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A .. Meclisi Aliyi doğrudan doğruya alakadar eden bazı 
kanun, nizamname ve talimatnameler 

1 - Teşkilatı esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 

BİRİNCİ F ASIL 

Abkaını esaııiye 

Cümhuriyet 

Birinci madde - Türkiye Dedeti hir t~ ÜIIl

hnriyettir. 

Lisan, rnakar 

İkinci madde- ()iuaddel lO nisan 1928 ) 
'rüddye Devletinin ı·csmi dili tüı·kcedir; 

mal·arrı Ankara şehridir. 

H akirniyeti milliye 

Ugüncü madde - Hakimiyet bilakaydüşart 
milletindir. 

Büyiik M illet M eelisi 

Dördüncü madde - Türkiye Büyük Millet 
ieclisi, milletin yegüııe ve hakiki müııu' :s:sili 

rılnp millet naınına hakln hakimiyeti i:sliwal 
f' cleı· . 

SalôJıiyetlı~r 

Beşinci roadele - Teıı ri. s:ılahiyeti ,.e lCra 

kndreti Biiyük Millet Meeli <> iııde tecelli H ' te
nıcrküz eder. 

'I'eşri 

Altıncı madde - Mecl is, teşı-ii sali\hiyetini 
bizz;:ıt istimal eder. 

lera 

Yedinci madde - Meclis, icra saHlhiyetini 
kendi taratmdan miiııtehalı Reisiciinıhnr ve 
o ının tayin edeceği bir İcra V e killeri Heyeti 
nıarifetile istimal eder. 

Hükumeti m urakab e ve ıskat 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve 
rskat edebilir. 

1/akkı kaza 

Sekizinci madde - Hakkı kaza, millet ııa

mma, usulü ve kanunu dairesinde miistakil 
ıuehakim tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Vazifei teşriiye 

M eelisin teşekkülü 

Dokuzuncu madde - 'rürkiye Büyük Millet 
Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tara
fından miintehab ınebuslardan müteşekkildir ["]. 

lntihab etmek hakkı 

Onuncu madde - (Muaddel : ll kanunuev
vel 1934) - Yirmi iki yaşıın bitiren kadın, er-

[*] 306 numMalı karar: 
1 - lntihab bitibde reylerin en çoğunun bir eat 

uhdeBinde taayyün yahud nıüsavi r eylerde çekilecek 
kanuni kuranın bir zat ululesinde takc;:,rrür ettiği an, 
o zatin mebusluğunun mebdeini te. kil eder. 

2- Bir mcmuriyıı tte iken mebus ol-ınlar hakkında 
teşkilatı esasiye ka.nununıın yirmi üçüncü ve yirıni 
sekizinci maddeleri alıkiimı liizimü.ttatbik olcıbilm.; l~ 

yani memuriyet kabulü vesilesile mebusluğun suku· 
turıa hükmoluna.bilmek için mebus olan bu memurun 
kendi intihabına resmen ıttıla hasıl ettikten sonra 
memuriyette devam etmek istediğine dair merciine sa· 
?"ihan nıalumat arzetmiş olması lazımdır. 

3 - M ebus intihab edilm bir zatin mebusluk taht
ııisatına istihkakı Meclise iltihakı ile meşruttwr. Yal
nıe Meclisin kararile müeyyed mazerete müsteniden 
gelmernek !ilen iltihak addolıınur. Mebus intihab ediZ.. 
diğine r esmen ·ıttıla hasıl eden memur vazifede bulun-
sun, mezun olsun bu tarihten sonraki müddete aid 
memuriyet manş ve tahsisatı f evkalddesini .alamaz ve 
işten el çektirilmiş, vekiilet emrine alınmış, açıkta 
knlmış olsun yine bu müddete aid maaş ve tahsisatı 
/twkalO.deleri verilemez. J6 rubat 19f7 



kck lwı· Türk, ınelıns sc,~mck haJ,kııır l uıi1.~liı · . 

İnfilwb olıınımık lwkh 

On birinci madde - (Mwıdd e l U kı! ııuııu 

P.Vvcl ·ı93-l: ) -Otu;-. Yfl.::illll bitiı·eıı kadııı , erkek 
her 'l'lil'lr, nıehtis seçilebilir. 

M e buslıığcı rniini cıh ı•al 

On ikinci madde- l<]cn ebi hiwı c ti n':sıııi,, ·c

si ııde bu lıma.nlaı·, mücaznti te ı-h i hi ye vcyıı sir kat, 
snhtekfırlık , clolanclreıcrbk, cınni .ye ti stü is tiınnl , 

lıileli ifli.ıs cürüınlerincle ıı bi ı· ile ııınlıklıın olan la l', 

ını.ı hcurhı ı·, tabi.i?eti ecnehiye i cl d iasnıda lm lunan

hı ı·. lıulnıku mcdeııiyeclf' rı ısk::ıt Pdilıııi~ ulmı l a ı· , 

t iiı·kı,:e oknyup yıız ıııak lıilmryeııl<>ı· ıııehn s iıı1 i
lıa.b o 1 u ıı a ına;-.J aı·. 

lntihab m.iiddeN 

On üçüncü madde- Biiyük Mi ll d ı\l c<·lisiııi u 

iııtihnl11 diiı-t scıırc.lc lıiı· kt•rc ic:rn olunur. 

Tck·mr iutihcıb vlıınınak ha.ld;ı 

ı\fiidde1i b i tetı. ıııchtıslann tckı·aı· iııtih;ılı 

edilu ı e l cri c·ııizdiı-. 

" Sa.?nk ·ın ecUsin dcvmm 

Salı ık ı\f celis H\hik 'M<~clisin i<:tiııın ı un kcıdnr 
deY:ııll ede ı·. 

İçtimaMı t erndidi 

Yani intilıalmı icrasına iınknn 1-!'Öt·i.i. lın cd iği 

t;ıl{(linle iı;tiıııa devresinin hiı· sen e tcın<lidi ca
izdiı· . 

V ekôletin şiinw.lü 

Hı•ı· nı e lıns yalıuz kcnrliııi iııtihnlJ t'dt•ıı dni
re ııiıı değil , Hıımın m illet'in Yekilid ir. .. 

Davetsis toplanıncık 

On dördüncü madde - Büyük M ill et Mec-

1isi , lwr sene te~ ı ·ini!-4ani iptidn.srııda !*] clavetsiı 
toplmuı- . 

1'cıtil 

i\fı,elis, azasıııııı ıncııılek(•t drılıilinılr, <lı··Yir. 

tellük ve ıııuı:akabe nızifeleriııiıı ilızıın YC tr
Hdflis ve istiralıatleı:i i~in senede ;ıltı aydrı ıı fıız

la tatili faaliyet eclenıez. 

H(ınım teklij'ı: h(tkkı 

On beşinci madde- Kanun tcklif Ptuwk 

[*) - Vçüncü dev?·enin üçüncü içtimrıı ilP b eşinci 
devr·enin ilk inikcıd günleri, o zaman tatil günü olcın, 
owrnaya tesadiif e tmiş ue Meclis 11ine wplanrnıştw. 

2 

Jıald'ı -;\Te~·lis azasnı:ı Ye trnı Yekilleri Rr~rrtine 
a iddi ı·. 

l'ahlij' 

On altıncı madde- ( Mund<lf'l 10 ııisaıı 

1928) -- :Ml'lnıslar .Meclise iltilıal\ t'11 ikleı-iııde 

::ın ~ekilde tahlif olımmlar: 

l Vataı'ı ve nıilletiıı saadet ve srlfıııwtiııe n: 

millet in bililkaydüşaı·t hilkiıniyetinc ıutıgrıyil' 

bir· g·ayc üıkih etııı eyN· eği ııı e ve Ci.iııılıuri,,.-<'L 

esrıslarm;ı sııdakaHen a:v rılııın.nıC'a ğı.nın uıınnı 

snnı ii~eeiııe söz Yeriri m]. 

Masıoıiyeti teşı·iiy e 

On yedinci madde - Hi~ bir· ıııelnı~ .:Vl e<·lis 

dnhiliJHlrki ı ·e .r YC mi:italeıı.smdmı n· lı('yaıııılııı

dan ve Meclistrlü rey vr nıüta.leasıınn ve bc.va

natının M.ec:li s hrırieiııdc iı·ad ve izharmdan do
layı ıııesııl cleğildi['. Oerrk intiha.bın~laıı evvel Ye 

gerek soııı·a nleylıiıı e cürüm isııad olu nan lıir 

ıııe lmsnn ıııııznuııcn isticvnln Yey:ı tcvkifi Ye~nı

hııd ııınlıakemesinin icrasr He~'eti mı:nınıi~·rııi11 

krırarrna nıeıı nttur. C ina] ci:iı.·ı ıı ü ın el) lı u d Inı ıı 

clan ınüstcsnadrr. Ancak bu takilinle nıakaıııı 

aidi Meclisi derhal habenlar etmekle rnükcl
lcft-ir. Bi ı · mcbmmn iııtihıı lmıclf.ln evvel veyn ı:;on

ı:a aleyhine sacln· o lııııış cezai hiı' lıükmüıı infazı 

ıııebıısluk ıııüddetiniıı lı:it aııııııa kadar tıılik olıı

ııı.ıe . Mrlnısluk ıni.icldeti esıııısmd:ı ıııürunı za

uıan erı·<'.vaıı etmrz. 

'Pahsisat 

On sekizinci madde- Mebuslnnn seııed tab

sisatl arı kamınu mahsus ile tayin oluınıı·. 

Fevhcılade dav (', t 

On dokuzuncu madde- ' l';ıtil cs ıınsııılla. Re
isicünıhm· veya Meclis Reisi lüzunı g-öı ·ü rse l\lcc

li si içtimaa davet edeh ileceu·i g-ib i :ızadaıı be~t.e 

biri taı·n frmlan taleb Yu ku lıuluı·sa iV[eclis Reisi 

dahi Meclisi ü,Liııı:ıa. davet edeı·. 

Aleniyet 

/Yirminci madde -Meclis tiiÜzn.kerfLtr aleni

dir \' C harl'iycn neF:rolmıut·. 

Hcıfi cels eleı· 

l•'akat ıtiwııınanıci dahilide ıııüııclC'ı·i c şeraitt 

tediknıı l\{('elis lıafi telseler dahi aktedebilir . 

ve ha l'i celse ler nıüzakeraLmrn ııcşri M eel is in 
karaı·ma ıııl'rıutt ıu·. 



M üzakeı·eleı· 
Yirmi birinci madde - Mecli~ , ınüznkeratr

m kendi ııi;r.;:ı,ııımımei dahilisi ınneihiıwe iera 

eder. 

M-ıuaJwbc 

Yirmi ikinci madde- 8ual ve ish;r.ah \'e :Mec
lis tahkikat.ı, Meclisin cüınl ei sal fı lıiyctimlen 

olup ~ekli talbi ln niznıııııanıei (1;.ılıill il e tayin 

olunur. 

M eb11sluk ve m emur·iyet 

Yirmi üçüncü madde - Mebusluk ilc Hü

kümet mcını.u·iye! i biı· zat uhd es.inde içtiına cd e

ın ez l *] . 

Reisleı· 

Yirmi dördüncü madde - 'l iirkiye Bü)iik 
Millet Meclisi heyeti umumiyesi her teşrinisani 

iptidıısmJa bir sene için kcrıclixiııe lıir reis ve 

üç reis vekili iııtihab eder. 

1'ecdidi intihabat 

Yirmi beşinci madde - hüihab Jenesinin 

hitaımndan evve l .Meclis aJedi müeettebiııin ek

sel'iyeti mutlaka ·ile irıtihabat tecdid olumıl'xa 
yeni i g tin ı a edcn1\{ec lisin .intilıah dcvt'esi ilk te~

rinisnnidcn ba.~lar. 

Pcı•kalade içiima 

'feşl'iııixnııideıı e\'\·el Yaki ulnıı. i,:tiıııa , Jevka

hlllo lıi ı· iı::tima acldolunuı·. 

Mccli:sin ba.şl-ıccı vnzcıifi 

Yirmi altın cr madde - (}Hııaddc 1 : 1 O ııısıııı 
192:-l) -- nüyük Millet M.ce lisi l\ııYilllİııiıı \'iiZT, 

taüili, tcf.siri , fl'sih ve i lgasr, Devlet ink ıınıkn 

vcl.c, mııahecle ve su lh akti, hn ı·h i l :l ııı, ımwa

;r.enei Ulllll111i,VPL mali.ve YP ()('\') p j in lll1ll1111 )Jes;ı]ıı 

l<at'i knmııılarıııııı tdkik ve l<ısrlikr. nw,.:;kfıkiit 

(*) - Bu maddenin lıini nıi.izakm·esinde «Dcırüljii
nıın miiderrislikleı·i bıındcın nıiistesnadı?'» mecılinde 
Is tanbul mebusu A li Rıza ve Saruhan Mebusu Vasıf 
B eule1· tarafından ve1·ilen tcılc1·irler H eyeti Umıımiye
ce reddedilmi.~t,i (23/lll / 1340 - Cild 7. Suyıfa 835: 
836). Hatta 1z-nıir meb·u.sıı Seyid B ey bıı yüzden müs
tafi sayılmıştı'r (1 340 - Cild 11, Sayıfa 19,5). 

- 87 numaral1. tefsiı·: 
Ankara Hukuk mektebinin !tli bi?· m eslPlc rnekte/ii 

olduğuna ve mektebin dm·sle1'ine rıuwş değı'l iicı·et:i tak
?'iı· 11 e'rildiği11.1J b·inaen bu rııualli1nliğiıı m ebuslnkla ü;-
t-imaında hiç bit· ma.hzu?· yoktııı·. 15 şubat 1926 

- 111 mınıareılı tefsir: 
Biiyük Millet M eelisi cızasıııdan birin.<: Hüku

'lnet ta1·afındcın te·vdi edilen muayyen ve mnvcı/ckcıt l>iı· 
iş Hükumet menıuriyetinden addolunarıuı.z . 

ıo şubat 1927 

3 
d:n·br, inhisar ve nı.ail taahlıüdi.i. ınuta.zaınınriı 

muka\·p J;I1 ve iıııliyazatnı t;ısdik Ye feslıi, unın

ıııi ve lıuısusi a.[ iliim, cezaJa nıı lalıfif vr talıvili. 
ta.bkilqıt ,.e ıııii"a;r.<ılı kannniyeniu tecili , 1ıınh kt>

meletueJL saJıı· ol up ka1 i,ret kesbetmiş olan 
idam hü.kii ın kı · iııi n inl'ıııı 1 '' J gi lı i ,·cza iJi bizzat 

kendi i fa c<ler. 

M e bıısl·uğıın zeval.i 

Yirmi yedinci madde - Bir ıncbusun vataııa 

Jı iyaıı ct Yl~ mclıuslıı ğu zaıııanıııda iıtikab tö1L
ııw1lnriııd~·ıı lıil'il c ıniiil<•lıcın okluğuna 'l'ih-ki,,·e 

Büyük 1\Iillct Meclisi heyeti umumiyeı-ıi azayi 

ıııevcudcsiııin sülüısaıu ek:eriycti ihasi lc kaear 

ycriliı· yahut! on ikinci madd ede miiudcric ccnı
iındPn bitilc ınalıklım olur H~ nıalıkümiycti ka
zr~· c i ıııulıkcnıc balini alırsa ııı ebnsluk sıfatr zail 

olııl'. 

M e busuluğıın sııkııtu 

Yirmi sekizinci madde - 1st.ifa , cslıahr nwş 
nıa d(Jlayıxilc ınıılıcuriyet, bil5. ıııezllni~·rt Ye 
ımı7.er·rt iki ny MPelisc adl'mi cl<• nıın veyahud 

nıenınri,,·r! kabulii lıallL·ı·iıhle nıel>usluk snkıt 

olur. 

Yeni mebus intihrıbı. 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukamlaki mııd 

rlel er ıııu\'ilıinh' nwlınsluk sıtnlr zıı il \ ' l',\'<1- . :ııkı!. 

olıHı ' ' ~'·'· ıılı ll(] \·rfat rden nwlıusllll ~·<• ri ne 1 >i ı· 

diğ'cı·i in!ihab oluıınr. 

[*] - Şeyh Said isyanı mü.nasebeıile lıwrekatı a.~
ke·riye mıntaka.~ındcı ·ve Ankanıdcı teşkil olunan lsti l"
lrıl mahkemelerinden birincisi tcwafındmı ve?·ilPcek 
iilüm cezala-rının Meclisi Alice tasdik edilmek.çizin in
fazı ve Ankara 1 stiklal mahkenıes·ince ve'l'ilecek bu 
kabil ceznların ise. Meclisi Alinin tasvibine arzedil

mesi, 4- Il- 1341 de tahtıkarara alımnı;; (Kanw: 11'!) 
11e idwnı salahiyeti, 20 -IV- 1:141 d e nıez ldiı· tnrı.hke 
meye de teşmil olunmuştur (Kar1111·: 136) . • 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 31 mart 1341 tcvrih
li kanıın i le bu salcUıiı;et Divrmı haı·blere de veı·il
?niıti: 

«H ali har b de yrı.lıud rnüsellelıan ve nıi.i.çtemimı is
yan vukıııında sahai hcı1·ekaı ve isycındnki idaı·ei öı·fi

ye mıntakala.rında nıü.teijekkil hilUmwm Di'linnı hnrbleı·
den sa.dı1· olan idam kcı-rıırlcırı, ot·dıı veycı lwloı·du ?:P

yıılıı.ıd müslakil f7Jı-h:n ·veycı m evkii mıiiı;t.ahke:nı kumnn
clcmları twrafındnn baclcttnsclik, dm·Jıal inf az olıınıw» . 

Maumıafih, Menem en 'vnkas ı doZayısile iUi.n oln
ncın idm·ei öı-fiye müddetince Inı lerınun m e1·i olmamış 
ve Divanı hrvrlı tara.fınclnn lıiikmolıınnn ölüm ceznlan, 

M eelisi Alinin tnsrlik.ıııa cırzolunmnştıır (K M' M': 611). 
- 2884 sayılı « 'l'ıınceli viLayetinin idwresi hcıldcııı -

rio kcımın» ıın :J.J ncii maddesi : 
1 rlam. lıii.kü-nıler·iı1in vnli ve kmnrınclcırı ta.nıfırıda.n 

te c ile lüzn1n göt·iilmediği tcıkdinle inf a;zı enı·rolunu·r. 



Zabıta 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Meclisi 
kendi zabıtasını reısı marifetile tanzim ve ida· 
re eder. 

UÇUNCtt F ASIL 

Vazifei icraiye 

ReisicümJııtr ve müddeti 

ötnz birinci madde - Türkiye Reisicünılıu

ru, Büyük 1lil e:L Meclisi heyeti umumiyesi ta
:ıdrı~dan ve kendi azasr meyanından bir intihab 
devresi için intihab olnnur [ •]. Vazifei riyaset 
yeni Reisicümhurun intihabına kadar devam 
eder. Tekrar inHhab olunmak caizdir. 

Devlet riyaseti 

Otuz ikinci madde - Reisicümhm, Ded etin 
reisidir. Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise 
ve lüzuın gördükce İcra V ekilleri Heyetine riya
set eder. Reisicümhur, Riyaseti Cüınhur malm
ınında bnlundukca, Meclis münakaşat ve müza
keratma iştirak edemez ve rey veremez. 

Reisicümhum vekô,let 

Ot~ üçüncü madde - Reisicümlıur, hastalik 
ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeble 
vezaifirti ifa edemez veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayısile Cümhuriyet Riyaseti inhilal eder
se Büyük Millet Meclisi Reisi vekaleten Reisi
cümhur vezaifini ifa eder. 

Reisicümhurun intihabı 

Otuz dördüncü madde - Cümhur l{.iyaseti
nin inhilalinde Meclis müçtemi ise yeni Reisi
cümburu derhal intihab eder. 

Meclis müçtemi değilse r eis tarafından be
men içtimıta davet edilerek Reisicümhur intihab 
edilir. Meclisin intihab devresi hitam bulmuş 
veya intihabatuı tecdidine karar verilmiş olursa 
Reisicümhuru gelecek Meclis intihab edel'. 

Kanunları;ı ilanı 
Otuz beşinci madde - Reisicümhur, Meclis 

tarafından kabul olunan kanunları on gün zar
fında ilan eder. .. 

](anıınların iadesi 

Teşkilatı esasiye kanunu ilc büL~c kaııunlan 

[*] - Fevkaldde içtimada, intihab tecdid olunıır 
(Dördüncü devre). 

4-
ınüstcsııa olmak Üzere lıiimm ıniıva!rk gorıned:iği 
kanunları bir daha müzakere ediln~ek üzere es
babı mucibeslle birlikte keza on güı1 zarfında 

Meclise iade eder. 
Meclis, ınezkfu· kanunu bu defa da l abul 

tıderse, onun ilanı Iteisicümhur için ıneclıuridiı· . 

Reisi-cümh7wdn nutku 

Otuz altıncı madde - Reisicümhur, her sene 
teşrinisanide Hükümetin geçen seneki faaliyeti
ne ve o sene ittihaz edilmesi münasib görülen ted
birlere dair bir nut nk irad eder veyahud Başve

kil o krı-aat ett irir. 

H a1·içte Devletin temsili 

Otuz yedinci madde - Reisicümhur, ecnebi 
Devletl erin nezdinde Türk Cümhuriyet inin siyasi 
mümessiilerini tayin ve ecnebi Devletlerin siyasi 
mümessillerini kabul eder. 

Tahlif 

Otuz sekizinci madde- (Muaddel : 10 nisan 
1928) - Reisicümhur, intihabı akabinde ve Mec
lis huzurunda şu suretle yemin eder: 

[Reisiciiınhur sıfatile Cümh.uriyet in kanun
Iarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve 
bunları ınüdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dikane ve bütün kuvvetinıle sarfı mesai, Türk 
n e.-letine teveccüh edecek her . tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye 
ve il aya ve dcrnhde ettiğim vazifenin icabatma 
lıasrmefis etmekten ayrılınayacağıma namusum 
üzı:rin c söz veririm]. 

V ühelamın imzası 

Otuz dokuzuncu madde - Rcisicüınhurun ıs
dal' edeceğ i bilcüı:rıle ınukarrerat Başvekil ile 
vekili aidi tarafından imza olunur. 

Başk1tmanila'Yılık 

Kırkıncı madde - Başkumandanhk Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündeınic olub Reisicüınhur t arafmdan temsil 
olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
hazarda kanunu mahsusuna tevf:ikan Erkanı Har
biyei Umuıniye Riyasetine ve seferdc İcra V ekil
leri H r.yctinin inhasr üzerine Reisicümhur tara
l'lııdan nasbedilecr.k zata tevdi olunur. 

Mesuliyet 

Kırk birinci madde - Rcisicümlnır, hiyaıı eti 

vutaniy halinde Büyük Millet Meclisine kar~ı 



mesnidür. Reis1cünıhnrun ısdar edeceği bilcüm
le mukarrcnıttan üitevell id mesuliyet 39 ncu 
madde mucibiııce mezkfır ınukarreratı imza eden 
Başveki l ile vekili aidine racidiı· . 

Reisicümhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
nıesuliyeti lfızııngeldikte işbu teşkilatı esasiye ka
nununun masuniyeti teşriiyeye taallfık eden 17 
nci maddesi mncibince hareket etlilir. 

Ferdi af 

Kırk ikinci madde ~ Reisicümlmr, Hükfı
ı ıetirı i rıhası üzerine, daimi ınaliHiye1 veya şey
buhat gibi şahsi sel ebierden dolayı ınuayyen 

e [ı·adm re;ı;alanıu rskat veya tahfif edebi lir. 

lstisna 

Reisicümh ur, Büyük l\Ii ll <'t Meclisi tarafından 
ithaın edil erek malıklım olan vekiller haklernda 
lın sali'ihiyeti istimal edemez. 

Tahsisat 

Krrk üçüncü madde - Reisicümlıuruıı tahsi
satı kanunu ıns-ıhsus ile tayin olunur. 

II ükurnet teşkili 

Krrk dördüncü madde - Ba~v ekil, Reisi
cüınhur canibinden ve Meclis · zası meyamndan 
tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil taratmdan Meclis m:asr 
arasrndan üıtilıab olunarak heyeti umumiyesi Re
isicüınlıuruıı tasdikile Meclise ar;ı;olunm. 

~{eclis, rnüçtemi değilse arz keyfiyeti :Mecl isin 
içtirnama talik olunur. 

Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai na
zarnu azami bir hafta zarfında l\[cdise bi ldi 
rir ve itiın.ad talelı eder. 

!cra Vekille1·i li eyeti 

Kırk beşinci madde - Vckilleı ·, Başvekilin 

riyaseti altında ( İc t'a Vekilieri H eyeti) ni teş

kil ederler. 

Jlll1J şte1·ek m esuliyet 

Krrk altıncı madde - İc ra V{'killcri H eyeti 
Hülrumet iıı unıııın1 siyaset iıı drıı ıııüştcrekcn lll <'

suldür. 

Münferiden mesuliyet 

\" ekilleı-d en her hi ı-i kl'ııdi sa lillıiyd. i <lairP
si ndeki irnıatta ıı ve maiyet inin rfa l ve mua
ı at' l iitmdaıı ve siyn. etinin nmmıı! i, tikamct in
den münferiden nıesuldur . 

Vazife ve rnesuiiyet 

Krrk yedinci madde - Vekillerin vazife ve 
ın esuliyetleri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

V ekaletle1·in adedi 

Krrk sekizinci madde - Veki'detleein ndetli 
kanunla tayin o luııuı·. 

V eleile niyabet 

Kırk dokuzuncu madde - Mezun veyahud 
lı eı· hangi bir sebeble mazur olan bir vekile İcra 
, . ekilleı-i Heyeti azasrndan bir Jiğeri muvakka
tcn niyahct eder. Anrak lıir vekil bir veldtletten 
f"ıızlasrna niyabet edemer.. 

V ekillerin itharııı 

Ellinci madde - 'l'ürkiye Büyük Millet Mec
lisince İrı·a Yekillerinden birinin Divanı Ali~·e 
seYkine d ai ı:- verilen kın·ar vcki'i letten su.kutunn 
dahi mutazamnımdır. 

Şurayı levlet 

Elli birinci madde - İdari dava ve ihtilaf
ları rüyet ve hal, Hüküınetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun layihaları ve imtiyaz mukavele 
ve şartnarneleri üzerine beyanr ınütalea , gerek 
Jçencli kanunu mahsusu ve gerek kavanini saiı·e 

ile ııınayyen vezaifi ifa etmek üıere bir Şfırayi 
devlet teşkil edilecektir. Şfırayi devletin rü
ı sa vr. aza sı vazaifi mühimınede bulunmuş ilim , 
ihtisa. ve tPcr- i.iheleri ile mütemeyy iz zeYat rne
y~nundan ,Büyük Millet Meclisince intihab olu
nur [ *1. 

Nizarnnaınelcr 

Elli iltinci madde - l cra Vekilieri Heyeti, loı
nunların suveı·i tatbünyesini irae veyahud ka
nunun eınrettiği hususatı tesbit için. ahkfımı re
dideyi ınuhteyi olmamak ve Şurayi devletin ıia
zai·r tetkikind cn geç iı·ilın ek şartilc , nizamnanı e

ler tedviu eder. 

Nizaınnaııı eler Rcisicüınhunııı ınıza ve ilii
nile ınaınulün hih olur. 

1 izarnnamelcrin kavaıüııe nııı g-ayereti iddia 
olnndukta hnnnıı mercii halli '!'ürkiye Biiyük 
M" illet Meclisidir. 

[•] - 809 numaralı karatr: 
Devlet şurasının Deavi dairesi, kazai 'Vazife gören 

miistakil rnahkeme sıfat ve salahiyetile mücehhez-
dir. 1i nisan 1 99+ 



DORDÜNCÜ F ASIL 

Kuvvei kazaiye 

Ata/ıkemelerin teşkii.J,t, 

Elli üçüncü madde - Mahkeıueleriıı teşki

liltr, ,·.ı zi rc ve sa lahiyr tlm·i kamuı l a ıınwy .Hıı

dir. 

İstiklal 

Elli dördüncü madde -H~ k iml er bil ·ünıle 

davalarm nınhakemesinde ve hükmünde ıııüsta 

kil v her türlü müdaha luttan ~ı zade olup ancak 

kanunun hükmüne tabiuir. 
Mahkeınele l'in ıunkancratım '!'ürkiye Büyük 

M..illet l\ieclisi ve lcra Vekille ı·i Heyeti hiç bir 
ve~hile tebdil ve tağyir ve tehir ve iufnzr alıki't

mrna H!Üıuanaat edemez. 

Lay enazillik 

Elli beşinci madde- Hakiınle ı· kammeu nın

ayyerı olan usul ve ah va l haricinde aziolunama z

lar. 

H akimliğin evsafı ve saire 

Elli altıncı madde- Hükinıl e ı · iıı evsa.fı, lıu

kuku, vezaifi, maaş ye nıulıassasatJ aer ve s uı:et i 

Hash Ye azi ll.el'i kamuıu mahsus i le tayin olun m·. 

H akimle·rin vazife kabul edeuı e.yeceği 

Elli yedtnci madde- H~ kirnler kaıınıwn mn 
ayyen vezai:ften ha§ka uınıımi ve husus] hi ~: uiı: 

yazif d ·rnhde (l emezler . 

Aleniyet 

Elli sekizinci madde- :MahJH~ n1l'l!-'ı:de ıııtılıa 

keıuat a l !-'ıı idi ı·. 

11 af i m u lı cık e mat 

Ya lnrz nsulii ıııuhal< e ıııat kamıını nıucihinc·e 

hir nıahkenıe ııiJL lw l'i,reıı ·mc~ ·a ı ıııı;ı ııııılıkeııw ka
ı·aı· vcn:lıilir. 

Miidcıfcıa hakkı 

Elli dok uzuncu madde - Herke» nınhh·ııH' 

lınzıınıııda hnknkunu nıüdaf'aa için liizıııı ı giinlii

ğ· ü ııtl'ŞJ'll Yesait i istimalele serbcsLt ir. 

l'rızife ve scılôJı.iyet 

Altınışıncı madde - J l i c: bir ınahkPın <> vn 
zi l'c YP s;.ıliilıi,veLi c];ılıiliııde ulandandan riiycltrn 
iıııtiııa cdPııwz. \ ' azife \'C · alJiıi,,·ct haı:ü:indP 

olau Ja\·alar ancak bir kamr ik reJdohııııır. 

Divanı Ali 

Vazife 

Altını§ birinci madde- Vazifelerinden ürun

lıais lıusnsattil, l cm Yekillerile , (mıyi dm·let 
,.c .Malıkeın e i t ınyiz ı·üesa ve azasım ve ba:;;

ınüddeiumumiyi muhakeme etmek ü zcı·c biL· (Di
nı ı ır Ali ) teşkil edilir. 

Azeının adedi 

Altmış ikinci madde - Divam Ali aza lığı 
için on biri 'L alı kemei teıııyiz, onu lıravi deY
let rü sa ve azası meyanmdaıı v kendi heyeli 
umumiyeleri taı·afmdau ledeli kLıza r •yi lıcıfi il e 
y irmi lıiı· zat inLihalJ olunur. 

Reisle1· 

Bu zcvat ı·e.ri haCi ve ekscriyet.i mutlaka. il e 
i~;lcriııden birini ı·eis v' birin i J:cis ve ki li iuti 

hab ederler . 

Nısab 

Altmış üçüncü madde - Divnnr Ali bir reis 

ve oı ı diil'd aza ilc teşekkül ve eltsc ri .n •t i mn l 

laka ile karar iLLilıaz eder. 

lhtiyat aza 
Mi.itrlıaki altr zat led !icab heyetin ııok sıı 

ıum ikmal için ilıt i~·at ar.a vaziyetinded iı· . 

1 şlnı ihtiyat aza ür:ü l\Ialıkenıei Lunyiz, iic;ü 
Şfırayi dev letten miintchalı aza ınasrndan ol 
mak üzol'c kura ik tefı·ik olnıınrlaı· . 

HPis li i7e ve r c is n:killiğiııe iııt ilı;ıb cılıııııııı 

lae im kııı·ııya dahil olmazlar. 

M iiddeiunıumilik 
Altmış dördüncü madde - Di,·nm . .\.liıı in 

ıııüdrl ei ıı n ııını ili ği Başmi.i cl tl r iuıınıı n i 1 ik b nı r ııı 

dn n ir n olunur. 

]{am1'ların katiyeti 

Altmış beşinci madde - Divilıır .Aliuiıı ka
nnl:ı:rı katidir. 

J[anıın ve ıısulii muhakenıe 

Altmış altıncı madde - ])i,-a ıır ,\Ji ıııcoaı 

kaııuıılııı:a t cYfikıı n nnılı a k • ın o ıt·ra ve lı iiki.iııı 

ila ede ı ·. 

Divanı alinin t eşkili 
Altını§ yedinci madde - Dinıı ıı Ali g-iiı·ü lt' n 

li.iwın üz · r iıı<> Tliı·ki .n• Hü ,v iik ;\ l illd ll oı: Ii,j 

kal'at'İie teşkil oluııuı·. 
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Türklerin hukuku amınesi 

Hürriyeti tarif 
Altmış sekizinci madde - Heı· '!'ürk Jıüt· 

duğ·m·, lıüı: yn.ı::n r . Hürriyet , lw~krısı ıı a ınuzır 

olıııa~r acak lıer türlü tn.sanufta lmlımnıaktn· . 

Hii1'1'iyetin lıııdııdıı 

HuluLlcu tabiiyeden olan hürriyetin lı (n·krs için 
hududu başkalnnnııı hududu hüreiyetit.lir. Bu 
hııdull ancak kanun ınnrifet.ilc tesbit Ye tayin 

edi lir. 

Miisavat 
Altmış dokuzuncu madde - 'J'ii r k l cr loıLJu ıı 

ııu 11ar .ı nda ııı üsav i ve bi.lfi istis na kaıı.u ııa r ia
ycilc miik clJ eEt iL'l e ı·. H er t ürlü züıııre, sn ıı f, ail e 

ve .fcr·d imtiyazları mülg-a ve merıınnthıı·. 

Hukuku tabiiye 

Yetmişinci madde - l)ahsi masuHiyet, , · ı e

Llmı , tefekkÜT', kelfıın, neŞil' , Seyahat, akill, sayÜ
HınCJ , temellük ve tasarl'uf, i ~;t i ma, ceıııiyet, şiı·

ket lıak Ye hiirriyctleri 'l'iirklerin tahi'i lıuku

kıındandıe. 

M asuniy etler 

Yetmiş birinci madde- Can, ınal , ın-: , ıı ı e~ 

keıı lı c ı· tiirlü taarruzdan masundur. 

Mas'liniyeti şaJısiye 

Yetmiş ikinci madde - Kanuııen nıuayyeıı 

olan ahyal n eşldlden başka b ir snı-eLl e lıi ç: lıiı· 

kinı se derdest ve tevkif' edi lemez. 

Işkence ve saire 

Yetmiş üçüncü madde - İfikcnce , o'l.iyet, 
ıııusad ere ve angarya ınemnudul'. 

IstimvaZ ve istinılalc 

Yetmiş dördüncü madde- lVfeııa f' ii uııırııni :·e 

i<.; in li i znıını nsnlen tahakkuk etnıedik ~c ,.e l<a
ıınnu n ı ahsns ınncilıince değer pahası pe~iıı H'

rilnte<likçe hi<} hiı· kiınseııin ıııalı i st iıııv;ıl n • 
ıııülkü istim lnk oluı ınııı az. 

Fel'kaUde nlwalcJe kanun ını ı C' ibiıı ee tııhı ı ı il 

olıuuwak nnkıJI, ayıı'l ve snyiiamele mü t e::ı llik 

nıiikellefiyetlre nıiist esıın olmnk üze ı' t:> , lıi c; lıiı· 

hiııtse hiç biL· feclaknrlığn ichar eLlile ınez . 

Vicdan hiirriyeti 

Yetmiş beşinci madde- Hi ç bir l\İuıse nıeıı-

suh olrlnğ-ıı rliıı , m ezlıeh , tnrikat Ye fclıo;efl i~tih::ı 

dından do layı ıunııhaze Pdilemez. Asayiş, aualıı 
ıuuaşcı·cti uınnnıiye Ye luıvnnine nıug-a.y iı· olrua

ıı;ak iizt'rc lıer tilı·lü a\iııler seı·besltiı-. 

M esk en masuniyeti 

Yetmiş altrn(;I madde - Karımı il c ımwy

yen olan nsııl ve ahval haricinlle ],imsr ııin mcs
];;e niıı c gil'ileıııez YC üzeri taluırr i edi lemez. 

Matlnw,t 

Yetmiş yedinci madde - Mnthwıt, kmıunu 

dniı·esinde ı:ırrhes1tir ve neşı·edilmedc n evvel tef.
ti~, nınayeneyc tilb i tlı~ ği ldir . 

Seyahat 

Yetmiş sekizinci madde - Seferlıe ı ·JiJd e, ida
rri öı:Ciye h al inde veyahud ıni:ist evli cınnızdnn 
dolayı kanun eli nıüı-trha z te<lahir icnlJatmdan 

ohırak vazed iJ ecek takyidnt nıiistesnn olmak 
üzere seyabnt hiç biı · sml't le takyida.ta tn lı i tu

tnhım az. 

Ukut ve saire 

Yetmiş dokuzuncu madde - Ulnıclun, ı:ıayi:i

anıelin, temellük ve tasar.rnfuıı , içt iınaatm, cenıi
yetlc ı·i n ve şi ı ·ketlerin hududu lıül'l'i yetl kamıu

lm· ilc ımısarralıt.Ir . 

Ted1·isat 

Sekseninci madde - Hük fın ı rtin neınn•t YC 

nmra];:abeı:ıi altında Ye kanun daiı·esiıule her 

türlü tedr i ı:ıat scı-lıcsttiı· . 

JJ!üraselat 

Seksen birinci madde - Posta la ra verilan 
evrak. ıııektnhlnr ve her nevi emanetler sal fıh i 

yettal' ınüı:ıta n tık , mahkeme karaı·r ol ııı ad ı kı:ıı 
a qrlanıaz ve t e l gnı.f: ,-e telefon ilc vııki olan nıu
lıahcnıtın ıııahl'emiy eti ihlal olun arnaz. 

1hbcw ve şikayet 

Seksen ikinci madde - Türldeı· gerek ~a lıı s

l:mıın geeek nııııneye mi.lteallik ola ı·ak k<n·;ıııiıı 

Ye ııizamata nıulıali t göedükleri lıuı:ıusa.tta mer
~ iinr. w 'rü ı·kiy e Hü_,iik 1\'fillf' t Meelisiııe nıün

fr1·ideıı veya müf:tcıııian ilılıar ve ş i kayt'ite hu
lun:ıbiJie . Şahsa aicl olm·ak vukubulan ıııiiracaa
tiıı netic r si ınüsl.eıli,ve tnhl' iern trhliğ olnnnı ak 

ıııeebnridi ı ·. 

'i' abii malı keme 

Seksen üçüncü madde- Hiç kimse kaııuııen 



tabi olduğu mahkemeden b aşk ı bir ma h kerrı eye 
celb ve sevkolunamaz. 

Vergi 

Seksen dördüncü madde - Vergi, Devletin 
uınum'i masarifine halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükın1 
şahıslar tarafından veya onlar nanuna rüsum, 
aşar ve saır teldlif alınması memnudur. 

Oıöayet 

Seksen beşinci madde - V ergiler an cR k bir 
kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve beledi
yelerce teamülen cibayet edilmekte olan rüsnnı 
ve teldi.lifin kanun]arr tanzim edilineeye kadar 
kemakan cibayetc devam olun abilir. 

ldarei örfiye 

8 

Seksen altıncı madde - Harb halinde veya 
harbi icab ettirecek bir va:ôyet hudus1mda veya 
isyan zuhurunda veyahud vatan \·e Cüınhuriyct 
nleyhiııe kuvvetli ve fill teşebbüsat vukuunu mü
eyyid, kati eınarat görüldükte, İcra Vekilieri 
Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzere 
ıımuıni veya mevzii idarei örfiye ilan edebi]jr 
ve keyfiyet hemen Meclisin tasdi.krna arzoluııur. 
Meclis idarei örfiye müddetini, indelicab tezyid 
veya tenkis edebilir. Meclis mü~teıni değilse 

derhal içtimaa davet olunur. 
İdarei örfiycnin fazla tenıaclisi Meclisin kara

rına mütevakkıftır. 

ldarei örfiyc şahrs ve ikametgah masuniyetle
rinin, ma.ttmat, ınüraselat, cemiyet, şirket hür
riyetlerinin mnvakkaten takyid veya talilu de
mektir. 

l dar·ei örfiye mm takasile bu nııntaJm clahüin
rle tatbik olunacak alıkarn ve muanı elii.tm sureti 
İ<'rası ve haı·b halinde dahi masuniyet ve hüni
:vetlerin tarzı Lakyid ve ta lilu kanunla tesbit olu
ımr. 

Jf ecburi tahsıı 

Seksen yedinci madde - İbtidai tahsil bütün 
'l'ürkler için mecbur], Devlet mekteblerinde mec
ca.nidir. 

Tiirklitk sıfatı 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve rrk farkı olma.ksızm vatandaşlık itibarile 
( 'l'iirk) Ttlak olunur. 

Türkiyede veya hari~te bir 'rürk babanın 

sulbiinden doğan ''eyahnd Türkiyede ınüteınek
kin lıir ecnebi babanın sulhünden Türkiyede do
ğub da ın eınleket dahilinde ikamet ve siı ni rüş
tc vusulünde resmen Türklüğü ih tiya1· eden ve 
yalıurl vatandaşlık kanunu mucihince Türklüğe 
kabııl olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatı kanunen muayyeı ı ola-:-1 ahval

de izaa edilir. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika 

Vilaya,t 

Teskilatı nıiilkiye 

Seksen dokuzu~ cu madde - Türkiye coğrafi 
vaziyet Ye iktrsad'i miinasebet noktai nazarmdaa 

vilayetlerc, vilayetler kazalara. kazalar nahiyele
re münkaseındir ve nahiyeler de kasaha ve köy

lcrdeu terekküh eder. 

Hükmi şahsiyet 

Doksanınci madde - Vilayetlerle şehir, ka

saba ve köy ler hükm'i şahsi.veti haizdir . 

Tevsii mezı.ıniyet ve tefrikı vezaif 

Doksan birinci madde - Vilayetler umuru 
te sii me·znniyet ve tefrikı vezaif rsası üzerine 

idare olunur. 

Mernurin 

M mn ur olmak hakkı 

Doksan ikinci madde - Hukuku siyasiyeyi 
haiz her 'l'ürk ehliyet ve ifıtihkakma göre DcY
let meınuriyetl ~rind e istihdam olunmak haklnnı 
haizdir. 

M emurin kanunu 

DoKsan üçüncü madde - Billımnın memur
larİn l'vsafr, hukuku, vezaifi, maaş ve um

hassa:;:n tr ve sureti n as h ve azilleri ve terfi YC' 

tcrakbleı·i ka.nuıın mahsus ile ınuayyeııclir. 

J{anuna muhalif evarııir 

Doksan dördüncü madde - Kanuna muha
lif olan uıuurcla amire itaat nıeıııunı nıesnliyrt 

tcn kurtarınaz. 

T!mw:u maliye 

Biitçe 
Doksan beşinci madde- (.Muaddel 12 ka-
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nnnnevvel 1931) - 1\'fuvazenei umumiye kannnn 
layihası ve buna bağlı bütçeler ve cetveller i le 
mülhak bütçeler Meclise mali yıl başrndan en 
:ız i:i. c: ny evvel takdim olunur. 

M ııvazene haricinde sarfiyat 

Doksan altıncı madde - Devlet emval.inden 
muvazcne haei cinde sarfiyat caiz değildie. 

Biitçenin miiddeti 

Doksan yedinci ma.dde - Mtwazeıı e i nınu

ıni ye kaımnunun hükmü hit• seneye malısnstur . 

H esabı kati kanunu 

Doksan sekizinci madde - Hesabı kati ka
mınn miiteallik olduğu sene bütçesinin devr ei 
hesabiyesi zarfmda istihsal olunan varidat i le 
yin e o sene vnkubulau tediy:ıtın hakikt miktarı 

m miibeyyin kaııundur. Bunıın şekil ve t aksima
tr muvazenei umurniyc kan un ıma t.arn.anıil e nı it

tenazır olacaktır. 

Iki sene 

Doksan dokuzuncu madde- Hesabı kati ka 
nununun lfLyihasr müteallik olduğu senE,nin so .. 
nundan it:ibal'en nihayet ilı:inci senenin teşrini· 

sanisinin iptidasına kadar Büyük Millet Mecli
sine takdim olunmak mecbul'iclir. 

Teşkiliit ·ı eioias·iye kcımınıma a~·cı zavcıb ıt 

Divanı muhasebat 

Yüzüncü madde - Büyük Millet ı'Heelisine 

merbut ve Devletin varidat ve masarifatını 

k anunu mahsusuna tcv:Eikan m urakabc ile mü

kellef bir Divam mulıasebat müessestir 1*]. 

[*]- 29.2 numıwalı k,ırar: 

Divanı ·muhasebatın, lüzı.ımunda, bir kanunun tel
sirini Meclis 'l'iyasetinden taleb etmek hakkına mal·ik 
olduğu Heyeti um.umiyenin yi•rmi ikinci içtimaının 
birinci eelsesinde takar-rür etmiştir. 

tJ kô.nunusani 1927 

Umumi mutabakat beyannamesi 

Yüz birinci madde - Divanr muhasebat, umu
mi mutabakat beyannamesini, taalh1k ettiği he
sabı kati kanununun Maliyece Biiyük Millet 
Meclisine takdimi tarihinden itibaren nihayet 
altr ay zarfmda Meclise takdim eder. 

Teşkilatı esasiye Teanununun tadı1i 

Yüz ikinci madde - lşbu teşkilatı esasiye 
lmmmup.nn tadili aşağıdaki şeraite tabidir: 

Taclil teklifi Meclis azayi mürettebes'nin ill
akal bir siilüsü taı·afından imza olnnınak şarttır. 

'fadilat, ancak adedi mürettebin sülüsanı ek
seriyeti araSI ile kabul olunabilir. 

Tadil olunmayacak madde 

lşbu kanunun şekli Devletin Ciim~uriyet ol

duğuna dair olan birinci macldesi:ı:in tad;li ve 
tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilemez. 

Tatil ve ı1ı.mal 

Yüz üçüncü madde - 'l'eşkilfıtı esasiye ka
nununun hiç bir maddesi, hiç bir sebeb ve ba
hane ile ihına.l veya tadil olunamaz. Hiç bir ka
nun teşkil atı esasiye kanununa mürtafi olamltz. 

Bu kanunla miilga kavanin 

Yüz dördüncü madde - 1293 tarihli kanunu 
esasi il e mevaddr ınuaddelesi ve 20 kanunusanİ 
1337 tarihli teşkilatı esasiye kanunn ve rtıü~ey
yel atı ve tadilatı mülgadır. 

Meriyeti icra 

Yü?: beşinci madde - Bu kanun tarihi neş
rinden itibaren meriyülicradır. 

20 nisan 1340 



2 - İntihabı mebusan kanunu 

[ Takviııı i Yakayi il· ·neşrı : 7 l'aınazan 1326 Ye 20 eylul 1324 

~·· 
FASLI EVVEL 

Devairi intihabiye ve aksarnı 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Os
maniyede mebusan intihabr sancaklar itibarile 
İcra kılmacak ve her sancak bir dairei. intilıa

bi.ye ve her nahiye bir şubei. intihabiye itibar 
olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - Kanunu esas i nin altmış 
beşinci · maddesi mudbin ce H eyeti M ebusan aza
sı her elli bin nüfusu zi:ikfıra •bir nefer olmak 
itibarile t ertib olunacak ve ni.üusu ziikuru elli 
ıbindcn dun veya ziyade olan sancaklarda yirmi 
beş -bin niifus elli bin itibarmda tutulacaktır. 

Şöyle ki; bir sancak yirmi beş •bin ni:ifusn 
zi:ikfırdan ibaret olsa dahi bir ınebus intiha:b eJ c
ceği gibi di_ğer bir sancak ahalisi yetmiş rbeş bin 
nüfusu zükUrdan akal olduğu halde dahi yalmz 
bir mebus intilıabma hakkı ola;caktır. Bundan 
zi.yadesi için yüz yirmi beş ibin e kadar iki ve yüz 
yetmiş bine kadar üç ve iki yüz yirmi bine ka
dar dört nefer mebus intihab olunacak ve bu 
miktardan ziyadesi bu nisbet üzere arttırılacak
tır [1]. 

[1] Bn rnadde, 3 nisan 183.9 tn-ri/ı 've :J20 nurnanı

lı Tccımtmm bi?·inci rnadde.~i -ile /ıC'ı·veçhiziı· tndil erhl
ınişti: 

Tiiı·idye Bii.IJiilc Millet Mecl·isi nıikt aı-ı cızcısı Tiü·
l.:iyt' IJ evleti /ıa, l/vı~ıdrın h eı· yi?·nıi bin nÜ[ItSH zii /dt)' 
drı biı · nefe·r olmak iizm·e intihab olımn1· . Bir dairei 
inlihnbiyen·in niifıısn zii.kitı·u yirrni binden dıı:n olsrı 

dahi h M" luıld~ h-i1· nıelms intilıalnnn hakkı olucağı 
d bi niifusıı z ii!.-itnın yiı·mi binden fcızlcısı için be·r
wçlıi a li nuuırnele if cı olımm·. Şöyle ki: 

Otnz bine l'cıdııı· bir-, otıız bin birden elli bine ka
dar iki, elli bin binlen 'Jjetrnil} bine lccıclaı- iiç, yetnıi:; 

lıin bi-rden doksan bine lcrıda7· dö1·t m.ebus intihcıb 

o lnnaca./ı 'L"<' lıu mikta.rclam ziyndesi im ııishrt üzm·e 
wı·ttınlncnktı·r. 

- Bilfihıır-e 2598 rwrnnralı kcınııııun lıi·rinci mad
desine _göre cı.~cığıdcıki şekli cılmışLır : 

Tii.rltiye Büyük Millet Meclisinin iiyeleri Tü-rkiye 
De1>leti hcılk:mdcın he1· kı1·k bin niilııslcı bi1· kişi ol-

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin 
tarihi neşrinden itibaren bilcümle Osmanlıların 
nüfusu zükfırunu havi her kazada bir deftel'i 
esas1 tanzimine iptidar olunur. 

DÖRDU'NiCtt MADDE - Her ka:wda mev
cud olan Osmanlı nüfusu zükurunun esas defto
rinin tanzimile vukuatmm tashihi rnevaddr 5Ji
yede beyan olunacağı veçhile belediye mecli,;
leri ve nalıiye meclisleri ı'Üesası ve eiım:ne w 
papaslar ve halıarnlar ve mulıtarlann dereı·e 

derece vazi.feleridir. 

BEŞ.İNCİ MADDE - İşbu kanunname Hü
kümeti seniye marifetile idarei belediye reisinc 
vusulünde belediye hey-eti celb ile alenen kıraat 
ol unacaktır. Badehu kaza dalıilinde bulunan nefsi 
şehir ve kasaba mahalH1tı defterinin t anzimj için 
eimme ve papas ve halıarn ve muhtarlar ile her ma
hallenin muteberanmdan ikişer veya üçer kişi sıra 

sile dairei b elediyeye celbolunarak hangi cemaatten 
olur ise olsun ınalıaUerinde kadimen sakin olan 
veya bir senedenberi tava,ttun eden Osmanlı nü
fusu zükUrunun defıterinin merbut nümunesi voç
lıile sekiz gün zarfmda tanzimi bunlara tcnlıih 

olunacruktır. Mezkfır nümune veçhile her malınl 

de yapılacak defter iki kısma münkasenı olnb 
bir kısuu yeni tevellüd eden Osmanlı nüfrısn 

zükurundan bed 'ile yirmi beş yaşına değin ve 
diğer kısmı yirmi beş yaşrm -tecavüz edenlel'in 
esanıisin:i havi olacal\tn·. Sinleri clan nüfus 
defterinde mukari-ed olmayan Osmanlıların J;· a~.: 
yaşmda olduklarına dair eimme ve papaslar ve 
halıarnlar ile muhtarların ve mnteberandan olan 

nırık iizer·e 8eçili1· . Bir· intihnb drıi?·eı;inin nü.fıı.sıı ku·/v 
binden (tşrığı olsa dahi her· hcılde bir- rneb ·uı; seçm ı.Jğ e 

hnkkı olcıcağ ·ı _qibi niifıısım kı1· k lıiwlen y·ulmn&-ı içı:n 

rışcığıdcık·i gibi nıııamele yııpılır·: 

Elli b eş bine klıdcw bir, elli b eş bin birelen 95 lrine 
knrlrt?' iki, dokscın be:J bin bi?'lien 1:]5 bine kadu.r- iiç, 
1.95 · bin bi?·den 175 lıine krıdar dö1·t mebııs seçilecek 
ve b11 ?niktanla.n ziyadesi /111 yolda a?·ttınlacnktı·r . 
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mezldir iki veya üç kişinin tahkikat ifadesi mn
teber addolunacruktır. Şu kadarki, mahall e aha
lisinden kaideten aksini isbat eden olursa. dcf
teı ·ce tashihi icra olunur [1]. 

ALTINCI MADDE - N efsi şehir veya ka
saba malıallatma tenbihatr lftzimenin i crasını mü
teakib belediye reisi kaza dahilinde bulundil 
nevahi mecalis reisierini muavinlerilc ikişer ve
yahud üçer kişi celb ile zikrulunan defteri e::ıa

sinin nihayet beraber bir defaya ma.Jısus olınak 

üzere reisi kazaya celb ile beşinci maddede be
yan oluueluğu veçhile ild lusım olarak sekiz gün 
zarfmda defteri esasinin tanzim olunmasını tari f 
ve >tefhinı edecektir ve nihayet meclis reisi mua
vinlerile beraber reisi nahiyeye avdetlerinde o 
nalıiye dahilinde bulunan kuranın eimm c ve pa
pas ve halıanı ve ınuhtarlarilc ınutebel'andan iki
şer veyahud üçer kişi celb ile zikrolunan deftcı·i 
esasının nihayet sekiz günde tanzim ini tenbih 
edecektir. 

YEDİNİC MADDE - Her mahalle ve K.aı·i
yenin imam ve papas ve halıanı ve muhtarlarr \' C 

muteberaıır defteri esasi tanzimi hakkında olan 
emri aldıktan sonra her gün kariye ve malıaliP

rinde mün·asib bir mahalle tecemınü ile Türk~c 

olarak ve lisaru Türkiye valaf olmayan köylerde 
merkeze geldiği vakit Türkçeye tercüme alını
mak üzere kariyelerinde tekellüm olunan lisaıı

larr ve zikrolunan ter tib üzere d<'f1 cri esasiyi ni 
hayet seldz gün zarfmda iki nüsha olarak tan

zim ve temhir ile bir nüshasmı hemen nahiye re
islerine verip diğer nüshasr ma hıı lle Ye kariyl'
lerinde en müsin olan muhtann hanesindr hif
zolunur. 

SEKİZİNCi MADDE - Yirıııi lw~ f2J yn!'i ı -

[1] - .J ııi.scıu 1.J.I .'J l!ıı ·i/ı vr .120 11111/ll/rcılı knnuıwıı 

(On sekiz 1Ja.şını ikmnl eden lıe1· f en /i zii/;/w in tihnh 
dmı • k hakkını lwizrliı) menl1ı1d ı> ki ikir1ci ırırıdde!!i nw
cihin ce, !m mwldt• t o dil ol 11 11mıu; t 11. 

-Yi ne 1111 marh/edeki (Sekiz yiill), 111 :2 ıwrnwmlı 

kcınım ile, 192? ., ene.~i intihrılnnrt mrıh .çıt s olmnk ii ze
r e, ( Dö·rt _qiin) e ind:i•ril?ni.st·i. 

- 2598 nurnar·a,l-1, ka1mn ile de, rııa,dr/1!(/e ki (18 ya

:;;ını bitir·enler ) knydi ( 22 yrı.~ını bitiı·enle·r) şeklinde 

d!!.ğiş ti? ·ilmiş ue (zükıl •t) kaydi /.: ıı.ldınltwcık yeı "'in e 
(l(ndın , er·kek) kon ıt lınnş t nı · . 

[2] K ezn, .120 ıı uınnnılı kıı nuu mucibiı1ce on se-
kiz 

2598 - 2 i le yaş , y·i·rmi ikiye çıkwrılmıştır·. 

ıır tecn \Tiiz eden Osm:an lrl ardan hukuku mede
niyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ccnebiycde ve
ya o iddiada: bulunmuş olan veyahud ni~aım 
mahsus mucibince muvakkaten hizm eti f'cnebi ,,0 

imtiyazını haiz olan veya iflasma hükmohınu,p
'ta iaclei itibar etm emiş veyahud mahcuriyetine 
hüküm lahik olupta fddd haczf'clilm emiş olanla
rm ve bir kimsenin hizınetlkarhğ·rncla bulunan 
ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünha ve 
cinayetle malıklım bulunaniarın esaınisi karsr
smda ve defterin mülahazat haıı es indc kryfiy~t
leri işar' ve tasrih edilecektir. 

DOK:UZUNCU MADDE - Bir kimse bir se
nedenberi her hangi kariye ve mahalleele ikaımet 
etmekte ise ol mahalle ve kariyenin defterine 
kıayclolunacaktır. Şu şart ile ki intiha.bı mebusan 
hukukunu Jı~iz olduğuna dair terkeylecliği ma
halle veya kariye muhtarrndan yeni kaydoluna
cak mahalle veya kariye muhtarma hitaben bir 
kıta ilmüha;ber getirecektir. 

lVIemurini Devleti Aliye işbu il m ühabere . muh
taç olmayrb iııtihabr mebusan zamanmda her 
hangi mahalleele bulunur ise o mahallede r ey vcr
ıneğe haklıclır. 

Silah alünda bulunan asah.-i r:i nizarniye ve re
clife ve zaptlyeelen Jaakal mülazim riitbesini 
haiz olanların bulunduğu mahalcle mebusan in
tihabmda rey vermeğ·e alahiyetleri olacaktır. 
Mezunen vatanmda bulunan ve mcbus intihabına 
t~sadüf eden asakiri nizarniye ve r edife ve zap
tlyeelen münotehiblik şeraitini haiz olanlaı·ın ııc
ferata kadar bilaiı;1isna cümlesinin r ey -vermeğ·e 
hak:~ olacaktır ve a. akiri şahane ve zaptiyc 
zabıtanından naili ha k kı intihab olupta va
tanmın gayri mahalde bulunanlar memu
rini saire gibi ilınühabere muhtaç olmayacak
tır ve kuraları çıkıp askere almacak o l anla.ı·m 
intihab için mahalleri mecalisi marifctile taraf
larından istedildemi vekil tayin etmeğe salahi
yetleri bulunacaktır [1]. 

[1] Bu son fıkrn al;!nğıyn den:edı:/rn 2ii eylfil 
J.i28 la?-ihli knn11ıı il" tu dil edilnıi,ti?· : 

Madde 1 - Hen ·i, ha lwi e1·kün ve ii.nıenı ve zabi
tnıı ile kiiçiik zrıuitnııın ve jnndrı 1·nuı iimenı ve zabi
t~ın. 'Ve . el1·adı ue r ii. tb ei oske1·iyeyi haiz üni/or-rnrıyı 
lcıbıs lı?lcum le nıensubiui aske1·iye hizmeti askeriye
de bu.lu.ndulclan nıü.drlefçe gerek müntcıh •ibi evvel ve 
ge1·ek nıiintelıi lı i smli sıfat·ile lw./;kı intihııb lıırın i.~ti
ıııal ed em ezlc1·. 

Madde 2 - O·rdu lıiznıtJti:nde bulunmayan bilu:nıımi 



fASLI SALİS 

Heyeti teftişiyenin ve müntahiblerin vazaif 
ve hukuku ile sureti intihabı 

ONUNCU MADDE- Kura ve malıaHattan 
matlub olan defatir kazanın meclisi belediyesine 
vürud etmeğe başladığı günden itibare azası 

kazanın cesametine göre dörtten ona kadar ol
mak üzere br heyeti teftişiye teşekkül edecek
tir. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin 
tahtı riyasetinde olmak üzere mecalisi idarenin 
ahaliden intihab olunmuş bulunan azasile bele
diye azasmdan terekküb olunur ve kazanın ce
saıneti hasebile hariçten bir kaç azanın alınına
sma lüzum görünür ise heyeti teftişiye azalığı
nıı. kabulü heyeti teftşiyenin intihabile ve ekse
riyeti ara ile olur [1]. 

ON BİRlNCİ MADDE Yimi beş yaşını 
ikmal etmeyen veya hukuku medeniyeden sa
kıt bulunan ve tabiiyeti ecuebiyede veya o id
diadıı, bulunan veya muvakkaten hizmeti ecne-

mütekaidini berriye ve bahriye ve silcı/ı altında bulnn
ma,yan ihtiyat zabit ve efradile eh·adı redile ve miis
tahfaza h,akkı inWıabların.ı istimal edebilirler·. 

[1] Bu madde, 16 haziran 1927 ta1'ih ve 1079 nu
maralı kanun ile berveçhi zir· tadil ed-ilmiştir: 

Kııra ve mahallattan matlub olan defatir kazanın 
meclisi beled-:sinc vürud etmeğe başladığı günden iti
bure1ı azası kazanın cesametine göre dörtten ona ka
dar· o!mak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül ede·r. 
Heyeti teftişiye meclisi, belediye reisinin tahtı ·ı-iycı

setinde olmak üzere vilayet mm·kezleri olan kazalarda 
encümeni daimi v-ilayet azasile belediye azasından ve 
diğer· kazalar·da yalnız belediye m ecl·isi azasındtın 

ter/db olttnur ve kazanın cesameti ,hasebile hariçten 
bir kaç azanın alınmasına lüzum görüliirse heyeti tef
tişiye azrtlığına kabul, heyeti teftişiyenin intihabile 
ve ek Cl'iyeti a•ra ile olur·. 

Keza 9 mart 1931 tarih ve 1760 numar·alı kanun 
ile bıı maddeye aşağıdaki fıkm ilfıve edilmiştir: 

Ancak fesih, iptal veya meclis heyetini teşkil ede
celc miktarda aza ve y edek aza kalmamak gibi se
beblerle belediye meclisinin teşekkülü mümkün olma
yan yerlerde, belediye hududu dahilindeki mahalle 

·ihti·yar heyetleri belediye reisinin veya belediye kanu
rıunun 90 ncı maddesi mucibince ntısbolunan reis ve
kilinin riyaseti altında belediye binasında toplana
rak belediye meclisi azalığına intilıab olunmak evı;a

fını haiz olmak üzere kendi ar·alan.ndcı veya har·içten 
yukanda gösterilen miktarda heyeti t eftişiye cızası 

Be,erler. 

ı~-

biye imtiyazını haiz olan veya nizamen i:flas ile 
mahkum olub iadei itibar etmemiş veya mahcu
riyetine hüküm lahik olub ta fekki hacir etme
miş olanlar veya doğrudan doğruya Dev le te az 
çok verg·i vermeyenler intilıab hakkından sa
kittir [1]. 

[1] Bu madde, cl nisan UJ9 Lwrih ve J20 numwralı 
J.:cınunuıı cıtı~ye denolurum 2, J ve 4 ncü nıcıdde leri 

ile tcıclil olnnm ııştur: 

Madde 2 - On sekiz yaşını ikmal ed••n her f er·di 
zükıir intilıab hakkını lıaizdir· . 

Madde :J - Mucıll inıin müstesna olnuıl · üzere me?·
k ezclen mansub bilumum m emurin ile mü.ftüle?·, 
Jıükkamı ııe müddeiıwıuiınilli'i' ve &elediye ·reisle'l"i ( * ) 
tnüntehibi suni intihabına mübcışeretten i/ci ııy ev
vel ist-i}'a etmı:ş olmcıdıkça mahalli memwriyetlerin:in 
dahil b ı~lundıığıı clai1·ei intihabiyeclen mebus in tihab 
oluncımcıyacakları gibi ot·du, fırka kumandanlarilc bi
lı'i.mımı ahzi asker ve kalern ·ve şube reisleri, janclcır

rtı.a alaıt, tabur ve -bölük kumandanlat-ı dahi mevkii 
memııriyetlerinin dahil bulunduğu dair·ei intihabiyede 
mebus intihab edilemazleı·. Aksi takdir·de intilwbı vcı
ki muteber olmaz (* * ). 

Madde 4 - Müntehib·i ev·uel, miintehibi sani •ııeya 

mebus olabilmek için vergi 'ile mükellef olmak meş
r·u t değ ild,ir. 

- 2598 numaralı kanunıın ikinci mcıddesi mııci

bince, (18 yaşını biti?·enler) kayeli (22 11aşını biti
renler) şeklinde değiştir·ilmiş ve ( zükih·) kayeli kaldı
nlarcık yerine (Kadın, erkek) konulmuştur·. 

( *) Bu fıkra ile nlakada1· olan 412 nurnaralı ka
?'ar· şöyledir: 

3 niscın 18:J 9 tar·ıh ve 820 numaı·alı intihab kanu
nuna göTe fil·uaki belediye ı·eisle?'i rnüııtehibi sani 
inti,',ab-ına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş ol
madıkça, mahalli mmnuriyetleTinin dahil bulunduğu 
dairci intihabilyeden rııebııs intihab edilemezle1' ve ale
si takdirde intihabı vaki muteber olmaz; ancak, ka
nunun bu ibaresinin tahlilinden ·ve üci ay evvel istifa 
edilmed·iği halde intihab edilememek nelıyinin rnünte
hibi sani intihabatıncı mübaşeret zamanı ile bir arada 
zikir ve i?·adından da cınlaşıldığı üzere bıı rnemnııiye t, 

müntehibi sanileri yeniden i ntihab edilmiş olan umn
mı intihabata nıatuf ·ve evvelce inti/ıab edilmiş mün
tchibi sanilerle münlıcıl vııkuımda yapılan intilıabla1· 

kanmıun maksacl ve ifadesinden lıaı·ic olduğıı, Heyeti 
Umıımiyenin 12 nisan 1928 tar·i/ıli altmışıncı iniTea
dın-ın l1irinci eelsesinele takaıTür etmiştir. 

(**) Askerle1·in rnebu.sluğu hakkındaki ahkilrn da 
cışağıya dm·colunmuştuı·: 

5 eylUl 1386 tar·ih ve 18 numaralı kanunun üçün
cü m.adclesi m ..ıcibince « Büyük Millet Meclisi aznlığı 
ile menı.ııriyet bi·r zat ııhdesinde içtima edemez. A. n
cak H eyeti Ve!.:ile nzalığı ve Biiyük Millet Meclisinin 
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ô:N !KİNCİ MADDE - Vüı1ud eden elefa

tiri heyeti teftişiye kanuna muvafık ve sehvü 
hata ve fesat tau salim olduklarını: tetkik ve in
delhace mahallat ve kuradan iktrza edenleri 
celb ve tahlük edecek ve işbu tab ki kat kazanın 

ce~ametine güre altı günden nihayet on beş gü
ne kadar imtidad edecek ve bu müdclette heyeti 
teftişiye her g-ün içtima eyleyecektir [1] . 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - On ikinci maddede 
beyan olunan mücldetin hitarrunda t etkik edilen 
müntahib defterlerinin birel' sureti çıkanlrp ca
mi ve kilise ve havra ve Hükümet konağil e 

uairei belediyenin duvar veya kapılarına ve 

inzimamı r·eyi ile sr> fh·Uk, n·rdu ve kolnrdıı k llm.cınri mı
h!'fı mernl l!r-iyet / r>r·irıhı l'vJ l' rl i.~ cıznlı.6ı ilc cemi caiz» gü-
1" ii lm ü.~ l,ii . 

Balfideıki 3 nisan 1336 twrih ve 320 nwncırcılı ka
nıınclcı mensııbini as /~e·riyenin rnebu.s intihcıb edilrne
z,:ri brız t t cıclil fi 1 ll tfıb ·i tutulduğu gibi bilftfırt·re neşr·olu 
?itL1) aşağıya der·co luncın 16 lccınunııevve l 1,'J89 tarih 
1:e 38.5 wmwnılı kcımırılcı bu. trıkyidat te-ı·si cd·ilmişti?· : 

Bi?·inci rncı.cldc - Berri ve bahri ve jandarmcı sıı
nııfu muhtclif e er·kfın, ümenı ı•e zcı lıitan ın· iJi lılmum 

mensı1.bim rısker·iıreden fı cıkkı istif ay; h ıu.:. nhncl ya.n
la;r·ln istifa tıC' tekaiid hnkkını haiz olup intihab rıtı 

ımıumi11en:in ilanından it-ibrıren nihnye l on gün zcıı·

fındıı 11snlen ·istif a ve tekcıüdliikler·ini talPb r. tmey en
lcr· Tür·kiy e Biiyü k Millet Meclisi azalıifına intihab 
olunanıaz lM". Aksi ta.kclinle im intifıab keenlemyckiin 
fLddol:unıır . 

1 kiuci madde - Bü'inci ve ikinci Tii1'iciye B ii yi i l; 

Millet Meclisinde aza bıılunmıış olan ve i>ıı lnnan bi
l?lrnıını er·kcin, ü.rnera, zcıbit.cın ve meıısııbini asl<eriye

:nin hukuku mii.ktesihei asker·iyelc?··i ve /;ıılemle? ·i me
bulduk nıii.ddetince drıhi mn/ıfıız olup devr·ei intihcıbi-

yenin hitmnındn veyahud cletıre ·i intihahiye esrw.'lın 

r/a, nıe b uslnktan is tifalrwı halinde m.ebu .~ olnıcızdım 

evuellci ,,iciller·ine gör·e muam ele görürler. 

V çiincii madde - Nisabı 'rniizcıken kımununun 

dö1·düncü. nuıcldesi (Yani balô..dcı mündm·ic 18 nurna
r·cılı kcınıın) şümıılü drılıilindeki rıske1· m ebuslar vazi
fe leri ıı.lıdelerinde bulıındıılcçcı l cımrmıen lccıvcı.nin ı : P 

niznnıatı askeriye alıldımıwı trıbi b ıı lıımwlcır ve M ec
lis rniizake·tal ıruı iş tirak eılenıezler·. 

20 tıisan ı .JJ,O trı1 ·i/ı ve ;, .. 91 nmnar·alı telikilatı escı

s·iye kıınıı.rıumın «Mnvakkat rnadcl» si ile. «Türkiye 
Büyük Millet Meclisine intihab ed·ile']t ·ve eelilecek 

olnn biz.tl.rnıım nıensub·ini aske·riye11in t ô. lı i olcıccıklan 
şerait lıakkındrıki 19 k(ınunııevve l 1889 tarihli kanun 
uhkıtmının» baki olclıığu tasri/ı edümi:rtü·. 

[1] Bıı maddede/d (on b eş) gün, 1112 nmnamlı 

kıınun i le, 1927 senesi intiha.bına. ma fums olmak üzer·e, 
( sekiz) gün e indiı·ilrniştir. 

sair memerrinas oİan yerİere ve her resi naİıi
ye itihaz olunan kuraya talik olunacak ve buıı
larm muhafazası için zabıta veya belediye ta
rafından bir adam buhmacaktır ve bu def
t erlerin talik oluncluklarma dair matbaa bu

lunan yerlerde gazete Yeya varakai mahsusala
rile ve matbaa olmayan yerlerde münadilerle 
dairei teftişiye tarafından köylere lllzungelen 
yerlere t alik için reis ve muhtarana gönderi
lecek ilannameler ile ilaıu keyfiyet olunacak

tn·. İşbu müntahib defterleri talik olunduğTı 
günden itibaren on beş gün muallak olub on 

beşinci günü akşamı şehirlerde belediye dai
r esi ve neYahiele r eisler ınarifetile kaldrrıl a 

t:aktrr [1] . 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - On üçüncü 
maddede beyan olunan on beş gün zarfmda her 
kimin intihaba hakkı olubela ismi yazılmanmı 
olduğunu veya ismi yazılmak lazımgelmez iken 

yazılmış bulunduğunu muallak olan defterele 
görenler adi bir varaka üzerine ve heyeti tef
tişiyeye hitaben bir istidaname yazıb verecek
tir. Heyeti teftişiye tarafından icrayi tetki

kat ile nihayet sekiz gün zarfmda ekseriyeti 
ara ile verilen karar esbabı mucibesile bera
ber sahibi istidaya muhtasar bir varakai meın
hure ile bildirecektir ve iddiası kabul olunuı: 
ise ona göre deft er tashih ohmub reddolundu-

ğ·u ve sahibi istida bu kai·ara kani olmadığı 
halde böyle intihab davaları için ol kazanın 
ıuahkemei istinafiyesi addolunacak meclisi ele
avisine ba arzuhal istinafı keyfiyet edecektir. 
Bu istinaf hakkı heyeti teftişiye tarafından 

ınüstedinin yedine verilen kararnamenin teb

li ği tarihinden itibaren beş gün zarfmda mak
bul olub ondan sonra davayı istinaf gayrimes
mudur ve meclisi eleavinin icrayi tetkikat ile 
nihayet sekiz gün zarfmda ekseriyeti ara ile 
vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz değil
dir. :M:üstedinin hakkı tebeyyün ederse nüfus 
defteri tashih olunacaktır ve böyle istida ve 
istinaf davalarmda hiç bir nam ile harç alın
mayacaktır. On beşinci giin müddetin hitami
le defterler kalcln'ıldıktan sonra itiraz ve İsti

da ve istinafa kimsenin hakkı olmayacaktır. 

Şu kadar k i. müJdeti mezkurede kaza dahi-

[1) K eza. 
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llnde bulunmadıklarını usulen isbat edenlerin 
mebus intihabının bedinden on beş güne kadar 
beyeti teftişiyeye istida verrneğe ve badehu 
.istinaf dahi etmeğe hakkı olacaktu [1]. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Defteri esasisiıı.i 
tanzimine memaliki mahrusasrmn her tarafın
da mayıs iptidasmda bed olunacak ve hazir·aıı 
nihayetinde musahhah olarak hazır bulunacak
tır. 

ON ALTINCI MADDE - Mayısm on beş ve 
yirınısıne doğru beşinci maddede ınuharrer 

ld.ffei nüfusu zükı1ru havi defterler heyeti tef
tişiyeye vasrl oldukta her kazaıun ne miktar 1 

nüfusu zükı1ru olduğu ba mazbata serian mu
Lasarrflrğa bildirilecektir. 

Ve sancağın havi olduğu kaffei kazalrdaıı 
bu yolda mazbatalar geldikten soma sancağın 
meclisi idare ve heyeti teftişiyesi hazır olduğ·u 
halde her kazanın nüfusu zükı1ru yekı1nunu 

cem ile sancak dahilinde Osmanlı olarak ne 
kadar nüfusu zükı1r sakin bulunduğu ma
lum oldukta ikinci maddede gösterilen su

ret ve nisbete tatbilcan sancakta bir kaç me
bus olmak lilzımgelirse mutasarrrf tarafından 
vilfıyet gazetesine ve merkezde bulunan heyeti 
teftişiyeye ve sancağın sair kazaları kayma

kamlarnın ve kaymakamlar marifetile her ka
zaıun heyeti teftişiyesine ve nevahi reisierine 
serian bildirecek ve heyeti teftişiyeler varakai 
malısusalar ile intihab olunacak mebusanın 

miktarım ilan edecektir [2]. 

ON YEDİNCİ MADDE - Heyeti mebusan 
için azalığa intihab salahiyeti bulunmayan, ev
vela tebaai Osmaniyeden olmayan, saniyen ni
zanu mahsus mucibince muvakkaten hizmeti 
ecnebiye imtiyazrıu haiz olan, salisen türkçe 
bilmeyen, rabian otuz yaşmı İkınal etmeyen, 
hamisen hini intihabda bir kimsenin hizmet
karlığında bulunan, sadisen iflas ile mahkum 
olubda iadei itibar etmemiş olan, sabihan sui 
ahval ile müştehir olan, saminen mahcuriyetine 
hüküm lahik olubda fekki hacir edilmeyen, ta-

[1] K eza. 
[2] - 25.98 nnmrwalı kanunun ikinci maddesi mu

cibince, (18 yaşını l1itirenler) kcıydi (22 yaşını biti
t·enler) şeklinele değiştirilmiş ve ( ziikur) kaydi lml
dınlcvrak ye?·ine (Kadın, e?'kek) korııılmuştıw. 

sian hukuku medeniyeden sakrt olmuş olan, 
a.şiren tabüyeti ecnehiye iddiasrnda bulunan 
kimseler . 

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

(Heyeti mebusan azalrğile Hükumet mcnıu 

riyeti bir zat uhdesinde içtima edemez. Fakat 
vükeladan intilıab olunanlarm azalığı m ecazdır 

ve sair ınemnrinden biri ınebusluğa intihab olu
nur ise kabul edib etmemek yedi ihtiyarmdadıı· . 

Fakat kabul ettiği halde ınemuriyetinden infisal 
eder. ) Mesuban intihabr umumisi dörd senede 
bir kere icra olunur ve her mebusun müddeti 
memuriyeti dörd seneden ibarat olub tekrar 
intihab olmırnak dahi caizdir [1] . 

ON SEKİZİNCi MADDE - Temmuzun • bi
rinci günü mebus intihabma bedolunması için 
mutasarrıflar tarafından kaymakamlar mari
fetile her bir kazanın heyeti teftişiyesine ha
ziran iptidasmda ilıtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri( intilla b 
kazamu her nahiyesinde ayrı ayrı İcra olunur 
ve bir nahiyede mukayyed olan bir müntehibin 
diğer nahiyeye gidib rey vermeye hakkı olamaz. 

YİRMİNCİ MADDE - Her nahiye intihabr
mn hüsnÜ · cereyaıuna nezaret etmek üzere lıiui 
intihabda heyeti teftişiyeden kura keşidesile ta
yin olunan bir aza ha;r.ır bulunacaktır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - 1~bu kanumm 
on biriııci maddesinde beyan olunduğu üzere . 
hakkı intihaba ııail olmayanlardan maada kaf
fei Osmanlılar birinci derecede . müntehibleı·

dir. Defteri esaside isimleri muharrer birinci 
derece müntelıib bulunan her beş yüz kişinin 
bir mi:intehibi sa ni intihabrna hakları ola ca k
tır [2]. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - İkinci derece 
rnüntehib olmağa saHllıiyetli olmayanlar ev
velden tebaai Devleti Aliyeden bulunmayan, 

[1] Bıı mculdenin ( ) iç·inde bu.lu.ncın fıkrası ll 

nci madde ziı·inde mündeı·iç 18, .'120 ve 885 nıımnnılı 

laınnnlaı·la tadil edilmişti?· . 

[2] 820 nıımuralı kanıtnun 5 nci mcıddesi ?nucibin
ce 500 adedi 200 e tenzil edilmişken 23 ncü rnaddeye 
not cıdile 26.1 1 nmna?·nl?. knnıın i le bu miktar 400 e 

çıkn?-ılmıştı. 
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saniyen nizarnı ma h sus nıucibince mu va k bı 

ten hizmeti ecnebiy~ İlntiyazrm haiz olan. sa
lisen on sekiz yaşrm i km al etmeyen, ra biıw 
hini intihabda bir kiınsenin hizmetkarlığında 

bulunan, hami ·en iflfts ile mahkum olubda ia 
dei itibar etmemiş olan, sadisen sui aJn·al ile 
müştehir olan, sabian mahcnriyet:ine hüküm 
liihik olub fekki hacredilmeyen, saminen hu
kuku medeniyeden sakrt olmuş olan, tasian 
tabiiyeti ecnehiye iddiasında bulunan kimseler
dir . 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE- Bit ııahiy 

dair inde beş yüzden ziyade ve yedi yüz el
ilden dun birinci deteec ınüntehib olduğu hal 
de hir ve yedi yüz elliden bin iki yüz elliyr 
kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yrdi yiiz 
elli ye kadar iiç ve bin yedi yüz elliden iki hi ıı 
iki yüz elliye kadar dörd nefer ikinci derecc
de müntehib olara ktn· ve şayed g-österil en 
miktardan ziyade bir nahiyede birinci . derece 
miintehib bulunur ise. bu nisbet üzeı· beş vr 
alt[ ve daha ziyade ikinci derece nıüntehib in
tihab edilecelüir. Bir nahiyeniıı müntehihi ev
velleri beş yüzden dnn ve iki .yüz elliden zi
yade olur ise bu misiJJfı na hiyelerin da hi bir 
münt hihi sani intihab etmeye bakları oln
<'al< l ıJl'(ht rı]. 

rı] R" morir/e k ezn .:20 11111/Lrtf'(flı kiOt/11/WI li t-' 1'

rı'Ç iiizi r nlrı11 .5 'Il c i nırtdcle .~ il e ltıdil Nlilmiş ti: 

BiT nahiuc drıhiliııde lı!lltıncın uü.fu.~u zük.timlruı 
/ı c·r iki 11iiz /r i.1i için /,ir miiıı trıhil>i .,ani intilmiJ olunur. 

Bu mih-lrwrlrw frı ::: lum için /., • ı · r e çhi rıt; m11nmr/c 

i f o olunm·: 
Ve yüze h-. rıdo.?' lıit· , iir; yiiz l!inlPn b e ş yüze kndur 

iki , b e ş yiiz !Jinl l' n yedi yii u kod11r iiç ilıih ... mü:nl f' 

liib i ı<m1 i iııf'ilmb ol ııım ı· . 

- 2.5.98 mmuıı ·11 lı knınun11ı ikirwi rrwrlrlewi muci
l>i llı; e, (1 8 yu şıııı /,it -il·enlet) 1.-rt!fdi ( 22 ynşını biti·n· n
ler ) .şe lrl irule de.ıliş tiı·ilmiş re (z ii/dıı') l:rı.yrU krıldırı

lrımk Jf f' rin c (T<urlın, 1'1"i>l'k ) kcmulmu.~ /ur. 

- Bu ınuddı< i tU l .~ııyılı /;ru11111lrı da lli1· tadil giil·

ın·,i ~ tiir: 

Biı· wı./Jiy e dul1il·inrle l!11l1ııw.n kor/ın ve e1·kpk ·11ii
fnstun lı e1 · 400 kiş i için bir ıııii11l t' hilıi -~rıni .~ e çiliı · . Bu 

nıiklunlnn fnzlaHı ir;iu rı l} u{/ıc/rıki .Qiil'i 71111IL111t'le yrtpı

lıı·: 

UOO e kcıdwr (1 ) , (i OJ d en bhw kada?' ( 2) , 100.1 

rlen bill döı·t yiize ko-dar ( J ) r fa zlcısı için bu gicli:;
l e mii.nt e h ibi sani seçiliı·. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE .- Her nahi -
ye dahilinde mevcud müntehihlel'in bireı· def
teri tanzim olum1b nahiyeye memuren .,.ide
cek olan azaya Yerilecektir . lşhu defterlerin 
bir iki gün zarfmda tanzimi ü:in heyeti tefti
şiye lü.znm görür ise kaza , k aymakammelan 
muvakkaten lüzumu kadar kfttib isteyecektiı· 

ve kaymakamirk merkezinde müstabdı>rn ke
tebr. kifayet etmediği ha lde ka ymakam abali
den ve erbabı harniyetten fa h ri kfltibl er teda
rik edecektir. i 

YİRMİ BEŞINCİ MADDE - H er ııahiye

nin ne kadar müııtehibi var i. ·e heyeti tefti
şiye tarafından o mikt ar pmnıl alık ufak Ye 
üzerine bir kaç isim yazılacak kaclal' beyaz 
ldğıd l aı· hazn·lanrb heyeti mezkılreye malısus 

büyük mühi:ir ile arkası bitt f'mhir mı lıiyPye 

tayin. olunan memura verilecektir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Nahiyc memu

runun nahiye merkezine YÜrııclundan eYvf'l o 
nalliye dahilinelP l1P miktaı· ınüntehib varsn 
lırlıPı· kısım rıı 7. i~ ·rıdt', ii<: .'·iiz ı11liııtrhilı<l(•n iha 
ret olmak üzere aıksama taksim olunur vıe her bir 
kismırun münrtehibleri ie,:iu iheyeti t eftişiye maı·i 

fetile /bir gi:in tertib He o günde rrnerıkezi nahiyc 
olan kariyeele hııhmınalarr her krRlllrn alıalisine 

haber V'·erilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE- !ntihabrn gü
nünü ve sureti icrasrru her kariyenin müntehib
leri bilmek için nihayet haziranın yirminci günü 
heyet teftişiye marifetik h er naıhiyenin ihavi ol
duğu ılmrayi g,ezib ihbar etmek üzere rafı.ı:katinde 
bir iki süvarİ ile heyeti t efti ,iyenin ek eriyeti 
arasile intihab olunacak muteber ıkimselm·den me
murlar gönderilecek ve bunla.ra yevııniye olarak 
idarei belediye tarafmdan münasib miktar ücret 
verilecektir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Otuzuncu 
maddede gö terilen memurlar her karye~-.e vasıl 

olduğu gün muhtaran ve saire vasrtasile münasib 
ve vasi /bir mahalle münta:hibleri celbedib resi na
hiy,e olan karyeye toplanacakları günü beyan ile 
! stanbula gidecl'ik meıbusam intihab etmek içm na
hiyeleri dahilinde bulunanlardan miinasib ilcimse
leri intihaib ile tayin eylemelerini a.haliy,e ıtefhim 
edecek ve h er kary·ede ıhu veçhile vazifsini ifa ey
l.ecliğini mübeyyin muhtaran taraflarmdan bir 
ikrta iJmi.ihaıber alacaktır. 
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YİRMİ DOKUZUNCU MADDE- Kura alıa

lisine itayı malumat için gidecek memurlarm az:i
metlerinde ımünıtehiblerin resi nalllye olan karye
ye gidib lieclilinıtiilıaıb teoommularmdan iki gün 
evvel otuzımcu maddede ibeyan olunduğu üzere 
he~eti teftişiyeden tayin olunan memurlar h.er 
na.hiye dahilinde ımeveud müntehiblerin defterle
rini ve balada ibeyan olunan arkaları mühürlü 
pu lalık kağıdiarı ve müntehibler tarafından İ$bn 
pu.slaları içine atmilik i0in evvelce her şuibeye ilti 
kilitli ve biri diğerine uymaz :ik anahtarh muh
kem ve nahiyenin puslalarrm istiaıb edecek oosa
mette ve üzeri uf.ac:rık bir zarf ihata edebileeCik 
kadar deliıkJi heyeti ıte:f.tişiye rnarifetile inşa edi
len sandığı ve maiyetinde bir iki süvarİ ve lü
zumu varsa HükUmeti ma:Jıalliyed en veyahud 
yevmiyesi idarei ib lediyeden verilecek ücretli ibir 
lditib istishaıb ile anüntehiJblerin vürudnndan bir 
i!k:i gün evvel resi nahiye olan lkaryede hazrr bu
lunacaktır. Nahiye ımemurlarma itasr lazımgel en 
ücreti yevmiye idarei belediye sandığından veri
lecek ve bu ücretin miktarı iheyeti teftişiJe tara
fmaan tayin ·olunacıclmır. 

OTUZUNCU MADDE - İilltihabda hazır ibu
lunaca!k memur resi nahiye ·olan ikaryeye vasrl ol
dııkta. naıhiy.e meclis reisi ve azası birleşiJb i~bu 
kanunnarneyi alenen kıraat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Kanunun krra
a f i nden sonra heyeti intihabiye namile her nahi
yode muvak.ht bir heyet teşelclriü edecek-tir. Bu 
heyetin reisi kazadan gelen intih:aıb memurudur. 
Menkezi nıahiye olan karye daıhi]indelci imam ve 
papas ve hahaım ile nailıiye meclisi :veisi T'e azası 
iı;ıbu heyeti intihabiyenin azası olacaJk:t.ır. J\fuvak
Jcaıt heyeti intihabiye teşkil olunduktan sonra he
ye-t azasmm aat ıkaçtan ikaça ikadar mahalli inti
ihaıbda ıl:mlunacakla.rı ve intihabm icra olunacak 
mba1li ~kseriy.eti ara ilıe tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Na.hiyenin heyeti 
inti:haıbiyesi icrayi inıtihaıb için .tensib oluna:n ma
halle gid1b ve puslalarm i1ka olunacağı sandığı 
·açıb içi boş ·olduğunu heyeti teftişiy.eye ve hqzır 
bulunanlara gösterdiikten sonra ikilitleni.b anaJı

tarlarm ibiri ikazadan ()"elen rrnemura, diğeri nahi
ye reisine verilecek ve badehu sandığın dörd ·ta
rafmda.n sicim geçiriliıb uçları ımuhtarm ve sair 
azanın mühürlerile ıtıemhir olunacaktır. 

OTUZ UÇUNCU MADDE - Sandık temhir 

ohmduktan sonra en uzak ıkaryenin mevcud mün
tahiblerile ıeimme ve pa pasları ve haham]arı ve 
mubtarları ve ihtiyarlardan iki ılrişi eelbolunuh 
heyeti intiıhaıbiyenin reis ve azasr marifetile mün
tehiblerin ilıer birine arkası ımemhur puslaJardan 
biııer tanesi verilİib yirıni a1tmcı ımaddede beyan 
olunduğu nisbet üzerine ıbulunduğu nahiy·e için
de iher ne kadar ikinci derecede münteh1b intihab 
olunmaık lazrmgelir ise emniyet ettiği adamlarm 
isimlerini pus]asma yazacağı ve yazrsı olmayan
lar emniyet eylediği ıkimseye mahallince müsta
mel olan lisanla yazdıracağı ve ·şayed puslada 
ikinci derecede müntehib o1 acaık ımiıktardan !Ziya
de isim yazar ise yazdrlh isi·mlerin iptida mdan 
başlayıb ikinci derece miintehib olmaili: için .taleb 
olunan m1kıtarı kaydolunaraJk ziyadesi lkeen
lemyekün ~ıükmünde ıtutulacağı v·e ilcinci der.ece 
müntehib olacaklarm adedinden daha az isim 
yazar ise yazdığı isirolerin kabul ve kayoolun <
cağı ve eğer bir nahiyede ikinci derece ÜG müıı

tehib olmak lazımgelirken müntahib puslasmm 
üzerinde bir adam.m ismini üç defa yazarsa yal
nız ibir rey Hibar edileceği ve yazrlan isimler 
okunmaz smette ise keenlemyekün hükmiinde 
•bulunacağr heyeti intih31biye azasr tarafmdan 
mümJcün olduğu kadar müntehiblere tefhim olu
nacaktır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Puslalar 
müntehiblere verilib bir veya iki saat sonra hc
~reti intihabiyenin bulu d uğu malıalde mevcud bu
lunm alan eın iın ıııe ve papa:ı: Ye halıarn Ye nınlı

tariara t embih olunacak ve muayyen olan saat
te heyeti intihabiyenin tertib edeceği üzere Jı er 

karyenin müntehibleri sırasile gelib puslalar san
clığa atılmazdan evvel Zati Hazreti Padişalıi

nin duayi ömrü şevketi şahaneleri imam ve pa
paz ve halıarn tarafından laraat olunacaktn·. 
Bir ıniintahib heyeti intiha.biyenin hur.nrnna grl
dikçe karyesi ve ismi ve şöhreti heyetin katibi 
tarafından sual olunur. Vereceği cevab üzerine 
muhtarlar kendisi -olduğunu şifahen tasdik eyler-
e ınüntelıib deftc·rine müracaatla ismiııin üzerine 

eaize Geldliib :puslayı sandığa atmasma rnhsat 
verilir. Bir müntehib puslasnu sandığa. atac::ığı 

vakit eHnde bir :pusladan ziyade buhınmmnasma 
heyeti intiha:lJiye dikkat edecektir. 

OTUZ BEŞ!NCt MADDE - Arkası meın
hur olmayan :puslalar hile ile sandrğa atrlmış 
ise keenlemyekün hükmündedir. ve bu puslada. 
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müııtehib kendi imzasını dahi yazmış i:r yalmr. 
ikinci dı:ırece müntehiblerin isimleri kıraat w 
kaydolunuh müntehiblerin imzası lm·aat ve kay
doluıımayacaktır. 

OTUZ ALTINCI MADDE- Heı· karyc ıı i ıı 

nıüııtelıiblcri pu ]alarmı attıktan sonra << Kaı·

ycınizde mevcud olan ınüntelıibler puslalarnn 
sandığa attılar » diye kfLtibin yanında bulunan 
müntehib defteri o karyenin imam veya papaz VL' 

haha.m ve muhtar ve ihtiyarları tarafınd an tenı

lıiı· ve imza olunduktan sonra onlar çrki l ib diğPr 
karyenin muh.tar ve imam ve papaz ve halıam VI' 

müntehibleri gelib kE'zalik intiha:ba bedcdccek
lerdi r. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE- Bir karyerıin 
emri inti·habı hitaın bulubda muhtaranr çekilih di
ğer karye ahalisi intihaba bedettikten sonra ha

zır bulunmayan müntclıib gelib rey verml:'k hak
kından akıttır. Özrü hakikisi olmasa dahi malıni
li intihaba gelmeyen mi:intehibin vckil ilc rr.v 
verrneğe halekı olamaz. Na lı iyelerin haYi olduğ· ıı 

karyelerin intih abı biı: günde itrnam olunama z
. a o gi.in akşa m üstü lı eyeti intihabiyl:' dnğ·ı 1 ma;~, . 

dan evvel sandığın deliği üzerine bir kağrd Yil

mlunuılı ve etrafı ve sandık sicim ile hağlamb 
uçları ve anahtar delikleri heyeti intihahiye ta
rafnıdaıı ten:ııhir olunduktan sonra heyetin kara
rile emin ve münasib bir mahalle vazı He m11h::ı 

fazasma itina olunacak ve ertesi günü sanclrğ·rn 

mühürleri heyetçe bilmuayeııe açrhh yine intİlıa 

ba beddohınacaktır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MAıDDE -Her ınünta 

hib reyini verdikten sonra a.vnct eder. ·~füntc

hiblerin bir günden ziyade resi nahiye olan kar
yede eğl erımemelorine heyeti iııtihabiye gayret 
eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE- Kaı·yel er

de oldu ğu nı isill1ı şehir ve luı sa bala ı:cla d :ı lı i tliiet. 
beş veyahud heyeti t ftişiy ııin mü.ııasih göıw.r

ği malıallerden ibaret muvakkaten şubelrr teşldl 
ve her şube için hey ti t efti, iye tarafmdan bir 
memur taj'"İ.n olunur. Kura ve na.hiyeler iç.in ma
hallinde beyan olunan mua.m elat şehir w kasa
halanla teşekkül eden şuhelerde c1alıi tamamile 
iera kılınır. 

KIRKINCI MADDE- Merkezi kazada bu
lunarak mahalli in1 . ilıa )ft •bizzat gelmeyen, yazdı-

ğr re? puslasrnr temhir ederek bir zarf içine ko
yub özrünü beyan ile nıelfuf puslarun sandığa 
atılmasına dair heyeti t-eftişiye reisine hitahen 
gönderdiği ınektııh alenen açılrb okunarak mek
tubu gönderen ınaruf ise gönderdiği pusla kapa
Jr olduğu halde sandığa atılır. Maru:f değilse o 
pusla hükümsüz bırakılır. 

KIRK BİRİNCİ MADDE Nahiy1' . ve şit-
helerin hilcümle müntehihler rey verdikten son
ra heyeti iııtihabi?E' azası kimilen hazır ik~n san
drk açılılı ikinci deı·cee müntehibler evvelemirde 
isimlerine bakmaynrak sandığa •atılan p.tıslalar 

birer birer sayılrrken ayrsr bilindileten sonm be
l ekrar sandrğ8 konularak »Naıhiye ve şubeye şu 
kadm· ıni.intl'lıib gPlib şu kadar pusla atmış» diye 
muhtasar :hemen bir lata mazbata tanzim olunıw. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Rey veren :mün
ı· dıibl erin adedinuPn ziyade pusla zuihu;r ederse 
nahiye ve şubenin heyeti intihabiyesi şooiden me.ı;;
ul tutularak hile ile pusla atanların zaılıire ih
ı·acı için canibi kaza ve livadan mahsus memur ve 
rnustantık g-önd ·iJ<'ı·ek ve fakat ahaliyi tekrnr 
üı.tihab ile meşg-ul etnı e ın<'k için rey veren münt ~'

h ibi n adeclil1c müsavi puslalar sandıktan çıka

niılı fazla kalanlar asla açılrh okunm::ıksizm ::ıle

nen ihr·ak olunacaktır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Puslalamı atle, 
eli bilindikten sonra her p.usladaıki isimlerin 
tahririne bedolunacaktrr. Şöyle iki, puslada. gö
l'tilen isimler bir kaç büyük kağıda hmufu heca 
tertibi üzere yazılıp sonra ok-lınan puslalarda 
o isimler tekerrür ettik <;e ismiı in yanma (1) 
numaralı rakan11 c:,:ekilir. Bu arada sandrk açık 
tutnlmamak için isimleı·in tahririne bedoluna
cağı anda saate bakılrp mesela taıhrire saat 
yedide bedo1unupta saat sekize kadar bir saatte 
iki ~rüz elli puslamn havi olduğu isirolerin tahı·ir 
olıınmasma karar verilirse üç saat için sandıktan · 
yedi yiiz elli pusla çıkarılıp bir sofra üzerine 

vazolunarak ,Jm·aat ve ta!hrir olunur ve bir tara.f
tım dahi sandık kilitlenip ve etrafına sicimler 
gl:'çirilip uçları ve sandığın deliği temhir oluna
rak ımünasib bir yerde lnfzoluımr ve sand:iğın 
konulduğu malıaHin kapısı temhir olıınur ve 
h rı· gün tadad ve tCimhir olunan p1ısl alai· bir 
torbaya vaz ile t;emhir eclilir. Ertesi günii heyet 
erkence tecemmü ile evvel emirde o gün kaç saa:t 
meşgul olae.aldarım kararlaştrrara;k ve sandığı 
al enen açıp o kadar saate kafi puslalar (}ıkarrla-
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rnk şa;n'Cl yın h itam bulmazRa kcnıafiss:ıhrk dr
Yaım ol unıır \'C he ı · akşwm n miktar pıı~la tn
dad Ye .tahri ı: oluııup her biı· ikinci detecede mün
h'hih o gün ne miktar r0y kaz:ı.ıııhğın r nıii!';'iT' nıııh

tasaı· bir· mazbrıta ~'azıln·. Bilrümle puslalar ka
yi.d ve talıril' olnndnktan ,· onrı:ı en ziyade rcy ka
zaınp ikinri dcn•rt•J; 'UÜnt\' 1ıib ol anhı;m ,l'l'rliiı" 

heyeti intilıalıiyc tınaftadan bir lata ırıazhatrı 

verilir. 

KlRK DÖRDUNCU MADDE - Gec:en mıHl
delercle beyan olunan kai.dclcr icra olıın tluktıııı 

sonra defterde çddlen cn i:wler nıu<'ihiııef' nalıiy c 
ve şube dahilinde r y vcrmeğe falan, fnhın kn 
radan V{'ya mahallinden şu lnıdar Jlli:intelıib gd
miş \ ' C nsnli.i iizcre saıHlık a<;Tlıp puslalat tadatl 
ve tı.ıhrir olnndulcta fa lan za·f şu kadar n fa lan 
şu kadar rey kazaıırp ve ckscriyet kazrınan ve 
falan, falan zat olf!nğıııırı nıi.işir nahi~-r ve şııbr
nin heyetı intiha.biyesi. tara:frndan a)rrrca iki krtn 
muzhata ,tanzim olnnnp biri kazadan gelrn me
mma, diğeri nalliye reisinc veri leceJüir. 

KlRK BEŞİNCi MADDE- tkin ci der·ect>de 
müntehih olanlın intihah olundnJdarma nair resi 
nalliye ve ~ubcJc heyeti intihabiycdcn alaraklan 
nıazbata üzerine ı·esi kazada hnlunan heyı>ti tef
ti:;ıiyeye gidip ııuı~hatayı ibraz edecek v·e bu maz
hatalar defteri malısn . una ka~rdolunacaktrr ve 
mcbusaıım icrayi intihalbr i<:in heyeti teftişiye

nin bulundnğ.n, maıhalde hangi gün ve saat.te bu
huım ası lazl.m geleePği tembih ve .mehnsluğa nam
zad olaıılaJ:Tn isimlerini lıavi h eyeti teftişiyeJ.cıı 

nıennır yedi ne bir kıta pnsla verilip isterse namzed 
olanlardan , istcı·sr na.nızed olmayıp dirayr,t vc lıa
miyl'tiııe itimad t>y ledi.ği vr nıE>bns olmak ic;in lazım 
ı:rrlcu evsafı haiz olan sair zrvattan intilıab rdebile
r.eği ve sancakta her ne miktar mebus olacak i<>e 
adedieri oınıiktar isimlei'İ :vazma ı ikinci <'l.crt' Cl' 

rntiııtl'lıib olanlaı·rı IPfıhim olnnaı:a.ktn· ve mazbMıı
srnr kayid ic:in heyeti t eftişiyey ' g-itınryen ikinci 
dcı·ccc müııteh ihkı·p hangi gün ve sı:ııütr luızıı· 

bulunmak l~znn g-eleceğ·i mah, ııs daYetnaınd er ill' 
ilıtaı· olnnaraktır. 

KlRK ALTINCI MADDE - Heyeti t· eftişi

yeılcn tayin olnııan yevmü saatt·e lıazrr lnılıınacak 
ikinri derccr müntchib](•rin yerl.iııc, arkası heyeti 
t-efti~iye mühürile temhir olunmuş birc•r kıta 

pıısl a Yerilir. 8ancakta lwr n kadar nıebus ola
cak ise ba lada tarif olnnduğu üzeı ·e ikiııei tlercce 
müntehib olanlardan her biri o kadar isimleri ya-

z:waktn· Ye ~-azr hilmrdiği. halele he~-rti n ir;:tim:ı 

eylcd i ğ·i ma haldcıı ı;rkma~' rp orada iken emniyet 
t' tf'iğ-i adııma ya.zclınıcaktr e. San~ık clalıiliııde llll' 

lnı: ola cak adı>clden Zilid Vf' noksmı isim veya
lıuel kendi inız11sııır yazarsa otuz altmcr maclcle
nin ahkfınının tnthikan icra,vi ımıanıel e olunur. 

KlRK YEDİNCİ MADDE - tkiııei <l r re('('
de ınüntehi.b oJ.anla ı· puslahıruıı denııııına al
mak için heyeti teftişiyenin iı;tima c.\ · l<• Lliği o<la
da sofranın üzerinde vr ortasında ·~- a lııı z bir pııs
lrı srğa.bil ecek krıdar delikli bir sandık hnlnna 
cııktıı· . İkinci tlcı·pec nıüntclıiblrr pnslalnTT
ıır atmazelaıt ev\·rl snnclrl' açılıp iı;:.i hoş olLln"n
mı lnızzanı gösterilclildcıı sonr a kilidi üzeri!!< ' 

büyücek hir varalnı vazolunanık he.vet i .teftiş iye 
nıiihi.iı·ilc ye yevnıi iııtilıabcla lıazn· bııluıınırık 

it:iıı dııYl't olıuıı.ııı nıi.iftii behle Ye rÜPsayi rıı

haniye ile ikinci derece müntehi.b olmıl ıırcl aıı ii<; 
kişinin mühürlerile temlıir olunur. 

KlRK SEKİZİNCi MADDE - Saıtllık kcı. 
pamıı mühürlendikten soma hc~'cti tefüşiyt · ~·c 

gelib mazbatasruı en rvvcl ka~·c1rttiı·eıı ikinci d<·
rece müntehibl eı · sn·asilc davet ohınrıp ellerin
cleki puslalan sanclrğm içine ata ca klanln- ve 
atal' iken bir puslııdan ziyaele olnııını asnıa dik
kat olunacaktır. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Yevmi in
tihapta lıazrr bulunacak ikinci de:·rccc ınüntc

lüblerdcn kaza da.lıilim1e bilcümle iııtihah olu
nan ikinci derece münteh iblcriıı onda sekizi 
mevcud ise sandık açılrp mebusluğa r ey kazamın
ıann isinıJeriııi lıavi re~i sancağm he~Tcti teftişi 

yesine ita olunmak i<:,iıı a·tif!e hr:-·aıı olıııı arak 

mazbataıım tanzimine ipt.idar olunur ve şn.vc t 

yevm.i muayyende mevcud olan ikiııri der~'ceck 

müntchibler kazanm ikinei iler cce ınüntehiblc

riııin ıııecmuuııun onda sekizinden az ise saııflık 

açılmayıp deliği üzerinr bir Yııı·aka nız ilc hcy~ti 
teftişiye tarafından ve yalmz yp\·nıi intihabtn 
hazır bulunmak i~in davet olunan nıüi'tii bdck 
ve riiesayi rühbaııi_ve cnuiblrriml cıı trmhir olu
rrup mevcud olnıııyan ikinci Jcrcrr ıııüntelıib

ler g-cliıH'CJl' kada ı· saııd rk cm in bi ı · malı ı ı i dt• 
lufzoluıı acak ve gelmeyen ikiııri der E'ee m ün tc
hiblere fi la.n gün rrsi kazada lıazTr bnlnnınak 

üzere Hüki\meti nıııhalliye tarafından ıııalı.susan 

İhtarnameler gönderilecektir. Pnslasmr sm ı chğa 

atmrş olanlar isterse avdet edecekt.ir. 



ELLİNCİ MADDE - Ikinci tleı·ece müııte
lıiblerden gelmeyip geri kalanlar muahharan l'C'c'i 
kazaya gehlikte hereti teftişiye ilc o gliıı i<:iıı 

eelbolunan ınüftii belde YC rüesayi nıhaniye ta 

rafından sandrğm mühürleri h·d ·lnıuaycnc de

lik açrhp i·kinci dc•rcc·c münte.lıibl l'r JHıs lalamıı 

sandığa aıtacak Ye i~bu Lla,·ctten soJJra .ına zc·r l'1 i 
hascbile gelunıeyeıı ikinci derece müııtchibl • ı- bck
lenmeyip sandık açılacaktır. Sandık a\:rldıktcııı 

sonra gelecek ikinci dcı-ecc nıünt uhibler hakkı 

i.ntihabtan mahı·uın olur. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - H eyeLi n huzu
runda sandık açılclrkta evvel eııı.il'C! P atılan pu:-;
lalar tadad ile alenen olnuıarak mebus olıııak 

ıçın puslada yazılan isimler kay<lolnnuı· n ' 

bir isim puslalarda tekerrür ettikç (1) raka
nıile .işaret olunm ve bu veçbile bi lcümle pus
laların tahriri lıitam bularak .her bir zatin l\a

zandrğı reyleri ceııı ile mazbata tanzim ve h0yl't 
Lal'afından temlıir olu ııup kaza kayımıkaınr ma

rifetile livada bulunan heyeti teft.işiyeye gön
derilir. !şhu mazbatada sancakta ıııcse l a iki 
mebus olaca;k halde kazada en ziyade rcy kaz;ı

nan yalnız iki isi nı yazılmayrp ·a i r rey b zıı

nan her ne kadar isim ler olur i"se olsıııı n•leY 
cüz1 rey kazanmış bulunsun nıazhaüı ya dereilc 
isimlerinin altına reylcriıı adeeli nıkam n ' yazı 

He işaret olunacaktu. Sancöğm Jıey(•t i h':l'tiı;i_n·

sine gönderilecek ınazbaıt.n nrn bit :11reti temhiı· 

olunarak meclisi belediy ede lııfzoluııar:aktrT. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Heı· kazanın he
yeti te:ftişi.ye!4indcn rnazbata gel d i kt <' n•si J i nı 

olan kazanın r eyleri da.hi sayılqJ <ımı. tlaiı· hiı · 

mazbata tanzim olıuıduktan som·rı. srıııl'ağııı lw
yeti teftişiyesinden ba~ka müftii beldt• n· riicsa
yi ruhaniye Ye isterl erse aiı· kaza hı n n ua ııızed
leri veya vekilieri lıazır bulunduğu lwlde i pt idrı 
resi liva olan kaıanın mazbatasr a~: ılıp intiJuıb 

olunanların i, imlerile lı eı· bir i.-min kazandığı 
reyin miktarı yazılır, badebu kazahırdan ge

len mazbatalar sırasi l e açılıp kmıa l ,·e ka
yid ve cümlesinin yekfınn nıalfıııı olchıkta saıı

ca.k dahilinde az v.e çok ı-ey kazıııııru.; ne kada ı · 

zat zuhur ederse cümlesinin isiınh: J'i ], iı·<'ı· birn 
zikrolunur ve ıuüsavat üıere r ey kazannıışlar hıı
lunur i e beyinleriııd knra keşidr olııınıı' . Balll'
hu en ıiyade rey kazananlar kimJ(•r i:-;e on l ıırın JllL'

Inıs olduklannı lıavi hemen bir ınıızlıata tan
zim ile heyeti teftişi.yei li va tanıfıııdu n m üh rii 
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zatilerile temhir oluntır. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Her isınin ka
zandığı r eyleri havi tanzim olunan nıazbata

nm musaddak suretleri bilihrac bir kıtası me

bus olanlara ve bir 1 lutası Yilayet ın atbaasrn

da tabile her kazanın heyeti teftişi yesine Y C

rilmek üzeı·e valii Yil5yete ve mutnsa.tTı:fa 

gönderilir. 

ELLi DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriyeti 
iLra ile uıebus olanlar sancağm heyeti tefti~i

yesinden alacklarr mazba tayr san c ağın m eel i
si idaresine tasdik ettirerek nihayet teşrini

evvelin yirminci gunu 1-tanbul.da uulunuh 
yedierindeki mazbatai musacldakayi heyeti ıne
busanm lıiııi küşadmda muvakkat reise i br az 
edecektir. 

ELLİ BEŞiNCİ MADDE - Elli ü~üııcli 
maddede beyan olunduğu üzere ekseriyeti am 
ile me b us olanların ma.zbataları tamamen ca
nibi vilayete geldikten ve merkezi ' 'ilfLyetin he
yeti teftişiyesi marifetile merkezin nıebıislal'I 

dahi tahakkuk eyledikten sonra valii vilfiyetin 
tahtr riyasetinde olarak meelisi idare ve heye
ti teftişiye bir yere toplaıub evvehl meı'keıi 

vilftyet olan sancağın mazbatasr ve badelm d i
ğer saııcaklardan gelen ınazlıntalar kıı·aat il e 
vililyet dahilinde ıne bus olan her bir ır,at i~in 

muhtasar birer kıta ınazbata tanzim olıımı<"a

ğ·r misillu her sa.ncağ·rn heyeti tefti~?iyesi tara
fından gelen ıuazbataların birer SUJ'l'Ü ~ıkan

hb heyeti hazıra tal'afından ıuühürü zatileri le 
ve meclisi idarenin miihürü mahsusile te m lı i ı· 
olunduJ<tan soma valii vilayetin inlıasma lef
fen bill\. tehir Dahiliye n ezaretiıı e giiuderile
cektir. \ il.Uyette toplan irklan gün zikrolunan · 
ıuazbatalarrn sürati tanzim ve tcıhrir zımıuncla. 

lüznnıuna giire dörd, lıeş ve daha ziyade katilı 
h u hındurnlacaktır. 

ELLİ ALTINCI MADDE- Elli he inci mad
dede bcymı olunan maıhatalar vilayetten Da
hiliye nezarctine geldikte heyeti nı<:>huf;an ac:ıl
nuş ise hemen gönder-ilecek ve a.çılına.mıi.'i i~e 

küşadma değin hrfzo l uııncaldıl'. Vilfıy<?tten 

hilvürnLl Dahiliye ıı ezrı retindeıı heyeti
1 

mebu
sana gö nd rilecek biki.imle nıezahit ve evrak 
için heyeti nı ebusanın re is ve kati h leri. tara
frııclan Dalıili)·e nezaretine makbuz ilnıiihaberi 
nrilecektir. __ ...... 



FASLI RABİ 

Defatir i esasiyesinin suret i tashihine dair 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Defteri esasiye 
intibabdan sonra Meclisi idarei kaza marifeti
le bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhir 
olunduktan sonra idarei belediyede lnfr.oluna
cak ve her sene mayısrn birinci günü meclisi 
idarei belecHye heyetleri hmurunda sandık açı
hb ve deft.eri esasiye çıkarılıb dairei beleeliye 
heyetine teslim olunacaktır. 

ELLİ SEKtztNct İNİKAD - Yedinci mad
dede beyan olunduğu üzere her mahalle ve 
karye muhtarları nezdinde bulunacak defteri 
esasiye n~üraca < la mahalle ve. karyeleri dahi
linde buluna1 müntehibinden . bir sene içinele 
vefat veyah ~td diğer mahalle na kletın iş ' 'eya
hud sekizinci maddede beyan olunan alıval

den birine duçar olarak ınünteh iblik hakimı

dan sakıt olmuş olanlar ile on; yedi yaşım ik
mal ile on sekiz yaşına girmesile veya diğer nın
halden oraya naklihane etmesile nıüntelı.iblik 

hakkını kazananların esamisini lıavi iki kıta 

defter yazılarak imam ve papaz ve lıaham\ ve 
m uhtarlar tarafından badettemhir nihayet ma
yısm sekizinci günii merkezi kazada bulunan 
idarei belediyeye gönderilecek ve defterlerin 
tanzim ve hemen irsali için nihayet nıay:rsın 

beşinci gününe kadar muhtarlara 'tahriren ten
bih ve ihbara idarei belediye mecbur bnlumı
caktır [1). 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altmış bi
rinci maddede muharrer dcfterlm• . vasrl olduk
ta idarei belediye tarafmdan mütalea ve ica
bına göre icrayi tahkikat olm1duktan soıwa 
bir ka<_< sureti tanzim ettirilib lufzolunacak Ye 

görmek isteyenlere meccanen birer sureti ve
rilecektir ve itiraz edecek olanlar on Jördüıı
cü madde alıkamma tevfikan hareket ederler. 
Muayyen olan vaktin mürunmda.ıı sonra ta-

. lıakkuk eden hale göre heyeti belediyenin ne
za.reti altında belediye katibi şerhile lağ.iv veya 
ilhe olunacak i~inıleı:i tnı:ıhih cdeeddiı· . 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasiye-

[1] - 25lJ8 nımıanılı k'ınnnun -il•inci mrır/rleı;i mu
cibince, ( 18 yaşını bi tü· en le?) krıy(li (22 ya şını biti
?"enle?·) şeHinde de.Q'iştirilm.iş ı;e (ziibi?) ka ydi lcald·ı

rılarak yeTinc Kadın, erkek) konulmw;twr. 
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nin tashihleri her sene temmuz iptidasına ka.~ 
dar ikmal olunacak ve badettashilı bu defter 
yine [Defteri esasii müntehibinJ namile yado
lunacaktrr. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE- Her kaza da
hilinde mevcud buhman müntehiblerin isimleri
ni mübeyyin Jefterler dörd senede bie defa vi
l<l~yet matbaasmda tabohmur ve her kaza i<_<in 
kaç nüsharun lüzumu olduğu ve ne fiatla. sa.tcla
cağr meclisi idarei vilayette karar verilir ve her 
kariye ve mahalle muhtarlarma kazasma mah
sus olan defteri ınatbuadan ikişer nüslıas:r Hü
kümet tarafmdan mecea.nen gönderilir. 

FASLI HAMtS 

Mevaddı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarei beledi
ye ve heyeti teftişiye ve intihabiyenin ialeb et
tiği malumatı vermekten imtina eden eimme ve 
papaz ve haham ve muhtarlardan iki yirmilik 
mecidiyeden on yirmilik mecidiye kadar ceza
yi nakdi alınır. 

AL'l'MIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir 
isim veya sıfat taknıarak veyahud kaııunen hak
kı intiha.bdan mahrum olduğunu ketmederek 
kendisini intihab defterine yazd:rrmağa veyrı

hud ismiıli mükerrer kaydettirmeğe cüret eden
lerden bir yüzlük osmanlı altınından on altrna 
kadar ceza.yi nakdi a.lınn· ve bir aydau bir st:ne
ye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜ!'JCÜ MADDE - Ya biz
zat ınebus olmak veya diğer bir zatı ıuebus ınti
halı ettirınek garezile müntehibleri ihafe eclen ve
yalmd teşvik için ınüntehiblere ak<_<e ve eııya Ye

ren.le ve verilen akçe ve eşyayr kabul edenler 
ve bir şahıs hakimıda rey ve:cınek veya verdir
rnek veyahud rey itasından imtina etmek içiıt 

Devlet memuriyeti veya bir hizmeti hususiyeyi 
vaid ve kabul edenler iki aydan bir buçuk sene
ye kadar hapsedilir ve on yüzlük osmanlı altr
mndan elli altrna kadar eezayi nakdi almn· ve 
bu cürınüıı faili memurindeı1 ise tard cezasile 
de mahkum olur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reylerin Ya
zolundnğu sandığı ve intihabata müteallik ev
ra kı resmiyeyi ınısh ve sirkat n tahrib edenler 
bir seneden üç sen ye kadar hapis cezasite be-
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raher oıı yüzlük osmanlı alt ı ııındari yüz altma 

kadar cezıı.yi nakdi ile ınahkfmı olur ,.e bu fi
le ciirrti esıu:ısında nıurilıi ıtıüc:azat diğr ı- lıir 

file tasaddisi tl'lıeyyüıı cylf'cliği lıa.ld<' ıwza kanun
naınf'i hüınayuıınna tevfikan başkaca miicazat 

edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - J şhu ceza 

fa:slında beyan olunan harekata ınüessiı· olupta 
heııfu ınaksadlal'I fil e çıkmamış ola ııla e zikrolu

nan <.:ezalarm ııısfile müeazat olunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE- Ueı·ek mah
kemece bir hüküm suclurile ve gerek izhari iflas 
ederek iadei itibar edememesile hakkı intihap
tan sakıt iken mahruıniyetinclen evvelki ve ge
ı·ek sonraki elefatiri intihahiyeye kendi şunu ol
ı:naksızm mukayyed olduğu halde !'ey vernder 

bir haftadan bir aya kadar hapis ve bir ıı ı•' •:icli

ycden beş mecidiyeye kadar cezayi nakdi i le 

mücazat olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCi MADDE - Altnırş al

tlllcr maddede gösterilen ilk ahval ilc kendisini 
kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahte ola
rak diğer mukayyed bir müntehibirı isim ve sı

fatını takmarak bir ceıniyet i i ntilıahiyede lıeı· 

kim rey verirse altı aydan iki seneye kadar ha
pis ve bir altından on al tma kadar ceza yi ııa kd i 

ile mücazat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Hiı· tle

fadan ziyade intihab etmek için bir rni.i.kcı-reı.· 

k:ıyidden , istifade edenler bir aya kadar hııpso

lunur. 

YETMiŞİNCi MADDE - l-tey yazmağa ta
yin olunduğu bir ınüntehibin ifadesinin gayri 
bir ismi kaydeden her şahıs hakkında bir aydnıı 
altı aya kadar hapis ile henher bir altından on 
aJtma kadar rezayi na~;:cli ilc mıücazat ohmnr. 

YETMiŞ BİRİNCİ MADDE - Gerek mna

melei eebr·iye icı·asile ve gen'k nıemuriyetteıı 
ınahrnın etmek veya zatini veya familyasım ve

yahud Sf' ı 'rf'tini biı· zarara dü~<ır eylemek tehdi
da tr ile ıni.i.n1dıiıl:ıi rey vermekten İQtinah ettiren 

v\Jyahud rey itasrmı icbar edenler bir aydan bir 
seney() kacl:ıı· hapisle berwber beş altından yirmi 
alt ı na kadar reza.yi nııkdi ilc miicazaıt olnnur. 

YETMiŞ İKİNCİ MADDE - Bmcifi ·kazibc 

ucşrile ve bir takım ınüfteriyat ilanüe ve sair gu-

na lıi.le ve desa is ima li le in.tihaıb m.ua.melatınt rbo
zanlar veya.hud bir ve daha ziyade müntehiJ::ıi r-ey 
veıım!:'.kten içti na b ettirenler ,·,eya·hud cemiyet le ve 
telıdirl fııniz nüınayişle •bir crmiyeti inıtiha.biyenin 
irraatmr ihl fıl edel'ck ha.kıkı iııtilı aıbın icı ·asnıa ve

:vaıhud h er kesin scnbest<,:c l'ey v·erıne.s i ne iı·asr na
ki . a edf'n}er bir aydan bir seneye kadar hn,pis lle 
hcra her ıbir altmda n rknk aI tıııa kadar reza~r i ıJa,k

di ile miicazat ohmur. 

YETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti 
intih::ıbyeye ıneni intiha,b g.arazi le •her n ev i lıümı
nıu ir.ra Yeya,lınd kast<'denlf'r üç ı<(•nedcn b-eş sr
lll·~·e kaclıır muvakkat kiieek eezasile mıücazat olu
n ur. Cürüın ibir veya daıha ziyade ka'Za ve ne
vaJ ıide i cra ol mı mak üzere eV\relee terti.ib ve i.tti
faık ile yap ı l •ınış bu] nınn·sa mu va lcka:t kür~k cc>
zıı.sı on heş seneye karlar temdicl olunabilie. 

YETMiŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşlm ka
nuncla göstf'ı·ilen cer-aiınin h ir kaçı bi ehkıte i cra 
<kıhnıı·sa mürtekibleri e ıı ağır cezayi mü. ~elzim 
ıılıın ciil'llıi:in cez:ısile mücazat olunurlar. 

YETMiŞ BEŞİNCi MADDE - Eıııri irıtilı a.
bnttan mütf'velli cl hukuku unıuıni~ve Ye Jınkuku 
lıususi~·(• davalan bir jntiJırub neticesin in ne~r 

,.e i lan ohıııduü-u tarihten a ltr ay 11ıii.runmdan 

gayri ın csmu ·hiikııni:ine girer. 

YETMiŞ ALTINCI MADDE - Bir mebu
sım emri iııtilıahı maikbul ve mnteber olduğu ibir 

lwycti ınohusaıı tarafından rtasdiJc ve ilan olun
r1uk.tan son ı·a. intihaha fe.<ıad ıkarrştırılmrı;; oldu
ğuna dair ına;hkemeden bir hüıküm lfı ıhik olsa hile 
meh uslı:ııkt:a.n sukutu caiz "Olamaz. Fa:k·at meıbus 
olmaik i0in Jcıımııı<:',ıı .mnayy•f'n olan şeraiti cami. ol 
maclıO.mıı ·h ükmolunur i. e evveLki hüiküm heyeti. 
ın{'husanra nazarı tetkike alınuh V·crilecek karara 
g·öre mahkfım olanınebusya ipka veya:hud mebus
lulüan i kat ik yerin e aharının intiJıaıb ve tayi
ıı i i c; in ~fak:ı mı . n darete m1:1zbaıta arzolu nur. 

YETMİŞ YEDiNCİ MADDE - Altıınş altrn
cı. altmış yediııci. yetmiş birinci, yetm i ş üçüı1eıüı 

.'· C'I: miş dördüncü, yetmiş ibeşinci, yetmiş aLtmerr 
~·etmiş dokuzuncu madilelerde gösterilen efalin 
·nnıha:kcmesi ıkaza eleavi m eclisind e ve a.lıtnuş se
ki.zinei, yetmiş ikinci vr yetım.iş yedinci. madde
lel'uC heyan olunan <:fal in muhaikcmesi liva mec
lisi tcmyiziııclc icra olunur ,.e clivnnr t emy izi Yila

yet:t e istinaf edilir. 



MEVADI uMUMİYE 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE - Mebuslar
dan istifa eden ve vüıkalalİktan maada Devlet mc
muriyetini kabul eden v kanunu esa i ıhüJcrnüıı

ce mebusluktan iııfisali H'ızımg,c]cn ve vefat eden 
ve h yeti mebusan tarafından usulen reddolunan 
v,e lıu:kuJm medeniyeden kanunen salaıt olanların 
intilıaıb olundukları anettıkıta mebusluğe yeniden 
diğerlori intihab 'Olunur. Alıvali rmeşru:ha heye
ıti mebusan tarafından tabllrik olunarak esbabı 

mucibC'Si ve yerine diğer mebusun intihaıbr lüzum
lu mazbaıta makamı ,sadarete ibildirerek oradan 
da:1ıi tayin olunacaık aza.ıun bulunduğu vilayet 
valisine işarı keyfiyet olunur. Müceddedtm inti
hab olunacak me1bus o ·eneuin içtimama yetişc
mez ise heyeti mebUıSaıun gelecek iç.tiınamda ha
zn· bulunmağa mecıburdur. Mobusluğ·u lka:bul ile 
~ancağrn heyeti .teftişiyesi tarafından aldığı maz
batayr meclisi idarei livada tasdik ettirildikıten 

sonra i rtifa edenlerin i tifası yalnız ·heyeti me
hw:mnd an kaıbul olunabilir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - lntpıah 
İcra olunur iken bir zat vilfıy t dahilinde iki 
veya bir kaç sancakta ekseriyeti am kazaııdı
ğı lıalcle ha.no·i sancağnı mebusluğunu tercih 
eylediği ya]ii vilayet tarafmclan doğnıdan 
doğruya kendisinelen istilam olunuh nıebus 
olan zat nihayet sekiı gi.in zarfmda iereih ey
lediği aneağı tahriı·en Yalii viHlyete hildirnıe
ğe mecburdur. Bu suretle mcbıısları adeiline 
nok ·an gelen sancakta nıiiceddeden cliğ<'r inti

bab olunur. 

SEKSENİNCi MADDE - lutihalı ıt;ın mı-
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hiye ve şubeye gelecek olaniar o srmfia deyni 
mırı için hapsolıı.ııamaı. Evvellen mahpııs ise 
muvakkaten se bi U tahliye olunuh iııtiha bın ik
malinden sonra yine tevkif ohuıahilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanuıın ·esn
siye tevfikan heyeti ınebusan dörd senetleıı e\·
Yel ba İra.dei Seniye Jağılclığr halde hadei Se
niye tarihinden itibaren iki ay zal'fmda i~hn 
kanunun ahkilmma te,~:fika.n yeniden iııtiba 

hata şnru olunmak için Dahiliye neza ı·etiııde 
valiler ve Ynliler canibinden mutasa.tnf.lar:ı 

talıriratr mahsusa irs11l olunacaktır ve o sene 
ic:iıı tlefteri esasinin yeniden ta:hihi lihııng-el 

meyih ınusahhah itibar olunacaktır v . işbu 
sonraki itibıırın tarihi lı itammclı:ın i.tibnı·en me
bus olaııJar nihayet üç buçuk :ıy zal'lınclı:ı 

Dett·saaclete bilvürucl heyeti nıehnsamn içti
maılltla lıa7.n' bulunmağa mecbnrclur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE -1Ju:ıyy<'n olan 
vakitten evvel hnslı eliı·:ıb heyeti nwlıwmnııı ba 
hadei ~eniye içtimaı H\zmıgeldikte Del'saaclet
te ne kadar vakit hazn: hulnııııınl:ın iktıza eele
ceği Dahiliye n eznret iıırlen vali lcl' \' C valileı· 

tarııf.mdan daJü cloğru<ian doo·nı ya ınelnıslııı ·n 

i~nr olunacaktır. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - DersaaılP! 
belt>diy kanunu n ıla ın u ha ı· re ı · ~ı ueluel cla h ili nde 
bulıman ınahalleı· hil' daiı:ei iııtihalıiye n lı e ı · 

bir uail'ei belediye bil' ~ubei intih:ıhiye itibar 
olunacak ve e lviyei nıülhakaclıı vilfıyde ın e!'lmt 

sancaklarda c·ert' ~-an e l rn maıl caı-i ohıb Ş lıre

maııcti ıncrk€•zi vililyet addedilecekLir. 

İntihabr mebusan kanunnamesinin suveri İcraiyesine dair taliinat [*] 

(7 ramazan 13:26 ı·e 20 cyltil 1.'1:24) 

BİRİNCİ MADDE - İııtihabr mehusan ka-
nunnamesi bilrümle Memaliki 
nede nahiyelrr te~ekkül ctm i ~? 

Mahnısni Şalın

itiharile ynzrhp 
zikro lnıınn ka nu n n anı eıı iıı ııe ş ri nde şıı r et na lıi
yeler t e~ekkül etnıeıni~ yel'lrr vııı· i~e müııase-

l * J 'l 'ıwtiui ı;uni clüstıı?· . Cild: ı - Sııyı/u: J7. 

bniı nıevkiiyeyi g·özeCler ek dörd, hcş kmıı<laıı 

ibnre t ieı ·ayi iıılihah içiıı Hüklıııı rt i nuıhalliyeleı· 

marifetile muvakkat şuheler te~kil olumıcaktrl' 

Ye resi şnhe ittihaz olnıırıcak l\nt·iye-ııin muhtıı

n nahiye reisinin ve şubenin sair kura muh1.a
ram birleşel'rk nalıiyelercle olduğu misillfı mec

lis intihabın vazifesini ic.ra edeceklerdir. 



- 23 -

İKİNCİ MADDE - İntihabr nıebu:an kn
nuııııanıesi iktı:r.asille:a defatiri esasiyeniıı taıı:r.i

w i ve i~bu defterlere dair olan saiı· ınuamelıi

tııı mayıs i ı }ti da sıı11lı-ııı lı cJo l tı ıııııcı s ı l ii:r. inı ecil' ıı 

olrluğundan kamııuıaııı e i me:tkfır her ne vakit 
v ilfıyata vasrJ olmsa hemen hili't teahlıuı· t1 efa
t iri esasiyenin tanzimile ona ıııüte:fe ~'l'i ulaıı sa 
ir alıkamın icrasr için Vüliltr lzam Haz ı·ntı tar:ı

fmdan lazrnı gelenh're emir 1·e te nhihııt Yeril e
cektiı· . 

ÜÇÜNCÜ MADDE - lşbıı kaınınıııııııeııiıı 
Yi lJyete g-öııderilceek ııiishai ıııütc·addidrsiıı(1en 

her· . ancağ·m cesametine göre lü :r.nnııı ıııiktnn 

mutasarrrflara ve ndiııiıı bulunduğu şe hı·iıı 

idıı ı·ei helediye reisiııe vr ;ııerkezi vili'ıyrtr ınrr
b ııt l'fızalar kaymakanılarma irsııl Ye ııhl<fıııır 

m li nelericesine tatbik:ııı se ı· i:ı n i en lmıııı ı er ;ısı 
işa ı· olunacıık ve esas clrfteı:lc' ı·i taııziııı olrıımıı

eaya kadar ~mı srrıı ne )'olda h:nek et olunduğn 
il'tilfıın kılınacııktır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - hlnı kııııuııııanıc 
nin nlish ::ı. i ınilt ea delifle:-;i ıııut ı ı. anıflığ·n dinıci 

eyled iktc mutasarrrf vr,va Yekili ka zalııl'llı eesa
nırtinc gör lüzumu nıiktaı·ııır ka~· ıııakııııılaı·a 

irıml ve bnlunduğn ~rlıiı· vr.~rıı knsahamn nıee l is 

heleeliye r·eisinc ita eılı'<: <'k I' C anı sn·a ka.,vına 

k:ıın ve mrrlis belediye rrisind!'ıı elr'ftrı·i rsnsi -

yımin tanzimin e dair ınalı'\ıııat t.al b erl ec ktir 
ve vil~yet ka Hnıuı amesi mu ei bi n er uıenı a lik i 
ıualırusıııırn kaza m e ı·kezle ı·imle ııı realisi beledi
ye mevcud olup şayet nı evcml olmayan r eifli ka
:r.a nı ı · ise kanuıınıı rııei ın ezkiıı·e tatbik an hemen 
ıneclil'i beledi te~kiliııe ıııiiııtelıiblerin defterinin 
tnn:r.iınine bedf'clilecektir. 

BEŞİNCİ MADDE - _l~bu kaııunııaıııenin 

ıtüslıai ınüteadtl id esi ıı i k n ~ ·ma ka nı kaza, idarei 
bel ed iye reisi n e teslim etlect> k l ' t ~ h er kaza da 
defteri esasi:vi. ~ tidf' lıt·.nı n olu ııaea k heyeti 

teftişiye tanzim ryleye1'ektir. Kaymakamı kıı

za defteri esas inin tıı nzinıine tl n ir heyeti tefti
~iyedE>n ve be lrdiye l'l'isiııden a ı·a :ıea tahriren 
ınalilrııat isteyee.ekt ir. Hıfzr inzibrıt ic;:iıı clairE>i 
helediye reisi ve)ra vehili tarnfmclan ikt ı zn eden 

muavt•.net ta leb olunduk~a kaymakanı ita.v;ı 

ıueeburdur. 8ıı ıııeeburiyet l ' ilfı~·rtle reisi lin 
olan ka:r.nlar i cıin vali Ye nıntasarrrfıı <hılıi şn 

mildir. 

ALTINCI MADDE - jntilı ıı i J hıııunuııun 

cezaya miitea ll ik faslı mn hsnsu lwt intihah sr
nesi e Hrıkı matbuaile intihab nıııhalleı·iııe talik 
olunacaktır ve kanunu ınezkürun birer nüshai 
nıatbnasr her kariye 1·c ı mıhalleye irsal oluna
caktır. 

İntihabı mebusan muamelatına m ütea llik bazı mukarrerat ve tebliğat [ ~' ] 

( 21 eylı1l1324} 

1 -:Meclis i nwbusana ıııiit allik nnııııııelatm 
icra ve ikınııl i içjn ve l<unı ve nevalıiye izamlan 
icab den m e ın ur in ve l;;etebeye vel'ilec·ck üeura
tm Ya t'icl atr helediyesi kifa .r·et. etmeye n ,rahud 
dairei heleeliyrsi teşekkül etnwdiği iı.:in vaeielatr 
olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi Hlzım 

geleceği bazı taraflardan i , tii'. ·ıır ed ilııwsil e lt·-

elelistizan zikrolnnan ücuratm evvel emirelC' kaza 
yalıuel ltva meclisi idareler ince miktar·lıı ı ·ı ı cık

dir ve .tayin olunarak sandığından veril cek ma z
bata üzerine varidat r belediyr. i miisaid o]aıı 

l ~ ] Trıkvimi rrıf..:nyi - No. ti . 

yerlerde mahalleri dairei belediye ve vaeidatı be
lediyesi müsaid yahud mevcnd olmayan yerlerel e 
dahi mahalleri mal saniliklarınclan itası ieah 
edeceği mecli i mahsusu vükelaea tezki r edileı·t'k 

babrtılice icabı icra kılındığı. 

2 - İntihabı mebu an kararnam esinin kırk 
beşinci ma d le inde heyeti teft işiy • tarafmda n 
mebusan namzecllerinin isimlerini havi ikinci C!r
recedc müntehiblere pusla verileceği nuıkarrer 

iseele heyeti mezk:Urenin kinıleri ne suretl nam
zed ııddeclerek ısimlerini tahrir eeleceği yolunda 
gerek bu maddede gerek diğer maddelerde . ara
hat ve delalet olmadrğmdan sureti müracaat ve 
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kabulü haklanda kanunnaınei nı czkurd sa rahat 
yoksa da kanunu esasinin altmış sekizinci ve 
mtilıabr mebusan kanunnamcsiııin on yedinci 
maddelerinde mebus intilıab olunması caiz ola
caklar hakkında taf iHlt münd >riç olmasına ve 
Uecli i mebu ·anm ilk içtimar için tatbik edil 
miş olan talimatı :muvaklmtedc mcbus olmak üze
re namzed olacaklarm ya resmen bilmüracaat 
naınızedliklerini kaydettirmeleri yahud nı buslu
ğa ehli olduğunu ımısaddak intiharba salih olan
lardan laakal üç yüz kişiye bir varalnı t·ahtiın 

ettirilerek bilvasrta tebliğ eylemeleri lazım g •
]eceği muharreı· olmasma binaen bu şorait da
iresinde namzedliklerini vaz edc ·ekleriıı lnıbul ve 
ilanı icab edeceği Meclisi Mahsusai Vükelaca 
tezekür lalmdığı. 

3 - Mebusan kannnmımesinin suvcri İcraiy e

sin dair talimatın birinci madd sinde irı·ayi in
tihabat için dörd beş kariyeden ibaret ınımıkkat 
şubeler teşkil olnnacağmr ve yirmi üçüncü mad
desinde bir nalüyenin müntchibi evvelleri bl'Ş 
yüzden dım ve iki yür. elliden efzun olursa bu 
gibi nalıiyclerin dahi müntchibi sani iııtihab et
rneğe salahiyetleri olacağı ımıharrcr olub hal
buki bir ~ok kariyeler ufak ve ııüfusu kalil c~-i 

havi yüz elli nüfus ZLi.kih bnlıınmıı.dığ·mdaıı 

bahsile beşten ziyade kariyelerin birleştirilmesin
de bois olub o1madığr bazı malıallerce istifsar 
edilmesile bilmuhabere salifüzzikir maddelerin 
mazmununa nazaran nıüntehibi evnlleriu mik
tarr müntehibi ani tayinine müsaid olmayan h.-u
ranm münasebeti mevkiiyeleri üibarile birleşti
rilmesi maıksudu asli olan teslıili intihabat mat
lahımı mnv.afık olacağınaan bu g·ibi kunırlan ıc::ı.-

bı kada1·rnm hirleşHrilmesi "M:€?r lisi Vii.k laca 
münasib görülerek. 

4 - lntilıab mebusan kanununun scki.z i1ıc i 

maddesinde tanzim edilecek esas deftN·lerinde 
cinayet ve cünha ile malıklım olaıılann . islinl eri
hizasma şerh verileceği muhal'l'CI' ikl'ıı rrerek 
ınütehib gerek birinci ve ikinci rl • ı·cc ccl · ıni:.iıı 

tehiblerin ta.clad olunan şerait m yanmda cün
ha ve cinayet ile mahkCım olmamak kaydi mn
sarrah olmadığından keyfiyet ledclistiza.n iflası

na hükmolunmuş ve iadei itibar etmemiş olanla
rın malıcur ve hukuh-u medeniyed n mahrum b-u
lunanların intiha.b olunmayacakları kanunu esa
sİ ile iııtilıab · kanununda ınübeyyin ve cünha 
ve cinay t ile mahkftııiiyeti abıkanm ınanii hak
kı intihab olduğuna dair sarahat gayri m vcud 
olmasına nazaran sanayi intihabatta ha li . ıııahcu

riyette bulunanlada i ad ci itibar etmem i ş olan 
müflislerin ve cünha v cinayetle ma.lıkl'ım e ıı. 

henüz ceza görmekte bulunan YC hinaenalazalik 
hürriy ti şahsiyelerine malik olmayan eşhm:ııı in
tilıab etmek ve edilmek salahiyetinden ma lınııııi
yetleri tabii olduğ·u gibi salifü7.7.ilür sekizinl'i 
maddede ınuharre r kuyudu maııia sıl'asrnJ a mün
deric hukuku ıncdeniyedcn sakıt olımış olan Joı~·

di mutlruknıa ,göre hukuku medenileri bi lahare·. 
iade olunanlarm da bu alii.hiyete na il olmanııı

ları icab edeceğinden ve hukuku medeniyeden 
sukutu gayri mntazammın bir hiildiın ilc malı
kUm oltrp ikmali müddeti cezaiye edenle ı ·e ge
lince; bunların rnaahaza evvelce mahkum olmuş 

olmalarından dolayı salahiyeti. mebhus~ıanhadan 

mahrumiyetleri lazım gelmiyeceğindrn ona göre 
r.ebligat ifasr. 



S · Dahili nizarnname 

BİRİNCİ BAB 

Meclisin teşekkülü 

Dev·renin ilk içtirna·ı, bazı ıstıleıhTar 

Birinci madde - Denenin ilk içtiıııam ı n bi
rinci inikadnıııı ilk <:else inde, daimi r eis inti
halı edilineeye kadar, azarnn en yaşlrsı m nvak
katen B eyeti uıııumiye ·e ı· i yaset enel' Ye,valıtll1 

lıir muvakkat reis int ihah olunm. 

En gene uöıt aza lilll Vflkkaten kati blik ınn

kanııııda buluıınrl ar. 

H angi mebusuıı ' ll yaşlı ve hangilerinin en 
gene olduklarının evvelden Letkikı hu::msu, Ya 
zifeleri yeni Ri yn.set divaıuıım int ihabnı a kadar 
devam edecek olan, ·ı dare finıirleeine a id ıl i ı- . 

De r e, tecdidinc karar ,-erilıut->diai h aklı· . 

dört seneden ibar t olan intilıah müdde ıidir . 

İ ı_:ti ma, her leşı· iııisani iptidasrıı daıı grlı' ce k 
te~rinievvel ııil ı:ıyet iıı e kııdaı · dna ı ıı r cleıı Mee
li senesidir. 

İnikad , Heyeti nmuuıiyrııiıı nıua.yyc· ıı g iiıı 
lerde vaki top la ıu~l anclıe. 

Ce lse, her i ııika<lıll teııf'i'[üs lu! il ile iııktl<ııı 

u ğ l'ayıııı kısıml a nndan lıer biridir. 

Tahlif 

İkinci madde - .\tnYakkaL ltiyasl'l Dinını 

nın te~ekkülünclen so rıra teşkilatı esasiye kanu
ııunun 16 ncı ıııaddesi nıuc i bi n c e mehuslar in-
1ihab dııireleı·iııiıı hı·('c lıarfle ı ·i :·musi le talılit' 

oln ıınrla ı·. 

Tahlif, it>:;l<i luLr esasiye kaııuuundaki yeırıin 

nı ctııini kiin;ü ii i'.e riııde yüksek sesle okuınaktır . 

8oııradan ,\le ı · lise ittih a k cdeıı mı·lıuslııı · da 
ilk eP Ise le Inı ı·ııs itıH' .' · i i t'a t•tl el'l e ı · 1 •:· ı. 

Daimi Riya,;;et Divanı intihabı 

Üçüncü. maddt: - 'l'ahl i[ ıMra ·iıııiııi uıilt(' 
: ıkrh dııiııı! Riyaset Div ııııı iııtihıılH it· ı ·;ı edil ir. 

[ ':' ] T rrhlif 1'ç ilt, rne /11/wıın i11tihrılı maz bııtrı.~wıu lu8-

tli k ctl·ilmiş olmfl sı lftzım .aclm,·z ( Z . C. Ci /d - 21. Srı 

yıfa - 9. 25- I X - 1980) . 

Riyaset Divanının miidrleti 

Dördüncü madde - Riyaı:;c t DiYa mnJJı va-
zife i bir iç tim a i<: i ndir. 

Riyaset Divanının nasıl t ereklciip edeceği 

Beşinci madde - Riyaset Diva ııı : 

1 - Rei. , 
~ - Üç r ei.· vekili, 
3 - En az ikisi ıniinavebe ile H eyeti umumi

yede bulunmak iizrre al tı kftt ib (Mnadclel : 27 
nisan 193c~ ), 

-1- - Üç. ida re i'ııııiı-iuden nıürekkebdir. 

Riyaset Divcınını1ı nası l inti/tap dileceği 

Altıncı madde - Riya::ıct divanı , g izli ı·ı•.v ve 
nıtı 1 !ak rkseriyetle int ihab cd ilü·. 

;\Irı11ak rkseı· i yrt hı\srl ol madığ ı takdirde ay
ııi ıtsıılı• 1ı·, · fikan ikin f•i defa iııtihab icra dilir. 

Huıı<la ci n nıuthık l'kse riyet has rl olmazsa r ıı 

r. iynde izafl Pkse ı · i yet Lı zaııan lardaıt Ü;tı•nilcn 

adı·d i ıı i ki nı i ı-; 1 i a.vrı);ı rak bunlar lııı ldwıda 

iiı : ü ıw ii dda ı·eyc müracaat olunur. 
Huııda izHI'I Pks<•riy!'t ld\fidi ı· . 

11 t·,, · il'ı·L1e 1 t" s<ı v i olursa klnııya nıi.iracauL ctli-
li ı · . 

R ~i.~. reis L"elcilleri, lcatibler ı:e ·idm·e {i:nıi·rlen:

nin ayn ltyn intihcıb lwrı 

Yedinci madde - l·k is, rcis wki ll eri, kfıtih

l!'r. t daı·e i'un ir ieri i ~: i n ay n n,nı re .ve müracaat 
(ı ltı ı l ll ı ·. 

R<'.'. varakala l'lllil 1'\'is iı:i ıı hi ı·. re is vckilJ eri 
i< : i ı ı ii<:. kfıtihleı · iı;iıı ııltı. itlur<' uınirleri i <; iı ı 

ü · isim yazılır (]V!uacldd : 1!1 maı·t J93R ). 

Reisiciimh·ıır intihab1 

Sekizinci madde - Ua iııı] Ili:ras t divanının 
iH1 ilıahı ııkahind e H l•isid'ıı ııh nı·ım iııt.ilınbııııı 

lı~ır;;lanr ı ·. 

Re i s ici'ımlııtı· g·izli 1'(',\' n · nı111 l ak kseriyetle 
iııf i lıah edilir. 

Bn iııtilıabdu n•y lc riıı 1asuifi için kura il f. 
d uk uz nı rlıus 1d ı ·ik n~ n·.vJp ı · He.\'!:•ti ıınııtm i ,vc 

sııloııu ı ı dıı a ı: ık ı·a t;ı:-;ııif ohı nıır . 
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!ntihabm neticesini Meclis Reisi Heyeti umu
miyeye bildirdikten sonra Reisicürnhur intihah 
olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işga l e 

davet eder. 

Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çrkrb teşkila

tı esasiye kanununun 38 nci maddesi mucibince 
yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis reisine bırakır. 

O da inikada derhal nihayet v rir [•] . 

Reisiciimhıır intihap edı1en zat hazıı· değilse 

Dokuzuncu madde - !ntihabı esnasında Re
isicürnhur hazır değilse, Meclis reisi intihabın 

neticesini heyete ve in6hab olunaıı zata bildirir. 
Reisicümhur geldikte yukarıda zikreclildiğ·i 

veçhile yemin eder. 

Müteakip içtimalarda Riyaset Divanı intihabı 
ve Reisicümhurun nutkunu okumas1 

Onuncu madde - H er içtima ipt idasmda da
imi reis intihab edilineeye kadar ayni içtimarn 
sabrk reis vekillerinden en yaşhsr muvakkaten 
Heyeti umumiyeye dyaset eder. 

Bu takdirde sabrk katibler katiblik maka
mmda mnvakkaten hulunıul ar. Muvakka t reis. 
yoklama yapar. 

