları kıvançla kola.ylaştı

rıyoruz. 

Türkiye Cümhuriyeti ararulusal ailenin, ancak faydalı, çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru ol~ak 
amacmdadır (Sürekli alkışlar ). Uluslar sosyete inde ciddiği barış ve elbirliği isteğile çalışıyoruz. 

IDuslar sosyetesinin, arsmlusal güveni arttıracak, geçmişten kalma hastalıkları iyileştirecek, 

insaniğ sonuçlara varabilmesi başlıca dileklerimizdendir ( Alkışlar). 

Arkada~lar ; 
Arsıulusal durum nazik bir bulıran geçirmekte'dir. Eski ve büyük anlaşmazlık, son çatışmalarla 

heyecanlı bir noktaya gelmiştir. Bu günkü yüksek insanlığın, ulusları birbirine yaklaştn·ma çaresi
ni bularak, genel güvensizliği ortadan kaldırmasını uromak isteriz. 

Bununla beraber bütün dünya gidişin i göz ii nünde tutarak dikkatli, hazırlıklı, uyanık bulun
mak lüzumuna kaniğiz ( Alkışlar ). Gene bu kanaatladır ki, dostluklarrmıza bağlı ve bütün ilgileri
ınizde eyicil bir sıyasa ile elimizden geldiği kadar genel barışı korumak istiyoruz ( Alkışlar ) . 

Bayanlar, Baylar; . 
Size biraz da Partimizin son yıllardaki öz hayat ve kmavından bahsedeyim. Geçen kurultayın 

Parti örgütlerine vermiş olduğu çalışma yöneti çok faydalı ve verimli olmuştur. Parti üyeleri 
prensiplerimizi anlamakta, .yaymaMa ve bütün yurtdaşların sevgilerini, güvenlerini ka zanmak-ta, 
kendilerinden beklendiği gibi hareket et.mi şlen1ir. Parti seçimlerinin canlı ve özenli bir tarzda oluşu 
sıyasal ilıayatımızda önemli bir ilerleyiştir. 

Partimizin, Halkevlerile bütün yurtdaşl ara klıcağını açması vatanda sosyal ve kültürel bir dev
rim yaptır. 

Sevgili arkadaşlar; 
Cümhuriyet Halk Partisinin esas düşünce ve dileği, vatandaşları her türlü ayrılıktan korumak, 

onları, kendileri ve büyük Türk ulmnı i~in faydalı kılmaktır (Okay sesleı·i, alkışla?"). 

Proğramrmızda iş bölümlerini her birinde bulunan, yurtdaşların özel ve genel af;ığ]arı ve gen
likleri, ayrasız, göz önünde tutulmuştur. Bu hakikatın bütün yurtdaşlarca, yalın olarak, bilinmesi 
çolr önemlidir. Bunu yurtdaşlara anlatmak vr bu suretle onların sevgilerini ve güvenlerini kazan
mak, Parti üyelerinin kutsal ödevidir( Alkışlw"). 

Türk ulusu kendisine hizmet edenleri, sürel bir surette, değerlemiş ve onlara ön gelme vermiştir. 
Son saylav seçiminde P artimizin ulusun g-üvenini kazanması bize, çalışmamızda yeniden bü

yük şevk ve kuvvet vermiştir ( Alkışlar). 

IDusa hizmet yolunda bütün varlığımır-la c:a lışmak, Parti üyelerinin bozulmaz andıdır (Ayakta 
sürekli alkışlar). 

İkinci celseyi, Kurultay Başkanı M. A. Renda açmış ve Program, Dilek, Hesa:b komisyonları 
kura ile seçildikten sonra Parti Genel Sekreterliği tarafından Kurultaya yazılan şu tezkereler okun
muş ve dilekler Dilek encümenine, hesa:pta Hesab encümenine havale edilmiştir. 
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9 -V- 1935 

Bundan evvelki Kurultayrmrzrn kabul etmiş olduğu nizamname ile Partimi 7.: haLk dileklerinin top
lanmasını önemli bjr iş saym.ıştr. Bununla yurd işl erinin daha iyi ve ihtiyaçlara uygun olarak gö
rülmesi yolu tutulmuştur. 

Her yıl yurdun her köşcs!nde kurulan kongre1crce, halJnn istekleri üzerinde yapılan konuşma
lada her yerin kendi ihtiyacı bakımmdan ve g-rnel ihtiyaçlar bakımından tesbit edi len dilekler 
P arti Hükumeti ve müesseseleri nezdinde takib olunmuştul' . Bu sistem sayesinde halk yığınla
rının dilek ve istekleri süzülerek kuru cu ve ya pı cı makamların çalışmasmda bir yandan Devletin 
ve- idarenin yüksek görüşl erinin i ca.plım g-öz önünde tutuhıı,ken öte yandan da kararlarm alını

şmda ve işlerin yapılışında ulusun görüşlerine de mümkün olduğu kadar uygunluk temin edilmi ş bu
lunuyor. Gene bu sistemle Türkiyede idareye ulusun tesiri yalmz meclisl eri seçerken rey vermekle 
kalmıyor; otoı·iıtelerin yüksek hakimiyet i kanunlarla ve Partimiz prensiplerile mahfuz kalmrukla •bera
ber egemenliğin kaynağı olan ulus kütl es i Pa rt i mekanizmasının işlern esi yolundan Devlet idaresine 
arasız bir surette iştira:k etmiş oluyor. 

Par.tiımizin üstün ıbir farikası olan ıbu <~alışma:va bütün Parti teşk ilatı, geç irdigiıniz dört yTl içinde 
önem vermiş ve Partinin bütün esaslarına olduğukada.r bu çalışma yolundaki birliğede ayni chem
ıniyeti veren Ilükfumctimizl c - övücü bir dille söyleıımcğc , cl eğcr- bcra:berlik yapılmıştır. 

!ş ıbü·liği ve çalışma beraberliğinde Yii Hyet lcr husus! idarelerilc belediyelerin Parti ile elele olıı 

şu da kayde değer. 
P arti dilekleri işinin, ulus meselesi i~indeki 'bu önemini tebarii.z ettirdikten soııra dilekler işinde 

Büyük Kurnitaya arzedilecek no'ktalal'l aşağıtla sıralıyorum: 

1 - Üçüncü Büyük Knrultay<la müzakere ecl ilip takibleri Kurııltay kararil e Par·tiye vazife ola
rak bırakılan dil ekler taıkilb edilmiş , bunlardan yapıla.nlarla yapılmayanlarm (A) işaretli rlosya i~.in

deki listderi bağlı olaraık sunuLmuştur. Geri ka-lanlarmı ne için yerine getirilmediklc ı·i karşılarm

da yazılmıştır. 

2 - Kurultaydan iki sene sonra toplanmalan nizamnamemiz hükümlerinden olan vilayet kon
greleri 1932 - 1933 yılmda toplanmış Ye teşkilftt kademelerinin dilekleri arasında takibi Umumi 
idare heyetine aid olanları göndermişlercli. Bu dilekler bakanlrklar ve bağlı kuru nı la ı· katıı1fla 

takib ed ilmiş, alınan sonuı:ılar vi iHyet idare heyetlerine bildirilmişti. Kurultayın saym üyelerin
den arzu buyuranların görüp okumaları iç: in bu mua.meleyc aid (B) işaretli dosya taıkımı sunul
muştur. !şlerjn kolayıbulunup an l aşılması için budosyaya ımınarali ıbir liste bağlanmıştır. 

3 - Bu sefeı•ki Büyük KurultaynnızC!an ev Yd toplanan vilayet kongrelerince tesbit olunan di
lekler, vilayet başkanlıklarmdan gelmiş ve bunlar il gileri itiharile ayırdedilerek hakanlıklara gön
derilmişti . Bu dilekleri n asıllarile balw n lıklardan gönderil en karşılıkları ( C ) işaretli 

dosya olarak takımı ile sunuyorunı. Bütün lıu dilekler'in Kurultayca kolayca ineelemnesi için iş
leT' hulasaları yapılarak bakanlıklara gör e ayTı ayn tasnif edilmiş ve her işin yanmda da dileği 

yollayan vilayetin adı işaretlenmiştir . · Dil eklrr Kurultayın ana işl eri arasmda bulunduğundan 

bu hulasalar basılıp üyelere dağıtılmıştır. 
Partimizin Dördüncü büyük Kurultayma Umumi idare Heyetinin candan bağlılığını ve derin 

saygılarını sunarım. 

C. H. P. Genel Katibi 
Kütahya saylavı 

R. Peker 
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Partinin Dördüncü Büyiik ll ıırultayı Yüce Başkanlığına 

Geçen Kurultaydan şiımdiye kadarki dört yılirk merkez kati hesab hulasalarmı partimiz nizamna
mesinin (40) ncı maddesine uyarak Büyük Kurnitaya sunuyorum. 

Bu dört yıla aid bütün hesab mua:meJ.clcri pal'ti genel başkanlık divanıııca konan usul yolundan 
yine ayni divanm tayin ettiği murakiblcı:ce hcl' dört ayda bir dikkat gözünden geçirilmiş ve rapor
lara bağlanmıştır. Bu raporlarla beraber hc;:;aıbaaid ibütün kayitler ve kağ~tlar Yüksek Kurultayın 
emrine hazırdır. Parti Umumi idare Jı cyc-tinin Yüce Başkanlığa ve yüksek Kurultaya candan 
bağlılığını ve saygıl arını sunarrm. C. H. P. Genel Katibi 

Kütahya Saylavı 
Recep Peker 

Daha soma, Kumitayın içtimaı ıuüııasebetile yurdun her tarafınuan gelen tebrik telgı-aflarım 

yalnız mevrid V(' imzalan d;-ı okunarak celseye ni h ayet veı·ilmiştir. 

12- V- 1935 teki ikinci ini katta, evvela, H esn b komisyonunun aşağıdaki rapo m okunarak ka
bul edilmiştir : 

Hesab koınisyonu raporu 

Cümhu1·iyet H alk pcı-rtisi Dörcliincii Büyük ]{ urult(l:yı Yüce Ba§kanlığına 

·Partimizin lVIerkez kurumu hesab işlerin i incelemek için ayrrlmİ:ş olan encüınenimiz Üçüncü Bü
yük Kurultay tarafından incelemesi yaprlaıı 931 yılı nisan sonundan yani 931 yrlr mayıs ayı baş
langıcından 935 senesi nisan ayı sonuna kadar hesapları ve bunlara ilişik defter, makbuz, zarf ka
ğıtlarmı banka ve avans hesaplarını, kararlarını gördü ve inceledi. 

Görgümüzün sonucunu gösteren cetvel işbu mazbatanın arkasma yazrlnuştır. 

Bu cetvelin de anlattığma göre: 
931 yılı mayıs ayrnda Partinin diğer aylardö ı ı devredilmiş (90 805) lira (36 ) kuruş geliri olup 

ayni ayda (43 083) lira (33) kuruş gideri tahakkuk etmiş ve arada fark olan (47 ·722) lira (03) 
kuruştan (36 714) lira (50) kuruş bankada, (148) lira (87) kuruş kasada, (10 858) lira (66) kuruş 
avans hesabmda olarak 931 ma li yrlr bütçesine devreuilmiştir. (10 858) lira (66) kuruştan ibaret 
olan bu avans, Üçüncü Büyük Kurultay delegelerine verilen yevmiye ve harcrrahın katı mahsubu 
yapılamamasından ileri gelmişt ir 931 ıııali yılında, 930 mali yılnıdan devredilmiş (47 722) lira 
(03) kuruşla beraber (351 062) lira (18) kuruş gelir ve buna karşı (258 288) lira (69) kuruş gi
der tahakkuk etmiş ve aradaki fark olan (92 773) lira (49) kuruştan (81 563) lira (33) kuruş 
bankada, (11 210) linı (16) kuruş ta son ayda mahsubu yapılmayarak gelecek ayda mahsubu 
yapılmak üzere bırakılmış avans olarak 932 mali yılına devredilmiştir. 

932 mali yılında, 931 mali yılından devredilmiş (92 773) lira (49) kuruşla beraber (442 146) 
lira (77) kuru ş gelir ve ayni yıl içinde (294 515) lira (70) kuruş gider tahakkuk ederek aradaki 
fark olan (147 6:11) Jim (07 ) kuruştan (139 513) lira (41) kururş bankada, (8 117) lira (66 ) ku
ruş son ayda mahsubu yapılamayarak gelecek ayda mahsubu yapılmak üzere bırakılmış avans ola-
rak 933 mali yılına d evredilıniştir. · 

933 mali yılında, 932 ınali yılından devredilmiş (147 631) lira (07) kuruşla. bareber (455 625) 
lira (89) kuruş gelir, (373 143) lira (94) kuruş gider tahakkuk eder ek aradaki fark olan (82 481) 
lira (95) kuruştan (73 525) lira (67 ) k muş bankada, (8 956) lira (28) kuruş son ayda mahsubu 
yapılamayarak ge lecek ayda mahsubu yapılmak üzere bırakılmış avans olarak 934 mali yılına dev
redilmiştir. 

1934 mli yrlı başl angıcı olan 1 hazintn 1934 tarihinden hesabı incelediğim iz tarih olan J935 
yılr nisan ayı sonuna kadar on bir ay içinde 1933 yılından devredilmiş (82 4f.1) lira (95 ) kuruşla 
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birlikte (510 991) lira (28 ) kuruş gelir, (341 617) lira (77) kuruş g·ider tahakkuk ederek aradaki 
fark olan (169 373) lira (51) kuruştan (146 705 ) lira (60) kuruş bankada, (12 520) lirası Dördün
cü Büyük Kurultay Delegelerine yol masrafı, yevmiye avansr ve (10 147) lira (91 ) kuruşu da son 
ayda mahsubu yapılamayarak gelecek ayda. ııuı h s u bu yapılmak Ü7.ere bırakılmış avans olarak 1935 
yılı mayıs ayına devredilmiştir. 

Özet: 
1931 başlangıcrndan 1935 yılı nisan sonuna kadar tam dört yıl içinde (1 480 022) lira. (94) 

kuruş gelir, (l 310 649 ) lira (43 ) kuruş gider tahakkuk ederek (169 373 ) lira (51) kuruştan iba
ret gelir fazlası yukarıda bildirıldiği gibi 1935 yılı mayıs ayına devredilrrıiştir. 

Hesaba taalluk eden defterler, sad vesikaları çok düzg-ündür. Her harcama muhasebe tali
matnamesine uygun bir şekilde yapılmıştır. 

1931 mali yılı başlangıcı olan 1 haziran 1931 tarihinden başlayarak vezne işi kaldrnlmış ve san
time varıncaya kadar para! arnı hepsi bankaya yatırılmış ve harcamalar çekler ile yapılmıştır. 

Yüksek genel başkanlık divam tarafından üç kişiden ibaret olmak üzere meydana getirilen 
murakabe heyeti her dört ayda bir hesab işlerini incelemiş bütçe ve sarf kağıtlarile karşılaş

tn·arak deftere imza etmişlerdir. 

Bütçe dışında hiç bir harcama yoktur. Hesalı işlerinde tam bir duyganlık gösterilmiştir. Gö
rülen düzgünlük takdire layiktir. 

Karşılığı olmayan hiç bir harcama yapılmamış, her yükeııme gnünde ödenmiştir. 

Partinin parası derin bir ilişik ve krskançlrkla hakiki ve zaruri intiyaçlara sarfedilmiş ve her 
yıl sonunda gelecek yıla mühim denebilecek miktarda para devredilmiştir ki bu sonunç partimizin 
her alanda olduğu gibi mali işlerde de kudret ve düzenini göstermektedir. 

Yüce Kurultayın kabulüne sunarrz. 
10- V- 1935 

Citmhıtriy et Halk Partisinin 1 nuıyıs 1931 den 30 nisan 1935 sonuna kadar dörd senelik 
gelir ve luırcanan paraların özeti 

(Gelir) 

Lira Kş. 

90 805 36 1930 mali yrlma aid 1931 mayıs ayr gemri ( ıbir aylık ) 
303 340 15 1931 mali yth geliri ( on iki > ) 
349 373 28 1932 }) » » ( > > ) 
307 994 82 1933 » }) » ( > > ) 
428 509 33 1934 » » > ( on bir > } 

ı 480 022 94 Genel gelir tutarı 
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(Harcanan) 

930 mali yıİımi 
aid 931 ma- 931 mali 932 mali 933 mali 934 mali 
yıs masrafı yılı masrafı yılı masrafı yılı masrafı yılı masrafı 

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 
--- ---- -----

Birinci bölüm tutarı 730 78 670 84 82 854 21 100 055 58 94 263 26 
İkinci » » o 58 715 55 73 910 17 106 259 80 75 987 64 
Üçüncü » » 8 626 05 31 285 20 42 189 109 828 56 95 558 62 
Dördüncü » » 29 652 58 29 276 93 3 144 27 2 000 200 
Beşinci » » 3 174 70 6 091 18 6 646 34 o . 250 
Altıncı » )) o 4 253 97 o o o o 
Yedinci » » 900 657 04 2 234 50 55 000 57 000 
Sekizinci )) » o 48 587 98 22 785 o ı8 229 84 
Dokuzuncu » )) o o 2 602 35 o ı28 41 
On uncu » » o 750 o o o o 
On birinci » » o o 49 000 o o 
On :ikinc.i » » o o 9 149 86 o o 

--- ---- -----
43 083 33 258 288 69 294 5ı5 70 373 143 94 34ı 6ı7 77 

ı mayıs ı935 hesabına geçen para 

(1) ı mayıs 1935 hesabına geçen paranın dökümü 
Lira Kş. 

146 705 60 
22 667 "91 

169 373 51 

Bankada ,saklı bulunan 
Avanslarda kalan 

Genel 
tutarı 

Lira K. 

356 573 89 
314 873 16 
287 487 43 

64 273 78 
ı6 ı62 22 
4 253 97 

115 791 54 
89 602 82 
2 730 76 

750 
49 000 

9 ı49 86 

ı 310 649 43 
169 373 51 

ı 480 022 94 

Badehu proğTam komisyonunca proğraın ve nizaınname üzerinde yapılan bazı tashihat, raportör 
tarafından okunmuş, yine memleketin bit· çok yerlerinden gelen tebrik rtelgrafları Kurultaya ar
zedilerek inikad bitirilmiştir. 

13 - V - 1935 te açılan üçüncü inikatta, program ve nizarnname komisyonu şu raporu: 

PROGRAM VE NİZAMNAME ENCÜMENl MAZBATASI 

Kamutay Yüksek Başkanlığına 

Dördüncü Kurultaydan 9 - V - 1935 tarihinde gönderilen Cümhnriyet Halk 
ram ve nizamuarnesi 10 - V - 1935 tarihinde Şemseddin Günaltayın başkanlığı 
eııcümenimizde partinin genel lditibi Receb Peker hazır olarak konuşuldu: 

Partisinin proğ
altında toplanan 

Proğramın ana ıözleri üzerinde Pekerin izahları dinleuelikten sonra maddelere geçildi. 
Pr.oğramda bütün siyasal ve soysal ekonomik esaslar Türk devriminin özel benliğine uygun vasıflar 

çerçevesi içinde büyük bir dikkat ve kavrayışla yerleştirilmiştir. 
Çağımızda göz önünde tutulması ve yerine getirilmesi zaruri olan 

muş, partinin umde olarak kabul ettiği şeylerin ulusun ruhunda ve 
için ılıütün kuvvetlerin hareketli ve işe san1ma.ları esası kurulmuştur. 

bütün ihtiyaçlara dokunul
yurdun içinde yerleşmesi 

Proğramda bütün yurddaşlal'I işine, toprağa bağlamak ev sahibi yapmak ekonomik alanda 
yurddaşlarm menfaatlerinde birlik, düzen, birbirleri aleyhine genişlernelere meydan vermtıınek 

gibi tedbirler alınmıştır. Bununla beraber iş adamlarnun hayat ve geçim yollarmda uğrayabile

cekleri zorlukların önüne geçmek her yurddaşı üzerinde yaşadığı toprağın nimetlerinde fayda, 
landırmak özleri geniş bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. İlk tahsilin bütün halk arasmda yayılıp 
kökle~mesi, halkın bedeni, sıhhi ve fikri terbiyesinin bu günkü hayatm ve çağın icaplarına uy-
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gun bir mükemmeliyet ve ehemmiyetle büyütülüp yetiştirilmesi proğramda başlı başına yer 
tutmuştur. 

Gençliğin yetiştirilmesine ve her türlü ters cereyanları gerek beden, gerek ruhile karşılayıp 
yenmesi için lazrm olan kurumlarm yapılmasma ehemmiyetli bir yer ayrıldığı gibi, ulusun bü
yük bir inaula bağlandığı devrin ülkülerini dışa,rrdan gelecek zararlı akışlardan koruma tedbir
leri de alınmıştır. 

Partimizin proğramı hiç bir yurddaş arasında zümre ve sınıf farkları kabulu etmediği gibi 
cinsiyet farkını da bütün uluslara örnek olabilecek bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. 

Büyük bir emek, ince ve ihtalı bir görüşle hazırlanmış olan proğram her hangi bir vatan
daşın dilek ve görüşüne cevab verebilecek bir kül olarak görülmekte olduğundan bazı madde
ler ve fıkralarm ilavesinden başka ana esaslarda encümenimiz hiç bir eksiklik görmemiş, ayrıca 

öz dilimize göre hazırlanan proğramımızın bir sureti de encümenimizde okunmuş ve bunun 
da diğer suretle beraber Kurultaya sunulması kabul edildikten sonra parti nizamnamesinin konu
şulmasına başlanmıştn·. 

Burada 56, 70, 103, 104, 105 nci maddelerle diğer maddelerde bazı fıkralar değiştirilmiştir . 

Nizamnamenin genel varlığı parti kurumunu ana ihtiyaçlarına lazım gelen cevabı vermekle 
beraber frrka bağlılığına kuvvet verecek maddelerle, fn·ka disiplinini kuvvetlendiren ve bir parti 
üyesi olmap.m ne olduğunu çerçeveleyen esaslarla sağlamlaştrrılmış, tatbik noktasından daha ko
lay, dll!ha toplu bir hale getirilmiş olan nizamnameyi de tadile uğrayan madde ve fıkralarile oy bir
liğile kabul edilmiştir. 

'Başkan Raportör Sekreter 
Sıvas !çel Urfa Sinop Aydın 

Ş emsettin Günaltay Ferid Celal Güven M. Dinçsoy Dı·. G. tJ stün Neşet 

Maraş Bilecik !çel Gümüşane Gümüşane Burdur 
B. Onaran Ş. Doğu Dr. M. Berker H. Ataç D. Sakarya J(. Başhan 

Malatya Konya Samsun Balıkesir 

Vasıf Çınay Ş. Ergün Dr. A. Sirel H acim J( ezer 

Okundu ve cereyan eden müzakerat neticesinde, ( lı ) krsmıııa a~·ncn dereolumlll proğram itifakla 
kabul edilerek inikat bitirildi. 

14 - V - 1935 de toplanan dördüncü inikatta ise ( c: ) lwıııınıa yine aynen Jereolmıan ni zamname 
müzakere ve keza miittefikan kabul edildi. 

15 - V - 1935 e tesadüf eden be::şir,ci inikattadilek komisyonu tarafından tanzim olunan rapo
. run okunmasını müteakip sırasile Evkaf, Tüze, Gümrük ve inhisarlar, Sü bakan ve dir.ektörlükle
rine aid dilekler üzerinde görüşüldü ve alakadarlarm izahatı dinlenildi. 

Ertesi 16 - V - 1935 inikadında dilekler meselesi üzerinde görüşmelere devam edilerek !ç, 
Bayındırlık , Posta ve teJgraf ve telefon, Sağlık ve sosyal yardrm, Tarım, Finans, Kültür, Ökonoıni, 
Ziraat bankası ihaıkkındaki dilekler üzerinde müzakere cereyan etti ve komiyon raporu kaıbul ooildi. 
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Badehu riyaset kürsftsünü Genel başkan vekili İsmet İnönü işgal etti: 

GNEL BAŞKAN VEKİI;1 1SMET İNÖNÜ - Arkadaşlar, Kurultayın nıühim bir işi kalmıştır. 
O da, nizamnam eye göı·e, Partinin Umumi idareheyetini, seçmektir. Yeni nizaınnameye göre, 
Umumi idare heyetinin üyeleri, 16 kişi o lacaktır .. Genel Başkanlık Divanında Uımınıi idare he

yetini teşkil etınek üzere, 16 namzed seçtik. Bunları, muvafık görürseniz, şimdi reyinize arzedece
ğim. Bu suretle nizanıııaıneyc göre, Uıııunıl idare heyetinin teşekkülü, tamam olur. İsimlerini birer 
birer söylüyon~m: 

Receh Pekm· (Genel sekreter) 
Münir Akkaya 
Mümtaz Ökınen 
Muttalih t>ker 
Rsarl Uras 
C('vdei Kerim lncedayr 
Nafi Kansıı 
J~ahmi Apak 
Hasan Ali Yücel 

eri b A 1 i Ki.i çi.ika 
Hüsnü Çakır 
Ali Rıza :Erten 
Dr. Fikri 'l'üzer 
Salilh Yarg-r 
Tahsin Berk 
Salfih f'irn r.oz 

Kütahya 
Giresun 
Aııkar·a 

Malatya 
Amasya 
Sinob 
grzurum 
'l' ekirdağ 

tzınir 

Denizli 
lzmir 
Marelin 
Erzurum 
Kocaeli 
Elaziz 
tstanbul 

saylavı 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

Bu naınzetl crin, Partinin umumi idare heyeti üyeliğine , seçilm esini kabul huyı.ıranlar .. . Mütte
fikan kabul edilm i ştir (Siirckli alkışlar ). 

At'kada~lar. iki takı·ir va r , onları okuyacağım: 

Kurultay Başkanlığına 

1 - Açılış günü, yüce varl ığ ı ile Kurultayı şenlendiı·en, her şeyi yaratan ve yapan Atatürke 
izine caııdaıı ve yürekten bnğlılığ'ıınızm karar altına alınmasını, 

2 - Büyük Yaratıcının d eğerli yapıcısı İsmet İn önüııc ve kaiıim:deki arkadaşlarma, 

3 - Partimizin birliği Ye seYgili (l!'rı e l Kiitihi R. P ek('t'e 1' (' c:ah~kan İdare heyeti arkadaşlarına, 
4 - Knrultayıınrznı kıym etli reisl e l'iıı e ve kfıtiplerine, 

Kurultayın sevgi ve sayg·rsrnın sunuınıasma karar almmasrnr teklif ediyoruz. 

Kocaeli Delegeleri 
Esad Dcmir·soy Rifat Yüce Kemal Öz Galib Doğancı Ahmed Abasıyanık Sedat Pek 

( Sürekli alkışlar) . 

Büyük Kurultay Başkanlığına 

Büyük Kurultay toplantısım bitirirken, Ulusumuzun Büyük Önderi, Partimizin Daimi ve Ge
nel Başkanı Karnal Atatürke, derin ve sarsılmaz sevgi ve saygılarımızı ve Kamalizm prensiplerine 
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içten ve özden bağlılığrmızm Başkanlık tarafından st..nulmasını dileriz. 

Mümtaz Okmen 1. Akıncı lncedayı Tahir Tane1· Naşid Uluğ Eten Kadri Aydın 

Zati Yürüker Fuad Ozan Etem Yücel 

(Sürekli alkışlar). 

GENEiı BAŞKAN VEKİLİ İSMET İ JöNü -Her iki takrir de oybirliğile kabul olunmuştur. 

Yüce Kurultayın sayın üyeleri! 

Büyük Knrultaym çalışması her bakımdan fayda h ve feyizli olmuştur. Geçmi ş yıllarm işleri 

üzerindeki araştırmalarımız, bütün yurtta dikkati çekmekten geri kalmayacaktır. Büyük Partinin 
Devlet işlerini ya krndan gözettiğine ve P arti Hü k lımetinin ynrd ve ulus için çalışmasını nasıl in
celendiğine güzel öı·nelder verdiniz. 

Gelecek yıllar içi n, Büyük Kurultayın verdiğ;i yönergeler, çok değerlidir. Her ~eyden önce, 
Partinin progr D nı ma koyduğumuz hükümler u lm; ve ülke için yapıcı ve ilerletic i etkelerini geniş 
ölçüde gösteı·ecekt.ir. İçeride ve dışarıda bir daha ve iyice aniaşılacaktır ki C. H. Partisi iyice kav
ranmış hareketli bir programı dölenle gütmektedir. Gerek devrim pı-ensiplerinde, gerek Devlet 
idaresinde bütün ulusu kucaklayan bir Partinin, temel programının egemen olması, işlerin hem 
sağlam lrğı, hem de bir ana yolda şaşmadan ve şahıslarla ilgili olmayarak, durmayarak, yürümesi 
için esas şarttır. Büyük Kurultay, programile, yurdun gelecek dört yıl içinde hangi ana yollarda 
yürüyeceğini göstermiştir . Bununla, Parti Hükumetleriniz için bir program bildiriğinin ayııi za
manda verilmiş olduğunu söylemek isterim. 

Büyük Kurultayın yurdun içerideki emniyetine verdiği önem ve bu yolda Partinin devrimei an
lamı bir daha meydana çıkmıştır. Hükfımetlerinizin, devriınci Partimizin çok dikkatli ve çok dö-
lenli vasfrna uygun olarak hareket edeceklerine emin olabilirsiniz ( Alkışlar ). :•1 

Yurdun dışarı emııiyeti için, büyük ilgi gösterdiniz. Büyük Kurultayın, yurdu korumak için, 
gerek olursa, vatanın canlı ve cansız bütün araçlarını ortaya atacağım bildirmesi, bunu bir temel 
yasa olarak programda açık söylemesi, vatanrn her bucağında beraberlik seslerile karşılandı. 

Vatan ve ulus aşkı Partimizin başlıca varlığı olduğunun açıkça bilinmesi, dünyanrn bu karışık 
zamanlarmda Türkiye baysallığr için hayırlı bir gösteriştir. Büyük Kurultay ekonomi işlerile özel 
bir dikkatle uğraştr. Ekonomik gelişmenin: gelecek müsbet verimleri üzerinde Kurultayın etkisi, 
mutlu bir surette duyulacaktır ( Alkışlar ). 

Dördüncü Büyük Kurultay, çalışmasına son verirken onun bütün üyeleri ulus yoluna h;rmet 
için, tazelenıniş bir vazife aşkı ile ayrılıyorlar. Ulus sevgisini daha çok kazanmak için h·~pimiz 
feyizli bir yarış duygusu ile çalışacağız ( Alkışlar). 

Ulu Önderimiz Atatürkün sevgileri, iyi dile4leri ve her zorluğa yetişen kurtarıcı ve yapıcı 
uyanıklığı, sizinle beraberdir. 

C. H. Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayı kapanmıştır (Sürekli alkışlar ). 
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CÜMHURIYET HALK PARTISI DÖRDÜNCÜ BÜYÜ!( Il.URULTAY ÜYELERI 

Afyon : (9) Tül'iüln Baştuğ Saylav 

Ali Çetinkaya Saylav 
Fuad Eğernan Mfumessil 

Cemal .Akçın M . .A:li » 
» 

Mustafa Korkut 
Haydar Çerçel 

» 
» 

!zzet Akosman » 
Aydın : (10) 

İzzet Ulvi Aykurt » 
Mebrure Gönenç » Aibidin Özmen Saylav 
Sefder Taşpıııar Mümessil Adnan Ertekin > 

Hüseyin Tirya kioğlu » Dr. Mazhar Germen » 
Galib Demirer » Nazmi Topçuoğlu » 

Nuri Gaktepe » 
Amasya (6/ Tahsin San » 

Esad Uras 
Etem Kadri Özdem Mümessü 

.Saylav Sami Kutluğ 
İsmail Haklu Mumcu 

» 
» N eşet .Akkor 

Nafiz Aktm 
» 

» 
İsmail Tarhan 

Srtlu Aktııı 
» 

M timessil 
Hakkı Kentel » Balıkesir : ( 17) 
Rıza Kılavuz » 

Cemal Esener Saylav 

Ankara (19) Dr. Hasan Vasıf Somyürek » 
Enver Adaıkan » 

Ahmed Ulus Saylav Kazım Özalp » 
.Aka Gündüz » lfacim Kezer » 
Eşref Deınirci » Hayrettİn Karan » 
Falih Rıfkı Atay » İsmail Hakkı Uzunçarşılı » 
Hatı Çrrpan » Mehımed Demir » 
Karn al Atatürk (Parti Genel Başkam) Örge Evren » 
Müınt>ız Ökmen » Osman Niyazi Burcu » 
M.üşfik Ayaşlı » Rahmi Selçuk » 
Rasim Aktar » Sabiha Gökçül » 
Rifat Araz » Feyzi Sözener Mümessil 
Şakir Kınacı » Sadık Deniz » 
Yahya Galib Kargı » Fazıl Doğan » 
Lahika Manyas Mümessil Cevdet Denizer > 
Rifat Börekçi » Ali Reşa d Göksıdan » 
Dr. Yusuf Hikmet » 
Ziya Srdal » 

Bayazıd : (3) 
Hayrullah Özbudun » 
V eysel Genya » Halid Bayrak Saylav 
Rauf Baykan » İhsan Tav » 

Übeydullah » 

Antalya : (9) 

Celal Meııgilibörü Saylav 
Bı?ecik : (5) 

Dr. Cemal Tnııca » Dr. B. Ömer Akalm Saylav 
Numan Alksoy Saylav İbrahim Çolak » 
Rasıh Kaplan > Salih BozuJc > 
Tevfik: ATıcan > Şerif Doğu M timessil 



Hilmi Mercimek 

Bolu: (10) 

Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 
Emin Yerlikaya 
Lütfi Gören 
İhsan Yalçın 

Burdut· : ( 5) 

Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 
Kamil Başkan 
Memet Sanlı 

Asaf Doras 
AtıfAkgüç 

Bu1·sa: (16) 

Dr. Galip Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konulr 
Esat Sagay 
Fıüin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid 'l'alay 
Şek~be İnsel 
Saim Altıok 
V as:fi Başaran 
Rıfkı Gürman 
Tevfik Aysu 
Dr. Ziya Kaya 

Çanakkale: (8) 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bcngisu 
Hilmi Erg.eneli 
Şükrü Yaşın 

Zr~·a Gevhcr E ti l i 
Dr. Muamıııcı· Kuralay 
Hü1:ıeyiıı Bingöl 
Raşid Usnnıu 
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Mümessil 

Saylav 
:. 
» 
» 
.. 
,. 
• 

lVIürmessil 
> 
» 

Saylav 
» 
» 

Mümessil 
» 

Saylav 
» 
» , 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
Mümessil 

» 
» 
» 

» 

Saylav 
» 

» 
» 

Çcvnkıı-ı : (7 r 
Mustafa Abdüllıalik Reııda 

Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Zi ya Esen 
Mustafa Bayram 
Oııı e ı· Deneoğlu 
Zi~·a Aydcınir 

ÇO?"uh (10) 

Akif Akyüz 
Ali Zu·lı 
Asıın Us 
Atıf Tüzüıı 

!<'und Üulca 
Hasan Uavid 
.Memed Ali Okar 
Ümer Fehmi Noylau 

M e med Mataracı 
Ziya Basa 

Ali H.rza Öu'ne 

Çorum (12) 

DI'. 1\lustafa Cantekin 
Eyülı Snbri Akgül 
tsııı a il Kemal Alpsur 
lsıııct Eker 
Münir Çağı! 

Nnhi Rıza Yıluıeıın 
Şevkcl Eren 
Dr. Pertcv Kerın a ıı 

ncdri Tüzün 
CcYad 1\.iistek<~i 

1Vlcınecl Şahiıı 

Denizli ( 1 O) 

Dı· . Hamdi Bcı·knıan 

Dr. lGlzıın Saınaıılı 
l~ıni n Aslan To ka d 
Haydar Rüştü Öktem 
M nzlıaı· Müfid Kansu 
Kecilı Ali Küı_:üka 

Yusuf Başkaya » 

Münıcssil i)efik 'l'ürsan 
» 
» 

E sad K ayrnakçı 
Naili. Küçüka 

Saylav 
» 
)) 

» 

Mümessi.l 
» 

» 

Saylav 
» 
» 

.» 
)) 

» 
» 
» 

Mümessil 
» 

SııylaY 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

lVLüın cssil 
)) 

» 

» 

» 

Saylav 
» 
» 

» 
» 

» 
Saylav 

» 

Mümessil 



Diyaı-lJ ekir (7) 

Kazrın Sevüktekin 
Iful'iye Öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zekili Apayclrn 
Zeki lV[esud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirn e (7) 

Dr. F:ıtına l\Icnıik 
Fa ik ](altakkuan 
l\1ecdi Bmysan 
Şeref .Aykut 
lLırnJ:ıiın Akmcı 

Zati Yürüker 
Fuad Ozan 

Elaziz (5) 

Ahıııccl Saffet Ohkay 
Fazrl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralr 
Fuad Ziya Çiyi 1 tepe 
'l'ahsin Derk 

Abdülhak Firat 
Aziz Samih İlter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 
Muhlis Ulusan 
Rıza Altrok 

E·rzincan ( ô) 

Erznnon : (12) 

Aziz Al~:yürek 
Dr. Ahmed 1<-,ikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
Necib Asım Yazrksız 
Şükrü Koçak 
Tahsin Uzer 
Ahmed Namıkoğlu Ervereli 
Canip Müceldili 
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Saylav 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

Saylav 
» 

» 
» 

Müınessil 

» 

» 

Saylav 
» 

» 

» 
» 

Snylav 
» 
» 
» 

Mümcssil 
» 

Saylav 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
Mümessil 

» 

Eskişthiı·: (7) 

Ahmed Özdemir 
EminSazak 
Osman Işın 
Ynsuf Ziya Özer 
Kamil Topçu 
Ali Sörpük 
Ahidin Potooğlu 

GaeiAntep: (8) 

Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memet Şahin 
Nuri Conker 
Ömer Asrın Aksoy 
Rernzi G ürez 
~Iahmut Ersoy 
Ali Yetkin 

Giresmı: ( 10) 

İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
1\'[iinir Akkaya 
Sadri Maksudi Trsal 
Talat Onay 
F8ihri Bilge 
Osman Fikret Topçuoğlu 
İhsan Dinçer 

Gümüşane: (7) 

Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edip Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Nabi .Ataç 
Harndi .Ataç 

Emin İnankur 
Fcrid Celal Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Harndi Ongun 

lçel: (B) 

Saylav 
» 

» 

» 

lVI i1 m es sil 
» 

Sny}ay· 
) 

» 

> 
» 

» 

Müm sil 
» 

Saylav 
> 
» 
» 

» 
» 

» 
Mü mess il 

> 
» 

Snylnv 
» 

» 
» 
> 

Müıncssil 

» 

Saylav 
» 

» 
> 
» 



br. ·Muhtar Berker 
Halil Göksu 
Mahmud Sungur 

!stanbul (20) 

Abdilihak Hamid 
Ahmet Harndi Denizmen 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. H. Şinasi Erel 
Dr. Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Öymen 
Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Harndi Gürsoy 
HayruHalı Ergin 
Sadettin U raz 
Salalı Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 

Ziya Kararnursal 
Ali Rıza Erem 
Faruki Dereli 
Hakkiye Emin Koral 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 

lzmir : (18) 

Benal Nevmt lştar 
Celal Bayar 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Kazım İnanç 
Harndi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kamil Dursun 
Mahmud Esat Bozkurt 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saracoğlu 

Dr. Kamuran 
Selim Örsel 
Mustafa Münir 
Dr. Mitat 
Memed Aldemir 
Dr. Memduh Say 

Isparta : (7) 

Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
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Miimessil Kama.l Ünal Saylav 

» Miikerrem Ünsal » 
» Haya;ti Ünal Mümessil 

Remzi Ünlü » 
Hilmi Çaılrmaikçı ::. 

Saylav 
» J(ars (9) 

» Baha Öngören Saylav 
» Esad Özoğuz » 
» Muhittin Alkyüz ::. 
» Hüsrev Kızı>ldoğan » 
» Mehmed Nazif Sirel » 
» Ömer Küntay > 
» Zihni Ül'hun Mümessii 
» Hüseyin Talinli » 
» Salim A1tuğ » 
» 

» Kastamonu : ( 10) 
» 

» D\r. Şükrü Şenozan Saylav 
Dr. Ttıvfuk .ASlan » » 
İ·brahim Grantay Mümessil » 
Saımi Er.kmen » 

» 
Sıt!kı Şerif Eken > 

» 
Şerü İlden > » 
Tahsin Çoşkun » 
V el ed İzbudaik ::. 
Baki Tümtürk Mümeı:sil 

Saylav Hüseyin Kaşif Karagülle » 
:. 
» Kayseri : (18) 
» 
» :A!hmed Hilmi .Arga Saylav 

» Fcrrull:ı. Giiibgiib » 

» Hasan Ferid Perker » 

» N alıid Kerven ::. 

» Reşid Özsoy » 
» Salih Türgay , 
» Süleyman Demirezen » 
)'o Ve1i Yaşın » 

Mümessil Muammer Özsan Mürnesil 

» Faik Seler » 

» Ömer Taşçı » 

» Bekir Sami Dörttepe ::. 

» Şü:krü Nayman » 

» 
Kırklareli (6) 

Dr. Fuad Umay Saylav 
Saylav Şevket Ödül ::. 

» Zühtü Alkın :. 
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Tahir Taner Müm essil Kütahya (13) 

Süreyya » Dr. Lütfi Kırdar Saylıı.v 
Mehmed Öktem » Dr. Şakir Ahmed Ediz » 

Kıı·şehir : (6) 
Besim Atalay » 

İbrahim Dalkılıç » 

Ali Rıza Esen Saylav Memed Somer » 

Hazım Börekçİ » Muhlis Erkmen » 

Lütfi Müfid Özdeş » Naşid Uluğ » 

Memcd Seyfeli » Ömer Dinç » 

Ömer Aydın Genç Mümcssil Receb Peker :. 

İzzet Özkan » Etem Yücel Mümessil 
Hakkı Can Doğan » 

Kocaeli (14) 
Halil Benlİ » 

Fuad Şaphane » 

Ali Dikmen Saylav 
Dr. Ziya Nuri Birgi » Malatya : (11) 
Hasan Hıayri Tan » 

Kemalettin Olpak » A. Muttalib Öker Saylav 

Nedim Bozatrk » Dr. Hilmi Ortaç » 

Ragı:b Aikça » Emrull31h Barkan » 

Sala:h Yargı » 
İsmet İnönü (Parti genel başkan vekili) » 

Süreyya. Yiğit > 
Osman Koptagel » 

Kemal Öz Mürnesil Mahmud Nedim Zapçı » 

Esad Demirsoy 
!Mihri Pektaş » 

» 
Ga1ib Doğancı 

Osman Taner » 
» 

Allımed AJbasryamk » v;asıf Çmar » 

Rifat Yüce 
Memed Tevfik İnönü Mümessil 

» 

Sedad Pek 
Vahap Salttürk » 

» 

Konya (19) 
Malatya (13) 

Ahmed Harndi Diıkmen Sajlav 
Dr. Saim Uzel SaylaT 

Alli Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur » 

» Kani Akeken -'> 
<\li Rıza Türel » 

Kazım N ami Duru :1> 

.Behire Bediz » Kenan Orer » 
Cemal Tekin ~ 

Osman Erçin 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

» 
» Refik İnce » 

Kazrm Gürel » Sabri Toprak 
Kazım Okay 

» 
» Tahir Hitit 

Mustafa Halid Üner 
» 

» Turgut Türkoğlu 
Mustafa Eken 

» 
» Yaşar Özey 

Mustafa Ulusan 
> 

» Riza Kırkağaçlr Mümessil 
N aim H,ıazım Onat » Haşim Kulalı 
Ressam Şevket Dağ 

» 
» 

Tevfik Fikret Sılay .. 
(7) 

Şevki Ergün Mürnesil 
Maraş 

.Ajgah yalçın » Hasan Reşid Tarrkut Saylav 

İıkbal Soylu » MemedErten » 

Rakım Çumarlı » MitatAlan » 

Ali Fı.ı.ad Ünal » KP_m.al Kusun » 



Nuri Ural 
T. Onaran 
Ali Rıza Çnkadar 

Mcwdin (7) 

Abdürrezzak Şatmıa 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Feı:id Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Brten 

Muğla : (7) 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri '.Puna 
Şükrü Kaya 
Yun.ı1s N adi 
Cemal Karamuğla 
Şevket Göleüklü 
İskender Alper 

lKakkr Kılıcoğlu 
N aki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 

Şükrü Ataman 

Muş (4) 

Niğde : (10) 

Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid 'l'alay 
!<'aik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil1rdelp 
Naciye Osman Kozbel( 
Dr. Hüseyin Ülkü 
!zzet Can 
Yakub Ünal 

Ordu (9) 

Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltrrrm 
Hamdi Yalınan 
1 smail Çamaş 
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1\fnlıittin Balııı Pars 
Seliın Sırrı Tarcnn 
Vehap Bucak 
Rami Öztürk 

Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tunçel 
M~liha Ulaş 

Samsun: (10) 

Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Zühtü Durukan 
Yusuf Kıran 
Mümtaz Arkayrr 

Seyhan: (12) 

Ali l\1ünif Y eğena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
N aci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
Tevfiık Yıldırım 

Hasan Arta.ş 
Tahsin Ünel 
Osman Burgaz 

Siit·d: ( 4) 

Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 
Şevki Süsoy 

Sinob: (B) 

Cevdet Kerim İncedayr 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruç,oğlu 
Hüsameddin Okan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mazlume Savaş 
.A!bdullah Batur 
Mustafa Tevfik Turan 
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Hüsrev Gerede 
İsmail lVIcmed Ugur 
Ne cım~dd iıı ~nclık 

Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemseddin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Başara 
H. V eli Gürleyük 
Nuri Çanimya 

Gernil Uybadm 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tekiı·dağ: (7) 

Yahya Kemal Beyatlr 
Eyub Ziya Cezaroğlu 
Nazmi Özsoy 

Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnii Korray 
Nazım Poroy 

Tokad: (10) 

Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 
Hüsameddin Aybek 
Hakkı Taşdelen 

Behçct Üstün 
Halil Kocatürk 

Trabzon: (13} 

Daniş Eyüboğlıı 

Hal il Nihad Boztepe 
Harndi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
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Nazım Ural 
Muammer Yarımbıyık 
l\fünir Serdar 
Yusuf Sadettin Çebi 

Ali Saib Ursavaş 
Behçet Gürray 
Puad (:ökbudak 
Ahııı ed Yazg-an 

Urfa: (7) 

l\ [enıcd Emin, Yuı·daknl 
lVIulıiddiıı Din~::;oy 

Refet. 'Ülgen 

Hakkı Ung:ın 

lbralıiın Arvas 
Münih Boya 

Avni Doğan 
Ekroın Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sm·ı İ~öz 
Rnngnr 
Yusuf Duygu 
Şakir Ö;;o;türk 
Saim Olcay 
Asım Uektaş 

Vcın (3) 

Y ozgarl ( 10) 

Zong1ıldak ( 13) 

CeliJl Salıir· Erozan 
Th-. i\Iitat Altrak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasrıı ı Karabacak 
Rıg-ılı Özdcnı iroi!;lıı 
H PI'Plı L':ühtü Soyak 
Hifat Vaı·dar 
l~s:ıtl 'T'i i !·l:i ·.: 
Kaniye Deı· 
A lun Karaoğuz 

lhrahiın Gökhaymk 
Avni Tan 
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B- Program 

GİRİŞ 

Ana fikirlerin, devrimin başına ve akışına bağı 

· Cümıhuriyet Halk Partisinin programma temel olan ana fikirler, Tü11k devriminin başlangıcın
dan bu güne ilmdar yaprlmı~ olan i;?lerle, yalın olarak, ortaya konmuştur. 

Bundan başka, ibu fikirlerin !başlıcaları, ı927 yılında Parti Kurultayınca da kabul olunan tüzü
ğün genel esaslarında, ve Genel Başlmnlığın, ayni Kurultayca onanmış olan ibildiriğinde, ve ı93ı 
Komutay rseçimi dalayısile çıkarılan bildirktc saptanmıştır. 

Yalnız bir kaç yıl için değil, geleceği de kaps•ayan tasarlarrmızın ana hatları burada toplu olarak 
yll!Zılmıştır. 

KamaJizm 

Partinin giit:tüğ·ü büti.in ilm esaslar, Kamalizm prcnsipleridir. 

BİRİNCİ KISIM 

Esaslar : ı - Vatan, 2 - llius, 3 - Devletin esas kuramı, 4 - Kamusal haklar. 

Vatan 

ı - Vatan; Türik lliusunun, ·eski ve yüksek tarihi v·e topraklarının derinliklerindeki eserleri ile, 
bu gün üstünde yaşadığı, sıyasal sımrlarla çevrilmiş kutsal yurttur. 

Yilitan lhiç rbir ibağ ve şart altmda ayrılıık kabul etmez 1bir iküldür. 

Vlus 
2 - llius; dil, kültür ve ülki.i. birliği ile birhirine ıbağlr yurttaşlardan meydana gelen 8iyasal ve 

sosyal bir ibürtündür. 

Esas kumm 

3 - Devletin esa;s kuramı; 
Türkiye; ulusçu, halkçı, devletçi, layik v-e devrimci lbir cümlıuriyerttir. 

Kuvvet birdir, egemenlik ulusundur. 

Türk ilinsunun yönetim şekli, (Kuvvret birdir) esasına dayalıdır. Eıgemenlik ibirdir ; ve bağsız, 
şartsız ulusundur. Egemenlik ha:kılunı, ulus adına Kamutay kullanır. Törütgen ve yürütkien yetki
ler Kamutayda toplanr. Kamutay töriitüm yetkisini, doğrudan doğruya kendi kullanır. Yürürtüm 
yetkisini kendi arasından seçtiği Cümhur Başkanı ilc, onun onmlayacağı Hükumete ibırakrr. Türiki
yede hakyerleri ibağmsı:lldır. 

Paı1ti, Devlet şekillerinin en doğrusu ibu olduğuna rlmnığdır. 

4 - Kamusal haklar: 

Ozgenlik .. eşitlik, dokıı1ı1.ılmazlık ve mülkiyet hakları 

.A - Yuddaşların, ferdiğ ve sosyal özgenlik, eşitlik, dokunulmazlık ve mülkiyet haklarını bac 
rnnaık, Partimizce başlıca ·esaslardandır. Bu haklar, Devletin varlık ve otorite sınırı ile buçlanmış
tır. Ferdiğ ve hükmiğ şahsiyetleri n kmavı, kamu ğ-asıya aykırı olmayacaıldır. 

Kanunlar bu esasa göre konacaıktır. 
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Kadın erkek eşitliği seçim 

B - Parti, yuddaşlara hak ve ödev vermekte,kadrn erkek ayırmaz. 
C - Saylav seçim kanunu yenilenecektir. Yudnmuzun genel şartlarına göre, vatandaşı, yakından 

tanrmaJüa olduğu ve inandığı şahısları ikinci seçmen olarak ayırmakta özgür bırakınağa ve 
saylav seçimini bu yönden yapınağa dcmokra.<si gcreğinc en uygun buluruz. 

!K!NC! KISIM 

Cümhuriyet Halk Partisinin ana vasıfları 

5 - Cümhuriyet Halk P artisi; A - Cümhuriyetçi, B - Ulusçu, C - Halk~ı , Ç - Dr·detçi, D - La
yık, E - Devrimcidir. 

Cii:niuriyetcilik 

A - Parti, ulus egemenliği ülküsü nüıı en iyive en sağlam surette inısiley.en Ye toplayan DeY
let şeklinin Cumuriyet olduğ·una kamğdrr. Parti bu sarsılmaz kanağatla , Ciimuriyeti ht:r tehlike
ye karşı, ütün araçlarla korur. 

Ulıısçuluk 

B - Parti, ilerleme ve gelişme yolunda ve arsıulusal değetierde ve ilgilerde Ttirk sosyetesiniıı, 
çağdaş uluslarla yanyana ve bir uyumda yürümekle beraber, ikinci maddede izah ol unduğu 
üzere, kendine özgü ıralarrm ve erkin benliğini kornınağı esas sayar. 

Halkçılık 

C - İrde ve egemenhk kaynağı ulnstur. Bn irde ve egemenliğin , Devletin ymddaşa w yuı·d
daşın Devlete karşı olan ödev ve yükümlerini tamamile yerine getirmek i~in knllanrlnıasr, Par
tinin başlıca prcsiplerindendir. Kanun karşısında, saltık bir eşitlik kabul eden, ve hiQ hir fcrdc, 
·hiç bir aileye, ıhiç bir klasa, hiç bir cemaata ayralık tanrınayan yurddaşlarr halktan ve halkçı ola
·rak kabul ederiz. 

Türkiye Cumuriyeti halkını ayrı ayrı klaslardan karışıt değil, fakat, ferdiğ ve sosyal hayat 
için, iş bölümü balrnnmdan, türlü hizmetlere ayrılmış bir sosyete saymalc esas prensiplerimizden
dir; çiftçiler küçük zanaat sahipleri, esnaf Ye işçilerle, özgür ertik sahibleri, endüstriel1er, teei
ımerler,ve işyarlar Türk ulusal kuranmım başlıca çalışma Ör"'cnleridir. Btmlarm her birinin çalış

ması, öbürünün ve kamunun hayatı ve gcn l iği i ı: in bir zorağdır. 
Partimizin bu prensiple amaçladığı ga)·e, klas kavgaları yerine sosyal düzenlik ve dayanışma 

elde etmek, ve asığlar arasrnda, birbirlerine karşıt olmryacak surette, uyum kurma.ktır . Asığ-lar 

kapasite ve çalışma derecesine göre olur. 

Devle'tçilik 

Ç - Özel k:nav ve çalışma esas olmakla beraber, imldln olduğu kadar az zaman içinde ulusumu
zu genliğe ve yurdu baymdırlrğa erişt.irmek iı;:in , genel ve yüksek asığlarrn gerektirdiği işlerde, 

hele ekonomik alanda, Devleti filiğ Rurette ilgilendirmek başlıca esaslarınıızdandır. 
Devletin ekonomi işleri ile ilgisı filiğ surettr yapıcılık olduğu kadar, özel girişnıelere ön 

ve ı··nwk ve yapılmakta olan işleri clüzrnlemek ve kontrol da etmektir. 
Drvletin, filiğ- olarak, hangi ekonomik i şleri ~'apacağının hildirilnıesi, ulusun genel ve yük

sek :ısığlarma hağlr(lır. Bu lüzum üzerine, Devletin, filiğ olarfl k, kendi yRpmağa karar verdiği iş, 
eğer, özel bir girisit elinr'l e . bulunuyorsa. onl1n almmasr her elefasmda özgü bir kanun çıkarınağa 
bao·lrdrr. Bu kanunda özel girişitin uğrayacağı zararın, Devlet tarafrııdan ödeme şe1di gösteri
leeektir. Bu zaraı· oranlaıurken, gelecekteki kazanc.: ihtimalleri hesaba katılmaz . 

Layıklık 

D - Parti, bütün kaııunların, tüzüklerin ve usullerin yapılışmda ve toplanışmda, en son üim 
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ve teknik esasları ile, asrın ihtiyaçlarına uyulmasını prensip olarak kabul etmiştir. 

Din, bir vicdan işi olduğundan, parti, dini, dünya ve Devlet işleri ile siyasadan ayrı tutmağı, 

ulusumuzun çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için başlıca şartlardan sayar. 

Devrimcilik 

E - Parti, Devlet yönetiminde, tedbir bulm·ak için dereeel ve evrimsel prensiple kendini bağlı 
tutmaz. Ulusumuzun sayısız özverilerle başarmış olduğu devrimlerelim doğan ve olgunlaşan pren
sipiere bağlı kalmak ve onları korumak parti için esastır. 

tlÇtlNCU KlSIM 

Ekonomi 

Tarım, endüstri, madenler, ormanlar teciın ve bayındırlık işleri 

Kapital 

6 - Ekonomide hareketli kapital önemlidir. 
Noınal kapitalin tek kaynağı ulusal çalışma ve tutumdur. Bunun için çalışmayı arttırmak, 

ferd ile ail e hayatında, Devlet ve Hükümetin genel ve özel bütün yönetgelerinde tutum fikrini 
kökleştirınek, partinin başlıca prensiplerindendir. 