Nısab varsa ve Reisicümhur o gün nutkunn 
irad edecekse kürsüyü işg-al ile celseyi a<:a.r ve 
sene başı n'tltkunu irad eder. 

Ondan sonra rİyaset küe üsi.in i.i nıuvııkkHt 

y•eise bırakır. 

Bunu müteakıb Daim) R.iyaset Di va nr inti
h abatma başlamr. 

Reisicümhurun nutk1mu Ba.~vekil okuı-so 

On birinci madde - Reisicümhurnn outku
nu teşkilatı esasiye kanununun 36 ncı roaddr
sinin son fıkrası m ucibince Başvekil o kuyı:ı en k 
ise Mt.abet kiirsüsünden kıraat rdrı-. 

Merasimi 1ncıhsus" 

On ikinci madde - Merasimi mahsusa lıer 

içtimam bidayetinde ve teşkilatı esasiye kanu
nunun 25 nci maddesi mucibince intihabatm tec
didine karar verilmesi üzerin e teşrinisaninin ilk 
güniinden evvel vuku bulan fevJmlad e i çtimal>ı
rm bidayetinde İcra olunur. 

[*] - Celseye nihayet verilmektedir. IV. ve V. De·v
reler. 

İKİNCİ BAB 

İntihab mazbataları 

tıişiksiz nıazbc.ıtaıcır 

On üçüncü madde - Daimi Riyaset Divanı

mn (ve icabında Reisicümhurun) intihabmdan 
sonra intihabl arı hakkında şika,yet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel nü
muiıesine muvafık olan mazbatalar r eis tarafm
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işar1 

rey ile tasdilen iktiran eder. 

1UşikU mazbatalar 

On dördüncü madde - Meclis reisi intihah
ları hakkında şikayet ve itiraz vuku bulan w 
nümunesine muvafrk olmayan muzhataları He
yeti umumiyece kura ile tefrik edilecek otuz 
azadan mürekkeb :M:azhatalarm tetkikr enciime
nine lıaval e eder. 

Bu encümen devre e nasmda bir· iş ç ıkıne a 

toplanrp onu intac eder. 

Tetkik encii?nenleri 
On beşinci madde - Encümen kura ilf' . he

~er azadan mürekkeb ilızal'i encüınenlerc a~T ı hr . 

Her ihzari encümen gizli reyle bir rris Vt' 

bir de mazbata ınulıar-riı'liğini ifa eilecek kntib 
intihab eder. 

Tetkik eucümcni rrisi her ihzar1 rneünwni ıı 
tetkik edeceği kadar intihab mazhntalarrnı l<ııı·a 
ile a.yrrn·. 

l hzari encünıenin tetkikat1 
On altıncı madde - İh zar-l eJıciim c ıı . 'I'PLkik 

r.ncümeni ri ya:-ıeti vasıtasile h e ı· tüı·lii f etkikatn ı 

icrasrn a saHl lıiyettardu·. 

Enc iiı:n en , bütün vesaik ve muhabenıfı fpf 
kik vo Hükflm etin v lan cı:ı hıhkik veı;ı ııitinl ' mü
racaat edebili r . 

'retkikattan sonra keyfiyet !'eye <ı l'zo l mı m 
ve mncib1n ce mazhatasr bmzim edileı·e k Tetki k 
eııcümenine verilil' . 

Tetkik erıcümeninin mııamelatı 

On yedinci madde - 'retkik encürrı eni 1'<':-<eı ı 
,·e yalı u d 11ı;.::ni encümen ma.zbata ları nda gördü . 
ğü talil eı;babmı ietkik eu ib rııüı:rttel. ı uza ad e. 
diııin mutlak ekseriyetil e bir kara ı· ittihaz eder 
ve tanzim edeceği mazbatıı yı Heyet i um u miyr.\'C 
gönderir. 
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Mebusluğu talil olunan zatın kendini müdaf(l,(.ıS1 

On sekizinci madde - Mebusluğu talil olunan 
zat lhzari encümende, 'l'etkik encümenlnde w 

H eyeti umumiyede kendini müdafaa etmek \'e
yahud diğer bir mebus vasrtasile ettiı-mek hak
kını haizdir. 

Bu hak hi<; bir suretle takyid edilemez. 
Müzakereden sonra H eyeti umumiye kararın ı 

ittihaz eder. 

Bu zevatın kendi haklarında 1·e·ye iştimlr. ede
meyecekled 

On dokuzuncu madde - Mazbata larJ tetkik 
edilen mebuslar kendi haklanndaki reye iştirak 

edenıezleı· . 

lntihabı tetkik edilen mebıısun isti[as1. 

Yirminci madde - lııtilıabı tetkik olunan 
bir mebus mebusluktaıı istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intilıab 
ıııazbntmnnnı t tki k edi im müne ıııaııi değ· ild ir. 

Mazbatası reddedilen zat 
Yirmi birinci madde - _Vfazuata.sı Heyet i u

ınumiyeJe reduı)dilen zatiıı yerine mebus iııti 

lıabr için ı·iyaset , ai d olduğu nıakanıa talniı·a t 

gönderir. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

E ncümenler 

Daimi cııciimenleı·in miiddetler·i, intilınblar 1 . 

adedle·ri ve bazı ahkanı 

Yirmi ikinci madde - ( ~lua ]del : 1:3 ınıırt. 

193G) - H e ı· i<,;ti ııı aın bşalangı cmda vaz i fe

leri ertesi i<;timaa kaclaı· de vaııı dmek ve azası 

Heyeti umuıniyece izafi r eyle intihab oluıı;ıııık 

iiezcrc on yedi cncümen trşkil olunur. 

l\icclis vazifelerile mütenazir cncüınc nler: 

ı - Arzuhal encümeııi (25 ıJza, 2 mnvaz:-:oı f 
katib ) ; 

~ - Divı.ım mulıasebat. encüıneni ( ~0 aza, ı 

ınmazzaf katib); 
3 - lVIeel i hcsablarmın tet kikı enc i.iııı c ni ( 1 O 

aza, 1 muvazzaf ldltib ); 

-~ - Meclis küLüpan esi en c ünı eni ( 5 ıı:-:n, lnııı

lardan birini, Riyaset divanr, telare uınil'leri Hnl 

sınJan ayırır. Bn r ıı r iiınrıı c Külüpan nıüdiiı·ii 

kMiblik eder) ; 

5 - Teşkilatı esasiye cncümeııi (20 aza, 1 ılllı -

vazzaf kati b). 
Dahili nizarnname işleri bu encümene muhav

veldir. 

Bütün Hükfunet hizmetlerile mütenazır encü-

men: 

6 - Bütçe encümeni (35 aza, ı muvazzaf baş
katib, iki başkatib muavini, bir memur). Bu en
cünıen kendine bir de reis vekili intihab eder. 

Umumi bütçe mazbatasmm yazılması ve mü
dafaasile mükellef bir mazbata mulıarririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin 
bütçe mazbatasım yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi iııti
hab edebilir. 

Vekil.letlerle mütenazn· encümenler (Hece 
--- - - ---- ----

harfleri tertibile ) : 
7 - Adliye encümeni (25 aza, ı muvazzaf ka

tib) ; 
8 - Dahiliye encümenl (00 aza, ı muvazzaf 

kfıtib ); 

Bu encünıeu lü zuın görüldükı;e bir re.is ve
kili de seçer. 

!skan işleri bu encümeııc ınuhavveldir. 
9 - Gümrük ve inhisarlar enci.imeni (20 aza, 

ınuvazzaİ katib) ; 
10 - Hariciye encümeni (20 aza, ı nıuvazzaf 

lkittib) ~ 
JJ - tktısad encümeni (30 aza, 1 muvazzaf 

ln'\tib ) ; 
12 - Marif encümeni (20 aza, ı muvazzaf 

k atib ) ; 

13 - Maliye encümeni (20 aza, 1 muvazzaf 
ka.tib ) ; 

ı4 - Milli Müdafaa encümeni (25 aza, ı mu
va:.~zaf katib); 

15 - Nafıa eneüıneııi (20 aza, ı muvazzaf 
ı, u tib ) ; 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu enci.imene 
muhavveldir. 

16 - Srhhat ve içtiınal muavenet encüıneni 
(20 a.za, 1 muvazzaf kati b ) ; 

17 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf 
katib ) . 

Yukarıdaki encümenlerle tena.zuru bulunma
yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, ma
liye nınuruna aicl iseler, Bütçe ve Maliye encü
nı cnlel'iııde , bundan başka bütün layilıa ve tek
lifler, Dahiliy{' encümeninde müzakere olunur. 



iktısad cetveli ve narnzedlik 

Yirmi üçüncü madde ·- Encümen intihablıı 

bna medar olmak üzere nıebuslarm teı·(~ Ümci

hal varakalarrndan an la~ıl an ihtisas ve nı <•sl f' k

lerini gösterir bir cetvel H.iyaset canibinden t an
zim ile basirrrln· v auıya. dağıtün· ve kezalik 

'levhaya talik olunur. 
Mehuslar, eneüm.e r1 ·a?.n i'ıld'aı·nıa nemzetllikl e

ı·ini k oyabilirler·. 
ra.ınzedlt>rin isirnle ı ·i ııi ınnht vı cetvel de Ri

yasetee bastıı.·ılrr ,.e ıiza ,,·a clıı ğ' rtıln· Y<· k!'7.n
lik lcv lıaya t.alik oluınıl'. 

H eyeti umumiyede e ıı c üınen intihabJıırı a ıı 

hık bn c<'1 n~llf'riıı ·d ağılmıı ~ ınd:m dörrl gün . on
l';t lıı:ı:;;laı· . 

Enciimı enlerde gizli ceise 

Yirmi dördüncü madde - Bir e ııt:üme nde 

gizli eelse ::ı kd~ ni vekil ,·ev alı nd enrümeo in 
ii.ı,;te bir nzasr taleb debi liı·. 

C :zi i l' ehıede eneü n1f'n ıı zas ı ll lla ır n: vekill el'
d r ıı maadası bulunnıazlaı·. 

nizli ·cl.· akdi müzahl'eni ıı :lll' o l a ı·ak lllll 

lııı l'azm:ı taa hhüdü n ii ta za mun eder. 

Erı ciim en cızalannııı cı'l'ltwılmcısı, ı>ı1tliltı lı' t ı· 

muva,lckat encümenleı · 

Yirmi beşinci madde - H r.vcti uınunıiye l i j_ 

:.. utıı gi\riin~e <·ncünıen azalauıırn adedini mu 

nıkkıı1rn arttn·abili r ve Muhtelit veyalıw1 .\ln
, · ;ıkk;ıt eıı cürne nl c r 1." J te~kil eder. 

Bıı kabil eıwümenl cr krndileı·iıı e mulıan· 1 
i~ i n iıı tacına kada ı · Yazi fclc·ı·inc de n un ederler. 

'\Iulı tC'lit encürıwnlere ınımam srrasmda ımı

kadd(•ııı olan eneünıen in l'<'isi riyaset ve mazlıa

tıı rnu lı arriı·i mnzba ta nnılıalTiı·li ği eder . 

Encü1nen t·eisi, m;(Wbata ?nnlıcırriri, katibi, 
hıısusı ıncızbata muharı·iı·i, rnııııcızzaf katibi, 

1'eise vekalet 

Yirmi altıncı madde - ller eıırüınen, kendine 

g i:di reyle bir r eis, bir ınazbata muh ıı rriri ve bir 
kati b intiha b eder. 

Bir cncümenden muayyen bir madde için , lü
zum göı·ülürse hususi bil· mazbata muharı·iri 
intihab olunur. 

.i\Iu vazzaf kat iblcr birden ziya de enrümeıı 

[*] - Muvakkat encümen, he1· encütnenden aza alın
mak suretile, Muhtelit encümen, iki veya daha ziyade 
encümenin birleşmeaile teşkil olunıtr (Z. C. Cild 1 , Sa
'Vıfa 59- 28/V/19$1 ) . 

kat iblik edebilhler. 
K eyfiyetin takdiri Meclis ı;eisine aiddir. 
E nciimen reisinin mazeret veyahud gaylıube

tinn mazlıata ınnharril'i ona veka.lct eder. Veya

hud ayrıca bir reis ve ki 1 i intihah oltmur. 

Bi ı· Mı büm e ne ınuhavveı işin diğ et; hi ı· 11 cii.mene 
·aidiyeti 

Yirmi yedinci madde -Bi e en ·ümen, kendi 
sine muhavv~l layiha veya t eklifin diğer bir en
cümen e aid olduğu mütal easmda lıuluııursa, es
hahr ırıucibe se ·ı ·cledel'ek o encümeııe haval es ini 

taleb etmek lıakkmr lıaizdiı· . 

Diğ er biı· enciimenin mii.talecı ı aıınmcık, diğeı· 

bir erıciiınencleki iş hcıkkıııdcı ınii.tcıle rı beyan 
'etmek 

Yirmi sekizinci madde - Bu encümen k n 
disine muhavv l layiha veya teklif veyahud alel

ıtlak bir mesele hakkında mazbatası sonra yiıı 

kmıdi tarafrndan yazılmak üzer e iptida diğer bir 
cncüm r nin ınütalea smr alımığa lüzum görürse 
H\.yiha vı>ya trkli fi ıı o ncümcnc lıava.lrsini i -
teychil ir. 

K ezalik h ir <' ll <:Ü nı cn diğer bi r eıı cüm ne ınu
lınHr l bir I Ry i lıa v ı>yıı t.ekli J' \'eyahud al elıtlak 

lıir lll <'~eiC' hakimıda mütaleasım beyan etmek 

üzer e o layiha veya tı>klifin kendisine ha vıı lesi
ni isteyebilir. 

Bu gibi ahva lde alakadar olan her iki eneli
men müttefik iselfl r Mecli::; r eisi ieabrm .i cr a 
ederek ertesi eel ·ed bundan H eye ti mmımiyeye 
malı1mat verir . 

Şayet iki eneünıen arasmda ihtilft:f çıka ı·sa 

key.fiyet reis tarafından H eyeti un ı uıniyeye teb
liğ olunarak nıesele ora d a nıüzal\e r · e ilc lıalle 

di lit· . 
I\'[ütaleasr sorulan eneürrien mazbatasr, diğı>t' 

mazhatalar gibi basrlır ye azaya dağıtrlrr . 

Encii.nıenleriıı vazif esi 

Yirmi dokuzuncu madde - Encümeııler 

k endilerine muhavvel işlerin tetkikinden başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar [*]. 

Enciirnenleı·in içtiıııa ıııahcılli 

Otuzuncu madde - Encümenler Meeli bi-

[*] - Encümenler kanun teklif edemezler (Z. C. 
Cild 2, Sayıfa 21 - 9/l/ 1928). 

Fakat kendilerine verilen, mesela bir te/sit· tale
bini kanun şekline ko·yabilirle1· (Z. C. Cild 2, Sayıfa 
118, 191 - 28/ 1/ 1928). 
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nalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplanrrlar. 

Enciiıııen ruznanıele1·i 

Otuz birinci madde - Encümeıı ruzııaıneleri 

encümenler tarafından Lanziın ve bir gün evvPI 
bütün vekiliere ve mebuslara ilan olnnnı·. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarı:;a Mec
lis reisi veyahud encüuıen ı·ei.si ıu: ııyı lnum. 1 va

sıtal arla da toplayabilir. 

Encünımılercle nwıb 

Otuz ikinci madde- \zada n ıı az Ü<;Le lıiri 

hazır lıulunınadıkça encüınenleı· iııikaü e (leııı ez 

v ı·cye ınürn •aat olnn anı.az. 

Enciimende milzake·re ne ntkit başlar 

Otuz üçüncü madde - Müstaceliycti Heyefi 
umumiyede kararlaştrrılan maddelerden ba~ka 

muhavvel işlcı.·in ınüzakC'r H ine aıırn k Jm·k se

l iz saat sonra başlamr. 

Heyeti umumiyede ıııüzakcre oluuaıı bit· k:ı 

mwnıı eneüınene iad olnnmu~ bit· veyalıııJ da
ha ziyad e ıııa<ld e;; iııin nıiizakcn•;;i buııdaıı ıııüs

t rı:;nnd rr. 

Muhavvel vmkın basılması 

Mnh:wvel evrak cncünıen azasıml an h .. ~ı ta
rafından istendiği tı:ıkdircle ve.)' alıuıl ı·pi s iıı 1(•11-

sihi iizcı.·ine encümeııc ba tırılır. 

Enciimen zabıtlan, ınazbaictlann inızcılanmrılllrt, 

takdin~ ve havalele·ri, mıtlıalefrt lrcıydi 

Otuz dördüncü madde - H cl' ('nci.iıneııiıı 

nı i.hmkereleri hulasatan zaptecli lir. 

u kadar ki, encümen karı:ır yerirs haı·fiyen 

7.ahrt da tntulabilir. 
Azanın isimleri zabıt rcı·idesindı ~ 1 asrilı o In 

nur. Bu zabtı aza imzıılaı ·. 

Encümen ınazbatalarııu reis, uııızbata muhar
riri ve k5tibden ınaada müzı:ı ker(' de hazır lnı 

lunmuş aıa da imzalar. 
Encüınenler mazbatalarrııı M clis riy~ı sr tiıı e 

verir. 

Riyaset bu mazbatalan drrlıal bast ı rılJ azaya 

d ağrttrrır. 
Bu suretle basılıb dağrtrlmayan mazba1ahır 

H eyeti umumiyede müzakere olunamaı. 

Heyeti. uınnnıiye, nıazbatalaı·rıı , reRın1 gazete 
ile ncşı · inr <'le karar \'erehilir. 

Encümen mazbatalarr Riyasete veı·ildiker J'P-

sen zabıt ceridesine ve ruznaıneye geçer ve ie -
Jıaya talik olunur. 

Bu babda aza taı-afmdan itiraz vuku bulın·.sa 

lıunım sai.r müzakere edilecek maddelere terci
han H eyeti umumiyede lıalli 15znndrr. 

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada mu
sarrah bulnnınadıkca, tarafından iınzalanmrş bir 
ınazbata aleylıiııde eenüınen azalarmdan bir i söı 
söyleyemez ve ına zbata nnıhıı eeiriııden istiz:ıhat

ta bnlunamaz. 

L(ı.yilw ve t ekliflGrin hangi mazbctlcı mnlwrri1·i 
tarafından miidcıfaa edileceği 

Otuz beşinci madde - Bir !ayiha veya tek

ı i l'i, Heyeti umuıniyede, başlıca aid olduğu en

diınl'n nıüdafaa eder. 

Diğer bir veya daha ziyade cncüıucnde ayni 
lilyilıa Yeya tcklif hakkında müzakere geçmiş 
nı ınazbata da tanzim lalrıınuş is o encümen
lı·r yalnrz kendilerine aid olan madde veya kı

,: ıııılıın ıniidafaa ederleı.·. 

Jl ııhavvel e vretkın ıı e vakitle intaç Pdileccği, bir 
ınciiın nden diğ e rine mıılıavvel evrakın intac ı 

nıiiddeti 

Otuz altıncı madde - [•;ncü ın ·nlere ın nh av
'd bir Jayilıa veya teklif, haYal e. i gününden 
nilwyl't bir buı;nk ay i~iııdı• H eyeii mıınmiyeye 
gii ndcrilınek lilznııg lir. 

Bğeı.· encümen bu nıüdllette ıuüzakereyi neli
eel<'ndiremez··c eslııı In nnıl'i ht•siıı i IT eyet i nınu
ın iycye bildirir. 

Ak:-<i takdirde mezkur H\yilıa veya teklifin 
Joğnıdan doğı·uy<ı ruznameye ::ı.lınmasmr Hü
klınıet \'eya salıihlcı-i i. t emek lıakkmr baizdirler . 

Biı· Pıı eilm en ta.ı ·afrndan diğeı·ine ınulıavvel 

mesel( •, on güıı zartmda başarrlm:ık ve kabil ol
mazsa csbahr mncihesi hi.ldirilııı ck muktazi
dir [~ J. 

Lfi;yiha ve t eklifleı-in teşkilatı esas·iye kmıtmtı?ıa 

muvafakatle1·i 

Otuz yedinci madde - Encümeuler, kendile
ı·ine mulıavvel ~~~~iha veya teklifterin ilk önce 
leşkilatı esasiye kanununun metin ve ruhuna 

ıımga~rit· ol nb olmnchğmr tetkik etmekle mükel
lC'fi ir. 

[*] - Bir encümen, kendisine rnulıavvel bir rnese
leyi kabul veya red şeklinde katiyetle intac etmek mev
kiindedir (Z. C. Cild 6, Sayıla 22:26 ııe Cild 7, Sa
vıfa 9:6-29/ ll/1932 ve f / IV/1992). 
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~l.r lay!ha ' 'eya teklifl teşkilatı esasiye kann

huna mugayir gördükleri takdirde esbabı muci
besini tasrih ile maddelerin müzakeresine ge((
meyip reddederler. 

Encünıenleı·in vekaletleı·le muhabe1·eleı·i 

Otuz sekizinci madde - Encümenler, bütün 
vekaJetlerle doğrudan doğruya muhabere ede
bilirler. 

Bir nıebuswn ·ikiden z·iyade encümene aza intihau 
edilemem,esi 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mebus ikiden 
ziyade daim) encüıuene aza olamaz. 

lntihablwrı caiz olmayan aza 
Bütçe encümenine mensub olanlar diğeı · ~ · ır 

encümene intihab edilemezler. 
Riyaset Divam azası encümenlere intihab 

edilemezler. 

Encümenlerin vekilleri, me1wı.ırlan, mütehais1sla
n ve teklif sa.hiblerini dinlemele1·i 

Kırkıncı madde - Encümenler, vekiller v' 
ınütehassrslan davet etmek saHihiyetini haizdir
ler. 

Davet edilen vekil bulunamayauağı takdirde 
narnma söz söyleyecek memurin rüesaı:;rndan bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin sahibieri teklifleı-inin 

tetkikine memur olan encüınende hazır bulu
ııuı·lar ve fikirlerini beyan etmek i st.erle ı·se m ii

talealıırnun dinlenmesi zaı·uridir. 

'l'ekli.f: sahibi mevcud değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen işi intacla key

fiyeti mazbatasma dercede ı · . 

Misa{i1· azanın rnüzakereye iştirakleı·i 

Kırk birinci madde - Her mebus mensub ol
madığı bir encüınenin vesailuna ıttıla kesb ve 
celse gizli değilse müzakerelerilıe iştirak edebi
lir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bir eııcümen, azasrndan olmayan mebuslann 

mütaleasrna m iiracaat edebilir. 

Sabık encümenin mazbatası 
Kırk ikinci madde - Bir devre içinde sabık 

bir enetimenin tanzim ettiği mazbatayı, tekab
hül eden yeni encümen müdafaa eder. 

Tatil esnasında toplanacak encii1nenler 

Kırk üçüncü madde - Encümenler meclisin 

tatili esnasında Heyeti umumiye kararile tmHi.y

yen işlerin ınüzakeresi için toplanabilirler . 

Heyeti um.umiyede encümenin mahalli rnah~usu 

Kırk dördüncü madde - Mazbatası müza
kere olunan bir encümenin azası veyahud encü
men narnma müdafaaya salahiyettar ınazbata 
muharriri veya bir aza encümenlere tahsis olu
nan masamu başında bulunurlar. 

Nısab bulunmadığı takdiı·de, encümen namı

na söz söyleyen zat yalmz maddenin encüme
ne iadesini teklif edebilir. 

Devamsızlık 

Kırk be§inci madde - Mazeretsiz veya ha· 
ber vermeden mütevali dört inikatta hazn· bu· 
lunmayan encümen azası encümence istifa et
miş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intilıab edilmek üzere 
keyfiyet Meclis riyasetine bildirilir. 

E1ıcümenlerde intizanıı m1ıhil ha1·eketle1' 

Kırk altıncı madde- Bir encüınende söz ke
silir, şah. iyatla uğraşılır ve intizaını bozacak 
nüınayişlerde bulunulursa encümen reisi icabm
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti
ne bildiriı· . 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan hareket
l e ı·inden dolayı hakkında şikayet vnlru bulan ıne
illlSa ihtar cezası verir. 

EncümenleTde gö1·üşiUen işler hakkında rapor 

Kırk yedinci madde - Encüınenlerin gör
dükleri işler hakkmda senede en az iki defa Kii
til.ıi umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
l\reclis riyasetine takdün olunur. 

Riyasetce bu raporlar bastrrılarak mebuslara 
dı:ığ'rtTlrr \ ' C Resmi Gazete ile de neşrolunnr . 

Encümenleı· oomkı 

Kırk sekizinci madde - hncümenlerin ev
l'ak \'C vcsaikı ile zabrtlarr, aid oldukları layiha 
vc teklifler Heyeti uınuıniyenin kararına iktiran 
ettikten sonm, Meclisin evrak hazinesinde sakla
ıırr . 

Dıivanı m.uhasebat encii1ııeninin vazifesi 

Kırk dokuzuncu madde - Divam muhase
hat encümeni, muhasebei katiye kanunu layihasi
lc tlııirel eı ·in sarfi .qıt ve h'ıahhüdatı hakkında her 
ii~ nyda bir Divaru muhasebat tarafmdan tan
zim olunacak raporları tetkik eder. 
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Tetkikatın neticesini gösteren mazbata bası

larak mebuslara dağıtılır. 
Bu mazbatalar Heyeti uınumiyece müzakere 

ile karara rabtedilir [ *] . 

Arzuhal encünıeninin vazifesi 
Ellinci madde - Meclis reisi teşkilatı esasi

ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahıslarma, gerek amıneye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri hususlarla bir hakkın ihkak edilm c
mesi veyahud ihmal edilmesi· üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri [ .. ] 
üzerlerine bir numara koyq\lrub husus) bir def
tere kaydettirdikten sonra gecikti rmeksizin Ar
zuhal encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir en cüınende tetkik 
olunma lda bulunan bir teklife müteallik arıu

haller reis tarafından doğrudan doğruya o en
cümene havale olunur. 

Arzuhal encümeni de böyle lıir havaleyi icra 
edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmiihaber veri
lir r•n] . 

Arzuhalinı şartla1-ı 

Elli birinci madde- Meclise verilecek arzu
haller sahibinin imzasile ınümza olmak, şöhreti 

le oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç .iınzayr 

muhtevi iseler içlerinde en az birinin otmduğrı 

yer tasrih edilmek icab eder. 

V asıta ı'le takdirn 

Elli ikinci madde - Arzuha ll e ı·in bir nıehu,.: 
vasıtasile takdimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasil e v eri I
diğini şerh il e arzuhalin n.ltma irnzasmı kor. 

(*] - Bu mazbatalar teamülen, tevzünden bi?· haf
ta sonra ve bir defa müzakere olunur. Fıkrala'r hak
kında söz iste•ten olmazsa, heyeti umumiuesi ?"e11e !ro
nur (Z. C. Cilll 7, Sayıfa 24- 9/ IV/1932) . 

[**] - (Zat işlerinin son tetkik mercii encümcni) 
nin mukarrerat·ı aleyhine ancak Türkiye Bii•1iik Mil
let Meclisine müreteaat olunıt?' (Knnıın !515-Madde 4). 

[***] - Do.ij?-udan rloii·ruyn mahkemeye aicl ve mah 
fr emeden sadır oT.acnTc hükme tabi bi'r mesele hakkın
da Arzuhal "nr:ümeni kara1· ve,remez (Karar - 311). 

- Mücadelei milliywwe iştircık etmeyen memurin 
hakkındaTci 854 nıımarnlı kanıınun 2 nci maddesinde 
zikrolunan Heyeti ınahsusnccı ittihaz edilen Tco.?·arla?· 
Arzuhal encümeni tarafından tetkik ve ncıkzedilemez 
(Karcı.r - 852). 
kararlnr itfihnz edem ez (1 5 • XII-1.9.12). 

- Encümen, mevcud alıkfimın tadili mcı/ı-iye iinde 
- Encümen, Devlet şurası Deavi daires·i karar la-

rın~ bozamaz (Karar - 803). 

Encümenin mıuırnelatı 

Elli üçüncü madde - Encümen : 
1 - Bidayeten Hükı1mete, Şfı.rayi devlete, mah

kemelere ve Divaru muhasebata verilmeleri iktı

za eden arzuhalleri aid olduğu mak~mlara t evdi; 
2 - Gerek r esen İcranın son kararına itiraz ve 

şika.yeti mutazamrnrn ev ealu ve ger ek aid olduğu 
makamlardan verilen c ev ııbları ruznamesine it

hal; 
3 - Arzuhalin bir encünı e ıı e haYalesi lrı z rııı 

geldikte bu muameleyi ifa ; 
4 - Tayini muanı eleye mah al olııı aya n arztt

lıa.llm·i intac eder. 

Af rnüstediyatı 

Elli dördüncü madde - Af Y e,Va ıııücflzatın 

tııhfifi ınüstediyu tr ırıahkfı.nılar veya hud bunla
rın akraba veya elıihha:;;ı tarafmdıın takdim 

olunabilir. 

Bunl arın nıi.i zakereı-;ind<" .-\ dli ye vekilinin 
veyahud gönde ı·eceği denıir rües rı srncl an birinin 
lı u:mru şarttrr . 

M üsteeliyat na za m ~aya n g-Öt'Ü lürse arzuhal 
hir inha kararına ınerbutan Adl iyr ~· n ciinı enine 

gönderilir. 
nu e nciiınen i c.:ab eder-se bir kanun tl." k lifi ile 

k e.vfiyeli Heyeti uımınıiyeye arzcde ı· 1 "1. 

Aı·zuhcıllerr cenıb 

Elli beşinci madde- 'l' eşkilil.tı esasiye k a nu 
nunun 82 nci ınad<l('sin.in son frhası mueihiıı 

<·<• ı;: ahsa teııJlük ecle n hususla rda lı e ı · arzuhalin 
netieesi lıakkmda sahibine tn.lıl'il'l cevalı veril
tnC'si mecburidir. 

Encürnenin cetveli 

Elli altıncı madde - Meclise fa kdiııı edile ı ı 
a r·znhaller hakkında her b<ı fta enr iim ene arzn
hall erin numarasınr , sahih ve~ · ;ı salıibie rinin 

is im , şöh rc l. ottırduldan yer \ "f' rı rznhallerinin 

h u l 3smımi ve bu babda ittihaz olunan kara r ili' 
eslıahı nı nribcsiııi m i:i 1 eyyin bir <·et ve] tanzim 
olunarak hasılır ve lıiitüıı yrkil ler<' ve mebus lanı 

ıla ~ı Lr !ır . 

Bi-ı· a1·zuhrılin tnii.zake'resini is t eınek 

Elli yedinci madde - 1-fe ı · ııı r l ıus \" e h·r l i ıı 

dağ-ıtılnııısr gününden başla yarak bir ay iı: iııd e 

Aı:zuha 1 enciinırnirı in h ir a ı·z ulıal h akkında n· ı · -

[*] - Teklif Hükumetten g eli?·se, af kamr şeklin
de çıkmaktadır. 
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diği karar ne olursa olsun bunun Heyeti nınn 

miyede tetldk ve müzakeresini isteyebilir. 
Bu halde enciiınen. o arzuhal iı:in mazbatn 

tanzim ve takdimine ınecburdnr. 
Bu mii.ddet g·eı:tikten sonra cncüıncn hanır

lan kati~·et kcsbeclrr. 

V ekil veyrı gönde1·eceği nıeınıır dinl endild( 11 sorı ·m 

1·eye müracaat 

Elli sekizinci madde - Heyeti nınmniy 'nin 
müzakeresine arzolunan arzuhal ler hakkında 

icab ederse aid olclnğ·n vekil Yeya göndereceği 

meınuı· clinlendih:teıı sonra rE>ye müracaat o1u
ııur. 

V ekille1·in cevabı 

Elli dokuzuncu madde - Vekill r kendileri
ne gönderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine en
cümencc ittihaz ol-unub tebliğ edilen mukarre
rat haklanda icra ettikleri takibatı ve kendile
rince müttehaz kararları, nihayet iki ayda eneii
mene bildirirler. 

M eclis hesablcınnın Tetkikı Endimeninin 
vazif eleri 

Altmışınci madde - l\feclis hrsablarımn tet
kikr encümcni, H eyeti mnumiyece ka bul edilen 
Meclis bütçesile ıu erbutu olan büt<~ elerin tathi
katma nezaret eder. 

Encümen t ctkikatmrn neticesini H eyeti umu
mı~'cye bildi.ri r r *l ' 

Sarftan evvel vize 

Altmış birinci madde - Bütün ita E>m irlet·i 
cncümen canibinden ımırakıb iııtilw b edi lcn lıi r 

aza taratmdan :;n l'ftan evvel viz<' ediliı·; cdilme
dikçe muhasebe Jıi ~ hir gfına tedi~·atta hnluna
maz. 

M e vcud defteı·leri 

Altmış ikinci madde - 1dan' Jmirleri üı nt
fmdan tutulan er:;:·n ve mcYrnd deft<'rleri <'llC'Ü
rrıen c arzolu nur. 

Rıı cüm en, mcw·l!(l r~~·a~· t lıizzat teftir:; ve ı1 ef

terleı-i tetkik ederek r;ıponınn Heyeti unııınıi 

yrye ,·eri r l *•::·ı. 

IT esabı katı 

Altmış üçüncü madde - Bııeüıııeıı , hl·l' sı•n -

[*] - Heyeti ıımumiye buua sadece ıttıl ıı hcls ıl 
eder (10- XI -1992}. 

[**] -Kaza. 

nin sonunda geçen sene bütçesinin kati hesabı

m H eyeti umumiyeye arzeder [*]. 

Muhasebe ve veznenin teftişi 

Altmış dördüncü madde - Meclis inikad ha
linde iken enciimen heyeti ınecmuasile, değil iken 
uıuralnb intihab olunan aza, güniinii ve saatini 
hildirmeclen ıııuh asebe ve Yezneyi teftiş eder. 

'reftişin neticesi filhal bir zabıt varakasi le 
tesbit olunur. 

Ru teftiı:ı senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün· muamelat clurdurulur. 
tcabında neticeden Heyeti uınumiyeye haher 

verilir. 

Murakıb 

Altmış beşinci madde- Encümen azasınc1an 
murakıb olan zat tatil zamanlarmda Devlet ma
karrmchı hnlunur [**]. 

DÖRDÜNCÜ BAB 

Kanun layihaları ve teklifleri, esbabı 

mucibe mazbataları 

J(cınu?1 layihcılannın esbabı mucibe mrızbatalan 
ve havaZeleri 

Altmış altıncı madde - Hükfmtet tarafından 
Mecli e takdim olunan kanun l a.yihaları bütüıı 

vekillel'in imzalarnu mnhtevi olmak Hizımdır. 

Her kanun H\.yihası kanunun icrasıııa memur 
olacak vckiller taratından tanzim ettirilen bir 
Y ya m iiteaddid esbabr mucibe mazbatasile bir
likte Meclis riyasetine gönderilir wya verilir. 

Bn mazbatada ipt ida l5yihamn heyeti umu
miyesi, sonra rnflcldc·leri Jıaklnnda malfımat ve
rilir. 

Esbabr mucibe mazbatasm<la ilga veya ilave
si istenil en nhkamm nel erden iharet olduğ·u ve 
neden deği.ştirilmelcrine veya ilavelerine lüzum 
g-örüldüğii tasrih edilmek ıneşrn11ur. 

r*] - Bu hescıbı lcati cetvelleri, muhasebei wnıumi
ue lcanmwnun 127 nci maddesinin son fıkrası mııci
bince, Meclisce ıttıla hu.s1ılünden sonra cloijrudan doğ
ruya hesabı umumiueı ithal edilmek üzerrı Hazineye 
.CJönrlerilir (Z. C. Cild 8, Sayıfa 11 - 28/IV/ 1932 ve 
Z. C. Cilrl 8 . Sayı/n 30 - 13 - ı - 1936). 

[**] - 1169 numara, ve 25 haziran 1926 tarihli ka
nunnn birinci maddesi (Mnaddel: 9 mayıs 1928) : 

Büuük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin altmı~ 
be.sinci maddesi m.ncibince Meclis he.~ablarının tetkikı 
encümeni azasınrln:n m•trakabe vazifesini il a edecek: 
zatn şehh'i ıtüz elli lira ücreti huzıır verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşdnisani 1927 tm·ihinden 
başlayan içtimaa da şamildir. 
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Mazbatalar sarih ve miidellel vesikaları, ica
bmda ihsai mah1matr ihtiva etmek Hizrmdrr. 

Bu şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri 
zımnında aid olduğu encümen tarafından gös
terilecek lüzum üzerine riyaset canibinden Hü
kümete iade olunur. 

Reis, gelen la.yihalarr aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabrt ceride
sine ve levhaya derceder. 

Bn havale:v·e hir mebus itiraz etmek isterse 
celse başmda söz alır . 

Kannn tekliflerinin esbabı ?'IMtcibe rnazbataları 
ve havaleleri 

Altmış yedinci madde - Mebnslar tarafm
dım verilen kanun teklifleri bir Vf;ya daha zi~' l1. · 

de iınza.yr ihtiva edebilir. 
Kanun teklifleri dahi , ynkarrld maddede ta

di edildiği vecib üzere :vazılnuş bir esbahr mu
cibe mazhatasilc birlikte ri~rasete gönderilir veya 
verilir. 

Şeraiti cami olmayan teklifleri, aid oldukları 
encümenler, sahiblerin c ikmal ettirmek hakkım 
haizdir ler . 

Kanun teklifleri dahi kanun layİhaları gihi 
reis tarafmd::ın enciimenlere rcsen lıavale edilir. 

Bu havalel eı·e vukn bulacak itirazlar da diğer 
madde ahkRmı Yeelı ür.eı·c dPrmryıın Pdilnwk 
lftzrmdrr. 

!{anun layiha ve tekliflM-inin geri alınmalan 

Altmış sekizinci madde - (Muaddel : 21 ma
~rrs 1932) - Hükumet veya teklif sahihi verilrn 
kanun Hl.:viha veya tckliflerini ruznameye alm 
madan evvel Heyeti umnmiyeye malfımat vPr
mek şartile geri alalıil ir. 

Şu kadaı· kl. hn la:vilıa VE'~'a kanun teklifle
rini diğer bir mebu!'; veyahud aid oldnğn encil
men üzerl erine alrrlarsa müza kereye devam olu
nur. 

Bn la~riha ve:va. teklifler rmmameye a lrnmrş
Jarsa geri alınınaları için Heyeti umumiyenin ka
rar vermesi Jazrmdrr. 

Hiikünısii.z kalan layiha ve teklifler 

Altmış dokuzuncu madde - Gerek intilıııha
tm tecdidin c karar verilmesi. gerek rlt>vrc ı'in 

~onuna gelm esi sebebilc l\f eelisi n yenirlcn int i
habı halinde salnk Meclis tarafmdan henüz 
ka bul edilm pm iş , yahu d yalmz birinci miiznl eresi 
İcra edilmiş olan, veya reye konubela ekseriyete 

iktiran etmediği için ikinci defa. reye konmast 
la zımgelen bütün kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hükümsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hüldhnetin, yeni encümenle
rin veyahud on mebusun talebi üzerine Riyaset 
tarafından enciimenlere verilir. 

Encümenler bu vesailu aynen veya tadilen 
kab u 1 edebilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

Müstaceliyet esbabı mucibesi 

Yetmişinci madde - Bir kanun layihasr ve
ya teklifi hakkmda ya takdim edilirken, yahud 
hirinci müzakeresinden evvel Hükftmet, teklif 
~a.lıihi veya aid olduğu eııcünıen müstaceliyet ka
rarr isteyebilir. 

Bir la.yiha veya tekiifin yalnız bir defa mi1-
zakeresile iktjfa edilmesi ic,:in Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebeb o]madıkca müstaceliyet 
kararr verilmez. 

Müstaceliyet kararmr isteyenler icabmda o 
kararın geri almmasmı taleb edeblHrler. 

Müstaceliyet talebi talcriri vr- na.sıl kabul 
edı"leceği 

Yetmiş birinci madde - Miistaceliyet kara
rrmn ta le bi :vukarrdaki maddede münderiç şart
lan nınhtevi ve tahriri olmak Jazımdn·. 

Müstaeeliyet teklifi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz i~ar1 reyJe kabul veyahud 
reddeclilir. 

M üstaceliyet kararının 7ı1ilcmii 

Yetmiş ikinci madde - Miistaceliyııtine ka
rar vıırilen Jayjha. veya teklifler yalmz bir defa 
müzak<'re olunnr. 

M iisfrıcel m evaddın taTedimen müzakereleri 

Yetmiş üçüncü madde - Müstaceliyet kara
rrum ittihazrnr miitealdb Hükumet veya encü
men tarafından tahriren vulrn bulan bir taleb 
üzerine Meclis, isterse o layiha Yeya teklifin sair 
işlere takelimen müzakeresine karar verebilir. 

Takdinıen müzakerenitrı esbabı nıucı'besi 

Yetmiş dördüncü madde -Bir kanun layi
lıası veya teklifinin ruznamede bulunan sair 
maddelere takelimen müzakeresi istendiktc bu-
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llUJl esbabı mucibesi dermeyan edilmek lazım
dır. 

Takelimen nıiizakereyi yalnız Hükumet veya 
bir encümen taleb edebilir. 

Bu taleb, tahrir! olmak şarttrr. 

Takdinıen ıniizakerenin hükmü 

Yetmiş beşinci madde - Bir kanun layihasr 
veya teklifinin yalnrz hemen veyahud takdimrn 
müzakeresi hakkında ittihar. olunan ]<arar· nıüs

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

llainci milzake1·enin taeili 

Yetmiş altmcı madde - Bir kanun layihasr 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdile an cak 
Hükümet veyahud aid olduğu en ci.iın cn tahriren 
teklif edebilir. 

Reddolwuın rnevaddın sene içinde teklif 
edilmemeleri 

Yetmiş yedinci madde - Heyeti uınumiyece 
reddolunan lii.yiha ve tekliller ayni içtiınada bir 
daha Meclise takdim olunaınaz. 

ALTINCI BAB 

Ruzname 

_ R1ızıuımenin nasıl tanzinı edileceği 

Yetmi§ sekizinci madde - Rnzmımc "'' su-
retl e ta.nıiın oluınır: ., 

1 - Riyaset Divannun Heyeti nmuıııiyeye 

maruzatr; 
2 - Sualler ve İstizahl ar; 
3 - Tercihan mi.izak e ı:csi kararlaşnıı madde

ler; 
4 - Haklarında nıüsta.ccli yet kararr vc ı·il cn 

maddeler; 
5 - İki defa müzaker eye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıl{ralaruaki maddel er e ıı cü

ınenlerden Riyascte gelıncleı·i smısile ınüzak e rc 

ye konur. 
Şu kadar ki, :Meclis bu bapta ayl'ıca bir ka

rar da ittihaz edebilir. 

Ruznaıne, bir gün evvel Başvekalrt r ' :e bü
tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Evrakı varide 

Yetmiş dokuzuncu madde - Tebrik. teşek

kür, takdir, teınenni gibi hususları muhtevi 

arİzalar ve telgrafnaıneler levhay:ı talik ve har
fiyen veyahud huHisatan veya sade zikredilmek 
sırretile zabıt ceridesiııe geçer . 

Bunlara Riyaset Divam ınünasib görürse 
lVIeclisin nanıma cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzmr tensib et
iilderini ioikadnı başmda katibierden birine 
okutur. 

YEDİNCİ BAB 

İnikadlar 

lnikad gilrı!eı·i 

Sekseninci madde - Hilafıııa Meclisin kararı 
olmadıkça, yahud r esen veya Hükümet canibin
d(nı Riyaset vasrtasile davet vuku bulnıadıkça 
Heyeti uınunıiye, tatile ınüsadif olmadığı halde 
cumartesi, pazartesi, perşembe gi.inl eri inikad 
eder [*]. 

Meclisin açılma ve kapanması, nısab, yoklama 

Seksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi açar ve mi:izakerelerin sonuncla ·kapar. 

Mi:iretteb olan azanın yarısından bir ziyadesi 
hazır buluomadıkça ınüzakereye başlanamaz . 

Nısab hususunda Riyaset Divanınca tered
clüd hasrl olur, yalıuel azadan beşi şifahen veya 
tahriren msab buhınmaclığıru beyan ederlerse 
yoklama yapıln·. 

Nısab yoksa R eis ıniiv. ak c ı·eyc başl anına.ya

cağım söylcyc•rek veya bilahare ııı.sab hasıl ola
cağİ muhtemel ise inikadı bir sant sonraya ta
lik cilerek Meclisi kapar. 

MecliH o gün açılmatlrğı takdird e, e ı·t esi ini
kad için muayyen olan günele yiıı e o ruznanıc 
ile toplanrr. 

Yaklamanın nasıl yapılacağı 

Seksen ikinci madde - Yoklama, divan ld
tiblerindNl biriniıı esami deft erini yüksek sesle 
okıınıası ve azaınn (Bneacla) drrn eleri suretile 
icra olunnr. 

Ruzname haı·icinde ifade 

Seksen üçüncü madde - Bir mebusun ruzna
me haricinde 'bir ifadesi olur~a keyfiyeti Reis 
takdir ederek olla söz verir. 

[*] - 2i99 sayılı tatil kanununa uymak için, inikad 
günleri paza1·tesi, çarşamba ve cumaya çevrilmiştir 
(90 mayuı 1985). 



Söz isteyenlerin kaydi 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir ınebus is
mini kaydettirmed<::n, yahud inikad esnasmda re
ist.en müsaade alınadan söz söyleyemez. 

Söz, küesüdcn söylı>nir ve Hı>yeti uııınıniycyc 
hitab edilie. 

Bir me!Jusun pek !asa bir nıüli\Jıazasr olnnm 
Reis ona bulunduğu yerden söz söylerneğe izin 
verir. 

Bu takdirde, o ınebus reise lıitab eder. 
Ruznamedc bulunmayan ımıdclelC'r lıakkrııdu 

k~ı ii bl cr söz kayrledeınezler. 

Taleb ve kayid sırası 

Seksen beşinci madde - Söz, taleb ve kayiu 
sırasına göre ver ilir. 

Heyet isterse, müzakere oluuan ıneseleleriıı 
lehinde, aleyhinde, hakkrnda, münavebe ile siiz 
söylemek takarrür eder. 

Reis söz alaulaı-m isimlerini srrasile Heyete 
bildirir. 

Eneüınen namma söz istediklerinde reis veya 
ınazbata muharrirleri sıraya tabi değillerdir. 

Son söz mebuslarındrr. 

Söz sırasının başkasına verilmesi 

Seksen altıncı madde - Bir mebusun aldrğr 
söz srrasmr bir arkadaşma verebilir. 

Sözünü arkadaşma bırakan mebus, onun nö
betinde söz söylemek hakkını haizdir. 

V ekillerin huzur·u ve nama gelenlerin söz 
söylemeleri 

Seksen yedinci madde - Her müzakerenin 
başından sonuna kadar Hükumet nanuna ınütalea 
beyan etıuek üzere Başvekil veyahud o nama mü
talea sereline mezun bir vckil veya birinci sınıf 
devair riiesasmdan biri bulunur. 

Bundan başka bir vekalete aid bir layiha ve
ya teklifiıı müzakeresi srrasmda o vekilin veya
hud o nama gelen birinci sımf clevair rüesasnı
dan birinin Mecliste huzuru ıneşruttur. 

Bulunmaziarsa müzakere bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 

Vekiller veyahud Hükümet nanıma gönderi
len birinci der·ece clevair rüeRası encünıeıı reis ve 
mazbata mnhanirlerinden evvel ve sıraya tftbi 
olmaksızın söz isteyebilirler. 

Tahriri nutuk 

Seksen sekizinci madde - 'rahriri bir nut-
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kun kiirsü üzerinden okunınası veyahud kfttibe 
okut:urulmasr caizJir. 

Fakat okuma müdcleti yirmi dakikayı geçe
mez. 

U sııl hakkında söz 

Seksen dokuzuncu madde - 1\iü;r.akereye ma
hal olmadığr, ruznameye veyahud bu nizarnna
me alıkamma riuyete davet, takdim ve tehir 
teklifleri asrl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir- teklif vnku bulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebus - on beşcr dakikadau 
fazla sürıncınek üzere - söz söyleyebilirler. 

Neticeele reye müracaat lazmı gelirse nıese- . 
le işal'i reyle halledilir. ' 

Reis ve katibleı·in milzakereye iştirakleri 

Doksa.nıncı madde - Reis, meseleler müza
kere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte as
la reyini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye konuldukta reyini verir. 
l3u müzakereye karışmak isterse reislik nıev

kiiııi eliğer bir reise bırakarak hitahet kürsüsü
ne iner ve ancak müzakereele bulunan madde 
veya meselc reye iktiran ettikten sonra tekrar 
mevkiine ~ıkar. 

Fakat bu niza mnameııiıı ta.tbikı dolayısile sör; 
söylerse yukarıdaki. fıkra alıkilını cereyan etmez. 

Söz isteyen kiltibler de bu usule tabidirler. 

Söz kesmek ve saire 

Doksan birinci madde - Heyeti umumiye
de söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizaını 
bozacak nüınayişJerde bulunmak katiyen yasak

tır. 

Sadetten çıknıak 
Doksan ikinci madde- Söz sôyleyen mebu

sun sözü ancak kendisini bu nizamnameye ria
yete ve sadeele davet eden reis tarafından kesi
lebilir. 

İki defa sadeele davetten sonra yine ondan 
haric söz söylemeğe devam ederse kendisinin o 
madde hakkında ayni inikatta söz söylemekten 
memnuiyeti reis tarafından heyete teklif olunur. 

Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir. 

r.Müstehcen sözler 

Doksan üçüncü madde - Bir mebus Heyeti 
umumiyede galiz ve müstehcen sözler istiınal 

ederse reis derhal o ıııebusu lisan nczahetine da
vet eder. 
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Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri 

Uiyaset Makamına verirse reis o takriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 

Müzakere esnasında gürültü 

Doksan dördüncü madde - Heyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucib olupta reis 
bunu yatiştırmağa muvaffak olamazsa ayağa 
kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil 
edeceğini söyler. 

Yine intizaınm iadesi kabil olmazsa bir saat 
ınüddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 

l!-,akat gürültü yeniden başlarsa celseye hi
tam verib inikadı başka bir güne bırakır. 

Tecavüze uğrayan mebusun kelam hakkı 

Doksan beşinci madde - Zati hakkında ta
arruz vaki olan veyahud ileriye sürdüğü müta
lea hilil.fında kendisine bir fikir isnad olunan 
mebus her zaman söz istemek hakkını haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söyle
ıneğe mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiye
ti reis takdir eder. 

H.eis buna mahal olmadığını bildirib mebus ta 
lmnda ısrar ederse heyet müzakeresiz işari reyle 
bu babda bir karar verir. 

Gizli eelseZer 
Doksan altmcı madde - 'reşkilatı esasiye 

kanununun yirminci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince ınülıim bir maddeden dolayı Meclis 
müzakerelerinin gizli tutulmasrııı vekiller veya
hud on beş mebus tahrireıı teklif edebilirleı·. 

Böyle bir tcklif vukuunda içtima salonu sa
milerden ve icabmda memuı· ve müstahdemler
den tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya 
edenlerin esbabı mucibeleri dinlendikten sonra 
teklifin kabul veya reddi için müzakeresiz işari 

reye müracaat olunur. 
Gizli müzakere İcrasını isteyenlerin isimleri 

zabıt ceridesinde ve icabında Resmi Gazetede 
tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli İcrasına l'izum gösteren 
mesele hallolunduktan sonra açık müzakereye 
geçilmesi reis tarafmdan heyete teklif olunub 
bir karar iti.haz edilir. 

Gizli eelselerin zaptı 

Doksan yedinci madde - Gizli eelsenin zap-

tım divan katibieri tutarlar. 
Fakat l\I.J;eclis karar verirse mu vazzaf katib

ler de tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi göre 
bilirler. 

Aza bu zabıtları görmek hakkrnr haizdirlcr. 

Zabıt hulasası, bunların hıfzı, neşri 

Doksan sekizinci madde- Bu zabıtlarm tev
hidinden sonra gizli bir celse aktedilerek sabık 
zabıt hulasası okunur. Zabıt hulasasının okun
masıru müteakib bu hulasa ve zabıt ceridesi bir 
zarfa konarak .Mecliste hazır bulunan reis ve di 
van katibieri tarafından filhal mumla mühürle
nerek l\Ieclis evrak hazinesine tevdi olunu<·. 

Gizli zabıtlar cu az on sene g·eçmeden veya 
J\ifoclis kararı olmadan neşredilcıncz. 

SEKİZİNCi BAB 

Kanunlarm müzakeresi 

lki müzakere 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun layiha 
veya teklifleri ancak iki müzakereelen sonra ka
tl surette kabul edilmiş olur [ *]. 

lki rııüzakereye tabi o'4mayan .layihalar 

Yüzüncü madde - İki defa müzakere hak
kındaki şerait varidat ve masarifat bütçesile he
sabı kati kanununa, munzam, fevkalade tahsisat 
ve bütçe fasıllarında münakale taleblerini muh
tevi kanun layihalarma şamil değildir. 

Bunlal' hakkında bir müzakere kafidir [~'*]. 

Layiha ve tekli[le1·in bastırılması 

Yüz birinci madde - Hilafma Heyeti unıu

miyenin kararı olmadıkça hiç bir kanun layiha
sı veya teklifi bastrrıp q,zaya dağıtıldıktan en 
az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez. 

Esbabı mucibe ve maddelerin okunrııası 

Yüz ikinci madde- Bir kanunını müzakere
sine başlandıkta reis, esbabı mucibe mazbatala
rile maddeler heyeti umumiyesinin okunınasma 
li.i.zum olub olmadığmı heyete sorar. 

Buna lüzum gördükte aynen okunur. 

["] -Kül halinde kabul olunan kanunlar da vardır. 
[*"'] - Teamülen, Divanı muhasebat raporları da 

bir defa müzakere olunur. 
- 114 ncü maddenin son /ık7·ası ile 232 nci mcıcl-

clenin ikinci jık1·asıncı bakınız! \. 



H eyeti umumi.ye hakkında söz, müzakerenin 
kifayeti teklifi 

Yüz üçüncü madde - Layiha veya teklifin 
müzakereye başlanmasmda reis, heyeti umumi
ye hakkında rnütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mevzuu müzaker e lehinde, aleyhinde -.re hak
kında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı 
kelam etmeden müzakerenin kifayeti rcye kona
maz. 

Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 

Yüz dördüncü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerin
den yalmz 'birine r:ıhsat verilir. 

Ondan sonra işar! reye ınüı·acaat olunur. 

Maddelerin müzakeresi 

Yüz beşinci madde - Heyeti umumiye mü
zakeresi bittikten sonra maddelere geçi lmesi r e
ye konur. 

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

Beş gün sonra ikinci müzakere 

Yüz altıncı madde - İkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş g·ün geçtikten soma 
rnznaıneye alırur. 

lkinci müzakere 

Yüz yedinci madde - İkinci ınüzakerede la
yiha ve teklifi n heyeti umumiyesi hakkında m ii
zakere cercyan etmez. 

Bu müzakerelle ancak tadil tcklifleri üze rirı 

de nıüza kel'e cer eyan eder [ * J . 

M üteaddid meselelerin birbirinden ayrılmaları 

Yüz sekizinci madde - :Müzakere edilen bir 
madde nıüteaddicl nıcse l c n'ya fıkra l ardan mü
J·ekkeb ise lmııların birbirinden tefrikile ayn ay
rı rcyc kanmalan tcklif oluııdukta ınuktazası 

ifa oltuıur. 

lbare ve te1'tib yanlışlıkları 

Yüz dokuzuncu madde - Layiha veya tek
lifin katiyen lwbulü reye kanmadan evvel, iba
re ve i.i.slfıb, ~-ahnd tertib ve teıısik itibarile nok-

[ *] - Birinci müzakere esnasında bir maddenin 
tay teklifi reddedilmiş ve madde kabul edilmişiten 
ikinci müzakere esnasında o maddenin tekrar tayyı 
teklif olunabilir (Z. C. Cild 6, Sayıfa 64, ve_72 - 19 
ve 24/Ill/1932). 
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san veya iltibas olduğu aza Veya encümen tara
tmdan dermeyan olunursa metin aicl olduğu en
cü men e gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi laznn
dır. 

Son şekil üzer·inde müzakere 

Yüz onuncu madde - Layiha veya teklifin 
maddeleri üzeriude müzaker e bittikten sonra 
heyeti umumiyesi lı aldmıcla lehte ve aleyhte söz 
söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruh
sat verilir [~'*]. 

Müzakere sırasında sıuıl 

Yüz on birinci madde - Bir kanunun veya 
bütçenin müzakeres i sn·a~rnda her mebus Hü
kümete veyahud mazlıata ınnharririne istediği 

snalleri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten som·a, sıra ile soru
lur. 

M uahede ve mııkavelele1' 

Yüz on ikinci madde - 'l'eşkilatr esasiye ka
ııuııuııun 26 ncı maddesi ınucibince taselikleri 
.Meclisin müsaadesin e müt evakkrf bulunan Dev
letlerle ınünakid rnuahede ve mukaveleterin tas
d ikı talebini mutazamınm kanuıı layİhaları Mec
lise takdim eclildikte o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddel er reyc korıamaz ve metinlc
ı·i hakkıııda tadilat teklif edilemez. 

Birinci müzakere srrasrnda maddeler hakkın
da vuku bulacak itiraz layihaııın encümene iade
sini istcınek suretimle olur. 

Bu itiraz, müzakereelen sonra nazarı ınütalea
ya alnıdığı takdirde encüın ene havale olunur. 

Encümen, tetkik edilmek için kendisine mu
havvel teklifierin heyeti mecmuası hakkmda bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastrrılrb azaya dağrtıhr. 
Encümeıı , muzbatasında layilıanın kabul, tc

hir veya reddine karar verir-
'l'ehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder : 
«Meclisi muahede veya mukavelenin filan 

ve filan maddeleri ( Tehiri mucib madclelel' ta
mamile yazılmalıdrr ) ha.kkmda Hükümetin na
zarı dikkatini eelbederek tasdikı için muktazi 
müsaadesini tehir eder». 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müs-

['1"1') -Kendisine böyle bir «?·uhsat» verilen mebus, 
11eni bir teklif yapamaz (Z. C. Cild 6, Sayıfa: 75 7 
!J.t,./lll/1931). --'· 
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taceliyet kararı verilmişse encümen tadil teklif
lerine dair olan nüı.zbatasrnı itiraza uğramayan 
maddelerin müza.keresi a.kabinde Heyeti umuıni
yeye takdim eder. 

Mukaveleleı· 

Yüz on üçüncü madde - '!'ürkiye Büyük 
l\fillet Meclisinin kabulüne ınuallak olarak Hü
kılmetçe aktedilen mukavelelerle bunla.rrn ta.s
dikr talebini mutazamınrn kanun l ayihaları hak
kında dahi geçen maddedeki usul e riayet olunur. 

İa.de olunam kam.ınlrırın tekraı· müzakeı·csi 

Yüz on dördüncü madde - 'l'eşkiı.J. tr exasi
ye kanununun 35 nci maddesini n ikinci fıkrası 
nmcibince Reisicüınhurun iHinım mu vafık gör
meyip esbabr ınucibesile lıirlike bir daha müza
kere edilmek üzere on iki gün zarfmda Meclise 
iade ettiği bir kanun, Heyeti u mumiyeye haber 
verildikten sonra, .ı id olduğu en•:ii_mene ha va le 
olunur. 

Encümen, Reisicümhuruıı iade esbabr mucibe
sini ele mütalea ettikten sonra o kanunun mü
zakeresini iade ve neticesinele mazbatasmr He
yeti uınumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmern i~ 
laalettayin bir kanun layihasr veya teklifi gibi 
Heyeti umumiyede yeniden müzakere ve intac 
edilir. 

Hakkında vaktile gerek ıuüstaceliyet kararı 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere ed il ir. 

Biı· nutkun ilanı 

Yüz on beşinci madde- Bir nutkun talik ve 
ilanı teklifi ancak onun zabıt ceridesile ııeşrin
den ve o nutkun taalh1k ettiği madde kabule 
iktiran ettikten sonra re ye konabil ir. 

DOKUZUNCU BAB 

'l'cıdilnarnele r 

Tadilnatnelerin nasıl verileceği ve enciimenlere 
tevdii 

Yüz on altmci madde - Bir encümene nm 
havvel kanun layiba Yeya teklifi hakkmda bir 
veya bir kaç mebus tadilat teklif etmek ister
lerse bir tadilname tanz im eelerek reise takdim 
ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin hangi fas lma aid bulun-

duğu tasrilı ecl ilnı elidil· . 

Bu tadilnameler eıırümen ınazbatasrnm zey
lind e sahibieri nin esbabr mucibeyi havi mulıtr
raları ile birlikte bastrrıl arak haklannda encü
ınence ittihaz ed ilen karaTlar il e esbahı beyan 
ed ilil". 

H\.yihanı n Heyeti umumiyede miizaket'esi es
nasrnda o tadila.tm sırasr geldikte sahibi esbabı 
mucibesini tafsil edib mevcud azadan tervic ve 

tf'yid eden bulunursa milzakereye konur. 
A_ksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir . 

Birnci nıüzaker·eden sonra veı·ilen tadilnameleı· 

Yüz on yedinci madde - Kanun layiltası ve
ya teklifinin bieiııci nıüzake i"es i bittikten soıua 
arzolunan yeni taJi lnamcler o Hiyilıaiım tetkikr
na ın emıu encümene veri lmek lazımdır. 

Müzakere sımsında verilen tadilnmneleı· 

Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyam sırasında takdim olunan 
tad ilnaınelerin ai d olduğu encüınene havalesini 
mazbata ınnharriri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

Birinci ve ikinci rn;ü;zcıkcre sıı·asında ve·rilip en
ciimene kavaleleı-i istenmeyen tadilnanıeler 

Yüz on dokuzuncu madde- Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyanr srrasmda takdim olunan 
tadilnamelerin eneümene havalesi enci.imen tara
:frndan istenınediği luı,lde tadiHitrn esbabı muci

besi sahibieri tarafından ınücın elen beyan olu
nur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men cevab verebilir. 

Bunun üzerine tadilnaınenin ııazarı mütalea
ya alımb alımnamasma Heyetce karar verilir. 

Nazarı mütaleaya alınırsa encüınene havale 
olunur. B ncümen isterse filha 1 kabul eder. 

Tadilat teklif edenle1·in salahriyetleı ·i 

Yüz yirminci madde - 'I'aclila.t teklif eden
ler, tadilnaınelerin havale olunauğu encümende 
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalealarmm 
dinlenmesi zaruridir. 

!kinci nıüzakerede encii.mene iade olunan nıad
deler hakkında tadı1 üıklifle ,ri 

Yüz yirmi birinci madde - İkinci müzakere
de encümene iade olunan maddeler hakkında sa
ir mebuslar tarafından cncümenc tadil teklifleri 
verilebili r. 



TadilTUımeler ne zaman reye konur 
Yüz yirmi ikinci madde- Tadilnameler asıl 

maddeden evvel reye konur. 

M unzam maddeler 

Yüz yirmi ii.çüncü madde- Munzam ınaddc
](~ t· teklifi için ele taclilnaınelcr hakkındaki 11sul 
tatbik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlarm tefsiri 

Telsir 
Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 

tefsiri la.r.rın gelelik te, tefsir talebini ha vi esbabr 
mucibeli tezkere veyahud takrir o kaınınn bi
dayeteıı müzaker·e etmiş olan eııcüınen veya cn
cümenlere havale olumu·. 

Şayet o kanun n, husus] bir· e ıı c ünıeıı tc tk il< 
etmiş ise vekaJetlerle müteuazrr encümenlerden 
aza alınmak suretile on beş kişiden mürekkeb 
muvai-:kat bir encünıen teşkil olnnur. 

Encümen nıazhatasr Heyeti nmıımiyeye arze
dileı·ek tefsil·i ınntı:ız:ınınım fıkra müzakere eili
Jir. 

Asıl kanunun l\abulü için ne gilJi usul ,.e t•k
ıı eriyet msabı 15znn ise tcf.sir frkrasr dı:ı :ıyni 

usul ve msaba tabidir 

'l' efs iı·i ınutazaınıum fıln·ala.ı· ya lnı z bi ı· de
fa reyc koıınıakla ikti fa cdi liı· [ * J. 

Tercihan müzakm·e 
Yüz yirmi beşinci madde- 'l'efsiri tnutazn.ın

mın ta l eb l eı· ve ıııazbataJar e ncüın en n H eyeti 
unıuıniyecc teı:c ihan ıııüzakerc o lnnuı·. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakeratı 

Biitçe enciirnenince tetkik olnna.cak iş! er 

Yüz yirmi altıncı madde - Büt(;e cıırüııı e· 

ııiııin tetkik edeceğ i i ş l er şun l ardır: 

J - M eclis ve merbutatr bütçesi le mu uzam 
tahsisatı hakkrnda kanun lay.ihaları; 

2 - Muvazenei mnumiye kanuıın ; 

3 - Munzam tahsisat, fevkalilde tahsisat YC 

:fasıUar arasında nıünakale talebini havi kanun 

[•]- Bir ldyiha, encümenden Heyeti umumiycye tef
s.ir şeklinde sevkolunursa, te/sir gibi, bir defa müza

kere olunur (f-7-Xl-193$. Z. C. Cild 18-Sa1Jı/a55:59). 
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layihaları ; 

4 - Devlet varidatının veyahud masarifatmm 
arttırılması veya eksiltilmesini intac edecek her 
nevi kanun layiha ve teklifleri; 

5 - Muvazenei umumiye kanuniarına ve 4 ncü 
fıkradaki kanunlara müteallik bütün tefsir ta
leblerinin tetkikr. 

Bütçe hakkında tadı1nmııe, bütçeye m1ınzatıı madde 

Yüz yirmi yedinci madde- Muvazenei nınu
miye kanununa taalluk edip masarifin arttırıl

ması veya varidatın eksiltilmesini mucib olacak 
tadilname veya munzam maddeler ancak alaka
dar bütçeye aid mazbatanm dağıtilmasım takib 
eden yedi gün zarfında teklif edilir. 

Umumi ve zat! ı:naaşlar, tahsisat, g-ündelik 
ve harcrralılarııı arttrrrlınasma, ınemuriyet ihda
sma veya hunlaı·m meri kanunlarla muayyen 
olan huduelları haricinde tevsiine da.ir mebns
lar tarafından tadilmımc veya bütçeye muıızaın 
ınadtle tcklif edilemez. 

Her iki frkradaki hükümler bilavasıta vergi
lel' kanun larına tahsisat i ta sım tazammun eden 
kanımlam da şaıni ldir . 

Bu maddede münderie ~akyidat Hükumet ve
.nı Bütçe encümcni ta :afmdan kabul edilen veya 
elli inızayı lıavi olan tek:iflere şamil değildir. 

Bu teklifler Bütçe rıı f'Üınenine lı ava le olunur. 

Rii.tçe.ye ve 1ıergi lcanıınlar1.nn trıalluk11. olm n yan 
ahkam 

Yüz yirmi sekizinci madde - Muvazeııei 

ıı mn nı iye kanunile h ilavasrta vergiler kanunla
rrna ve ta lısisat itasmr iktrza ettiren kanunla
ra. Yaridut Yr~·a ın n sH ı·ifr tn ::ı llflk etmeyen h ii
kiimlrı· dercedilC'mf'z. 

Bn kımuıılarnı nıüzakeresi sırasında vuku
bulacak teklifl er ancak meYcud maddelere doğ
ı·ııdaı.ı doihn.'·a t;ıallfık etmek şı=ırt il e reye koua
hilir. 

Maliye ııekilinin huzurile fasıl [as1l rnüzcıkere 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Muntze11ei 
nnıuııı i,,·e kaınıııuııa ınerlıut cetveller, l\lla liye ve
kili le aid oldtığıı n'kil veya göndereceği biriıı ci 

sınıf devaie rüesıısındı=ın biri hazır olduğu halJe, 
fas ı 1 hısrl m üzıı kere ,.e rcy istihRal olunur. 

HiUcnıii bir seneden fazlaya şaını"l ınaddeleı· 

Yüz otuzuncu madde - Muntzenei umumi
ye kanuılLtna Yeyalmd nıerlmtatına hükmü bir 
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seneden fazla zamana şamH olan maddeler der
cedilemez. 

ON İKİNCİ BAB 

Reylerin istihsali 

Muhtelif şekı1ler 

Yüz otuz birinci madde - Müzakereye ar
zolunan meseleler hakkında Mecliste üç suretle 
rey verilir ·: 

1 - İşari rey (El kadırn1ak veya ayağa kalk
maktır); 

2 - Açık rey (Üzerinde mebusların isimleri 
yazılı verakalarm kutuya atılması veyahud, ta
leb vııkuunda kabul, red, istinkaf kelimelerinin 
telaffuz edilmesidir) ; 

3 - Gizli rey (İşaretsiz yuvarlakların kutu
ya atılmasıdır). 

!şari rey 
Yüz otuz ikinci madde - Müzakere smısın

da bu nizarnname ahkamrna tevfikı harekete da
veti mutazammm meselelerle mehuslardan hiri
nin söz söylemekten menine, takbihine veyahu::l 
muvakkaten Meclisten çıkarılmasına dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahud gizli 
reye müracaat zaruri olmayan bütün hmmslar
da işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimali haHnde evvela lehte, son
ra aleyhte bulunanlarm reyine müracaat edilir. 
Ondan sonra netice reis tarafmdan heyete bil
dirilir. 

Vekı1lerden şikayet ve mebuslaı·ın it7ıamındcı 

alınacak ekseriyet 

Yüz otuz üçilncü madde - İcra Vekillerin
den biri hakkmda şikayete ve mehuslardan 
birinin ithamma aid teklifierin kabulü mevcud 
azanın Ü<:te iki ekseriyetinin husulüne mütevak
laftır. 

1şari reylM·in sayılması ve takdiri 

Yüz otuz dördüncü madde - İşari reyleri re
isle katibler müttefikan saymak ve takdir et
mekle mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile ı·cy isi ih
salinin neticesinde ittifak edemezler vryahud ck
seriyetin husulünde şübhe~'e düşerler vev:ı aza
dan beşi ayağa kalkrb bunu isterl erse ayağ;! kalk
mak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahud yine 
şübheleri baki lmlrrsa açık reye mür:ı ca at olu
nur. 

Hiç bir ın ebus rcy istilısal ohınurken söz söy
leyemez. 

Pam, vergi ve muahede meselelerinde açık ı·ey 

Yiiz otuz beşinci madde - Mnvazenei nınu
miye kanunu layİhasile vergi ihdas veya ilgasma 
veyahud vergilerin arttırılınasma veya eksiltil
mesine ve muahede ve mnkavelelerin tasdiluna 
müteallik kanun layihaları hakkında doğrudan 

doğruya açık reye müracaat olunur ["]. 

Taleb üzerine açık rey 

Yüz otuz altmcı madde - !şari reye müra
caat zaruri olmayan sair hususlarda açık rey 
verilmesi talebe mütevakkıftır. Açık rey, bir me
selenin ilk reye konmasmda on beş mebus tara
fından tahriren taleb olunabilir. 

Mesele reye konurken reis ve katiblerce şiib

he Mi.srl olursa yalnız beş ınebus şifahen açık rey 
taleb edebi lir. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmi Gateze 
ile ilan olunur. 

Açı7c rey nasıl istihsal olunur 

Yüz otuz yedinci madde - Açık rey, şu su
retle istihsal olunur: 

İbtida , m ehusların davetine mahsus <:rngrrak 
il<~ dakika müddrtle ~alınır. 

Her mebus üzerinde, ismi ~razrlr beyaz, kır

mızı ve yeşil renkli , rey varakaları bulnnuı'. 

Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil 

istinkafı mutazammmdır. 

Reye başlanmadan evvel reis, re:vlerin neyi 
tazamnnm edeceğini kısaca ı::öyleyehilir. 

Reye müracaatten evvel mehuslar reylerinin 
gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini. ldir
süclen söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalnız birer zate ruhsat verebilir. 

Sonra katibierden biri mebuslarm intihah 
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
isimlerini okunıağa başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından 
çekilen kura ile taayyün eder. 

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine 
konmuş· kutuya rey varakasmı bizzat atar. 

r*ı -Münakale 71C tahsisatı mıınzamma ıcanıınla
rı ile ·hesabı kati kanunlarının da açık reye konulma
sı 115 numaralı karar ve teamül iktızasındandır. 
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Bütün isirolerin okunınasım müteakıb kıraat 
esnasmda rey vermemiş olanların isimleri bü· 
daha okunur. 

Bu sırada Mec1ise gelmiş olanlar varsa rt~' 

verrneğe davet edilir. 

Yahud : 
İ::;mi okıın an mehnslar ayağa kalkarak (ka

bul ), (rrrl ), (istinkaf) kclimelerindrn birin i tr
laffuz ile reylerini bildit·irler. 

Bu rey ldtibler taratmdan kayd edili r ve 
zapta ge~eı·. 

Reyler toplarıınra n 'is munm"lenin bittiğini 

söyler. 

Bundnn soıırn r ey verilemez. 
Rey lmtulaı·rıı ı katihler a~T fl her hirinin 

i<::inde bulunan vanı.kala.rr sayarlar . 

Müstenkif]prin adedi rry üzrı·iıır 1t'sir irra 

etmez. 
Karar :nılııı z lehte v~ aleyhte hnlııııaıılarw 

miktarına gör e tnayyün eder. 

Müstenkiflerin varakaları sadece nrsa ha da
hil olur. 

Katiblerin istih sal ettikl eri netire lıer halrk 
o celsede tafsilati le (Yani mevcud azanın adedi. 
ıusab olup olm adığr, lehte. aleyht-.e bnlunanl arla 
müstenldflerin miktarı ve ibt: l rclilmi~ varaka
lar Yarsa bunların adcclilP iptal lerinin sdırlıi 

tasrih olunnı ak suretlle ) rris t:ını.fmılan 'Mee li
~e hilclirilir. 

İptal olnnmnş Yat·~kalar, ıniist rnkif r r.vi ıııl

dedilerek, ancak m::;aha it·hal enilir. 

Gizli 1-ey 

Yüz otuz sekizinci madde- Aı-:ık n'yin !at-
. hik olnmıbilrceği hwmslaı·Cla azııdnn on beşi g·iz
li rcy usulünün tath ilum isterl erse hıınun ierası 
Jıeyet<;e müzakeresiz cksrı·i~-ctlc kar:ıra ıııiitt

vukkrftır. 

Gizli rry isteyenlerin isiınleri zahrt ecriflesi 
ve icab ederse Resnı 1 ria:r.cte ilc il an ohımır. 

Gizli rey rıasıl istihsal olunur 

Yüz otuz dokuzuncu madde - riizli re~r , ac:ık 

rey gibi istihsal olunur. 

Yalmı bu şrkta mehuslar, reisin solıınnaki 
katibden biri hP.yaz. öteki krrınrzı iki :vııv::nhk 

alıdar. 

Bunhırdıın beyazr kabul, krrııırwır da rrdck 
i şarettir. 

1\febuslar, bunlardan birini arıularm a göre 

~ kürsü üzerindeki rey kutusuna , ötekini de tat
bik kntnsnna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atrlrmş ise 
istinkaf manasını ifade eder. 

Katibler rey kutusunda bulunan yuvarlakları 
bir tepsiye döküh beyazlarla kırmızıları ayırır

lar ve açıkca sayarlar. 
Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura

kabe için sayılır. 
Ondan sonra rcis neticeyi heyete bildirir. 

Rey isWısali teaddii,d ederse 

Yiiz krrkmcr madde - Bir kaı-: madde ve la
yi ha veya teklif hakkında açık rey istihsali te
andiicl edel'se varakalarm muhtelif kutulara ııy

lll zammıil a atJlnıasr snretil e icra olunabilir. 

J( ııt1üarın dolaştınlması 

Yüz krrk birinci madde -İtiraz vuku bulma
dığı üıkdirde, hadr.me tarafından kutularm do
l aştrrılmasr snretile de açık r ey istih<ıal oluııa 

'bilir. 

Gelse sonunda 1·ey istihsali 

Yüz krrk ikinci madde - Bir maddenin açık 
re:ve konması celse sonuna hırakrlabilir . 

1ntı7ıablar 

Yiiz kırk üçüncü madde - H eyeti umumiye 
ve rneüınenlerde irra edilerek intihahlar şu şe

kilde olur: 

Kürsüye, rrye mnhsns olmak üzere hir kutu 
komır. 

H er ıııehns, here ha rf! eri srrasile ismi olmn
rhıkra kiirsüye gelerek tensib ettiği zat veya zat
lrrin i::;im lrrini ha vi vara ka yı kutuya atar . 

Rrisin ı-:<·lH'er~i kuı·a ile taa.:v:vi.in eden üç me
hn::; tarafmdan bn rPy vara.kaları tasnif olu
ınır. 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (Ya
ni ;-ı:r,rınm miktarrm, nısab olu h olmadığrru r•J' 
rer varakalarının ao dini, müstcnkifle rL iptal 
olnnmnş varakaları ve btmlarm niçin ibtal edii
rliklerini ve re~r a Jan zatlerin isimlerile aldrk
Jarr reylcr miktanm gösterir) mazbata. rcis tara
fmaan olnınmalı: snretile intihahm neticesi he
~rcte bildirilir. 

Karar nısabı 

Yüz krrk dördüncü madde - Bütün müza., 
[*] - Re'Jie iştirak eden azanın mutlak ekseriyeti. · 
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kereler, üçte iki ekseriyet meşrut olmayan hu
suslarda. hazır bulunan aza.mn mutlak ekseriy~ 

tile kararlaşır. 
Reylerdc tesavi olursa reisin l<i iki sayrlrr. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini -reis 

ve katibler müşahede ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcud 11zanm 

adedini tahkik hususunda reis ve kfitihler itti
had edemezlerse yoklama yaprhr. 

Nısab bulunmadığından rey istihsali müm
kün olmazsa -müzakere edilen maddenin kararı 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye mü
racaat olunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne ohırsa 

olsun netice muteberdir. 

Neticenin reis tamfından tebliği 

Yüz kırk beşinci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahud reclclolundukça ka
rarın neticesi reis tarafından yalnız « Kabul 
olundu» veyahud «Reddedildi» diye heyete bil
dirilmek lazım gelir. 

TeşkıUtı &sasiye kanununun tadı1inde icab 
eden karar nısabı 

Yüz kırk altıncı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkfır 
kanunun taclili icab ettikte teklifin Meclis mü
retteb azasının en az üçte biri tarafından hmm 
edilmesi meşruttnr. 

Tadilat, müretteb aza adedinin üçte iki ek
seriyetile kabul olunur. 

ON UÇttNCtt BAB 

Zabıtlar 

Iki nevi zabıt 

Yüz kırk yedinci madde - l\'fecliste iki za. 
bıt tutulur: 

1 - Harfiyen zabrt - Bu zabıt , zabrt ceı·icl e 

sile ve icabmda Resmi Gazete ile ilan olunur. 
Bu zaptın, itiraz vulnıunclıı , ımıterizin ilk eel

seele söz ahnasr veya Riyasete göndereceğ-i bir 
varakarun g-elecek zabrt cericlesinin sonuna ay
nen derci suretile tashihi lazrmdn·. 

2 - Zabrt bulasası - Bu huHisa, gPl<·cck iııi

kacl giinü zabıt ceridesine dere ve le,-1ıaya t alik 
olunur. 

Bu zahrt bulasasına aza tarafından i1 i ı · n r. va
r id olursa harfiyen zabta ıuüracaatle tashih ve 

o suretle bir daha neşir ve talik olunur. 
Zahıt hulasasrru reis ve inikatta bulunmuş 

olan iki ldtih imzalar. 

Son inikadın zabıt hulascisı ve zabıt ceridesi 

Yüz kırk sekizinci madde - Bir içtimarn 
son inikadının zabrt bulasası katihler tarafm
dan :fi lhal tanzim ile o inikadın sonunda olmnur. 

Tashih, kıraatİ müteakrh olmak la.zrm gelir. 
Son inikadın harfiyen zabtrnm tashihi me

bUıilar tarafından verilecek varakarun ilk inti
şar edecek Resını Gazete ile ilaıu snretile olur. 

' 

ON DÖRDttNCtt BAB 

Sual 

Sual hakkı 

Yüz kırk dokuzuncu madde - Her mehns 
Hiikfını et na mına Başvekil e veyahud vckillere 
şifahi \ eya tahriri sualler sorabilir . 

Sualin tarifi 

Yüz ellinci madde- Sual , sarih Ye muayyen 
maddeler h akkında nHılum at isternekten iha
r ettie. 

Sual takriri 

Yüz elli birinci madde - Ce va hı gerek tah
riren, gerek şifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirle t'İ Riyasete verilir. 

Reis bu takri.ı·leri , vei·ilir verilırıez , za bıt ce
riclesine g-eçirir ve bir t ezkere ile aid olduğu ve
kile bildirir. 

Oevab 
Yüz elli ikinci madde - Sua.le tahriri cevab 

istenmiş ise, gelecek cevn.b, sual ile birlikte, 
aynen zabıt ceridesinin sonuna clercedHir. 

Snale şifahi cevah istenmiş ise, Riyaset t ez
keresinin vusulünd en nihayet iki iııikacl sonra 
vekil ona Meclis kürsüsünden cevab verir . 

Reis, cevabclan evvel snali ld t.iblerden birin e 
okutur. 

Cevabın geciktirilınesi 

Yüz elli üçüncü madde - Vekil, sorulan su
ale umumi menfaat miilahazasma mebni veya
hud muktazi malnmatın elele edilmesi için ceva
bı muayyen hir müddet geciktireceğini - sual tah
riri is~ tahriren, şifahi ise kürsücleıı- beyan eder. 
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Vekil, umumi meninat mülahazasıııa mebni 

isterse, su ale gizli celsede cevab verebilir. 
Vekil, sorulan suale gününden vYcl de ce

vab vermek hakkım haizdir. 

Suali soran gününde bulunrııazsa 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya mahsn olmak üzeı·c gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra salut olur. 

Fakat, suali soran isterse Lir diğer takrirl 
yalnız bir defa daha ayru uali tekrar edebilit'. 

Soranın mütalea beyan etrııek halekı 

Yüz elli beşinci madde - Mesul vekiliıı ce
vabını ınüteakıp yalnız suali soran nıclms ıuü
talea beyan etmek hakkrm haizdir. 

Ancak bu ıuütalea on beş dakikadan fazla 
süremez [ *]. 

Bütçe rnüzakeresi sırasında sualle1· 

Yüz elli altıncı madde - Büt~e heyeti umu
ıni,resiııiıı ınüzakcrcsi sıra mda veyahud bir Ye
kaletin bütçesi müzakere oluınırken bir me
lms snalleı: hakkındak i usule ta bi o lınaksızm 

ona dair istediği sua.lleri vekilden so ı·ıı bilir ve 
liizum <YÖrdüğü izahatı taleb eder. 

ON BEŞİNCi BAB 

İstizah 

lstizah hakkı 
Yüz elli yedinci madde- Bir maddenin Baş

vekilden veya vekillenleıı ist izah olunmasım me
lıuslardan bi ı: i teklif ederse, istiza h C'd il12cek 
marlde tası-ih edilııı 12k suret il e r eisc bir takrir ve
rilmek lazımgelir. 

Bu tçı,kı-ir, Heyeti uınnıniyedc okunduktan 
sonra ka bul veya red di hakkında müıakrresiz 
işari rcye müracaat olunur. 

Kendisinden i. tizah V11kn bulacak ·wkilin o 

"[*] - Mardin mebusu lrfan erid B eyin, Cümhu
riyet gazetesinde çıkan bazı uazılar hakkındaki sua
line cevab veren Adliye vekili Mahmud Esad Beyden 
sonra, bu cevabda şahsı mevzubahs olan Muğla me
busu Yunus Nadi Beye söz ve?·ilmiştir (Z. C. Cild 20, 
Sayıla 57 - 5/VI/1930). 

-/zmir mebusu Mahmud Esad Beyin, iş kanunu 
hakkındaki sualine lktısad vekili Mustafa Şeref B ey 
oevab verdikten sonra rııezkıir Uiyihanın mevdu bu
lunduğu lktısad encümeni mazbata muharririne söz 
'I/1Wilmi6tir (Z. C. Cild 9, Sayıfa 11 - 1/VI/1932). 

gün l\Iecl ise gelmesi veya maiyetindeki merm1-
rin rrie:;;ıısmdan birini gündermesi için İstizah 

olunacak maddenin tasrilı.ile reis tarafından o 
\·ckile davetname yazılır. 

Takri,rin geı·i alınması 

Yüz elli sekizinci madde - 'l'akrir sahibi, He
yrti umumiyece isLizalırıı günü tayin edilineeye 
kadar takl'iı·ini geı-i alabilir. 

Eğer gün tayiıı edilmişse bu takririn geri 
.ılınması Heyeti umumiycnin müzakeresiz işari 

reyl c karar vermesine menuttur. 

Geri alınan tcıkririn bir diğeri tarafından 
tekabbülü 

Yüz elli dokuzuncu madde - Salıibi tarafm
dan geri alınan bir istizah takririni diğer bir ıne
bus tekabbül edebilir. 

istizahta her rnebusun söz söyleyebilmesi 

Yüz altınışıncı madde - Davet olunan veh.'il 
muayycn günde bizzat, yahud maiyetindeki de
vair rücsasmdan biri vasıtasile Heyeti umumi
yede izalıat verir. 

Ondan soııra teklifin sahibi, veyahud sahib
Ieri ınüteaddid ise i lk imzası olan mebus önce ve 
sair mebuslar onu müteakilı leh ve aleyhte söz 
söyleyebilir] er. 

Buznameye geçilmesi 

Yüz altmış birinci madde - Vekil tarafın
dan ,-erilen izahat ve mebuslar canibinden mu
kaheleten vuku bulan ifadelerden sonra hiç bir 
takrir YC'l'ilıııezsc reis ruznameye geçer. 

lstizahın kifayeti 
Yüz altmış ikinci madde - l stizahm kifayeti 

i le ı-nzıı::ınıeye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takd iınen ı-eye konur. 

Esbabı rnucı'beli takriı·ler 

Yüz altmış üçüncü madde- Eğer sadece ruz
nameyc geçilmesi kabul olmınıazsa esbabı muci
beli takrirlcre sıra gelir. 

Bnn l ııı · ın bir encüıneııe lıavaleleri kararlaştı

ı- ılı mızsa ipt i\la Hükıl.ıııetin tercih rttiği takrir 
açrk n'ye koııur . 

Bunlara fıkra iUivesi 

Yüz altmış dördüncü madde - Bslıabı muc:i
hcli hir takl'irc hir fıkra il~tvcsi hakkmda vaki 
olacak tekliCin mutlaka takı-irin reye konmasın-
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dan evvel tanzim ve Heyeti uınurniycyc arzı la
zrındrr. 

EnciirniYiılere muhavvel tcıkrirler ve b unların 
1·eddi 

Yüz altmış beşinci madde - Eııcüınene ınn

Jıavvel takı-i l'iel' hakkı ndaki encüınen ınazbata

lan ınüstaceJ ınev~d u ulünc tevfikan müzakere 
edi Ur. 

Bncüm n mazbata ı TC'ddolunduğu takdird' 
eshahr mueibeli tahirler Riyasete takdiınleı·i 

srrasile okunarak reyc iktiran eder. 

B i1· istizaha diğm·inin ilavesi 

Yüz altmış altıncı madde - Bir istizalıa, ı c

. ra edileceği gün üzerinden üç inikad geçtikten 
veyahud müllakeresine başlandıktan sonra diğer 

bir İstizah 7.am ve ilhak edilemez. 
Bütçe müzakeresine hiı; bir istizalı zam ve 

ilhak oluuamaz. 

Bi1· istizaluı nımızmn istizalılar 

Yüz altmış yedinci madde- Bir iı:ıtizaha di
ğerleri in ziınaın edcr.-e her İstizah takririnde 
ilk imzası olan veyahud o bulunmadığı takelir
de imza edenlerden biri dinlenmedi.kçe müza
kerenin ki fayeti istcnemez. 

Açık reye mür-acaat 

Yüz altmış sekizinci madde- Mebuslar İsti
zalım neticesine taaJJ fık r.decek tahirler vere
bilirler. 

Bu takrirler açrk rcyc konur. 

On beş mebns tarafından isteniı·>ıe gizli reyc 
de müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tahkikatı 

iki şekil 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (llfuaddel: 
13 haziran 1932) - Hükümetin vaki olan bir is
tizah veyahud bütçenin müzakeresi srrasında ve
ya neticesinde ,·eyahnd rcsen teşkilatı sasiye ka
nununun 46 mr maddesinin 1 nci ve 2 nci fık
ralarmda müııdel'iç Hükümetin umumi' siyasetin
den ve vckiiletlcrin ifa ve icrasrna mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vekilierden lıiriııden Ye
yahud İcra VekiJleri Heyetinden cezai \·eyalıud 
ına1i mesuliyeti müstelzinı eEal \·ukunndan ba
hisle tahkikat i erası taleb olunursa re ise bir ta k. 

rir [*] verilmek iktrza eder. 
Bu takrir reis tarafından :Meclise arzolunur. 

Alakadar vekil ycyahud vekiller de keyfiyetten 
Iıabeıdar edilir. 

llleelise aı ·z ve vekile haber 

Yüz yetmişinci madde- (Muaddel: 13 hazi
ran 193~) - Adliyece bir işin takibi srrasnıda 
İcra \ ekillerinden biriniıı vazife ·i nd 'n nıünbais 
bir husustan dolayı va;.:ife noktasmdan verilen 
bir kararla Meclise müracaat ·vuku bulursa He
yeti uıuuıniye bu hususta Mecliı:ı tahlükatma ma
hal olup olmadığım tayin için evvel emirde beş 
kişilik bir encümeıı teşkil eder ve l\leclise bu 
encümenin ınazbatası arzedilir . 

.Adliyece mümcaat 
V ekil ve takrir sahibinin dinlenme~i, takririn 

nazaı·a alınması 

Yüz yetmiş birinci madde - (Muaddel : 13 
haziran 1932) - AHikadar vekil YC takriri ver n 
veya verenler ve a ınazlwta~· r yapaıı encümen 
dinlendikten sonra takririn \·eya mazbatamn 
nazarı dikkate alınıp alımnaması ha k k mda Mec
lis bilmüzakere işari reyle kararm1 verir. 

Alakadar vekil mcbu · değilse, Meclis .bir 
ıuühlet tayiııi ile yalm.z yazrlı ınüdafaasmı al
ınağa karar verir. 

Encümenin ·tahkikat icrası 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti umumiye, tahkikat icrasrm, ya 'reşkilatr 
esasiye ve Adiiye encümenlerindcn rnürekkeb 
Mulıtelit encümene veyahud beşten on beşe ka
dar azadan tcşekkül edecek hususi bir Tahkikat 
encümenine havale eder. 

Hiikuınetiıı vesaitinden istifade ve vesaik celbi 

Yüz yetmiş üçüncü madde- 'rahkikata me
mur olan encüıııen, Hüki'ımetin bütün vesaitin
den istifade ve istediği en·ak ve wsaib, vazr
yet eder [*]. 

Enciim nin ıniiddeti, seyahati, şahid v ehlilıibre 

· dinlenmesi 

Yüz yetmiş dördüncü madde- Hey ti umu
miye kararında tahlükata memur encümenin ne 

[*] - !Jslci Ticaret vekili Ali Genani Bey meseleft.i, 
Meclisi Aliye, Divanı muhasebat encümeninin 'bir 
mazbatasile sevkedilmiştir (10/lll/1928). 

[*] - Eski Bahriye vekili lhsan Beyin Yavuz ve 
havuz meselesinde Tahkikat encümeni bazı eşhası tev
kif dahi etmiştir (Muh telit encümen zabtı: 22/l/1928), 
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ruüddetle vazifesini bitireceği, icabmda başka 

mahalle g-idip gi tnıryeccğ i tesbit olunur. 
Bu encüıııen vekilleri isticvab edebi! ceği gi

lıi hariçten herkesi şah id ve elıli hiLı·e sı fatile 
dinlemek saHI.h iyetini haizJil'. 

Davet olunan ~rhidlerin icabetleri mcebur1 
olup haklannda usulü ınuhakematr cc:wiyecle 
nıcnm ahki'ım tallıik oluııuı·. 

.M es elenin i? ı tcıcına kadar istizah ha l;lmırla tal;
ri1' veı·ilmemesi 

Yüz yetmiş beşinci madde - Bğer lıir isti za lı 

nctiecsiııde tahkikat icı·a olunuyorsa tahkİkata 

memur eııcüıneııin nıeseleyi intac etnıesiıı c ;za
dar ayni ıııaduc hakkırıda tl'krar istizııh takriri 

verileınez. 

Enciiınenin nihai ınaz7;atası 

Yüz yetmiş aU.mcı madde - Encüme11in m
bat mazbatusı ceza! \'C mali nıesnliy t! ıni.istel

ziın ise, tahkikat cuakı , Lcşkilatr esasiye kaını
uunun G7 nci maddesi ıııucibince Meclis kararilc 
tt-şki 1 oluna(•ak Di Yanı A 1 iye, n ihayet on beş güıı 

h) nde tn· u i ol un ur. 

111 es ııliyeti nıucib olmayan işler lwkkında tahkikat 

Yüz yetmiş yedinci madde - lVIcclis, biı· mad

d e hakkrııda ı-esen nııüfınıat etl iıım 'k ist c ı·se bit· 
'l'alıkikat eıı eüıneni teşkil edilir veyahud ınewud 
cııcüıncnlerdeıı biri bu vazife ilc mükellct olur. 

Bu kabll tahlükatm İcrasım aza veyahııJ en
cünıen teklif pJebi lir. 

ON YEDiNCİ BAB 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli 

Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir nıebı.ısun 
te.;ri'l ma nııi yctiıı in kaldırılması iç:in nıku bn
lae;ak t.a leb lcr, nıalıkcmcJcıı Adiiye voldiletine 
tebliğ olunnr. 

Adliyc vekUleti, esbabr ınucibcyi muhtcvi biı

tezkcre ilc ınczkılr talebi Baş,·ckiil t Yasıtasilc 

Meclis Riyasctine gönderir. 

Reis, bu tal ebi Teşkilatı esasiye ve Adiiye cn

cii.ıııcnl~ı:iııd c n nı ii t"ekkelı ınnlıtel it h ir cııcümc

rıe hava}e eder. 

Bncümcn reisi, kma ilc beş azadım miirekJ;:cb 
lıir ilızaı·l cııc·iiınen icf,.ik ed'r. 

Bu ilı ztı i'İ cncünıeıı, gizli reylc kendine lıir ı·c 

is \·e lJir dı' ınazlıata ımılıanirliğ·i ni ifa rdec<'k 

ki\i.ilı intihab eder. 

f'}ncüınen hütün cnaln tctkik edi] o ın busu 
diıılcr. Enci.i.ıncn şalıid dinlcycıncz. 

Eııciimeııin ne ıniiddette işi intaç edeceği 

Yüz yetmiş dokuzuncu madd e - jhzal'l ve 

ınulıtclit encümenlcr bir masımiyetin ka ldrrrl
ıııası hakkrndı.ı kendilerine muhavvel cvralu en 
~ok lıir ayda int ar edcrlcı· . 

Masuniyetin kcıldırılmasının seb ebleri 

Yüz sekseninci madde -Bir mebusa Leşkila
tı esasiye kanununun 1~ ve 27 nci maddelerinde 
ııwvzubalıs olan m em ııu fiillerden biri is n ad olu
ll lll' ve ihzari' encünıeıı tetkikat neticeı ·ilıde bu
na kanaat ha. ıl ederse tcşrii ma uniyeiin refi 
lüznınmı<ı dair miidcll el bit· mazbata tanzim ve 
Muhtelit encümeue takdim eder. 

Eğer isnad olunan memnu fiil yukarıda zik
redilen maddelerde sayıla n n evilerd en değilse 

ihzari enciiıncn takibat ve ırıuhakemeuin devre 
sonuna talikı hakkında lıir ınazbata tanilim ve 
kezalik Muhtclit encümeııc takdim cdeı·. 

l\Iuhtelit encünıen, bu bap1 a ikinei bir kurar 
ittihaz eder. 

O ınebns istet·se ihzad encümende, l\Juhtelit 
e ıı cümcnde ve Heyeti umumiyede kendini mü
dafaa eder nyahnd bir arkadaşma ettirir. 

Heyeti nınnıniye bu hususta kararrnı verir. 

Bıı babda bizzat ınebu.sı.ın talebi 

Yüz · seksen birinci madde - l\'lasuniyetiuin 
kaldırılnıa ı için bir mebu ·un kendi talebi kafi 
gelmez. 

Açık nıiizakere 

Yüz seksen ikinci madde - Hilafına karar 
olmadıkça masunjyetin kaldırılına ı hakkmda
ki mi.izakere aç:ıkça ccreyan der. 

ON SEKİZİNCİ BAB 

İnzibati cezalar 

Nevileri 

Yüz seksen üçüncü madde - Bu nizanıname

nin muhafazası nokta mdan mebuslarrn uğea
yacaklan ceıalar üç türlüdür: 

1- İhtar; 

2- Takbih; 

3 - 1\'luvakkaten Meclisten ç ıkanlmak 



l ktar 
Yüz seksen dördüncü madde - İhtar ceza-

sım müstelzim hareketler şunlardır: 
ı ~ Söz kesmek, 
2 - Sükfıneti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmak 

Takdiı· hakkı 

Yüz seksen beşinci madde - İhtar cezasnu 
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutaYaat 
gösterip kendiıli tebriye etmek isterse ona ruh
sat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 

ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahuJ 
eelsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın ve
yahud eelsenin sonundan evvel verilmesi reisin 
elindedir. 

Reis, m busun izahatını kafi gönn zse ihta
rı ipka eder. 

Katibler bunu kaydederler. 

Bir mebus ayni inikadda iki defa ihtar ceza
sına uğrarsa keyfiyet zabıt hulasasma dercolu
nur. 

lki defa ihtann neticesi 
Yüz seksen altıncı madde - Bir inikadda iki 

defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekten menmuiye
tine, reisin teklifi üzerine Meclis nıüz:;ıkeresiz 

işari reyle karar verebilir. 

Takbih 
Yüz seksen yedinci madde - Takbih cezası

m müstelzim olan hareketler şunlardır : 

ı - Ayni inikadda iki kere ihtar cezasım gör
düğü halde bunu müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek, 

2 - Bir ay içinde üç kere ihtar cezasma uğ

ramak, 

3 - Mecliste bir gi.i.rültüye sebeb olmak ve 
yahud Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak aktetmeğe Heyeti umumiyede açık~a YC 

gürültülü bir ·urette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir li:a~ım tah
kir, kavlen telıdid etmek. 

Meclisten rnuvakkaten çıkarılmak 

46 -
muvakkaten çıkarılmak cezasım müstelzim ha
reketler şunlardır: 

ı - 'rakbih cezasına uğradığı halde bunu 
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek, 

2 - Ayni inikadda üç kere takbih cezasma 
uğramak, H, isicümhuru, M eclis Heisini, Meclis 
ve Heyeti Hükumeti tehdid ve tahkir etmek, 

3 - Heyeti uınumiye müzakerelerinde halkı 
cebri muamelelere, dahili kıyam ve isyanlara 
veyahud teşkilatı esasiye kanunu alıkamma te
cavüze teşvik etmek, 

4 - Meclis binaları ve müştemilatı dahilinde 
memnu bir fili irtikab etmek. 

Meclisten çıkanlma cezası nastl icra olunuı· 

Yüz seksen dokuzuncu madde - 'l'akb.ih ve 
muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezaları re.i
sin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve işa
ri reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebu
suıı bizzat veyahud arkadaşlarından biri vasrta
silc izahat vermeğe hakkı vardır. 

Takbih ve muva.kkateıı Merlisten çıkarılmak 
cezaları zabıt hulasasma d rcedilir. 

Af dilemek 

Yüz doksanınci madde - Muvakkateıı Mec
listen çıkarılmak cezasllla uğrayan bir mebus, 
ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af diler. e, 
tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrnmdurlar. 

Salona ginnekten menınuiyet 
Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu

vakkaten çıkarılmak cezasına uğrayan mebus 
hemen içtima salonundan dışaı·ıya çıkınağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada 
ka.Jar içti ma salon una girmekten meınnudur. 

Bu cezaya uğrayan mebus i ~tima salonrum 
terketmekten imtina ederse inikad muvakkaten 
kapatılır ve rcis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

Sekiz günlük izin 
Yüz doksan ikinci madde - 1\Iü.ı·acaat,i üze

ı·inc reis bil' melmsa sekiz crünlük mezuniyet ve

rebi lir. 

Yüz seksen sekizinci madde - Meclisten 
Daha fazla ınezuniyetlcl' için 1\feeli. in nıü.'a

ade ·i alınmak şaritrr. 
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Daha fazla nıezııniy e t 

Yüz doksan üçüncü madde - Sekiz günden 
fazla mezuniyet tal ebleri iptida Riynset diva
ıımca tetkik oluıınr . 

Mecliste karaı· 

Yüz doksan dördüncü madde - Reis, mezu
niyet taleblerini :\fe<'li se nrzedcrkeıı , hunlarm 
her biri haklunda Diva nm mütaleasrnı da bil

dirir. 
Meclis, müzakeresiz işari re~· il e karar verir. 

! zin s·izlik 

Yüz doksan beşinci madde - Bir biri ardrn a 
üç inilmdda ~'apılan yoklamalarda veyahud açrk 
r e:v istihsalinde hir mehusuıı Meclise devanı et
mrdiği tdwyyün ederse o nı ebus izinsiz a.dd edillr. 

Mehnsun ıra~·hubetini muhik gösteren husııs

lıı rm tetkik ve takdiri Ri~·asct divanma niddir. 
<1aybulwt i meşru hir mazerete müstrııid ol 

madığr anla . ıl an nıehusun ism i Resm1 Gazetcye 
d <>r r. ile ilan olunur. 

Bu lıns ııstaki şil-:fiyeHer Ri ,vas<>t divn nm n ar
zcdilir. 

Tahsisatın kesilmesi 

Yüz doksan altıncı madde - İ zin si z w,\'a mr
znni~·rtini geçiren mebnslarm ger:irnıi ş oldnkhırr 

giinl er talısisatlıınndan kesilir. 

t ki aydan fazla ıııezııniyet takdiı-ind(' tahsiscıt 

Yüz doksan yedinci madde - Bit· i c,:tinı a se
nesinde iki aydmı fazla mewni~ret alana tahsisat 
Yerjlcbilın esi Hc~·c ti nınnnıiyenin ka ı·arma va
bestcdir. 

YİRMİNCİ BAB 

Riyaset divanının vazifeleri 

Muhtelif vazifeler 

Yüz doksan sekizinci. madde - Riyaı:;l'l d iYa
nrnııı vazifeleri şuııl ıırdrr: 

1 - Dahili hizmetler teşkililJı ve M clis mc
ııınr ve müstalıd eııı l eı;i lı akkmda meınurin ka
nurnımın nasrl tatbik edil er.eğ·i ve o kanuna göre 
imabat komisyonu tcşkili hakkrııda i~ti şm·1 ola
ra k rey beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri ; 

3 - Mebuslardan isimleri Resmi Gazefe ile 
izinsiz veya nameYcud kaydolunanlarrn ş ik:"i yet

lerini dinlemek ve fasletmek; 

4 - Meclis bütçesinin tanzimi; 
5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve in şaatma 

dair kararlar ittihaz etmek. 

Diı•an aza.s1 hrılrl.-ında -~1'1:fiypf 

Yüz doksan dokuzuncu madde- Riyaset di
vanmrn bir veyahud daha ziyad e azası hakkm
ch mii.nferiden deruhde ettikleri işlerden dolayr 
vaki olacak itirazlar ve şikayetler azasr kami
len hazır bulunduğu halde Diwınca müzakere 
olunarak mnktazi tedbirler kararhıştrrrlrr . 

Divanda t esavi 

İki yüzüncü madde - Riya set Divanmda 
reyleı·de tesa,·i. olursa r eisinki iki sayılrr. 

Rey tasnifinde yanlışZıle 

İki yüz bir inci madde -Heyeti nıntımiye 1~ 
vaki olacak rey ist ihsalind e tasnif vazifesi k a
t ihler c aid olmakla beraber, nıühim bir yanlış
lik olduğu inikad veya eelsenin bitmesind en son
r a an la ıırlrrsa ı· e is Ri ya set Diva.mnı toplanmağa 
davetle t rı kib edi lerek yolu kararlaşhrrr. 

l ntihablardan ç1krın mesele-lP-r 

İki yüz ikinci madde - Hrycti umumiyede 
ya.prlan intihahhrrlan c:rkan dahili ııi za.mnnrne 

m eı:;e l el e ri Riyaset Divanmen müzakere ohmnr. 

Riyasetin vazifeleri 

tki yüz üçüncü madde - Riya etin vazife-
leri şunlardrr: 

J - Dr arril a. Meclisin temsili; 
2 - Nizarnname abkannnm tntbikr; 
3 - 1\füzak erelerin idaresi; 
4 - 7Jalnt ceridesinin ve zn hTt lnılasasnırn. 

tanzimine n ezar et; 

5 - Bütün Meclis memnrlarnırn Riyaset Di 
vanile İstişareilen sonra tayinleri veya memurin 
kanununa g-ör e haklarmda mtuımelc ifasr vrı 

miistahdeml erinin idare timirierinin teklifi üze
rine nasb ve azilleri; 

6 - Ri.yaset Divamna ri~raset; 
· 7 - Riyaset Di va ıır kararlarrnm trımam ile 

İcra ve tatbikatmr murakabe ve tem in ; 
8 - Bnciim en ve kalemleri murakabe etmek. 

R eis vekilleri 

İki yüz dördüncü madde - Rcis Yekilleriniıı 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaybubctirıde, ı; e

isin maknınrn:ı kııinı olmale ve r eisin bütün hu
kuk YC salah iyetlerini istimal etmektir. 



Katibleı· 

İki yüz beşinci madde - Katibierin vazife
leri şunlardır: 

ı - Müzakerelerin zabtrna nezaret etmek. za
brt halasasım ta hih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 - H eyeti umumiyede evrak ohımak; 
3 - İn i katta n enel söz isteyenleri kaydet-

mek; 
4 - Yoklama yapmak: 
5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 

6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

!dare amirleı·i 

İki yüz altıncı madde - ldare amirlerinin 
Yazifeleri şunlardır: 

ı - Meclis binalarilc salonlarına, mefrnşat 

ve nıuhteYiyatına ve bütün eşyarun muhafaza
sına itina cdih bunlarm mnntazamaıı rlef1erlcri
ni tutmak; 

2 - Merasim i mahsusayı tertib ve idare ; 

3 - İnzibata ı 
4- Hademe islcrinc ~ezaret etmek: 
5 - :M:asarifin tesvı~·cs ııw 

6 - Ri~·aset divanrnm reyi almdrktan sonra 
Meclis hütç:esini tanzinı il c y ine Ri yaset diYa
nına verm ek: 

7 - Duhnliyc Yanıkal<ll'I 1r\'zi etmek. 

!dare anvirleı·inin tatilde Ankarada ahırmaları 
tki yüz yedinci madde- İdare aınil'leri Mee

lisin tatili uc m ii saclif zamaııln rrla münavebe ile 
Devlet makaıTmda otururlar. 

Vazife ve nı sııliy1 tc iştiml; 

İki yüz sekizinci madde- telare ilmirierinin 
vazife YC mesuliyctlcri müşterekt ir. 

lntizanıın nııüıafazası, müfrezenin islimali 

İki yüz dokuzuncu madde - Sükfın ve inti
zamın muhafazası, müzakerelrrin a l e ııi~·et v' 
serbestisinin temini ve lüzum görülclükte inzibat 
kuvvetile askeri müfrezenin istimali h ususlarm
da İdare amirleri reis'in icra vasrtalarrclrr. 

t daı· eden sual 

İki yüz onuncu madde - M busl:ıı·. T' i· ·nset 
divanr ve idare hususları hakknıcla, r<> is ' tahı'· iı·i: 

ve?a h nd şifahi su all er sorabilir ler. 

! dare amirlerinin hesabı 

!ki yüz on birinci madde - İdare amiı-leri her 
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i~tima başmda hale:l'lcı·in e bir sene zarfmclaki 
icraatlnnmn hrsablarım Yerınekle nıükcll•ftirlce. 

YİRMİ BİRİNCİ BAB 

İnzıbat 

Riyaset konağı 

İki yüz on ikinci madde - Rci , Büyük ~!il
let l\ferlisi Riyasctine mahsus konakta oturur. 

Dahili, lıaı-id inz1bat, askeri mii[1·eze 

İki yüz on üçüncü madde - Reis, Meclisin 
dalı ili: ve harici emniyeti hakkmcla lazımgelen 
trkayyüdatr irra etmekle mükclleftir. 

lı1ı1bat kuvwtile asker! muhafız müfrez('si 
ancak reisin emir ve kumandası Hltrnc1adrr. 

M eelise sı1alılı gi?'lnek 

İld yüz on dördüncü madde - Meclise silah
lı g-irmek yasaktır. 

Giren her kim olur a olsun Riya et marifeti
le Meclis hinasmm drşarrsma çıkartılrr. 

M eelise girrnek nıemnııiyeti 

İki yüz on beşinci madde - Heyeti umumi
ye salonile encümen orlal:.ırına nıehuslardan, 

Meclis memur ve mü tahrlrmlerincleı.ı Hükuınet
trn iş i<:in göndcrilmis memurlaı·dan ve na\·rt 
erlil"n mütehııssıslardan başkalannın gıı·ııı-· lt ·ı·i 

yasaktır. 

Girenler reis veyahud idare a mirh' l'İ tara
fmaan drşarrya <}rkartıln·. 

Meclis hinalıırnu görmek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamımından ba~ka bir saatte mü
saade edebilir. 

Samı"ler 

İki yüz on altıncı madde - ?IT eclis inikadla
rımn clen1mr ıııücldetince sanıileein kenrlilerin e 
tahsis obınan mahallerde haşr a~rk otmmalarr 
Ye . iikfıt etmeleri ınecbm·idiı·. 

Samilerden tasvib veya ademi tasvibi muta
zammm kavleıı veya filen bir harekette bulu
nanlar oranın inzıbatm1 muhafazaya memur 
olanlar taratmdım derhai clrşarıya çrka.nlrr . 

H<>yeti umumiye müzakerelerini ihlal eden
ler i ca bm da hemen saHihiyettar mercie teslim 
olunur lar. 

M eeliste eüı·üın ikaı 

İki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
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veyahud ruüşteınilatı dahilinde nıebuslardan lı~
ka bir kimse bir cürüm irtikab ederse, eğer o 

cürüm müddeiumumiliğ.in resen takib edeı:ııt',l'(~

ceğ.i fi illerden biri ise, Riyaset Makıınil ı ı ııi r·ı· : 

ın i dışarı çıkartır. 

Eğer cürüın , ı· esen ınüddeiuıuuıı.ıilik<:e ta ki lı 
olunacak fi illerden isf' . Ri ,vııset Makamı ıni:icri 

mi adliyeye teslim eder. 
Bu mevzilerde bi ı- me bu s e ina! bi ı · eürmiı 

nıeı;;hud irt ikab ede ı·se R.iyaset Makanu ldare 
nmi l'ler i vıısrtasilf' nıiicriıııin Meclis binası har i
cin e çıkuıa sıru ınenrdecf'k tedbirler i ittihaz ve 
ınüddriumumi;ri davetle takibııt icraı>r li.i zıınıı ı 

ııu kendisine tebli ğ ve mücrimi ona teslim ed t> r. 
lrtikab olunan cüriirn, cinai ci.irmü me~hHCl 

dan baı;;lm ve fakat rcsen müddeiuırıurrı i li ğin t.:ı 

kibatım mü.stelzim hir fiil ise Riyaset Maknnıı 
telare anıiı-k ı-i vcıma. i IP la:T.ım gelen iptida] trıh 
kikati icnı YP t :ı h l{i]wt r\Til krnr Adliye_,-e te vd i 
.eder. 

. \ dliye. <'-Ü :· ın ün t P~ ril ı.ııasuniyetin refini 
icab ett.ireceğiııi takdi r rderse Başvekı1le1 vası

tasile göndereceği trılehııaıııe Rf'yeti uııı ltnı i,vr

e aı'7.<ılıınuı·. 

YİRMİ İKİNCİ BAB 

Meclisin dahili h~zmetleri 

Mecli.sin dahı'li hizmetleri 

İki yüz on sekizinci madde- :;\1[er:lisiıı dalıi
li hizmetleri : 

ı - Katibiuırnımilik ; 

2 - Kiltihiuıııumiliı!f' merbut e ııciimPtı k~ıtil• 

lrı·ini de ihtiva etl eı.ı f\ mııınlar. /;abıt , l~v nık n· 
lVTatb}ı:ı mürliirli'ık l Pr·i : 

~ - tdarı:ı fın ıirl erinf' ıııeriJnl HnJı asebe Y<~ 
naire mi.iciiirliiklı' l'l \ ' 1', !lfuhasf'hp~- p llliiihak Y('Z

nrcJarJrk ; 

-1- - Eııciinlt' ıı leriıır ıniilhak Bütçe t•n<·. ünıcrıi 

ha:;;katihliği vı · f{iitiip;ıııı· ıııi i diirliiği.i tanıfııı 

(] ıı n g·i)riilür. 

M er Mi m di' bıı.l1macnk lı ı: !!Ctle.r 

İki yi.'z on dokv.zmıcn madde - Me('lisiu J lt: 
,rı:t i ııınunıi,v <•silr i~patı vücnd Pt ıııt'_verP~i ııı era

~ i ınde Ri~·asr t div ıı ııı M<•<·lis mını ııı ıı lwzıı· lııı

lıı [!ll l' . 

. \lec:lis ııa ı ııına lıil' heyet iza nu takcli ı·iııJe aza
lllll nckdi ~[Prlis t:ır·afıııdaıı lıı y.i ıı ve lı eyc·t kıını 

il t> intihalı olnmır . 

Reis veki ll e ı·inderı, lül.tihiE't'dL'll \ ' C .tdare amir
lerinden birer zaL behemehal bu heyete dahil 
olnr. 

V ekiller nam ı na söz söyleyecek menı:ıırtar 

İki yüz yirminci madde - \ ' ekiller nıınuııa 

Heyl't.i uınumiyetl<' siiz siiy l e ııwk ic:in g-öııderi

lecck birinci dc•n:(·l· devaiı· rüesası YckAldk
l'inJ e ıı her ve~·ahııd ııııııılıasırnıı bir i:;; için he
?anatt:ı bulunmağa mezıın oldııklaı-nıa dair H i
~,ıı~ ı- tı hit.abe ıı talırin1t'ı Jı[ııııil olacaklcmlıı ·. 

Bıı tahrirat ıuüzakcred n end Riyast•tc ve
ril i ı · . 

Heis, ın·leıı zat.in lıangi YekMet ıı;ımuııı söz 
sö.r lc .vcc cğin i h .1·ete bildirir. 

Divanr ınulıasehat ı·eis ve reisi sıınileri <le 
i('a h mda J\Ieclisc iza lı at verebilir. 

Dahili idare talimatnamesi 

İki yüz yirll).i birinci madde - Riyaset di
l'; ııı tarafından tanzim olunacak 'l'ürkiy Bii
yük Mill(•t Meclisi dalıili idaresi talimatnamesi 
zalııt ı•eı·i<leleriniıı tanzimine, dahili idare ilc 
l\ie<: l is memur ve müstahdcın lerinin vazife Ye 
.-mcti tayin, terfi Ye infi. allerin e mi.i.teallik kai
de l r ı·i t.csbil edecekti 1'. 

1'emenni takı-ir·leri vm-ilem z 

İki yüz yirmi ikinci madde - İcra hususları
na dair Heyeti umuıniyeye mebuslar tarafmdan 
trııı e ııni takrirleı·i verilemez. 

" YİRM! ÜÇÜNCÜ BAB 

Kütü.pane 

K iitü phcıney e nezcı-r e/; 

İki yüz yirmi üçüncü madde- Kütüpane eıı
cümeni aza.sından biri bilhassa kütüpaneye ıı e

zaret eder. 
7ezaretinin ııcLieesini muhLevi rapor her 

senr ha~ ıl ıırak azııya dagrtrlır . 

M iidiiı-iin istişcır-i r ey i 

İki yüz yirmi dördüncü madde - Kü tüp n ıı 
eııci.i.ıncni ıı e lü\tiblik eden kütüpnne ıniidi.irü

niin rııriinı enee isti ~ rıı·i reyi alınır. 

Iritab ve saire intihcıbı 

İki yüz yirmi beşinci madde - Kitab, gaze
te, me<'ntmt. harita vr sııiı·r intilınlıı eııC'iiıı ı pııc 

ll i<l(l i ı·. 
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Aza da, iştira h akkında teklifler deı·ıneya ıı 

edebilirler. Bunların takdiri encüm e ıı e aitldir . 

Müdürün vazife ve m esııliye fi 

İki yüz yirmi altıncı madde- Müdür me \·· 
cudun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve 
bu ndan mesuldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahud 
muavini behemehal kütüpaııede ispatı vücud 
eder. 

Kitab iaresi 

İki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardan 
hangilerinin kütüpaneden çıkarılmayacağı Ye 

hangiler inin mebuslara iare edilebil eceği encü
men tarafından tesbit olunur. 

Makbuz almmadıkça hiç bir kitab kütüpa
neden çıkmaz . 

E ncümenler diledikleri kitabiarı tetkik et
mek için alabilirlerse de encümen odalarmdan 
dışarıya çıkaram~zlar . 

Mebuslara. i:ıre edilen kita b ların en <:Ok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

-~Y içinde iade edilmeyen ldtablarr nıiidür 

tabriren ister. 

Bir haftada iade edilm eyen kitablı:ın ınc

bns]ar öderler. 

YİRMİ DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa 1~üteallik vesika ve aHimetler 

Tercümei haller 

İki yüz yirmi sekizinci madde - eel ise il
tihakları günü Katibiumumi lik tarafnıdan yeni 
azaya bir tercümeib al varakası nümuncsi v eilir . 

Eneümen intihablarma ınedar olacak cetvel
ıerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka ertesi 
güne kadar dolehtmlup Katibiumumiliğe iade 
olunnr. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder: 
1 - Mebnsun isimleri, tıile ismi ; 
2 - Baba ve anasının isiml eri ; 
3 - Doğduğu , oturduğu ,ve r ve doğ·duğ·ıı nun 

tıwihi ; 

4 - 'l'ahsi li , bildiği dill er , varsa ilıti sasr, ese ı·

leri , ilmi rütbeleri ; 
fi - :l\feslek ve meşguliyetleri ; 

6 - Harcrrablara esas olmak üzere evli olııb 

olmadığı, varsa çocukları. 
'J'ckrm· intih ab olunan nıebrısl ar hıı varn.kayı 

doldurmaktan varestc iseler de evvelld devredeki 
nıkuatr nırakaların a zeylctmeklc mükelleftirler. 

Bu va.raka alwalcle vulm bulacak değişikl ik

ı r kay<ledilmel<: ü zeı·e hir haneyi ınnhtevi ola
caktır. 

Her değişiklikte nıebus keyfiyeti tercümei 
haline hemen kaydettirir w devre sonunda mu
saddak bir sLıreti mebusa verilir. 

lntihab mazbatalannın rnebıtsa ı · M·ilm e~i 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - lVIebus
luğu kabul olını an zatin esasen iki ni.i.sha ola
rak tanzim edil en mazbatalarmdan biri , ka bu 1 
tıu·ihinin ilavesi le ve Meclisin büyük mühüril e 
milhürlener ek o mehıısa verilir. 

Mebuslara ı.ı.eı·ilecek mazbata 

tki yüz otuzuncu madde - H er mebusı:ı dev
renin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bn 
müddet zarfında aldığı tahsisat ile verdiği ver· 
gileri ve tekaüd aidatı miktarım gösterir bir 
mazbata verilir. 

Hiiviyet cüzdanı, rozet, lımnail 

İki yüz otuz bir inci madde - H er mehnsa 
iizerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazrlı , Meclis Reisi tarafından imza 
lanmış bir hüviyet cüzdanr verilir. 

l\1ebuslar Riyaset divanmca şekli tayin eeli
lecek bir mehusluk rozetini taşıya.bilirler . 

Merasirnde knll::ımlacak mehusluk alUmeti 
kenarlarmda birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet. Meclisi ) ibaresi hakkediimiş 
bir madeni plalu ınuhtevi bulunan lurmrzr renk
t e bir hamail sonuna asılı mineli bir ay ve :vrldız
drr. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAB 

Bu nizamnameye aid zabıtlar 

Tadil, ilave, ı1ga 

İki yüz ot uz ikinci madde - Bıı ııizanmarn('

n in ta dil veya bir Vt'yabud daha ziya u e madde
sinin ilga~r veya bu nizamnameye bir ve~·ahud 

daha ziyade madde ili'ı vesi hakkında vukn lıu 

ln<·:ık tcklifler evvel heevv 1 'rPşkilat ı esasiyt• 
cııdimcniııde tr1kik ve onelan soııl'a kamınlarııı 

müıakeresi usnlüıı c 1evfikl e Mecliste ıııüzak • t' (! 

V(' iııta c edil ir. 

Bu bapta ya l_ııı z hir ıuüıa kere kafidir. 
Rn nizamrıam t: ile huJ1Clan şoııra vııiuıbıı1 n-



cak tadilfitı , teşkilatı esasiye k rı nmnmun 35 ne i 
maddesinde gösterilen şekil<l e iWna tabi tleğil

dir. 
Bundan sonnı. vukııbulrıı~ak Indilut -:\ l rrli;.;

c;c kahnle ikiı·an erl er etı.rtP?. ııırııııuliiıılıilı olıır. 

Bu nizanınamen-in tc[si1·i 

İki yüz otuz üçüncü madde -Bu nizanma

menin tefsiri kanunlarm t.ı;f.ı:;il·i. rısuliinr tabiclit·. 

Bu nizamnanıe ile 1nillga nizamnmne ve knrarlur 

İki yüz otuz dördüncü madde - Fin br lı: ~fec
lisi Mebnsanrn ni7.cınıııaıııei <1ııhilisile 'l'ürkiye 

Büyük Millet Meclisinin 23/ II/ 1338 tarih ve 38, 
40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülga
drr. 

Meriyetin başlanğıcı 
İki yüz otuz beşinci madde - Hıı nııa ınııa 

me kahrtlünden itibaren meridil'. 

Bu nizanınamenin icrası 

İki yüz otuz altıncı madde - Bu nizaııına
nıe Türkiye Hüyök Millrt lvfeclisi tal'afmilan 
i r.nı olıınnr. 

2 mayrs 1927 



4 - Sayın üyelerin tahsisat ve tekaüdlerine aid kanunlar 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkında kanun 

(Resmi ClAr.ete ile ıH• ş i r ililnr: 2 1/ V/ 1930 Sayı : ]499 ) 

Kanun No : 1613 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Mecli ·i 
azasının senelik tahsisatı (6 000 ) liradll' [1]. 
Bu tah ·i at her ay başında beşer yüz üra ola
rak verilir. !çtinıa senesi esnasında intihab edi
lenlerin tabsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanların mu
hassasatı ayrıldıkları ay nihayetilı e kadA r' he
sab edilir. 

Vefat eden nıehu larm, kanuni mira.- çılarr

na, senelik tAhsisatm yarısr tıızminat olıırıık V{'

riliı· [2]. 

İKİNCİ MADDE - J4.fi2 numıınılı kanunun 

[!) /1 11 miktil?', 7 ınart 1!J8 1 fa1·i /i I'C 17.57 I LU'/W t 

l'afı k onun ilP 4 200 lircıyu tenzil edilmiş ve 1 d 7 nu- · 
manılı lmntın1111 i uci maıl.de:oiui11 (H ) lıkmsı -muci
binrl' krızu ;u· ı•P '!1 isiııden rnıuıf tut u/muş ise rle 2.'1.'1fi 
n11maralı lmnuı1 ile lı11 isti.qnrı ?'e/f'dilmişti-1·. 

r2J ·1 1 - IV- J.lJ34 trırih 11e 2Mi7 mırnanılı lmwm: 

Öleu IIIP/msl(l'l"lll 1118.1 sayılı knmın mucibincl' rlııl 
ve yetim nınaşına miislulıak ailesi tı{radınıı miisava
ten taksim t>dilmek ü:::eı·e Mr <~ nelik tahsisatlan tcız

mi?ıa ı o lrınık 1'e1·iMr·. 
Yirnıi .lfa.sını biti?· 11 Vt' g<'çimi baba sı l ara,fındcın 

temin edilen kızlar dahi bu l azmincıUan müstahakkı 

maaş diğer· eviadlar gibi hisseda1· olıırlm-. Miiteveffn
nın miistahakkı mcıaş kimsesi bulunmazsa bıı ta zmi
nat kanııni rni?·asçıla11·ına ver--ilir. 

Bıt tazminat, bor·ç için, haczedilemez. 

Karar· : 696 

Büyük Millet Meclisi azasının tcıhsisat ve hcwcı

mlılcınna miitedair olan 7 mart 1927 tarih ve 1757 
numwrrtlı kanıınıın birinci maddesinin son fıkrasında 
(Vefcıt eden mebu,qların ko.nıırıi minısçılcırına senelik 
talısisııtııı yansı tazmincıt ola1·ak) ve1"'ileceği musa?·
rah ise de mezkuı· lcanunnn hüküm ve mııksadına gö
?'e vefat eden rııebuslarm kanuni mir·asçılarına ve?··i
len tazminatm, var·isler·e ycıpılan bi1· yar·dım mahiye
tinde olup vefat etmiş bıılıınan mebıısını hakkı In
alluk etmemek dolauısile, te?·ekesinderı adcledilmeyece
ğine lcaı-ar· verilmiştir. 

9 nisan 1982 

l 757 numaralı karıuna ~k olan 20 · VI · l986 tarih 

ü ~ii neü maddesi nin aidat ve vergilere müteal
lik hükümleri bu tahsisata da şamildir r3J . 

ve .'J0.50 nıımwnılı 1.-cınun cıynen cışrığıya konulmuş tm·: 

Biı'iııci macld - Biiyiik Millet M eelisi azasının 

ltıhsiscıtını ihti-vrı eden çek ve tediye emi?·lerine aid 
lıcııtkcı mııarnele le,ri 2999 numıwcılı kanımıın 24 ncii 
nıaclclesinde · [*] yazılı isti.çnnf. !t ii /cümle?·e tabidir. 

Ikinci marlde - 1757 nwmcwalı kcınundnki yıllık 
tahsiscıt için mali sene başında ver-ilen çek ve tediye 
emirleri, ölüm veyn umumi intihabın t ecdidi halinele 
·i.·lirdad olmınıcız . Anecık bıınlcw hcwicinrle/ci sebeble?·
rlcn bir·ile ınebusluktan ay-rılıınların vadelet·ind ıı 

önce ödemn;ş çek ve tediye enı·i·r lerinin bedelle·ri Bii
yiik Millet Mecli,qince, bunlcırı ödeyen hankcıla1·a te
d·i?le erlil<'r'f'k alô.hada?·lnrclan trıkilı ve tah.<il edilmek 
iize1·e M al·iye v e ldıle t-irı.e bildi1·ili'r. 

VçiinC?'i ınodde -- Bu kanım ne,~r'i Lar·ihinden mu
t e/ı('l'(/-i'l '. 

/)(jn/ii ne ii 1ıuıdcle - B a kanun hükiimle1·ini icnı
'!fll H ii.yiil~ Millet M eelisi memı.ıwlıw. 

[ *) Yinni dördüncü madde - Bankala1·, Devlet 
ve Devlet müessesele1·ile olan 1 eycı 500 li1·a.yı gt'çme
yen mHrım e leler i le /,·uLe es luırn ve tahviltıt Vl'ya cıltın 

l er·/ıi,ıi mukabilinde cıçılacak lurediler ile Zinıat ban
ka.qıncn ve1·ilecek zirai k?·erlilm· lıa ,riç olma!G iize1·e, 
rıçcıcaklan ticaıi k1·ediler·, ver·ecekler·i ke/cıle t veya le
mirı.atlwr için lmnla1'ı isteyenden en son vaziyetini 
göster·en ve rnesu l heyet ve miimessille1·inin imzala-rı
m taşıyan bi?· h.e.qab vaziyeti istemeğe mecburdurlar·. 

[3] 1452 nurnam/ı Devlet rnemur·ları maaşatının 
tevhid ve teadülüne dai?· kanunun üçüncü maddesi: 

( 1) nmncır·alı cetvelclelci maaş rısılla;nndan onun
cu derecedeki (2,8) ve dokuzuncıı, on birinci ve on 
·ikinci clm·ecedekiler·· ( 2,8) ve altını-"1, yedinci, sekd
zinci, on iiçiincii, on dö?·cliincii ve on beşinci derece
dekiler (.1) ve clönlü.ncü, b eşinci, ·ve on altıncı dere
cerlekile?· ( 3,2) ve on yedinci derecedeki (3 ,25) 
ve on sekizinci cle?·ecedeki (.J ,.'S) ·ve on doku
zuncıı de1·ecedeki ( 3 ,7.5 ) ve bir·inci, ikinci, uçun· 
cii 'L'e yi'rnıinci clerecedekiler· de ( 4) emsalile da;rbedi· 
lip hasılları maaş olarak 'verilir . Bu maaşlar tekaiid 
a.icla tı, kazanç 'Vergisi ve rıuıktu vergi ile kazane ver
gisi munzam kesirlerine ve maar-if vergisine tabi de
ğildir. Damga pulu. ve memurların yol vergileri diğer 
mükelleflerde olduğu gibi tahBil edilir. 



b-çüNCÜ MADDE - İntihab daireleı·ine gi
dib gelen Büyük Millet Meclisi azasnıa her içti
ma senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine d 
her intihab devresi için azimet ve avdet harm
rahi verilir. Harertalı vf' tekaüd hesa blnl'Inda 
(125) lira esastır [1]-

DÖRDÜNCÜ MADDE - Nısabr müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
addi! 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanun
la buna ınüzeyyel13 nisan 1927 tarih ve 1006 nn-
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maı·alr kanun ve yedinci maddeyi ınuaddil 16 
teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanun
lar mülgadn·. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun 1 haziı·an 
J 930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hüküm
leri Büyük Millet Meclisi tarafnıdan icra olu
nur. 

19 mayıs 1930 

Riyaset t ahsisa t r 

1339 senesi son dört ayından itibaren, Riy n
set talısisatr, mebusluk muhassasatmdan •başkıı 

şehri üc:'Cr yü:ı: lira üzerinden bütçeye vazolunur

du. 1927 de bu miktar « 1Ierlis Riyaseti ile Baş
vekalet tahsisatları arasmda tenazur .temini i~in» 
1880 lirası Divanı Riyasct. aza ı tazminatı nı nd

desinden naklı'n, L 400 liraya ibla.ğ edilmiştit. 

Riyctset lu/u;i;,;u.tı -ile a.lüku-s1 oli.t11 923 mmıara/ı 
ko mr da aşa.ğ?.yct de1·redilın?~~ti1·: 

Askeri ve mülki tekaüd kannmunın 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bulunantarla bilfiil vekill ik etnıiş olanlara teka
üd müddetini ikıııal etıııemi~ olsalaı· hile bil'inci 
derece üzerinden telmüd maaşı tahsis olunacağı 
mutlak olara k zikredilmesi le i<:tim nı m iilaha;,a -

lara hinaen vazır kanuııca ismi geçen zatlar hak
kında meslekleri ınemuriyet olsun olmasın maaş 
için birinci derecenin ve hizmet noktasından 

da hizmet ınüddeti ne olursa olsun en az yirmi 
lıP:ı senelik bir krdenıin iltizaın edildiği anlaşıl
ıııakta olmakla beraber hukukan mecburi ."igor
ta mahiyetinde olan tekaüd maaşlarııun kanunu 
medcn1 ınncibince mirascrla.ra intikali iktıza 
eelerken vazır kanun bunu daha dar bir çerçeve 
dahiline alarak 1683 numaralı kanunun 48 nci 
maddesinde sayılı mirascılara hasretmiş bulun
masına göre bu kanuının 25 nci maddesinde bah
solunan makamlarda bulunmuş olan zatlarm 
kendileri için kabul edilmiş ola n ha kk m 49 n cu 
maddedeki esaslar daire, inde bunların ailele
rine de intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir 
lıir nokta bulunmadrğma karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divaru Riyaseti azasına tazminat it asma dair k anun 

Kanun No. 756 
BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Divan Riyaseti azasma her içtima sene
si için bin sekiz yüz lira t.azmina.t ita olu
nur [2] . 

[1] 1846 numaralı hm·cıralı ketnununa bak! 
(2] Bu tazminat, 1931 bü.içesine mevzu lcayid mu

cibince, şehri 150 şer lira üzerinden tesviye olunur. 

İKİNCİ MADDE - İşbu kanım ikinci dev
rei intihabiyeııiıı ÜGÜncü iqtinıa senesinden iti
baren meridir. 

ttçttNctr MADDE - İşbu kanun Büyük 
Millet Meclisi tarafından İcra olunur. 

27 şubat 1926 · 



- · 
Mecli.~ lıesalJlm·ının tetldki enciimeni azasından mıımkib olan zata iicreti )ııızur itasına dai1· 

olan 25 ha.ziran 1927 tar·ih ı·e .116.9 nıımcwalı kmıwıun birinci maddesi: 

Büyük Millet Meclisi dahili nizaınnamesinin 
altmış brşinci maddesi mucibince Meclis hesab
larrnrn Lctkiki encümeni azasınılan tatil csuasm-

da murakabe vazife ini ifa edecek olan zata şehri 
makt nan yür. elli lira ücreti huzur verilir [1 1. 

2603 nuruarali kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin birüıci, ikin
ci ve üc,:iincü madd lerinden verilm ktc olan tah
sisatm 1934 mali yılı sontma kadar olan baki
ye i defaten verilir. Kezalik bu bütçenin birin-

ci faslınm dördüncü maddesine konulub toptan 
verilmiş olan tuzminatm işbu ma.li yılı , onuna 
kadar olan kısnu geri alınmaz . 

2638 numaralı kanunun ikinci maddesi • 

.Büyük Millet Meclisi 1934 mall yılı bütçesi
nin birinci fııslmm beş inci maddesinden veril-

ınekte olan talısisat 2603 sayılı kanunun beşinci 
maddesindeki hükme göre verilir. 

:Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığ·rnda bulunan mütekaidin hakkında kanun 

Resmi. Ceride il e neşil· Ye ilftm : 30 mart 1927 - Aııyı : 580) 

Kanun No. 995 

BİRİNCİ MADDE- Gerek birinci ve o·erek 
ikinci Büyük Millet Meclislerinde aza bulunan aR

ker ve sivil mütekaidin dahi ınemurin kanunu-

[1] Bıt kanun 1288 nunıa?·a ve 9 ma·yıs 1928 ıa1'ilı

li kanını ile tadil edilmiştir: 

Bi1·inci madde - 25 hazi?·an 1928 tarih ve 1169 
nımıııı·ulı kcınunun birinc·i maddesi berveçhi aN tadil 
olunmU§tur: 

Büyük Millet Meclisi eleılıili nizamnamesinin alt
mış beşinci maddesi mucibince M eclis hesabiarının 

t.e tkikı encümeni azasından murakabe vazif esini ifrı 

edecek zata şelıı·i yüz elli lirrı ücreti huzuı· veriliı·. 

Bu madıle ıı·i n hiikmü 1 t ş? 'inisa.ni 1927 trırihindPn 
brışlrıyan içtirıuırı da şamildir. 

[2) M emu?·in lcanunıınnn yetmiı; iiçüncü m<ı ddesi : 

Mebuslukta geçen müddet tekaüde malısu/ı edilir 
ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuı'1ış te
kaüd.e esas tutıılnr. lşte mrıdde hükmü birinci ve 

nun yetmiş üçüncü. maddesi ahkammdan isti
fade ederler [2]. 

tKiNCİ MADDE - Bu kanunun hükntü, 
ın murin kammunuu biluınum mali mevaddı ah-

ikinci Büyük, Millet Meclisi azalwrına da şamildir. 

Me lıııs olmazdmı evvel lnt lundııklan memuriye tleı· rlo
layısil e kesbi is tihkak e ltikleı·i t ekcıücl maa.şı rniktarı 

bu hrıddi rııüt ecaviz olanlcı?·a memu?·iyel maaşı üze-
1·inclen trıhsis olunur. 

.>24 nU?na.ı·cılı kaı·cw: 

Mem u1·in kanımıınnn ye tmiş üçüncü maddesi met
nindeki «On bin ku1·uş» krıydinin, memurini rııülkiye
nin tekcıiid rıuıaşatırıa aid 11 ağustos 1825 tarihli ka
nıırııın on iiçii rıcü maddesindeki . « Miktm-ı va.~ati şeh
?'t» kayd·i ınuadili olup tekcıüd rııaaşının, on bin ku
nış miktarı vasatı şehri arldedilerek ona göre hesalı 
ı; e tcıhsis edileceği, H eyet·i ıırııımıiyenirı 19 nisan 
19.27 tcırilıinde rıı'iina lcid elli 11 edirıci içtimaının birin
ci eelsesinde takwrriir ettniştir. 
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kaınımn tatbikı tarihinden muteberdir [1] . nü icrayn Maliye vekili memnrdur. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanunun hükmü - 21 mart. J 927 

995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

(Resmi Gazete ile ıı eşır Ye i l aıır 

Kanun No : 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 
995 numaralı kanun, hükmü Büyük lVIillet lVIce
lisin üçüncü devresinde müntahab azadan ı-ıs

ker ve sivil mütekaidlere de şamilcl ir. 

2/VI/1 9:--ıo - Say ı 1509) 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü l 
lııı ziran 1930 tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kannn h ükınüııü 
i<mıya Maliye vekili menıurdur. 

3 haziran ] 930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCi MADDE - Memuriye
tinin ilgası dolayısile açfkta kalan memurla
rın, ilgamn vukubulduğu ay ile am müteakib 
olan ay zarfında, maaş ve tahsisatı fevkalade
si tam olarak ve bu müddetin hitamında tek-

[1] 1927 senesi muvazenei um ımıiye kanumın un 
sekiz ve dokuzunctt maddeleri: 

Mcıdcle 8 - 18 mm·t 192U la1 ·i/ıli memı trin kanunu 
ile 7 hazi?·an 1926 twrilıli onlı ı , bahriye ve jrın.rlıt7'?1l!ı 
zabitan ve memurini hakkındaki krıuunıın mrıli me
vaddı alıkamıı ted•rice·tı tatbik ve her sene hrıngi mru/
deler alıkanıının trıtb ikına ·ipt idrır <"rlilehilecPri'i nıu t'rt

ze nei ıan1t'nıiye krınunla ?" ile /. ruy-i-lı olunur. 

Madde 9 - 18 mu1·t J!J21j tarihli ?ll'!?lllırill hanu
nun un 20, 21, 25, U D ve 72 nci ve (D - H ) fıkra la ·rı 

nıüstesna olmcık ii.zer·e 84 ııe 88 nci maddele•rinden ve 
7 hazinın 192U twrihli m ·du, lmlı·riye tı c j(ımlnnna Z<t

bitan ve memurin i hakkındeıki kmw nun biri11ci mcıd

desinin memıwin kcınunnnun 88 ı11: ·i ?nrtddet< ill e mııtuf 
lıiilmıile 2, 8 ııe 9 nctı mnddele1·irulen maaclcı biliımum 
ııhldimın 19'27 senesi nıaloi1J esi lıcızinııt ı; e ycılnız me
mnrin hamırıu.nmı SU ncı m.rıddesi hiikmiiniin 19;27 -<e

n es·i ınııl-iy esi le .~rinie u !'e li i pt idcu;ın rlrm 'it illlU'("fl hll ş

lnım· (B-n mrıdde 1204 nmn11nılı kcwuıwrt lıirinc i ı•e 

14 . .52 numar-alı lm:nmıun on do kl tZII/1.Cll mnddeler·?le 
kısmen trıdil ollnt?lıu .~ tıw [*] 

[*] 120.~. nwnıınılı 1.921' .~eUPNı· ma l iue~i ırw ı·rız e 

n ei umurniye knnHnwıım rlokuzm1cu ınarlrle.~iııe mii 
;:;eyyel kcınııııun bir·inci 1•r: ikinci mrıdcle le·ri : 

rar bizmete tayin kılınmış ise yem memurıye

te tayinine kadar en son almı ş olduğu maaş 

ve tahsisatı fevkaladenin ms:fı ita ve son me-. 
muriyetine muadil olmak şartile teklif olunan 
yeni memuriyeti kabulden istinkM eylediği 

Bi·riuci madde - 1927 se nesi m uvazenei umumi
ye kıınuıı1tnıın dokuzuncu ma.dcle.,indeld (D, H ) fık

rcılcwı miistesna. olma k iize·re RJ,) ilırıresi 1 rıyyolmı·

mu.~lu·r. 

İ lc·inci ınrıdcle - 8ir·üıC'i rncıclde nin h ii kmii 1927 ~e

III!Si mcıliyesi iJJiirlusından itbm .. err tatbile olunur. 

1452 nmncını l·ı 1 )e vlct meınııı·la:rı mıırışcıtının t e v
lı id ••e i ndiiliine dair knıw wın 011 rlokıızmıcu ?naddesi : 

- 111 kılııwuıevııe l 1.J35 tııı·ilıli talusisatı fevhılftde 

krınwnnnıesinin mernurlnnı midenilik u.hldirnı ve 71Mı

rı1·if /P.~kilfıtıncı dair 2:! ııuır·t 1.92ii trıı-i lili knnıt rı1 1 11. 

rlolw zuncu m a.dclcsini-n 80?"1 fı/-;'f(ı smdcıki ortrı tl'-ıh ·i

sııt ınurıllimle?·in e rıirl hükürn ile rnezkuı· kwnunu.n 
onwıcıı ·mrıdrlesi ve .1 li m rı ri 192U twrihli nı.enıııorin hı

nu-nunnn .Ji" nci m.udriesilrin m.wış :::rmımınrt miit eall;k 
ltiilnnii ı•e luı hiikme miil ennz ır olanı.!• rli.iicr kmııml(lı·
r/cı mevcl(d h:iikiinıler ile m''mltı·in kcınunımnn yü·nıi 

bir·iiıei maddeNi ve mcııı.~ kunwruınun 17 nci ı 'l! hakiın

ler /aın ıınlt.mw on rlolntzlti!CII mnı.ldt>le·riniıı maa:; ce 
lcı!rsi.sulı miklu?'/arı:nu rıirl hiikiimle?"i ve 25 lw ::inot 
1927 trı-rih/ i Haı·icitJe ve l:ıUeti nıemu·rin kanunnnıın 

rloh:u .zunc11 ·mnddc.~ ·ini·n nırırış ·t•e tu.lısisııtınrı ınü.tea/lik 

lıiikmü ı·ı · h1t ku ııuwt nwluılif o/mı soir ııhkt'im ?lliil

yadı. r, 



takdirde işbu açrk maaşı katolunur. 
Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet

leri bittikten sonra tekrar intihab edilmezler 
ise mebusluktan evvelki ınemuriyetlerine nazü
ran haklarmda bu madde tatbik olunur. 

B1t maddeye cıid 947 nımıamlt lwmr şöyledir: 

Memurin kanununun 85 nci nıaddesinin suıı 
fıkrasında şöyle yazılıdn· : 

(Meslel<i meınuriyet olan ınebmılat müddet
leri bittikten soma tekrar intihab edilmezler 
ise mebtısluktan evvelki memuriyetlerine naza
ran haklarmda bn madde tatbik olunur) . 

148 sayılı tefsir .fıkrası şudur: 

(Memurin kanununun tarihi neşrile mezkür 
kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin nıevkii 

meriyete girdiği 1 haziran 1927 tarihi arasında
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu alıkamma tevfilı:a.n maaş tahsis 
olunur). 

Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise: 

(85 nci maddenin son fıkrası hükmü Bü
yük Mmet Meclisi birinci inti.hab devresinelen 
tekrar intihab edilmeı:hiş olan mebuslara da 

5\;-

tekrar intihab edilmedikleri tarihten itibaren 
şamildir ) denilmektedir. 

Birinci tefsir ınukayyet olarak memurlarm 
a.çrk maaş vaziyetlerini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş ınanasile mesleki memurluk 
olubela mebus bulunanlardan tekrar intihab 
edilmeyeniere aid ise de ikinci tefsire dayana
rak eski mazul memurlarm da böyle bir lıak 
taleb etmeleri varid olacağı mülahazasile tef
sir taleb edildiği, fakat henüz böyle hir taleb 
vaki olmadığı gibi Divam mulıasebatı:a da bu işe 
müteallik reddedilmiş bir muamele mevcucl bu
lnmrıadığı anlaşılmıştn>. 

Keyfiyet tetkik olunclukta: 

85 nci maddenin son fıkrası mebuslara mah 
sus bir fıkra olduğu metnin saralıatİ ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da 
yukarrki metne dayanarak Büyük Heyetçe ka
bul huyurulmuş olduğ·una göre tefsirlerin bi
risi umumiyet ifade ettiği, 20J numaralı ikinci 
tefsir ele hususi hükmü taşıdığı için bu iki tef
sir arasında bir mübayenet te görülmediğinden 

pek açık olan 201numaralr tefsi r fıkrasrnın tek
rar tefsirine li.i.zum görülnıediğine karar veril
mistir. 

' 

T.ekaüd kan.unu 

Yirmi üçüncü madde - ·Bilfiil yirmi beş 

sene hizmet eden mülki memurlar tekaüd 
hakkma malik olur. Mesleğ·i memuriyet olub 
mebusluğa intihab edilenlerin ınebusluk 

müddeti fili ·hizmet addolunur. Harb mevki
inde vazife ifa eyleyen ve dü~mana esir düşen 
ve ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak 

eden memurların harb, esaret ve seferberliğ·e 

iştirak müddetlel'İ iki kat sayılarak biı: katı fi li 
hizmete ve diğeri telmüd maaşltımını Jı esahmda 

hizmet müddetine .zammolunur. 
788 numaralı nıeınurin kanununun müzeyyel 

maddesile kabul edilen müddetler de yu l<al'ıki 
fıkra · hükmüne tabidir. 