Kredi 

7 - Kredi işlerine ihtiyaç derecesinde önem verilecektir. Kredilerde üremi, iskontoyu ucuzlat
rmı k ve kredi işlerini kolaylaştırmak hedefiınizdir. 

K redide güven 

A - Parti, yurdda kredi güvenliğine büyük önem verir. Borç veren kurumlar, açmış oldukları 

kredilere karşı, gerçek ve sağlam inanca isternek şartı ile, kredi iş yapmak hevesinin hakikiğ iş 
adaml arına hasrolunabileceği kanaatindeyiz. 

Çiftçi k1·edileri 

B - Küçük çiftçilerin mevsimlik kredisi, tarım kereeli koope,ratiflerinden ve çiftlik sahiplerinin 
yrllık kredi ihtiyaçları ipotek karşılığı sağlanmalıdır. 

C - Ürün ve hayvanlarla, çift yaraç ve makineleri karşılık tutularak kredi açılmak usulü 
konacaktır. 

Ç - Yıllık çiftçi kredilerinin ödeme günü, ürünlerin, alıcı baskısı altında olmaksızın satılabi

leceği zamandan sonraya bırakılmalıdır. 

Başka krediler 

D - lVIadenciler, endüstri ve küçük zanaat sahipleri , esnaf, küçük tecimerler ibahkçı ve süngerci
lerin kredi ihtiyaçları karşılanacaktır. 

E - Endüstri ve deniz ürünleri için, makine ve yaraç karşılığı kredi verilecektir. 

Yuni:daşlann yuvcilandırılması 

Kredi fonsiy e 

F - Yurddaşları ev sahibi kılmak prensipini ,güden partiımiz, bu g.ünkü Emlak hankasının as
hn dar kapitalini arttırmağı önemli tutmaılda beralber, şimdilik, bankanın ka-ı>irtalinden yeni yapılara 
verilen lasmm yalnız evlere lıasrolunmasr fikrindedir. Banka, bu oturlardan 1başka, mmk ve gelir ya
pıları için kredi açmaz Eskiden yapılmış olan taşı:tsız mallar üzerine de, otrudan ibaşika, mülk ve ge
lir yapılmamak şartı ile kredi açıhr. Elde .bulunan kapitalin hizmeti ancak bu suretle erg.emize uygun 
yoldan kapsalanmış olur. Öte taraftan daha ucuz ve uzun ödelli bir kredi fonsiye kipinin kurulma
sım, en az zamanda gerçekleştirilmek lazımgelen biriş sayarız. 



-451-
Tefecilikle savaş 

8 - Tefeciliğe karşı savaşta bulunmak partimizin prensiplerindendir. 

Sigorta 

9 -.Sigorta işi ile, önemi dairesinde uğraşacağız. 

Kooperatifler 

10 - Partimiz :kooperatifçiliği ana prensiplerden sayar. Kredi kooperatifleri 'İle, .toprak ürün
lerinin hakiki değerinden üretmenler.i faydalandıraca!k olan satış kooperatiflerinin kurulmasına ve ço
ğaltı1masına önem vermekteyiz. Tür.kiye Tarrm ıbankası, ıtarım kooperatiflerinin ana bankasıdır. 

Tarım bankaS'I 

ll - Tarrm bankası daha çok, çiftçi ve köylü ekonomisine yararlı bir hale getirmek ve onu, 
kanun esaslarına göre kontrol im.ldmm sağlayacakşekilde sahiplendirmek gayemizdir. 

Dış tecimde denklik 

12- Ödeme dengesini düzeltmek ve bu yöndenTürkiyenin dış tecimini denk tutmak lazımdır. 

FJındüstı·inin korunması 

13 - Küçük ve .büyük endüstri, ilk madde üretmenler.inin asığlarma uygun olara:l\: korunmalıdır. 

Işin düzenlenmesi 

14 - Hiç bir ekonomik gmşın, kamuğasıya olduğu kadar, ulusal ve özel bütün kınavlar ara
sındaki uyuma da karş.Iot olamaz. İş V·erenlerle işçilerin çalışma :birliğinde de ıbu uyum, esastır. 

İş kanunu ile işçiler ve iş verenler arasındaki karşılıklı jlgiler düzenlenecektir. 

lşde uzlaşma 

!ş anlaşmazlı::klarr, uzlaşma yolu ile ve :buna imkan olmazsa Devletin kuracağı uzlaştırma araçları
nın yargıçlığı ile katarılır. 

Grev, Wkavt yasağı 

Grev ve lükat yaswk olacaktır. 
Ulusçu Türk .işçilerinin hayat ve hakları ile bu esaslar içinde ilgileniriz. Çrkarılaca;k iş kanun

larımız, bu esaslara uygun olacaktır. 

Endüstride plan 

15 - Yurdu endüsterileştirmeık için, Devletin ve özel girişmelerin meydana getireceği kurumlar, 
bir ana programa uygun olacaktır. Devlet planları, yurdu kısa bir zamanda ihtiyacı olan endüstr i

lerle cihazlamak gayesine göre yapılacaktır. Endüstrinin memleketin bazı köşelerinde toplanması 

yerine - kurulmaları ekonomik de olmak şartile- genişlikle yapılmasını göz önünde tutarrz 

Fiat kont1·olü 

Üretmenlerle yoğa1tmanlar arasıı:nda çı:tkabilecekasığ kavgalarnu önlemek için, 
düstrilerde fiat kontrol işler.ini düzenliyecektir. Devlet fwbrikalarr için de ayrıca 
bir kontrol düzeni konacaktrr. 

Devlet, bütün en
finansal ve teknik 

Kapitalinin çoğu veya tamamı Devletin olan endüstriyel kurumların finansal kontrolları , te
cimel olan özlükleri gereğine uygun surette düzenlenecektir. Rasyonel çalışmaya önem vereceğiz. 

Tı·öst ve kaı·tel yasağı 

Yoğaltmaııların zararına fiat birliği yapacak olan tröst ve kartellere izin Yerilmeyecektir. Ras
yonelleştirıne ergesi ile yapılacak olanlar, bunun dışındadır. 

Tecinıin koı·unması 

16 -- Memleketin gelişiminde bütün teciın kınaviarı önemlidir. Nomal çalışaıı ve tekniğe <luya-
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nan kapital sahipleri koruıı ::!cak ve kendilerine ön verilecektir. 

1'ecimde çıkat işle1·i 

17 - Çıkat işl erini önemli ulusal işlerden ve dış teciırıin düzenlenmesini en büyük ekonomi 
ödevlerinden sayarız. Tecimerlerin lıu yoldaki lmıavlarrnr verimli kılacağrz. Ulusal ürünlerimizin sü
rümünü kolaylaştırmak, ünlerini bamnak, çıkatıarım sağlamak ve standartlaştırmak tedbirleri ile 
yakından ügileneceği z. Dış tccimini her gün artan dikkatle, piyasaların çeşitlerine uygun bir çrkat 
siyasası bakrınrnda;ı <.;alıştınnak ve unu, Devlet yardımı il e knvvetlendirmek isteriz. Dış tecimi ile uğ
ı·aşanlarm , işlerini başarma]; içi ıı ihtiyaç duyclnklarr bilgileri verecek örgütlerimiz olacaktır. 

Özgii r - bölge 

18 - Gereğinde dış teciııı traıısitlerinclen Dev leti faydalaııdıracak olan özgür- bölge kurulmasmr 
iyi bir iş sayarız. 

Liman, nh tım ve h amallık tarifeleı·i 

19 - Ulusal ekonomi gereklerine uydurulnıak üzere; liman, rıhtmı, iskele ve h ama ll rk tarifeleri 
üstünde dikkatle durulacaktır. 

Balıkçılık v e siinge·rcilik 

20 - Balıkçılığa ve süngerciliğe önem vereceğiz. Balrkçılık endüstrisinin gelişimi için, hem üret
menlerin hem de halkın asığlarma uygun olmayan balıkhane kipinin düzeltilmesi lüzumludur. 

21 - Konserveciliğe ön vereceğiz . 

T·urizm 

22 - Tuı·izm i, 'l'ürk )'Ln·dunu tanıtıp sevdiri ci ve 'fürkiye ekonomisine fayda verıcı bir konu 
sayarız . 

Devlet işleri arcı.mıdrı ekonomi 

23 ,..-- Ekonomik diişüncel crinı izd e, her hangi bakanlık ve oruna ilişkin olan bütün Devlet işle

rinin, ulusal ekonomi bakımından, saltık kazançlı ve faydalı olması düsturunu genel olarak esas tuta
rız. Eskiden kalma kanunların V(' usullerin zamanla, bu bakımdan düzeltüınesine önem vcl'iyoruz. 

Partimiz, çalışınada ekonomi işlerine bu önemi vermekle beı·aber, ekonomiyi, he ı· biri ayrı oneın
de bulunan Devlet işlerinin bir kolu tanır. 

Taşıncılık 

24 -- Kara, deniz, lıava taijıııcılığrnrn düzenlen ınesine ve gelişimine çalışacağız. Bu üç çeşid taşrn 
araçlarnun yurda tam değerinde fayda verebilmesi için işletme Ye tarifelerinde birbirini tamamla
yıcı ve birbirini kollayrcı bir uyum kurınağı , yurdun ekonomik ihtiyaçlarmdan sayarız. Üevlet deniz 
işletmesini, geniş bir programla yürüteceğiz. Bu arada şilepçiliği de önemli görmekteyiz. 

Su işle1·i 

25 - Ekonomik ergelerimize yelecek olan büyük su ışı ülkümüzdür: Küçük su işlerünizi başar
mak ilk hedeflerimizdendir. 

Ba.yındır lık işleri 

26 - Baymdrrlrk işlerimiz, her şuıbesinde pratik ve verimli !bir taplama programma göre kova
lanaca:ktrr. Büyük gürelme ve kuvvetlenı:ne aracı <>lan deı:niryollarımn yapılmasma devam edeceğiz. 

Liı:nanlarrmızın yapılması her an göz önünde tuttuğumuz i.ışlerden.dir. 

İl şosaları üzerinde çalışınakla !beraber, memleketi !bağlayan iyi ve son telmiğ·e göre yapılacak 
köprülere ve şosa Öı'ülerine kavuşmak için, pratik bir program taplanaca:ktır. Şosa yapılarında de
miryollarım da ıbesltyecek dikel yönetler gözetiler·ek ekonomik düşüneeye yer verileceği .g~bi, yurdun 
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güv,enlik ve sav.gası düşüncesine de ayrıca dikkart edilecektir. 

Posta, telgmf, telefon ve telsiz işleri 

27 - Posta, telgraf, telefon ve telsiz işlerini teknikçe üstün ve ynrd ihtiyacına uygun bir dü,zene 
gctircreğiz. Şehiı·lE>r :ı tıısr telefon hağ·lııı-rııı dnrımı dan arttıracağız. 

Buğday işl1'1·i 

28 - Toprak ürünlerimizin kemiyet ve keyfiyetçe ibaşmda gelen buğdayın fiyatım, değerinden 

aşağı düşürrnernek, gerek üretmen, gerek yoğa lt man zararına ola:bilecek fiyat değişimlerini önle
mek için alman tedibirlcri da:ha genişletrnek ve esaslandırrna:k, göz önünde tuttuğumuz konulardan 
biridir. 

Bunun için girişelen silo ve arnbarlar işine devam edeceğiz. Yurd saygasr ve beklenmedik 'kurak 
tehlikeleri için, buğday ıstoku ibulundurrnak lüzu ml udur. 

'I' o ı~, ak iiTiinlerimizi ki pi P .~tirmP 1•r değr rlendinne 

29 - Topraık ürünlerimizle yomiş:lerirnjzi ç: rkat tcciıni için elverişli surette kipleştirmeğe ve iç 
endüstriye lazım olan kemiyet ve vasıfta ilk madd eler yetiştirilmesine çok önem veririz. Bpnun için 
tohum arıtırnı, fidanirklar ve aşı işlerile s~kr !bir su ret te uğraşaeağız. 

Tanm endüstrileri 

30 - Tarım endüüstrilerinin ilerlemesi ıbaş ~şlerimindendir. 

Hayvan ve bitki h astalıklarile savaş 

31 - Üretmenin emeğini korumak için, hayvan ve bitki hastalıkları ile savaşacağız. 

Toprak, su, orman işleri ı•e yıırdıı e lektrikleştirme 

32 - Toprağımızın zengilikl eri, su ,kuvvetleri m izi ve or.rnanlarırnızı işletrn ek ve değerlendirmek, 
çalışmalarımız arasmda 1başlıca yeı~ alacaktır. Bütün memleketi elektirikl eştirrn e grişimi ni , Türk 
vatanını ilerleteoek konularm başmda olnnlardan sayarız. ·Bu türlü zenginliklerirnizin hakikiğ 

kıymetlerini ve derecelerini lbelitmeık ve saptamak için araıştırrnalara devarn edeceğiz. Bu girişimiere 
kapital kaynaldığı edecek ibir finans kurumu meydana getirmek amacıırnızdır. Bu işler partinin dev
letçilik sıfatrnm başlıca taplanma konularıdır. 

Hayvancılık 

33 -Hayvan çoğaltım ve yeğ-ritimin e, hayvancrlrğa önverilmesine, hayvan ürünü endüstrisinin 
ilerlemesine çalışrlacaktrr. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak 

34 -· Her 'l'iiı·k <;iftc.:isini yr-te ı· toprak salıibi etmek, partimizin ana gayelerinden biridir. Top
raksız çiftçiye toprak dağıtmak ~çin özgü istimlak kanunları çrkarma:k lüzumludur. 

Deniz cilik 

35 - Yurdumuzun coğrafik durumu ve ulusumuzun soysal varlığı ve ödevi, yurttaşlarm sağ
lığı, spor, savga ve genel ekonomi bakımlarndan dcnizciliğ,e önem verimesini ister. Parti, bütün Dev
let ve ulus işlerinde ilmnun göz önünde tutulması lüzumuna inanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Finans 

Denk bütçe, düzgün ödeme 

36 - Partirnizce devamlı ve hakikiğ olarak bütçe denkliği fikri finansta esastır. Düzgün ödemeyi 
hazne için önemli iş saydığnmız rkadar, yurttaşın vergileri için de aııa fikir olaraik alırız. 
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V ergi kanunlarını iyileştirme ve uygımlaştırnıa 

37 - Vergi salna:klarrn, imkan olduğu kadar özürüt ve araçlr esaslara çevirmek hedefimiz ol
maka ·bera:ber; vergi kanun1arrrruzr pratik ve tapama ibakrmrndan özenle ve ulusumuzun ödeme ka
pasitesini küçüksemeyen !bir düşünüşle iher gün daha iyileştr.me ve uygunlaştrrma yolundaıki çalışma
lara d~vaım olunacaktır. 

Gümrük tarifeleri 

38 - Gümrük tarife ve işlerini, ulusumuzun ekonomik aısığlarrna daha uygun şekillere koy
ınağa çaltşmaık, önediğinı.iz işlerdendir. 

Kaçakçılıkla savaş 

39 - Kıaçaıkçrlnlda savaşı, Türk haznesinin hakkını ve kuvvetini koruy.an önemli !bir konu sayarız. 

Tekit yönetgeleri 

40 - Tekit yönetg.elerini, DevLet Jıaznesi için gelir aracı oduğu kadar, üstünde çalıştıkları 

iirünlerimizin değerini korumak ödevlerinden dolayı, ulusal ekonomiye hizmet eden birer !kurum ola
rak göz önünde tutarrz. 

• 

BEŞİNCi KlSlM 

Ulusal eğitim 

41 - Ulusal eğitimde esas düsturlarıımrz şunlardır: 

Yurttaşları okutup yetiştirmek 

A - Eğitim sıyasamızda ·temel rtaşr, bilimsizliği gideımektir. Kültür işinde, her gün daha çok 
(}OCuk ve yurttaş okutup yetiştirecek bir program güdülecektir. 

CümJıuriyetiçi, ulusçu, halkçı, devletçi, layık ve devrimci yurttaş 

B - Kuvvetli cümihuriyetçi, ulusçu, ihalkçr, devletçi, layı:k ve devrimci yurtta.ş yetiştirmek bütün 
öğretim derecelerinde yüküm ve özen noktasrdır. 

'Dürk ulusıınıu, Karoutayı ve Tür.k Devletini sayın tutmak ve tutturmak, ibütün yurttaşıara ibir 
ödev olarak aşrlanacaktrr. 

F'ikriğ ve bedeniğ gelişme ve ulusal ım 

C - Fikriğ olduğu gilbi, bedeniğ gelişmeye de önem vermelk ve :hele, ırayı ulusal derin tarihi
mi·zin gösterdiği yüksek derecelere çıkarmak büyük gayedir. 

Eğitim ve öğ1·etirııde hedef 

Ç - Eğitim ve öğretİrnde güdülen usul; bilgiyi, yurttaşa, maddiğ ihayatta ibaşarı elde ettiren bir 
ciJı·az haline getiımektir. 

Eğitmin cıfatları 

• D - Eğitim, her rtürm urasadan, yad ve yaibancı fikirden uzak, üstün, ulusal ve yurtçu olmalıdır. 

Girişim kapasitesiı diizen ve ahlak 

E - Her öğretim ve eğitim kurumunda talebenin ıgirişim kapasitesini krrmamağa, 
okşayışla özen göstermekle ıberaiber, onları ihaya.tta :kusurlu olmaktan !korumak için, 
yasav ve düzene içtem !bir ahlak anlayı~ma alıştırma:k, önemli olduğu kanaatindeyiz. 

Türk tarihi 

sevgenlik ve 
ciddiğ bir 

F - Partimiz, vatandaşların, Türkün derin tarihini bilmesine üsnomal bir önem verir. Bu bilgi 
Tür~ün kapasite \Te enerjisini, nefsine güven duygularmı ve ulusal varlığa zarar verecek bütün 
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akmlara karşı sarsılmaz dayanıtrum besleyen kutsal bir evindir. 

Tü1·k dili 

C - Türk dilinin ulusal, tükel bir dil haline gelmesi hakkındaki ciddi çalışmalara devam olu
nacaktır. 

42 - Okullar hakkında başlıca fikirlerimiz : 

ilk okuZlar 

A - Nomal ilk öğrenim devri, beş yıldır. Şehirlerde, köylerde, yahud köyler bölgesinde dn:rum 
ve ihtiyaca göre, ilk okullar, bir program altmdaarttırılacaktır. Köylerdeki okullarda sağlık, ya
şayış ve içinde bulunduğu çeven şartları ile ilgili olan tarım ve zanaat fikirleri verilecektir. 

Köy okulları 

B - Köy çocuklarunıza kısa zamanda pratik hayaıt için lüzumlu bilgiyi verebilecek üç veya dört 
sömesterli köy 6kulları açılacaktır. Bunlarm, çocukları yüksek öğretim derecelerine hazırlayan ilk 
okullardan ayrı bir kip olarak kurulup arttırılması planlanacaktır. Bu kip köy okullarrnda, çocuk
larm daha olgun yaşta okumağa başlamaları ve okumanın arasız devam etmesi ve bu işi Devletin, 
askerlik borcu gibi, sıkı tutması lüzumludur. 

Eı-tik ve sanat okulları 

C - Ertik ve sanat okulları ile, sanat gece okulları memleketin ihtiyacına yetişecek kadar arttı
rılacak ve lüzumlu kurslar açılac~ktır. 

Orta okullar 

D - Her il mel'kezinde, ve, orta öğr.enimi memleketc yayınırk esası gözıetilerek, gereken iLçe böl
gelerinde orta okul bulundurmak lüzumuna kaniiz orta okullardan, uzak yerlerdeki yurd çocukla
rının rahat ve güvenlikle faydalanmalarrnı sağlamak için, talebeyi geceleri, para ile barrndıracak 
örgütler meydana getirilmesine çalışılacaktır. Bu okullarda içinde bulundukları çevenlerle jlgili 
olan ertik bilgilerin verilmesine özenilecektir. 

Liseler 

E - Liselerimizi, yüksek öğrenime tam kapasiteli talebe yetiştirecek surette her bakrımdan peki~i
rip taplayacağız. 

tJ niveı·siteler 
F - Üniversite ve yüksek okullarrmıız kendilerinden beklenen sonuçları verebilecek tük€lliğe çı

karılacaktrr. Üniversitelerin sayısnıı arttırmak fiıkrindeyiz. 

Yatı evleri 

43 - AJz nüfuslu bir kaç köyü okutaca:k nomal ilk okullarla, ayrı kipteki köy okulları için pratik 
yoldan yatı evleri kurdurulur ve korunur. 

Güzel sanatler 

44 - Güzel sanatlere, hele müziğe devrimin yüksek anlayışına uygun bir surette önem vel'eceğiz. 

M üzeler ve eski e$Brler 

45 - Müzelerimizi zenginleştirecek kıyınetteki tarih eserlreinin toplanmasına ve ıbu erge ile ika
zılar yapılmasma önem verilecek ve eski eserlerin sınıflanmasına ve gerekenlerin, bulundukları yer
lerde iyi korunınasma özen gösterilecektir. 

J(itab, yayın kitabsaraylar 

46 - Kitab, yayın ve kitabsaray işleri parti için önemlidir. Şehirlerde kitabsaraylar, kent ve 
köylerde okuma ev ve odaları kurmak ve arttırmak isteriz. 
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Planlı kültür ve eğitim 

47 - Kültür ve eğitim işlerimiz, bugünün ve yarının gösterdiği ve göstereceği iohtiyaçlara göre 
önden gören bir düzenle planlanacak ve bütün öğretim aşamaları ile zanaat ve ertik ihtiyaçları bu 
plana göre düzenlenecektir. 

Yığını yetiştinnme ve Halkevleri 

48 - Klasik okul yetiştirilmesi dışında, yığına, devamlı ve Türkiyenin ilerleyiş yollarına uyğun 

bir halk eğitimi vermeği önemli görürüz. Bu hizmet için çalışan Halkevlerini Devlet, imkan elver
diği kadar koruyacaktır. 

Dev1·im müzesi 

49 - Par.ti, bir devrim müzesi kuracaktır. Bunu, halka devrim fikir ve duygularını aşıla.ıiıak 

için etkin araç sayarız. 

Gençlik örgii tü ve spor 

50 - Türk gençliği, onu temiz bir ahlak, yüksek bir yurd ve devrim aşkı içinde toplayacak 
ulusal bir örgüte bağlanacaktır. Bütün Türk gençliğine şevk ve srhhatlarım, nefes ve ulusa inaula 
rım besieyecek beden egitimi verilecek, ve gençlik,devrimi ve bütün erginlik şartları ile yurdu ko
rumayı en üstün ödev tanıyan ve onları, bu ödev uğrunda bütün varlıklarını verrneğe hazır tn
tan bir düşünüşle, yetiştirilecektir. 

Buna ana egitim tam sonuç vermesi için Tü:rk gençliğinin, bir yandan, düşünme, karar ver
me ve girişin alma gibi yüksek başarım kuvvetlerini geliştirecek, ve öte yandan, gençlik onu her 
zorlu işin başarılmasında tek nusur olan sıkı disiplinin etkisi altında çalıştırılacaktır. 

Türkiyede spor örgütü de bu esaslara göre düzenlenece~ ve yürütülecektir. Yapılacak gençlik 
örgütünün üniversite, okullar ve enstitüler, haU::evleri, toplu işçi kullanan fabrika ve kurumlarla 
yukarıdaki gayclere göre, iş ve yönet birlikleri düzenlenecektir. 

Yudda beden ve devrim eğitimi ile spor işlerinde biteviyelik göz önünde tutulacaktır. 
Okullarda, Devlet kurumlannda, ve özel kurum ve fabrikalarda ıbulunanlar, yaşlarına göre, beden 

eğitimi ile uğraşmak yükümü altına alınacaktır. Spor ve beden eğitimi için lüzumu olan alan ve 
kurumlar meydana getirilecektir. Spor alanları için özel yönetgcler ve şarlıklar ilgilendirile
cektir. 

Radyo 

51 - P arti radyoyu ulusun kültür ve sıyasal eğitimi için en değerli araçlardan sayar. Kuvvetli 
verici istasyonlar kurarıağız. Almaçlarm kolay ve ucuz elde .edilmesine çalışacağız. 

Sinema 

Sinemanın ulusa faydalı olmasını iş edi.neceğiz. 

Opera ve tiyatro 

52 - Ulusal opera ve tiyatro önemli işlerimiz arasındadır. 

ALTINCI KlSlM 

Sosyal hayat ve kamusal sıhhat 

.Aile 

53 - Türk sosyal hayatında aile esastır. 

Nııfııus artırma 

54 - Nüfusumuzu arttırmak ve gelecek nesli sağlam ve görbüz yetiştirmek her zaman dik
katle güdülecek işlerimizdendir. 
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Şehir, kent ve köylerimizin sıhhiğ şaı·tları 

55 - Şehir ve kentlerimizle köylerimizin sıhhiğ şartlarmı ve köy evlerim iyileştirmek ve 
göre düzeltmek ve köy evlerini iyileştirmek ve köylülerimizin sağlik bilgil erini yükseltmek için 
progranı la ~alrşa eağız. 

Çocuk bakımı 

56 - Partinin , çocuk hayatı ve analarnun sıhhati ile derin ilgisi vardıı·. Bunun için ç alışma

lara aşağıdaki ana hatlar üstünde devam edeceğiz: 

Doğum rıvleı·i 

A - Doğıım evlPrini arttll'lnak, Devletin hasta yu ı'tl ar rııda aynca doğımı hizmetleri ayırtıııak , 

parasız cloğ·uın yııi'Chınlarr sağ laıııak Ye ı.;oC"uk hakımı öğı·etnıck l!;ııı lwı· ii ğTetıııc anıeıııdnıı fnycln 
laıım akla hcraber, ilınl ehe •: r bakı kndııı l arım çoğ· altııııık ; 

Hiit cluınlalrtl"'. ll'l' f !JlPI' 

n - Şrhiı· V(' IH•ntlrrde süt daıııla!ıınııı, si:it ÇOC'tıklıın J (; ııı hakını yp cl ıı ııışnıa (:' \ ' l p ı· i. kreşleri , 

öksüz ynl'tlnnın 1; oğaltnıak; 

İş~·i anrılar ı·r• r:ocuklan 

C - İ şç i olan yerl erde i şçi anaları vr çocuklarım ktwnınak. 

J( iınsesi.ı l r r, ili tiyarlar, sukatl ar 

57 - Kimsesiz ço:;uklar ve yardıma ih t i yacı olan ilıti,,· arlar ve sakatlar ulusun ııtalığ· ı \'C koru
yucu] uğu altındadır. 

İşçil erin sıhlıatini koruma 

58 - İşçilerin ve ai lelerinin sıhhi ve sosyal bakımdan ihtiyaçlarnun sağ l anması ile nğraşaca
ğız. Hayat mr çalışarak l\aznıııııa k yükünıü altında bulunan kadınlar i ~in , iış bölgelerinde kreşler 

açınağa devam edeceğiz . 

Siltlwt i~le ri 

59 -- Srhh at işlerinin Partim iz için ayral bir önemi vardır· . Dn yoldaki çalışmalar, genel ihti
yaç nisbetince ve devamlı bir surette ge ııişletilecelctir. 

Bulaşık hrıstnlıklcır 

60 - Sıtma, verem, frengi, tralıoııı gibi bulaşık lıa::ıtalrklarla savaşa devam edeceğiz . 

YEDİNC! KISIM 

İç, tüzel ve dış sıyasa, işyarlr..r, özgür ertik sahipleri 

Ulııscıl düzen ve yasav 

61 - Bütün devrim sonuçlarını, yurttaşların tam güYeııliğini ve ulusal düzen \ ' l' ~rasavı, i ~ Ye 
tüze örgüt ve kanunları ile koru?an ve lıiç bir hadse veya etki ka.rşısnıda sarsı lmayan bir Hükumet 
otoritesi kurmak ve işletmek iş l erimizin tenıelidir . 

Göçm enler 

62 -Nüfusu arttırma prensihimizi tapla.rken, yurd dışından gelecek Türklere imkan olan her 
yardımı ve kolaylığı göstereceğiz. 