Meınurin kanunu ve diğer kanunlarla nın

ayyen mmtaka zamları yirmi beş seneye dahil 
olnıayrh ancak tekaüd maaşlarının hesabmda 
hizmet mi'tddetine ilave edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşı almak suretile 
g·eçirilen müdeletİn msfı yalnız tekaüd maaşı

nın hesabmda itibare alrmh diğer msfı hesaba 
alınmaz. 

817 nımıcıralı karann 3 ncü fıkrasından 

Mesleki memnriyet olan ve tekrar intihah 
edilmeyen nıebuslara verilecek olan açık ma.
aşhırı ile kanun, bu zevatı evvelce mensub ol
clnldarr daireye mal ve vaziyeti sabıkalarına 

irca etmiş denilebilib mebusluktan telmüd olan

lara gelince; 1683 numaralı tekaiicl kanunu
mm 23 ncü maddesinin ikinci fıkrasmda «Mes
leki memuriyet olub mebusluğ·a intihab edi
lenlerin mebuslnk müddeti fili hizmet addo
lunıır» elenilmesine g·öre bu müdeletİn fili hiz
met itibar eelilmesi ve tahsis olunacak teka-
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ün ma<~şınıı mebusluk tah sisatının e!':a!': ·ittilı nr. 

olunacağının salifüzzikir mem urin kanununun 
73 ncü maddesinde tnı-:rih kılınması btmlarm 
telmüd maaşlarrnm umumi büt~eyı> ınnlı>tıııiş 
olmasına deHUet eder. 

Yirmi beşinc i madde - Türkiye Büyük 
Mill et Meclisiuiıı teessüsünclen itibaren Büyük 
Millet Meclisi Rei sli ğinde bulunanlar ve İcra 

\ ekiileri Heyetine dahil olnhda bilfiil vekillik · 
etmiş olanlar, telmüd müddetini iknı al etme
miş olsalar bile kendiler'ine birinci derece üze
r·inden telmüd maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş senetlen :fazla o hı ni a l'a. 
keza birinci derece üzerinden altıncı madde 
hükmüne teYfikan telmüd maaşı verilir. Bun
lardan ou heşinci ·maddede yazılı 7.amlnr:ı is
tilılmkı olanlarm bu zamları me7.kfır maddeye 
tevfikau ayrıca hesah ve iHive edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulun
muş olan zevattan elyevm ınütekaid olanlar 
h:ıkkmda da bu madrle ahldimı caridir. 1stik
Jfil lıaı·bi esnasmda orduya veya kolo ı·durl fl,n 

hiiy .. k cep h eye filen Jnını :ı nda e tmiş olan]m·
flan tPkaüd olmuş bulunanlarm alınaHa ol
dukları tckaüd ta hsisfl tlarm a ayda yiir. elli li
ra zammolunur. Bunl:ırdan vckillik yapmış 

olarılar iki cihctten t::ı h si sat almayıh yalnız 

fazla olan ci h ı>Hn tahsisatını alırlar. 

797 nurnaralı karar: 

J 683 sayılı askeri ve miilld telmüd k:ımı
ıınnun 25 nci madde inin (Türkiye Büyiik Mil
let Meclisinin teessüsünden itih:ı.rcn Biiyük 
MilJet Meclisi Reisliğ·inde bulunanlar ve !cra 
Vekill cri Heyetine dahil olubela bilfiil vekillik 
etm iş olanlar tekaii.d müddetini ikm al etmemiş 
olsa lar bile kendilerine birinci derece üzerin
den tekaiid maaşr tahsis (•clilir) diye muhar
rer olan ilk frkrasrndald (Düyiik Millet Meclisi 
Reisliğinde bulunanlar) tabirinin saı·ahati kar
.. ısrnda ıı e ikinci reislerin, ne rle reis vekill e
r.ini n hu lıükmiiıı şiinıniii dihiline gireıneyece

ğinc kara r verilmiştir. 

923 nurıu:ıralı karar : 

Askeri ve miilki tekaiid kanununun 25 nci 
maddesinde Biiyük Millet Meclisi Reisliğincle 

bulunanlara bilfiil Yelcillik etmiş olanlara te
kaiid miiddetinl ikmal etmemiş olsalar bile 

bi rinci derece üzerinden tekaiid maaşı tahsis 
oluna cnğı mutlak olarak zikredilmesile içtimai 
nıiÜtthazalara binaen vazn kanunca ismi geçen 
zatler haklmıda eslekleri memuriyet olsun 
olmasın maaş içi n birinci derecenin ve hizmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa ol
sun en az yirmi beş senelik bir krclernin ilti
zam edildiği anlaşrlmakta olmakla beraber hu
kukan mecbur sigorta mahiyetinde olan te
lmüd maaşlarmm kanunu medeni mucibince 
uıiraH <: tl<ıxa intikali iktiza ederken vazıı kanun 
lmıın daha dar bir çerçeve dahiline alarak 
16R:~ numaralı kanunun 48 nci maddesinele 
sflyrlı mirasçılara l1 asretmiş bulunmasma göre 
hu kanunun 25 nci maddesinde bahsolunan ma
kamlarda hulunmu., olan zatlerin kendileri 
İ ({in ka hul edilmiş ola!l hak km 49 n cu madde
dr ki esaslar dairesinde bunların ailelerine de 
intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir 
nokta bulunmadığına karar verilmiştir. 

'l'el;wiirl ka.ııwnwı (( ek olcırak çıkan 2941 nımıa~ 

ı·ttf 1 kanım da. şöyledil': 

Birinci madde - 16 3 sayılı askeri ve mül
ki tek:ıüd kanun unun 23 ncii maddesine aşa

ğula yazrlı fıkralar eklenmiştir : 

A- Mesleki ıneın uriyet olup ınebusluğa se<ı i

lcnlerden gerek mebus olmazdan evvel gerek 
mebuslnğu sn·asmda tekaiid müddetini doldu
ranlara tahsis ohınacak tekaiid maaşının hesa
bmda (J25) lira asli maaş esas tutulur. Dnnlar
dan mebus olmazdan evvel veya mebusluktan 
ayrrldrldan sonra bulundukları memuriyet dola
yısile istihkak k eshettikleri telmüd maaşı mik
tarı bu haddi miit<'caviz bulunanlara ınemuri
yetleri maaşı üzerinden tekaiid maaşı tahsis 
olunur. 

B - Mesleki memuriyet olup tekaiid müddeti
ni doldurmadan mebusluktan ayrılanlar tekrar 
memuriyete tayin olundukları takdirde hakla
rmda 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hiikmi.i 
tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayan
larm kendileri veya yetimleri haklarmda hiz
met müddetlerint> göre (125) lira asli maaş esas 
tutularak yine mezkur kanunun hükümleri dai
resinde muamele yapılır. 

İkinci madde - Mesleki ınemuriyet olup bi
rinci ve ikinci Biiyük Millet Meclisi azalıklarm
da bulunmuş olanlara - biH1harc memuriyet ka-
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bul etmiş olsun olmasın - tahsis olunacak tckı:ı

i.id maaşmııı hesalımda (125) lira esas tutn lm. 
Ancak bunlaı·ın birinci maddenin (A ) fıki·ası
nm son bendi mucibince mükteseb hakları mah
:fuzdur. 

Üçüncü madde - 788 sayılr memuriıı kaııu
nu:tıun 73 ncü ınaddesi kaldırılmıştır . 

Dördüncü madde - Mesleki ınemuriyet olan 

mebuslara veya bunhrrn yetinılerine bu k anu
nun neşrincl en evvel tahsis rdilrniı:ı olan trkaüd 
ınaHşlarmm verilmesin e drvıım o lıınur . 

Beşinci madde - Bu kunun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altrncı madde - Hu kanunun hükiimleı·in\ 

icı·aya 1cra Vekilieri Heyeti memul'duı· . 



5- Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ FASIL 

Kütüpane encümeni ve kütüpa!ne memurlan 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
kütüpanesi, Kütiipane encüıneninin idaresinde
dir. Kütüpane umuruna ııezaret, kitab, harita, 
gazete ve saireyi intihab ve kütüpane tahsisatını 
tayin ve alelı1sul sarf enciimene aiddir. 

İKİNCİ MADDE - Kütüpane memurları: 
Kütüpane müdürile muavini olan kütüpane ve 
vesaik muhafızından ibarettir. 

Kütüpane vezaifi 6 ncr maddede ınuharrer 
bir veya iki müstabzır istihdam olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - inhilal Yukuunda kü
tüpane ıuüdürü mekatibi ftliye mezunlan ara
sından bilimtihan tayin olunur. 

Müsabaka iıntiham ulümun taksim ve ~naba

tmdan ve taksime esas olan nazariye ve tearnül
lerJeu ve kütüpane ve fihristierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulumu hukukiye ve iktısadiye 
hakkında nıa)fıınatı umumiyeden ve Türkiye 
kanunları hakkında malılınatı ınücınele ile 
Fransızca kitabetten İcra ve ınüteaddid lisan 
b ilen tercih edilir. 

Bu imtihan tahriri olu]J Düyü k Mil.l ei M eel i

si H.eisi tarafnıdan tensib olunacak bir reis ve
kili ve bir idare memuru ile Kütüpane encünıeııi 
reisinden teşekkül edecek heyet tarafından icra 
ve imtihan yavm ve sureti icı·ası Ka.tibi umumi 
vasrtasile ilan olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Müdür muavini 
fransızcadan tercümeye ıııuktediı· mekiltihi ftli 
ye veya lise mezunları arasındau Kütüpaııe eıı

cümeni tarafından yapılacak imtihan ile bilmü
sabaka tayin ve müteaddid lisan bilen tercih 
olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Kütüpane vezaifi 

B~ŞİNCİ MADDE- Kütüpnne ve:~.aifi ber-

••• 

veçhi atidir : 
1 - Kuyudat, tertib ve teftiş: 
Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfikan 

ınevcud asarm mevrude, hecai ve tasnifi kuyu
dat ve fihristierinin yapılması, numaralamak 
ve etiket vazı ve asarm fihriste nazaran tasnifi 
'' e usulü ınüttehaze veçhile hususi malıallerine 
vaz ve tertibi ve muayyen zamanlarda kütüpa
nenin teftişi. 

2 - İhzari muamelat: 
Tetebbüatr teşriiye için istenilen kanun, ni

zaınneme ve bunların zeyil ve tadilatı ve ıniite
ferri esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecne
biyeyi ve asar ve vesailn saireyi cem ve ihzar 
Ye 'l'ürkiye kanunlarım~ kütiipaneye mahsus 
f ihristi umumisini tanzim ve :ıleddevaın kanun
larm tebeddiilat ve iHhat ve ınüzakeratrru ta
kib. 

3 - l\1uaınelatı kalemiye: 
Kütüpaneye alın an eserl eı:iıı zeyil ve mn ha

dini ve yeni çıkan eserleri takib ile alınınası la- · 
zungelenleri ve tecdid olunacak abonelee kütii
paneyc aid encümen iıı diğer mukarı·eratr hak
kında icab eden muameleyi ifa ve intaç ve kü
tüpaneııin nıuhaherat ve kuyudatı kalemiye ve 
daktiloğrafisini ve kiltüpane istatistiklerini İc

ra ve kitabcrlara olan hesabatr kayicl Yf' terli
ye edecek mebaliğin ınuanıe l eshıi. ihzaı· ve he

yeti idareye arz ve encümenlerden alman eser
lerin iadesini temin. 

-1· - \~esiak YC ne ı·i yatı 1· e!jr ii,vrıı in cı>m n • 
mübadelesi. 

Rüyük Mill et Meclisine aid zab ı t ceridele
ı · i . esbn ln mucilıe ınazhataları ve kanun layi
haları Ye ınüfreilat Mitçeleri ve saire ile Hi:i
kfınwti n neşriya tr resmiyesin i ve gazeteleri 
eenı. ve kollt>ksi~ro ııl amıa ilave ve ecnebi P ar
Jilnıeııtolarilr Rüyiik Millet Meclisinin neşri

.''n tınr müharlelc ve nıevcud vesaikm kuyudatr
m tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI MADDE - Müdüı·. maddei saJi 
fede me7.kfır vazaifin heyeti umumiyesile mu-
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kelleftir. Muavin işbu vazifeele müdüre mua
venet ve talimatname veçbile kuyudat ve asarı 
tertib ve tanzim ve müdür tarafından irae olu
nacak sair hidematı ifa ile nıuvazzaftır . 

Müstahzir ki.itüpanenin hidem:ı.tr dahi liye
sini ve mevcud ki tab ve sairesinin ve a lat ve 
levazımnıı tatbir ve muhafazasım ve gazete vı> 
risalelerin ihzarıru ve kütiipaneyi aı:;ıb kapa
mak gibi sair hidematı Ha eyler. 

Kütilpanede mi:istahzirden başka lilzumu 
kadar haderne vardn·. Bunlar kiltilpane ae,:ık 

iken ve mildilrün malfımat ve milsaaclesi ol
madan kiltüpane haricinde Meclisin diğer hir 
hiımetile tavzif edilemezler. 

YEDİNCİ MADDE - Biiyük Millet Mecli
sinin tabı ve tevzi olunan evrak ve vesaikm
dan beşer nüshası ve Meclis narnma ol ın·ak Kfl
tibi umumilik makamma veya Evrak kalemi
ne gelen sair vesaik ve llsardan ikişer ni:ishası 
daima mütaleaya arzolunmak ve ihti.y:ıı} kollek
siyonlarma ilave edilmek üzere Katibi nmnıni 
tarafından küti:ipaneye- gönderilir. 

Kütüpane müdürü her sene, ki:iti.ipanede 
kolleksiyonu yapılan ve Meclis ruznamesine da
hil olarak tevzi edilen mathualaı·ın ınnnt.aznnı 

fihristine zeylen ilave eder. 

SEKİZİNCİ MADDE - Kütüpane müclül'ü 
ecuebi parlamentolara mübadeleten gönderil e
cek Biiyük Millet Meclisi neşriyatmm ci.ııs , 

miktar ve mahalli irsalini bi d ayet en Katihi 
umumi ile tesbit ve bunları matbaadan alarak 
muhtasunlehlerine irsal eder, bu babdaki ımı
lıabcrat dosyası kütüpaneyc aiddir. 

Eenebi parlamentoJarma gönderilecek işlm 

vesikanrn perakendeleri rapt ve teclid ve sel'
ınayeleri fra.nsrzcaya tercüme ve üzerlerine tah
rir ohmur. 

DOKUZUNCU MADDE - Bilnıukabele Bii
yük Millet Meclisine gelecek vesaikı ecnebiye 
kütüpaneye teslim ve kütiipanede her memle
kete mahsus olanları ayrı deftere kaydedil
dikten sonra ayrıca tanzim edilerek fihristi de 
kütüpane fihristinin vesaikı ecnehiye kısmına 
ilaveten tahedilir. Bu vesaikten biri encümeH
Jer tarafından hasbellibmm tercüme ettiri lmek 
istenilirse Kfttibi umumilikçe icra ettirilir. 

ONUNCU MADDE - Kiltüpane müdürü 
Kütüpane encümeninde müzakere edilecek me-

vadelı ihzar ve lütabet vazifesini ira eder. 

ON BİRİNCİ MADDE - Her i ç:tinıa senesi 
binayetinde kütüpane müdürü kiitüpanedeki 
asan birer birer teftiş eder , zayi ola.nlaı·ı ve 
sureti ziyaı Kiitüp ne encümenine arz ve encü
men kararile zayi niishalar yeniden iştira ve 
ziyaa sebeb olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ÜÇÜNCÜ F ASIL 

Kitablarm sureti iştira ve teslimi 

ON İKİNCİ MADDE- Küt.üpanc enetimeni 
kararı olmadan kiitüpanaye ma h sus eser ce 1h 
ve iştirası memnudur . 

Enrümence alınması tekarriir eden Jsarm 
alelusul kararı tanzim olunur. Bu k:n·ar alma
cak şeylerin müfredatıru ve malum ise fiati ele 
muhtevi olur. Ancak bundan sonra Kütüpanc 
müdürü bu kitabiarı sipariş eder ve bedelle
rinin t esviye olunmasma müsaade için H eyeti 
İdareye müracaat ve hayiden alacağı iştira se
nedlerini veya faturalarım lef ve ki ta b larm 
kütüpaneye teslim olunduğunu şerh ve i m zn 

ederek muhasebeye ita eder. 
nu suretle bedeli mukannen hemen tesviye 

veya irsal olunur. Eğer berveçhi peı;;in para ir
sal ve tediyesi iHiza ederse hu balıda Heyeti 
İdare l\fnhasche müdürünün mmrafakatile mel>
Hiğı mezkfıru vezneden ahiz ve gönderd ikten 
sonra bankadan veya postaneden alacağı mak
buzn muhaseheye vererek muvakk "t seneelini 
istirdad eder. !ştira olu lan veya hediyeten p;e 

len eserler veya listesi encüıııen ı·eisin c irı1 e 
olunur. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE Kütii.panrye ge-
len her eser kırk sekit~ saat zarfmda k<ıycle 

ve fihrif;te ıreQirilir . Çok nıi"k:ta.rda birdı>n g:ı>

len kita b ve vesaikın kn·k sekiz saat. zarfmtla 
tasnif ve kayeline başlanması lazımdır. 

DÖRDÜNCÜ F ASIL 

Mevaddr müteferrika 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük :Mill rt 
:Meclisi Kiltüpanesi eyyaını resmiyei tatiliyP
den maada her gün sabahları dokuz buçuktan 
akşam beşe lutdar ve :Meclis deva.m ediyor r;a 
eelsenin hitamma kacla.r açıktır. lVIeclis mü
nakid iken Kiltüpane encümenince veya Heye-



ti İdarece tekarrür ederse cuma günl e ı· i de 
kütüpane kiişad olunur. Bu takdirde kiitüpıı
ne memurin ve müstahrlemini müanvebeten 
g-elirler. Tatil esnasrnda Meclis memurlarımn 
rlHamr lıakkrnrla ittihaz eel ilen usul kiitüpııne 
memurini huklnnda da caridir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - A\:rk bulunduğu 
zamanlarda kütüpaneye mebuslardan maacla
sııun girmesi mrmnudu_r. Katibi umumi her 
zaman ve :M:eelis memurları vazifeten girerler. 

ON ALTINCI MADDE - Memmb olduğu 

veld\let veya daireleri tarafından resmen mü
racaat üzerine Heyeti İ dareden tahrirl müsa
ade almak şartile zevatr saire dahi kn·aat sa
loununda nıütalea edebilirler. lıakin bu müsa
adenin itasr mütaJea edilecek usar ve vesaikın 
ferlis kii 'ipanesinden maada diğer kiitiipane

ler d lnıluıı nı amasına mütevakluftn-. 

ON YEDiNCİ MADDE- Kn·aat salonunda 
kitalı i te;,r n zcYat kitab talebine mahsus pns
laya ld ta.br riinıuz ve mımarasım ve unvannıt 
ve zirine kf·llfl ; "mini yazal'ak memurn mah
susuna verir . :u pusla istenilen kitabın yerine 
vazo lunarak 1< i tah do Iabdan GTkanln·. İstenİ
len her eseı· i~in ayrı pnsla yazrlrr. Kitahrn ia 

desinde pusla da sahihinc verilir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Melnısnn, kütü
pane için mubayaasnu arzu ettikleri asal'nı 

isimlerini kıraat salonunda nıevzu deftere kn
yid ve zirini imza ederler. Kiltüpane encünıC'

ninin ilk içtimamcla tahsisatT meveude naıarr 
dikkate almarak bu bn.hda hir karar ittihaz 
ve neticesi. mnnbasrran me7.kfır deftere ve t:ı

lehin zirine ta brir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Kütüpane:ve 
gelen eserler sürati mümküne jle teclid ve cil
din üzerine Mrclis l<ütüpanr. ine aid olduğu işrı 

ret ettirilir. 

YİRMİNCİ MADDE - Krraat salonunda 
encüm en toplanması ve yiiksek sesle ınünaka 

şa edilmesi ve yemek yonilmesi ve g-eeeleri ya
tılmasr memnudur. 

6i 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Her intiİıab 

devresi iptidasında kiitüpane fihristi tabedile
rek azaya tevzi ve her enci.imene bir nüshasr 
ita olunur. 

YiRMİ İKİNCİ MADDE - Kütüpaııc nıe
murin ve miistahdemiııi yedi emanetlerine mev
du ve kütüpanede mevcud asar ve levazım ve 
aşyaıun muhafazasile mükellef ve mesuldiirler 
ve her şeyi yerli yeı·ine lwyınadan millarekat 
edemezler. 

YİRMİ UÇUNCÜ MADDE - Müdür, vazi
fesini ifa ile beraber ıııaiyetinin de vazifede
ki elevanuna ve kütüpane mesaisinin teusik ve 
t anzimine ve nezafet ve tathiratrnm teminine 
dikkat eder. Mtıiyetiniıı wueibi tevbih ve müca
zat ahvalini ve şayaıu takdir ve taltif mesaisini 
nazarı itibare alınmak tememıisile heyeti idare
ye arzeyler. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - Müdür, 
hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen 
vazifesine geleıniyecek olursa heyeti itlareye 
arzr nıah1mat eder ve maiyetine bu gibi maıe
retlerdcn dolayı ancak ayda üç n·ün için vere
bilir. Daha ziyadesi için heyeti idarenin ınüsaa

clesi lilzrmdrr. Bilil müsaade devam etmeyenlerin 
ınaaşrndan kıstelyevm i cra edilmek üzere m ii

dürün heyeti idareye beyaıu keyfiyet etmesi 
mecburidir. 

YİRMİ BEŞiNCİ MADDE - .lşbu nizanına
mcnin tatbikma Kütiipan e encümeni ve Heyeti 

idare ıı ezn ı-et ve lüzuın görülecek tedahir ve sai
reyi ittihaz ederler. 

BEŞİNCi FASIL 

Sureti tertib ve tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Büyük Millet 
Meclisi kütüpanesi için esasen üç kayid tutulur: 
Evvelen, mevrude kaydi, 

Sımiyen, hurnfu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzu itibarile kayid. 

YiRMİ YEDiNCİ MADDE - MevruJe kay
di defteri berveçlıi zir tanzim olunur : 
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İki sütununda scnei maliye iptidasında (.1 ) 
den başlamak üzere sıra numarası tahrir oluna
caktır. Senenin son iki rakamile sn·a numarası 
kitabın mevrude numarasını te., kil eder ve hem 
kitabın unvan sayilasına hem de hurufu heca 
kayeline tahrir edilh. Mesela; kitabın uuvan sa
yıfasmda veyahud kayidde 125 numarası görü
lür ise mezkur kitabın 1333 senesinde kütüpaue
ye alındığı ve 1332 senesi mevrude kayeline 125 
nurnaraya müracaat olunduğu halde ne suretle 
tedarik oluneluğu tafsilatr görüleceği anlaşılır. 

İkinci sütunda kitabın kütüpaneye girdiği 
tarih yazılır. 

Üçüncü sütunda muhtasaran mi.iellif, unvan , 
kaçmc.r tab, aderli, cilcl , mahalH tab, senei tabı 
yazılır. 

Mesela: Refik Ahmed, tarihi umuıni, Dersa
adet 1328 veyahud Ata «M» tarih osmaıı'i. ikiıı

ei tab, cild 2 - 8 Dersaadet 1330. 
Dikkat edilmelidir ki, bir eserin bir kaç cilL1-

den iharet olursa olsun, yalnız bir ıucvruele mı.
marasr olur ve fakat ayni numara .her bir cilele 

yazılır. Mabaidli asar ve resaili mevkute için 
her bir tam cilele bir vi.irud numarası vazolunııı'. 

Dördüncü sütunela eser kaç cildden ibaret ve 
kaç mücelled ise ikisinin adedi de tahrir olunur. 
Mesela, selciz cild olıa.ııak telif olunan bir eser 
dörd müceHed içinde ise 8/4 sureti işaret olunur. 

Beşinci süttında ıh"it·wbm mücelled olub olma
dığı ta:hrir .edilir. Kiıtab mücelled ise (C ) ıterkin 
olunur. Değil ise, toolid edilineeye kadar sütun 
boş ık:alır. 

.Altmcı siitunda eserin sureti tedarili:i yazılır. 
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M:üıbade1e = B, hediye = H, :iştira suretile 
yeni ise = Ş ve müstamel ise= A. 

Yedinci sütunda fiyat neşrine ve stfu:.izinci sü
tunda fiyatı ihali~ yani mal olduğu fiya:t terkim 
olunur. Dokuzuncu süıtunda ık.ita,bm mazmunu
na göre smıfr tahrir olunur. 

YtRMt SEKİZİNCİ MADDE -Mükerrer 
tediyatta bulunulmamak i:izere kıymeti tediye 
olunan asarın fiyati baliğa siitununa siinhJe (S) 
harfi vazolunur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Cüz ciür. 
neşrolunan fi&'ırrn hiif:.a,mma ve rcsaili ımevkute
nin .bir cildinin itımıaınma değin asıl mevrude def
tederi haricinde tu,tulacak muavin lbir kayde it
!hal ve cüzler ayrr rafa k'Onulur. Bu muavin ika
yid <hurufu heca •tertibi üzerine diziimiş ve kla i:ir 
il.enınunda cemedilmiş listelerden ~ba11etJtir. 

OTUZUNCU MADDE - Her bir kitaıb mey~ 

ru.de ıkaydiııe İ ·thal 'Olunur olunmaz mevrude ııu

rmarasr unvan sayıfasıııa işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Huı·ufu heca ter
tiıbile tutulacak kayid fiş ihıerine usulü atiye da
iresinde tanzim olunur. 

(1) H er bir eser 12 1j 2 X 7 ı;3 santimetre 
ebadında i.ıhzar olunacak kartlardan birine ve ki
fayet .etme(Hği taıl dirde ~arı köşeye ımüıteselsi
lcn sıra numara ı vaz ile kafi nıih.-ıtarda kart nii
Y{;Sile eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalmz bir yüzüne y·azılrr. 

(T) Muhtel if unvanı müteaddid eserlerden 
müt;eşek!kil memurlar ve emsali için unv·anına 
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m:ıhsuı:: hir C'!'la.S fiş tanziım olnnaciğr gi'hi akfla 
mr i~in hiı·pı· tali fiş yapılır. 

(S) Esas fişl erde iz,a,hat verileceği gitbi tali 
fişlerde de esas fişl ere mi.iracaat işaretile muh

hı sara n lkayi<'l icrıı ohımır. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Fişler lb rrvcç·hi 
ziı· doldurulur: 

(1 Erinci satırda müelli:fin i!';nıi yazılrr. !sim 
mümkün olduğu kadar kfımil en •talu·ir edilir. 

(B ) Bir eserin müelli:fleri müteaddid ise bi. 
rinci satıra ilk isim ve altmdaki satıra diğerleri 
yaz1lrr. Mesela Necinı Asım ve M<ımed Al'ifin Os
manlı tarihi esas ıkartta birinci satırda .Asrm Nc
ci•b ve altında Arif :Me.mc.d ve tali Ib ir kartta: 

Arif, Memed 

Osmanlı tarihi : 1331 

Asrm ve Arif Osınanlr ta1·ihin c mürıı caat 

(T) Mi.intahabat, naşirin ismile kaydolunur. 
(S) Unvan ık3Jmilıen tahrir olunur. 
(C ) Miiellifin rii·tbesi , işgali ve diğer asarr v.ar

. a ibunlarm m\üelli:fi olduğıımı <'lair ibareler tay
yolunur. 

(·H) Kitaıbm sayila adedi ve ebadr n ihayclin
~ e yazılır. Bir eser nıüteaddid cilillerden müte
şe1Rıkil ise kartın nihayetinde t.adad edilir ve her 
bir cild için aynca satır ifraz olunur. Cildlerin 
ayrr ayrı unvanları var ise unva.nları dahi ayrı 
ııyrı gösterilir. 

İktısad 

(Vağner Adol:F) 

llmi iktısad 5 Cil d Layiprizizonı ı 189!"i 
Cil d 1 Cil d Mukaddeın 

Cil d 2 Cil d Vergiler 
Cil d 3 Cil d Ticarrt ve ziraat 
Cil d 4 Cil d Sanayi 
Cil d 5 Cil d Maliyat 

tki cild ·bir arada teclid olunduğu hald e bal a
da ~österildiği ve<:hil e kavis il e irae olnnur. 

Bir eserden mi.itcaddid ni.ishalar olursa ya lıır z 

bir kart tanzim olun ur. Bu nüshalarrn tahl ıı n 
veyahud neşirleri mnhtelif ise tabrn ad C'di , ıı~ 

şirleri ismi ve tabrn senesi el e gö terilir. Şu ka
dar ki, mazmnnu ni.i slı a daıı ni.ishaya farklı ise. 
yani tadilat icra rdil erek yenid C'n taltif ohınnıııı:ı 
ise her bir nüsha i~in ayrı ·bir fiş tanzim olunur. 

(D ) Esas kartmda nı evrudc mımarası ve mcv
zuu tertibi üzere sınıf ve lasrm runıuzu ilc num a
rası vazolunur. 

l\l[evı·ude numarası var ise bu numara dahi 
t rrkiın olunur. 

(Z ) Resaili mevkute, n eşriya tı tcşriiye, tısarı 

ınuhita misillfı muayycn müellifi olmayan eserin 
lıurufu beca tertibi noktai nazarnıil an ınüclHfin 

yrrino c erin unvanı geçıer . 

(R) }~serin aJlfa adedile C'bach göstet•ilir. 
B•badr henrçlıi zir terkim olunur : 

Kitabın zahrr ledelm aha anlaşıl acağı veçhilc 
irtifaı 20 ·antiınetteyc kadar olanlar sağir = ~. 

,·c yirmiden yukarı 30 santim etreye kadar va
sat = V, ve 30 dan fazla olanlarkcbir = K tesmi
ye ve ruınuz fişte saYlfa adedinden sonra kavis 
içine konulur. 

(Z ) Her ıbir cildin ilk ve son ayıfal arı <'lam
gala.mr . . Sayıfa adedi yüzü mü tccaviz C'ildlerin 
kurn ıniihürü ilc 99 ncu sayıfa sı dahi damgalamr. 
Aıtlaslar, haritalar, ve mi.itef errik resim lcvlıaları
ıım lw ı· hiri kuru nıühiir· il c clıını ş!'lıırr. 

OTUZ ttÇttNCtt MADDE - Fişlel' nıürl 
lif ismi tertibile hnrni'n lı eca sırıı smda kartl a nı 

malısus gözl erde htfr,olunur. 

OTUZ DÖRDttNC U'MADDE - JGta bl arın 
muhteviyatma göre benc~;hi zir sınrflara. taksim 
ve hiza. mda bulunan ·harflerle yadolunur. 

(1 ) !lahiyat I 
(2) Tatrili H 
(3 ) Coğrafya c 
(4 ) Neşriyııt teşriiye R 
(5 ) Hukuku esasiye s 
(6) hasat A 
(7) Asarı muhita ve resaili ın evkutei 

n m um iye u 
(8 ) Kavanin K 
(9 ) Lisaniyat 'L 
(10 ) Asarr mütenevvia :M: 

OTUZ BEŞ1NC1 MADDE - Bun hmlan her 
sınıf berveçhi zir krsrmlara aynhr ve kezalik 
haı·:fl erle tari:f olunm, ol veçlıil e ki hirill(•i had 
sınrfr ve ikiııci lıarf kısmı gösterir. 

lLAHlY AT ( A ) 

(1) Asa n muhita ve resaili ın ev-
kute I. T 



(2) 

(3) 
(4) 

Tefsir 
Ra d is 

I . 
J. 

llıni kelam, hikmPt, tasan'uf T. 

TARIH (T) 

(1) Asarı mu hi ta ve resaili ınev-

kute 
(2) Tarihi umumi H. 
(!{) Tarihi islam H. 
( 4) Tarihi osmani H. 

(5) Tevarihi hususiye H. 
(fi) Teracümü ahvaJ H. 

(1) 

(2 ) 

(3) 
(4) 

OOGRAFYA (0) 

Asarr nnıhit:ı. ve reı:ıaili ınev
kute 
Seyahat c. 
Coğarfiyayı siyas1 ve iHısacli C. 
Atlas ve haritalar C. 

NEŞRlY A1'l TEŞRl.tYE ( R) 

(1) Zabrt cerideleri R. 
(2) Kanun la.yihaları R. 
(3) Encünıen mazbataları R. 
( 4) Bütçeler R. 

(fi) Malumatı ihsaiye R. 
(6) Neşriyatı mütenevvia R 

HUKUKU ESASIYE (S) 

(1) Asarı muJıita ve resaili mev-

A 

H 
u 
I 

K 

H 
c 

T 
s 
c 
R 

z 
K 
T 
B 

s 
M 

kute S. T 
(2) Hukuku esasiyei nınnıniye S. U 

(3) Hukuku esasiyei lımmsiye S. H 
( 4) Hukuku idarei nınnıniye ve 

hususiye S. R 
(5) Hukuku beynelmilel ve mua-

hedat S. M 
(6) Siyasiyat. S. S 

IKTISAD (A) 

(1.) Asarı mulıita ve resaili mev-
kute A. T 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

İ~tinıaiyat 
İktısadiyat 
İlmi mali 
Bütçe 
İstatistik 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. 

c 

ASARI MUH11'A_ VE RESAİLİ JtE\'1\.UTEl 
UMU!tflYE (U) 

(1 ) Asarı ınuhitai nınuroiye 
(2) ResaHi mevkntei umumiye 
(3) Yevmi gazeteler 
(4) Takvim ve salnameler 

KAVANiN (li) 

(J ) Asa d mulıitn ve r esaili mev-

u. 
u. 
u. 
u. 

kute K. 
(2) Asarı nmlıita ve re.sa.ili mev-

kute K. 
(3 ) Fıkıh Yü şehri K. 
( 4 ) Felsefe i huJnıkiye K. 

(.J) Tal'ihi hukuk K. 
(6) Hukul< Ye kavaıuni m ı·rkn i . · K. 
(7) Hukuk ve kavaıuni ceı . ·.\'(' K. 
(8 ) Usnlü muhaıkematı c zai y K. 

(9) Ceır.a nınhakerne usulleri K. 
(10) Huknk ve kavanini ticaret K. 
(ll) Kavanini ik,tısadiye K. 

LİSANlYA1' (L} 

( 1) lsa rı m~ıhi-ta ve resaili mev-
kute L. 

(2) Sarf ve nuhiv ve ınantık L. 

(3 ) Kaımıs Ye lfıga.t L. 
( 4) Edebiyat L. 

ASART MÜ'l'ENE1'1 İ .il (M) 

(l) Asarr mütenevvi.a lv[. 
(2) Ulfımu tabiiye l\1. 

(3) Ulfımu rjyaziye M. 
( 4) Askeri ilimler M. 
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S to rm 

S. B 606 125,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, Larus kumpanyası 
sene 1905 - 608 [V] 

S. B 606 (A) 
S. B 606 (B) 

345,34 
305,35 

K·eza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
Keza üçüncü illÜsha, yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - ~Iüteadrlid niis
halan lıaYi hir eser mesela tormun büt~esinJeu 
ii c. nüshcı bul un11r ise ayni sınıf ve biriııci nüslı aya 

S. B, 12fi i~arcLi konulmuş ise iki nci nüslırı~' a 8. B, 
125 «,\» \'C üçüncü nüshaya Ş . B, «B » konulu!'. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE- Evkatr muay
:·eneclc ıwşeolnnan fısaı- ve resaili mevkute ev
Yeliı sıı·ıı ıırınuırası vr haclehn smıf ve kısmı mü
bc.v·~· in rümnz w badı>hn eseri n birinci eildindrn 
itibnrrn m ii1 esclsi len adeeller konnr. ~fesclil. Mer
lisi Mebusan zabıt eerideleı-ind n birinci cikline 
] fi H. Z.- ·ı w ikinri cileline ] ;) R Z.- 2 vt· ikinci 
tildin bi e i], iııc·i nii:hası Yar ise 15 R Z. - A tcı·

ki m olunur. 

TUZ SEKİZİNCİ MADDE - Ber nıinvali 
nıa rıız fişler tasnif olunduktan sonı·a her bir lu
sım iı,:iıı hir takımı rlsiııei şarkiye, diğeri rlsim•i 
g·a.r-lıi~·eye nHı.lı~m: üc.er 1 iste tanz im oluımr . l.~iste

l eı ·in 33 X 1/ 2 sımtimct.re ebadında va.rablardan 
te~ki l vr bir· k:Hisöı· dernannda hıfzolumır. 

1 ;isc•telcı·iıı birikebir \' C ikincisi vasat ve üçün
c·üsü sag-ir hac·mirıde olaıı fısar içindir. 

I.Jisttl l'r·i n ba~ınJa biriııci satırda şarkiye veya 
ı:nı rbiye ve ik inci satıı·da. srnıf ve kısnu Jıizasmdcı 
hac· nı i ~·azılıdrr. l.~is1 c, arza.n dörd silt una. taksim 
olunur. Birinci sütunda yukarı ı~;ı s ı ,ııf ve kısnn 
rüınuzu ve bunun altmda müteselsilen sıı·a nu
nınnısı, ikinei sütunJa müellifiıı ismi, kitabrıı un
\'ilıır, malıal ,.e tarihi tabı1 üçüncü sütunda adedi 
ri ld vr diirJüııdi sütnnda mevruda numara ı 
.nız ılrllrı: . 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezkfır 

listeleı.•e sn·a numar·asr Vll7.T İÇİn kaidei atiyeye 
riayet olunur : 

Elsinei şarkiye ile yazrlan kitabiarın hacmi 
kebir ise .1. den başlar 99 7.a kadar devam eder. 
Vasat ise 100 den başlar 249 za kada ı · devam 
eder ve sair ise 250 den başl:ır 4~9 za kfıdar 

devam eder . 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, asarı mulıita Te 

resaili mevkute 

K. T. 
643 ı 

Pozener Karnusu ka.vanin 
Berlin 1909 

2 105,33 

KIRKINCI MADDE- Dıı li sted~.: n mlit<•lıas

sıl rüınuz ve erkanı eserin lıi.i\'iyet.i n i tayin 
eder. Mesela şek i lde gösterilen ki ta bın işaı·eti K. 

T. 643 olacaktır. 

IJistelcrin ilı::nıalindc her bi ı· eserin rii ın uz ve 
erkarnı ve esere mahsus fişin sağ hamişinde iiı:d 

cihetinde tahrir ve kezalik o eserin unvanr 
sRyıfasına terkim olunur. 

KlRK BİRİNCİ MADDE- Yuvarlak g·ltlse 
kağıdından mauıul etiket üzerine 15 nCi madde-

tlc ınezkur rümuz ve erkanı yazılaı·ak etiket ki
tabın zahrına ycıpıştırılır. Hacmi kebir olan ki
tablarm etiketi yukarıda., vasat olanlar ortada 
ve sağie olanlar altta ilsak olnnur. 

KlRK İKİNCİ MADDE - Zahri etiketi is
tin b edenıiye(~ek ra.ddede dar olan kitabiara eti
ket sağ kabm zah.rma karib bir mahallinde ya. 
pıştn·rlır. 

KlRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Eser kaç cild
den ihaı-ct olursa olsun, her bir cildin zahrına 



- 6'5 

:ı ynı rum uz ve nu m flr:ıyr lı:wi et i krt ~-n pr~tn·r

lır. 

KIRK DÖDUNCÜ MADDE Suıdlan 

mürn kün olduğu lı;allaı· ayrı ay n dulııplaı·clıı yer
l eştirilınek li.z<'l'e Julaplar ilıtiyaea ı.dire 1alu;i ı n 

ve smrfııı isuıi tlolaplanıı lıarit"im· t< · ı · kiııı olu
nur. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - Kitalılar unıu
miyetl e alt ı·A f l :udnn hi lipt i<lal' sağdan sola t'\'
vela kehirler, hafkhrı vasatlar YC niha~·e t sağ i r·

ler dizi lir. 
He ı· lıiı· sııırfrıı kı~ıııılıı n lıiı·hiı:i ı ıdeıı tefı·ik 

i'dilit Ye yeniden vari (l olaeak kit:ılı.hıı· kuıınla

hilnıek üzen• aı·alanııclaki hali ,\ · t·ı · kı· lııı·nkılrr. 

KIRK ALTINCI MADDE - Atlaslar, ha
r itnlnr·. büyük resiıııler ve i'evl<ıılnfk büyük ki
t.alıluı· aid o ldnğ11 sınıfnı dtılapl;ın a l tıııd<1 meY
<·tııl gi"izler clerunnna kunnlur. 

KIRK' YEDiNCİ MADDE - Jtaflıll'< l a ev

ve l;] inıt· ollıııan. saui.yeıı mdlwt olan , sııliseıı 

1w<·ıııi lıü :'' liklüğünlleıı n ya. saiı· esbnptaıı cloln
yr ımıayy<>n ol:ı n yer iıı g·a,ni hir <lnlapL:ı , rab inn, 
vpı·i l e ıı kiüıhhı ı · .''e riııt· kitalı zalın ~~'kliıı<lc sa
lle heyaz talıtada ıı iıııal olunan lıi ı · ı e ,· lı a ,-::ız ye 
ÜZf' l'iııdt• k.itnlıııı ctikrti konnlnı· . 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Kmıat. salo
.ıınııda ıııütalpa i<;in kitah taleb ohıııcluğn lıalıl e 

;>:i ı ·dr ~wkli ınııhıtıT<·ı· pnsla ita olunncaktır: 

J\ it a•lı ta lt•lıi ne maJısus pu,;la 

Rumııı r-e } j iit· llifiıı 
Ki taıbm 

i:-;mi 
llliVil lU 

ııuına ı:asr ---

Tal ibin ismi ve matluti li ik~Hncti : 
Tari·Jıi : ..... 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - t · ti:ırc 

i(; in kitnıb ta[(,b ohmduğn hnlcle f}c.ldi ımnha.rı·m· 

pusla i mza olun ac.aıkt:ır: 

Büyük Millet J\[ccli. i Jciitüpmwsindeıı 

i~tiarc olnııa.ıı ildtaıb senedi 
Rıınıuz Ye numara 
~Hicllifin ismi : 
) •[iiddet : .. 

İmz-a : ..... 

.\ dt'rl 
Cikl 

Meşgııllyet : . _ 
Ma.\ınlli iıkam ot 

'l'a r·ih : ..... 

Niülahazat 

-

ELLiNCİ MADDE- İaı·eı:ü arw olunan ki
t<ıh •hnlmımııd.rğı vcynhnd iı:ıde olnnclıığu ~ı~lcl 

nıau<l l·i saıhrkacla beyan olunan scncd ahiıbi imza
~- a- ia{!e •edilir. 

ELLl BİRİNCİ MADDE - tar senedi hrf
z ıı ı dmı Pvvel i da r·e ele fıtcrin kayclolıı.ııur. Mezkfı ı · 

dd.ı-.er ziı-dcki şekilde ol a aktrr: 

S :ıJı- ılıi ıııı zaıuu ı,.ıııı ve ~ -- Ese ı·i n J\rlcc1 ı - ı Ta rih i - Tııl'ilıi l~t-iiddeti 
_,__~:_a_ı_ıı __ ıl_li __ iı_~[_ı.ı_ıı_et_i _ ___ __ ı_ıı_ı _rı_ıı_ıı_ 1 __ c_~ i-lt_ı __ . ---~-- --i_a_<l_c __ 

1 
__ i,_~ _''t_~ __ l_~ 



ELL11KİNCİ MADDE - 'l'Pclid için kütüpan cden miirl'lli cle kitnh ,-Pri ldi ği haklı- ıiı·d 
.; c-ıldi gi"ist f> ı·il en mücrll id def.t.crinc bıydohmur. 

- - - - - -

Tarihi i ta ~\docl Tarihi Kıyıme ti 
Miilahaza t 

cil d Un van iade tcclid - ---

ııvan aütuı ıımcla kitabın 1.aJınııd a ba:ılacnkı i:ba ı· e yazıl :ı.caıktır. 

Kıymeti teclid nıüee lJiclin h esabı trsvi,ve olun- c!ukıu ıı ~onm ~«ı yrlc diliı-. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Ayni ~ekilde taıı :üm o lnııııcruk pm;la ınücellid t a l'nJındaıı im-
iMI olunata k hı !zedilir·. 



.B - Heyeti umumiyenin mesa· fıulasası 

.... 
ı - Heyeti umumiyenin açılması 

V. Devrertin l. içtimar, 1 - Xl - 1935 cuına günü saat lG te, Reisi cüınhur knmiU Atatürkün, 
Başkanlık kürsüsünil şiddetli ve sürekli Rlkışlaı· arasuıLla, Şl'L'rfleııdi ı·ince veı·diklPl'i aşağıda-ki söy
levle açılmıştır: 

Büyük milletin yüce vekilleri; 
Kamutayın beşinci devresini açarken siıdt>re 

df'ı·iıı f.aygrlarıınr :;unanm. ( •\.Jkışlar ) . 

Kamutay, arsrulnsa.l durumun ~ok önemli 
hir zamanmda çalışmaya başlıyor . 

Hfı. diseler, Türk Milletine, iki elı e nıııı i,vetli 
düstul'U yeniden hatırlatıyor : 

Yurdumuzn ve halknurzı müdafaa elecek kuv
vettc olmak.. . Sulhu koruyacak arsınlusal (:a
lışma birliğine önem vermek... C Alkışlar) . 

Sulhun bozulmuş olmasından izdirab duy
mamak mümkün değildir. Her hnlcle, bu gün
kü, ağn· ihtilil.flarıu ortadan kalkması, medeni 
insanlığın başlıca di l eği olmalıdır (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Bizim sulh ülküsüne ne kadar bağlı olduğu
muzu bu ülkünüıı güvenl ik altına alııımasruda
ki dileğimizin Ile kadar esaslr bulunduğ·unu iza
lıa 1 üzuıu görmüyorum. 

Bu hususta çalışan Uluslar Sosyetesiniıı , tce:
rübelerden istifade ederek prensibierini teka
ınül ettirmesi ve sulhu koruma kudretini art
tırınası sau , iıııl arzuınuzdur . (Bravo seslet'i ) . 

Sayın arkadaşlar; 

l ç idare teşkiHUımızı, yurdun doğu bölgele
rinden başlayarak genişletmek ihtiyacını duy
nıaktayız. 

Yeniden iki genel ispektörlük ve yeniden 
bazı vilayetlerin kurulması da liizuınlu görül
mektedir. Bu arada Dersim bölgesinde esaslı 

bir ısla.hat progTaınııun tatbikı da düşünülmüş
tür. 

Vilayetlerimi zin devnmlı teftişini Ye nı Üii

teı·ek işlerinin bir elJen takibini kollayan ge
nel ispektörlerclen çolı: faydalar hekliyoru11. 

Doğu vilayetlerimizin . belli başlı ihtiyner. 
orta ve batı ilierimize demir yollnrl a bnğ·lan

maktır. Şarka ilerleyen iki ana demiryolunun 

hr11la hitirilmesini ve huıılan hiı·birine bağhyrı
cak yoll:ır öeiiğüne ş iııı Ll iden başlanınnsrıır Jü
zumlu görüyoruz. 

tran - Türkiye transit yolnnun teşkiliHJan
ması özenle bitirilmelidiı·. 

Liman ve sulama işl erinde acele yap rl amı ], 

şeyler vardır. Sağlrk s,. vaşr da yeni icalıhmı 

gö ee g·enişletilmek zaruretindeclir. 
Saydrğrm bütün bu işleri, Hükfınwtin h

sin bir prograrn i<Jinde g·üdnıesini heklcyehiliriz. 
Üzerinde iineınle durmak i st ecl i ğ iın lıit· ei

lıeti de bildirmeliyim. 
Türk ülkesi içinde köyl ere Yarmrayıı lmdar 

kiiçük, büyük bütlln şelı irlcrim i ziıı lıiı·er g-en 

lik ve hrıymdn·lık göreyi olmasr ön<le tuttuğ·ıı 

muz amaçlarclandır. (Allnşlar). 

Türke ev ve bark olan lıer yer sn ğlrğm, 1('· 

mizliğin güzelliğ·in, modern kültürün örneği 
olacaktır . (Alkışlar) . 

Devlet kurumları yanında, doğ·rudan doğ·

ruya bu işlerle ilgin olan uraylarrn hu görü~ 
ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum . 

Urbaylarm Devlet merkezinde toplnmşr hu 
işin . ·onu en değil , başlangıcıdır . 

Bayanlar, Baylar; 
Endüstri programmuz, n-:rınal gidi şinded iı- . 

l3ununJa beraber yurdun endüstrileşmesinc clrı 

ha çok hız verilm esi ve ya km bir çağda, y<m i 
bir ikinci programn başl::ınınıısr lü?.umuna dik
katinizi uyandırmak isterim. 

:M:ağdan işl eri yeni bir açılma clevresindr
dir. Mağ·den mühendislet·.imizi, ihtiyaca yeteı· 

sayı ve değerde yetiştirmeği önernek gel'ektil'. 
Kömür havzasıııın rasyonel işlemesi için t ed

birler ara m ak ta lftzr:nı clır ( Alkışlar ) . 

Hit· de a rka rlıı ~ln ı·! Köylünıüzüıı grıılik (lii 
zcyinin yükseltnesi tedhh·lerine dalın geniş öl
c;Üd(• özen le üe•;am eJeceğiz ( .. .:\lkı şlal' ) . 



69 
Aydın saylavlar! İCültür kwavnııızı, yeni 

ve motl euı esashını g·ön', te~kili'ı tlaııdıı·maya dııı·
madan ti t' l · aıı ı ediyonız. Tüı·k t.tıl'ih Ye dil t:alı!?
malan, büyü k inanla beklenilen ı~ıklı verimleri-
Di ı;ıiındid cu göstermektedir. · 

Ulusal ı ıı usi l: imizi, ınodern teknik iı;iııd e 

yükseltme çalışm alarına , bu yıl daha çok emek 
verilecektir. 

Ulusal kültür pek lüzuınlu olduğu gibi, ar
snılnsal ilgiler bakınundan da yüksek d eğeri 

belli olan racliyo iı;ıine önem ve ı·ııH• miz çok ye
rinde olur. 

Sayın arkadaşlar! 

Maliyede, geçen yıl, cesar<'tle aldığınız ted
birlerin, ne kadar yerinde olduğu sabit o lmuş

tur. T~ız ve şeker fiatl€rinin düşürülmesi, halkı 
lıo~ııwl etmiş H ' yoğaltııııı :ıl'ttırınıi'itıı· . 

Bu yıl, başka konularda da, bu yönden tef1-
birler alacaksınız. Saymı verg-ü:dniie \-e bina Jny
metlerinde indiriiiJ :faydalı o l acaktır. Arazi ve 
yapı vergilerinin husus! i da !'el ere eleni önemli 
ıslaha ttan sayılacaktır. 

Vergi indiı·imlerini Hazinenin ka ı·~ıla.yahi 1-
mesi, ülke ekonomi kudretinin yiiksekliğine de
ğerli bir belgedir (Alkışlar) . 

Ekonomik teşkilat, teknik temeller üzel'ine 
yerleşerek yükseldikçe, ym·dun verimi çok daha 
ziyade olacaktır . Ancak, bütün özenimizi vere
rek vatanm teşkilatlanması hızını aıttırmak ge
rektir. 

Arsmlusal siyusanrn gidişi ulmıa l ko l'nın 

araçlarnır arttırınaya da liizum göstermektedir. 
Bunun maliğ ~arelerini dikkatli ve isabetli bir 
Slll'ette araştırınanızı dilerim. 

'l.'ayyare .filolarımızı vüeude getirmek için 
büyük milletimizin yüce ilgisini heyecanla an
mak borcumdur. 

Son arsrulusa.l hacliseler Türk milleti için 
kudretli bir hava ordusunun, hayatiğ önernde 
tutulmasına bir daha hak verdireli ( Alkışlar ) . 

Çok ernekle kurduğumnz, camınızia korumaya 
and içtiğimiz kutsal yurdun, havadan sa lclınş

lara karşı güvenlik altmda bulunması demek, 
bize saldıracaklarm, kendi yurdlarmda bizim 
de ayni zararları yapabileceğimize güvenimi:r. 
demektir (Şiddetli alkı)ar, hravo sesleri ) . Bu 
güveni, her gün, arttıracak araç bulmakta., hü
yük 'fürk ulusunun, ue göksel bir duyg·nyu ka 1-
binde ta~ıdrğmr her fenlinin vatan için tutaşan 
gözlerinde olmnıaktayız (Alkışlar). 

Havacıl.armuz, bütün ordn ve doıımıınaıuız 

gibi vatanı korumaya am k kalırama nlardıı· 

( Alkışlar ) . Büyük millet, bu soyak evli\dlm·ile 
kendini mutlu sayahilil' ( Alkrşlar ) 

Sevgili arkadaşlarım! 

İşlerimiz çoktur, geni ştiı·. üneııı lidiı · . Faka1 , 
ba~arıla.cağına sat'sılmaz güvenim vardır· : Çi.i ıı 

kü Kamutay vatan severliğin. çalışkanlrğm, ted
birde i abetin ideal örneğidir ( Alkrşlar ) . Kamu
tay, yurdnn konmması onun hayrııdn·lığ·ı için 
<'n yi.iksP-k ulusal ilham ve kndret kııynağrdrr 

( Şiddetli ve sürekli al kışlar ). 

•• ....... • • 



2 - Heyet! umumiyenin akdettiği inikad ve celseierin aded ve tarihi ile ne kadar 
dvam ettiklerini gösterir cetvel 

..... 
Beşinci denenin hil'inei i<:tiıııaın<lıı Hüyük 1\JilJet Meclisi Unnını1 heyeti 1 teş ı ·iııisııni J9:35 trıı 

] t rşırinisani 1936 ~ra kadıır (Sl ) i ıükadda (84) cel se ı:ıJHetmiştir. Bu müddet içinde (5) ay (22) gün 
yaz ,·e krş tatillı · ı ·i yııpınıştrı·. ('p) · p lı·ı· kfııııilı ·n a<:rktn·. 

A.<;;ıığ·ıdaki rPt\' cldcn de aıılaşılaeaiYı ü;-.1·ı·c Umumi heyet (1J:3 ) saat (9) dakika lın1i i<;timadıı 

kalrnrştn·. 
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Tarihi 

1 - XI - ı93fı 

6- XI - 1935 
6 - XI - ı93:1 

8- XI - ı93:1 

ll- XI - 1935 
13 - XI -1935 
15 - XI - 193:1 
1 - XI - ı935 
20- XI -193:1 
2.7- XI - 1935 
29- XI -1935 
2- XII- 1935 
4- XII- 1935 
6- XII -1935 
9- XII- 1935 

J1 - xu- 1935 
13 - XII - ı935 
16 - XII - 1935 
18- XII- 1935 
20- XII - 1935 
23 - XII- 1935 
25- xu- 193fi 
3- I - 1936 
6- I - 1936 

- I - 1936 
10 - J - ] 936 
13- I - 1936 
15- I - 1936 

G-ün ii 

Cuma 
(]aeı;ıamba 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşaımlba 

Çaer;;a mıba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşanıiba 

Ouıma 

Pazaıtesi 

Çarşam b :ı. 
Cunıa 

Pazartesi 
Çarşam ha 

uma 
Pazartesi 
Oaı~rnba 

Cuma 
Pazarten 
Çarşrumha 

Cuma 
Pazartesi 

Çarşamba 

['] M eclis, laılorife r frııninıh ı11'iim.rıse b ,tile bir l1cıfta lntil yaım11~·fı ·1·. 

[ 2 ] Şeke1' ba.yraım ve yılbıış·ı tatili. 
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10 
45 
55[2 ] 

15• 
20 
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['] Tüş tatüi. 
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'l' ::ı.rihi 

ı 7 - 1 - 193G 
20 - T - 1936 
22- - ] 936 
24- T - 1936 
27 - J - 19~6 
29- I - ı936 
31- r .1936 
3- n _ ı9~6 
5 - II - 1936 
6- IT - 1936 

11 - ITT - 1936 
16- ITT - 1936 
1 - TU - 1936 
20 - ur .1936 
23 - ın .ı936 

25 - III - ı936 
27 - ın _ ı936 
30 - III - 1936 
ı- IV - J 936 
3 - IV .ı936 

6- IV - l!l36 
- IV .ı936 

10 - IV .ı936 

ı3 - IV - 1.936 
15- IV - 1936 
17- IV .19~6 

20- TV - 19~6 
24- IV - 1936 
27- IV .1936 
29 - IV - 1931) 
4 - v .J 9a6 
6 - V - 1936 
8- V .1936 

11 - V .19~6 

18- Y - Hl36 
Jf)- V .1936 

1 - V - Hl3fi 
20 - V - ı936 
22 - V - ı93G 
25- V .ı9!36 

26- V - 1936 
26- V .ı936 

27- V -1936 

Ci ünü 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşam ha 
Cuma 
Pazarh'si 
Çarşamba 

Cuma 
Pa,zartcsi 
Çar·şamha 

Pcrşemılw 

Çarşamba 

Pruzaı,tesi 

Çarı;:amıha 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
·Pazartesi 
Çarşamba 

O uma 
Pa.zar.tesi 
Çarşamıha 

Cııma 

Pazaı·te.· i 

Çarşamba 

Cnma 
Pazart i 
Cuma 
Pa7iartrsi 
Qın·şaıınha 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pnzartesi 
Çarşam ha 
Cuma 
Pazarte. i 
Çarşamba 

Cuma 
Pazm·t··csi 
Salı 

Salı 

Çarşamba 

Ne kadar 
devam ettiği 
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' Ne kadar 

. JI .. 

devam ettiği 

Celsenin 
!ııikad Celse nevi Ta rj hi Günü Saat Dakika 

69 2 /\ çık 27 - ' - 1936 Çarşamba 2 o 
70 1 » 28- V - ı936 Perşembe ı 54 
71 ı » 29- V -1936 Cuma 3 o 
72 ı » ı - VI - ı936 Pazartesi 2 20 
73 ı » 3 - VI -1936 Çarşamba 3 00 
74 1 » 5- VI -1936 Cuma 3 20 
75 ı )) 8- VI -1936 Pazartesi 4 50 
76 ı » 9 - VI - 1936 S ah 2 46 
77 ı » JO - VI -1936 Çaı·şamba ı 2!1 
78 1 )) Jl - VI - ı936 Perşamibe 4 5 
79 ı » ı2- VI - ]936 Cuma. ı 35 
80 ı » 30 - VII - ı936 Perştmı'be o 20(1] 

sı » 31 - VII - ı936 Cuma. 4 ]2 

3 - Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

rın u,nıi h<•.\' C't f' muhtr ]if Pnı·ÜJnl'lllf•t 'O (' Jl (-J.91 ) tan e m:.t~hata gelmiştir . ...:\şa ğrd aJ...i CE' IW ] hıın l < ll'lll 

hul asalarilc mu amel e netic·.clf' rini gö~tcrmt•kteuir. 

Bu (491 ) ııı a zlataıırıı (361 ) i ka ının, (6) s[ t efsir, (H ) ii karar ol:ınık. (4 ) ü okunaı·ak lmutıl, 

(17 J si cııeiinı eııl ere iade edilmiş. ( fi ) i Hüki'ını e t, tarafrndan geri alınmış, (2 ) si Hük('ıın e t e iack 
(1) i trvcli edilmiş, (8) i oku n mn~, Yr (13 ) ii ele ruznam eilc kal ımştır . 

A- DAIMi JtNCÜMENLER 

Adiiye encümeninden gelen ma.zbatalar 

1 - ~hlapazarırını Başkö prü köy i.inuen r\.ıh 

dürı:ahınan oğlu Hızır. diğc ı· adı Neziein ölüm 
cezasıııa. c.arpılınasr hakkında Başv e ldlct tczkcr e-
-;in e clair (ı/135 ) 3 - I - 1936 t ari}ıinil c 922 s <~ yılı hır·; ıı · ol aı-rı k . 

2 - Amasyanın Derebaşal an köy iiııd c ıı 1\i),,·

lüoğullaeıııdan Aliosmanoğlu Sül eyman , San
oğullarından M€medo0.Ju Nuri , Gorukc:u oğull:ı-

Juıbnl edi lmiı;ıtiı~ . 

[ 1 ] .Montreux nıuka·uelesini tasdik iç1:n f evkalade topl{mtı. 
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rmdan Memed9ğlu SüleY1J1J!tn ve Sarıoğullarm
dan Ahmedoğlu Halil İbı;alıhnin ölüm cezasına 
çarprimaları hakkında Ba.c;ıvekalet tezkeresine 
dair (3/21) 

3 - Arazinin acele tıı,hriri hakkında kanun 
layihasına dair (1/295) 

4 - Askeri ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun layibası llakknı
da (1/255) 

5 - .&<ıkeri mubakeme usulü kanununun ıba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve 26 ncı mad
desine iki fıkra eldenmesine dair kanun layiıhası 
hakkında (1/2q6) 

6 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 45 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
layihası iıakknıda (1/306) 

7 - Asliye ve sulJı mahkemelerinin vazifeli 
bulunduhları meşlıud cürümlerin muhakeme usul
lerine dair kanun layihası hakkında (1/345) 

8 -Bankalar kanunu layihası hakkında 

(1/416) 

9 - Borçlu memur ve müstahdemlerin maaş 
veya ücretlerinin haczi için icra ve iflas kanunu
nun 355 nci maddesine göre yapılacak tebligatm 
hangi makamlara yapılacağının tayini hakkında 
Başvekal et tezkeresine dair (3/116) 

10 - Ceza muhakemeleri ,wmlü ka,nununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihasile ceza muhakemeleri usulü kanununun 
305 nci maddesinin tı:ıfsir~ne dair Başvekalet tez
kcresi hakkında (1/346, 3/175) 

ll - Çeltik ekiini ·kanunu layiliası hakkm
da (1/156) 

12 - Devlet şUrası Deavi dairesi kararları 
hakk;nıda BüyÜk Millet· Meclisi kararından "nrel 
cereyan etmiş olan ' bazı muamelata Me<'lis ka.ra
rmm ne şekilde tatbik edileceğinin tayini hakkm
da Başvekalet tezkeresine dair (3/78) 

13 - Elektrik mühendisi Kemal Ermanrn 

13 - XII - 1935 .tarihinde 912 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

.24 - I - 1936 tarihinde 2901 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - XII - 1935 tarihinde 2862 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - XII - 1935 tarihinde 2861 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - V 1936 tarihinde 2969 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3005 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 - VI - 1936 tarihinde 2999 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. · 

20 -XII - 1935 tarihinde 915 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3006 sayılı kanun olarak 
-kabul edilmiştir. 

ll- VI- 1936 tarihinde 3039 şayılı kanun olarak 
ıkabul edilmiştir. 

16 - XII - 1936 tarihinde 913 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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eezasmm affı hakkında (5/30) 

14 - Endüstriyel mamulat maliyet ve sa-tış 

fiatlarmm kontrolü hakkında kanun layiliasma 
dair (1/524) 

15 - Ealpazanlığm cezalandırılmasına dair 
Cenevrede tanzim ve imza edilmiş olan beynel
milel mukavelename ile merbutu protokol ve ni
hai senede iı.tihak edilmesi haklanda kanun layi
hasına dair (1/471) 

16 - M:araşm Yenikale nahiyesinin Yenikö
yünden Süleymankahyaoğlu Memedin ölüm ceza
sına çarptırılmasr haklanda Başvekalet tezkeresi
ne dair (3/228) 

17- Muğlanın Gazeller köyünden Ramazan
oğlu Alinin ölüm cezasına çarpılmasma dair 
Başvekalet tezkeresi haklanda (3/203) 

18 - 1\fuğlanm Karakuyu köyünden Salih 
krzr Ümmehanın ölüm cezasına çarprlınası hak
kında BaşvekaJet tezkeresine dair (3/187) 

19 - Munzur vilayeti teşldlat ve idaresi 
hakkında kanun layihasma dair (1/304) 

20 - Munzur vilayeti hall{mdan olubda müd
deti içinde nüfus ve askerlik şubelerine müra
caatla kayidierini yaptrrmamış saklılada yok
lama kaça.ğı, bakaya, firari ve izinsizlerin 
yazrmr ve cezalarmm affi hakkında kanun la
yihasına dair (1/353) 

21 - Nebatları hastalık ve zararlı böcekler
den koruma hakkında kanun layiliasma dair 
(J /125) 

22 - Öğretici ve teknik :filimler hakkında 
kanun layihasma. dair (1/141) 

23 - Pazar kazasmm Pazar mahallesinden 
Marninoğullarından Memedoğlu Hasanın ölüm 
cezasına çarpılmasr hakkında Baı:ıvekalet tez
keresine dair (3/136) 

24 - Rizenin Selimiye köyünden Piyadeo
ğullarından İslamoğlu Mustafa, Şatoğullarm
dan Saferoğlu Hüseyin, Hasanoğlu l k•kir ve 
Dcmircioğullarmdan Abdioğlu Hakkı diğer adı 

ll - VI - 1936 tarihinde 3029 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3003 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1936 tarihinde 2963 sayılı kanun ola
rak kabul cdilmitşir. 

15 - V - 1936 tarihinde 941 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - V - 1936 .tarihinde 939 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - I - 1936 tarihinde 926 sayılı karar olarak 
kabul .edilıniştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2884 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

-I - 1936 tarihinde 2887 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 -1 - 1936 tarihinde 2906 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 -I - 1936 tarihinde İktısad encümenine. 

20 - XII - 1935 tarihinde 916 sayılı karar ola
rak kabul edilıniştir. 
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M:usta:fanm ölüm cezasına çarpılmalarr hakkın
da Baııvekalet tezkeresine dair (3/106) 

25 - Sözle ve yazı ile verilen emri yepma
mak ve memuriyetim izinsiz bırakmak suçun
dan 3 sene kalebendlikle askerlikten çıkarılına
ğa nıahkı1m edilmi~ ve solll'adan af kanunun
dan i.stifade etmi§ olan binba§ı Hayrioğlu Ali
nin tekaüdlüğü hakkında bir karar verilmesine 
dair Ba§vekalet tezkeresi hakkında (3/10) 

26 - 1'an;uswı Şamlı malıallesinacu Nulıoğlu 

~üleymanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 

Başvekalet tezkeresine dair (" (137) 

27 - Türk ceza kı-.tnwıwıun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında (1/495) ve uyuşturu
cu maddelerinin :muraıkabesi hakkındaki kanunuu 
28 nci maddesinin değiş • .irilmesine dair 1/204 sa
yılı kır- · ıı lay iliaları hakkın. da 

28 - Türkiye Cümhlli'iyetile Yugoslavya Kı

rallığı arasında aktolunan adli, medeni ve ticari 
hususlarda karşılıklı ınünasebetlere dair olan ka
nun layi:hası hakkında (1/241) 

. '-
29 - Türk Cümhllıl'iyetile Yugoslavya Kıral

lığı arasında aktedilen iadei mücrimin mukavele
sinin tasdikına dair kanun layiliası hakkında 

(1/242) 

30 - Yabancıların Türk vatandaşlığı mevzu
baıhs olmayan tabiiyet tetk.ikleri üzerine verilen 
karalar aleyhine Şürayi devlete müracaat edilip 
edilmeyeceğine dair Başvekalet tezkeresi hakkında 
(3/99) 

31 - 2314 sayılı kanuna iki madde eklenme
sille ve birinci maddesinin değiştirilinesine dair 
kan•un layihası hakıkında (1/320) 

32 - 27 mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılı as
keri ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve ıbazı maddelerine ekler yapılmasma 

dair kanunun 14 ncü maddesinin tefsiri hak1~ı.tı.c.ia 

Başvekalet tezkeresine dair (3/189) 

33 - Ziraat ibankası hakkındaki kan•m!!. nıü
zeyyel kanUınun 4 ncü maddesindeki icra reisi ta
birinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi ( 3/118) 

27 -I - 1936 tarihinde 925 sayın karar olarak 
kabul edilmi§ tir. 

6- XII- 1935 tariliinde 910 sayılı karar ola
rak kabul edilmi§tir. 

20 - XII - 1935 tarihinde !:J17 sayılı karar olarak 
kabıli edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3038 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2874 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tariliinde 2878 sayılı kanun ola
raık kabul dilmiştir. 

23 - XII - 1935 tarininde 921 sayılr karar ola
rak ıkabttl edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3032 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - I - 1936 tarihinde 2908 sayılı kanun ola
rak kabul ,edilmiştir. 

27 - I - 1936 tarihinde 218 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 
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Arzuhal encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Diyarbekir mebusu General Kazım Se
vüktekinin, Arzuhal encümeninin 20 - I - 1936 
tarih ve 3 sayılı haftalık karar cetvelindeki 128 
numaralı kararın Umumi Heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında (4/17) 31- I- 1936 tarihinde 929 sayılı karar olarak 

2 - Giresun mebusu Munir Akkaya ve Kn·
şehir mebusu Lutfi Müfid Özdeşin, Arzuhal en
cümeninin 30 - VI - 1934 tarihli haftalık karar
lar cetvelindeki 124 sayılı kararının Umumi He
yette müzakeresine dair takriri hakkında (4/6) 

3 - Isparta mebusu Mükerrem Ünsal ve 
Trabzon mebusu Sırrı Dayın Arzuhal encümeni
nin 13 -IV- 1936 tarih ve 9 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 228, 225, 274 ve 277 numaralı ka
rarlarm Umumi Heyette müzakeresine dair tak
riri hakkında (4/19) 

4 - Y ozgad mebusu Emin Dramamn, Arzu
hal encümeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 228 sayılı kararın Umumi 
Heyette müzakeresine dair takriri hakkm-

kabul edilmiştir. 

ll - XII - 1935 tarihinde 911 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 942, 943 ve 944 sayılı ka
.rar olarak kabul edilmiştir. 

da (4/20) 12- VI -1936 tarihinde ruznameye 
5 - Yozgad mebusu Emin Dramamn, Arzu

hal encümeninin 13 -IV - 1936 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 226 ve 240 sayılı kararlarm 
Umumi Heyette müzakeresine dair takriri hak-
kında ( 4/21) 12- VI - 1936 tarihinde ruznameye 

6- Yozgad mebusu Emin Dramanrn, Arzu
hal encümeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 253 sayılı kararın Umumi 
'Heyette müzakeresine dair takriri hakkın-

da ( 4/22) 12 -VI - 1936 tarihinde ruznameye 
7- Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzu

hal encümeninin 13 -IV - 1936 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 263 sayılı kararın Umumi 
Heyette müzakeresine dair takriri hakkın-

da (4/23) 12- VI- 1936 tarihinde ruznameye 

Bütçe encümeninden gelen ınazbatalar 

1 - Açıkta veya bakanlık emrinde iken üc
retli bir vazifeye . tayin edilen memurlarm ke
silmiş olan açık maaşlarınm ücretli vazifelerinin 
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lağvi halinde iadeten tahsisi icab etmiyeceğinin 
tefsiri haklanda BaşvekaJet tezkeresine dair 
(3/67) . -~ j _.:_, 20 - XII - 1936 tarihinde encümene iade edil-

2 - Amerika birleşik Devletlerine 13 yılda 
ödenecek 23 824, 86 doların tesviye sureti hak
landa kanun Hiyihasma dair (1/571) 

3 - Ankara nümune hastanesinde istihdam 
edilmekte bulunan ecnebi ·mütehassıslarm ücret
lerinin 1 140 liraya çıkarılması hakkında 1/518, 
1935 yıh umumi muvazene kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerinde 2 260 - liralık münakale ya
pılmasına dair 1/561, Gümrük ve inhisarlar ve
kaleti 1935 yılı bütçesinde 3 200 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/562, 1935 yılı umumi 
muvazene kanununa bağlı bazı daire bütçelerin
de 900 liralık münakale yapılmasına dair 1/572, 
J andarına um um kumandanlığı 1935 yılı bütçe
sinde 19 878 liralık münakale yapılmasma da
ir 1/574 ve Milli Müdafaa vekaJeti 1935 yılı 

kara bütçesinde 2 500 liralık münakale yapıl
masma dair 1/576 sayılr kanun layiliası hak
kında 

4 - Ankara şehri içme suyunun tamamlan
ması, Etlik ve Keçiörene su verilmesi, Gençlik 
parkında havuz yapılması için 1712, 2269 ve 
2511 sayılı kanunlara ek kanun layihası hakkm-

miştir: 

9 - VI - 1936 tarihinde 3022 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

da (1/335) 18 - XII - 1935 tarihinde 2866 sayılr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

5 - Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılı 
bütçesinde 10 000 liı:ıalık münakale yapılmasma 
dair kanun layihası hakkında (1/560) 28 - V - 193 tarihinde 2987 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

6 - Ankara şehri İmar müdürlüğü 1936 yı
lı bütçe kanunu layihası hakkında (1/435) 

7 - Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 
yılı bütçesinde 16 800 liralık münakale yapılma
sma dair 1/508 ve Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsü 1935 yılı bütçesine 18 236 lira 66 kuruşluk 
tahsisat konulmasına dair 1/555 sayılı kanun Hi
yihaları hakkında 

8 - Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 
yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale yaprlma
sna dair kanun layİlıası hakkında (1/487) 

9 - Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 

29 - V - 1936 ıtarihinde 2989 sayılr kanun ola
rak kabul edil.ınjştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2988 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15- IV- 1936 tarihinde 2947 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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masma dair (1/388) 

yılı bütçesinde 19 000 liralık münakale yapıl-

lO - Ankarada Dil ve tarih - coğrafya fa
kültesi kurulması hakkmdaki kanuna bağlı 1 
ve 2 sayılı çizelgelerde değişiklik yapılmasma 

dair (1/360) 

ll - Ankarada Tarih, dil ve coğrafya fa 
kültesi kurulması hakkındaki kanunda değişik

. lik yapılmasma dair kanun layihası hakkında 

(1/536) 

12 - Arazinin acel;-tahriri hakkında kanun 
W.yihasma dair (1/295) 

13 - Arazi ve bina vergilerinin vilayet hu
susi idarelerine terki hakkında kanun layillası

na dair (1/296) 

14 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa 
ek kanun lılyihası hakkında (1/336) 

15 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa 

21 -I - 1936 tarihinde 2910 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13- I -1936 tarihinde 2890 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - V I - 1936 tarihinde 3013 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 -I- 1936 tarihinde 2901 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23- XII - 1935 tarihinde 2871 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 2931 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ek kanun layihası hakkında (1/415) 9- VI -1936 tarihinde 3009 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun layiliasma 
dair (1/354) 27 -I- 1936 tarihinde 2902 sayılı kanun olarak 

kabul edilıni§tir. 

17 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununun 
41 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/307) 20- I- 1936 tarihinde 2892 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
18 - Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

1935 yılı bütçesinde 9 000 liralık münakale 
yapılmasma dair 1/473, Harita umum müdür
lüğü 1935 yılı bütçesinde 28 lll liralık müna
kale yapılınasma dair 1/476 ve Ziraat vekaleti 
1935 yılı bütçesinde 5 000 liralık münakale ya
pılmasma dair 1/481 sayılı kanun layihalarma 
dair 

19 - Askeri mekteblcr talebesile ihtiyat 
subay namzedlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
fevkaladeye dair olan kanuna ek kanun layiha
sma dair (1/400) 

20 - Askeri memurlar hakkmdaki kanunun 
beşinci maddesinin tefsirine dair Başvekalet 

3- IV -1936 tarihinde 2933 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 2932 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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tezkeresi hakkında (3/55) 

21 - Askeri ve mülki tekaüd kanunumin ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı madde
lerine fıkra eklenmesine dair kanun layibasr 
ihakJrmda (1/257) 

22 - Askeri ve mülnıi tekaüd kanununa ba
Z! hükümler eklenmesine dair (5/31) 

23 - Aıskeri ve mülki tekaüd ıkanununun 45 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair (1/306) 

24- Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 
nci maddesi mucibinıce tekaüd edilen veya teka
üd edilmek hakkını haiz bulunanların yetimlerine 
ayni kanunun 49 ncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkra

ları hükmüne göre yetim maaşı tahsis edilib edil
meyeceği hakkında Divam muhasebat encürocni 
maııbatasına dair (5/10) 

25 -Askeri ve mülki tekaüd kanununun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun la.yi
hası (1/344) 

26 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 23 
ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tez
karesi (3/73) 

27 - Bankalar kanunu layihası hakkında 

(1/416) 

28 - 1935 yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 5 nci maddesine bağlı (D) cetvelinde ~klen e

cek kadro hakkında 1/369, Harita umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesinde ll 920 liralık mü
na:kale yapılmasma dair 1/377, Milli Mi1dafaa 
vekfileti 1935 yılı hava bütçesinde 151 874 lira
hk münakale yapılmasma dair 1/378, Şi1ray; dH
let 1935 yılı bütçesinde 500 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/380, Ziraat vekaJeti 1935 yılı 

bütçesinde 31 600 liralık münakale yapılmasma 
dair 1/381, 1935 mali yılı muvazenei urouroiye 
kanununa bağlı (L) cetvelinde serıbest brrkrla<'ak 
öğretmen kadrosu hakkında 1/385, Gümrük ,.c 
inhisarlar vekaleti 1935 yılı bütçesinde 36 170 li 
ralık münakale yapılmasına dair 1/389 sayılr ka
nun layİhasile İdare heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1935 yılı bütçesine 4 000 liralık rtahsisat 

2- XII- 1935 tarihinde Milli Müdafaa encü
menine. 

6 - IV - 1936 tarihinde 2936 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll -VI - 1936 tarihinde 3028 sayılr kantın olaral' 
kabul edilmiştir. 

15 - V - 1936 tarihinde 2969 sayılı kanun olarak 
kwbul edilmiştir. 

10 - I - 1936 tarihinde 923 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - III - 1936 tarihinde 933 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - I - 1936 tarihinde 924 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

1 - VI - 1936 tarihinde 2999 saydı kanun olarak 
Kabul ediLmiştir. 
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konulmasına dair 2/22 sayılı kanun-teklifi hak
kında 

29 - 1935 yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 5 nci maddesine bağlı (D) cetvelinde yapıla

cak değişiklik hakkında 1/452, J an.darma umum 
kumandanlığı 1935 yılı .bütçesinde .20 000 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/457, Sı:hhat ve iç
timai muavenet vekaleti 1935 yılı biitçesinde 
3 200 liralık münakale yapılmasma dair 1/459, 
Maarif vekaleti 1935 yılı bütçesinde iki fasıl açıl
ması ve ib.u fasıliara 23 000 liralık fevkalade tah 
sisat konulması hakkında 1/467 ve Milli Müdafaa 
vekaleti 1935 yılı kara bütçesinde 62 000 liralık 

münakale yapılmasma dair 1/468 sayılı kanun 
layihalarr hakkında 

30 - 1936 yılı muvazenei umumiye kanunu 
layihası hakkında (1/437) 

31 -Bina vergisi kanununa·ek kanun 1ayi
hası hakkında (1/297) 

32 - Bina vergisi kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair (1/298 ) 

33- 1702 ve 1889 sayılı kanunların tadİline 
dair olan 2517 SaY-Jlı . kanuna bağlı çizelgenin 
değiştirilmesi hakkında kanun layihasma da-

22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniş~ir. 

23 - III - 1936 ;tarihinde 2923 sayılı kanun {)larak 
kabul edilmiştir. 

28 -V- 1936 tarihinde 2985 ·ayılı kanun olarak 
kabul tıdilmiştir . 

2~3- xn-] 935 tari hinde 2870 sayılr kantm ola
rak kabul edi lmi ştir . 

20- I - 1936 tarihinde 2898 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ir (1/453) 12 - VI- 1936 tarihjude 3043 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

34 - Birinci umumi müfettişlik teşkilat 

kadrosunun değiştirilmesi hakkında 1/ 322, 
Üçüncü umumi müfettişlik teşkiline dair 1/323 .ı 
ve Dördüncü umumi müfettişlik teşkiline dair 
1/ 324 sayılr kanun layİhaları hakkında 1 f1- XII- 1935 tarihinde 2 65 sayrlı kamm ola

ı·nk kabul edilmi ştiı· . 

35 - Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin 
bitirilınesini temin için 550 000 liralık taahhiide 
girişilmesi hakkında kanun layihasma da-
ir (1/337) 18 - XII - 1935 tarihinde ' 2867-sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir . 

36 - Buharlı sefinelerin gümrük resminden 
istisnasına dair olan 1699 sayılı kanunun 1 nci 
maddesindeki müddetin uzatılmasrnn dai, · ka-
nun layihası hakkında (1/368) 12- VI - 1936 tarihinde 3044 sayıLr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

37 - Cümur Başkanlığı flarmonik uı:kestra 

teşkilatı ve orkestra mensublarınm terfi ve tec-
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ziyeleri hakkında kanun layihasına dair (1/595) 

38 - Cümhuriyet Merkez bankası kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan 
2062 sayılı kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fık
rasımn değiştirilmesi hakkında kanun layihnsı
na dair (1/551) 

39 - Cümhuriyet Merkez bankası kanunu
nun 92 nci maddesinin tefsiri hakkında Başve-

12- VI- 1936 tarihinde 3045 sayılı I-anun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 -VI- 1936 tarihinde 2998 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

kaJet tezkeresine dair (3/77) 24 -lV- 1936 tarihinde 935 sayılı karar olarak 
kahnl edilmiştir. 

40 - Cümhuriyet Merkez bankası kanunu
nun 96 ncı maddesinin tefsiri hakkında Başve

kalet tezkeresine dair (3/87) 

41 - Çeltik ekimi kanunu layihasr hakkın
da (1/156) 

42 - Dahiliye vekalcti 1935 yılı bütçesinde 
15 000 liralık mürrakale yapılmasma dair 1/347. 

Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara bütçesin
de 7 992 liralık münakale yapılmasına daiJ· 
1/350, Adiiye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 
5 000 liralık mürrakale yapılmasına dair 1/356, 
Milli Müdafaa vekaleti 1935 yıl,ı: kara bütçesin 
de 30 000 liralık mürrakale yapılmasına dair 
J/357 Dahiliye Yrkaleti 1935 yılı bü t r,:c~indr 
2 500 liralık mürrakale yapılmasma dair 1/363 
ve Milli Müdafaa vekaJeti 1935 ;ırılı deniz büt
çesinde 2 925 liralık mün akale yapılmasma dair 
1/364 sayılr kamm layjhaları hakkında 

43 - Dahiliye vekaleti merkez te. kilat w 
vazifeleri hakkındald kanunu değiştiren 2531 
sayılı kanunun değiştirilmesine dair 1/552, Da
hiliye vekaJeti merkez teşkilatı ve vazileleri hak
kmdaki 1624 sayılr kanunun ek ve otadillerinin 
değiştirilmesine dair 1/557 ve DahiJiye vekaleti 
merkez teşkilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna 
ek 1/604 sayılı kanun layİhaları hakkında 

44 - Denizaltı botlarmda kullamlan ıırf!ik

li ve mükellef küçük zabitlerle efrada sder . lı>, 

manevra ve tatbikatlarda hazır ğrda verilmesi 
haklanda kanun layİlıasma dair (1/1 78) 

45 - Deniz mensublarma mahsus yemek be-

23 -III- 1936 tarihinde 931 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

11 -VI - 1936 tarihinde 3039 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1936 tarihinde 2872 sayrh kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3046 sayılr kanun ola
rak kabtıl edilmiştir. 

27 - XI - 1935 tarihinde 2851 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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deli hakkında kanun layiliasma dair (1/208) 

46 - Denizyolları ve A. K. A. Y. işletmele
rile fabrika ve havuzlar idaresine aid binalardan 
vergi alınıp aJmmayaeağmıİı tefsirine dair Baş-

27- XI- 1935 tarihinde 2852 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

vekaJet tezkeresi hakkında (3/186) 24 - IV - 1936 tarihinde 936 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

47 - Denizyolları ve Akay i~letme idarele
rinin yaptıracakları gemiler için 10 milyon li
ralık tahsisat veriLmesi hakkındaki kanunun 
ı nci maddesinin değiştirilm esine dair kanun 
layihası hakkında (ı/603 ) ı2 - VI - ı936 tarıninde 3047 sayrlr kanun 

olarak kbaul edilmiştir. 

48 - Denizyolları ve Akay işletmeleril e fab
rilra ve havUzlar teşkilatı hakkındaki kanunun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair lunnın 
Hiyihasr haklrmda (ı/526) 

49 - Denizyolları ve Akay i şletmelerile fab
rika ve havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve 
Devlet reisine aid deniz vasıtaları memurları ve 
gemi adamları hakkındaki •tekaüd kanunu layi-

9 - VI - 1936 tarihinde 3014 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

hasına dair (ı/394) 12 - VI - ı936 tarihinde 3048 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

50 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

me umum müdürlüğü ı935 yılı bütçesinde 
2ı0 000 lirahk mürrakale yapılm asına dah· ka-
layihası hakkında (1/463) 20 - III - 1936 tarihinde 2924 sayılı kanun 

5ı - Devlet demiryolları ve limanlan i .. letmc 
uıınum müdürlüğü J 936 yılr bütçe kamımı layi·hasr 

olarak kabul edilmiştir. 

haklanda (ı/438) :39 - V - 1936 tarihinde 2991 sayı h kanun olarak 
bıhn l edilmiştir. 

52- Devlet demiryolları ve limanları işl etme 

umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
bat·em kanunu H1yi!hası h aıkkmda (1/270) 

53 - Devlet demiryolları ve limanları işletme 
um.um idaresi memur ve müstahdemlerine telmüd 
maaşı taıhsisine dair kanun lftyihası haldcrnda 

(1/366) 

54 - Devlet kitrubları mü tedavil sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı kamınun ı nci maddesi 
hükmünün üç yıl uzaıtrlmasma dair kamın layi
haosr hakkında (ı/548) 

55 - Devlet memurları aylıklarının trvhid ve 
teadülüne dair olan kanuna ek 220ı sayı l ı kanuna 
bağlı 1 nU!ID.aralı cetvelin değiştirilmesi hakkında 

15 - X I - 1935 tar:iıhinde 2847 sayılı kanun ola
rak b bul edilmiştir. 

27 - I - J 936 tarihinde 2904 sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3033 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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kanun layiliasma dair (1/535) 

56- Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan kanuna bağlı cetvelin Dalıi
liye vekaleti kısmında değişiklik yapılınası hak
kında 1j553 ve Devlet memurları aylıkl.arının tcv
lıid v·e teadülüne dair olan kanunun ikinci mad
desine bağlı 2 sayılı cetvelin Druhiliye vekaleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 1/558 sayılı 
kanun layilialarma dair 

57 - Devlet memurları aylıklarının tevlıid 

ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 2 sayılı cet
velin Milli Müdafaa vekaleti kara kısmı memur
ları meyanına iki ıınem11:r eklenmesi hakkında ka
nun layiıhasma dair (1/480) 

58- Devlet memurlan aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Sılı
hat ve içtimai muavenet vekaletine aid kadro kıs
mına Anıkara Nümune hastansi için on hasta lba
kıcı eklenmesille dair kanun H1yihasr hakkında 

(1/309) 

59 - Divanı muhasebat kanUınunun 73 ncü 
maddesinin tefısirine dair Divanı muhasebat riya-

12 - VI - 1936 tarihinde 3051 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3049 sayılı kanuill olarak 
kalbul edilmiştir. 

24 - VI - 1936 tarihinde 2953 sayılı J<,auun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - XII - 1935 tarihinde 2859 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

seti ıtezkeresi hakıkında (3/211) 1- VI - 1936 tarihinde encümene iade edilıniştir. 
60 - Doyçe tbank elinde bulunan ergani bakırı 

Türk anonim şirketi hisse serredlerinin satın alın
masına dair H ükfunetle mezkı1r banka arasında 

aıktedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisatının te
min suı•eti haldı::ında kanuın layihasma dair 
(1/573) ll -VI - 1936 taril1inde 3034 sayılı kanun olarak 

kabul edilmişt.ir. 

61- Düyunu urouroiye ve Jandarma umuın 
kuınaudanlığr 1935 yılı bütçelerine tahsisat ko
nulmasına dair 1/ 507, 1935 yılı umumi muvaze
ne kanununa bağlı bütçelerde mürrakale yapıl
masına ve yeniden açılacak fasrllara tahsisat 
konulmasına dair 1/ 509, Dahiliye vekaleti 1935 
yılı bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılma
ama dair 1/510, Hariciye ve İktısad vekaletle
ri 1935 yılı bütçelerinde 6 300 liralık mürrakale 
yapılmasma dair 1/512, Na:fıa vekaleti 1935 
yılı bütçesinde 6 000 liralık münakale yapılma
sma dair 1/514, Sıhhat ve içtimai ınuavenet 

vekaleti 1935 yılı bütçesinde 9 500 liralık ınü
nakale yapılınasma dair 1/ 515, Milli Müda:faa 
vekaleti 1935 yılı hava bütçesinde 104 liralık 
ı:uünakale yapılmasma dair 1/516, Milli Müda-
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faa vekaleti 1935 yılı hava bütçesinde 36 6ı9 
liralık münakale yapılmasına dair ı;5ı7 sayılı 
kanun layihalarile İdare Heyetinin, Büyük Mil
let Meclisi ı935 yılı bütçesinde 5 950 liralık mü
nakale yapılmasına dair 2/28 sayılı kanun tek
lifine dair 

62 - Emniyet işleri umum müdürlüğü ı935 
yılı bütçesinde 2 225 liralık münakale yapılma
sma dair 1/527, Milli Müdafaa vekaleti ı935 
yılı kara bütçesinde ı 264 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/ 530, Hariciye vekaleti ı935 
yılı bütçesinde ı 7 800 liralık münakale yapri
masına dair 1/ 534, Adiiye ve Srhhat ve içtiınai 
muavenet veldlletleri ı935 yılı bütçelerinde 
8 545 liralık münakale yapılmasına ve tahsisat 
verilmesine dair l / 539, ı935 yılı umumi muva
zene kanununa bağlı bazı daire bütçelerine tah
sisat konulmasına dair l / 540, Dahiliye vekale
ti ve Emniyet işleri umum müdürlüğü ı935 

yılı bütçelerinde 4 500 liralık münakale yapıl
masma adir 1/541 sayılr kanun layihaları hak
kında 

63 - Evkaf umum müdürlüğü ı932 yrlı büt, 
çe kanununun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası

mn değiştirilmesine dair kanun layihası hak
lunda (ı/287) 

64 - Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı 

bütçesinde 3ı 600 liralık münakale yapılması
na dair kanun layihası hakkmda (ı/474 ) 

65 - Evkaf umum müdürlüğü ı935 yılı 

bütçesinde 39 SOO liralık mürrakale yapılmasına 
dair kanun lilyihasr hakkında (ı/348) 

66 - Evkaf umum müdürlüğü memurlarr 
aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki ka
nuna ilişilc cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
layihası hakkında (1/299) 

67 - Giresun mebusu M:ünir Akkaya ve Kır
şehir mebusu Lutfi Müfid Özdeşin, Arzuhal en
cümeninin 30 -VI - ı934 tarihli haftalık kararlar 
cetvelindeki 124 sayılı kararın Uınum heyette mü
zakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni muz
batası hakkında (4/6) 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı · kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 -XI- 1936 tarihinde 2845 sayı lr kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

1 -IV- ı936 tarihinde 2930 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25- XII- 1935 tarihinde 2873 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2880 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - XII - 1935 tarihinde 911 sayılı karar olarak 

kabul edilın~tir. 



68 - Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
emrindeki deniz teşkilatının askerileştirilmesi 

haklanda kanun layihasrna dair (1/510) 

69 - Gümrük tarife kanunu ile 189 sayılr 

kanunda yazılr (Gaooil) için her hangi bir vasıf 
aranılrh aranılmayacağmrn tefsiri hakkında Baş
vekalet tezkeresine dair (3/97) 

70 - Gümrük umuınl tarifesinin 2255 ayılı 

kanunla değiştirilen 695 nci numarasının D fık

rasının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/57) 

71 - Gümrük ve inhisarlar vekaleti 1935 yı
lı ıbütçesinde 49 300 liralık miinakale yapılmasma 
dair 1/498 ve Milli Müdafaa vekal<eti 1935 yılı 

kara bütçesinde 14 300 liralık münakale yapılma
sma dair 1/501 sayılı kanun 1 ayi]ıa1arı hakkında 

72 - Gümrük ve inlıisarlar vekaleti menım-

9 - VI - 1936 tarihinde 3015 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 934 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - XI - 1935 tarihinde 903 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - IV - 1936 tarihinde 2959 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Iarı kanunu layihası hakJ{mda (1/103) 9 - XII - 1935 tarihinde Memurin kanunu mu
vakkat eneümenine 

73 - Hariciye vekiileti 1935 yılı bütçesinde 
13 000 liralık münakale yapılmasma dair 
(1/393) 

74 - Hariciye vekaleti 1935 yılı bütçe
sinde 41 000 liralık münakale yapılmasınıı dair 
kanun layirhasr hakkrnda (1/464) 

75 - Hariciye vekaJeti 1936 mali yılı ,bütçe
sinde bazı değişildilder yapılmasına dair 1/607 
ve Mill'i Miidafaa vekaleti 1936 mal! yılı kara 
kısmı bütçesinde 70 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/608 sayılı kanun layihalarile 
İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1936 yılı 
bütçesine 51 267 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/33 sayrlr kanun teklifi hakh'Tilda 

76- Hariciye vekiUeti tC'şk iHi t kanunuııa bağ·

lı 2 sayılr cetvelde değişiklik yapılmasma dair 
kanun layihasr hakkında (1/578) 

77 - Hariciye ve Maliye vekiletleri 1935 yı
h bütçelerinde 40 000 liralık münakale yapılma
sma dair kanun layihası ve Hariciye enciimcni 
ma~batasile Hariciye vekaleti 1935 yılı fil kadro
suna ilave edilen memuriyetler ile tahsisatları 
hakkında kanun layihasma dair (1/331, 338)) 

3 . XI - 1936 tarihinde 2911 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - III 1936 taribinde 2922 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

31 - VII. 1936 tarihinde 3055 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11 - VI - 1936 tarihinde 3030 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - XII - 1935 tarihinde 2860 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
- 4 
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78 - Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık 

taahhüde girişilmesi haklanda kanun layiliasma 
uair (1/361) 

79 - Hava kuvvetlerine yardım vergisi hak
kında kantın Hlyihasma dair (1/362) 

80 Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 
yılı bütçesinde yeniden bir fasıl açılmasına ve bu 
fasla münakale suretile 200 000 liralık fevkalade 
tahsisat konulinasma dair kanun ül.yihası hak
kında ( 1j 466) 

81- Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 
yılı bütçesine 250 000 liralık tahsisat konulma-

25 - XII - 1935 tarihinde 2881 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1936 tarihinde 2882 sayılı kanwı olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - III - 1936 tarihinde 2927 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

sına dair kanun layihası ha:kkında (1/542) 15 - V - 1936 tarihinde 2976 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

82- Havayolları Devlet işletme idaresi 1936 
yılı bütçesi haklanda kanun layiliasma dair 
(1/440) 

83 - Hayvanlar vergisi kanunu Hiyihasma 
dair (1/311) 

84 - Hayvanlar vergisinden alınmakta olan 
2 ve 4 kat cezalardan husus! idareler için hisse 
ayrılıb ayrılmayacağmm tefsiri haklanda Baş-

29 - V - 1936 tarihinde 2992 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2 97 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

vekalct tezkeresine dair (3/182) 25 - III - 1936 tarihinde 932 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

SG - Hazineden taksitle gayl'imenkul mal 
satın alınış olanlarm taksit bedellerinin tecili 
hakkıındaıki 2222 sayılı kanuna ek kanun l ayilıası 

halrlunda (1/455) 

86 - Hudud ve sahiller sıhlıat umnın mü
dürlüğü 1935 yılı bütçe kanununun 5 nci mad
desile sarfma mezuniyet verilmiş olan 300 000 
larının 450 000 liraya ibiağına dair kanun la
yihası hakkında (1/376) 

87 - Hudud ve sahiller sıhhat nınum mü
dürlüğü 1936 yılı bütçe kanunu layiliası hak-

ll - VI - 1936 tarihinde 3031 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - I - 1936 tarihinde 2888 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

h"'Dda (1/441) 13 • IV - 1936 tarihinde 2942 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

88- !dare heyetinin, Riyaseti Cümhur 1935 
ydı bütçesine 10 000 liralık tahsisat komılma~n-
na dair kanun teklifi haJdnnda (2/26) 10 • IV - 1936 tarihinde 2940 sayılı kanım ola

rak kabul edilmiştir. 
89 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri mc

murlaı'I kanuntmun 19 ncu maddesinin değişti-
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rilmesi haklanda kanun layiliasma dair (1/493 ) 

90 - 2540 sayılr kanunla verilen mütedavil 
sermayeden 30 000 liranın inşaat ve istimluk iş

lerine sarlma izin verilmesine .dair kanun layi-

13 - V - 1936 tarihinde 940 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ihası hakkında (1/410) 6 - II - 1936 tarihinde 2918 sa)'llr kanun ola
rak kabul edilmi<;ıtir. 

91 - 2919 _sayılı kanumın n eşrinden eV\·C'l 
HükUmet hesabına tahsil etmiş olupta kendi mC's
lek ve ihtisasları dahilinde ücretli vazHelere ta
yin edilmiş olanlarm bu suretle geçirdilderi hix
met müddetlerinin namzetlik müddetlerine mah
sup edilib edilmiyeceğinin t efsiri hakkmdn Bnş

vekalet tezkeresine dair (3/230) 

92 - 2980 sayılr kanunun 2 nci maddesinin ta
dilin e dair kanun layihasr hakkında (1/606) 

93- 2826 sayılı kanunla kabul edilen 19 nem 
subay para mükufat cetvelinin 3 sıra numarasm
da yazili malul Kemal isminin Cemal olarak 
diize]tilmesi hakkında Başvekalet tC'zkeresine 

20 - V - 1936 tarihinde 2978 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31 - VII - 1936 tarihinde 3060 sayılr kanun 
olarak abul edilmiştir . 

dair (3/208) 24 - IV - 1936 tarihinde 2954 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

94 - İkinci umumi müfettişlik ve müşaviı~ 
liklerinin teşkila.t kadroları hakkrnda kanun la-
yihasrna dair (1/359) 25- XII -1935 tarihinde 2883 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
95 - İktısad vekaleti 1935 yılı bütçesine 

7 000 liralık tabsisat konulmasma dair 1/395, 
tktn;ııd vekaleti 1935 yılı bütçesinde 4 300 li
ralık münakale yapılmasma dair 1/396, Jan
darma umum knmandanlığr 1935 yılı bütçesine 
23 640 liralık tahsisat konulmasına dair 1/ 397, 
Maarif vekaleti 1935 yılı bütçesinin 595 nei 
frıslnun birinci ve ikinci madde.lerine bir fık
ra eldenmesine dair 1/ 398, Milli Müdafaa vc
kaleti ] 935 yılı kara bütçesinde 50 000 liralık 

miinakale yapılmasma dair 1/399, Başvekalet

le Maliye vekaleti 1935 yılı bütçeleri arasmd a 
300 000 liralık münakale yapılmasma dair 
1/ 405, Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara 
bütç<'sinde 38 000 liralık münakale yapılması
na dair 1/406, bazı dairelerin 1935 yılı bütçe
lerinde 159 480 liralık münakale yaprlm nımıa 
ve 2562 sayılr kanun ınucibince ödenııı iş olıı n 
paralarm mahsubu hakkında 1/407, Dahiliy 
vekaleti 1935 yılı bütçesinde 8 000 liralık mü
nakale yapılmasma dair 1/408, Emniyet i ~leri 

umum müdürlüğü ve Jandarma umum kuman-
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danlığı 1935 yılı bütçeleri arasında 18 000 li
ralık münakale yapılmasına dair 1/409, Milli 
Müdafaa vekiUeti 1935 yılı hava bütçesinde 
3 753 liralık münakale yapılmasına dair 1/ 412, 
Maliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 35 000 li
ralık münakale yapılmasına dair 1/423, Adli
ye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 51 900 liralık 
münakale yapılmasma dair 1/427, Matbuat 
uınuın müdürlüğü 1935 yılı bütçesinde 1 500 
liralık münakale yapılmasma daid 1/428, Milli 
Müdafaa vekaleti 1935 yılı hava bütçesinde 
3 000 liralık münakale yapılmasına dair 1/ 429, 
Milli Müda:faa vekaleti 1935 yılı kara ve ha
va bütçelerinde 33 296 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/ 430, Na:fıa vekaleti 1935 yılı 

bütçesinde 14 100 liralık münakale yapılmasma 
dair 1/ 431, Tapu ve kadastı·o umum müdür
lüğü 1935 yılı bütçesinde 2 000 liralık müna
kale yapılmasına dair 1/ 432, yeniden 9 kaza 
ve 5 vilayet teşkiline ve bunlarla 32 nahiye
ye aid kadrolara dair olan kanunla verilen 
tahsisattan harcn·a h için ayrılacak paraların 

umumi harcırah · ihtiyaçlarına sar:fı hakkında 

1/433 sayılı kanun layihalarile İdare Heyeti
nin, Büyük Millet Meclisi 1935 yılı bütçesine 
500 liralık tahsisat konulmasına dair 2/ 23 sayılr 
kanun teklifi hakkında 

96 - İmalatı harbiye fabrikalarmdaki mü
tehassıs zabitlere verilecek yevmiye hakkında

ki 1058 sayılı kanunun başlığı ile 2 nci madde
sinrle değişiklik yapılımısma dair kanun layi-

6 -II- 1936 tarihinde 2915 sayılı kanun olarak 
ı~abul edilmiştir. 

hasr hakkında (1/ 213) 27- XI- 1935 tarihinde 2853 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

97 - İnhisarlar memur ve müstahdemleri 
tekaüd kanunu layi hası hakkında (1 / 372) 20- III- 1936 tarihinde 2921 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
98 - İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılr 

hütçesinde 10 000 liralık münakale yapılmasma 
dair kanun layihasr hakkında (1/500) 29- IV -1936 tarihinde 2960 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
99 - İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yrlr 

bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılma-

sma dair kanun lftyihası (1/ 543) 22- V- 1936 tarihinde 2982 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

100 - İnlıisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı 
bütçe kanun layihası hakkında (1/442) 27- IV -1936 tarihinde 2958 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
101 - İskan kanununun bar.ı madd l' leriııin 

değiştirilmesine ve iskan işlerinin Sıhhat ve iç-
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timai muavenet veka1etine devrine ve ayrı bi.it
çe ile idare olunan bir lskan umum müdürlüğü 
teşkiline dair kanun layihasr hakimıda (1/ 318) 

102 - İstanbul eski telefon şirketinin abo
nelerinden fazla aldrğr nıükaleme ücretlerinden 
resmi daire ve müesseselere aid olanlarm İstan
bul belediyesine terki lıakkmda kanun layihasr
na dair (1/475) 

103 - İstanbul liman işleri umum müdürlü
ğü 1935 yrlr bütçesinde 7 500 liralık münakaJ e 
yapılmasma dair kanun layihasr hakkm-

18- XI- 1935 tarihinde 2848 ve 2849 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

12- VI -1936 tarihinde 3053 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

da (1/502) 29- IV -1936 tarihinde 2961 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

104 - İstanbul liman işleri umum müdürlü
ğü 1936 yılı bütçesi hakkında 1/443, İzmir li
man işleri umunı müdürlüğü 1936 yilr bütçesi 
hakkında 1/444 ve Van gölü gemi işletme idare
si 1936 yrlr bütçesi .hakkında 1/448 sayılr kanun 
layihalarma dair 1 29 -V -1936 tarihinde 2993 sayılr kanun ola-

105 - İstanbul telefon tesisatrnrn satın alnı
ınasma dair Hükumetle şirket arasmda aktedi
len mukavelenin tasdikr hakkında kanun Juyi-

rak kabul edilmiştir. 

hasma dair (J / 583) 10- VI- ı 9~6 tarihinde 3026 sayılr l<annıı ola
rak kabul edilmiştir. 

106 - İstanbul telefon tesisatnnn tesellünı 
ve işletme muamelelerine dair kanun l~yihası 

hakkında (1/ 584) 

107 - İstanbul Üniversitesi için 213 452 
liralık istikraz yapılması veya hesabı cari aç
trrılmasr hakkmda kanun layihasmH dair 
(1/325) 

108 - İstanbul Üniversitesinin ıu u vazenei 
umumiyeye ıılınmasma dair olan kanunun 3 
ncü maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında 

1/402, İstanbul Üniversitesinin muvazeneni 
umumiyeye alrnmasına dair olan kanunun 5 
nci maddesine bağ·lr cetvelin değiştirilmesine 

dair 1/ 411 ve !stanbul Üniversitesinin nınvaze 
nci umumiyeye alınmasına dair olan kanunun 
6 ncr mbaddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
ı / 456 sayılr kanun layİhalarına dair 

109 - !stanbul ve İzmir ilman işleri idare
lerinin İktısad vekaletine devri hakkrpda ka-

12- V [- 1936 tarihinde 3054 sayrlı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - XII - 1935 tarihinde 2858 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27- II- 1936 tarihinde 2928 sayılı kanun o]a. 
ra k kabul edilmiştir. 
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nun layihasma dair (1/538) JO- Vl-1936 tarihinıle 3023 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

110 - İstatistik umum müdürlüğü 1935 yrh 
bütçesinden Maliye vekaJeti bütçesine 3 764 
liralık mürrakale yapılmasma dair 1/300, 193!1 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (D ) 
cetveline eklenecek kadro haklanda 1/ 308, 
Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı deniz bütçe
sinde 3 255 liralık mürrakale yapılmasma da
ir 1/313, Sıhhat ve iı;timai nıuavenet vekaleti 
1935 yılı bütçesinde 20 000 liralık mürrakale 
yapılmasma dair 1/ 316, Başvekalet 1935 yılı 

bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılmasma 
dair 1/326, Nafıa vekaleti 1935 yılı bütçesinde 
8 600 liralık mürrakale yapılmasına dair 1/ 328, 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti 1935 yılı büt
ı:esinde 18 222 liralık mürrakale yapılınasma 

dair 1/330, Maliye vekaleti 1935 yılı bütçesin
de 138 207 liralık mürrakale yapılmasına dair 
1/332, Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara 
ve deniz bütçelerinde 250 000 liralık mürraka
le yapılmasma dair 1/333, Tapu ve kadastı·o 
umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesinde 3 660 li
ralık mürrakale yapılmasma dair 1/334 sayılı 
kanun layihalarile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1935 yılı bütçesine 69 964 lira
lık tahsisat konulmasına dair 2/19 ve Divam 
muhasebat 1935 yılı bütçesinde 295 liralık mü
nakale yapılmasma dair 2/ 20 sayılı kanun tek-
lifleri hakkında 2 - XII- 1935 tarihinde 2854 sayılı kanun ola 

ı·ak kabul edilmiştir. 

lll -- İzmir ve İstanbul liman işleri umum 
müdürlükleri 1935 yılı bütçelerinde 4 500 li-
ralık mürrakale yapılmasına dair (3/ 373) 20- I -1936 tarihinde 2894 ve 2895 sayılı kı:ı 

nun olarak kabul edilmiştir. 

112 - Kazanç vergisi kanununa ek kanun 
layİlıası hakkında (1/418) 

113 - Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı 

bütçe kanununun yedinci maddesinin ikinci fık
rasmrn değiştirilmesine dair kanun layihası 

hakkında (1/303) 

114 - Konya ovası sulama idaresi, Yüksek 
mühendis mektebi, Ankara şehri İmar müdür
lüğü ve Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 
umumi muvaze~eye alırunasına dair kanun layi
hasr hakkında (1/522) 

24 - IV - 1936 tarihinde 2957 sayılı kanun o 1 a
rak kabul edilmiştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2855 sayılı k ö ıı un ola
rak kabul edilmiştir. 

26 - V - 1936 tarihinde 2984 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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iı5 - Kültür bakanlığına bağlı ertik okul

ları öğretmenleri hakkında kanun layihasına 
dair (1/ 272) 8- VI- 1936 tarihin<;le 3007 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
116 - Maarif vekiileti J 935 yılı bütçesinde 

14 716 liralık münakale yapılmasına ve yeni
den açılan fasıliara fevkalfLde tahsisat kon
masına dair kanun layihası hakkında (1/ 458) 

1 1_~ - Maaş kanumımm 13, 14 ve 2() nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun la
yihasına dair (1/494) 

118 - Maden tetkik ve arama enstitüsü ka
nununun ll nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun layİlıası hakında (1/403) 

119 - Maliye vekaleti 1935 yılı bütçesine 
500 000 liralık tahsisat konulmasına ve bu tah
sisatın sureti sarfına dair kanun layihası hak
kında (1/529) 

120 - Maliye vekaleti teşkilat ve vazifeleri 
hakkında kanun layilıasına dair ( 1/173) 

121 - Manisa ınebusu Sabri toprağm, husu
si srlıhat yurdlaeına ve hastanelerin himayesinP 
dair. kanun teklifi hakkında (2/3) 

122 - Mart : mayıs ·1935 aylarına aid üç 
aylık raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/ 124) 

123 - Milli Müdafaa vekalHi J935 yılı de
niz bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
2 100 000 liralık revkalade tahsisat konulma
sına ve 1936 yılına sari taahhüd İcrasına daiı· 

(1/390) 

124 - Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara 
ve deniz bütçelerinde 84 804 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun layihası hakkında 

(1/531) 

125 - Milli Müdafaa v~kaleti 1935 yılı kara 
bütçesine 1 000 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun layihası hakkında (1/478) 

126 - Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara 
bütçesinde 171 726 liralık münakale yapılmasına 

16 -III - 1936 tarihinde 2920 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3041 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3016 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

- \' · 1936 tarihinde 2966 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - V - 1936 tarihinde 2996 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde bu husustaki Maliye en
cümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

13 - lV- 1936 tarihinde 2941 sayılr kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. . ... : 

• 3 - II- 1936 tarihinde 2912 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - V - 1936 tarihinde 2975 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - IV - 1936 tarihinde 2937 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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dair 1/488, Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesin
de 5 000 liralık münakale yapılmasına dair 
1/491, Dahiliye vekaletile İskan umum müdür
lüğü 1935 yılı bütçeleri arasmda 486 liralık mü
nakale yapılmasma dair 1/496 ve Maarif veka
leti 1935 yılı bütçesinde 2 000 liralık münakale 
yapılmasma dair 1/497 sayılı kanun layihaları 
hakkında 20 -IV - 1936 tarihinde 2951 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

127 - Milli :Müdafaa vckaleti 1935 yılı ka
ra bütçesinde yeniden açılacak fasla 2 500 lira
lık tahsisat konulinasma dair kanun layihası 
hakkmda (1/563) 

128 - Milli Müdafaa vekaletince taahhüde 
girişilmesi hakkında kanun layihasma dair 
,(1/532) 

129 - Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere 
ödünç tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kmdaki kanunun 1 nci maddesinde yazılı 

1 000 000 liranın arttmlmasma dair olan 2863 
sayılı kanunla kabul edilen had içerisinde bin 
ton buğdayın Kızılay kurumuna verilmesi hak-

8- VI- 1936 tarihinde okunmuştur. 

22 - V- 1936 tarihinde 2980 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kında kanun layiliasma dair (1/505) 11- VI- 1936 tarihinde 3035 sayılr kanun ola
l'ak kabul edilmiştir. 

130 - Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere 
ödünç tohumluk ve yemeklik dağrtılması hak
kmdaki kanunını 1 nci maddesinin değiştiril-

mesine dair kanun layihasr hakkında (1/301) 13- XII- 1935 tarihinde 2863 ayılı kanuıı ola 
rak kabul edilmiştir. 

131 - Mulıasebei umumiye kanununun de
ğişik 99 ncu maddesi hükmünün Gümrük muha
faza genel komutanlığına bağlı asker kıU'uınu 
ihtiyaçları hakkında da yürümesine dair kanun 
liiyihasr hakkında (1/265) 

132 - Muhasebei umumiye kanununun 83 
• ncü maddesinin (H) fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun layihası hakkında (1/489) 

133 - Munzur vilayeti teşkilat ve idaresi 
Jıakkmda kanun layihasma dair (1/304) 

134 - Mübadele ve teffiz işlerinin kati tas
fiyesi ve intacı haklundaki kanunun 2 nci ve 9 ncu 
maddeleri arasmdaki mübayenet ile 1866 sayılı 

nıüzeyyel kanun metninde münderiç zıd alıka
mm tefsirine dair 3/82 sayılr Başvekalet tezkeresi 

25- XU- 1935 tarihinde 2875 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9- VI -1936 tarihinde 3010 sayılr kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2884 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ve Dahiliye encümeni mazbatasile mübadele ve ı. .. . 

teffiz işlerinin kati tasfiye ve intacı hakkındaki 
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kanunlara ek 1/210 sayılı kanun layihası hak-
kında 22 - V - ve 5 - VI - 1936 tarihlerinde Hükftmet 

tarafından geri alınmıştır. 

135 - Mübadele ve teffiz işlerinin kati tas
fiyesi ve intacı hakkındaki kanunun 4 ncü ve 
meW:ur kanuna müzeyyel 1 nci maddesinin tefsi
rine dair Başvekal et tezkeresi hakkmda (3/83) 

136 - Mütehassrs doktorlarla kimyagerler 
ve sair sıhhiy.e memurlarına verilen vesika, ruh
satname ve şahadetnamelerden almacak tescil 
harçları hakkında kanun Hiyiha sına dair (1/383) 

137 - Nafıa vekaJ.etile Yüksek mühendis 
mektebi 1935 yılı bütçelerine tahsisat konulmasına 

ve Yüksek mühendis nıektebi tesisat, inşaat y e 

tamiratı için gelecek senetere geçici n~ukavelBh·ı

aktine izin verilmesine dair kanun layiliası huk-

4 - V - 1936 tarihinde 220 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1936 tarUıinde 2935 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kında (1/329) 10 - VI - 1936 tarihinde 3024 sayılı kanun ıı lı:ı -

<-f:;.=:-y.:=;-,·~::.~ı"'~ L"'-f;.t~'." -~ -;:;.:.;, ;~. nı k ka bul edilmiştir. 

138 - Nebatlan hastalık ve ıam.rlı böcekle ı·-

deıı koı·uına hııklmıd a (J/ 125) 29- I- 1936 tarihinde 2906 sayılr kanwı olarak 
_,:·:-.::·:~- .. ,.. · ka hnl edilmiştir. 

139 - 12 tommLuz 1336 tarilı ve 26 sayılr ka-
' ı · al'la askeri n' mülki telmüd Jmnununun 45 nci 

n.adclesindeki ·ehid kelimesinin şümulü derece-
sinin tayini hakluncia Başvekalet tezek ı·esin da
ır (3/60 ) 

140 - Ordu aylavı Hameli Yalmanm, a ·keri 
kimyagerlerle diş hekimlerine verilecek teçhizat 
.bedeli hakkında kanun teklifile zabitlerle asker i 
memurla.ra rnektabden neşctlerinde bir defaya 
mahsus olmak üzere teçhizat bedeli veı-ilmesi hak-

29 - I - 1936 ta ı ·ihiıide 927 sayılı karar olaı·ak 
lwbul edilmiştir . 

kında kanuo1 la.yihasına dair (2/18, 1/352) 20 - I - 1936 tariliinde 2893 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

141 - Öğretici ve telmik fili:ın l eri haklanda 
kanun layihasına dair (1/141) 

142 - Pamuk ıslalu hakıkında kanını layiha
stna dair (1/340) 

143 - Polis teşkilat kanununa bağlı cetvell' 
eklenecek kadroya ve Maliye vekaletile Emni
yet işleri umum müdürlüğü 1935 yılı bütçeleri 
arasmda 25 758 liralık ınünakale yapılmasma 

dair (1/386) 

144 - Polis teşkilat kanununa bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında ka 

20 - I - 1936 tarihinde İlctrsacl encümenine. 

27 - I - 1936 tarihinde 2903 savılı kanun olaı'ak . . 
kabul edilmiştir. 

27 - I - 1936 tarihinde 2905 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir 
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nun ~ayihasına dair (1/479) 

145 - Posta telgraf ve telefon umı.un mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesinde 88 010 liralık mü
nakale yapılınasma dair kanun layiliası hak
landa (1/469) 

146 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesinin muvakkat masraf
lar kısiUinm 23 ncü feshnın birinci maddesine 
aid muhassasatm nevi karşılık fıkrasına ekl ene
cek kelimP. hakkında kanuna dair (1/315 ) 

147 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 yılı bütçe açığma karşılık olmak 
üzere 2727 sayılı kanuna istinaden yapılan 

200 000 liralık istikraz müddetinin uzatılınası
na dair 1/465 ve Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüüğ 1936 yılı bütçesi haklanda 1/446 
sayılı kanun layihaları hakkında 

148 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1936 ytlı bütçe kanununa ek kanun la
yihası Jıakkmd (1/602 ) 

149 - Posta, telgraf ve ·telefon merkeziB
r inden bazılarında muvakkat ücretli memur çu
lıştırılması hakkında kanım HiyiaJısnıa dııir 

(1/292) 

150 - Riyaseticiimhur dairesi teşkilatı hak
landaki kanunun bazı maddelerinin değiştiril

ınesine dair kanun layihası hakkında (1/575 ) 

151 - Rüsuı;_u sıhhiye kanunun a Pk kııınııı 
layiha.<ır hakkında (1/609) 

152 - Rüsumu sılılıiye kanununa ekleneıı 

maddelere dair olan 2810 numaralı kamıııun ye
rine kaiın olacak kanun layiliası hakland;ı 

(1/610) 

153 - Satın alman Aydın ve şuabatr d( 
ıniryollarmm tesellilin ve tasfiyesine ve işletme 

muamelatma dair olan kanunun 6 ncı maddeili -

8 - VI - 1936 tarilılnde 3000 sayılr kanun oh
rak kabul edilmiştir 

27 - III - 1936 tarillinde 2926 sayılr kanun ola
rak kabili edilmiştir 

2 - XII - 1936 tarihinde 2856 sayıh k:ınun ola
rak kabul edilmiştir 

29 - V - 1936 tarihinde 2990 sayılı kanun ola
rak kabili edilmiştir 

12- VI -1936 tarihinde 3040 sayılı kanun ola -
rak kabul edilmişair. 1 

15 -XII- 1935 tarihinde 2846 sayılı kanun ola
rak kabul edilmişair. 

9- VI -1936 tarihinde 3011 , ayılı kanun ola 
rak kabili edilmişair. 

31 - VII- 1936 tarihinde 3057 sayılı kanun ola
rak kabul edilmişair. 

31 - VII -1936 tarihinde 3058 sayılr kanuıı ola
rak ikabul edilmişair. 

ne bir frkra eklenmesi hakkında (1/434 ) 6- II- 1936 tarihinde 2917 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

154 - atılan kinin bedellerinin Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti bütçesinde açılacak 
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hususi fasla ta.hsisat kaydine daiL· kanun layilı a
snıa dair kanun layihası lıakkmda (1/ 564) 

155 - Sıhlıat ve içtimai ınuaYeıı t vekaJeti 
19~5 yılı bütçesinrle 23 200 liralık mürrakale 
yapılınasma dair 1/ 367, Hariciye vekaleti 193.> 
yrlr bütçesinde 3 000 liralık mürrakale yapılına

sma dair 1/371 ve Maarif vekaleti 1935 yıh büt
çesinde 150 252 liralık ınünakale yapılınasına 

dair 1/374 sayılı kanun layİhaları hakkında 

156 - Sıhhat ve ic,itimai muaveııet ve kal et i 
ve buna bağlı Huduel ve sahi.Uer srhbat uınunı 
müdürlüğü teşkilat ve memurini hakkında k ıı

nun layİlıasma dair (1/550) 

157 - Sovyet memleketinden getirilen 5 000 
ton mazotun gümrük ve istihlak resimleri hale-

9- VI- 1936 tarihinde 30J 9 sayılı ka ııuıt olarak 
ka bul edilmiştir. 

6-1-1936 taı·ihinde ~886 sayılı kanun ulal'ak 
kabul edilmiştir. 

9 - VI-1936 tarihinde :3017 saydı kaııuıı olanık 
],abul ed ilmiştir. 

kmda kanun layihasrna dair (1/426) 24- lV- 1.936 taı·ihindc 2955 sayılı kaııun ola-

158 - Şurayi devlet 1935 yılı bi.itı;esindr 

520 liralık mürrakale yapılmasma dair 1/ 285 
Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara büt ·e
sinde 500 000 liralık mürrakale yapılmasma da
ir 1/ 289 ve Diyanet işleri reisliği 1935 yılı büt
çesinde 1 000 liralık mürrakale yapılmasma cla ir 

rak kabıli edilmiştir. 

1/290 sayılı kanun layihaları hakkında 8 - XI- 1935 tarihinde 2842 say ılı kanun o ltı
rak luı hul edilmiştir. 

159 - Tababet ve şuabatı sanatlerinin tar
zı icrasma dair olan 1219 sayılı kanuna katıla 

cak ve 2182 sayılı kanuna eklenecek kanun la yi
lıası hakkında (1/341) 

160 - Tahlisiye umunı müdürlüğü 1935 yılı 
bütçesinde 1 812 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun liiyihasr hak k mda (1/ 41 3) 

161 - Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 yılı 
bütçe kanunu Jayihasr hakkında (1/447) 

162 - Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
merkez fen heyetile kadastro ve talıclicl heyet
leri müstahdemleri hakkında Devlet memurlan 
aylıklarımn tevhid ve teadülüne dair olan ka
nun hükümlerinin tatbikr hakkında kanun layi 
hasına dair (l/51) 

163 - Tayyare resmi kanununun 6 ncı 

~5- XII- 1935 tarihinde 2876 ~ayı lı katnııı o lıı 

l'fl k ka bul edilmiştir. 

2:3- III- 1936 tarihinde 2925 sayılı kııııuıı olH
rak kabul edilmiştir. 

15- IV- 1936 tarihinde 2945 ve 2946 sayılı h
nun olarak kabul edilmiştir. 

29- V- 1936 tarihinele 2997 sayılı kanun· olı·ak 
ka bu ı <>dil miştir. 
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maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
layihası hakkında (1/59) 

164 - Ticaret mukavelesi ve modüs vivend i 
aktetmeyen Devletler ülkesinden Türkiyeye ya
pılacak ithalata memnuiyetler veya tahdid ve
ya takyidler tatbikma dair olan kanuna ınü

zeyyel 2294 sayılı kanuna ek kanun layiha. ma 
dair (1/425) 

165 - Ticarette tağşişin meni ve ihracatın 
murakabesi ve korunması hakkmdaki kauuna 
ek kantın layihasma dair (1/525) 

166 - Turist g·eınilerden alınan muhtelif 
deniz resimlerinden bazılarının affine ve ba
zılarmdan tenzilat yapılmasma dair kanun layi
llası hakkında (1/128) 

167 - Trabzon mebusu Hasan· Sakanm, Bü
yük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırah
ları hakkındaki 1757 sayılı kanuna ek kanun 
teklifine dair (2/32) 

168 - Türkiyede hizmet eden ecnebilerle 
ailelerine muhassas maaşlarm iadeten tahsisi 
hakkında kantın layihasma dair (1/ 249 ) 

169 - Umumi muvazeneye dahil devair ile 
Vakıflar umum müdürlüğünün bütün alacakla
rının yakdiğerile takas ve malı ubu hakkm<1a 
kanun layibasma dair (1/293) 

170- 3037 numaralı kanuna ek kanun layi
lıası hakkında (1/612) 

171 -Vakıflar umum müdürlüğü 1935 yılı 

bütçesinde 4 000 liralık münakale yapilmasma 

25 - XII - 1935 tarihinde 2877 sayrlı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

-V- 1936 tarihinde 2967 ayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3018 sayılı kanun olara k 
kabul edilıniştir. 

13 - XU - 1935 tarihinde 2864 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

J 2 - VI - 1936 tarihinde 3050 . ayı lı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

- XH - 1935 tarihinde 2843 sayılı kfmun ohl
rak kabul dilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2879 sayrlı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31- VII- 1936 tarihinde 3061 sayılı kanun olıı
rak kabul edilmiştir. 

dair kanun H\.yihasr hakkında (1/ 544) 22 -V - 1936 tarihinde 29 J sayılı kanun ola
ra k kabul edilmiştir. 

172 - Vakıflar umum müdürlüğünce bazı 

inşaat için taahhüdat akti mezuniyetine dair 
olan 2037 ve 2398 sayılı kanunlara ek kanun Ja-
yihasr hakkında (1/547) ll- VI - 1936 tarihinde 3036 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

173 -Vakıflar umum müdürlüğü 1936 yılı 

bütçe kanunu layihası hakkında (1/439) 20- IV- 1936 tarihinde 2949 ve 2950 sayılı ka
nım olarak kabul edilmiştir. 

174 - Van gölü gemi işletme idaresi 1935 
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yılı bütçesinele 7;50 liralrk münakale • yııpılmusr 
hakkında ( 1/38~) 

175 - Vangölü işlctmC'si kanuıııı lii.,vihası 

lırıklmıda (1/ 533) 

176 - Yeniden 4 \' İ la.yet 13 ka.zıı ku ı ·ulnıasr

rııı ve bu teşkilat dolayrsile bazı kaza l amı hag· lı -

1 rk:Jarınııı df'ğiş6rilmesin e ve ayı·ıca yeııii!cıı 17 
merkez kayıııakamlığr ihdasma ve Dahili:v c vekfı 

leti kadro cetvellerilc bütçesinde tacliliH ier:ısına 

dair kanım lilrihasr hakkında (1/342) 

177 - Yeniden 9 kaza teşkiline ve Dahili,ve 
veltfılet i kadrosu na ıbazr memnriyctler ekl eıınw,;i

ıı e rla ir kanuıı layihasr hakkrııda (1 / 554 ) 

.t 78 - 25 780 000 liralrk f cvkalade tah si,-; <~ t 
veri tmesi hakluncla kınıuıı. layiha smıı da ir 
(1/ 594) 

179 - Yunus hahklaı·ııırn ve hnıılanlan ı ;r

kaı·ılnn balık yağlarnun aY vergisinelen istisıııı

srııa da ir kanun lft.yi hasr (J /404) 

JRO - Yüksek Muheııd.is mektehi Hl:i5 ~- ıJr 

lıiitçe,.ind e 4 800 liı:alrk münaknle yapı lm asma 
da i ı· kaııun lay i hıısr hıı k kınila (1/ 302) 

J81 - Yüksek Mühendis mektebi ·ıg ::ı5 yılı 

hiUçesinclc 7 500 liralık nıünakale yaprlrn asmn 
dniı· (1/414) 

182 - Zanıri ve mürhiı· sebeblel' cloltı~-:ısile 

1 a ki b ve tahsiline imkall görülemeyen 598 932 
lira 4 kuruşluk borcun ka.yidleı·inin siliıınH'sine 

20- I- 1936 tarihinde 2896 sayılı kanun· olarak 
l<ahul edilmiştir . 

10- VI- 1936 tarihinde 3025-sayılr kanun olarii li 
kaibnl edilmiştir. 

25-Xll-1935 tarihinde. 2885 sayrlı kanun olarak 
kıı.bul edilmiştir 

!l - Vl - 1.936 tarihinde 30 12 sayıl ı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

ll - VI- 1936 taPihincle 3037 sayılr kamuı ola
rak kabul eelilm iştir . 

24- lV - 19. 6 tarihinde 2956 ~ayrlı kanun ola
nı k kabul edilmiştir . 

2 - xn - 1935 tarihinel e 28. 7 sayılr kanun ola.
r·nk kabul eelilmiştir. 

G - II - 1936 tarihinlle 29.16 sa,rrlr kanun o lart~k 
kahııl edilmişti r. 

dııiı· (3/114) 31 - I - 1936 tarihinde 928 say ılr kamı· ola ı·nk 

kabul edilmiştir. 

Da,/1 il·iye enc'h?n(':ni?l d('.u !J el en nı(ızba.tcılar 

1 - Arttırma, eksiitme ve ihale ka nıuı ıııı ;ı 

<'k l<aıı un li\_vilı;ısı hnkkrııılıı ( lj?ı:~6 ) 

2 - Belediyeler imar heyetinin feıı İf:i]cri 

teşkiHl.tr haldnnda kcınıın l fryihasıııa Jaiı· ( 1 /58~ ) 

3 - IV - 1936 ;tarilıind · 2931 sayılı kauıın ola
rak kabul e-dilmiştir . 

12 - VI - 1936 tarihinde 3042 sayılı ka.ııun ola. 
ra.k li:a.hul edilmiştir. 
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3 - B elediye teşkilatı olan yerleJ'(lc· nıııh1aı· 

ve ihtiyar Jıeyetlerinin kaldmlmasr hakkıııclaki 
kanuna ek kanun la;rilı asma dair (J / 11-i6 ) 1 - [V - 1936 tarihinde Hükiıın et tarafınrl;ın 

geri a.lınmrştrr. 
4 - Birinci umum müfettişlik teşkilat l\rıclt·o-

unun değişt.iril ·m esi hakkmda 1/322, u ı::u ıırü 

nmuml müfettişük t;eşkilinc dair 1/323 1·r ılör·

düncü nmunıi ınüfettişlik teşkilin e dair 1/ 32-1: 
·ayılı kanun la.yihaları hakkında 

G - Çeltik ekimi kannnu layiha:sr hakkında 
(1/ 156) 

6 - Dahiliye n·knlrti merkez teşkilat YC va

zifeleri Jıakkmdaki kanunu dcğişt iren 2531 sıı 

yı.lı kanunun değiştirilmesine rlair 1/552, ])ahi 

Ji~'e vekiHoti merkez te,~kilatı ve vazifeleri hak
kmdaki 1624 say.rh kanunun ek ve tadillcl'iniıı 

değiştirilmesiıw dair J.j !1fi7 sa ~·rlı kanım la:·i
halarr lıakkmda. 

7 - D ah i1iye memurlan kamınuJtuıı 2 ncı 
maddesinin tcf irinc <lııiı· Başn~kal et t czkerı'si 

hakkında (3/197 ) 

8 - D evlet menıni'ları aylıklanıını tı· , · lıiıl n· 
teadülline dair olan kanıımı bağlı l'e!l·elin ] >a
hiliye ,·ekal ti lasnunda değişik] ik yapı! ması 

hakimıda 1/553 ve Dedct nı e ınnı·laı·ı a,vlıldai'Tıım 

tC\'lıicl ve teadülüne dair olun kanunun ikin<·i 
maddesin e bağlı 2 . ayılr cetvelin Dalıiliyl' n·k~

leti kıi'nunda değiı;ıiklik ~·apılması hııkkınd n 

J / 5!>, sayılr k:ınıın lfirilıalıırnı a rlııir 

9 - D evlet şô.rıısı Dl•ay i ·da i resi ka I' :ı ı ·ları 

.]uıkkmda Büyük Millet l\{pcl isi bıı·a l'lıııl :m l 'l'

vcl ccreya n rtmiş olan bazr nıuamp]fita l\l ı•eLs 

kııı·al'llım n e şekilde tatbik crlill'ceğ·ini ıı tayini 

lıakkındıı . Başnkil.let tPzhn·si m· f1ıı i ı· (3/7~ ) 

JO - Giı·e>nııı nıc·busu Hakkı 'l'arık T ~s Vt' 2 
arkadaşmrıı , hafta t<lti li kamııınnun + lll'Ü n· , ı 

nci maddelniııdc değ;işikük ."' ııpılrnıı~ııııı rbıir ka

nıın teklifi hakkında (2/3] ) 
11 - Hayvanlar Yf'ı~gisindt•ıı alınına,ktıı ol;ııı 

2 ve 4 kat ceza larıla ıı lı n sus! iJcı ı·der iı;iıı lı issl· 
ayrılıb a:vı·rlma~'ııcrığınm ·tefsiri lıaklmıılıı Bıu:•vı'-

16-XII - 1936 tal'ihinde 2 65 · ayılı kanun ula

ra k ka,bul edilmişi ir. 

ll -VI- 1936 tarihinde 3039 say ılı ka ı ı nıı ola

rak kabul edilmiştir. 

12- VI -1936 tarihinde 3046 sııyılı loıııuıı o l:ı 

rak ka bul edilmiştir. 

20- III - 1936 tarihinde :ıJ 9 srı.yılı tef'Jir ula
ı·ak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde ::lOi-9 sayı h ka ınııı o l :ı 

rak kabul e.dilmiştir. 

16 - XII - 1936 tarihinde 913 sn~· ılı kanır ol ;ı
rak kabul odilmiştir. 

12 - Vl - HJ36 tarilıiııde nı.znıınw.n . 

kalP<t. trzkrn'sin' dair (~/1 82 ) 25- JII - 1936 t arihinde 932 sayılı ka.rur ola-

rak kabul edilmiştir. 
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i2 - İkinci umumi müfettişlik ve müşaviı·-

1 iklerin teşkilat kadroları lıakkuıda kanun layi
hasımı dair (1/359) 

13 - .lstaıılıul eski tddon ;;irkl'tiııiıı a.lıow'

l~tinuen .!'azla aldığ·ı .rnükaleııw üeretlriııden ı ' e.s

ıni daire \'e müssesdere aid olaıılanıı 1stanhııl 
belediyesine tcı·ki h:ıkkmdaki ka rı un lfı.yilıasuıa 

da iı· (1/ 475 ) 

14 - istanbulcia yap ılauk J ev ı·iın aıırdı h:ık

kında kaıınn lftyihRSTlHt. dair (1 / 549 ) 

15 - l'viahaJII ida relel' ınüruı·iye ı·esmi tarife
l el'iııin İktısad Yek~l etiııce tasdikma dair kanun 
Hlyihası hakknıua ( l/52R ) 

16 - Matbunl kanunuının 9 ncu madd esinin 
(K ) fi lun sına lıil' fıkr·a eklenm (·si ıw dair kaınııı 
layihıısı hn k km d :ı (l/ 339) 

:1'7 - Muıızuı· Yilfı.y et i teşkil (it ve idıu·esi hak
lmıı1a kanun l;1yihasrıuı dnir (1/ ::!04) 

] 1:\ - }1 uıızuı· v ilfıyrti lınlbııdaıı olnpt a müd
cleti iç inel e ııüfus vr askeelik şulıeleı·ine ıniiı'a 

ra: ıt k kayidleı·iııi .vnptırıııanı rş saklılarla yolda
ma ka<;ağr . haka?ıı. {iral'l vr iziıısi z l f' riıı yazrnı ı 

ve cezalarnun nffi hal;;kmda kanun J ~.y ihaxm n 

da ir (J / 353 ) 

19 - ~~lülı:ıd i:' IP q· tt'ffiz işl f' ı· in iıı kati tasfi
:'l'esi ·ve iııtncr lı:ıkkmdaki kaııııııun 2 nri ve 9 ıwu 
ıııaddf'll:'ı.·i arasrnilaki miibayf'net ile 18ö6 snyılı 
müzeyyf'l kanun ml:'tniııo f' nıiinıler· i(· zı rl ah k i'ımııı 

tefsit· iııe dair :3j82 sayılr H:ı.şvekfilet ff'zk ereı;i 

ve Dahiliye eıı c iimeııi mazbatasil e ıı.ıülıad elt• \'t' 

1effiz işl<'ı·iııiıı k:ıtl t':ısfiy e ve inta eı lıakkınrlaki 

kanuniarn rk 1 /~10 sa,vrlr kanıın lil.yilıasııı:ı dai·r 

20 - Mübadde Vl' teffiz işl erinin kııt] tasfi-
yı:•si ve iııt:ı c r h:ıkkrndaki k:ıııumın -1- ııı·i.i n· 
ınPzkfır hınuııa nıüzeyyel ka.mıııtuı 1 ı ı ri mail
ıh·siııiıı t(•fsiı·i!H' da ir Haşnik~H·t tt·zke ı·rsi hak 

kında (3/ 83 ) 

21 - Öğl'(• tif·i \'f' teknik fi liın ll'r hııkkıııda 

25- XII- 1986 tarihiııdt! 2i:i83 sı:ıyılı kaııım ola
rak kabul edilmiştir . 

J ~ - V 1 - J 9d6 taı·ihindt" :30fı;3 sayılr kıuııııı ola 
ı·ak kabul edi lnıiştiı·. 

8 - \ '1 - L9:~6 tarihinde :~00~ ı-wyılr kaınııı ola
rak kıı bul edilmiştir. 

8 - \'1 - J 9:36 t:ıı·ihi ııd e 300-t sa:nh kanun ola 
ı-ak k:ı hııl edi lmiştir . 

27 - UJ - 19:-l() f;ırilıiııd (~ Hlil\Lınıf't. tanıfııı daıı 

ge ei a lnımıştıl' . 

25 -XII - 1!:1:35 f<wilıiııdL· ~~K-1- say ılı kaııuH ula 
rak kabul edil.miştir . 

8- 1.- 19;3ti tıiL"ihl.ııclr ~HH 'i snyılı kaıııııı o laı·ak 

kalıul edilmiştir . 

:l::! - \' 1·.: G- \'1 - 193G t u ı • i ; hkl'iııd e Hükümet ta 
l'a fındıın geı· i alınmı ştır. 

-1- - Y - 19:11) t:ır·ilıiııd e :!20 sııyılı tl'i:sit· olaı·ak 

knhnl cd ilıni şti ı· . 

kilnun li'ı~·ihıısımı dair (l / 141 l 20- T- 1!:1:16 tul'ihi.ıLle l ktısad encüme niıı~·. 

22 - Polis te • .,kil fı t bıınıııııııa bağlı kcıdecı cet-
Yelindd değişiklik yapılması hakkında. kan un la-
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yrhasma dair (1/ 419) 

23 - Polis teşkiHl.t kanun ıınıt bağlı cetve l ·~ 

eklenecek kadroya ve Maliye vekı:'l l et ilc E ınni y-1' 1 

işleri umuın müdürliiğü 1935 y:lı bütçeleri ani
smda 25 758 liralık münakale yapılma ma dair 
(1/386) 

24 - 'rüri, bayı·:.ığr kanunu layihnsı lıakkıııda 

8 - VI - 1936 tarihi nde 3000 sayılı kan ı m ola nı!; 
kabul edilmiştir. 

27 -I - 1936 tarihinde 290" sayılı kanun ohmık 
kabul edilmiştir. 

(1/ .J-61 ) 29 - V - 1936 tarihinde 2994 sayılı kamın olaeak 
\cabnl edilmiştir. 

25 - Vilfı.yot idaresi kanununun 2 \ 'C 71 n ·ı 

maddelerinin değiştirilmesin e dair kamm Htyilı,a-
sr hakkında (1/523) 8 - VI - 1936 tarihinde 3001 · ayılı kaııun olaı ·ak 

kabul ed ilmiştir. 
26 - Yabancılarm Türk vatandaşlığı mevz u

ba:hs olmayan ta:biiyet tetkikleri üzerin e veı·il ·n 
karar·lar aleyhine Şfırayi devlete mii.ra racıt 1'dil ih 
cdil emcycceğinc dair BaşvekaJet tezkercsi hak
kında (3/99 ) 

27 - Y niden 4 vilayet, 13 kaza kıınılınasma 
ve bu teşkilat dolayısile bazı kazalarm bağlılıkla 

rının değiştirilmesine ve ayr1ca yeniden 17 meı ·

kez kaymakamhğı ihdasına ve Dahiliye veldkt.i 
kadro cetvel leril e bütçesinde tadil fı t i cnısma dair 
luınun lfiyihasr hakkmda (1/ 342) 

28- Yeniden 9 kaza teşkiline Ye Dah iliyr YC'

kalcti kadrosuna ba2r memuriyetler eklenmesille 
dair kanun lfiyihasr hakkrnda (1/554) 

23 - xn - 1935 tarih inde 921 suyılı knı•aı· olarıı k 

kabul edilmiştir. 

~!) - Xll - 19:35 t:nihind1! 28 5 sayılı kanun ol a
rak knlıul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3012 sayıl ı kaının olarak 
kabul edilmişti ı·. 

J)ivo.nl muha,.>;ebat e ıu· ihn enin dr'l1, _q p/en 111nzba.talar 

- Ankara şehri İınar müdürlüğü 1932 yı
lı son hesabına aid mutabakat beyannaııwsiııiıı 
sunulduğuna dair· Divaıu ıuuhıısebat riya. eti 
tezkeresite ..:\nkara şehri lınar müdürlüğ·ü. 1H:32 
yılı son hesabı hakkında kamm lfıyihasitHl dah· 
(3/ 160, 1/ 484) 

2 - Askeri ve mülki tekaiid kanuııunun 25 
nci maddesi ınucibince tekai.id edilen veya te
kaüd edilmek lıaklmu hair. bulunanlarm yetinı 

lerine ayni kanunun 49 ııcu ma lclf'sinin 1 \ ' P 

2 nci fıkı·a l an hukıni.ine g·öre yetiıu ıııa ai?r t a lı-

lO- JV - L93G tarihinde 2938 sayılr k a ııun olıı 

rak kah nl edilmiştir . 



iö1 
~-:ls ı·dilip NlilııtL',Vt'('t'-ğ·i lıakıkmıla (:ljJO ) 

3 -· B::ıı·ut Ye mevaddr infilıl.kiyı:' 1·e f i şek 

ve aY snGnınsı inlıisarları i şletıııe mııvnkkat ina
r esinin 19:32 yri r son Jı esa bıııa ai d nı u ta h n kıı t 
heyannıımesiniıı ımnulduğ11n a dair D.ivaıır ımı

hasehat ı·iyascti tezkeresile Barut Ye ınevacldı 

infilakiyc inhisarr idaresinin 1932 yrlı soıı he
sabı hakkında kanun lftyihasma dair (3/ 225. 
] / 27:1 ) 

4 - 19:31 yılı Hazine g-en el hcsabıııa a.id mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di 
vanı ınnhasehat riyaseti t ezkeresile 1931 yrlr 
Hazine soıı hesabı hakknıda kanun lay:iha.sma 
da ir (3/ ]20, 1 /2~8 ) 

5 - 1932 yılı Hazine tınnınıl hesa hrııa aicl 
ımıtabıı kat beyannamesinin sıınnlchığuna dair 
Divanr ımılıasebat riyaseti tezkeı·esile 1932 yılı 

Hazine son hesabı hakkmda kaının H'iyihasma 
dair (3/ 243, J/ 591) 

6 - De·d ct demiryolları ve limanlarr işlet

me nmtım müd ürlüğü 1931 yr lı son hesalır hal\ -
. k ında Di va m nıııhasehat riyaseti tezkeı·esihı 

Devlet. dellliryolları ve limanları .i ş l etme unnun 
müdür! üğü J 931 yrlr son hesahr hakkında k:ı

nnıt l ft.yihasına d, ir (3/ 125, l / 520) 

7 - D evlet demiryolları ve limanları İ fi i P1-

nı e umum müdürliiğü 1932 yrlı son hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair· 
Divanr muh:ısehat riyaseti t ezk eresite D e-d ct 

demiryolları Ye limanları işletm e umum mii

diirlüğii J 932 yılı son lıesahr lıalduııt1a kıtının 

liiyihasma dair (3/ 214, 1/ 72) 

8 - Divaıır mnhasehat kanııııııııun '13 m·li 
ıııııddesiniu tefsirine dair D.ivanr ııuıhasehat t·i
y:ıseti t ezker esi hııkkmdrt (3/ 211 ) 

9 - Rvıkaf 11ınuın müdıüı·lüğ·ü 1931 yılr son 
hcsaıbrn a aid mnta.hakat ıbcyan naıncsiııin sunul
duğuna dair Di va ııı nnıhasebaıt riya..<ıcti tczkcre
s il e Bv kaf nnmm miidi.irlüğü 1931 yrlr ~on h esa:br 
Jutıkık:ında kanıın lilyihasına dair (~ /161 , 1/ 4Rfi ) 

10 - Evıka.f umıım müdürlüğü 1932 yılı son 
hesaıbıııa aid .mutaıhaıkat ıbeyanııamesinin sunul
duğıına dair Divanr mnha ebat riyaseti temrer e
s iJ e Evka1 umum müdürlüğü 1932 yılı son h(ISabr 

J.O - I- 1936 taııthinde 923 . sayllı kuı·aı· ol<.~ı:ai~ 
kabul edilmiştir. 

15 - V - 1936 tarihinde 297 1 sayılı kanım oln 
rak kabul edilmiştir. 

t5- [ - 1936 taı·ihindP 2891 ı:;ayılr kanun ola11ak 
kabul edilmiştir . 

12 - \-I - l!Ja6 tarihinde nıznamcye , 

13- Y - 1936 tadhinde 2972 sa yılı kanım ohı ~ 

m k kabul edilmiş.tir .. 

15- Y - 1936 tarihinde 2973 sıı.yılr kanun olw . 
ı: ak kabul cdilmiş.tir. 

1 - VI - 1906 . tarihiııde Bütçe enc i.imeııine . 

13- lY- l936 liırihin ck ~943 ı:sı1yıh hıum olata:k 
kabul . edilıni~tir: 
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hflkkındn kanım Üi-yiıhasrna dair (3/ 215, l / 18) 

ll - Byli'ıl : ikinci tcşrin 1934 aylaı-ma aid 
ik ayilıık raponın sunulduğuna da ir Divanr ımu
h:ı.s!.'lbn•t. riyasE>ti tE>7lkeresi hakkında (3/ 1 08) 

12 - E ylul : iikinci teşrin 1935 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divaru rnnıluıseb ll!i r i
ynsoti te?Jkeresi lıaıkıkmfla (3/ 1 84) 

13 - Hazirmı : ağustos 1935 aylarma aid r a
porun ımnulduğnna dair Divam muhaseb at riya
sı:ti .tczkcr esi hakkrnda (3/ 183) 

14 - IIudnd ve sahiller srJ1ıhat umum müdür
lüğü 1932 j'llr son h ı:"':mibrnn a i(l ·mutaıbailwt ibeyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanr muhasebat ri
yaseti tezkeresite Huclud Ye saıhiller srhh !l!t uınum 
müdiirliiğü 1932 yrh son h esa:br hakilanda kanun 
Hl.yihaınna dair (3/162, 1/ 67) 

15 - Hükumetç:e idaı·e olunan i.nhisarların 

1660 sayrlı kanunun medyet ind€n evvelki senel~r 
muamelatnıa aid san ihesaibları ve bHinçolarmm 
tetkikin~ daiı· ı·aporun sunulduğn ha.klunda Di
vnnr muhaseb[~t riya.set.i tezkerf'.s ine dair (3/ 147) 

lfi - i s pirtıı l"l-' ispid olıı if:kilrr inh isaı·ı icin
resinin 1931 yrlı son hesahına aicl nıu1 .abak:ıt 

hcyannanı esirüıı Runulduğuna dair Div:ım ımı
hasehat riyaseti tezkeresite İsp irto YE' ispirtolu 
i~kiler inhisarı idaresinin 1931 yılı soıı hesahı 

h:ı.kkmda k:ınuıı l fiy ihasrn:ı d:ı. iı· (J / 1ö3.l / 27 ) 

17 - İspirto ve ispiı•tolu içikiler inlıi sa n unmın 
m Li..çlürlüğü 1932 ,vrlı son ·hE'saıbına ai.cı mutalbaam.t 
heyannanıesinih ~nın'u.lıduğuna dair Divanı nınha
s b!l!t riya. eti • te~keresil E.' İ pirto ve isp irtolu i~Jki
ler inhisarr. ida resinin 1932 yılı son Jı esabı hak-

1:) - IV- 1936 tarihinrle 2948 sa yılı .kannıı olarad.;: 
ka.lml odilm~t.ir. 

1 - XIl - 193!-l 1ıırihiııde 914 sayılı katar olarak 
kabul ed ilmiştir. 

4- 'T-1936 tar~hiııde 93 sayılr kar:ır olarak 
ka bul e-dilmiştir. 

27 - 1\T- 1936 tarih ind e 937 sayılr kara r olarak 
kabul edilmiştir. 

13 - I - 1936 ta tiJıind e 28 9 sayılı ikanuıı olarruk 
kııhu1 edilmiştir. 

12 - YI - 1936 tarihinde Ruznameye. 

15 - V -1936 taı·ihind, 297-J. sayı lı kanun o l ıu·nk 

kabul edilmiştir . 

imıda ıkaııun layihasma dair (3/ 226, 1/ 279 ) 12 - Vl-1936 tnı·ilıinrle ı·uznameye. 

18 -- ~raı ·1 : nıayı:-.; 1!135 a,vl<nına aid ii c; a.,--
lık raporun snııulduğ·una dair Divaıu ınıılın seha t 
ri .1·ascti t zkerı's i haklanda (3/ 124) 

Hl - ::Vhılı asche i umıııııi .1·e bıııu ı nınuıı dd!i
~ik 98 ıırH maddesi hiikmünüıi' Güin ı·ük muhafa
za genel komutanlığına hağh askc1· · km·nnın ilı1i 

.vaçları hakkmda da yiirilmrsi.ııe dair kıııınn lfı-

13 - IV - 1936 tarihiıırl.e :2941 sayı l ı kanıın ola-

mk kabul edilmiştir. 

~' ihas r lı akkrnda (l / 265) 25- X ll - 1935 tarihinci 2 75 say ılr kanun oJa 
rak kabul edilrniştiı· . 

20 - ı\-Iül ga sey l'iset\ıiıı id<ncsinin 1932 yrlr 



- 103 
on hes;:ı b ma a i d mutabakat hcyaıınanwsinin su

nulduğmıa d<tir Dinnı · ınuhasebat riyasrti tez

kcresile ıııülga Scyrisdaiıı idaresi .1 932 .'·ılr soıı 

hesabı hnkkıııcla kannıı l i'tyihasınıı daiı· (3/ :!0.1, 
1/ 2HI-i ) 

21 - Sözle ve yııı ı ile verilen em ri yapmamak 

w menınriyet.ini izinsiz lııı·;ıkm;ık Stı(:uııdan 3 :;e

lll' kaleb ' n•llik lc askel'liktt>ıı c,:ıkarılnıağa ınahküın 

elli tın i ş Ye sonradan aJ' kanunundau ist ii ade et

nı i ş olan binbaşı Ha:vrioğlu Aliııin t<·ka üdlüğü 

hakkında lıiı· karar vcı· ilıııesint> hıir Bn.yrkiiiPt. 

lı>7:keı·e. i luı kkmda (3/ 10) 

~:l - 'l'ahlisiye uıııLuıı ınüdül'lüğü 1932 yılı 

Run hesaLnııcı aid mutalıakat beyannamesinin sıı

mılduğ·una dai.ı· Divam mnluıselıaL riyuseti t('Z 

kcrcsi le T ahl isiyf' uınum müdürlüğü 1932 yılı son 

lıcswbr ·ha ıkkında kaıııın 1;1~-ihasrııa ·clııir (3/ 207, 

1/ 127) 

23- 'l'uz inlıisan i dan·siniıı 1931 ~- ılı son be

sab rn:ı aid nınt:ı.hakat beyanııanıesinin sunuldu 

ğ1l! ı a dair Di va nı nı ııhasebat l'i,vasct i tezkcı·esilt> 

' l'ııı inhis;ıı · idınrsiııiıı J~l3 1 .v· ılr son lırs;ılıı hak 

kında kaıınn l a~ril ı a>;uıa diıir (:'~/164 , 1/~RO ) 

~-1: - Tuz inhisan urııuııı ııtütlül'lüğü 1 93~ .'· ı 

l ı son hesalıma a id ımüalıakat lıeyaıınaıııcsiııiıı 

sunulduğuna daiı· Dinııır mulıaschat ı-iyaseti tcz

kercsile Tuz inhisan idaı·csiniıı Hl32 yılı son · he
sabı lıakkıııdıı k;ııırııı lilyihasrmı dair (3/ 227, 

l /281 ) 

25 - Tütün iııhi saı· ı idaresiııin 1931 yılı soıı 

lıesalmıa. a.id nıntahakat lıryarıııamesiniıı sunul 

duğuna dail' 3/ 165 sayılı Divanr nmlıaselıat riya
srti tPzkcı·csile Tütün , Tu z ,.r M'üskintt inhisan 

idareleri 1931 mali yılına aid bl~n~olamı göıı dc

ri ldiğüıe dair 3 / 172 sa.'' ı ir Başn'kalcti tezkert>si 
ve Tütün inhisan idaresinin 193J yıJ r son hesli bı 

lı11kkrnda 1/ 2R2 sayrlr lwımn lil~rihasına dair 

26 - Yüksek ınülı rndis n ı ektebi 1932 y ı 1 r 

son heıo<abrna aid mutabakat beyannanıesini!l sn

n nlduğuna dair Divanı nınlıasebat riyascti tPz

keresile Yüksek mühendis mektchi Hl32 ,vılr lı Psa

bı hakkında kamııı ı rı: · ilııh1ıııı chıiı· (3/ 166, 1/-P~ô ) 

3- I\'- 1936 tarihinde 2!1!H sı:ı~· ılı karıun o l arıık 

kalıul e lilmiştil'. 

ti- XII - 1935 tarihinde 910 sayılı karar ola rak 

kabul edilmiştir. 

13- IV - 1936 tarihind e 294-! sayılı kaıııın ola 

rak kabul edilmi tir. 

6 - V- 1936 tarihinde 2!16:} sa~'rlı kanun olnra.k 

kab u 1 edilm iştir. 

kalıul edilmi§tir. 
29- Y - 1936 tarihinde 2995 sayılı kaııun olarak 

22 - \-- - 1936 tarihinde 2983 sayılı ka n un olarak 

kabul edilmiştir. 

10 - lV - 1936 tarihinde 2!1:39 sa:· ılı kunuıı ola

rak kabul edilıni~tir. 
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Gii.nır ük 1 ı e ·in.Jıisa;rl fl r en ii m en inrlen gelen ·nıa.zb·a,talar 

1 - Buhıırlr sefineleı·in gümrük re::;ıniııden 

istisııasıııa. dair olan ] 699 sayılr l;:aıuınun 1 ııd 
maddesindeki ınüddetiıı uzatılmnsıııa dait k.ıı

ııu ıı lil.yihasr ha k kın da (1/ 368) 

:2 - ( lüıntiik ınıthn:Eaza g·eıwl koıııutanliğ·r 

(' ıııriudeki eleniz tc~l<ili'itrnm asketileştirilıııesi 

hnkkıncla kamın Hiyihasma dair (1/ 5JO) 

3 ·-- tii.imriik tarife kanunu ile 1895 sa.nh 
lmııunda yazılı ( Gazoil) için her hang·i bir va
s rf aranılıb aramhnayacıığ·mnı tefsiri ha kk mda 
Haşvekillet tezlu'resine dair (3/ 97 ) 

4 - Gümrük uıııuın1 tnrifesiııin 22:)5 sıı yılı 

kanımla değ·iştirilen 69!1 nci nuınal'asmm D 
fıkrasının tefsiri hakkmcla RHşvekalet ~ezkm·e 

sine dair (3/ 57) 

5 - ti-üııı r·ük ve iııhisarlar vekaleti nı em m·
J.arr kanun l ilyihnsına dair (1 / 103) 

6 - tnhisarlaı· ıncıııuı· ve ıııüstahdenıleri t e
kaüd loınunu W.yihası hakkmda. (1/ 372) 

7 - !stıınhnl Y C hıııir ]iıııa.ıı işlel'i iıbre] e r·i
nin lktısad YekilJctiııe devri hHkkmda kanun 

lfıyilı asma da İl' ( 1/ 538) 

8 - Nebatlai·ı lıasbılık ve zarnrlr böcek1er
clen korunıa. Jıııkkmdn kanun ' la.yihMnna ·dair 
(1/ 12!1 ) 

~) -- Öğr·et.ici ve teknik fj]jın]er hakkıııdn 
kanun layihasrna dair (1/ 141) 

10 -·- Sovyet. memleketinden getirilen !) 000 
ton ınazotnn gümrük ve istihlak resimleri h;ık
lunda kanun Wyih ıı srrıa d;ıir (1/ 426 ) 

1J - Ticaı·et mukavelesi ve modüs YİYeıidi 
aktP.tmeyen Devletler ülkesinden 'l'ürkiyeyc ya
prlıwak ithalata nı emnniyetleı· veya talıdid ve

ya t.akyidleı· t.Htbikmn dair olan kanuıta ınü 

zeyy('] 2294 sayılr kanuna ek kannn Hiyilıasma 
ılnir· (1/ 425 ) 

12 - VI- 1936 tarihin ılP 304o.l stı yrlı lı;amın ola
r ak ka bul edilnıişt.i.r . 

9 - Vl-1906 tarihinde 30 15 sayılı h<ıımıı olaruk 
kabnl edilmiştir. 

3 -lV -1936 taTİlıinde 934 l'ııyılr karar olanı k 
ka h n l edUnli~tir. 

8- XI -1935 tarilıind G 908 sayılı .knrar oln.rak 
kılnıl edilmiştir. 

9- XII -1935 tarihinde Mcnımi ıı l<;ıı ıuı uı mıı 

Yakknt encüın enine. 

20 - lll- 1936 tarih inde 292 1 sayıl ı kanıın o b 

rak kabul edilmiştir. 

10 - VI- J936 tarihinde 3023 sıı;vılı kamın ola 
rak kabul edilmiştir. 

29 -1-1936 t.a.r·ihinde 2906 sayılı kanuıı olarak 
]\abul edilmiştir. 

20- I- 1936 tal'ihinde 1lürsn:d eııe üıııeuine . 

2-i- lY- 1936 taı·ihindc 2955 sayılr kaııuıı ola
rn k k :ı bu I edilmiştir. 

8- V- 1936 tı:wihincle 2967 sayılı luınnn o laı·nk 

kabul edilnüştir. 
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Hariciye encü1nenind en gelen mazbatalar 

1 - Akvam cemiyeti tarafından ittihaz olu
nan tetdbirlerin tatbiki hakkında kanun layİha
sına dair (1/305) 

2 - .Aıınerika Birleşik Devletlerine 13 yılda 
ödenecek 23 824,86 doları.ın tesviye SUI'eıti hakkm
da kanun Iayihasma dair (1/571) 

3 - Balkan anlaşması daimi konseyinin hava 
işlerine aid VI işaretli protokolü ile A, B ve C 
lahikalarmm tasdikr hakkmda kamm layihasma 
dair (1/319 ) 

4 - Harbin önünü alınağa mahsus Cenubi 
Amerika mull!hedesine Cümhuriyet Hükumetince 
vuku bulan iltihakm tasdiluna dair kanun layi
lıası hakkında (1/537) 

5 - Hariciye ve Maliye vekaJetleri 1935 yılı 
bütçelerinde 40 000 liralık münakale yapılma
sma dair kanun Iayihasr h:ı kkmda (1/331) 

6 - Hudutta zuhur edecek ihtilaflarm tetkik 
ve halline müteallik Türkiye Cümhuriyetile 
f;osyalist Sovyet Cümhuriyetleri !ttihadr ara
smda 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan muka
velenamenin yeniden 3 ay temdidi haklundaki 
protokolün tasdikma dair kanun layi·hasr hak
kında (1/291) 

7 - Kahire post·a kongresi kararlarını havi 
senedierin tasdikmıı dair kanun layihast hak
kında (1/349) 

8 - Kalpazanlığm cezalandırılmasmıı dair 
Cenevrede tanzim ve imza edilmiş olan beynel
miJel mukavelename ile merbutu protokol ve nihai 
senede iltihak ediimsi bakkmda kanun layiha
sma dair (1/471) 

9 - Kıyılarm ışıklanması ve işaretleurnesi 
kaidelerinin birleştirilmesi haıkohında Lizbonda 
toplanan konferans kararlarrnm tasdikina dair 
kanun layi•hasr haldcrnda (1/387) 

10 - Suriyede Türkelerin ve Türkiyede 
Suriyelilerin emlakine mütea1lik mukavele müd
detinin bir yıl daha uzatilması hakkında kanun 

13 - XI - 1936 tarihinde 2844 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 •tarihinde 3022 sayılı kanun olarak 
kabul ed~lmiştir. 

23 - XII - 1935 tarihinde Hüktınıete iadesi ka
bul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde ruznameye. 

9 - XII - 1935 tarihinde 2860 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

18 - XII - 1935 tarihinde 2868 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3021 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4: - V - 1936 tarihinde 2963 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

· 11 - V - 1936 tarihinde 2968 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

_. 
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layiha ma dair (1/391) 

ll - Suriyeele Türklere ve Türkiyede Suri
yelilere aid olan emlak bakkındaki 2089 sayılı 

kanunla derpiş edilen müddetin uzatılınasma 

31 - III - 1936 tariliinde 2929 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair (1/611 ) 31 -VII- 1936 tarihinele 3059 sayılı kanun ola
rtı k kabul edilmiştir. 

12 - Türkiye Cümhuriyetile Finlfmdiya Hü
kumeti arasmda imza edilen ticaret anlaşması 

meriyete konulduğundan 2294 sayılı kanun mu
cibince gereğinin yapılınasına dair Başvekalet 
tezkeresi hakkında (3/ 139) 3- II- 1936 tarihinde 2913 ayılı kanun olarak 

kabul edilıniştir. 

13 -- Türkiye Cümhuriyetile İspanya Cüm
huriyeti arasında imza edilen ticaret ve Idiring 
anlaşmalarnun tasdikı hakkında kanun layihasr
na dair (1/419) 

14 - Türkiye Cümhuriyetile İtalya arasmda 
imza edilen ticaret mukavelenamesile tediyatı ;~ 

tanzimine dair olan iiilafnaıne ve merbutlarınm 
20 ikinci teşrin 1935 tarihinden itibaren bir ay 
daha uzatılınası hakkında 1/420, Türkiye Cüm
huriyetile İtalya arasmda imza edilen ticaret 
mukavelenamesile tecliyatın tanzimine dair olan 
İtilafname ve merbutlarmm 20 birinci kfuıun 
1935 tarihinden itibaren bir ay daha uzatılınaııı 
lıakkında 1/421 ve Türkiye - İtalya ticaret ve 
kliring anlaşmalarile mektublarr hüküınleri

nin 20 ikinci kanun 1936 tarihinden itibaren 3 
ay daha uzatılınası hakkı.nda 1/ !62 sarılı kan un 

18 - V - 1936 tarihinde 2977 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

layihalarma dair 20 - IV - 1936 tarihinde 2952 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - Türkiye Cümhuriyetile Romanya Krml
lığı arasında aktedilen transit mukavele inin t:ıs
dikına dair kanun layihası haklanda (1/ 31 7) 

16 - '!'ürkiye Cürnhuriyetile Sovyet Sosya
list Cümhuriyetleri İttihadı arasındaki dostluk 
ve bitaraflık ınuahedenaınesile buna müteallik 
protokoller ahkaınnun 10 ene müddetle uzatıl-

23 - XII- 1935 tarihinde Hükümete iadesi ka
bul edilmiştir. 

masına dair kanun layihasr hakkında (1/ 355) 20- XII- 1935 tarihinde 2 69 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - Türkiye Cürnhuriyetile Yugo ·lavya Kı
rallrğı arasmda aktolunan adli, medeni' v0 tie~
ri hususlarda karşılıldı münasebetlerl' Jaiı- olan 
mukavelenin tasdikma dair kanun la~·ihası hak
landa (1/241) 25 -XII - 1935 tarihinde 2 74 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

. . 
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18 - Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kı

rallığı arasmda aktedilcn iadei ınücrimin muka
velesinin tasdilana dair kanun layilıası hakkında 
(1/ 242) 25-XII-1936 tarihind e 2 7 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
19 - Türkiye UüınJıurij'etile Yunanistan ara

sında 20 haziran 1934 tarihinde yapılan lVIeı·iç -
E~ros ırmağuım her iki kıyısında yapılflcuk id
rolik tesisatın tanzimine müteallik itilafm tasJi
kine dair olan 2719 sayılı kanuna ek kanun Hi
yihasr hakkında (1/483) 

20 - Türkiye ile F elemenk arasmda imza 
edilen ticaret ve kliring mukavelelerinin tasdikı 
hakkmda kanun layihasma dair (1/ 472) 

21 - Türkiye ile ltalya arasında imzalanılı 
2758 sayılı kanunla miiddeti 9 ay uzatrlııuş olan 
ticaret anlaşmasile kliring anlaşmasının bir da
ha uzatılınası kararla,ştırıldığından 2294 sayılr 
kanun hükmüne göre gereğinin yapılmasma daiı· 

Başvekalet tezkeresi hakkında (3/157) 

22- Türkiye ile Yunanistan arasında müna
kid 30 ilk teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve 
seyrisefain mukavelesine ek olarak 26 eylul 193!) 
tarihinde imza olunan müzeyyel anlaşmanın tas
dikma dair kanun layiliasma dair (1/ 284) 

• 

12 - VI - 1936 tarihinde ruznameyc. 

9- VI- 1936 tarihinde 3020 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - II - 1936 tarihind 2914 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - I -1936 tarihinele 2909 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

lktısad enciimen-inden gelen mazbatalar 

1 - .Akvanı Ceıniyeti tarafından ittihaz olu
nan tedbirlerin tatbiki hakkında kanun layihası-
na dair (1/305) 13- XI- 1935 tariliincir 2 -:1:-t sa~· ılı knnun olarak 

kabul edilmiştir. 
2 - Bankalar kanunu layihasr hakkında 

(1/416) 1- \I- 1936 tarihinde 2999 ayı lı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - Buharlı sefinelerin gümrük tesminden 
istisnasına dair olan 1699 sayılr kanunun 1 nci 
madd<;ısindeki ınüddetin uzatılınasma dair kanun 
layiliası haklanda (1/368) 12- VI- 1936 tarihinele 3044 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
4 - Cüınhuriyet Merkez bankası kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenınesine dair olan 2062 sayılı 
kanunun 7 nci maddesinin 2 nci frkrasrıun deği§-
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tirilmesi hakkında kanun layihasına dair (1/551) 

5 - Cümhuriyet Merkez bankası kanununun 
92 nci maddesinin tefsiri hakkında BaşwkaJet 
tezkeresine dair (3/77) 

6 - Cüınhuriyet Merkez bankası kanununun 
96 ncı maddesinin tefsiri hakkında Başveka.let 

tezkeresine dair (3/87) 

7 - Denizyolları ve A. K. A. Y. işletmelerile 
fabrika ve havuzlar idaresine aid binalardan ver
gi alınıp alınmayacağının tefsirine dair Başveka

let tezkeresi hakkında (3/186) 

8 - Denizyolları ve Akay işletmelerile fab
rika ve havuzlar teşkilatı hakkındaki kanunun 
8 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun la
yihası hakkında (1/526) 

9 - Doyçe bank elinde bulunan Ergani ba
kırı Türk anonim şirketi hisse senedierinin satın 
alınmasına dair Hükümetle mezkilr banka ara
smda aktedilen mukavelenin tasdiki ve tahsisatı
nın temin sureti hakkında kanun layihasına da
ir (1/573) 

10 - Endüstriyel maımuıat maliyet ve satış 
fiatlerinin *ontrolü haıkıkmda kanun layiliasma 
dair (1/524) · 

ll - Güm.rüık tarife kanunu ile 1895 sayılı 
« Gazoil » için her ihangi bir vasıf aranılıp ara
ru1mayacağının ıtefsiri haklkmda Başvekalet tez
iireresine dair (3/97) 

12 - Gümrük umumi tarifesinin 2255 sayılı 
ikanunla değiştirHen 695 nei numarasının D fı:k

,rasınm ıtefsiri h:aıkkmda Başvekalet te~eresine 

dair (3/57) 

13 - İstanıbill ve İzmir liman işleri idare
lerinin İktısad vekaletine devri illaıldanda kanun 

1 - VI - 1936 tarihinde 2998 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1936 tarihinde 935 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 931 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştir. 

24 - IV - 1936 tarihinde 936 sayılı karar olarak 
kabili edilmiştir. 

9- VI -1936 tarihinde 3014 sayılı kanun olarak 
kabili edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3034 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 -VI - 1936 tariılıinde 3003 sayılr kanun olarak 
kaıbu1 edilıniştir. 

3- IV - 1936 tarilhinde 934 sayılı ikarar olaraik 
kaıbul edilmiştir. 

8 -XI - 1935 tarihinde 903 sayılı ıkarar olarak 
kaıbul edilmiştir. 

layiihasına dair (1/538) 10 - VI- 1936 :tarihinde 3023 sayılı ikanun ola-

14- Kazanç vergisi !kanununa ek kanun la
yihası hrukikmda (1/418) 

15 - Kıyılarm ışılklanrması ve işaretleurnesi 

ıltaidel€riııin birleştirilmesi haıkkmda Lizbonda 

rak kll!bul edi1miştir. 

24- IV- 1936 :tarihinde 2957 sayılı ıkanun olarak 
ikaıbu1 edilmiştir, 
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toplanan konferans kararlarının ıtasdikına dair 
kanun layiliası haıkıkrnda (1/387) 

16 - Maden tetıkiık ve arama ensti.tüsü kanu
nunun ll nci maddesine bir :f.Dkra eldenmesine 
dair ilmnun layihası haklanda (1/403) 

17 - Mahalli idareler ınıüruriye resmi tarife
lerinin İktısad v.eıkaletince ıtasdiık.ma dair kamuı 
layihası h:aıkıkmda (1/528) 

18 - Ögretici ve .teknik filim1er ılıa:kıkında ka
nun layiliasma dair (1/141) 

19 - Ticaret mukavelesi ve !Illodüs vivendi aık
tetmeyen Devletler ülkesinden Türikiyey-e yapıla
cak ithalaıta meı:rınuiy6tler veya ıtaıhdid veya tak
yiiller tatbikina dair olan ikanuna mü:zeyyel 2294 
sayılı kanuna akıkanun layihasma dair (1/425) 

\ 

20 - Ticarette tağşişin meni ve ihraca,tm mü
rakaibesi ve :korunma,sı h~daıki kanuna ek ka
nun layiliasma dair (1/525) 

21 - Turist gemilerden alınan muhtelif de
niz resimlerinden bazilarnun affine ve bazıla

rmdan tenzilat yapılmasına dair kanun layiha-

ll -V - 1936 tariılıinde 2968 sayılı kanun olaralk 
ilmbul edilmiştir. 

9 - VI- 1936 tarihinde 3016 sayılı kanun olarak 
inı:bul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3004 sayılı kanun olarak 
ikalbul ·edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarih inde encümene iade ·edilmiştir. 

8- V- 1936 tari1hinde 2967 sayılr kanun olaraık 
kalbul edilmiştir. 

9- VI- 1936 >tarihinde 3018 sayıh kanun olaraik 
kabul edilmiştir. 

sr hakkırıda (1/128) 13- XII- 1935 tarihinde 2864 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - Türkiye Cümhuriyetile Fenlandiya Hü
kfımeti arasmda imza edilen ticaret anlaşması 
rneriyete konulduğundan 2294 sayili kanun mu
cibince gereğinin yapilmasma dair Başvekalet 
tezkeresi hakkında (3/139) 

23 - Türkiye Cümhuriyetile İspanya Cürn
huriyeti arasmda imza edilen ticaret ve kliring 
anlaşmasrum tasdiki hakkında kanun layihasma 

3 - II - 1936 tarihinde 29İ3 sayrh kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

dair (1/419) 18 - V. 1936 tarihinde 2977 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - 'fürkiye Cümhuriyetile İtalya arasında 
imza edilen ticaret mukavelenamesile tediyatm 
tanzimine dair olan İtilafname ve merbutlarmm 
20 ikinci teşrin 1935 tarihinden itibaren bir 
ay daha uzatılınası hakkırıda 1/420, Türkiye 
Cüınhuriyetile İtalya arasmda iınza edilen ti
caret nıukavelenaınesile tediyatm tanzimine da
ir olan itilafnaıne ve ınerbutlarnnn 20 birinci 
kanun 1935 tarihinden itjbaren bir ay daha 
uzatılınası hakkında 1/421 ve Türkiye - !tal
ya ticaret ve kliring anlaşmalarile mektublan 
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hükümlerinin 20 ikinci kanun ı936 tarihinden 
itibaren. 3 ay uzatılınası hakkında ı/462 sayıli 
kanun layihalarına dair 

25 - Türkiye ile Felemenk arasında imza 
edilen ticaret ve kliring mukavelelerinin tasdi-

20- IY- ı936 tarihinde 2952 sayılr kanun ola
r·ak kabul edilmiştir. 

kı hakkında kamm layihasrna dair (ı/472 ) 9- Vl- ı936 tarihinde 3020 sayılı kanun ola
nık kabul edilmiştir. 

26 - Türkiye ile İtalya arasmda imzalaıub 
2758 sayılı kanunla müddeti 9 ay uzatılımş olan 
ticaret anlaşmasile kliring anl~şmasmm bir ay 
daha uzatılrnası kararlaştırıldığmdn 2294 syılı 

kanun hükmüne göre gereğinin yapılınasına da
iı· Başvekalet tezkeresi lıaklnnda (3/ 157 ) 

27 - Türkiye ile Yunanistan arasında mü
nakid 30 ilk teşrin ı930 tarihli ikamet, ticaret 
ve seyrisefain mukavelesine ek olarak 26 eylfıl 

ı935 tarihinde imza olunan müzeyyel anlaşma

mn tasdikma dair kanun layihası hakkmda 
(ı/284) 

28 - Van gölü işletmesi kanunu layihası 
hakkında (ı/533) 

29 - Yunus balıklarının ve bunlardan ç ı

karılan balık yağlarnun av vergisinden istisna-

3 - II - ı936 tarihinde 29ı4 sayılı kanun olarak 
kabul edilı;ııiştir. 

• 

29 - I - ı936 tarihinde 2909 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ıo- VI- 1936 tarihinde 3025 sayılı kanun ola
nk kabul edilmiştir. 

sma dah- kanun lfLyihası hakkında (ı/404) 24- IV - 1936 tarihinde 2956 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir, 

Maarif encüme11inrl en gelen mazbatalar 

ı - .Ankarada Tarih, dil ve coğrafya fakül
tesi kurulması hakkındaki kanunda değişiklik ya 
pılmasına dair kanun layihasr hakkında (ı/536 ) 

2 - ı 702 ve ı889 sayılı kanunların tadilinc 
dair olan 25ı7 sayılı kanuna bağlı çizelgenin de
ğiştirilme i hakkında kanun layihasma dair 
(ı/453) 

3 - Cümhur başkanlığı Filarmonik orkcstra - · 
sı teşkilatı ve orkestra mensublarının terfi ve tec
ziyeleri hakkında kanun layihasrna dair (ıj595 ) 

4 - Devlet kita;bları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 2ı33 sayılı kanunun 1 nıci maddesi 

9 -VI- ı936 tarihinde 30ı3 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı2 -VI- ı936 tarihinde 3043 sayılı kanını olarak 
kabul edilmiştir. 

ı2 -VI- ı936 tarihinde 3045 ayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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hükmünün üç yıl uzatılınasma dair kanun layi
hasr hakkında (1/548) 

5 - Devlet memurları aylıklarnun tevhid ve 
teadülüne dair olan kanuna ek 2201 sayılı kanu
na bağlı 1 numaralı cetvelin değiştirilmesi hak
kında kanun layiliasma dair (1/ 535 ) 

6 - Kültür bakanlığına bağlr ertik okulları 
öğretmenleri hakkında kanun layiliasma dair 
(1/ 272) 

7- Öğreti·ei ve teknik filimler hakkmda b
nun layilıasrna dair (1/141) 

ll- VI - 1936 tariılıinde 3033 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 -VI - 1936 tarihinde 3051 sayılr kan un olaı·ak 

kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3007 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde İktısad encümenine. 

Maliye encüm.eninden gelen 1nazbatala1• 

1 - Açıkta veya bakanlık emrinde ikeıı ÜP

r ctli bir vazifeye tayin edilen memurlarm Ü(~

retli vazifelerinin lağvi halinde iadeten tahsisi 
icab edib etmeyeceğinin tefsiri hak•kmda Başve-
ldllet tezkeresine dair (3/167) 20- XII -1935 tarihimlc Bütı:: e cnci.imcniııe. 

2 - Aınkara şehri içme suyunun tamamlan
ması, Etlik ve Keçiörene su veri lmesi, g·enclik 
parkında han1z yapılması için 1712, 2269 ve 
2511 sayılr kanunlara ek kanun lilyihasına daiı· 

(1/335 ) 18- XII - 1936 tarihinde 2866 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Arttn·ma, eksiitme ve ihale kaııuınına 
ek kanun layihasr hakkında (1/336) 3 - IV - 1936 tarihinde 2931sayıb •kanun ola 

rak kabul edilmiştir. 

4 - Arttırma, eksiitme ve il1al e kanununa 
ek kanun layibası haklanda (1/415 ) 

5 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun layihası hak-

9 - VI - 1936 taribinde 3009 sa,\rılr kanun ola
rak kabul edilmişti r. 

kında (1/354) 27 - I - 1936 tarihinde 2902 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - Arttırma, eksiitme ve ihale kanununun 
41 nci maddesine dair kanun la,yihasr hakkmda 

(1/307) 20- I- 1936 tarihinde 2892 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - Askeri ve mülki rtekaüd kanumııiun lm
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lfı-

yihasr haklanda (1/257) 6 - IV - 1936 tarihinde 2936 ·ayı1r J.wnun ola
rak kabul edilmiştir. 
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8 - Aseri ve mülki telmüd kanununun 19 

ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun la-
yihası ha:kıkmda (1/344) 27 - III - 1936 tarihinde 933 sayılr karar ola

rak kabul edilmiştir. 
9 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 45 

nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
layihası hakkında (ı/306) 

ıo - Askeri ve mülki tekaüd kanununını 

23 ncü maddesinin tefsiri hakkmda Başvekalet 

ı5 - V - 1936 tarihinde 2969 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

tezkeresine dair (3/73) 24 - I - ı936 tarihinde 924 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 
nci maddesi mucibince · tekaüd edilen veya teka
üd edilmek hakkını haiz bulunanlarm yetiınlerine 
ayni Iranunun 49 ncu maddesinin ı ve 2 nci fık
raları hükmüne göre yetim maaşı tahsis edilip 
edilmeyeceği hakkında Divanı muhasebat eneli
ıneni mazbatasma dair (5/ıO) 

12 - Bankalar kanunu layihasr hakkında 

(1/416) 

ıa - Bina vergisi kanununa ek kanun layİha
sına dair (ı/297) 

14 - Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin 
bitirilmesini temin için 550 000 liralık taahhüde 
girişilmesi hakkında kanun layihasma dair 
(1/337) 

15 - Cürnhuriyet Merkez bankası kanununun 
bazı maddelerinin deği§tirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükünıler eklenrnesine dair olan 2062 s:ıyılı 

kanunun 7 nci maddesinin 2 nci frkrasımn değiş

tirilmesi haklanda kanun layihasına dair (l / 551 ) 

16 - Cürnhuriyet Merkez bankası kanununun 
92 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekiilet 

tezkeresine dair (3/77) 

ı7- Cürnhuriyet Merkez bankası kanununun 
96 ncı roadesinin tefsiri hakkında BaşvekiUet 

tezkeresine dair (3/87) 

18 - Çeltik ekimi kanunu layihast hakkm
da (ı/156) 

19 - Denizaltı botlarmda kullanılan g-edikli 
ve mükellef küçük zabitlerle efrada seferde, ma-

10 - I - 1936 tarihinde 923 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

, ı - VI - 1936 tarihinde 2999 sayılr kanun olarak 
· kabul edilmiştir. 

23 - XII - ı935 tarihinde 2970 sayılı kanun ola
rak kabul edilmi§tir. 

18 - XII- ı935 tarihinde 2867 sayılı kanun ola
rak kabul edilmi§tir. 

1 - VI - 1936 tarihinde 2998 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24- IV - ı936 tarihinde 935 sayılı karar olarak 
kabul edilmi§tir. 

23 - III - ı936 tarihinde 93ı sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 303.9 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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nevra ve tatbikatlarda hazır gıda verilmesi 
hakkında kanun layiliasma dair (1/1 78) 27 - XI - 1936 tarihinde 2851 sayılr kanun ola

!' ak kabul edilmiştir. 
20 - Denizyolları ve A. K. A. Y. i letmelerile 

:fabrika ve havuzlar idaresine aid binalardau 
vergi alırup alınmayacağının te:fsirine dair Baş-
vekalet tezkeresi hakkında (3/186) 24- IV -1936 taribinde 936 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

21 - Denizyolları ve Akay işletmelerile fab
rika ve havuzlar teşkilatı hakkındaki kanunun 
8 nci maddesinin değ·iştirilmesine dair kanun 
layihası hakkında (1/526) 9- VI -1936 tarihinde 3014 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
22 - Devlet demiryolları ve limanlan işlet

me umumi idaresi memur ve müstahdemlerine 
tekaüd maaşı tahsisine dair kanım H1yilııun hak
kında (1/366) 

23 - Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü memur ve nıüstalıclemlf>

rinin harem kanunu ltı yiha,I'H hakkında (J / 270 ) 

24 - Divam muhasebat kanununun 73 ııcii. 

maddesinin te:fsirine dair Divanr muhaselınt ri
yaseti tezkeresi. hakkında (3/211) 

25 - Giresun mebusu Münür kkaya ve 
Kırşehir mebusu Lutfi Müfid Özdeşiıı , Arzuhal 
encümeııinin 30 -VI- 1934 tarihli. haftalık ka
rar cetvelindeki 124 sayılr kaı·arının Umumi lw
yette müzakeı·psi.ne ılaiı· tahiri ve Al'znhal eıı

cümeni ınazbatası hakkında (4/ 6) 

26 - C:üırıı·i.ik !:n·ifc kamuıu ile 1 95 saytlı 

kanunda yazılı (Gazoil) iı.:iu hrı · hangi bir vıı
sıf araınhb aı:amlınayal·ağırıuı tefsiri lıakkı ıı da 

Haşvekalct tezkere ·iııe dair (3/ 97 ) 

27- Hümriik umumi tarifesinin 225G :-;ayılı 

kanunla değiştirilen 695 nci nnnıantsıııııı 1> 
fıkrasının tHfsi ı · i baklurıda Başvckillet f·ezkere
sine dair (3/57 ) 

28- Hava kuvvctleı·ine yardım vcrgi~i ha k
kıncla kanun lfıyilıasrna dair (1/362) 

29 - Hayvanlar vergisi kanunu layillasına 
dair (1/311) 

30 - Hayvanlar vergisinden alınmakta olan 
iki ve dörd kat cezalardan hususi idareler için 

27 - 1 - 1936 tarihinde 2904 sayılı kanun olarak 
kabul edilmistir. 

15- XI - 1936 tarihinde 2847 sayılı kanun ola
ra k kabul edilmiştir. 

1- VL -1936 tarihinde Bütçe encürrıenin c . 

1 1 - XJI- 19: 6 taı·ihi nde 911 sayılı ka t·nr oJa
l'ıtl\ k n hııl edi lmi ştir. 

3- [V -1936 tarihinde 934 sayılı kar~r olarak 
kabul edilmiştir. 

8- X -1935 tarihinde 903 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

25- XII -1935 tarihinde 2882 sayılı kanurı ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2897 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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hisse ayrılılı ayrılma;tacağının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresine dair (3/182) 

31 - Hazineden taksitle gayrimenkul mal :sa
tm alınış olanlarm taksit bedellerinin tecili hak
kmdaki 2222 sayılı kanuna ek kanun lilyihasr. 
hakkında (1/455) 

32 - İnhisarlar memur ve müstalıdemleri te-. 
kaüd kanunu layihası hakkında (1/372) 

33 - İstanbul ve İzmir liman işleri idareleri
nin İktısad vekruetine devri hakkında kanun 
layillasına dair (ı/538) 

34 - Kazanç vergisi kanununa ek kanun la
yilıası hakkında (ı/418) 

35 - Kültür bakanlığına bağlı erLik okulları 
öğretmenleri hakkında kanun layiliasma dair 
dair (ı/272) 

36- Maden tetkik ve arama enstitüsü kanu
nunun ll nci maddesine bir fıkra eldenmesine 
dair kanun layihası hakkında (ı/403) .. 

37 - Maliye vekaleti teşkilat ve vazifeleri 
hakkında kanun layiliasma dair (1/ı73) 

38 - Manisa mebusu Sabri Toprağın, lıusu 

si sıhhat yurdlarma ve hastanelerin himayesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/3) 

39 -Mart : mayıs ı935 aylaı-ma aid üç aylık 
raporun sunulduğuna dair Divanı nıuha:sebat ri
yaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat eıwüın e ııi 

mazbatası hakkında (3/124) 

40 - Muhacirlere ve mıllıtaç çiftçilere ö
dünç tohumluk ve yemliklik dağıtılması hakkın
daki kanunun ı nci maddesinin değiştirilinesine 
dair kanun layiliası ha'krnda (1/301 ) 

41 - Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç 
tohumluk ve yemeklik dağıtilması hakkındaki 

kanunun 1 nci maddesinde yazılı ı 000 000 lira
nın arttırılınasma dair olan 2863 sayılr kanunla 
kabul edilen had içerisinde bin ton buğdayın 

Kızılay kurumuna verilmesi hakmda kanun layi-

25- III-1936 tar.ihüıde 932 :sayılr karar ol ııruk 

J~abıll edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3031 say ılı kanun ola 
r ak kabıli edilmiştir. 

20 - III - 1936 tarihinde 2921 sa~· ılı kunuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1936 tarihinde 3023 sııyılı kanun ola 
rak kabul edilıniştir. 

24 - IV - 1936 tarihinde 2957 sayılı kanun ola
rak kabul cdilmi§tir. 

, 8 - VI - 1936 tarihinde 3007 :sayılr kanun ol a
rak lmbul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3016 sa yılı kanun ol<ı 

rak kabul edilıniştir. 

29 • V - 1936 tarihinde 2996 sayılt kanun ohı 

rak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde bu husustak.i ınazbat<J ku 
bul ediliniştir. 

13 - IV - 1936 tarihinde 2941 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

13 - XII- 1935 tarihinde 2863 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir . 
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basma dair (1/505) 

42 - Muhasebei umumiye kanununun deği
şik 99 ncu maddesi hükmünün Gümrük muhafaza 
genel komutanlığına bağlı asker kurumu ihtiyaç
ları hakkında da yürümesine dair kanun layihası 
hakkında (1/265) 

43 - Muhasebei umumiye kanununun 83 ncü 
maddesinin (H) fıkrasının değiştirilmesine dıı ir 
kannn layiliası illaldunda (1/489 ) 

44 - Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfi
yesi ve intacı hakkındaki kanunun 4 ncü ve mez
k:U.r kanuna müzeyyel kanunun 1 nci maddesi
nin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi hakkında 
(3/83) 

45 - Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfi
yesi ve intacı hakkındaki kanunun 2 nci ve 9 ncn 
maddeleri arasındaki mübayenet ile 1866 say ılr 

miizeyyel kanun metninde münderiç zıd ahkamm 
tefsirine dair 3}82 sayılı Başveka1et tezkeresile 
Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiye ve intacı 
haklandaki kanunlara ek 1/ 210 sayılı kanun la 
yiJıasma dair 

46 - Mütehassıs doktorlarla kimyagerler ve 
sair sıliliiye m em urlarına verilen vesika, ruhsa t
name ve şa:hadetnamelerden almacak tescil h n ı ·ı~ 

larr llakkrnda kanun layihasma dair (1 / 383 ) 

47 - 12 temmuz 1336 t.arih ve 26 sayılı ka
rarla askeri ve mülki tekaüd kanunmmn 45 nci 

maddesindeki şellid kelimesinin şüınulü derecesi 
nin tayini hakkında Başvekalet t ezkeresine dair 
(3/60) 

48 - Öğretici ve teknik iilimler hakkında ka
nun layİlıasma dair (1/141) 

49- Pamuk ıslahı haklunda kıınun la.yihasın a 

dair (1/340) 

50 - Sovyet memleketinden getirilen G 000 
ton marotun gümrük ve istihlak resimlf•ri lıııkkı n
da kanun layiliasma dair (1/426) 

51- Sözle ve yazı ile verilen emri yapmamıık 
ve memuriyetini izinsiz bırakmak suçundan 3 se
ne kalebendlikle askerlikten çıkarılınağa malı-

ll - VI - 1936 tarihinde ~035 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Z5-XII-1935 tarihinde 3875 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 rtariliinde 3010 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - V - 1936 tarihinde 220 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - V- ve 5 - VI - 1936 tarihlerinde Hükfımet 
tarafından geri alııımı§tır. 

3 - IV -1936 tarihinde 2935 sayılı kanun ()larak 
kaıbul edilmiştir. 

29 - I - 1936 tarihinde, ~~7 sayılı karar olarak 
ka:bul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 4tısad encümerıine . 

.... <. 

27 - I - 1936 tarihinde 2903 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1936 tarihinde, 2955 sayılı kanun olarak 
ka:bul edilmiştir. 
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İul.m edilmiş ve sonradan af kanunundan istifade 
etmiş olan binbaşı Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğü 
haklanda bir karar verilmesine daiı· B::ışvekfılet 

tezkeresi naldaııda (3/10) 

52 - Tapu v;e ikadastro umum müdürlüğü 
merkez fen heyetile ikadastro v<e .tahdic1 heyetleı·i 
mıüstaJıdemleri ~1ruklrmda Devlet memurlarr aylıık

larının tevhid ve teadülüne dair olan kanun hü
ikümlerinin tatbikr hakıkında kannn ]ayihasrna 
dair (1/51) 

6-XII-1935 •tarihinde 910 sayıli karar olarak 
kabul edilmiştir. 

29- V -1936 tarihinde 2997 say1lı ıkanun olaraik 
kaıbul edilmiştir. 

53 - Tayyare resmi kanununun 6 ncr mad
desine bir fıkra eklenmesine dair !kanun layiliası 
hakkında (1/59) 

··· ~ { 

54 - 'ricaret mukavelesi ve modüs vivoendi ak
detmeyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapıla
cak itJhalata meınnuiyetler veya tahdid veya ıtak
yidler ta:tıbilana dair olan ıkanuna miizeyyel 2294 
sayrh q,aıınna ek ıkamuı layiha.c;rna dair (1 / 425) 

55 - '!.'icarette tağşişin rmeni ve iıhracatm mu
raıkabesi ve korunması ha.kikmdaki kanuna ek ka
ıınn layiha.<:1mı dair (1/!'525) 

56 - 'rurist gemilerden alman muıhtelif de
niz r esimlerinden iba·zrlarımn affine ve ıbazılarr

dan tenzilat yapılınasma dail' kanım Hlyihasr hailt
krnfla (1}128) 

57- Umnınl muvazcn e:ır.e dahil devair iJc Ya
ıkıflar uınmn müdürlüğünün ·büıtün alacaklammı 

yekdiğerile taka·s ve mahsubu Jıa:kıkrnda kanun 

25 - XII - 1935 tarihinde 2877 sayılı kanun ola-
raik kabul edilmiştir. 

-V- 1936 tariılıinde 2967 ay:ıh ıkanun olarak 
ıka:bul edilmiştir. 

9- VI- 1936 .tar11ıinde 3018 sa:ırrh !kanun olarak 
kıbul edHmiştir. 

13 - XII - 1935 tarihinde 2864 · ayrlr kanun ola
rak :kaibul edilmiştir. 

layiıhasına dair (1/293) 2S -X - 1935 tarihinde 2879 ayrlı kanun olarak 
kaihul edilmiştir. 

58 - Vakıflar umum müdürlüğünce bazı in
şaat için taa1ıhüclat akti mezuniyetine dair olan 
2037 v.e 2398 sayrlr kanunlara ek !kanun layiliası 
hakılanda (i/547) 

59 - 2540 sayılı kanunla verilen mütedavil 
sermayeden 30 000 liranın inşaat ve istimlaik iş
l·erine sarfma izin verilmesine dair duınun la.yihas:t 
haıkikmda (1/410) 

60 - 2919 sayılı kanunun neşrinden e>tVel 
HükUmet hesaibrna tahsil etmiş oluptakendi mes
lek ve ihtisaslan dahilinde ücretli vazifE)lere ta• 
lİn edilmiş olanlarm bu suretle geçirdikleri hiz-

ll - VI • 1936 tarihinde 3036 sayrlr ik:anun olaraık 
kabul edilmiştir. 

6 -II -1936 tarihinde 2918 sayılı kanu11 olarak 
kaıbul edilmiştir. 

' 
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met müddetlerinin namzetlik müddetlerine mah
sub edilip ·edilmeyeceğinin tefsiri ·ha:kkmda Baş
vakaJet te~erasine dair (3/230) 

61- Yunus ıbalik:Jarmın ve ıbunlardan çı:k.aı"'
lan balık yağınnı av vergisinden istismıııına da 
ir kanun l ay:i h aı:;ı hakkında (1/404) 

62 - Ziraat bankası ıha;kikındaki ikanıına ımıü
zeyyel ıkanunun 4 ncü maddesindeiki icra reisi 
tabhinin ıtefsirine dai!r Ba.şvekalet te~e:resi hak
kında (3/118) 

. 

20 -V- 1936 rtariıhinde 2978 sa.yıh ıkanun oiarak 
kabul edilmiştir. 

24 - IV- 1936 tarihinde 2956 sayrlı kanun olarak 
kalbul edil.ıniştir. 

27 - I -ı936 tarihinde 218 sayrlr tefsir olarak 
kaıbul edilmiştir . 

i'lfeclis hesablarının, tetkilr.?. e nr·iim rminilen gelen mazbatalaT 

ı - Büyük lVIillet 1\ieclisi, Riyaseti Cümhur 
ve Divam muhasehat 1934 yılı son Jıpı:;nhları hak-
kında (5/23) 13 - I - 1936 tar ihinde Hükfımc te tevdi ine ka 

rar verilmiştir. 
2 - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı birinı;i 

teşrin ayı :hesabı hakkmda (5/20) lG - XI 1935 tarihinde okunmuştur. 

3 - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı ikinci t eş-

tin ayı hesabı hakkında (5/21) 20 . xn -1935 tarihi !fde okunmuştur. 
4 - Büyük Millet lVIeelisi 1935 yılı birinci 

l<nnun ayı h esa-bı hakkmda (5/24) 17 - I - 1936 tarihinde okunmuştur. 

5 - Büyük Millet Meclisi 1936 yılı ikinci ka
nun ve şubat ayları hesabı hakkında (5/ 25 ) 

6 - Büyük Millet lVIeelisi 1936 yılı mart ayı 
h aıbr hakkında (5/29) 

7 - Büyük ~Iillet lVIeelisi ve müştemilatmda
ki eşya hakkmda (5/26) 

8- Milli saraylardaki eşya hakkında (5/28 ) 

ı - III - 1936 tarihinde okunmuştuı·. 

10 - VI 1936 tarihinde okunmuştur. 

27 - III - 1936 tarihinde okunmuştur. 
3 - VI - 1936 tarihinde okunmuştur. 

Milli .:Müdafaa encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Askeri ceza kanununun lbazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair ikaııun lay:iJıasr ihakkında 

(1/255) 

2 - Askeri mekteblıer ıta:leibesile ihtiyat subay 
namzedlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkal8.
deye dair olan kanuna ek kanun layiliası halk· 

11 ·XII -1935 tarihinde 2862 sayılı ikanun ola
rak ikalbul edilmiştir. 

·' ' 
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\nnda (1j4ÖÖ) 

3 - Askeri memurlar halkıkındaki ik:anunun 
beşinci maddesinin ıtefsirine dair Başvekalet tez
ker.csi thalkıkmda (3/55) 

4 - .Askeri ımuıhaıkeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin ·değiştirilmesine ve 26 ncı madde
sine iki fnkra eldenmesine dair ikanun layiJı8ıSI 
hwkı1anda {1/256) 

5 - Askeri ve mül!ki 'tekaiid kanununun 2 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında ıkanun layihasma dair {1/556) 

6 - Askeri ve mülki tekaüd !kanununun 23 ncü 
maddesinin ıtefsiri haıkıkmda Başvekalet ~ere
sine dair (3/73) 

7 - Askeri ve mübki Wkaüd kanununun 45 nci 
maddesine bir fEkra eklenmesille dair ikanun layi.
hası lıaıkk:ıncla (1/306) 

8 - Asker} ve :mülki tekwüd kanununun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair ikanun layiliası 

(1/344) 

9 - Askerlik kanununun 34 ncü maddesinin 
(H ) ve 35 nci maddesinin (0) fııkralarına birer 
.frkra eklenmesi lıa:kikında kanun layiliasma dair 
(1/587) 

10 - A s k e ı' iik kanuııuuuıı :J6 n c1 ınacld esinin 
Jeği ştirilmosi11 e da ir .ka n mı Hlyih asJ h a kkınd ı~ 

( 1 /~84 ) 

U - Ask~rl ik mi.i,kell ef iyeti kanununun lıazr 
tııaddeleriııin değiştirilm sin e dair 1Hmnıı l ii .vi 
hası hakkında (1/258) 

J2 - De tı izaltr bot larınJa kullaıulan ged ik 1 i 
ve ndikcll rf ldi <ıük 7.a lıitl e ı ·l c e:frad a se:feı·d c, ırıa 

ıı e \'l'n ye ta thikat.l a n] ıı lıazıı · gıda ,·p ı·ilın Psi lınk -

3- IV -1936 tarihind,e 2932 sayılr kanun oiarak 
ıkaJbul edilmiştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde encümene iade edilmiş
tir. 

ll - XII - 1935 rtarihincle 2861 sayılı ıkanun ola
raık kaJbul edilmiştir. 

12 - Vl - 1936 tariılıinde ruznameye. 

24 - I - 1936 tarihinde 924 sayılı karar olara 
kabul edilıniştir. 

15 - V - 1936 tarihinde 2969 sayılı ikanun ol311'aik 
b bul edilmiştir. 

27 - III - 1936 tarihinde 933 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3027 sayılı ikanun ola
rak kalbul edil.nüştir. 

ı9 - I - 1936 tarihinde 2907 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir. 

20 • XJ - J 935 tar ihind e 2850 sayılı kanun ola
ra k kabul edilmiştir. 

Jnnda k<a nun lfi.yiha sm a dair (1/ 178) 27 - XI- 1935 tarihinde 2851 sayılı kanun ola
ra k ka huledilmiştir. 

13 - Deni z men ublaı·ııı a nı alı su yemek hc
(lr li hnkkmdn kanun 1 ayi lııısma da il' (1/208 ) 27 - X ı: - 1935 tarihinde 2852 sayılı katı un ola

ı·a k k a bul edilmişitr. 
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14 - Gümrük muhafaza genel komutanlığı 

emrindeki deniz teşkilatrııın askerleştirilmesi 

hakkında kanun Hiy~hasma clı.ıir (1/510 ) 

15 - Hazarda yarsubaydan yüzlıaşıya kadar 
lıit· krsı·nı subaylara ve seferde Lütüu subaylada 
askeri meınurlara elbise, -kı.ıpuL w çizme \·eeilmesi 
lıaldund~~ld 2811 sayılı lwnuna ek kanun luyiha
~mn dair (1/ 499 ) 

16 - Hizmetlerinin tevsik Ye tesbit muame
lesinin ııoksan bıralulması yüzünden 400 sayılr 

kanundan istifade ederek fevkaladcden terfi etme
yen tabiib yaı·bay Haydar hakkıncia Başvckalct 

tezkeresine dair (3/247) 

] - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri ııı c

murlarr kaııuııuıı 3 ncü maddesine bii· fıkra ila
vesine dair olan 1976 sayrlr kamuıa bir fıkra 

eklenmesi lıakkrnda · ktııuıı layihasma dair 

9 - Vli - 1936 tarihinde 3015 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 - V - 1936 tarihinde 2962 sayılr kanun olara k 
kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 948 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

(1/521) l5 - V - 1936 taribinde ~970 sayılı kanun olarak 
ı, :ı bu 1 edilmiştir. 

17 - İhtiyat subay ve askeri' memurlıir ka
nununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesin e 

dair kanun li ~ibasr hakkında (l /fi88) 12 - VI - 1936 tarihinde 3052 sayılr hnurı oln 
l'ak kabtıl edilmiştir. 

19 - ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri nı e
murlarr kanununun 19 ncu maddesinin değişti -

rilmesi hakkında kanun 1~.yibasına dair (1/493 ) 13 - V - 1936 tarihinde 940 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - Maaş kanununun 13, 14 ve 25 nci mad 
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun layiha-
sma dair (1/494) 12- VI -1936 tarihinde 3041 saylll ı kanun ola 

ı·ak kabul edilmiştir. 

21 - Munzur vilayeti teşkilat ve idaresi lıak · 

kmda kanun layjhasma. dair (1/304) 

22 - Munzur vilayeti halkından oluııta . 

müddeti içinde nüfus ve askerlik şubelerine mü
racaatle kayidierini yaptrrmamış saklılarla yok
lama kaÇağı bakaya firari v.e izinsizlerin yazımı 
ve cezalarmm affi hakkında kanun layjlıasıncL 

25 -XII - 1935 tarihinde 2884 say ılı kanun ola 
rak kabul edilmiştir. 

dair (1/353) 8 - I - 1936 tarihnde 2887 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 - 12 temmuz 1336 tarih ve 26 sayılı ka
rarla askeri ve mülki tekaüd kanununun 45 nci 
maddesindeki şehid kelimesinin şÜınulü derece-
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sinin tayini hakkında Ba.,'!Vekalet tezkeresine 
dair (3/60) 

24- Ordu mebusu Harndi Yalmanm, askeri 
tıbbiye mektebinden çıkan askeri kimyagerlerle 
diş hekimlerine verilecek teçhizat bedeli hakıkın

da kanun kanun teklifile zabitlerle askeri ıne

murlara mektebten neşeticrinde bir defaya mah
sus olmak üzere teçhizat bedeli verilmesi hak-

29 - I - 1936 tarihinde 927 sayılı kara-r ola
rak kabul edilmiştir. 

kında Jtanun layihasına dair (2/18, 1/352) 20 - I - 1936 tarihinde 2893 sayılr karıtın ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - Ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun 1252, 1494 ve 2753 sayılr kamunlarla 
değiştirilen jkinci maddesinin değiştirilmesi hak
landa kanun la,yibasına dair (1/379) 

26 - Sözle ve yazr ile verilen emri yapma
mak ve ınemuriyetini izinsiz bırakmak suçun
dan 3 sene kalebendlikle askerlikten çıkarılına
ğa mahkUm. edilmiş ve sonradan af kanunun
dan istifade etmiş olan binbaşı Hayı·ioğlu Alinin 
tekaüdlüğü hakkında bir karar verilmesine da
ir Başvekalet tezkeresi hakkında (3/10) 

27 - Subay heyetine mahsus tarfi kanunu
nun hazı maddelerini değiştiren 2735 sayılr ka
mınun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dah· 
olan 2900 numaralı kanunun muvakkat madde
si nin tefsh·i lıa k km da Başveka1et tezkeresine 

24 - I - 1936 tarihinde 2900 sayılr kan n n ola
rak kabul edilmiştir. 

6 -XII - 1935 tarihinde 910 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

dair (3/249) 9- Vl- 1936 tarihinde 949 sa~· ılı liaraı· olarak 
kabul edilmiştir. 

28 - Snba y ve askeri memurlarm tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarma göre tayin olunan yaş
ları: bildiren 2272 sayılı kanunun değiştirilmesi-
ne dair kanun la,yihası hakkında (1/593) ]2 - VI-1936 tarihinde ruznam eye. 

29 - Türk bayı·ağr kanunu la.yihasr hakkın-
da (1/461) 29- V -1936 tarihinde 2994 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
30 - 7. Top. A. 1. Tb. · Komutanı Binbaşı 

Feyzinin takdirname ile taltifine da1r Başvekfi-
let ztekeresi hakkında (3/140) 13- XII -1935 tarihinde bu lıusu taki maı::bata 

kabul edilmiştir. 

31 - 27 mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılr as
keri' ceı::a kanununun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bazr maddelerine ekler yapılması

na dair kanunun 14 ncü Jl!addesinin tefsiri hak
kmda Başvekillet tezkeresine dair (3/189) 29- I -1936 tarihinde' 2908 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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r-ırafıa encii'llıcninden gelen ınazbataJar 

ı - Ankara şehri içme suyunun tamamhın

masr, Etlik ve Keçiörene su verilme i, Geıı<,;lik 

parkında havuz yapılması için ı 712, 2269 ve 2511 
sayılr kanunlara ek kanun lii.yilıasrııa daiı· (1/ 335) 

2- Arttmna, eksiitme ve ihale kannııuıın ek 
kanun layihasr hakkmda (1/ 415 ) 

3 - Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin 

biıtirilmesini temin için 550 000 lirairk taahlıücl c 

girişilmesi hakkında kanun layihasma d n i ı · 

(1/337) 

4 - De\rlet demiryollan ve limanları i::dct
nıe umumi idaresi memur ve müstahdemlerine 
tekaüd maaşr tahsisine dair kanun Hiyihasr hak
krııda (ı/366 ) 

r: 
5 - Devlet demiryollan ve ümanlan işl etme 

nınuın müdürlüğü memm· ve nıüstahdemlerinin 
harem kanunu 15yilıasnıa dair (1/ 270) 

6- İstanbul eski telefon şirketinin ııhonr
lerinden far,la aldrğr nıükiilenır üm·rtleriıı rlrıı 

ı·rsıni daire ve müesseselere aid olanlarm !s
tanbul belediyesine t erki hakkrncla kamııı la-

ıs - XII - 1935 tarihinde 2866 sayılr kanun ola
rak bbul edilmiştir. 

9- VI- 1936 tarihind e 3009 ·ayılı kaııuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

1 -:Xli-1935 tal'ilıiııde 2 67 sHyılı kanun olurak 
kabul edilm iştir. 

'27 - T - 1936 taı·ihinde 2904 sayılı kaınııı olımık 
kabul edilmiştir. 

15-XI-1935 tarihinde 2847 sayılr kanun olarak 
kabul edi lmiştir. 

yihasrna dair (1/ 475) 12-VI-1936 tarihinde 3053 sayılı kanun ola rak 
kabul edilmiştir. 

7 - İstanbnl telefon tesisa trmn satııı alın
masına dair Hiikfımetle şirket arasmda aktedi
len mnkavrleııin tasdikr haldnnda kanını layilı n -
sma dair (l j 583 ) 10- Vf -1936 tarihinde 3026 say ılr kanun ularak 

l<abu l edilmiştir. 

R - !stanbul telefon tcsisahmn tesellüın ve 
işl0hnc muamelel erine daiı· kanun Hi;vihasr Jıa ,l<

kmda (1/584) 

9 - Kaıhi•re posta kongr'esi kararlarrm havi 
senedierin tasdirkrna dair ilmnun layihasr halkilan
da (1/349) 

1 O - M:üılıendisli ve mimarl:rık ıhaıkkındaıki ka-

12 - YI- 1936 tarihinde 3054 sayıl ı kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3021 sayılı kanun olarak 
ka1bul edilmiştir. 

nuna ek kanun layiha.sına dair (1/599) 12 - VI - 1936 tarihinde ruznameye. 
ll - Nafra veka1etile Yuksak miilieııJis m -.'k

tebi 1935 yılı bütçeleriM tahsisaıt konulmasına ve 
Yüksek mühendis meJktebi tesisat, inşaat ve tami
ratı için gelecek senelere geçici mukaveleler a!k
ıtine izin verilmesine dair kanun layması hak-
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buda (1/329) 

13 - Satm ~alınan Aydın ve şuabatr demir
yollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mu
amelatma dair olan kanunun 6 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun layilıası

na dair (1/434) 

12 - Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1934 yılı büt(}e açığma ikarşılık olmak ürere 
2727 sayılı ikanuna istinaden yapılan 200 000 li
rah:ık istikraz müddetinin uzatılınasına dair !ka
nun layihası hakkında (1/465) 

10 - VI - 1936 tarihinde 3024 sayılı kanun olaraik 
ka.'bul edilıniştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2917 sayılı ikanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

29 -V- 1936 rtariliinde 2990 sayılı ikanun olaraik 
kwbul edilmiştir. 

Sıkhat ve içthnrıı rını,avfnet enciim eninden gelen mazbatala1· 

1 - Çeltik ekimi kanunu layilıası lıakkında 
(1/ 156) ll -VI- 1936 tarihinde 3039 sayılı kanun ola-

2 - İstanbul eski telefon şirketinin abone
lerinden fazla aldığı mükaleme ücretlerinden 
resmi daire ve müesseselere aid olanlarm !stan
bul belediyesine terki lıaklunda kanun layiha-

rak kabul edilmiştir. 

srna dair (1/ 475) 12- VI- 1936 tarihinde 3053 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Manisa mebusu Sabri Toprağın, husus\ 
sıhhat yurdlarma ve hastanelerin himayesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/ 3) 1 

4 - Mütebassıs doktorlarla kimyagerler vr, 
sair sılılıiye memurlarma verilen vesika, ruhsat
name ve şahadetnamelerden alınacak tescilharç
ları hakkında kanun layihasma dair (1/ 383) 

5 - Öğretici ve teknik filimler hakkında 

20 - I - 1936 tarihinde Maliye encümeni mazba
tası kabul edilmiştir. 

13 -IV - 1936 tarihinde 2935 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kamm layihasma dair (1/141) 20- I -1936 tarihinde İktısad encümenine. 
7 - Tababet ve şuabatr sanatlerinin tarzı 

İcrasına dair olan 1219 sayılı kanuna katılacak 
ve 2182 sayılı kanuna eklenecek kanun layilıası 
hakkında (1/341) 

6 - Sıhhat ve içtimai muavenet veka.leti ve 
buna bağlı Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü teşkilat ve memurini hakkında kanun 
layİlıasma dair (1/550) 

25 - XII - 1935 tarihinde 2876 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3017 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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Teşkilatı esasiye enciim eninden gelen mazbatalar 

1 - Devlet ştirası Deavi dairesi kararları 
hakkında Büyük Millet Meclisi kararından ev
vel cereyan etmiş olan bazı muamelata Meclis 
kararnnn ne şekilde tatbik edileceğinin tayini 
hakkında Başveldlet tezkeresine dair (3/78) ı6- XII -ı935 tarihinde 9ı3 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

Zi1·aat encümeninden gelen mazbatala·r 

ı - Arıttırma, eksiitme ve ithale ka
nununa bir madde eklenmesille dair ka
nun layihası hakkında (1/354) 

2 - Çeltik ekimi kanunu layihası 

hakkmda ( 1jı56) 

3 - Hayvanlar vergisi kanunu layi
hasına dair (ı/311) 

4 - Muhacirlere ve ımiıhtaç çiftçi
lere ödünç tohumluk ve yemeklik dağı
tılması hakkmdaki kanunun ı nci mad
desinde yazılı ı 000 000 liranm arttırıl
ınasma dair olan 2863 sayılı kanunla 
kabul edilen had içeri..., inde bin ton buğ

dayın Kızılay kurumuna verilmesi hak
kında kanun layihasrna dair (1/505) 

5 - Nebatları hastalık ve zararlı 
böcklerden koruma hakkmda kanun la
yihasrna dair ( ı;125) 

6 - Pamuk ıslalır hakkında kanun 
layihasma dair ( ı/340 ) 

~ 1 - I - 1936 tarihinde 2902 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - V 1- ı936 tarihinde 3039 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2897 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll -VI- 1936 tarihinde 3035 sayılı k:uıu : (da
rak kabul edilmiştir. 

29 - I - ı936 tarihinde 2906 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

27 - I - 1936 tarihinde 2903 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

B- MUIITELi'l' VE Mı VAJ{]{AT ENOtJMEN 

A dli·ye ve Dahil·iye encümenler·inden mürekkeb M uhtelit encümenden ge
len mazbata 

1 - Şurayi devlette münhal bulunan 
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iki azalık için seçim yapılması hakkında 
Bıışvekalet tezkeresine rlair (3/253) 

~. i ~ 

. ı . 
ı ' 

ll - VI - 1936 tarihinde 950 sayılı karar olarak 
kabul edilmiş6r . 

.Adliye ve Teşkilatı esasiye enciiJrneule'rinden mürekkeb Muhtelit encü
menden gelen mazbatalar 

1 - Ankara saylavr Ahemd Ulusun teşrit 

masuniyetinin kruldırılması hakkmda Başveka-
lct tezkeresine dair (3/129) 15- XI- 1935 tarihinde 904 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştiı-. 

2 - Antalya saylavr Numan Aksoyun teşri! 

masuniyetinin kaldırılması haklanda Başvckalet 
tezkeresine dair (3/158) 

3 - Denizli saylavr Hayd~ı: RüŞtü -Öktemi;ı
teşrü maswüyetiniıı kaldmlması hakkında Baş

vekalet te~keresine dair (3/153) 

4 - lVIuğla saylavr Yunu adinin teşri! 

nınsuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekiilct 

tezkeresine dair (3/130) 

5 - Muğla saylavr Yunus Naclinin teşril. 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 
tezkeresine dair (3/131) 

6 - Siird sayılavı Mahmud Soydanın teşri] 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekal et. 

23 -XII- 1935 tarihinde 918 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

23- XII- 1935 tarihind e 919 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

15- XI -1935 tarihinde 905 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. · 

15 -XI - 1935 tarihinde 906 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

tezkeresine dair (3/132) 15- XI- 1935 tarilıinde 907 sayılı karar ola
rak katbul edilmiştir. 

7 - Sıvas saylavr Necmettiıı Sadrlun tc~a·il 

masuniyetinin kaldmlmasr hakkında Ba.~vekalet 
tezkeresine dair (3/133) 

8 - Tokad saylavr Hürı·em Ergunuıı teşri! 

masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekili et 
tezkeresine dair (3/154) 

9 - Van Saylavr İbrahim .Arvasm teşri! 
ınasuniyetiııin kaldrrrlınaşı hakkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/134) 

- - ..... . ~··: f.. h1 

15 - xı - 1935 tarihinde 90 ' n yılı kat·ıı.ı· ola
rak kabul edilmiştir. 

23 -XII - 1935 tarihinde 920 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - XI- 1935 tarİlıinde 909 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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Dahil,iye ve M al1:ye encürııcııle'l"indeu rniirekkeb M ııhtelı:t encümend en ,qe

len ma zbata 

ı - Arazinin acele ·ta.hriri hwkkrnda kanun la
yiıhasına dak (ı/295) 

2 - Arazi ve ibina vergilerinin vilayet Jmsus1 
idarelerine terıki hakkında kanun layihasrna dair 
(1/296) 

3 - Bina ver.gisi ıkanununun ibazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun layiliası haJclanda 
(1/298) 

24- I- ı936 tarihinde 2901 sayılr kanun olarruk 
'kıtbul edibniştir. 

23 - XII - 1935 tariıhindc 2871 sayılr kanun •Jla
rak kaıbul edilmiştir. 

20 -I- 1936 ta;rihinde 2898 sayılr kantın olarak 
krubul edilmiştir. 

Dahiliye ve Sı h hat ve içtı:ma·ı 111 u a ııenf.t enciimenlerinden miirelr !.: eb Af u h tf'ld 
encümenden gel f' ll mazbatala·r 

ı - İskan kanununun bazı maddelerinin dc
ğiştirilımesine ve iskan işl erinin Srhhat ve içtimai 
muavenet vekaJ et;ne devrine ve ayrı bütçe ile ida
r.e olmıan bir İskan umum müdürlüğü teşkiline 
dair kanun layihası hakkında (1/318) 18 -XI - ı935 tariılıinde 2848 ve 2849 sayılı ka

nun olarak kaıbul edilmiştir. 

Hariciye ve Milli Miida,faa encümenle ·rinden mÜTekkeb 1llıı.htelit encumen
den gelen nwzbatala1· 

1 - Boğazlar rejimi hakkında 1\fonte ı·e ux de 
20 temmuz 1936 tarihinde imza edilen mukavele-
namenin tasdikma dair kanun layihası hakkında 31 - VII- 1936 tarihinde 3056 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

1ş kanıınıı layihast Muvakkat enciimeninden gelen mrızbatalar 

1 - İş kanunu layihası hakkmda (1/ 162) 8-VI-1936 taı·ihinde 300R sayılr ·kanun olarak 
kabul edilmiştir . 
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Memıırin kanunu Mııvakkat encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Memurin kanununun bazı maddelerile 
ı 777 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun layihası haklanda (ıj20ı) ı6-III-ı936 tarihinde 29ı9 sayılı kanun olarak 

luı.hul edilmiştir. 

2 - Memurin kanununun 85 nci maddesinin 
son fıkrası hükmünün tatbik edilec eği tarihi tes
bit eden ı48 ve 20ı sayılr tefsirlerin yakdiğerile 
teliii hakkında BaşvekaJet tezkeresine dair 
(3/ı95) 29 - V - ı936 tarihinde 947 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

--•ee>e-<C!eı~--

4 - Heyeti umumjyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Birinci içtima zarfmda Heyeti umumiyece 220 kanun, 3 tefsi.r ve 55 karar ik8ibul edilmiştir. 

Kanunlar 

No. Hul31ıası 

2842 1935 mali yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçelerde değişik
lik yapılmasma dair kanun 

2843 Bazı yabancılarm maaşı hakkında kanun 
2844 Akvam Cemiyeti tarafından ittihaz olmıan tedbirlerin tatbikı 

hakkında kanun 
2845 Cami ve mescidler in tasnifine ve tasnif harici kalacak cami ve mes

cid haıdenıesine verilecek muhassasat haklunda kanun 
2846 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 mali senesi bütçe 

kanunmıa ek kanun 
2847 Devlet demiryolları ve limanları işletme umuın müdürlüğü me

mur ve müstahdemlerinin ücretlerine da ir kanun 
2848 İskan kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
2849 İskan işlerinin sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğine devrine ve 

ayrı bir bütçe ile idare olunmasına dair kanun 
2850 Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin tadili hak

kında kanun 
285ı Denizaltı gemilerinde ve avcı botlarrnda müstahdem gediklilerle 

erbaşlara ve eriere seferde ve manevra ve tatbikatlarda verilecek 
hazır gıda hakkında kanun 

2852 Deniz mensublarma mahsus yemek bedeli hakkında kanun 
2853 Askeri fabrikalar dahilindeki (Kara, deniz, hava) mutahassıs su

baylara verilecek ihtisas yevmiyesi hakkında kanun 

Tarihi 

ll teşrinisani 1935 
ll teşrinisani 1935 

15 teşrini sani 1935 

Hl teşrinisani 1935 

J 9 teşrinisani 1935 

19 teşrinisani ı935 

ı9 tcşrini sani 1935 

19 teşrinisani 1935 

26 tcşrinisani ı935 

28 teşrinisani ı935 

28 teşrinisani ı935 

28 teşrinisani ı935 
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~o. Bulasası Tarihi 

2854 1935 mali yılı umumi muvazene kanununa bağlı bütçelerle (D ) 
cetvelinde değişiklik yapılmasma dair kanun 5 k iı nunm•n- f'l 193!1 

2855 Konya ovası sulama idaresinin 1935 mali yılı bütçe kanununun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştieilmesi hakkında kanun 5 k~ ııunu cn-cl Hl35 

2856 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 mali yılı bütçe-
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun 5 kanunuen el 1935 

2857 Yüksek mühendis mektebi 1935 mali yılı bütçesinde münakale ya-
pılması hakkında kanun 5 ldinuııuen-e l 1935 

2858 İstanbul Üniversitesi için (213 452) liralık istikraz yapılması ve-
ya hesabı cari açtırılınası hakkında kanun 9 kiinunucvvel 1935 

2859 Ankara Nümune hastanesi kadrosundaki hemşire adedinin arttı-

rılması hakkında kanun 10 ldinmıucnel1935 

2860 1935 mali yılı Maliye ve Bariciye vekaletleri bütçeleri arasmda 
münakale ve (L) cet"!elinde değişiklik yapılınasma dair kanun 10 kanunuevvel 1935 

2861 27 mayıs 1930 tarih ve 1631 sayılı askeri mulıakeme usulü kanu
nunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve bazı maddelere 
fıkralar eklenmesine dair kanun 1 6 kftnu mıevvel 1935 

2862 27 mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilm esin e ve bazı maddelerin e ekler konmasma 
dair kanun 16 kanunuevvel 1935 

2863 l\fuhacirlere ve ınuhtac çiftçilere ödünç tohumluk ve y l:'meklik 
dağrtılması hakkındaki kanunun birinci madd esinele yazılı bir 
mil yon liranın arttırılmıısrna dair kanun 16 kanunuevvel HJ35 

2864 Turist gemilerinelen alman r esimlerelen bazılamun affin e ve bazı-
larının indirilmesine dair kanun 16 kfıınımı en-el 1935 

2865 Birinci , üçiincü ve dördüncü umumi ınü fettişlikl e ı·le ıııiişavirlik-

lerinin teşkilat kadroları hakkında kanım 21 kannnueYVcl1fl35 

2866 Ankara şehri su tesisatının tamamlanması, Etlik ve K eçiörene su 
verilmesi ve Gençlik parkm da hıı vnz inşa sı i ~ in t ıı hsisa t verilmesine 
dair kanun :2 1 ktınnnu evwl1!J35 

2 67 Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin bitiı·ilm es ini t emin i ~ in 

(550 000) liralık taahhücl e gil'işilm es i lıakkmda kıınıın ~ı k ii mınnen-e l 1935 

2868 Bududda zuhur edecek ihtilaflnl'm tetkik ve hallin e müt~alli k 

Türkiye Cümhuriyeti ilc Sosyalist ~nvyet Cü m hmiyetl e ı· i 1 t~ ılıadı 
arasmda 6 ağustos 1928 tarihinel e aktolunan mnkavel enan~enın 

yeniden üç ay t erndieli hakkmdııl\i protokolün tasdikına clıLir bıımn 21 k fı nunneyvel1935 

2 69 Türkiye Cümhuriyeti il e Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri l ttilıadı 
arasmdaki dostluk ve bitaraflık mualı eclenam esilc buna müteallik 
protokoll er ahkanumn on sene müddetle uzatılınasm a dair kanun 22 kanunuevvel 1935 

2870 1837 numaralı bina ver gisi kanımuna ek kanun 26 ]\an unuevvel Hl35 

2871 ' Arazi ve bina vergilerile bunlardan alman iktısadl bulırıı ıı vc t·gi-
sinin vilayet hususi idarelerine devri haklmıdıı kanım ~6 k fı ıınııuencl 193!) 

2 72 1935 mali yılı umumi muvazene kıımınuna bağli büt ı,;el e rcl e deği şiklik 

yapılmasma dair kanun :2 kfi n ıınıı~aıı i ı 03ti 
2873 Evkaf umum müdürlüğünün 1935 mali yılr bütçe inde münakale 

yapılması hakkında kanun 31 ]{aınıııııenel 1fl35 
2874 Yugoslavya ile yapılan adli, medeni , ve ticari rnünasebata dair muka-

velenamenin tasdiki hakkında kanun 2 kauuııusani Hl36 
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No. H ulasasr Tarihi 

2875 Muhasebei mmımiye kamınunun 99 ncu maddesini değiştit·en 2586 
sayılr kanun hükmünün Gümrük muhafaza genel komutanlığı askeri 
kurumları hakkmda da tatbikinf' dair kanun 2 ldi.nuııusani 1936 

2876 Tababet ve şuabatı: sanatl erinin tarzı icrası:na dair olan 1219 sıı -

yılr kanuna eklenen 2182 saydı: kanuna ek kannn 31 katılinnevvel Hl35 
2877 Tayyare r esmi h akkmdaki 2459 sayrlr kanunun 6 ncı: maddesine bir 

fıkra eldenm esine dair kanun 31 kilnunncvvel 1035 
2 78 Ytwosla·vy a Hüh-fımetile aktedilcn iad!:'i mücri ınin mnkavel nıım csi-

nin tasdilana dair kanun 31 kumırınevvel 1!l35 
2879 Umumi ınuvazcneye giren vekalet ve daireler ile Vakıflar umum 

2880 

2881 

2882 
2883 

2884 

2885 

müdürlüğü arasmdaki bütün alacak ve vereceklerin karşıhklr olarak 
ibrasma dair kanun 
Evka.f nmum müdürlüğü memurlan aylıklarının tevhid ve teadiilü 
haklundaki kanuna bağlr cetvelin değiştirUmes i haklanda kan;ın 
Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık taahhüde girişilmesi ha!k-
kında ikanun 
Hava knvvct.lrrin e y.a.rdı:m vergisi kanunu 
İikinci umumi milfettişlikl c müşavirlikl erinin teşkilat kadroları hak
kında kanun 
Tunceli vilayetinin id ar-<\<ıi hakkında kanun 

Y<eniden 9 kaza v,e 5 vilay;et te.5kiline ve bunlarla 32 naıhiyeye aiıd 

kadrolar illaadanda kanun 
2 6 1935 mali yılı umumi muva.zene ~mnununa bağlı 1biitçelerde deği

şiılcliık yapılmasma dair kanun 

2887 TUnceli vilayeti Jıahlundan o1ubda nüfus ve a~kerHk iJ.mnununlarma 
göre kendilerine veriLmesi lazımgelen baz1 cezalarm affine ve nüfus 

_ .:.uıunnsani 1!)36 

:2 k ;) ıı u n usa ıı i 1936 

:31. kanumıevve l Hl3 '" 
31 ka nunu evvel 1935 

31 ka ı ın ıı ueYvel 1935 
31 k5 ııu n n evvel 1935 

2 k:anunnsaııi 1936 

R k u ıınnusani 1926 

yaztım ile askerlik işlerine dair kamm 10 k5 nuıınsa ni 1936 
2 88 Hudud ve saihi1ler sıhJuvt umum müdürlüğii 1935 senesi bütçe ka-

nununun 5 nci' maddesi ile sarfma mezuniyet verilmiş olan 300 000 
1ira nııı 4-fiO 000 ]iraya i,b]ağma dair kanun 

2RR9 Hudud ve sa11illeı· sıhlıa,t genel direktödiiğıiinıün 1932 mall yrlr !h e
sa:br kati !kanunu 

2 90 Anıkarada ibir Dil ve tarih - coğrafya faküiıtPsi ~mrulması lhairokmdaki 
ıkanuna bağlı cetvellerde değişıi,klik ~·aprlmasrna dair kanun 

2891 ] 931 ma ll yılı: hesalbr kati ]m.nunu 

2892 Arttırma , eksilt.me ve ihale kanununun 41 nci maddesine bir fııkra 
~klenımesine dair ikamm 

2893 Suibaylara ve a.~keri memurlara verilecek e~bise ve teçhizat bedeli 
haılclunda kanun 

2894 İzmir liman iş1eri umum müdiirlüğü 1935 yılı biitçesinde münaikale 
yapılmasma dair kanun 

2895 İstanbul liman işl eri umum nıüdürliiğü 1935 YTlr bütçesinde milna
kale y;apılmasma dair kanun 

2896 Van gölü gemi işl etm e iclnr('s: I ;:J;J ,~ı ıııali ·yılı hi.itı.;esinde yapılııcak 

münakaleye dair 
2897 Hayvanlar vergisi kanunu 

2898 Bina vergisi ıhaJdundaki 1837 sayrlr kanunun bazı: ılıükümlerinin de
ğiştirilınesine dair kanun 

ı :ı 

15 

ı ;) 

ı 7 

~3 

~3 

23 

:23 

23 
27 

:!4 

ld\ ııumısani 193G 

kfı ınııımıaııi 19% 

kfınunusani 1936 
kaııuıınsani 1936 

kunııınısani UJ36 

kanıııınsaııi 1!)36 

kan nnuf;ani 1936 

kı1 ııııı ıusani l!lS6 

ka ının n. 'an i l!l86 
kanunusan i 1!136 

kfu-nı ı m sa ni 1936 
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2899 1935 mali yılı umumi muvazene ilmnununa bağlı ıbü~;Q ve cetvellerde 
değ·işikliık yapılmasma dair kanun 27 kfıınııııısani 19~G 

2900 Sulbaylar ılıeyetine mahsus rterfi !kanununun bazı maddelerini değiş
tiren 2753 sayılr kanunun 2 nci maddesinin değiştir.ilmcsine dair 
kanun 

2901 Arazi ;ta~ırir kanunu 
28 kfı.nunnsani 1936 
28 kanunusani 193G 

2902 Arttırma ve eksiitme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı dmmmun 
28 nci maddesine bir fıkra ·eklenmesine dair kanun 

:~!!•l! Pnmnk rslahr kanunu 
30 kfmunusani 1936 
~O kfıınııııısani 1 9~6 

290+ Devlet demiryolları ve linımıları işlet me umumi idaresi nwmmları 
telmüd. andrğr haklandaki 2454 sııyrlr kanuna ek kanun 30 kfınunusani J93G 

2905 Polis t eşkilatı hakkındaki 2049 sayılr kanuna bağlı cetvrle L'klcııc-

cek kadro haklanda kanun 30 ldhıunusani 193G 
2906 
2!)07 

2908 

Nebatları hastalık ve zararlı böeeklerden koruma kanunu 
Askerlik kanununun 36 ncr maddesinin tadili lıakkmda kanım 

2862 sayrh kanunla i]O'a edilen ve askeri ceza kaııunuının bazr mad
delerini değiştiren 22 - XI - 1934 tarih ve 2632 sayılr kaıınnun ~) e
şinci maddesinden başka diğer maddeleri hiü::ümlerinin meriyetinin 
iadesine daiı; kanun 

290!1 Tüekiyc ilc Yunanistan arasmda münakid 30 ilk teşrin 1930 tarihili 
ikamet, ticaret ve seyrisefain mukaselesi nc ek olarak 26 eyliıl 1935 
te imzalanan müzeyyel anla.<?mamn tasdiluna dair kanun 

29 1 O Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 mali yılı bütçesinde J 9 000 
liralık miinakale yapilması haklanda kanun 

29 11 Hariciye veka leti 1935 mali yılı bütçesinde 13 000 liralık miinaka-
le yapılmasına dair kanun 

2912 Milll Müdafan vekfıleti deniz lusmı 1935 mali yılı bütçesinele yeııi

den açılacak fasla 2 100 000 liralık fevkalucle talısisat kmmlma-

3 
.-, ,, 

., 
•J 

3 

sma ve 1936 yılına sari taalıhüdat icrasma dair kanun 5 
2!)13 Türkiye ile Finlandiya arasmda 6- VI- 1935 tariılıinde imza edilen 

•tİcaret anlaşmasının 'tasdi1la haıkıkmda lmnun .) 
2914 Türkiye Cüımhuriyeti ile !.talya Krrallığı arasmaa 4 nisan 1934 

tar1hinde iınzalamıb 12 haıziran 1934 tarih y;e 2498 numaralı kıa

nunla tasdik ·edilınıiş ve 3 -VI- 1935 tarih ve 2758 numaralı kanunla 
müddeti 9 ay uzatrlrmş olan ,ticaret m1lkavelesile Kliring anlaşması 
müddetinin bir ay daha uzatilması ıhaılclınıda imzalanan ırnukavele-
namenin tasdiki haıkkmda kanun 7 

2915 1935 mali yılı umumi muvazene kanununa ibağlr bütçe ve cetvellerde 
değişiklik yapılmasma dair kanun 11 

2919 Yiiks('k mühendis mektehi 1935 mnll yılı bütçesinele 7 fiOO liralrk 
münaJmle yapılmasma dair kanun 11 

2917 2784 numaralı !kanunun altıncı maddesine bir fJ1kra ilavesine dair 
kanun ll 

2918 2540 numnralr kanunla verilen müıtcdavil sermayeden 30 000 lira 
mn inşaat ve istimln:k işlerine sarfma mezuniyet iıtasına dair kanun ll 

2919 Memurin kanununun ibazr maddeleri ile buna müzeyyıel olan 1777 
sayılr kanunun 3 ncü maddesinin tadili haılilirnda !kanun 18 

~ulıat 

i:iıılıa t 

:$Ubat 

şıılıaı-. 

şubat 

:-ıul1ıı L 

ıs n lıat 

'ili lı at 

şnhH 1 

şulwt 

şıılıat 

ijlllıat 

mart 

]936 
Hl3G 

1936 

1H36 

1936 

193fi 

J93G 

.ı n:~ı; 

1!13G 

1936 
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2920 Maarif v·ekaleti 1935 mali yılı lıütç ··in le değişiklik yapılma ·ma 
dair ıkanun 18 

2921 
2922 

İnJiisarlar umum müdürlüğ·ü tekaüd andığ·ı kanunu :!.7 
Hariciyc veka.leti 1935 mali yılı büt<;esinde 41 000 liralık ınünakale 
yapılmasına dair kanun :2. 

2923 1935 mali yılı umumi ınuvazene kanununa bağlı büt~e ve cetvell erde 
değişiklik yapılınasma dair kanun '2.7 

292± Devlet demiı-yolları ve limanlan işletme umum müdüdiiğünün 

1935 mali yılı büt~,;esinde münakale yapı l ması hakimıda kanun :n 
2!)25 Tahllsiye umum müdürlüğü 1935 mali yrlı büt~esüıde 1 8J2 liralık · 

m ünaka.le yapılmasma dair kanun '27 
292G Posta , telgr·af ve telefon umuın müdürlüğünün 1935 mali yılı lıü t-

csiudc 6 010 liralık ınünakale yapılma.-ına dair lmnnrı 80 
29:27 Havayollan Devlet işletme idaresi 1935 mali yılı bütçe ind deği. 

şiidik yapılmasma dair kanun :30 
:2928 İstanbul Üniver itesinin umum] ınuvazeueye alınmasma daiı· olan 

2467 say:rlr kanunun bazı maddelerinde d ·ğişiklik yapılınasma dııir 

kanun 30 
2929 Suriyede Türklerin ve Türkiyede Slll'iyelilerin eml~kine müteall ik 

mukavele ınüddetiıı in uza tr lması hakkında kanun ·> 
2930 Bvkaf umum müdürlüğü 1935 mali yılı bütçe ·in lv d •ğ· işiklik yapıl

ınasma dair kanun 
2931 .ı-\rttırma , eksiitme ve ihale lıakknıdaki 2490 sayılı kamııı u n 6, ncı 

maddesine bir frJua eldenme ine dair kanun 
2932 ..-\skeri sanatlar lisesi ınezunlannm iaşe, ilbas ve maaşları hakkmda 

kanun 
2933 1935 mali yrlr umumi muyazent kanununa bağlı bütç:elel'dc değ·işiklik 

yapılma ma dair kanun 
:.'.l134 Mülga ·eyr.isefain idar esinin 1932 mali yı:Jr hesabı katı kmmnu 

2935 Miitehassıs tabibler , kimyagel'ler ve sair sıhhiye m ·muı-larmm vcsi. 
ka, rulısatname ve şahadetnameleri tescil harçlurile pam il c hasta 
bakan hususi hastanelerin açılma ru.hsatıı ameleri har ·lan hakkında 
kanun 

2936 Askeri ve mülki tekaücl kanununun bazı maddelerinin tadi line 
ve bazı maddelerine fıkra eldenmesine dair kanun 

2937 

2938 
2939 
2940 

294 ı 

2942 

2043 
2944 
2945 

Milli Müdafaa n~knlcti kara büt~:csinc bir milyon linı munzanı talı

sisa.t ekl enmesine dair kanun 
Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 mali yılı hesabı hati kanunu 
Yüksek mühendis mektebinin 1932 mali yılı lıesabr ka11 kanunu 
1935 mali yılı umu.ın1 muvazene kanımuna bağlı büt<:elert1 dcğ·i

.: iklik yapılmasına dair kanun 
Askeri ve mülki tekaüd kanununa ek kanun 
Hudud ve sahiller rhhat umum müdürlüo·önün 1936 mali yılı hlit c:e 
kanunu 
l~,·kaf umum müdürlüğüııiin J931 mali yıl r hesabı J,ati' kamııın 
Taılıli ·iye runum ·nıüdüdüğüııün UJ32 mal1: yılr h esalır kati kannnu 
Asık r1 v mülki t k ;ı üd kanunuıınn TaJılisi:n! ımı um m ii lürlüğii 

memurları na da.lıi t t•ş mili haıkkmclaki 9- XII- 1933 tarih ve 234 ·a. 
yılı d\:a nuna ek kanun 

3 

7 

7 

7 
7 

7 

8 

.s 
ı ::ı 

ı 3 

ı " " 
l..J. 

I..J. 
l..J. 

1-l: 

Tarihi 

ıııar L 

mart 

ın ari 

marL 

111CII'1 

ımırL 

lll<l l t 

llli\ 1' 1 

ıııul't' 

nisan 

ıı isıııı 

lll~<ın 

Jll!::iHil 

nısan 

ll IS<! ll 

ı ı isilll 

nıs;ııı 

ııı sa ıı 

ıı ı s;ın 

11 i ~<111 

I11S(lll 

ni:;;.ın 

n isa n 
ııi~;ııı 

nisan 
ııısaıı 

lliJ (j 
l!J;J(j 

l!l:J (i 

l!J3(i 

l!J ::l (j 

JD% 

] !):j(j 

ı ! ):3(i 

l !J36 

ı !J3(i 

l !l3!i 

1D3G 
1!)% 

1!l3G 

J!):JG 
1D:3G 

] !)3() 

Hl3fi 

Hl3G 
Ul36 



No. 

2946 

2947 

29-!8 

2949 

2050 

!~1-

Hulasası 

'ra,hlisiyc uınuııı müdürlüğü 1936 mali yılı bütı:e kanunu 
Ankara Yük!'iok zinı<ıt cıı~tit[isü Hl3!'i mali y rlr lJiitı:csiııtlc 4 ..J-00 lira

luk müııakale yapılmasma d:ı ir kanun 

Ed;:a:[ ıınnım müdürlüğünün 1932 mal'i yılı he ·abr ıkat'i1mınınu 

Vaıkıfl:ır umunı müdül'lüğü 1936 m ali yılı ıbütı:e kanunu 

Vakıf nıallıırrn bksi.tl e sıüılnıasr ve kiraya verilmesi ve satış para

larnını ıkullamlma:ı ve cmancten idare edilen ıııülhaık vakrfardan 

idare ve tahsil masrafı ıılınnıasr hakkında kanun 

2951 J 935 mali yılı umumi ınunızeıı e kan nnuııa lJağlı bütçelerde deği

şiidik yapılma ·ma dair kanun 

2952 Türkiye CümJnniyctile ltalya Kırallrğr arasrn la imzalamb 2498 

numaralı kanunla. tasdik ve 275 ,-c 291± ııunıaralı kamınlal'la müd

cleti iki defa teındid edi lmi~ ola n 1 i ca ı· ct nı Lıka n'h'si Ic ki iri ııg- anlaş

ması müddetinin tekı·ar uzatılınası hakkindaki aıılaşmıılarrn tasd i kı-

~ı 

~ ı 

na dair kanun :?~ 

2953 1452 ayrlr kaııuna bağlı 2 mımaı·a.lr (letvelde gösterilen Milli Mü

dafaa vekftleti kara ıkı:ıru memurları meyamna iki rmemur ilavesi 

haklanda ıkanun n 
29:5-l- J stild~l haı·bi malülleeine verilecek pnrn mükilfatr hakkııulaki 

2826 sayılr kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılııı:ısın a dair ka-

nun 

2955 Donaııına ihtiyacı için Milli :i\hitlafaa YekilJiği tarafmdan Sovyat 

i(cmleketlerindcn getiri l eıı 5 000 ton ııı nzott a ıı n lnı a('a k gü m l'Ük 
resmi ve istihl~k vcı·gisi miktarı lıakl\ınrb kaımıı :!.7 

2956 Ymıns bahklanııtıı n' huıılardan ı:;ıkn nlnıı lıalık ynğl:ıı·ııırıı aY 

vergisinden istisnaf;ma dair ka ıuın Ti 
2957 2395 sayılı kıızang vergisi loınuıınna ek kııııun '27 
295 .lnhi sal'iaı· unıunı ıııüclürlüğ·ü J9c~6 ıııall yılı lıütl:e kaııuııu :ıo 
2959 l935 mali yılı umuıni mtl\·azcnc kanununa bağlı hütı;clcrde deo·i~ilüik 

yapılmasma dair kanun ..J-

2960 lnhi.sadar umum mi.idürliiğü l!J::l5 mnll yıh hütı::l'sinılt' 10 000 lit·nlık 
münakale yapılması hakkında kanun ± 

2961 İstanqul liman işleri u ın nın müclül'lüğii J 9:):) ııın ll yılı hütQeı-;iııcle 

7 500 liralik mürrakale yapılması n a dair kanun 

29G:.l Haıa]'(.la ym·subnydau yüzlw-ırya kndaı· biı· l\rsıııı suhnyJa ı·a Ye se

ferde bütün subaylara, askeri memurlm·a pJ iıise , lutput ve (: izm e 

·verilmesi hakkındaki 14- Vl- 1935 günlü Ye ~H ı ı sayı lı kaıımnın bi

rinci maddesini değ·iştireıı kanun 

:.l%:~ KaJpazaulığın ceıalaııdmlıua sıııa dair 20 n ıs ;ı n ı929 tın· i h i ml e 

C ncnade taıızinı \ 'C ınıi',a edilmi::; oln11 lw,,·ndıııill'l ınukıl\'ele ilı• 

nıcrbutn protokol ve ııilıai senede iltihak edilmesi h akkında kmnııı 

:.l%4 L9:35 ınall yılr unnıııı'i ınm· ııi'.eııe kaııunnııa lıağ· lı lıiit<:<'lerık deği

29GG 
~!)66 

:.l967 

şikJik yaprl11ıcısına dnir kaının 

Tuz inhisııı·r illaresinin 19:11 ı11all ."'l ı hesabı hakkında kaııuıı 

]!):35 lllllll yıJr j<]a)i,)'(' Jıüt(;f:'Sllll? (500 000 ) Jinı oiHUIIZHIII tıı h s if;ıt t 

1·erilmesi11e ,.e Inı tahsis;ıtııı Slll'<'ti sınfma dııi r kaııuıı 

Titııl'i't nıukavdl'si 1·e ıııöllüs ,. i,·c ııdi ııktetıııe.'' l'tı Dı,, · letldl<'t' ül

ksinden 'l'üı·kiyeye yapılacak ithııliitıı mcııınniytleı· ' ' l'."" tahdid 

7 

7 

ı 1 

T arihi 

ıı i sn 11 

ıı i sn n 

nisan 

nisan 

ııisıııı 

ll ISi ll 1 

ıı i s;ııı 

ııisaıı 

rı is;ı ıı 

IliS<! l l 

ll isııı ı 

ıı ı san 

ll i~·nı ll 

11111_\'IS 

lll<!_\' IS 

llt<I .I'IS 

lltcl ,\'1 s 

lll<I,\ ' IS 

ıııa~ · ıs 

lll ii_\' IS 

Hl::l6 

1!);36 

1 !l3fi 

1 !l:~fi 

ı !l:lfi 

1!13() 

l9:1ti 

] !);l(j 

ı!ı:lti 

l!J3(j 

1!1% 

ı !l:1ti 

l!l:{(i 

1 !):~ıi 

J !J3G 

] !l:1(i 

1 !) : lıi 

J!l:l(i 

l!l3U 
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BulAsası 

veya takyidler tatbikina dair olan 2294 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun 

2968 1930 yılında Lizbonda toplanan <clrıyrların ışıklanması ve işaret
lenınesi kaidelernin birleştirilmesi konferansı» mukarreratma ilti-

ll 

haka dair kanun 15 
2969 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 45 nci maddesine bir fıkra 

2970 

~B71 

2972 

2973 

2974 

2975 

2976 

2977 

eklenmesine dair kanun 
1076 sayılı ihÜy.at zabitleri ve ihtiyat askri memurları kanunumuı 
3 ncü maddesine bir fıkra ilave eden 1976 sayıli kanuna bir fıkra 
ilavesine dair kanun 
Barut ve mevaddr in:fiHtkiye ve fişek ve av mülüınmatı ve av saçması 
inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1932 mali yılı hesabı 
kati kanunu 
Devlet demiryolları ve limanları işletme uım1lll müdürlüğünün 1931 
mali yılı hesabı kati kanunu 
Devlet demiryoUarı ve limanları işletme umuın ınüdürlüğünü·u 1932 
mali yılı ilıesabı kati kanunu 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhi arı idaresinin 1931 mali senesi kati 
hesabı kanunu 
1935 mali yılı Milli Müdafaa vekaleti kara ve deniz bütçelerinde 
84 804 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
Maliye vekaleti ile Hava yolları Devlet işletme idaresi 1935 mali 
yılı bütçelerine fevkalade tahsisat verilıllesine dair kanun 

Türkiye ile İspanya CUmhuriyetleri arasında 31 ilk kanun 1935 
tarihinde imzalanan ticaret ve kliring anlaşmalarının tasdilima dair 
kanun 

2978 Memurin kanununun muaddel 64 ncü maddesine bir fıkra elden-
mesine dair kanun 

2979 1935 mali yılı umuımi muvazene kanununa bağ·lı bii.tçclerclc değişilt-

]!) 

10 

19 

ın 

19 

19 

19 

16 

21 

22 

lik yapdınasına dair ~anun 23 
29 O Milli Müdafaa vekaletince altmış yedi milyon liralik taa.hhüdc giı·i-

şilmesi ha:l.dınıda kanruın 23 
2981 Vakıflar umum müdürlüğünün 1935 mali yılı bütçesüıdc ınüna-

kale yapılması haklanda kanun 23 

2982 1nhisarlar umum müdürlüğü 1935 mali yılı bütçe'sinde 15 000 lira-
lık münakale yapılmasına dair kanun 23 

2983 Tütün inhisar idaresinin 1931 mal! yılı hesabı kati kanunu '2.7 
2984 Konya ovası sulama idaresile Yüksek mühendis mektebi ye Ankara 

Yüksek ziraat enstitüsünün muvazenei umumiyeye alınmasına dair 
kanun 28 

2985 1936 mali yılı muvazenei umumiye kanunu 29 

2986 1935 mali yılı muvazene kanununa bağlı bütçelerl e (D) cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 29 

2987 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 mali yılı bütçesinde 10 000 lita-
lık münakale yapılmasma dair kanun 29 

2988 Ankara Yüksek ziraat en titüsü 1935 mali yılı bütçe inde değiıjildik 
yapılmasma dair kanun ~9 

2989 Ankara şehri !mar müdül'li.iğü 1936 mali yılı bütçe kanunu :.W 

Tarihi 

mayıs 

mayı~ 

mayıs 

nıa.yrs 

mayıs 

ın ayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

ııı:ı.yı~ 

ııı:ı.yıR 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

ıııayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

ınayrs 

ın ayıs 

1936 

1!l3ti 

1!13() 

l!l3!i 

] !lJ(j 

1936 

1036 

.1936 

Hl3H 

J93G 

1906 

J9:W 

]9~6 

1936 

1936 
1936 

.1936 

19:36 
L936 



i33 
No. HuHisası 

2990 Posta, telgrai ve telefon unıum müdürlüğü 1936 mali yılı bütçe ka-

2991 

2992 
2993 

2994 

nunu 30 
Devlet demiryolları ve limanları unıunı müdürlüğü 1936 mall yılı 

bütçe kanunu :30 
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 mali yılı bütçe kanunu 30 
Van gölü gemi işletme idaresile !stanbul ve İzmir liman işleri umum 
müdürlülderinin 1936 yılı haziran ayına aid muvakkat bütçe ka-
nunu 30 
Türk bayrağı kanunu 3 

Tarihi 

mayıs 

ın :ı yı s 

ıııay ts 

nıay rs 

haz.irn.n 

1936 

ı9:~(i 

19:3G 

1936 
]93() 

2995 Tuz inhisarı unıunı müdürlüğünün 1932 mali yılı h esabı ka.t.i ka
nun 

2996 Maliye vckaleti teşkilat ve vazifeleri lıaldnnda kanun 
3 haziran ] 9:3G 
3 hazira n J 9:3G 

2997 'l'apu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri hakkınclıı. 

kanun 
2998 Cümhuriyet Merkez banJcası kanununun bazı m:ıddcl t· ı ·iııi d eğ işt ircıı 

2062 sayı ve 3 - VII - 1932 tarihli kanunun 7 nci ynaddesinin 2 nci 

2099 

3000 

3001 

3002 
3003 

3004 
3005 
3006 

irkrasını değiştiren kanun 
Bankalar kanunu 

Polis teşkilatı hakkındaki 2049 sayılr kanuna bağlr cetvelde değ·işik

yapılmasma dair kanun 
Vilayet idaresi kanununun 2 nci ve 71 nri madd esini deği ştire n k:ı

nun 
lstanbulda yapılacak Devrim anıdı hakkında kn.nun 
Endüstriyel mamulatm maliyet ve satrş :f'i:ı.tlcr·inin kon trolü ve tes-
biti hakkında kanun 
lskel elerin no suretle idare edileceğine dair kanun 

lVIeşhud suçlarm muhakeme usulü kanunu 
Ceza muhakcmeleri usulü kanunumm bazı m:ıddcleriııi değiştiren 

kanun 
::!007 Kültür bakanlrğrna bağlı Ertik okulları öğretmenleri hakkında 

3008 
3009 

3010 

3011 

3012 

3013 

3014 

3015 

kanun 
İş kanunu 

Arttırma, eksiitme ve ihale hakkındaki 2400 nıımar:ılr kaıııı 

nun 46 ncı maddesinin (A) iıkrasının değiştirHınl\ı;;ine ve 50 nci 
maddesine bir fıkra eldenmesine dair kanun 
Muhasebei umumiye !kanununun 83 neü maddesinin (H) fıılması

mn tadiline dair kamın 
Riyaseti Cürrnlıur dairesi teşkilatı ha;lclundaJd 2180 numaralı kanu
nun ibazr maddelerinin dcğiştirilmesiııe dair kanun 
Yeniden dokuz kaza teşkiline ve ikadrolaı,da bazı deği'1<1ık:lilc yapıl

ımasma dair !kanun 
Ankarada ibir Dil ve tartlı - coğrafya faküJtcsi ikurulması hakkm
daki ikanuna !bağlı cetvelde değişiklik yapılmasina dair kanun 

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve ilıavuzlar rte~iliitı 

Jıaıkkrnda!ki 2248 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
ha!hlunda \kanun 
Güını'liik muhaiaz·a genel a<i.)mutıu1lığ·ı emrind eki deniz te~il 3Jtınm 

ask:erleştirilınesi ilıaıklunda ikanun 

3 lıaziı·:ııt L9 BG 

5 
fi 

ı L 

1" •J 

12 

]2 
12 

lıazir:ın 

h:ıziı·:ı ıı 

ha z iı·an 

h:ıziı·:ın 

h ;ı zir :ı n 

hazirnn 
h:ı.zir:ııı 

] 2 haziran 

1.) lın.ziı·aıı 

ı :3 

12 

ız 

ı ı 

ı ı 

ı~ 

12 

ll 

lııızir:ııı 

haziı·nıı 

lıazirıııı 

lınzjı·nn 

haziı·:ın 

hnziı·an 

lı:ızirn tl 

lıaziı·nn 

haziran 

] 9:36 
J936 

1936 

·ı9 3G 

193() 

1936 
]936 

1930 

J98(i 
19:!6 

-ı9 ::ıG 

19:)6 
' 

1936 

J93G 

l93G 

1936 
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3016 Maden tetkik ve ıırama enstitüsü Jıaldundaki 2804 numaralı ıkanu

3017 
301 

3019 

3020 

3021 

3022 

3023 
3024 

3025 

nun ll nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
8ılıoluıt ve içtima1 muavenot veld\J eti te(kilat ve memmin il•anunu 
Ticarette tağşişıin meni ve ihracatın ınuraka'besi ve ilwrunması halc-
kmdaki 1705 nuı:nara.lr kanuna ·ek ilcanun 

Satrlan kinin bedelinin rJıhat ve i~timai muavenet vek~1eti 1936 
bütçesinde aı;ıl acak fasla talısisat kayeline dair kanun 
Türkiye Cümlıuri ycti il c Rolanda Krrallığı arıısında im zalanan ti
caret ve idiring anlaşmalarile omcı,butlarmm ta diıkma dair !kanun 
KaJıire po ta kongresi kararl arını havi senedierin tasdilana dair 
kanun 
Amerika !birleşik Devletl erine 13 ·enede ödenilecek (23 24) dolarrn 
sureti tesviyesi haklanda kanun 
! stanbul ve İzmir limanlarının ureti i{laresi ilıa1ldanda kanun 
lsveı; grupundan almaca1k paramn 1936 mali yılı Nafra vclraleti hi.it
Ç€Sinc ta~ısisat ikayid ve sarfmıı, dair dmnun 
V an gölü işletınesi kanunu 

3026 İstanıbul t elefon t esi ıoutmm satın alırunasına dair BükfLm etle şirket 
al'asmda aktediJ en mukavelL·nin tasdikr hakimıda kanun 

3027 Askerlik kanunumm 5 nci maddesile 35 nci maddesinin (C) fıkra

snıa birer fı:kra ilav si haildan.{la kanun 
3028 Askeri ve mülki tclı::aüd kanununa .bazı ilıukünıler eklenmesine {lair 

!kanun 

3029 
3030 

3031 

::l032 
3033 

3034 

3035 

303fi 

3037 
3038 
3039 
3040 

Blek>trik millıenclisi Kemal EI'manm cezasınm affi haıkikında kanun 
Hariciye vekaJeti teşkilatı h a kkındaki 2223 ınnı ı aı·alr l<nııunıı bağ

lı cetvelde leğişildik yapılma · ına dair kanun 
Hazin eden taksitle gayrimenkul mal atm alnuş olanl a ı·ın taksit 
bedell erinin tecili haldundaki 1773 numaralı kanunu tadil eden 
2222 numaralı kanuna ek kanun 

T L"myiz malıkeın e: i ı·apor töı·l c ı ·i hakkrııda kanun 
Devlet kitablarr mütedavil Sl'rmayesi hakkmdaki 2133 sııyılr kam:ı

nun 4 ncü madd si hükmünün üç yıl uzatılmasr hakkrnda kanun 
Doyçebank elinde bulun an Ergani bakın Türk anonim şirketi his-
se seneellerinin satın alınınasma dair kamın 

Kızılay kurumuna bin ton buğday veri lm esi ve Ziraat bankasına 
yatırılmış olan •buğdayı konıma Yergi i hasrlfitr bak iyesi nin mah
subu hakkında kanun 
Yak ıfl a r· u mu m müdürlüğün ce bazı inşaat için taah hüda t ve istik
raz akti mezuniyetin e dair 2037 numaralı kanuna müzeyycl 239 
numaralı kamına ek kanun 
(25 780 000) lira f Ykalnd e tahsisat Y rilm esi hakkında kamm 
Tüek ceza kanununun bazı mn cldelerini cleği~tiren kamın 
Çeltik kimi kanunu 
P osta , t e].ın·af ve telefon umuın müdürlüğü 1936 mali yılı bütçe 
kaıınııuna ek kaııun 

3041 .\'laaş kanmınının bazr madd lrrinin cl eiY iştirilm csin e dair hamm 
3042 Belediyeler imar heyetinin f n i.;leri .t.eşki1 5Jına aid kanun 

11 
lH 

ı ı 

ll 

ll 

12 

ll 
ı :3 

1:3 
1:3 

ı .-. 

·~ 

IR 

•.rarihi 

lıaziı·an 

lı ı ı zira 11 

ba zira ıı 

baziı-n 11 

hazinın 

hnziı· ıııı 

lııızinı11 

lıa z iı ·ıı 11 

lın z il'fın 

hnziı·aıı 

lıazinııı 

lı ı ı z i ı ·ıı ll 

ı93G 

Hl:1G 

ı936 

l !):lG 

19::(; 

l9:1(i 

ı9 :16 

l9:j (j 

19::!6 

ı . 

lH 

hazira tt J 9:3(i 

]5 

1.) 

ı :ı 

1:) 

lııızi ı ·ıııı 

hazinııı 

lıaz iı· aıı 

lıaziı-a ıı 

hazi ı· ı ıı ı 

luı z iı·a ıı 

lG lı:ı z iı ·ı ı ı ı 

18 haz i nın 

l::i lırıziı·a11 

18 lıaziı ·mı 

18 haziı·aıı 

ı s lıa zi ı· aıı 

IL lııızinııı 

18 lıaziı·nıı 

ı 9% 

ı !):H) 

ı !):J(i 

1!1:{(' 

1 !-l:ıG 

198(i 

ı !-) ;~ () 

1 9:~ı \ 

ı9 :·w 

19:H) 

Ul:3G 
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30-!3 1702 ve 1880 sayılİ kanunlann· tadiliıı e dair olan 2517 sayılı kanu
nını ikinci maddesinde sözü geçen çizelgenin değiştiı-ilm esi lıaklunda 

kanun 
3044 Devlet müesseselerile Türkler veya 'l'üı:k sermayesile müteşek

kil şiı·kctler- tarafından satın alınan buharlı gemi Jel'le meınlckctte 

yapılan nıümasillcri i~in getirilecek eşyaımı gümrük resmi1Jdeıı is
ti snasına dair kanun 

304-:i Cümhur Başkaınlğı Filftrmonik orkestnıs ı teşkil~tı ve orkestra nı e ıı 

sublarrmn terfi ve teeziyeler'İ halcianda kanun 
30-!6 Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri lıakkındaki 1624 

mımaralı kanunun bazı nıadd el eriniıı değiştirilmesine ve kanuna 
lıazı hükümler i'lavesine dair kanun 

30-J. 7 Denizyollan ve Akay işletmeleri idarelerinin yaptıracağı gemiler 
i<_:in 10 milyon liralık tahsisat veri lm esine dair olan 2708 numaralı 
knnunun ı nci maddesini u deği ., tirilmesi hakkında kanun 

30-J.K D ()nizyollarr ve Akay işletmelerilc fabrika ve hav uzlar teşkil5.tr 

haklundaki 2248 numaralı kanmnın 1f.i nci madclesi ı ll' ek kanım 
304D Dcvle.t memıırhm aylıklarmm tevhid ve teadülüıw dair olan ı452 

sayılı kanuna bağ·lr cetvelin Dahiliye vol.;5 leti kısmıııda J eğişi lJik 

yapılmasma dair kanun 
BOGO Büyük lVIillet lVIeelisi azasının -tahsisat ve lıaı·cmılılarr lıalduı1daki 

ı757 numaralı kaiıuna ek kanun 
30G1 2201 say-ılr kamına bağ·lı bir numaralr <; i zdgeniıı değiştirilmesi bak

kmda kanun 
30G2 1htiyat subay ve askeri memurlar ka.nuııumın 14 ncü maddesiniı-ı 

değiştirilmesi ve yine ınezkfı.r kanunun 3 ncü madd esini dcğ·iştiren 

2754 numaralı kaııunun ı nci maddesine yaprlnn ek hakkında kaıııııı 
30G3 İstanbul eski telefon şirketinin abondeı-iııd eıı fazla aldığı mük~ı

lemc ücret lerinden r e ·mi daü·e ve ınüesseselc ı· c ai tl olan ların ! s
tanbul bel ediyesine terki hakimıda kanım 

;10:>4 lı;taııbul t elefon t esisatımn tesellüın ve işl etme ımıarııcl cl eriıı e llrıiı· 

kanun 

ö055 1936 mali yrlr umumi muvazenc kanununa bağlr hiitıo: cl e rle cetHl
h•rincle değişiklik yapılmasma dair kanun 

30G6 24 temmuz 1923 tarihinele Lozanda imza ed ilen « Bağnların tfı. lıi 

olacağı usule dair mukavelena me » nin ye rin e kaim olmak üzeı-c 

20 t emmuz ı936 tarihim1e Montreuxde ımza edilmi ş brılnnaıı :nııı 

mukavelenamenin tasdilun a dair kanun 
3057 Rüsuınu sılılıiye hakkmdaki 500 nunıaralr kaııumın birinci mad

desine bir fıkra eldenmesine dair kanun 
30GH Rüsnmu sıhlıiyc haklundaki 500 sayılr kanuna ek kanun 
30G9 S uriyeele 'l'ürkl er e ve Türkiyede Suı·iyel ileı-c ai fl cmlfık hakkındil 

olnh 2089 sayıli kanunla tasdik olunan 27 teş rinicvvd 1932 tarihli 
itilMııam edc clerpiş edilib 2402, 2565, 2694 ve 292~) sa: -rlr kıııırııı 

larlcı nzatrlnıı müdcletlerin Ü<: a~r daha ıızatılmasıııa dair kamın 
30(i0 'Milll l'lfüdafaa. veldletince taahılıüd e g-irişilnıe:>i lıakknıda 2980 sa

yrlı kanuna ek kaımn 
3061 (25 780 000 ) lira fevkalacle tahsisat Yerilm esi lıakkındakri 3037 

sayılı kanuna ek kanun 

Tarihi 

1 ~ kı zir;Jil 1 93G 

1 !-1 lıaziran 1.936 

1 H lıazinııı J 936 

l H lı:ır.ir;ııı 19:35 

l tı lı;ı;~. inııı ı :ı:JG 

l H lı;ıziı · ;ııı ] !) :!(; 

·ı s lı;ı z inııt 1936 

IH lı;ı z iı·;ııı l!J ::l fi 

J H lw ziraıı. 1936 

1
,, 
, ı 

lK 

1!):3(j 

lı:ı z ir;ııı 

IK lı:ı z ir;ııı ı !J:ıG 

ağııstos 1936 

nğ· ustııs 1 !):J(i 

ağ·u:sto::; J 9:.l(i 

;ı i!;nst m; 1906 

nğustos 1936 

1 ağusto:s 1936 
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Tefsirler 

218 Zimat bankası hruklnndaki 444 numaralı kanuna müzeyycl 16!)7 
numaralı kanunun dördüncü maddesindeki icra reisi tahil'inin 
tefsiri 

2:19 Dahiliye memurları hakkındaki 1700 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tefsiri 

220 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve inUıcr haldandaki 
kanunun 4 ncü maddesinin te:fsiri 

Kararlar 

903 Gümrük umumi tarifesinin 2255 sayılı kanunla değiştil'ilen 695 ncı 
numarasının (D) fıkrası haklanda 

904 Ankara saylavı .AiJ.ımed Ulusun teşrii masuniyeti hakkrnda 
905 Muğla saylavr Yunus Naclinin ıteşrii masuniyeti hakkında 

906 Muğla saylavr Yunus Naclinin teşrii masuniyet hakkında 
907 Siird saylavr Mahmud Soydamn teşrii masuniyeti hakkında 
908 Sıvas Saylavı cemettin Sadrkın teşrii masuniyeti haklanda 
909 V an say la vr İbrahim .A.rvasın teşri i masuniyeti hakkında 
910 Sözle ve yazı il e verilen emri yapmamak ve memuriyetini izinsiz 

bırakmak suçundan üç sene kalebendlikle askerlikten ç ıkarıınıağa 

mahkfım edilmiş ve sonradan af kanunundan istifade etmiş olan 

Tarihi 

27 ka.ııunıisani 1936 

20 m aıt 1936 

4 mayıs 1936 

8 teşrinisani 1935 
15 teşrinisani 19;)5 

15 teşriııisani J93G 

] 5 teşrinisan i 1935 
15 teşri n isa ni 1935 
15 teşrinisani 1935 
15 te :;ı ri ıı isaııi 1905 

binbaşı Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğüne dair li kfıııuııııevcl 1935 
!H1 Mustafa Mecdi imzalı arzuhal hakkında 2 kfuınııııe,·el 1935 
912 Amasyanın Derebaşalan köyünden KöylüQğullarrndan Ali Osmanoğ

ln Süleyman, Sarıoğullarrndan Memedoğlu Nuri, Çorukçuoğull arın

dan Memedoğlu Süleyman ve Sarıoğullarından Anımedoğln ITalil 
İbrahimin ölüm cezasına çarprimaları haklanda n ku nuıuı cvel :ı !1:~!) 

913 8 3 numaralı kararın kabulünden evvel Devlet şur.ası eleavi dairc-
since ceı·eyan etmiş olan bazı muamelelere dair 16 kfı. ıınmıt'V\'(' ] 1 !)::lG 

914 Eylül : ikinci teşrin 1934 aylarına aid Divam muhasebat raporu 
hakkında J 8 ki'tnnnuı:v vcl 1 Dil!) 

915 İcra ve iflas kanununun 355 nci maddesinin tefsirir.e mahal olma-
dığma dair 

!ll6 Pazar kazasmm Pazar mahallesinden lVIaminQğullarıııdan 1\'[emed
oğlu Hasanın ölüm cezasına çarpılması haklanda 

!H 7 Tarsusun Şamlı mahallesinden Nuhoğlu Süleymanrn ölüm ceza-
sına çarpılması haldrnıda 

918 Antalya saylavr Nurnan Aksoyun teşrii masunriyeti hakkında 
919 Denizli saylavı Haydar Rüştü Ölüemin teşrii nı asmıiyet i luıkkmda 

920 Tokad saylam Hürrem Ergünün teşrii nıasuniyeti haklanda 
921 Yabancılarm Türk vatandaşlığı mevzuba:hs olmayan ıtaıbiiyet tetkiık

leri üzerine verilen ıkaradar aleyhine Şurayi devlete müracaat ede
meyeceklerine dair 

20 kılllllllll!'V\'Cl l!J3!J 

:W ki\,ıııııınevvcl1!)3G 

:Z3 kaııuıııı evvel J ng:ı 

23 kiimımwvvel Hl~G 

23 kanumıcvvcl 1!135 

23 kfinuııuevvel 1935 
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922 Adapazarnun Beşköprii köyünden .Aıbdürraıhmanoğlu Hızır diğer adı 
Nezirin ölüm oozasma çarpılması ihaık!kında :~ karımınsan i 1936 

923 Telmüd kanununun 25 nci maddesi mucibince tekaüd edilen veya 
rtekaüd edHmek ha:kkrnı ·haiz ıbuluııanların yetimlerine yetim maa.~ı 
tahsis olunacağma dair 10 kilııunusani 1936 

924 Agkeri ve ımrülık:i tekaüd kanununun 23 ncü ,rruıAidesinin rtefsirine 
-mafual olmadığı ıhaikıkmda 24 kannnnsani 19~{fı 

!)2!) Rizenin Selimiye köyüııden Piyadeoğulların ]:ın İslamoğlu Musta
fu , Şatoğulların<ian Seferoğlu Hüseyin , Hasanoğlu BPkir ve Demir
ei oğulhırından 'Aibdioğlu Hakkı diğrr adı fnstnfnnnı ölüm f'Pr.a 
~ma <ıarprlmalarr hakkında 27 kılnnnmıani J.936 

926 J\lluğlanm Karaıkuyu köyünden Sı:ılih kızı Üıııımihanm ölüm eczasına 
çarpılması ihruldanda 29 kilııuııu~ani 19313 

927 Teknüd kanununun 45 nci maddesindeki ~clıid rkelim esinin şüınulü 
derecesi ihaJkıkmda 29 k anmnısani J936 

928 J\ll,ücJbir ve zaruri sebebler dolayı ile -trukib ve tahsiJinc imka.n gö
rülemeyen zimmetlerin terkini haJkıkmda 31 kanunu ani 1936 

929 Askeri temyiz ma:hkemesi adli ceza aza millazimi Şakir Örsün mu
vazzaf olara:k ibu mesleiDte istihdrum edi lmesine dair 31 kanunusanİ 193fi 

930 Büyük Millet Meclisinin ll ırnart 1936 tarihine kadar tatili faaliyet 
etmesi ihaıkkmda 

931 Cümhuriyet merkez bankası Jıal<'ioııdaki 1715 ııuınaralı kanunun 
96 ncı maddesine dair 

932 H ayvanlar vergisi misil znmlanıım kt•sr·i nıuıızam hesabm:ı. ithıtl 

() 

2~ 

edi lmesi lazımgeldi ğine dair 2!ı 

933 Kara gedikli erbaşlarm srhhl sehehlerdcn doğan tcl<aü<'l ınunınl e-

lerine dair 27 
934 Gümrük tarif c kanunu ilc 1895 sayıl~;r ka ınında yazılı «gazoil» 

hakkında 3 
935 Uümhuriyet meı·kez bankası kanununun 92 nci maddestH dair 24 
936 Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuzlar idaresine 

aid binalardan vergi alınıp alrnmayacağma dair 34 

937 Haziran : ağustos 1935 aylarma aid Divanı muhasbat raporuna dair 27 
938 Eylul : ikinci teşrin 1935 aylarma aid Divaıu muhasebat rap·ınıııa. 

dair 4 
939 Muğlanın Gazeller köyünden Ramazanoğlu Alinin ölüm Cl·t::ısına 

çarpılmasma dair Fl 
940 thtiyat zabitleri ve ihtiyat asker] memul'larr kanuınınun J 9 ıwu 

maddesine dair 1 3 
941 Maraşırı Yenikale nalliyesinin Yeni köyünelen Sülryıııaıı Kil.hyn-

oğlu Memedin ölüm ceza ma çarpılması Jınkkmda l:-i 

942 Binbaşı Alinin telmüd maaşı hakkında 22 
943 Mülga Darülfünun nıensublnrmdan Memrrl Ali Ger~rk in tekai.i.rl 

maaşr hakkında 22 
944 Bazı mlllallim ve memurların telmüd maaşlarına dair 22 
945 Cümhuriyet ordusuna Kamutayın inan ve selamlarrmn bildirilmesi 

hrudanda 27 
946 !cra Vekilleri H eyetine müttefikan itimad beyan olunduğuna dair 28 

şubn t 

ınai'L 

nı aı·t 

nısan 

ııisa ıı 

nisan 

nisan 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

J936 

"19~6 

J!)3(i 

J936 

1936 
]936 

1931) 

1936 

1936 

J.936 

1936 

1936 
1936 

1936 
1936 

1936 
1936 
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947 Mcmnrin kanununun 85 nci maddesin in son fıkrası ile ]4 YC 201 
sayılı tefsirlere dair 

948 Tabib yarbay Haydar Özüalem lıir derece tedii haklnncla 
949 8ulıay heyetine mahsus terfi li:mıuııunun lı:-ızr maddelerini (l eğ·iş

tiren 2753 sayrh kanunun 2 nci ım1dılexiııin değiştirilmesine dn iı-

Tarihi 

2!.1 11ıayıs ı !J ~;ı; 

B hıı. zil';ııı J!):J(j 

olan 2900 nuınarnlr kamııınn ·nnıYakk:ıt nı:Hld<'si haklmHl:1 9 1ı:ız il' :lıı ı u:ıı; 

950 Stırayi devlet azalııklarma Sala·hattin Odrubaşroğlu ile Hazim Tü-
regıiinün seçildiıkierine dair ı ı lı:1 z i 1 ·;ı 11 ı !J :H1 

951 Büyük MUJ.et Meclisinin taıtiline dair ı:l l l lil .)' ıs ı nü 

952 Çanrukılmledeki şehidlerimizin ruihunu tazi r. için Büyük :Millet Mec-
lisi Umumi ılıeyetini n lbir dakiıka siikiıt etmesine dair :3 ı 1<'1llllltız ı 9:1ri 

953 Boğazlar meselesinin hallinden dı:>layr CüınJıur Reisi Atatüı,kc Bü-
yii'k Millet Meclisinin minnet ve şi.Uuanlarmm iblağrna dair :) ı 1t'llllııuz J!J::r; 

954 Kamutay naroma şehidlikl cre ibirer çelenk konulmasına dair :1 ı 1!'m lıı tız ı !J:ıı; 

955 Boğazlar :m ı:ııkavelesine aid müzrukerat zaıbrtlarmm bastrrrlamk da-
ğlitrlmasma dair :; ı t!'llllllllZ -ı !J:H; 

956 Büyi.ik Millet Meclis inin Kalıraman orduya saygı ve selamlarnun 
bildiriLmesi hakkında :J ı te11tıınız J !J Jü 

957 İcra Vcldlleri Heyetine İ·timad beyan olıındn6rıına dair :) ı t~ l l l IIJUZ ı !J;}() 

5 - Seçimler 

Birinci içtima zarfında, Sayın Dyel:cr i.;lcr ine ilg;ili scıı~inıh· ı·df'll başka : 

11 haziran 1936 da 

SalaJ ı addin Odaıbaşıoğlu ile 

Hazrrn Tür-egün 

Şurayi d evlet az·ılFklam 1 a seçilıni şlerclit'. 

6 - Heyeti umumiyenin kapanması 

Birinci içtima, 31 temmuz 1936 da, Reis M. A. Rendamn « lkiuci teşrinin ıbirinci günü içtima 
etım ek üzere Meclisi kapıyorum » demesi ile saat 1 ,12 de J,apanmrştır. 



7 - Umumi heyetin mesaisini h ulasatan gösteren cetvei 

r 

1 
E nci.i.menler 

l_ 

1 Daimi encümenler 
ı ACi liye Bncüııwni 

Arzuhal » 
Bü~e » 
Dahi li,,·e » 

Di nın ı ım ı haselın t » 

Uüıııl'lik ve lnlıi sııı· lar » 

l!aı·i c iye » 

1ktrsnd » 
Maaı·i r » 

ı }lali;-·e » 
ı l\fec li s l ıesıılı l al'lıılll tetkikı » 

j l\Li 1 li i\lüdaüıa » 

Nafıa » 

Sıhhat ve Jç. mnaveıı ct » 

Tcşkil rıtr esasi.\'(.' » 

.Z i r·;ı;ı t » 

Muhtelit ve muvakkat encü-

1 menler 
1 Adlirc w Dah iliye eıı c üııı eıı -

11 l~.l'inden ınüı ·('kkPlı ınulıtclit en -
c uınen 

Adiiye ve t eşl( i i atı esasiye c ıı cü

ı enc üııı c ııl e L"inJ ·n miiı·ckkeb nınlı-

ı tclit encümen 

IJah i 1 i:1·c ve Mali ye enrüıncnle-

1 l'inclr ıı nıiirddn'b ımıh te lit en-

ı 
rünıen 
Dahiliye 1·e Sılıh aL 1·e 1 ~,; . ~\ L ua . 

ı me~.leriııclen mürekkeb mutelit 
encumen 

! H n ı·i r i :vr ve M i lll .:V[üdafan eıı
c üın c ıı l e l'iııde ıı ıııürckhlı ıııulı

tclit cnrünıen 

i ş knnnnu J uyilınsr ııın 1·akka t 
eıı e ijm r ıı i 
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C - Riyaset divananın mesai h u lasasi 

Reis • Çankırı Mustafa. Abdülhalik R en da .. 
R eis Vekili Bursa Refet Canıtez 

» >> Gaz·i Anteb N ııri C on k er 
» >> Konya Tevfik Fikret Sılay 

Idare Arniri Bayazıi.l Iialid Bayrak 
» » :Jrfanisa Dr. Srıim Uzel. 
» » : Mardin 1rfan Ferid Alpaya 

Kcit{b : Balıkesir Sabiha Gökgül 
» . Çanakkale Ziya Gevher Etili . 
» : Çoruh Ali Zırh 
» Konya Ali Jrfuzaffer Göker 
» '. Kütahya Naşid Uluğ .. 
» . Tokad Süreyya Tevfik Genca . 

ı- XI -ı935 tarihinde seçilmiş olan Riyaıset Divanr, birinci içtima sene.Si zarfında (ıO) defa top
lamınş ve (28) ~mrar i:ttiihaz eylemiştiı·. Bu ibabda tanzim olunan cetv·el aşağıya dercoltmmuştlır: 

Karar 
No. lnikad tariilıi 

ı ı5 -XI - 1936 

i-· 

Verilen kararlarm hulasast 

1- ıMeclis için mubayaa olunan (En büyüğümüz) ve (Atatürk nezdinde bir 
yıl elçilik) adlarındaki kitabiarın bedellerile Çoruh saylavı Memed Ali 
Okarm cenaze masrafnun verilmesine dair. 

2- Sayın üyelerden 24 zatiıı izinleri hakkında. 
3- Gayri krebili iskan olduğu ılıeyeti fenniye raporile anlaşılan B. M. M. Ri-

yaset konağrmn Maliye vekaletine devredilmesine dair. 
4- Memurin inzibat komisyonunun Reisvekili Tevfik Fikret Sılayın başkan 

lığı altında idare amirleri ile .genel ·sekret-erden 'll11Üiteşekıkil olacağı: ihaıklunda. 

5- İdare amirlerinden l\{anisa saylaNI Dr. Saİm Uzelin Krü:tüpane encüımeni 
ü1eliğine seçililiğine dair. 

6 - Siird Saylavı: İsınail Müştak Mayakon tarafından kısn1ıen tel'cÜıme edilen 
(Tratte de Droit politique) adlı eserin mütebalki !lnsımlarmrn da tercii
mesi hakkında. 

2 4 - XII - ı935 ı -.Sayın üyelerden 15 za.tin izinleri ilıaıkkrnda. 

3 23 - XII - 1935 

4 3 - II - ı936 

2- Kamu:tay polis komiserlerindcn Sadrkın ölen annesinin cenaze maısa.rifi için 
Meclis tarafından 30 liranın sarfedilmesine dair. 

3- Tüıık maarif cemiyeti rtarafmdan terüb olunan piyango ıbiletlerinden 200 
t anesinin satın alınınasma daıir. · 

ı- Büy:ü!k Millet ·Meclisi, Riyaseti Cümıhur ve Divam muhaseba.trn ı934 senesi 
hesabı !kati cetvellerinin Maliye vekaletine gönderilmesine dair. 

2 -Kızılay ibalo lbiletlerinden 300 liralığmın satın alınmasına dair. 
3- .Sayın üyelerden dört zatin izinleri hakkında. 
1- Sayın üyelerden 14 zatin izinleri hwlclunda 



-141-
Karar 
No. !nikad tariıhi Verilen kararlarm hulasası 

5 30- III -1936 1- Dolmaba,hçe sarayında mevcud olan evrak ıkasa,sının Meclise nakline dair. 
2 - Sayttı üyelerden 26 zatin i.zinleri haJklanda. 

6 24- IV- 1936 1 -İdare heyetince tanzim olunan 1936 senesi B. M. Meclisi bütçesinin kabul 
olunduğuna dair. 

2 - Ralıkevi ıbalo ıbiletilıden 300 liralığının sa,tm alınmasına dair, 
3- Sayın üyelerden 14 zatinizinleri hakkında. 
4- Türk maarif cemiyeti b alo .biletinden 300 liralığının satın alınınasma dair. 
5- Türk maarif cemiyetine ayriyeten verilen kitabiarın cemiyette ıınevcud iki-

tablarla mübadelesine imkan bulunınadığma ve cemiyette bulunan Fran
sız Parlrument:ısu zaıbrt ceridelerinin Meclis kütüpanesince krubul olunaca
ğma dair. 

6 - Dolmaıbahçe eşya "\"e mefruşatından kırılmış ve eskimiş olanlarının kayidie
rinin terkinine dair. 

7 17- V - 1936 1- Riyaseti Cümlıur dairesi müstahdemlerine aid 1936 yılı 'kadro cetvelinin 
ika:bul olunduğtma dair. 

2- Meclis müstaıhdemini için ·tanzim oluıı3Jn talimatnamenin ikaJbul olunduğu
na dair. 

3 - Sayın üyelerden 12 zatin izinleri Jıaıkıkmda. 

8 10 - VI- 1936 1- Sergi evinde açılan l'esim sergisinden 300 lirairk ta:blo ıllllÜ:bayaa,sına dair. 
2 -Büyük Millet Meclisi ile Divanı muhasebatın 1936 yılına aid posta ve tel

graf ücreti haıkkmda. 
9 31 -VI- 1936 1 -Matbaa ibinası tamiratnun mıüstaceliyetine lbinaen emanete-n yaptırı1ması 

hakkında. 

10 19 - VIII - 1936 1- B. M. Meclisi nam ma şehidliklcrc çelcnk koymağa gidecek heyete 150 şıer lira 
verilmesine dair. 



Ç - Encümenlerin mesai hulasası 

1 - Daimi encümenler 

ADLİYE ENCÜMENİ 

Rei::; 
M. JI. 
K rı . 

: Çorum 
: Kocaeli 

· : 'l'rabzon 

M iin1;T Ç ağ·1l 
Sa.lô)ı Y rı1'ğı 
Rnif Karailen:iz 

Ankara 
Antalya 
A~ntalya 

Balıkesir 
Balıkesiı· 
Bursa 
Bıwsa 
l!Jdi1·ne 
Erzincan 
Erzıınım 
FJ r.eıırıını 

. Mümtaz Ökmn1 

.\ 11111an .{ksny 
'l' c1 f ik .rl n ran 
(Jrqe FJrı•1·en 
Osman .ViyO':: i Buı ·rıt 
Ahf Ak.r;iiç 
ı"ı'arl etti?l )i' ·rid '/'((./oy 
8rn>f AJ;k1ıt 
A hilii/Jw /,· ]l'u·at 
Fuar! 8ir1li C'I/. 
/) r. ı'-ı'ailll DilPIII )'(' 

Gazi Anteb 
lçel 
Kastamonıı 
Kayseri 
Kayse1·i 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Ordu 
U1·[a 

Ömc·r A .'i't.'IJ'I Aksoy 
Hmnrli Ongun 
Dr. ŞiilıTii. ~~euo .:'(I) J 
1-f asan !1' r>·rid P crl,·N 
R eşi d Üz soy 
1 f asa 11 Hayn: 1'(/ 11 

Rrıgıb Alıca 
A 1 i Rna 'P1'i rrl 
Refik İ'II C P 
Mnhdtin B(l,hn Pt1rs 
F 11 ad Gô /,'7) u r1 a /,· 

Encii.men, 59 (33 layilıa, 2 teklif, 21 tezikere, 3 muhtelif evraılc) işin 39 unu intac etmiş ve gcı·iye 
kalan 20 iş gelecek içtimaa lmlımştrr. 

N rı. 

1/ 32 
1/ :1:7 

1/ 118 

1/ 124 
1/125 

1/ 134 

1/156 

LAYlRAJJAR 

H u! asası 

Köy kanununun 13 ncii maddesine ek kanun layihasr 
Tuz kanunu layihası 

Deniz ticareti kanununun 1472 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 

Na.lband mektebleri ve nalbandlık saııati hakJmıda 
Nebatlarm hastalık ve zaraı'lı böceklerden korumu 
hakkında 

Radyoloji ve radyom ve clektrikle tedavi ve diğer 

fizyoterapi müesseseleri hakkında 
Çeltik ekimi kanunu H\.yihıısr 

Muaırnelesi 

Encümendedir. 
2 - IV - 1936 tarih inde lVIaliye en
cümenine. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

29 - I - 1936 tarihinele 2906 say ılı 
kanun olarak ıkabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
ll-VI-1936 tarihinde 3039 numa
ralı kanun olarak -kabul edi lıni ştil'. 
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No. 

1/ 18!1 ~. üra.yi devlet kanunu la,yihası 

1/ 204 yuşturucu maddelerin ınuraka.bcsi hakkındaki bı

nunun 28 nci madd sinin değiştiı·ilınes iıı e dair 

1/ 227 Umu mi mahkemeler ve karar hakimleri ve ınüst aıı

tıklarla umumi ve husus! kaza sa lfdıiyetini haiz ma
kamlar arasrndaki ilıtilafrn lıalli hakkındaki kaııumı 

değiştiren kanun la.yihası 

l / 241 Türkiye Cüınlıuri yet il e Yugoslavya h-ıralhğr arasın
da aktolunan adli, medeni ve ticari hususlan]n kar
şılıklı münasebetlere dair olan mukavelenin tasdikımı 

Muameleıli 

ll - XI - 1935 tarihin dP D:ıhili ye 

encümenine. 

ll- XI- 1936 tarihinti c 30;J sayılı 

kanunla birleştirilerek knhul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tari lı inde Dahil iye 
cncümenine. 

dair 25- Xll- 1935 tarihinde 2·~7{ sa.nlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 242 Türkiye Cümlıuriyctile Yugoslavya Kırallığı arasın

da aktedilen iadei mücrimin muka,-cles iııiıı tasclikıııa 

dair 25 - XII - 1935 tarihinde 2878 •ayı1r 

kanun olal'ak kabul edilmiştir. 

1/ 255 Askeri ceza kanununun bazı maddelerini n değ i şti-

rilmesine dair ll - XII - 1935 tarihinde 2862 sayılı 

kamm olarak kabul edilmiş tir. 

1/ 256 Askeri muha:keme usulü kanununu.1 bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 26 ncı maddesine iki fık ra ek-
lenmesi hakkında ll - XII - 1935 tarihinde 2861 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1/ 262 Kambiyo, csharn ve tahvilat kaçakçrlığmm takibi 
hakkında 12 - V - J 936 tıll'ibind e Bütçe eneti-

J j :l!J5 .\ razinin acele tahriri hakkında 

1/ 304 l\'l\ınzur vilayeti teşkilat ve idaresi hakkmda 

1/ 306 Askeri ve mülki telmüd kanununun 45 nci maddesi-

menine 
24 - I - 1935 taı·ihinde 2901 sayılı 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 
25 - XII - 1935 tarih inde 2884 sayılı 

kanun olarak kabul e lilmiştir. 

ne bir fıkra eldenmesine dair J 5 - V - 1936 tarih inde 2969 sayrJı 
kanun olaı-nk kalJul edilmiştir . 

1/ 3 12 Kaçakçılıktan başka inJ1isar suçlarmdan doğ·an para 
cezalıırında.n vazgeçilmesine izin Yerilmesine dair- En cümendedir. 

J ja~O 2314 sayılı kanuna. iki madde cklenmcsinc ve birin-
ci maddesinin değiştirilmesine dtıil' J1 - VI - 1936 tal'ilıinfle 3032 sayılr 

kanım olarak kabul edilmiştir . 

1/ 345 Asliye ve su1h mahkemelerinin vazifeli bulundukları 
meşhud c'ijrüınlerin mulıakem c usullerine dair 8 - VI - 1936 tarihinde 300fi sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 346 Ceza muhakcmeleri usulü kanununun -bazı madde-
lerinin değiştirilmesi JıakJnnda 8 - VI - 1936 tarihinde 3006 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulas8sl Muameleai 

1/ 351 Türk ceza kanununun bazı maddelerinin dei'7iştiril-
mesi hakkında 13 - IV - 1936 tarihinde Hükumet 

tflrafında.n geri alınmıştır. 
1/ 353 Munzur vilayeti halkından olııhta ınüddeti i\:imlL• 

nüfus ve askerlik şubelerin e mil racaatla kayidl·eriıı i 
yaptnmamış saldılarla yoldaına kaçağı, bakaya, ff
rari ve izinsizlerin yazrnu YC cezalarının affi hıJ.k

krnda 

1/ 36G 

1/ 401 

1/416 

Adiiye münt.csiblcriııin izilılcrile vazifeden ayrılma ve 
devamları hakkında 

1 cra ve iflas kanununun 6 ncı maddesin in kastettiği 
hususlara munlıasır olmak üzere husus] bir kcfalrt 
sandığı tesisi hakkında 
Bankalar kanunu layihas r 

1/ 470 Devlet Hazinesi aleyhine verilib katilcşen ilamlarm 
İcrasına dair 

1/471 Kalpa:zanlığm cezalandırılmasına dair Ceıı cvrrd e 

tanzim ve imza edilmiş olan ibeynelmilel mukavele
name ile merbutu protokol ye nihai senede ittibak 
edilmesi hakkrnda 

l / 495 Türk ceza kaJıuııunun bazı maddcleriniıı değiştiril-

8 - I - 1936 tarihinde 2887 -sayılr ka
ı ı un olarak kabul edilmiştir. 

Eıı cümenclcdir. 

Encümendedir. 
1 - VI - 1936 tarihi nde 2999 sayı lı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

En cü m endedir. 

4 - V - 1936 tarihinde 2963 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

mesi hakkında 11 - VI - 1936 tari.h.in.de 3038 sayı.lıı: 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/524 

l / 525 

Endüstriyel maınulat maliyet ve satış 
kontrolü hakkında 

fiatlerinin 

Tıicarctte tağşişin meni ve ihracatın murakabcsi Ye 

korunması hakkındaki kanuna, el; kaııun Jayihı:sr 

1/ 597 Hulmk usuli.i. muhakemeleri kanununun 569_ n cıı 

8 - VI - ] 936 tar1h iııcle 3003 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI --1936 tarihinde 3018 ~9:yılr 

kaıiun olarak kabul edilmiştir. 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Rncümeudeclir. 

TE!KL!FLER 

2/ 6 Bolu (İsmail Hakkı Uzmay) - .A.vcılık hakkında l!Jn ci.iınendeclir. 
2/ 11 Mardin ı (Edib EiJ:·gin) ~ Kanunlarm ve nizamnamc

le:ı;in sureti neşir ve ilanr ve meriyet taı·ihi haklnndn 
ki kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklmımesinc 

dair 9 - XII - 1935 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır . 

• 



No. 

3/21 
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Hul!sMI 

TEZKERELEıR 

Amasyanın Derebaşalan köyünden Köylüoğullarm

dan Ali Osmanoğlu Süleyman, Sarroğullarmdan lVIe
medoğlu Nuri, Çorukçuoğullarmdan Memedoğlu Sü
leyman ve Sarıoğullarından Ahmedoğlu Halil İlı
rahimin ölüm cezasına çarprimaları hakkında Baş

vekalet tezkeresi 

3/ 52 Umv.mi harb senelerinde ihracat ve meni ihtikar he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Nesimi 
ve Mustafa Şeref Özkanla arkadaşları hakkında kati 

Muaımelesi 

13 - XII 1935 tarihinde 912 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

bir karar verilmesine dair Başveld\Jet tezkeresi Encümendedir. 

3/53 İtalyan tabiiyatine girdiğinden dolayı Konya istik
lal mahkemesi kararile ailesile birlikte milli hudud 
dışına çıkarılan Suad Remziuin Türk vatandaşlığına 
ka;bulüııün ınuvafrk oluh o1ma~· a cağTna dair bir karar 
verilmesi hakkında Başvek5J et tezkeresi En ciiııı endedir. 

3/ 72 Hakimler kanununun muvakkat maddesinin 3 sa yılı 
·bendinin tcfsiri h akkında Başvcka l et tl'zke n·~i Eneümoudedir. 

3/ 86 Orman nizamnamesinin 16 ncı maddesi mnrihiııı ·c· 

almacak yaylakiye r esminin ilgasma dair· olan ka-
numm t ~fsiri hakkında Başvek:i l rt t ezkeı-e:i Encümendedir. 

3/ 99 Yabancıların Türk vatandaşlığı mevzubalıs olmayan 
tabiiyet tetkikl eri üzerine veril en kararlar a l e:vhiııt• 

Şurayi devlete miil'acaat edilib edilm c~·eceği ne dai r 
Başvekalet tezkeresi 23- XII- 1935 tal'ihinde 921 sa )· ı : ı 

karar olarak kabul edilmi;tir. 
3/ 106 Rizenin Selimiye köyünden Piyadeoğullarından İs

Hlmoğlu Mustafa, Şatoğullarmdan Saferoğlu Hüse
yin, Basaoğlu Bckiı· Ye Dcmircioğullarrndan Albdi
oğlu Hakkı, diğer adı Mustafanın ölüm cezasın a (:ar-
prlmaları h akkında Başvtıkalet tezkercsi 27- I - 1936 tarihindtı 925 nurnanılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 115 Askeri ve mülki teka üd kanununun 65 n ci maddesi 
hükmünün noterierin vazifelerine nihayet verm e işin
de de cari olub olmadrğmm tefsiri hakkında Başve-

kaJet tezkeresi Encümendedir. 
3/116 Borçlu memurlar ve müstahdemlerin maaş veya üc

retlerinin haczi için icra ve iflas kanununun 355 nci 
maddesine göre yapılacak tebligatm hangi makamla-
ra yapılacağının tayini hakkında Bnşvekalet t ezkeresi 20- XII- 1935 tarihinde 915 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 118 Ziraat bankası hakkındaki kanıma müzeyyel kanu

nun 4 ncü maddesindeki İcra reisi t abirinin tefsi rine 
dair Başvekalet tezkeresi 27 - I - 1936 tarihinde 218 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası 

3/ 135 Adapazarının Başköprü köyünden Abdürrrulıman

oğlu Hızır ve Diğer adı Nezirin ölüm cezasrna ı,:,a r -

Muamelesi 

pdması hakkında Başveka let tezkere i 3 - I - 1936 tarihinde 922 sayı lı 

karar ola.rak kabul edilmiştir. 
3/ 136 Pazar kazasının Pazar mahallesinden lVIaminoğulla - • 

rmdan Memedoğlu Hasanın ölüm crzasına ~arprlmrı -

r hakkında Başveln11 et tezkeresi 20 - XII- 1935 tarihinele 916 · ayı lı 

karar olarak kabul edilıni~ti r. 

3/ 137 Tarsnsun Şamlr mahallesinden Nuhoğlu Süleynıı:ınm 
ölüm cezasına <1arpılınası haJı::kmda Başvcl,al e t tez. 
keresi 20 - XII -1935 tarihinde 917 sa~· rlı 

karar olarak kabul diJmiş1ir. 

3/ 175 Ceza ınuhakenı eleri u ulii kanununun 305 nci mad
desinin tcfsirine dair Başvehalct tezk rrsi 

3/187 Muğlanın Karakuyu köyünden ;:,alih kızı Ümmühanm 
ölüm ceza ma çarpılması hakionda BaşYeknlet tez-

8 - VI - 1936 tarihinde 3006 sıı,rJ 1 ı 
kanunla birleştirile rek kabul ed il
miştir. 

keresi 29 - I - 1936 tarihinde !)26 ·ay ri r 
karar olarak kabul edilmi•ştir. 