Hcıkyeı-luinin kunı.lıışu 

63 - Tüzel s i yasaııuzda hakyerlerinin kuruluşu kanunu, halkın ihtiyacrua ve memleketin asığı

na en uygun surette yapılacak ve taınaınlanacaktrr. 
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Dava usulleri 

İnançlr olan, basit, pratik ve süratli dava usullerini genişleteceğiz. 

Yii1·et ve bildirge 

Yüret ve bildirge işlerinde istenen sonuçları süratli ve kolay olarak sağlryacak tedbirler alacağız. 

Tutak ve kapsıklar 

Tutaklar ile kapsıkları ayırmağa ve hapsevlerini birer uslanma yeri haline getirıneğe çalışacağız. 

Yurtta banş, dünyada. banş 

64 - Yurtta barış ve dünyada barış, başlıca prensibimizdir. 

lşyarlar 

65 - Ulustın yüksek asığmı her vakit göz önünde tutamk bütün dikkatleri ile hayatlarmı 

JıiZillletlerine hasreden işyarlar, her türlü baysallık ve g·eııliğe değer kazanırlar. 

C erniyetleı· 

66 - Tür•kiyede cins ve klas fikirlerini yayma ve klas kavgası ergesi ile cemiyet kurulmaya
caktır. Devlet, özel yönetgeler ve şarbaylıklarla Devlete bağlı kurumlardan hizmet karşılığı aylık 
ve aktı alanlar bulundukları işin sıfat ve özlüğü ile cemiyet kuramazlar. 

Talebe cemiyetle1·i 

67 - Talebe cemiyetleri adım taşıyan kurumlar, hiç bir suretle siyasa ile uğraşamazlar ve hiç 
bir suretle bulundukları okulun, fakülte ve enstitüsünün yönetgesine karşı her hangi bit· harekette 
bulunamazlar. 

lşçi ve esnafın örgütlenmesi 

68 - 'l'iir'k işçilerini ve esnafımızı, ulusun ana varlığı içinde, o vaı·lık için kuvvet ve fayda 
ver·ici yolda ve parti proğramınm çerçevesi içinde, örgütlenmeyi iş eclineceğiz. 

]{ wrıılamrıyaccık cemiyetler 

69 - ' Arsıulusal ergelerle cemiyet yapılmayacağı gibi , kökü yurd dışmda olan cemiyetler 
kurma k ta yasak olacaktır. 

Uluslar arasmda beraberlik yapmakta Devletin fayda g-öreceği ergelerle cemiyet kurmak veya 
kurulu olanlarm şubelerini açmak için Bankalar kunılunun karan lüzuınludur. 

Özgüı· e1'tik scıhiple ri 

70 - İşyar olmayan özgür eıtik sahiplerü1in ulusal Tüı,l< varlrğı 
hizmE!t1erine, parti değer verir. Kapasite ve hizmetlerinin karşılığını 

kolaylaştırmak ödevlerinıizdendir. 

Köy ve köyliiye önenı 

için lüznmltt ve faydalı olan 
görmeleri içiıı, ~alışmalarmr 

71 - Yeni Türkiyenin hayatmda, köyü, her bakımdan önemli sayarız. Köylünün sıhhati, 
güler yüzlülüğü, kültür ve devrim anlayışmda değerli ve ekonomik alanda varlıklı olması , bütün 
çalışma lwllarrmız için önemli bir iş olarak göz önünde tutulacaktır. 

SEKİZİNCI KlSlM 

Vatan savgası 

Cümhuriyet ordusıı 

72 -Vatan savgası ,ulusal ödevlerin en kutlusıidur. Gereğinde, bu uğurda yurdun canlı can
sız bütün varlıklarmı ve kuvvet araçlarmı kullanınağı esas tutarız. Parti askerliğin bütün vatan-



-459-
daşlara ayrasız toplanması esasrnı onaımştır. Tür k ordusu. ,her türlü siyasal düşünce ve etkilerin 
üstündedir. Ordunun kendisine verilen yüksek ödevi her vakit başarabilecek erkte ve son teknik 
araçlarla cihazıanmış olmasma özen veririz. 

73 - Devletin yüksek kuramının sarsılmaz temeli olan ve ulusal ülküyü, ulusal varlığı ve dev
rimi kollayan ve koruyan Cumhuriyet ordusunun ve onun özverili ve kıymetli izdeşlerinin, her vakit 
sayın ve şerefli tutulmasına özen gösteririz. 

() - T iizük 

ESASLAR 

Paı·tinin lmrul?l§ıt , ııı erk ezi 

1 - Cünıhnriyet Halk Partisi, cemiyetler kanıımına g-iirr kuı·ulnıuş, programındaki esaslar 
üzerinde çalrşan siyasal hir cemiyettir. Merkezi Anknrndn·. 

Deği§rnez genel brı§kan 

2 - Partinin değişmez genel başkaıu, onu kuran Kamal Atatürktür. 

Pwrtilileı·in ödevleri • 

3 - Partiden olan yurttaşlar karşılıklı i çdeınlik, güvrn ve arkadaşlik duygularile birbirine bağlı 
bir kütle meydane getirirler. Partililer programon w esaslarda sağa , sola çekilmeyecek bir açık
lıkla inceden ineeye <_<izi lıniş olan yolda hirlik ve beraheı·Jiklc yürürler. 

PTesipleri bilrnrk, saymak, savgamak 

4 - Parti izdeşleri , Partinin programını ve prensipl erini bileeek, yayacak ve onları savgaya
caktır. 

Prensipleri söyl r m ek, nnl atmak 

5 - Prensiplerimizi , usannıaksrzm, bütün yurt taşiara her hahana \'C fırsatla söylemek ve anlat
mak, Parti örgüt ve izdeşl erinin önemli ödevidir. 

Partinin faydalı örgiitleı·le ilgisi 

6 - Parti, meml ekette türlü ergelerle kurulmuş olan hayırlı ,·c faydalı girİşıne l ere ve örgütlere 
karşı sevgi ve ilgi taşır. 

Pm·tiııin tabiiğ alayı 

7 - Parti, henüz siyasa ile uğraşmak çağına girmemiş olan bütün Türk gençlerini Partinin 
tabii adayı sayar. 

Paı·tinin bayrağı, rozeti, marş-ı 

8 - Partinin, ana vasıflarmı gösteren altı okluhir bayrağr, bir rozeti ve bir marşı vardır. Bunlar 
öğreneğine göre yapılır ve kullanılır. 

9 - Cümhuriyet Halk Partisine: 
A - 18 yaşını bitiren, 

BİRİNCİ KlSlM 

Partiye kabul olunma 

Partiye girmek şaı'tları 
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B - Halkça kötü tamnmamış olan, 
C - Ağrr hapis, veya şeı·ef ve onur kmcr bir suç yüzünden hapis cezasile krsanınaımş bulunan ve 

hacir altında olmayan, 
Ç- Ulusal savaşta, ona karşınlık etmemiş olan ve böyle örg·ütlere girmemiş olan ve siyasal ıra 

bakımmdan menfi bir ruh taşrınaımş olduklan belirgin bulunan her Türk yurttaş, türk~e konuş
makta bnluııınnş ve Türk kültürünü ve Partinin bütün prensiplerini beııinısemiş ise, girebilir. 

Ocağa yazılma ve ta.nıtılma 

10 - Partiye girmek isteyen her yurttaş, Partide en az iki yıldır yazılı bulunan iki arkadaş 
tarafından bulunduğu yerin ocağına tanrtılrr. Kendisinde istenen sıfatlnrın bulunduğ·u ilave edilir 
ve kendisi de Partinin esaslarile program ve tüzüğünü kabul ettiği ve hükümlerinden ayrılmayaca
ğı hakkında ocağa bir yükcıı kağıdı verir. Aday, bununla Partiye şeref sözü vermiş olur. 

Yönkurulun yazrıwktaki ödevi 

ll - Bir ocak kurulunun böyle bir istek üzerine vernı i ş olduğu kabul veya red kararı, ilçe 
yönkurulunun onaylaması ile tükellenir. Bu iş en çok üç ay ic.;inde bitiı·ilir ve ilgili olana bildiri
lir. ll çe yönkurulunca reddedilen yurttaşların İl yönkuruluna yanıda lıulunımığa hakları vardır·. 

Giriş töı·eni 

12 -- Paıti~·e ~-pni üye olma işleri taınlanaııyeni Partililer, üç ayda bir, kac: kişi olmuşlarsa 

Jıunlr.rla, başka yerlerden gelen eski Partililer köylerde ocak yönkurnllarrnııı, şehir ve kentler
de, o şehir ve kentlerde bulunan en büyük yönknrulmı hn iş için yapacağı toplanmaya yazı ile 
ç:ığn·r larak pnrtiye yazılmış ve kabul ed ilmiş oldukları bildirilir. Bu toplantılarm :vıl başmda 

baf:ilayarak her üq ayda bir düzenlikle yapılınası hor~tur. 1'oplantılarda yönkurullardan başka 

imkan bulunduğu lnırlaı· c:ok Partili bulundunılur. Parti haşkanr bu toplantıda lıir sö~r l ev vererek 
siyasal hir Partiye girııH'niıı önemlerini ve Partili olımııırıı ödeY lrriııi lıatn·latıp ~·eni ü,,·clcri kutlar 
ve kendilerine haşım dilrr. Her üç ayda bir, Partiye l!.'irrıılrr·in adları ll ~rönkurnlunca bütün ör
güte gcnclleııir. 

Y cırd-mı parası 

13 -- H er Par1·ili , Partiye az veya çok bir ~rarclun par·ası ödemek yiiküınüııdedir. Ayda veya 
altı ayda veya on iki ayda bir ödenmek şartile Partiye uc lmdar yardım parası vereceklerini, 
ödeme yeteneklerine göre kendileri saptayarak bulundukları yerin ocak kuruluna bir yüken ka
ğıJı il c bildirirler. Ödemr lıir alıt lmrşrlığr yaprlrr. Bir defa yapılan yardım yükeni miktarı, üs
tünden bir yıl gcçmedikqc değiştiril emez . Üyeler, yükeııecekleri miktardan fazla bir para ve
rirlerse bu ayrr bir alıt il c verit olarak kabul olunm. Yardım akçesi yerine ayniyat alınmaz. 

Yard'l,?n prı-rasıııı zrımrınıııdrı ödeme 

1-l: -- Yardım ak<;csini ~rükenilerı miktar ve zamanda ödemek Partilinin bir yanJan Partisine 
lıağlılığıııııı beldeği olduğ'LL kadar, bir yandan da Partinin yurda hizmet yolundaki başarılarını 

sağlayacak olan bir horcndur. 

Y a1·dım par ası öğı·encği 

15 - Yardım akçesinin almması usulleri, 11enyöıılmrnl tarafrndan yapılacak bir öğrenek ile 
sı ı ptamr. 

Başka yeı·e giden partili 

lG - Bir yetdcn başka lı ir yere giden Parti üyeleri kendi Y önlmrullarmdan, Parti üyesi ol
duld a!'ını Ye yükenierini yerine getirmiş buluuduklamu bildiren bir kağrd alırlar ve bunu gittik
leri Yl'l'dcki kurula vcrirleı·. Bu smetle adları ora Parti kütüğüne geçirilir. 
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İKİNCİ KISIM 

Parti örgütü 

Parti örgi.it'ii ve nrgrrıl.l'ri 

17 - Parti örgütü, başında merkezde Uenel lıa~kan bulunmak, İlierde ocaklardan başlamak 
üzere, şunlardan meydana gelir: 

A - Genel başkanlık, 
B - Genhaşkur, 

C - Büyük Kurul tay ve Genyönkurul, 
Ç - ll, ilçe, kamun , ocak kengreleri ve yönlm rnllarr, 
[) - Parti grnpn, 
E. - Partikur. 

Öryiitiin ilk /)(ls(lmağı: ocak 

18 - Öı·gütüıı ilk basamağı şehir- ve kentlerde ııı·an ı ocakları ve köyl erde kiiy ocaklarıdır .. 

Ocağın k ıırnlmrısı 

Hl - Parti örgütü olmayan bir köyde lıir ocak kurulu meydana getirecek yurttaş l ar birleşir

lerse aşağıdan ynimı-ı kmullann iiıı ergt'l eri Üz<' ri JH' 11 .Yiiııkıı nı lu kararı alındıktan sonra orada 
ocak k111rulur. Ocağı kuracaklarm partiye girişleri için 9 ncu maddedeki sıfat l ar ar·ann·. 

Ocaklar·ın çcılışma 'yolu 

20 - Oca:klar iki türlü ~alrşır: Kongre halinde ve yönıkurul yolu ile. 

Y önku-rullann bi ı · biı·ine bağlılığı 

21 - Her partili yurddaş, yazılı olduğu .uı·am veya köy ocağına, ocaklar yönkurullarma, karnun 
yörukurull'arr üçe, ilçe yörık!UTtıllan, il, il yönJmrulları C+enyönkurulla bağlrdırlar. 

S e ın t o crık lan 

22 -Bulundukları yerlerin iLgi ve dllır·uınlarma ba:kılaraık birden t,:l().k ıwrum ve J\üy, t ok bir ocağa 
bağlanabilir ve bu·nlara semt ocağı denir. 

Kanıun ve ilçe basmalcıı-ını kald1,nncı 

Gene yersel duoom ve uza gereklerinin zorladığı hallerde karnun örgütü ve il merkezlerinde de 
ilçe örgütü ya.pılaıbilir. Bu hall e ocaklar bir başka kaımun veya doğrudan doğı,uya ilçe yön
kurullarına, ka.mun yönkurullarilc il m erkezlerindeki ocaklar da doğrudan doğruya il yönkuruluna 
bağlana.bilir. 

Bunlar·ın saypetları 

Ooo:klarrn yardım akçesi le hcsab ve ıbütçe işleri, .\'Ukarı dareecdeki yöllikuı,ullara verilebilir. Bu 
halde aşağı dereeelerin saypaları ıbağlı bulundukları yönJnırulla.rı bütçesinden sağlanır. 

Bu madde hükümlerini yerine gotiı,ınek için genyônkurulundan ayrı ayrı karar alınır . 

UÇttNCtt KIS:EM 

Merkezde 

GENEL BAŞKANLIK 

A - Genel Başkan 

Genel Başkrınm yüksek yönetimi 

23 - Genel Başkan, partinin yüksek yön etimini elinde tutar ve partiyi iınseler. Parti adına söz 
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söylemek yetkesi aneaik Genel Başkandadrr. 

Genel Başkan lüzum görürse bu hak yetkcsiııi Gen€1 Başkan vekilineveya parti Genel sekreterine 
brraJm·. 

B - Gen baş]" ur 

Genlıa.şkur 

24- Partinin Genel Ba~kam ile vekili ve Genel sekreteri , gcnba'f;ıkıuru .meydana getirirler. 

Genbaşk1ını.n ödevleri 

25 - G enbaşknr1 part.iyi ilgilendiren bütün işler için lüzum görüldüğü kararlar verir. 

Saylav seçimi, cıdcıyları.n ilanı 

26 - Genıbaşkur, Karoutaya üye seçilmesi işlerini yönL'tir ; partinin saylav adaylarını karar-
laştrrır. 

Genıbaşl\!ur, adaytarla 
yoklayabilir. Adaylar Genel 

seçim işleri haklında grup yönkurulunun ve gcnyönlmrulunnn fikrini 
Ba~kan tarafıından ilan olunur. 

Genyö?ıl.:wrulııncı çıl.:lcınm daldıırmak 

27 - Genyönkımulda yer açıln·sa açığı yenisinigcnhaş seçer. 

Genbaşlar ktırarlarına nynım 

28 - Genbaşl\!urun vereceği kararlarla bütün parti üyelerince bağsız ve şartsız uyurulur. 

C -Genel sekret er 

Genel sekret e ri?ı iide ıı ı:e yetkisi 

29 - Genel sc.kı·etcr, Genel Başkan tarafından geııyönkur'ul üyeleri ara.smdan S<'Çilir ve Genel 
Başkan adına iş görür. Genel sekreter, gcnıbaşkurun, gcnyönkuı1.1lun ve partilkurun kararlıarını bildi
rir; bunları sonuçlaııdırrr. Parti ö ı·gütü ile yazışır ve parti işlerini kovalar. Partiye ilişkin başv:uru
ların kabul orunudur. 

Genel sekreterl ik, Parti~·e hağlrlığ· ı onaylanmış haşka lıi.ikmi şahsiyet t erin de bağlantı yer idir. 

ll - BUYÜK K UH UL'l'Al' 

Biiyük Itıırultcıyın tuplamnrı zcınuını 

30 - Büyük Kurultay, dört yı lda bir G-enel başkanm giister·eceği ~'er \'C lıildireceği zamanda 
toplann·. Genel başkan lüzum görürse Büyük Ku rultayr daha önce toplayabilir. 

Bii,yii,k Kurultay ·üyeleri 

31 - Büyük Kurultayrn üyeleri şunlaı·dır: 
A - Genyönkurul üyeleri, 
B - Partiye bağlı bütün saylavlar, 
C - İl yönkurul başkanları, 
Ç - İl kongrelerince seçilen ikişer ve Parti üyesinin sayıs1 on bini geçen illerden her on hin 

üye ıçın ayrıca gene kongrelerce seçilen birer delege. 
Partiye bağlı olduğu Genbaşlmrca onaylanmış hükmi şahsiyetler bulunuyarsa onlar da Büyük 

Kurnitaya delege gönderebilitler. 

Biiyük K u.nıltayın çalışmasında yetri ı• e oy usulü 

32 - Büyük Kurultay, üyelerinin saltık çoğunluğu ile açılıp görüşüleı·e başlar. Bu çoğun
luk yoksa ve Büy ük Kurultay üsnomal olarak toplanmaiillşsa görüşü üç gün sonraya bırakabilir. 

Tersine hüküm bulunmayan yerlerde Büyük Kurultay, hazır bulunanlarm çoğunluğu ile ka
rar verir. Oylar eşit olduğunda Başkanın bulunduğu taraf çağunluk sayılır. Program, hazır 
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bulunanlarm üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir. Büyük Kurultayda seçimler gizli oyla yapı
lır; meğer ki açık oy yahu d işaretle olmasına üç te iki çoğunlukla karar verilmiş bulunsun. 

Brışkan vekili ve sekreter se çimi - Genel brı .~krının söyleı·i 

33 - Büyük Kurnltay, Genel başkanın veya Genel başkan vekilinin başkanlığı altmda topla
mr ve iki başkan Yekili ile altı sekreter seçer. Buseçimden sonra Genel başkan, geçen yıllarda ya
pılan işler hakkrnda bir söylev verır yahud bir hildiriğ okutur. 

J{omisyonlwr .~eçimi 

34 - · \+enel başkamu söylevinden veya bildiriğincleıı sonra Büyük Kurultay on beşer üyeli 
Program - Tüzük, hesalı YC yirmi lJeı;ıcr üyeli Dil ek konıis~ronlarrnı seçer. Bu koınisyonlara Gen
başkm ve Genyönkurul üyeleri seçi l eınezler. 

J(umisyunlarcla seçim 

35 - Her komisyon, üye l eriııdeıı biriııi haşkaıı , bieiııi raportör, birini sekreter ayırır. 

J(ouıisyonların ça l ışmaJan 

36 - Prog-ram - 'rüzük konıis~'onn öne sürülcıı değişgeleri , Dil ek komisyonu İl kongrelerinden 
gelen dilekl eri ve ü~·el er tarafından .vaprlııırş öneı·g·e l cri iııccln· . 

Hesab komisyonu merkez hesaplarına lıakaı·. 11 hesapları hakkında lıir inceleme lüzuınu gö
rürse kendi fikri ik birlikt e yeni Oen~·öııkuru l a bmıkılmak üzeı·c Bi.i.~·ii.k Kurultay Genkurulu
na bildirir. 

37 - Her komisyon a ldı ğı 

lur (; enknnılda giirüş iil erek 

l elıi liı·. 

Uöriişiiy c esas ku misyon k<ınırları 

işler lıakkıııdaki kararlarııu , sclıcphwile O.enkurula bildirir. Bun
hir karıu·a bağlıınır Ye gereğinde ıııesel<' yeniden koınisyona gönderi-

Başka ko mi:;yunlar 

38 - Büyük Kurulta~·, görüşülmesine lüzııın giirü l eıı koııııları incelemek için ayrıca komis
yonlar da ayırabilir. 

Bakanl.arın Knndtay ı ·c 1.-ouıisyonlordrı bıılıwmaları 

39 - Bakanlar, Büyük Kurulta;vda hazır bulunurlar. Liizuınıında Genkurulda ve çağrıldıkları 

komisyonlarda izahlarda bulunurlar. 

Biiyük kıırılltrıy gör·ii§iile rindc aı:ıkfık t• e gizlilik 

40 - Büyük Kurultay görüşler i ı-H,;rldn·. Hi.i.yük Knnıltay, g·öı·üşlerini ya lnı z Parti üyelerine açık 
bulundurmağa ve gereğinde gizli oturum yapnıağa karar verebilir. 

Büyük J(urııltay tııtıılgalan 

41 - Büyük Kurultaym görüşleri ve kararları tut.ulur. Bu tutulga Başkan ve Sekreterler ta
rafmdan in::zalanarak Büyük Kurnitayda buluıııııuş olan üyelerin adları yazılı bir defterle birlikte 
sakla mr. 

Büyük l{urııltay sonn1ıcla söylev 

42 - Büyük Kurultay kapaıurken, Oeııel başkan, Büyük Kurnltaym açılınasrndan elde edilen 
sonuçlarla Partiye verilen yeni yöııet lıakkıııda bir ı;öylcv verir veya Büyük Kurultay kapandık
tan sonra bir bildiriğ çıkarır . 

Büyiik J(unıltcıy açılı§ı giiniiniin kutlnlıığu 

43 - Büyük Kurultayın a~ılışı Parti örg·ütü ve bütün Partililer için kutlu bir gün sayılır. 
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lll-GENYÖNKURUL 

Genyönkıırul 

44 - Genyönkurul, Büyük Kurultay tarafrııdan seçilmiş on altr ü~·edeıı toplanır. Üyelerin sa
yısı - gereğinde - genbaşkur kararile arttırılabilir. Genel sekreter, genyönkurul üyeleri arasında iş 

bölümü yapar. Üyelerden birini büro işlerinde kendine yardımcı ayırır. 

Başkcını 

45 - Genyönkurulun tabii Başkanı, Genel başkan veya vekilidir. Başkanların bulunmadığı za
ınarLlarda Genel sekreter başkanlık yapar. 

Toplanma vakti 

46 - Genyönkurul en az haftada bir toplaıup çalışrr. 

Ödevleri 

47 - nenyönkurul , genbaşkur ödevlerinden başka Parti işlerinin hepsi ile uğraşır. 
Parti örgütünün tüzüğe göre işlemesinde ve Parti programının bütün asılları ve a~·nntıları ile 

taptanmasrnda Jüzuınlu olan irdel ve terkiyi yaparak bu işler için görüşülerde bulunur ve durumu 
saptar, tedbirler düşünür, gereğine göre kararlarmı Genbaşlrurdan geçirerek taptar. Pertiyi ilgi
lendiren ulusal kurumları ve Partinin hesaplarını, kongrelerden alman kararların ne dereceye kadar 
taptandrğmr inceler. Genel konferans konuları belitir, Partinin programı baklunda lüzuın ve ibti
yııca göre broşürler hazırlayıp çıkarır. Halkevlerinin ar:rlma, çalışımı ve yönetimlerini düzenler 
Parti prensiplerini ve siyasal durumuna göre fikir ve ergelerimizi söz ile de halka anlatmak için öğ
reneğinc göre halk aytaçları örgütü yapar. Fayda görülen yer ve zııınanlarda halk kiirsiileri açar. 

Spor, gençl ik, radyo, sinema ve devrim müzesi işlerile uğraşrı·. Biiyük Kurultay komisyonları
na ilgili projeleri hazırlar ve Genbaşkurdaiı geçirerek Biiyük Kurultaya verir. n Yönkurul ile 
başkanlarrum ve İlçe lıaşkanlarrnrn seçimlerini onaylar ve bozar Yönkurullarının seçimlerini 
gereğinde yenilettirir. Parti örgütü olınayan yerlerde üye yazma, örgüt kurma yetkisi ile girişken 

bir veya bir lnıc; kişiye ödev verebi lir. Tiizüğün iyi taptanması için gereken öğrenekleri yapar. 

Ycırdırn edecekleı· ve süresiz komisyonlaı-

48 - Liizuınuna göre, Genyönkurul kararile belli işl er için Parti saylav veya izdeşlerinin 

yardımından faydalanır ve bunlardan süresiz komisyonlar kurnlıır. Gen.vönkurul üyelerinden ya
hut yukarıda ~razrlı kimselerl e başka komisyonlar da yaprlahi lir. 

'l'e[tiş ve kontrol edeceği örgütler 

49 - Parti öııgütiinün ve ha1kevlerile partiye 
şahsiyetl erin teft iş ve kontrolü işi genyönkurul 
deşleri de bununla ödevlenebilir. Teftiş ödevleri 
belitilir. Bunun için bir öğrenek yapılır. 

b:ığ~r oldukları genbaşkuı·ca onaylanmış hükmiğ 

üyelerine v·erileıbileooği gibi parti saylav veya iz
ve zamanları liizumuna göre genel sekı'{lterlikçe 

Genyönkuı-ul iiyeleı-inin ödev bağlılığı 

50 - Genyönkurul üyeleri kendilerini parti ça lışınalanna bağlarlar. 

Sağışman iiye ı· c ödevi 

51 - Genyönkıurul, üye1erinden biriTii partinin sağı•şmanlrğına ayırır. Sağrşman, saypaların 

bütçeye uygunluğunu sağla.r ve hesab işlerile ilgili bütün kağırtları imza ile onaylar. Parıtinin esilik 
ve mülkiyet işlerile uğraşır. 

BÜ1'0 ÖTgiitii 

52 - Genyönkurulun, aylıldı lbir ıbaş sekreteri ile ibir sağışmanı, lüzumu kadar aylıkir sekre
terleri, işyarları, hizınıet adamları bulunur. Bunlar genel sekretelik emrindedir. 
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DÖRDUNCU KISIM 

llierde 

1 - Kongreler 

1l kongı·e leı·i 

53 - Ocak, karnun kongreleri yılda bir, ilçe ve il kongreleri il;:i yılda bir toplamr. 
Kongreler, il yönl\!urullarrn genel sekreterlikçe onaylanmış kararı ile veya doğrudan doğruya 

genyönkurul kararr ile gereğinde üsnomal olarale da toplanabilir. 

'l'oplanma vakitleı·i 

54 - Partinin ocaklardaJl iliere kadar nomal kongre mevsimi eylıllde başlar, birinci kanun 
sonunda bi·ter. İllerden her birinin ocak ve karnun kongreleri en çok bir ilmçuk ay sürer. H er · 
yerin mevsirın, iklim, iş gereklerine göre bu kongTelerin başlama ve bitıne t a rihl eri il yönkurulları 
taratmdan saptamr ve vaktinden önce ilgilere bildirilir; bıma o·örc yapılmaları kovalanrr . Nomal 
ilçe ve il kongreleri ardından yapıl mak üze ı ·c ikinci yılrn karnun kongresi bitiminden sonraki on 
beş gün içinde ıbaşlayanık en geç bir buçuk ayda bitirilir. 

Ocak lumgı·el l' ri üyeleri 

55 - H er uram, köy (veya semt) ocağına yazılı parti üyesi k end i ocak kongrelerinin üyesi-
dir. Gel emeyecek kadar ciddi özürü olmayan ocak iiyrlerinin bu kongrelerde bulunmak ödevle-
ridir. 

Kong1·e d el u rleı·i S I'Ç iıııi 

56 - Kongrelerde delegel er şöyle seçilir : 
Her ocak kongresinde, ocağın iki yüze hadar iiyesi için iki, bundan fazla her yüz üye için 

birer delege ; 
Her karnun kongresinde, k amundaki ocaklarm üç yü ze kadar üyesi içi n iki, bundan çok her 

ü ç yüz için birer delege; 
Her ilçe kongresinde, ilçedeki ocakların bine kadar üyesi için ü ç, btmdan çok her bin için 

birer del ege. 
P artiye girmek için işleri tükellenmiş olan 

grede oy vermeleri için en az ü ç ay ve seçi lmeler i 
miş olması şarttrr. 