3/ 1 9 27 mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılı askeri ecza ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine Ye bazr 
maddelerine ekler yapılmasına dair kanunun 14 ııeü 

maddesinin tefsiri hakknicla Başvekal et t czkcrcsi 

3/ 203 -:\Iuğlanrn Gazeller q,öyünden Ramazanı::ığlu AJ.irun 

29 - I - 1936 tarihinde 2908 ı,;ayılr 

kanun olamk kabul edilnı.i,5tir. 

ölüm cezasına çarprimasma dair Ba,'?"ekalet t eıkeresi 8 - V - 1936 tarihinde 939 ı:;ay1lı 

karar olarak kabul cdilmişür. 

3/ 216 Hilafotin ilgası lıal\lkmda•ki a,anuıınıı 8 nci maddesi-
nin tcf irine dair BaşvekaJot teı!lı::eresi Encümendedh. 

3/ 228 l\Iaraşm Y<CUikalc nahiyesinin Y cniıköyünderı S.üley
mankiilıyaoğlu l\Icıııedin ölüm cezasın a çarpılması hak-
kmua BaşveldUet te~eresi 15 · V · 1936 tarihinde 9+1 sayılı 

karar olarak kabul dilmi~tir. 

3/ 234 Akşclıirin Meyuan mahallesinden SeyidAhmedoğlu 

Hüseyinin ölüm eczasına çarpılması ·ha'kkmda Başve-

kaJ et tezkeresi Encüınendedir. 

3/ 248 Bol'Jlarm Kmık köyünden khmedDğln l\1emed Alinin 
ölüm cezasına çarprJ.ma,•;ı ·ha!l\llnnda Başve~lıil et tez-
keresi Encümendedir. 

1\iUHTELİF EVRAK 

5/ 1 Bursa vilayeti iskan işl erindt> kullanılmakta iken ve
ka.let emrine alman İsmail rr.~ıdn JJa~clrrnda Şurayi 
devletçe ittihaz olunan mu'karre r.ıta dair Arzuhal en-
cümeni mazbatası Encümendedir. 



No. Hulisa.sı Muamelesi 

5/14 Rasim Asım ile Murtaza Kaptan adlarmda iki yurd
daşa aid olan motör halkılanda Arzuhal encümeni maz-
batası 22- I - 1936 tarihinde Teşkil atı esa

siye encümenine. 
5j27 Kiitahya müstant:ukı Memed Saidin, hrukimler ıkanu

nunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasına tevfi:kan 
tekaüde sev:ki ile müddeti ıhizmetine göre verilmci\ 
istenilen paranın vizesi icaıb edib etımey.eceğine dair 
Divam muıhasebat encümeni ma.ıJbatası Rncümendedir. 

ARZUHAL ENCÜMENİ 

riınasya 

Antalya 
Balıkesi1· 
Bıırsa 
Çorııh 
Den-izli 
Gazi Anteb 
Giimii.şane 
lstanbııl 
Isparta 
K ocaeli 

Re is 
Jlf. 111. 
Ka. 

: Giresıın 
: l1:danbııl 

Samsıın 

!smail Hakk ı Mwncu, 
rr (/ Jl f /1, r 8 ö lmıe1 / 
fla,yreUill Ka rcu1 
J.lfu,stafa F'chmi Oerçek fw 
. -l!ı · if Aky·ii .z 
(17 . Ş rf ik 'P1irsa 11 

Jlf em e. d Ş a,hhı 
8e·ul,·et Ercloğ((,n 
Ali Ba1'las 
i b ra. h i m D P 111 i ra 1 a .IJ 

!(em nUt i u O 1 pa lı· 

Gl.. lhsan 8ökmen 
Ziya, Krıi'Oın IIJ'.'WI 

Mclih a z : t aş 

Jla1·dı>n 
Ordıı 
::>amsıın 
Siird 
Siird 
Sı: n o b 
Sıvas 
'F1·abzon 
Van 
Van 
X ongıüdak 

rl{)(/Ü 1"/' fZZOl,· Şataua 

1 snwü (: amws 
> ' 

ıli em ed Ali Y ii1·iik (', r 
HuZiı i A :!Jdı? r 
Ş(>v h:i Süsoy 
(' fV d pt ]( e·r im Ineeriayı 
Ziya Başara 
Siil eyman Sun GNWı" 
i !Jra]ıim .. LİTvas 
Mii11ib Boya 
Raif Dinç 

530 1 ikin ci t eı:;l'iıı 1935 t atihiııd c c.ıı cüm rııdc bııluııarı arzuhallet' 
1 205 1 ikin ci t cŞı· in 1935 tarihinden 1 ikinci t,(•şı·i ı ı 1936 tarihiııt' kadıır· l'ncünıcne gelen ar

zuh::ı ll er 

1 73G 
-190 Vekiıktle ı·d rn gelen ııı ·z ııl uı li Pr 

2 225 
3 l~neümcnlerdrn gt>lrn arznna:i t •ı' 

2 228 
697 Vekalrtleı·e göndel'i lrn al'z u\ı , ; [1, · ı· 

ı 531 
15 Eneüm e nl r ı· c gi)ııd c r-i leıı <ll'zuhall er 

ı 516 
88 Hıfzedil en arzuh aller 

1 428 

1 
473 Kamra bağlanan al'zuhaller 

955 Enciin1ende bulunan arzuhaller 
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Encümen arzuhalden maada, kendisine havale edilen 7 (6 takrir, ı muhtelif evrak) ışın 6 smı 

intaç etmiş ve geriye kalan ı iş gelecek içtimaa brrakılmıştır. 

T.A.KRİRLER 

No. Hulasasr 

4/ı 7 Diyar.bekir (Gl. Kazım Sevüktekin) - Arzuhal encü
meninin 2ı - I - 1936 tarih ve 3 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 128 numaralı kararın Umumi heyette 
müzakeresine da:ir 

4/19 

4/20 

4/21 

"1/22 

4/23 

Isparta (M:ükerrem Ünsal ve Trabzon Sırrı Day) -
Arzuhal encümeninin ı2 - IV - 1936 tarih ve 9 sa
yılı haftalık karar cetvelindeki 228,255,274 ve 277 
numaralı kararlarm Uımumi heyette müzakeresine 
ılı=tlt' 

Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 
ı3 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cetvelincleki 
228 sayılr kararın Umum1 heyette müzakeresine dair 
Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümenının 

ı3 - I V -1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
226, 240 sayılı kararlarm Umumi heyette müzakere
.sine dair 
Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encüınenırun 

13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
253 sayılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair 
Yozgad (Emin Draınan) - Arzuhal encümeninin 
13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 

Muamelesi 

31 - I - 1936 tarihinde 929 sayılr 

karar olarak kabul edilmi~tir. 

26 - V - 1936 tarihinde 942, 943 
ve 944 sayılı karar olarak kabul edil
miştir. 

12- VI - 1936 tarihinde ruznamcyc. 

12 -VI - 1936 tarihinde ruznameyc . 

12 - VI - 1936 .tarihin l e rnznaıneyc. 

263 sayılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair ı2- VI - 1936 .tarihinde ruznameyc. 

MUHTELİF EVRAK 

5/14 Rasim Asım ile Murtaza kaptan adlarında iki yuı·d

daşa aid ·olan mo tör hakkmda Arzuhal encümeni 
mazbatasına dair Encümendedir. 



Anka~ra 

Balıkesir 
Ço'rıt?n 
Çorum 
Diya·rb ekir 
Edirne 
Elaziz 

14~ 

BÜTÇE ENCOMENİ 

R e i 
R ei:; Y. 
Jlf. jjlf. 

: Jfu:>tufcı Şeref Ozlı'wı 
Jiiik eJ-rem 011sa.l 

: :i ı 1'1" 1 J) a.IJ 
Ka. : P oJ,· i lu' ö .11111 e 11 

Y ulı.l)o (-Jalib E ar u 1 

B11ver Adaka1ı 
Dr. Jfnstafa Ca.11tl'ki11 
LC yü b Sa/ni A 7-.·y61 
Rii.;fii Bclı·it 
l''cıilı' K allakkira 11 

Tah.·in B erk 
Gl . Ali Hik·met .ı l yerdelll 
Du rak Sakarya 
Ol. J{ üz ı 111 İ 11 cw r; 
J/ ii s n ii Çakır 

Konya 
Malatya 
Jfalatya 
M.anisa 
J.Jardin 
Jlfıış 

1lfuş 

Ordu 
Seyhan 
S ·ii?·d 
Sıvas 

Bıwd,ıw 

Jspa1·ta 
T~rabzon 
fst anlm.Z 

.\'oi111 ll a :: tlll Onat 

.1 bd ii./ m utta./i{J Okr' r 
O SIJ'/(/,11 'l' an cr 
1'tll·.r;ud Tii1'1ı·n,rJlu 
1?-izrr E'rte11 
Şevki Çiloğlll 
Şiikrii Atamali 
llamdi }-al-man 
r:-z. Vari Eldeni.z 
t <;m nü JJ iişta k Jl nyrr./ı·o n 
Ilasim Başarn 

Gazi .Anteb 
Gümüşane 
I zmi'r 
!zmir 
Kastamonu 
Kayse'ri 
K u·klarel·i 
K ı1·şeh·i1· 

'l'cıhsin ('oşlı'a.ll 
X ahid K e IT eli 
8 evkd Or! ii i 
Jfemerl 8e.1Jfeli 

S w as 
Yoz,gad 
Yoz,qad 
Zonyuldak 

Remzi Çi11 f. ı · 
. · l ı·11i JJ o,ğa11 
.ı....u · /'1 j ç()'z 
H r r:e{J Ziihtii Soyak 

Encümen, 304 (269 layiha, 11 teklif, 21 tezkere, 2 takrir, 1 muhtelıı evrak) işin 276 nı intaç 
etmiş ve geriye kalım 28 iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

'No. 

1/47 
1/51 

·- ı · .... 

1/59 

1/71 

LAYİRALAR 

Hulasası 

Tuz kanunu layihası 
Tapu ve kadastro umum miidürlüğü merkez fen he
yeti ile kadastro ve tahdid heyetleri müstahdemleri 
hakkında Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan kanun hükümlerinin tatbikı hak
kında 

Tayyare resmi kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 

Askeri tayinat ve yem kanununa ek kanun layihası 

1/79 Eelektrik ve havagaZI istihlak resmi haklundaki ka
nunun birinci maddesinin E fıkrasrnrn değiştirilme-

Muaınelooi 

Enciin.ı enel edir. 

29- V - 1936 'tarihinde 2997 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2877 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
3J - I - 1936 tarihinde Hükumet ta
r:ıfmdan geri alrnmıştrr. 

sine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair 20 - XII - 1935 tarihinde Hiikmet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/.91 Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkında Encümendedir. 

• 
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No. Hulasa.oıı Muamehıd 

1/103 Gümrük ve inhisarlar vekaleti memurları kanunu 
layihası 9 - XH - 1935 tarihinde Menıurin ka

nıuıu muvakkat encümenine. 
1/125 

1/ 128 

1/130 

1/141 

1/156 

1/173 

1/ 17 

1/207 

1/20 

1/210 

Nebatları hastalık ve zararlı böceklerdcn kormna 
hakkında 

Turist gernilerden alınan muhtelif deniz resimlerin
den bazılarrom affine ve bazılarmdaa tenzilat ya
pılmasına dair 

Yalova arazisinin istisınarı ve parasız aı·azi dağrtıl

ması hakkında 

Öğretici ve teknik iilimler hakkında 

Çeltik ekimi kanunu layihası 

Maliye vekaleti teşkila.t ve vazifeleri hakkında 

Denizaltı ıbotlarmda kullanılan gedikli ve mükel
lef küçük zabitlerle efrada seferde, manevra ve tat
bikatlarda hazır gıda verilmesi hakkında 

Denizaltı mensublarına verilecek zamaim ve tazmi
nat hakkında 

Deniz mensublarma mahsus yemek bedeli hakkında 

Mübadele ve te:f:fiz işlerinin kati . tasfiye ve intacı 

hakkındaki kanunlara ek kanun layihası 

1/ 213 İmalatı harbiye fabrikalarmdaki mütehassıs zabit
lere verilecek yevmiye hakkındaki 1058 sayılı ka
nunun başlığı ile ikinci maddesinde değişiklik ya-

29 - I - 1936 tarihinde 2906 sayılr 

lnınun olarak kabul edilmiştir. 

13 - XII - 1935 tarihinde 2864 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

20 - I - 1936 tarihinde İktısad encü
menine. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3039 sayılı 
kamuı olarak kabul edilmiştir. 
29 - V - 1936 tarihinde 2996 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XI - 1935 tarihinde 2851 sayılr 
kanmı olarak kabul edilmiştir. 

18 - Xl - 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geı·i almmıştn·. 

27 - XI - 1935 tarihinde 2852 sayılr 
kanun ol:ırak kabul edilmiştir . 

22- V - 1936 tarihinde Hükumet ta
nıfmchın geri alınmıştır. 

pılmasına dair 27 - XT - 1935 tarihinde 2853 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 249 Türıkiyede hizmet eden ·ecnebierle ailelerine mu-

hassas maaşlarm iadeten tahsisi hakkında 8 - XI - 1935 tarihinde 2843 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişitr. 

1/ 257 Askeri ve mülki tekaücllnınnnunun hazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı macldelerüıc fıkra ek-
lenmesine dair 6 - IV - 1936 tarihinde 2936 ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 262 1 ambiyo, esharu ve tahvilat kaçakçılığrınıı takibi 

hakkında Encümendedir. 
l j 26G lV(tlhascbei umumiye kanununun değişik 99 ncu 

maddesi hükmüni.in Gümrük muhafaza g·enel komn-
tanlığrna bağlı asker kurumu ihtiyaQlarr hakkında 
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da yürümesine dair 

1/ 272 Kültür bakanlrğrna bağlı Ertik okullan öğTetınen-

Muamelesi 

25 -XII- 1935 tarihinde 2875 sayıh 

k·annn olarak kabul eclilmiştiı·. 

leri haklmıcl.a 8 - VI - 1936 tarihinde 3007 sa,nlı 

lmnun olarak kabul edihniştiı· . 

1/285 Ştuayi devlet 1935 yılı bütçesinele 520 lira lrk nıü

nakale yapılmasına dair 

1/287 Evka:f liDlUm müdürlüğü 1932 yılı bütçe kanunu
nun 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının değ·iştiri l nıe

sine dair 

1/ 289 

1/290 

Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara bütçesinde 
beş yüz bin liralık münakale yapılmasma dair 

Diyanet işleri reisliği 1935 yılı bütçesinele bin liı·a

hk münakale yapılmasma dair 

1/292 Posta, telgra:f ve telefon merkezlerinden bazıların-

8 - XI - 1935 tar.ihiınde 2842 sa~ılı 

kanun olarak ·kabul edilmi~tiı·. ' 

15- XI - 1935 tarihinde 2845 sayılı 

kıanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - XI - 1935 tarihinde 2842 sayılı 

ikanun1a birleştirilerek kabul edil
IDIİştir. 

8 - XI - 1935 taııilıiııde 2842 sa.yıh 

ikammla birleştiorilerek kabul edil
miştir. 

da ıunvakkat ücretli memur çalıştmlması hakkında 15 - XI - 1935 tarihinde 2846 sayıh 
]\'anun olarak kabul edilmi,5tir. 

1/293 Umumi ınuvazeneye dahil devair ile vakıflar nnıuııı 
müdürlüğünün bütün alacaklarının yekchğerile ta-
kas ve mahsubu hakkında 25- XII -1935 tarihinde 2879 sayılr 

1/295 Arazin in acele tahriri hakkında 

1/296 Arazi ve bina vergilerinin vi layet lıusnsi i da re leri-

l<!anun olarak kabul edibniştir. 
24 - I - 1936 tarihinde 2901 sayılr 

ı~anun olarak kabul edilmiştir. 

ne ter ki hakkında 23 -XII- 1935 tariliinde 2871 sayılı 

1/297 Bina vergisi kanununa ek kaıınıı la.yihasr 

1/298 Bina vergısı kanumumn bazı maddelerinin değişti-

l~anun olarak kabul edilmi,~tir. 
23 -XII- 1935 tarihinde 2870 sayılı 

l\iamııı olarak kabul edilmiştir. 

rilmesine dair 20 - I - 1936 tarihinde 2898 ı,;ayı lı 

kanun olarak kabul cdilmişür. 
1/299 

1/300 

Evka:f umuın ınüdiirlüğ·ü memurları 

tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna 
lin değiştirilmesine dair 

nıaaşla.rım ıı 

ilişik eetve-

İstatistik umum 
Maliye vekaleti 
yapılmasma dair 

müdürlüğü 1935 yılı bütçes inelen 
bütçesine 3 764 liralık münaka le 

1/301 Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
ve yemeklik dağıtılınası hakkındaki kanunun birin-

25 -XII - 1935 tar.ihindc 2880 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

2- XII- 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasasr 

ci maddesinin değiştirilmesine dair 

1/302 Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı bütçesinde 

Muamelesi 

13 -XII - 1935 tarihinde 2863 sayılı 

ilmnun ·olarak kabul edilmi~ tir. 

4 800 liralık miinakale yapılmasma dair 2- XII - 1935 tarihinde 2857 sayılı 

~mnun olarak ıkabul edilmiştir. 
1/303 Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı bütçe kanu

nunun 7 nci maddesinin 2 nci frkrasmm değiştiril

mesine dair 

1/304 M:unzur vilayeti teşkilat ve idaresi hakkmda 

1/306 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 45 nci maddesi
ne bir fıkra eldenmesine dair 

1/307 

1/308 

Arttırma, eksiitme ve ihale kanununun 41 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair 

1935 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (D ) 
cetveline eklenecek kadro hakkında 

1/309 Devlet memurları aylıklarmlll tevhid ve teadülüne 
dair kanuna bağlı 2 sayılr cetvelin Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilietine aid kadro kısmına Ankara 
Nümune hastanesi için on hastabakıcı eklenmesine 
dair 

1/311 Hayvanlar vergisi kanunu layihası 

1/312 Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğnn pa

ra cezalarından vaz geçilmesine izin verilmesine 

2 -XII- 1935 tarihinde 2855 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25- XII- 1935 tarihinele 2884 sayılı 

ıkanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - V - 1936 tarihiınde 2969 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2892 sayılı 

kanun olarruk kabul edilmiştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanunla birleştirilerek lmbul edil
miştir. 

9 -XII - 1935 tarihinde 2859 sayılr 

kanıun olarruk kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 .tarihinde 2897 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 18 - III - 1936 tarihinde Adliye eıı
cümenine 

1/313 Milli Müclafaa vekaleti 1935 yılr eleniz bütçesinde 
3 225 liralık mürrakale yapılmasma dair 

1/315 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı 
bütçesinin muvakkat masraflar krslllimn 23 ncü fas
lımn birinci maddesine aid muhassasatın nevi karşı
lığı fıkrasına eklenecek kelime hakknda 

1/316 Shhat ve içtimai muavenet vekiileti 1935 y ılı büt
çesinde 20 000 liralık münakale yapılmasma dair 

1/318 !skan kanununun bazı maddelerinin değiştirilıne.-
sine ve İskan işlerinin Sıhhat ve içtiınai muavenet 
vekaletlerine devrine ve ayrı bütçe ile idare olunan 

2 - XII- 193tarihinde 2854 sayılı 

kanunla bil'leştirilerok lmbul edil
miştir. 

2- XII - 1935 tarihinde 28S6 sayılı 

kanun olarwk kabul edilmi ştir. 

2- XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

bir ! skan umum ınüdi.i.rlüğü teşkiline dair 

J / :321 Devlet memurları aylıklarının tevhicl ve teadülüne 
dair kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

Muamelesi -

18 - XI - 1935 tarihinde 2848 ve 
2849 sayılı kanun olarak kabul edil
miştir. 

ve bazı maddeler eldenmesine dair Encümencledir. 
1/ 322 Birinci umumi müfettişlik teşkilat lmdrosuımn de-

ğiştirilınesi halilimda 16 -XII - 1935 tarihinde 2865 sayılı 

kanun olarak kabul edilm~tir. 

J / 328 Üçüne ii. uuıuıni müfettişlik teşkiline dair 16- XII- 1935 tarihinde 2865 sayılr 
kanunla bi.rleştirilerek kabul edil
miştir. 

J /32~ Dördüncü mınıın1 müfettişlik teşk iline dair 16- XII- 1935 tarihinde 2865 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1; 325 !stanbul Üniversitesi için 213 452 liralık istikraz 
yapilması veya hesabı cari açılması hakkmJa 

1/326 Başvckalet 1933 yılı bütçesinde 2 000 liralık müna
kale yapılmasma dair 

1/328 Nafra veld leti 1935 yılı bütç:esiııde 8 600 liralık 

münakale yapılmasma dair 

1/32!J Nafıa vekaJetile Yüksek mühendis ınektelıi 1935 
yılı bütçelerine tahsisat konulmasrna ve Yüksek 
mühendis ınektebi tesisat ,inşaat ve tamiratı için 
gelecek senelere geçici mukaveleler akJine izin VI'.-

6 - XII - 1935 tarihinele 2858 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 -XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul cwl
miştir. 

2- XII- 1935 tarihinde 2 54 sayılr 

kanunla birleştirilerek ıkabul edil
miştir. 

rilmesine dair 10 - VI - 1936 tarilıiııdc 3024 sayılı 
kamın olarak kabul edilmjştjr. 

1/330 

1/ 331 

Gümrük ve inhisarlar veldUeti 1935 yılı lıütçcsilH1c 

18 222 liralık ınünakale yapılmasma dair 

Hariciyc ve Maliye veldletleri 1935 yılı bütçelerin
ele 40 000 liralık ınünakale yapılmasma dair 

1/ 332 Maliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 138 207 lirairk 
ınünakale yapılınasma dair 

1/333 Milli Müdafaa veldleti 1935 yılı kara ve denir. hüt-

2- XII- 1935 tarihiaıde 2854 sayılı 

kanunla birleştirilerek ka;bul edil
miştir. 

9 - XII - 1935 tarihinde 2860 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 -XII - 1935 tarihinde 2854 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

çelerinde 250 000 liralık münakale yapılmasma dair 2- XII- 1935 ıtarihinde 2854 sayılı 

kanunla birle,~tirilerek lmbul edi l
m.iştir. 

1/334 Tapu ve ka.dastro uınuın müdürlüğ·ü 1935 yılı bütçe-



No. 

1/335 
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Huliisası 

sinde 3 660 liralık münakale yapılmasına dair 

Ankara şehri içme suyunun tamamlanması, Etlik 
ve Keçiörene su verilmesi, Gençlik parlmı (la havuz 
yapılması için 1713, 2269 ve 2511 sayılı kanunlara 
ek kanun layihasr 

1/ 336 Arttırma , eksiltnw ve ihale kaııuııuna ek karnın lil
yilıasr 

1/ 337 

1/ 338 

1/3-l:O 

1/ 341 

Buı:sa ovası rslahat ve iıı şıat 

temin için 5fi0 000 liı·alık 

hakkında 

i şl e ı·inin bi1irilnı e:siıı i 

taalılıüde girişilm esi 

Hariciye Yeki\ leti JD3fi ~'ılı fill kadrosuncı iJ fı y c edi 
ien ınemuri?etlcr ile talı s i satlan hakkında 

Pamuk ıslahı hakkında 

Talıabet ve şuabatr sanatlerinin tarzı i cnısınu da ir 
olan 1219 sayılr kanun a katılacuk YC :2182 :sa;nlr ka
nuna ckleneeck kanun lilyilıasr 

1/ 3.J.2 Yeniden dörd vilayet , 13 ka za kuru l masına ve Inı teş

kilat dolayısite bazı kaza lana bağlı Irklannın L1eğ· i ş 1 i
rilmesine ve ay nra yPniden 17 nıcl'kC'z ka ~·ınaka nılrğT 

ibdasma ve Dahiliye vekili eti kadı·o ('ctYell el'il e lJüt
çesinde tadilat icrasrn a cl n ir· 

1/ 3-±3 Askeri falırik alıır u nı um müdürlüğü 1935 yrlı hüfç:c
sine 50 000 ] irairk ta hsisat koııuJ ı mısrna clai ı· 

1/ 3-1:-± .Askeri ve mülkt tcbıüd kannnuııuıı ID ıı c u ıııadJPsi

ııin değ i ştirilmes ine dair 

1/ 3-±7 Dahili~·e vcki'ı !eti 1935 yılı lıütı~ csindc 15 000 1 intlık 
ınünakale yap1l masrna dair 

1/ 3-±8 Bvkaf uınıun müdürlüğü 1!)35 yılı lıüt~ esinde 3D 800 
lira lık münaka le yapılınasına da il' 

1/ 350 .Milll.lVIüclafaa Yck.a.lcti Ul35 yrlı. kanı lıüt~esinL1c 

7 !lfl2 liralık nıünalm l c yapılmu sma dair 

1/ 352 Zalıitlcrle askeri meıııurlaru ıncktebdeıı neşetl c rin<lc 

lJiı· Jefaaya mahsu:ı olmak üzere teçhizat bedeli vel'il-

Muamelesi 

2- XII- 1935 tarihinde 28fi4 sayılr 

kanuni& birleştirilerek kabul ·Jil
miştir. 

! 

18- XII- 1935 tarihinde 2866 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 2931 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 -XII - 1935 tarihinde 2867 say ı lı 

kanun olarale kabul edilmi,ştir. 

9 -XII - 1935 tarihinde 2860 sayı] r 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - I - 1936 tarihinde 2903 sa.vı lı 

kanun olarak kabul edilmi .. tir. 

25 - XII- 1935 tarihinde 287G sayı lı 

kanun olarak kabul edi lmiştir. 

25- XII- 1935 tarihinele 2885 sa yılr 

kanun olarak kabul cdilmiştil'. 

Encümencledir. 

27- III - 1936 tarilıinclc 933 say ılr 

karar olarak kabul edilmi,5tir. 

25 -XII- 1935 tarihinde 2872 ::;ay ılı 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

25 -XII - 1935 tarihinde 2873 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

25 -XII- 1935 tarihinde 2872 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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ııır~i lıalunda 

1/ 1GJ Aı·tt ırm a, r k.:i ltııır ve ilıa.Jr kaınınnıı a bir madde 
ddenııı.esiıw dair 

1/ 3G6 Adi i,,·e veld let.i 1 !)35 yı lı bi.it~c~iııdr !) 000 liı ·n. lrk 

ınüııakale ;nqırlına . Tııa dair 

] / 357 l\lilll ~[i.idafaa vckf\ lrti 1935 yılı k:ıı·a lıü t <:; esinlll' 
30 000 lira lı k mü na ka le yapılmnsrını <la ir 

lj%, Subay ve nsker] mcırnırlarrn aylrklarr haklandaki 
H 53 Ye 270:2 snyılı kaıınnlnnn hazr ıııaddelr• f'imle 

Muamelesi 

20 - I - 1936 tarihinde 2893 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

27 - I - 1936 tarihinde 2902 saydı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

25 -XII- 1935 tarihinde 2 72 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabnl edil
miştir. 

25 -XII - 1935 tarilıindc 2872 sayr}ı 

kanunla birleştirilerek kabul ed il
miştir. 

değişikl ik .nıpılın:ısıııa Llair Encümendedir. 
1/ 3GD İkin<· i uımını1 ınüfC'tti!:!lik vr nıü~a,· iı·likl <' l'iıı IL' ~-

kil~t kadrol ım hakkmllıı 25- XII- 1935 tarihinde 2883 Rnyılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ :-lGO Ankarada Di l \ 'C taı:ilı - c oğn11'.nı. i:akültt>si krınılıııu

sr lıakkrııdaki kamıııa lıağlr 1 \ ' l' 2 sa,,· ıl ı <:izl'lg-<' ll'nl\' 
dcği~iklik :-npılıııasıııa dair 13 - I - 1936 tarihinde 2890 Rayıli 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/361 Hava kuvvetleri için 21 500 000 liraW~ ta.alıhücle gi-
rişilmesi haıld;:mda 25 - Xll - 1935 tarihinde 2881 sa.yrlı 

kanun olarak.ka.bul ed ilmiştir. 

1/362 Hava kuvvetlerine ya.rd1m vergi·si ha:lclnnda 25 - XII - 1935 tarihinele 2882 sayılr 
kanun olnı·ak kabul edilmiştir. 

1/363 Dahiliye vekaleti 1935 yılı ibütçesinde 2 500 lirairk 
müna:kale yapılmasma dair 25 - Xll - 1935 tarihinde 2872 sayılı 

ı .• 

1/ 364 Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı deniz 
2 925 liralık münaıkale yapılmasına dair 

ib i.i.t<,:esi n d e 

] / 366 D e·d et demiryolları ve limanları i<;:ietme um u y,: ida
r esi memur ve müstahdemlerine telmüd maaşr tahsi-

kanunla birleştirilerek kabul edil

miştir. 

25 - X:LI - 19:~5 tarihinde 2872 sayılı 
kanunla birleşti ri l erek kalml edil

miştir. 

sine dair 27 - I - 1936 tarihinde 2904 sayılı 
kanun olarak kabul ed i lmiştir. 

1/367 Srhhat ve içtimai muavenet veka1eti ı935 yılı :bütçe-
sinde 23 200 liralıık münakale yapılmasma dair 6 - I - 1936 tarihinde 2886 sayılı ka

ııun olartık kabul edilmiştir . 

ı;36 Bultarh sefinelerin giimrüık resminden istisnasına 
dair olan 1699 sayrlr kanunun ı nci ma;dclesindeki 

miidclctin uzatrlmasma dair ı~ - Xl - 193G tarihinde 3044 Rayılı 
kııııı.ın olaı·ak ka.IJul edilmiş tir. 
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1/369 1935 yılı m.uvazenei umumiye kanunumill 5 ncü :mad-
desine bağlı D ceweline cldenecek ikadro hakkında 22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılr ka

nun olarak ka bul edilmiştir. 
1/370 1935 yılı muvazenei umumiye kanununun 14 ncü 

maddesinde değişiklik yapılması hak:kmda 15 - I - 1936 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/ 371 Hariciye vekaleti 1935 yılı ibiitçesinde 3 000 liralık 

münaftmle yapılınasma dair 

1J.372 İn!hisarlar memur ve müstahdemleri ,tekaüd ka-

6 - I - 1936 tarihinde 2886 sayılı lm
nunla birleştirilerek kabul edilmiş

tir. 

nunu layiıhası 20 - III - 1936 tarihinde 2921 sayılı 
kanun olarak kabul eclilmiştir . 

ı ;a73 İzmir v~e İstanbul liman işleri umum müdürlükleri 
1935 yılı bütçelerinde 4 500 liralık münaJkalc yapıl
masma dair 

1/ 374 Maarif v~ekaleti 1935 bütçesinde 150 252 liralık mü
mı,kale yapılması ilıahlunda 

1/376 Rudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 yı
lı ibütçe kanununun 5 nci maddesile sarfma mezuni
yet -verilıniş olan 300 000 liranın 450 000 liraya ib-

20 - I - 1936 tarilLinde 2894 vr. 2 95 
snyılı kanun olarak kabul edilmiştir . 

6 - I - 1936 tarihinde 2886 sayılı ka
ımnla birl eştirilerek kabul E'dilmiş

tir. 

lağı hakkında 10 - I - 1936 tarihinde 2888 ·ayılı 

kanun olarak kabul edilmşitir. 

1/377 Harita umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesinele ll 920 
liralık münakale yapılmasma dair 22 - I - 1936 tarihinele 2899 sayılr 

#""""* •. , kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/378 MHl1 Müdafaa vekaleti 1935 yılı hava bütçesinde \ 

1/380 

151 874 liralık mürrakale yapılmasma dair 22 - I - 193G tarih inde 2899 sayı lr 

kaııunla birlcştirileı· ek kahul ed il
miştir. 

Şurayi devlet 1935 yılı bütçesinde 500 liralık müna· 
kale yapılmasma dair 22 - I - 1936 tarihinele 2899 sayılı 

kanunla birleşthileı·ek kabul edil
miştir. 

1/381 Ziraat vekaleti 1935 yılı bütçesinde 31 600 liralık 

münakale yapılmasma dair 22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul eclil
ıuiştir. 

1/382 Van gölü gemi işletme idaresi 1935 yılı bütçesinde 
750 liralık münakale yapılması hakkında 20 - I - 1936 tarihinele 2896 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/383 Mütehassıs doktorlarla kimyagerler ve sair sılılıiye 
memurlaqna verilen vesika, ruhsatname ve şaha-



No. 

1/385 

1/386 

1/388 

1/389 

lfJ'i' 

İiulasası 
----·----- ·-----·----------
detnamelerden almacak tescil harç:larr hakkmda 

1935 mali yılr muvazeuei umtuniye kanununa bağlr 

L cetvelinde serbest brı'akrlacak öğretmen kadrosu 
hakkmda 

Polis teşkilat kanununa bağlr cetvele eklenecek kad
roya ve Maliye vekaletile Emniyet işleri umum mü
dürlüğü 1935 yrlr bütçeleri arasmda 25 758 liralık 

münakale yapılmasma dair 

.Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yrlr bütçesinde 
19 000 liralık münakale yapılmasma dair 

Gümrük ve inhisarlar vek51eti 1935 yrlr bütçesinde 
36 170 liralık münakale yapdınasına dair 

1/390 Milli :M:üda:Eaa vekaleti 1935 yılr deniz bütçesinde 
açılacak hususi bir f::ısla 2 100 000 liralık revkaHlde 
tahsisat konulrnasma ve 1936 yılına sari taahhüd ic
rasrna dair 

1/ 302 HJ35 yılı ımwazeııci ıımnıniye k:ıınıınınuıı 1-1- mü 

Muamelesi 

3 - IV - 1936 tarihinde 2935 sayılr 
kanını olarak kabul edilmiştir. 

22 - I - 1936 tarihimle 2899 sayılr 
kaınmla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - I - 1936 tarihinele 2905 sayrlı 

kanun olnnık lwbul edilmiştir . 

31 - I - 1936 tarihiıırle 2910 sayılr 
kanun ol::ırak kalıul edilmiştir. 

22 - I - 1936 tarihinele 2899 sayılr 
kanunla bireleştlrilerek kabul edil
miştir. 

3 - II - 1936 tarihinele 2912 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nwdclesiııo lıir fıkı-a <'klennıcsiıı e dair Encümendedir. 
1/ 3D3 H::ıı·ici~re vekı1l eh 1~l3G ~TTlı lıi.it <;r•si ııu(' 13 000 lir alıl< 

ınüıırıkale ?Hpı lıı ıası lıaldnnda 

1/ 39-1: Dcniz?olhın ve Akay işlciınrleı·ile l'alwik<ı n ' lı;ı
Yuzlm· ve kdavuz lnk nıüJürlükl e ı · i Vl' DrYlPt n·isiıw 
aid eleniz vasıta larr ınennı rla n ve g\' ııı i <ıLhııı lar• 

3 - II - 1936 tarilıiucle 2911 sayılı 

kanun olarak kabul odilntiştir. 

ha.klaııda tokaüd kannnn l u~· ihm;ı Encümendedir. 
1/ 395 lktrsad vekil.let i 1!13:) ~ · rlı lıü1<: t'si ııdl' 7 000 liı ·;ılık 

tahsisat lwıı olnınsma dni r 

1/ B% lktrsaJ. vok5 lcti 19% ~·ıir lıiitçpsimk J Oı;n lir.ılık 

nıünaka lc ?ıtııılm ;ısıııa c];ı ir 

1/~D7 . T nn d::ıı·nın mm ını knmaııdmı lığr 1035 yılı lıü tç:r~iıı c 

23 GJO linılık tnlısis;ıt koıııılııı;ısııı;ı <l;ıir 

1/ 3!18 1\'f;ıılt'if VC'killdi 1~)3 ,) ~· ılı lıii!ı~es iııiıı 5% nri f.ıslJ
ımı 1 uei YP 2 ııei nıaJdell\l'inc IJir Jıkı-a cklcnııı c;;i ıı c 

6 - II - 1936 tarihinele 2915 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - II - 1936 tarihiJ1de 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek lmbul edil

miştir . 

6 - II - 1936 tarihinele 2915 sayılı 
kanunla hirkştirilel'ck krıbul ed il

miştir. 
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dair 

Milll MüJafaa vckiilrti J!)3fi ~rılı k:ıra lriitC,:{'sindr 
50 000 liı'alık ınünakalr y:ı pılınwmı :ı duiı-

1 / !00 Askeri ııı ckte lılcr takhc:silc i htiyal sn hay ııamzcdle

rine veri lecek maaş ve tahsisatı fcvka ladt'~'C da ir 
olan kanuna ek kanun layilıı:ısr 

1/!02 :Lstanbul Üniversites inin muvazcnei umumiyeye alıu
masma dair olan kanıınun 3 ncü nıaJdcsiıw :2 fıkra 

Muaımelesi 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek ]{;abul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarihinJc 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek kı:ı bul eJ il
miştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 2932 sa yılı 

kanun olarak kabul edilmjştir. 

ekl enmesi haldemda 27 - III - 1936 tarihinJe 292!3 sayılı 
ı~anun olaraJ~ kabul ed ilm.işt . i. r. 

1/ 403 Maden tetkik ve anıımı enstitüsü bumnnııuıı 11 ııri 

maddesine: bir f ıkra rklcnııırsine dair 

1/-W-l Yuııns balıklannın ve hnıılaı·dan çıkanlan lıalık 

yağlannın av ycı:gisindun istisnıısma dair 

1/ -lOG lhıı ,·ekal etl c lHaliye vııki'ıl ct i 1!)35 yılr büt<:c luri aı-u

srmla 300 000 Liralık ınünııkal e ya pılınasma Jnir 

1/ .fOfi 111illl Müdafaa v ekı1.1 eti 1935 yrh kara lıüt<:Psiııdr 

9- VI - 1936 tarihinde 3016 say ılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1936 tarihinele 2956 sayılı 
kamın olarak kabul eclilmjştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayıh 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

38 000 liı'ahk ıııiiııakal c yapı lnın sıııa dair 6 - II - 1936 tarillinde 2915 sayılr · 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/ !07 Bazı dairel eı-in 1~35 yılr lıüü.; el crindc lf)!1 ··1-80 liralık 

1/ -108 

nıünakal e yapTlıı ını.;ma ve 2562 sayılr lmııuıı ınncibin

. cr öJeııııı iş olan pa ra laı·rn mn h::; n lı n lı n k kın d ;ı 

Dahi liye vekfı l ci i 1035 yılr lıiitçe~ in dl' H 000 liralık 
nıiinnkale yapılmasına Jair 

kanunla birleştirilerek kabul cdil-
6 - II - 1936 ·tarihinde 2915 sayılr 

miştir. 

6 - II - 1936 tarilJindc 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul cd il
miştir. 

1/409 Emniyet işleri umum müdürlüğü ve Jandarma 
umum kumandanlrğr 1935 yılı bütçeleri a rasında 

18 000 liralık münakale yapılmasma dair 6 - II - 1936 tarihinde 291 fı sayTiı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/410 2540 sayılı kanunla verilen miitedavil sermayeden 
30 000 liranm inşaat ve istinılftk işlerine sarfrna izin 
verilmesine dair 6 - II - 1936 tarihinde 2918 snyrlı 

kantın olarale kabul edilmiştir. 



- 159 -
No. · Hul 5.sa.sı 

ı;4-1l i stanbu l niver ites iııin muvazenei nmumiyeye :ı lm 

masma dair olan kanunun 5 nci matldesine lın ğ· lı 

ı sayılr cetvelin değiştiı·ilnıesine dair 

J /4 1 ~ Milli 1\llüua.faa vekaleti 1935 yrlı ha va l ı üt <;cs iml r 

3 753 liralık mürrakale yapılm asma dair 

1/ ±1 3 Tahlisiye unıum müt1ül'liiğü J935 yılı lıiit<;esimll' 

Muamelesi 

27- III- ı936 tarillinde 2V28 sayı lı 

kanunla birl eştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - II - ı936 tarihinde 29ı5 sayı lı 

kanunla birleştirilen'k ]nı bnl eui l

miştir. 

ı 812 liralık münakale yapilma::nııa clair 23 - III - ı936 tarihinde 2925 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiş-tir. 

ıj4 1 4 Yüksek mühendis mektebi ı935 yılı lı üt ~,;esiııd(· 

7 500 liralık mürrakale yapılmasma dair 6 - II - ı936 tarihinele 29ı6 sa,yılı 

kanun olarale kabul edilmi.ı;§t; ir. 

1/4 15 Arttrrma, eksi itme ve ihale kanununa ek kanun l fı-

yrlıasr 9 - VI - ı936 tarihinde 3009 say-ılr 
kannn olarak kabul edilmi ştir. 

ı;-± Hi Bankalar kanunu layihası ı - VI - ı936 taribinde 2999 say ıl ı 
kanun olarak kabul edilroi,7tir. 

1/417 

ı/+LH 

Jf42J 

Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi nıüfettişl ikl rrl c 

müşavirliklerinin teşkilat kadı·olan haldnndn k i k:ı 

nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve lıu bı

nnHa bir madde eldenmesine dair 
Kazanç vergisi kanununa ek kanun lfıyi h a::;r 

Mal iye vekaleti ı935 yılı bütç.esi nde 35 000 li l'a lık 
mürraka le yapılmasma dair 

1/424 Sümce bank scrmaycsiııe 42 milyo n lira ilnvPsi ne tlai ı · 

Encümendedir. 
24- IV- ı93 ti 1 urilıinde 2957 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - II - ı936 tarihinde 29ı5 ·ayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil

miştir. 

olan 2580 sayılı kanuna ek kanun layihasr Encliınendedir. 

ı;425 Ticaret mukavelesi ve ınodüs vivendi akLctm c)'L' ıı 

Devletler ülkesinden Türkiyeye yaprlacak memnniyct 
ler veya tah d id veya takyid ler tatbikımı dair olan 
kamnıa müzeyyel 2294 sayılr kanuna ek kaıınıı ~ ~~·i-
lıasr 8 - V - ı936 tarihim1e 2U67 sayılı 

kanun olarak kabul edilmil'}>tir. 

1/-b~(i !':lo\·.,·d mcmlPht ll'l'i ıtd l'll g:e t iı ·i l t·ıı ;) 000 1 oıı ııııı z ıı

hııı gi:i ııu·i:ik \ 'C istilıltık resiııılcl'i lı ;ıkkt ıı lla 

1/427 Adliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 51 900 liralrl< 
ıııi.iıı;ıkale .\·ap ıl ııı ı ı sma cl ı ıil' 

ı/+~ , l\ l utlı uııt nıınıııı müdürlüğü J!) :~s .'' ıl ı lıütc;l'sinJı · 

24 - IV - ı936 rtarilıinue 2955 say ılı 

kanun olarak kabul ed ilıniştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 ::; a yı lı 

kanunla birleştirilerek kalnıl edil

miştir. 



No. 

1/ 431 

- 160 -
Ilulasası 

ı !iOO liı·;ılık ı ıı i iıı ııkal e .' · "ııılııııı sma dair 

:\Li Ili J\1 Ü (l;ı fıuı vrkii lc•t i 1 !tl :ı .ni r lııı va lıüt c,:es iııclc 

~1 00() li rcılık ıııiiıı ıı bıle ~·ııp ıl n ı;ı s ına dair 

:\ l illl i\llidıı fa <ı q ·kiilcti l!l3:i ~ · rlr ka ra ve hava bütçc
lcrinül' ~ :~ 2% liralık ııı i "ın ;ık;ı le yaprlıııasnı a Jair 

\' al"ra vPkDiet i 1D3G ,nlr lıi.it ı;esind c I..J. 000 liralık 

ıııüıwkal c yııpılııııı sına dıJir 

1/432 Tapu V ' ka hıstl"o umuııı ıııüdürJüğü J!l ;jG .nlr lıüt -

1: s inde ~ 000 liralık nıünnkal c .' · uııılıııa sını.ı d ıı ir 

1/:ı:'n Yeniden !J kaza \' C 5 v i l fıyct tc~kilint! YC lıunlı.ırlıı 

33 nahiyc:n~ ai d kadrolara da ir ola n kanuıılıı v eı·il cıı 

tahsisatlan lım·cr nılı ic,: in ayniatak par alarm nmmıı 1 

lınrcıralı ilıti,v a <; l a rma sarfı lıaklunda 

1/ 43-± Satın almmı i\ yum ve ş nıılıatı dc ıııiry ollanıuıı t ' 

t;ellfun w tasfi,,·csinc ve i~l ctııı c nı namc la1nı a dair 

olan ka ııuııun 6 ncr ımıueles ine hir fıkra eklenm esi 

l\1 uamelesi 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul ed il
ımiştir. 

6 - II - 1936 tarilünue 291 5 ·a y ılr 

kanunla birlc., tirilcrek kabul ouil
ımiştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2U15 .·ay ılr 

kanunla birl eştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayı.lı 

kanunla birleştirilerek kabul edll
ımiştir. 

6 - II - 1936 tarihindl' 2915 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul mlil

miştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 ayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

hakkında 6 - II - 1936 tarihinlle 2917 ~ay ı lt 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

1/ 4-35 \nkara şe lı ı· i i nı ar nıiicliirlüğii 1 !136 ~· ıl r hüt<;c ka -
nunu li\ yihasr 29 - -V - 1936 tarihinde 2989 sayılr 

kanun olamk kabul edilmiştir. 
1/ -1:36 Anl{ara Yüksek ziraat !'n ı,;t itü s ü. 1!135 yrlr lıüt c;e ka 

nunu lily ilıasr 

1/ -13.7 1036 yrlr nıu vazl'ıı ci unıuıııi.vc kan u n ıt lily ihasr 

1/ .J-38 

1/-±39 

Dcvl<'t. de nı iryoll:ıı·r ve li nıa nla n i)d ın e nımıın mü
dürlü ğü. 1!!36 ~- ılr bütc;e kanunu H\yihasr 

l~vka f unıunı ınüdü.rlü ğ· ü 10!36 yılı büt ~c kıuıuını 

Ji\;· ilıa sr 

1/440 Havayolları Devlet işletme idar·esi 1936 yılı bütçe ka
nunu layihası 

28 - V - 1936 tar ihinde 29 '5 sa yı lr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 - V - 1936 t arihinde 29 5 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1936 tarihinde 2995 sa y ıh 

kanun olarak kabul edilmiştiı-. 

20 - IV - 1936 tarihinde 2949 ve 
2950 sayılı kanun olarak ·kabul edil
miştir. 

29 - V - 1936 tarihinde 2992 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 161 -
No. Hulasası Muamelesi 

1/ 441 Hudud ve sahill er sıhbat umum müdürlüğü 1936 yılı 
bütc;:e kanunu layjhası J3 -IV- 1936 tarihinde 2942 sayılı 

l~:nmın olarak kılınl dilıniştir. 

1/ 442 İııl1isarlar umum müdürlüğü 1936 yılı bütçe kanunu 
layiliası 

1/ 443 İstanbul lim an işl eri umuın müdürlüğü 1936 yılı 

27 - 1V - J 936 tarihinel e 29G8 sayılı 
kanun olarak kabul ccl ilmişt ir . 

ibiüçe kanunu layibasr 29 - V - J 936 tnrihi nde 2993 sayı h 
kannn olarnk ];:abul <'d il nıiştir . 

1/ 444 

1/ 445 

1/446 

J / 4-t-7 

İz.mir liman işler i nınnın müdiirlii<>·ü 1936 yilı ibüt.çe 
kanunu luyilıasr 

Konya ovası sulama idaresi 1936 yılı bütçe kanunu 
layihasr 

Poshı , l<·lgraf YC telefon unıunı mii<li.irliiğü 1936 yılı 

b üt.c;:e kanunu layjhası 

Ta:hl i~iyc unınm müdürlüğü J936 yılı büt<:c bıınnu 

ıayjhası 

1/ H l'l \ an gölü gemi işletme iclar 
mı n u l5.yi:hasr 

1936 yılı ıbütc;:c ka-

1/ 449 Yüksek mühendis mc-ktebi 1936 yrlr ibütc;:e kanunu 
layihası 

1. 'JG2 J 935 yılr muvazcn ci umumiye kanununun 5 nf!ı mad
desine bao·Jr D cctvcliude yapılacak dc<>·işiklik hak. 

29 - V - 1936 tarihi ıHl 2993· sayılı 

bııınnla birlf'şiirileı·ek knlml edil
ıııiştir. 

2R - V - 1936 tarihinele 29 5 sayılr 

k n ıınıı la birleştirilerek kahul edii
ın i ştir. 

29- Y - J93G t;ırihiıı (l c ~990 sayılr 

kanun olarak kııbnl etlilnıiştir. 

1;) , - .1 V - 1936 ta ri h inde 2945 ve 
29-H) ~nyılr knııuıı oln r nk knf"ıul C\lil 
ııı işt i ı· . 

~~ı - V - 19:3() tnı·ilıiııtlC' 2993 sııyılı 

l\iı nun lıı ],iı·le~t irilerl'k ka lıul cd il
ın iş tiı· . 

2 - V - 1936 i arihiıı<le 29Fl5 sııyılı 

kııııuııla lıirlrşt"irilercl~: kııbul etlil
ııı iştir. 

krnda 23- rn - ]936 tarihinel e 2923 sayılı 

kaııuıı olarak lwlınl c<lilınişlir . 

1/ 453 1702 ve 1889 sayılı kanunlarm tadilirıe dair olan 2517 
sayılr kanuna bağlı çizelgen in değiştirilmesi hakkmda J 2 - YI - 1936 tarihinele 3043 sayılr 

l\amm olarak kabul edilmiştir. 

1/ 455 Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın alımş olan
ların taksit bedellerinin te cil i hakkında 2222 ~ayrh 
kanuna ek kanun layihası 

1/ 456 İstan•bul Üniversiıtesinin muvazcııci uımımiyeye alın
ımasrna dair olan kanunun 6 ncr madd<'sin e bir :frkra 
eklenmesi hakkında 

ll - VI - 1936 tarihinde 3031 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27- lll- 1936 tarihinde 292 sayılı 

knınmla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

1/457 

1/458 

1/ 459 

-161-
Bulasası 

-------·--------------- -
Jandarma uımum !kumıı,ndanlığı 1935 yılı bütçesinde 
20 000 lirabk münakale yapılmasına dair 

Maarif vekilieti 1935 yılı !bütçesinde 14 716 liralık 

mıünaıkale yapılmasına ve yeniden açrlan fasıliara 

fevıkalade tahsisat korunasma dair 

Sıh!hat ve içtimai muavenct vakaleti 1935 yılı !büt
çesinde 3 200 liralık münakale yapılmasma dair 

1/ 463 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1935 yılı bütçesinde 210 000 lirahk müna
kale yapılmasına, dair 

1/ 464 Hariciye vekaleti 1935 yıl ı bütçesinde 41 000 liralık 

ıniinakale yapılmasına dair 

1/465 Posta, telgraf ve telefon umuın müdürlüğü 1934 yı

lı bütçe açığına karşılık olmak üzere 2727 sayılı ka
nuna istinaden yapılan 200 000 liralık istikraz müd
detinin uzatılınasma dair 

1/ 466 Havayolları Devlet işl etme idaresi 1935 yılı bütçe
sinde yeniden bir fasrl a<;ılmasıııa ve bu fasla mü
nakale suretile 200 000 liralık fevkalade ta lı ı;isat ko
nulmasına dair 

1/ 467 Maarif vekfıleti 1935 yılı biltçesinde iki fasrl açılma
sı ve bu fasıllaı-a 23 000 liralık fevkal fıde tahsisat 
konulması hakkında 

1/ 468 

1/ 469 

1/ 473 

1/ 474 

1\'lilJi Miidafaa vekaleti J935 yılı kara bütçesinde 
62 000 liralık münakale yapılmasma dnir 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yıl ı 

bütçesinde 88 010 l iralık ınünakal e yapılınasına dair 

Askeri :fabrikalar umum müdürlüğü 1935 yılı lıüt

çesinde 9 000 liı-alık miinakalc yapılınasma da~r 

Evkaf uınum müdürlüğü 1935 .vrlr bütçesinde 31 600 
liralık münakale yanılınasma dair 

Muamelesi 

23 - III - 1936 tarihinde 2923 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

J 6 - III - 1936 tarihinıle 2920 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 2923 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 2924 sayılı 

kıanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - III· 1936 tarihinde 2920 say ılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

29 • V - 1936 tarihinde 2990 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - III- 1936 tarihinde 2927 say1lı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

23 - III - 1936 tarihind~ 2923 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 2923 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - III - 1936 ta:rihinde 2926 sayılı 

kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

3 - IV . 1936 tarihinde 2933 sayılı 

kanun olarak kaJbul edilmiştir. 

1 • IV . 1936 tariliinde 2930 sayılı 

ka.nun olarak kaıbul edil.ıniştir. 



No. 

ı/475 

-163-
Bulasası 

İstanbul eski telefon şirketinin abonelerinden fazla 
aldığı ınükaleıne ücretlerinden resmi daiı·e ve mües
seselerden aid olaniann İstanbul belediyesine terki 
hakkında 

Muamelesi 

12- VI- 1936 tarihinde 3083 sayılr 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 
ı/476 Harita nınmn müdürlüğü Hl35 yılı bütçesinde 28 ııı • ,, 

liralık nıiimıkal c yapılmasma dair 3 - IV - 1936 tarihinde 2933 sayılı 

kanunla birleşürilerek kabul edil-

1/ -!7 

1/ -!7!) 

Milli :Müdafaa vek5.leii 1035 yı lı kara bütçeHine 
ı 000 000 liralık talısisat konulmasına dail' 

Polis teşkilat kanununa bağlı kadro cetvelinde de
ğişiklik yapılması h akkında 

ı;-!80 Dev let ınemnrları aylıklarınm tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna bağlı iki sayılr cetvelin Milli Mü
dafaa veldleti kara kısmı memurları ıneyannıa iki 
memur ekl enmesi lıakkrnda 

1/48ı Ziraat vekaleti 1935 yılı bütçesinde 5 000 liralık mü
naıkale yapılmasma dair 

1/482 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 60 nci maddesi-

miştir. 

6 - IV - 1936 rtarjhinde 2937 sayılı 

kanun olarak kwbul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3000 sayılı 

kanun olarak kasbul edilmişık 

24- IV - 1936 tarihinde 2953 sayılı 
kanun olarak kSibul edilmiştir. 

3 - IV - ı936 1\arihinde 2933 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

nin birinci irkrasının değiştirilmesi haikkmda Encümencledir. 
1/487 Ankara Yliiksek ziraat enstitüsü 1935 yılı bütçesinde 

4 400 lirali'k münakale yapılmasma dair 15 - IV - 1936 tarihinde 2947 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

1/488 Milli Müda.faa vekaleti ı935 yılı kara bütçesinde , ~- :;.~- · ·. 

1/489 

1/490 

1/491 

1/492 
1/493 

ı 71 726 liralık münaıkale yapılmasına dair 20 - IV - 1936 tarihinde 295ı sayılı 

l<anuıı olarak· kabul edilmiştir. 

Muhasebei umumiye kanununun 83 ncü maddesinin 
(H) fıkrasının değiştirilmesine dair 

B~vekalet ·teşkilat ve vazüeleri hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasma dair 

Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 5 000 liı·~tlrk 

münaikale yapılmasma dair 

Askeri v~ mülki tekaüd kanununa ek kanun layihaqt 
İhtiyat zaıbi.tleri ve ihtiyat askeri memurlan kanunn
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hahlmıda 

9 - VI - ı936 tarihinele 3010 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VI - 1936 tarihinde Hükfunet 
tarafıııclan geri almınışttr. 

2Ö - IV - 1936 tarihinde 2951 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş

tir. 
Encümendedir. 

13 - V - 1936 tarihinde 940 sayılı 

karar olarak kabul eclilmi~tir. 



No. 

1/494 

1/496 

1/497 

1/498 

- - 1G4-
Hulasası 

Maaş kanununun 13, 24 ve 25 nci maddelerinin değiş· 
tirilmesi ilıa1drmda 

DaJıiliye vekaletile İskan unıum müdürlüğü 1935 yılı 
bütçeleri arasında 486 liralık münaJmle yapılmasına 
dair 

i\Iaarif vakaleti 1935 yılı bütçesinde 2 000 liralık mü. 
nakale yapılmasına dair 

(1ümrük ve inhisarlar vekaleti 1935 Yılı bütçesinde 
49 300 liralık münakale yapılmasına dair 

Muamelesi 

J2- VI- J936 tarihinde 3041 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

20 - IV - 1936 tarih inel e 2951 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 -IV- 1936 tarihinde 2951 sayılı 

kanunla bü·leştirilerek kalnıl edil
miştir . 

29 - IV - 1936 tarihintle 2959 sayılı 
bmun olarak kabul edi l miştir. 

1/500 İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı bütçüsindt! 
10 000 liralık mi.i.naJmle yapılma ma dair 29 - lV - 1936 tarihinde 2960 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/501 Milli M:üdafaa veka1eti 1935 yılı kara büt~,;csindc 

14 300 liralık münakale yapılmasına dai!' 29 - IV 1936 tar:i.hinde 2959 sayılr 
kam:ınla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/502 1 taıı bul liman işleri um um müdürlüğü 1935 y r:.ı 
!bütçesinde 7 500 liralık mi.i.nakale yapılmasına dair 29 - IV - 1936 tarihind e 2961 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişti!· . 

1/505 Muhacirlere ve muhtaç çiftçi lere ödünç tolnıırıluk 

ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanunun bi
rinci maddesinde yazılı bir milyon liraımı arttınl

masına dair olan 2863 sayılı kanunla kabul dilen 
had içerisinden bin ton buğdayın Kızılay kurumuna 

l /507 

verilmesi hakkında ll- VI- 1936 ıtarihind · 3035 sayılı 

kanını olarak kabul cd i lmi ştir. 

Düyunu urunıniye ve jandaruıa uınuı:n kumandan lı

ğı 1935 yılı biitç lerine tahsiRat konulma!rna clair 6 - V - 1936 tar ihinde 2964: sayılı 

kanun olarak kabul edilmi!ltir. 

1/508 Ankara Yüksek ziraat enstitü ii 1935 yılı hütc,;esin-

1/509 

] /510 

de 16 800 liralık mürrakale yapılma ·ma da ir 2 - V - 1936 tarih iııdc 29 sayrlı 
kanun olarak kabul edi lm iştir. 

1935 yılı umurıll muvazene kanununa ba ğlt bütçeler
ele iniinakale yapılınasma ve yeniden açılacak fı:ısıl

lara tahsisat kanınasına dair 

Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 2 000 liralrk 
ıni.i.nakale yapılınasına dair 

6 - V - 1936 tı1l'ihinde 2964 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1936 .tarihinde 2U64: sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mi~tir. 



No. 

1/51l 

1/512 

- 1~5 - · 
l!u1asa.sı 

--------------·---------
Güıın·ük muhafaza Genel komutanlığT enıriııcleki ele
niz teşkilatnun askerleştirilmesi hakkında 

Hariciye ve iktısad vekaletleri ] 935 yılı büte.elerin
de 6 300 liralık münakale yapılmasma dail' 

1/514 Nafıa vekaleti 1935 yılı bütçesinoe 6 000 lil'alrk mü
nakale yapılmasma dair 

1/515 Sıhhat ve içtimai muavenet vektdcti 1935 y ılr lıüt-

Muamelesi 

9 - VI - 1936 tarihinde 3015 s.ayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 . ayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 Rayılı 

kanunla birleşbrüerck kabul cdi l
ın.iştir. 

çesinde 9 500 liralık münakale yapılmasma dair 6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/516 Milll Müdafaa vekaleti 1935· yılı hava bütçesinde 
104 liralık münakale yapılmasma dair 

1/517 Milli 'Müdafaa vekaleti 1935 yılr hava bütçesinele 
36 619 liralık münakale yapılmasmıı daÜ' 

1/5]8 Ankara Nümtme hastanesinde istihdam ccli lnı e l<t e 

bulunan eenebi mütehassıslarm 

liraya çıkanlması haklnnda 
üeretleı·i ıı i n 1 140 

1/519 Hazıırda yarsubaydan yüzbaşıya ve sefcnll' hütün 
subaylarla askeri memurlara elbise, kaput ve ç iznı e 

verilmesine dair olan kanunun jandarma ve giim-

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılr 

kanunla birleştirilerlik kabul edil
miştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı 

kanunla biı-leştiriler(}k kabul edil
miş-tir. 

28- V- 1936 tarihinde 29 6 say ılı 

kanun olarak !G~;bul edi lmiştir. 

rük muhafaza kıtalarma da tatbiln hakkrncln Encümcndcdir. 
l /522 Konya ovası sulama idaresi, Yüksek miilwııcl i ı;; nı l'k

tebi, Ankara şehri !mar mi.icli.irlüğii Ye Aııkn.nı Yük
sek Ziraat enstitüsünün umumi ımıvazeneye n h nma-
sına dair 26 -V - 1936 ta ri h i ııd e 29 4 sayılı 

kantuı olarak kabul edilmiştir . 

1/525 'J'ie<1rette tağşişin meni ve ilıraeatm muraknh(>ı;;i Ye 
kornnması hakkındaki kanuna ek kanun ]fı,y ihasr 9 - VI - 1936 tarihinde 3018 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/526 Deni7.yolları ve Akay işletmelerile fabrika YC ha
vuzlar teşkilatı hakkındaki luınunun 8 nci ımı rlllr-
siııin değiştirilmesine dair 9 - VI -1936 tarihinele 3014 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 
. 1/ 527 Emniyet işleri nmuın miidüdüğii 1935 yıl r l ıii.tt:esiıı-

de 2225 liralık münakale yapılm asına dair 22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 

kanun olarak kabul 'dilıniştir . 

1/529 Maliye veldleti 1935 yılı bütçesine 500 bin liralık 
tahsisat kontümasma ve bu tahsi 'atm suı·eti sal'fı-



No. 

1/530 

-H>~-
H ulisası 

na dair 

Milli Müdafaa veka.leti 1935 yılı kara bütçesinde 
1264 liralık münaka.le yapılmasma dair 

:Muamelesi 

8 - V - 1936 tarihinde 2966 sayılı 

kanun olarak kabul edihıiştir. 

22 - V - 1935 tarihinde 2979 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/531 Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara ve deniz büt-

1/532 

1/533 

1/ 543 

1/ 535 

1/536 

1/538 

1/539 

1/540 

1/541 

1/542 

1/543 

çelerinde 84 804 liralık münakale yapılmasma dair 15- V - 1936 tarihinde 2975 sayılı 

kan.U!ll olarak kabul edilmjştir. 
Milli ·Mıü.dafaa vekaletince taahhüde girişilmesi hak
kında 

Vangölü işletmesi kanunu layihası 

Hariciye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 17 800 liralşk 
münakale yapılmasma dair 

Devlet memurları aylıiklarmm tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ek 2201 sayılı ıkanuna ibağlr (1) nu
maralı çetvelin değiştirilmesi ib.rukkmda 

Ankarada Tarih, dil ve coğrafya fakültesi kuru1masr 
hakkındaki !kanunda değişiıklik yaprlmasma dair 

İstanbul ve İzmir liman işleri idarelerinin İktısad ve
kaletine devri haıkllunda 

Adiiye ve Sııhl:ıat ve içtimai muavenet vekaletleri 1935 
yılı büıtçelerinde 8 545 liralık münaıkale yapılmasma 

ve tahsisat verilmesine dair 

1935 yılı Umumi ınuvazene kanununa bağlı bazı 

daire bütçelerinde tahsisat konulmasına dair 

Dahiliye vekaleti ve Emniyet işleri umunı müdür
lüğü 1935 yılı bütçelerinde 4 500 lirairk münakale 
ya primasma dair 

Havı:tyollarr Devlet işletme idaresi 1935 yılı büt.çe· 
sinde 250 000 liralık tahsisat konulmasına dair 

İnhisarlat• hmunı müdürlüği.i 1935 yılı bütçesinde 
15 OOÖ liralık münakale yapılmasma dair 

22 - V - 1936 tarihinde 2980 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
10 -VI - 1936 tarihinde 3025 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3051 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3013 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1936 tarihinde 3023 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil· 
nı iştir. 

15 - V - 19a6 tarihiıide 2976 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2982 sayılı 
kanl.ın olarak kabul edilmiştir. 



- 16'7-
No. HulB.aası Muamelesi 

1/544 V a.kıflar um um müdürlüğü 1935 yılr bütçesinde 
4 000 liralık müna.kale yapılmasma dair 22 - V - 1936 tarihinde 2981 sayılı 

1/547 

1/548 

1/550 

1/551 

1/552 

1/553 

1/554 

1/555 

1/557 

1/558 

Yakıflar umnm müdürlüğünce bazı inşaat ıçın ta
ahhüdat akti mezuniyetine dair olan 2037 ve 2398 sa
yılr kanunlara ek kanun layihası 

Devlet kitabiarı mütedavil sermayesi hakkındaki 

2133 sayılr kanunun 4 n~ maddesi hükmünün üç yıl 
uzatılınasma dair 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti ve buna bağlı 
Huduel ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü teşkilat 
ve memurini hakkında 

Cümlıuriyet merkez bankası kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü· 
kümler eklenmesiııe dair olan 2062 sayılr kanunun 
7 nci maddesinin 2 nci fıkrasırun değiştirilmesi hak
kında 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak
kmdaki kanunu değiştiren 2531 sayılı kanuntın de
ğiştirilrnesine dair 

Devlet memurları aylıklarrnrn tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna bağlı cetvelin Dahiliye vekfiJeti 
kısmında değişiklik :r-apılması hakkrnda 

Yenielen dokuz kaza teşkiline ve Dahiliye vekiUeti 
kadrosuna bazı memuriyetler eklenınesine dair 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı bütçesine 
18 236 lira 66 kuruşluk tahsisat konulmasına dair 

Dahiliye vekaJeti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki 1624 sayılı kanunun ve ek ve tadillerinin 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanunun ikinci maddesine bağlı 2 sayılı 
cetvelin Dahiliye vekaleti kısmrncla değişiklik 'yapıl
ması hakkında 

· knn\ın olarak kabul edilmiştiı· . 

ll - VI - 1936 tarihinde 3036 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3033 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3017 sayılr 

kanun olarak kabul edilın.jştir. 

1 - VI - 1936 tarihinde 2998 sayılr 

kanun olara:k kabul edilmiştir. 

12- VI- 1936 tarihinde 3046 say ılı 

kanun olarak kabnl edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3049 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3012 say ı 1 ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 -V- 1936 tarih~nde 2988 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 -VI - 1936 tarihinde 3046 sayı! ı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12- VI -1936 tarihinde 3049 sayıli 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

1/559 

1/560 

168 
, Hulasa~u 

Ankara belediyesinin muhtelif kanunlarla Hnzine
den istikraz eylediği 5 milyon 650 bi u liranın tn luı k
kuk etmiş ve edecek faizlerile Yenişehir-tleki evlere 
aid tediye müddetinin uzatılınası hakkında 
Ankara şehri !mar müdürlüğü 1935 yılr bütçesinde 
10 000 liralık münakale yapılmasına dair 

1/561 1935 yılı umumi muvazene kanununa bağlı bazı 

daire bütçelerinde 2 260 liralık münakale yapılma
sma dair 

1/562 Gümı:ük ve inhisarlar vekaleti 1935 yılı bütçesinde 
3 200 liralık mürrakale yapılınası hakkında 

1/563 Milli •Müdafaa vekiUeti 1935 yılı kara hütçesindf• 
yeniden açılacak fasla 2 500 liralık tahsisat konul· 

Muamelesi 

Enciimendedir. 

28 - V- 1936 tarihinde 2987 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılı 

kanunla birleştirilerek ka:bul edil
miştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılı 

kanunla birleştiriler ek l< alıul edil
'm iş t ir. 

masma dair 8 - VI 1936 tarihinde okunnnıştur. 

1/564 Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimai nıuavenet 
vekaleti bütçesinde açılacak hususi fasla. tahs isat 
kayeline dair 9 - VI - 1936 tarihinde 30] 9 sayılr 

kanun olarak ka bul ed ilmiştir. 

1/565 Tahranda yapılacak sefaret binalarile tefriş<ltı hak- · 
kmda Encüıııendedir. 

1/571 Amerika Birleşik Devletlerine on üç yılda ödenecek 
23 824,86 dolarlık t esviye sureti h n kinnda 9 - VI - ] 936 tarihinde 3022 sayılı 

kanun olarak kabul dilnıiştir. 

1/572 1935 yılı umumi nıuvazene kanununa bağlı bazı da
ire bütçelerinde 900 liralık nıünakale yapılmasma 

dair 28 - V - J 936 tarihi ıH1e 2986 sayılı 

kıımmla bü·leştirilerek kııbul .ed il
miştir. 

lj573 Doyçebank elinde bulunan Ergani bakırı Türk ano
nim ş_irketi hisse seneellerinin satm alınmasına dait· 
Hükümetle mezkfır banka arasmda nktedil en nınka

velenin tasdikı ve tahsisatrmn temin smeti hak-
kında 11 - VI - 193G tarihinde 3034 sayılı 

kanun olarak ka bul edilmiştir. 

1/574 

l /575 

Jandarma um um kumandanlığı 1935 yılı bütçeı::inde 

19 878 lira lık münakal e yapılmasma dair 

Riyaseti Cümhur d:;ı.iresi teşkilatı hakkındaki kaııu

nun bazr maddelerinin değiştiı-ilmesine dair 

1/576 Milli Müda:faa vekaleti 1935 yılı hava bütçesinde 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılı 

kaınmla. hi rleştirilerek kabul ed il
mi şt ir. 

9 - \I - 1936 taribinde 3011 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi ştir. 



No. 

1;578 

1/579 

1/583 

1/584 

- 169 -
Bulasası 

2 500 liralık münakale yapılmasma dair 

Bariciye vekaleti teşkilat kanununa bağlı (2) sa
yılr cetvelde değişiklik yapılmasma dn ir 

Vaiz ve dersiaınlar hakkında 

İstanbul telefon tesisatımn satın almmasma dair 
Bükilmetle şirket arasmda akterlilen mulowelenin 
tasdilu hakkında 

!stanbul telefon tesisatrrun tesellüın ve işletme mua
melelerine dair 

1/589 Resmi oeva.ir ve müessesat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müessese
lerde hnlnndurnlahil errk vr~ı:ıiti mıkli~re lıakknı <'hıki 

Muamelesi 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılr 

bumnla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ll - VJ - 19:36 tarihimle 3030 sayrlı 

l<n nu ıı olarak l<a bul edilmi ştir. 

Eııeüınendedir. 

10 -VI - 1936 tı:ırihiııde 3026 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1936 tarihinde 3054 sayılr 
kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

kıınunıı ek kannn Hiyihası Bııei.iııı<>nde rlir . 

1/594 25 780 000 liralrk :f:evkalfıclc tıı lı sisat verilmesi hak-
km da 

1 /59.) Cü ın h ur Başkı:ı nl rğr filarınoıı ik o l'l<estrası teşk il atı 

vr o rkc~tra nıensub l nrmrn trrfi ve tecz iyeleri hak
lmı(la kı:ınnn l a.yihası 

1/600 Teknik okulu teşkili haklunda 

1/601 Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazifele-

J1- \ "1 - 19:{G tnı·ilıiıHle 3037 s:ıy:ıh 

l<ıınun olnrnk l<alml e cli l ıııiştir·. 

1~- V I - ı g:~G tarlıinrle 30-1-5 sayı l r 

knnun olanıl< l<alıul r<l ilıııiştı ·. 

l~ııcünı en d ed ir. 

r in e c1o,ir olan kanuna ek kanun luyihasr Bııci.in ı en(lerlit' . 

1/602 Posta , telgraf ve telefon umunı müdürlüğü 1936 yılr 
hi'ıtr:e l<anunnna ek kanun J ~yihasr 

1/603 Deı ıi zyoll ı:ırı ve Al<ııy işletme idarelerinin yaptn·a
cnklarr g-emi ler için 10 000 000 liı·ahk tah~isat veril
ınesi haklerndaki kanunun birinci mad.clesinin değiş
tiı·ilmesine dair 

1/604 Dahiliye vekilieti merkez teşkila.t ve vazifeleri hak
kındaki kanuna ek kanun layihası 

12 - VI - 1936 tııı·ihııde 3040 sayılr 
knnun oln rnk kahul ecllıııiştir. 

12- VT- 193G tn ı · ilıiml r 3047 sayrlr 
kanun olarak kauul edilmiştir. 

J 2 - VI -1936 tarihinde 3046 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. • 

1/606 2980 sayılı anunun 2 nci maddesinin tadiline dair 31 - VII - 1936 tarihinde 3060 sayılr 
kanun olarak ka bul edilmiştir. 

1/607 Bariciye vekaleti 1936 mail yılı bütçesinde değişik-
likler yapılmasma dair 31 - VII - 1936 tarihinde 3055 sayılr 

kamm olarak kabul edilmiştir . 

1/608 Mill Müdafaa vekaleti 1936 mali yılı kara kısmı 
bütçesinde 70 000 liralık mürrakale yapılması hak-



N <O. 

1/609 

1/610 

-170-
Bulasası 

km da 

Rüsumu sılılıiye kanununa ek kanun layihasr 
. ı 

Rüsnmu sılılıiye kanununa eklenen maddelere dair 
olan 2810 numaralı kanunun yerine kaim olacak 
kanun layihasr 

1/612 3037 numaralı kanuna ek kanun layihasr 

TEKLİFLER 

2/ 3 Manisa (Sabri Toprak) - Husus! sıhhat yurdlarma 
YC hastanelerin himayesine dair 

2/ 18 Ordu ( Haındi Ya lman ) - Askeri tıbbiye mcktebin
den çıkan askeri Idmyagerlerle diş hekimlerine Ye
rilecck techizat bedeli hakimıda 

2/19 (İdare Heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı büt
çesine 69 964 liralık tahsisat konulmasına dair 

2/20 (İdare Heyeti) - Divam muhasebat 1935 yılı bütçe
sinde 295 liralık nıünakale yapılmasma dair 

2/ 22 ( İdare Heyeti ) - Büyük l\lillet Meclisi 1935 yılı büt
çesine -t 000 liralık tahsisat konulınası11a dair 

2/ 23 ( İdare Heyeti ) - Bü;cük 1\lillet :Meclisi 193:- yılı büt
çesine 500 liralık ta hsisut komılınasma da ir 

• 
2/ 2-t Afyon Karahisar (Ber<; Türkcı· ) - Jüı:ılar ceıniycti 

varidatmm aıttın Lınasma d ai ı· 

2/ 26 ( İdare Heyeti ) - Riyaseticüınlım 19.35 ~-ılı lJütçesine 
10 000 liralıktahsisat konnlmasrna dair 

~ T 

2/28 ( İdaı·e Heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1935 yılr büt-

Muamelesi 

31 - VII - 1936 tarihinde 3055 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

31 - vn - 1936 tarihinde 3057 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

31 - VII - 1936 tarihinde 3058 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
31 - VII - 1936 tarihiude 3061 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde bu lıusnstaki 

Maliye encümeninin mazbatası ka
bul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2893 sa;}rılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 - X1I - 1935 tarihinde 2854 sayılr 
kanunla bjrlcştirilerek kabul edil
miştir. 

2 - XII - 1935 .tarihinde 2854 sayıl r 

kanunla birleştirilerek kaıbul edil
miştir. 

22 - I - 1936 ıtarihinde 2899 sayılı 
kanunla bü·leştirilerek kwbul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

10 - IV - 1936 tarihinde 2940 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Rulasası 

çesindc 5 950 liralık ınünakale yapılmasma dair 

2/ 32 Trabzon (Hasan Saka) - Büyük Millet Meclisi Azası
nın tahsisat ve harcırab lan hakkındaki 1757 sayılı 

kanuna ek kanun teklifi 

2/ 33 (1dare Heyeti ) -Büyük Millet l\Ieclisi 1936 yılı bütçc
Rine 51 267 liralık tahsisat konulmasına dair 

3/ 55 

----- ------- -----· 

TBZKERELER 

Askel'i memurlar hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 57 Gümrük umumi tarHesinin 2255 sayılı kanunla dc
ğiştirilen 6!)5 nci nnınarasnun 4: D » fıkrasımn tcfsiı· i 

:Muameles1 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı 
kanunla birlefŞtirilerek kabul edil
m~ştir. 

31- VII -1936 tarihinde 3055 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3050 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 -XII - 1935 tarihinde Milli Mü da-
' faa encümenine. 

hakkında BaşvekaJet tezkeresi 8 - XI - 1935 tarihinde 903 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 60 12 temmuz 1336 tarih ve 26 sayılı kararla askeri ve 
mülki tek~ıüd kanununun 45 nci maddesindeki şehid 

kelimesin in şümnlü dcreecsinin tayini hakkında Baş-

vekalet tezkeresi 29 - I - 1936 tarihinde 927 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 73 Askeri ve ınülkt tekaüd kanununun 23 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında BaşYckal ct tezkeresi 

3/77 Cümhuriyet merkez bankası kanununun 92 nci mad· 
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 2 Mübadele ve teffiz işlerinin kati taı;;fi~· ı~si \ ' C intacı 

hakkındaki kanwıun 2 nci ve 9 nctt maddeleri ar·ıı· 

smdaki mübayenet ilc 1866 sayılr müzey·yel kanun 
ınet.ninde münderh: zrt alıkôııun tefsirine daiı- Baş-

24 - I - 1936 tarihinde 924 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24- IV -1936 tarihinde 935 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

vckalet tezkeresi 5 - VI - 1936 tarihinde Hükumet 
tarafından ·geri alınmıştır. 

3/ 3 Mübadele ve te:fiiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki kanunun 4 ncü ve tııezkılr kanuna ınüze;~· · 

yel kanunun 1 nci nııı.dd el crinin tefsidne dair Ba.ş-

vckalet tezkeı·csi 4: - V - 1936 tarihinde 220 sayılı 

.tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/ 7 Ci.lınhnriyet trtetkez hankast bııuııunun 96 ncı Inad-

desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezireresi 23 - III - 1936 tarihinde 931 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/ 97 Gümrük tarifc kanunu ile 189G sayıli kanunda yazı l ı 

(Gazoil ) için her hangi bir vas rf aramhp aranılın a

yacağrmn tcsfiri hakkında Başvekill ct tczkeı·esi 

3/ 114 Zaruri ve mücbir sebebler dolapsilc takib ve üıhsi
line imkfuı görülemeyen 598 932 lira 4 lniruşluk bor
cun kayidierinin silinmesine dair Başvekfılet tczkc
resı 

3/ 124: 

3/ 138 

3/ 167 

lifart: mayıs 1935 ayiarına aid üç aylık raporun su
nnldnğwıa daiT Divam muh::ısebat riyaseti tezkeresi 

Kazanç vcı·gisi kannınnıun ii ~ün cii maddesinin 5 ve 
21 nci frkra'iarmrn tefsiı·ine dair Başvekalet tezkcı·csi 
A~ıkta vcye bakanlık emrinde iken ücretli bir vaz i
feye toyiıı edilen memurlarm kesilmiş olan açık 

maaşlarının ücretli vazifelerinin Hlğvi lıahnde iadeten 
tahsisi icab edip ctmeyeceğülin tef iri hakkmda Baş
vekalet t eziceresi 

3/ 168 Hazineden taksitle gayl'iınenkul mal satın alımş olan
larm taksit bedellerinin tccili haklundaki kaııuııa gö
re tahakkuk ettirilmiş olan y iiz le beş faizlerin 22~2 

sayılr kanun hükmüne nazaran aramlrp aramlımıya-

Muamelesi 

3 - IV - 1936 tarihinde 934 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

31 - I- 1936 tarihinde 928 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir . 

13- IV- 1936 tarihinde 2941 sayılı 
kanun olarak k!llbul edilmiştir. 

Encünıendedir. 

Encümendedir. 

cn.ğınm tefsirine dair BaşvekaJ et tezkeresi 18- XII- 1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/ 182 Hayvanlar vergisinden almınakta olan 2 ve .J. kııL 

cezalardan husnsi idareler için hisse ayrrlrp ayrılma

yacağının tefsiri hakkında Baı;vPkalet tezkeı·esi 

3/ 200 Askeri ve mülki tckaüd kanununun -1-6 net maddesi
nin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 20 2826 sayılr karınııla kahnl edil en 19 ncu subay ı>•ıı·a 

müldfat cetvelinin 3 ncü sr ra numarasında yazılı 

malül Kemal isminin Cemal olarak düzeltilmesi lı ıık

kmda Başvekalet tezleeresi 

3/ 211 Divaru muhasebat kanununun 73 ncü maddesinin 

25 - III - 1936 tarihinde 932 ~ayrlı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

24- IV - 1936 tarihinde 2954 sayılr 

kanun olarak kBJbul edilmiştir. 

tefsirine dair Divaru mulıasebat Reisli_ğ·i tezkeresi Encümendedir. 
3/229 Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım başlarının 

t ekaiid kanununun 19 ncu maddesinden istifade 
edib edemeyeceklerinin tefsiri hakkında BaşvekaJet 
tezleeresi Encümendedir. 

3/230 2919 sayılı kanunun neşrinden evvel Hükumet he
sabına tahsil etmiş olub da kenrli meslek ve ihtisas
ları dahilinde ücretli vazifelere tayin edilmiş bulu 
nanlarm bu suretle geçirdikleri hizmet müddetleri
nin namzedlik müddetlerine malısub edilib edilme· 



No. llulasası 

yeceğinin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

3/252 Posta kanununun 53 ncü maddesinin tefsiri hak-

M:uame16!1l 

20 - V - 1936 tarihinde 2978 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

kında Başvekillet tezkeresi Encümendedir. 

T.A.KRİRLER 

4/4 Giresun (Hakkı Tarık Us) - 1492 sayılı kanunun mu-
vakkat maddesinin (C) fıkrasının tefsiri hakkrnda Encümendedir. 

4/ 6 Giresun (Münir Akkaya ve Kırşehir Lütfi Müfid 
Özdeş) - Arzuhal encünıeninin 30 - VI - 1934 tarihli 
haftalık kararlar cetvelindeki 124 sayılı kararrnm 
Umumi heyette müzakeresine dair ll - XII - 1935 tarihinde 911 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

MUHTELİF EVRAK 

5/10 Askeri ve mülki telmüd kanununun 25 nci maddesi 
mucibince tekaüd edilen veya telmüd edilmek hak
kını haiz bulunanlarm yetimlerine ayni kanunuıı 
49 ncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları hükmüne gö
re yetim maaşı tahsis edilib edilmeyeceği haldunila 
Divam muhasebat encümeni mazbatası 10 - I -1936 tarihinde 923 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
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DAHİLİYE ENCttMENİ 

R eis 
R eis V. : 
Jt,J. M . : 

'Peki·rdağ 
:tekirdağ 
Çanakkale 

C P ın il ı ybaclın 
Fctik Ö:zt·rak 
Siikı·ii Y asın , ' Ka. : Mardin Eclib E rgin 

Afyon K . 
Amasya 
Antalya 
Burdw· 
Bursa 
Çanakkale 
Coruh 
(jorııh 
Ço1·ıım 
E rzıınwn 
E rzıırıırıı 
Ka.rs 
Kiitahya 

l zzet Ulv i Aykuı·t 
)tJ · cıcl U ra:; 
İla.· ih Kapla11 
Halid Ona1·a11 
Fatin Güvendireli 
H il mi Eı·,gen eli 
Atıf 'l'üz iin 
lhsa.ıı K wrtkan 
t-;rncıil K emal Alpsar 
Gl. Z eki Soyclemi'l' 
N ahı'ye El,qiin 
Esacl Özo.iJu:a 
Jlfemerl Some ı · 

Jlfa·raş 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Sıvas 
Sıvas 
Sıvas 
Tokad 
T okad 
Urfa 
U1'[a 
Zonguldak 
Z on,qııldaJ.c 

Mita.t Alanı 
ll'tem. Tuncel 
Ziilhtii Dııru,kan 
H ilmi ı oran 
M·itat Şükrü Blf'dcı 
8a,bihcı Gö1·k py 
ı: a,sfi Raş·id Sev i,Cj 
Ua.liu P ek el 
H Ü1Tenı Brgun 
B ehçet Gii,lıcıy 

ilfıılıittin Diııçsoy 
H alil Tür km en 
Rif a.t V a1'rlcır 

Encünte ıı , 41 (34 layiha , · tekli!', 4 t ezkere ) işin 30 nu inta c et mi ş ve geriye kalan 11 iş ge
lecek i ç tiınan l<alnuştır. 

No. Hulasasr Muamelesi 

LAYiRALAR 

1/60 Bazı müesseselerin idaresi hakkında Encümendedir. 
1/61 Cemiyetler kanunu layihası Encümendedir. 
1/120 Eyer, semer ve hayvan koşumlarnun tevhidi hak· 

kmda Encümendedir. 
1/138 

1/156 

1/185 
J/:186 

Dahiliye vekaleti vilayet teşkilatı ve vazifeleri hak
kında 

Çeltik ekimi kanunu layihası 

Şurayi devlet kanwm layihasr 
Belediye teşkilatı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin kaldırtlması hakkındaki kanuna ek ka
nun layiliası 

1/227 Urnum1 mahkemeler ve karar hakiınleri ve ınüstan· 
tıklada nınumi ve hususi kaza salahiyetini haiz 
makamlar arasnıdaki ihtilafm halli hakkındaki ka· 
nunu değiştiren kannn layihast 

1/ 304 Mtmzur viHi yeti te~kilat v idaı·esi ha.klnnd:ı 

Encümendedir. 
ll - VI - 1936 tarihinele 3039 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir: 

1 - IV - '1936 tarihinde Hükumet ta
r~ıfmdan geri almmıştn·. 

Enciiınendedir. 

25 • XII - 1936 tarihinde 2884 sayılı 
kanun olarak kabui edilmi~tir. 
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1/314 Nüfus kanunu layihası 
1/ 323 3 ncü tınmını müfettişlik teşkiline dair 

1/32~ ..J. JJ<'Ü uıınıın! nıüfdti§lik h•§kiliıır dııiı· 

1/ 336 AıttH·nuı , <·kı-ıiltııı r w ilıcılc luııııınnna ek kanun 

Muamelesi 

Encünıendedir. 

16 -XII - 1935 tarihinde 2865 sayılr 
kanunla birleştirileı·ek kabul edil
mjştir. 

16 - XII - 1935 tarihinele 2865 sayılr 
kanunla birleştirileı·ek ka bul edil 
miştir. 

lnyiha~r 3 - IV - 1936 tarihinde 2931 sayılı 
ka nun olaı·ak kabul euilıniştir. 

1/ 339 l\1athnat kanununun 9 nC'u maddrsiniıı (K ) fıkrasına 
bir fıkra eklenmesitıc dair 27 - III - 1936 tarihinde Hükümet 

tarafından geri almınıştrr. 

1/ 342 Yeııideıı (-! ) vilayet, (13 ) kaza kurnlıııa::ıımı \' C lıu 

teşkilat dalayısile bazı kazalarm bağlılıklarının de· 
ğiştirilmesine ve ayrıca yeniden (1 7) merkez kay
ınakamlığı ihdasma ve Dahiliye vekaleti kadro cet· 
Yellerile bütçesinde tadilat icrasma dair 

1/ 353 1\[nnını· Yili1yeti halkındau olupta ıııüddeti iı:iııdr 

nüfus ve askerlik şuhelerine müraC'aatla kayitlerini 
~·aptmnaıruş saklılarla yoklama kaçağr, bakaya, firarl 
ve izinsizlerin yazımı ve cezala.rmm affi hakkında 

: .. i . ·•• ' 

J/ 359 tkinci umuııu müfettişlik ,·e nıüşavirliklcı·inin teşki-

25 - XII - 1935 tarihinde 2885 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

8 - 1 - 1936 tarihinde 2887 sayılr 

kanun o.l arak kabul edilmiştir. 

lat kadroları hakkında 25 - XII - 1935 taı·ihinde 2883 sayılr 
kınnın olarak kabul edilmiştir. 

1/ 386 Polis 1 cşkila.t kanununa bağlı cetvel e eklenecek ka d
roya ve Maliye vekaletile Emniyet işleri umımı 

müdürlüğü 1935 yılı bütçeleri arasmda 25 758 lira-
lık münakale yapılmasma dair 27 -I- 1936 taı·ihind e 2905 sayılı 

kıınun olarak kabul edilmiştir . 

1/417 Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi müfettişlikler le 
müşavirliklerinin teşkilat kadroları hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka-
mına bir madde eklenmesine dair 6 - IV - 1936 tairihind e Bütçe en

cüınenine. 

l / 461 Türk bayrağı kanunu layihası 

1/475 !stanbul eski telefon şirketinin abonelerinden fa;da 
aldığı mlikaleme ücretlerinden resmi daire ve mü
esseselere aid olanlarm İstanbul belediyesine terki 

29 - V - l 936 tarihinde 2994 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında l 2 - VI - 1936 tarihinde 3053 sayılı 
kanun olarak kabu ledilmiştiı·. 

1/479 Polis teşkilat kanununa bağlı kadro cetvelinde de
ğişiklik yapılması hakkında 8 - VI - 1936 tarihinde 3000 sayılı 

kanun olarak kabul edilılliştir . 
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No. Hul&sası Muamelesi 

1/490 Başveka.let teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanun-
da deği~iklik yapılmasına dair ll -VI - 1936 tarihinde Hükumet ta

rdından geri alınmıştır. 
1/519 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ve seferde bütün 

subaylarla askeri memurlara elbise, kaput ve çizme 
verilmesine dair olan kanuntın Jandarma ve Gümrük 
muhafaza kıtalarında da tatbiki haklanda 22 - V - 1936 tarihinde Milli Müda

faa encüınenine. 
1/523 Vila.yet idaresi kanunuının 2 ve 71 nci maddelerinin 

değiştirİlınesine dair 8 - VI - 1936 tarihinde 3001 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/528 Mahalli idareler müruriye resmi tarifelerinin İktı-

sad vekaletince tasdikına dair 8 - VI - 1936 tarihinde 3004 sayılı 

l<anun olarak kabul edilmiştir. 
1/549 !stanbulda yapılacak devrim anıtı hakkında 8 - VI - 1936 tarihinde 3002 sayılr 

kaıınn olarak kabul edilmiştir. 
1/552 Dahiliye veka.leti merkez teşkilat ve vazifeleri 

hakkındaki kanuını değiştiren 2531 sayılr kanunun 
değiştirilmesme dair 12 - VI - 1936 tarihinde 3046 sayılı 

lmnun olarak kabul edilmiştir. 

1/553 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna bağlı cetvelin Dahiliye veka.leti 
lusmmda değişiklik yapılması hakkında 12 - VI - 1936 tarihinde 3049 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/554 Yeniden dokuz kaza teşkiline ve Dahiliye vekaleti 

1/557 

1/558 

kadrosuna bazı memuriyetler eklenmesine dair 9 - V1 - 1936 tarihinde 3012 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekaJeti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki 1624 sayılı kanunun ek ve tadillerinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve teadülüne 
dair olan kanunun 2 nci maddesine bağlı 2 sayılı 

cetvelin Dahiliye vekaleti kısmında değişiklik yapıl
ması haklanda 

12 - VI - 1936 tarihinde 3046 sayılı 

kanunla birl eştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3049 sayılı 
kaınmla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/559 Ankara belediyesinin muhtelif kanunlarla Hazine
den istikraz eylediği 5 650 000 liranın tahakkuk et
miş ve edecek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid te-

1/585 

diye müddetinin uzatılınası hakkında 2 - VI - 1936 tarihinde Maliye eucü
menine. 

Eelediyeler imar heyetinin f en işleri teşkilatı hak
kında 12 - VI - 1936 tarihinde 3042 sayılı 

ka.nun olarak kabul edilmiştir. 
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No. · Hulasası 

TEKLİFLER 

2/J 5 Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve hükmi şahsi
yetler-in ihtiyaçları için dışarelım getirilecek radyo
lada yedek parçalarının vergi ve resimlerden mua-

Muamelesi 

fiyeti hakkında Encümendedir. 

2/21 KHklareli (Dr. Fuad Umay) - Köylerde 'genlik dü
zeyinin yükselmesi ve ynrdıııı tarlalan vücudc ge-
tirilmesi hakkında Encümcndcclir. 

2/31 Giresun (Hakkr Tarık Us ve iki arkadaşı) - Hafta 
tatili kanununun 4 ncü ve 5 nci maddelerinde deği-
şiklik yapılmasma dair 12 - VI - 1936 tarihinde ruznameye. 

3/103 

3/182 

3/197 

TEZKERELER 

Şeref ve haysiyeti muhil suçlarm hangi suçlar ad
doltmduğunun tefsiri hakkında BaşvakaJet tezkeresi 
Hayvanlar vergisinden almmakta olan iki ve dört 
kat cezalardan hususi idareler için hisse ayrılıb ay
rılmayacağmm tefsiri hakkında Başveka.let tezkeresi 

Dahiliye memurları kanununun 2 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/241 1 haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı gümrük tarife 
kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna 
eklenen 2256 numaralı kanunun 1 nci maddesinin 
te:fsiri hakkında BaŞ.Vekalet tezlteresi 

Enciimcndcdir. 

25 - III - 1936 tarihinde 932 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - III - 1936 tarihinde 219 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir . 

Eııcümendedir. 
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DİVANI MUHASEBAT ENCUMENİ 

R e-is 
M. 111. 
Ka. 

: Niğde 
: Tnıbzon 

Yazgad 

Fa i lı' Soy/ u 
ıı i tat A ydut 
Snn,q wr 

Bıır-d'ur 
Çanaklwle 
Çankın 
(! arıını _, 
Çorunı 
E·rzurıını 
İstanbııl 
İstanbııl 
İzmir 

İlı rcıh im N" ec lll i ]) il m e 11 

A hm rrl ( 'Pvcu/ Em re 
Rifat i111ü1· 
~ 17i R·t .. za Öze 11 ~: 
.Vabi R1za Y1lcl11 T11t 
:Vo,fiz Dwn/11 
Il rmu{ i (}ii rso y 
H ay rull alı E ·rg i 11 

Has au Ah Y iicel 

Kastanıonıı 
Kastanıonıı 
Kayseri 
Kı1·şehi1· 
Konya 
Jlfa1·aş 
Mardin 
Mıığla 

linahim U·ra J/.tay 
Nnr-i rramaç 
/t'e·rruh Oiip.CJÜJJ 
H rızim B örekçi 
lllusta fa H ali d tl nP r 
Memed Erte11 
Hilmi (/orn/,; 
Il ii.suii, Kita1J c1 

Eııc iiırı c ıı , G7 (38 Wyiha , ~!:) tczkct'l' ) i ş in 40 ıır intac dıııi~ Vl' g'l' ı·ı ye kal;ııı 27 ı ş ge letck i<: ti
ıııa a knlınıştll·. 

No. 

1/ 1.5 Aııka l'a şehri iıııar 

h esahı .hakkmda 

H ulisası 

ıııüdüı·lü ğ ii 1933 yılı ısoıı 

1/ 18 Ev h af um um müdür·lüğü ] 932 yılr son he sa bı hak-
kın da 

1/ JB Bvkaf uınuuı müdürlüğü 19:3:3 yılı son hesabı hak
kında 

1/ 24 Talılisiye uıııuın müdül'lüğ·ü 1933 yılı soıı hesuhı 

hakkmda 

1/ 57 Kon ~·a ovası sulama iduref.iinin 1933 ~r ılı son h c::ıahı 

Muamelesi 

Encümen-declir. 

15 - rv - 1936 tarihinde 2948 sayılı 
k anun olarak olarak k abul edilmiş
tir. 

Eucüınendedü·. 

Encümendedir. 

luıkkrnda Encümendedir. 

1/ 67 Huduel ve sahillei· sıhhat umum müdürlüğü 1932 

1/68 

1/ 72 

~ -rlr son lı eısahı hakkıııda 

Huduel ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 
.nlr son hesahr h akkında 

Dev let demiryollan Vl' liııı a ııla rr i~l eı-me uıııum 

müdürlüğü 1932 yılı son hesabı hakkında 

1/ 89 Yüksek zinıa t enstitüsü 1 !)33 .n lı son hesabı hak-

13 -I- 1936 tat' i h in de 2889 sayılr k a
nun olarak lmbul ellilıniştir . 

BncümendediL'. 

] :) - V - 19:36 tarih inde 2973 :·ayılı 

kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

kında Encüınendedir . 

1/.110 1033 yılı Hazine son hesalır lı akkmda Encümendedir. 
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nuıasasr Muamelesi 

1/ llfi Pos1·a, t0lgTtıf ve telPJ'on nıııuııı müuiirlüğ·ü J!l33 
~·ılı son besalır JıaklmıJa Encümendedi.r. 

J /127 Tahlisiye uınum müdürlüğü 1932 yılı son hesabı 

hakkında 13 - lV - J 936 tarihinele 2944 sayılı 
kıınun olarrı,lc kabul eclilıniştir. 

J /275 Barut ve mevadd.r in:filıl.kiye inhisar idaresinin 1932 
yılı son hesabı hakkında J 5 - V - J 936 tnrihinde 2971 sayılı 

kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

1/276 Barut ve mevaddı in:filı1kiye inhisarı idaresinin 1933 
yılı son hesabı hakkında Encüınent1eclir. 

J /277 İnhisarlar um um müdürlüğü 1933 yılı son hesalır 
hakkrnda En cümenc1edir. 

1/278 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarr idaresinin 1931 

1/279 

1/280 

yılı son hesabı haldcrnda 15 - V - 1936 tı:ırihinc1 e 2974 sayılr 
knnun olarak kabul ed ilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1932 
yılı son hesabı haklernda 
Tuz inhisan idaresinin 1931 yılı son hesabı haklernda 

12- VI- 1936 taL"ihinde ruznameye. 
6 - V - J 936 tn ei h inde 2965 sayılı 

kanun olarak kabul edi lmiştir. 

1/281 Tuz inlıi.sarr idaresinin 1932 yrlr son hesabı haklernda 29 - V - J 936 tari hin de 2995 sn yılı 
krnıun ol:ınık knbul edilmiştir. 

1/282 Tütün inhisarr idaresinin 1931 yılı son h esabı hak-
kmcla 22 - V - 1936 tarihinde 2983 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
] j2R3 Tütün inhisarr id:ıı:esinin 1932 yılı son hesalır hak-

kmcla Encümendeclir. 

1/ 286 Mülga Seyrisefain idaresi 1932 yrlr son hesabı hak-
krncla 3 - lV - 1936 tarih inde 2934 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/288 1931 yılı H azine son hesabı Jı akkrnda 15 - T - J 9:36 tarihinde 2891 sayılı 

kanun ol arak kabul eclilmistir. 
) . 

J /327 Huduel ve sahiller sılıhat umunı müdürlüğü J 9:34 
yılı son hesabı hakkrnda Encümendcdir. 

1/450 Ankara şehri imar müdürlüğü J 934 yılı son hesabı 
hakkrnda Encünıendedir. 

1/451 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı son he-
sabı hakkında Encünıend ed i r. 

l /454 Devl et demiryoll:ıı:ı ve limanları işletme umum mü-
dürlüğü 1933 yılı son hesabı lıakkrnda Encüınendcdir. 

1/460 'l'ahlisiye umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı 
hak km da Encüınendedir. 

1/484 Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 yılı son hesabı 
hakkmda 10- lV- 1936 tarihinde 29:38 sayılı 

k:ınım o l ar:ık k:ıhnl ed ilmiştir. 

1/485 Evka:f nınnın müclürlüğ·ü 1931 yılı son hesabı hak
kmda J 3 - IV - 1936 ta6hinde 2943 sayılı 

k:ırıun ol a ı·ak knbnl edilmiştir. 



No. 

1/486 

1/503 

1/504 

1/506 
1/520 

1/545 

1/582 

1/591 

-· 180 - · 
Rulfuıası 

Yüksek mühendis mektebi 1932 yılı son hesabı hak
kında 

Barut ve patlayıcı maddeler inhisarı idaresinin 1934 
yılı son hesabı hakkında 
İnhisar umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hak
kında 

1934 yılı Hazine son hesabı hakkında 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkmda 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yul . 
son hesabı hakkmda 

Yüksek mühendis mektebi 1934 yılı son hesabı hak
kında 

1932 yılı Hazine son hesabı hakkında 

TEZKERELER 

3/108 EylUl : ikinci teşrin 1934 aylarma aid üç aylık ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 

Muamelesi 

10 - IV - 1936 tarihinde 2939 sayılr 

kanun olarak kabul edilm iştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

15 - V - 1936 tarihinde 2972 sayılı 
kantın olarak kahul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
12 - VI - 1936 tarihinde ruznnmeye. 

tezkeresi 18 - XII - 1935 tarihinde 914 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/120 

3/125 

3/147 

3/160 

1931 yılı Hazine genel hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1931 yilı son hesabı hakknıda Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

Bükılınetçe idare ohınan inhisarlarm 1660 sayılı ka
nunun meriyetinden evvelki seneler muamelatma aid 
son hesabiarı ve blançolarrnm tetkikine dair raporun 
sunulduğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 yılı son hesa
bına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/161 Evkaf umum müdürlüğü 1931 yılı son hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Pivanı 

15 - I - 1936 tarihinele 2891 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir., 

15 - V - 1936 tarihinde 2972 sayrlı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12- VI- 1936 tarihinde ruznameye. 

10 - IV - 1936 tarihinele 2938 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul dil
miştir. 



' 

. No. 

3/162 

3/163 

muhasebat riyaseti tezkeresi 

Hudud ve sahiller Srhlıat uıııum müdürlüğü 1932 yılr 
son hcsabma aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divam mnlıasebat riyaseti tezekresi 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 yılı 
son hesabına aid mutabakat beyanamesinin sunuldu
ğuna dair Divam ınulıasebat riyaseti tezkoresi 

3/164 Tuz inhisarr idaresinin 1931 yılı son hesabına aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divaıu mu
hasebat riyaseti tezkoresi 

3/165 Tütün inhisarı idaresinin 1931 yılı son hesabma aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğmıa dail' Divaııı 
muhasebat r iyaseti tezkoresi 

3/ 166 Yüksek mühend is mektehi 1932 yılr r.;oıı lıes:ılırııa aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuııa dair Divanr 
mLıhasebat riyaseti tezkoresi 

3/172 'l'ütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1931 mali 
yılına aid blfmçolarm gönderilcliğine dair Başveldlet 
tezkcı·esi 

3/173 Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1932 mali 
yılına aid blançoların gönderildiğine dair Başvekalet 

Muameleei 

13 - IV - 1936 tarihinde 2943 sayılı 
kmmnla bidrştirilPrek kabul dil
miştir . 

13 - I - 1936 tarihinde 2 89 sa;vılı 

kanunla birleştirilerek kabul edi l
miştir. 

15 - V - 1936 tarihinde 2D74 sa yılı 

kanunla birleşiiı·ilerok Jnıbul edi l
miştir. 

6 - V - 1936 tariJ1inde 2965 sa.,rılı 

kanunla birleştiri l erek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1936 tarillinde 2983 sayılı 

kanunla birleştiril erek kabul edil
miştir. 

10 -IV- 1936 tarihinde 2939 sayılı 

kamuıla birleştiril erek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2983 sayılr 

kanunla birleştiı-ilerek kabul edil
miştir. 

t ezlteresi Encümendedir. 

3/ 183 Haziran: ağustos 1935 aylarrna aid raporun sunuldu-

3/184 

3/188 

ğuna dair Divaııı muhasebat riyaseti tezkeresi 27- IV- 1936 tarihinde 937 · ı:ıyılı 
karar olarak kabul edilmitşir. 

EylCü : ikinci teşrin 1935 aylarma aid raporun su
nulcluğuna dair Divam mnhı:ısebat riyaseti tc;~,keresi 

Miilga İstanbul darülfünunu 1932 yılı son hesabnıa 
ai d mutabakat beyannamesinin sunu] d uğu na dair 
Divanı mulıasebat riyaseti tezleeresi 

4 - V - 1936 tarihinde 938 sayılı 

karar olarak ka,bul edilnütşir. 

Enciinıen<lcdiı·. 
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3/192 Tütün, tuz ve müskirat inhisıırr idareleri 1933 mail 
yılma aid blfi.nçolarm gönderilcliğine dair Başvek~-
let tezkere ·i Encümendcdir. 

/201 M:ülo·a seyrisefa in idaresinin J 932 yılı son hesa hnıa 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vam muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/207 Tahlisiye umum müdürlüğü 1932 yılı son hesabma 
aid mutabakat beyannamesinin su nulduğuna claiı: 

3 - IV - 1936 tarihinde 293.J. say ıl ı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Divaru muhasebat rlyaseti tezke ı·esi 13- IV- 1936 tarihiuel 2944 say ıl ı 

kanunla birl eştirilerek kahul edi l
miştir. 

3/209 ·Maliye vekaleti 1934 yılı ayniyat son hesabınm su-
nulduğuna dair lV[aliye vek~leti tezkeresi Encümendedir. 

3/211 Divaıu muhasebat kanununun 73 ncü maddesinin 
tefsirine dair Divanr muhasebat riyaseti tezl<eresi 29- IV- 1936 tarihinde Maliye en

cümcnine. 

3/214 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1932 yılı son hesabına aicl mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanr muhase
bat riyaseti tezkeresi 

3/215 Evkaf umuın müdürlüğü 1932 yılı son hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divam 

15 - V- 1936 tarihinde 2973 sa y ıl ı 

kanunla birleştirilerek kabu l edil
miştir. 

mulıascbat riyaseti tezkeresi 15- IV- 1936 tarihinde 2948 :ayılı 
kanunla bil'lcştiriler k ~m bul cd il
miştir. 

3/ 225 Barut ve mcvaddr infilakiye ve fişek ve av mühimmati 
ve av saçması inhi ·arları işletme nıuva ldcat iJaresiniıı 

1932 y rlr son lıesalnna aid nıntahakat beyannamesinin 
snıın l duğuııa daiı· Divaıu ınnhaselıat Riyaseti tez
kcresi 

3./ 226 l>ıpirto ve i>ıpi.rtoln i~kil er inhisan nnıum müclürli.iğii 
'ı032 yılı son hesalıma aid mutahakat beyannamesinin 
ımnnl cluğnn a dair Divanr mnhasehat Riyaseti tez

kcres i 

3/ 2'27 'rnz in hi sarı nmnm ıniidi.il'lüğü 1032 yılı son hesa
lıma aicl ımıtaha kat beyannamesinin >ıunul clnğnna 

dair DiYanı mnlıa>ıcbat Ri.vaseti tczkel'C'si 

3/ 237 BaşvckD lct \' C H azinci evrak da ireleri le mat.haasmın 
1934 yrlı denıü·baş eşya cl~ftcı·lerile }Jesabt kat 'i 

15 - V - 1936 tarihinde 2971 sayılı 

kanunla bi.rJc~tiril cırck kabul edil

miştir. 

12- VI - 1936 tarihinde ruznamcyc. 

29- V- 1936 tarihinele 2995 snyılı 
kanunla bidcştü·ilcrek ilmbnl euil

miştir. 
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cetvelin in g·ündrrilcliği lıaklnnda Bn~n~k~ltr tezkcrcsi Encümendedir. 

3/ :243 1 !l3~ :nlr Hazine umumi hesabına u id mutabakat 
hcyaııııaınc;;iııin sunn l duğn hakkında Dinım ıınl-

lıast'kıt Ri~raseti tezireresi 12- VI - 1936 tarilıiııdt! ruznamey '. 

3/ :!-P 'l'ütiin iniınsan idaresinin 1932 ~·rh .'On hesabına 

n id nın ta Jıakat lıeya 1ına 1ıı e;;i n in sunu l duğ·una da i 1' 
lhvaıu nınlıa . elıal Ri,vwset i tczkcresi Encümendedir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

Re is 
Jlf. Jlf. 

Ka. 

: Coru1n 
: fstanbııl 
: Sinob 

i sll l ('t. /~' /, ·er 
8odetti11 [ raz 
ll u/ tr s i O nr co.rJltr 

A masycı 
Audın 
Aychn 
Bayazıcl 
Bolu 
De11i.zli 
Esl,· iseh·i1" 
İçel , 
Konya 

,Vofi.z A ldtil 
/h. ıllo .z lwr Uernu-' Jt. 
Yuri 1\ii /d (' j Jf-' 
{ : /Jt.lfdttl lah 
1 h. /ı.,' 111 i 11 ( 'e n w 7 S /(rf o 
Dr. Kô.zu11 Sama11h 
lst-runrd Ozdrunar 
/~' 111 i 11 lu a 11/ı' u r 
Br·diz .ır oroı'a 

J\jitahya 
Jl an lin 
Jllzı.ğla 
Jl[ ll Ş 

8amsıın 
Sc u han 
'PmlJzon 
Yoz.(;ad 

0111er Di11 ~· 
O.'i 111 o 11 ]) i 11 ~·e r 
Dr. fl iise.ljill A1'11i Breall 
.Va ki } · iitelı·öl, · 

ı~!C' nıed GünC'şdoğdzı 
7/JmliiJJl Jfet r' 
1) (/ll i.~ /~'.ll ll/) 0,1/ {1( 

1~ /,·, · ent Pf'lı't l 

l ~ııeüıııt•lı , lG ( l2 li'ıyilıa. :j ll'klif, 1 tezkl'l'e ) 1~111 lı epsi ııi iııtne <'lıni~ti1·. 

LAY:I:H.A.LAR 

1/47 'ruz kanımu layİhas ı 

1/ 4!:3 Tütün ve tütün inhisarı hakkmda 

J / 125 N e batları hastalık ve zararlı böceklcrclcn koruma 

• 
18- XI- 1!)3fi tarihinele tktısacl <'11-

cümenine. 

26- V- 1936 tarihinele Ziraat cıı

cümenine. 

hakkında 29 - I - 1936 tarihinde 2906 s:ı.y ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/312 Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından du ğ·a n pa
ra cezalarmdan vaz geçilebilmesiıı e izin verilmesine 
dair 13 - XI - 1935 tarihimk :Maliye eıı

cümenine. 

1/368 Bulıarh serinelerin gümrük resminde n istisnasına. 

dair olan 1G99 sayılı kanunun birinci matldesiııclcl\ i 



184 
No. Hulasası 

müddetin uzatılınasma dair 

1/372 !nhisadar rnernur ve. müstalıtleınleri telmüd kımunu 

Muamelesi 

12- VI -1936 tarihinde 3044 sayılı 

kanun olaraik kabul edilmiştir. 

l&yihası 20- III- 1936 <tarihinde 2921 :say ılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l /375 Günıriik tarife kaııununun 324, 328, 498 ve 502 ta-
rife numara larının değiştiı·ilme:si hakkında 16 - III - 1936 tarihinde Hükfunot 

tarafından geri alınmıştır. 

1/425 

1/ 426 

1/511 

Ticaret mukavelesi ve moclüs vivendi aktetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak memnu
iyetler veya tahdid veya takyidler tatbikma dair 
olan kanuna müzeyyel 2294 sayılı kanuna ek kanun 
l&yihası 

Sovyet mernılcketinden getirilen 5 000 ton mazotun 
gümrük ve istihl&k resimleri hakkında 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı emrindeki de
niz teşkilatrnrn askerleştirilmesi hakkında 

1/519 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ve seferde bütün 
subaylarla askeri memurlara elbise, kaput ve çizme 
verilmesine dair olan kanunun jandarma ve güm-

8 - V - 1936 tarihinde 2967 sayılr 

kanun olamk ilrabul edilmiştir. 

24- IV -1936 tarihinde 2955 sayılı 

kanun olaraik kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3015 sayılr 

kanun olar·ak kabul edilmiştir. 

rük muhafaza kıtalarında da tatbikı hakkmcla 8 - VI - 1936 tarihinde Bütçe cn
cünıenine. 

1/538 İstanbul ve İzmir liman işleri idarelerinin İktısad 
vekaletine devri hakkında 

TE!KLİFLER 

• 
2/15 Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve hiikmi şahsi-

y;etlerin ihtiyaçlan için dışardan getirilecek radyo
larla yedek parçalarrnrn vergi ve resimlerden mu-

10- VI- 1936 taribinde 3023 sayılr 

hnun olarak kabul edilmiştir. 

afiyeti hakkında 7 -XI - 1935 <tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

2/ 24 Afyon Karahisar (Berç 'l'ürker) - Kızılay cemiyeti 
varidatrnrn arttırılınasma dair 2 - V - 1936 tarihinele Nafıa en

cümenine 

2/ 29 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Gümrük tarife kanu
nuna bağlı tarifenin 351 nci pozisyonunun değiştiril-
mesi hakkında 8 -VI - 1936 tarihinele İktısad en-

ciiıınenine 
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TEZKERE 

3/97 Güınriik tarif e kanunile 1859 sayılı kanunda ya zılr 
(Gazoil) için her hangi bir vasıf aranrlrb araıuluıa-

Muamelesi 

yacağmııı tefsiri hakkında BaşveJ,ii l et tezlw·esi 3 - IV - 1936 taı·ihinde 934 say ılı 

!\arar olarak kabul edilmit.5ir. 

HARİCİYE ENCÜMENİ 

R e is 
.M. 11 . 
Ka. 

: 'P·ro,bzon 
: Sıvas 

H ascm Sa im 
X ecmctf;in 8(/.dll,: 

: Kastamonu S eri f tld t> n 

~4.nka·ra 
An.talya 
Bo i u 
Bolu 
DiycırbekiT 
Diya-rbekir· 
Elaziz 
İstanbııl 
lznıi1·· 

Folilt Rıf/, · ı .-ltay 
fJr : Ce111al 'l ' ttn ca 
( '(' 'l'ur! A lJI)((s Gü ,.r'r 
Hasall Ct mil. Çanıbd 
X(' /ı'i Jlr'slld .J isa11 
Dr. İIJm,him 'l 'a.li 01/.(ji.i r cn 
F a . .:z lf A lun NI A ,IJkaç 
,','alr/71 C-im co._. 
1 f (( 1 il Jf (' 1/ tfŞ (' 

Kars 
Kor:a.el.i 
1l! anisrı 
Ni,qde 
S'iird 
Sıvas 
TekiTdağ 
l'oltad 
Z o 11 ynldalv 

Ol. Jlu hitiin ..rllı',IJ ii ;· 
i h m hi 111 Süre !J:IJCl }" i,(J it 
JTilnn (' t BaJJII 'J' 
J\ ü111 i 1 İnl ciJJ 
Jfah111ud 1 oydaı1 
[fii,:;rf'ı· Grwede [ * ] 
>-ah!Jfl. K emal B eJJOth 
.V r(. zım Po ro !J 
(' el r/7 S o h ir ll' rozwı [ •·* ] 

Enciimen, 30 (27 l5.yiha, 3 tczkere) işiıı 29 nu iııta <: e tıni~ w g(•t·iyc kahııı 1 iş gelecek içti ıııaa 
kalmıştır. 

LAYİHALAR 

1/ 241 Türkiye Cünılıuriyetile Yugoslavya Krrallığı ara
smda aldolunan adli, medeni ve ticari hususlarda 
lmrşılıldr münasebetlere dair olan mukavelenin tas
diluna dair 

1/ 242 Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kırallığı ara
sında aldedilen iadei mücrimin mukavelesinin tas
dikına dair 

25 - XII - 1935 tarihinde 2874 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tar ihinde 2878 sayılı 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

l '~ ] Mebııı;lııl.:tcıu istifa:mw dair o,' an talwiı· 8 - XI - 1935 tarihinde okunmuştur. 
[ •:tf.' ] Ve[at·ı 10- I - J936 tarihinde Thnunıi heyete aı-zedilm~~tir. 
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1/243 Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Krrallığr ara
smda aktohınan ikamet mukavelenamesinin tasdikr 
hakkında 6- lV - 1936 tarihinde Hükumet ta

rn fıııdan geri alınınrştır. 
1/ 2 4 Türkiye ile Yunanistan arasmda münakid 30 ilk teş

rin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefa in muka
velesine ek olarak 26 eylul 1935 tarihinde imza olu
nan müzeyyel anlaşmanın tasdi lana dair 

1/291 Hududda zuhur edecek ihtilaflarm tetkik ve halline 
müteallik Türkiye Cümhuriyetile Sosyali~t Sovyet 
Cümhuriyetleri !ttihadr arasmda 6 ağustos 1928 ta
rihinde aldolunan mukavelenamenin yeniden üç ay 

29 - I - 1936 tarihinde 2909 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

temelidi hakkındaki protokollin tasdikina dair 18- XIT- 1935 tarihinde 2868 sayılr 
kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1/305 Akvam Gerniyeti tarafından ittihaz olunan tedbirle-
rin tatbiki hakkında 13 -X I- 1935 tarihinde 2844 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

1/317 Türkiye Cümhuriyeti ile Romanya Kırallığı arasmda 
aktedilen transit mukavelesinin tasdikina dair 23 - XII - 1935 tarihinde Hü.l<fımet e 

iade edi lmiştir. 
1/319 Balkan Anlaşması ·daimi konseyinin hava işlerine 

aid VI işaretli protokolü ile A. B. ve C. lahikaları-
nm tasdikı hakkında 23- XII- 1935 tari,hinde Hükümete 

iade edilmiştir. 

1/ 331 Hariciye ve Maliye vekaletleri J 935 yılı bütçelerin-
de 40 000 liralık münakale yapılmasma dair ' 9 - XII - 1935 taribinde 2860 sayılr 

kanun olarak knbul edilmiştir. 

1/349 Kahire posta kongı·esi karadaı-mı havi 
tasdilana dair 

senedierin 

J /355 Türkiye Cüınhuriyetil e So,·yet Sosyalist Cünıhuri
yetleri !ttihadı arasmda ki dostluk Ye bitaraflık mu
ahedenamesile buna mü.teallik protokoJl er ahkfiını-

9 - VT- J936 tarihinele 3021 sn.yılı 

luıııun olnrak knhul ecl ilıniştir . 

nm 10 sene müclcletle uzatılınasma L1air 20- XU- 19:3fi tarihinde 2 69 sa,rrlı 
knııun ola ı·nk kalıul ecl ilıııiştir . 

1/ 387 Kıyılarm ışıklanması ve işaretlenmesi kaidelerinin 
birleştirilmesi hakkmda J.Jizbon<la toplanan konfe
rans karadarnun tasdikina dair 

1 /391 Suriyede Türklerin ve Türldyede Suriyeli! erin m
lakine müteallik mukavele müddetinin bir yrl clahn 

Jl - Y - 1936 tarihinde 2968 :;;:ıyılı 

luı mııı olarak ],alıul etlilnıiştir. 

uzatılınası hakkında 31 - Tl r - ] 936 tarih i ml e 2929 :;n yı h 
k:ınnn olarak lwhnl e dilırıiştiı·. 

J / 419 Türkiye Cümhuriyetile İspanya Cümhuriyeti ara
Rmda imza edilen t.i<'m·et ve kliring anlaşmalnl'mm 
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tasdiki hakkında 

1/420 Tür·kiye Cümhnriyetile İtalya arasnıciıı imza edilen 
t icm·et mukavelenamesile tecliyatm tanzimine dair 
olan itilfLfname ve merbutlarmrn 20 ikinci teşrin 
1935 tarihinden itibııren bir ay daha uzatılınası hak· 
km da 

1/421 '!'ürkiye Cümhuriyetil e !talya arasmda imza edilen 
ticaret mukavelimamesile tediyatın tanzimine dair 
olan İtilafname ve merbutlarrmn 20 birinci kanun 
1935 tarillinden itiba ı·en h ir ay daha uzatılınası hak
kında 

1/462 Türkiye - İtalya ticaret ve Idiring anlaşmalarile 
mektubları hüküml erinin 20 ikinci kanun 1936 ta-

' • 1 
Muaımeıesı 

18 - V " 1936 tarihinde 2977 sayılı 
kanun olarıtk lmhul ed ilmiştiı· . 

20 - IV - 1936 taı·ihincl e 2952 sayılr 
loınnıı olarııle lmbnl edilmişt ir . 

20- lV - 1936 tarihinde 2952 sayılı 
kanunla birl eşti rilerek kwbul ed il
miştir. 

rihinden itibaren 3 ay u~atrlınasr hakkında 20 - IV - 1936 tarihinde 2952 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/ 471 Kalpazıınlrğnı ceznlandrrılmasma dair Cenevreile 
tanzim ve imza edilmiş olan beynelıııilel muavele
ııame ile merbutu protokol ve nihai senede iltilıak 
edilmesi hakkında 4 - V - ] 936 tarihinde 2963 sayılr 

kanun olatak kabul edilmiştir. 

1/ 472 '!'ürkiye ile Felemenk arasmda imza edilen ti caeet 
Ye Idiring mukavelelerinin tasdiki hakkında 9 - XT - 1936 tarihinele 3020 sayılı 

knnuıı ol :ıı·ak kabul ed ilmiştir. 

1/-:1-83 '!'ürkiye Cümhuriyetile Yımanistıın a ı·asında 20 ha
ziran 1934 tarihinde aktedilen Meriç - Ebros ırınağı
nın her iki kıyısında yapılacak idrolik tesisatm tan
zinüne müteallik itilafm tasdiluna dair olan 2719 
sayılı kanuna ek kanun l~yihasr 

1j;):37 Harbin önünü almağa mahsus Cenuhi Amer7ika mu
ahedesine Cümhuriyet Hi.ikfnııetince vuku bulan ilti-

:ı 2 - V r - 1936 inrih.infle ruznamcye. 

hakrn tasdikma dair 12 - V[ - 1936 tıırihincle nıznameye. 

1/546 Türkiye - Ymıanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain 
ınuahedenamesine bağlı (B) listesinde yapılacak tas-
hih hakkında 9 - VI - 1936 tarihinde-İktısad encü-

menınc. 

1/571 Amerika Birieşik Devletlerine 13 yılda ödenecek 
23 824,86 doların tesviye sureti hakkmda 9 - VI - ] 936 tarihinde 3022 sayılr 

kanmı olarak kabul edilmiştir. 

1/ G81 Türkiye Cüm.huriyetile Çekoslovakya Hükumeti 
arasmda aktedilen ticaret anlaşmasını n tasdikr hak-
kında 9 - VI . 1936 tarihinde Iktısad encü

ınenine. 



• 

No. Bulasası Muamelesi 

1/586 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine mü-
zeyyel itilafm. tasdiluna dair 9 - VI - 1936 tarihinde İktısad encü

menine. 

1/598 Türkiye Cümhuriyetile İtalya Kırallığı arasmda 
4 nisan 1934 tarihinde imza edilen ve 2758, 2914 ve 
2952 sayılr kanunlarla meriyet müddeti uzatılan ti
caret mukavelenamesile tediyatm tanzimine dair İti
lafname ve merbutlarmm üç ay daha uzatılınası hak-
kında 9 - VI - 1936 tarihinde İktısad encü

meııine. 

1/611 Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere aid 
olan emlak hakkındaki 2089 sayılı kanunla derpiş 

edilen müddetin uzatılınasma dair 

TEZKERELER 

3/98 Türk tebaasile İran tebaasmın evlenmeleri hakkında
Iri memnuiyetin muhafazasına dair olan 24 eyllll1290 
tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 2 nci ve 3 
ncü maddelerinin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkc
resi 

3/139 

3j lG7 

Türkiye Cümhuriyetile Finlandıya HükUmeti arasın
da imza edilen ticaret anlaşması meriyete konuldu
ğundan 2249 sayılı kanun mucibince gereğinin yapıl
masma dair Başvekalet tezkeresi 

'rürkiye ile İtalya arasında imzalanılı 2758 sayılı 
kanunla müddeti dokuz ay uzatılmış olan ti caret mu
kavelesile kliring anlaşmasının ıbir ay daha Hzatr lnııı 

sı kararlaştırıldığından 2294 sayılr .kanun hükmüne 
göre gereğinin yapilmasma dair Başvekal et tez·keresi 

31 - vn -1936 tarihinde 3059 sayrlr 
kanını olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

3 - II - 1936 tarihinde 2913 sayılı 
k:u1Un olarak kabul edilmiştir. 

3 - II - 1936 tarihinde 2914 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 1~~--
İKTISAD ENCÜMENİ 

Reis 
Jll. M . 
J((i. 

: Teki1·dağ 
: Giresun 

Şakir K esebi1· 
l smcıil Sabııncıı 

: Niğde Dr. I-la;;im. Fe.rirl Tcda.IJ 

Afyan K. 
Anka'ta 
Anka'ta 
Aydın 
Aydın 
Çanakkale 
(/onıh 
Edirne 
Eskişehir
Gazi Anteb 
Giresun 
Giimüsane 
l zmi1· , 

Here 'l'ii 1-fccr 
.·\lt.med T 1 U .'i 

JiJF4 D P·mi1·el 
ıYa,z·rru: ~l'opco,?jlu, 
1) ı · . H nltu;;i A lataş 

Dr. Jin~taflı B e·nqisn 
ffusan Ccr.ı·id 
J.!Jecdi Bu.IJ:sUJI 
/IJ·mi n 8 a zak 
H mnzi Gii ı· e.'i 
JIInzaffer K ı lu;; 
ft}di)J ı...,'c n •et 'Pör 
HPuul A ruua.11, 

Izmi1· 
Kayse'ti 
Kayseri 
Konya 
.Konya 
.Kütahya 
.M aras 
8arns'un 
S eyhan 
Sinob 
Xungnldak 
Zongııldak 
Z 0 II_{Jıt.ldak 

Hamdı: Aksoy 
8 iileynwn D emirezen 
Veli Yaşın 
.A.hm Pd Ii am.di Dikm e il, 
1\..az t.m O lı. ay 
B(~ ·im Atalay 
K c 111 al K 11 s wn 
, Lü Tunalı 
E~ma N aym,an 
Yu;mf K emal Teng i·rşenk 
11sad Çakmakkaya 
Jio .. san J{ambacak 
Ra.,q1.b Ozdc m-i·ro,ğlıı 

Encümen, G2 (38 Ui.y ilıa , 3 teklif, 10 tezkPre, 1 takı·i r ) işin 35 ni iııtac etmi ş Ye geriye kalan 17 
iş gelecek içt iınaa kalmıştır . 

No. Hul88ası Muamelesi 

LAYİILAiL~R 

1/ -!7 Tuz kanunu layihrt.sı 10 - XII - 1935 tarihinde Adliye en-
cümenine. 

1/ 141 Öğretici ve teknik iilimler ~1akkında Eneümendedir. 

1/ 259 Buğdayı koruma karşılığı hakkmd:ı.ki kanmmn 13 ncii 
maddesine ek kanun layihasr Bııcümendedir. 

1/ 2 4 'l'ütldye ile Yunanistan arasmda müuakid 30 ilk te -
rin 1930 tarihli ikamet, tiıcaret ve seyrisefain mulm-

1/ 305 

1/ 339 

velesine ek olarak 26 eylUl 1935 tarihinde imzalanan 
müzeyyel anlaşmarun tasdiluna dair 

Akvam cem.iyeti tarafından ittihaz olunan tedbirle
rin tatbiki hakkında 

Matbuat kanununun 9 ncu maddesinin (K) frkrasrna 
bir fıkra eklenmesine dair 

1/ 368 Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasrna da
ir olan 1699 sayılı kanunun birinci maddesindeki 

29 - I - 1936 tarihinde 2909 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - XI - 1935 tarihinde 2844 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - Til - 1936 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



~o. Bulasası 

müddeti ııuzatılmasına dair 

- i.9ô-
Muıunelesl. 

J 2 - VI - 1936 tal'ihinde 3044 sayılr 
kanun olnı·ak kabul edilmiştir. 

l j 37G Güınl'ük tarifc kanununun 324-, 328, ve 502 t::ıı·ifc 

] ;::ı '7 

ı j:3!J-J. 

1/ -l-0:1 

1/ -l-0-J. 

ı /-J.IG 

1/ -l-l. ' 

1 / -J.J () 

nuınıı1·alaı:ınm değiştirilmesi hakimıda 16- lll- 1936 ta 1·ihinde Hükümet 
1ıu·ıı f'ı ıı d cı 11 geri alın ın rştır. 

Kıyılıınn r~rklan1ııasr ve işarctlt>uın esi Imidelerinin 
hi r·l<>::jl i ri lıııPsi lıakk ında Lizhondu 1oplıı nıııı kon l'e-
ı·ılııs kıırarlanmıı tıısdiknıa d<ıiı· ll -V- ı936 taı·ihinde 296R sayılı 

l\anmı olnı·ak kabul etlilnıiştiı· . 

l)pıı izyollm·r \'l' Ab~· i::ıletın e leri le :fa lı ri ka n' lı cı zıız

lar \'t' kılanızink ınürlii1·lükl e ri \ ' e 1 >ev lt' t rt>isiııe 

aid ıkııiz \' asıt;ıları llH' Illtıl'ları n ' g-emi adamlan lııık-

klnd;ı lı·loıiid lwnııııu l fi.viha>ıı ı::ı- llf - 19:36 tarihiııch' Maliyr rııcü
ınenıne. 

:\l ;ul t>ıı t<'lkik w arnnııı t·ııslitüsü kaııum1ıımı ll ı1rı 

ınn flc1rsiııe bir frknı rklcıııııe . in dair 9 -V[- 1936 tıırilıint1e 3016 sayılı 
kanun olarak l<abul e(lilmiştir. 

Yuııns halıkhınnnı n ' hunlııı·cl;ııı <:rka1'1h1n halık 

~·ağl;ıı·ıııııı ;1\· ,· e rg· isiııden istisnasmıı daiı: 

na ;ık;ı lar kcıııtııııı l;i._vilınsr 

Kazıı1ı<: ycı·gisi lmıııınuııa. ek lmıımı l nyihası 

'l'i1ı·ki~·e Ci1ınhnı · i.n•1 i il c 1spmıya Cüııılı11ri.nt i <.ını-

:mda imza edilrıı tiı·a n'1 n~ ki iriııı:r 
hısdikı lıakkmda 

an lıış1mı lanıırn 

24 - lV - 1936 tat'ihinde 2956 ayılı 

l<anun olıırak kabul edilmiştir. 

ı - Yf- ı936 tarihinde 2999 sayılr 

kanun olnı·ak kahul edilmiştir. 

2.f- IV - ı936 tıırilıiııcle 2957 sayrh 
kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

ı , - Y- 1936 tarihinde 2977 snyrlı 

hı.nun olıwak kııhnl edilmiştir. 

1/-J.~O Tiirki_n' C~üınlın~·i~·e ti il c ita]_,·a ıırasında iıııza edilen 
ti<:>ıırl'l ınıılmvcl<'JHlııı es ile t e di~·atrıı taııziıııiııe dair 
olıııı itiliHııaııw Y<' llll'rlıuthıı·rıııll :W ikinci teş1·iıı 

ın:1G tn1·ilı i ml <' ıı itilınn'ıı lıiı· "~· clalw uzatrlıııasr hak

krııLla 20 - lV - 1936 tarihinde 2952 sııyrlı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ -!-:.?1 Tüı·ki_,·< · C iiııılıııri~ · <'t ilr italy<l <lrasnıd.a imza cdileıı 

tinırd nınkcn· c l eııaıııL'sİ i c tedi~·atnı tanzimine dair. 
olu n i Li larname \ 'C ınrrlmt la ı-rnın 20 bi ri n i kfınuıı 

l!.J3;) hı rihindc ıı itihaı·cn hil· a.'' daha uzatrlnı::ısr hak-
lunda 20 - IV - 1936 tarihinde 2952 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/424 Sümerbank sernuı.yesi1ıe 42 milyon li ra ilavesine dair 
olan 2580 sayılı kıınuna ek kanun layiliası 

1/425 'ricaret mukavelesi ve modüs vivencli akdetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak memnui
yetler veya tahdid veya takyidler tatbiluna dair 

- VI - 1936 tarihinde Bütçe encü
ınenine . 



No. 

1/-1-62 

-191-
Hulasası 

olan kamma müzeyyel 2294 sayılı kanuna ek kanun 
layihasr 

'l'ürkiye - İtalya ticaret ve Idiring anlaşmalarile 

ınektubları hükümlerinin 20 ikinci ka.nuıı 1936 tari
hinden itibaren üg ay nzatılrnası hakknıda 

1/ 472 Tiirhlye ile Felemenk arasmda imza edilen ticaret 

Muamelesi 

- V - 1936 tarihinde 2967 sayılr 

kıınun olarak kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1936 tarilıiııde 2952 sayılı 
kan u ni a birleşti ı·ilerek kabul ed il
miştir. 

ve Idiring mukavelelerinin tasdikr hakimıda 9 - VI - 1936 tarihinele 3020 sayrh 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 

1/524 Endüstriyel mamulat maliyet ve sa trş fiatlerinin 
kontrolü hakkında 8 - VI - 1936 tarihinde 3003 sayılr 

kanun olarak kabul eLlilm.iştir, 

1/ 525 Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi ve 
korunması hakkındaki kanuna ek kanun layihasr 9 - VI - 1936 taı·ihind e 3018 sayılı 

kınıun olarak l{abul edilmiştir. 

1/526 Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve havuz. 
lar teşkila.tr hakkındaki kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 

1/ 528 Mahalli idareler müruriyr resmi tarifelerinin tktısad 
vekaletince taselilan a dair 

1/ 533 Yan gölü işletınesi kanun layihasr 

1/ 538 !stanbul ve İzmir liman işleri idarelerinin İktısad 

9 - Vl- 1936 tarihinele 30J4- sayılı 

kanun ohırak kabul edilmiştir . 

8 - VI - 1936 tınihimle 3004- sayılr 

lmmm olarak kabul edilmiştir. 

J O - VI - 1936 tarihinde 3025 sayılr 
k:ıınuı olarak ].;abul edilmiştir. 

vek5.letine devri. hakkında 1 O - VI - 1936 tarihinde 3023 sayılı 
l<aııun olarak kabul edilmiştir. 

J / 546 'J'ürkiye - Yunanistan ikamet, ticaı·et v e scyTiscfa in 

muahedenarrıesine bağ·h (R ) list esinele yapılacak tas-
hih halunda Eıı< · iiıı ı t' t Hleıliı·. 

ı 1551 Ciimhuriyet Merkez bankasr kanununun bazı nıacl

dclerinin değiştirilmesine Ye bu kanuna bazı hüküm
ler eldenmesine dair olan 2062 ı;ayrlı kanunun 7 nci 
maddesinin 2 nC'i frkrasmm r1eğ·iştiı·ilıııcsi hakkıııda ı - YI . 1H:36 t;ıı ·ihiııdt · 2!-l!l s ıı,vılı 

k;ıınııı olnrak kabul t>dil ıııi şt i ı · . 

1/ 566 Muamele vergisi kanununun bazı ınaddeleriııin ıle-

ğiştirilmesi haklanda Eııc·iiıııeıı<lediı·. 

1/ 567 Kazanç Yergi. i hakluncl a ki 2395, 2729 ve 2751 sıı

yrlı kanunlarla 1890, 1980 ve 2882 sayılı iktısad1 

lıuhran , muvazene ve hava kuvvetlerine yardım ver-
g·ileri ka.nunlarmrn b:ızr hükümlerinin değiştirilme
sine dair 

·ı /568 22 temmuz 1931 ta rih Ye J 71 sayılr kanunun 2 nci 
maddesinin taclili haldmıdaki 2442 sayılı kan~mını 

l~ ı ı ('Ü ııı rıı cl e< 1 i ı·. 



-lM-
No. HulasMı 

birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

1/570 Teşviki sanayi kanununun 30 ve 36 ncı maddeleri-

Muıı.melesi 

8 - VI - 1936 tarihinde Maliye encü
menine. 

nin değiştirilmesi hakkında Encümended ir. 

1/573 Doyçebank elinde bulunan Ergani bakn·ı Türk ano
nim şirketi hisse senedierinin satın alınmasına dair 
Hükfınıetle mezkur banka arasmda aktedilen muka-
velenin tasdikı ve tahsisatının temin sureti hakkında ll - VI - 1936 tarihinde 3034 sayılı 

ka mm olarak kabul edilmiştir. 

1/577 Bazı müessesat muafiyetleri hak~daki ahidillin 
ilgasma dair olan kanunun 5 nci maddesine ek ka-
nun layiliası 9 - VI - 1936 tarihinde Maliye encii

menine. 

1/581 Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükumeti ara
smda aktedilen ticaret anlaşmasının tasdikı hak-
kında Encümendedir. 

1/586 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine mü-
zeyyel itilttfm ·tasdikma dair Enciimendedir. 

1/598 Türkiye Cümhuriyetile - İtalya Kırallığı arasmda 
4 nisan 1934 tarihinde imza edilen ve 2758, 2914 ve 
2952 sayılı kanunlarla ıneriyet müddeti uzatılan ti
caret muaheclenamesile tediyatm tanzimine dair iti
la.fname ve merbutlarmm 3 ay daha uzatılınası hak-
lunda Encümendedir. 

TEKL!FLER 

2/ 27 Çankrrr (Mustafa Önsay) - İktısadi buhran, muvaze
ne ve hava kuvvetlerine yardnn vergileri hakkmdaki 
kanunlar aJıkammm 2395 sayılı kazanç vergisi kanu-
nu ile birleştirilmesine dair Encümenfleclir. 

2/ 2.9 Denizli (N e ci b Ali Küçiika) - Gümrük tarif e kanunu-
na bağlı tarifenin 351 nci pozisyonunun değiştiril-

mesi haklunda Encümeııdedir. 

2/ 30 Aydm (Nazmi Topcoğlu) - Kazanç vergisi kanunu-
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/ 6-1: Ölr;iiler k11ııunuıınn 4: ncü maddesinin tefsiri hakkın-
da Ba§vekalet tezleeresi Encünıendedir. 

3/97 Gümrük tarife kanunile 1895 sayılr kamuıda yazılı 

(Gazoil) için her hangi bir vasıf aranılrp aranılına-
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No. Bulasası 

yacağınm tefsiri hakkında BaşvektUet tezkeresi 

3/ lHl Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai kredi koope
ratifleri kanununun 10 ncu maddelerinin icra ve if
las kanununun 47 nci madde. ilc ilga ed ilmi ş 

Muamelesi 

3 - IV - 1936 tarihinde 934 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

olup olmadrğPım tayini hakkrnda Ba~,·ckalet 1l'zkl·ı·(•,; : Encümendedir. 

3/ 138 Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 
nci fıkralarının tefsirine dair Başvckalet tezkeresi 

3/ 130 Türkiye Cüınhmiyetile Fiıılandiya Hükfuneti arasın

da imza edilen ticaret anlaşması ıııeriyeLe koııuldn

ğtından 2294 sayılı kanun mucibiııce gereğinin ya-

5 - VI - 1936 tarihinde Bütçe encü
menıne. 

pılmasına dair Başvekalet tezkere ·i 3 - II - 1936 tarihinde 2913 sayılı 
kanun ulnrak kabul edilmiştir. 

3/ 157 '!'ürkiye ile !talya arasında imzalanıp 2758 sayılr 
kanunla müddeti 9 ay uzatılmış olan ticar·et mu
kavelesile kliring anlaşmasının bir ay daha uzatıl

ması kararlaştırıldığından 229± sayılı kanun hük
müne göre gereğinin yapılmasma dair Başveldlet 

tezkeresi 3 - II - 1936 tarihinde 2914 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 186 

3/ 206 

3/218 

3/ 250 

Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuz
lar idaresine aid binalardan vergi aln~ıp a lıııına y:wa

ğmın tefsirinc dair Başvckal et tczkcı·esi 

Teşviki sanayi kanununun ınu'addel 26 ncı maddesinin 
t efsirinc dair Başvekalet tezkeresi 

2442 sayılı kanunun birinci maddesinin G fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekalct tezkeresi 

Serhest meslek erbabnun 2751 sayılı kanun mucibincc 
mesleki teşekküller veya belediye heyetleri tarafından 
tayin olunan sınıf derecelerine, mükelleflerin ve val'i
dat idarelerinin itiraz edip etmeyeceklerine dair Baş

vekalet tezkeresi 

TAKRİR 

4/ 13 Gümü.şane (Edib Servet Tör) - 2±42 sayılı kanunun 
birinci maddesinin G frkrasrnm tefsirine dair 

24 - IV - 1936 tarihinde 936 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümen.dedir. 

Encümendeclir. 

Encümendedir. 

8 - VI - 1936 tarihinde Maliye encü
men.ıne. 
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KUTUPANE ENCUMEN1 

Reis : !stanbul Halil Etem Eldem 

Bilecik 
Malatya 

D1·. Ol. B es im Om-er Akalı11 Manisa 
Mihri Pektaş Sinob 

D1·. Saim U zel 
D1·. Gal ib Vstiin 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1935 tarihinden 12 haziran ve 30, 31 temmuz 1936 tarihine kadar 
5 defa .toplanarak almacak gazete v mecınualarla kitablar hakkmda konu.ışulmuştur . 

MAARİF ENCUMENİ 

R eis 
M. M. 
Ka. 

E 'rzurum 
Afyon K. 
Trabzon 

Nafi A.tııf Kausıı 
Haydar Çer·çel 
S eniha Iiızal 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
D·iya1·bekir 
Erzincan 
Gi?·esun 
Giresun 
Giresun 
!stanbul 

i lka Gündüz 
T ·ii·rkô:n Baştıı.ğ 
! smail Ilcıklı'ı Uzıwçarşılı 
Tev fik Bilge 
Hik-rnet Işık 
Hal-.:7,·1· 'l'a.nk Us 
Sadr i Jlf aksu di A.rsal 
Talat Oncıy 
JJr. N e şef; Om er lrdel p 

!zmir 
Kars 
Konya 
Ordu 
Ordu 
Trabzon 
T~rabzon 

Urfa 

H asa u A ıı: Y iicel 
j1'·uarl Köp1·iil ii 
R essam Şevket Da,ij 
A li G anib Y önte·m 
Selim Sın·ı Tarcan 
H alil Nihad Boztepe 
H anıili ÜlkiimPn 
Reff'.t tilgen 

Encüme ıı , ll (8 l ayilıa , 2 tck lif, 1 tczk e ı·e ) i ş iıı 'i nı iııta c d ıııi ş ve ~eriye ka lan 4 i ~ gelecek 

i ct inı aa kalmış t n·. 

No. Hulasası 

LA YİII.A[JAR 

1/ 192 Devlete a;id matbaaların birl eştirilmesi haklanda 

1/ 272 

1/ 453 

Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları öğretmenl eri 
h aldınıda 

1702 ve 1889 sayılı kanunla rm taJihne dair olan 
2517 sayılı kanuna bağlı çizelgenin değiştirilm esi hak
kında 

Muamelesi 

5 - VI - 1936 tarihinde Maliye encü
ınenine. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3007 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

12 - VI - 1936 tarihinde 3043 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hul&sası Muamelesi 

1/ 535 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ek 2201 sayılı kanuna bağlı 1 nu-
mM"alı cetvelin değiştirilmesi hakkında 12 - VI- 1936 tarihinde 3051 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 536 Ankarada tarih, dil ve coğrafya fakültesi kurulması 
haklandaki kanunda değişiklik yapılmasma dair 9 - VI - 1936 tarihinde 3013 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 548 Devlet kita;bları mütedavil sermayesi hakkmdaJ;:i 
2133 sayılı kanunun 4 ncü maddesi hükmünün 3 yıl 
uzatılınasına dair ll - VI - 1936 tarihinde 3033 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 595 

1/ 596 

CümJmr Başkanlığı filarmonik orkestrası teşkilatı 

ve orkestra mensublarının terfi ve teczıiyeleri hak
landa 

Ankarada kurulacak konservatuvar hakkında 

TEKLİFLER 

2/ 2 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Çocuklarm umumi 
sİLnema ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi 

12 - VI - 1936 tarihinde 3045 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

hakkında Encümendedir. 

2/ 5 Manisa (Sabri Toprak) - lVIaariıf hakkında Encümendedir. 

TEZKERE 

3/246 Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski harfle ı-l e 

basılmış kitabiarın Okul ve kültür kurumları kitab 
evlerine konulmasının 1353 sayılı kanun hükmüne 
aykırı olub olmadığmm tefsiri hakkında Başvekalet 
tezıkeresi Encümendedir. 
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MALİYE ENCUMENİ 

Reis 
.M. M . 
J((J,. 

: 
: . . 

Bayazıcl 
Isparta 
Çankırı 

İhsan J'av 
K emal Onal 
1lfıısta,fa Ö11scıy 

Afyon K . 
Aydın · 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbekir 
Diyarbekir 
E1·zurıım 
Giimiişane 

l zzet A /,·o::Nnan 
.:lrlnan JıJJ't e kiıı 
Jlitat D enli [ '~ ] 
Dr. Galib Kah1·amwı 
llya s Sa1~1i Jfuş 
Jlnriye Öniz 
Zii1fii 1'i,ijrcl 
Ol. Pateı· lJC'ıni'l"lıan 
~ lli Şevk et Öncle·rseu 

İstanbul 
İzmir 
Ka1·s 
Kocaeli 
Konya 
1lfalatya 
JJfanisa 
Yazgad 

Yaşar Y azwı 
1\. ô m il Du rs tuı 
OmN Kiintay 
~ tl i Di/ı'm (' n 

I\ li. mn G ii ı-e l 
.lfalımud N ediJJI Zrtbtt 
J'alti1· Jlitit 
Rmin Dramaıı 

ı.; n •üııı n, 86 (f'i 5 l ftyilı a . 2 tr k li f, 2-1: tezl< er c, 3 t a hi ı· , 2 mu h te lif en·ak) i ş in 75 nı inta c et
miş ve geri ye kalan ll i ş g- (' lec:e k i <;t i ı.ıaa kalmıştır . 

No. BulAsası Muaıınelesi 

LAYİRALAR 

1/37 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 18 nci maddesi-
nin değiştirilmesi hakkında Bncümendedir. 

1/ 47 Tuz kanunu layiliası 30 - V - 1936 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/130 Yalova arazisinin istismarr ve parasız arazi dağıtıl-
ması hakkında ll - V - 1936 tarihinde Bütçe encü

menine. 

1/141 Öğretici ve teknik filmler hakkında 8 - I - 1936 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/156 Çeltik ekimi kanunu layihası ll - VI - 1936 tarihinde 3039 sayılı 
kanun olarak kabul enilmiştir. 

1/192 
1/210 

1/251 
1/257 

Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkında Encümendedir. 
Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiye ve intacı 

haklundaki kanunlara ek kanun layihası 22 - V - 1936 tarihinde Hükftmet ta-
rafmdan geri alınmıştır. 