üye bu sayıımı içindedir . Ancak bunların k on
için en az bir yıl önce yazılma işlerinin bitiril-

l(O?ıgrcl ı • rin yPri 

fi7 - Oeaklann scı;t i ğ· i delegclC'ı· kaım:ın ınerkrzind t• kamıııı , kaınunla.nıı seçtiği delegeler ilçe 
merkezind e ilı; r, il ı.;e kongrelerinin s<:> çtiği delcgekr d t> il merke ziııd il kongresini yaparlar. Asrl 
delegenin özrü ulmsa yerine :·edek giinderilir. 

Duğrııclrın i lçe v e il brığl ·ı ijrgiillt rde dr/eg e s rçıını 

fi8 - Uraın , köy (veya soıııt ) ocak larınlll de leg-eleri onıkl a rr ı ıııı doğrudan doğmya ilçe örgütü
ne lıağ l ı ol ması yüzünden kamun kongresi ;vapmı.'·orl a ı ·sa bakılır : Yıı il<;c örgütünde bir başka ka
mun ö ı·gütü .'·oktnr, o lı aldc hn del egel eı· doğTncl aıı doğTn.'' <t ilt:e kongresin i yaparlar. Yahud 
bir ba~ka bıımıJJ örgütü Yardıı-, bu ha lele lm d el ı·).!· el er bir kaıı ı uıı kongresinde aranacak nisbet 
ü zerinden ckl('ge seçerler. İlçe kongresine bunlar katılır. 

Ocakhı ı ·ııı d oğTndan doğruya il örgütüne bağlr olmalan yüzi.indPn lıu delegeler de ilçe kon
"'l'esi :nıpaıın.'·orlarsa oıılm· da ilf:c kongrelerinde şart. olan ııis lıd üzeı·iml cıı delege ayırırlar; il 
kon g· res inc· lm d t'leg·rle ı · katrlrı-. Doğrudan cloğru.1·a il örg-ütü ıı r lıağlr olması yüzünden ilçe kon gre-, 
sinde lın h ın m a:· ;ı ıı ııı P \' C1ıd lı ir· kmmııı c1elegclr ri de a)·ni ::> !' <~ i mi ~'ap ;ırak kendilerini il kongre
sinde iıııselerl ı:: ı·. Bu ımıelde g·l· ı · eğin ce yupılnrıık ikill(' i n ;.1·a i1ı;ün(' i i deleg-e seqiml <:>ri il ~e veya 

iLkmullan taı-afmd.mı yönetilir. 
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J{ongrele t·i açanla,, 

59 - Kongreler, Yönkurul başkanları tarafından açrlrr. 

Açılma yetrisi 

60 - Kongrelerde kendi üyesıııııı yarrsrndan bit fazlası haznsa goruşuyc başlanır; değilse 

toplanma bir gün sonraya bırala lu· ve o gün ge lcn ü,ye bu kadar olmasa da kongı·e açılır. 
Başkan v e sekı·e t erlerin se çimi l'C atama ile ua~kan 

61 - Her kongı·e açr lınca ilkin bir başkan, bir ikinci başkan. iki sekreter seçilir. 
Gereğinde ilçe ve il kongreleri başkam bir de ı ·cce yukarı örgüt tarafından da gösterilebi lir. 

Merkezden atannı ış haşkanlar, örgütü içindeki bütün kongrelcrc başkanlık edebilirler. 
Başkan, konaı·e görüşül r t'ini yöıı etir. Sekrcl •rlt•r, gürüşiil<"rin özet \C .-onuçhınnr yazarlar. 

Göriişiilerd1~ tntıılga 

62 - 'Kongl'e görüşülı.'rinin ;ı;·ııilc tutıılmasr if;in g-ere~iıı<le a;n·ı cn tutn10'a ekreterleri çalış

trrılır. 

Açıklık v e gizlilil.; 

63 - Kongı·elrrin görüşülerini bütün Parti üyeleri dinleyebilider. Kongı·el •r isterlerse bir 
meseleyi gizli göri.i.şür veya Parti dışmdan dinleyici al;rıağa karar vcrebilirl er. 

Kong1'elenle bıüıınacalc sivil bıtyıınnan (V. S.) 

64 - Kanıun, il~e Ye il kongrelerine, Parti Hükumetini imseleyen en büyük sivil buyur
manlar ç:ağırrrlar . Bunlar görüşüye ":'C oya karışınazlar. Yalnız eski ve yeni yapıliiliŞ veya ya
pılmamış Parti dilekleri hakkında görüşülerden sonra halkı aydmlatınak ergesi ile - gerekirse -
izahlarda bulunmlar. Fakat bu izahlar üzerine yatrşına yapılmaz, Parti kongrelerinin bütün gö
rüşülerindc Partili şarbay ve şar üyeleri ile il genkurulu üyeleri dinleyici srfatile bulunurlar. 
Gizli olmasına karar verilen görüşülerde yalnız en büyük iYil lnı?nnnan ile delegelerden başka 
kimse bulunmaz. 

Giiııdem yapılması, SPÇim vakti 

65 - Kongreler, konuşulacak işleri önceden sıta.nı korlar \'C Yöııkmulların , olan biten şeyler 

haklundaki rapor vr sözleril f' g·iirüşiipJ başlal'lar. l~oıır•tclı:ı ·(k sr.~inı l c r bütiin işl er bitirildikten 
sonra ,vapılır. 

Kara1· yet1'isi 

66 - Kongrelerde kararlar, Başkan ve vekillerile hazırbulunan üyelerin yarısından bir :faz
lasrnm oyu ile verilir. Oylar eşit ise Başkanın bulunduğu tnraf kazann·. 

Kongre seçimleri 

67 -Kongrelerde seçimler gizli oy il c yapılır; ııı eğer ki a<;ık olrua::;rııuı veya işa.retle yapılmasma 
üçte iki çoğunlukla karar verilmiş olsun. scçimlc ı·d e ilk defa saltık çoğunluk olmazsa ikinci 
defasında en çok alanlar kazamr. 

J(onıiS !)01ilWI' 

68 - Kongreler, hesab bakıma ve bütçe yapma işlerinde kendi ine göre az veya çok olmak 
üzere 3 - 7 kişilik birer komisyon :;ıyırrrlar ve bu komisyonların I'ttporlarr üzerinde görüşülür. 

Kongreler gerek verilM raporlar, gerek iiyelerin önergeleri üzeritıe görüşüyü kolaylaştırmak 

için başkaca 3 - 7 kişilik komisyonlar da yapılabilir. 

Komisyon seçim ı· e ~·al'IŞması 

69 - Kongre komisyonlan, · içlerinden bir başkan, bir raportör, bir sekreter seçerek işe baş
lar. Yarısından bir fazlası ile görüşür, bulunanlarm çoğunluğu ile :iarar verir. 
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Komisyonlam seçilenteyecek üyeler 

70 - Yönkurullarda bulun>ınlar, kendi kongrelerine delege seçilmezler. Görüşülerde bulunur, 
oy· veremezler; komisyonlara da seçilemezler. 

Kongreler in öde v ve yetkileri 

71 - Kongreler kendi alan:arrnda, parti işleri için her türlü karar ve kontrol örgenidir. Kon
gre açık oldukça ve lüzum goı:-clükçe yönkurullaı·ın bütün yetkilerini kendisi kullanabilir. 

Bn.şlıca yapacakları şunlardn·: 

Yctpılrnası yahut yapılmctması istenen şeyleı ·in snptanması 

A - Ocak kongresinde uı·amııı, köyü (veya semt) in partisi örgütü köy kurulu, şar kurulu 
veya il genel kurulu ve böyle kurumlar araci le yapılmasmı yahut yaprlmı.uınasınr veya kamun kon
gresinde konuşulmasrm istediğı şeyleri kamun kon gres inde kamunu, ilçe kongresinde ilçeyi, il kon
gresinde ili nıemleket ve part i noktasından ilgilendir·en gene o gibi meseleleri; gerek verilen rapor
lar, gerek üyelerin öıtergeleri üzerinde konuşmak ve her görüşü sonunda olması veya olmaması 
istenilen şey ne ise onu biı: önerge halinde karşılaştrı ·ıp gereğine göre ya kendi yönkuruluna .ya.
pılnı asrıun kavalanmasını brral:mak veya bir <lererr· ynloırr yiinknnıl ik kongre delegel erine bu 
lwrarlar üze ı·inclen yürüııiilıneıoini bildirmek ; 

Paı·ti lı:ıııctvııı 1 n incelen111 esi 

B - İl kongı·esiııdr hiitün i ıin parti örgiit Ye kınnvııır iııcdeınek, 

Jfesaplaı· 

U - Kendi n ' li:iznnıuııdıı h.-udiııc lıa ğlr yüııkunılnıı hesaplıırma bakmak ve yıl sonu hesah özet
l rı· iııi oııaylamnk, 

Bii.t{· eler 

~· - Oe;lk lwııgı·esiııdc oeak. knınun koııgresiıHle ocak ve kaıııuıı , ih;e kon gresinde ocak ve ka
nıuıılm· Ye il ı;e, il kongtesinde il<:eletin ve ilin g<' l iriııe g idrtiııe gö ı·e yönkurullarm •hazırlayıp 

g·etinliği l.ıüt çe leı · i gör·üşıııek . liiznınnııcla düzeltıııek , clenkleştirınek , sonrıı bir derece aşağı 
ö ı· ı..d.itüıı biit<:ı>lrı·ini oııaylamak. ken<li bi.itçrsinin oıııı y laıııııasr i<:in lıir derece y nkarr kurula gön
derııırk , 

Yön.l.:nml iiy c l !'riııi / 'l ı .111 drl;lerini seçme 

D - Ocak kon ger esinde ocak, k~mıun 1-:ongrrsiııd(' k:ıırınıı, il çe kongres ind e ilçe, il kongresinde 
il yönknmllnnnr Ye birer kat yedeklerini ı>eçınek, 

Delegeleri ve ycdeV cr·ini seçme 

B - Ocak kongresinde kaınun, lmmun kongresind e il ~e, ilçe koııgı·esiııde il, il kongı·esinde 

Biiyük Kurultııy için delegeleri ve birer kat yedeğ· in i seçmek, 

Y önlcunıl seçimle r·ini annyletma 

F - Her koitgrede kendisine bağlı yönkurullar il e bn.şkanlarrntn seçinılerini lüzuınuncla ince
lemek ve bir uygnıısuzlnk olduğ·una kanaat gelirse :n.vgıımmz olmı nok tadan başlanarak yenilenmesiile 
karal' vcı•mek. 

J(on[}ı'e iiyesi d't.~ ·mdan seçiın 

72 ~ Kongrelerin, yönkurul üyesi veya delege veyn huıılarn yeclek yapac:ıklan 
o koııgrede üye olarak bulunması şart değildir. 

Obstr?iksiyoıı yawğı 

73 ~Pal'ti koi1oTelerincl e obstrüksiyon ynpmak yasaktır . • 

kimselerin 
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KongreZel'de diiz uı ve yrısav 

74 - Kongre görüşmelerinin düzen ve y::ısnvını sağlnnıak, kongı·c başkanrum ' ödevidir. Bu 
düzeni ve usulü yolunda konuşulmasmı ve üyelel'in özgür konuşmalarını bozanlara başkan top
lantı halinde uyartıda bulunur; bu yetişmez. e suçluyu o yıl kongrenin sonuna kadar toplanıtıya 
girmemek üzere kongreden çıkarır; lüzum görürse kongre kararile Hü uyartıya kadar ceza verir. 

Kongr·eler·de saylavlar· 

75 - Parti saylavları yazılı bulundukları ocağm il kongre görüşüşüne 

delege olmadıkça oy veremezler. 

Kongre tutuZunları 

katilabilirler; ancak 

76 - Kongrelerde bir gün önceki tutul ğ·:ı. özetleri, ertesi günkii toplantıda ve son görüşü
nün tutulga özeti de kongre dağılmadan önce okunur. 

Tutıılgalann inızalcınnzası ı•r saklanıncısı 

77 - Kongrelerde bulunan üyelerin adları b ir deftere yazılır ve gerek bu defterin, gerek 
görüşü ve kararlarm altı kongre başkan ve sel' reterieri tarafından imzalanır. , 

][ongre ka·rarlannın yerin e yetirilmesi 

78 - Kongreler kapandıktan sonra, verilen kararlarm yapılması ve yaptırılması Yönkurul
lara yüküm olur. 

ll - Yönkurullar 

Ocak, kamım, ilçe ve il .yönkurulları 

79 - H:er oc:ı.ğ·ııı ocak kongresince seçilen 3 - 5 kişilik bir Yönkurulu olduğu gibi, Ocaklar 
Örgütünü yÖnetmek için Karnun merkezinele Karnun kongresince seçilen 2 - 5 ve Karnunları yö
netmek için de İlçe kongresince seçil en 5 - 7 kişilik bir YönkurUl bulunur. 

İl Yönkurulun üyesi 7 - 9 dur. İl kongresince seçilir Yönkurul başkuları atamk olan yerlerele 
kongre 6 - 8 kişi seçer. İl Yönkurulu İlçel erin Öl'gi:i.tiinii yöııet ir. U enel olayak Yönkurul larm sü

. releri kongre toplantısında seçilecek yenilerinin devir alınalarma kadar devam eder. 
Baba ana ile çocuklarr ve kardeşler, karı ile koca aynı yönkurulda bulunamazlar. 

Ödevleri ve iş e başlamcılrın oncıylanmalar-ı 

80 - Bir kongTece seçilen yönkurul hemen işe başlal' ve bir derece yukarı yönkurulca onay
landığı zaman seçim işi ıtükeHenir . Şu kadar ki itiraz oluesa, onaylamağa yetkili olan yönkurulca 
incelenir ve bir karara bağlaıur. onaylanmadığr halde bu işi görecek olan bir derece yukarı 

kurulun O'erekçelerile iş , genel sekreterli ğe bildirilir. 'onuç, genyönkurul kararile kotarılır. 

Başkan, sekreter, scığ1şınan 

81 - Yönkurullar, kendi üyelerinden birini başkan, birini sekreter ve sağışınan olarak ayırır. 

Gereğinde sağışnıan, üçüncü bir üye ele olabilir. Başkan , kendi yokken yönkurul üyelerinden birini 
kendine vekil eder. 

Başkanın ödevi, yetkisi 

82 - Yönkunıhı, başkanı imseler. Pa rti işl eri için Partinin Öl'gtitii ve bölgesiııJcki Hüku
met ve başka kurumlar delegelerile clegettc lıtılnnur ve bunlarla olan yazışınaları imzalar; J1esaba 
dokunan yerlerde sağışnıan ikinci bir imza kor. Yöııkurn ll ara bağlı aylıldı sekreter ve lıizmet 

adamlan başkanm emrindedir, bunlar başkan tarafrııclan atamr ve işten çıkarılr r ; btmlarm Partili 
olmaları şarttır. 

Selr.r·eteı· v e sağışmanın ödevleı-i 

83 - Sekreter ve sağışınan eski Yönkuruldan devir almaktan, sağrşman öğreneğine göre lıesab 
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i{ağıd ve dc:fterlcrini, sekreter bundan haşka ka ğıcl ve defterleri hele Ocak yönkurulunda Parti üyeie
rinin adlarilc Partiye girdikl eri taı·ilıl e ı·i göstel'ir deftel'i , her Yönkurulda bu kurulun kararlarnn, 
yazışmalarııu, bildiriğlerini gösterir de rterleri ve bütün Parti dosyalarını, ilçe Ye il kurullarmda 
ocaklara yazılı üyeler defterlerinin (Parti kütüğ·ü ) suretl erini eksiksiz tutmaktan ve iyice sakla
maktan soravlrdır. 

Toplanma vakitleri 

84 - Yönkurulları en aşağı haftada bir defa toplaıur. Her Yönkurul bu toplantıları önemli bir 
Parti işi olarak kendine bağlı örgütte arasız kovalamak ve sağlamak yükümü altındadır. 

Gö·rii§ii ve kamı· yetı·isi 

85 --'- Yünkurullarda yetri, göı·üşüyc haşlamak i~in bütün üyelerin ve karar için hazır bulunan 
üyelerin yarısmm bir fazlasıd.ır. Oy eşitliği ha linde başka um bulunduğu taraf çoğunluk alır. Ka
ra~· larda azmlıkta kalanlar çoğunluğa uyarlar. Kararlar, defterine yazılıp altı - çogunluk veya azın

lık tarafında kaldığma balalmadan - gör ii9üde hnlunnnhırın hepsi tarafından iınzalanrr. Görüşüele 

buhmınayan üyeler de kararları somadan (giirdüm ) k::ıydi il c imzalarlar. İmzaların üstüne genit ya
pı lmaz . Yalnız karan, Parti program ve tüzüğ·ün c, kanım \ ' C tüzüklcre uygun bulmayanlar imza etme
yerek sebeplerilc yukarı kurul a bildirirler. Yönkurul üyelerinin görüşülerde güttükleri fikir - ken
dilerinin veya lıa.şkalarınrn olsun - kurul dışında söylenmez. 

Y önkunılla rın öclevleri 

86 ...:__ Yönkurullar kendi bölgıJcrinde Parti işlerinin başvurağıdrr. Kendilerinin nıerke7. göster~ 

dikleri yerlerde toplaıurlar. 
Yönkurullar başlıca şunları yaparlur: 

Üye yazma 

A- '1\izükte )'a7.Ilr Şc1l'tiahl nygnn Parti üyesini ~ oğ·altımık \·c Paı·ti.ve yazr1 ,r,k isteyenlerin ocak 
yönkurulundan isteklerini bir k::ırarn hağla,vıp Kaıtıun ~·önkuı·n luııa , ka.mnü ~ .'in kurulunca da dü
şiindükleriııi ya7.arak İlç:e yönkumiuna giindcl'ilmek ; lı~ e yönkuru lund::ı da lın kararr inceleyerek 
kabtıl etmek veya lüzumnncla bowıak ; 

Parti pa m la nu ı toplama 

B - Ocak yönkul'ulu, P al'ti üyelerinin yardmı paralarını ve hrr Yönkurulun bütçesinde yazılı 

gelirlerini elverişli araçlarla toplamak ve bütçe için devamlı gel ir kaynakları düşünüp göstermek; 

Saypaları yapma 

C - Bütçenin kabul ettiği saypalan yapmak; 

Kaı-aı-lcıı-ı yerine getinne 

Ç - Kongerelerin kendi 1 erine bıraktıklan ka mr ları yerine getirmek; 

Gelen emil'l erin yapılması 

D - Partinin ergesine ulaşmak için daha yukarı Parti oı·nıılanııdnn verilen emirleri yapmak ve 
bnnnn için düşündüklerini bir derece yukarı örgüte yazmak; 

Seçimlerde kazanma 

E - Bütün seçimlenle Parti ada~·larnıı ve aday gösterilınemişse Paıti ii yelerini kazandırmak; 

Adcıylcır için yoklama 

li' - Öğreneğ·inc göre seçim yoklamalarmı yapmak; 

H alkevi açım ve yönetimi 

G - Alacakları emir üzerine öğreneğiııc göre gereken yerlerde halk vlcri çmak ve yönetmek; 



A.ltı aylık Parti mporlarını verme 

H - Kendi dayralarnıda Pa1·tinin durumunu ve üye sayısını bildiren ve nihayet altı ayda bir 
kere verilmesi lüzuınlu olan raporları yukan örgüte vermek ve kendi bütçesini ve hesab özetini hazır
layıp kongrelere h il dirrnek ; 

!{ongreye verilecek.. işle1· 

- 1 - Kongrelerce görüşülmesi gereken işleri kongreye bildirmek; 

Ara bulma 

I - Partililer arasında şahsi bir anlaşmazlık çıkarsa aralarmr bulmak; 

Uyeler·i aydınlatma 

J - Parti programı ve yaptığı işler hakkında üyeleri aydınlatmak ve uyarmak, k-onieranslar 
verdirınek ve srk degetlerle bağlılık ve dayanışına.yı arttırmak. 

Devamsız iiye 

87 - Bir bi r·i ardısım l!ir Yönkmuluıı üç toplantısına öngesi olmaksızın ve bu n n bildirmeksizin 
gelmeyen üye işinden çekilmiş sayıln·. Bu üye kendini haklı görürse bir dereec yukarı Yönkurula 
yazı ilc yanrda bulunur. Yukan kurulun incelemesinden çıkacak karara uyulur. 

Açılan üyelikler 

. 88 - Yönkurullardaki açıklara, aldıkları oy sırasile yedekler çağmlır.. Oylaı:da e~itlik · olursa, 
kurgaya başvurulur ve yedek kalmazsa bir dereec yukarı Yönkurul tarafmdan atanır. 

Atanm1ş başkan 

89 - Lüznın göriilen illerde Yönkurullara Genyönkurulmı kararı Ye Genbaşkurun onaylmna
si le başkan atanabilir. 

Buıı l aı·dan üdevi dolayısite panı lıaı·eayacaklara, Genyönkurulun biçeceği miktarda ödek verilir. 

Parti adına ycızışma 

DO - Pal'ti örgütü yazışınalarrnı her vakit kendinden bir derece yükseği veya bir derece aşağısı 
ile yapar. İl başkanları Parti işleri için birbiı·i ile yazrşırlaı~. Geciktiı·ilıncsi doğru olmayan önemli 
meseleleri dcreec atlayarak aşağı ve yukarı oruna da yazr ile bildirirlcr. Bir Yönkurul haklı ve fayda
Ir bir nıcseleyi bağlı olduğn kurnla anlatamaısa sebeplerile lıir dcreec yukarı kurula yazabilir. 

lll - ÇEKiLIM 

Çekilim şartları 

91 - Partide . işnel lıizınet alanlar, yükümsel veya sağlısal sebeb oımadıkça çekilmezler. Her 
çekilim, bunu gerektiren sebepler açrk ve tam gösterilerek ve yazı ile olur. Çekilirnin. kabul edildiği, 

bir ay içinde yazı ile bildirilınedikçe işi bırakmak olamaz. 

Bi1· çelcilinıde çekünıiş olanın ödevle1'i 

92 - Seçimin yenilenmesi, çekilim ve başka her hangi bir suretle Partideki Yönkm·ullar başkan 
ve üyeliklerinden veyahut Partice verilen her hangi işten ayrılanlar kendilerine inamlanınış olan 
ödevi, işi sebebile üzerinde bulundurduğu kayid, dosya ve defterleri ve hesapları devir ve teslim et

·mek yükümündedirler. 

Parti adına bulunduğu ÖrgiUten çekilme 

93 - Partililerin Parti adına bulunduklan örgütten çekilmeleri de yukarıda yazılı hüküml'ere 
göredir. 

Cekilimin gizli tııtulmast 

94 - Her hangi çekilim işi, yetkili orun tarafından kabul cevabı alınroadıkça p·~ ;li tutulur. 



' 
-471 

BEŞİNCİ KISIM 

HükUmetle deget 

Hükiımetle deget 

95 - Parti, kendi lıağnndan doğ·an Hükumet örgütü ile kt'ndi örgütünü birbirini tanılayan 

bir birlik tanır. 
Parti örgütünün keııdi Hükumetinin her yönd~n başarığa cnnesi için l>ütün kuvvetile çalış

ına sı esastır. 

Degetin m e1·kez ve ille1·de yol1t 

96 - 1\Ierkezde Partiyi ilgilendiren işlerin koval anması için ~·a pı lacak degetl er, P arti ba
kanlarile Genel sekreter Y e~·a bunlarrn adlarma lıarekete ~·etkili olanlar arasmda sözle veya ya
zı ile olur. 1llcnlc Partiyi ilgil endiren işler için ~·aprlaca.k söz ve~ra yıızr degetlcri P arti başkan
ları ile ilbaylar aeasmdadır. 

97 - Partinin Hükuınetlc 

bir öğecnck ile saptanrr. 

;- ""'!"" -.- ·· ı - ~- ·--'"'\- ' - -

"~~ ... rt: 

degct k nuları - lüzımıln göeülürse - Genbaşkurun 

ALTINCI KlSlM 

Kamutayda 

I CÜMJ!URlYET H A LI( PARTİSI GRUPU 

PaTti G rupıı 

98 - - Partiden olan say l ıwlı:mn genkuruluna Parti Urnptı dcııir. 

Başkanla1· 

onaylayacağı 

9!) - Parti Grupunun tabii .başkaıu Partinin genel lıaşkaıır veya onnn vel\ilidir. Partidon olan 
Başbakan P arti Unıpuıınn haşkanıdtr . 

(]·rup başkan vekille1·i ve yönkil ml seçimi 

100 - 'Parti Gnıpu iki başkan veki li il c dolnız Ü~'cli hir Yönknrul seçer ve Yönkurul kendi 
arasmdaıı iki sekreter ilc bir kasacı ayıın . 

Gr·up toplannın va.lrti 

101 - Kamutay toplantı hali nde lıulnııcluğu zaman (,rup, haftada lıir gün üzkcs toplaıur . Lü
zuınunda ayn ca Ocnel başkanın YCya vekilinin, Grup başkamıım istcmc:sile Ycya Grup Yönkurn
lu kamrr ilc veyahud - Gruptmı olan üyelerden en az onunu ıı clilcı :g'c vermesilc ·toplamr. l<iaınu

tay topln olmad ığı zaman da Genel başkanlığın ~ağ·ırrsr ilf' (1rup toplamr. 

Gnıptcı başkanl·1k, sekreterlik 

102 - (;cıı cl başkan ,·eya vekili başkanirk etmed ikleri halde başkan lığa O ı ·up başkanı veya 
başkan vekilkri g-c<;crle r. r.n ı p sekreterleri Grup görii şmclc ı ·inin l'sasl cırnu \ "C kararlannı ~'azarlar. 

Grupıtn i~leri 

103 - - O nıp toplııntılarıncl ı ı , flnı pla ilgili genel mesclclcrlc başka nlıktan Genyönkurul veya 
Grup Yönkurulundan ; yah ud Grup üyeleri tara fınclaıı ileri sürülen meseleler göriişülüt· ve karar
laştmlrr. 

Giindc~n, ev gin ö ·n i'J'gc lı ' r 

10-! - .Grup toplantıhu:mda ·görüşüler .hazırlanmış güııdmıı ü.zeüue yapılır . .I.Ovgin hallerde 
Grup üyesinin gündem drşında yapacağı önergenin o günkü gündeme alllllp alrnmaınasrna Gr,up 
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Oenkurultmca gene o gün yapılacak başka bir toplantıda karar ·verilir. 

Görüşilde özgii?"liik, som, istizah 

105 - Grup görüşül erinde grup üyeleri görüşü konusu lıakkrndaki özelgörü ve oylarında 

tam özgür olup fikirlcİ·ini lıağsrz ve ı;;aıtsrz söylerlcl'. Sol'n özgürdür. Soru yazı ile veya sözle 
olur. Grup üyesi hakaı ı lann her hangi lJi rinden a,vdnı bLıl ııı asınr is1edikleri meseleler hakkında 

soruda bulunabilir. !stizaha gelince, isti zıı h ancak parti grupu karar Yerirse yapılır ve parti gru
punda olur. !stir.n·hm Kamutaya geçmesi de o-rup kann·ma bağ·lrdır. Grup kararı olmadan soru 
istiz[l)ha çevrilemez. 

Azınlıkta kalcınlar 

106 - Grupta göriişülerek kabul olunan kararlaı·a gruptan olan bütün üyelerce uymlur. Grup 
görüşülerinde ıızrnlrkta kalanlar çoğunluk kararına uyarlar. 

Gö1·iişiilM·cle bul1.ınıncıyanla1· 

107 - Grup görüşülerinde hazn· bulunmayan üyeler grup kararlarını öğrenmekle yükümlü
dürler. Cl mp üyeleri grup karanna kar~ı istinkfıf o.n1 vcrC'nıez Ye Jıazn· olduğu lıalde o~ra katılmaktan 

kaçınam az. 

Grup ii.yeleı·inin yiikiimleri 

108 - 0nıp üyeleri Kaıııuby görüşül erinde parti proğraın ve esaslarmı ve parti grupu ka
rarlarını gütmek ve kuvvetlendirrn ek yüküınünde olcluldarı gibi Kamutay Başkanlığına, Kamutay 
başkur üyeliklerine, komisyon üyeliklerine seçilme sn·asmda partielen olanlarm seçilmesiıli sağla
makla ödevliclirler. Blmlar grupça kararlaştırılmış ise grup üyeleri grup kararına uymak yükü
mündedirler. 