Maliye memurları kanunu layihası Encümencledir. 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesine ve bazı maddelerine fıkra elden-
mesine dair 6 - IV - 1936 tarihinde 2936 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

.[ *] Oliimii, 27 - lT- 19.36 dcı t e bliğ olıınmııştıır. 
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N o. Hulas88ı Muameleci 

1/262 Kambiyo, eshaın ve tahvilat kaçakçrlığırun takibi 

1/ 265 

1/ 270 

1/ 272 

1/ 293 

1/ 295 

1/ 297 

1/ 298 

hakkında 12 - V - 1936 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Muhasebei umuıuiye kanununun değişik 99 ncu nıau-· 

desi hükmünün Gümrük muhafaza genel komutnnlr
ğına bağlı asker· kurumu ihtiyaçları hakkında da yü
rümesine dair 

Devlet demiryolları ve limanları işletm e umum mü
dürlüğü memur ve müstahdeınlerinin harem kaııuıın 
layiliası 

Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları öğretmenleri 

hakkında 

U1numi muvazeneye dahil devair il e Vakıflar umum 
müdürlüğünün bütün alacaklarınrn yekdiğeril e takas 
ve mahsubu haklanda 

Anızinin acele tahriri hakkmda 

Bina ve 'gisi kanununa ek kanun layihasr 

Bina 7-:!rgi'·i kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair 

:2G - :XII -1935 la l'ihinde 2 1 76 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lG - XI - 1935 tarihinde 2847 sayılr 
kıınnıı olarak kabnl ed ilmiştir . 

- YJ - 1!J36 tarihinıle 3007 sayılı 

lumun oları:ı.k kabul edilmişt i r. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2879 sayılı 
l< anun olarak kabul edilmiştir. 

U - 1 - 1936 tarihinde 2901 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23-XII - 1935 t a ı·ihiııd c 2870 sayılı 

],anun olarak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2898 ~ayılı 

kaıınıı olarCIJk kabul edilmiştir . 

1/ 301 :.\Iuhacirler e ve muhtaç çift(}ilere ödünç toh unılıık ve 
yemeklik da~· rtı l masr hakkıne!alö kanunun 1 nci mad-
des inin değiştirilmesine air 13- XJI- 1935 ta l'ihinJe 2 63 s<ıyrh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 306 Asker ve mülki tekaüd kanunuının 45 mi maddesin e 
bir fıkra eklenmesine dair 'l 

1/ 307 _-\ l'tl ıı · ına, eksiltın e ve ihale kanununun 41 nci mad-

J;) - \" - 1936 tHi lı ind e 2969 say ıL 
Jmııun olarak kabul edilmi~tir. 

desine bir fıkra eklenmesine da.ir 20 - ı - 1936 tarilıinde 2892 sayılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 

1/ 310 EYkaf nmuın müdürhiğü merkezinde iuare en ·ünı cııi 

ve İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar Evkaf müdürlükl erin
de ihale ve tef:fiz komisyonlan teşkil·ine ve vazife ·ine 
dair 15 - I - 1936 tarihinde HükUm et 

tarafından geri alıruruştn·. 

1/ 31:1 Hayvanlar vergisi kanunu lilyihasr 20 - ı - 1936 tarihinde 2897 sa yılı 
kanını olarak kabul edilmiştir. 

1/ 312 Kaçakçılıktan başka suçlardan doğan para cezalaı-m -

rlan vaz geçilebitmesine izin verilmesine dair 16 - I - 1936 t.ıırihinde Bütçe cn
cümenine 



No. 

1/335 

1/ 336 

1/ 337 

1/ 340 

-199 
HulAsasr 

Ankara şehri içme suyunun tamamlanması, Etlik v 
Keçiörene su verilmesi, Gençlik parlanda havuz ya
pılması için 1712, 2269 ve 2511 saıyrlı kanunlara ek 
kanun layiliası 

Arttıı·ma, ek. ·iltme ve ihale kanununa ek kanun Hi
yihası 

Bur a ovası ıslahat Ye inşaat işlerinin bitiı':ilmesini 

temin için 550 000 liralık taalıhüde girişilm esi hak
landa 

P amuk ıslahı hakkında 

1/ 344 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 19 neu ınaddesi
ni<n değiştirilmesine dair 

1/ 354 Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa bir madde ek
lenmesine dair 

1/ 362 Hava kuvvetlerine yardım vergisi hakkında 

1/ 366 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi ida
resinin memur ve müstahdemlerine tekaüd maaşı tah-

Muamelesi 

18 - XII- 1935 tarihinde 2866 sayrlı 

kanun olara,k kabul edilmiŞtir. 

3 -IV - 1936 •tarihinde 2931 sa~ Tir 
kanun olaralk kabul edilmiştir. 

18- XII- 1935 tarihinde 2867 sayılı 

kanruı olarak kabul edilmiştir. 

27 - I - 1936 tarihinde 2903 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - III - 1936 tarihinde 933 sayılı 

karar olarak kabul edilmi~ir. 

27 - I - 1936 tsribinde 2902 sayılı 

kanruı olarak kabul edümiştir. 
25- XII- 1935 tarihinde 2882 sayılı 

kanun olar·~ kabul edümiştir. 

sisine dair 27 - I - 1936 tarihinde 2904 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Jj 372 

1/ 3 3 

İnlıisarlar memur ve müstahdemleri telmüd kanunu 
layiliası 

:M:ütehas ıs doktorlarla kimyagerler ve sair sıliliiye 

memurlarma verilen vesika, ruhsatname ve şahadet

namelerden alınacak tescil harçları hakkında 

1/ 394 D nizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuz
lar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet Reisine aid 
deniz vasıtaları memurları ve gemi adamları hakkın -

20- III - 1936 tarihinde 2921 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 2935 sa)'llı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

da tekaüd kanunu layihasr ll- IV- 1936 tarihinde Bütçe cn
cü.menine 

1/ -!03 Maden tetkik ve arama enstitüsü kanuııunun ll nci 
maddesine bir fıkra elelenmesine dair 

1/ 40-:1: Yunus halıklarmill ve bunlardan çıkarılan balık yağ
larının av vergisinden i ·tisnasına dair 

1/410 2540 sayılı kanunla verHen mütedavil sermayeden 
30 000 lirasının inşaat ve istimlak işlerine sarfma 

9 - VI - 1936 tarihinde 3016 sayılı 
kanun olarak ilmbul edilmiştir. 

24- IV- 1936 tarihinde 2956 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 



No. 

1/ 415 

1/416 

1/418 

- 199 
HulAsası 

izin verilmeffine dair 

Arttırma, eksiitme ve iJı. ale kanununa ek kanun layi
lıası 

Bankalar kanunu layihası 

Kauınç vergisi kanununa ek kanun layihası 

1/425 Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi akdetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak memnui
yetler veya tahdid veya takyidler tatbikma dair 
olan kanuna müzeyyel 2294 sayılr kanuna ek kanun 

Muaımeletıi 

6 - II - 1936 tarihinde 2918 sayılı 

kanun olarak !kabul edihniş·tir. 

9 - VI - 1936 turibinde 3009 sayılr 

kanun olarak !kabul edilmi~1ir·. 

1 - VI - 1936 tarihinde 2999 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1936 tarihinde 2957 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

layihasr 8 - V - 1936 tarihinde 2967 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/426 Sovyet memleketinden getirilen 5 000 ton mazotnn 
gümrük ve istihH\k resimleri hakkında 24 - IV - 1936 tarihinde 2955 sayılı 

l<annn olarak kabul edilmiştir . 

1/ 455 Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın almış 

olanlarm taksit bedellerinin tecili hakkındaki 2222 
sayılr kanuna ek kanun layihasr 11 - VI - 1936 tarihinde 3031 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/482 Askeri ve mülki telmüd kanununun 60 ncı madde- 1 - VI - 1936 tarihinde Bütçe encü-
sinin birinci fıkrasının deği ştiri l mesi hakkında men me. 

1/489 Muhasebei nınuroiye kanununun 83 ncü maddesinin 
(H ) fıkrasının değiştirilmesine dair 9 - VI - 1936 tarihinde 3010 sayılı 

loınun olarak kabul edilmiştir. 

1/492 Askeri ve mülki telmüd kanununa ek kanun la.yihası 1 -VI - 1936 tarihind e Bütçe encü-

1/505 Muhacirlere ve mühtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki kanumm 1 nci 
maddesinde yazılı 1 000 000 liranm arttırılınasma 

dair olan 2863 sayılr kanunla kabul edilen had içe
risinden bin ton buğdayın Kızılay kurumuna ve-

ıııenıne. 

rilmesi hakkında J1 - VI - 1936 tarihinde 3035 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 526 Denizyolları ve Ak:ay işletmelerile fabrika ve havuz
lar teşkilatı hakkındaki kan u mm 8 nci madde in in 
değiştirilmesine dair 9- VI- 1936 tarihinde 3014 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/538 İstanıbul ve İzmir liman işleri i darderi ııin İktısad ve-
kaletine devri hakkında 10 - VI- 1936 tarihinde 3023 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 547 Vakıflar umum müdürlüğünce ba z ı inşaat için ta
ahhüdat akti mezuniyetine dair olan 2037 ve 2398 
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No. HulA8a.~11 

sayılı kanunlara ek kanun layibası 

1/551 Cüınhuriyet merkez bankası kanunuının bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair olan 2662 say ılr kanunun 7 nci 
maddesinin 2 nci frJ;:rasnıın değiştirilmesi haJclu:ıdıı 

1/ 559 Ankara belediyesinin muhtelif kanunlarla Hazin cı:kn 

istikraz eylediği 5 650 000 liramn tahakkuk etmiş 

ve edecek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid tcdiyc 

Muamel~i 

ll -VI - 1936 tarihind 3036 ~ayılı 

kanun olarak kabul edilmi ştir 

1 - VI - 1936 tarilı illl1c 2998 sa~· ılı 

ı " ~ t- :ı k kabtü edllmi ştir. 

müddetinin uzatılınası hakkında 5 - VI - 1936 1arihi!1de Büt1:c rn
cümenine. 

1/ 568 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadili hakkındaki 2442 numaralı kanuının 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 

J / 577 Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki alıkamın 

ilgasma dair olan kanunun beşinci maddesine ek bı-
nun layiliası Encümendeclir. 

1/ 592 Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur ve 
müstahdemlerin maaş, ücret ve tahs isatlarının ted i~-e 

sureti hakkında;ki kanunda değişilclik yapılmasına 
dair Encümendedir. 

TEKL!FLE!R 

2/ 3 Ma n isa (Sabri •roprak) - Husus! sılıhat ymdlarma ve 
hastanelerin himayesine dair 20 - I - 1936 tarihinde bu hususta

ki mazbata kabul edilm iştir. 

2/ 24 Afyon Karahisar (Berç Türker) - Kızılay cemiyeti 
varidatmm arbtırılmasma dair 

3/10 

TEZKERELER 

Sözle ve yazı ile verilen emri yapmamak ve memuri
yetini izinsiz bn·akmak suçundan üç sene kalebend
likle askerlikten çıkarılınağa mahkum edilmiş ve 
sonradan af kanunundan istifııd e ct ıniş olan Binbaşı 

Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğü hakkında bir karar 
verilmesine dair Başvekalet tezker esi 

3/73 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 23 ncü maddesi-

7 - V - 1936 tarihinde Büt(:e cıı 

cümenine. 

6 - XII - 1936 tarihinele 910 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/74 

3/77 

-001-
H uluası 

nin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

1932 yılr muvazenei umumiye kanununun 21 nci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Climhuriyet merkez bankası kanununun 92 nci mad
desinin tefsiı·i hakkında BaşveldUet tezkeresi 

3/82 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki kanuntın 2 nci ve 9 ncu maddeleri ara
sındaki mübayenet ile 1866 sayılr müzeyyel lmnun 
metninde münderiç zrd ahkamın t efsirine dair Baş-

MnMnelesi 

24 - I - 1936 tarihinde 924 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

24 - IV - 1936 tarihinde 935 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

veka1et tezleeresi 5 - VI - 1936 tadhinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştn· . 

3/83 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 

hakkındaki kanunun 4 ncü ve mezkur kanuna mü
zeyyel kanunun 1 nci maddelerinin tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi 

3/84 Mübndil, gayrimühadil, muhacir ve sa iı·eye ı,a ımıı

larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olnııaıı 
gayrimenkul mallarm tapııya raptma dair olan ka
nunun 6 ncı maddesinin tersiri hakkında Ba~ve kiilet-

4 - V - 1936 tarihinde 220 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 3 - II - 1936 tarihinde Hükftmd 
tarafından geri alınmıştır. 

3/86 Orman nizaınnamesiııin 16 ncı maddesi mucibiıı< ·c 

almacak yaylakiye r esminin ilgasma dah· olan kann-
mm te:fsiri hakkında Başveld'i.let tezkeresi 5 - VI - 1936 ta rih inde .\dl iye cn

cümenine. 

3/87 Cümhuriyet merkez bankası kanununun 96 ıı e ı 
maddesinin tefsiri haldnnda Başvekalet t ezl;;er esi 23- III - 1936 tarihinde 93J say ıl ı 

karar olarak kabul edilmiştir 

3/ 97 Gümrük tarife kanunile 1895 sayılr kanunda yrızr

lı (Gazoil) için her hangi bir vasrf aramlıv aı·rıml-
mayacağrnm tefsiri hakkında Başvekalet teıl, e ı· esi 3 - lV - 1936 tarihinde 934 sayılr 

kanun olarak kabul edi1miştir. 

1/ 118 

3/124 

3/138 

Ziraat bankasi hakkmdnki kanuna müzeyyel ka
nunun 4 ncü mnddesindeki ( İcra r eisi) t:ılıil'inin 

tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

Mart: mayıs 1935 aylarrna aid üç aylık raporun su
nulduğuna dair Divam muhasebat Riyaseti tezkeresi 

Kazanç vergisi kanunnun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 
nci fıkralarının tefsirine dair BaşvekiUet tezkeresi 

27 - I - 1936 tarihinde 218 sayılı 
tefsir olarak kabul ediLmiştir. 

13- IV- 1936 tarihinde 294J sa~· ılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1936 tarihinde Bütçe en
cümenine. 
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No. Hulasası 

3/167 .Açıkta veya bakanlık emrinde iken ücretli bir va
zifeye. tayin edilen memurların kesilmiş olan açık 

maaşlarının ücretli vazifelerinin lağvi halinde iade
ten tahsisi icab edip etmeyeceğinin · tefsiı·i hakkın-

Muamelesi 

da Başvekalet tezkeresi ' 3 - XII - 1935 tarihinde Bütçe en-

3/Hi8 Hazineden taksitle gayrimenkul mal satın almış 

olanların taksit bedellerinin tecili haklrnidaki ka
nuna göre tahakkuk ettirilmiş olan % 5 faizlerin 
2222 sayılı kanun hükmüne nazaran aramhp ara-

cümenine. 

nılmayacağınm tefsirine dair Başveka1et tezkeresi 18- XII -1935 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alıil.llUŞtır. 

3/ 182 Hayvanlar vergisinden almınakta olan 2 ve 4 kat 
cezalardan hususi idareler için hisse ayrılıp ayrıl-
mayacağının tefsiri hakkında Başvelı:alet tezkercsi 25 - III - 1936 tarihinde 932 sayılı 

karar olarak kabul ediJmiştir. 

3/ 186 

3/ 193 

Denizyolları ve AJkay ·işletmelerile fabrika ve hav11z
lar idaı'IOOine aid binalardan vergi alınıb alınmaya

cağııım tefsiriue dair BaşvekaJet tezkeresi 

Maaş kanununun 10 ncu maddesinin tefsiı·i hakkında 
Başvokalet tezkeresi 

3/ 200 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 46 ncı maddesi-

24 - IV - 1936 tarihinde 936 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - IV - 1936 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

nin tefsiri hakkında Başvekalct tezkeresi 6 - V - 1936 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3/ 211 Divam muhas~bat kanununun 73 ncü maddesinin 
tersirine dair Divam muh.ase:hat riyaseti tezkeresi 

3/ 219 Ziraat bankası matlfıbatı atikasrnrn sureti tediyesine 
dair olan kanunda yazıli (Maıtlubatı atika) taıbiriniu 
hudud ve şümulü derecesinin tesbiti hakkında Başvc. 

5 - V- 1936 tarihinde Bütçe encü
menine. 

k1Uet tezkeresi Encünıendedir . 

3/ 229 Gümrük muhafaza kıtalarmdald takımbaşılarmrn te
kaüd kanununun 19 ncu maddesinden istifade edib ede-
meyeceklerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 21 - V - 1936 tarihinde Bütçe encü

menine. 

3/230 

3/231 

2919 sayılı kanunun neşrinden evvel Hükumet hesa
brna tahsil etmiş olubta kendi meslek ve ihtisasları 

dahilinde ücretli vazifelere tayin edilmiş bulunanla
rın bu suretle geçirdikleri hizmet müddetlerinin 
namzedlitk müddetlerine mahsub ediliıb edilmeyeceği

nin tefsiri hakkında Başvekalct tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüd kamınunun 26 ve 43 ncü 
maddelerinin tefsiri hakkında Duşvekalet tezkeresi 

20 - V - 1936 tarihinde 2978 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Enetimendedir. 
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No. liulii.sllSI Muamelesi 

TAKRİRLER 

4/4 · Giresun (Ha1du Tarık Us) - 1492 sayılı kanunun mu· 
vakkat maddesinin (C) fıkrasının tefsiri hakkında 4- XII- 1935 tarihinde Bütçe encü

menine. 

4/6 

4/13 

Giresun (Münür Akkaya ve Kırşehir Lutfi Müfid 
Özdeş) - Arzuhal encümeninin 30- VI -1934 tarihli 
haftalık kararlar cetvelindeki 124 sayılı kararın 

Umumi heyette müzakeresine dair 

Gümüşane (Edib Servet Tör) - 2442 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin (G) frkrasmm tefsirine dair 

MUHTELİF EVRAK 

5/10 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci maddesi 
mucibince tekaüd edilen veya tekaüd edilmek hak
kını haiz bulunanlarm yetimlerine ayni kanunun 
49 ncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları hükmüne 
göre yetim maaşı tahsis edilib edilmeyeceği hakkında 
Divam muhasebat encümeni mazbatası 

5/22 Mütekaid iken tekrar hizmete almarak harb ve 
hizmet esnasında terfi eden zabitlerin malUliyet SI· 

fatrom da bu terfide ararolması lazımgelib gelmeye
ceğinin tefsiri hakkında Divam muhasebat encümeni 

ll - XII - 1935 tarihinde 911 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

10 - I - 1936 tarihinde 923 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

mazbatasr Encümendedir. · 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

MECLİS HESABLAIUNIN 1'ETKİKİ ENCÜMENİ 

Reis 
M. M. 
Murakıb 
Ka. 

• • 
: . . 
: 

Bursa 
Van 
Denizli 
Ankara 

Ras·im, Akta1· 
Ş akir K 1:nacı 
Mem.ed Denıi·r 

Esad Sagay 
If akkı U ngan 
Mazhar Miif1;d Kansu 
Rifat Araz 

Çankırı 
Konya 
Muş 

Ziya Esen 
Mustafa Ulıt,san 
H akkı K ılıcoğlıı 

~ncümen, 1 ikinci teşrin 1935 tarihinden 12 haziran, 30 ve 31 temmuz 1936 tarihine kadar 17 defa 
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toplanarak Büyük Millet Meclisi, Uiyaseti Cünılıur ve Divaru muhasebat 1934 yılı son hesabiarı hakıkın
da ı , ı935 Jılr birinci t cşriıı: ı936 yılı mart ayları hesabrna daiı- 5, Büyük Millet :iHeclisi ve müşt.emil8r 
tındaki eşya hakkında 1, Milli saray lal'la Yalova köşkündeki eşya hruk·kı nda ı ki oeman 8 ma.zbatayı 
YüJcsek reisliğe ~unmuş \e bunlardan son hesab haklandaki mazbatamn IIükfım etc tcvdiin e karar 
v~rilmiş, diğer 7 ııı azha.ta muhteli f tarihli i1ıikııdl anla okunmuştur. 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ 

Reis 
Jl{. JJ{. 
Ka. 

: 1sta.nbul 
: Diyarbeki1· 
: E ·rzurum 

Gl. Şük1'1'l Gökbnk 
Gl. Kazını 8cv ii.lı't e ki11 
.)

1 iikrü Koçak 

Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Çoruh 
El aziz 
Erzurum 
Gazi .Anteb 
Gazi .Anteb 
Giim,iişane 

(.'el fil Jll en g 1:libö,rh 
(' em al Rscn er 
Hacim l\.eze1· 
tbrahim Çolal.· 
Salih Bo _, olı; 

.. ls11 rı Us 
Alım eri 8 aff cl O h/ı· a.y 
,·1 ?J i.z Alı'yiin:k 

Ali Kılıç 
B ehir 1\_r.ıld i 

Ila8an Frdı mi Ataç 

!stanbul 
Kars 
KıTşehir 
Kocaeli 
JJfanisa 
"Jlaraş 
_,_'tl uğla 
Samsun 
rp ek:irdağ 
Tok ad 
Urfa 

lJr. 'l'ııyam ıircıl H. Şinasi E rl' l 

ll iiSJ'ev K'l,zıldoğan 
Lııtfi Nliifid Ozdeş 
N ed im. Bozatık 
Kıiz·ım N am i D ıwıı 
Ha::;an Rcşicl Tanl,: ııt 
Xwri T ·una 
Rıtşeni Bcu·kı n 
Ra.lım i .A pa. k 
Hüsnü .Konay 
Gl. Alım erl Yazgan 

gncümen, 37 (29 lay ih a, 1 tekli f, 7 tczke t·e) i~in 35 ııi iııtac etmiş ve gcı·iye kalan 2 iş gclccok 
içtimaa J,; almışt.ır . 

No. BulasMı 

LAYİRALAR 

1/71 Askeri tayinat ve yem kanununa ek kanun layihası 

1/ 124 Nalband mektebleri ve nalbandlık sanati ilıakkmda 

1/ J 92 Devlete aid ma;tbaaların birleştirilmesi hakkında 

1/ 255 

1/ 256 

'--- -

Askeri ce%a kanununnun bazr maddelednin değişti 

rilmesine dair 

ıllıkeri muhakeme usulü kanununun bazı maddeleri
nin değiştiriimcsi ve 26 nci maddesine iki fıkra ek-

Muamelesi 

31 - I - 1936 tarihinde HükUmet 
tarafından geri almnuştır. 

20 -XII - 1935 tarihinde Adliye en
cümenine. 

7- XII- 1935 tarihinde :l\1:aarif en
cümenine. 

ll -XII - 1935 tarihinde 2862 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Rulasası 

lenmesi hakkında 

1j z58 Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı maddelerinin 

:Muamelesi 

ll - XII - 1935 tarihinde 2861 sayyili 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

değiştirilmesine dair 20- XI- 1935 tarihinde 2850 snyıJr 

kanun olaraık kabul edilmiştir. 

1/304 Munztu· vila,yeti teşkiHl.t ve idaresi hakkında 25- XII- 1935 tarihinde 2884 sayılr 

kanun olaraık kabul edilmiştir. 

1/ 306 Askeri ve miliki tekaüd kanununun 45 nci maddesine 
ıbir fıkra eklcnmesine dair 

l/344 Askel'i ve .mülki telmüd kanununun 19 neu maddesi-

15 - V - 1936 tarihinde 2969 sayıJı 

kanun olaraik kabul edilmiştir. 

nin değiştirilmesine dair 27 - III - 1936 tarihinde 933 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1/ 352 

1/ 353 

1/ 379 

1/ 384 

1/400 

1/ 461 

1/ 482 

Zaıbitlede askeri memurlara rnektabten neşeticrinde 

bir defaya mahsus olmak üzere teçhizat bedeli veril
mesi hakkında 

M:unzur vilayeti halkından olupta müddeti içinde 
nüfus ve askerlik şubelerine ınüracaaıtle kayidierini 
yaptrrmaınış saklılada yoklama kaçağı, bakaya, fira
ri ve izinsizlerin yazıını ve cezalarının affi hakkmda 

Ordu zabitan Jı eyetine mahsus terfi kanununun 
1252, 1494 ve 2753 sayılı kanunlarla değiştirilen 2 nci 
maddesinin değiştiTilınesi hakkında 

Askerlik kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilme

sine dair 

Askeri mektebler talebesile ihtiyat subay namzedle
rine verilecek maaş ve tahsisatı fevkaladeye dair olan 
kanuna ek kanun layiliası 

Türk bayrağı kanunu layihası 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 60 ncı maddesi
nin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

1/ 493 ihtiyat .zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanunu-

20 - I - 1936 tarillinde 2893 sayılı 

kanun olaraıle kabul edilmiştir. 

8 - I - 1936 tarilünde 2887 sayılı · 

kanun olarak k::ıbul edilmiştir. 

24 - I - 1936 tarilıinde 2900 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

29 - I - 1936 tarihinde 2907 sayılr 
kaının olarak k:J bul edil:miştir. 

3 - IV - 1936 tarihinde 2932 sayıll 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1936 tarihinde 2994 sayılr 
kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

9 - IV - 1936 tarihinde Maliye en
cümenine. 

nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 13 - V - 1936 tarihinde 940 sayılı 
karar olarak kabul edilıniştir. 

1/494 Maaş kanununun 13, 24 ve 25 nci maddelerinin değiş-· 

tirilmesi hakkında 

1/499 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım su
baylarla ve seferde bütün subaylarla askeri memurlara 
elbise, kaput ve çizme verilmesi halundaki 2811 sayılı 

12 -VI- 19a6 tarihinde 3041 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



-tM-
No. BulMası Muamelesi 

kanuna ek kanun layiliası , 4 - V - 1936 tarihinde 2962 sayılı 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

1/511 

1/513 

Gümrük muhafaza genel komutanlığl emrindeki deniz 
teşkilatının askerleştirilmesi hakkanda 

Hava seyrüseferi hakkında 

1/519 Hazarda subaydan yüzbaşıya ve seferde bütün subay: 
larla askeri ınemurlaı·a elbise kaput ve çi:ane verilme
sine dair olan kanunun Jandarma ve Gümrük muha-

9 -VI - 1936 tarihinde 3015 sayılı 

kanun olar~ ıkabul edilmiştir. 

ll - V - 1936 tarihinde Hükumet 
tarafmdim geri almnnştır. 

faza lutalarmda da tatbiki hakkında . ~7 - V - 1936 tarihinde Gümrük \ 'C 

1/521 

1/ 556 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanunu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olan 1976 
sayılı kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında 

.Askeri ve mülki tekaüd kanununun 2 nci maddesinin 
1 nci fıkrasımn değiştirilmesi haklanda 

1/ 587 Askerlik kanununun 34 ncü maddesinin «B» ve 35 ci 
maddesinin «Ü» fıkralarma birer fıkra ekleıımes i hak-

inhisarlar encümenine. 

15 - V - 1936 tarihinde 2970 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

12 - VI - 1936 tarihinde Ruznameyc. 

lunda ll - VI - 1936 tarihinde 3027 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

1/ 588 ihtiyat subay ve askeri memurlar kanununun 14 üncü 
maddesiniıı değiştirİlınesine dair 

· 1/589 Resmi devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve ınenafii umumiyeye lıadim müessese
leı·de bulundurulabilecek vesaiti nakliye haklundaki 

12 -VI - 1936 tarihinde 3052 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna ek kanun layİlıası 9 . VI . 1936 tarihinde iBütçe encü-

1/590 
1/593 

2/ 18 

menme. 

Telsiz kanunu layibası Encümendedir. 
Subay ve askeri memurlarm tekaüdü ıçııı rütbe 
ve sımflarma göre tayin olunaR yaşları bildiren 2272 
sayılr kanunun değiştirilmesine dair 12 - VI - 1936 tarihinde ruznameye. 

TEKLİF 

Ordu (Ha.mdi Yalman) -Askeri tıbbiye mektebindet' 
ı;:ıkan askeri kimyagerlerle diş hekimlerine YC';ile
cek tec::lıizat bedeli hakkmda 20 - l - 1 93() tarihinde 2893 sayılr 

bnunla birleştirilerek kabul edil
ııii~tir. 



-207-
No. Hul!f!MI Muamelesi 

--------------------------------------· 
TEZKERELER 

3/55 Askeri memurlar hakkmdaki kanunun 5 nci mad-
desinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Eucümendedir. 

3/140 7. Top. A. I. Tb. Komutanı Binbaşı Feyzinin tak-
dirname ile taltifine dair Başvekalet tezkeresi 13 - XII - 1935 tarihinde bu hususta-

1d mazbata kabul edilmiştir. 

3/189 

3/200 

27 mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılı askeri ceza ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddelerine ekler yapılmasma dair kanunun 14 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüd kanunuı:ıun 46 ncı madde
sinin tefsirine clair BaşvekaJet tezkeresi 

3/229 Gümrük muhafaza kıtalarmdaki takımbaşrlarının 

tekaiid kanununun 19 ncu maddesinden istifade edib 
edemeyeceklerinin tefsiri hakkında Başvekalet tez-

29 - I - 1936 tarihinde 2908 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - III - 1936 tarihinde Maliye en
ciimenine. 

keresi 4 - V - 1936 tarihinde Maliye ncü-. - - . - . - .-

3/247 Hizmetlerinin tevsik ve tesbit muamelesinin -.oksan 
bırakılması yüzünden 400 sayılı kanundan istifade 
ederek fevkalfıdeden terfi etmeyen tahih yarbay 

men me. 

Haydar hakkmda BaşvekaJet tezkeresi 9 - VI - 1936 tarihinde 948 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/249 Subay heyetine mahsus terfi kanununun bazı mad
delerini değiştiren 2735 sayılr kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan 2900 numaralı ka
nunun ınuvakkat maddesinin tefsiri hakkında Baş-
vekalet tezlteresi 9 - VI - 1936 tarihinde 949 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



-208-
NAFIA ENCUMENİ 

Reis 
111. }rf. 

Ka. 

: Erzincan 
: Kayseri 
: jJfanisa 

A ziz Samih llter 
A h111 ed ll ilmi Kalaç 
O:smr.ın E ·rçin 

Afyon K. 
Afyon K. 
El aziz 
Erzurum 
Esk·işehir 
Eskişeh?'r 
!çel 
!çel 
! zmir 

( 'e m a.l A kçuı 
."tlchru.re Uöı1 C I1~· 
h'uad Ziya (iiyiltepe 
.Yecib As·ım Yazılı'sı z ["' ] 
J hmNl Özdem·ir 
Osman lşM 
Pil.ıi Mu.tlu 
HrıJ..·k1. Sayclaın 
Sadetti·n Epikm en 

Isparta 
Ka'rs 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kütahya 
Malatya 
Niğde 
Samsun 
Tokad 

fT1'isnii Özda.nıar 
Baha Öngüren 
ı'-' a111i Erkman 
T' d ed 1 zbıulak 
İumhim Dallı'l-lıç 
T' cısıf Çınay 
Halid Jlie11gi 
Dr . .Asını Sin'l 
Ol. 81tk1. tJke 

Encümen, 17 (14 lilyiha , 1 teklif, 2 teıkere ) işin 1G nr intac etmiş ve geriye kalan 1 iş g·elecek 
içtimaa kalmıştır. 

No. Hulasasr 

LA YİH.A(LAR 

1/329 Nafıa veldHetile Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı 

bütçelerine tahsisat konulmasına ve Yüksek nıülı en· 

dis ın cid ebi tec:;i sa t, ini:iuat w t a miı·atı i ı,:iıı g·elccek 
senclere geçici mukaveleler aktinc izin veriLmesine 

Muameleısi 

dair 10 - Vl - 1936 tarihinde 3024 sayılı 
kaıınn olarak kabul edilmiştir. 

1/ 335 

1/337 

Ankara şehri içme suyunun tamamlanması, E1tlik ve 
Keçıiörene su verilmesi, Gençlik parkmda havuı ya
pdması için 1712, 2269 ve 2511 sayılı kanunlara ek 
kanun layihası 

Bursa ovası ısLahat ve inşaat işlerinin bitirilmesini 
temin için 550 000 liralık taalıhüde girişilm esi hak
kında 

1/ 349 Kalıire po~a kongresi kararlarmı ılıavi senedierin 

18- XII- 1935 tarihinde 2866 say ılı 

kam.m olarak kabul edilmiştir. 

18 - XII - 1936 tarihinde 2867 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

tasdikma dair 9 - VI - 1936 tarihinde 3021 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/ 366 Devlet demi·ryolları ve limanlan i~let me umumi ida
resi memur ve müstahdemlerine tekaüd maaşı tahsi-

L•] Vefatı 10 - I - 1936 tarihinde Umumi heyete arzediımiştir. 



No. 

1/ 41 5 

1/ 434 

J j 4G5 

1/ 475 

1/ 583 

209-
Hulasaııı 

sine dair 

Aı,tt.ırm:-ı, eksiitme ve ihale lmnunıuı a. p,k kanun l ~y i 

hası 

Salııı alman A')'dm ve şuaba.tı demi ryollarııırrı 1 e

sellüm ve tasfiyesine ve işletıme m na m t'l atrıw d :ı i ı: 
olan ka.nunıın 6 ncı maddesin e hir fıkra rld eııınrs i 

Jwklanda 

Posln, Lelgraf ve telefon Umum rııüJürlüğ·ü. 1934 yı
lı bütçe a.çrğına karşılık olmak ÜZier e 2727 sayrh ·ka
nuna istinaden yapılan 200 000 liralık istikraz mlid
d r t.iııin uzatTlmasrna dair 

l stanbul eski telefon şiı•ketiııin aıbonelel'inden fazla 
a;ldığı mükaleme ücretlerinden resmi daire ve mües
seselere aid olanıların İstanbul belediy-esine t.erki 
hakkında 

İstanbul telefon tesisatrnm satrn alrnmasına dair 
HiikUmetle şirket arasmda aktedilen mukavelenin tas
diki hakkında 

1/58-l İs larubul t elefon tesisatınnı lesellüm ve işlet mr rnmı 
mclelerine dair 

1/ 5HO T~·lsir. kamınu layihası 

1/ 59l:l 

1/ 600 

Mühendislik ve mimarlık hakkındwki kanuna ek ka
nun layihası 
Teknik okulu teşkilatı hakkında 

TEKLİF 

2/ 24 Myoıı Karahisar (Bere Türkee) - Kızılay cemi yeti 
yarida.tmın arttınlmasına dair 

:Muamelesi 

27 - I - 1936 tarihinde 2904 sayılı 
k:ınnn olarak kabn1 edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3009 sayılı 

],anun olarak kabul edilmiştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2917 say ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29- V - 1936 tarihinele 2990 say rJ ı 
kanunla birleştirilerP.k kabul edil
miştir. 

12- VI -1936 tarihinde 3053 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1936 tarihinde 3026 sayılı 

kanun olarilik kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihinde 3054 sayıl1 

kamın olarak kabul edilmiştir. 

9 - Vl - 1936 tarihinde Milli Müda,. 

faa encüınenine. 

12- VI- 1936 tarihinde ruzııaııı cyc. 

9 -VI- 1936 tarihinde Biit~e en
cümenine. 

5 - V - 1936 tarihind e Maliye eıı 

cümenine. 
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No. Hu!.isnsı 

- ---·- - -------

'r EZKERELER 

3/ 178 Zinıa t hankasTUm gönderecf'ği H azine parı:ılal'llıclnn 
posta iicreti. alımb alınm :ıyacnğ ıııııı tC'fsiri lı ı ı kk ıııd ;ı 

Muamelesi 

Baı;;vckal c.t t czker esi l~nci.imen cl ilir. 

::.l /~fi2 P oscta kanununun G3 ıH·i i 1nnıldcsi ııiı ı ll.· f~ iri lınkkııı -

cla Başveka,lo~ tczkcı·es i ll - V I - :ı 936 Lıı r ilıiml (• Bi.it1;e ('ll-

en ·ümenine. 

SIRHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜMENİ 

H Pis 
Jf. M. 
/\ri . 

p; 1 ' .'2'1 1· 1'1 / ?l'ı 
f-111 /' S (I, 

PJrl1:rne 

Dr. :lln11 rd F'il;ri Tıı ::t r 
fJ r. H efi lı O ii/'(/ 11 

1) /' . "'(/!lll(/ . ı 1 {'/ // i/; 

A11kar·a 
Rrılık esi·1 · 
R'nrsa 
( 'rt-'Jt,kın, 

n en1'zl1: 
KaysPri 
,,-oca.el i 

!Jr. 'l'rtjJios 
/Ji ·.llosoJt l ' rtsl/ Soiii.'Jiirr /,· 
!J r. 8orli 1\ n11UI.· 

11 ol it·r· O.z.r;r' llr'r 
nr. Il anu/i u ,. r/,·nut/1 
ı'ı' olilt '/ ' u nJO/f 

1\ i it nit !fO· 

Mrüatya, 
jlf rt:rif.in 
Yi_rjtl r~ 

.\ i,rjde 
01'dıı 
8inou 

/J r . .':)(/kir ..llllll t't! /~di :· 

JJr. H il1·nA; Oytaç 
nr. /l rm, / j(' l 'f' lll 

. ll1111r'd 1 efi/, · l /1 11 ~· o.tf 
nr. A {n ·urO.If{l. 
/) r. Zi.tl(/ ,\o lı i 1'o/111·1111 
ll iistt111f'lti11 ()/mn . 

/\anya 
J\ iita.h :IJO. 

n 1'. f/1. Zi.IJO .\'ll ri Hi r.!Ji 
/h . O.'illlf/11 8r ' l'lıi 1! !tulo .r/ 
/h . Lfilfi 1\tnlor 

Z o ll .fJ 11l ri rtl,· · Jh. ,1/ilut .. lll tv /,· 

ı ·;n l·ii ı ıwıı. H ( li l;l ,, · i l ı; ı , 1 1\'l< li i' . 1 tvzl\l' l"l ' ) ı::;ııı lıı·ıısi ı ıi iııt ;w l'lıııi~1ir . 

1 '1!'i6 Çrlti k eki mi kanunu layihasr 

1 /~ 10 1\lüba l le ve lel'fiz . i ı:;le riııiıı k;ıt 1 (; ı sJ'i,n ~ v ı· iıt! ; wı 

lwkkııırlaki •kanı ml anı t•k k<ınıııı l fıyilıas ı 

1/ l·l-"1 'J'ababct ve ş u abatı sa ıı «lı l e riııiıı t a rz ı ir·r;ı s ııı;ı dair 
olan 1219 sayılı kaıınua. katıl:ı.e;ıl · 1' <' 2182 sn_yıl ı bJ .. 
lllllıa eklrncrt' k ka rllııı l D y i h ıı sı 

1,'0S3 J\Jüt •hııs· ı :-; dokt o rlıırla kiınyııg-1'l'll'l' ve sai r s ılıh i,, . , . 

nı emurla ı ·ma veı·ilen ve. ika, rnlısa1n«me ve ~; ı lıııtl, · l -

11 - VI - :L9:i6 üı rihiııcle 3039 saydı 
kıııııııı ol :ırrık k:ıhrıl Ptlilmi ştiı·. 

~2 - V - ı~ : ın t:ırilıimlı· Hiik uınet tn
ı · ;ıfmrl;ııı g-rrı :ılıııını ı;:tır . 

2G- XJT - 1!)3;1 lıırilıind (' 2R7G sayılı 
bı ınııı ola ı·ak k:ılJııl edilmi ştir . 
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- 211 -

HuHisasr 

namelerd en alrı uıc·ıık 1ci>cil lı:ıı·ı : lnn lın'kl\lnılii 

'ist:mhul eRki •telefon şi rk etiııin <J!ıoncll'rinJ c u l'n z l ı ı 

aldığı ıniikilll'nı e ü c rctleriııdl'ıı l'l'~ııı1 Jaiı·e \'1 ' ıııiiı•s 

seselerc :ı id ula nı la ı · ı n l st mı hıı 1 hı · l eıl i.1 · ı ·s i ıı ı ~ 1 ı-• rk i 1 ı: ı k-

M nam elesi 
- ------------

:~ - 1 \ ' - l 936 tarihinde 2935 sa;yTlı 

bıınııı olaı·:ık kııbnl erlilmiştiı· . 

lmıcla ı .ı- \' 1 - J9:lö Laı·iJıinde 3U!'i:) sayılı 

1\:ınıııı Pl:ınık hıbnl e rlilıııiştiı· . 

l jfı50 SıJılıal \ ' C içLimıı! ıııuLI I'l' ll l ' l l'l·kfı l ..ı i ,. · lıuıı;ı lıağ· lr 

HuJuo ve sı:ı hille ı· Srhlıııt umnn ı · ıııiidüı·lüğii l l·~kilnı 

ve meııııu·iııi lıakkınila 

'l'RliTıllı' 

2/ 24 Afyon r aralıisa ı· (B c ı·ç 'L'üL"ker) - Kızılily ı· c ıııiy l' ti 

varid<tLımn arttHılmasma dair 

'fEZK I•l l-t.B 

:-! j ~ Müıbad Ic ve teifiz ü;ılcriuin kııt'i tasfiyesi vr i ııltıl'l 

lıakkınclaki ];;ı:ıııuınm 2 nci ve 9 ıı c·n maLldell'ri ııı·;ı 

smclaki mübııycn cL ile JS6G sa)·ıh ıııiiz Pyy c l ka ıııııı 

metııiıHl e ıııiindurir; zrcl nhklı nıın t (d'siı·in e dııiı · 1-\ ; ı ~ 

vekiU l lezker i 

9 - V[ - 19:~() lııı·ihiııd ;)017 sayı l ı 

kaııuıı ohımk kabul edilmiştir. 

13 - TV - l 936 tarilıiwle f.Himı·Lil ve 

iıı lı isaı-lar encümenine. 

G- \' 1 - J!J ;~f.i t.:ırilıi ıı d r Hlikılıııf'L !a

rafından g l'i al rmnı~t.u· . 
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TEŞKİLATI ESASİYE ENCttMENİ 

Reis 
M. M. 
Ka. 

Sıvas 
: Manisa 
: Tokad 

Ş em ·ettin Günaltay 
Krman 01·e'r 
R esai /1Jrişlf ('n 

Aydın 
Bursa 
Çoruh 
Denizli 
Eskişehir 
!zmir 
Kars 
Kastamonıı 
K ıTklm·eli 

1'ahs'in Sa,n 
A:iaf Do·ra,~;; 
Fnad B nl ca 
N rıcib Ali 1\. üçü ka 
Vusuf Ziya Oze r 
1J!Iah·mııd Esad Buzkunt 
!lfr'III NI N"azij' f:lirc/. 
/Jr. 1'r>vfilı; Aslan 
Dt. Yua.d Umay 

Konya 
Malatya 
Manisa 
Mu,ğla 
Ordu 
S'ıvas 
S eyhan 
Urfa 

Ol. Ali Hu.ad C el)('. ·o:tJ 
l~'lllrnUrdt. BaTkan 
Sabri 'Pop·rak 
V nnns N adi 
. llun ed lltsaJJ 'l'okgü::: 
Ol. Akif Oztekin ltJ·rdr"JIIgil 
Ali Miiuif Yr.rjenrı 
M elli ed ll} m i u Yu nl alı' lll 

Encümen, 4 (2 teklif, 1 tezkere, J ıuuhtelif evrak) i~in 2 işiııi intac etmiş ve geri k:ılan w iş 

gelecek içtimaa kalı:nrştn·. 

Bulasar 

TEKLİFLER 

2/4 Manisa (Sabri Toprak) - VekaJetler müsteşarları
nm Büyük Millet Meclisi azasmdan intihabları hak-

l\f u aım e 1 es i 

kında Encümendedir. 
2/25 Afyon Karahisar (Berç Türker) - Kanunlarm neşir 

tarihine dair Encüınendedil'. 

3/78 

TEZKERE 

Devlet şurası Deavi dairesi kararları hakkında Bü
yük Millet Meclisi kararından evvel cereyan etmiş 
olan bazı muamelata Meclis kararının ne şekilde 
tatbik edileceğinin tayini hakkında BaşvekaJet te7.
keresi 

MUHTELİF EVRAK 

5/1~ Rasim Asım ile Murtaza Kaptan adlarında iki yurd
daşa aid olan motör hakkında Arzuhal encümeni 

16 - XII - 1935 tarihinde 913 sayılı 
karar olarale k:ı.bul edilmjştir. 

mazbatası <> - li - 1936 tari h in d Al'zuhal ncü
menine. 
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ZİRAAT .ENCÜMENİ 

R eis 
M. M. 
f\.ü. 

l zmi'r 
· "j!J rtn,.,:sa 
: Rol't~ı 

Hnh111 i 1\.öken 
~ 'oşnr Ö.,f'/1 
Ts 111 nil H o,l.:/,·ı U zm 11 J/ 

Anka'ra 
Ankara 
Balı.kesir 
Bol1t 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
Denizli 
lstan7Jul 
Kastamonıt, 
Kı1·klaTeli 

J J ol/ (/ II'}JO ll 

Jfii şfik ,·1 /}ft.~/. ·1 
!? o !1111 i 8 d ~· u/,· 
Mi/.o,/; /) em irdo .ıJ 
Siilı'rii. Oii l f':: 
.~l'lı'i!Jf' j 1/ i) d 

/<;'min .- l ::; /o n 'l'okorl 
} ' tnwf Hoş lı · a/fO 

Ol. flrfd Bdr' 
Sil lı- ·1 .')t' l'lf l-' lı· r · 11 
Z iildii Alı:tll 

K ır;·şehi1' 
Konya 
Konya 
Jlf anisa 
Afwtaş 
.V if) de 
Sr~yhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sıvas 
Yozgad 

~ 1/ i U 1.za l~'s r • n 
( '(' Jll rı/ ']' ('ki ll 
Jfttsfnffl. 8/ı: t ıt 
1\ rini . -1/,:r' k f' 11 

Y11ri ı ml 
( ' rıl'irl Oral 
/)umar . 1 nko.t}lu 
O Jll.r :t Biçe r 
'!'ev fik 'l'aT?Jian 
l.<;iu.ail 'll enw d U ğnr 
O 111 n lt ur i 

Encünıeıı , 13 ( 1~ l fıyilı a, 1 Lezkeı-e ) isi n 10 ıııı i ıılaç et ıııi :j l ' t \ gc ı · i ye lw l a ıı :1 i ~ gelPeck i ı,: f imaa 
kalmıştır. 

No. Bulasası Muamelesi 

LAYLHALAR 

1;.±8 rl'ü L iiıı ve tütün iııhisarr hakkında I•:nı~i.imenJediı·. 

1/124 Nalband mektebleri ve ııalhmHllık sn ııııtL lıııkkında 20-XI-1935 tarihi ıı do J\ lilll i\ lüdn-

1/196 

1/294 

Devlet ormanlarmdan köyHiiN·in iııl i l'n. h:ıldu ka 

nununa ek kanım layihasr 

Orman kannnn J§.yihasr 

1/ 307 Arttıl'ma, eksiltme ve ihale kanununun 41 ncı 

faa encümeninc. 

14 - V- 1936 Liırih.iurlr. (hııı:ııı kı.ı 

n nnu lftyihasr JVIuvakk::ıt r n c ürııı'ııin c . 

20 - IV - 1936 tal'ihindC' Onnn n ka -
nıııı u 1 /l.yilıası Mn va k ka t rrıC'iim enin C'. 

maddesine hir fıkra ckl enınesinc dair 20 - I - 1936 tarihinde 28!)2 ı:ııı.l'l lı 

l/311 Hayvanlar vergisi kanıımı lfıyilıasr 

1/340 Paııınk ıslnhr lı a. klon(l:ı. 

lj354 Arttırmıı , eksi ltın c ve ilı al lmııunııııa bil' maı.lLle 

knmın olarak kabul ed ilmiş! i ı·. 

20 - I - 1936 ıfarihindc 2897 ~ııy ılı 

kanun olarak knbul edilmiştil'. 

27 - I - 1936 tarilıinclt 2903 sayılı 

ıkıııııııı olnrak k::ı ,lıııl ( )t1ilıniştiı: . 

eldenmesine dair 27 - I - l 936 taı'ihinJ e 2!:10~ say ılı 
];-nnun ol aı·ak kabul edilmiştir. 

1/42::! Erk k ve dişi tiftik keç ile ı· iııiıı haı: i ce Gılumlıu a 

yan maliarta mübadelesi için Hükümete salahiyct 
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No. Hulasası 

verilmesi hakknıdn. 

1/ 505 Muhacirlerc ve ımıhta~ çiftçileı-c ödiiııç tolıumlıık 

ve y ıneldik cl~ğrtrlınıısı hakkındaki kaınınun bi 
rinci maddesinde y::ı.zılr hiı: ıııilyon liı·ıunn \l. t·ttn· ıl 

masma dair ol::ın 2863 :,my rlr bınııılıı kabıı l ed il u ı 

had içerisinden JUOO ton buğd:ı ,vm Kızıl ay knnı

ıııunn. verilmesi haklnnda 

1/ 569 Memleketten çıkacak veya ın eınl ckctc girecek iil'e tııı l' 

vasıt,alatUlill ym;ak eu il uıesi V' yasaklann yaJıancı 

Muamelesi 

4 - V - J 936 tarihinde Hükılnı et ta
rafından geri alınmıştır. 

n -VI - 1936 tal'ihind 303- sayrlr 

l<:ııııın olar·ak lmlnıl ecl iLmiştiı· . 

uıenıleketlCL·i o yas:ık ın;ıdd e lrl'ilc J.eğif:ıtirilmcsiııc da ir Bıı üııı eııJ etlit . 

1/ 580 lpeklıöcel<ei li ğ i i ·lcl'i, ip k böceği tohumu yetiş-

tirilmesi, nıu aye·ıı c ve satılması hakkında Bncümendedir. 

T ZRERE 

3/ 86 Orman nizamnn.mcsının lG ncı maddesi ımıcibiııec 

alınacak yaylakiye rcsıuiııin il gasrn a cl::ıiı· ol:ın kıımı -

nun ı fsiri hakkında Başv ld\.let tezke ı ·e:i J9 - V- J936 tal'ihinn c Maliy eıı cii.

meninc. 

2 - Muhtelit ve muvakkat encümenler 

[Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürek1keb muhtelıit eucümen] 

Eıı ·üınenc hava i ' cJ.il u ı ı l L czkeı ··c i ı ıltt\: eılilıııi,>;>iir. 

'l'E~T Rltl~ 

:-l/253 Şumyi dev lette nıüıılıal lıııluııaıı iki aza lı k i ı,; iıı SPt;i ıll 

yapılm asr hakkında Başv(·kftlet l eııkeı-l'' i JJ - Vl- 19:-w ta ı· ilıind e 950 ı:-ııy ılı 

loLL'lll' olarak luıbu l ecl il.nıi ştiı · . 
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[Arlliye ve teşkilatı esasiye cııcü;ne,ılerinden mürekkeb ınulıtelit onciimeu] 

Rıırliıııt•ııı· lı:ı, · :ıle l',Jilı·ıı ı : ; iı'r.kı·ıTııiıı :ı ıı iııl ;ıı· ı · dilıııi::; n• g-ı·rı _, . ,. k :ıl:ı ıı -1 ıı g-ı· l ereh ir:tim;ı:ı 

k :-ı lmrı;:tu · . 

N(). Hulilsıı;;ı Muaımelesi 

3/ 129 Ankara mebusn . ihmecl t nusun l eşrii nı;ı sı ıııi _, , r ıi -

3 / 1 :ı~ı 

ııiıı k ;ıldırılnı : ı .-ı lı:ıkkıııda H;ı ı;;vı•kn l r· t IP ~:k ı-rı ·s i ·ı :ı - Xl - 1 9~l:i 1:-ırihindc !104 sayılr 
kır;ıı· nl;ır;ık k:ılıııl t'dilmif;ilir. 

1\ l Ji ı ğ-];ı ııll'lıusu uııııs ;ııliııi · ıı le::;ril ııııısııııi.v ı · li -

ııiıı k;-ı , Jdrrılrn:ısı lı:ıkkıııd<ı. l {;ıı;:' · "knl<'i tı ·i'. kı·ıTsi ı :ı- X l - ı ırıs l. : ıı·ihiudc 90fl sayılı 
1\:ıı·;ıı· o l ıı ı·;ı], k ~ılnıl rılil .ıı ıi ~l.iı·. 

~ lıı ğl : ı nı rh ıı s ıı Yuıııı. ;ıı l iııiJL l e~r il ın;ı sı ııı i _, ·r ~ ti-

ııiıı 1 aldırılm;ısı lı;ıkkıııd:ı H:ı::;vl'k ~ l <' f t ezkı- ri'si lG - X l - H):{!j t.;ırihinıle HOG say ılı 

l \ :ır;ır olıırak kılnıl edilmiştir. 

Niircl ııı r lıusu ·ıvııılııııııd No_ycl;ıııı ıı tr~ril ı ıı:ısııııi_, · ı · l i-
ııiıı k;ı ıldn·ılıııası lıııhkıı~tl;ı H:ı::;n · k i'ıll'l ll'zhre::; i JG - :Xl - J!) ;)G l:ırilıiı11l e !J07 say rl1 

karar olarak kabul cJ il. nıiı;;t ir. 

Sıvas ı111•husn ı ·ı·ııı l·llin Snrlık ıı ı l c~ ı·il ııınsııııi.vı· li -

ııiıı loıldırılıııw;ı lı:ıkkıııılı. Haı;:v ı • k il l rt. tı· r. hrn>i lG - :X l - I !J:ı :ı t;ıı·ilıiıı <l c H08 sayıl ı 
l \:ıt·nr 11lıır:ık k;ılıul cılil.ırıi .: ıir. 

\" ;ııı ııı chusıı I IJr;ılıim Arv;ısııı tı·::;rii ııı:ı su ııi y ı, li -

ııin lnı ,lchrrlın;ısı lı<ıkkıııd;ı Hn~ vl'killc • t fı ·r.k ı · : ·ı • :-;i lG - Xl - 19:-ı rı l.;ırilıiıllle 909 sayılr 
l;;ı ı ·;ı ı · ola ı·;ı k l'öılıul erlilmi .; t.ir. 

J h· ııi zli m ı·husıı 1 raydar TUi~lii Okt l' nıiıı fı·:::ril nııı:-;u -
ııi_, · l'finin kaldıı·ılnın . r lwkkıııda Bn~n·l\:lki tı · r.kl'l'l':-;i :,!:3- Xll - ]!) :3:> tııl'ilıindc 919 Rayılı 

karar ohır:ık ]\alnı! cdilmif;iLit·. 

aj l !')~. ' J 'olqı .cl ııı e\ıtı S U IJ \il'l"l' lll l•:rp;l lllllll fl'~l·ii "llliiSIIIli.l · l · f ·ı -

ll i ll kıılclınlnı <ısı lı:ık·kıııd<ı H;ı ı;:vrkfılı:L lı : zkı·ı·ı·~i ~:; - X l l - I!J:i fi l ;ıı ·ilıiııd c n~O s: ı yı lı 
k:ır:ır ola.rak kahul ed i[,ıııiı;:t.it'. 

3/158 Aııt al ya nıelıw-ıu r uıııa.ıı Aksoy ı ı ı ı t.e~ril ıwısıı ıı i ~ - 1'1 i-
niıı k:ıldrnlınası Jwkbıı<l;ı Hn::;l"l• kfılet f l'zkı · ı ·l·si :.!:; - XJ l - 19:15 l:ırilıinrl 918 sayılı 

l \ ar:ı ı · ol;ınıl\ kabul >cl i1mi~tir . 

0j l ifi 1\.l)nya ıuebnsıı Cemal 'l' ck iııiıı lc~ril ıı ıa:-; ııııi.n · f i -

ııin k;ıldırılıııası hakkındu Ba~vı ·k:lld. 1ezhrı •s i J<:ıwii.meuclediı·. 

~1 ' HtH l•: dil'n e nı ehusn Şeref Aykntuı ı ll'~ril ııı;ı s ııııiyvfi 

ıı in kaldıL'ılmasr ,Jıaldwıtla Ba~vcku let ı ı· z kı · ıT"i l •:ııı:i iıu cncledir. 

3/ :213· NiiL'd melıu ::;n Mahnınd Soydan ııı t· e ı;;ri"i ıııasuııiyeli -

rıiıı kaldınlın as1 lıakkrnda Bıı~vekfılet il'zkl'rı •si Eııdiııı endcdiı·. 

;~ /:.! 35 Denizli meb u!'lıı HayJ;ı r lW şli.i Öktenıiıı tı ::;rii nı asu -
niyct.iııiu l;;ıldıt·rlm ;ısı lıakkıııd;ı Haı;:vrki1 1 C't tı ·r. kf•rrsi };ıll'i.iııı endcd i ı · . 
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[Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mürekıkeb muhtelit encümen] 

Encüınene h;ı ,, a.lı> cd i lı · ıı :-: layilvı iııl :ıc· ('dilıııiştir . 

No. RulaM~ı 

LAY!HALAR 

1/295 Arazinin acele tahriri hakkmdıı 

1/29G Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi idarelerine 

Muamelesi 

24 - I - 1936 tarihinde 2901 sayılr 

kamın olarak kabul ediLmiştir·. 

terki hakkında 23 - XII - 1935 tarihind e 2871 sııyılr 
kanun olarak kabul edi1ınişti l' . 

1/298 Bina vergisi kanununun bazr maddelerinin değişti-

rilmesine dair 20 - I - 1936 tarihinde 2 98 sayılr 

kanun olarıü: kab n 1 cfli1rniştiı·. 

[Dahili.ye ve Sıhha;t ve içtimai muavenet cümenlerinden mürekıkeb muhtelit ancümen] 

Enciiıucne havale edileıı :ı layi ha in ta edilmi f. tir. 

LAYİRA 

·ı /3] 8 İskan kanununun bazı rnaddeler.inin değjştirilmesine 
ve i skan işlerin in Srhhat ve iç tim ai mua venet velca
letine devrine ve ayrı bütçe ile idare olunan bir İs
l\an uınum miiıli.irlüğü teşldline dair 18 - XI - 1936 tarihinde 2848 ve 

~8-l9 say ılr lwııun olarak lmhul edil
miştir. 

[ Hmıiciye ve Milli Müdafaa encümenlerinden mürek!keb muhtelit encümen] 

Encüınt>ıı · havalc edill'll lfıyiha inl:ı e ı · dilıııiı;;tir. 

1/ 605 Boğazlar rejimi haklun da l\ioıı treux de 20 tcııunn z 

1936 tarihinde imza edilen mukavelenamenin taseli
lana dair 31 - VII - 1936 tarihinde 3056 sayılı 

kanım olarak lmbul ediLmiştir. 
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[İfkaııunu layihasx Muvakkat encümeıü] 

(VekaletlerlEi karşılıklı eııcümenlerle Bütçe encürueııinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Antalya 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Çoruk 
Diyarbekir 
Eskişekir 
Giresun 
Giresun 
Istanbul 
fsttınbuı ' 
!zmir 
!zmir 
Kars 
Kars 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Istanbul 
Niğde 

: Erzıtrıım 

'l'ü ,rlı;a ,n Baştuğ 

Dr. ·Mazhar Germen 
.7\lıwi Köktepe 
H asan Yasıf SmnyÜTPlı· 
ıllnstafa Şeref Ozkau 
Atıf A.kgüç 
Asım- Us 
H1tr'1:ye Oniz 
Ahmed Ozdemü· 
Hakk-ı Tank U8 
Saclri Maksudi A.n;al 
Salah Cimcoz 
Yaşar Yazım 
Haz.il Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Baha Öngöre'n 
Ümer K1"i,ntay 

D'l'. Gl. H a,kkı Şinasi Erel 
D'r. Rasim Fe1'·id TaJay 
.F'nad Si1·'men 

Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Jfm·din 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Seyhan 
Sinob 
Sinob 
Sıvas 
Tokad 
Z on,gt,ıldak r ,.. --

Süleyman Dami'rezen 
N ed im B azatık 
A.li Rıza Tiirel 
C ema,Z T ekin 
lbrahinı Dalkılıç 
1l1 em ed S om er 
Edib Ergt:n 
Ali Rıza Erten 
rnvül Oral 
A. h-med Y efi k Ulu çay 
T evfik Tcırman 
Yusuf Kemal Ten._q1:'r.şenk 
Hnlus1: Oruco.iJlu 
Mitat Bleda 
Nazım Poroy 
M,itat Altwk 

Encüınen , havale edilen 1 Jayihayı intaç etmiştir. 

No. Hulasıısı 

------------------------------------
1/162 İş kanunu Hiyihası 

Muamelerri. 

8- VI - 1936 tarihinde 3008 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Memurin kanunu Muvakkat _encümeni] 

(Vekaletlerle kar§ılklı encümenlerden seçilen 2 §er üyeden mürekkeb) 

Reis 
M. M. 
Ka. 

. . . . 
Gümüşane 
Gazi Anteb 
Afyon K. 

Hasan F ehmi Ataç 
R emzi Güttes . . C em al A kçın 

Antalya 
Bolu 
Çoruk 
Erzincan 
!çel 
!zmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Konya 
Konya 

Tevfik Arıcan 
Mitat Demirdağ 
Atıf Tiiziin 
Abdiilhak Fırat 
Fikri Mutlu 
J( amil Dursun 
Şe1·if Ilden 
Ali Rıza Esen 
Kazım Gürel 
Kazım Okay 

Konya 
Malatya 
Ma1·aş 
Mardin 
Niğde 
Ordu 
Trabzon 
Urfa 
Zongııldak 

Resscım Şevket Dağ 
Dr. Hilmi Oytaç 
Hasan Reş·id Tankııt 
Osrnan Dincer 
K anıil 1 rdelp 
D'r. Ziya Naki Yaltırım 
Daniş Eyiiboğlu 
Refet tJlgen 
Rifat Vardar 

Encümen, 4 (3 layiha, ı tezkere) i§in 2 sini intaç etmiş ve geri kalan iki evrak gelecek içtimaa kal
mıştır. 

No. 

1/103 

1/20ı 

1/477 

H ulisası 

LAYİHALAR 

Gümrük ve inhisarlar veka.Ieti memurları kanunu 
layiliası 

Memurin kanummun bazı maddelerile ı 777 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin deği§tirilmesine dair 

Memurin kanununun 7 nci maddesine bir frkra ek 
lenmesine dair 

TEZKERE 

3/ı95 Memurin kanununun 85 nci maddesinin son fıkrası 

hükmünün tatbik edileceği tarihi tesbit eden ı48 ve 
201 sayılı tefsirlerin yekdiğerile telifi hakkında Baş
vekalet tezkeresi 

Muaımelesi 

Encümendedir. 

16 - III - 1936 tarihinde 29ı9 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

29 - V - 1936 tarihinde 947 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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[Orman kanunu layiliası Muvakkat encümeni] 

(Adliye. Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Milli Müdafaa encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkeb) 

Afyon K. 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Çorııh 
Edirne 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Kasta,monu 
Trabzon . . 

: !stanbul 

! .zzet A.kosman 
Celal M engilibö1·ü 
Nwman Aksoy 
A.dnan Ertekin 
Cemal Esener 
Atıf Akgiiç 
A t·ı f Tüziin 
]1'aik Kaltakkıran 
til. Z eki Soydemir 
N akt:ye Elgün 
.~ükrü Koçak 

Tahsin Coşkun 
Raif Karadeniz 
Yaşar Yazıcı 

Gümüşane 
!çel 
Kars 
Kocaeli 
Kocaeli 
Manisa 
Mardin 
Samsun 
Tekirdağ 
Yazgad 
Zonguldak 

Du,rak Sakaı·ya 
Hameli Ongun 
Om er K üntay 
Nedim Bozatık 
Salah Yargı 
:Pahir Hitit 
Rıza Erten 
Rıışenı Barkın 
Faik Oztr·ak 
SıTrı !çöz 
Rif at TT a1·dar 

Encümene havale edilen 2 layiha intaç edilmemiştir. 

No. Bulasası Muameleili 

LA.Y1HALAR 

1/196 Devlet ormanlarmdan köylülerin intifa hakkı kanu-
nuna ek kanun layihası Encümendedir. 

1/294 Orman kanunu layihasr 1 Encümendedir. 
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[Vilayetlerin .bususi idareleri kanunu li.yih&sırMuva.kkat encümeni] 

(Dahiliye, İktısad , Maarif, Maliye, · Nafıa ve Srhhat ve içtimai muavenet encümenle
rinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Reis 
M. M. 
Ka. 

. . 
: . . 

Çanakkale 
Aydın 
Kayseri 

Il1:lrni .E r;genel·i 
Adnan Er,tekin 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Afyon K. 
Antalya 
Diyarbekir 
Erzincan 
Gazi Anteb 
Giresun 
Giresun 
l'çel 

(} ernal Ak çın 
Ra.sih Kaplan 
Zülfü Tiğrel 
Tikrnet Işık 
Renızi Güres 
MıızaffeT K·ılıç 
Talat Onay 
Fikri M ıtü u 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
.ll:fardin 
Sinob 
Tokad 
Trabzon 

Encüınene lıavale edilen 2 layiha intaç edilmemiştir. 

No. BulAsası 

LAYİRALAR 

1/121 Hususi idarelerle belediyelerde çalışan baytarların 

tayin, tebdil ve sair muamelelerine dair 
1/129 Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layihası 

A.li Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Kazım Okay 
Rıza, Levent 
J-Tüsamettin O ka·n 
Ga.l1:b Pek el 
Hamd-i Vlkürnen 

Muameleei 

Encümendedir. 
Encümendedir. 



3 -· Encümenleri.n toplanma sayısını ·gösterir· cetvel 

. Daimi encümenler 

Adliye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 

Encümenler 

Divaru muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 
İktısad 
Kütüpane 

encümeni 
:t 

J) 

J) 

:t , 
J) 

J) 

J) 

<ll 
E 
,:1 
d .... 
-<ll 

§'>. 
8ı;1 

89 
64 
•92 
64 
55 

. 25 

ll 
44 
5 

Encümenler 

Maarif encümeni 
Maliye :. 
Meclis hesabiarının tetkikı ~ 

Milli Müdafaa :t 

Nafıa > 
Sıhhat ve içtimai muavenet » 

Teşkilatı esasiye , 
Ziraat , 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Encümenler 

Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mü
rekkeb Mulıtelit encümen 
Adiiye ve '!'eşkilatı esasiye encünıenl erin
den mürekkeb Muhtelit encümen 
Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen 
Dahiliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenlerinden mürekkeb Muhtelit en
eümen 
Hariciye ve Milli Müdafaa encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümen 
İş kanunu layihası muvakkat encümeni 
( Vekaletlerle karşılıklı encümenlerle 
Bütçe encümeninden seçilen 3 er üyeden 

ı 

5 

15 

3 

1 

Encümenler 

mürekkeb ) 
Memurin kanunu Muvakkat encümeni 
( V ekaletlerle karşılıklı encümenlerden 
seçilen 2 er üyeden mürekkeb ) 
Orman kanunu layihası Muvakkat encü
meni ( Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maliye 
ve Milli Müdafaa eucümenlerinden seçi
len 5 er üyeden mürekkeb ) 
Villyetlerin hususi idareleri kanunu layi
lıası Muvakkat encümeni ( Dahiliye, İk
tısad, Maarif, Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve 
içtimai muaveııet encümenlerinden seçi
len 3 er üyeden mürekkeb ) 

~ .. 1 ... ).,, ., , 

0: 
:::: s 
Q .... 
.-.rrı 

ı:ı.>, 
o <ll 
8rn 

16 
70 
17 
39 
21 
18 
7 

55 

36 

ll 

23 

6 



4 . Encümenlerin mesaisini bulasaten gösteren cetvel 
1 '"' 

'"' cı;! 
'"' 1 

<P,.... 

"" <1) 

'"' 
.... -ı::: ro '"' - <1) 'H "C ı:: cı;! - <1) <1) ...... <1),_ - - <1) cı;! q::ı '"' '"' .;E~ ı:: s cı;! ..c= <1) ...... 

:§ oı'"' =~~ ...... 
"" ·;;, - ~ .ı:= ro ro~ ~ ~ ~ N ~ '"' <1) .... ı:: .:ı <1) Encümenler <<'3 <1) <1) ro 

~g; >ı ı:: Q) 
.:ı 8 8 8 +-ı- ı:ıı "' 

Daimi encümenler 

Adliye - encümeni 33 2 21 o 3 59 39 20 
Arzuhal » o o o 6 1 7 6 ı 

Bütçe » 269 ll 21 2 ı 304 276 <'8 
Dahiliye :t 34 3 -1- o o 41 30 ll 
Divaru muhasebat :t 38 o 29 o o 67 40 2'1 
Gümrük ve inhisarlar » 12 3 1 o o 16 16 o 
Hariciye » 27 o 3 o o 30 29 1 
İktısad :t 38 3 10 ı o 52 35 ı7 

Kütüpane :t o o o o o o o o 
Maarif :t 8 2 1 o o 11 7 4 
Maliye :t 55 2 24 3 2 86 75 ll 
Meclis hesabıarının tetkikı » o o o o o o o D 
Milli Müdafaa » 29 ı 7 o o 37 35 2 
Nafıa :t 14 ı 2 o o 17 ı6 ı 

Sıhhat ve içtimai muavenet » 6 ı ı o o 8 8 o 
Teşkilatı esasiye :t o 2 ı o ı 4 2 2 
Ziraat :t 12 o ı o o ı3 10 3 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen ı o o ı o o ı ı o 
Adiiye ve teşkilatı esasiye encümenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit encümen o o 13 o o 13 9 4 
Dahiliye ve Maliye encüınenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen 3 o o o o 3 3 o 
Dahiliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet encü-
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen ı o o o o ı ı o 
Hariciye ve Milli Müdafaa encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen ı o o o o ı ı o 
İş kanunu layihası Muvakkat encümeni ı o o o o ı ı o 
Meınurin kanunu Muvakkat encümeni 3 o ı o o 4 2 2 
Orman kanunu layihası Muvakkat encümeni 2 o o o o 2 o 2 
Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layiliası 

.Muvakkat encümeni 2 o o o o 2 o 2 

Yekiln 588 81 141 12 8 780 642 138 

~· . iı. ,, 
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D - inzibat komisyonu mesai hulasas1 

Riyaset Divanının 4 numaralı kararı ile, Reis vekili Te""V-fik Fikret Sılay'm reisliği altmda 
İdare Amirleri (Halid Bayrak, Dr. Saim Uzel, lrfan Perid Alpaya) ile Katibi umumi (Veysel 
Genya) dan teı·ekküb eden İnzibat komisyonunu alakadar edecek bir hadise vukua gelmemiştir. 

E - Umumi evrak muamelat1 

Birinci içti ma içinde M eelisi Aliye : 

318 Layı7ıa 

15 Teklif 
98 Tezkere 
17 Takrir 
12 Muhtelif evrak 

231 Mütenevvi hususata aid evrak 
193 Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için nıüsaade talebini havi Başvekalet tez

keresi 
1975 Arzuhaller 

2859 Evı-ak gelmiştir. Encüm.enler ve kalem.ler aı·asında yapılan hanJaleler bu yekllnd4n hariç
tir. 

1 - Uyihala.r 

Birinci içtima içinde Meclisi Aliye (318) layina gelmiş olub bunlardan (252) i resen veya 
tevhiden kanun, (2) i karar olarak kabul, (2 ) i Hükıimete iade edilmiş, (8) i Hükıimet tara
fından geri alınmış, (1) i okımmuş ve (6) sı da ruznamede kalmıştır. Mütebaki (47) layiha 
ise gelecek içtimaa kalmıştır. 

Fevkal§.de içtimadan müdevver (82) ln y ihaya gelince; bunlardan (39) u resen veya tevhiden 
kanun olarak kabul edilmiş, (6) sı Hükumet tarafından geri alınmış ve (1) i de ruznamede kal
mr:ştır. Mütebaki (36) layiha ikinci içtimaa kalmıştır. 
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A - Birihoi içtiina içinde gelen tayihalar 

!lo. Hul&s88I 

1/295 Arazinin acele tahriri hakkında 

1/296 

1/297 

1/298 

Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi idar-elerine 
terki hakkında 

Bina vergisi kanununa ek kanun layihası 

Bina vergisi kanununun bazı maddelerinin değiş~iril-
mesine dair · 

1/299 Evkaf umum müdürlüğii memurları maaşlaı-mm tev
hid ve teadülü hakkındaki kanıma ilişik cetvelin 
değiştirilmesine dair 

lj300 

1/301 

1/302 

İstatis·tik umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesinden 
Maliye vekaleti bütçesine 3 764 liralık münakale 
yapılmasma dair 

Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

Yüksek mühendis nıektebi 1935 yılı bütçesinde 
4 800 liralık münakale yapılmasma daie 

lj303 Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı bütçe kanunu
nun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme

sine dair 

1/304 

lj305 

1/306 

1/307 

1/308 

Munzur vililyeti teşkilat ve idaresi hakkında 

Akvam cemiyeti tarafından ittihaz olunan tedbirlerin 
tatbiki hakkında 

,Askeri ve mü1ki tekaüd kanunruınun 45 ' nci mnddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 

Arttırma, eksiltıne - v ihale ]{anununun 4J ncı mad
desine bir fr'kra eklenmesine dair 

1935 · yılı muvazenei umunıiye ınınununa bağlı (D ) 
cetveline eklenecek kadro hakkmda 

l/309 Devlet memurlan aylıklarının tevhid ve teadülün(! 
dair ola.n ka.nuııa. bağlı 2 sayılı cetvelin Sıh.hat ve 

Muamelesi 

24: - 1 - 1936 tarihinde 2901 8ayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - XII - 1935 tarihinde 2871 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
23- XII -1935 tarihinde 2870 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2898 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2880 sayılı 
kanun o]ara.k kabul edilmiştil'. 

2 - XII .- 1935 tarihinde 2854· sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - XII - 1935 tarihinde-" 2863 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - XII - 193Iharihinde 2857 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2855 sayili 
kanun olarakkabul.edilmiştir. 
25- XII- 1935 tarihinde · 2884 sayılı 
kanun olarak kabul edUmiştir. 

13 - XI - 1935 tarihinde 284:4 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - V- 1936 tarihinde 2969 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2892 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - XII - 1935;tarilii·nde 2854 sayılı 
kanunla·! bi:rlE:Ştirilerek: .<: kiı:bhl edil~ 

miştir. 

~ 



--

No. 

- 225 -
Hulasası 

içtimal muavenet vekaletine aid kadro kısmına An
kara Nümune hastanesi için 10 ha ta balncı eklcıım c 

sine dair 

1/310 Evkaf umum müdürlüğü merkezinde idare enellineni 

1/311 

1/312 

1/313 

1/314 

ve !stanbul, Beyoğlu ve Üsküdar evkaf müdüriyct
. lerinde ihale ve tefviz komisyonları te,-;;kiline YC Yfl · 
zifesine dair 

Hayvanlar vergisi kanunu layihasr 

Kaçakçılıktan başka inhisar suı,;larmdan doğan para 
cezalarmdan vazgeçilebilmesine izin verilmesine Jail' 
Milli l\1üdafaa vek:aleti 1935 yılı d eııi r. büt ~<·siml e 

3 225 liralık münakale yapılmasına laiı· 

Nüfus kanunu layihası 

1/315 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü HJ35 yıl: 

bütçesinin ınuvakkat masraflar lusımnın 23 ııeü fas 
lının 1 nci maddesine aid muh assasatrn nevi brı;;ı lı 

ğı fıkrasına eklenecek kelime hakkında 

1/316 Sıhbat ve İ\tİmai mua\'cnct Yekaleti ı 905 ) ' ılı bii 1-

çcsinde 20 000 liralrh: nıi.iııakıılc yaprlnıa . ·mn <lair 

1/317 Türkiye Cümhuriyeti le Romanya Kırallıih anl.'ıııda 

aktedilen transit mukavelesinin ta ·dil\lna dail' 

1/318 İskan kanunwıun bazı maddelerinin değiştiı· ! lnı c:-;iıı,, 

ve İskan işlerinin Sıhhat ve içtima] mua venet Yeki'tl e
tine devrine ve ayrı bütçe ile idare olunan bir iskilı : 

1\f uam el esi 

9 - XII - 1935 tarihinde 2 5!) sayılr 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

15 - I - 1936 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

20 - I - 1936 tarihinde 2897 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişti r. 

Adliye encümenindedir. 

2- XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahiliye encümenindedir. 

2 -XII - 1935 tarihind e :l8;)6 sayı 1 ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2- XII - 1935 tarihinde 2 5-! sayılı 

kanunla birleştiriler k kabul edil
miştir. 

23- XII- 1935 tarihinde Hükumet l' 
iadesi kabul edilmiştir. 

um um müdürlüğü teşkiline dair 18 - XI- 1935 tarihin d' 2848 \'t' 28-±U 
Sayılı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/319 Balkan anlaşması daimi konseyinin ba.va i:;;leı·iııe aiü 
VI işaretli protokolü ilc A, B ve C lahikalarınııı 1as-
dila hakkında 23 -XII - 1935 tarihinde Hüh.-ılmete 

iadesi kabul edilmiştir. 
1;320 2314 sayılı kanuna 2 madde eldennıe ine ve 1 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair 

1/321 Devlet memurları ayl:ıklarmm tc,·lıirl ve teadülüıı · 
dair kanunun bazı maddeleriniıı değ'i::;!'irilmesine ve 
bazı maddeler eldenmesine dair 

1j322 Birinci umumi müfettişlik teşkilat ve kaJrosumm 
değiştirilinesi hakkında 

ll - VI - 1936 tarihinde 303:l sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

Bütçe encüınenindedir. 

16 -XII - 1935 tarihinde 2 65 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 



No. 

1/323 

lj324 

1/325 

1/326 

1/327 

1/328 

1/329 

1/330 

1/331 

1/332 

1/333 

1/334 

1/335 

226 
Bulasası 

Üçüncü umumi müfettişlik teşkiline dair 

Dördüncü umumi müfettişlik teşkiline dair 

!stanbul Üniversitesi için 213 452 liralık istikraz ya 
pılması veya hesabı cari açtırılması haklanda 

Başveka.let 1935 yılı bütçesinde 2 000 liralık ınüna

kale yapılmasma dair 

Hudud ve sahiller sılthat umum müdül'lüğü 1934 yr i( 
son hesabı hakkında 
Nafıa veldleti 1935 yılı bütçesinde 8 600 liralık mü
nrukale yapılmasma dair 

Nafıa vekaletile Yüksek mühendis mektebi 1935 yıii 
bütçelerine tahsisat konulmasına ve Yüksek mühendis 
mektebi tesisat, inşaat ve tamiratı için gelecek senc
lere geçici mukaveleler akdine izin verilmesine dair 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 1935 yılr bütçesindı~ 

18 22•2 liralık münakale yapılmasına dair 

Hariciye ve Maliye veka1etleri 1935 yılı bütçelerinde 
40 000 liralık münakale yapılmasma dair 

Maliye :Vekaleti 1935 yılı bütçesinde 138 207 liralık 
münakale yapılmasına dair 

Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara ve deniz lıüt

çelrinde 250 000 liralık münakale yapılmasma dair 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1935 yılı bütçe
lerinde 3 660 liralık münakale yapılmasma daiı-

Ankara şehri içme suyuntın h•uwııılanrnası, Etlik, 
ve Keçiörene su verilmesi, gençlik parkmda havuz 
yapılınası için 1712, 2269 ve 251J sayılı kanunla m ek 
kanun layihası 

Muamelesi 

16- XII- 1935 tarihinde 2865 say:ılr 

kanunla birleştirilerek kaıbul edil
miştir. 

16 -XII - 1935 tarihinde 2865 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6- XII - 1935 tarihinde 2858 . ayılr 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

2 -XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanunla birleştirilerek kwbul edil 
miştir. 

Divanr muhasebat encümenindedir. 

2- XII- 1935 tarihinde 2854 sa:)rıh 
kanunla birleştirilerek kabul ediJ
miştir. 

10- VI - 1936 •tarihinde 3024 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

2- XII- 1935 tarihinde 2854 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

9 - XII - 1935 tarihinde 2860 sayılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

18 - XII - 1935 tarihinde 2866 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/336 

1/337 

1/338 

1/339 

1/340 

1/341 

1/342 

- ~~7.-
lluıasası 

Arttırma, 

layiha.sı 

eksiitme ve ihale kanumma ek kanun 

Bursa ovası isiahat ve inşaat işlerinin bitirilmesinin 
temini için 550 000 liralık taahhüde girişilmesi hak
kında 

Hariciye vekaleti 1935 yılı fili kadrosuna ilave edi
len memuriyetler ile tahsisatları hakkında 

Matbuat kanununun 9 ncu maddesinin (K) fıkrasına 
bir fıkra eklenmesille dair 

Pamuk islahı hakkında 

Tababet ve şuabatı sanatlarnım tarzı icrasnıa dair 
olan 1219 sayılı kanuna katılacak ve 2182 sayılı 

kanuna eklenecek kanun layihası 

Yeniden 4 vilayet, 13 kaza kurulmasnıa ve bu teşki
lat dolayrsile bazı kazaların bağlılıklarnıın değişti

ı•ilmesine ve ayrıca yeniden 17 merkez kayıYJ.akaın 

lığı ihdasına ve Dahiliye vekaleti ;kadro cetvelleri]~ 

bütçesinde tadilat İcrasına dair 

1/343 Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 1935 yılı büt
çesine 50 000 liralık tahsisat konulmasına dair 

1/344 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 19 ncu nıadcle. 

sinin değiştirilmesine dair 

1/345 Asliye ve sulh mahkemelerinin vazifeli bulunduk-

Muamelesi 

3 - IV - 1936 tarihinde 2931 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - XII - 1935 tarihinde 2867 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - XII - 1935 tarihinde 2860 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - lll - 1936 tarihinde HükUm.et 
tarafından geri alınmıştır. 

27 - I - 1936 tarihinde 2903 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2876 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2885 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

27 -III - 1936 tarihinde 933 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ları meşhud cürümlerin muhakeme usullerine daic 8- 'li- 1936 tarihinde 3005 sayılı 

kantın olarak kabul edilmiştir. 

1/346 Ceza muhakemeleri usulü kanummun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 

1/347 Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 15 000 lira-

8 - VI - 1936 tarihinde 3006 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lık münakale yapılınasına dair 25 . XII - 1935 tarihinde 2872 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/348 'mvkaf umu~ müdürlüğü 1935 yılı bütçesinde 39 800 

liralık münakale yapılmasma dair 

1/ 349 Kahire posta kongresi kararlarını havi senedierin 

25 - Xll . 1935
1 

tarihinde 2873 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 

tasdilana dair 9 - VI -1936 tarihinde 3021 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/350 Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara bütçesinde 



No. H ulisası 

7 992 liralık münakale yapılmasma dair 

lj3fi1 Türk ceza kanununun bazr maddelerinin deği tiril -

Muamelesi 

25- XII- 1935 tarihinde 2872 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

mesi hakknıda 13 -IV - 1936 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alrnmıştır. 

1/352 Zabitlerle askeri ınemurlara mektebden neşeılerin

de bir defaya mahsus olınak üzere techizat bedeli ve-
rilmesi hakknıda 20 -I - 1936 tarihinde 2893 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/353 Munzur vilayeti halkllldan olnb da müddeti içinci 

nüfus ve askerlik şubelerine müracaatla kayidierini 
yaptırmamış saklılada yoklama kaçağı, baka) a, 
firari ve izinsizlerin yazrmı ve cezalarnım affi hak
kuıda 

1/354 

1/355 

Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa biı' madde 
eklenmesille dalı· 

Türkiye Cüınburiyetile ovyet Sosyalist Cümhuei
yetleri ittihadi arasnıdaki dostluk ve bitaraflık ıuu
ahedena.mesile buna müteallik protokoller ahkaın r
mn 10 sene müddetle uzatılınasına dair 

1/356 Adliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 5 000 liralık 

münakale yapılınasma dair 
·: : -_, ' ... 

• • '"'\.o . ~ 

1/ 357 Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı kara büt<;esiııde 

30 000 liralık münakale yapılmasma .dair 

1/358 Subay ve askeri memurlarm aylıkları hakkındaki 

1453 ve 2702 sayılı kanunlarm bazı maddelerinde 

8 -I - 1936 tarihinde 2887 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27- I- 1936 tarihinde 2902 sayı h 
kanun olarak kabul edilmi~tir. 

20 - XII - 1935 tarihinde 2869 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1935 tarihinde 2872 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 -.XII - 1935 tarihinde 2872 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

değişiklik yapılınasma dair Bütçe encümenindedir. 
1/359 !kinci umumi müfettişlik ve müşavirliklerinin teş -

kilat kadroları hakknıda 25 - XII - 1935 tarihinde 2883 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/360 Ankarada Dil ve tarih - coğrafya fakültesi kuı•ul 

ması hakkındaki kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı çizel u·e
lerde değişiklik yapılınasma dair 

1/361 Ha a kuv\·etleri için 21 500 000 liralık taahhüde 

13 -I - 1936 tarihinde 2890 sayılı 

kanun olarak kabnl edilmiştir. 

girişilmesi hakkında 25 - XII - 1935 tarihinde 2881 sayılı 

1/362 Hava kuvvetlerine yardım vergisi hakkında 

).!-363 Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 2 500 liı·alık 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
25 -XII - 1935 tarihinde 2882 ::ıayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



- ~~9-
No. Bulasası 

münakale yapılmasma dair 

1/3fı4 Milli lVTüda.faa vekaleti 1935 yılı deniz bütç:rsinde 

Muameiesl 

25 - XII - 1935 tarihinde 2872 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 925 lirairk münakale yapılınasılla dair 25- XII -1935 tarihinde 2 72 sayılı 

kanunla birleştirilerek ka hul edil
miştir. 

1/365 Adliye müntrsibleriniıı izinlerile vazifeden ayrılma 
ve devanıları haklunda Adiiye encüınenindedir. 

1/366 Dev] ' t <leıniryolları ve limanları işletme umumi ida-
rcsı ınrmur ve ınüstahdemlerine tekaüd ınn:ı~r t:ıh

sisine dair 

1/367 Sıhhat ve içtimai muavcnet veldleti 1935 yılı hüt-

27 -I - 1936 tarihinde 290-l sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

çesinde 23 200 liralık münakale yapılınasına da i ı· 6 -1- 1936 tarihinde 2886 sayılı ka
nun olarak kabul ed ilmiştir. 

1/368 

1/369 

Bulıarlı sefineleriıı gümrük 
dair olan 1699 sayılı kanunun 
müddetin uzatılınasma dair 

resminden istisnasına 

1 nci maddesindek i 

1935 yılı muvazenei 
maddesine bağlı (D ) 
hakkında 

umuıniye 

cetveline 
kanununun 5 nci 
eklenecek kaclı·o 

1/370 1935 yılı muvazeııei nınuroiye kanununun 1-l ncü 

J 2 - \' [ - 1936 tarihinde 304-l sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

maddesinde değişiklik yapılmasına dair 15- I- 1936 tarihinde Hük(ımet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/371 Hariciye vekaleti 1935 yılı bütçesiu<le 3 000 lil'ulık 

ınünakale yapılmasına dair 6 -I -1936 tarihinde 2886 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabıli e<lilıni~-

1/ 372 İnhisarlar memur ve müstahdeınleri tekaüJ. kanu
nu layihası 

1/ 373 İzmir ve İstanbul liman işleri umuııı müdürlüğü 
1935 yılı bütçelerinde 4 500 liralık ınünakale yapıl
masına dair 

1/374 

1/ 375 

:Maarü vek:ileti 1935 yılr biltçesinde 1.30 252 li ml ı k 
münakale yapılmasına dair 

Güımük tarife kanununtın 324, 328, 498 ve 502 taı·i

fe numaralarnun değiştirilmesi hakkrııcla. 

l j 37G Huduel ve sahiller sıhhat uınum müdürlüğü 1935 yılı 
bütçe kanununun 5 nci ınaddesile sarfına mezuniyet 
verilmiş olan 300 000 liranın 450 000 liraya ibH\ğı 

tir. . ı 

20- lll -1936 tarihinde 2921 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - I • 1936 tarilıiııde 2894 ve 895 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1936 tarihinde 2886 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

16 - Tl! - j 936 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alrnınıştır. 



No. 

1/377 

Hulılsası 

hakkında 

Harita umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesinde ll 920 
liralık münakale yapılmasına dair 

l/378 Milli Müda:faa veka1eti 1935 yılı hava biit~esiııde 

151 874 liralık münakale yapılınasına dair 

1/379 

ı' 

1/380 

1/381 

1/382 

Ordu ı:abitan heyetine mahsus terfi kanununun 
1252, 1494 ve 2753 sayılı kanunlarla değiştirilen 

2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Şılrayi devlet 1935 yrlı bütçesinde ·500 lit·ahk müna
kale yapılmasma dair 

Ziraa;t vek&leti 1935 yılı bütçesinde 31 600 liralık 
münakale yapılmasma dair 

Van gölü işletme idaı·esi 1935 yılı bütçsinde 750 lira
lık münakale yapılması hakkında 

1/383 Mütehassıs doktorlarla ,kimyagerler ve sair sıhhiye 
memurlarına verilen vesika, ruhsatname ve şaha-

M:uamelesl 

10 -I - 1936 tarihinde 2888 sayılı 

kanun· olarak kabul edilmiştir. 

22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

24 - I - 1936 tarihinde 2900 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - I - 1936 tarihinde 2899 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 • I - 1936 tarihinde 2 99 ı:ıayılı 

kanunla birleştirilere~ kabul edil
miştir. 

20 - I - 1936 tarihinde 2896 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

detnamelerden alınacak tescil harçları hakkında 3 - IV - 1936 tarihinde 2935 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/384 Askerlik kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilme-
sine dair 29 - I - 1936 tarihinde 2907 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/385 1935 yılı ınuvazenei uınnıniye kanununa bağlı (1 ) 
cetvelinde serbest bıralulacak öğretmen kadrqsu 
hakkında 

1/:l86 Polis teşkilat kalitthüıta bağlı cetvele eklenecek l~ad
roya ve Maliye vekaletile Emniyet işleri umum mü
cHirlüğü 1935 yılı bütçeleri arasmda 25 758 liralık 

22 • I - 1936 tarihinde 2899 sayılı 
kanunla birleşt;irilerelr kabul edil
miştir. 

ıniinakale yapılınasma dair 27 - I - 1936 tarihinde 2905 sayılı 
kanun olaı·ak kabul f'dilmiştir. 

:l/387 Kıyıların tş1klanrrutsı ve işıtretlenınesi kııiclel el'iiıut 

birleştirilmesi lıakl<mda Lizbonda toplanan konft>.· 
1·aııs kararlarının tasdikına dair 

1/388 .Ankara yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı bütçesinde 

11 - V - 1936 tarihinde 2968 sayılı 
kanun olarak kabul ecl.ilınişdr. 



No. 

1/3 9 

1;390 

1/ 391 

1V392 

1/393 

- 2::ll -

Bulasası 

19 000 liralık münakale yaprlmasma. dair 

Gümrük '\'e inhisarlar vckaleti 1935 yılı bütçesi nde 
36 170 lirairk mün(lkale yapılınasma dair 

1\lblli Müdafaa vekaJeti 1935 yılı deniz bürçesindn 
açdacak hususi bir fasla 2 100 000 liralık fevkali\cl ·• 
tahsisat konulmasına ve 1936 yılına sari ıtaalıh üd ıı.: 

rasma dair 

Suriyede Türklerin ve Türkiyede Suriyelileriu emla
kine müteallik mukavele müddetinin biı · yrl daha 
uzatılınası hrukkmda 

1935 yılı nıuvaz :.:nei umUımiye kanununun 14 ıı cü 

maddesine bir fıkra eldenmesine dair 
Rariciye vekaJeti 1935 yılı bütçesind • 13 000 liralı k 

münakale yapılması hakkında 

1/394 Denizyolları v~ Akay işletmelerile fabrika ve ha
vuzlar ve kılavuzluk mrüdürlülderi ve DeYlet ı·eisın·c 

aid deniz vasrtaları memurları · ve gemi aJamları 
hakkında telmüd kanunu layiliası (lVlczkür idareh'ı 

memurlarma dair Büt<}e encümenince hazırlanan 1~ -

yiha 12 - VI - 1936 tarihinde 3048 sayı lı ka -

Muamelesi 

31 - I - 1936 tarihinde 291 O sayılr 
kanını olarak kabul edilr:ıişti ı· . 

22 - I - l'936 tarihinde 2899 sayı lr 

kanunla birleştiril erek ıkabul edi l
miştir. 

3 - II - 1936 tarihinde 2912 sayılı 

kanını olarak ikabul edilmiştir. 

31 - III- 1936 tarihinde 2929 sayı lı 

kanun olarak ıkabul edilmiştir. 

Bütçe encürnenindedir. 

3 - II - 1936 tarihinde 2911 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

nun olarak kabul edilmiştir ) . Bütçe encümenindedir. 
1/395 İktısad v~aleti 1935 yılı bütçesine 7 000 liralık ta h . 

1/396 

1/397 

1/398 

1/399 

sisat konulmasına dair 

İktısad vekaJeti 1935 yılı büıtçesinde 4 300 ı i ra 1 ıJ\ 
münakale yapr1masma dair 

Jandarma umum. kumandanlığ·ı 1935 yrlı bütçesiıı 0 

23 640 liralık tahsisat konulmasına dair 

Maarif vekaleti 1935 yılı bütçesinin 595 nci faslınıı • 

1 nci ve 2 nci maoôdelerine bir fıkra ekl en.mesiıı e da i ı-

lVIilli Müda:faa vekaleti 1935 yılı kara bütçesil1(k 
50 000 lirairk mrünakale yapılmasma dair 

1/400 Askeri mektebler .talebesile ilitiyat subay namzet le
rine verilecek maaş ve tahsisatı fevkaladeyc dair 

6 - II - 1936 tarilünde 2915 say rlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - II - 1936 tarİlıind e 2915 say ılı 

kanunla birleştirilerek ·kabul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarilüudc 2!:115 sa,vılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarib inde 2915 say ılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

- . t_. 

6 - II - 1936 tariliinde 2915 saytir 
kanunla birleştiril erek kabul edil
miştir. 



No. 

1/401 

1/402 

1/403 

1/404 

1/405 

1/406 

1/407 

1/408 

1/409 

1/410 

232 -
Bulasası 

olan kanuna ek kanun layihası 

İcra ve iflas kanununun 6 ncı ınaddrsinin kastett.i
ği hususlara ınünhasır olmak üzere lıususi bir kefalet 
sandığı .tesisi hakkında 
İstanbul Üniversitesinin ınuvazenei unmmiycye alnı · 
masma dair olan kanunun 3 ncü maddesine iJ<i fıhn 

eklenmesi h111kkında 

Maden rtetkik ve arama enstitüsü kanununun ll nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

Yunus balrklarının ve bunlardan çıkarılan balık yağ
larının av vengisinden istisnasına dair 

Başvekaletle Maliye vekaleti 1935 yılı bütçeleri ara
sında 300 000 lirairk münakale yap~lınasma da ir 

Milli Müdafaa veka1eti 1935 yılı kara büt çesiııdt~ 

38 000 liralık mün111kale yapılmasına dair 

Bazı dairelerin 1935 yılı bütçelerinde 159 480 lira 
lık münakale yapılmasma ve 2562 sayılr kamuı mu
cibince ödenmiş olan paraların mahsu.bu hakkındö 

Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 8 000 liralık 

münakale yapıLmasına dair 

Emniyet işleri umum müdürlüğü ve jandm1ııa unıum 
kumandanlığı 1935 yılı bütçeleri arasında 18 000 
liralık münakale yapılmasma dair 

2540 sayılı kanunla verilen mütedavil sermayeden 
30 000 liranın inşaat ve istimlak işlerine sarfına izin 
verilmesine dair 

1/411 İstanbul üniversitesinin muvazenri uınuıuiyeye alın
masına dair olan kanunun 5 mi 111<Hhlesine bağlı 1 sa
yılı cetvelin değiştirilmsine dıı ir 

1/412 Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı hava bütçesinde 

Muamelesi 

3 - IV- 1936 tarihinde 2932 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

.Adliye encüınenindedir. 

27- III- 1936 tarihinde 292R sayılı 
kanun olara:k kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3016 sayıh 

kanun olarak kabul edilmiştk 

24- IV- 1936 tarihinde 2956 sayıh 

kanun olaraik ka.bul edilmişti!'. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sııyrh 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
~<rtir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılı 

kanunla birleştiı·ilerek kabul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek ·kabul edil
miştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek lmbul cd.il
ıniştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - III - 1936 tarihinde 2928 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

1/413 

1/414 

1/41!'i 

l/416 

1/417 

1/418 

1/419 

-233-

Hulasası 

3 753 liralık münakale yapılmasma dair 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesinde 
1 812 liralık münakale yapılmasma dair 

Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı bütc;:esinde 7 500 
liralık münakale yapılmasma dair 

..Arttrrma, )Ksiltme ve ihale kıınununa ek k::ınun la
yihası 

Bankalar kanunu layihası 

Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi müfettişliklerle 
müşavirliklerinin teşkilat Joı.droları hnkkmdaki ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilınl;'siıır ve bn ka
mma bir madde ekieuroesine dair 

Kazanç vergisi kanununa ek kanun layihası 

Türkiye Cümhuriyetile İspanya Cümlınriyeti arasnı 
da imza edilen ticaret ve kliring ıınlaşmalarnıın taf;
diki hakkında 

1/420 Türkiye Cümlıuriyetile ltalya arasmda imza edil!m 
ticaret mukavelenamesile tediyatrn tanzimine dair 
olan İtilafname ve ınerbutlarmııı 20 ikinci teşriıı 

1935 tarihinden itiharen hiı· ay flaha uzatılınası h:ı 

krnda 

l/421 Türkiye Cümhuriyetile ltalya arasrncln imza edilen 
ticaret mukavlenamesile ıtediyatnı tanzimine dair 
olan itila.fname ve rnerbutlarmnı 20 birinri ka.mııı 

1935 tarihinden itibaw•n bir ay da ha uzatılınası lı ak
kında 

l / 422 Erkek ve dişi tiftik keçilerinin harice çrknrılmııyan 
mallarla mübadell;'si ıqın Hükümete ı:;aHihiye1 veril -

Muamelesi 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 2925 sayılı 
kanun olarak kabul edilmıştir. 

6 - II - 1936 tarihinde 2916 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

9 - VI - 1936 tarihinde 3009 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 - VI - 1936 tarihinde 2999 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

24 - IV - 1936 tarihinde 2957 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1936 tarihinde 2977 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1936 tarihinde 2952 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1936 tarihinde 2952 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

mesi hakkında 4 - V - 1936 tarihinde Hükfunet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/ 423 Maliye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 35 000 liı ·alık 

münakale yapılmasma dair 

1/ 424 Sümerbank sermayesine 42 milyon lira ilavesin e 

6 - II - 1936 tarihinde 2915 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

dair olan 2580 sayılı kanuna ek kanun liiyibası Bütçe encümenindedir. 



~o. 

1/ 42!) 

1/ 42G 

1/427 

1/ 42R 
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Hulfı.sası Muamelesi 
-----·---- - ------- ------ ------- -

Ti e:ı r<>t muluıvelesi , .<' nındüs ,· ivendi akd<>lnıeyen 

Devlrtleı· ülkesinden 'l'iir-ki yey<' y:ıpıla('al' nıl'ınmı

iyetlf'r veyıı tahdid vrya t:ıkyidlrı· tathikiıı ~ cl:ıir 

ulıın knnıııı;ı ınii~.eyyrl 2394 s:ı,vıl ı l<nnıııı;ı ı·], k<tıııııı 

layihası 

So1y!'1 ·nırınlPketindPn gr•tiri l rıı !i ()()() toıı nı:ızot Lııı 

g;Ü.nrrük ve isl· ihl[ıl\ ı ·ps iınl e ı ·i lı n k kınila 

Adliy<• ve ka leti 19;3:5 yılı lıiitı:rsiıı<i<- !i l 900 lirıılrk 

uıiiıuıknlc yaprlıunsnı:ı drıir 

~hıLbuat umum müıli.irlü ğ·i.i 19:ifi y ılı hüt~ı·siııde 

1 fiOO lirairk nıiiıı:ıloılr ynpıl ııı rıs ııı;ı drıiı· 

8- V - 1936 t;ırilıind<~ 29()7 s:ıyılı 

l<:ınu ıı o l :ı r:ık knlıııl rrli lıııişt-ir . 

~4 - I V - "1936 l:ıı·ihitl(ll' 29Grı s:ıyılı 

knnu11 ninrak l<ahtıl <• dilmi~,dir. 

6- 1 L- 19:-lli l;ırilıitıık 291!) s:ı ılı 

kamıııl;ı lıirlrştirilı•rı>k kabul rrlil 
miştir. 

6- Il - 193G tarihinde 291!) sayılr 

kanunla lıiı·l<>ştirilerek l<ahul edil
miştir. 

J/ 429 1\lilll Mücl;ıfaa ,-ekal cti ·ı9 3!i yılı lınva hiit r:esiııdt:> 

3 000 linılrk t1li.iıwk:ıil' yapılııtnsııı;ı dııir (i - ll - 19;35 taı·ilıiııde ~9lG sayı l ı 

kanunln birleştiriler ı , kalıul l'dil
miştir . 

l / 430 

1/ 431 

J / 432 

'1/ 434 

Iill1 Müda{aa Yekalcti 193fi yılı k:ıı·a ve lı rını büt
çe l eriıı rle ~3 296 l inı lık nıiiııııknl(' _y;ıpılıııasııı:ı dair 

Nafıa vek~ l eti 19:35 y ılı hi.itı:l'siııdı· 14 100 liralıl< 

nı ii ıı ab le yaprlruns ııw ıl :ı ir 

Y '='n idPn 9 k:ıza ve G Yi la~' el trşkiliııl' 1·r lıuıılarl:ı 

:-ı2 nuhiyeye ;ıid "kadrolara. daiı· olan kaııuııl:ı Hı·ill'lt 

t alısis}ı t tcııı lı;ıı·Pinı•lı ic:iıı ;ı_vı·ılac · ak paral:ırııı ııııııı 

ıııi lı aı·f~İ rah ilıtiy:ıı;bıı·ııı;ı :-;;ırf"ı lı:ıkkıııd;ı 

Tapu 1·r kada~trıı 11111uın ıniidürlüğü ]9:3!) yılı hiil-

6- n - 1936 t:ırihind 2Dl!i s;ıyrlı 

k;ınnnl:ı birleştiriler(']\ kahtıl rdil 
ıniştie. 

fi - ]1 - 1936 taı·ihinrl<> 2915 sayı lr 

kanunla.· birl eştirilerek kabul cdil
ııı işti ı·. 

(i l l - L9:36 larihiıırl P 2915 sayı lı 

k:ınunl cı hir1Pş1 iril erek kahnl <>ıiil 

ııı işti 1' . 

c:<>sinrle 2 000 lirrılrk ıııiinaloıle .nıpı]nı<ısııı;ı d;ıir 6 - n - 1936 tarihiniie 29 15 sayı lı luı 

ınınla birleı;tiri]('r<'k J,ahııl edi lmi ş

tir. 
, 'at ın a lnı an Aycl ııt vı· ~uah: ılı deıııiryollanııııı lı •

sl'lliinı vr t:ı , i\vc, iıw ve Ü:ill'lnw nıııanıel~tına dair 
olan kanunun 6 neı ııı;ıfltle~iııc bir f"rl\J":ı l'kl<·nıııl'si 

hakkında 

G- H- 1936 taı: ihiııd 2917 say ıl ı 
k anun olarak kabul edil ıniştiı· . 

1/ 435 ~1\ııkanı şelıri İııı:ıı· ııılidürliiğii IH 3fi yılı lıiit~;ı> b-
ının n layihasr 29 -V- 1936 tarihin d 2989 sayrlr 

kan n n olarak kab u 1 >dil ın i ş ti ı· . 

1 /-~~G . \ nknra Yül<s '"- zim:ıt cııstitiixii 1936 yılT hiitı:e 
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~o. H ulasası 

loınuııu la.y iha>ır 

J / 437 1986 yrlı ııırınızeııri nınnıniye luınıunı l~yiha sr 

1/ 43R D c,·lct (lcıııil'yo llm·r ve li rııa.ıılm·ı işl e t ııı c uııı u ın ı ı ı Li 
clürlliğü L936 _vıJı hii t l :ı· k ;ı nu mı lll yi lııı sr 

1/ 4:39 -~~Yhaf unırım ıııi.iclüı·lü ğii ·ı 9:J6 yılı lıüh: f' killııınu l;l 

yihası 

1/ 440 

1/ 441 

] / 442 

HavayolJan Devl ı>t i~lelınr idaresi ·ı!t~6 y ılı lıüt ı;ı• 

ka n n nu layib asr 

Huduu ve sa lıill e ı· sıhlı al ıııııuııı müLiüı · lüğ i.i J!):~(-i 

yı lı bütçe karıunu layihasr . 

İnlıisaı-lar ıııııuıu ınüJiirli.i ğ·ü 19:36 yılı b üt c:e kanıı 
nu layihası 

1/44~~ İ:,;laubul liınaıı i ~ler i uıııuııı ıııüdüdii ğ· ii t !'J:~(i ,v ılı 

Muamelesi 

28- V- 1936 tarihinde 29R5 sayılr 

k a nunl a birleştirilerek kahnl edil.

miştir. 

28- V -1!:ı:36 t arihin ele 2985 snyılr 

kanun olara k k a lınl cd ilıniştiı:. 

29 - V- 1.936 tarihinıle 2991 sayı lı 

kanun olarak kabul ecl ilmi~t iı-. 

20 - TV- 1.936 taı·ihi n ele 2949 ve 2950 

sayılı kanun olarak k a bul edilmiştir. 

29- V- 1936 tarihind e 2992 sayılı 

ka nun olarak k abul edilmi ştir . 

1:3 -lV - 1936 tarihinde 2942 sayr l1 

kanun olarak k abul edilmiştir. 

27 - lV - 1936 tal'ihinde 2958 sa..yrlı 

kanun o l a ı·ak kabul edilm i şt iı·. 

bütc:e kannnrı la.yihasr 29 - V- 1.936 tarihind e 299:3 sayıl ı 

kanun olarak k abul edilmi~ti r· . 

1/ 444 

1/4 4:5 

.izmi r lima n i şler· i umuın ıniidürlüğ i.i ı!'J :) (j yı lı biil 

~e kanunu layiba sr 

Konya ovm;ı snl aııın i dnı·es i U13f) yılı hi.itc,:e kanunu 

l fi.yihası 

29 - V- 1936 tarlhin(1e 

kanunla birl eştiril erek 

miştir. 

28-V-]9:~6 l.a.rihind e 

kanunla hiı-lqt.iril erck 

ınistir . 
' 

2993 Sfl)'Jlı 

kabul ecl il-

29HG sayılr 

kahnl (Jdil -

1 /~-4G P o:sLa, trlgTaf \(' te lefo n uıııu ııııııiidiil'lli ğ· ii l !l:~(i 

yı lı bütqe kaınınıı la.yih asr 29- V - 1936 l.arihinde ~990 :scıyılr 

kanun olarak kabul (•di lmi şt iı ·. 

:1 / 4:47 'T'ablis i yı> 1 ı n ıuın ıııiiclürl i.iğii 1936 y ılı hiit<:c bııuııı ı 

1/ HH 

] j ..J-49 

layihasr L5 - lV - 19:36 tn.rilııüd r ~945 ve 2941i 
sayılr kamm olaı·ak kıılm l l' llilmi::ıtir. 

\'aıı g·ii li i g c'lll i i~lff lll(' idaı·r::;i uı :3fı yı lı hütçe luı 

nıınn J fı.yiha.sı 

Yüksek ıııiil ıı>nılis ııırktrlıi l!t-lG y ılı hü tı..;ı> k:ııııııııı 

la.yiha.sr 

29 -V- 1936 tarihinCir 299:3 sayı lı 

kanunla birl eşti rilerek k abul ed il 

miştir. 

28- V -19;)6 tarihinde 29i:l5 :sayılr 

k anunl a birl eş l.iı ·i l c ı·ek kahul edil 

miştir. 

1/ 450 . \ıılnıı·:ı. ~-? eiıı· i iııı aı· ıı ıüdüdüğü ı 9:i ·+ yılı so ıı besnlH 

haklernda IJivam muhascbat en cünı eniudediı-. 
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No. Hu1asası :M:uameiesi 

1/451 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı son he-
sabı hakkında Divam muhasebat encümenindedir. 

1/452 1935 yılı muvazenei umumiye kanununun 5 nci mad-
desine bağlı (D) cetvelinde yapılacak değişiklik 

hakkında 23 -lll- 1936 tarihinde 2923 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/453 

1/ 454 

1/455 

1/456 

1/457 

J./458 

1/459 

1/460 

1/461 

1702 ve 1889 sayılı kanunların tadiline dair olan 
2517 sayılı kanuna bağlı çizelgenin değiştirilmesi 

hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umuın uıü

dürlüğü 1933 yılı son hesabı haklunda 
Hazineden taksitle gayrimenkul mal satuı alııu~ 

olanlarm taksit bedellerinin tecili ha k kındaki 222~ 
sayılı kanuna ek kanun layihası 

!stanbul Üniversitesinin muvazenei umuıniyeye alın 
masına dair olan kanunun 6 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında 

Jandarma umum kumandanhğı 1935 yılı bütçesiııdc 
20 000 liralık münakale yapılmasma dair 

Maarif vekaleti 1935 yılı bütçesinde 14 716 liralık 

münakale yapılmasma ve yeniden açılan fasıliara 

fevkalade tahsisat konulmasına dair 

Sıhhat ve içtimai muavenet veldleti 1935 yılı bütçe
sinde 3 200 liralık münakale yapılmasma dair 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı J:ıalr

kmda 
Türk bayrağı kanunu layiliası 

1/462 'rürkiye - !talya ticaret ve kliring anlaşmalarile mek
tubları hükümlerinin 20 ikinci kanun 1936 tarihinden 
itibaren 3 ay uzatılınası hakkında 

1/463 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü 
dürlüğü 1935 yılı bütçesinde 210 000 liralık müna
kale yapılmasma dair 

lj464 Hariciye vekaleti 1935 yılı bütçesinde 41 000 liralık 

12- VI- 1936 tarihinde 3043 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümenindedi ı· . 

ll -VI - 1936 tarihinde 3031 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

27 -III - 1936 tarihinde 2928 sayıLı 

kanunla birleştirilerek kabu !edil
miştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 2923 sayrJr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
edilmiştir. 

16- III - 1936 tarihinde 2920 sayı l r 

:kanun olarak kabu1 edilmişti t·. 

23- III- 1936 tarihinde 2923 sayılı 

kanunla birleştirilerek :kabul edil
miştir. 

Divam muhasebat encümenindedir. 
29 - V - 1936 tarihinde 2994 sayılr 

!kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - IV- 1936 tariliinde 2952 sayı] ı 

kanunla birleştirilerek :kabul edil
miştir. 

23 - III - 1936 tarihinde 2924 sayılı 

kanun olarak kabu1 edilmiştir. 



1/465 

-237-
HulABası 

ıın.ünakale yapılmasına dair 

Posta, telgraf ve telefon uınuın müdürlüğü HJ34 ydı 
bütçe açığına karşıirk olmwlc üzere 2727 sayılr kan u
na istinaden yapılan 200 000 liralık istikraz müdde
tinin uzatılınasma .dair 

Muamelesi 

20 - III- 1936 tarihinde 2922 sayılı 

kanım olaraık kabul edilmiştir. 

29 - V - 1936 tarihinde 2990 sayılı 

kanunla birl eştirilerek kabul edil
miştir. 

1/466 Havayolları Devlet işletme idaresi 1935 yılı bütc,;esiıı

de bir fasıl açılmasma ve bu fasla münak:ale s ın tilı· 

1/467 

1/468 

1/469 

1/470 

1/471 

200 000 lirairk fevkalade tahsisat koııulmasma dair 27- III - 1936 tarillinde 2927 sayı lı 

ikamm olarak ıkabul edilmiştir. 

Maarif vekaleti 1935 yılı bütçesinde iki fasıl <:ı ı; ı ı ınaı-;; 

ve bu fasıliara 23 000 li.ralıık tahsisat konulması hak
kında 

Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı ıkara bütçeı-; in cl,, 

62 000 liralık münakale yapılınasma dair 

Posta, telgraf ve te1efon· umum müdürlüğü J9:l:i y ılı 

bütçesinde 88 010 liralık münakale yapılmasıını u cı i ı· 

Devlet Hazinesi aleyhine vetilib katil eşen ilaııılaı·ııı 

icrasma dair 
Kalpazanlığın cezalandırılmasına Jair Ceııevl'ede tan 
zim ve imza edilmiş olan beynelmilel mukavelename 
ile ınerbutu protokol ve nilıal senede iltihak eJi lnı eRi 
hakkında 

23 - III- 1936 tarihinde 2923 Rayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
ın.iştir. 

·23 - III - 1936 tarihinde 2923 say ıl ı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27- III- 1936 tarilıinde 292G sayı lı 

kanun olaraik kabul edilmiştir. 

Adiiye encümenindedir. 

4 - V - 1936 ıtarilıinde 2963 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/472 Tü11kjye ile Felemenk arasında imza edi len lic~u·c i 

ve kliring mukave] eleı·iıı in tasdi];·i hakkında 9 - VI - 1936 tarihinde 3020 sayı! ı 

kanun olarwlc deabul eflilı:niştir. 

1/473 Askeri fabrikalar ıımrrm müdürlüğü 1935 yıh biil-
çesinde 9 000 liralık müna;kale yapılmasma daiı.· 3 - IV - 1936 -tarihinde 2933 sayılı 

ka.nun olarak kabul edilmiştir. 
1/474 Evıkaf umum müdürlüğü l!:J3!J yılr bütı;: esilıde 31 600 

liralık ınünakale yapılmasma dair 1 - IV - 1936 tarihinde 2930 ı:ıayı lı 

kanun olarwlc kabul edilmiştir. 
1/475 lstanbul eski telefon şirketinin abouelerind en faz la 

aldığı mükaleme ücretlerinden resmi daire ve mües
seselere aid olanlarm İstanbul belediyesine tel'lld hak-

1/476 

km.da 12 - VI - 1936 , j ,arilıinde 3053 snyılı 

kanun olarruk kabul edilmiştir. 
Harita uınuın müdürlüğü 1935 yılı büt<~esinde 2 lll 
liralık münaıkale yapılmasma dair 3- IV- 1936 tarihinde 2933 sayılı 

kanunla birleştirilerek kaıbul edil

~r. 



No. 

1/477 

- 238-
Hulasası 

fcmuriu •kanuııumın 7 nci madclesin c hiı· fıhn t'k 
lenmesine dair 

1/478 lVIilll M.üdafaa vekal<'ti 1935 y ılr kara hütı:r.siıv.:-

1 000 000 liralık fcvkaliidc trıhsisat konulmasrıı ,: 

dair 

lj..J..79 .Poli t.eşkilat kanununa lıa ğ lı kadı·o c(}tveliııu e J1·ği

şildik yapılması hakknıda 

1/ 4 O J)pvlct ııwıı ı ul'lnn aylıklaı·ııw ı 1t'\· lıid ve teadülüııc 

Jait olan kanuna bağlı 2 sayrlr cetvdin M illi .l\'Lü
dafaa vekal eti kaı·a kısmı nı enıul'lınr ın eyıı ııııı a iki 

Muamelesi 

M:emuriu ·kanunıı M.uvnJ,.I\at. cııcüııll'

nindedir. 

6 -,IV - 1936 t.aı·ilıiııJ' 2937 ~a.v ılı 

kannn olarark kabul dilmişt'i ı · . 

8 - VI - 1936 tarihinlle 3000 ~ay ılı 

kanun olar<ul kabul edilıniştiı ·. 

menıuı- ek lenmesi hakkmda ~4- J V- J9:::ı6 taı·iJıindc 2953 sayrlr 

louınn olaı·ak kabul ed ilını şti r. 

1/481 Ziraat veldleti J9:35 yı lr bütı;;esi ıı de 5 000 linılık ıııü

nakale yapılmasma dair 3 - lV - 1936 tarihinde 2933 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edi l

miştir. 

1/ 482 Askc ı·] ve mülki Lckaüu kanununun GO ncı ıllıtdde~i-
nin Lıirinci fıkrasmııı değiştiı·ilınesi ha kkmda Bütçe · ııcüıneniııuedir. 

lj4!:l3 '!'ürkiye Uümhuti yet. il e Yuıı aıı ist.an atasuıdu 20 
haziran 1934 tarilıiııdc akledilen 1\l el'i<: - I<Jbı·os ıı·

mağuııu her iki kıyısında yapı lacak idro li k te~isatm 
tanzimine müteallik iti lafrn tasdi lnna daiı· o lrııi 2719 
sayılı kanuna ek kanun layi·lıası 12 - V 1. - 1936 t.arihiuJe rur.nanıey . 

J j 4H4 .Ankuı·n şehı·i inıaı· müdürli.iğ·ü J 9:~2 y ılı ısnıı lırsııln 
• 

hakkmda lO - 1\' - J93G tarihinde 2938 sayılr 
kanun olrıı·ak kabul cdihııiştiı·. 

J/485 Evkaf. uıııııııı ııılidü ı · lü ğü :190 1 yılı so ıı lı<'sıılıı lıak-

kmda 13- JV- 1936 tnı·ibiııd , :l943 s:ıyılı 
kııııuıı olaı·ak kabul ectilıniştiı·. 

1/486 Yüksek ıııülıen li~ .ıııcktehi 1!:1:3:2 y ılı ~u ıı h1's:ılıı 

hakkında JO - 1 V - 1. 9:36 !.ari hi nde 2939 . ·ay ı l ı 

luınun olar·ak krıhııl Pdilıniştir. 

lj-!H.7 A11kara yüksek zinıa t eııstiti isü 193G y ılı lıiit ·esiııdl' 

4 400 liı·alık mü.ıı:ıkale yapılınasına daiı · 15- 1\'- 19:J(j tı.ı ı ·i · l1iııd e 2947 sı.ıy ılr 

kanıuı ulaı·nk kalıul rdilnıi ş t i ı ·. 

Milll M.üdafaa veldl ti ]935 y ılı kar:ı 

171 726 liralık nıi.inakıı l e yapıl ıııasrııa daiı· 

Jj -!H9 NI ulıasebei uınumiy e kaııuııuıı~ııı · ı:ı:.ı ıı<·i i ııı:ıold!'~iııiıı 

20- IV- l!t3ö 1al'ilıinde 29:- ı. s:ıy ılı 

kanuıı olaı·:ık k:ılnıl. edi l nıiştiı·. 

(H ) fıl~Tasııım değiştit il mcsine ılair 9 - VI - l !"l:1(i taı· ilıindc 3010 say ılr 

luıuıııı ol:ıı·:ık kılbu l rct il miştir. 

J/ 490 ·J3aşveku 1 et teşkilU,t ve vaziJe lcri lı :ı k kınd ak i k :ı nu ııd:ı 
değişiklik yapılmasma dair ll - Vl- 1936 L:nilıiııde HLikCuııet 

t:.ıı·af ııı dan geri alınnuştll' . 

1/491 Dahi liye vekaleti J93G yılı blil~esinde G 000 liralık 



No. 

1/!!:!2 
'1/ HlJ 

J j .t!H 

J/ 4!:!:1 
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mün::ı kal e yap.ılm asrna. nair 

Askı·rl vn mülki Lckaüd ·kaııuııuııa l'k bıı ıuıı J fıyilıas ı 

l iı tiya.L zabi t.ll•ri ve iht . i~· at. askeri m c nı u l'iıı rı l;aıı u
ııııııuıı J~J ncn madd(•Rinin dPğ·i:;;tiı·ilnwt-:i lınkl i ııHiil 

..Jlaaş kanıwıuııı ıı 10, 24 ve 2fi lll· i nıaddl'll'l'iııiıı dl' 
ğ i şLirilm esi hakkında 

'.L'ürk eeza kaıııııııııııııı baz ı rnaı lı ll']PI'iııiıı d ı:ğ· iı:;ti ı ·il 

mesi hakkında 

Da lıili y l' Hkfıll~ ti iskılı ı uıııuın ı n[ülli ı·lü ğ·ii l!:J:J i"ı .nlı 

böLçeleri anısnıdıı 486 Ji mlık müıwhd e ya pılmıı s ııı , ı 

Muamelesi 

20 - n ' - 19::!6 tari hiııde 2951 sayrlı 
k:ıııuııla lıirll·ı;;t il'ileı·ck kahnl edi l
mişti ı·. 

Bütçe endim en i tıl1 edir. 

13 - V -1H36 tarilıind< • 

hwa.r ol ımık loıhıı l cdilmi ıj-'<1 ir . 

12- VI - Hl:16 ·t;ıı·ihiıı(ü• :J0-1 1 say ılı 

k:uınn o l rını·k kııhııl l'dilnıiştir. 

ll - VI - J 936 Larilıiııd e 303 ' :>i:! y ı lı 

kanım ohını.k kah ı ıl ud i 1 miştir . 

dair 20 -IV - ]!)36 taeil1iııd c 2951 sayılı 

kanunla birl eş1.iri 1 P rek kabul edil
miştir. 

I/ ..J.U7 

1j4!JH 

1/ 49B 

1 l:ı(IO 

~Liiarif vl'kHJdi 19aG y ılı hiit~: < ·s i ıHk ·) tHHI l i l'<~iık 

müna;kale yapıbnasrn ;ı. da i ı · 

Uöınrük ve inhi~arlcı ı· vekaleti 193:) y ıl ı bii t ~:t·siıı<i ,. 
49 300 lirairk münillkal c ya. pılnıa~ıııa d<ıil' 

1-Ja.zanJa yars ubaydan y üzbaşıya bdıır bil' kı.~ıın su 
Laylara ve scfeı,Je biiLüıı subaylarla asker:ı ınl·ıtı ı ı ı · lıı l' ı: 

e1bise, kapnt ve <,i iznı e veriLm esi hakkr11clnki 21-l ll :n 

yıh kanuna ek kamın Jil.yilıası 

tnhisarlar umum rıniidürliiğü JVJG y ılı l)iil<: ('s ;; ı . 
10 000 liralık ınlinııkal e ya.pılma.;; ınıı duit 

1/501 Milli Mıüda[aıı. vekal eti 1935 y ıJı kıı ı · ıı . lıiil <~•·siııd.· 

14 300 l iralı k ımLtnakıılu yapılnı:ı sın ıı dııir 

Jj::iOı l s taDbnl lim an işl ~l'i ıırnwn müdiirlüğ·ü · ı n35 y ılı 

20 - IV - 1936 tar.ilıiııd e 2951 :;ay ı lı 

kanunla hirl eştiril erP.k kabul edil

mişth. 

29 - IV - HJ:3G · bı. rilıiıı cll> 29~9 sayı lı 

kaııuD olara·k ka hıı 1 edilmi ştir . 

4 - Y - 1936 Laribinde 2962 sayylı 

kanun ola.rıık kabul edilmiştir. 

29- lV -1936 La ı·ihinde 2Dö0 sa,)'ı lı 

1kanıııı o lrr nık kabu l edilm işti ı · . 

19 - LV - 1936 Laril ıiııd t• 

kanunl a bir l l·~tiri l t· rPk 

miştir. 

2fl:i!) sayı lı 

kabu l e.dil -

büt<,iesinde 7 500 l iralık münakal e yapılma s ııw dııir 29 - TV - 19:36 Laribinde 2961 Ray ılı 

ıkanun olarak kabul edilınü;ıti r . 

1/ 03 .Barut ve· pi:lltlayı ,cı maddeler iıı h isa ı· ı idarl's i 11 i 11 HJ3-J. 

yılı son hesabı haldurıda Divanr muhasebat. cııeünı c ııindedir . 

1/ G0-1: İnhisarlar umnm müdürlüğü 1934 y ı lı son hesabı 

hakkında Divam ınnlıascbat eııcümcnindcJir . 

1/ GOG Muhacirlere ve ınuJıtaç çiftçilere ödün~ Lohumluk 
ve ym:neldik dıı.ğrtılm a.sL haklundaki kanunun J ıı (·i 

ınaddesi ııde ya:~; ılr J 000 000 Jira ıım ıı ı·t i ll'llıııasuı;ı 

dait olan 2t:Hi:J :sayılı kanunla kalıul edilıoı ı lıııd 

1~erisiudeıı lıiıı ton lıuğdaym Kızılay kumıuuııa ve-



No. 

1/506 
]/507 

1/508 

1/509 

1/510 

1/511 

1/512 

1/513 
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rilmesi hakkında 

1934 yrlr Hazine son hesabı hakkında 
Diiyunu umumiye ve jandarma umum kumandanJığ ı 

1935 yılı bütçelerine ıtahsisat konulmasına da ir 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 yılı bütc;esindl' 
16 800 lirairk mürralkale yapılmasına dair 

1935 yılı uımumi muvazene kanununa bağ.lı bütçe
lerde münaıkale yapılmasma ve yeniden açılacıık fa 
sıllara tahsisat konulmasına dair 

Dahiliye vekaleti 1935 yılı bütçesin<:le 2 000 lirahk 
ıı:nünakale yapılmasına dair 

Gümrük muhafaza genel komuıtanlığı emrindeki de
niz teşkilatının askerleştirilmesi hakkında 

Hariciye ve !ıktısad vekaletleri 1935 yılı bütçelerind e 
6 300 lirairk mürrakale yapılmasma dair 

Hava seyrüseferleri hakkında 

1/514 Nafıa vekaleti 1935 yılı bütçesinde 6 000 lirı:ılı:k mii-

Muamelesi 

ll- VI - 1936 tarihinde 3035 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Divam muhasebat enciiıneninclerli r. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 ,.,;ı,y ıl ı 

ıkanun olara:k kabul edilmiştir. 
28- V - 1936 tarihinde 2988 say dı 

kanun olara:k kabul edilmiştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sa.r1lı 

kanunla birleştirilereJ{ kabul edil
miştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edi l
miştir. 

9 - VI - 1936 t arihinde 3015 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sa,yı l ı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

ll - V - 1936 •tarihinde Hükıimt'L 

tarafmdan geri alınmıştır. 

nakale yapılımasma dair 6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edi: 
miştir, 

Jj5J G Srhhat · ve içtimai muavenet vekaleti 1935 yılı büt-
çesinde 9 500 lirahk münıı:ka l e y;:ıpılma; ·ı nu daiı- 6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı 

kanunla birleştiril '"l:k hı h u 1 cd i i
miştir . 

.L/516 Milli Müdafaa vekaleti 1935 yılı hava büt~;esind c 

104 üralılt ımüna:kale yapilmasma dair 

1/517 l\'lilll Müdafaa vek:Ueti 1!:135 yılı hnva hlit ~sindı> 

36 6]9 liralık nıünakale y:ıpılınasına dair 

1/518 Ankara Nümwıe hastanesinde isti hdam ed il ı-n ektc 

bulunan ecnebi mütehassrsların i.i c ı ·e tl •rini n J 140 
liraya çıkarılması hakkında 

1/ 519 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ve seferele bütün 
subaylarla askeri memurlam elbise, kaput ve çizme 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayı l r 

kanunla birleştirilerek kabu l edil
miştir. 

6 - V - 1936 tarihinde 2964 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılı 

kanun olarak' - bul edilmiştir. 
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verilme i.ne dair olan kanumuı Janclnrma ve Gümrük 
muhafaza kıtalarmda da tatbiki hakkında Bütçe encümenindedir . 

l/520 

1/521 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umuın mü
ıliirlüğü 1931 yılr ·on hesabT hakkmo;ı 

İhtiyat zabitleı-i ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 3 ncü maddesine bir .fıkra i l avesiıw da ir olaıı 
1976 sayılı kanuna bir fıkra eklrnmrsi hn.klmır1a 

1/522 Konya ova ı sulama idaresi, Yüksek mühendis nıek

t.ebi, Ankara şehri imar müdürlüğü w Ankara Yük
sek. ziraat enstitüsünün umnnıi nıuvazrneyr :-ıhn

masma dair 

1/523 

1/524 

1/525 

1/526 

1/527 

1/ 52 

1/ 529 

Vilayet idaresi kanununun 2 ve 71 nci mnr!rlelrriniıı 

değiştirilmesine dair 

Endüstriyel mamulat maliyet ve · atış 

kontrolü hakkinda 
fiatlarının 

'!'icarette tağşişin meni ve ihracatın ıııurakabesi 

ve koı·ı.mmasr hııkkmclaki kanuna ek l\iınun lAyihasr 

D niz yolları ve Akay işletmelerile fabrika ve ha 
vuzlar teşkilatı hakkındaki kannnun R nci marldr
siııin değiştirilmesine rlair 

Emniyet işleri um um müdürlüğü 1935 yılı bütı,:esi nd · 
2225 liralık müna kale )·a prl m asma dai1· 

Mahalli idareler ınüruriye resmi tarifelerinin !ktc
ad vekaletince tasclikrna dair 

Maliye vekaleti 1935 yrlı bütçesine 500 000 liralık 

tahsisat konuınıasma ve bu tahsisatm sureti sarfına 
dair 

1/ 530 .Milli Müdafaa Ye kaleti 193!1 yılı kara biHQesincle 
1 264 liralık mürrakale yapTimasma dait· 

1/ 531 Milli Müclafaa vekaleti 1935 yılı kara ve deniz büt-

] 5 - V - 1936 tarihinde 2972 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

J 6 - V - 1936 tarihinde 2970 sayılı 
]{anun olarak kabul edilmiştir. 

26 - V - 1936 tarihinde 298~ sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3001 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

- VI - 1936 tarihinde 3003 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - V'I - 1936 tarihinde 3018 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 3014 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde 3004 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - V - 1936 tarihinde 2966 sayılı 

kanun olarak kabul edilnıiştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

çelerinde 84 804 liralık tnünakale yapılmasma dair 15- V- 1936 tarihinde 2975 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/532 Milli Müdafaa vekaletince taahhüde girişilmesi hak-
kında 22- V- 1936 tarihinde 2980 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1 /53~ V n n ırölü i _ l Ptmpı;:j luımımı lfi .yihal'ı 

1/ 534 R a l'iri y vekaJ ti 1935 ~ · ılı lıiilı:t·siııd(• 17 on linı 

ı ıl · ııı ii n;ıloıl e yaptlın~ıo:rna d~ir 

1/ 535 Devlet memurları a.ylıkl arnıın t e ,· lıid ve t radülüıır 

dair olıın kanıııı;ı <•k 2201 sa~r ılı kamıua hai!:lı ı 1111 -

ııl;ll';ılı ('Pl vrlin df' i-l; i~lirilııırsi hnkhın (la, 

1/ !'1% 

ı ; ;;:{7 

. \11l< ;mı rhı 'farilı. rlil \ ' «? C' Oğrah·a frıkültıısi knnılına~ı 

lıakkıııdııl;i kmluııda cleğ-i~ik lik .nıpılnıasınn dai l' 

Harl!iıı i'ıı1iinü ;1lıı1ağ· ıı ıııahsııs f ' ('ııulıi A1ıınikn ıııu 

ahedesi nP Cümhuriyet Hiil'l'lnı (:'t in( 'C' nı lnıhnlnn il 
tihakm tasdikina dair 
tstanhul \ ' l ' hmil' lima11 i>ıleı·i iilrın-' l p ı·i11iıı lktısııd 
ve k~ lPtin e d ev ı·i hakkmiln 

1/ 539 Adliye ve ~ıhhaL ve i <:t.i ınai muavcnet ,-c J, fıiPtlrl'i 

]935 yılı bütçelerind n 5-! liralık nıün;ıkıllC' yapı! 

nııı s rıı;ı ,.P ll"llı s i sıı t ,· r ı · ilm f'si ıt~' clail' 

1/ 540 

1/ 541 

U:l::!5 y ılı umumi ıuuvazeur l;amınuıı a bağ lr ba z ı <l:ı 

ire biit~el er in tahsisat konıılıı1;ısıııa <'lair 

Dahiliye Ye kuleti Ye Emnjyet. i~ leri ıuuunı 1u li d ü ı · 

liiğü U:l ::!5 yılı büt(!c)pı·iııık 4 500 lil' ;ıl ıl< ıııiiıı ;ıkıılf· 

yaprlnıasma dair 

ı / fl42 Havayolları DeYi et işletme idaresi 1935 yılı büt ·e
sinf' 2!)0 000 lil'alık talısi at konulmasm a il::ıir 

1/ 54:1 lnhisa rlaı· umuııı ıuüclüdüğü 1935 yılı hiilı ;Psinrk 

Muamelesi 

LO - VJ - 1936 tarihinde 002!1 !"ayı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

22 - \ - ı9:J fi 1 ari h inde 2979 sayı lı 

kanunla hirleştiı·il e ı·ıık k :ı b11l ed il
miı;;ti r. 

12 - Vl - ıq36 lar.ihinde 3051 s::ıy ılı 

kantın o l ::ı ı· ak 1\ abul edilmişt ir . 

!1 - \'1 - l9:1(i la rihind • 30 13 sayılı 

kuııun olarak bhul edilm i şt ir. 

n -Vl - 1936 laL'ihind l'l1Zmtl11P)'(' . 

10 - \ L - 1906 l a ı· i hiııd e :102a sayılı 

ka n ıı n ola nı k kıı hul Pflil uı i ş i i ı ·. 

22 - V - 1.9 6 tarihinde 2979 sayrlı 

kanunla birlestiri lel'f•k k abul Pd il 
ıniştir. 

22 - V - 1936 tarihinde 2979 sayı 1 r 
1\nnunla birle tidl ı·k kahııl eeli l
nı i ştir . 

2~ - \' - J 936 tarilıinJ e 2979 sayılr 

kıımtnla birleştit'ile ı·k ı, abul Pdil 
miştiı·. 

15 - V - 1936 tl'~!' i hi ml e 2976 sa y ı h 
loı ıııııı ohır;ık l; ahı ıl ı ·fl ilmişti r . 

15 000 lira lık ınünakale yapılmasma dair 22- \"' - 1931'i La ı·ihinde 29 2 sayılr 

lcanun olnnık [,abul edilıııiştir. 

l / fi44 ,~ akıflar nmtwı ın üd ül'lüğü 19:1G _yılr bötı: .. sin<l" 
'1 000 liralık nıiimıkııl yapı lın asına dair 2 .. - \ - 19:-Hi larilıjııd • 29 1 say ılı 

krı mı n ol ara k lw hııl clilJıı iştir . 

1/ 540 Po~tu , 1rl gea{ ve t e l e fo tı ıınıutıı 1niidLi ı · lü ı}:i i ın :;;; 

yrlı son h sabı hakkında !)iya n ı ııııılıns<'lıuL ı.li'Üıneııiııcl edir . 

J/ 546 Tüı·ki )'(' - Yuu;ıııi staıı. ik aııı t, Liea ı: L ve scy ı ·i~l'l';ıin 

ınnahedenamesiııc ha ~ lr (h ) li tesinde ynııılnC';ık 

ta . hib hakkında lldı sau eneüm 'l tiHd eılir . 
1/ 547 Yakıfhıı · umııııt ıııüdiiı·lüo·ünc ı ~ IJazr in şa aL i('iıı tu -



No. 

I / G4' 

1/ 54:9 

1/ 550 

1/5G I. 

lj55J 

- M3 -
Hulasası Muamelesi 

----- ---------- ----------
:ı lıhü<.lat ak Li ınezuniyetine dair olaıı 20:i'i l't• ~:19~ 

xayılr kanunlarark kaının layiluıs1 ll - YJ-1936 tarihinde 3036 · ayılı 

kanun olnı·nk knhnl erli lmi ııti ı· . 

l>nll'l kitai1IHI'L lllÜledavil :-;eı·ıııayt•si hakkındaki 

2133 sayılı kanunun >:1- n cü nıııdde!';i lıiikıniiniiıı Li<.: 
yı l uzatılruasma dair 

1. tıwhıılda yapılıı cak d \Tım uıııt.ı lı akkmda 

' ılt hat w i~liınai ıııııavenet veldtlcti ve l.ıuııa lıağlı 

HuduJ ,·e sahiller sıhlıat UlllUill müdü l'lüğü ce~kiliit 

1·e ıneıu uriııi haklun da 

l'üuJ!ıuı·iyeL meı·ke z lıııııkası luıılıtıınııun bazı ııtaLldı · 

lerüıin df'ğiı;;tirihnesine l' e brı knnuıı;ı bıızr lıiiküml e l' 

e klennırsin L1 air cılan 2062 scı~r rlı ka nmınıı 7 ııt·ı 

ıııaılclesiııi ıı ::! nr>i fı h as ın ııı rlrğiş1 iı·ilıııesi ha k k u ıda 

IJalıiliy n vekJ,Iet i ııı eı·kez Leşkil a. t. ve vaz i fele ı·i Jıak 

kwdaki kanunu llL'ği.:tiı·pıı 25:n sııyrlr lwıınıııııı dl'
ğiştirilmsine dail' 

Dev 1 eL w m udaı·ı 
dair oluıı kanuua 

ayJıklanıull Lcdıid 1'<' lı 'a düliiııı · 

bağlı cetve lin Ualıiliy<· l' t • kfılt·ti 

kısmııı l;ı cldkiş iklik yııpıııı:ısı lı ı 1kkıııd:ı 

ll - V J - 19Jti tarihinde ::ıo:~3 say ıJ ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

-VI - 1936 tarihinde 3002 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişti~. 

9- Vl-] 93G tarihiııde J017 sayıJı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - \ ' 1 - ı !Hti Laı·ihiııdc :l99 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişti ı· . 

1.~ - V 1 - 1936 iati.hiııJ • :30-±G say ılı 
kanun olamk kabul edilmiştir. 

12 - \'1 - J 931i t.aı·ilıiııde :3049 sayı lı 

karLUa olatak kalnıl t~ tlilıniştir . 

J jG!)..J. Yeııideıı dokıı z l\aza l eij kiliıw l' t' l> :ı lıiliyt• l't•kiılt •li 

1/55ö 

J j 557 

1/ 55 ) 

luı.d ı·cısıı ııa hıı zı 111 e ıuıı ı·i yrt le ı · eld 1~ 11 ın Psiıw d ;ı i ı · 9 - \ l - J 936 ta ı·i lı i ııdP :3012 say ıJ ı 

kılıııııı nlın;ık kalıııl L'di lıni şt iı· . 
. .r'ı.nkara Yükst' k linı:ıt ı • ııstiLüsü .1!:)05 yılı IJÜI<~t·x iıw 

1 236 lira 66 kul'uşluk t a lısisat konulmaı·mı:ı .ı~ıiı · 

. \skeri ve oULÜiki: trkuüd kaııtıı1uıııııı ikiuei ııı:ıddr 

:inin biı·irıci Iıknısııııu değiştiı·ilıııcsiııe duiı· 

Dahiliy v ldileti meı·kez teşl;ilfit vı• ,·azifc lf• ı · i lı:ık 

lundaki 1624 sayılı kanuııuıı Vf' ek ve t:ırlill<> ı·iııiıı 

lıazı ıııadd lerinin dt>ğişLiı·ilınrsine dair 

Devlet ıu lJLul'laı·ı :ı.ylıklaı ·uun LtJv lıid Vf' I P;ı di.ilüıı e 

dair olan kanunun ikin ci nı aud ·ine lıağlı ~ sayılı 

c tveli.n Dahiliye v lüile ti lusııunda değişiklik yapıl 

ması baklunda 

Aııkanı belediyesinin muhtelif kaıııınlal'la ll :ıziııt•

den istihaz eylediği 5 650 000 liranrn tahakkuk t·t -

~H - \ ' - 1 H;) lö tal'ilıiııde ~!:! sayıl ı 

ka nunl a birleştirilerek kabul edil
uıiştiı· . 

1<! - \ ' ( - 19 :~ (j t a ı·ilıiııtl f' I ' ıt ZlH~ıllPY( '. 

l~ - V!J - 193(i lati h iııde :m4ü sayılı 
kaıınııla lıiı·l eş tiril ere k kabul edi i
nı i şti ı ·. 

1~ - \ ' 1 - 19:Hi l;ıı·ilıiııdr :~049 say ılı 

kaııuııla lıiı·l ~tiı·ilcı· k kabul ed ii 
nı iştir . 



No. 

1/560 

1/561 

1/562 

1/563 

1/564 

1/565 

1/566 

-244 
liulasasi 

miş ve edecek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid 
tediye müddetinin uzatılınası hakkmda 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1935 yılı bütQesiııde 

10 000 liralık münakale yapılmasma dair 

1935 yılı umumi muvazene kanununa bağlı bazı daiı·e 
bütçelerinde 226.0 liralık münakale yapılması hak
Imıda 

Gümrük ve inhisarlar vekiUeti 1935 yılı bütçesinde 
3200 liralık münakale yapılması hakkında 

Milli Müdafaa veka.leti 1935 yılı kara bütçesinde 
yeniden açılacak fasla 2500 liralık tahsisat konulma
sına dair 

Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti bütçesinde açılacak hususi fasla tahsisat 
kaydine dair 

Ta:hranda yapılacak sefaret binalarile tcfrişatr haık 

kmda 
Muamele vergisi kanununun bazr maddeirinin değiş

tirilmesi hakkında 

1/567 Kazanç vergisi hakkındaki 2395, 2729 ve 2751 sayılı 
kanunlarla 1890, 1980 ve 2882 numaralı iktisadi buh-
ran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vrgileri 

Muamelesi 

Bütçe encümenindedir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2987 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - V - 1936 tarihinde 2986 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

8 - VI - 1936 tarihinde okunmuştur. 

9 - I - 1936 tarihinde 3019 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

İktısad encümenindedir. 

ıkanunlarının ibazı hükümlerinin değiştirilm esine dair lktrsad encümenindedir. 

1/568 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadili hakkındaki 2442 sayılı kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair Maliye encüınenindedir. 

1/569 Memleketten çıkacak veya. meınlekete girecek üret
me vasrtalarınm yasak edilmesi ve yasakların ya-

1/570 

1/571 

bancı memleketlerin yasak maddelerile fleğiştiril 

mesine dair 

Teşviki sanayi kanununun 30 ve 36 ncr maddeleriHiıı 
değiştirilmesi hakkında 

Amerika birleşik Devletlerine 13 yılclıı ödenilecek 
23 824,86 doların tesviye sureti hakkında 

1/572 1935 yılı umumi muvazene kanununa bağlı bazı da iı·e 

Ziraat encümenindedir. 

lktısad encümenindedir. 

9 - VI - J 936 ta ı· i hi nde 3022 sayılr 
kanun olara]{ kabul edilmiştir . 

bütçelerinde 900 liralık münakale yapılmasma lair 28 - - 1936 tarihinde 2986 sayılı 

lj573 Doyçe bank elinde bulunaıı ergaıü bakn·ı 'l'ürk -\ıt o 

nim şirketi hisse senecilerinin satın alnımasma dair 
llükı1metle me?kfrr banka arasmda aktedilen muka-

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir . 
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No. Bulasası Muamelesi 

velenin tasdiki ve tahsisatın ın temin suret i hakkmc'hı ll- VI - 1936 tru·ihinde 3034 saYTir 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

1/574 ,Jandarma umwn lmuıandanlrğı 193G yılr bi.it~rsind<' 

19 R7 liralık müııakale yapılmasma daiı· 

1/575 

1/576 

1/577 

1/57 ) 

1/579 
1/580 

1/581 

1/582 

1/583 

1/584 

Riyaseti Uüınhm· uai ı·esi teşkilatı hakknıdaki ka.ııu

ııun bazı maddeleriıü n dcğ· iştiı·il uıesi ıı e da i ı· 

Milli Müdafaa. \'el aleti 1935 yılı hav a l.ıi.it~.; esi ııd e 

2500 liralık münakalc yapılmasma dair 

lBazı müessesat muafiyetleri haklundaki a hkamııı 
ilgasma dair olan kanunun 5 nci maddesin e ek ka 
nun layiliası 
Hariciye vekaleti teşkilat kaııuııumı bağlı ~ sayılı 

cetvelde değişiklik yapılmasma da i ı· 

Vaiz ve dersiaınlar hak imıda 
lpekböce~çiliiği işl ri , ipekbüceği luhuııı u yı•t i~?t i
rilmesi, muayene ve satıLması •hakkında 

Türkiye ümhuriyetile Çekoslovakya HükCwıeLi. aı·a 

smda aktedilen ticaret anla.şmasrnnı tasdiki lıak 

krnda 
Yüksek uıühendis mektebi 1934 y rlı so11 lı esabı ha k
kında 

lstanbul l.elefou 
Hükümetle şi11ket 

tasd.ikı hakkında 

lesisu,lının ·al.m a.lıııma · ııı a Jair 
arasında aktedil en ın uluı v C' le n i n 

l stanbul telefon tesisatının 
anıeıeıerine dair 

lesellünı ve i:;;h: lıııc ıııu -

1/585 Belediyeler imal' lı eyctinin feıı işl eri teşki l a tı hak -

2 - \' - 19:3f-i tariliiııdc 29 6 sayılı 
kanunla birleştirileı·ek kabul edil
miştir . 

9 - \' 1 - 1936 ta.ı·i·lı.üııde 3011 say ıl ı 
kanun olara k kalıul ecli lmlş.til' . 

28 - V - 1936 tarilıiııde 2986 saydı 
kanunla birleştiriiierek kabul edil
miştir. 

Maliye enci.im cni ııdedir . 

ll - V 1 - 1936 tarihinde 3030 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

Bütçe eıı cümenindediı· . 

Zil'aal e ıı cüuıenindediı- . 

lktısau encünıeniııd edi r. 

IJivaııı muhasehat e ıı cümenindedir. 

10 - VI - 1936 taril1iııdt• 3026 sayrl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1936 tarihi nde 305-! say ılı 
kanun olarak kabul edi lmiştir . 

kında 12 - I - 1936 tarihiııde 3042 sayıb 

kanun olarak >kabul edilmiştir. 

1/5 6 Türki e - Almanya ticaı·et muık:H'eil>nam iııe müzey-
yol itilafrn tasdikma dair lktı.'ad encüınenindediı·: 

1/587 

1/588 

Askerlik kanununnıı 34 ncü maddesi nin « l:h ve 3!1 , 
nci maddesinin « » fıkralarrna birer fılu·a eklcnmcs: 
lı akkında 

llıtiy&t subay ve askeri memurlar kıınununıııı H ııdi 
maddesinin değiŞtirilmesine dair 

1/589 Resmi d vait· ye müe ·sesat il· D vi le ai ı.l iu:ıre w 
şirketlerde ve menafii umuıniyey hadiın müesı:ı cı:ıı '

;lerılc buhındurulabilecel vesaiti nakliye hakkındal i 

ll - VI- 1936 l.arlıinde 3027 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiı;ıtir. 

12 - I - 1936 tariilinıl e 3052 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/590 
1/591 

Hulasası 

kanuna ek kanun layiha. ı 

Telsiz kanunu layi:hası 

- 246 -

1932 yılı Hazine ·on h ımbr hakkında 

lj592 J•ic·nebi memleketl erde hizm et tm eJ;I c olaıı nıcnıur y,• 

müstalıdemlerin maaş, ücret v talısisı:ıtlaı·ıııııı t.eu i_r P 
suteti bakimıdaki kanunthı değişiidik yapılnırısııı ;ı 

dair 
Lj593 

1/594 

1j595 

Jj59G 

]/597 

1;59 

u bay ve a 'k eri meınu ı·J a nıı Lekaüu ü iı;iıı ı · ü tlıe w 
srnıflarına gör tayin olunan ya.ı;; l an bildir •n ~::l7~ 

ayılr kanuntın değiştirilm in , dair 
25 7 0 000 lira lık revkalade Lalısisat \' C l'ilnı es i hilk

kmda 

Cümlını· başkanlığı Ii lamıonik oı·kesLı-ası leı;ık iliit ı 

ve orkestra mensuplarınnı t erfi Ye tccziyelr i hakkıııu:ı 

An.karauıı. kuı·ıLiacaık kun,~crvı-ıtı ı ar haklundıı 

Hukuk usulü muJı akemeleı·i kanuııuıııııı :iô!) ıı c ıı 

maddesinin ieğiştiriLm i haklanda 
Türkiye Cüınılıuriyetile l talya Krrallığı aı-a · mcl~ı -J. 
nisan 1934- tarihinde imza edil en VP 27!1R 2914 n· 
2952 sıı.yrh kauunlHrla mcı·iy e l müddet i uzıı trlıııı 1 i a 
r t ınukav lenamesile 1 diya.tın tanzim iu · dnir ili -
lafnam.e ve merbntlaı·ııun · iiG ay dahH. uza,tıl ıııa:,; ı lııık -

Mua.melesi 

Bütçe encümenindedir. 
Milli Müdafaa ııncüm niııueJ i ı·. 

12 - Vl- 1936 tarillinde ı-uzııa ın ,y ı.: 

Maliye encünıenindedir . 

12- I - 19 6 taribind rttzııaııı ~ -e 

ll- VI -1936 tarihinde 3037 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

12- VI- 1936 tarihinde ::!045 say ıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maarif encümenindediı·. 

A lliy e.ncümenindediı-. 

kında lktr ·ad nciimenind di ı· . 

]/59!) 

1/600 
1/601 

.M.ülıendislik ve miınaı-lıJ~ lııı.kkınılııık i knıııınn nk ka 
nun layiliası 
Teknik ok--ulu teşkili haklanda 
Posta, 1 elgra.f ve tclc.fon idaı:e: i Leşkll ıl l y • nızi l't:
Jerine dair olan kanuna ek knnun l ay ihası 

1/ 602 Po. ta, tclgı-af ve telefon unnıın nıiidürliiğ-ü J!)3fi yılı 

bütl(e kannnuna k kannıı Hlyiha:,; ı 

l/603 Denizyolları ve Aıkay işletme iuare l e riııiıı yaptıı·a 

Cllikları gemiler için 10 000 000 liı·alık Lahsisal u• ı-il 

mesi hakkındaki kanunun birinci madde sinin d t>ğiı;ı 

ti l'ilımesine dair 

1/604 Dahiliye vekaleti ııı erkcz teşkilat ve vazifelt:>.ri hak
kındaki kanuna ek kanun layiJıasr 

l/ 6!l3 l: oğ'a z l;ıı · ı ·•.i iıııi lıııl;kıııd:ı ı\ l u ntre llx d(• 20 l e ınıııu ·r. 

1936 tarihinde imr.11 dilf'n unıkııv e l cnaıne ııiıı tasdi -

t2- V f - 19:~6 tarilıiııue ı·ttznanıf·,v r . 

Bütçe encümenindedir. 

Bii tç eıı ·ü.ınıınindcd i ı ·. 

12- V 1 - 1936 tarilli nd 3040 sa~'ı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

12- Vl - 1936 tarihinde 3047 :,;ayı lı 

kanun olarak kabul edilmi tir. 

L-VI - 1936 tarihin d 304-6 say ılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil 
miştir. 

kma dair ;H - VH - J9::ili tarihiııde J056 say ılı 

kaııun .olarak kabul edilmiştir. 
1/606 29 O · ayılr kanunun 2 nci uıaddesinin tadiliıı c llaiı- 31 - VII- 1936 tarihinde 3060 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1 ;r.oı 

1 /60~ 

1 1ı:;mı 

ı / li ı() 

1 /liıı 

ı Iii~ 

!Iat'iciye nkHleti 19% nuıli yılı hiit. ı.:eı;;i nil e ilci! i
~ikl ikl rr y:ıpılınasmıı dair 

Milli Mürlafaa vekii lrti Hl:1(j nıall .rılı kaı· ; ı lusıı ıı 

hlitr:es in rlr 70 000 linılrk ıniimıl<:ılr yapılınası hı:ık 

J;ı ııd:ı 

Hiisıımu xıhhi.n k::ııınııun a rk bınıın lı'lyih:ıı:;ı 

Hiisııııııı ~ ıl ılıi.v<· k:ıııııııııııa l'kll'llı>ll ııı:-ıild e l e rı· dair 
ol ı-ııı 2 · ı u ııtıııı:ıı·:ılı k:ınnnıııı .n·ı · ııı r kRiın nlııf':ık k:ı 

ıııın liiyihaxı 

~1ıı·iyrdl' 'fürkl e ı ·r Y<' 'Piirki y('dt• Suriye li le rP ai ıl 
ol;ııı \'ııılfık lı:ıkkıııd:ıki 20R!l sa y ılı k:ınııııla dt'rpi~ 

ı • dih'ıı ıniiılcl et iıı ıızatr lıııa snı:ı daiı· 

: ıo:r; ııııııırmılı kııııııııa ı·k l<:ınıın l ~y ikısı 

81 - VTI - J936 fıırilıiııd e 3055 sayılı 

k:ııııııı n]ıınık krıhııl ı>o ilmi ~ti r . 

:l l - VII - 19 ~6 tArihind e :~055 sayılı 

kamııılıı hirlE'~tirilrrrk lmhul edH
miştir . 

::ı ı - VTl - 1936 taı·ihinfle 3057 sayrlı 

bıııın n l:ır:ık l'ıı hnl Pililmişti r . 

:; ı - \'ll - l 931i tarihinde :30 8 ::;ayı h 
k nnıın nl;ınık loıhnl edilmi~tir . 

: ıı - \- 11 - Hl:~ G tari lıiııde :m59 sı-ıy ılr 

kaıınıı olarak kahnl edilmiştir. 
~1 - TT - 1936 tarihinde 3061 sayılı 

l\ : tııtın ol:ıı·ak k:ıhu l rclilmi~tir . 

B - Fevkalade içtimadan ınüdevver l§.yihalar 

l ;' ı G .\ııkar:ı .,ehri 1m:1ı' ıııiitliiı·lliğ-ii 1933 yılı son iıl's;ı -
lır lıaklundc:ı Di v aııı mulıa:rhat E'll('Üm nindedir. 

1 / 1 ~ l •:vkcıf uıııııııı ıniidiiı·lii ~ ii 19 : 1~ y ılı s oıı IH·s;ılıı lı:ık -

k ında 

1 '19 J <:vluıf rtlttlltıl nıiidli rlii ğ ii ıg:~:~ yılı ~on lıı · ~alıı lı;ık 

kmda 

J/ 24 'Pıılılisiye 11111111ıı ıııi_idiirlli ğ-i i ·1933 y ılı soıı lıes:dıı 

15 - r\r - 19:36 tarihind e 2948 say ılı 

k:ııııııı nlnr;ık kalıul rnilıuil'!l iı· . 

Di v:ıııı ınıılıa~rbat encümenindeclir. 

lıakkmda 1 >i va nı ııınhasebat n ·üııı e ııinriediı· . 

ı ; :;:.! 1\öy l\ a tı1ıııuııuıı 1:3 n<·ii ıııa ld es ine ek: k:ı.mın ırı.vilı ası . \illi ye enr üm r ninrl edi r . 
1 ' :17 .\ skrrl \ ' 1' ıııiilki trkaild kaııııııııınm 1 n ci ımıdelc-

sinin değ i ştirilm es i hakkında Maliye nc iiıneniııde !ir. 
1 47 Tu z kannnn l ayih:ı sr Hiit.r: encümeninrlei!ir . 

1/ 41'\ 'rütiiıı ve tütün iııhis:ll'l hakimıda l.irant en iinı nindedir. 
1/ 51 Tapıı " kadnstro mnnm müdiil'lüğü ıne rl\ez Een lır 

yetile kad astro ve tahdid lı eyetl cri nıüstahfl eın l rri 

lı:1kluıııla Drvlrt nıeınnl'!arı aylrklarmm tcvlıid Y P. 

teadülüne dair olan kanun lıiikiiınleı· iııiıı taf· hikı 

hakkında 29 - V - 1936 tarih.iud 2997 ı-;ayTlı 

ka ınuı olaı·ak k ah u 1 edilmiştir. 
l/fi7 1\ony:ı ovası sulaınıı idaresinin J933 .rrlı soıı lıı ·xa-

lıı hakkında Di va ıu ııwha:ebat eneümenindedir. 



No. 

1/ 59 

1/ 60 
J / (i ı 

1./67 
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Hu1asası 

Tayyare resmi kanununun 6 ncr maddesine bir fık

r;:ı eklenmr,siu dair 

Razı müesseselerin idaresi hakkında 
Cemiyetler kanunu layihasr 
Huduel e sahiller RThJıat umuw müdürlüğü 193~ 

yılı S(lll heı;;abr hakkında 

Muam.elesi 

25 - XII - 1936 tarihinde 2877 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümenindedir. 
Da.hiliy en ümenind dir. 

13-J-1936 tarihinde 2889 sayılr 

kanun olarak kabul dilmiştiı·. 

l./6R Rndud ve sahiller Rthhat ıırrıum ıniidürli.iğii l933 
yrJr son hesab[ hakkında Divaııı muhaı;;ebaL ncüınenindedir. 

1/71 Asl{eri tayinat ve yenı kanunnn;:ı Pk kannıı l~ y ihaı::r 31- I - 1936 tarihinde Hükumet ta-
rafmoan geri alınmıştır . 

V72 . Devlet demiryolları ve limanları işletme ıuııu ırı m ii · 
di.i.rlü"ğü J 932 yrlr son heı;;abr hı:ı kkmd a 15 - V ~ 1936 tarihinde 2973 sayılı 

kanun olarak kahnl edilmi~tir. 
l /79 Eektrik ve lıa.vagazr istihlak resmi haklundaki ka

nunun 1 nci maddesinjn (E) fıhasınrıı değişti ı·ilnıe-

1/89 

1/ 91 
1/103 

1/110 
1/115 

sine ve bıı kanuna bazı Jıüküml c ı · eklennı eRi n r rlııiı· 20 - Xll - 1935 tarihinde Hükurnet 
tarafından geri ialınmıştır. 

Yüksek zimat eııst.itiisii 19:38 y ılı sn ıı lıes;:ıbı lıcık 

kmda 
Gezici .t.apıı siciJ mıımurl m·ı ihda.sı hwkkıııJa 

Gümrük ve inhisarlar veka.leti menınrl:ıı·ı knıııınıı 

layihası 

Divaru muhasebat encüm nindedir. 
Bütçe enetim niııdedir. 

Memurin kanunu muva.kka.t eneü
menindedir . 

1933 yılr Hazin e Ron hesabı hakkında Divıım muha ebat enetim uindediı- . 

Posta, te lg raf ve telefon ıımunı m Lirlii ri ii ğii 1 98 :~ 

yılı son hesabt hakkınd:ı Divanr ımıhasebat. enciim nindedir. 
1/11 8 Deniz ticareti kanununun 1472 nei marldesinin de-

ğiştirilme. ·i hakkında dliye ericüımenindedi r. 
1/120 Eyer semer ve hayvan ko umlannnı ft ·vh idi lıcık -

kmda Dahiliye nciimenindediri. 
1/121 

1/124 
1jl25 

Hususi idarclerle belediyelerde ça lrşan lw yUırl arm 

tayin, tehdil ve sair muamelelerine dair 

N:albaııd nı ek i E'bl c ı ·i ve n a. l baııdlık sanat ı ha ıkkırıda 

Nebatları hastalık ve zararlı höcekleı·cl<'n konını:ı 

hakkında 

1/ 127 'r'ahlisiye· nmunı ıniidüı·li.iğii 1932 y ılı son h rsnbı 

hakkında 

1/128 

1/ 129 

Turist gemilerinden alınan muhtelif deniz resimh·
rinden bazılarının affin e ve bazılarından tenzilat ya
pılmasına dair 

Vilayetlel' i n husu ·i idareleri kanunu layiliası 

Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layihası muvakkat eneiimenindedir. 
Adiiye encümnindedir. 

29 - I - 1936 tarihinele 2906 sayılr 
kanım olaral< kabul edilm iştir . 

13 - IV - 1936 tarihinde 2944 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - XII - 1935 tarihinde 2864 sayılr 

kanun olarak kabu1 ediLmiştir. 
Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layiliası Muvakl\:at eneümenindedir. 



No. 

1/130 

1/ 134 

1/138 

1/ 141 
1/156 

1/ 162 

1/173 

1/ 178 

J /1~5 

1/186 

]/192 
1/196 

1/201 

-249-
Hulasası 

Yalova arazisinin istismarı ve ı arasız arazi d n ğ·rtıl
ması hakkında 

Radyaloji ve radyum ve eleidrilde tedavi ve diğe l' 

:fi:ı:yoterapi müesseseleri hakkında 
Da)hiliye vckaleti vi layet .teşkilatı ve vaz ifehri hak
kında 

Öğreti c i ve t.eluı ik filimlel' lıakkıııcla 
Çeltik eki mi kanunu layilı a.sr 

1 ş kanun n layilıasr 

1\'lali.ve vekaJ eti teşkil3:t ve vazife]Pri lı ak-lund ;ı 

Deni:ı:altı botlarmda kullanıl aıı gedikli Y0 mü;kelkt' 
küçük zabi tlerle efrada seferde, ımanev re ve 1 a 1 b ik :ı ı 

larda hazır grda vrrilm rsi hııkkmrla 

ŞCırayi devlet kanunu layihasr 
Belediye teşkila.tr olan yerlerde muhl ar vr iht iyar 
heyetlerinin kaldı.rümasr hakkında-ki kanıına r.k kanun 
layilıası 

Devlete aid matbualal'ın birleştirilmesi hnkkmrla 
Devlet ormanlarından ~~:öy l i.ileriıı intifıt hakıkı k ::ı ıııı 

nuna ek kanun layiha.sr 

Me:ınurin kanununun bazı maddelerile 1777 ı; ayı lı kıt 

nunun 3 ncü maddesiniıı dt'ği ştirilnwsine dair 

1/ 204 Uyuşturucu rmaddelerin murakabesi lıakkınd : ılö kıl 

nunun 28 nci maddesinin dağiştil'ilmcsinc daiı· 

l/207 Denizaltı mensuplarına verilecek zama.im ve t.azmi-

Mua:melesi 

Bütçe eneümenindedir. 

Adiiye encümenindedir. 

Dahiliye encümenindedir. 
İktısad encümenindedir. 
ll- VI- 1936 tarihinde 3039 sayılr 

kanun olarak ilmbul edilmiştir. 
8 - VI - 1936 tarihinde 3008 sayı:h 

kanun olarak kabul ediLmiştir. 
29 - V - 1936 tarihnde 2996 sayılı 

kanun olarak ıkabul edilmiştir. 

27- XI- 1935 tarihinde 2851 sayılr 

kanun olarak kabul ediLmiştir. 
Dahiliye encümenindedir. 

1 - IV - 1936 tarihinde Hüktimet 
tarafından geri alınmrştıı'. 
Maliye encümenindedir. 

Orman kanunu layihası Muvakkaıt 

encümenindedir. 

16- III- 1936 tarihinde 2919 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1936 tarihinde 3038 sayrlı 

kanunla birleştirileı·"k kabu! erli! 
miştir. 

nat hakkında 18- XI - 1935 tarihinde HükUmet 
tarafından geri alrnmrştı:r. 

Jj 20R Deniz mC'nsnplannıı mahsus yernPk hedeli haldmıda 27- XI- 1935 tarihinde 2852 sayılı 

kanun olarak ıkabul edilrrniştir. 

l/210 lVlübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiye ve intacı 

haılcl.\.ında.ki kanunlara t•k kantın lnyihası 22 - V - 1936 tarihinde Hükıimet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/213 İmalatı harbiye fabrikalarındaki mütehassıs zabitler•.' 

verllecek yevmiye hakkındaki 1058 sayılr kamınun 

başlığı ile 2 nci maddesinde değişiklik yaprlma.<;ma 
dair 

1/~27 Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve ıııi.istan

tiklerle umumi ve hususi kaza saHihiyetini ha iz ma
ka;mlar arasındaki ihtilafm halli hakkındaki lwnum: 

27 -XI - 1935 tarihinde 2853 sayılı 

ilı:anun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/241 

ı j242 

l / 243 

1/ 249 

ı j'J :ı l 

ı j2fi[i 

1 /2fıfj 

ı /257 

ı 12fi9 

1/ 26:l 

ı /26fi 

1/ :270 

1/ 27'2 

-250-
Hul asa.s ı 

--------- ----
Jeğiş t iren kanun layihasr 
'riirki.ve Cümlıuri )"!:' til e Yııg·osl aYy;; 1\:mı llığ'l nr;ısııı 

da aktolunan a.dll , m ctle ııl vr ti eari' lııı suslan l a k:ıı·-

ı;alıklr nıi_inaseh e1l eı·c Oflit' o];ııı lnllk<t V·t• lcniıı l ; ı sdi -

Muamelesi 

Dahiliye r ncüm enind!?il i ı· . 

kma dair 25- XII- 1935 tarihinele 287-1- :::;ay ılı 

Türkiye Cünıhuriyctile Yngos ıa ,·.nı Kıt·a llı ğ'r a rrıs uı rbı 

aktedilrn iadri nıiicriınin mnk:l\'e l ı-·si ııiıı t : ı.-.;ciikııı: ı 

dair 

'l'iirkiye Oümhuriyrt il c Yngoslavyn Kıra llığ·ı ; ıı ·;ıs ııı 

da aktolnnıın i ka ın et mukavrlr..ıı:ı .nwsiııin tnsrlikı lı:ıl; 

kmda 

'f'üı·lüyede hi zmet eden ('(· ıı e hilrrl c u ilclerine ııııı · 

hassas nı na~l:ımı iadeten tahsisi lııı k krn(l:ı 

kannn olııı·flk kahul ed ilmi şt ir . 

25- XII - 1935 tarihiııdr 2!:;78 say ılı 

kanun olarak ka.bul eoilnıiş1 ir. 

6 - IV - 1936 Larih iud t> Hii kfı nn· l 

tarafrnoa.n geri almmrşt. ır . 

8 - XI - 1935 tarihinde 2 '-43 s;ıy ılı 

kanun ola ı·al{ kabul e.r'lilmi şt i ı· . 

~~ ~ı l iye nı r ırı url:ın b ıı ıuıu l ayilıas r Maliye enrlimeııi ııtl c•J i r. 

i\ ~k e l'l erza hııııııııııııııı hıı :~, ı n ı rırl rl rleriııin rl Pğ i ~ t i
ı·ilıoesine d air 

i\sl,r ı ·l ıııubak rınc usulü kanununun bazr madde J e ı ·i 

niıı cleğ·üıtirilmes i vr 26 nc·r ıııııdcl es iıı c iki fıh:ı ek-

1 ı - XII - 1935 t.a rihiııd e 28li2 say ılı 

kaıııın olarak ı,a hnl c1l i lnıi~t· ir . 

lenm esi haklunda ll - XU - 1935 t arihind e 28G.L sayılr 

kamın olarak kabul cililmi~tir. 

Ask er1 ve mülki tekıı üd ka ı uınuııun bazı mncklel ~~ 
riuin değiştirilııı rsi ııP ,.r lınz r ııı a ıkl e l rriıır f ılmı ı•k -

l r nmesine oaü· G- J V - 1936 tarihinele 2H:36 sayılı 

l< a ııuıı olm·ak kabul edilınişt.i ı·. 

1\ıı ğ·d ayı konırmı k a rşıli ğ·ı hakkınclrıl\i k n ıııııııııı 1:! 

ll l'i ınaclclesimı ek kanun layihasr İlüı:::ıacl enriimeniudeJir. 
Kambiyo, esbanı ve t : ılıvil B t k:ı•:rık~,: rl r?\'ııı ııı l:ıkihi 

hakkinda Bi.it'(;ü · e u c iinıeııinded iı ·. 

Mnlınsehei umunıiye kanıııııı ııuıı fl rğ' i ~ ik 90 ıı ı·u ııı;ıı ·ı -

ılesi hüknı üııüıı (i i.imrük ıııulı af:ı.za g·eııe l ko ıııııt :uı -

lığ·ına bağ· lr askel' lnırıının ilıtiyrı çl:ı. rr h;ıkkııırl;ı ıl;ı 

yüı ·üm csiıı e daie 

l )ıovlrt (1rnı iryollan ve lim anları işl etme rımuı1ı ıııli 

ıli.irliiğü ıiı.eıııuı· \ 'C ııı iis l;ıh ılrınl l• ı ·i ııiıı lı;ıı·rııı k ; ı!lıı 

ını l ayihası 

K ii lt ür lHıkanlı ğnıa ha ğ lı ert.ik oknll:ırr iiğn•tııı(•ıı -

~!'i - XU - l93G ıarilLiııılt· 2S7G s;ı .n lı 

k:ınıııı ol:ır:ık kıh ııl (•di lnı.i :şt ir . 

1:, - :\J - l ~J;)G l <•rihiııJe 2f'47 ı:;ay ılr 

k:ııııııı ohırak k a bnl edilmişt ir. 

l t•ı·i hakluııda 8- VI- 193G tal'ihiude 3007 sayılr 

bı. ınııı olnrak kabul cclilıui~tit·. 

] / 275 na nıt Ye ıneYaıiLlr İnfiJ fık irr iıılıi s<t n idaresinili ]9 :32 

yılı so n Jı esabr lınkhnıda. 15- V -193G tarihinele 2971 say ılı 

kauuıı olnrak knhııl l'dilnıi!)t.iı·. 



- ~Öl-

No. Hulasası Muamelesi 
-----------------------

1/ 27G Hnrnt ve nı evad<lr infiliikiye inhisnı·r idn res iııin 19 :~:-ı 

yı lı son hesabı hakkında Divam mıılım;elıat encümeniııd ediı-. 

J / 277 ·ı n lı isarlnr ıııııuın ıııücliiı·lüğ·ü J !)83 yı lı son he sa In 
hakkında Divanr nıııhasr.hat encünı t• nind edi r. 

1/ 278 ispiı·to Ye ispirtoln i.ç l<ilf'ı- inhisnn i <lHt.'t>Siııin 19:-l l 

1/ 270 

] / 280 

1 /~81 

1/ 282 

yılı soıı h esabı lıııkkrnclıı 

i spiı'Lo Ye ispirtolu i<.; hil r r inhisnı·ı idaı ·ı• . iniıı H\;12 
yılı son hesabı hakkmda 
'l'nz in h isan idaı·esini ıı 193] )'Th son hes n hı h n k ı, ıııdıı 

' l'uz iıılıi sıın i<lal'esiıtiıı 19:32 yılı son lwsn lıı hakkıııd ı ı 

'l'l.i.tün i.nhisa L'T idaresi niıı 1931 yılı .'On hesabı hak 
kında 

1/ 28:) 'l'ütiln iıı lıi s11l'l idııı · ı • siııi ıı 1932 yı lı sn ıı h rs ;ılıı lı:ı]; . 

km da 

J / 284 'J.'üı·kiye ilc Yunanistan nrasmcb mii.nakiJ :30 ilk 1P~ 

rin 1930 tarihli ikaınet, ticaret ve seyrisef:aiıt ıııu 

bl\·clesine ek olarak 26 eylul 1935 t:ıı·ihiııdc ııı ızıı 

olunan müzeyyel nnlaşnuınm tasrlikıııa d;ı i ı · 

1/ 285 Şftrayi devlet. 19:35 yı lı hiitr:esiıııJP 020 li ı ·11 lı k ıııiiıı :ı-

1\ale yapılımısuıa il:ıiı: 

.1 / 286 

] /2~8 

'Mü.lga sey ı·is ı-rl'ııiıı idaı·esi 1!:! ;~:2 yı lı ~ı!l ı lıe~alıı lıak 

kmda 

1!J3 1 yıl ı H az iıı sıııı lı (•salır haklanda 

Nl..illl .J\iüdafan vehfıle t. i 1!1:::!5 yılı kanı. biit,rsi ı ıılı-• 

15- V -190G ta ı·ihimle 29'74 say ı lı 

kanun nl:ı.rak knlnıl ed ilmi şt ir . 

J2 - VI- J936 tarihinde nızııaıııeye . 

6- V -1936 tarihinde 2965 sayı lı 

kanun olarak kabul edilnıişti ı ·. 

29 - V- 1936 taeih.inde 2995 sayı lı 

kanun olarak kabul edi lmiştir. 

22- V- 1936 tarihinde 2983 say ı 1 ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanr nınhı:ıseha.l ı · ıı e ünwıı i ııdrd i ı ·. 

29-I-1936 tarihinde 2909 sayıl ı 

k:ınnn olm·ak kabul ed ilnıi şti ı·. 

~-Xl - 193G taı·ihiııde zH-+2 sa yılı 

kanun olaı·a.k kabnl edilmiştir . 

3- lV-1936 tarih.iııde 2934 say ıJt 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
15 -I- 1936 tarihinde 2891 sayı Lı 

kamın ol aı·ak kabul edilmiştir. 

500 000 liralık ıııüııakfıl<' yn.prlımısmn daiı· S - X[ - 19 :~!) lıni.hiııılc :!H4~ say ılı 

kanunla bil'lc:ıtiı·ilrı·ek kabul e hl
ıniştir. 

1/ 290 

1/ 2!:! 1 

1/ 292 

Ui ya ıı et i~le ı·i reis l iği 19;:1!) yıl ı Lıülçrsiııd<• l OUO li 
ı· ahli nıi.ina k :ıle ya pılmıısma da i ı· 

Hı ı• lıHlda. zu lı ur edeer k i htila.flaı·ı n tel k ik vr hall i ll(' 
ıııiitealli k '.l'iirkiye Cünılnı eiyetilc Sosya list ;..;(ll ' .vı •t 

Cümhm·iyetJeri lıtih:ıdı ııı·;ısmlla G ağnstıı. J!:J2~ t;ı

J' ihi.ndc aktcılı ı ııan ınubıvrl t; nıııııeııiıı yenidf' n :~ "·'' 

H- X J - 1!:!3!1 1m·ihind e 
kanunla birleştirilerek 
miştir. 

284-2 say ılı 
kahul edil-

t.eımlidi hakkındaki ımıtokolün tasdiknıa (laiı· J.8- XLI - J9 :l5 t:ırihiııcle 2868 srıyı lı 

kanun o l :ı ı ·ıık l<ahul edilmiştlr. 
l'osta , ((•Lgm1 ve LclcJuıı ııı c l'keıdeı.·iııJcıı lınzılııı· ın -

da lllll VfLkkat iieı·et'li ı n.ellllll' (,;i llı ŞtTt · ılınası Jınkkınt'iıı 1.-ı - :\f - j f};J;ı 1nrilıiııd e 2846 S1l.)'Tit 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 292 - mu ıui m ııı;nzeneyc uıı.hil dcyair ilc vakıflar tııınııu 



No. 

1/294 

- 9.52-
İİulasası 

müdürlüğünün bütün alacaklarımn yekdiğeri le ta
kas ve mahsubu hakkında 

Orman kanunu layihası 

2 - Teklifler 

'Muameiesi 

25 - XII - 1935 tarihinde 2879 sayılı 

kanun olarak kabul ed:llıniştir. 
Orman kanunu layiliası Muvakkat 
encümenindedir. 

Birinci içtima içinde verilen (15 ) tek liften (8) i resen veya tevhiden kanun olarak kabul 
edilmiş ve (1) ide ruznamede kalmıştır. Geriye kalan (6) teklif gelecek içtimaa kalmrştrT . 

Fevkalade içtimadan müd-evver (8) teklifin (1) i tevhiden kanını olarak kabul edllmiş (1) i 
sahibi tarafından geri alrnımş ve (1) i hakkrııda da Maliye eneüm eni mazbatasr kabul edil 
miştir. Geriye kalan (5) teklif ilcinci i<}timaa kalnuştır. 

A - Birinci içtiina içinde verilen teklifler 

2/19 (İdare heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1935 yılı 

2/20 

2/ 21 

2/22 

2/23 

2/24 

2/25 

2/26 

bütçesine 69 964 liralık tahsisat konulm a~n h rı kkıııdrı 2 - XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-

(İdare heyeti) - Divaru muhasehat 1935 yılı h ii I.<;C'

sinde 295 liralık ınünakal yapılm ası hakkın la 

Kırklareli (Dr. Fuad Uımıy) - Köyler<le genlik dli 
zeyiinin yükselmesi ve yardım tarlalal.'I vücmle gC'

tirilmesi hakkında 
(İdare heyeti) - Büyük ıMill et Meclisi 1935 yılr 
bütçesine 4000 liralık tah: i sat komılmasr luı klnnd a 

(İdare heyeti ) - Büyük Millet Meclisi 1935 yıh 
bütçesine 500 liralık tahsisat komılma ı haldnnd:ı 

Afyon Karahisar (Berç 'l'ürker) - Krzı]ay cemi yc Li 
varidatrnm arttırılması hakknıda 
Afyon Karahisar (Berç 'l'iirker) - Knnuulnmı neşri 
tarihi hakkında 
(İdare heyeti) - Riyaseti Cümhur J 935 yılı bütçe-

miştir. 

2 - XII - 1935 tarihinde 2854 sayılı 
kanunla birleştirilerek kab-ul edil
miştir. 

Dahiliye cncümenindediı·, 

22 - I - ] 936 tarih in d e 2899 say I lı 
kanunla birleştirilerek kabul edil· 
miştir. 

G - II - 1936 tarihind e 29J 5 sayılı 
krınunla bil'leştiı·ilerek ka bul edil
miştir. 

Bütçe eıı ümenincledir. 

'reşkil at.ı e ·a.siye eııcümc nindedir. 



- 253 --
No. Bulasası 

sine 10 000 liraJik tahsisat konutma sı haklmırla 

2/27 Çankırı (Mustafa Önsay) - İktisadi lıuhraıı, munı
zene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri ,Jıa k km
daki kanunlar ahkiimnım 2395 sayılr kazıınç ver g isi 

2/28 
kanunu ile birleştirilmesine dair 
(İdare heyeti) - Büyük Millet Meclisi J9:3G y ılı 

bütçesiinde 5 950 liralık mü na ka le yapılm ası ha k-
landa 

2/29 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Gümrük tarife kaını 

nuna bağlı tarifenin 351 nci pozisyonunmı flrğ-işti-

M:uaım.eiesi 

JO - IV- 1936 tarihinde 2940 sayılr 
kamııı olarıı k kalıul edilmiştir. 

Jktısacl encümcnindNliı · . 

6 - V - J 93G taı·i,flind e 2964 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

rilmesi hakkında İktisad enciimenindeflir. 
2/30 Aydın (Nazmi Topçnoğlu) - Kazanç vergisi k aını-

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hııkkındn İktİsad encümrnindedir. 

2/31 Giresun ( Hakkı Tarık Us ve iki aı-kttdaşı) - H a:ftıı 

tatili kanununun 4 ve 5 nci macldelerindr değ·işiklik 
yapılmasma dair 12 - Vl - 1936 t:u·ihiııcle ı·uznaıııeye. 

2/32 Trabzon (Hasan Saka) - Biiyük Millet JVII'<·Iisi ;ı z ;ı 

smm tahsisat ve lıarci ı ·a.lılaı-r hak lnnd al<i 17!17 sn-

2/3!3 

2/ 2 

2/ 3 

2/ 4 

2/ G 
2/ 6 
2/ 11 

yılı kanuna ek J2 - V I - 1986 ta.ı· i lıiıııle ao:.J say ılr 

kamın olııı·ak loıbul ed ilmi .:t iı· . 

(idare heye ti ) - Büyiik Millet ~'lr('lisi I!'.J:lG ~ · ılı 
bütçesine 51 267 liralık tahsisı:ı.t l;onnlıııasııı;ı (l;ıiı· ::ll - VH - 1936 tarihinde 3055 sayılr 

kanunla birll'ştirilerek kabul edil
miştir . 

B - FevkaH\de içtimadan müdevver teklifler 

Kırklareli (Dr. Fnad Uıııay) - <)oculdann ıııııuıııi si 
neımı ve tiyatrolara girmelerinin yasak edi lı ne!';i lıal<

kmda 
Maııisa (Sabri Toprak ) - Hususi ~rlılı at y ılJ'(ll anna 
ve hasta uel rin himayesine daiı· 

Manisa (Sabri topt·ak) - Vektıletler müsteşarlı:ırınııı 

Büyük Millet Meclisi azasınclaıı intihahlaı·r lı:ıkkıııd ıı 

Mrıııisa (Sabri 'fopr ı:ı.k ) - Maarif hHkkıncl a 

Dolu (1smail Hakkı 1 rııny ) - Avc1lık hflkkıııd;ı 
Mal'l1iıı (Ruilı Ergin ) - lüıtıuıılann ve nizıınıııııııı r

]erin sureti neş ir ve ilanı ve ıneı·i yet tarihi hnklon
daki kanunun 5 nci mncldrsinr lıiı · frkrıı rk k·ıını . 
sine dair 

.Vfa:ıı·i f' encümenihdedir. 

20- I- J936 tarihinde bu Jıusustaki 
Maliye encüıııeni nıazbatasr kabul 
edilmiştir. 

'reşk i l tı tr rsa.-iye encümen indediı·. 
Maaı·if eıH:Ünıeniııdedir. 

Ad iiye e ıı cü nı enindediı· . 

9 - XU - 1935 tarihinde salıibi tanı

fmdan geri alınmıştır. 
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2/15 Edirue (Mccdi Doysan ) - Köylcı-in ve lıükml şnhRi

yetlerin ihtiyaçları i<,ıin dışnrıdnn getirilecek ı-adyo

larln. yedek pa.rça lnrrnın vrrgi ve re ·inılerrkn ımın-

Muamelesi 

fi.v<'ti lıaklnndn Dahiliye encümenindedir. 
2/ IR O ı ·ılıı ( Hıundi Yalnı:ın ) - ,\ skel'i. tılılıiye ıncktchiıı -

l1eıı çıkı-ın askel'l kiınyag-erlcı·le diş lıekimh• ı· i ıı<' vı•

ı·i l ~ ·cck teçhizat lıerle li hakkında 

3 - Tezkereler 

20 - I -1936 tarihinde 2893 sayılı ka
nunla birl eştirilerek kabul edilm i~-

tir. 

Birinci iGtinıa içinde Mrclisi Al iye (98) t ezkrı·c gelmiş olu b bunlardan (18) i ı-esen veya teY

hiden kannn , (1) i trf. ir, (12) si karar olarak, (lO) u okunaı'ak, (3) ne bağlı intihalı nınzhata 

ları r eye konarnk kahnl cui lmiş, (24 ) ü okmı ınuş, (2) i Hükfımet tarafindan g-e ı·i almnııı:; 

ve (2) si de ruznamcd c kal mış•trr . M. ii te hak i (2G) tezkel'e .gelecek i ı,; tim aa kalmıştır. . 

Fcvka l fıdc içtimada.n müd ev \'Cr (42 ) tl'zhı·eye gelince · bunlal'dan (!'i) i reReıı Yry;ı lr.\'lıidrıı 

kannn, (2) si tefsil', (19 ) u l\:ıı·:ıı· nl:ıı·:ıl< l<ııbu l edilmiş, (1) i hakkmda Milll ·Miidafa ı ı 

l'ncümeııi ımı zbat;ısı l\ilhul cdilnıi~, (2) si Jliikfuıı e t tarafındau geı·i alınmış v e (1) icle ruz

namede kalmı~tır. Miit baki 12 tezker e ikin ci içtimaa kalıruştrr. 

A - Birinci içtima içinde gelen tezkereler 

:1j l58 Aııt.al.v:ı ıııehusu Nwnaıı Alu-:uyuıı lt>>?rii ıııası ı ı ı i _l ' l' -

t.inin kn.ldrrılmasına ılaie Haşve l\fı l et tezke ı· esi 23 - Xll-1935 tarllıin<le 918 say ıl ı 

lmrar olat·ak kabnl dilmiştil'. 

:..; u19 Aııkanı. - Irmak, l•'ilyos ıl(• ıııiı-yolıı lıattuım a(:ılııı:ı 

töreninde buhına.cnk. aym üyelere Ll::ıir Bi.iyiik 1\l il 

Jpt· Meclisi Riyıısf'ti t zker si 

3/.1 60 

(l j J ()1 

\ ' 

Aııloını. ~elıı·i i ıu;ıı · nıiidiirlüğü J9:~~ yılı suıı lıe~:ı 
hına a.id nıutabalmt heyaıınaııı es iııiıı ım ı ıulduğıııııı 

dair Divaııı nıı ı luısehat ri~r asf't.i t ez kcı·c·si 

l': v k:ı[ uıınıııt ıııliılürJüğ-ii ·ı93J yılı :-;oıı Jıc:-;:ıl>ılln ai 1 
nı u tabakat b eya n naıııcsin in . suuulduğun:ı d :ı ir Di va 

ı u ıııu ha se bn t ı-iynseti tez k ı· es i 

8 -X[ - 1935 tarihintl ukıııııııuş \ ' C 

lmm ile seçim yaprlmrştn'. 

10-JV - 19:36 tarihiı ı Je 2938 say ıl ı 

knnunlıı hirl eştiı·ile ı · k kabul edi i

nı iştir. 

l3 - IV - 1936 tarihinde 2943 sayılı 

kamuıla hi L'leştiı·il crek kabul edil

miştir. 
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:i/ Hi2 Hud nd ve sa h iller sT h h n 1 ımının m iill ii rJ ii~!;ii 19:3:2 y tlı 

Ron lı esa lnııa aicl nıntDhakat lı cynıınaııw"inin sıı ııul 

dıı ğ·ıııı :ı obı i ı · f)[y;ııır ınıılı:ı~ı·lı ; ıL ri.v :ıse f i f ~·zl<ı·res i 

3/ l!i>l 'ispil'to vı> ispirt0lu i ~ kil e ı· inlıis;ıı ·ı idnn·R iııiıı l!l:{J 

ytlı soıı hesahm;ı nid muf.abaka.t he,vmııınmesiııin sıı -

:Muıvmelesi 

13 - I - 1936 tarihiude 

kanunla bil' l eştirilerek 

miştir. 

28~9 sayı lr 

kabnl edil-

nuldu ğ·rın:ı dcıir lli vn ıııırııılı:ı~ı·h:ıl ri ,v;ısı·fi lvzhrcs i 15 -V - 1!:136 t.ar ilıiııcle 2974 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil

miştir. 

3/ J(i..j. 

::1/ 1 G:-ı 

3/ J6G 

3/ lül 

'l'rı z i ıı h isan i<.Lnes iııin ] 931 yllı son lı t•sahrn;ı :ı id 

ıııutalı iil\:ıi lwyaıııı a ınesinin sıımıldı ı ğ rııı a ıl ; ıir J)i , · :ı 

ııı ııı ıılı:ısı' lı:ı t ı·i ya~w ı.i t ezker e:·Ü 

'riiliiıı iıılıis:-ın iılare~iniıı 1931 y ılı ~011 lı rs;ıh ııı :ı :ıid 

ıııtıhı.haluü lı eyanııamesiniıı s ıınuklıı ğ' ıın;ı ılııir l)i, · ;ı . 

ııı ıııulı:ısl'lHıl ri,,·ase t i tezlu' ıTs i 

Yülu;e l< ıniihe ııdi s nı e kte hi H1:-ı2 yılı soıı lı cs:ılıuı : ı 

uid nın ta bn.l< a t lw,v;ı ıııı:ırn es iııiıı sııııtıldıı ğ·uııa dair 

lli v:ı ın ıııulıa~e h:ıt. ri ya rw t.i t.eıl<o n·s i 

, \ <,: ıkt a veya ba k a nlık t' ll'lt'illlle ik r ıı Li C' l'l'fli bir , - ,v,ı 

Ieye tn.yin edilen ııı enıurla,rııı kesi lrıı .i~ olan :ıc:rk ııı ; ıa s 

Ja.rının iieret]i yazifelcriniıı J~.ğvi lı a liıııl l' i:ı•kfı · ı, 

f ahsis i icab edi b eLıniyeer.ğ· in in t·l'f's i ri lı :-ı k·l; ıııol [ ı 1 :;ı ~ -

6- V -1936 Larilüude 2965 sayılı 

kanuııla birleştirilerek kabul ed il

miştir. 

22 - V - 1936 tarihiııde 2983 sayılı 

kanunla birleştirilerek hıbul ed il 

m iştir. 

10 - IV - 1936 tarihinde 2939 sayılı 

kanunl a lıirl eştirilerek kabul edil

miştir. 

vekaJet rt.ezker esi Rüt.çe enriiın ııniml ediı· . 

3/ HiR l ·fazi ıı ed t' n faksill e g: ı y rinı e ııkııl m;ıl ~;ıf· ııı ; ılını ~ 

olanların taksit b ed ell erinin Ler ili lıakkıııol:ık i k ; ııııı 

ııa göre lalıaJdnık e ı.tiı·il nıiş olan % G fa i z i P riı ı ~22:.: 

sa.y ılı -lmnun hükmüne mı:r. ;'tı· ; ııı aran1lı)J nnııulnıaya-

e.ağ·ırı rn ıtefsirin e dair D:ı~vı·k~le1. .f.cı·kı 'I' L'si 18 -XII - 1935 •tari hind n ll ükünwL 
bıra.fındau geri alrmıuştı r. 

3/ 169 8H .nıı ii ye]ercl cn bazılanııa iziı ı \'l' rilnwsi lı ; ıkl;ıııd : , 

Bli y iik Millet M eclis i Riyw-ıe ti t l'z·l; e r c~i J8- Xl- 1!J3G tarih ind e kahnl Hdil

miştir. 

3/ 170 Denizaltı m ensuplanna verilerı·k za nıainı ve la7.rni 

nat haldnndaki kanun la,y i.hasıııııı g-l' r i YPri lnwsi ıll ' 

dair Ba.~vekalct teL'lkeresi 18 - XI - 1935 tarihinde olnııı muş

otur. 

3/ 171 Fevzipaşa - Diyarbe.kir demiryolu lııı-tııuıı ; ı<; ılrrı a li )- . 

reninde bulunacııık saym üyclcr e dair Bü .~· ük J\J illı ·r 

Meclisi Ri yaseti te~keresi 18 - XI - 1935 tarihinde oknıım u:;; ,.c 
kura ile seçim yaprlınıı;yt.ır . 

3/172 Tütün, lnz ve ınüskimt inlıisan idareler i lfJ01 muF 
yılına aid hlançolarm gönderildiğ·iııc dair Ba~l'l'kftlet. 
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No. HuM.sası 

te.zkeresi 

::1/ 173 "::.'ütlin, tuz ve mü kirat iuhisarı idı:ırderi HJ32 mali 
yılına aid blanc:olarm gön ckrildiğin c dair Ba::;vckıllei 

Muamelesi 

22- V- 1936 tarihinde 2983 sayılı 

ıkan un la birleştirilerek ık abul ed i!
miştir. 

tezkeresi Divam mulıasebat. enciim enind edir. 
3/ 174 Sayın üy~l erlcn bazılarına izin verilmf•si hakkınd;ı . 

BüyiU~ Millet Meclisi Riyaseti t.ezkere~i 6 - XII - 193!1 tarihinde kahul !'dil
miştir. 

3/175 Ceza mulıakcmcleri usulü kaııuııuııun 30!i JH•ı marl-
desinin tefsirine dair Ba:;n- ekfıld tezkeres i 8 - VI - 1936 tarihinde 3006 say ıl ı 

kanunla birleştiril r k kabııl edil 
miştir. 

:l/176 Konya mebusu Cemal T ıkinin tcı:;ri'i ma:mııiyr1 . iniıı 

kaldınlması hal~kında Ba~vekall-1 . tezkloresi 

3/177 Maarif vckaletine Brzincaıı ınchusu Saffet Arıkunııı 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye cncümen 
lerinden mürekkep l\1nhtclit eıwii 

mendedir. 

tayin olunduğu hakkında Riyuseti Cümlım tezl<ercsi 13- XII -1935 tarihinde okuı ımıı:;; 

tur. 
3/178 Ziraat bankasının göndereceğ·i J [azine parııl :mııdnıı 

posta ücreti alınıp almınayaC'ağı ııııı ·1\'f'siı·i hakkında 

Başv kalet tezlteresi Nafıa cnciiıneninded ir. 

3/179 Hazineden taksitic gayrimenkul mal sal ııı ;ılmıı; uları 

larm taıksit bcdellel'iıtiıı tr ·ili hak·kıııdaki loııııın<ı 

göre taıhakkuk ettirilmiş olan % 5 fıı izl eri n 2222 
sayılı kanun hüküml<'ı·in<' nazaran arıııırlır nı·anılmı 

yacağınrn tefsil'inc dait· olan ıtezkeresiııi ıı g<•r ı veri l-
mesi hırklunda Başvekalet tczkeres i l -XII -1935 tarihinde okunmnş

tur. 
3/180 El ektrik ve havagazı istihH1k r esmi hakkındaki ka 

nunun birinci maddesinin «E» frkrasınm dcğiştiriJ . 

mesine ve bu kanuna bazı hüküml er Lldl'mıwsilll: dail' 
olan kanun layilıasnım g-eri ,·erilmrsi lıakkıncla l kı::; · 

vekalet tezkeresi 20- XII - 1935 tarihinde olmnmw;;
tur. 

3/181 Saym üyelerden bazılarımı ızın Yr rilnı es i lı nl- kıııd:ı 

Büyük Millet l\leclisi Riyaseti tezkerC'~i 25- XII -1935 tarihinde kıtbul edil
miştir. 

3/ 182 Hayvanlar vergisinden a.Jıııınakta ol:ııı 2 \'l~ .f kar 
cezalardan husus! idarrl r i c; i u hisse ayrılıp ayrı lmı-

yacağmın tcfsiri hakkında Başvekalet t ci"~\C I' ' )S İ 25- III- 1936 tarihinde 932 sayılı 

karar olarak lmıbul edilmiştir. 
~1/ 1 83 Hazinın :ağustos 1935 ayiarına aicl mpol'nıı sunul-

duğuna dair Divanr muha ·ebat. Riy eti t czli:crcsi 27 - IV - 1936 tarihinde 937 sayılı 

karar olaraık hbul edilıni~tir. 

3/ 184 Eylfıl : il;iııci teşrin 1935 aylarma aitl raponın su-
nulcluğuna dair Di vaıu muhasebat ri:a:rti tez ke ı·cs i 4 - V - 1936 tal'ihinde .93 ' sayıh 

karar olarak kabıli edilmiştir. 



No. 

3/185 

3/186 

1/ 187 

3/188 

3/189 

Hulasasr 

Zonguldak mebusu Celal Salıir Erozanla Erzurum 
mebusu Necip Asım Yazıksızın öldüiderine dail' Baş

vekiUet te.?Jkeresi 
Denizyolları ve Akay işletmelerilc faıbrika Ye havnz
lar idaresine ai d binalardan vergi alrn:rp al ınrnr?H
ca"ıııın tcfsirinc dair Başvekalet tezkeı· ·i 

Muğlanın Karakuyu köyünden Salih kızı Ümmeha
nın ölüm cezasına çarpllnıasr hnkkın<.la Baş,·ckal et 

tezkeresi 

:Mülga lstanhul darülfüııuııu 1932 yılı ~uJL hexabıııa 

aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna clail' 
Divanr muhasebat riyaseti tezkoresi 
27 mayıs ]930 tarih ve 1632 sayılı aıo;ked ceza ).:;aıın

nunun bazı maclleleriııin değiştirilmesine Ye bazr 
maddelerine ekler yapilmasma dair l<aııuının H ıı cü 

maddesinin tefsiri lınlduntla Uaşvekftlct tc1.kr ı ·esi 

3/190 ]935 yılı nnıvnzt> ıı e i unıunıiyc kunıııınnun 14 nci.i 
.maddesinde değişiklik yapılnıasma cl n i 1' ola ıı kıı ıı n n 
layihasmm geri vel'ilınesi lıaklnn tla Bnşv •kfılct tez-

Mu8ılllelesi 

10- I - 1936 tarihinde okunmuştur. 

24- IV- 1936 tarihinde 936 say ılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

29 - I - 1936 tarihinde 926 sayılı 

]{arar olarak kabul edilmiştir. 

.--.... \ . 
' -~ 

Divanr muhasebat encümeııiııdedir. 

29 - I - 1936 tarihinde 2908 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kcresi 15 -I- 1936 tarihinele okunmuştur. 

3/ 191 J;;y]w f uınum müdüı·lüğ·ü ııı crk ez iııdr idıın• ı·ııeü

nıeni ve İstanbul , Beyoğlu Vl' Üsl<lidnı· Evbf nıi.i<liil'
lüldeı'ind e ihal e Ye teffiz komisyonları teşl.;iliıır Y C 

vaı ifeleı ·in e dair oları kanun li'i y ilıa~ının geri Yeril -
ınesi hakluncla 15 - I - 1936 tarihinele okunmuştur. 

3/192 Tütün , tuz Ye ınüsl.;inıt inJıis:ın icla l'<'ler-i 1933 mali 
yılma nirl hli'inçonun f!Önc] (>rilcli ğ in e dair BaşYcl<i'ilrt 
tezkeresi 

3/ 193 Maaş luımunınuıı 10 ncıı madde~iniıı tef:;iı·i haklun-
Divaıu mulıasebat eııcüııı euiııdeilir. 

ila Başvek~Jct tezkrrcsi 10 - IV - 1936 tarihinde Hükumet 
tarafmclan ger~ alnımıştıe. 

3/J 94 Ç~ıııkın, Diycıl'hel.;iı·, };rzuı·uııı ve Zuııgııldııl< ııı<'lııı~

luJ.:;laı·ıııa seı:ilcn Hatice Özg'eııeı·. Dı· . jJıv:ıhiııı 'fHli 
Öngören, Dr. Saim Ali Dilem ı· e, Gl. Pertev Deınirhım 
ve Raif Din ce aid intilıab m:ızhatalal'Inm gönde ı· il

diğine dair Başvekalet tezkeres i 

3/195 Memuriıı kanununun 85 n ci maddesinin son frhnsı 
hükmünün tatbik edileceği t:ırihi tesbit eclen 14-8 ve 
ve 201 sayılr tefsirleriıı yokdiğerile telifi h:ıkkınrln. 

Başvekalet tezkeresi 

3/196 Aydm ve Çorulı melmsluklarmıı seçilen Dr. Hulusİ 
..A.lataşla İhsan Kurtkan ve İlyas S:ıııı i Muşa a id inti
halı mazbatalarımn gönderilcliğin e dair J3aşvekiUet 

tezkeresi 

22 - I - 1936 tarihinele intihab maz
bataları kabul edilmiştir. 

29 - V - 1936 tarihinde 947 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24 - I - 1936 tarihinele intihab maz
bataları: kabul edilmi~tir. 
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3/197 Dahiliye memurları kanununun ildnci maddesinin 
ıtefsirine dair Başvekalet tezkoresi 20- III- 1936 tarihinde 219 sayılı 

tefsir olarak krubul ediLmiştir. 

3/198 

3/199 

3/200 

3/201 

3/202 

3/203 

Edirne mebusu Şeref Aykutun teşrü masuniyetini n 
kaldırılması hakimıda Başvekalet tezkeresi 

Askeri tayinat ve yem kanununa ek kanun la yihası

nın geri verilmesi hakkında Başveka,let tezckresi 
Akeri ve mülki telmüd ıkanununun 46 ncı madde.- i
nin tefsirine dair Başveka1et tezkeresi 

Mülga seyrisefain idaresinin 1932 yı h son hesa h ımı 

aid mutaba;kat beyannamesinin sunulduğuna daiı 

Divanı muhasebat riyaseti te:ık resi 

Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanunia
rına tevfikan ıteffiz veya adiyen .tahsis olnnan ga_y
ri menkul mallarm tapuya raptma dair olan kanunun 
6 ncı maddesinin ıtefsiri hrukkındaki tezkerenin g<' ı-i 

verilmesine dair Başvekalet te~eresi 

Muğlanın Gazeller köyünden Ramazanoğlu Alinin 
ölüm cezasına çarpılımasma dair BaşvekaJet tezkoresi 

3/204 Sayın üyelerden ·bazılarma izin verilmesi hakkmdH 

Adiiye ve Teşkil§Jtı esasiye encümcn
lerinden miirekkep Muht.elit encü
mendedir. 

31 - I - 1936 tarihinde okunmuştur . 

Bütçe encümenindedir. 

3 - IV -1936 tarihinde 2934 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabııl edil
miştir. 

3 - II- 1936 tarihinde oktmmuştur. 

8 - V - 1936 tarihinde 939 sayılr 

karar olarak kabul edilıniştir. 

Biiyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 5- II- 1936 tarihinde kabul edilmiş
tir. 

3/205 Sıvas mcbusluğuna seçileıı GL Akif Öztekin Erdemc
gile aid intihab mazbatasırıın o-önderildiğine dair Ba.,
veld\.let tezkeresi 

3/206 

3/207 

Teşviki sanayi kanununun muaddil 26 ncı maddesi
nin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
Talılisiye umum müdürlüğü 1932 yılı son he abın ~ı. 

aid mutabakat beyannanmesinin sunulduğuna dair 
Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 208 2826 sayılı kanunla kabul edilen 19 ncu subay para 

mukafat cetvelinin 3 ncü sıra numarasında yazı l l 

malUl Kemal isıninin Cemal olarak düzeltilmesi hak 

5 - II - 1936 tarihind e intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

İktısad encümenindedir. 

13 - IV - 1936 tarihinde 2944 sayı lı 

kanunla birleştirilar~k :\:ahul edil
miŞtir. 

landa Başvekalet tezkeresi 24- IV -1936 ·tarihinde 2954 sayılı 

knnun olarruk kabul edHmiştir . 

3/209 lVIaliye vekaleti 1934 yılı ayniyat son hesabmın su-
nulduğuna dair Maliye vekaleti tezkeresi Divan ımuhasebrut encümcnindedir. 

3/210 Gümrük tarife kanununun 32-4:, 328, 498 Ye 502 tarifı

numaralarının değiştirilmesi ha;kkında:ki kanun laY. i-
hasının geri verilmesine dair Ba~--.-ckalet ıtezıkercsi 16- III- 1936 tarihinde okunmuştur. 

3/211 Divanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesiniıı 
tefsirine dair Divanı muhasebat ri yaseti 1 czln'rcsi Bütçe encümenindedir. 



No. llulasası 

3;212 Afyon Karabisar - Antalya hattının Afyon- J(,araku
yu krsını He Bozanönü - Isparta şubesinin açılma 

töreninde bulunmak üzere kura ile ll aza seçilmesin.:> 
dair Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi 

3/213 

3/214 

3/215 

Siird rnebusu Mahmud Soydanın teşrii masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umıım mü
dürlüğü 1932 yılı son hesabına aid mutabakat beyan 
namesinin sunuluduğuna dair DiYam muhasebat rı 

yaseti tezkeresi 

Evıkaf urouro müdürlüğü 1932 yılı son hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da il' Divaıı r 
muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/216 Hilafetin ilgası hakkındaki kanunun nci maddesinin 

Muamelesi 

18 - III - 1936 tarihinde okunmuş 
ve seçim yapılmıştır. 

Adliye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkep Mubtelit encü
mendedir. 

15 -V - 1936 tarihinde 2973 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

15 - IV - 1936 tarihinde 2948 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

rtefsirine dair BaşvekiHet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/217 Matbuat kanununun 9 n cu maddesinin «K» fıkrasmeı 
bir fıkra eklenmesine dair olan kanun layİhasnun 
geri verilmesi hakkında Başvekalet te~keresi 27- III- 1936 rtarihinde okunmuştur. 

3/218 2442 sayılı kanunun birinci maddesinin «G» fıkrası-

nın tefsiri ha;kkında Başvekalet tezkeresi İktısad encümenindedir. 

3/ 219 Ziraat bankası matlubatı atikasııun sureti tediyesi
ne dair olan kanunda yazılı (Matlubatı atika) tabi- · 
rinin huduel ve şümulü derecesinin tesbiti hakkında 
Başvekalet tezkeresi Maliye encümenindedir. 

3/ 220 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet lVIeelisi Riyaseti tezkeresi 1 -IV- 1936 tarihinde kabul edil

miştir. 

3/ 221 Belediye teşkilatı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin kaldırılması hakkındaki kanuna ek ka
nun layİhasının geri verilmesine dair Başveka.let 
tezleeresi 1- IV -1936 tarihinde okunmuştur. 

3/ 222 Türkiye CümhtU'iyetüe Yunanistan Kırallığt ara
sında aletolunan ikamet mukavelenamesinin tasdikı 
hakkındaki kanun layİhasının geri verilmesine da-
ir Başvekalet tezleeresi 6 -IV- 1936 tarihinde okunmuştur. 

:3/ 22:3 Maaş kanununun 10 ncu maddesinin tefsiri hakkm
daki tezkerenin geri verilmesine dair BaşvekaJet 
tezkeresi 10- IV- 1936 tarihinde okunmuştur. 

3/ 224 Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun Hiyihasınm geri verilmesine 
dair BaşvekaJet tezkeresi 13 -IV- 1936 tarihinde okuıımu§tur. 

3/_225 Barut ve mevaddı infiliikiye ve f~ek ve av mühim-



No. 

3/226 

3/ 227 

-~M-

Bulasası 

matr ve av saçması inhisarları işletme muvakkat 
idaresinin 1932 yılı son hesabma aid mutabakat be
yıınnamesiniıı sunulduğuna dair Divanr muhasebat 
riyıı seti tez keresi 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdür
lüğü 1932 yılı son h esabına aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divam muhasebat ri
yaseti tezkeresi 

Tuz inhisarr umum müdürlüğü 1932 yılı son hesa
bma aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dıı ir D iv am mulıasebat riyaseti tczkeresi 

3/ 228 :Maraşın Yenikale nalliyesinin Yeni köyünden Sü
leyman Kahyaoğlu l\f em edin ölüm cezasına çarpılma-

Muamelesi 

15- V- 1936 tarihinde 2971 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12- VI- 1936 tarihinde ruznameye_ 

29 - V - 1936 tarihinde 2995 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

sı hakkında BaşveldUet t ezkeresi 15- V- 1936 tarihinde 941 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 229 Gümrük muhafaza kıtalarmdaki takını başıla enun 

telmüd kanununun 19 ncu maddesinden istifade 
edip edemeyeceklerinin tefsiri hakkında Başveka-

let tezkeresi Bütçe encümenindedir. 

3/ 230 2919 sayılr kanunun neşrinden evvel Hükumet he
sabına tahsil etmiş olupta kendi meslek ve ihtisas
ları dahilinde ücretli vazifelere tayin edilm iş bu
lunanların bu suretle geçirdikleri hizmet müddet-
lerinin namzedlik müddetlerine mahsub edilip edi l
meyeceğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/231 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü 

20 - V - 1 936 tarihinde 2978 sayılı 
kanun olar:ık kabul edilmiştir. 

maddelerinin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi ~!aliye encümenindedir. 
3/ 232 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 27 - IV - 1936 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/ 233 Orman kanunu layihası Muvakkat encümeni için 
Dahiliye encümeninden beş aza seçilmesi hakkında 
Orman kanunu H!yihası Muvakkat encümeni reisliği 
tezkeresi 

3/ 234 

3/2~5 

3/236 

ı.. _ ___ _ 

Akşehirin Meydan mahallesinden Seyid Ahmedoğ·lu 
Rüseyinin ölüm ceıasma çıı rpılmasr hakkında Baş

veka1et tezkeresi 
Denizli mcbusu Haydar Rüştü Öktemin teşrii 111a· 

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tez
keresi 

Brkek ve dişi tiltİk keçilerinin harice çrkarılmayaı1 
mallada mübadelesi için Hükümete sa lahiyet ve-

29 - IV - 1936 tarihinde kabul edil
miştir. 

Adiiye encümenindedir. 

Adıiye ve '11eşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümendedir. 



- ~~1-
No. llulasası Muamelesi 

rilmesi hakkındaki kanun layİhasnun geri verilme-
sine dair Başvekalet tezkeresi 4- V- 1936 tarihinde okunmuştur. 

3/ 237 Başvckfllet ve Hazinci evrak dairelerile matbaası 

nın 1934 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı kati 
cetvelinin gönderildiği hakkında llaşvekfLlet tez-
kcresi Divam muhascbat encümenindedir. 

3/238 Orman kanunu 
Milli Müdafaa 

liiyihası Muvakkat encümeııinde 

encümeninden de aza bulundurul-
ması haklunda Milli Müdafaa encümeni riyaseti tez
kcresi 

3/ 239 Hava seyTiseferi hakkındaki kanun layİhasının ge-

6- V- 1936 tarihinde kabul edilmiş
tir. 

ri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi ll -V - 1936 tarihinde okunmuştur. 
3/240 ~ayın üyelerden bazılarına izin verilmesi lıakkıuclcı, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 18 - V - 1936 tarihinde kabul edil
miştir. 

3/241 1 haziran 1929 .tarih ve 1499 sayılı günu·ük tarif•· 
kanununu değiştiren 31 ımayrs 1933 tarihli kanuııı, 

eklenen 2256 numaralı kanunun bir,inci maddesin iıı 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Dahiliye cncümenindedir. 

3/242 :NLübadele ve tefviz işlerinin ka.ti tasfiyesi ve iııl:H" 

hakıkındaki kanunlara ek kanun layihasmın geri ve-
rilmesine dair Başvekalet tezkercsi 22- V- 1936 tarihinde okunmuştur. 

3j243 1932 yılı Hazine umumi hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğ·u lıuıkkında Di va nı mulıascbaı; 

riyaseti tezkeresi 12 -VI- 1936 tarihinde ruznaımcyc. 
3/244 Tütün inhisarı idaresinin 1932 yılı son hesabına uil . 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da it· Dinını 
muhasebat riyaseti tezkeresi Divanı muhasebll!t encümenindedi ı· . 

3j245 Bolu mebusu Mitat Denlinin öldüğiine dair Başw· 
kalet tezkeresi 27 -V- 1936 tarihinde okunmuştur. 

3/246 Etüt kitabı olarak kullanılmak üz·crc eski harflcrl· ~ 

basılmış kitabiarın okul ve kültür kununları kitab 
evlerine konulmasının 1353 sayılı kanun hükmün e 
aykırı olub olmadığınm tefsiri hakh.-:mda Ba:;;vekalc r 
tezkeresi Maarif encümenindedir. 

3/247 Hizmetlerinin tevsik ve tesbit muamelesinin noksaıı 
bırakılması yüzünden 400 sayılr kanundan ist ifade 
ederek f evkaladeden terfi etmiyen tabib yarbay Hay-
dar haldarıda Başvekalet tezkeresi 9- VI - 1936 tarihinde 948 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/248 

3/249 

Bo~kıi'Ui Kınık köyünden Ahmedoğlu :Meıııcd Alinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Ba.5vekalet t 7. · 

k e resi 
Subay heyetine mahsus t~rfi kanununun bazı muddc
lerini değiştiren 2735 sayılı kanunun ikinci nıaddcsi · 

nin değiştirilmesine dair olatı 2900 ııumaralı kantı· 
nun muvakkat maddesinin tefsiri hakimıda Başveka
let tezlteresi 

Adliye encümenindedir. 

9 - VI - 1936 tarihinde 949 sayılı 

karar olaraık kabul edilmiştir. 



No. Rulasası 

3/250 Serbest meslek erbabının 2751 sayıli kanun mucibincc 
mesleki .teşekküller veya belediye heyetleri tarafından 
tayin olunan sınıf derecelerine mükelleflerin v · 
varid111t idaresinin itiraz edib edeıniyeceklerinc duir 

Muaımelesi 

Başvekalet tezkeresi İktısad encümenindedir. 
3/251 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve in taci 

hakknıdaki kanumın 2 nci ve 9 ncu maddelet·i ara
smdaki mübayenet ile 186Ş sayılı ınüzeyyel kanun 
metninde münderiç zıt alıkamın tefsirine dair olan 
,tezkerenin geri verilmesi hakkında Ba~vekalet tez . 
keresi 5- VI- 1936 tarihinde okunmuştur. 

3/252 Posta kanununun 53 ncü matldesinin tefsiri hakkıncia 
Başvekalet te21keresi Bütçe encümenindedir. 

3;253 Şurayi Devlette münhal bulunan iki azalık için sc· 
çim yapılması hakkında Başvekalet tezkeresi ll - VI - 1936 tarihinde 950 sayı lr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/254 

3/255 

Bolu mebusluğuna seçilen Cemal Hüsnii '!'arayın 

intihap mazbatasınnı göııderildiğine dair BaşvekaJe~ 

tezkeresi 

Başvekalet teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 21 7 
sayıli kanunu değiştiren kanun layihasrmn geri ve
riLmesine dair Başveklllet te~eresi 

ll - VI - 1936 tarihinlle kabul edil
miştil'. 

ll -VI- 1936 tarihinde okunmuştur. 

B - reVIka.ıa.de içtiınuıda.n müdevver tezkereler 

3/ lO Sözle ve yazı ile verilen eınri yapmamak ve hlemnri· 
yetiııi izinsiz bırakmak suçundan üç sene kalebed
likle askerlikten çıkarılınağa mahkum edilmiş ve 
sonradan af kanunundan istifade etmiş olan Binbaşı 
Hayrioğlu Alinin tekaüdlüğü hakkında Başvekalet 
tez k e resi 

ı"" ··- ••. ' . 
Li! ] - ' 
3/21 Amasyanın Derebaşalan köyünden Köyliioğullarm-

3j 52 

dan Aliosmanoğltı Süleyman, Sarıoğullarından Me
medoğlu Nuri, Çoruk~;uoğul1armdan Memedoğlu Sü
leyman ve Sarıoğullarmdaıı Ahmedoğlu Halil İlıra
himin ölüm cezasma çarpılmaları hakkmoa Başve
kaJet tezkeresi 

Uıııullli h;.ıı·b ı:ıenelerinde ihnLcat ve ıneni ihtikae hey
ctlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Nesimi 
ve Mustafa Şeref Özkanla a ı·k adaşl arı hnkkmda kati 

6 - XII - 1935 tarihinde 910 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13 - XII - 1935 tarihinde 912 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

bir karar verilmesine dair Başvekalet tezkeresi Acliiye encüınenindedir. 
3/ 53 İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İstik

lal mahkemesi kararile ailesite birlikte milli hudud 
flışma çıkarılan Suad Renızinin Tüı·k vatandaşlığına 
l<abulünün muvafık olup olmayacağrna dair bir ka-
ı·aı· verilmesi hakknıda iBaşvekaJet tezkeresi Adlire encümenindedir. 
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3/55 Askeri memurlar hakkındaki kanunun 5 nci madde

3/57 

3/60 

3/64 

3/72 

3/ 73 

sinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
Gümrük umumi tarifesinin 2255 sayılr kanunla ele
ğiştirilen 695 nci nnmarasınm (D) fıkmsnun tt>fsiri 
hııkkmda BaşvekaJet tezker\"si 

12 temmuz 1336 tarih ve 26 sayili kararla askeri ve 
mülki tekaüd kanununun 45 nci maddelerindeki şe
hid kelimesinin şümulü derecesinin tayini hakkında 
Başvekftl et tezkeresi 

Ölçüler kantınunun 4 ncü maddesinin tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi 

Hakimler kanununun muvakkat maddesinin 3 sayılı 
bendinin tefsiri hakkında Başvea1et tezkeresi 
Askeri ve mülki telmüd kanununun 23 ncü madd e
sinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/74 1932 yılı muvazenei nınnıniye kanununun 21 ncı 

Muamelesi 

Milli Müdafaa encünıeııindedir. 

8 - XI - 1935 tarih inde 903 sayılr 

l\arar olarak kabul edilmiştir. 

29 - I - 1936 tarihinde 927 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

İktİsad encümenindedir. 

Adliye encümeılindedir. 

24 - I - 1936 tarihinde 924 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

maddesinin tersirine dair Başvekalet tezkeresi Mal iye cncümenindedir. 
3/ 77 Cünıhuriyet merkez bankası kanununun 92 nci mad-

desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 24- IV -1936 tarihinde 935 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 78 Devlet şurasr Deavi dairesi karadarı hakkında Bü
yük l\fillet Meclisi kararından evvel cereyan e tm i ş 
olan bazı muamelata Meclis kararıilin ne şekilde 
tatbik edileceğinin tayini hakkında Başvekalet tez
lteresi 

3/ 82 Mühadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve iııtaPr 

hakkrndaki kanunun 2 nci ve 9 ucu maddelel'i ara
sındaki ınübayenet ile ] 866 sayrh m üzeyyel kanun 
metninde münderiç zrd ah kfı mm tefsirine da i ı· Baş-

16- XII- 1935 tarihinde 913 sayılı 

]\arar olarak kabnl edilmiştir . 

vekiilet tezkeresi 5- VI- 1936 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

3/ 83 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intact 
hakkındaki kanunun 4 ncü ve merkur kanuna mü
zeyyel kanumm 1 nci maddelerinin teff:İrine daiı· 

Başvekiilet tezlteresi 4 -V- 1936 tarihinde 220 sayıh tef
ı:;ir olarak kabul edilmiştir. 

3/84 Mübadil, gayrimühadil, muhacir ve saireye kanun
larma tevfikan teffiz veya adiyen tahsis oluna n 
gayrimenkul malların tapuya raptma dair olan 
kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında Başve-

ltalet tezkeresi 3 - II - 1936 tarihinde Hükfı.met ta
rafından geri alılliiliştrr. 

3/ 86 Orman nizamnaınesinin 16 ncr maddesi mucibince 
alınacak yaylakiye resminin ilgasma dair olan ka-
nunun tefsiri hakkında Başveka.let tezh e ı·esi Adliye encümenindedir. 



No. 

3/ 87 

3/97 

- 264 -
HulA.eası 

Cümhuriyet merkez bankası kanununun 96 ncr mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Gümrük tarife kanunile 1895 sayılı kanunda yazılı 

(gazoil) için her hangi bir vasıf aramhp aramlma
yacağının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 98 Türk tebaasile İran tebaasımn evleıımeleri hakkın 
daki memnuiyetin muhafazasma dair olan 24 eylul 
1290 tarihli nizamnaıneyi değiştiren kanunun 2 nci 
ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Başvekalet 

Muamelesi 

23 -III - 1936 tarihinde 931 sayılı 

lmrar olarak kabul edilmiştir. 

3 - IV- 1936 tarihinde 934 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi Hariciye cncümenindedir. 

3/ 99 Yabancılarm Türk vatandaşlığı mevzubahs olma
yan tabiiyet tetkikleri üzerine verilen kararlar aley-
hine Şurayi devlete müracaat edilip edilemeyece
ğine dair Başvekalet tezkeresi 

3/103 Şeref ve haysiyeti muhil suçlarm hangi suçlar ad
dolunduğunun tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

1 

3/106 . H.izenin Selimiye köyünden Piyadeoğullarından İs-
lamoğlu Mustafa, Şatoğullarından Seferoğlu Hüse
yin, Hasanoğlu Bekir ve Demircioğullarmdan Alı
dioğlu Mustafa diğer adı Hakkının ölüm cezasnıa 

çarpılınaları hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/108 Eylul : ikinci teşrin 1934 aylarma aid üç aylık ra
porun sunulduguna dair Divam muhasebat riyaseti 

23 - XII - 1935 tarihinde 921 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümenindedir. 

27 -I - 1936 tarihinde 925 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 18- XII- 1935 tarihinde 914 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/114 Zaruri ve mücbir sebebler dolayısile takib ve talı

siline imkan görülemeyen 598 932 lira 4 kuruşluk 
borcun kayidierinin silinmesine dair Başvekalet tez -
kcresi 31 -I - 1936 tarihinde 928 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 

3/115 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 65 nci maddesi 
hükmünün noterierin vazifesine nihayet verme i :;ıi n

de de cari olup olmadığının t e:fsiri hakkında Ba~-
vekaJet tezkeresi Adiiye encümenindedir. 

3/116 Borclu memur ve nıüstahdemlerin maaş veya ücret
lerinin haczi için İcra ve iflas kanununun 355 nci 
maddesine göre yapılacak tebliğatm hangi makam
lara yapılacağmm tayini lıakkmda Başveldlet tez-
keresi 20- XII -1935 tarihinde 915 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/118 Ziraat bankası hakkındaki kanuna ınüzeyyel kanu
nun 4 ncü maddesindeki icra reisi tabirinin tefsiri
ne dair Başvekalet tezkeresi 27 -I - 1936 tarihinde 218 sayılı te:f

sir olarak kabul edilmiştir. 
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3/ 119 Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai kredi koope
ratifleri kanununun 10 n •u maddelerinin icra ve 
ifHis kanununun 47 nci maddesile ilga edilmiş olup 
olıııadığmrn tayini hakkında Başvekalet tezkeı·esi İktısad encümenindedir. 

3/ 120 1931 yılı Ha:r.ine genel hesabına aid mutabakat be-
yannamesinin sıınnlduğnna dair Divaıu nınhaselııı1 

riynsr.ti tezkeı·eRi 

3/ 124 1\lfart. : mayıs 193!5 aylaı-ma nid üç aylık raponın 
sunulduğuna dair Divam muhasebat. riyaseti tez-

kcresi 

3/ 125 Devlot demiryolları ve limanları işletme nmunı mü 
dürlüğü 1931 yrh Ron hesabı hakkmda Vivam ımı

hasehat riyaseti tozkeresi 

3/135 Adapazarm Beşköprü l<öylindeu Auclunahmaııoğ·lu 
Hızır diğer atlı Nezirin ölüıu cc7.asıııa çaı·pılması 

15 -I - 1936 tarihinde 2891 sayılr ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

J 3 - IV - 1936 tarihinde 2941 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

15- V- 1936 tarihinde 2972 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

lıakkıncla Ba~vekiUet tezkeresi 3- I -1936 tarihinde 922 sayılı ka
rar olarak kabul edilıniştir. 

3/J3G 

3/ 137 

Pazar kazcısmın Pazar m:ılı:ıll('siıırlen Mamiııoğnll:ı. 

rınclan J\femcdoğlu Hasanm ölüm rrza.ı:ıma ~arprl 

masr luıkknıda Başvokalet tcıkeresi 

'l'aı·susuıı Şamlr mahallf'sinclen Nuhoğln Süleymanm 
ölüm cezasma (jıı.rprlması hal<kıııda B:ı15veka.let tez
kcresi 

3/ ]38 Kazanç ver gis i kanununun 3 ncü maddesinin 5 ve 
21 nci fıkr:ılanııın tef.sirinc dair Raşn~kiUet te :ı;ke

resi 

3/ 13f) 'l 'ürkiye Ciiuıhttriyoti le 1 <\• rıl:lndiyc Hükumeti a.ra.
sındı:ı. imza edilen ticaret anla şmasr meriyete konul
(luğundan 2294 sayılı lwııun mucibince g·ereğinirı 

yı:ıpılına:-:ma daie BaşvekfLlet tezkeresi 

~/140 7. Top. A. 1. Tb. Komutanı hinbaşı li'eyziııin L<ık -

20- XII - 1935 tarihinde 916 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1935 tarihinde 917 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 

Bütçe eııcümenindedir. 

a- H- 1936 tarihinde 2913 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

dirııame ile t.alti ifne clııil' Başvekalet tezkercsi 13- XII -1935 tarihinde bu husus
taki Milli J.\llüdafaa encümeni maz
batası kabul edilmiştir. 

3/ 147 Hükumetçe idare olunan inhisarlarm J 660 sayılı ka
nunun meriyetinden evvelki seneler muamelatma 
aid son hesabları ve blançolarmın tetkikına dair r a
porun sunulduğu hakkında Divanı muhasebat riya-
seti tezkeresi 12 -VI - 1936 tarihinde ruznameye . . 

3/ 153 Denizli saylavı Haydar Rüştü Ölüemin teşrii masu-



No. 

3/ l fi+ 

- 266 - · 

Huli\sası 
---------
n iye t inin l<;ıLdıi'Jln ı ::ıs ı hnkkıııdn ı :a~v<'kulct tl•z ktı- 1:':-; i 

'l'okacl sayl:wr Bün<'m Erguııuıı k~ı· i'i ıııasuııiycfi. 

ııiu l<ııl!lınlıııası lı;ıkluııda ·ıh~vl'ki'ı l ct tezkc ı·cxi 

'l'ürkiye ilc ltal ya : ını sıncla iııızalıııııp 27!ıH ı-;;ıy ılı 
kanttııla nıüclcleti 9 ;ı y uzatıl ıııı :;; olan tic<ı ret ııııı
kaveles ile klirin g anl:ı!jıııası ıım biı.· ay daha uz;ıtı l 

masr lmu:ırlaştığmd:ın 229-J. sayılı kanuııuıı hükmü
ne göre gereğinin yıı p dıııasrıı a Llaiı.· Daşvekal ct tcz
keı·es i 

4 - Takrirler 

Muamelesi 
-----------·---·--
28- X rl - ın:3fi L;ırihiıılle D19 ı-;;ıyı l ı 

luıı·:ıı· olaı·ak lwlıul Cll ilıııi ş1i ı ·. 

2:~- .XLJ- ]9:3:) t;ı rilıiıı fl e H20 sıry ılı 

knrae olurak kalıni c dilıni ~ tiı- . 

3 - ll - J 936 taı·ihi n Lle 29 1-± :-;:ıyı. lı 

bııınn olarak kabul cdiluüşii r . 

Hirin •i ietiııın ic,;inclc (17) t<ıhir ve ı · ilıui :;; oluh lıuıılıırdaıı (.LO) n karar olarak k abul cd i Jıııiş , 

(:3) ii okunıuuş ve ( 4) üdc nı ı nameele kalmıştır . 

Pevka lfıt1 c İ <,;t iıııaclmı ınüdevvc r (3) ta h irelen ( 1) i k anı.r ola mk kabul edilmi:;;, (2) si ikinci 

i ı: 1 i maa k aLurş tır. 

A - Birinci içtiıma içinde verilen takTirler 

•V l4 ·ı~rwnı uı ( Talısiıı llze r ) - l\ l c lıusluktan İs t i ra e tti ğ- in e 

]air R- }\ 1 - J985 t;ı ı-ilı. iudc ok u ıı11ııı ı;;tıı r . 

+/ 15 M;ı rd in ( l ~d il ı ·ı ~ rg in ) · 1\. a ı ıııııl;ırııı H ııı z: llıllt <llll l'

J c riıı sun•ti ıı cş ir ve ili'u ır ve Vl' ııı c ı ·i~· e t tar ih i lı ;ı k
l\ ıııd a l < i knııuıınıı G nci ınaddPsiııc lıir frl<ı:n elden -
ınt•siııc dai r kaııtııı t c kli f. iniıı g-e ı·i ve rilm esi hııkkııı tl a 9 - X II - 19:.,() tarihinde okı ııııııuştn r . 

-1/ IG .. ~ıv as (Hlisrev <len·1lc ) - wl e lnı s luk1an is1il'a etti ğine 

dair G - · ı - Jf) ;)(j taı·ilıiııdt• ukutunuşt ur . 

-~/ 1 1 l >iyarlı c kir (UI. 1\ ftz ıııı ~evükt-ekin ) - Aı·wlıal eııcü

ıııcninin 20- I- 1936 tarih ,.c :3 sayıl ı h:ıf1alJk karar 
cc1veliıı dcki 12 nurnanılı kararın l l mıınıi H e.Yl' ltl' ıııii 

za k cl"esiı.ı c dair 

4/ IH T ra lnoıı (H asa n Sak:ı \ ' C :\ıı ta l ya Dr. ' cnınl 'l'unea )
B.üyük )ifillet l\'l e<· lisinin ll ınıırt ]9:36 tarihin e J.:; •. 

::ı ı - 1 - 19:3G t a rilı inJc 929 sayıl r 

bnır ul ımık l\a lrul cdil.uıişt.ir. 

clıır tatili faa liy et ctnl!'Si hakkında G - ll - 1936 tarihinıle 930 sayılr 

k a ra ı· olarak kıtbu l edilmi şt ir . 

4/ 19 i spa rta ( Mi.ik< • ı -reııı ııs ııl ) - :\rzulı ıı l c n t liııı l' llll l lll 

13 -lV- J93G tarih ve 9 sayılı lı :ıftalrk karaı· cei-



- ~67-

No. Hulasasr Muamele.si 

velirıcl eki 228, 2!ı!l, 274 ve 277 ııuııı a ı·:ı lı kımıı·lnnıı 

U ııınnı 'i Heyette miiı ıı. keresinc dail' 22- V - 1936 taı· ilıiııcl e 942, 943 ve 
944 s:ıy ıl r karar olar·nk kıılnıl nclil
miştir . 

4j 20 Yoıgad ( :Eıniıı Dı·aıııan ) - Aı·wlıal 

]:) - 1 V- J936 taı·ihli Jı;ıftalrk kaı·ııı· 

228 sa yılı km·nrın U ııınıııl H eyette 
dair 

cncünı eıı in in 
<'Ctveliıııleki 

müıakeres i ıı c 

4j 2 t Y oıg;ı d ( l~rniıı Dmııınıı ) - A ı ·ıuhııl e ıı e üıııcııiııııı 

13- lV- 1936 tııı ·i ,Jıli lıııftnlık karar ect ,·clincl eki 22G 
ve 2JO say ılt luırııı ·lımıı U mumi H cyette müzakeı ·t ·

::;ine <.laiı· 

4j 22 Yozga d ( ~:ıııiıı Drııııı:ııı ) - . \ı ·z ulıal rıH·iiııırııi ıı 

13- IV- 1936 t:n·ih li Jın. :f'1nhk kaml' cPtv clind eki 2:)::l 

12 - VıT - J 936 tıni ·lıinfl e rnzııaıncye . 

12- Vii - 19:36 tnr i <hiııd e l'tı:t.ıınnı Pyr. 

sayılr karaı·rıı Umumi H eyctte ·nıihnkcı·psiııp dniı· 12- VJ- 1936 tari·lıiııd c rnzıuıııı cye. 

4/ 2:3 Yoıgncl ( gnıin ])ı·aınnn ) - A ı ·zulıııl eııciiııwııiııiıı 

13- IV- 19:36 tnrilıli lıııfta lrk bı·ıır cPtve liııd ı·ki 

26:i sııyılr knr·nrm On ıımı l H Pyette ıııüzakl'resiıı e 

dair 12- y ,[- 19:3 () 1nı · i .Jıiııd e ı·ıızıınııır.yP. 

4/ 24 Antalya ( Rasilı r...:· ııplan Ye on lıcş arbılcı~ı ) - ('üııı 

huri yet oı: tlıısnna Kıvınutay ı ıı ip n n \T Rl·li'ı nı lııl'11ı ııı 
bildirilmesi hakkında 27 - V- 1936 taı ·ilıiııtl r D-J.G ,;a,vı lı 

kımı.r obraık kabıı l edi.Jmiştiı· . 

4/25 Tı·abzon (Hasa n Snlm ve Aııta l .vıı DI'. (\' ırın! 'l'ıııı -

ca) - Büyiik Milll't Meclisinin tatilin e ıl:ıiı· 12 - VI - 1936 tnı·ilıind e 951 sııyılı 

karıır olal'ıık lmlnıl edibniştiı·. 

4/2G Isparta (tlmılıim DPmiralııy ) - Çannkl;nkdek i ~vlıid 
Jcrimizin nılı unıı taziz iQin Biiyük ,\1 illet 1\ lt 'ı ·li s ı 

Unnıııı 'i: heyct-i nin hit clakik a süklıt clıııl'siııe dair 31 - VII - 1936 tar ihinJe 952 sayılr 
kıı.r.;ı.r ol aı·ak kıı hııl ed ilmişıtir . 

4/ 27 Denizli ( lVI .azlını· Müf id Kansu) - Boğazin ı · ııı(' sl'IC'

si ııden oolnyı Cünılıur R.ı• i si AtaLürJ.::t' lhiyük Millv; 
Meclisinin minnot ve şükranlarının ibli'ığ·ı ııa ı bıil' 

4/28 Ankara (A lm C:üntlüz ve 4 ill'kadaşı ) - Kaıııutn _,. 

na.ımna Şl'hid l iklrı·c hi ter çcl eıık lwnnlmasına · tl;ıiı· 

4j 29 Kocaeli (tbrnhinı Süreyyn Yiğ·i.ı) - Boğ·azlal' nınkıılt'
l eNiıı e :ı id nıüzaJccrnt zabıtlnr-rnııı b ııstll'llrı nı k dağ-ıl il 
m::ısnıa dair 

4/30 (:i res ıı n (C l'IWI'a! i lı sn n 8ökııneıı ) - l·l Liy ii k ~ 1 i li l•i 
JV[ ·clisiniıı kalırıımnıı oı·drıya saygı \'l' sc' inınlı·aıııııı 

31 - VJI - 1 03G taı·ilıiııd c 9G3 sny ılı 

karar olarak ka,JmJ edilmıi~1 ir. 

31 - VII - 1936 tarihinıle 9!ı -J. silyılı 

knrn.r olarak lmlıul edi laııiş1il', 

31 - VII - 1036 t<ıı·ilıiııuı · 9!)5 sııyılı 
bı.ı·at· olarilk knh ıı l ı·dilanişti ı '. 

hi l diı·ilmcsi Jıa,Jdcmda 31 - VII - 1936 t;ı,ri lı i ııJl' ~JG6 s; ıy ıl ı 

kıı.rıı. ı · olıı!'a k bıhııl ed ilmiş·tiı· . 

B - Fevkalade içtimadan müdevver takrirler 
4/4 lliı ·es uıı ( Hııkkr 'l'ıı. rrk Us ) - ·ı49<l ı-:ayıh kıııııııınıı 

ınuvaklmt maddesiııiıı C frkı·nsrınıı trfsiı·i lıııkkııııl:ı Bütçe eıı ci.im cni111.leJir . 

4/ 6 Uiresun (l\'füııir .A:kkaya ve Kırşehir lıut.fi .:n·üfid 
Özdeş) - Arzuhal encümeninin 30 - VI- 1!.!34 tnrilıli 



No. 
-2M 

Hulasnsı 

haftalık kararlar cetvelindeki 124 sayılı kararırun 
Umumi heyette müzakeresine dair 

4/13 Gümüşane (Edi b Servet Tör) - 2442 sayılı kanunuıı 

Muamelesi 

11 - XII - 1935 tarihinde 911 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1 nci maddesinin (G) fıkrasının tefsirine dair Maliye encümenindedir. 

--.. l!!lll!!t>e-<ee:,.--

5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (12) tane muhtelif evrak gelmiştir. Bunlardan (2) si kanun olarak kabul edilmiş, 
(7) si okuninuş ve (1) nin de Hükumete tevdiine karar verilmiştir. Miitebaki (2) evrak gelecek 
içtimaa kalmı~tır. 

Fevkalade içtimı_ı.dan müdevver (3) evraktan (1) i karar olarak kabul edilmiş, diğer (2) si 
ikinci içtimaa kalmıştır. 

A - Birinoi i9tizna ~çinde gelen muhtelif eVl'!llk 

5/20 Büyük Millet Meclisi 1935 yılı birinci t-eşrin ayı hesabı 
hakkında Meclis hesablarlllln tetkiki encünı eni mnz
batası 

5j21 Büyük Millet Meclisi 1935 yılı ikinci ıteşrin ayı hesa.lH 
hakkında Meclis lıesablaı·mm tetkiki ncüm en i ınaz-

15 - XI - 1935 tarihinde okunmuş-
tur. 

batası 20 - XII - 1935 taı·ihinde okunmuş

tur. 
5/22 Mütekaid iken tekrar hizmete alınarak ha.ı-b \'e h iz

met esnasında terfi ed~n zabitlerin malfıliyet sıfa

tlllln da ·bu teı·fide aranılınası lazım gelip gelmeyece
ğinin tefsiri haklunda Divanı rruuJıasebaıt encü:meni 
mazbatası Maliye encümenindedir. 

5/23 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur v · Divan ı 
ınuhasebat 1934 yılı son ,h esabları hakkmda Meclis 
hesablarmın tetkiki encümeni ınar.batası 

5/24 Büyük Millet Meclisi 1935 yıh birinci Idiının ayı 

hesabı hakkında Meclis hesabl arımn tetkiki encü-

13- I- 1936 tarihinde Hükumete tev
Jiine karar verilmiştir. 

meni mazbatası 17 - I - 1936 tarihinde okunmuştur. 
5/25 lBüyük Millet Meclisi 1936 yılı ikinci kanım ve şubat 

ayları hesabı hakkında Meclis h esablarırun tet kiki 
encümeni mazbatası 18- III- 1936 tarihinde okunmuştur. 

5/26 Büyük Millet Meclisi ve nıüşteıııilatmdaki eşya hak-



No. 

- 2tjg-

Hulfuıasr 

lunda Meclis hesablarınm tetkiki enciimcn i 
batası 

nı az-

5/27 Kütahya müstantiki Memed Saidin, Hakimler kanu
nunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasma tevfikaıı 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek 
istenilen paraımı vi zes i icab ellib etmeyeceğ· inr <la i ı · 

Muameieet 

27 - ın- 1936 tarihinde okunmuştur. 

Divanı muhaseba.t en cünı eni ma.zbaüı s ı Adiiye encüm enindedir. 
5/28 Milli saraylardaki eşya hakkinda Mecli: lı csıı lıları-

nın tetkiki eneümeni mazbatasr 3 - V I - 1936 tarihinde okunmuştur. 
5/29 Büyük Millet Meclisi 1936 y ılı ınaı· t ayr h rsıılır lı:ık -

kında Meclis ıhesablarınm tetkiki e n c ii.nı rııi 

batası 

ın :ız-

5/30 Elektirik mühendisi K emal Erma.ııın cez :ı s ıııııı :ı l'l'i 
.10 - VI - ]936 taı· ihind c okıınn ı uştur . 

hnkkmda Adiiye eııei.iııwııi .mnzh:ıtası ll - VI - 1936 tariıhinde 3029 sayrlı 
kaınııı. olarak kabul rdilmiştir. 

5/ 31 Askcı·l' ve mülki telmüd kaıınnunıı bazı lıiikünılcı· 

e klenmesine dair Bütçe en e ii men i mazba tası ll - VI - 1936 tarihinde 3028 say ılı 

kanıııı olaı·ak J\abul edilmi ş i ir. 

B - F evkaHide içtimadan müdevver muhtelif evrak 

5/l Rın·sa vil~yeti isldıı i~l erinde kullauılmakt.a ik c ıı 

vekalet emrine alman İsınail Haldu lıakkı ı ıd:ı ~lı 
r ayi devletçe ittihaz o l.lln ıin mllkancı· a.ta. ıl ;ı i ı· A ı ·-

zuhal encümeni muzbatası A(Uiyc eneümcnindcdir. 
5/10 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 ıı ci nıaJdexi 

mucibinee tekaüd edjlen veya ed.ilınek hakkını ha iz 
hıılunanlarm yetimlerine ayni kanunun 49 ncu mııcl 

desin.in 1 ve 2 nci fılu·alan hi.ikwüne göre yetiuı ınıı -

aşı tahsis edilip edilmeyeceği hakkınd a. Divanı nııı 

haseh:ı.t encüıneni nıa7.bat:ı sı 

5/ 14 Rasim Asrıu ilc Murtaza Kaptaıı adlarında. .iki yurd 
daşa aid olan molör ha.kkmda Arzuhal enci.irn e ııi 

10 - I - 1936 tal'ihind e 923 s:ıyılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ınazba.tasr Arzuha.l cncümenindedir. 



6 - Mütenevvi hususata aid evrak 

Hiı·iıı ·i i (: 1iııın i<: indr nıii1rıı rnr i hususıı1ıı :ı id ( 2:~1 ) tane eHnk g·elıııiş olup ln ı ıılımlaıı ( 1) i Xı·

J~ulıal rnt·ii.ııırııiııe, (1+) ii Kütiipıııı c eııtüııırııiııc , (7R) i lcl:ın'· H eyet ine, (3) li ır.nbıt kııl e ıniııc, 
(73 ) ü evrak kal emine, (J) i ıııuhaselıe , ( 1 1) i kütüpaıı e, (f O) si ıııatbaa mütlürliiklerin ' lı avn le 

rclilnı iştiı·. 

J ayid 
No. Nereden geldiği HnHlsasr 

J 54 Sıhhat v içtiınal muavenet ve- Büyük Millet Meclisi kütiipane ·i 
kaleti için altıncı Ulusal trb kurultayı ra

porlarından birer tane sunulduğu 

lıa.kkmda 1\ iit.lip:ıne M. ıı e 

J 55 An kara ün ı lnıı-iyet nıiicldeiu- ll işi k cellınaııı en in Ankar:ı melnısu 
ınumiliği Müıntaza imza ettirileı·ek iad e 

olunma · ı hakkmda Evl'ak kn.lemiııe 

156 Ankaı·a ikinci 
den 

ımlh lınkiınliğiıı- Bitişik davetiyenin !zmir ınehusu 
Be nal evzatn tebliğile in de olun-
ınası haklunda Evrıı k k n l errı iııe 

157 Asliye nıahkeınesi ticaret cl:ıi.- Eski Kırşehir ınebusu Sel'dar Du-
resinden. Ankara 

Hi8 C. H. P. . Baş. K . 

ı·unun imza mm tetlciki için evvel
ce imza koyduğu mazbatalardan 
hiı·inin iade edilmek ü:r.eı· g·öııdc
ı·ilıncsi hakkmda 

Parti Grup u aidatı olara k topla
ıub Kamutay hes:ı. b işleri müdür
lüğü emanet hcsahma n lnuııı r.. 790 
liraııın İş b::ı.nkasrnda l 3 numarnlr 

hvı·ıık kalemine 

cari h esaba yatırrlması hakkında 1daı·e H eyetine 

J 59 Mathan müdürlüğü Mntbaa Intertyp makinelerinde 
kullamlmak üzere fornıa ayarlarm-
dan almmHsr hakimıda İdare Heyetine 

160 Anknra Cüınhmiyct. ınii!ldein- Oönderileıı üç adcd ödeme emirle-
muıniliği ı.·inin Malatya nıebmm Mahmud 

161 1st:mbul Ün iveı,sitesi rektör
lüğü 

Teılim, Zonguldak melmsu Hagıb 
ve encüıııen kfttibi - Sezai Eclib'e 
1ehliğile ilmülıaberleriııin iade 
olunması haklanda 

Üniversite profesörlerinden birine 
gelen Büyük :Millet Mecli:i aza m 
dan inıznsr okunaınaynn fransızca 

yazılı bir mektubun smnılduğu 

lı uldunda 

Bvı·ak knlernine 

.Evtak kalemine 



Kayid 
No. 

JGZ 

N erc-den g'e ldiği 
-----------------
Ad liye vckftlcti 

- 271-

HnHisasr 

------------- ----
Mecli s ıııatba:ısıııdıı bıısılıın bon;: lnL" 
kannunnun ~crlıi yeniden lJasılaeıı
ğı ıı claıı im kaıııııı ınüsveddeleı·i 

Muameled 

ıııe\·cud ise g-iiııckrilıııN;i lmkkrıırl;ı :.Malba;ı nıi.illiirlüğüne 

1G:1 Posl":ı , telgraf ve tel efon mnum 2, -·IX-193+ ve .915 ınııııara ile is-
ııı üdür lüğü: Ankara tenilen kavaniıı nı ecnına sı ilc z;ıhıt 

ccrideleriııiıı gö nderilmesi hak-
kında Matlıaa ınüdürlüğiine 

Yrırsııbay Şiikrüııün tekli[ varı.ılw-

suıı <:1 . Şcfiğl' tebliğ et1 irill'ı·c'k 

inde olıınnıa. ı hakkında Evrak kalemine 

1!1G , \.1-ıknı·ıı . ('ümlıuı·iy\"1 miültki l r. M•crli ;.; mulıaı>l'b c müdüı·ü JVJ azlunı-

166 Srhlw1 \"(' iı-:tima rnnawnc1 \ · ı· 

kı~let i 

rlııı 20 kuı·ur;; 1\n.nliyt' lierct i nlı.ıı-

nııısı n : ili~ik dan·1 iy·e ııiıı ılı • tı •lıli 

ğ·ilı! inde ulılıınııısı lı ;ıkkııı<la 

llişik k;lğ- ııld ;ı yazıl ı lıulıııı;ııı kiı -

nıniıı meı·nıual;ıı·ııını g-iintlrrilıııesi 

Evr<~ k kalemine 

luı k km da Mathan nı üclürlüğüne 

167 Aııkaı·a : Lkiııei ::;ııllı lıııkıık JıJ- tl işik tl<ın• t iyeııiıı l":.:ınir ,·<~ yla\ · ı 
kimliği Benal Ncvzacla 1l'lJliğ·il e imk olu.n

nıasr lıakl,nıda 

1GH L.,t;ıııılnıl Ü ııi V•lTsi •1e;;i L"L• I · ,tiirliiğü i stcıııhrıl Üııin•rsi1ı•siııde t;ıklH' w 

1G!J Matlı:ı;ı rni.idilrliiğ· ii 

lıalk it;in n·riiı>f"l'k koııfn;ııısl<tr

ılnıı dola yı bıııı;ı ;ıid afi:;;h'l" taktliın 

ol nııd ııihı lıakkıııda 

~[atlıa;ın ıı ı nınlzl'nw ilıtiy;ı t; lis1Psi 
sıııııılnı·ak , lııııılarııı ticilen aluınıası 

Ev ı·ak kalemine 

l<;vı·ak kalemine 

hakkında Wrıre H ey tine 

· ] 70 Türk dili lı · lkik 

SL•tindtm 
t·o· ıııi.~·ı ' l i l"i .vn- 'l'ürh:elkıı os ın ;ııı lı <·ııyn olan ceh kı

Javmmnuaıı .J.OO t;ıııu giiııılm·i ld iğ·i 

lı akkında 

171 Saınsıııı l'ümJımi.vl' 1 Jl;ılk J> ıır- Büyük Millet. Meclisi ııizcınımıııwsi , 

1 isi Hl'i,;liğindL'ıı zıvlııtlan YC sny l avhmı tt'\"Zi l'dil(•ıı 

J<.:vnık Jml e ıniu e 

17~ 1\L;ıtiJ;ı;ı. müdürlüğü 

kitnhhm'lan g·iiııdcı·ilnıl'si lıakkıııda Evrak kalenıiııe 

1\ıı i ilıti.\"Cı\:lar karşıı;md:ı. n.Jı.ııaıı 

:173 • .\ lnıaııya. Merli si Mrhu,;;ıııııı\laıı 

17 4 Mat h aa m ii d i.i. L"l üğ·ü 

175 Matbaa müdürlüğü 

malzl'nı eyl' ai 1 taı;t1ikli fııttıı·ıı il işik 
olarak smınhhığ·n lıalduııda 

J!J34 srıırsiııe aill kava.ııiıı ve zalııt 

ecriflc l criııd rıı göııderilnwsi Jıal\

km cl a. 

Bi\:ak talıtasr·ııclan JOO mlcfl yapt ı 

rılması hakkında 

Elekıtrik Ye havagazi sadiyat fa tu
ralan ilişik olarak smmlduğ·u hak-

lLla.re lleyetin 

Ki.itüpanc l\f. ne 

idare H eyetine 

kilıda telare Heyetine 



Ka yi d 
No. 

176 

]77 

Nereden geldiği 

Ciimhuriyet Halk Partisi GeiH'l 
SekreterNği 

!stanbııl asliye iki n ei ti<·.<ıı ·d 

mahılromes i re isli ği 

Erzurum saylavı Şiikrii. Ko~ <ı kııı 

ı 78 Milli J\1i.idafaa vekalctindcn 

~72 -

Hulasasr 

Kavanin mecmuasrnın 14 ve 15 uci 
cildinden birer ta,n e göııd rilmesi 

Muamelesi 

hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Sinob saylavr Yusuf K emal Tenkir-
şenk ye Burdtu· saylavı. Mustafa 
Şeref Ö7!lwmn 27 - XI - ] 935 tari -
hinde şahid sıfat.ile malıkemeye gel-
meleri hakkında Evı·ak kalemine 

tekaiid rınuamclesiıliın ikmali için 
mcmuriyct ınazbatasının gönderH-
ınesi hakkmda Evrak halemine 

179 Posta, telfraf ve teldon ı.ııııı ı ın NoksMı gönderilen kavaıırn nı ec-

miidi.irlüğü nmalarile zwbıt ceridelerinin j],ma-
lcn gönderilmesi hakkında Matbaa. müdürlüğüne 

180 M'narif vekaleti fllşik listede yazılı kitabiarın Mec-
lis kütüpanesinde hangileri rnev-
cud ise listedeki adlarr ya nma işa-
ret edilerek iade olunması hak-
kında Kütüpane M. ne 

181 Milli M'üdafaa vekaleti lstiklal savaşmda seyyar hastane 
operatörLi Taeettin Onyüzün hasta-
lrğmın tevs~i için o zamari kuman-
dan oluh halen İzmir saylavr bulu-
nan Korgeneral Kazımdan sorula-
rak ııeti c:cnin bildirilmesi hakkında Evrak kalemine 

182 Tiirkiye İş bankası müdürlüğü Kavanin mecmuasrnm 15 nci cil
dinden yedi tane gönderilmesi hak-
kında Matbaa müdürlüğüne 

183 Ankara Hukuk jlnıi yayma kn- Verilecek ilmi konferanslar hak-
rum u kmdn ki davetiyelerin mebuslara 

dağıtılması hakkında Bvrak kalemine 

1R4 J\filli Müdafaa vck~ le t i Biiyük harbde ]mfasmdan yarala-
narak tekaüdli.iğiinün derece üze-
rinden yapılınasım isteyen piyade 
albayr !smail haklunrn bu vaziya-
tini o zaman bilen Konya saylavr 
General Fuaddan tahkikile netice-
nin bildirilmesi hakkında Evrak kalemine 

185 Matbaa ·müdürlüğü 12 aded sandalye verilmesi hak-
lunda İdare Heyetine 

1 G Matbaa müdürlüğü Kirılan matbaa camlarmm yaptr-
rılması hakmda İdare Heyetine 

187 C. H. P. G. Sekreterliğine Halkevleri için çıkacak kavanin 
mecmualarmdan 105 aded gönde-
rilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 



K!ayid 
No. Nereden geldiği 

188 Berlin Tür ticaret odası baş

kanlığı 

189 Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

190 Sıhhat ve içtimai muavenet ve-
kaleti 

191 Matbaa müdürlüğü 

192 Berlin büyük elçiliği 

193 Milll Müdafaa vekaleti 

J !)4 J\Iali.re Yekaleti 
• 

195 Milli Müdafaa vekaleti 

196 :Niatbuat unıuıu nıüclür l ü ğü 

197 Türk lınihi tctkik ccıı ı iyeli 

198 Gümrük ve inhisarlar vekilieli 

199 Matbaa müdürlüğü 

200 Posta, telgraf ve teldon umum 
müdürlüğü 

- 273 -

Hulasası Muamelesi 

Alınan - Tüı·k sanayi ve tearet kı

lavuzu kitablarmm alıruh alınma-
dığının bildirilmesi hakkında Evrak kalemine 

Kavanin mecmuaı;;mın 15 nci cil-
dinelen 5 tan e göndeı·ilm esi hak-
kında Matbaa müdürlüğüne 

Srhhi teşkilat haritasından iki ta-
ne gönderi l diği hakkında Evrak kalemine 

Hftkiıniycti milliye matbaasına 

yaptırılan ay yıldız ve saylavlarm 
klişelerine aid bedellerinin fatu-
rası bağlı olarak sunulduğu hak
kında 

Alman meclisinin 1934 senesi zar
fmda neşrettiği kanunları muhtevi 
iki cild matbua posta ile gönde-

İdare Heyetine 

rildiği hakkında Kütiipane M. ne 

Telmüdlüğü yapılan Erzurum say-
lavı Şükrü Koçağın istifasından 

sonra saylav oluncaya kadar ma-
ıışlı veya Ücl'etli Devlet hizmetin-
de bulunub bulunmadığının ma-
halli Hükm etten alacağı bir maz-
lıata ile bilelirilmesi hakkında Fıvrak kalemine 

J 5 nci eild kavanin mecmuasından 

S aclrcl gönderilmesine dair Matbaa müdürlüğüne 

J5 nci cild kavanin mecmuasından 
iki tane ooönderilmesine dair Matbaa müdürlüğüne 

Meclisi Aliye gönderilecek en·aln 
matbuanm suneti tevziine dair Evnk kalemine 

1\'[eclisi .iBi ki1tüpanesine aid olub 
seneelle veJ·ilen 370 cild tarih! eseri 
Fransa lVIebusan ve Ayan Mec-
lislm"i zabrtlarile istitist.ik ve kava-
nin büLtenlerile mübadele edilme-
sine müsande huyurulması hak
'land;ı, 

Üç takım kavaıuıı mecmuas r gönde
rilmesine dair 

t kinci teşri n 1935 ayına a :d r•lek
Lrik \·e havagazi sarfiyatım göste
rir fatura. takdim oluııduğn hak-

Kütiipane M. ne 

Mail ·aa müdürlüğüne 

Janda İdare Heyetine 

İlişik listede yazılı zaıbıt ceridel eri -
le haclema ~tkaçak ceridel~rden iki-
şer nüsha gönderilinesi hakkında Mathua müdürlüğüne 



Ka yi d 
No. Nereden geldiği 

201 Milli 1Vl'üdafaa. veka1e.tinden 

202 Noı-veç Parlamentosu r eisi 

203 

204 

Başvekalet istatistik umum mü
dürlüğü 

Milli Müdafaa v·ekillleti 

205 Divanr mnhaseba t re i sliğ·i 

206 S. ve !. M. V. Başmü:fettişliği 

207 -Matbaa müdürlüğii 

208 Devlet şurası 

209 'Matbaa müdürlüğü 

210 Matbaa müdürlüğü 

211 Matbaa müdiirlüğü 

212 C. H . P. G. Sekreterliği 

213 Matbaa müdürlüğü 

214 Matbaa müdürlüğü 

215 Matbaa müdürlüğü 

216 Başvekalet İstatistik umum 
müdürlüğü 

-~4-

Hulasası Muamelesi 

İ]jşik beyannamenin imza edilmek 
üzere Denizli saylavı Gl. Şefiğe ve-
rilmesi hakkında Evrak kalemine 

Noel sulh mükafatma Meclisi Ali-
nin iştira:k edib etm eyeceğinin bil-
dirilmesi hakkında Kütüpane M. ne 

1934 - 1935 yılına aid mill et mek-
teblerinin yıllığından 10 aded gön-
del'ildiği, hakkında Evrak kalemine 

31 maDt 1325 de İstanbulda çıkan 
isya,nm bastırılması hususunda ha-
reket ordusunda hizmet ettiğini sö.Y-
leyen Halil Fikrinin ; bu hizii~Jetin i 
ozaman bilıen Muş saylavr Na:lriden 
sorular8Jk almacak cevaJbrn gönde-
rilmesi hakkında Evrak kalemine 

15 nci cild kavmıin mecmuasıındarı 

100 aded verilmesi haıkkrnda }\fatbaa müdürlüğüne 

Kavanin mecmualarının 14 ve 15 
rrci cildinden birer tane veriJmesi 
hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Bir aded cendel'e alınması hak-
kında İdıı.re Heyetine 

13, 14, 15 nci cild kavanin mecmu-
alarmdan 15 er aded gönderilmesi 
hakkında 

Matbaanın kapısına Haveten cam lı 

• 
Matbaa müdürlüğüne 

bir kapı yaptn·ılmasma dair İdare Heyetine 

Matbaa elektdk ve havagazi sarfi-
yatma aid 3 kıta :fatura takdim 
olunduğuna dair İdare Heyetine 

Bağlı listede yazılı malzemenin 
alınması hakkında İdare Heyetine 

İzmir halkevi için noksan bulunan 
zabrtlarm gönderilmesi hakkında iMatbaa müdürlüğüne 

Matbaanın cild kısmındaki dikiş 

makinesi için noksan bulunan ma-
kine aksammm sipariş edilmesi 
hakkında İdare H eyetine 

Yapılacak muhtn·a defterleri çin 
Jürt top kağıd alınması hakkında İdare Heyetine 

Matbaa için yazılı kırtasiye leva-
m nm alınması hakkında İdare Heyetine 

I 935 genel nüfus saymıı risalesin-
den 25 tane gönderildiği hakkında Evrak kalemine 



Ka yi d 
N<>. 

217 

218 

219 

220 

N ereden geldiği 

Maarif vekaleti 

Matbaa müdürlüğü 

Sıhhat ve içtimal muavenet ve
kaleti 

:Matbaa müdürlüğü 

221 Edirne valiliğinden 

222 BaşvekaJet 

223 Matbaa müdürlüğü 

224 Matbaa müdürlüğü 

225 Diyanet işleri reisliği 

226 Harici.ye vekaleti 

227 

228 

Posta, t.elgraf ve tdefon umuın 
müdürlüğü 

Bürüksel maslabatgüzarlığı 

229 Etiharıle miidürlüğü . 

230 Matbaa müdürlüğü 

~75-

Hulasası Muamelesi 

İlişik listede yazılı kitabların Mec
lis kütüpanesinde hangileri mev
cud ise onların listeye işaret edile-
rek iade olunması hakkında Kütüpane M. ne 

Matbaa mücellidhanesi için kağıd 

katlama makinesi alınması hak-
kında ldare Heyetine 

İlişik listede yazılı zabıt ceridele-
rinin gönderilmesi hakkmda Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa tertib 'dairesi için aşağıda 
yazlıı malzemenin alınması hak-
kında İdare Heyetine 

25 -X- 1935 tarihinde 85797/1025 
numara ile ve Ragıb imzasile su-
nulan arzuhalin neticesinin bildi-
rilmesi hakkında Evrak kalemine 

Üçüncü tertib düsturun 16 ncı cil-
dinden 50 aded gönderildiği hak-
kında Evrak kalemine 

Matbaa kapısına ilaveten yapılan 

yapı ile mevcud hurufat depoları-
nın boyanınasma müsaade olunma-
sı hakkında İdare Heyetine 

llişik listede yazılı malzeme ihti-
yacrum alınması hakkında İdare Heyetine 

Kavanin mecmuasının 15 nci cildin-
den 5 aded gönderilmesi hakıkında Matbaa müdürlüğüne 

Tezkerede isimleri yazılı umumi ka-
tib muavinlerinin, ımukarrerat ve 
evrak-ı iınzaya sal8:hiyettar olduk-
I arı hakJrmda Evrak kalemine 

2721, 2722 numaralı kanunda yazı-
lı istatistiğe müstenid tahakk-uk 
müzekkeresi Büyük Millet Meclisini 
aHikadar eden k-ısmı sunulduğu 

hakkında İdare Heyetine 

Belçika Mebusan Meclisinin ıtadi l 

edilen nizamnames1nden iki aded 
takdim olunduğu hakkında Evrak kalemine 

Mevcud kavanin mecmuaları:ndan 

birer tane gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Koçzade müessesesinden alınan mal-
zemenin bedeli olan 16 lira 70 !ku-
ruşluk fatura takdim olunduğu 

hakkında İdare Heyetine 



Ka.yid 
NQ. N el'ed:en geldiği 

231 Maarif v.ekfileti 

232 :Maarif vekaleti 

233 Matbaa müdürlüğü 

234 Matbaa müdürlüğü 

235 Matbaa müdürlüğü 

236 Uşak Halkevi başkanlığı 

237 Matbaa müdürlüğü 

238 Maarif vekaleti 

239 Matbuat umum müdürlüğü 

240 Matbaa müdürlüğ·ii 

241 :Ma.arif vekaleti 

242 Maarif vekaJeti 

243 Etibank müdürlüğü 

- ~76-

Hulasaısı Muamelesi 

Amerika birleşik Devletleri resmi 
yayımları ile yapılaca kitab değiş-
mesi haklanda Kütiipane M. ne 

Amerika Birleşik Devletleri resmi 
yayımlarmdan karşılıklı Jeğişm c 

için gönderilen eserlerin bir kısmı-
na aid listenin sunulduğu ve bun-
lardan hangileri liizumlu ise tak-
dim Qlunmak üzere bildirilmesi 
hakkında Kiitiipane En. ne 

Bağlı listede yazılı malzemenin 
alınması hakıkında !dare Heyetine 

Ani ihtiyaçlar karşısında alınan 

malzerneye aid fatura takdim olun-
duğu hakkında İdare Heyetine 

Matbaa sermiicellidi Süreyyanın 

hastalığı dalayısile Nürnune hasta-
nesine yatrrılması hakkında !dare Heyetine 

Uşaık Halkevinin iki yıllık (_(alış-

masını gösterir kitaptan bi·r tane 
sunulduğu hakkında Evrak 'kalemine 

Yaptırılan pilaka bedelinin sahibi 
olan Salih ustaya veri1mesi hak-
kında lr1are Heyetine 

Fransanın Ankara Büyük elçisi 
Alberd Karnınerer tarafından ya-
zılııb neşredilerı (La M er Range L ' 
abissinie et L 'Arwbie depuis L 'An-
t1gnite) adlı eserden satın alınması 
halklanda Kütiipane En. ne 

'rü.vkiye, tarih, düzenlik ve iç mem-
leketi fotoğraf serıgisinin 29-II-1936 
tarihinde açılma töreninde sayiav-
larm ıbulunmalarr hakkında Evnık kalemine 

Matbaanın ihtiyacı bulunan iki ka-
lem mukavvanm alınması hakkında İdare Heyetine 

Amerika Birleşik Devletleri resmi 
yayımlarından lüzumu bulunanla-
rm ilişi:k listedeki sıra yazılari1e 

adlarının bildirilmesi halciaında Kütüpane En. ne 

Anıtları koruma komisyonu 1933, 
1935 yıllarına aid çıkarılan nüsha-
smdan 400 tane sunulduğu hak-
kında Evrak kalemine 

Mevcud zabıt ceridelerinden birer 
tane gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 



Ka. yi d 
No. Nereden geldiği 

244 Sümerbank müdürlüğü 

24!) Dahiliye vekaleti 

246 Posta, telgeaf ve telefon umum 
müdürlüğü 

24-7 Div:ı.ıu muhasebat reisliği 

24 Matbaa müdürlüğü 

249 Maarif vekaleti 

250 Maarif vekaleti 

251 Matbaa müdürlüğü 

- 1).7'1 -

Hulasası Muamelesi 

15 nci cild kavanin mecmuasından 
bir tane gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Ka,anin mecmuasmm 14 ncü cil-
dinden iki tane verilmesi hakkında Matb"a müdürlüğ·üne 

Kamutay merkezile İstanbul ara-
smda ziyaa uğrayan taahhüdlü bir 
paket hakkında tahkikat İcrasına 
memur edilen P. T. T. Müfettişi
nin vazife ifasma müsaade edilme-
si hakkında ldaı·e Heyetine 

Divanı muhasebatm 18 lira 17 ku-
ruşluk iHtmm Gazi Anteb saylavı 
General Ali ilikmete tebliğile ila-
mm iade olunması haklunda Euak kalemine 

Matbaa için alman malzerneye aid 
iki kıta fatura esrnanının tesviye 
edilmesi hakkında idare Heyetine 

6 - II- 1936 tarih ve 11657 numaralı 
tezkerelerine cevab verilmesi hak-
kında Kütüpane En. ne 

_\.merika Birleşik Devletleri resmi 
yayınlarından takdim edilmek üze
re lüzumu olanlarm bildirilmesi 
hakkında Kütüpane En. ne 

Matbaanm tenvirat, eletrik ve ha-
vagazi sarfiyatilli gösterir fatura-
lar takdim olunduğu hakimıda ltıare Heyetine 

252 Ankara Cümhuriyet müddeiu- Eskişehir mebusu Yusuf Ziyadan 

253 

254 

25!) 

256 

mumiliği bir tereke hakkında izahat alın-

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Evkaf umum müdürlüğü 

Milli Müdafaa vekaleti 

mak üzere üçüncü sulh hakimliği
ne müracaatinin temin edilmesi 
hakkında Enak kalemine 

1933 senesine aid istatistik mecmu-
asından iki aded sunulduğu hak-
kında Kütüpane En. ne 

İki tane F. tib intertyp makineleri 
tesellüm edildiği hakkında İdare Heyetine 

Kavanin mecmuasrnm 15 nci cil-
dinden 20 tane, 7 nci cildinden bir 
t ane, 4 ncü cildinden de iki tane 
verilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

l\femed Hilminin 31 mart 325 ta-
rihli İstanbul tenkili harekatma 
iştirak edib etmediğinin Eskişehir 
mebusu Eyub Sabriden sorularak 
lJildidlmesi. hakkında Evrak kalemine 



ltaıyid 
No. Nered-en geldiği 

257 Maliye vekaleti 

~58 C. R. mumi Katibliği 

259 Posta, telgra:f ve telefon umum 
müdürlüğü 

260 I\'faa rif vekc1Jeti 

261 M atıhan müdürlüğü 

262 :.vra tb aa müdürlüğü 

263 Kütapane encümeni reisliği 

264 Po ta, to1graf ve telefon umum 
müdürlüğü 

265 Maaı·if vekaleti 

265 :Matbaa müdürlüğü (lVIükcrr r ) 

266 Matıbaa müdürlüğü 

267 Maarif vekMeti 

26 l\faa rif " kaleti 

26!) Kiitiipıııı ıırümC'ııi ı· isliği 

Hulasası Muamelesi 

ll- xn -1928 tarili ve 45/25 nu
maralı tezkere ile gönderilen 4 ncü 
cild mevzuatı maliyeye aid eser
den 300 tane almdığma dair ilmii-
haber gönderilmesi hakkında Evrak kalemine 

Mevcud kavanin mecmualarmdan 
birer takımın gönderilmesi hak-
kında Mat.'tıaa müdürlüğüne 

İlişik listede yazılı zabıt ceridele-
rinden ve badema intişar 1 edecekle-
rinden birer tane gönderilmesi hak-
kında Matbaa müdürlüğüne 

Amerika ı·esmi neşriyatmda.n lü-
zumlu olanlarm takdim eJi1mek 
üzere listesi gönderildiği hakk:mda Kütüpane En. ne 

Yeni alman in tertip makinelerine 
lıoru yapılması hakkaıda İdare Heyetine 

MatJbaauın lektrik tesisatunu rsla-
ln ve tauzimi için teklif olıman 

şerait listesi ·unulduğu hakkında İdare Heyetine 

Maarif vekaletinden gönderil n li -
teler muhtev iyatı eserlerin kütü-
paıncde bulunmadığı :haldunda Evrak kalemine 

Kavanin mecmuasının 15 nci ci l-
dinden bir tane gönderilme i hak-
landa Matbaa müdürlüğüne 
Amerika Birleşiık Devletleri kon-
gre müzakere zabrtlarmdan aldrrd-
masl hakkında Kütüpane En. ne 

Ha n sübürge alınma ı haıkkmda İdare Heyetine 

Klişe bedeli olan 817 kuruşu n Ulu~ 
basımevine verilmesi hakkında İdare Heyetine 

Fransannı A.rı:ıkara Büyük elçi i ta-
rafından yazrlıb neşı'Cdi len ikitab 
hakkında yazılmış olan 25-II-1936 
tarih ve 11989 numaralı tezkereye 
cPvab ver ilmesi hakkmda Kütüpane En. ne 

Am ri ka Biı·l~il· Devlet leri r mi 
yayrnlarına aid Hişik li t de aö te-
r ilen 1'.-Serlerhı lüzumu ola ıılann rn 
takdim dilrnek üzere bildirilm ·i 
haklanda Kütüpane En. ne 

Fransa Büyi.tk Rlçisi Müsyü Karn-
morlin eseri1ıden atm alınınasma 

dair Evrak kalemine 



Kııyid 

No. Nereden geldiği 

---------------------------
270 Ma·tbaa müdürlüğü 

271 Adliyc v kaleti 

272 Matbaa müdürlüğü 

273 Matbaa müdürlüğü 

274 Matbaa. müdürlüğü 

275 iimhmiyet Halk P. . lGI . 

276 :\faal'if Yeka le1 i nden 

277 Kiltüpan e ınüdiir!üO.ü 

278 

279 

Başvekalet ! tatistik nmunı mü
dürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

280 Ziı·aa.t vek81eti 

281 Haı-iciye vekaleti 

282 Matbaa müdürlüğü 

283 İdare heyetinden 

-m-
Hulasası 

Mal't ayına aid elektrik ve havaga
zr sarfiyatı olan 127 lira 12 hı.u·u
şun elokıtrik ve havagazı şirkrti-

Muamelesi 

ııe verilme i hakkında İdare Heyetine 

İlişik iki arzuhalin Edi·rn aylavr 
Mustafa M cd iye tebliğile ilmüha-
berinin iade olunması hakkında Bvrak kalemine 

Malzeme bedeli olan 345 kuruşun 
Yooef Bonomoya verilmesi hale-
kmda tdare Heyetine 

İln tcnekc benzin bedeli olan 9 O 
lnıruşnn Vehıbi Koca verilme.si hak-
kında İdare Heyetine 

17 - 18 kiloluk m tclfayhı beyaz 
kağıddaıı alnıması haiclernda İdare Heyetine 

Bağlı listede yazılı zabrt ccrideleri-
ııin Halkevleri i<;in verilmesi hak-
kında Matbaa müdürlüğüne 

Amcı·ika Birleşil\: Dod llı•ri ı· ·ml 
yayınlarından lüzumu olanları tak-
dim edilmek ürıe ı· li stesi göııdel'il-

diği hwklanda lGitüpane En. ne 

Jfaal'if Yı'kiilet imlı·ıı göııderilib kii-
tüpaıı eye lüzumu olan e rlcr encü-
ınence listeye i şu ı ·et cd ildiğind~n 
bnnlarnı aldrl'ılın}ısr ic:in Hlzımge-

lE>n muam elenin yapılınası lıakl,mda Evrak kalemine 

Yedinci cild umımıi istatistik yıllı-
amdan bir aded sunulduğu bak-
landa Evrak kalemine 

Dört teneke va1nım yağr alınması 

haklanda İdare H yetinc 

Aı·zuhal encümeninin 27-IV-1936 
ınüdüeün gönderilmesi iqin Ziraat 
tarihli ir,timamda salahiyetli bir 
bankasma bildirildiği haklanda .:\ rzuhal encümenine 

Resmi neşriyattan çıkanlarm Nev-
york kütüpanesi iııin gönderilmesi 
hakkında Kiitüpane En. ne 

Mathaa için alınan 40 vatlık 25 
;ı1let nmpnl bedeli olan ll liranın 
Vehbi Koça ver.ilmesi haklanda İdare Heyetine 

M1ı has be ' miidiil'liiğüne a.id eski 
e na km yokedilmesi için teşekkiil 

eden komisyona evrak müdürünün 
seçildiği haklanda Evrak kalemine 



Kıayid 

No. Nereden geldiği 

284 Adiiye vekaleti 

285 Maliye vekaleti 

286 Matbaa müdürlüğü 

287 Matbaa müdürlüğü 

288 Matbaa müdiirlüğü • 
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Hulasası 

İzmir mahkemesi hakim namzedli
ğine tayinini isteyen zabrt katibi 
M. Çetinin vazifesinden ayrılma

sında mahzur olub olmadığrnm bil-

Muamelesi 

dirilmesi hakkında Zabıt müdürlüğüne 

İlişik listede yazılı zabıt cerideleri-
nin gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Fransızca lugatten ve Anadolu ha-
ritasından birer tane satın alınma-
sı hakkında İdare Heyetine 

Matbaa için satın alınarı ve bedeli 
bulunan 5 lira 66 kuruşun Vehbi 
Koç müessesesine verilmesi hak-
kında İdare Heyetine 

Devlet demiryolları malzeme dai
resinden almacak 100 kilo antiın-

van madeninin bedeli olan 82 lira 
50 kuruşun verilmesi hakkında 

289 .Ankara Cümhuriyet 
umumiliği 

müddei- Kastamonu saylavı Srtkı Ekenin bir 
mesele için bilgisine müracaat edi
leceğinden mumaileyhin Cümhuri
yet müddeiumurniliğine "'elmesi 

290 Posta , telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 

291 Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 

292 Maliye vekaleti 

293 Milli Müdafaa vekaJeti 

294 Matbaa müdürlüğü 

295 Matbaa müdürlüğü 

için tebligat yapılması hakkında Evrak blen;,ne 

Noksan bulunan yazılı zabrt ceri-
del.erinin gönderilmesi hakkında Matbaa rr.iidürlüğüne 

Kavanin mecmuasmm 5, 18, 9, 14 ve 
15 nci cilellerinden birer tane gön-
derilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Kavanin mecmualarmm mevcud-
larmdan birer tane gönderilmesi 
haklanda Matbaa müdürlüğüne 

Kiğı cebhesinde tabur kumandam 
bulunduğu sırada kahraman Sabri-
nin al dığı maaş miktarrum o zaman 
kumandan bulunan ve halen To-
karl saylavr General Srtkıdan so-
nılarak malfınıat verilm esi hakkınıla Evrak kalemine 

Matbaanm elektrik ve havagazi 
sarfiyatı olan 196 lira 33 kuruşun 
rlektrik şirketine v rilmesi hak-
luncıa İdare Heyetine 
Bayı·ak klişesi ve boya bedelile 
hayrağm tersim ücreti olan 30 lira 
!l kuruştın Ulus matbaasına veril-
ınesi hakkında İdare Heyetine 



Ka yi d 
No. Neredengeldiği 

--------------------------
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Hulasası Muamelesi 

296 Ankara Cümhuriyet 
umumiliği 

mücldei- Gönderilen davetiyenin Gazi Anteh 
mebusu Remzi 'ye tebliğile iınzalı 

ilmühaberin geri gönderilmesi hak-

297 Matbaa müdürlüğü 

298 Maarif veka.Ieti 

299 K:ırade ııiz talebe birliği 

300 ~faarif vekaleti 

301 Anlı:ara İkinci icrıı nıenımluğu 

302 1 tati. tik umum müdürlüğü 
• 

303 Matbna müdürlüğü 

304 İstanbul ihtiyat suh:ıy okulu 
komutanlığı 

305 Sofya elçiliği 

306 Mııtbaa müdürlüğü 

307 Matbua unıum müfli.b·lüğü 

308 Matbaa müdürlüğü 

kmda EvrRk kalemine 

Iümunesi üzeriııden kesld maki
nesi bıçağından iki aded alınması 
hakkında İdare Heyetine 

Amerika Birleşik Devletleri resmi 
yayınlarmdan lüzumu bulunanla-
rm gönderilmek üzere ilişik liste 
muhteviyatındaki esaminin bildi-
rilmesi hakkında Kütüpane En. ne 

] 9 mayrs 1936 tarihinde İstanbul-
da Üniversite de verilecek konfe-
ransa İzmir saylavı Mahmud Esad 
Bozkmd ve Konya saylavr Ali Mu-
zafferin bu konferansa davet edil-
<likler·i hal<kmila Evrak kalemine 

.Amerikn Biı•leşik Devletleri resmi 
neşriya tmdan g-önderilen ki tablar 
sunulduğu hakkında Kütüpane En. ne 

1'lişik öneme em rinin Denizli me-
lımm Haycl:ır Rüştüye tebliğile il-
mülııı lwrin geri i ailesi lı akkrnda Bn·a k lmlemine 

'l'ıırrm istatisti<Tinden bir aded su-
ınıldnğu hakkında Ena k kalemine 

JVfatlJaa müstahdeınini için 3G tn-
kım elbise yapılmasr hakkmda İdaı·e Heyetine 

Zabrt katibi Vecihinin 1 mayıs 93G 
taeibinden itibaren ihtiyrı t ubay 
ol cluğu hakkında Zabrt kalemine 

Kavanin nıecmuasmm 15 nci cil-
ılinden bir tane ve aza esaıni def-
terinden de bir tane gönderilmesi 
lıakkmda Matbaa müdürlüğüne 

Zabrt layihııl:nile sair evrakı mat-
huada kullamlmak üzere elvan ka-
ğıdı alrnması haklanda İda re Heyetine 

Meclis yıllığından 5 aded gönderil-
ınP~i hakkında Matbaa müdürlüğüne 

}latu;ı anın mayıs 1936 tarhine ai d 
havagıızi sarfiyatı ve elektrik be-
deli olan 172 lira 75 kuruşun elek-
trik ~irketine verilmesi hakkında !dare Heyetine 



K~yid 

No. Nereden g-eldiği 

309 Milli 1\IIüdafaa vekul ti 

310 Türk dili kurumu başkanlığı 

-282-

HulAsası Muamelesi 

Elaziz saylavı .Ahmed Saff t Oh
kayın 1935 senesi ihıtiyat subay 
yoklamasında yolsuz ıbir muamele
nin yapılelığına t adüf edilmedi
ğinin kendilerin hi ,Jdirilın ·i hak-
kında Evrak kalemine 

Ankara tarih dil ve coğrafya fakül-
t•esinin (Güneş dil teorisi) hakkın-

da basritın kitaptan 378 aded gön-
deri1diği hakkmda E,vrak kalemine 

311 Ziraat bauıkası umum müdül'lüğü İlişik listede yazılı zaıbıt eerille-
lerinin gönderilmesi hakkmda ·)f:ıtbaa müdürlüğüne 

312 .Ankara C. M. U. Alntalya mebusu Celal Mengilibö-

313 Divanr ınuhasebat t eisJiO.i 

3J4 M:at!baa müdürlüğü 

315 :ıviatıbaa. müdürlüğü 

316 1\fatbaa müdürlüğü 

317 . M. . Ankarfl 

318 .. lmany<ı. "i msdrof 

319 i\1.at.baa mü lürliiğü 

320 Hariciy.e veldUeti 

ı·inin Ankara birinci soı,gu hakim
liğine müracaatinin temin edilme i 
haklanda Evrak kalemine 

E ,ski İzmir dcfterdarı ve· halen 
Niğ,de saylavı Faik soylunun 1340 

senesi idare hesabmdan biikınolu-

uan mebaliğ hakJanda tehiı·i ina 
talebinin yerin·e O'etirildiğinin keıı-

dilerine ıbildi.rilmcsi. hakland a Evl'ak kalemine 

Matbaanın ihtiyacı olan yazılr ka
ihdlarm alınması hakkmda 

Matıbaa duvarlarmm tamil' edil-

İdare Heyetine 

mes-i hakılemda İdare Heyetine 

Bay Şahabm idare ınenıut'luğu za-

ına.nnıd:a zayi. olaıı tipometl'enin 
475 kuru~ üzerind en tazmilı ettiril-
mesi hakkında İdare Heyetine 

Turgudluda .eczacr Kemalin hal en 
nerede 'bulunduğ·nn uıı Kocaeli say-
lavı Nedimden sorularak •bildi ril-
mesi. hakkmda Evrak kalemine 

İtalyanlarm I·Iaıb şdanJan çrka-
rılmalarr için Al-manyada teşekk"i.il 

rden Halk ordusunun talebl cı·in i 
gösterir adli ahkam ilişik olarak 
sunuJduğu hakkında Kütüpane M. ne 

fnteı,t ayp maıkinel c r·i i~in yedek 
l)<.ll'(:a mübayaa ed ilm si haklanda İdare Heyetine 

Romanyada 1934 - 1935 teşrii de-
virlerindeki mesa.1 ve faaliyeti O'ÖS-
1 ı•ren eserden takdim olnndu;rn 
hakkında Kütüpane M. ne 



Ka.yid 
No. N ereden geldiği 

W-

Hulasasr Muamelesi 

321 .. Anadolu ajan ı 1Unum müdür- Kavauin mecmuasınm 6 ncı ci ldin--
lüğünden den sonra çıkanlardan giindc-

. ::·~ --_.- t·ilme i lıakkında Matbaa müdürlüğüne 

322 Ankaı·ıı askel'lik şul.ı~·i rcisli
ğindcn 

323 ~\LüU;:iy c mektebi müdi'ır!ü O. ii 

324 l\lat'baa müdül'lüğü 

325 )la baa müdürlüğü 

326 Maliye vekaleti 

327 Matbaa müdürlüğü 

32 · Çoruh vila.yetindeıı 

U;ı:fa saylavı y dek a.stcğmeıı .Fuad 
Kökbudağın haziran 1 936 yolda-
masınm yapıldığrnm kcııdil el'iııc 

biklirilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

ilişil< kağrdda yazılı za b ıL ccriue-
lcrinin .ne suretle temin edi ! eceği-
nin bildirilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Müdürlük makamı için kır i ta l yazı 
takımı alınması hakkında 

lVIüdüı·iyet odası için ambaı·da meY
cud seccade1erdcn bir tanesinin ve-

İdare Heyetine 

rilm 'S"i hakkında İdare Heyetine 

.MevcuJ. bulllllan zabrt ceridelerin-
den verilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müstahdemini için elbise 
yapLmlınası hakkında lJare Heyetine 

Yüksek tahsil gençleri.nln Çoruh 
'"iHiyetini ziyaret için davetiye 
gönderildiği hakkında Evrak kalemine 

329 Ankar-a Ciiınhuriyet 

umumiliği 

müddei- 10 - VI- 1936 tarih ve 4020 numa
ralı tezkerelerine cevab verilmesi 

330 M at b aa müdürlüğü 

331 Matbaa müdürlüğü 

332 Matbaa müdürlüğü 

333 Matbaa müdürlüğü 

hakkında Evrak kalemine 

2200 baskılı altı forma mazbatanm 
bedeli olan 39 lira 60 kuruşun Ulus 
matbaasnıa verilmesi hakkında İdare Heyetine 

::\fatbaa nıüdiiriyet odası için kol-
luk takınıile bir halı verilmesi hak-
kında 1 da l'e Heyetine 

Hari~te tabettirilecek layiha ve 
zabrtlarm bedeli olan 250 liranın 

sarfma mezuniyet verilmesi hak-
lunda İdare Heyetine 

Matbaanın haziran 1936 tarihine 
aid elektrik ve havagazi sarfiyatı-
nı gösterir üç kıta fatura bedeli 
olan 315 lira 47 kuruşun tesviyesi 
hakkında Idare Heyetine 

334 Çon - Nankin, Milli kavanin bü- 1 ila 5 ve 7 -8 nci cild kavanin mec-
ros11 müdürü Hacı Celalettin ıtı n:ılnrınnı basddığmda gönderil-

mesinin temini ricasına dair Matbaa wüdürlüğüne 



Ka yi d 
No. Nereden ·g.eldiği 

335 Milli Müda:faa vekaleti 
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Hulasası 

Tekirdağ hastanesinin 333 senesi 
lmyidlerinin nereye verildiğinin o 
zanıa ıı ha tane başeczacısı olan ve 
halen Sinob saylavı Hüsamettin 
Okandan sorularak neticesinin bil
dirilmesi hakkında 

Muamelesi 

Evrak kalemine 

336 Türk dili kurumu genel sekre- Türk dil bilgisi derslerinin ikinci 
terliği kısmından 360 tanesinin Devlet 

337 İstatistik umum müdürlüğü 

338 Kütahya mebusu B. Atalay 

339 Sümerbank umum müdürlüğü 

340 Kahiı·e maslahatgüzarlığı 

341 Maliye vekaJeti 

342 Devlet demiryoUarı umum mü
dürlüğü 

343 A dliye ve kaleti 

basımevine verildiğine ve bağlı 

listede adları yazılı mebuslara da 
verilmiş olduğundan, bunlardan 
başka almayanlara birer tane ve-
rilmesine dair Evrak kalemine 

1935 genel nüfus sayımı neticeleri
ni gösteren iki ciltten 800 tane 
gönderildiğİnden bunların mebus-
lara tevzi edilmesi hakkında Evrak kalemine 

Mevcud kavanin mecmuasından bir 
takım verilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

1934 senesine aid cld 15, nikad 7 
ve 1935 senesine aid cil 5, nikad 39 
zabrt ceridelerinden gönderilmesi 
hakkında Matbaa müdürlüğüne 

· Mısır Parlamentosu müzakere za-
bıtlarının fransızca neşredilen 1 - 3 
rakamlı nüshalarmm gönderildiği 

hakkında Kütüpane M. ne 

Büyük Millet Meclisi matbaa bina-
smm Hazine tarafından inşa edil-
memiş olduğuna dair Matbaa müdürlüğüne 

Kastamonu mebusu V elet Çelebi-
nin ailesi ve mahdumunun 1930 se-
nesinde yaptıkları seyahat esnasın-
da ikinci mevki bilet ücreti far-
kmdan dolayı iki lira 44 kuruş 
borcu olduğundan tahsilile netice-
sinin bildirilmesi hakkında E' rak kalemine 

Ankara maliyesinin 1933 senesi 
idare hesabmm Divanı muhase-
batça tetkik neticesinde Erzurum 
mebusu Fuadın 465 kuruş zimmeti 
olduğundan tahslile neticesinin bil-
dirilmesi hakkında Enak kalemine 



Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

3H Aukanı 'ağlık yurdu 

3-!5 . \.dliye vckaleLi 

3.J.6 ::\f aa r·i 1" Yeka.leti 
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Hulasası 

Biiyük Mill et Meclisi kan unlar ka
lemi memurlarllldan Rukiyenin 
ameliyat ve tedavi ma Tafı haJ•
kmda 

Ka.vanin me muasnun H , 15 nei 
cildlcrindcn Ü<:er aded g"ııdcı·ilmcsi 

Muamelesi 

:Muhasebe M. ne 

hakkında l\1atbaa müdürlüğüne 

lli~ik listedeki yazılı zaJlııt c-el'id •-
!erin i n göndel'i !ın esi hakkımla Matbaa müdürlüğüne 

3.J.7 ~\Jıkam nıeı·hz komutanlığı lllilli i\LüJafaa. vekilietinin tezkeı'l' -

sinc .Uina.en iliştiı·ilen istidadan 
malCımat istihsalile neticeııin bil-
dirilmesinin Malatya saylavı Ge
neraJ Osman Koptagele tebliği 

hakkında Evrak kalemine 

34 Anıkara Cümhnl'i_vct miiddei- Kannlar kalenli ınüdüı- muavini 
umnmiliği Rdct Sez-eııc ilişİk ödeme emrinin 

tebliği haJkkında Evrak kalemine 

3.J.!) :Jfat,baa müdürlüğü Üc,ı tcııeke gaz ilc iki tcnckc benzin 
nı u bu.yaası ha kk mda tilare Heyetine 

3!)0 .\Iatbııa ıııüdürlüğü 1\latbaa i((iıı alınaıı Ül,i teneke gaz 

ilc iki tenekc beıııiııe aiJ fat ura-
laı-m göııderildiği hakkında İdare Heyetine 

351 Aııkııı·a askeri ik şubesi ı·eisliği ·l?a.k a ·kerliık şubesinden gönderi-

352 .Ankara Ciimhuri~ et 
umumiliği 

353 Matbaa müdürlüğü 

354 Matbaa müdürlüğü 

355 Matbaa müdürlüğü 

3j6 ~fatba a müdürlüğü 

len ilişik kağıdın Gazi .Anteb me
busu .AJlııned Reınziy·e tebliğile iın

zalı parçasınm o· ri göndeı·ilmesi 
lıakkmda. Evrak kalemine 

müdclei- Bir ıneselen iıı tah.k.ika, tı Jolayısil 

şahid sıfatile malılınatilla lüzum gö
rülen Kocaeli ınebusu H . Hayrinin 
memuriyetlerine müracatl eriniu teb-
liği haklanda Evrak kalemine 

lnteı·tip makineleri için yed ek paı--
çalarm mn b ayaası hakkında İ cl are Heyetine 

Matbaa için alman iki brçak bede-
linin alacakJısı bnlunan şirkete ve-
rilmesi hakkında 1dare Heyetine 

Tashih kısmı masası çulıasnım ye-
nilenmesi ve bir kalem makinesi
nin satm alınınası hakkında 

'remmtız ve ağustos 1936 aylarına 
aid elektrik ve havagazi sarfiyat 
faturaları bedelinin tesviyesi hak-

ldare Heyetine 

kında ldaı·e Heyetine 



Ka yi d 
No. Nereden geldii!:i 

357 Matbaa müdürlüğü 

3G M at lı aa müdürlüğü 

349 l\[atbaa müdürlüğü 

360 Şehidlikl ı· imar cemi~reti 

361 Divam m1.1hasebat riyaseti 

- ~ -

Hulasası Muamelesi 

Iatbaadaki ter matörünün yeri-
ne konması ve muşamba ile halıla
rm temizlenmesi için amele temin 
edilmesi hakkında ! ~nı·<' Heyetine 

ekiz kalem malzemesi tebyiziye
nin ınubayaasr ve bu malzemenin 
muhafazası için bir dolap yapıl-

ması hakkında Jelare Heyetine 

Matbaa tertib dairesinin tefrişi 

hakkında 

Şehidlik.leri imar cemiyeti nin 1937 
yılma aid takvimlerinden satm 

İdaı·e Heyetine 

almması hakkında İdare Heyetine 

llişik ilamm Balıkesir mebusu Sa-
bihaya tebliğile neticenin bildiril-
mesi hakkında Evrak kalemine 

362 Ankara nskerlik şube i riyasei,j Çorum mebusu Ali Rrzanm 1936 

363 Ankara Cümhuriyet 
umumiliği 

askerlik yoklamasmm hangi şube
de yapıldrğmm kendisinden öğre
nilerek neticenin bildirilmesi hak-
kında EVl'ak kalemine 

müddei - Kocaeli mebusu H . Hayri Tanm 
şahld sriatile müracaatinin temini 
lileğine dair Evrak kalemine 

364 Matbaa müdürlüğü Matbaaca tesellüm edilen tıbbi: mal-
zerneye aid faturalar ilişik olarak 
sunulduğu hakkında İdare Heyetine 

365 BaşvekaJet Neşriyat müdürlü5·ü Büyük Millet Meclisinin 30-VII-1936 

366 Matbaa miidürlüğü 

367 dliye vekal.eti 

36 Rari ciy veka.Ieti 

369 Ankara ümhuriyet müddeiu-
ınumiliği 

370 Matbaa müdürlüğü 

tarihine aid içtima zabrtlarmdan 
200 nüsha gönderildiği hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Matbaanın eylUl 1936 aJina aid 
elektrik sarfiyatilli gösteren 113 
lira 38 kuruşluk fatura sunulduğu 
hakkında İ la re Heyetine 

J 4, 15, 16 ncı cild kavauin mecmua
srndan ü~cr tane gönderilmesi hak-
kında Matbaa mürlürlüği.ine 

1936 bütçesi müzakere ımbrtlarm-
dan birer nüshasmm Bulgar sefa-
retine gönderilmesi hııkkrn ]a Mııtbaa müdürlüğüne 

Zabıt katibi Ahmed Varolun adrt'-
sinin bildirilmesi hakkında Zn brt kalemine 

Matbaa için bir bayrak yapılması 
haklanda İdare Heyetine 



lrayid 
No. Nereden geldiği 

371 Matbaa müdürlüğü 

372 Matbaa müdürlüğü 

373 Matbaa müdürlüğü 

374 İktısad vekaleti 

375 İstatistik umum müdüı·liiğü 
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Tashih kısmı için alman kalem ma
kinesine dair fatura takdim olun-
duğu hakkında f dare Heyetine 

Matbaa makineleri için örtü alrn-
masr hakkında İdare Heyetine 

Nüruunesi merbut kağıttan ~ 00 top 
mubayaasr hakkında 1clnre Heyetine 

Ticaret ve sanayi odaları dördün-
cü umumi kongresi zabıtlarından 

beş adecl gönderilcliği hakkında Evrak kalemine 

Genel nüfus sayımına aid eserdert 
elli aded gönderildiği hakkında Evrak kalemine 

376 tstanbul emniyet sandrğr mü- Zabıt ceridesinin 935 mayıs 26 ncı 
dürlüğü inikatla haziran 935 ve 34 ncü ini-

377 Nafıa vekaleti 

378 Ankam Adiiye tebligat nıemnr
luğu 

379 Ankam askerlik şuhesi re isliği 

380 Ankaı-a tebligat memurluğu 

3 1 Dahiliye vekaleti 

382 Ankara tebligat nıemurluğu 

383 . Türk dil kurumu başkanlığı 

kad zabıtlarından biı·er tane gön-
rlerilm esi hakkında Matbaa müdürlüğüne 

Şark demiryolları şirketile yapıl-

mış olan ll mayıs 1929 İtilafna-

mesinin Kamutay müzakere zabıt-
larmdan birer nüshasınm gönde-
l'ilm esi hakkrnda }{<ıthaa müclÜl'lüğüne 

!lişik ödeme emirlerinin sah ibi eri-
ne tebliğile imzalr nüshalarımn ia-
ele olunınası h a kkında 

Balıkesir saylavr Cemal Eminerin 
hangi şubeele kayiclli olduğunun 
kendisinelen tah kiki le neticenin 
hilelirilmesi hakkında 

Bağlı ı:ı:ıyab kararının sahibi Ni
hacla tebliğile imzalr nüshasının ia-

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

cle olunması hakkında Eveak kalemine 

Yeni tabedilmiş olan idare taksi-
matı kitabındnıı 10 a(led snınıldu-

ğu haklanda Evrak kalemine 

Bağlı tezkerenin matbaa müdürü 
Tevfik Bağluma tebliğile neticesi-
nin bilelirilmesi hakkında Rvı-ak kalemine 

Paris şark dilleri okulu kütüpane i 
için bir takrm kavanin mecmuası 

g·öncleı·ilmesi hı:ıkkmda Matbı:ıa müdürlüğüne 



7 - Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için izin talebini havi Baş-
veka.let tezkereleri J 

Birinci iı;tima içinde ibazı ·eşha.s J:ıakkmda takibatı ıkanıuuye icrası için izin talebini havi (193) ta
ne BaşvakaJet tezkeresi gelmiş ıolub ıbunlardan (86) na izin verilımiş, (107) ne de veriLmemiştir. 