Grupça yapılacak seçimler gizli oy ile yapılır. Yalnız genbaşkur tarafından aday gösterilen 
lerin seçiminde açık oy kullanılır. Genhaşlmrlarca aday gösıterilmeyen seçimlerde grup üyeleri 
kendile·rinin adayhklarrm açıktan grupa önergeyebilirler. 

Ozgiir gö?"iişii grup adına söz söulem ek 

109- Grupça karara bağlanmaıınrş meselelerin Kamutaydaki görüşülerinde grup üyderi oy 
ve özelgörülerinde özgü.rdürler. Kamutay görüşülerinde g.rup adına başka.nlardan ve genel sekre
terden başka kimsenin söz söylemek yetkisi yoktur; meğerki grupça ödevlendirilmiş olsunlar. 

Grup iiyele1·inin izinli gidiş gelişleri 

110 - Parti sayılavla.rı grup yönkurulundan önceelen onanmadan Kamutay başkanlığından 

izin alamazlar. Ankaradan ayrılırken ve dönüşlerinde parti genel sekreteri ile degette bulunurlar. 

Parti esaslanna kararlarına krwşı diyev ve yayın 
lll -Parti üyeleri partinin esasları ve kararları ve parti grupu karaı·larma karşın diyev ve 

yaymda bulunamazlar ve böyle diyev ve yayma ön veremezler. 
Grup görüşüleri hakkında dışarıda izahlarda bulunmak ve görüşü. sonuçlarını bildirmek yetkisi 

ancak Başkanlığındrr. Tutulgalarm yayımı, görüşiiierin aGrk olması grup kararı ile olur. 

S1111jlavların yardmı parası 

112 - Parti saylavları yazılı oldukları ocaklara jiikendikleri yardım parasından başka 

grup kasasma da grupça saptanacak yıllık bir miktar yardım parası yükenirler ve belitilecek 
bölü.lerle öderler. 

Y asav cezaları 

113 - Yukarıda ki maddelere uygun hareket etmeyen le re hi ri nci kere rica edilir; ikinci kere
sinde uyartı, üçüncü defasmda grup kararı ve genhaşlmr on ayı ile partiden çıkarma cezası ta.p
tamr. Bummla beraber her hangi bir üyenin parti ikararrna karşr işlediği klısur hemen partiden çıkarıl

masını gerektirecek derecede ağır görülürse grupun genkurulunun saltık çoğuriı:uğu ile vereceği 



-473-
karar genbaşkurun onaylaması üzerine bu üye Partiden çıkarılır. Ancak Grup kararından önce suç
lunun söz veya yazı ile savgası dinlenir. 

ll - GRUP YONKURULU 

Grup yönkuı·ulu 

114 - Yönkurul, üyelerinin yarrsından bir fazlasile görüşüye başlayabilir ve saltık çoğunlukla 

krar verir. Kararlar Genbaşkura yazılı olarak bildirilir. 

Yönknnıl seçimi ve vakti 

115 - Yönkurul seçimi, her yrl yenilenir. Yılbaşı, Kamutayın toplanma yılının başıdır. Eski 
üyeler kurula gene seçilebilirler. 

Yönkıınıl1ın topl(l,1ınıa vakti ve ödevle?"i 

116 - Yönkurul , haftada en az bir kere toplanır, Grup işlerini konuşur. Grup toplantıla-
rının gündemini hazırlar, Grupça kurulan özelkomisyonlarm çalışmasım kovalar. Grup kurağr
na, kitab salonuna bakar. Parti saylavlarmm arsrulusal siyasal kurumlara girmeleri veya bu kurumla
rın benzerlerini kurmaları gibi işleri düzenlemek ve kontrol etmek Grup yönkurulu ödevlerindendir. 

Grup iiycleı·i üzerinde ilgi 

117 - Yönkneul Grup üyelerinin Kamut:ı ya devamlarma, Grupun kararlarına uygun hareket 
etmelerine bakar ve Kamuta)' görü şül eri sırasında üyelerin toplu bulunmalarmı, toplu oy vermeleri
ni sağlamak için tedbirler alır. 

lll - O NURJ{UR 

Onurkttr 

118 - Grup üyeleri arasmda çıkacak şahsi an laşmazlrklarla Grupnn şerefi ve onuru ile uzlaşma
yacak halleri olduğu savalarma bakmak üzere bir onurkur kurulur. 

Kumliişii 

119 - Onurkur, Grupun genel kurulunca Grup üyeleri arasmdan seçilecek yedi kişiden toplanır. 

Görüşü yetrisi 

120 ~ Onurlrur, en aşağı beş üye ile g-örüşüde bulunur. 

Başkanı 

121 - Onurkur başkanı kendi arıılarından saltık çoğunlukla ve gizli oy ile seçilir. 

Çalışma işi 

122 - Onurkur, üyelerinin istemesi üzrrine çalışmaya koyulur. G enbaşkur veya Grup başkanı da 
böyle bir meseleyi onurkura verebilir. 

Kamrların bildirilmesi 

123 - Kurun kai·arlarr ilgili olanlara Kur tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu kararın bir 
örneği de bilmesi için Parti grup başkanlığına verilir. 

Kararlam itiraz 

124 - Bildirme tarihinden üç gün geçineeye kadar itiraz olmazsa karar kesinleşir. İlgili olanla
rın itirazları sebeplerile yazılı olarak Grup Başkanlığına verilir. İtiraz, Başkan tarafından on gün 
içinde Grup genkuruluna bildirilir. Genlrurul ilgisi olanları dinledikten ve biri karşın olmak üzere, 
en az iki üyeye söz verildikten sonra oya konulur. Grup genkurulunun çoğunlukla verdiği karar ke· 
sindir. Kesinleşen karar Grupça Genba~kura hemen yazı ile bildirilir. 
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IV- PAR1'1 SAYLAVLARININ SAYACAJ(LARI NOil.'l'ALAR 

Pa?"ti saylavlannın sayacakları noktalar 

125 - Saylavların özel hayatlarmda tecim, tarım, endüstri ve sairedeki kınaviarı Devletin 
kammlarına bağmlıdır. Fakat C. H. Partisinden olan saylavlarrıı saylavlık sıfatını özel asığları 
i<:in kullanınarnalarma Parti genel başkanlığı da özel bir dikkat gösterir. Her Parti saylavı say
lavlıktan başka ne gibi işlerle uğraştıklarını her ikinci tcşrin haşmda yazı ile Genbaşkura bil
dirirler. 

Parti saylavlcınnın ycıpanııya,crığı işler 

126 - Kapitalinin çoğunluğu Devletin olan kurum ve sosyetelerle kamuğ hizmetlerine ve özel 
konturatlara bağlı veya satlık olarak bıralağlı sosyetcler ve tekit yön etgclerinde Hükümet tara
fından yönetim kurullarına atanan üyeler, kontrolörler ve bu kurumları oruntamak durumunda 
bulunanlar Partiden olan saylavlardan olmayacaktır·. Bunlardan başka ~osyete ve kurumlarda 
yönetim kurulu üycliği genel kurallara bağmlıdır. Geııel ve özel ve ulama büiçelerle asığı Dev
letin olan knrumlar bütçelerinden para ödemeyi kapsıyacak özde olan bir tecim işini Parti say
lavlarr yapamaz. Parti saylavı avukatlar, Devlet, özel yönetge, şarbaylıklar, hayır cemiyetleri, 
kapitalinin bütünü veya bir parçası Devletin olan kurumlara karşı dava alamazlar. 
J(anıutrıy başka,nı, 1·ekilleri, bakanlar, genel se k ret er, Genyönk11 rııl üyeleri, Gnıp başkanı ve ve-

killerinin rılcıımycıcağı işleı· 

127 - Kamutay başkanı, başkan vekilleri ve bakanlar ile Parti genel ~ekreteri ve Genyönku
rul üyeleri ve Parti Grupunun başkan ve başkan veki lieri gerek Devletin ilgisi olan kurumlarda, 
gerek Devletin ilgisi olmayan özel sosyete ve ku rumlarda direktörlük ve yönetim kurulu üyeliği 
gibi yönetge ve oruntama durumlarından tam surette vazge<:crler. Direktörlük ve yönetim kurulu 
üyeliği gihi bir yönetgc durumu olmaksızm özel kurumlarda paydaş olmak genel kurallara 
bağlıdır. 

Ödeve devrırn, seçiın dayralarına gitnıe 

128 - Snylavların işlerine devam bakınundan durnnılarr Komutayın özel kurallarına bağlıdır. 

Partili olan saytavlarm Kamuta.ya devamları ve başkara iş alamayanlarm her yıl seçim dayrasma 
gitmeleri ve tam bir seçim devresinde en az iki kere bütün il c,;e merkezlerini dolaşınaları nokta
sından bulunacakları durumun, Partinin genel başkanlığınca ayram bir önemi olacaktır. 

V - PAB'l'lKUB 

Partikıır, lmrıı luşıı, toplan1şı 

129 - Partikur Genbaşkurdan, Kamutay başkamndan, Partinin kabine üyelerinden, Genyön
kurul ile Parti Grupu Yönkurulundan kurulur. Partikur lüzuınunda Genbaşkur tarafmdan topl 
anmaya çağıı·rlır, Partikura genel başkan veya genel başkan vekili bulunmadığı zamanlarda ve
kil edecekleri kimse başkanlık eder. 

Ödev ve yetkisi 

130 - Partikur Genbaşkurdan gönderilen meseleleri görüşür. 
Tüzük yorasını Partikur yapar. 
Partikur kararları genel ba~kanm onaylaması ile tükellenir. 



131 - Partinin geliri şunlardır·: 
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YEDİNCİ KlSlM 

Finansal hükümler 

Partinin geliri 

A - Parti üyelerinden almacak yardım paraları, 
B - Örgütün taşıtir ve taşıtsız mallarmm geliri, 
C - Müsamere, konser, balo, gösterit gibi girişimlerden artan paralar, 
Ç - Partice yapılan ~rayınlardan kalan paralar, 
D - Parti örgütünün koruduğu kültür, ulusal eğitim, spor ve başka hayır hizmetlerine karşılık 

genel ve yersel bütçelerle şarbaylık bütçelerinden ayrılacak yı·dım paraları, 
E - Partiye (A) böleği drşnıda yapılacak yardımlar. 

Pam işlerinde öğ1·enek 

132 - Parti paraları öğreneğinc göre alrnrr, harcanır, yazılır. Partinin kasası yoktur. Paraları 
bankada saklamr. Merkezde flenel sC'kreter ve sağışınan üyenin, illerde Parti başkanı ile sağışınan üye
nin çift imzasite çekilir. 

Yıllık ihtiyaçtan rırtan pamlar 

133 - Örgütün her derecesi yılirk ihtiyaçlarmdan artacak paraları merkezin izini olmadıkça 
harcayamazlar. 

'l'a§ıtsız mallrım esilik 

13-:1: - Parti Hükmi şahsiyetinin olmak üzere taşrtsız mallara sahib ollll'. Bunların kazançlarmda 
asıl olan, hulundukları yerlerin olmasıdır. Bunlardan değiştirilmesi yahut lüzumsuz olduğu için sa
tılması gerekli olursa bu işler dereec derece yönkurulları kararı ve Genbaşkurun onaylamasite yapı
lır. Partinin her türlü türel esiliklerJe ve im özde üçüncü şahıslarla yapılacak işlerde Partiyi orun
tamak yetkisi Genel sckreterindir. 

Parti hizmetlerinde yol ve ot1wunı parası 

135 - Partinin irdel ve teftiş ve başka ödev gezmclerinde yol parası, gezi ve konum gündeliği 
ödemleri şu esaslara göre yapılır: 

1 - Parti işyar ve hizmet adamianna aluıldan paraya göre ayni yekunu alan Hükumet işyarlarr
nın aylrklarına ve harcrı·ah kanunundaki esaslara göre; 

2 - Partice ödevlenecek saylavlara harcadıklan taşm paralarmdan başka saylavlarm yol paraları 
hakkındaki kanunda yazılı aylık esasına göre; 

3 - Aşağıdakilerin yol paraları: 
A - Partice ödevlenecek başka kimselerin, 
B - Partice yurd dışmda geziye gönderileceklerin, 

Genel Sekreter ile sağışınan üyenin biçecekleri esasa göre, 
4 - İl yönkurullarmca öclevlenecek kimselere taşın , konum ve yiyip içme paralarmı karşılayacak 

miktar üzerinden Yönkurullarm saptaylayacakları esasa göre, 
5 - Parti Genel Sekreterinin yol parası Geııbaşknrun kararlaştıracağma göre, 
verilir. 

Merkez biitçesi 

136 - Merkez örgütünün hiitçesi Genbaşkur tarafından yapılır. 

Meı·kez ve ille1' Ö1'giitii ile halkevi hesaplannın lwnt1·olü 

137 - Parti merkezinin h esııpları Genbaşkurun ve iller örgi.itii il· halkevlerinin hesapları, 

Genyönkurulun koyacağr usullerlc teftiş YC kontrol edilir. 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Y asav hükümleri 

Y asav cezaları 

ı38 - Partice verilecek yasav cezaları şunlardır: 

ı - Uyartı, 

2 - İkinci uyartı, 
3 - Süresiz çıkarma, 
4 - Tüm çıkarma. 
Yaptıklarnnn derecesine ve yapılan suçtaki ilgilerine göre bu cezalar sırasile verileceği gibi 

sıra gözetilmeden birden de verilebilir. 

Y asav cezalarının veı·ileceği hall e ı· 

ı39 - Cezalar aşağıdaki yazılı hallerde verilir: 
A) 
ı - Parti proğram ve tüzüğünü, 
2 - Büyük Kurultayın kararlarını, 
3 - Genbaşkurun bildiriglerini, 
4 - Genyönkurul kararlarnn, saymayanlar. 
B) Bütün seçimlerde: 
ı - Parti aday ve üyelerine oy vermeyen veya bunlara karşı çalışanlar, 
2 - Parti adayına karşı kendilerini seçtiren veya böyle bir seçimi kabul edenler, 
3 - Karşın bir kurumun adaylığnn kabul eden veya açıkça reddetmeyenler, 
4 - Partice aday gösterilen yerlerde kendisini kendi başma aday gösteren veya gösterilmesine 

karşı göz yumanlar, 
5 - Özürleri olmadığı halde seçimlerde bulunmayanlar, 
6 - Karşın bir aday için gizli, açık çalışanlar ve kendi kurumlarmda bulunanlarm böyle hare-

ket ve kmavlarnn hoş görenler, 
C) İşnel ödevi bulunmadığı halde kendisini ödev ve yetke sahibi gösterenler, 
D) Parti örgütü içinde yerlilik, yabancılık gibi ikilik uyandıranlar, 
tE) Her hangi bir ergeyi elde etmek için ayrışık yaym ve propagandaları araç olarak kulla

nanlar, 
F) Parti kongrelerinin proğram, parti gruplarmm karar olarak kabul ettiklerini ödev sahibi 

iken yapmayanlar, 
G) Parti ödevlerini yaparken bilerek tüzüğe uymayanlar, 
H) Partinin şerefini ve onurunu kıranlar, 
İ) Partiye girmek isteyen yurddaşm, yolunda isteklerini yürütmeyenler veya zorluk gösteren-

ler. 

Cezaları verecek öı·gütleı· 

140- Uyartı cezaları ilçe, uyartı v·e iıkinci uyartı cezaları il ve uyartı c~zalarile süresiz çıkaTina ce
zaları genyönkurulca ve rtüm çıkarma cezası parti genbaşkurunca verilir. 

Seçimler sırasında yönkurullarm bu yetkileri birer derece yükselir. Eğer bir yönkurul onadığı 
cezayı kendi yetkisinden yüksek görürse meseleyi onaylamağa yetkeli oruna bildirmek üzere bir 
derece yukarı yönkurula bildirir. 

Cezanın bildirilmesi 

141 - Bir yasav cezası alanm bu hali, bağlı olduğu örgüte bildirilir. 

ceza alanlaı·ın dıırumu 

142 - İkinci uyartr cezası almak parti yönkurullarmclan bir yıl uzaklaşmayı gerektirir. Böyle-
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ieri Örgihtc iseler çekilirler. Süresiz ı: rkarımı cezası atlaııhırm bir yıl iı::iıı paı'tiden ilişikieri kesiiir. 
Bunlar cezalı oldukları yrl içinele paıti kongrelerine g iremeıler. 

Kamutay gnıpundan. çıkarılan, parti üycliğ·inden de <;rkarılıuış olur. 
Partiye yazrldıJdan sonra partili bir mkadaş üzerinde clokuzunctl maddede yazılr hallerden biri 

btnlunduğ·u anlaşılır ve,va ıbıı ~o;übepluı· .wızıldı.kt.an sonm oluı·sn il yönkurulun gerekçesini gösteren 
iznlır ve genyönlnınılun kararr ilc Jm gilıilerin parti kütüğünden adları silinir. 

Savgcı 7/(/.kl;ı 

143 - Hakkında bu cezadan her hang-i bir·isi vcrilccL'k olan parti nr.kauaşıııın sözle veya yau ilc 
kendisini savgamağa hak lu vardır. Yalnız se<;iın ler sırasında yapılan suçların cezaları, savga 
hakkı kullanılmadan verilebilir. Bu halde seçiııı bittikten sonra hüküm yiyen üyenin yazı ile 
savgası alımr ve haklı olduğu anlaşrlırsa ca za kaldırılır. 

Savgalarda süre, ceza verileceği bildirildiği günden başlamak üzere bir aydır. Bu süreyi ge
çirerek savga hakkını kullanmayanlar bu hakLı rııu keybederler. 

DOKUZUNCU KlSlM 

Partili gazetecilerin sayacakları noktalar 

Partili gazetelerin saya.rrıldan noldcılar 

144 - Sahibi. Partili olan gazete ve dergilerin yazıları ile Parti üyelerinin yazdıklan ve çı

kardıkları eserler, Parti prensipl eri bakımından göz önünde tutulur. !steyen Partili gazeteciler, 
dergiciler ve yazarlar la bu yolda görüş birliği ne yarayacak deget ve topla·ntılar yapılır. 

Partililer kapitali ile ilişikli ve yönetiminde etger bulundukları gazete, dergi ve basmalarda 
Parti proğraın ve tüzügüne aykrrr yazıl ar ı: ı kart ınazlar. 

ONUNCU KlSlM 

Adaylık şartları 

Adaylı, adaysız seçimler 

145 - Genbaşkur kararı olmadıkça seçimlerde aday gösterilmez. 
Seçimler özgür olarak yapılır. Bu hald e P:ntiden olanlar öıel girişimlerle adya gösterileceği 

gibi Parti Yönkurulları da seçimden erge olan eyi sonucu elde edecek surette Partililerin kazan
ması için seçimi güdeyebilirler. 

Parti örgiitiinde çalışcınlcırın alabileceği iidcı-7 eı · 

146- Parti örgütünde çalışanlar üstündeki Parti ödevlerile beraber kamnğ· hizmetlerini gö
ren bırakığlı sosyetelerle kapitalinin yüzde elliden faılası Devletin, !lin, Şarbaylrğm olan ıwsye
telerin yönetim kurulları üyelik ve kontt·olöı·lük, İl Genel Kurulu, Şarbaylık kmulu, 'J'ecim oda
ları, Endüstri birlikleri gibi kaıanç getiren işler-den biri üzerinde hulunnnlar; Krzılny, Çocuk 
Esirgeme kurumu haşkan ve üyelikleri gibi eliğer onursal bir iş dahi alamazlar. 

Hükmiğ şahsiyeti bulunmayan H n lkevleril e ertik kulüp ve cemiyetlel'in yönetim lnırulla

rmda başkan ve üye olabilirler. 

lşnel işle1·de ya1·dım petrasının hiikmii 

147 - Parti Yönkurullarında veya Parti adrmı. bir işte bulunabilmek için yardmı parala
rmı vermiş olmak şart tn·. 

Partilı"l-ere ilgi 

148 - Partiden olanların yetenek ve Lleğerlerine göre yapabilecekleri hizmetleri o lıizmet-
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lerin kurulları çerçevesinde ve eşit durumlarda öneylenerek yerleştirilmeleri için Parti Örgüt ve 
üyeleri özden bir ilgi österirler. 

ON BİRİNCİ KIS:LM 

nıerde Parti grupları 

lllerde Parti grupu kur·umu 

149 - Oy sahibi üyelerinin hepsi Partiflf'n olmayan yersel kurullardaki Parti üyeleri bir 
grup meydana getirirler. 

Başkan 

150 - Grup çağrıldığı vakit Partinin oradaki Yönkurulu başkanının başkanlığında topla.ıur. 

İl Parti g·rupu çalışrnalan ve Yönkurulların yeri 

151 - Grupların kongere kararlarını ve Partiye yakından ilgilendiren mesel eleri konuşmak 
için yaptıkları toplantılarda ) 'önkurulu da birlikte bulunur. 

İl Parti gı·upıınun çalışına öğı·eneği 

152 - 11 ve İlçelerdeki Parti Grnplal'Imn nasıl çalışacakları öğreneğinde gösterilir. 
Süresiz madde: 

-Dördüncü Büyük Parti Kurultaymrn kabul ettiği proğram ve tüzüğün öz türkçeye çevrilmesi 
Genbaşkurun lüzum görmesine ve onaylamasma brrakılnuştır. 

Ç- Ortı]J ldar r. lfeydi 

Partinin l\'Icrlistrki C:mp ldare Heyf'tini aşağ·TCla isimleri yazılı zat lar teşkil eder : 

Sa i'fet' Arr kan 
Dr . Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
.'\hdülhak Prı·wt 
1\ziz "\ kyür·ck 
Ali Kılıç 

Gl. İhsan Sökınen 
Dr. Fuad Uınay 
HanHli Ylınan 

Daınar Arıkoğlu 

Rasiııı Başara 

Erziııceıı (As başkan ) 

Antalya ( Asbaşkan) 

Antalya 
]<;rzincan 
EI'Zlll'llll1 

flazi Anteb 
<liresun 
Kırklareli 

Or·du 

Seylıaıı 

Sıvas 



2 - Müstakiller 

..... 
Seçim sonunda, l\Ieclistc, isimleri aşağıdn .'"nzı la ı ı 10 üye ınüstakil ııı elıus idiler: 

Afyon Kanılıisar 
Ankara 
Antalya 
Çanlun 
Den iz! i 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Konya 
Muğla 

Niğde 

Sınıf\ 

BPrÇ 'l'ürker 
l )r. Taptas 
Ta,v t'nr Sökmcn 
M n st afa Üıısay 
(il. ~dik Türsan 
Istemat Özdamar 
01. Refet Bele 
Halil lVIenteşf' 

Nıır·i Taınaç 

(: 1. .'\ 1 i l·'na cl Cc h c soy 
llüsııü Kitapç ı 

Dı·. A lmıvay:ı 
1\lit;ıt Şükrü Blecla 

Hnnlaı·daıı Mustafa Üıısay ( Ça ııkın ) ı H- Yl - I~J:3:J tc l'l' (il. :jrfik Tül'snıı (Denizli ) G- \'- ı9 :J;) 

tc l'. H. P. ıı e intisa b et ııı e klr ınüstakilleriıı sayısı ı ı e iıııııişt ir. 



J - Bütçe 

..... 
Medisiıı 19:35 mali yılı büt<; esi aynl'ıı aşa ğı ya d e t"coluııınuştur: 

F. M. ~Iuhassasasatın nevi 

B1;rinoi kısım - Güzlerde müşterek mııhassasa.t 

Birinci bab - rralı sisat, harcirah 

1 Tahsisat 
ı Riyaset tahsisatı 
2 Aza » [ı] 
3 Divanı Riyaset azası tazminatı (Tediye ı 757 numaralı ka

nun mucibince yapılır.) 
4 Muvakkat tazminat [2] 

(Toptan verilebilir.) 
5 Murakıb ücreti huzuru 

Fasıl yekünu 

2 Harcirah 

3 

ı Aza harcİrahı [ 3] 
2 Beynelmilel parlamentolar ittihadı konferansına iştirak 

edecek olan murahhaslar ha rcirahı 
3 Beynelmilel parlamentolar Türk grupunun masarifi müte

ferrikası 
(Bu para grup Tc isinin emrine verilir.) 

Fasıl yekünu 

Birinci bab yekunu 

İkinci bab - Maaş, ücret , tahsisat 

Memurlar rnaaşı 

Lira 

8 400 
ı 67ı 600 

2ı 600 
477 600 

ı 800 

2 181 000 

80 010 

ll 950 

ı 680 

93 •640 

2 274 640 
----------

142 788 

[ 1 J 2854 nıımaralı hanıın ile 9 4.50 hra ve 2964 numa-ralı kanıın ile de, 8 nci 
faslın 1 nci maddesinden nalden 5 950 lira .zanw1 edilnıişti1·. 

[2) 2899 nıt.mamh kanun 17e 4 000 ve 291.5 nwma1·alı kanıın 1'le 500 li1·a zamme
dünıiştir. 

[3] 2854 numa1·alı kanun ile 15 000 l·iru zammedilmiştir. 



F. M. 

4 

5 
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Muhassasasatın nevi 

Müstahdemler ücreti [1] 

Muvakkat tazminat · 

İkinci bab yekunu 

6 Mefruşat 

7 -Levazım 
ı Levazım 
2 Tesbin 
3 Kırtasiye 

tJ çüncü bab - Masarif 

8 Muhtelif masraflar 
ı Mütefeuika ve gayrirrıellmza [2] 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 

Fasıl yekfinu 

3 Bahçeler daimi masrafı ve mu vakkat anıele ücreti 

9 Milli saray lar masrafı 
ı J\{asa;rifi umumiye 
2 Tenvir, merasiıp. _ ve fevkalade masrai'Iar 

· 3 Sarayların tamir ve boya masTafı 

10 Riyaset oto mo bil masrafı 
ı Mubayaa [31 
2 Tamir 
3 İşletme 

ll Mütenevvi masraflar 
ı Defatir ve evrakı matbtıa 
2 Melbusat 
3- Sigorta 

Fasıl yekfinu 

Fasıl yekfinu 

Fasıl yekünu 

Fasıl yekünu 

{ 1} 2827 111111W'rrth krtmıın ÜP 800 l i1•a ZCt1n111PrlÜm1.Ştı:1•. 
{ 2 J 2827 numar-alı J.r.a,nıın i7e ,(}60 l ·i ,ra t pnzil rd·il-rnişth· . 
{3 J 28_27 nwrna'ralı kanun 'il e 160 7 ir-a zanınıedilmiştir. 

Lira 

153 960 

21 624 

3ı8 372 

9·600 

7 680 
10 560 
ı 4;40 

19 680 

28 800 
2 400 

2~ 080 

53 280 

67 200 
28 800 
ıg 200 

115200 

3 840 
2 400 
5 760 

12 000 

ı 920 
4 560 
ı 630 

8 110 
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F. M. M uhassasasa tın nevi 

12 Memurlar harcirahı 

13 Resmi telefon masrafı 

14: 

15 
16 

17 

18 

19 

ı Tesis masrafı 
2 MükiHeme bedeli 

asıl yekunu 

ttcretli muhabere ve mükaleme bedeli 

. . r n çüncü bab yekfuıu 

Birinci kısım yekfuıu 

! kinci kısım - C üze mahsus mtl;hassasat 

Birinci bab - Daimi masraflar 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüpane masrafı 

Beynelmilel parlamentolar ittihadına iştirak hissesi 

Birinci bab yekfuıu 

İkinci bab- Muvakkat masraflar 

İnşaat ve tamirat [1] 

·Tesisat ve demirbaş [2] 

İkinci bab yekfuıu 

İkinci kısım yektınu 

tl çüncü kısım - Miiteferr-ik masraflar 

20 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
ı Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 

vefat edenlerin 'cenaze masrafı 

[1] 2854 numaralı kanıın ile 30 000 lira za?nmedilmiştir. 
[ 2] 2854 numa1·alı kanun ile 15 000 lira zammedilmiştir. 

Lira _ 

3360 

ı go 
3 360 

3550 
- --- -- ----

240 
------ --- -

225 020 
---- ------

2 8ı8 032 

6 720 

5760 

ı 630 

ı4 ııo 

52 800 

ı 920 

54 720 
----------

68 830 
------ ----

2 400 
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22 

23 

-- 4A3 - -
Muhassasa tın nevi 

2 Açık maaş:ı, 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 

Fasıl yekunu 

1934 ~enesine aid tahsisatsız borçlar [1] 

n çüncii. klsJm yekfmu 

UMUMİYEKÜN 

[1} ,'2864 J I 'IWnanılı kamır,n t'le 5.14 li,ra zamnnedilm işt i1'. 

Lira 

500 

2 900 

2 880 

480 

2 590 

8 850 

2 895 712 



K - Memuriar ve müstahdemler 

ı - Büyük Millet Meclisi _memur larını alakadar eden kanun ve talimatname 

A - Biiyük Millet Mecli~i nıemııdw·ınıı t cş lcil(ıt ve 'vcızifel e·ri Jıaklc?.nda kanun (2512) 

BİRİNCİ MLDDE - Büyük Millet Meclisi nıeınuı-lanıun teşkilfttr şudur: 
A - Uınuııı'i khtiplik ve buna bağlı kanunlar ka l e ıni , Zabıt kalemi, Evrak kalemi ve matbaa 

müliürlükleri; 
B - İdare Amirlerine hağlı Muhasebe, daire, Posta Ye telgraf Ye milli saı·aylar müdürlükleri; 
C - Bütçe eııcüıneniue bnğlı Bütçe eııcümeni başkatipliği ve Kütüpane encümenine bağlı kü-

tüpaıı e müdürlüğü. 

tKlNCİ MADDE - U ınuıni katiplik; doğrudan ~loğrnya Meclis Reisliğine bağlıdır. 
Vazifesi; Meclisin yapacağı kanunlara ve Um uıni Heyet te olnuiacak evraka ait bütün muame

Hitı ve Reisliğin nıuhaberelerini, Reislik makamwın vereceği direktifler dairesinde yapmaktır. 

Kendisine bağlı müdürlükleri ithıre eder. Reislik Divanında hazır bulunarak üzerinde konuşulacak 
~nakr Reisliğin emrinde bnluııdurm . H er yıl bir (Kavaııiıı mecmuası) ve bir de (Yıllık) neşreder. 

Ü~!ÜNCÜ MADDE - Kanunlar kal emi ; verilerek la.yiha , teklif tezkere ve takrirler ile sair 
evraka bakmak bu kalemin başlıca vazifesidir. 

Reislik Divanına, istikl fı l ınadalyalarma, · talulirııa .ıııelere ve Azayi lüram muamelatma mi.iteallik 
işleri cle bu kalem görür. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Zalnt kalemi; Büyiik Millet Meclisinin müzakere zabıtlarile Reislikçe 
liizum görülecek encümen ve komisyonlarm za hıt larını tutar. 

BEŞiNCİ MADDE - Evrak kalemi ; Büyük Millet Meclisine gelen ve Biiyük Millet Meclisin
den giden lıütün evrak kayitlerini tutar ve snir Yerilecek vazifeleri yapar. 

AJ/l'INCI MAıDDE - Matbaa ınüclürlüğ·ü ; Büyük Millet Meclisinin bütün tabı işlerini yapar. 
Ayniyat ınuhn sipleri hakkmdaki hükümlere göre ınathaaıını demirbaş eşya, evrak ve malzemesini 
ın uhafa:t.a eder ve hesahım tutar. 

YEniNCİ MADDE - Muhasebe nıüdürlüğü; amiri ita olan İdare amirlerinden birinin tahriri 
emir ve mezuniyeti üzerine Büyük Millet Meclisi , Riyaset i Cümhur ve Divanı muhasebata mahsus 
bütçeler mucibince umumi hükümler dairesinde tediyat yapar. Bu işlere müteallik muhaberat 
ve ınunmelatı ifa ve tediyatr vakıanm netayici il e hütçe hesaplarına mahsus kayitleri tanzim ve 
temin eder. Bu muameleler il e ·hesapların ınüsten it olduğu masraf evrakr müsbitesini Tetkiki 
hesab encümeninin tetkikine arzeder. Sene nihayetinde bu üç daire bütçelerine ait kati hesapları 
da tanzim ve 'l'etkiki hesab encüınenine tasdik ettirdikten sonra bir nüshasnu İdare amirleri 
vasıtıısile ve Devletin umumi hesıı hı katisine il ave olunmak üzere Maliye vekfıletine gönderir. 

Muhasebenin vezne muamelatı bankalar vasıtasi l e yapılır. 

SEKİZİNCi M \.DDE - Daire müdürlüğü; Büyük Millet Meclisinin idari ve inzibati hizmet-
lerini , teşrifnta mi.iteallik işlerini , l evazım mua.ınelatıııı İdare Amirleri kararlarma ve Meclisin 
teaınüllcrile dahili nizarnname ve kanunu malumsu hükümlerine tevfikan görür. 
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Aynl.yat muhasl.biiği hakkmdaki hükürnl~re göre Büyük Millet Meclisi bhıaslle r1yaset hna

ğına aid demirbaş eşyanın ve mefruşatın kayitlerini tutup her sene :Meclis hesaplarmnı tetbkı 
encümenine tasdik ettirir. !dare Amirlerinin k-ararlarııu kayid, tebliğ ve muhaberatım ya:par. 
Elektrik, telefon, kalorifer ve diğer işler menıur ye ınüstahdemlerile hademeler, bahı,:rvanlaı' bu 
mıüıilürlüğe merbut olduğu - gibi lı3üyiik Millet Meclisi polis memurlarnun da mereiidir. 

DOKUZUNCU MADDE - Posta ve telgraf müdürlüğü; posta, telgraf ve telefon kanun, ni~ 
zam ve talimatnameleri dairesinde verilecek olan mektub ve telgraflarla diğer evrak ve parayı 
ve· eşyayı gidecekleri yeL'lere sevk ve gelen evrak, para ve sair:eyi de sahiplerine verir·. Bun
ların kaydini ve hesaplarnu tutar ve neticelerini usulü dairesiııtle Posta başmiidürlüğ·fuıe b.ildirir. 

ONUNCU MADBE - Biri sivil ve diğeri resmi olan polis komiserlikleri; kamuı ve nizaınna
meleriııe göre zabDta ve dahili hizmetleı·e aid vazifelerini yaparlar. 

ON B!R!NiC! MADDE - Bütçe eııcümeni başkatibliğ·i; Bütçe encümenine lıavale ve teslim olu
nan evrak ve mesaile aid işler ile encümenin kayid, muhabere ve sair vazifelerini encünıen 

reisinin direktiileri dairesinde yapar. 

ON 1K!NC! MADDE - Meclis kütüphanesi müdürlüğü; kütüphanede mevcud kitap, risalc 
ve sair eserleri tasnif edeı~ek filu:istlerini yapar, lazım olan eserleri enciiınenin ınüsaadesile ve 
usulü veçhile ısmarlar. Ayniyat muhasibi mesullüğü hakkındaki hükümler dairesinde mevcudun 
kaydini yapar ve Tetkikı hesab encümeninin tasdikımı arzeder. 

/ 
Kütüphaııeni.ııı. muhafaza ve idaresi kütüphane talimatnamesine göre yapılıı·. 

ON ÜÇVNC ÜMADDE -Bu kanunun maddelerinde sayılan vazifelerin tafsilatı yapılacak bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

Kadı-o 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - il3irinci maddede yazılı teşkilata dahil bütün memurlarm derece, 
nevi ve adedi bu kanuna bağlı (C) cetvelinde götıterid.nüş olup bu cetvel Devlet memurları maaş

larmm tevhi.d ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanuna bağlr (2) numaralı cetvelin Büyük 
Millet Meclisi memurlarına ait olan krsmrnın yerine geçmiştir. Bu kadroda yazılı memuriyetlerden 
her hangi birisine daha aşağı dereceden maaşla memur tayin ve istihdam olunabilir. 

Memurlarm tayin, terfi ve tahvillerile sicilieri ve mahrem dosyaları 

ON BEŞlNCl MADD~ - Büyük Millet Meclisiilin bütün meıııu-rları, bu kanuna. ve Meclisin 
d~thili ııizamnaınesi hükümlerine göre bağlı olduklan l.üare amirlerinin veya Umumi kiltibiıı inhası 
ve Makamı Riya.setiıı tasvibi üzerine tayin olunurlar. 

ON AL'l'JNCI MADDE - Büyük Millet Meclisinde bir memuriyete tayin olunmak için memu
rin kanunu mucibince memuriyete girmeğe mahsus şaı-tlaı·r haiz olduktan başka aşnğrcla yazılı 

evsafa da salıib olmak lazımdır: 
A - Umumi katipliğe; yüksek mekteb mezunu oJ.nıak ve en az on heş seııe Devlet işlerinde çalış

mış bulunmak; 
B - Kannnlar, Zabıt, Bvrak kalemleri müdür ve ıııüclür muavinliklel'ine daire müdürlüğüne, 

Bütçe enciiıneni· Baş ıkatibi. ve mtwvinliklerine ve alcl um um Kanunlar ka leıni memurluklarma yüksek 
mekteb mezunu olmak; 

C - Muhasebe müdür ve müdür muavinliğine yüksek mektepten ve matbaa müdürlüğüne hiç 
olmazsa liseden mezun olmak ve kendi meslekleri içinden yetişmiş bulunmak; 

·D - Yukarıki fıkrala:r:da yazılı memuriyetler haricinde kalan Büyük Billet Meclisi meınmi
yetlerine, dereeelerine göre lise veya orta mekteb tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 
Bu memuriyeHere de yüksek ınekteb mezunu ta li b olursa tercih olunur; 
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ln - İler hangi bir memuriyete ayni evsnfta bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarmda tah

riri musabaka imtihanr yapılır. Müteaddid talip ler arasmda yüksek mekteb mezunalrı, lise me
zunlarma, lise mezunları orta mekteb .mezunlarma tercih olunur. Müsavi şeraiti haiz olanlar ara
smda bir veya da-ha ziyade ecnebi lisanr bilenler tercih edilir . 

. ON YEDİNCf MADDE - Büyük Millet Meclisi memurları Devletin diğer hizmet ve memu
riyetlerine derecelerile veya terfian nakil ve ta yi n olunabilir. 

MUV .AKKAT BİRİNCİ MADDE - Halen istihdam edilmekte bulunan Büyük Millet Meclisi 
memurlarmm bu kanuna beğlı (C) cetvelindeki derecelere çıkabilmeleri 1452 numaralı tevhid 
ve teadül kanunundaki hükümlere göre olur. 

MUV AKKAT İKİNCİ MADDE - Halen çalışmakta bulunan stenoğraflarm maaşlarına her 
dört senede bir aldfkları .maaşm yüzde on beşini aşmamak üzere zam yapılır. Bu suretle alacakları 
maaşm yekfınu hiç bir zaman baremin sekizinci derecesine muadil olan maaşı geçemez. 

!şbu kayid yüksek mekteb mezunu olan stenoğraflarm yüksek derecelere ter-
filerine mani değildir. 

ON SElKİZİNCİ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Bu kanun hükümleri Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından 
İcra olunur. 

19 haziran 1934 

Derece Memuriyetİn nevi ~ayı Aylık 

2 Uımumi katib ı 125 

Kwııunlar kalemi 

5 Müdür 1 80 
6 :t muavini ı 70 
8 İki mümeyyiz ve Divanı riyaset katibi 3 45 

lO Sicil memuru ı 35 
10 Mahzeni evrak memuru ı 35 
lO Kavanin ve muhaberat memürları 2 35 
ll Birinci sınıf katiib 5 30 
12 İkinci » » 3 25 
13 Üçüncü » » 2 22 

Zabıt kalerni 

5 Müdür 1 Sö 
6 , muavini ı 70 
8 Mümeyyiz 2 45 

10 Birinci sınrf memur 8 35 
ll İkinci » :t ı2 30 

Evmk kalemi 

6 Müdür 1 70 
7 » muavini ı 55 
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Derece Memuriyetİn nevi Sayı Aylık 

12 Dosya memuru ı 25 
12 İkinci sınıf katib 2 25 
13 Üçüncü :. » ı 22 

Matbaa müdürlüğü 

6 Müdür ı 70 
7 Başmusahhiıh ı 55 
9 Musahhih 3 40 
ll » muavini 2 30 
lO İdare memuru ı 35 

Muhasebe müdüı-lüğü 

5 Müdür ı 80 
6 :. muavini ı 70 
8 MuamelWt mümeyyizi ı 45 
8 Resahat » ı 45 

10 Dosya ve muhabere memuru ı 35 
ll Muhasebe katibi ı 30 
8 Mutemed ı 45 

Daire müdürlüğü 

5 Müdür ı 80 
ll Ambar memuru ı 30 
12 tkinci smrf katiıb 1 2·5 

Posta ve telgraf müdürlüğü 

8 Müdür ı 45 
ll Birinci sınıf memur ı 30 
12 İkinci :. » 2 25 
13 Üçüncü :. > 3 22 

lnzibat rtıemurları 

13 Serkomiser ı 22 
14 İkinci komiser ı 20 
15 Komiser muavini 1 ı7,5 

13 Birinci smıf sivil memur 1 22 
14 İkinci » > 1 20 
15 Üçüncü » :. ı ı7,5 

16 Polis memuru 22 16 

Bütçe encümeni başkatipliği 

5 B aşkatih ı 80 
6 » muavini 2 70 
9 Kati b ı 40 
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Derece 1\Iemuriyetin nevi Sayı Aylık 

Kütiipane müdürliiğü 

6 lVfüdür ı . 70 

7 » muavini ı 55 
12 11dnci sııuf katib l 25 

B - Biiuük Millet Meclisi uı cnıwrin ve müstcılıdeminin e cıit y(J;rdwı sandığı ftiılimatnamesi [1] 

Büyük Millet Meclisi katlrosuna dahil bulunan wemmin ve ınüstahdemiiıe atiue zikroltman 
şerait da.iL·esinde ınnavenette bulunulmak üzere bir yardım sandığı teskil eclilmistir. . ' • 

MADDE 1- Yarunu sanclığmrn seı·ınayei iptida iyesi J929 senesi Meolisi Ali bütçesinin 22 nci 
fa:;;lma ınevzu 2 500 liradır. Bu paradan işbu talirnatnaıne dairesinele Meclis memurin ve müstwh
d<:>nıinine vnki olacak i'krazııttan ıılrnacıık senevi yüz<'le oıı iki fa.izl·e sermayeye zammaolunur. 

MADDE 2 - Meba,liği nıezkure aııcak birinci maddede zikl'olunan Meclisi A li meınurin ve müs-
tahcleminine ikraz olunur. Bunların haricinde her hangi hiı· :suretle bir şabsa veya bir mahalle 
ikrazat yapılamaz. 

MADDE 3 - İkraz vadesi azami dört aydır. Bu müddet hiç bir suretle tezyit edilemez. Memur
lara bir maaş ve müstalıdemlere de şehri ü~retlet'iıuin msfnulan fazla ikrazat yapılamaz. İkraz olu
nan mebaliğ dört mütesavi taksitte istifa olunur. 

MADDE 4 - Sandıktan ödünç para alan velevki ü~,;üncü maddedeki hadeli azam dairesinele 
ikraz etmemiş olsa dııhi al drğı mehaliği ödemeden ikinci defa istikra.z edemez. 

MADDE 5 - Para ikrazmda memurini mevcutlenin istikraz edecekleri mebaliğin yekunu san
dık mevcuduna nazarıın şayet üçüncü madded e zikrolunan miktarlarelan daha az ikrazatı iltizam 
eylediği takdirde müsavatı hukukiyeyi ternin maksadil e kezalik üçüncü maddedeki miktarlar
dan fazla · oımanıak şa1--tile ikrazat miktarları komisyonca tayin ı0lunur. Üçüncü maddede beyan 
olunan azaıni had sandık mevcudunun kifayetile mulmyyettir. Sandığın idare heyeti indelicab 
istikraz talepleri miktarında tenzilat yapabilir. 

MADDE 6 - Veznedar ikraz senetlerinin üzeı·inde reisle muha.sibin imzasını havi tediye işareti 
o lma<'lrkı;;a para veremez. 

MADDE 7 - lkrazat memurinden ilü zatin 
iııfikak etmiş olduğu .takdirde ınütebaki cleyni 
bumı itiraz hakkına malik cleğ· ildir. 

kefaletile yapılır. Şayet borçlu memur Meclisten 
kefillerinden tahsil olunur. Kefiller ıhiç bir surette 

MADDE 8 - lkrazattn bulunnnlarm aylığr bir mahkeme tarafından malıcuz ve yahut Meclis 
veznesine eski boı ·cundan naşi kısm en kesilmekt e dahi olsa yardım sandığmdan yaptığı istikrazdan 
naşi tevkifi laznn gelen taksitleri ınnhcuz nıikt .ırlar hari cinde ve başkaca kat ve tevkif olunur. 
İkraz seııedinJ eki borçlunun ve kefill erin iııızası, hu ,Jıususta.ki taahhüdü tazanıınun eder. lBuııdan 
dolayı da kefil ve meclyunlar bir gfma itiraz dermeyan edemezler. 

MADDl~ 9 - Samlığın idare ve muam el a.tı nıeınuriıı arasından .İdare arniderince seçilecek 
heş ki şielen mürekkep hir komisyon tarafından te(lvir f•cl.il ir· . Bunlardan biri reis, biri muhasib, 

[1] Bu sandık, 19 - IV - 1930 ta1·ihinde teşkil edilmiştir. 
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biı-i veznedaı-lık vazifesini ifa edeı-. Bu komisyonun ıniiddeti iki senedir. Ancak her sene nisan 
iptidasında sandığın vaziyeti maliyesini mübeyyin bir bla.nço tanzim ile idare amiri heyetine veril ir. 

Sandırk işlerinin ve hesaplarının muntazam ve bu talimat dairesinde cereyaıı edip etmediğini 
Meclisi idare ilmiri her zamım tetkik ve murakabe ederler. 

10 - He ı· ay m.aaş verileceği zaman sandık ımıhasipi i ği ta ı·a.frndaıı M eel is ın u hasebesine verile-
cek liste mucibince borcu olan memur ve nıüstahdemlerin nı arış ve ücretleriııcl en borı:larrna ait 
taksitler kesiL'eııek sandık veznesine teslim olunur. 

MADDE ll - Jıi~aset divamnca kabul edilen bu talimatnamenin a hk aııır Büyük Millet Meclisi 
!dare amirleri tarafından takib ve icra edilecektir . 

• 



,. 
2 Me . 

'l' eş k i liit Şimtti ki 
Meıııuriyeti derecesi derecesi İsmi Talısili 

----- - ------- -

flencJ Sekreter 2 (125) 2 Ve;·sel Gen ya Harbiye ve kısmen Er-
kanıharbiye 

Bütçe 

Biit~,;e En. Baı;;k fıti bi 5 (80) 5 .Nuri Ardan Darüşşafaka 

» » » muavini (j (70) (j Harndi Aksaıı Lise 
» » » » 6 (70) 7 (55) Rifat Gürsoy Hukuk 
» » 1\:&Lilıi 9 (40 ) 9 A. İsmail Koşer Harbiye ve Hukuk 

Kanunlar 

Kammlar kal enıi ıııiidiirü 5 (80) 6 (70) Muzaffer Çağlr Lise 10 
» » » M. 6 (70) (i Refet Sezen Lise ll 
)) » Mümeyyizi 8 (45) 8 Fuat Tan Lise 
)) » )) 8 (45) t5 Fehmi Güııgen Lise 
» » D. R. katibi 8 (45) 9 (40 ) Ali Kiper Hukuk : ı 

» )) ıvrahzen l\1. 10 (35) JO Atıf Eriç 7 senelik İdadi 
» » l\luhaberat M. 10 (35) 10 Cemal Başkurt Hukuk 
» » Sicil ıvı:. ]0 (35 ) lO Burhan Tüfckçio~lu Harbiye 
» » kanunlar M. 10 (35) 13 (22) M. Ali Sörunez Orta 
)) >.' J. s. kfıtib ll (30) ll Harndi Harman Dariilmuallimin 
)) » » » 11 (30) n Enver İ sen Orta 
)) » )) » ll (30) ll Şevket Seber Rüştiye 

» » » » ll (30) n Hüsnü Toker İdadi ı 

» » )) )) ll (30) 13 (22) H id ayet Ar man Sultani 7 
» » 2. S. kfıtib e (25 ) H (20) BabaKütan ldadi 5 
» » » » 12 (25 ) 14 (20) Lfıtfi Karayi:in Hukuk 3 
» » » » 12 (25) 14 (20) Seza Gürel Lise 
» » 3. s. katib 13 (22) 14 (20) Faruk Erem Hukuk 
» » » » 13 (22) 14 (20) Niyazi Ağırnaslı Hukuk 3 

[ 1] 1 mart 1935 vaziyeti. H enüz tayare ve·rgisi kesilmiyordu. 



murlar [1) 

Maaş Bvii olup Çocuk 
·Meclise duhulü Son terfi tarihi tn ta rr lta miktarı olmadığı adedi 

--- ----------
27 ağustos ı923 ı temmuz ı934 500 3G5 8-J. Bvli 2 

encümeni 

9 teşrinisani ı924 ı eylul ı929 286 220 6 Evli 3 
ı 7 kammusani ı923 ı temmuz 1934 23~ ı79 9 » ı 

ı 7 teşrinisani ı934 ı haziran ı933 187 H5 75 » 3 
28 teşrinisaııi ı934 28 teşr·i nisan i 1934 ı23 !)!) 2 » ı 

kalemi 

28 teşrinisani ı92ı ı eylul 1929 2-1:0 186 27 Evli 3 
4 ağustos 1923 ı tL!ml1lUZ ı93:l: ~:32 179 !::J » ı 

1:i ııisaıı 1921 » » 14ı lU 71 » 2 
4 lülnuıınevvel 192-l: » » 1-H 112 71 » 
8 mm-t 1926 » » 12:3 !)9 2 Beki'tr 
7 ağus1os 1920 )) » ı 1 :3 (12 20 Evli 
4 ağustos 1923 » > ı 13 92 20 » ı 

26 nisan 1933 » » lB ~12 ~o Edi 3 
9 ni<;an 1928 » Hl32 81 67 G-l: B ek il. ı: 
7 haziran > ı920 » » !)!) 81 :1:5 » G 
1 teşrinisani ı922 » » !Hl 81 45 » 2 

18 teşrinisaııi 1925 » » !)!) Rl 45 » ı 

1 mayıs 1926 » » 9!) 81 -1-5 » 
4 mayıs ı930 10 nisn n 193-J. 81 (i7 64- » 
1 şuhat 1930 1 şubat Hl33 7G ();) G-J. » ı 

1 ryl fı l 1932 10 nisan 193:1: 75 (i5 54 » 
ı2 kfın:uıınenc l 1933 12 kanunuevvel ı!J33 75 (if) 54 nekilı· 

5 temmuz 1934 25 » ı93± 75 Gr: ,) 54 » 
25 teşri n ievvel 1934 25 teşı·inievvcl 1934 75 65 54 » 
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2abıt 

Teşkilat Şimdiki 

Memuriyeti derecesi derecesi İsmi Tahsüi 
--------------

Za bıt kalemi müdürü 5 (80) 5 Zeki Öğretmenoğlu Darülfünun 
» » Müdür M. 6 (70) 6 Cevat Duru İstanbul D ariilm ualli-

mını 

» » l\Iüıneyyiz 8 (45 ) 8 Ekrem Yağrz 7 senelik İda.di 
» » » 8 (45 ) 10 (35) Halil Ülg·en Ankara Ziraat 
» » l. s. Mcınnr 10 (35) 10 S. Onar Lise 
» » » » 10 (35) 10 Arif Veldet 7 senelik İdadi 
» » » » 10 (35) 10 Burhan Çakır Lise 9 
» » » )) 10 (35) 10 Çetin Ünüvar Hukuk 
» » » » 10 (35) 10 Remzi Varol Ankara Ziraat 
)) » » » 10 (35) 10 Vecihi Işık Hukuk 
» » » )) 10 (35) ll (30) Ş. Doğ·aııay Sultani : 6 
» » » » 10 (35) ll (30) Remzi Özgül Ankara Sanayi 
» » 2. S. l\ieıımr Jl (30) ll Ata Pamir İd adi : 4 
» » » » ll (30) ll Naim Okay Ankara Ziraat 2 
» » » » ll {30) ll Kaınüran Tüzgiray Sanayi son sınıf 
» » » » ll (30) ll Anıi Yasal Hukuk 
)) » » » ll (30) ll Necdet Ulutan 1 cra Meslek 
» » » » ll (30) ll N ec mi En er Kastamonu Ziraat 
» )) » » ll (30) ll Nuri Erdinç !cra Meslek 
» )) )) » ll (30) ll Rüştü Evren Ankara Sanayi 
» »- )) )) ll (30) ll Süleyman Demir Hukuk 
)' » » » ll (30) ll Fikl'ct Tanıl İstanbul Sanayi 

:ı .. .r » » :> ll (30) ll l\Lnstafa Ünver Orta 
» » » » ll (30) 11 Kfı.znn Yurday Orta 

Evrak 

Evrak kal emi müdürü 6 (70 ) 6 Tevfik Bağlum 7 senelik İdaeli 
~> » l\'liidür l\'L 7 (55 ) 7 Felımi Demiralp Lise : 10 
» » Do~ya Mc. 12 (25) 12 Mcrnct Kalecik Ankara Sanayi 4 
» » 2. S. kfıtib 12 (25) 12 Nihat Tuncay Darü$Şafaka 5 
» » » » 12 (25) 12 Salfıhat.tin Altıntaş Ankara Ziraat 
» » » » 13 (22) 13 Sabahattin Karaoğlu Lise : 9 

.Mai; 

Mat.hı.ıa müdürü fi (70) 6 Mazhar Kaskan Mülkiye : 2 
» Sernıusahlıilıi 7 (55 ) 9 (JO) lVIuhlis Kanak Hukuk 
» l\Iusabhihi 9 (40) 9 Zcka.i Atasağuıı lVIenşei küttabı askeri 
» » 9 (40) 9 Ptıat Postacı Orta 
» » 9 (,!0 ) 11 (30) Raşid Baclemli 7 senelik İdadi 
» » nı ua vi ni ll (30) 12 (25) Rukiyc İlken Orta 
» » » ll (30) 12 (25 ) C ah it Lise 
» İdare meınnrn lO (35) ll (30) Şah ab Tuza Lise 7 



Meclise duhulü Son terfi tarihi 

7 haziran 
» 

» 

ı6 eylül 
10 rrğttstos 

14 kanunusanİ 
26 teşrinicvvcl. 

28 şubat 
28 şubat 
27 mart 

1> 

ıo ağustos 

28 kannnuevvdı 
28 şubat 
23 ka.nunusani 
25 teşrinievvel 

» 
» 
» 

23 kanunusanİ 
20 teşrihisani 

25 teşrinisan i 
ı9 temmuz 

kalemi 

14 mayıs 
7 haziran 
3 temmuz 

ı8 teşrinievvel 

ı haziran 
28 şubat 

26 eylul 
20 kanunuevvel 
ı8 teşrinisani 

» 
2 mart 
ı teşrinisani 

20 kanunuevvel 
ll tesrinisanİ 

1 

- ---------
1920 ı temmuz 

» » 

» 
» 

ı920 

1'923 
ı925 

ı929 

ı929 

ı929 

ı926 

» 
ı923 

ı927 

ı929 

ı930 

» 

» 
» 
» 
» 

1931 
» 

ı932 

» 
ıg temmnz 
1 temmuz 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 şubat 
1 temmuz 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1920 1 temmuz 
1920 
ı920 

J!ı25 

19~7 

JH31 

1932 
1920 
1925 

» 
1926 
ı926 

ı930 

1925 

» 

» 
» 

"» 
» 

1 temmnz 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

1 haziran 

1934 
» 

» 
ı932 

ı934 

» 
» 

» 
» 

» 
1932 
ı936 

193-l 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1934 

» 
» 
» 
>> 

1934 

» 
» 
» 
» 

» 

ı933 

Maaş 

tutan 

28fi 
232 

l-ll 
ll ;~ 

11:3 
113 
113 
113 
113 
ıı8 

99 
!)!) 

9~) 

99 
99 
99 
99 
99 
!)!) 

99 
99 
!H) 

9!) 

99 

2:32 
187 

!lO 
90 
90 
Rl 

232 
130 
ı23 

123 
99 
no 
90 
99 

lta m:iktan 

2.20 6 
179 9 

112 71 
'!-)2 20 

92 20 
92 20 
92 20 
'92 20 
92 20 
92 20 
8ı 45 
81 45 
sı 45 
-sı 45 
81 45 
81 45 
81 45 
81 45 
sı 45 
8ı 45 
81 45 
sı 45 
81 45 
sı 45 

179 9 
145 7fi 

74 5"8 
74 5-8 
74 5-8 
67 64 

179 !) 

105 28 
99 2 

99 2 
8ı 45 
74 58 

74 58 

sı 45 

Evli olup 
olmadığı 

Evli 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Evli 
Evli 
B"e'k5T 

» 

nekilr 
» 

Evli 
» 

>> 
Be idr 
Dekar 

Bvli 
» 

» 
» 

Bekilı· 

Evli 

Evli 
» 
» 
» 

» 
Dul 
Bekfır 

Evli 

Çocuk 
adedi 

2 

2 
4 
ı 

3 
3 
ı 

3 
ı 

3 
ı 

ı 

1 
ı 

4 

ı 

ı 

3 

2 
ı 

7 
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Muhasebe 

Teşkilat Şimdiki 

Memuriyeti derecesi derecesi İsmi Tahsil i 
---
Muhasebe müdürü 5 (80) 5 Mazlum Budak 7 senelik İdadi ve Ma-

Jiye Meslek 
» Müdür M. 6 (70) 6 FaZTl Kansu Darülfünun 
» Muteınedi 8 (45) 8 A. Kaplan 5 senelik İdadi 
» Mümeyyizi 8 (45) 9 (40) Cemal Göktürk H.üştiye 

» » 8 (45) 9 Rauf Görken Bağdat Darülmuallimi-
ni 

» Dosya ve Mn . M. 10 (35) ll (30) Ceınil Işın İd adi : 4 
» Katibi ll (30) 13 (22) Hilmi Keçeci Kollej ve Hukuk ı 

Daire 

Daire müdürü 5 (80) 6 (70) Rüştü Arguıı Darülfünun 
» » Ambar M. ll (30) 12 (25) Faik Yazıcıoğlu Rüştiye 

» » Katibi 12 (2G ) 14 (20) Münir Akkoç Lise : 9 

Kütü 

Kütüpane nıütlürü 6 (70) 6 Nebil Emirbuhari Mülkiye 
» » l\1. 7 (55) 7 Saim Tayyar Hendesei Mülkiye 
» » Katibi 12 (35) 12 Şefik Ergun (}al atasaray : 2 

Posta ve 
· ~ .. 

Posta müdürü 8 (45) 9 (40) Osman Meltem Yüksek P. T. mektebi 
» Mü. 1. S. Memuı· ll (30) ll Sabih Çelebi Hukuk 2 
» » 2. s. » 12 (25) 12 Refik Çakır Rüştiye 

» » » » 12 (25) 12 Biıal Toprak Dariilhilafeti .Aliye :2 
» » 3. s. » 13 (22) 13 H. Naci Tokgöz Rüştiye 2 
» » » » 13 (22) 13 Mustafa Sarı Rüştiye 2 
» » » » 13 (22) 13 Tahsin Özkıvanç R.iiştiye 2 
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kalemi 

Maaş Evli olup Çocuk 
l\feclise duhulü Son terfi tarihi tutan 1 ta ırukta rı olmadığı adedi 

--- - ---- ----
ı8 şubat ı928 ı haziran ı933 286 220 6 Evli 3 

22 knnunnevvel ı923 ı temmuz ı934 232 ı7D 9 )) 6 
5 haziran ı929 temm uz ı934 Hı ll2 7l » 

ı9. temmuz ı924 » » ı23 D9 2 » 3 
ı şubat ı929 » » 123 99 2 » 3 

29 şubat ı928 3ı mart ı932 99 8ı 45 » 
27 haziran ı934 27 haziran ı934 8ı 67 64 » 

müdürlüğü 

ı2 haziran ı933 12 mayıs ı933 2ıo ı86 27 B ek ur 
ı2 kanunusanİ ı929 1 temmuz ı934 90 74 58 Evli 4 
2ı mayrs ı934 2ı mayıs ı934 75 65 54 Be kar 

pa. ne 

22 mart ı923 ı temmuz ı934 232 ı79 9 Be kar 
ıo ağustos ı923 » > ı87 145 75 Evli 3 
ı eylul ı929 » > 90 74 58 )) ı 

tegra.f 

24 kanunusanİ ı934 ' 29 haziran ı!J33 ıo8 98 40 Evli 2 
3ı teşrinievvel ı929 )) ı934 99 8ı 45 Be kar 
ıs mart ı925 » 1934 no 74 58 EvJi 
30 eyliiJ ı929 ı teşrinisan i 1935 90 74 58 » ı 
31 teşrinievvel ı931 ı temmuz 1934 81 67 64 » 3 
3 şubat 1923 » > 81 67 64 » 4 
1 temmuz 1923 » » 8ı 67 64 » 4 



va~ifcsi-

------- ---------

I ııcı k om i ser 
n » 

III ncü 
» 

» 

I n~i sivil konıiser 
II » » » 

III ncü » » 

Polis memuru 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Bareın 

derecesi 

13 
14 
15 

13 
H 
15 

16 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
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İsmi 

~ ·vket Eriil-gen 
1Hi.seyin Dağlı 
Sadık Arca 

Ahidin Çağlr 
Ali Cudi Çakır 
Davud Doğanalp 

Ali Rıza Oral 
JVIemed Sadık Gerçek 
Yahya Hasözbek 
Ali Rıza Çakrrer 
Rifat Özer 
Abdürrahınan Hasdemir 
Akif Toğrul 
Nazmi Ergün 
Ahmed Harndi 
Ömer l~fıtfi Yazıcı 
JVIemed Tevfik Başçı 
Hasan Hüseyin Bektaı;; 
Rüstem Baş 
}~hıned Niyazi Çakır 
Mustafa Çakır 
Adem Saygan 
Tevfik Akdeınİr 
Ali Rıza Alta.ş 
Ali Aslantaş 
İbrahim Mutlu 
Yusuf Ziya Ereın 
Arif Saygaıı 

Tahsili 

Oı:ta 

» 

Rüştiye 

Ask-eri rüştiye 

Rüştiye 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
)) 

» 
Orta 

s ı 
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emurları 

:.\laaş İta Çocuk 
l\'ter J ise duhu1ü Son trrfi tarihi tutan ın i khı J'f Edi olup olmadığı adedi 

----- ---
1 nısan 1914 26 mayıs ı934 s ı 67 ö-t Evli 4 

ı4 mart ı927 24 mayıs 1931 75 65 ;=J-t B ek ar 
14 teşı:inicnrl 1933 29 eylul 1933 71 6:2 1-t B\·li 2 

ll te ının n:>: ı92ı 2 haziı·an ı927 !:ll 67 64 )) 3 
ı teşri n i san i J9ı5 30 kanunuevvrl ıfl32 /G ôfi G-t )) 3 

30 k~nuııuevrt>l 1fl32 6 kilııunuen·e l 1!)21 ll ö:? J.t )) :{ 

30 ağustos ı922 ı e~· ! u] ı!nı ()7 58 72 )) 1 
ı2 eylül ırın 3 kanun nPvvel ] !)] 9 b7 !58 7'2 )) 3 
ı teşri n i c vn!l ı922 ı mayıs 1020 67 .)~ n » 4 

11 eylul 1933 2ı teşriııien·el l!l23 ()7 5~ 72 » 

14 mart 1927 JD ınayrs 192-t ö7 fi:-< -., 
1- )) 3 

25 şn bat 1025 1 ağustos 1924 (i7 :'h /'2 » 5 
15 ka.numte\'\'el 1027 ~4 teşı·inicYvt>l ı 0:?!') fi7 .)i'\ 72 )) 

]1 ha:>: ir :ı. n 1928 ::ı ldtnnnusan i J D2fi (i/ 58 7'2 » ] 

4 şubat 19ı9 ı eylltl J926 (i7 !) 72 » 1 
H teşri n is:ı ıı i ı929 2 eylfH 1D2G (i/ GH 72 i.'· l 
ı5 şubat ı931 1-t 1 eşriııisaııi 1D2G !i7 fi8 72 >> 4 

31 mart 1929 2-1: teşr i ni:-;ani 1926 (i/ :)H 72 )) 2 
1 teşri n isan i ı927 ı teşrinisan i 1027 67 .)H 7:!. » 3 

1!) ha:>:iraıı ı928 ı kil n nn ucvvl'l 1927 G7 GR 72 » 
ı mart 1932 21 Şulwt }!):.! () (i/ ;)t\ n » 2 

26 haziı·a n Hl3-l: ı nı san ı920 !i7 !)fi 7':!. Beki\ı· 

1 n H·m n ı032 28 e~· lfıl 1929 (i/ GH /:!. J~Yli 

20 ıığ· us1 os 1934 ı kfııımıu~mıi lD:lO li/ f)R 72 )) 

26 Jıa :>:i ı ·;ııı ın34 ı nisan 1 ~no 67 58 72 » 3 
26 lı azi nı ll 1034 :!D ıığTısto~ 1~)30 6/ :) ( 72 » ] 

29 mart ı~J34 11 k~ ııuıııı:-;a ll i 1932 (i7 -tS 72 BckAı· 

26 haziran 1D34 30 nisıın 1!)33 67 48 72 » 



Vazifesi 

Şef daktilo 

Daktil o 
» 

Kütüpane ınüstahzarı 

Başhad em e 
» 

» 
muavini 

» 

Hademe (S. I.) 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
.» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

(S. II.) 
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İsmi 

Behice Öztükel 

Firdevs Altaş 
;\'[ediha Özgen<: 

Nrakbule Başa 

Yakub 

Menıed 

Ali Çavnş 
Abbas Hilmi Çiçekoğlu 
i:{eceb Tekincan 
Ali Çavuş 
M. Rıza Sunter 
Sadık 

Şevket Taşkın 

Necib 
Cemal 
Kadir Unat 
Süleyman 
Bekir Çavuş 
Abbas Özdemir 
l\[. Ali Çavuş Alta~· 

Celal Güvenç 
Şakir 

!zzet 
:Mahmud Bilgin 
Yaşar Özkanlı 
l\1. Nuri Kubuş 
Yahya Düzyurd 
Memed Çengel 
Tahsin 
Muaınmer 

Arif Baş 
Abdiilkadir Özbek 
Hüseyin A vni 
Yusuf Kocaoğlu 
İbrahim «Siv. Hi.» 
!zzet Karhanoğlu 
Yunus 

2 - Müst 

Tahsili 

Üsküdar Kız sanayi mektebi ve 
l\Iaarif vekaleti daktilo kursu 
me:r.unn 
Ticaret mektebi S : 3 
Lise S : 6 ( !steno şahadetname
si vardır ) 

Kız nuıallim mektebi S : 2 (1s
teno şahadetııaıııesi vardır) 
ilk 

Okur yazar 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
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alıdemler 

Ücret Evli olup Çocuk 
}feci ise dühnlü Son terfi tarih i tutarı !ta nı iktarı olmadığı adedi 

-------
9 şubat 1929 80 64 10 Evli 2 

ı teşrinisani Hl~8 70 56 43 » Yok 
ı3 kanunuevvel 1930 70 56 43 Beldir 

1 haziı·an ı93ı 70 56 43 Bcldr 

ı şubat Hl23 ı eylül ı933 75 60 26 Dul 2 

23 nisan ı920 70 56 43 Evli 3 
23 nisan ı920 65 52 58 » 
ı teşrinievvel 1927 ı nisan ı932 60 5ı ı8 » 3 

23 nisan ı920 1 kanunusanİ ı933 60 5ı ıs » 3 
ı mart ı922 1 ağustos ı928 60 51 ı8 » 2 

28 mart 1922 ı temmuz ı933 60 5ı ı8 » ı 

ı teşriııisani 1922 ı nisan ı934 60 5ı ı8 » 3 
::ı şubat ı923 6 haziran ı929 50 42 65 » 5 
3 temmuz ı923 ı haziran ı928 50 -:1:2 65 » 4 
ı eylul ı923 ı haziran 1929 50 42 65 Dul 
ı eylul ı923 ı haziran ı928 50 42 65 Evli 2 

ll eylul 1923 50 42 65 » 
ll kanunuevvel ı923 ı haziran ı928 50 42 65 » 5 
ı mayıs ı925 50 52 65 » 2 
ı mayıs ı925 13 şubat ı930 50 52 65 » 2 
7 teşriuisaııi ı925 ı nisan ı929 50 42 65 » 5 
7 teşrinisani ı925 50 42 65 » 
1 mart 1926 23 eylül 1931 50 42 65 » 4 

22 nisan 1926 1 mayıs 1931 50 -:1:3 65 » 2 
ı eylul 1926 21 nisan 1930 50 42 65 )) 

15 teşrinisani 1926 50 J2 65 » 2 
ı eylul 1926 1 haziran 1928 50 42 65 » 5 
6 kanunuevvel 1927 1 nisan 1932 50 42 65 )) 2 
1 haziran ı928 1 haziran ı932 50 42 65 » 
ı kanunusanİ ı929 ı kanunusanİ 1933 50 42 65 » 2 
ı mayıs ı929 8 şubat 1933 50 42 65 » 

16 kihıunuevve l 1930 ı ııisaıı 1934 50 42 65 )) 3 
ı5 mart 1930 1 haziran 1933 50 -±2 65 » 3 
15 mayıs 1930 1 ternmuz ı933 50 42 65 » 2 
ı haziran 1930 1 eylul 1933 50 42 65 » 4 

ı 5 şubat ı93ı 18 teşrinisani 1934 50 42 65 » 1 
1 haziran 1934 50 42 65 » ı 



Vazifesi 

Haderne 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

(S. III. ) 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

(S. IV.) 

., of:ör 
Bah~e ınütehassrsr 

Bahçrvan 

» 
» 
» 

Daim'i amele 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

'rel efoncu 
Kaloriferci 

» 

» 

B 1 cktrikçi 
Tamirat memuru 
Marangoz 

Doktor 
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Şevki. 

Cem il 

!smi 

~· Yıı ımf Tekincan 
U asan Gönen 
Halil 
i hrahinı Sadıle 
Memed Kemal 
Alımed Yülcsek 
Ah ın ed «Hüseyinoğ l rı » 

Etcm 
Abdullah 
Ynsnf Rrza Şeker 
ll nsan Güvenç 
Hüseyin «Dilsiz» 
Abdül 
Şiikrü 

J\f emen Alnnan 

1 [akin 

At1ulf De ro i n 

Osman Akuz 
ELem Gürçiçek 
l\ fe med Çağırgan 
:Memed Acar 
l\'Iurad Bizden 
Hasan Çekirdek 
l\[emed 
Ahmed 
Alımed Ali Koç 
l\Iemed Ali Yavan 
Halil Ekizşrk 
Ilasan Aytaç 
R ifat Sarıyağ 

s;lll'Ul' 

l\Icmed 
linsan Öngör 
Hnmdi Acar 
Rayram Eraslan 
Ali Demirel 
Asım Eruz 
Ytmtf Hikmet Oktar 

Tahsili 

Okur yazar 
» » 
» 
» )) 

» » 
)) » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» 
» » 

» » 
» » 

» 

Okur yazar 
!3uı·sa Freı· l cr \'C Fransa Aııje 
hahçrvım ta Llıikat ınelüebi nıe

ımııu 

Okur yazar 

Okur ?azaı· 

'l'enıkki mektohi Rüşti:n' ~ 

Okıır yazaı· 

» 
» 

» 
» 

Rii~t i yı~ Ü<:e kadar 
Oknr yazar 

» » 

Trbhire 
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Ücret Evli olup Çocuk 

l\Icclise clülmlü Son terfi tarihi tutarı İta miktarı olmadığı adeeli 
--- -------

7 tcmınnz 1H31 ~ulıat ı833 45 38 38 Evli 3 
ı ağustos 193ı ı kil ınıııwmııi ıH33 45 38 38 » ı 
ı kanuııusani ı!.l32 ı ııü;an ı932 -!5 :38 38 » 5 
ı nisan 103:2 ı hm~ir;ı n ı938 -1:5 38 38 » 2 
ı mayıs 19:3 :! ı teııı ımız 1933 -!5 38 3 » 2 

27 kfıllllllLH'V I' !'] 1!)0:! eylul ı!l33 -l:;) :18 38 Bekfu· 
8 şu hat 1933 :!.i ı:;ııl ı ı ı t. ı!13-l: -!;) 38 38 Evli ~ 
] haziı·ıııı 1033 ıı is<ı ıı 19:3-+ -Hi 38 38 » 
1 ey! Cıl ı933 lK tl':-;;ı·iııisaıı i J !)3-l: .f;) 38 38 » 
ı temmuz 1933 -!0 34 12 » 1 
8 teşrinievvel 1933 40 34 12 » 2 

27 şubat 1!')3-l: 40 3± 12 » 
ı nisan 1934 40 34 ı2 )) 4 
1 haziran Hl34 40 3± 12 Bekii.r 
ı haziı·an 1934 40 34 ı2 )) 

ı ha~:iran Hl3ı 40 34 12 ~vli 2 
18 teşrinisaııi Hl34 -l:O 3-! 12 » ı 

ı3 kaııı.ımısaııi 1!130 1-J. 1 PŞ I'İllİPHeJ 1~):3,1. 90 71 71:3 Evli ı 

ı ağustos 1980 :o!50 ı ss 87 » ı 

1 haziran 1027 90 71 78 » 4 
ı tcşrinievvcl 1033 90 71 78 » 1 

ı2 nisan 1930 60 51 uı » 1 
15 mayrs 1930 50 42 65 » ı 

ı haziran 1030 40 34 ı2 » 
ı haziran ı930 -!0 34 ı2 » 4 
ı haziran ı930 40 34 ı2 » 6 
ı ka.ııunue\"vr ı ı!181 40 34 ı2 » 
1 mayıs ]03~ 40 34 12 » 2 
6 teşri n isıııı i ı93:3 40 34 12 » 

ll mart J93-! 40 34 12 » 4 

9 temmuz ı93-! -!0 34 ı2 » 5 
J8 teşrinisani ı!13G JO 34 ı2 » 3 
ı kanunnevvet 192s 50 42 6 » 2 
8 k;l.nuıınrvvel 1!12!1 60 51 .l .S » 3 
1 Leşrinievvel 1!130 60 5ı 18 » ı 

20 nisan 1930 50 +2 (j ;) » ] 

26 kanunuevvel 1933 60 5J 18 Dul ı 

1 mayıs 13..J.1 90 71 / 8 Evli ı 

ı ha;r.iran 1927 90 71 78 )) 1 
30 haziran 1932 1 haziran 193-± 90 ı ı 78 >> 2 



Vazifesi 

Sermüretti lı 

» nıuavını 

ı ncı S. Operatör 
» » 
» » 

» » 

2 nci s. » 

» » 

ı nci s. M: üretti b 
» 

2 nci s. 
» 

Sermaki rıist 

ıYiakin i st 

» 

» 

» 

» mnavını 

» >~ 

» çrrağı 

Motoren 

Sermücellid 
Mücellid 

» muavini 
Çırak 

» 
» 

Kaloriferci 

Had e nı e 
» 
» 
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Yaşar Akyay 

Hasan Olgun 

İsmail 'l'el.ıer 
Naci Dizici 

İsmi 

Hakkı Baykal 
l'ayyib Gerçek 

Kemal Kök 
Vasıf Hakim 

lhrahim Gökmen 
İlırahim Sezen 

Ahmed Mumcu 
Hüsnü Yurduşen 

Hüseyin Sakarya 

Ali Cankarpusut 
Niza.mettin Yrlınaz 
Şükrü 

Halil 

O sına n Kılıç 

Süreyya 
Şükrü 

Emin Çolak 
1<\md Gnüç 
lVIahir 
Rıza Zeren 

l\'Iustafa Bakrr 

Davud 
Hamza 
Meıned Erçevik 

Tahsili 

Rüştiye 

Sanat mektebi 

Rüştiye 

Rüştiye 

lık s. 6 
Orta 

ııüştiye S. 2 
Rüştiye 

Orta 
» 

İlk 
» 

Rüştiyc 

ll k 
» 
» 

» 

rtüşt.iye 

» 

» 
» 

İlk 

» 
» 

» 

» 

Mat 
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b aa 

Ücret Evli olup Çocuk 
Meclise dühulü Son terfi tarih i tutan ! ta miktarı olmadığı ad edi 

-------

ı nısan Hl2-l- 1 haziran 1!)34 l-1-0 10!) 88 E Y li 3 

ı2 e:vl fıl ı 920 » » 110 86 97 » 2 

ı e,v lıl l 1!)23 » » F;!'") ()7 !)3 » 2 
8 teşri n isa ni 1923 » » Hfi 71 87 » ~ı 

1-! teşriıı i evvel 1!)25 )) » ~G 67 03 Brk~ ı· 

tf•şrinievvel Hl25 » » Rfi li7 93 » 

-ı lıa ziı ·aıı 1923 » » 7.) fiO 2-1- F~di 2 
26 e~' lu! ı926 » » 1 ,) GO :.!-1- » 2 

ı9 mayrs Hl21 » » 70 5G -!3 )) 3 
ı ı te~n·ini evv e l ı925 » » 70 5G 43 » 3 

ı nisan 1925 » » ()5 52 58 » ı 

ı teşrinieYve l 1925 » » H:J !)2 58 BrkR ı · 

2ı ağustos 1920 » » !15 7fi nı l~vli 2 

ı5 mart 1935 ı :ı mart 103!) K !"i fi7 Wl » 4 
ll n isan ı924 1 hazirnıı 193-! 6fi ;) ~ 5 ) Br kar 
ı haziı·an ı927 » » 65 ;,~ 58 Bvli ı 

] haziran ı932 » » :~!') 29 Sfi » 2 

3 temmuz ı920 » » !)5 75 6ı » 3 

20 eylul ı929 » » ıoo 79 -1-5 » 

15 t emmuz Hl2f5 » » 7G 6\1 24 )) ı 

ı teşrinisan i ı925 » » ;) () -1-:! 6fi Beki\ı· 

12 ağustos Hl2H 12 ağnsto!; ]9~9 :i !'i 29 85 )) 

12 mart ı933 12 ımı rt. 1933 :-ı :=ı 2!) 85 Rvli 

1 haziran ı!)3 1 1 hazintıı Hl31 ') -., ; ) ~!) 85 Bekfir 

9 teşrini sani ı926 (( « f:iO 51 lS Evli 3 

ı7 mart Hl25 -!0 3-l: ı2 » 2 

lJ ha zi ran 1930 ı ha.zil'aıı 1934 40 34 ı2 » ı 
,,., 

mayıs 1933 » » -lO 34 ı2 B ekftr J.d 



L - Matbaanın mesai hulasası 

31- X- 19.15 1- !TT -1.935 

------ ·---·----
1 - Zabıt cc· ı·id e::;i ( 1 : R nci r iltl er -

1 : 7('i neı inikada mahsus ) 

~ - Zabıt l'ilıristi (] : :'i ıır·i <·illlere mahsus ) 

:3 - t5 ııci rild kaııuıılaı· ıııeeıııuası 

i - Rnzııanıc 

[i - Sat)lk x;ılııt no gc> lcıı l'\'l'ıık 

(i - ·- Rnzmıııı<· ıııatbun.lan 1. : 260 

l 
J 

7 - Ru7.llanw nıathnalnr;ııdan ikiıwi dE'fn t.nhE' 

dilen l!iD, 177, 182. 187, 1!11 , 1!12 v 196 
ıınnı:nalr 

8 - Eneümenlel'e mahsus matbualar 

!) - Teşkil~tr E'Sasi~-e kanunu ve dahili ııızanı 

name 
10 - Bncünıcnlerin nıesaisi hakkmcln 1Tnınnı1 

kfttiplik raporu (2 rapol' ) 
l 1 - Haftalık karaı· ('et n· li 1 : (i 

12 - Encümenlı>r ruzııaııı es i 

1~ - D. \ '. fp,·kaHidı> iı;:t iıııaıııııı uııııııııi l'ihl'ist.i 

14 - lsim defteri 1 : 3 talıı 
1!) - Sesimiz nwcrnuasr 
16 - Tezkerelik, ınüsH•dclelik, kanır kiiğıtları. 

Sayıfa 

adı>di 

-----

1 JOO 

10/i 

!);3-J. 

4H 
4!) 

•) :l! H1 

. ı :ıı; 

::?-1·4 

lfi4 

(:i4 
!l~ 

~·RO 

96 
!):2 
:!-1: 

2 8!iH 

Tabı adedi 

--------
1 ::ı o o M. l\'L 

ı ı 000 B ş . \'. 

r !ı OO l\L. ~ ı . 

ı 1 000 B ş . r . 
ı 2!10 

!);)() 

4!1() 
l l !l7fı 

4!'i0 
60 \'il S<! ti 

:;o o 

400 
400 
:ı o o 
!100 

400 
GOO 

!i OO Yasati 

Yeldııı sayıfa 

550 000 
ı 100 000 

fi4 000 
108 000 
167 GOO 

26 !)!)0 
22 050 

4 n:! -ıoo 

61 :200 

14 6-:1:0 

H·> ( - 000 

25 600 
36 800 

200 000 
4R 000 
36 800 
J2 000 

1 429 000 
Jevmn eetveli, i1a ı>nıri, hordro, dos~· n, rlu

lınli~' C' varakalan, seneel ve ~,;ekleı· ve saire 
17 - Oild krsım mesaisi : ltiG ad\'d Meşinli kitalı ciltlcnmesi 

J - Tertih dairı>si 
IT - Tnhı » 

nı - Ci ld » 

!) 

622 » Bez li » 

171 » Defter 
50 » Bezli dosya 
92 » Makbuz 

3 » Su. men 

HDLASA 

8 986 
796 6-:1:0 
244 910 
216 528 

6 814 

Sayı fa tert i h 
» tabr 

Forma katlama ve t.oplama 

Tel elikiş 

Katlama ve telleme 

» 

» 

27 950 Blok. c;ek, dnhnliyc karn esi ve saİl'e 

·· · ·>-·--ce!!l!!l >e-<t!ea~--· -<· ... 



Sayıfa 

66 

TASHİH 

S!lJtır Yanlış Doğru 

Alttan 2 !şte !ş bu 

Saylfa 361 e merbut cetvellerde : 

Bolu H. C. Çambel, III - V. Devrelerdenb<'ri mebustur. 

Bursa M. F. Gerçeker, I. Devreden/beri mel>ustur. 

Çanakkale A. C. Emre, IV. Devrede dahi mebustu. 

Çankırı S. Çölgeçcn, yalnız III. ve V. Devrelerde mebustu. 

Çorum İ. Eker, !stanbul Meclisinde dalıi aza idi. 

Denizli H. R. Ökıtcmin doğum tarihi 1890 dır. 

Diyal'lbekir R. Bekit, yalmz III. ve V. De\'l'elerde mebustur. 

Diyarbekir Z. Tiğrel, İ, I, II, IV, V. Devrelerde mebustur. 

Eliiziz F. Ağralı, II. Devredenılıeri mebustur. 

Gümüşane D. Sakarya, I. ve V. Devrelerde mebustu. 

İstanbul A. H. Tarıhan, III. Devredenberi mebustur. 

İstanbul Gl. R. Bele, I, II 'Ve V. Devrede mebustur. 

İzmir H. Menteşe, I. Devrede değil İstanbul Meclisinde aza idi. 
Marusa Dr. Saim Uzel, II. Devredeuıberi mebustur. 

Ordu İ. Çamaş, II. Devredenberi mebustur. 

Ordu M. B. Pars, I. ve V. Devrelerde mebustu. 

Seyhan Gl. N. Eldeniz, III. Devredenlberi melbustur. 

Siird H. Aydın, İstanbul Meclisinde dahi aza idi. 

Urfa A. S. Ursavaş, I. Devredenberi mebustur. 

387 Denizli H. R. Öktem, 1885 doğumlular arasmdan çıkarılarak 1890 doğumlular arasına 
sokulmalıdır. 