No. Hulasası e ticesi 

166 Elmalıda Mazhar hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair İzin vel'ilmiştir. 

167 Delliziide Mustafa hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair » » 

168 1stanbulda Ayşe hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil-

169 

mesine dair 

1stanbulda. Golt Şiınilt ve Seza haklarında takibatı kanuniye ifa ·ma 
müsaade edilınesine dair 

170 İstanbulda Avram hakimıda takibatı kanuniye iiasma müsaade edil-

!zin verilmemiştir. 

mesine dair » » 

171 Bursada Hüseyin hakkında takibatı lmmuıiye ifasma müsaade edil-
mesine dair » » 

172 VezirköprüdeAdil ve Baban hakkında takibatı kanuniye ifasma müsa-
ade edilmesinedair » » 

173 Ankarada İvan hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair 

174 Aksarayda Ohannes hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair » » 

175 !staııbulda F a tma hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaa le edil-
mesine dair » » 

176 Kozanda Hasan hakkında takibatı kanuniye ifasma ınüsaadc cdil-
mesine dair İzin verilıııiştir. 

177 İstanbulda Mığırdıç kızı Ahsebet hakluııda takibatı kanuniye itasma 
müsaade edilınesine dair » » 

178 İzmirde Sabri haklunda takibatı kanuniye ifa ·ma müsaade edilme-
sine dair » » 

179 Antalyada Ömer hakkrnda takibatı kantıniy e ifasma müsaad edilme-
sine dair İzin verilmemiştir. 

180 1stanbulda Pekruhi ve Andon haklarmda takibatı kanuniye if asma 
müsaade edilınesine dair » » 

181 İstanbulda Genel ev sahibi lVIüYeddet Jıaklmıda takibatı kanuniye ifa-
sma müsaade edilınesine dair » » 

182 İstanbulda !stelya hakmda takibal ı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair · İzin verilmiştir. 
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. ·. \. 

289 

No. Hulfisası 

183 Boluda Kıpti Ali hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilme
sine dair 

184 Elmalıda Kıpti Durmuş hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 

Neticesi 

lr.in Y erilıniştir. 

edilmesine dair » · » 

185 Antalyada Kasap ilasan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair » » 

186 Orduda Zeki haklanda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesine 
dair » » 

187 İzmirde Acem Tcke karısı Zelıra ve kızı Kamer haklarmda takibatı 
kanuniye ifasma müsaade edilmesine dair 

188 İstanbulda Salamon hakkmda takibatı kanuniye 
edilmesine dair 

ifasrna müsaade 

189 Sivasta Niyazi hakkmda takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilme 
sine dair 

190 Manisa vilayetine bağlı Kırkağaç kazasrnm Gelenbe nuhiyesinin 
müdürü Suphi hakknıda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilme
sine dair 

191 İstanbulda Memet Ali ve Adil haklarmda takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair 

192 İstanbulda Nazik namı diğeri 'fakuhi hakkında taldbatı kanuniye ifa
srna müsaade edilmesine dair 

193 Kocaelide Garmen Larnos hakkında takibatı kanuniye ifasma müsa
ade edilmesine dair 

194 İstanbulda Cevdet hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade .edil
mesine dair 

195 Adapazarmda Şevket haklanda takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesine dair 

196 İstanbulda Corci hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-

İzin verilmemiştir. 

)) » 

» » 

» » 

)) )) 

İzin verilmiştir. 

» » 

İzin vcrilmeıniştir. 

tzin vetilmiştir . . 

mesine dair İzin verilmemiştir. 

197 İstanbulda I;>imitri hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil- : 
mesine dair ~ . , 

198 Çorumda Zehir Ali hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil-
mesine dair İzin verilmiştir-. 

199 Ödemişte Çerkes Ahmed hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair İzin verilmemiştir. 

200 İstanbulda Kaınelya hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair » » 

201 İstanbulda Agop hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair lzin veı · ilmiştir. 

202 Ankarada Şevket lıaklmi.da takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
sine dair ,. hi n ,~ei·il ın e ın iştir. 

203 İzmirde bekçi Osman hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesine dair !zin veı·ilmiştil'·. · 



290-
No. Hnl3sası 

204 !stanbulda Belüce hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

205 !stanbulda J ozef \"e RoJ o li: hRkkında tak i batı kaıııııı iy\' ifasınıı nı iisaatl e 

Neticesi 

İzin verilmemiştir. 

edilmesine dair » :. 

206 !stanbulda Sitoyan Viladof hakkında takibatı kanuniye ifasına mü-
saade edilmesine dair » » 

207 !stanbulda Zoi ve Manalya ve Evyeniye hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair İzin verilmiştir. 

208 İzmirde Ali Rıza hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair » » 

209 !stanbulda Alber hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair » 

210 lstanbulda Siranoş hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair » :. 

211 Bürhaniyede Bayraktaroğlu hakkında takibatı kanuniye ifasına mü-
saade edilmesine dair ::. :. 

212 Güründe Harnit hakkında takibatı kanuııiye ifasma müsaade edil-
mesine dair 

213 M ersinde Yeremiyen namı diğeri Ara m hakkında takibatı kanuniye 
ifasma müsaade edilmesine dair İzin verilmemiştir. 

214 Aydmda İsa hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilme-
sine dair » » 

215 Kütabyada Sait hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair İzin verilmiştir. 

216 lstanbulda Suphi hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edi!-
mesine dair » 

217 Kayseride Rifat v,e arkadaşları Tahir, Ali, Nurettin, lzzet, Muhacir 
ve lsa haklarmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesinedair » » 

218 Aydında Ömer hakkında takibatı kanuııiye ifasına müsaade edil-
mesine dair 

219 Vezirköprüele kör Nuri hakkkında takibatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesine dair 

220 Deniziide Süleyman hakkında takibatı kanuniye ifasma müsa-
ade edilmesine dair 

221 Mersinele 'l'arsus Osmanh bankası direktörü !talyan tebaaımıdan 
Onberto Markopuli hakkrnda takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil
mesine dair 

222 Y ozgatta Boga;dıyıı ı ınıÇandır nahiyesinden Hafız Mustafa hakkında 
takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesine dair 

223 'frabzonda Y oı·dam hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

224 Mersinele Alioğlu Ahmed hakkında takibatı kanuııiye ifasma müsa
ade edilmesine dair 

225 Konyada Nuri hakkında takibatı kanuniye ifaı:ıma müsaade edil
mesine dair 

İzin verilmemiştiı·. 

» » 

» » 

» » 

İzin v eı·ilnı iştir. 

, » 



291 
No. Hul8sası Neticesi 

226 Seyhanda Arif hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair l_ziıı \·erilıniştiı·. 

227 Mersinde Şevki hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesi ne dair 

228 Maraşta Hamza hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

229 Muğlada V eli ve l\ieıned hakinncia takib at ı kanuniye ifasnıa müsaade 

» » 

edilmesine dair » > 

230 Adapazarmda Abaza İsmail hakkında takibatı kanuniye ifasnıa müsıı-

ade edilmesine dair » 

231 Mersinde Merih hakkında takibatı lnı.nuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair :.. 

282 Istanbul Kostioğlu Simon hakkında takil..ıatı kanuniye ifasına müsaade .-, 
edilmesine dair » » 

233 Siirtte Beşiri hrumsi muhasebe memuru Mevla halduncia takibatı ka~ 

nuniye ifasına müsaade edilmesine dair · hiu verilmemiş1ir. 

234 

235 

238 

239 

:!40 

~41 

• 
l stanbulda Madam Jan haldaııda takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

Bursada İnhisar ekisperi F\•ı·di hakkında takibatı kalluniye ifasrna mü
saade edilmesine dair 

Antalyada Süleyman ve l\instafa Jıak.kmda takibatı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesine dair 

İstaııbnlda Kostantİn ve Eftim hakkında takibatı kanuniye ifasuıa mü-

» 

saade edilmesine dair » 

Bürhaniyede Edremit orman ıııulıazafa memuru Çeı·kes Şaban hakkm- ' •1 

da takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine dair » 

Kulada Alımed hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesine 
daiT ~ 

Gazi Antepte Nizip Maliye piyade tahsildarr Fevzi hakkında takibati 
kanuniye ifasma müsaade edilmesine dair > 

İstanbulcia Dante Sagale hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair :. 

242 İstanbulda İngiliz tebaasmdaıı İstefani Valton hakkında takibatı kanu-
niye ifasma müsaade edilmesine dair » 

243 Şebin Karahisarda Abdurralıma.noğlu Abidin hakkında takibatı kanu- ' 
niye ifasma müsaade edilmesine dair > 

24-:1: İstanbulda Kalyopi Kanakiye hakkında takibatı kanuniye ifasma mü-

• 

, 

saade edilmesine dair İzin verilmiştir. 

245 Karsta Cafer hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesine 
dair İzin verilmemiştir. 

246 Seyhancia İsmail hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair > » 

247 Bursada Aslan hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesine 
dair • » 



No. Hulasası Neticesi 

248Maraşta Kadir ve l\1emed hakkında takibatı kanuniye ifasnıa müsaade edil-
mesine dair lzin · verjlmemiştir. 

2-:1:9 Seyhanda Adana mensucat fabrikası arnelebaşı İbrahim hakkında ta-
kibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesine dair 

250 Çanakkaleele manifaturacı Mişano hakkında takibatı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesine dair 

251 Balıkesirele Ali hakkında takibatı kanuniye ifasnıa müsaade edilmesine 
dair 

252 Çorumda Osman ve HaydarAli haklarında takibatı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesine dair 

253 Bnrsacla Memet Çavuş hakkında ta kibatı kanuniye ifasma mıisaadl:' 

:. 

:. 

İzin 

İzin 

:. 

:. 

verilmiştir. 

verilmemiştiı·. 

edilmesine dair İzin verilmiştir. 

254 İstanbulda İbrahim halrlunda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair 

255 İstanbulda lVIarko hakknıda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

256 Gümüşaneele Şükrüoğlu Salih namı diğeri Ağa halrlunda takibatı ka-
nuniye ifasma dair » » 

257 Çanakkaleele Hiristo hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair İzin verilmemiştir: 

258 İstanbnlda Ohannis hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil-
mesine dair » 

259 Antalyada Alioğlu Osman ve karısı Selime haklarmda takibatı kanu-
niye ifasma müsaade edilmesine dair » » 

~60 Zonguldakta Raci ve Hüseyin çavuş haklarmda takibatı kanuniye ifa-
sına müsaade edilmesine dair 

261 M. Kemalpaşada Hüseyin hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair » 

262 İstanbulda Kadir hakkında takibatı kanuniye ifasnıa müsaade edil-
mesine dair » 

263 Bartında Alaettin hakmda takibtı knuniye ifsın müsaade edilmesine 
dair 1 > 

264 Ankarada Adalet akkında takibatı ~anuniye ifasına müsaade . edil
mesine dair 

265 Aydrnda Ahmed hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair İzin verilmiştir. 

266 Konyada Seydişehir malmüdürü Şehap Özel hakkında takibatı ka-
nuniye ifasrna müsaade edilmesine · dair İzin verilmemiştit. 

267 Tokatta Rupen ve karısı Vartanoş haklarmda takibatı kanuniye ifa
srna müsaade edilmesine dair 

268 Niğdede Ahmed hakkında takibatı kanuniye ifasına inüsaaae ·eail~ 

V artanoş h akkında 
izin verilmiş Rupen 
için ·izin verilmemiştir. 

mesine dair İzin verilmiştir. 



N o. H ulisası 

269 Çoruıiıda Haydar Ali hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesine dair 

270 Amasyada İbrahim hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil
mesine dair 

271 Elmalıda Jan K om per hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesine dair 

272 Tokatta Rupen hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesine 
dair , 

273 Saınsunda ınühtediye Zelıra hakkında takibatı kanuniye ifasma mü
saade edilmesine dair 

274 Kastamonuda Taşköprü dava vekili Sait hakkında takibatı kanuniye 
ifasrna müsaade edilmesine dair 

275 Kastamonuda İshak hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

276 Akşchirde Yordan hakknıda takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil
mesine dair 

277 Aydmda terzi İbrahim hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair 

278 lstanbulda Sotire hakkında . takibatı luinuniye ifasıııa müsaade edil
mesine dair 

279 lstanbulda Yani hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

280 Kırklarelinde küçük Abbas hakkında takibatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesine dair 

281 Ankarada Eleni hakkında taki~atı kanuniye ifasına müsaade edii
ınesine dair 

282 lstanbulda Ali hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesine 
dair 

283 lstanbulda Kiryako hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

284 Kırklarelinde Kazım hakkınd· takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

285 Kırklarelinde Nezir hakkında takibatı kanuniye -ifasma müsaade edil
mesine dair 

286 lstanbulda Ligon ve Tanaş haklarında takibatı kanuniye ifasma mü
saade edilmesine dair 

287 1stanbulda Serkiz hakkında takibatı kanuniye ifesnıa müsaade edil
mesine dair 

288 Kastamonuda ermeni Kabik hakkında takibatı kanuniye ifasma mü-

N . , 
etıcesı 

İzin verilmemiştir. 

İzin veuilmiştir. 

lzin ver ilmemiştir. 

lzin verilmiştir. 

:. • 
:. • 

İzin verilmemiştir. 

» • 
İzin verilmiştir. 

» • 
» • 
» • 
» • 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» , 

» » 

İzin verilmiştir. 

saade edilmesine dair > • 

289 Kayseride Akkız hakkında takibatr ~anuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair » 

290 !stanbulda Milıal Sal'doviç hakkında takibatı kanuniye ifasma mü-
sade edilmesine dair » » 

291 !stanbulda Osman hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
fllesine dair a . . :t . 



No. liuiAsası 

292 Vezirköprüele Kamil hakkında üıkibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair tzhı ,· eriLmeıuiştil'. 

298 Y ozgatta Çomezoğlu A ı:tin Jıakkmda takibatr kanuniye ifasına. mü
saade edilmesine dair 

~Ankarada Bernaç kızı Bıııine hakkuıda takibatı kanuniye ifasma mü
saade edilmesine dair 

2H5 Lstanbulda avukat Beck hakkında takibatı 
sn ade edilmesine dair 

kanuniye ifasma 
\ 

mül 

296 Malatyada Ohannes hakkında takibatı 
edilmesine dair 

karımı iye ifasma müsaade 

297 lstanbulda Hilmi hakknıda takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
ıııesine dair 

298 Saınsunda Seyfi hakkında takibatı kanuniye ifasuıa müsaade 
mm>ine dair 

299 lstanbulda Bağman Feans hakkında takibatı kanuniye ifasrna 
saade edilmesine dair 

e dil-

ed il-

mü-

300 !stanbulda Katerina hakkmda takibatı kanuniye ifasına · müsaade 
edilırı.~sine dair 

:30 t · lzıuird e Davilkohen hakkmda takibatı kanuniye ifasrna_ müsaade 
edilmesine dair 

:~.ı :ı 'ı~ ozgatta Ah nı et karrsı Harsi hakkında takibatı kanuniye ifasrna 
müsaade edilmesine daiı· 

:jQ;J (;üıuüşhanede mütekaid jand:~mııa zabiti laz Ümer hakkında takibatı 
kanuniye iiasma müsaade edilmesine dair 

304 hmircle Piyer hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme
sine dair 

:30!) lstanbulda Mewecl hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

306 lzıuirde Fatma hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-

» 

» 

. » 

» » 

» 

» 

» » 

» 

İzin v e ı·ilın işt.i r. 

» » 

» 

» » 

» 

mesine dair lziıı verilmemiştir. 

307 lstanbulcla Yarzabet nanu diğeri Ahzabet hakkmdıı takibatı kanuuiye 
ifasma müsaade edilmesine dair 

30 Cebeliberekettc Hasan hakmda takibatı ka mııri.ve i fa sına müsaade 
edilmesine dair 

309 .-\nkaracla Muhsin hakkında takibatı kaunuiye ilasına müsaade edil-
mesine dair 

31 O İzmirde Uevridiyani hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

311 lstanbulda Zabıtai belediye memuru Mustafa hakkında takibatı ka-

» 

nuniye ifasma müsaade edilmesine dair » » 

312 lstanbulda Şemsettin hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair » » 

:rı ~~ ts ta n bul da Y edvard hakkında ta ki batı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair 

314 Aydmda hammal J<Jmin hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 

» 

edilmesine dair » 



295 -
N o. H ulasası Neticesi 

:n5 Seyhanda Selim, Hasan ve Mahmut haklarmda tokibatı kanuniye 
ifasrna müsaade edilmesine dair İ ziıı Hri lııı c ııı i ı:;tiı· . 

316 Vezirköprüde Ali hakkında takibatı kanuniye ifasrrıa müsaade edi!-
mosine dair 

317 Yozgatta Kigork ve 0lıannis haklarmda takibatı kanuniye ifasm;ı 
ııı üsaade edilmesine dair 

:.ns lVIersinde Hasan hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil 
mesine dair 

319 Mersinde Siranuş hakkında takibatı kaıınniye ifasııuı müsaade ı>dil

mesine dair 

320 İzmirde Hayim hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

02J Antalyada Emine hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

322 Tekirdağmda Osman hakkmda takibatı kanuniye ifasrna müsa ade 

» 

» 

» 

edilmesine dair » 

323 lstanbnlda· Sara hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair )) 

:)24 l stanbulda Samoel Benbasak lutldunda takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair » 

325 'l'ekirdağında Eranik hakkmd<ı takibatı kanuniye i_fasnıa müsaade 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

edilmesine dair İ zin ve l'i lıı ıi ~1 il'. 

326 Maraş - Andirinde Memed hakkında takibatı kııınıııiye ifasma mü
saade edilmesine dair 

327 Manisada Mustafa hakkmda takibatı kaınıniye irasına müsaade edi l
mesine dair 

328 Denizli Çal kazasında Sadık hakkında takibatı kanuniye ifasına 

» 

m üsaad.e edilmesine dair :ıı 

329 İstanbulda Ziya hakkında takibatı kanıuıiye ifasnıa · müsaade edil-
mesine dair 

330 Bürhaniyede Yani hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

331 İstanbulda Kamil hakimıda takibatı kanuniye ifasma müsaade edii-
nıesine dair » 

332 İstaııbulda Kalianti. hakkrnda t a kihatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair » 

333 İstanbulda Enver ve Re~a t. haklannda takibatı ka.ııuıı i~ ·e i l'asıııa mü -
saade edilmesine dair 

334 Eski~ehirde Salfı.Jıattin lıaklmıda takibatı kanuniye ifasrıııı nı.i.is<ınde 

edilmesine dair 

335 lstanbulda J.Vlığırdrç diğet· ismi Onnik lıukkıııda takihatr k:ımıni.n il'n 
srna müsaade edilmesine dair 

336 Çanakkalede Vidal. hakkıııda takibatı kaınmiye itasıııa ıniisaad e edil-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

mesine dair » » 
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337 Mersinde Pehlivan Memed hakkında takibatı kanuniye ifasına mü-
saade edilmesine dair lzin verilmemiştir . 

338 İstanbulda Şü,kran hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair » » 

339 1stanbulda Ahmed hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair » 

340 İstanbulda İsrail hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair » 

341 Mersinde Paraskola diğer ismi Perihan hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair » » 

342 Silifkede Kevger Kamışlş hakkında takibatr kanuniye ifasına mü-
saade edilmesine dair > lt 

343 İstanbulda Simyon hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair » > 

::!44 Ay<lında Receb hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade· edil-
mesine dair :. > 

345 Yozgatta Bedros hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair lt :t 

346 Kütahyada Hafız Mehmed hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa-
ade edilmesine da·~r İzin verilmiştir . 

347 İstanbulda Rumana hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-
mesine dair !zin verilmemiştir. 

348 !stanbulda Saterıik hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-

349 

350 

mesine dair 

Konyada Virjin hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

lstanbulda Raşel hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade· edil- · · 
mesine dair İzin verilmiştir. 

351 Sinopta lVIitat hakkında takibatı .kannniye ifasına müsaade edilmesine ~: . .. 
dair » .: .. ".» 

352 İzmirde Cemal hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
mesine dair » » 

353 Giresunda Davit hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-

354 

355 

356 

358 

mesine dair 

İstanbulda Atina hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 
Çanakkalede İbrahim hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

İstanbulda Ofo hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme
mesine dair 
İstanbulda Zakyos ve karısı Bayzar haklarmda takibatı kanuniye ifa
sma müsaade edilmesine dair 

İspartada Memed hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

İzin verilmemiştir. 
' ~· 

» » 

İzin verilmemiştir . 

İzin verilmişti!' , 



Ka yi d 
No. 

2/ 2 

4/ 4 

8 - Arzzuhaller 

••• 

1 - Arzuhal encümenine havaleedilen arzuhaller 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Yan : Sihke köyünden 
Alioğlu Memecl ve ar
kadaşları 

Arzuhal bulasası 

Borçlanma kanununa 
verilerek terfibierinin 
tiyorlai·. 

göre arazi 
teminini is-

Burdur : Şeyhsinan ma- İskii.n edilmelerini istiyorlar . 
hallesinde No. 9 haneel e 
Selanik muhacirlerinden 
Hüseyin Hüsnü oğulları 

Abdülkadir, Seyid , Ali 

Muamelesi 

Rncüınencleclir. 

Encümendedir. 

6/ 6 Soma : Karama.nlı ına- !skan hakkının tanııımasile evvelce Dahiliye v~kal etine. 
hallesinde Rados ınüba- verdiği arzuhaline cevab istiyor. 

8/8 

10/ 10 

12/12 

20/ 20 

22/ 22 

23/ 23 

24/24 

28/ 29 

dillerinden lVIuharrcm
oğlu . Şaban Çavuş 

Muş : Dmavartmıs köyü 
muhtarı Yakub ve aı·

kadaşları 

İstanbul : Beyoğlu Pan
galtr Bilezikçi sokak N o. 
106 'M. Hayri 

:Malatya : Şifa mahal
lesinde Kirpioğlu Bekir 
çocuğu Hiiseyin ve arka
daşları 

İstanbul Hapishanei 
umumiele Dursunoğlu 

Nazım naını diğeri Şevki 

1stan bul : Sarıyer bele
diyesi sıhhat katibi Tev
fik Önder 

Gelcnbe nahiycsi Gelıc

ler köyünden Yehiboğlu 

Sayım vergisi ha k km da bazı dilek
leri. 

Düyuna kalan uıatlubunun verilme
si dileğine dair 

2222 numaralı kanundan istifadele
rinin temini ile taksitlerinin azaltıl
ması dileğine dair. 

Bncümeııdedir. 

Tayini mna.ıncl.eye ma
hal olmadığından hıf
zr. 

Eııcumendedir. 

2330 numaralı kanunla cezası fazla- · Kanıra rapted ilıuiştlr. 
laştırıldığmdan azaltıimasını istiyor. 

Eımazı zühreviyc dispanscrindeki mc- Karara raptedilıuiştir . 

murlardan ve doktorlardan rüşvet 

alanları bildiriyor. 

'l'ül'ldiiğü ve şahıslarını ta h kir eden 
nahiye müdürü hakkında takibatı 

Dahiliye vekMetine. 

Mustafa ve arkadaşlan kanuniye yapılmasını istiyorlar. 

İstanbul : Üskiidar Du- Samsun İskan suretile verilen evin Kıu·aı·a raptedilmiştir. 

dullu mektebi başmual- n ııı,;r ıın teffi.zini istiyor. 
limi Hakkı Yılmaz zev-
cesi Sıdıka 

Artvin : Malülini askc- Malül olduğundan maaş tahsisini is- Karara ı·11pted ilmiştir. 

riyeden Melolu Ahmed tiyor. 



Ka yi d 
No. 

29/30 

30/31 

31/ 32 

33/34 

34/35 

37/ 38 

42/43 

45/46 

49/50 

52/ 43 

53/51: 

57/58 

58/ 59 

61/ 63 

62/64 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tarsus : Kazanç ınemur
luğunda Enver Tuncer 

Van : Şerefiye mahalle
sinde banka civarında 

Mahmudoğlu Memed 

298-. 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Yüksek ziraat enstitiisüne kabulünü Encümendedir. 
istiyor. 

Mektebden tardı hakkındaki karaı-m Karara raptedilıniştir. 
refini istiyor. 

Samsun_ : Yeni kırbaş !skan suretile verilen evin istirdadi- Karara raptedilmiştir. 
mahallesinde No. 151 ha- le ınağdur edildiğine dair 
nede Mürninoğlu Hüse
yin 

Niğde hapishanesitıde A
danalı kasab Hasan ve 
arkadaşları 

!stanbul : Aksaray mil
let caddesi N o. 18 hane
de mütekaid kaymakam 
Hüseyin Karapınar 
Adana hapishanesinde 
Abdülkadiroğlu Niyazi 

Tahliyelerini istiyorlai•. Encümendedir. 

Maliye bakanlığınca diiyuna kalan Karara raptedilm.iştir. 
matlubunun verilmesini istiyor 

Mahkflmiyetlerinin affi dileğine dair 

Bursa : Minareli Çavuş Şehid olan oğlundan maaş tahsisini M. ·M. Vekaletine. 
köyünde şehid Seyid a- istiyor. 
nasr Müyase 

Sofya : Türk vatandaş
larmdan Atıf, R.ai:f ve 
arkadaşları 

Bulgaristandaki emlaklerinin bir an Karara raptcdilmiştir. 
evvel tasfiye edilme~ini istiyorlar. 

Ovaerk : Müntehibi sa- Vilayet encürneni intihahmdaki yol- Dahiliye Vekaletine. 
nilerinden Maksud uşa- snzluktan şikayet 
ğı narnma Hüseyin ve 
arkadaşları 

İstanbul : Kadıköy sıt- Askerlik vazifesine alınmasını isti- Karara raptedilmiştir. 
ma mücadelesinde Haci yoıo. 

Arnara Barcn 

Aznik : Yeşil mahalle- Milli emlakten sekiz sene taksitle Maliye VekaJetine. 
sinele Kumcu !smail satın aldığı arsanın ihalesinin fes 

hine dair 

İsparta : Frrka 2 şube 
müdürü Yarbay Vehbi 

Ayancık : Hacwğlu kö
yünden Memed Aşık 

Terfi tarihinin düzeltilmesine dair Karara raptedilmiştir. 

Yenicuma n alıiye müdüründen şi ka- Da hi liye V ekaletine. 
yet 

Eskişehir : Yasinzade Buğday koruma kanununa bir şekil Karara raptedilmiştir. 
Memed Ali' un fabrikasr verilerek mutazarrrr olmamalarının 
sahipleri 
Geyve : 'feşvikiye kö
yünde Karabıyık !sma
iloğlullarmdan şehid Ah
med ailesi N afiye 

ı emin i ıli istiyorlar. 
Şehid olan kocasından maaş tahsi- M. M. Vekaletine. 
sini istiyor. 



ltayid 
No. 

63/65 

65/6'7 

67/ 69 

68/70 

69/71 

70/72 

74/76 

75/77 

76/ 78 

77;'79 

78/80 

81/83 

86/88 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal lıulasası Muamelesi 

Yıldızeli kazası eski 3 ncü Devlet şurasmda tasfiye kararı ref- Karara -raptedilmiştir. 
daire tahsildarı Mustafa dildiğinden tercihan vazifeye alma-

rak mağdur edilmemesini istiyar. 

Yugoslavya : Üskübde Af kanunundan İstifadesi dileğine Hariciye Vekletine. 
ziraatçi profesör Suad dair 
Ramiz Selçuk. Cad de; 
Raşga No. 100/ 6 

Niğde : Hapishanesinde 
mevkuf Memed karısı 

Şerif e 

Ünye : Muallimleri na
m.ma Vasrf ve arkadaş

lan 

_ İstanbul : Kalarn ış iskele 
sırasma Y orgi apartr
manmda N a:fiye 

Adapazarı : Akyazr na
hiyesinde 46 No. da Uzun 
Alioğlu Feyzi 

Niğde : Hapishanesinde 
mahkum Niğdeli Ahmed
oğlu Yunus ve arkadaş
lan 

Mahkum olan kocası Meınede hapi- Karara raptedilmiştir. · 
sane müdürü tarafından yapılan iş-
kenceden şikayet. 

Birikmiş maaşlarrom verilmesini is- Encümendedir. 
tiyorlar. 

Muhtacı muavenet olduğundan terfi- Encümendedir. 
hinin teminini istiyor. 

Haksız olarak vazifeden çıkarıldı- Encümendedir. 
ğından iadei memuriyetini istiyor. 

Hapishanede imaHithane yapılması Karara raptedilıniş!ir . . 
ve hapisane müdüründen şikayet 

Boğaz1ryan : İğdeli köyü 2222 numaralı kanundan istifade et- Eııcümendedir. 
zürraı narnma Hacı Ali rnek istiyarlar. 
ve arkadaşları 

Niğde : Hapishanesinde Niğde cezaevi müdüründen şikayet Karara raptedilmiştir. 
mahkUm. Hayrullahoğ-

lu Memed 

Trabzon : Muhittin ma- Trabzonda No. 2 evın iskan sure- Karara raptedilmiştir. 
hallesinde No. 52 ele Es- tile narnma temlikini istiyor. 
ma kızı Nazmiye 

Bozüyük : Karasu un Buğdayı koruma kanununun ımuafi- Maliye Vekaletine. 
:fabrikası sahibi Memed yetinden istifade etıne.sini istiyor. 
Hakkı Aksu 

Saimıbeyli : Hastene köyü Yaştru bitirmeyen davardan sayım Karara raptedilmiştir. 
eski ınuhtarı H. Ömer vergisi alınmamasını istiyor 
~e arkadaşları. 

Gerze : Rıza Pehlivan
oğlu Meıned ve arkadaş

lan 

ıEmaki milliye ye olan taksit borçla- Evrak Maliye V ekale
rının .tahsili için bulıran zail olun- tine iade edildi. 
caya kadar maliyece . sı!kıştrrılmama-
ları dil~ine dair · 



Ka yi d 
No. 

87/89 

88/90 

91/93 

92/94 

94/ 96 

96/98 

97/99 

99/102 

100/108 

102/105 

103/ 106 

106/ 109 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-300-

Arzu.hal hulasası Muamelesi 

Adapazarı hapishane-sin- J\bhıln1ıniyetlerinin affini istiyorlar. Encümendedir. 
de İstitlal ilia11bi ıniilba-
dillerinden Vefik ve ar-
kadaşları 

İstanbul hapishanesinele 
Hasanoğlu Yusuf 

Ölüm cezasına çarpdmasına dair ve- Encümendedir. 
rilen hiiıkımün tetkiki ilc adaletin tc-
cellisini istiyor. 

Ankara : Atpazarı ha- Adliye bakanlığınca şikayetine bir Adiiye vekiiletine 
nmda Safranbolunun Bu- an evvel cevab verilmesini istiyor. 
lak köyünden Hatihoğlu 
M. lzzet 

Ankara Anafartalar 
caddesinde Anadolu ote
linde Mustafa Seyfullah 

Bazı eşhas tarafından haksızlığa ma
ruz kaldığından keyfiyetin t etkik 
edilmesini istiyor. 

Dahiliye vekfLletine. 

Zile : Ekmekç ioğlu lU - Belediyece istimlak edilen arazisinin Karara raptedilmiş lir. 

zım 

Gazi Antcb : Un fabri
kası ·sahiblerinden Hur
şid 

Zile : 67 numamh arsa 
sahibi Salihoğlu Salih 

Rize : M ahnıud ve arka
daşları 

lVIuğla : Cezaevinde mah
kfmi ·Bodrum Ziraat ban
kası veznedarı Hayri 
Bortecene ve arkadaşları 

Karanıursal : Mcrdigöz 
köyünden müntehibler 
narnma Hüseyin ve ar
kadaşları 

nıüuasib bir f iatle alınmasım istiyo·r. 

Buğdayı koruma kanununa bir şe- Kaı·ara raptedilmiştir . 

kil verilerek Hazine ve şahsi menfat-
lerinin korunmasım istiyor. 

Belediye tarafmdan istimlak edilen Karara raptedilmiştir. 

arsalarına takdir edilen kıymetin 

haddi layikına ibiağı dileğine dair 
Emlaki milliyeden sekiz taksitte öde- Hıfıed ilmiştir 

rnek üzere satın aldıkları emlfLkteıı 

yüzde kn·k tenzilat yapılmasınr isti-
yorlar. 

lVf a.hklımiyetlerini.n affini istiyorlar Encümendedir. 

Muhtar intihab edilen şahıstatı şika- Dahiliye Yekaletine. 
yet. 

Tabakhane mahallesinele Tabak müesseselerinin istihlak ver- Karara raptedilmişLir. 

Kütahya : Simav kazası gisinden muaf tutulmaları hakkında 
Tabaklar birliği narnma 
ustabaşı Çıplakoğlu Ah-
med 
Ankal'a : Hacı Muracl Merhum zevcinclen tazminatr nakdi- Rnci.lmendedir. 
mahallesinde Şekib Be- yenin kendisine Yerilm esi .Jıaklm1cla 
yiu hanesinde merhum 
Kastamonu mebusu Ali 
Riza zevcesi İrma 



Ka yi d 
No. 

108/ Jll 

110/ 113 

111/ 114 

113/ 116 

114/ 117 

116/ 119 

117/ 120 

118/121 

119/ 122 

120/ 123 

121/ 12-1: 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 901 -

Arzuhal huHisası M namelesi 

Kocaeli : Orta mC'ktcb Telmüd maaşı Uıhsis ed ilm C">;İ dile- Karanı rap! C"dilmiştiı· . 

karşısında Balal eısı ~[c- ğ· i ne dair 

ıncelin Jamadr Hazin ci 
hassa lıademel erindC"ıı 

Emin 

:Midyat Savnr nüfus 
memnrluğnnd a n mii><ıtafi 

Ş. Ziya 

Girrsnn : Tirobolu Ye
niköy mahall esinde Nilif 
tüoğlu Mürsel 

İstanbul : Sarıyer yeni 
mahalle Pazarbaşı cadele
si No. 130 evde Hasköy 
askerlik şubesinde ık.ayi cl-

li tüfek birinci miilazinıi 
Fahrettin 

İstanbul : No. R ihtisas 
mahkemesi dosyasındaki 

vekaletııameye müsten i
den Ali ve Arif n~kili 

Avukat Nuri 

İstanbul : Be:,ıikta,~ Valde 
çeşmesi Çeşme meydaıu 

No. 19 mütckaid miral ay 

Cemal 

İstanbul : Bc>şiktaş Valcle 
çeşın esi Çeşm e mııydanı 

N{). 19 miit.ckaid 1Vliralay 
Cemal 

İade i m e nıuri~·r ti dil eğin e daie Encümendedir. 

Yediııdeki harikzcde mazbata mulıte- Karara rapt.cd ilmiştir . 

Yiyatrnrn verilmesi veya oturduğu 

rvin iskfinıııa tahsisini istiyor. 

İstildii.l madalymmıın verilmC"sini is- M. M:. VE'ld'ilc-tiıı e . 
tiyor. 

8 numaralr iili ihtisas mahkeın C"si ta - ~ı\c1. Veka.!Ptin e. 
rafından müvekkillrri hakkında V<'-

ril en ınahkfımiyet kararmda hatayı 

udll olduğunu sö.Yiiiyor. 

Malfıllerden bııhran vergisi kesilnw- Encüm endedir. 
ınes i ve kesilen miktarın iadesi ni is-
t i~· oe. 

Malullerden mnvazene vergisi kc-sil- Kanıı·a raptedilıniştir. 

ııı emesi ve kesilen miktarın iadesini 
istiyor. 

Niğde Ulukışla husus! T ckaüd maaşr tahsis edilnırsiııi ist i- Knı·a r·n rapt.edilmiştir. 

idare t.ahsildarlığrndaıı yor. 
mütekaid E ;tem 

Tire : Hacı lbrahiınoğul- Toı·balt T epeköyü kazasındaki ınet- KaJ'ara raptedilıniştir. 

larm m fa brikasrnda nıa

kinist Bekir Sıtkroğlu 

.A-hmed 

Malkara: 1kamete memur 
Marelinin Midyat kasa 
basından Halifoğl n Şcl'if 

Adapazarı : Tüecat· ve 
esnafından Memcd YC ar

kadaşları 

ı · fdz' paiımk fa~brikasınrn tPşvikı Aanı.ı 

y i kanununa tcvfikan meccanen veya 

borçlanma kanununa göre yirmi se
n ede ödemek üzere verilmesini iAtiyor. 

İka.mete memur oldnğ·n yerde iaşesi- Karara ra ptedilm iştir . 
nin teminini veya serbest hırakılma-
srnr istiyor. 

Eınlaki milliyodeıı taksitıc satııı ııl 

dııkları gayrimenkullere yen iden kır 

met konulmasnu istiyorlar. 

Evrak Maliye V. iade 

edilmiştir. 



... 
ltayid 

No . 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

123/127 Konya : Vilayet baytar Yolsuz yapılan tahviiinden sarfma- Encümendedir . 

124/128 

126/132 

-.... ,. 
127/133 

129/135 

130/136 

132/138 

135/141 

136/142 

137/143 

139/145 

141/147 

143/149 

. müdürü Salih zar edilerek iadei memuriyetini isti
yor. 

Adıyaman : Kucak mihi- Hazinece gayrimenkul arazisine va- Encümendedir. 
yesinde Kırık kuyuda ki olan müdahalenin meni ve tasar-
Hüseyinoğlu Hüseyin rufunun tanmmll8ım istiyor. 
s eyin 
Balıkesir : Hükumet kah- Harcırah olarak verilen paradan ye- Br.cümendedir. 
vesi ka:rşısmda No. 13 ni harcırah kanununa göre istirdad 
mallll J. Zaıbiti ıM. Ali edilmek istenen miktarın maaşmdaıı 

Gazi Anteb : Hapisanc
sinde eski Ceyhan İcra 

memuru Y. Sarp Dün
dar 
Aıkdağ : kazasında Çift
çibaşı köyünde İbrahim 
ve arkadaşları 

Çaldır : Nahiye halkı 

nanuna Memed 

Gümüşane : Eski Keltik 
ziraat baş memmu Ko- . 
çoğlu ıvı. Ziya 

Şile : ÇavtL5 mahallesin
de Tahlisiye idaresi Ana
dolu ınıntakasından mii
tekaid Ali Kalafatçr \" C 

a.rkadaşlarr 

Mardin : Kölesiya nın

hallesinde askeriye er-
. zak müteaihhidi Ali 

Malatya : Ciı·ik pmar 
mahallesinde Cihanbeyli
oğlu Hüseyinoğlu Hasan 

Sivrihisar : Kazası Ya
verviran köyüııd Balla
ettin 

Kastamonu : Şazibey ma
hallesinde mütekaicl Sü
leyman Sırrı 

Çorum : Abdürı·ezzak ya
zrhanesi V!lsıtasile ıııücel

lid oğullarmdan Nul'i
oğlu Ömer 

kesilmesini istiyor. 

M:a:hkemeden şikayet. 

Eski köylerine iadesini ve ınünasi b 

arazi verilmesi istiyorlar. 

Yaşını doldurmayan davarlarmdan 
sayıını alınması hakkında. 

Müterakim maaşlarmlll verilmesini 
istiyor. 

Mütareke zamannıda verilmeyen ma
aş . matluplarmın tesviyesinin temini 
dileğine dair. 

Adiiye vekuletine. 

Karara raptedilmişt il' . 

Karara raptodilıniştir. 

Karara raptedilmiştir . 

Karara raptedilmiştir. 

Ciheti a:skeriyeye vel'diği erzak hedo- :Encümendeclir. 
linin tesviyesini istiyor . 

1683 sayılı kanunun 55 noi maddesi- Karara raptedilmiştir. 
ne tevfikaıı verilecek ikramiyenin 
derhal verilmesini istiyorlar. 

Eskişehir vilayeti Çifteler çiftliği lıu- Dahiliye Yeka,letine. 
dudu dahilinde kain Caıııilikışla mev-
kiindeki arazii haliyeden arazi veril-
mesini istiyor. 

Tekaüd !lllaaşma zam yapılmasını is- Karara l'aptedilmi şt i t' . 
tiyor. 

Tahsil derecesinin tayini dileğine Karara l'aptedilmiştir. 
dair. 



Ka yi d 
No. 

144/150 

146/152 

147/153 

.148/154 

151/157 

152/158 

157/163 

159/165 

160/ 167 

161/168 

162/169 

163/170 

164/171 

165/172 

Arztıhal sahibinin 
isim ve adresi 

Menemen : Aliağa nalli 
yesinde Uzun İbrahim
oğlu Abdullah 

Kayseri lisesi kimya ıuu
allimi lbraıhim Gövcı· 
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1771 ımıuaralı kanundan istifadele- Karara raptedilmiştir. 

rinin temini ile iskanıarına taJJsis 
odilen emlakten meccanen verilmesi-
ni istiyor. 

Emlaki milliyeden takı;itle satın al- tine iade edilmiştir. 
drğr eınHl.ke yeniden kıyınet takdirini E-vrak Maliye YekiUc-
istiyor 

Urfa : Niınetullalı ma- Erolald milliyeden taksitte satın al- Encümendedir. 
hallesinde Siverekli Ha- dığı hane taksitlerinin uzatılınası di-
san Hayri Gerger leğine daİl' 

Ergani madeni eski nü
fus müdürü Salih Sami 

Finike D~ınıvckili Hü
seyin 

Mahkemece beract ettiğinden iadci 
ınemuriyeti ve biriken maaşlannm 

verilmesini istiyor. 
HiiJkiımden şikayet ediyor. 

Encümendedi r. 

Aciliye vekaletine. 

İzmir : General İsınet Şehid maaşı tahsis edilmesini istiyol'. 1\filli lVI. vekaletine. 
İnönü mahallc.'!incle Diz-
dar sokağında No. 6 ha-
nede Gülüzar 

Severek : Boğcu.k köyün
de Hüseyinoğlu Hıdır 
Isparta : Turan mahal
lesi Kesriyeli Malik 

Ankara : İsınet Pş. ma
hallesi Tahtaminare so
kağmda No. 1 Ömeroğ·lu 
Agah 

Klonya hapishanesinde 
mahkUm Tahiroğlu Hanı
di 

Ankara : Eski hamam 
ma:hallesi No. 96 Van 
muhacirlerindcn Vaıılı İs
mail kızı Kör CcvaJıiı· 
Konya : Mahmud Kör 
Hüseyin Pş. oğlu Hay-

dar 
Maraş : Su ile işleyen 

eleksiz ve turbinsiz değir
men sahipleri ııamına 

Hacı Ha:fizoğlu Mustafa 
ve arkadaşları 
Ankara :Ali Nazmi apar
tımanı Tonı.as Gesaryan 
vekili ve şeriki Eyub 

lVIi.itegallibelik yapanlarm tecziyesini Dahiliye vekaletiııe. 
istiyor. 
Borçlanma kanununa tevfikan vel'i- Karara raptedi\miştir. 
len arazinin mcccaııcn tomlikini isti-
yor. 
Ilidematı vataııiyc tertibinden maa!? Karara rapteclilmiı;;tir. 
tahsis edilmesini ve hapishanede kal -
dığı müddete aid maa .. ~larmrn veril-
mesini istiyor. 

Bakiyei müddeti cezaiyesi nin affini Karara raptedilmiştir . 

istiyor. 

Oturmakta olduğu evin iskan surct.ilc Dahiliye vekiUetine. 
verilmesi veya borçlanma kan u ınmn 

göre yirmi senede ödenmek üzere ııa-
mına tescilini istiyor. 
İşiettiği kahvenin ve üst katmda bu- Encümendedir. 
lunan odaların kendisine iskan sure-

tile verimnesi hakkında. 
Kazanç vergisi kanununun 3 ncü Karara raptedilmiştir. 
maddesinin 8 nci bendinden istifade-
madeksinin 8 nci bendinelen istifaele 
etmelerini istiyar. 

Maliye bakanlığı tarafından döviz ve- Maliye veki\let.inc. 
rilııw:-;i ni istiyor. 



Kayid 
No. 

166/173 

167/ 174 

170/177 

173/180 

175/183 

177/ 186 

178/186 

179/187 

181/189 

182[190 

185/ 193 

187/ 196 

188/ 197 

Arzuhal sahibinin 
~im ve adresi 

Maraş : Yilayet daimi 
encümeni başkanı vali ve
kili Ş. Yalavaç ve arka
daşları 
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Pazarcık Kazasıımı kemafissabık Me- Karara raptedilmiştir. 

raş vilayetine bağlanması dileğine 

dair 

Elaziz : 'rüccarcları Bit- Maliye bakanlığınca 25 000 lira mat- Sıhhat ve ietimai nıu-

lisli Ali ve arkadaşları lubnnun 1935 mali senesi bütçesine avenet vekiUetine. 

Sıvas : Eski sulh ceza ha
kimi M:. Ali Aslan 

Nevşehir cezaevinde Be- · 
kiroğlu Mustafa ve ar
kadaşları 

konularak verilmesini istiyorlar. 

2556 sayılı kanuna göre vazifesinden 
affi hakkında verilen kararın tetkiki
le refini istiyor. 

Ceza evinden tahliye edilmelerini is
tiyorlar. 

Encümendedir. 

Karara rapLüdilnıi~·.tir. 

Afyon : Cezaeviude Ka
ra Memedoğlu Bekir 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin af?':ıi Karara raptedilmiştir. 

istiyor. 

Kırşehir : Ma,Jıkfı.m me- Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affi- Karara raptedilnıil?til'. 

nınrlar namnıa A vni ni istiyorlar. 

Urfa : İlvau nüfus me- Tekaüd maaşr tahsisiııcleki vaki seh- Karanı raptcdılmi~t ;r. 
ınurlarınclan ınütekaicl vin taslıihini istiyor. 
Tevfik Koçak 

İstanbul : Haliç fener Belediyece yrktırrlmak istenilen evı- Dahiliye vekiUetine. 
caddesi Siberya fabri- nin yıktırrlmamasmm teminine dair 
kasmda mi.istahdem Mu-
rad 

Bergama : Krnrk nahiye- Tekaüd ınaaşr tahsis edilmesini isti- Eneünl'endedir. 

si ilk mektebi okutanh- yor. 
ğından müteka.id İlıra-
him Hakkı 

Aydastr : Nalüyesi eski Harcil'ah ıııatlulmııuıı vN·ilmesiııi ı s - BnciimendcJir. 
müdürü ve halen Ordu tiyor. 
ma lık em esi yazgam Ah-
med Esad 

Erbaa : Bedevi köyünde Kaçak tütün cczasr olarak istenilen Karal'a raptedilmiştir. 
Şirıın göçmenlerinden 2 700 lira para.nm tahsilincleıı sa.ı·-

Keleşoğlu CeHU f:m:ızar e<'l ilmesini istiyor. 

'l'rabzon: Ayafilobo nıa

hallesiııd e Kuruçeşmeso

kağında Molla Memed
oğlu :Muhittin karısı 

Men eş 

Şehid oğ·lunda.n maaş tahsis edilmesi 
clileğine dair 

Çıldrr kazası narnma Y n~ııu ikmal etnıeyen davarlarmdaıı 
Hiisrev Yergi almmaınasnu istiyorlar. 

.M:. M. ve ka !etine. 

Karara rapteclilmiştir. 



Ka yi d 
No. 

190/ 199 

191 / 200 

193/ 202 

195/ 204 

196/ 205 

197/206 

199/ 208 

200/209 

201/210 

202/ 211 

203/212 

204/213 

207/ 217 

209/ 219 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Mahmudpaşa 
kapısı Aynacılar No. 18 
Bıçakçızade Salih ve ar
kadaşları 

SanCirldr : Murtaz kö
yünden Şerif Alioğln 

Me med 

Göl{ sun Y ogunoluk 
muhtarı Memed ve ar
kadaşları 

M esudiye : Başağrı kö
yü ilk okulası öğreteni 

Hasan 

Keşan : Biyenlik k\iyün
den Maksude 

Vezirköprü : Orta cami 
mahallesinde Çelteklioğ

lu Hikmet 

Fenike : Polis memuru 
eski Erdek iskan katibi 
Ahmed Remzi 

İstanbul : Suadiye, Dağ
dad caddesi No. 386 ev
de eski Ayan azasmdan 
Said Abdülkadir zevcesi 
Eftaliye Hatice 

Ankara : Bozkurd ma
hallesi Orta sokak No. 
10 eski Kırşehir saylavr 
Sadık 

Çankırı : Dodurka köyü 
ihtiyar heyeti 

Gerede : Ortaca köyün
de mukim Muşlu Yu-
sufoğlu Hüsnü 
Tokad : Hapisanesinde 
Cincifeli Kayaoğlu Nuri 
ve arkadaşları 
Ürgüb : Hususi muhase
be memuru Mustafa 
Alay 
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Mükellef bulundukları kazanç ver- Karara raptedilmiştir. 

gisinin tenzili dileğine dair. 

Jandarma vazifesiııi ifa ederken Karara raptedilmiştir. 
mürt olan hayvanmm tazminini isti-
yor. 

Köylerinin Saiınbeyliden irtibatının Karara raptedilmiştir. 
tekki ilc Güksnna raptı dileğine dair. 

Teraküm eden maaşlarının verilme- Encümendedir. 
sini istiyor. 

Şclıid olan GOcuklarından maaş tah- Encümendedir. 
sisini istiyor. 

Belediye intihabmda vaki yolsuzluk- Da. VekaJetine. 
larm tashihini istiyorlar. 

İskan memuru bulunduğu zamana Encüınendedir. 

aid olan matlubunun verilmesini is-
tiyor. 

Diyarbekir İstildaJ mahkemesince Karara rııptedilıniştir. 
idam edilen eski Ayan azıısından Sa-
id Abdülkadirden yetim maaşr tah-
sis i ni istiyor. 

Açıkta kaldığı ınüddete aid maaşla- Karara raptcdilmiştir. 
rrnrn ve tekaüd maaşma ilavesi icab 
eden miktarın verilmesini istiyor. 

Köylerinin Çerkese raptr dileğine Da. Vekaletine. 
dair. 
Menfi cezasından affi dileğine dair. Da. Vekaletine. 

lVIeşrutııu tahliye edilmesini istiyor- Encümendedir. 
lar. 

Altı çocnğumın tahsillerinin temini- Mf. Vekaletine 
ni istiyor. 

Tokad : Tabakanci atik Vazife başında ölen oğlundan maaş lVI. M. VekaJetine. 
mahallesinde No. 22 ev- tahsisi veya ikramiye verilmesini is-
de ölü Yadigar Onbaş.r tiyor. 
an88I Emine 



Ka yi d 
No. 

215/ 224 

216/ 225 

217/ 226 

218/ 227 

220/ 229 

222/ 231 

223/ 232 

224/ 234 

225/ 235 

226/ 236 

230/ 240 

232/ 242 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Ahlat halkı ııa.nıına Ş. M:ekteb yaptırılması ve memleketin Mf. Vek~lctine 
Sayın imarının teminini istiyorlar. 

Alucura : Mubadil mu- lskNn suretile verilen ev in balı\:esiniıı Dn. Vek~letiııe. 
hacİrlerinden Şeylıoğ ln de verilmesini istiyor. 
Salim 

!stanbul : Herherl er cc
miyeti dördüncü vakıf 

han ikinci kat No. 14 

Y. Soııay 

Develü : Alııııed ve ıı ı ·

kadaşları 

Kauıııç vergisiııde yapılacak değişik

likle dileklerinin ııa7.ııı·r itihımı ıılııı 

nıası hakkında 

A ğ· ıı anı vergisi ha.klmıclaki dilekleri
nin l<ı.tbulünü istiyorlar. 

Mal. \ f'l<fılctiıw . 

Bursa : Uınunbey ınalıal- 16- V- 1933 tarih ve 4281 nuınanıJr Eııcümendct1ir. 

lesi N asrullah sokağı arz n lı al ine zeyildir. 
No. 5 sabrk 4 ıı cü ııırıı-

taka iskaıı istatislik ııır-

ınuru !. Hakkr 

Adapazarı : Tığcrlaı· ma
hallesinde Ha cı Alioğul

larmdan Hafız Alioğlu 

Harndi anası Hasibe 

Konya : Ağazade hamn
da Bafrannı Derbent l<ö
yünden Münıinoğlu Rn
şen ve Eminoğlu Ferhat 

Ankara : Kardeşler pa
zarı bakka]jye mağazası 
A. Hilmi ve arkadaşları 

Ankara : Adiiye sarayı 
civarmda arzuhalci esl<i 
Diyarbekir P. T. T. Mu
hasebecisi Nakib oğulla-
rmdan Sadrk O. Asnıı. 

Şehicl olan oğ·lundan 

edi 1 ın Psini istiyo r' . 
maaş tahsis 

İskan snreti le verilen emlakden bir 
lmmunın istil"(]aıl cd ilınen ı esini isti
yorlaı·. 

Kazan ~ vergisi kanununda. yapılacak 
clegişiklikte dileklerinin nazarr iti-
bare alnumtsmı istiyorlar. 

'l'ekra.r vav.i:feye alınması için evrakr
lllll celb ve tetlükini istiyor. 

M. 1\L Vek~ l etiıı c . 

Da . Vekiiletine. 

Ka ra ra rapt.eclilm işti ı·. 

Kar· a. r·H ı·;ıpt cdilıııişt ir. 

Aclapazarı :Kara Osman Mallılen tekai.idr sevkiıti istiyor. 
mahallesinde No. 10 ev-

Da. Ynl<fılet iııe. 

de malUl polis memurla
rmdan Hasanoğlu Me
med Nuri 

İstanbul : Y cşilköy istas
yon caddesi No. 2 cv{1c 
ınülga mütkiye teftiş he-
yeti reisliğinden mütc-
kaid Fethi Umar 

Eski mütekaidlerin sınıf fevkaHtdc Karara rapt edilmiştir. 

talısisatlarnnn iadesi hakkmda 

Fatsa : Ordu Fatsa ka- 1\'Iüterakiın maaşlarmm lerilmesini Mf. Vekalctiııe. 
zasr okutanları 1\l[evhibc istiyorlar. 
Feriha ve arkadaşları 



Ka yi d 
No. 

233/ 243 

234/ 244 

2~6/246 

'237/ 247 

238/ 248 

239/ 249 

240/ 250 

24ıj254 

242/253 

243/254 

244/255 

245j::lfl6 

246/257 

247/258 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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İs t anbul : Galata Hüri- Avukatlık yapınası için müsaade edi l- Encümendedir. 
yet han No. 9/ıO l.ıeon ıncs i dileğine dair 
Şönınaıı 

.AJnkara : 1' eınyix malı- Mesk.en bedelinin bulunduğu nı enıuri- Encümendedir. 
kemesi müddei.umumi mu- yete göre tayini ve o suretle verilme-
:wiııi Aziz 

Karacabey HotaJı lı karyr
sinde Hasaııoğlıı < :e nıal 

Bursa ceza ev inde Yalo
va Akılcöyünden maldul 
Fatmanm kard eşi İbra-

himoğlu Hüsey in ve ar-
kadaşları 

sini istiyor. 
Tvfalul olduğundan taı•ik brdrli nakdi
sinden muafiyetini istiyor. 

Mahkfımiyct.leı·inin ai'fiıü istiyorlar. 

D:ı. Vekaletine 

Karara raptcdilmiştir. 

Gönen : Çataldıoğln Os- Btığdayı koruma. karşılığı kanununun Mal. VekaJetine 
man ve arkadaşları muafiye6nden istifade etmek istiyor-

lar. 

Bolu : Mudumu Gölcük Ormanlardan katiyat yapmaları için Zı· . VckaJctine. 
köyü muhtarr Mnsta.fa ve ruhsatname verilmesini istiyorlar. 
arkadaşları 

Bilecik : 'l'ilwvş nıuha- Sakarya yanlaı ·nıda met.l'ük boş ara- Karara ı·apt edilmiştir . 

cirlerinden Kilzıın ve aı·- zinin iskflm s ııı·ctile verilmcsiııi isti~ 

kadaşları yorlar. 

Diya.rbekir: Eski Hanan 
kaymakamı M. H al ifi 
Özer 
lstaulıul: Büyükdere Caıı
fcs S. No. ll öliı Kfıtnil 

k:ırısı Gülsünı 

'l'ckaüdlüğiiııüıı kaldmianık ı n~ i ,;ı

ıııf kaymakııınlıJd a yazi f,•y· ı :/ .. :ııı:ı
sı rıı. istiyor. 
'l'effiz mnameles iniıı diizelt'ilnıesL ınık

kmda 

Karara raptedilmiştiı·. 

Karnnı ı·aptcdilmi~tiı·. 

Ankara : Şeref otelinde Sadri ilc Halilin ölüm ceıa:mın çarı1- Adliye E. Reisliğine. 

Ahmcdli nahiyesinden tırılmaya.rak asıl failin araştırılması 
'l'alatoğlu Mcmed Uzguç için iadei muhakerııelerini istiyor. ' 
Antalyıı : Emniyet mü- ı nci komisc ı· Bahaıım vazifesini sui- Encümeııdedir. 

clüriyeti bekçi muaınelfıt istimal ettiği hakkında 
ınenıuı·u Cemal 

Buı·sa : 
ka.ğnıda 

Halid 

Yrşilh:ıınam so
No. :~ lıaıwdc 

Nisbeti askeı·iyrsiııiıı kati hakkıııdaki 
cv ra lun eel b ve t<'tki kin i İRt.iyor 

Kar:wa nıptedilmiştiı·. 

1st.anlıul :Aksar-ay Kürk- Haksız olarak telmüd ed ildiğinden Kara.ı ·a raptedilıııiştiı·. 

~übaşı ınahalle~i Rnstan trk:ıüdliiğünün refini istiyor 
sokak No. ı3 

Sırrı 

Çerkes : İnhisar1ar m.c- Ölen habasmdan yet im mnaşr bağlan- Enci.imcndedir. 
ınuru Sadık nezdinde masmı istiyor. 
Kastamonu posta başme-
ınuru ölü Lütfi kızı Fe-
hime 



Kayid 
No. 

249/260 

251/262 

252/263 

253/265 

254/266 

257/271 

258/272 

259/273 

260/274 

261/275 

262/276 

263/277 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Jstanbul : Akşam, Ku- Telmüd maaşmnı tezyidini istiyor 
run gazeteleri umumi 

Karara raptedilmiştir. 

muharriri Erkanı harbi-
ye miralaylığmdan mü-
tekaid Ragıb Kemal Can-
türk 

Trakya - Saray da Çer
kes köyü değirmeni sahi
bi Sadık Malkoç ve ar
kadaşları 

İstanbul : Kızdtoprak 
Tahtaköprü caddesi N o. 
45 askeri mütekaid Yu
suf Ziya 

Osmancık - Hacı Hamza 
köyünden Harndioğlu 

Memed ve arkadaşları 

Buğdayi koruma kanununa göre de- Karara raptedilmiştir. 

ğirmenlerinin muafiyetten istifade 
etmelerini istiyorlar 

Şark zamilli matlubunun verilmesillin Karara raptedilmiştir. 

temini dileğine dair 

Kızılırmak kenarmda Öbek denilen Karara raptedilmiştiı·. 

arazinin iskan suretile verilmesini 
istiyor lar. 

Geyve : Taraklı nahiyesi Tasfiye kararının refini veya mual- Karara raptedilmiştir. 

Hacı ıMuı·ad mahallesiıı- limlikteu başka bir memuriyete tayi-
de mukim Salihoğlu Ah- nini istiyor 
med Harndi · 
İstallbul : Beyoğlu ıtaıh- Tasfiye kararının refini istiyor Karara raptedilmiştir. 
sil müdürlüğü Feriköy 
şubesi veznedarı İsmail 
Devirim 

Ankara : Çankaya cad
desinde Rus sefaretha
nesi karşısında N o. 12 
bajda Perihan 

Antalya : Tuzcular ma
hallesinde Ahçı Osman
oğlu arahacı lVIemed 

Kırklareli : 110 müstedi 
narnma Avni ve arka
daşları 

Kars : Yusufpaşa ma
hallesinde Kazanasınaz

oğlu Kaznn 
!Mardin : Gü. 'l'b. 3. de 
kayid memuru 1958 Cev
det 
Bitlis : Jandarma ça
vuşluğundan mütekaid 
Horuz Şükrü Özçevik ve 
arkadaşları 

·Babalarından ll.l.aaş tahsis edilmesini Karara raptedilmiştir. 

istiyor 

Kendisini cerheden Bedri ve Tevfik Encümendedir. 
haklarında kanuni takibat yapılma-
sım istiyor · 

Emlaki milliyeden satın aldıkları Evrak Maliye vekilie
gayrimenkul taksit borçlarmın tah- tine iade edilmiştir. 
sili için yapılan yolsuz muameleyi 
bildiriyorlar. 

Emlaki milliyeye olan taksit borçla- Bvrak Maliye vekale
rmnı 2222 numaralı kanuna göre te- tine iade edilmiştir. 
diyesini istiyorlar. 
'l'asfiye kararı Devlet Şfırasınca re- Karara raptedilmiştir. 

fedildiğinden açıkta kaldığı müdde-
te aid maaşlarnun verilmesini istiyor. 
Bmlaki milliyeye kalan taksit borç- Bncümendedir. 
larının affini ve emlaklerindeltı ipo-
teğin kaldmlmasım istiyorlar. 



Ka yi d 
No. 

264/278 

265/279 

267/281 

268/282 

269/283 

270/284 

271/ 285 

272/ 268 

373/287 

274/288 

276j2R9 

277/280 

278/ 291 

279/292 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

Bodrum : Eski müstan- 'J'asfiye kararının refi ile iadei me- Karara raptedilmiştir. 

tıkı Ali ve Nihad ınuriyetiııi istiyor. 

Balıkesir : Budakzarle Emlaki milliyeden taksitle satrıı al- Evrak Maliye vekale-
•revfik ve arkadaşları dıkları mülklerden % 50 trnzilat ya- tine iaile edilmiştir. 

prlmasrııı istiyorlar. 

Suruç : Eski ikinci daire İadei nıemuriyetini istiyol'. 
tahsildarı Mustafa 

Karara raptedilmiştir. 

Bayburt : Zagzik Agasr- İstiklal harbindeki fevkalade hizme- Kıırara raptedilmiştir. 
oğlu Hamid tine mükafatan muhtacı muavenet ol-

lstanLul : Bisküvicilik 
'rürk limted şirketi lüks 
ve ideal fabriknJaı·ı Şük
rü Yeğin 

duğundan terfihinin teminini istiyoı·. 

Ecnebi ülkelere gönderi len bisküvi- İktısad veka.letine. 
lerelen ve bunların imalinde kullam-
lan unlardan kilo başrna almıın clört 
kuruş resmin alııı.mamasr hakkında 

Safranbolu : Mani-fatura Mağazasmdan sirkat edilen parala- Dahiliye veldlletinc. 
tüccarlarmdan Biberoğlu rm buldnrulmasrnr istiyor. 
Mustafa 

Bursa : Bilecik mahalle- 21- VIII -1932 tarihli arzuhaline ce- Kıı t·ara rapteoilnıiş1it· . 

sinde No. 6 han ede Vo- vab istiyor. 
dinalı Ömeroğlu J!üsnü 

kkşehir : Kara Hasan
oğlu Nazif ve nrkadnş
ları. 

Gazi Ant,eb : Nezip ka
zası ahali ve köy rkin 
cileri Aziz ve arkada~

lan 

İnhisar al tına alınnn afyon mahsulii 
işinin tcdviri için 1935 senesi bütçe
sine tahsisat konulm asını istiyorlar. 

Tütün eknıclel'ine ıniisand c edilm esi
ni istiyorlar. 

En c ii mendedi ı · . 

Knrara rapf edilmiştie. 

Alanya : Davıı vekille
rinden Hulftsi 

Dava vckilli ği yapınasma müsaade Karara rnptedilmiştir. 

edilmesini veya münasih bir memu-
riyete tayinini istiyor. 

Ankara : ÖEccbccide i~ İmar müdürlüğü tarafından evinin Da. Vekill ctin c 
tımlak sahas•;ı,i r. \o. 4 ~ ı parası verilmeden yıkılmamasruı isti-
1 anedıı Nuri•. .. yor. 

Kütahya: Bakn·c:lar i~in - Mn h tar intihabında yap ıl an yolsnz 
de Derici ham sahibi nal - · muameleden şikayet 
band Nnr.i nezdind e Ya-
kuboğlu Meme-d ve arka-
daşları 

lla . Vrkfi l e tiıı c 

Allıkara : M. lVI. V. Zat Mesken r.arnımmn ver ilmesini İf;tiyoe . Karaı·a raptNlilmiştiı·. 

işleri fen şubesi müdürü 
H . .Aıkkaş 

Milas : Harr İlyns ma- Maaşmdan kesilen miktardan mi.it c- Km·ara r·apted ilmi~tiı·. 
hallesinde vaki Mnslilıit- ralcim matlubunun verilm esini istiyoı·. 
tin camii müezzin ve kay-
yumu Ali Mut 



Ka yi d 
No. 

283/ 297 

286/ 300 

287/301 

288/ 302 

289/ 303 

2H0/ 304 

292/ 306 

293/ 307 

29Ci/ 309 

296/ 310 

297/311 

- aıô-

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Ankara : M. lVL V. Le- Yirmi iki lira üzerinden muvakkat Kamra nı.pted ilıniştir. 

vazım 6 ncı şubesi nde tazminat verilmesi Jıaklanda 
U<}Uncü sınıf mnam clc 
memuru Sadettin 'l'npny 

Konya: Top. A . da ya- l\'[alık üın iyet cezusımıı. u Hi ile iadei Encümendedit. 
zıet eski Lpaıta orman ııwınuriyetinin verilmesini ist iyor. 
mtilı endisi Ka.rnmmıl r E-

min Çetin 

Akdağmadeni: İskaıı gör- Milli cmlake aid olan araıü ve bahçe- Da. Vekaletin e. 
meyen ınübadill crdcn Ha- lerin satıJmayarak iskan suret il c krn-
cıoğlu Tcmur ve :ıı,kaclaş- dilerine verilm esini istiyorfar. 

ları 

Diyarbckir : Knlp kmm- 140 lira matlubıınnıı l\'[aliyccc veı-il- Mal. VckaJct iıı c. 

sı sabrk rn:ıli ye tahsilCi arr mosini istiyor. 
Rifat Barut 

Erzurum tüccarlarmdan 
R esulzade Aıbdülcclil ve
kili. Ankaı·a: Avukat 
Rıamid !nce 

Çanakkale lıapi sancsiıırlc 
!zzet 

İkinci defa olarak alınan gümrük Karara raptedilmiştiı·. 
r esminin iadesi ve lnılmkuının muh a-
fazasını istiyor. 

Af kaııumıııılan istifade ctm eı,iııi is- K:ıı·a ı·a. ı-;ıı1tc•c lil ıııi ~··::-. 

tiyor. 

Afyon : Emirdağı ka- Sürg·ün ce:r,asmrn affi veya Kütahya Kımw:ı raptedilıniştir. 

zası hapishanesinde Ab- ve Eskişehidr vilayetlerinde ikamctlc-
lak köyünd e Nuınanoğl- riıı e müsaade edilmesini istiyor 
lu Adem ve arkailaşla.rı 

!zmir :Büyük Kareliçalı Hı'lkimliğe tayininin teminini ist iyor Kan:ıra rapJ;edilıniştir. 

h amnda N o. 2 - 3 avu-
kat Mustafa Şakir Yal-
nızoğlu 

Ankanı. : Milll Müdafaa Naı:ıhmm oeğiştirilnıe~ini istiyor Kar·aı:a raptedilmiştir. 

veld leti MüsteşarWc me
hakim şubesi 4 ncü smrf 
ask eri hakim '!.'evfik Sa
yın 

Sa lihli : Mitatpaşa ma
hallesinde Ahmed Sel
çukoğlu manav .Abdi Sel
çuk vasıtasile Keli kö
yünden Tahiroğlu R efik 

Mudanya :Hoca Ali Ef. 
sokağında No. 20 hane
de Ha1ic1oğlu Kaya. Vasfi 

Jandarma iken sakatıanan hayvanına Dahiliye Veldtlctine. 
takdir edilen krymetin verilmesini 
istiyoı· 

Karlık mevkiinde dörd dönüm zey- Dahili:ve Veldletme. 
tinliğin iski\.n suret. ile verilm esini is-
tiyor 



Ka yi d 
No. 

298/ 312 

300/ 314 

30 1/ 3]5 

302/ 316 

303/ 2f:i1 

305/320 

307/323 

308/324 

310/ 326 

311/ 327 

312/328 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

-311-

Arzuhal lıulasası · Muamelesi 

Isparta : Şark! Karaa- Memuri yete tayini veya eçık maaş Kanıra raptedilmiştir. 

ğaç kazasında sabık tah- verilnıesi ve telm.üde sevkini istiyor 
ritat kittibi Meıned Ka-
zım Altınday 

İzmir : Göztepe Akg·öz lskammıı teıı:ıi ııini istiyor 
çıkmazmda No. 8 evde 

Dahiliye VekaJ etine. 

Şağılı Aydın har i kıede-
lerinden Fatma 

Çine : Hadrahat mahal- Vazife başmda malfıl bılrlığmdan Karara nıpt.edilmiştir. 
lesinde No. ll evde as- ırı aaş tahsisini istiyor 
keri cerrahlrğmdan mü-
tekaid Ali Rıza 

l stanbul : Kabataş me- 'falebed ilen üç senelik kazanç ver- Karara raptedilmiştir. 
ıarhk Üst çılmı azı No. gisinin alrnn ı aınasr ve malıcuz ki-
1/3 haneele ınütekaicl tablanımı satılınamasnu istiyor 
jaclnarına za.bitanmdan 
Hidayet Kemal 

l stanbnl :Beyoğlu Yeni- 28 - V - 934 günlemeç ve 3645/6443 Eneümended i ı:. 

~ehirde Göllıaşr sokak sayılr a ı·ırıhali.ne cl<tir 
No. 73 evde Oil'idli H. 
Tahsi n 

Ankara At pazarında 'rekaücllüğüııün rcfi ilc Devlet lı iz- Karara ra pletlilm iştiı·. 

Kılıç aslan malıall esi nde metintic çalıştırılmasını is ti yo ı ·. 

Hanlar sokağında No. 6 
evde Hikmet Güngör 

İznik <lmzasın a tabi Bl
beyli köyii ahalisi mınıı

na ihtiyar hcyct intl eıı B. 
Şa,ban ve arlmdaı;da n 

istanbul : Beyoğlu Sol
yalı sokaik No. 26 .Asrn; ılı 

mescid Samsun lınıı .No. 
8 Bemııni Markııs 

Lstaııbul : Galat.a ~hını 
hane caddesi No. 35 Yıl 

dız han No. 3 Hulfısi 

Konya : Attar Fazıl ve 
arkadaşları 

Haşhaş zcriııden 

istiyorlar. 
meneJil nı enıdc-rni Karara ra pt edilmiştir. 

Dişçilik iıntiham ıı a kabulünü isti yo r. 'rayiııi muameleyc ımı 

hal luılnıadığn1l1aH hi f
zr. 

2265 numaralı kanunla 2004 ıı u ııı a- Enciiıınendrd i ı: . 

ralı icra ve iflas kanununun ıılıldi,ım 

mevzua arasındaki tearuzuıı tcfsiri le 
kendisine bildirilmesini istiyor. 

Milli emlaMcn sekiz taksitte öden- Evrak Maliye ' 'PkaJ eti·· 
rnek üzere alıruş oldukları cınla.kc ver- ne iade ed il nı i~tir. 
dikleri taksi tl eri almamak üzere Ha-
zineye terklerinin teminine dair 

Kütahya : Yıldırmn ba- İkramiye verilmesini ve tam maaşla Karara raptedi l:ı.ıi şti r. 

yazıd camii müezziıı ve tekaüde sevkini istiyor. 
kayyumu Alioğlu Faruk 



Ka yi d 
No. 

313/331 

315/333 

316/334 

317/336 

318/337 

319/338 

320/33!) 

321/340 

322/341 

323/342 

324/343 

326/345 

327/346 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

31i-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Ordu cezaevinde Bulat- Ölüm cezasına çarpılmasına dair olan K:ırara raptedi1miştir. 
haneli ölüm cezasına malı- kararın affini istiyor. 
kUm M·emet Çavuş 

Denizli : Acıpay an Yas
sıhiiyük köyünden Os
man karısı Sabriye Süz.eı· 

Bozdoğan : Mustafa Ila
temoğlu Falu·i 

Ankara : !tfaiye mey
danında Emn iyct haıun
da Mardinli Abdi Nuh 

Ankara : İncesuda eski 
D aday mustaıı trkr İlısan 
L11tfi 

Oğlu Örnerin meccanı leyli mekteb- Karara raptedilmiştir. 
lerden birine alınmasını istiyor. 

:Mahkeme k§:til.ıinin saiistimaliııdcu Eııcüınendedir. 
şikayet. 

Sü bakanlığınca matltıbunun verilme- Eııcümendedir. 

si için Karoutaya verdiği 30-III-1 935 
tarih ve 142 sayılı arzuhaline cevab 
istiyor. 

Avukatlık yapmasına müsaade ed il- Kiarara raptedilmiı;;tir. 
mesini istiyor. 

Ankara : M. M. V. Le- Mesken bedelinin bulunduğu makama Kiarara raptedilmiştir. 
vaızrm 6 ncı şube müdürü göre verilmesini istiyor. 
3 ncü smrf muamele mc-
IIlltıru Tahsin Nomer 

Bartm : Dervişoğlu Ra
sih ve arkada"}ları 

Maliyece istenilen kazanç vergisi hak- Bncümendedir. 
kmda bir kararı adil verilmesi ve 

Uşa;k : Tabak esııa.fı ce
miyeti adına Memed 

İstanbul : Fatih Çarşam
bada Beyceğiz mahallesi 
Tavukçu S. No. 7 MusUı
fa Ruhi 

Gazi Anteb : Çuku r- ma

hallesinde kunduracı Ha
cr Mustafa 

Y ozgad : Halk Fırkası 

heyeti idare reisi sabdu 
müteveffa Sadık Aslan 
zevcesi Şiikı-iye 

İstanbul : Balat K ara
baş mahallesi Hisar onn 
sokak No. 71 evde Sü-
leyman Basri 

ınağdur edilmemelerini istiyor. 

Debagatın ilerlemesi için dileklerinin 
nazarı itibare alınmasını istiyorlar. 

Maaşından kesilen tckaüdiyeııin veril
mesini istiyor. 

Askere alman 1315 doğumlu oğlunun 
terhisini istiyor. 

Hidema;tı vataniyeden maaş tebsisi 
veya ikramiye verilmesini istiyor. 

Tekai.id maa.şı tahsisini istiyor. 

İstanbul : Fatih Sinan- 'rekaüd maaşrnm tezyidini istiyor. 
ağa mahallesi Çr.Jurrlwr 
sokak No. 49 evde Halim 

Klarara raptedilnıiı;ıtir. 

Encümendedir. 

E ı.· cüınendedir. 

Karara raptcdilıniştir. 

Kıarara raptedilıniştir. 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

328/347 

329/348 

330/349 

831)350 

333/353 

334/354 

335/355 

336/356 

337/357 

338/358 

339/359 

341/361 

342/362 

343/363 

Q 
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isim ve adresi .Arzuhal bulasası Muamelesi 

İstanbul : Kınalı ada Ak- Emvali ımetrokeden satın aldığı evin ı:ncümendedir. 
saray sokak No. 47 ev sa- kıymetinin azaltılmasını istiyor. 
hibi mütekaid Dr. Albay 
Ziya Zeki Bozkuı·d 

Sivrihisar : Sazılar kö
yünde Seferoğlu lsıncıi 1 

Hakkı Becergin 

Bilecik : V ezirhan kö
yünde Tikve~ mulıacirle
rinden Ahmedoğlu Halil 
ve ar. 
Posof 
ve ar. 

Orşeddeu Halil 

Y ozgad : Akdağmadeni 

eski başkatibi Rifat 

Konya : Bozkır kasaha
smda İzmir polis memur
luğurrdan mütekaid Ah
med Şükrü 
Zile : Ekicilerden B. Ba
şeken ve ar. 

Balıkesir : Mustafa Fa
iki mahallesindeıı No. ll 
evde Emin ve şerilli Ab
dullah 

Dahiliye vekaletince iska,n suretile J\ arara raptedilmiştir. 
çiftliğine vaki müdahalenin menini 
istiyor. 

Mahan köyü civarındaki 150 dönüm Dahiliye vekru )tine. 
hali arazinin iskan suretile verilme
sini istiyorlar. 

Mütegallibelik yapan İsmail hakkın
da kanuni takibat yapılması için mü
fettiş izamım istiyorlar. 
Mahkı1miyetinin affmı ve hukukunun 
iadesini istiyor 

İkramiye verilmesini istiyor. 

' 
Ziraat bankasma olan borçlarınm su-
reti tesviyesi ve faizinin indirilmesini 
istiyorlar. 

Hak ile mal öğüten turbinli değir

menlerinde kazançtan muaf tutulma
:.'Inm istiyorlar. 

Dahiliye vekalf:tine. 

Karara raptedilmiş'tir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştiı'. 

Elaziz : Halk ku·aatt- Kahvelerde oyun oyuanmasının men Dahiliye vekabtine. 
nesi sahibi Mustafa ve edilmemesini istiyorlar. 
ar. 
Ödemiş : Tekke mahal
lesinden semercı Osnuın 

Buca : Aşağı mahalle
No. 25 mütekaid rrüra
lay Osman 
Bursa : Muradiye Kaya
başı Gazino bahçe sokak 
No. 2 de Hasanoğlu Ah
med Fevzi 

Maliye vekaleti tarafından rrıatlubu- Adliye encüm~ni Ri 
nun verilmesini istiyor. yı.setine. 

Büyük savaştaki hizmetlerine binaen R arara raptedilmiştir. 

harem kanunundan istifade ettirilme-
sini diliyor. 
Vazifei askeriyesini bitirmiş beş ço- E :r:.cümendedir. 
cuğunun nafakasrm temin için .iş bu-
luıımasnn istiyor. 

.Akhisar : Yenicami imam Tedahülde ·kalan maaşlarının veril
ve hatibi Veli Balk ve mesini istiyorlar. 

Encümendedir . 

arkadaşları 
M. Kemalpaşa kazası Tedahülde kalan maaşlarının veril- Karara rapted]miştir. 

Şeyh müftü roahallesin- mesini istiyorlar. 
de dava vekili Ahmed 
Nuri 



Ka yi d 
No. 

344/364 

345/365 

346/ 366 

347/ 367 

348/ 368 

349/369 

350/ 370 

351/ 371 

352/ 372 

353/ 373 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

Akhisar : Kethüda ma- tskan edilmelerini istiyorlar. 
hallesi Köşe sokak N o. 

S. ve 1. M. Vekaletine. 

67 Rodos mültecileı·in-

den Memed oğlu Osman 
Nuri ve arkadaşları. 

!stanbul : Fatih Sinan 
Ağa mahallesinde Çrk
rıkçı sokağında o. 49 
evde mülga Seyrisefain 
idaresi kaptanlarmdan 
Halim 

İzmir : Şamlı sokağında 
No. 30 evde eski Aydın 
mektubcusu 
Fev-zi 

Mustafa 

Ankara : Çocuk esırge
ıne kuı'Umu ebelerinden 
Hacer ve arkadaşları 

lstaubul : Gedikli kü
çük zabit hazırlama mek
tebi muallimlerinden sü
varİ binbaşısı Ali Huh1si 

Ankaı·a : Askeri fabri
kalar umum müdül'lüğii 

levazım ayniyatta müs
tabdem 6. S. askeri
hesab memurluğtmda1ı 

müstafi İsmail Hakkı 

Ankara : Erzurum ımı

hallesinde Yazıcıoğlu so
kağmda No. 15 İsa k a
rısı Rabibe 

Tekaüdlük müddeti hizmetine harbi 
umumi kıdem zammmm ilavesile ına
aşının çoğaltılmasını istiyor. 

Mahkeme tarafından beraat ettiğin
den iadei memuriyeti ve maaışlannııı 

vel'ilnıesini i tİyor 

Kendilerinden istenilmekte olan ka-
7.anç vergisinin fazla olduğundan 

tenzili dileğine dair. 

Tashi.hi nasbi dileğine daiı·. 

lle Yekaletine. 

l<~ncümendedir. 

o 

Karara, nı,ptedilmiştir. 

Kal'anı nıptedilmiştir, 

'T'ekaüdlüğünün refi ile ot'duda vazi- Karın·n raptedilmiştir. 

fıi verilmesini istiyor. 

Üç aylık mahkfuniyet eezıısının feci- Eıwünıendedir. 

!ini istiyor. 

Kocaeli : Karasu kazası Tekaüd maaşma zan.ı veya ikramiyc Ka ı·ara mptedilm\ştit· . 

İnciili mahallesinde P:ı- V<'l'ilmesini istiyor. 
ralı rumtakası orman 
muhafaza memurluğun 

dan mütekaid Ali Rıza 

İzmir : 1\fevkii müstah- Silki askeı:ıiden tardına dair rezanın Encümendedir. 
kem inşaatı istihkamiye kaldırulmasmr istiyor. 
komisyonu azasmdan 
Teğmen Asımoğlu Mii!id 

İstanbul : Galata Fm- lcraca matlubmıuu 1.ahsiliniıı t.em i- MaL Vekfıletiııe. 

dıklı yokuşu sokak No. nini istiyor 
12-16 Hulusi ve Ayşe 



Ka yi d 
No. 

354/ 375 

355/ 376 

356/ 377 

357/~78 

358/ 379 

359/ 380 

360/381 

361/ 382 

362/ 383 

368/ 384 

364/ 385 

3fi5/~86 

366/ 388 

367j 389 

315 -
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal bulasası .M:uamelesi 

lstanbul : 6 n cr i cra mu- ] 905 numaralı kanuna güre ikra_ıni'ye- Ma 1. Vekületine. 
avini Ali Kemal vasrta- nin verilmesini istiyor. 
sile V eli M acid 
Çorum : Gülabibey ma- Şehid kocasmdan maaş tahsis .edilme- Evtak :ıvı. :ıvı. Vekaleti-
hallesi Hamidiye sokağın- sini istiyor. ne iade edilmiştir. 
da Alioğlu Şehid Şaban 
karrsı Vahide 

:Istanbul : Haı:ıb a.ka.de- 2515 numaralı kanuna g·öre haklaıuıı Karara raptt-dilmişbr. 
misi kütüpane müdürü verilmesini istiyor. 
dördüıi.cü sınrf muame-
le memuru H abil A.ıktan 

Istanbul : Eren~'-ÖY Koz- Bulgaristandan getirdiğ· i 36 GUval şe- Karara raptedilmiştir. 
yatağı sıtma pınai'T No. 
7 evde Seheı· 
Bursa : Veledi kazzaz 
mahallesinde mekteb so
kak No. 7 evde nalband 
.M:ahmnd 

şekirin gümrük resmillden muafiyeti 
dileğine dair 
A.şar borcu olarak istenilen paranın Karara raptedilmiştir. 
ahrumamasım istiyor. 

Alanya : Orta mahalle- Malul olduğuğundan maaş ta hsis edil- Karara raptedilmiştir. 
sinde Pirahmedoğlu Hü
seyin 
Kars : Eski• Hazine avu
kat Haınid Hadi 

Su şehri : Ağralıo::ı muh
tarı Yusuf ve arkadaşlım 

('eyhan : Arıkaı·ıı. oteli nde 
de Mahmudoğlu Ranı iz ve 
arkadaşları 

Ankara : !tfaiye mey
danında Kızılırmak l?an
siyonunda No. 7 Şahab 
ve Memed 
Bilecik : Vilayet orman 
mühendisi Kamül'an Ra
ris Ardıç 

mesini istiyor. 

.tadei meınuriyeti il e Hazine vekalet- Eııciimendedir. 
lerinden birine tayinini istiyor. 

lV(illl emlakten taksitle satm aldıklarr Evraık Mal. Vekaletinr 
emHikin kıymetlerinden tenziJa.t ya- iade edilmiştir. 

primasım istiyorlar. 
Borçlanma kanununa göı·e iskaniarına Da. Vekaletine 
tabsis edilen arazinin meccanen ve-
ı ·ilınesiııi istiyorlar. 

Bakolorya imtihamna kab ııl edi lme- Karaı·a raptedilmişt ir . 

sinin teminini istiyorlar. 

Adliye vekillP1iniıı yaptığ ı haksız mu- Kaeara raptedilmiştir. 
arnele hakkında 

Adana : .Ağır ceza malı - 13 - XII - 1934 tarih ve 6903 numa- Encüınendedir. 

kemesi yazganı Vanlı F'er- ralr arzuhalin e ektir. 
had Yüksek 
Saimbeyli : Belediye re
isi ve Evciköyü muhtarı 

.AJbdullah ve arkadaşları 

.Ankara : !tfaiye mey
dam arkasında Hacı 

Mustafa apartımanında 

No. 5 da.irede H . Kevser 

Kazalarmdaki nıahkeme teşlci la 1.nım 
kaldırılmamasım istiyorlar. 

Emlak teffiz edilmesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Ka yi d 
No. 

368/390 

369/391 

370/392 

371/393 

372/394 

373/395 

374/396 

375/397 

379/401 

380/402 

381/402 

382/403 

383/405 

Arzuhai sahibinin 
isim ve adresi 
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'!'rabzon : İmaret mahal- Harb malıllü olduğundan maaş tah- Encümendedir. 
lesinde . İsmailoğullarm- sisini istiyor 
dan Ahmedoğlu Rasim 

Ankara : Hatipçaymda Şehid olan oğlundan maaş tahsis edil- Evrak M. M. V ekaJeti-
Aktaş mahallesinde No. mesini istiyor ne iade edilmiştir. 
16 evde Şakir kızı Ha-
tice 

!stanbul : 548 numaralı İstiklal madalyasr ile taltifini ve is- Karara raptedilmiştir, 
polis memuru Arifoğlu kan suretile bir ev verilmesini ve sııi-
Ali Osman Algan re istiyor 

.Ereğli : Deniz işçilerin- Arnele birliği cemiyetinin yolsuz mu- llrtisad Vekaletine. 
den 7947 sayılı Salih Sü- arnelelerinin bir müfettiş izamile tet-
leyman ve arkadaşları kiluru istiyor 

Ankara : M. M. V. İş. 22 lira üzerinden muvakkat tazminat Karara raptedilmiştir. 
D. Lv. ve Me. Şu. den verilmesi hakkmda 
4. S. Ml. Me. İbrahim 
Sezginer 

İstanbul : Erenköy Mer
diven köyü Çeşme sokak 
No. 48 kasabAhmed 

İstanbul : Umum bekçi
leri narnma Beyoğlu 

!lllilltakasmdan Malatyalı 
Şakir ve arkadaşlan 

IV.kolordu hayvan has
tanesi ibaytan Binbaşı 

Rıza Ünaydın 

Ankara : Cebeci G. Tu-

ş·ehid olan oğlundan maaş tahsisini Karara raptedilmiştir. 
istiyor 

Maaşlarının Hükumet tarafından ıve- Karara raptedilmiştir. 
rilmesini istiyorlar 

Aile yol harcıraıhma mahsuben 930 Encümendedir. 
yılında aldığı avansm haksız yere ke-
sildiği ve düyuna bırakıldığı hak-

knda Karara raptedÜmiştir. 
ran mahallesinde No. 17 Hazineye aid ·emlakten bir ev ile 
evde eski taharri memur- miktar kafi arazi verilmesini · istiyor. 
larmdan İsfendiyar 

Geyve : Gazi Süleyman
paşa maıhallesinde Kutsi 
Akyol 

Şehiden vefat eden oğlu zaJbit nam- Encümendedir. 
zedi İbrahimden maaş :tahsisi dileği-
nue dair 

Gazi Anteb : Hacı Halil Yeni yapılmak istenilen Hükılmet ibi- Dahiliye Vekaletine. 
ve arkadaşları nası hakıkında maruzatlarının nazan 

h~bare alınmasını istiyorlar. 

Gerze Hamzaoğlu Ali Emlaki milliyeden satın aldığı dük- Evrak Maliye V~ale-

Bitlis : Orta mekteb 
katibi ve hesab memuru 
M. Gündoğan 

ikamn satışa çıkarılmasım istiyor. 

tine iade edilı:niştir. 

Mekteb müdürünün gayrikanuni Encümendedir. 
muamelelerinden şikayet 



Ka yi d 
No. 

385/408 

386/409 

387/410 

388/411 

389/412 

390/413 

392/415 

393/416 

394/417 

395/418 

397/420 

398/421 

Al'zuhal sahibin.i.u 
isim ve adresi 
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Aııkara. : Askeri fabrika- 805 sayılı karardan istifade ettirile- .\'1. . .M . Vekaletine. 
lar umuıu müdürlüğü sa- rek 22 lira üzerinden uıuvakkat taı.-

Lm alma komisyonu reisi. minat veriLmesine dair 
binbaşı Münir 

Çankırı : Kaymaz tköyiin- Ölü kocasmdau l.ıağlanacak eyt~ın ı.ııa- Bncümendedir. 
den Kasımoğullarından aşının biran evvel tabsisi haklanda 
•tuz kolcusu ölü Mustafa 
ıkarısı Satı 

Adapazarı : Karakalpak 
ma.b.ailesinde No. 72 evde 
Memedoğlu Ali .Riza 

!stanbul : Kasımpaşa sı
ı·aberler sokak N o. 55 
kalıvede Ahmed 

A.kşehir : Ceza evinde 
mevkuf Sinanlı köyü 
muhtarı Memdoğlu Şaban 

ve arkadaşları 

İstanbul : iBebek traın
vay durak mahallinde ec
zane sokak No. 127 Arit
zade !zzet 

lstanbul : Kadıköy Mı
sırlıoğlu Nuhbey sokak 
No. 14 evde eski Göynük 
müstantiki A. Hikmet 

V azife başında ıınalül kaldığından terfi Karara raptedilmiştir. 

zamanından istifade etmek istiyor. 

Vazilesi başında ölen ıbabasıııdan keıı - En •ümendedir. 
ililerine maaş tahsisi He ikrmiye veril-
mesini istiyor. 

Muıhakemelerinin ıınevkufcıı icra edil- Adiiye vekaletine. 
meyerek serbest bırkılmalarını istiyor
lar 

Hatayi adiiye ruüsteniden verilmiş Adliye vekaletiııe. 
olan hükmün affi husus! ile telafisi 
dile~ine dair 

Tasfiye kararmut refini istiyor. Karara raptedilıniştir. 

Milas : Fertızpaşa ma- imtihan edilerek avukatlık yapma- Karara raptedilıniştir . 
hallesinde Elazizli Os- srrun teminini istiyor 
manoğlu Ö. Naim Yurd-
sev 
!stanbul : Diş tabibieri Kazanç vergisi hakkındaki dilekleri- Ad. E . R 
cemiyeti reısı 

Es ad 
Kazım nin nazarı itibare almmasnu istiyoı· 

lar 

!negöl Süleymaniye Malatyaya ısevkedilınemesiıüıt ve düzc- Dahiliy vekaletine. 
mahallesi Yeşil Bursa ninin bozulmamasının teminini istiyor 
caddesi No. 32 evde Me-
medoğlu Sadık 

Srvas ~ Yıldızlr kazası 

Çnçıl nahiyesi eski mü
dürü Hami 

•rasfiye kararı refedildiğindeıı vazı- Dalıiliy · veki\Jetine. 
feye alınmasını veya maaş verilmesi-
ni istiyor 

Gerze : Kaptanoğlu Hil - Emlaki milliyedeu satın aldıkJ arı Encümendedir. 
mi evın satrlınamasrnm temini dileğiue 

dair 



Ka yi d 
No. 

399/422 

400/423 

401/424 

402/425 

404/427 

405/42 

406/429 

407/430 

408/431 

409/ 432 

410/433 

411/ 434 

Arzuhal sahibinjn 
isim ve adresi 

aıa --

Arzuhal hulasast !1uamelesi 

lstanl.ıul : Beyoğlu tel- Milterakim maaşları ile telmüdlük ik- Encümendedir. 
graf merkezi muha ebe ramiyesiııin verilmesini istiyor 
başmemurluğundan mü-
tekaid Kasımpaşa Hacı 

Hüsrev mahallesinde Ha-
cı Salih Tokman 

Zile : N akkaş malıalle

sinde · İslamoğullarından 
Osmanoğlu Elvan 

Askerlik vazifesini ifa ettiğinden tek- Kaı·ara raptedilmiştil'. 

r:ı.r jandarmada istihdam edilmek 
suretile kanunsuz muamele yapılma-
masını istiyor 

Akhisaı- Camiikebir 1771 numaralı kanundan istifadele- Dahiliye vekaletine. 
mahallesi Kıratavalı .Şa- rinin teı.nini ile mağdur edilmemele-
kir kızr Fatma ve arka- 1·ini istiyorlar 
daşları 

Samsun : 19 lllayıs ma
hallesinde Sultaniye cad
desinde No. 21 evde Ya
kuboğlu Osman Cahid 
Nğdeli ve arkadaşları 

2222 numaralı kanuııdaıı istifade et- Evrak Maliye vekıUe-
mek istiyorlar tine iade edilmiştir . 

VII. Ko. Mu. millhak Nasbmm U.üzeltilınesini üıtiyor Karura raptedilmiı?tir. 

yüzbaşı Hüseyinoğlu Yu
suf. Ziya 

Malatya : Kemaliye ka- Köylerindeki mektebin açılmasının Eıı ciim endedir. 

zası H apanus köyü muh- teminini istiyor 
tarr Hulfuıi 

Sofya elçiliği vasrtaaile Bul gaı·istandaki emlaklerine salı i h Karıu·a rııptedilmiştir . 

Abdül '!'evfik ve arkn- olmalarmm teminini istiyoı·hıı· 

daşları 

Zonkuldak : Bat-tm ka
zası Amasra nahiyes i Pi
ri usta oğlu Mustafa ve 
arkadaşları 

)anakkale : El eksiz ve 
-ialtsız motörle m ütehar
rik değirm encilerden li 
Recai ve arkadaşları 

Simav tloı.zası Söğüd lı al 

Ja narnma muhtar· Rrza 
ve arkadaşları 

Kars Eski telgraf nınha

here memurlarından Ge
mal 

Jstenilen har b kazanç ve1·gilerini 11 
alınmaması dileğine dair 

Encümendedir. 

Muamele vcı·.gisi hakkındaki dilek! c- Ka t·am raptedilmiştir. 
ı·ildn ka bulünü istiyorlar. 

2644 sayılr kaıınndaıı istifadelerinin Da. Vekaletine 
teminile Simav belediy since vaki. 
müdabalenin meni dileğine dair 

Memuriyete alı nmasının teminini is
tiyor. 

Encümencledir. 

Arapkir : Köseoğlu ma- EınlakJerine maliyece vaıki müdalla 
hallesinde Rıcınoğlu Maı·- lenin menini istiyorlar. 

araı-a raptedilmiştir. 

diros ve arkadaşları 



Ka yi d 
No. 

412/ 435 

413/ 438 

414/ 439 

415/ 440 

416/ 441 

417/ 442 

418/ 443 

419/ 444 

421/446 

422/448 

423/449 

424/450 

425/451 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sungurlu: l~ ski :Mazgird 
müddeiumum isi Sam i h 
Kırşehir Kara tepe Hu
mur :köyündeıı Fazlıoğul 

·larmdan Alioğlu ımılfıl 

Hüseyin 
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HiaJümlikten 1skat karı:ı rmnı refi Karara raptedilrniştir. 

Harb malı11ü olduğ·undan maaş tahsis Rncüm cndedir. 
•clilmesini istiyoı·. 

İstanıbul 1\.oeaırıustafa Şirnendif.er hat çavuşluğmıda çalış" Karara raptedilrniştir. 
paşa Çinar raddesi Kr- masmm teminini istiyor. 
meraltr sokak No. 2 evO(' 
Pirlepeli İzzrt Çavıtş 
Gelibolu : AJ aeWn ma- Tekaüd ma.aş r l.ahsiı-ı edilm esi dil eğin e l a.rara raptedilmişt. il' . 

hallesinde po] isiikten mü- dair 
tekaid Memeıl Hfişimoğ

lu Murad 

lst.anbul : Kadıköy Ra- Eikonoıni bakanhğnwn müuas:ib bir Enrüm endedir. 
simpaşa malıalles i Trıl~t vazifeye almmasr dil eği!l .e dair 
Bey sokak No. 8 evde 
·Manisa tican-t ve zahire 
ılıorsası komiserliğiııdeıı 

açıkta Remzi Sayıncr 

İstanbul hapisaııei umu
nıisind e Çam lrerı 1r 11 <ıl il
oğlu .Aıkyürek l\'[em ed 

Kızılcahanıam 0-rÖvem 
nalıiyesinin Sakın köyün
den şehid birinci mül5 -
zim Ahmed Bekir an;:L' I 

Emine 

.A:nkara : Kızılbey t(\d
desi No. 35 Halid 
!stanbul : Beşiktaş Yl'l1İ 
mahalle lhlamur Yıldır. 
caddesi No. ll tekaüd bin
başı Dr. Zi.Uıtü 

Ankara : Çıkuıkçıla ı· yo
kuşu No. 26 Alişan 

İstanbul : Fildikoz fani
la fabrikası Dülıani İs
mail ve arkadaşları 
Manisa : Karaçayır ma
hallesinde B eki r·oğl u Re
fik Yılmaz 

Meşruten t.a hliyele ı·i n i i ı-ıtiyorla,r. 

Şehid olan oğ·luııdan nıaaş tahsis edil
mesi dileğine dair 

10-.LII-1935 t aı· ih ve 42 numaralı ar
zuhaline ektir. 
Malfıl olduğundan ·t.ekaüd ınaaı;;ınııı 

derece üız t:ırind en tahsisini i~t.iyol'. 

Buğday koruma kanunuila göre alı 

nan vergi mağduriyetini mnrih oldıı 

ğuna dair. 

Muamele ver·gisi hakkındaki dilekle
rinin nazarı itibare alınmasını isti 
yor. 
Manisa saylavı 'l'ahil' Hititin masu 
niyeti teşriiyesinin kaldırrlmasım isti 
yor. 

Karara rapted ilmişti r . 

- .J 
-~.}ncümendedir . 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Tayini muameleye ma 
nal olmadrğ·ından ilııfzı 

İstanbul Kuzguuc wk Belediye tarafmdan dükkanınııı yrk- Dahiliye vekal ctine. 
İca.diye caddesi No. 30 trrrlmamasınr istiyor. 
fırında H. Fehmi 



Ka yi d 
No. 

426/452 

427/453 

428/454 

429/455 

430/456 

432/458 

433/459 

435/461 

436/463 

437/464 

438/465 

439/466 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Karacabey : Karacaah
med mahallesinde Mu.
tafaoğlu Beytullah ve ar
kadaşları 

Siird : Varidat müıney

yizliğinden mütekaid Ab
dullah Reşad Akıbaba 

Samsun : Çarşamba ha 
nmda Hafız Hakkı 

Siiru : Ras malıallesin

den Hüseyinoğlu Dervi~ 

Gerede : Kazasmda eski 
başkatib Ertuğrul 

İstanbul : Erenköy Sah
rayicedid Kayrşdağı yo
lunda No. 158 ·Ali Kabu
li evinde kızı Baıhire 

t stanbul : Şişli Bomonti 
Kır sokağında No. 41 
ölü Baha Şakir karısı 

Canan ve çocukları 

Çanakkale : Vilayet ka
riye muhtarı ve arkada~
ları 

Şerefli Koçhisar : · Ha
pisanesinde eski başka

tib Hikmet Tayanç 

Klonya : Had}m kazası 

Gaziler köyü tömbeld ek i
cileri Abdullah ve arka
daşları 
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Arzuhal bulasası 

İskanlarının temini dileğine dair. 

Milli emlakten satm aldığr ev için 
mütebaki kalan borcun almınamasıın 
istiyor. 

2566 sayılı kanundan istifadesinin 
tamini ile belediye tarafından evinin 
satılmamasmı istiyor. 

Milli emlakten taksitle sat.m aldığı 

emlak için istenen paranın affini is-
. tiyor. 

Adiiye vekaleti tarafından dava ve
killiği yapması için ruhsatname ve
rilmesini istiyor. 

Hidematı vataniye tertibinden tahsis 
edilen on beş lira maaşın otuz liraycı 

çıkarılmasını istiyor. 

Tahsis edilen maaşm çoğaltılmasını is
tiyor. 

Değirmen) rinin muamele v·ergısın

den istisna edilmesi dileğine dair. 

Mahkfuniyetlerinin a:ffi dileğiue dair. 

Aladağ nahiyesinde tönıbeki ekimi 
için müsaade edilen yüz elli dönümüıı 
umum ikazaya .t,eşnülini istiyorlar. 

Muamelesi 

Dahiliye vekalctine. 

Karara rapteililmiştir. 

Karara raptedilmiştii·. 

Evrak Maliye vekakti 
ne gönderilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 
1 

Karara raptedilmiştir. 

İstanbul : Galll!ta Hacı Harb melulü olduğundan maaş tah- Encümendedir. 
Müımin mahallesinde Sı:ı - sisini istiyor. 
kızlar sokak No. 4 Abdü ı ·-

rahmanoğlu Sadrlc 

Ladik kazasının Kova Şehid maaşının on seneliğinin veril- Encümendedir. 
mahallesinden Delüıhmcd- mesile malili ve şehid çocuklarına ve-
oğullarından şehid Ha- rilen ikramiyenin verilmesini istiyor. 
san karısı Lütfiye ve kı-

zı Seher 



Ka yi d 
No. 

440/467 

441/468 

443/470 

444/471 

445/472 

447/474 

448/ 475 

449/476 

451/478 

452/ 479 

453/ 480 

454/481 

456/ 483 

457/ 448 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tekirdağ· : Selaııik vi lil.
yetinin Yenice i V al'Cla r 
mübadillerinden ve Ga
zi Evrenos evladlarmclan 
Selim Sırrıoğlu Ahnırrl 

Sh·errk : Kellehan kö
yünden 1\femed ve arka
daşları 

İstanbul : Posta nakliye 
bademesi memed Tevfik 

Develi : Asliye crza ha
kimi Abidin Sümerin 
anası Zühra Sümer. 

Oltu : Uzun Boğnz kızı 

Fatma 
Kars : Şark otdi sa:hibi 
Salih 

Niğde : Şah 
mahall esinde 

Süle:nııan 

Ululn~ln 

muhasebi hususiye t::ıh

sildarhğrndan müteluıic1 

Etem 

Milas : Eski 
posta telgraf 
N azmi 

Köyceğiz 

nıiülüı·ö 
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Gazi Evrenos vakfından müstef id ol
masını istiyor . 

Köylerine jandarma tarafından vı:ıki 

müdahalenin menini istiyorlar. 

Vazife başmda malul kald1ğından 

terfihinin temini dileğine dair. 

5 -III- 1934 tarih ve 5743 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Vergisi istenilen arazının na nıına 
kaydini istjyor. 
Maliye bakanlığı tarafmdan n l:ı C'tı

ğınrn verilm esini istiyor. 

27 - III - 1935 tarih YC' 121 sayılr ar
zuhalinin bir an rvvel net.icdendiril
mesi dileğine dair. 

Tasfiye kararının refedildiğinden 

memuriyete alnıması veya tekaüd c 
sevkedilmesini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

E ncümen d edir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

• 

Encümendedir. 

SiliYTi : Büyük Çanışlıı Muhtar intihabmda yapılan yol sıı z Dahiliye vckfıletine. 
köyünde Ramazan 1uğ·nn tash ih edilmesini istiyor. 

Siverrk cezaevinde eski Mahkıi.miyet cezalarnun affi dileğirı o Karara raptedilmiştir. 
Viranşehir P . '1' . JHi.iuü - dair. 
rü Srrrr ve arkadaı:;larr 

Malatya İsınet Pı:ışa Srhhiye müdürünün değiştirilmesini Karara raptedilmiştir. 
caddesinde No. 24!1 l\f. istiyor. 
Erdoğan 

Ayanerk : Türkeli n ahi- N allİyelerin in değ i şti ı·ilm em esi dile- Karara raptedilıniştir. 
yesi Cemi yanı köyi.i ğine dair 
muhtarı Hasan ve arka -
daşları 

Konya : Gazi Aleınşa b 
mahallesinde No. 42 ev-

Divanı temyizi askerice riitbesinin 
alınması haldmıdaki kararın ret ile 

de gedikli baş~avı.1şu Ce- rüth<·siııiıı iadesini istiyor. 
mal Onural 

! stanbul : Feneryolu hat Telmüd ınaaşrnrn tezyidini istiyor. 
boyunda No. 157 evde 
kaptan Nazmi 

Karaı·a raptedilmiştir. 

Karal'a rapteuilmiştil'. 



İ{ayid 

No. 

458/ 486 

459/ 487 

460/488 

461/ 489 

462/490 

463/ 491 

464/ 492 

465/ 493 

466/ 49-± 

468/ 496 

470/ 498 

471/ 499 
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Bursa : Askerlik şubesi Nasbmm tashihi dileğine daie. 
başkanı yarbay Süley-

Kaı-aı·a mptedilnıiştir. 

man Memed Faik Tirnur 

Sıvas : Ağır ceza mahke
mesi aza mülazimliğin

deıı mütekaid Remzi 

Dörtyol : Eski jandar
ma Süleymanoğlu Mus
tafa 

İstanbul : Beşiktaş Yeni 
mahalde Ihlamm yıldız 
caddesi No. 11 tekaüd 
Dr. Zühtü 

Ankara : :Mesudiye ote
linde No. 12 mütekaid 
tabm katibi Esad 

İstanbul : Fatih Hüssam 
mahallesi !tfaiye so k n l< . 
No. 17 evde eski Erzin-
c:ın mehmm Tevfik Kü
tii.k haşr 

Giresun : lVIuallim Şev

ket ve arkadaşları 

Ad liye bakanlığı zatişleri niüdür- K ar ara ra ptedilıni~tir. 
lüğünüıı haksızlığına maruz kaldı-

ğını bildiriyor. 

30-X-1934 tarih ve 6832 sayılr arzu- Kar<lra raptcdilmiştir. 

halinin neticeye bağlaımıasım isti-
yor. 

14-V-1935 tarih ve 446 sayılr nrzu- Karara ı·npted ilıııi~tir. 

haline ektir. 

3-IV-1929 tarih Ye 508 sayılr Arzu- Eııcüm eııd e<liı·. 

hal encümeni kararrnrn vekalet<ıe tat-
bik edilmesini istiyor. 

Vazife başmda malül kaldığından Karanı raptedilıııişti!· . 

nı alfılfm ileı·ece üzel'inden tekaüd ma-
aşı tahsisine daiı· DiYam nıuha-

sehatça verilen karai'ın tetkikile lıu-
lmkunun muhafaza edilmesini istiyor. 

lVIiiterakim nıaaşlıırının 
istiyor. 

vel'ilınesini Encüınenued ir . 

Ankara : Büyük erknnr Na ı-;hrmıı t.aşhilıini istiyor. 
harbiye 8 nci şube mü -

Kanlra ı-aptedi l ıııiştir. 

diiı·ii erkam harh binhıı-
şrsı Yusuf Adil 

Aydın : Koçalı nalıiye Bytııııı sııııdığmdan nıatlubunun hiı· ı-Jal. Yekfıl e tiııe. 

sinde müteveffa Bezzaz an evvel verilmesini ve iki seneden 
Ali ev la,tlarr Mustafa Ali he ri muamelesinin ıı eticclenclirilın c-

diğinden bahsediyor. 

İstanbul : Beykoz dere- Ka:-~ ıını: Ycrgisi borcu olarak isteııil eıı M:ıl. Veldleti ıw. 
eski köyü ilk mekteb mu- panuırn almmamasııu istiyoı· . 

alliın Şükrü Fericl 

Aydın : Kocariımı ı n ü- Harıb malı"ılü old uğu ndıı n ıııcıaş tah- Encümendedir. 
düşlü iköyünden Ahnıecl- sis edilmesini isti~ror. 

lrahyaoğullarından m alU ı 
İsmailoğlu M:.emed 

Bandırma. : İhsaniye ma- Ölrn kocasmrn iknnn i yc•si ıı.in veril- Karara ra ptedil miştir . 
hallesinde Durstmbey ml'~ : clileğine dair 
malmüdürü ölü Arif Hik -
met karrsr Remziyc An-
kara: Sanayi caddesi Tay-
fur kahvesi vasıtasile 



Ka yi d 
No. 

472/ 500 

473/ 502 

474/503 

475/ 504 

476/ 506 

478/ 508 

479/ 509 

480/510 

481/ 512 

482j31J 

483/514 

484/515 

486/517 

487/518 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

lstwbul : Beyleı•beyi Ya
lılar caddesind€ No. 51 
mualliın Nedim Yüzak 
eşi Emine Talat Yüzak 

-~-

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Tarhedilen emlak vergisi fazla oldu- Mal. Vekaletine 
ğundan haddi li1yikına tenzilini isti-
yor. 

Ankara : Ziraat bankası 'fckaüd ma~mdan kesilmekte olan Karara raptedilmiştir. 
umum muhasebesinde Ra- .fevkalade tahsisatın kesilmemesini 
gıb Doruk istiyor. 

İstanbul : Sultanahmed Telmüd maaşının yeniden verilmesi Karara raptedilmiştir. 

Reşidbey apartımanında dileğine dair 
Behzad Eyuiboğlu 

!stanbul : Kadıköy Ça- Maaş tahsis edilmesini istiyor. Karara· raptedilmiştir. 

vw;ağa sokak No. 47 ev-
de merhum Hakkı anası 
Lütfiye 

Tokad : lnlıisarlar baş- 'l' ekaüdlüğünün kaldırılmasile mağdu-

müdürü Azi·z .Aıkmcan 

Bolu : Tabak esnafı cc
miyeti reisi Celal 

riyetine nihayet verilmesini istiyor. 

Belediyeleri tarafından başka bir ma
halle nakillerine karar verilmek sure-
tilc mağdur edildiklerini bildiriyorlar. 

Eneümend'edir. 

Karara raptedilmiştir . 

.AJkşehir : Mustafa Ata Milll emlakten taksitle satın aldıkları Evrak Maliye vekale
ve aııkadaşları arazi ve emlak hakkında karar ittiha- Karara raptedilmiştir. 

Anteb : Haydar Hüsey in 
ve arkadaşları 

zrm istiyorlar. 

Tütün istilısal kooperatifi teşkil edil- Karara raptedilıniştir. 
meyerek ınurakabenin !nhisar idare-
since yapılmasın ıistiyorlar. 

Tirebolu : Eski Hmıs Avukatlık ruhsatııamesi verilmesini tine iade edlmiştir. 
hakimi H .Fehmi istiyor. 

Çankırı : Hükumet cad
desi No. 45 avukat A. 

Hulfısi Tiryaki 

Ünye : Karakuş nahiye
si Çontooğullarrndan lb
rahimoğlu Salih Arkan 
ve arkadaşlan 

Haymana : Karagedik 
köyü değirmenci Cevdet 

Ankara : Öneebeci İma-

2556 numaralı kanunun ıuuvakkat Karara raptedilmiştir. 

maddesinin iB fıkrasma göre mua-
mele icı·asma dair komisyonu mah-
snsca verilen karara itiraz 

Büyük harbde yakılan mallarından Maliye vekaletine. 
mütevellid alacaklarının muamelesi-
nin bitiı·ilmesi dileğine dair 

Buğdayı koruma kanununa göre alr- Bncümendedir. 
nan verginin tahfifini istiyor. 

16 - VI - 1934 tarih ve 6536 sayrlr Karara rapterlilmiştir. 

latr harbiye mahallesinde arzuhiline ek. 
No. 44 kahvede Emin 
Kemal 

ll kolordu muayene hey- Albaylığa terfiini istiyor. 
eti kimyageri yarbay Ha-
lid illuer 

Enci.irnendedir. 



Ka yi d 
No. 

488/519 

489/520 

490/521 

491/522 

492/528 

493/529 

494/5$0 

495/531 

496/532 

497/533 

498/534 

500/536 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

324 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Maraş : Su ile işleyen 3 - I\ - 1935 tarih ve 171 sayılı ar- Karara. raptedilıuiştir. 

eleksiz ve türbinsiz de- zuhaline ektir. 
ğirı:nenler 

Mustafa 
daşları 

ı:nüstecirleri 

Safi ve arka-

Konya - Eı·eğli : Un :fıı.b- Eı·eğli kaynıakaınmuan şikayet 

rikası Hacı Kaı:nLer 

Dahiliye vekaletine. 

İzmir : Cezaevinde :iliti- Malıkfımiyeti hakkmdaki hükmün Karara ı-aptedilmiştir. 

lastan mahkUm. 1'urgud- tctkikile a:f:flni istiyor 
lu Memedoğlu lsnıail 

Hakkı 

Ankara : Ziraat bankası 
merkez müdürlüğünde 

memur malfılen müteka
id İbrahim 

'l'ekaüd maaşınm revkalade talısisa- Karara raptedilmiştir. 

tımn kesilmemesine dair 

Biga : Camiikebir ma- Tekai:i.d ınaaşı tahsis edilmesi veya Karara raptedilnıiştir. 

hallesi İbrahimoğlu Ab- ikramiye verilmesini istiyor 
d ilikadir 

İstanbul : Eyüb 'l'ekeci
ler malıallesi Ortakçılar 

caddesinde No. 72 evde 
Yusuf Neca 

'l'arsus : Kızılmuı·sal ma
hallesi eski belediye za
bıta memuru İbrahim
oğlu Alımed Bulgan 

Antalya : Kızılsaray ma
hallesi Yağcr Haliloğ·lu 

M em ed 

İstanbul : Hapishanesi 
birinci koğuşta Selanikli 
Alioğlu Abdürrahmaıı 

istanbul : Beşiktaş Or·
tabahçe Mısıroğlu so
kak No. 89 evde ölü po
lis Hüsnü anası Hacer 

Sulh hakimi Niyazinin kaııunsuz mu- Adiiye vekaletine. 
amelelerinin bir müfettiş tarafından 
tahk ikine dair 

Vazifesinden çıkarılması hakknıdaki D::ıhiliye vekaletine. 
kararın kaldırılma.sile ia.dei meınurı

yeti düeğine dair 

Kazanç vergisi borcu olarak maaşı- Maliye vek~letine. 
na konan haczin fekkile hukukumuı 

muhafazası dileğine dair 

Malıkumiyetinin a.:ffini istiyor. Karara rapteuilıniştir. 

Ölen oğlundan maaş veya ikramiye Kaı·ara l'aptedilmiştir. 
verilmesini stiyor 

İstanbul Üsküdar hapi- Bakiyei müddeti cez::ı i yesiniıı a:f:fini Jüıcümeııdedir. 
sanesinde mahkum sa
bık gümrük memuru 
Yanyalı H. Ziya 

İstanbul : Eyüp Sultan
dağ Hacı Hüsrev mahal
lesi Arahacılar sokak 
No. 15 eski polis komiser 
muavini Memed Aı·if 

istiyor 

PoEs meslekinden çıkarılması hak- Karal'a ı-aptedilın.iştir. 

kmdaki kararm kaldrrılınasile iadei 
ınemuriyeti dileğine dair 



Ka yi d 
No. 

501/537 

502JG3 

504/539 

506/ 542 

GOS/545 

509/44G 

510/ 547 

511/ 548 

512/ 549 

515/552 

5]6/ 553 

519/ 556 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

i stanbul : Üsküdar ha- :Mahkümiyet Cl'zasnun affi cl i leğin e Ka ra ra rap tedilmiştir. 
pisanesinde mevkuf be- dair 
leeliye memuru Cevacl 
Ce mil 

Çapakçur halkı namma Kzalarmda adliye teşkil atı yapıl- Kaı·ara ı ·;tptedi lmi şt ir . 

fınncı Said ve arkadaş- nıasnıı istiyorlar 
ları 

Ankara : itfaiye nıey
dam Nevşehir hamnda 
No. 17 ele eski Fethiye 
mahkeme azası Hakkı 

Adiiye bakanlığı tarafından har ci- Ku nn·a. ı·aptedilıniştir. 

rah ve ikamet ycvmiyeleı·i ııin veı·il

mcsini istiyor 

Ankara : M. M. V. De- Nıısbınm taslıihile tedii clileğ·iııe dair Karara raptedilıniştir. 

niz müsteşarlığı fen ve 
imalat şubesi Sn. Hr. 
Bnb. Menıed Ahmed 

Adilc-evaz haJıkı narnma 
eski meclisi umumiye aza
sı .Aıbdü1kerim 

Avaıws Daydut tkö
yünden Haydaroğlu Ö
mer ve aııkadaşları 

Silivri : Eski Ça,talca 
ınalmüdürü Yusuf Şerif 

Kayseri : Eski müstan
tık Lutfi 

İncesu : Eski Daday 
müstantila İhsan Lı1tfi 

Terme Beliheroğlu 

Dursun ve arkadaşları 

Simav Demir·ci kö
yünden Alemşahoğlu Be
kir ve ıkarısı Şaziye 

İstan'b ul : Eski zaptiye 
No. 17 tTamgoçyan 

Adileevaz nahiyesinin kaza olnı <ı;;ı- Karara raptedilmiştir. 
ıu istiyorlar. 

Ziraat ·bankasına olan borciarının Enciiınendedir. 

tesviyesi için kolay lık gösterilmesi 
YC afat dolay1sile yapılan 2 500 lira 
yavdıın parasmın •ta~hsil edilmemesi-
ni istiyorlar. 

Tasfiyesinin refi ve iadei memuriye- Karara raptedilmiştir. 
tini istiyor. 

Mah!kılıniyetine dair hükümde Jıa- Encümendedir. 
tayi ıvdli olduğundan affini istiyor. 

29 1 I V - 935 tariJ:ı ve 337 numaralı Karara raptedilıniştir. 

arzuılıaline ek 

Kaymakam tarafından çeLtik .tarla- Karara raptedilmiştir. 

larının ekilmesinden menedilmeme-
lerini istilorlar. 

Hukuk mahkemesince hakıkında ve- Karara raptedilmi ştir. 

rilcn karar mağduriyetini mucib 
olduğunda n tetkiki dileğin e dair 

Mülga Haııbiye nezaretine vermiş Karara raptedilmiştir. 

olduğu malzeme bedelile 1\iaarifte 
paytrğı inşaattan alacağ"I olan meb-
lağ'lll verilmesi dileğine dair Encümendedir. 

İstanbul : Umumi hapİ- Mahkumiyet cezalarrıun affini İsti-

sanede Alman tebaasm- yorlar. 
dan Karl ~ennekamp 



Ka yi d 
No. 

520/ 557 

521/ 558 

522/ 559 

523/560 

524/ 561 

525/ 562 

526/ f163 

527/ 564 

528/ 565 

529/ 566 
530/ fi67 

531 / 56 

533/ 570 

534/ 571 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstail!bul : 
Beyazgül 

Aruavudköy 
sokak No. 85 

Arzuhal hulasasr Muamelesi 

Devlet şı1rasmca tasfiye kararı refe- Karara raptedilmiştir. 
dildiğinden memuriyete tayinini isti-

evde eski 7 nci istintak yor. 
dairesi ılıirinci sınıf za bı t 
katibi Y. Kenan 

Aıcıpayam : Apsa köyün- Torunu Bektaşm yatı ınektebleriııden Karara r:ıptedilıniştir. 

de Hacı Bektaşoğlu Ali birine alınınası dileğine dair 

Çorum : Tepecik malıal- Devlet hizmetinde 42 sene bulundu- Karar:ı raptedilmişt.ir. 

lesi Şeyh Eyııb sokağın- ğundan mü:ka.fat verilmesini istiyor. 
da mülga düyunu umuıniyc 
·başmüdürü teıkaüd lVI. 
Tevfik 

İstanbul : Küçüh.'",Pazar 
mekteb sokağı No. 12 
Celaletbn Eriş 

A.nkara: M. M. V ekaleti 
Ayniyat teftiş dairesi bi
rinci şube S. 8 Hs. M e. 
Salih Sabit Uslu 

İstanbul : Beylerbey i Yıl

lar caddesi No. 10 lVl. 
RagEb ve aı•kadaşla.rı 

Gemlik: Dutlucadan Mmı
tafa Nurettin ve arkadaş
ları 

1093 sayılı komisyoncular 'kanununa Eneüınendedie. 

tevfikan haklı olan karnesinin ve-
r ilmesi dileğine dair 

Al·kadaşlarrna tatbik edilmekt.e ola n Enci.inıendeclir. 

323 ve 414 sayılı talimatlarm kendi-
sine de tatbikil c "rmfrnm yükseltil -
ınesini istiyor. 

1steni1mekte olan fazla balıc;: e vcrgilo- Encümendediı-. 
t·inin alınmaması dilcğine dair 

'rahriri arazi komisyonu gönderilerek 
arazi kıymetlerinin yeniden tesbitini 
istiyorlar. 

:\faL V e kal eti ne 

Ankara : .cvşehir ha- Hakimlikten ihtacı hakkıııdaki kara- Karara raptedilmiştir. 
runda No. 17 eski Güln ar t·m rcfini istiyor. 
hakimi Hakkı 

Aııkaı·a : Sakarya ma
hallesi birinci sokak No. 
8 Fikret 

Vazifesinden çıkanlması hakıkında 

evvelce Karoutaya vaki müracaatinin 
Arzuhal enci.imcnincc tetkik edilmesi-
ni istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Siird : Yusuf Validen şncayet ediyor. Da. Vekaletine 

Bala : Ölü eytam müdü- l\{emmiyetc ta yinini istiyor. Da. V e kaletine 
rü Hasanoğlu Y. 'rürker 

Bartın : Tahsil memur- Tahsi edilen maaşmm tl'7..vi(li dileği- Eneüınrncledir. 

luğundan mütekaicl Malı- ne dair 
mud Necib ıkansı Ayşe 

Nizip ekicilerinden İs- Tütün ekınelerin e müsaa.dP rd ilmeKini Karara raptedilıniştir. 

mail ve arkadaşları. istiyorlar. 

!skiHb : Kalebağazı ma- İmtihan evrakının tetkikilc imamet Karara rapledilmiştir. 
hallesinde Battaloğlu Ha- tevcihini istiyor. 
fız Ama Şükrü 



Ka yi d 
No. 

535/ 572 

536/ 573 

537/ 574 

. 538/ 575 

539/ )76 

540/ 577 

541 / !17 

542/ 579 

543/ 580 

544/ 581 

54!'i/ fl82 

546/ 583 

547/ 548 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 327 -
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İzmir : Reşadiye Çiçek t o;kan ure.tile verilen eve aid avlu- Dahili ye Vekfıletine. 
sokalr No. 33 yeni No. 25 ıııın cilnden almmamasr dileğine dair 
evde .Adem::ığlu Mulıar-

rem 

Samsun : Gürgenyatak Arazi verilmek suretil c ~:a lışmaları Dahiliye Vrkaletine. 
köyü Yellioo mwhallesin- dileğine dair 
de Uzunhasanoğlu Dur-
sun ve al"kadaşlarr Hukuku tasarrufiyesine vaki miida- Eııcünıendedir. 

Ordu : Bolaman n alıiye- hal enin meni ve .müsebbibl erinin teç
si Gayraz !köyünden Ri- ziyesin i istiyorlar. 
nıınoğlu Topcın Aıhmed 

Ankara : Anadolu ote- Hidematr vwtaniycclen nı a<lş taıhsis Encümendedir . 
linde eski Kars saylavr rdlimesini istiyor. 
Fahrettin Erdoğan 

Maraş : İstinaf azasm
dan Haınid 

Urfa : Komiser muavin
lerinden İlyas 

.Ankara .: At.r:fibr.y m aha 1-
lesi Ilgazlr araba cr Nmi 
yanmda Sa b ri 

tsl aJıi:·c : DerviŞIOğln M. 
Karaıhan ve arkadaşlaı·ı 

Srva.s : Hacrmemed ma
hallesi Sıddrıkzadc evHl.t
lanndan Asiye krzr Zc
liha 

Oaz i Anteb : Pazarerk 
kazası belediye reısı M. 
Ali Özen ve arkadaşlan 

İst c.ı ıil cn kazan ~ vergis inin maaşın - Rncümendedir. 
Llan kcsi lm emcsi dileğin e dair 

Hwksrz oh1r ak polisl ikten ı.ırkarrldrğrnr Karara raptedilmiştir. 

bildiriyor. 

G:ı.vı' i'kanunt hııpscdilCliğinden 

yet 
şika- Dahiliye Vekaletiııc. 

fs l .thiyeııin Se~·h a n vilyetin e raptr Da. Vckaletin e 
tlil cğine dair 

Srddı:kzadc vakfından müstefid ol- Kara ra raptcdilmiştir. 

ması m ve h ııq<ııknnun mn:Jıaf<lza sr 

di ]{'ğin e dair 

K aza lannrn Ma raş Yilayetine ıbağlan- Da. Veki-ll c tiıı e 

masr dil cğine dair 

.Ankara : İnhiııa.rlar lbaş- tsk~n sureti],. lbir ov verilmesini is- Karara. raptedilımi~tir. 
ınüdi.iriyet sicil rrn cmm·n ti :ır.::ı r. 

malul yüzbaşıHakkı ya-
nmda. Ankara Krz lisesi 
talebesinden thker E·t~dn 

Kırşehir : Avamıs kaza- Ma.hk{nniyCit Cl'zasrnm a.ffi ile t ekaüd Karara raptediliniştir. 

smden Yıeşilıba ş mahal- maaşr tahsis ed ilmesini istiy-or. 
1 esi Bektaşoğlu eslci yüz-
ba~ Mustafa 

AI1kara. : H ergele mey
danmda Nevşehir hanm
da Konya eski müstantrkı: 

Mustafa Saibri 

A~ıl\ ınaaşı verilmesi, memuriyete ta- Karara raptedilmişti.r. 

~ini veyıı. t ekaüde sevki dileğinne dair 



Ka yi d 
No. 

548/585 

549/586 

550/587 

551/588 

553/590 

554/591 

555/592 

557/594 

558/595 

560/598 

561/598 

562/599 

563/600 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Ankara : M. M. V. Zat Muvakkat tazminatı bulunnduğu ma- Encümendedir. 
işleri D. Lv. M. Ş. 1\fd. kaıııa göre verilmesini istiyor. 
Binibaşı Sabri 

Bursa : Atatürk cadde- Avukatlık ruhsatnamesi verilmesini Karara raptedilmiştir. 
sinde avukat Numaıı Ak- istiyor. 
şit refa:katinde dava ve-
kili Kemal Aksu 

Malatya Yenihamam İskan suretile bir ev verilmesini ıs- Karara raptedilmi~tir. 
mahallesi Baturulu Şa- tiyor. 
hanoğlu Memed 

İstanbul : Maltepe askc- Hidematı sabitede istihdamı hakkın- Karara rap.ted ilmiştir. 
ri lise iaşe zabiti Saclrt
tin 

da verilen kararın refi ile faa l hiz
mette istihdam edilmesi dileğine dair 

Kütahya : Ekımekc:i İs- 2566 numaralı kanundan istifadele- Encümendedir. 
mail 

İstanbul : Eyüb deftcr
darr Abdülvcdad Çeşme 

sokak No. 10 evde Lutfi 

rinin temini dileğine dair 

Açl'k maa.~r hrukkrndaki dileğinin ı ı a
zarr itibare alınmasını istiyor. 

Encümendedir. 

Erzurum : Emirşah ma- Terfilı inin temini i ~in tekaüd maa:;;ı- Karara raptedilmiştir. 
hallesi No. 12 evde müm- nın tezyidirıi istiyor. 
taz topçu kaymakamlı-

ğından ~ütekaid Kamil 

Akziyaret nahiyesi Yu
karı Kürtük köyünden 
İbrahimoğlu Çeçe 

Dördyol : Niğ·deli R.asim 
Özandaç 

Adapazarı : Karaosman 
mahallesinde No. 10 polis 
memurlarmdan Hasanoğ·
lu Memed Nuri 

Ölüm cezasına çarpılan oğlu Abdur- Adiiye vcknletine. 
rabıman hakkında iftira vaki oldu-
ğundan faillerinin adalet penç:csi n c 
verilmesini istiyor 

Dörtyol kaymakamından şikayet Dalıiliye veldlctinc. 

l\'Ialul olduğundan maaş talısis edi l- Karara raptedil:ıniştir. 
mesi dileğine dair 

Eskişehir : Pirinç ham Malul olcluğw1daıı teka ücl nıaaşı tah- Encümendeclir. 
müsteciri Mustafa ncz- sisi dileğine dair 
dinde Beypazarlı Mrme<l 

Tekirdağı Hükumet lş sahibierine yolsnz ınuaıııclede bu- Dahiliye vcluUetine. 
caddesinde No. 5 Must<t- lunan nıemurlarclau şikayet 
fa Ozbay 

İstanbul : Boyacı köyün- Müddet hizmetinin tevsikini istiyor. Karara raptedilıniştir 
de hakim Ata caddesinde 
No. 40 jandarma yüzba-
şılığından mütekaid Mu-
hittin 



Ka yi d 
No. 

564/ 601 

565/ 602 

566/ 603 

567/ 604 

568/ 605 

569/ 606 

570/ 667 

571/ 610 

572/611 

573/ 612 

575/ 614 

!176/ 61:) 

577/ (il6 

578/ 617 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bskişelıi ı- : Uümhtu·iyet 
mahallesi asker·] sinema 
caddesi No. 1 ölü Bozaıı 
ımıallimi Şakiı· lwnsr 
Ayşe 
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Ölü kocası Şakirden maaş tahsis edil- Karara raptedilmişt ir. 

ıııt>si li l eğine dnir 

K~na köse : ~~ı eter köylii Kocasrnr katledenler hakkında tak i- Dahiliye veldletine. 
Saidoğlu ııı aktul l\[mıil batı kanuniye yaprlıuasmr istiyoı·. 
l<arrsr Esmanpel'i 

Havza : Telgnıf memu- Oğlu Muzaifere .ınaaş tahsisine dair Karanı ı·aptedilmiştir. 

ru C:alib nezdinde :Mu-
zaffer anası Faika 

Jıüleburgaz Köprülü 
g-öc;meıılerind en bakkal 
1Jırahimoğlu Demil' 

nünıüşane : Files köylü 
bor<;lu Alioğlu Aslan ve 

.ı-\l'zuha l encünıenini n 3 - IV - 1935 Dahiliye vekaletine. 
tarih ve 48 sayılı karaı· hükmünün 
icı·ıısrııın te miııi dileğine daiı· 

Ziraat bankasma olan borçları hak- Kaeara raptedilnıiştir. 

l<mdaki dilekleı-inin nazan itibare 
aekaclaşlarr almmasr dileğine dair 

tstaııbul : Bcyo~lıı Fe- Mill'i emlakten enılftk ve arazi Yeril- Karaı·a nıptedilıniştiı·. 
ruza nıahallesinrlı> çık- nıesini istiyor. 
nıaz uri Hey sokak No. 
J 9 evde Ga li b 

Koııyn : Piı·ipaşa ınahRl

leı>inde No. 17 evde mü
tekaid 'f'ı:ı ,Jıir Relek 

l Rkan meınmn bulunduğu z;:ımaııa Encüınendeclir. 
::ı i d yevmiye ıııatlnblarrnın verilmesi 
dileğine dair 

('arşanı ha 
Sabri 

F'eşPloğlu T-'ise imtihanlarina girmesinin temini Karara raptedilmişt ir. 

dileğine dair 

Si ird : 'l'evf ik 

Sıvas : Askeri hapisha
nt'de Sıvas K:ıııınıl jan
d:mn:ı hiı·liği GL!. Baş. 

('avuş Asım Yrlfhnm 

l stanbul : r.ahıta, Topçu
lRr caddesi Kı:ınaat hı:ın 

kat 3 No. ~ ·Yusuf nez
clincle Mustafa Nazmi 

Vali cl en şildyet Dahiliye vekaJetiıı e . 

Tclo·ar :ıskerlik vazifesine almınasrnı Karara raptedilmiştir. 

istiyor. 

Dişçilik yapması için ruhsatname ve- Karara raptedilmiştir. 

rilnıesini istiyol'. 

lsparta : Askerlik daire- Derece üzerinden ınalüliyetini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
sinde ücretle nıüstalıdenı 
ınütekaid p i:nıde yüzba
ŞISI Seyfettinoğlu Şükrü 

Saın~un : Saadet cadele
si ::\To. 26/ 8 şe h id yüzha
ŞI Hüseyin eşi Zelıra 

Kaı·acleniz ıııalıallc!lindc 

Bayraktaı·oğlu l\L !clris 
ve arkadaşları 

903 rınınaralı kanumm tadili dolayı

sill' uildhniıı nazarr itibare alınma

sım istiyor 

Emiilki milliyeden taksitle satın al
dıkları emlak: haklandaki dilekleri
nin nazari itibare alınmasını istiyorlar 

Encümendedir. 

J;jvrak lVIaliye vekale
tine iade edilmiştir. 



Xayid 
No. 

I>80/619 

581/ 620 

582/621 

583/622 

584/623 

585/624 

586/625 

587/626 

589/628 

590/630 

591/631 

592/ 634 

593/635 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Tarsus : Yazıcı KamH Bila lüzum işten el çektirildiğinden Karara rapteclilmiştil'. 

Bolattan Mersin orman hakkındaki evrakın tetkikile mağ-

müdüriyeti başkatibi duriyetten kurtarılması 
Fahri Bolat 

Edremid Hekimzade Tekaüd maaşı tahsis edilmesi dileğine Bncümencledir. 
mahallesinde eski Dü- dair 
yunu umumiye sandık 

emini Osman Fevzi 
Kars : Sabık umumi İşgalindeki evin iskanına tahsis edil- Karara raptedilmiştir . 

meclis azası Aslan Ka- mesini istiyor 
ra bağ 
Dördyol : Erzinden Me- 'l'ekaüd maaşr tahsisini istiyor Bııcümendedi r . 

medoğlu Hüseyin 
Berlin : Tempelhof Man- Tekaüd maaşnun verilmesini istiyor blncümendedir. 
teuffelstre 33 A. mü te-
kaid Dr. Zeki Haşmet 
Sıvas : Aygır deposu mü- Samsun Cümhuriyet müddeiumumi- Kanıra raptedihn iştir. 

dürü Mümtaz sinden şikayet 
Kıbrıs : Limassol Mus
tafa Şevki Rabbal va
srtasile İzmirli Hasan 
kızı Emine .. 
İstanbul : Beşiktaş Ha
sanpaşa deresinde bak
kal karşısında No. 13 
evde eski Diyarbekir 
Adli ihtisas mahkemesi 
yazgam Hakkı Pekmez
oğln 

Dörtyol : Oça klı köylin
den ·Memedoğln Mustafa 

S ai m bey li : Memedoğlu 
Hayfi Savaş ve arka
daşlar. 

Elaziz : Rızaiye mahal
lesinde Hankendi nahiye
sinden şahid roliliizim 
Memed babası Fatih 
!stanbul : Şişli Osman
bey Şafak sokak Sefa 
apartınıanr No. 9/1 Os
man Başar 
İstanbul : Bayazıd Emin 
mahallesi Karakol so
kak No. 12 Cemil Çe
tinel 

Karısı ile beraber ana vatana gelme- Da. Vekal etiııe. 

lerinin temini dileğine dair 

Memuriyete tayini veya tekaüde sevki 
dileğine dair 

Telmüd nıaaşr tahı::is edilmesi ve ik
ramiye verilmesi b akkındaki istida
sma cevab istiyor 
Ağnaııı kaçakçılığının tesbiti için 
gezdikleri mahaller için verilmesi la
zınıgelen paranın tesviyesine dair 

'l'eka ii d m aaşı ta_,hsis edilmesi dile
ği ne dair 

TCıırara raptedilmiştir. 

Tayini mnarneleye ma
·hal olmadığından hıf

zedilıniştir. 

EncüınenJedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Yabancı ustalarm işlerine son veril- Enciimendedir. 
mesi dileğine dair 

l\1:ahkrmece beraet ettiğinden müte- Karara raptedilmiştir. 
rakim maaşlarının verilmesini isti-
yor. 
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594/636 Akdağ kaymakamı Ta- Hideınatı vataniye tertibinden veril- Karara raptedilmiştir. 

595/637 

596/638 

597/636 

598/640 

600/642 

601/643 

602/ 644 

603/645 

604/647 

605/648 

hir kızr Mihrinnisa mekte olan maaşm kesilmemesi dile
ğine dair 

Ar1kara : Hapisanesinde Bakiyei müddeti cezaiyesinin affini Karara raptedilnıiştir. 

Ankara !stiklaJ mahke- istiyor 
mesi mahkUmlarmdan 
Mustafaoğlu Hatib Ah-
med 

J<.:skişehir Akarbaşı Eskişehir ilk hava kuvvetleri :fabri- Karara raptedilmiştir. 

mahallesi Dere sokak kasındaki vazifesine alınması dileği-
No. 75 evde Hacı Çakır- ne dair 
oğu1larmdan 

Mustafa 
makinist 

Ay dm : '!' alısil müfetti- 163 numaralı tefsirden istifade et- Karara raptedilmiştir . 

şi Ahmed Akkor mesini istiyor 

Sinob : 30 kişi naroma 
Raif Günal 

Emlaki milliyeden taksitle satın al- Evrak Maliye vekale
drkları evlerin ve eşyalarmm satılma- tne tevdi edilmiştir. 
ması dileğine dair 

İzmir : Karataş Asan- Emlakinin iadesini ve tasarrufunun Encümendedir. 
sör Şehid Nusret sokak tanınmasını ve bedelinin verilmesini 
No. 67 Küpeli Haymaki- istiyor 
oğlu Yosef 

Ankara : Küçük öksüz- Harikzede olduğundan İskan edil- Karara raptedilıniştir. 

ce mahallesi Gazi pazarı mesini istiyor. 
çıkmazmda No. 1 evde 
eski Erzurum tahrirat 
müdürü Emin 

Edirne : Umurbey ma- Şehid olan kocasından maaş tahsis M. M. Veka1etine 
hallesi Şehid Musa ka- edilmesi dileğine dair 
rısı ve Süleyman karısı 
Emine 

İzmir : Gerenlik sokak Kalyoncu veresesine aid zarar ve zi. Karara rapt.edi1mi,tir. 
No. 57 Kulalı Rifat ya- yamn verilmesine dair 
nmda kalyoncu veresele-
rinden N azım 

İstanbul: Beşiktaş Türk- Tekaüdlüğüne istihkak kesbetmeden Karara raptedilıni,tir. 
ali mahallesi Meddalı İs- üç sene evvel tekaüd edildiğine dair 
met sokak No. 9 askeri 
kaymakamlıktan müte-
kaid İbrahim Tokmakçı 

!stanbul : Fatih Sarıgü- Tekaüd maaşr tahsisini istiyor. 
zel caddesi N o. 36 eski 
Milas hukuk hakimi Cev-
det 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid 
No, 

607/650 

608/651 

609/642 

610/653 

611/654 

612/ 655 

613/656 
614/ 657 

615/ 658 

616/ 659 

617/ 660 

618/ 661 

619/ 662 
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Akseki : Belediye ma- Değirmenlerinin muamele vergisin- Encümendedir. 
halle mümessilleri H. den muafiyetini istiyorlar. 
Şükrü ve arkadaşları 

Bursa : Orhan camisin
de No. 1 ticarethanede 
süpürge imalcisi İhsan, 
Yakub ve Mustafa kar
deşler 

Ödemiş : Serficeli Etem
oğlu Emin 

Sarıkamrş: 17. A. Hesab 
memuru Turgud Günay
dm 

Taşköprü : Aşağı kari
yesinden Hacı İbrahim
oğullarmdan İbrahimoğ
lu Kamil 

Balıkesir : 2 nci Kol. O. 
İs. Ta. Levazım yüzbaşı
sı Şevket 

Siird : Tevfik 

Menemen : Ahi H.ıdıı· 

mahallesi Alioğlu Memed 

Dii~ce Otluoğlu Nevzad 
ve ar. 

Mançnik süpürgeleri için ihtira be- Encümendedir. 
ratı verilmesini istiyorlar. 

M alıkurniyet ceza sm m affi dileğine Eiıciimendedir. 

dair 

Yedek subaylıkta geçen çalışma gün- Karara raptedilmiştir. 

lerinin 1683 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinde olduğu gibi tekaüdlük-
ten başka istifade de sayılması dileği-
ne dair 
İzalei şüyu suretile satılan emlak Karara raptedilmiştir. 
lıakkmda yapılan haksızlığm tahkiki 
iı:in müfettiş gönderilmesini istiyor. 

'l'erfinin temini dlleğine dair 

Validen şikayet 

Kefaleti müteselsil e par-alarınm ia

desi dileğine dair 

Çiftçilerin Ziraat bankasına olan 
borçlarmm ödenmesi Jıakkmdaki la
yihanuı miizaJkeresinde dileklerinin 
nazart itibare alınınasma dair 

l'ayini muameleye ma
hal olmadığmdan hrf
zedilmiştir. 

Dahiliye vekaletine 

Encümended ir. 

Karara raptedilıniştir. 

Adapazarı : Scmerc il e ı: Kıdemli yüzbaşürk üzerinden tekaüd Kaı-ar:ı ı-aptedilmiştir. 

mahallesi Çark sokak No. maaşının verilmesini istiyor. 
82 evde mütekaid yüzıba
şı M. Emin 
Çankırı : Yapra!klt na
hiyesi Yukarı Badiğiıı 

köyünden Hatimoğulla

rrndan Hüseyinoğlu l s
mail 
Ordn : Ardthan Ümera-

397' sayılı kanun mu cibince mük.afatr :vr. M. VekiLietine 
nakdiye verilmesi ve maluliyet maaşı 
bağlanmasım istiyor. 

1943 numaralı kanundan istifadesini Karnı·:ı ı·aptedilmiştir 

srndan Derviş Ham za istiyor. 
mahdumu Ali Rrza vc-
reseleri velcili Hidaye.t 

Krrklareli : Lüleburgaz MaHU olduğundan ~-ol parası alın - Da. Vekaletinc 
kazası Kırık Musa kö- maması dileğine dair Enc.:üm endcdir. 
yünde oturan Salimoğlu 

.AJbdullah 



Ka yi d 
No. 

620/ 663 

621/ 664 

622/ 665 

623/ 666 

624/ 667 

626/ 66!) 

627/ 670 

628/ 671 

629/ 672 

630/ 673 

63]/ 674: 

632/ 675 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~\ıkyazı : (: ire.su ıı eski 
gümrük muhafa>~a me
muru F ebmi 
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Arzuhal encüm cnindeki 19 - IIl -1935 Bn cüın end t• clir . 

tarih ve 72 sayılı dilekçesin in net ice-
sinin bildirilmesine dair 

Adana: Yeni Allana ga- Memuriyete tayini veya maaş tah- Da. V ekaJetin e 
zetesi idare işın eni Ze- sis ini istiyor. 
keriya yanmd a Alhmcu 
İnan 

Trabzon : Tüccar 'ru- LıJ ei ııı e ııı uri yetinc dair 
ianoğlu Yakub yanında 
Sürmene orman muha
faza menıuru H alid 

Jstanbul : Şişli Bomonti Te ı ·fihinin temini dileğin e dai ı · 

tramvay istasyonu V al i-
de apartmam No. S Ali 
Nazima zevcesi Kutsiyc 
Alkseki : Un değirmeni 
sahibi .A.ıbdülgani 

\.nkara. : Hapsa ıwsinde 

mevkuf eski Ankara Ga
ı:-;i terbiye enst itüsünde 
muhasebeci Çerke~ kazııs ı -

nın Karacaviran nahiye-
sinin Kale kapı mahalle-
sinde Şükrü Akın 

Değit·nı pnine tarhedilen mu amele ,·pı· 

gisiııin tenzil edilmesini istiyor. 

l\l[ahkfuniyeti hakkında veril r n kara-
nn tetkiki ile affini istiyol' 

Encünı em:ledir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eıı c ünıendedir. 

Sey idgazi : Dava vekü- Dava vrkaleti yapması ic: in ruhsatna- Ka rara raptedi lıniştir. 

leti takib işlerile uğra- ınc v('ri lnı esini istiyor 
şan eski orman ınülıendis
lerinden Ahmed Uevdct 
Onuk 

Adana :Seyhan itiraz ko- Mcehu ı-i tahvile tftbi tutulmak surrtile Karara ı ·apt eclilmişt il' . 

misyonu reisi Sadi 

Kemalı : 1\'Iütekaid lıiıılııı 

şı Saffet Kıratlı 
istanbul : Merdiven kö
yü Çeşme sokak N o. 17 
evde MiJıman, Ayşe, P er-
dane 

ıı ıağclm eelilcli ğine dair 

ı\amu ve hayatnun tehdid eelilcliğine Encüınendedir . 

dair 
Öil'n korasından ııı:ın ş tahsisi dileğin e Rncüınend edir . 

dair 

VII. K. O. Lv. :Mi. Albay Ş;;ıı·k hizmetini hiLirdiğinden nıünasib Kararn raptf'dilmiştir. 
sicil No. (319/ 155) İbra- hi t' mahalle naklini istiyor 
him lVIumcuoğlu 

Emet : Hamam mahallesi j· ~ ı ikl ~ 1 ına.dıı l~ · :ısi Ir ta lti f in i i st i yoı· 
eski Yonca ağaç köyü ınu-
allimi Mahmud Nedim 
Aktaş 

Oa . Vekn.Jetine. 
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633/ 676 Birecik kazasının Halfeti Hukuku tasarrufiyesinin iadesinin te- Da. VekaJetine. 
nalıiyesi Alahacı köyü mini i le ınağdur edilmemesini istiyor. 
Davutoğlu Abdurrahman 

634/ 677 istanbul : Küçükpazar Tahlisiye idaresi tarafından münasib T~ncüınendedir. 

635/ 678 

636/ 679 

637/ 680 

638/ 681 

639/ 682 

641/ 684 

642/ 685 

643/ 686 

6-14/ 687 

645/ 688 

646/ 689 

Hızırbey mahallesi Şük- bir vazifeye alınmasını istiyor 
rü Baba S. No. 19 evde 
Tahlisiye idaresi eski me-
murlarından Emin Düzek 

Boğaılıyan : Beyler ma
hallesi zürraından Halil 
İbrahimoğlu Memed ve 
arkadaşları 

! stanbul : Beyoğlu Tar
labaşı Filit sokak No. 10 
evde Kazım kızı Zahide 

2222 sayılı kanundan istifadelerinin Encümendedir. 
temini dileğine dair 

\ 
6- V- 1934 tarih ve 6213 sayılr arzu- S. İç. Mua. Vekaletine 
haline ek 

Bandırma : Hacıyusuf Telmüd maaşı tahsisi dileğine dair 
mahallesinde ınülga dü-

Karara raptedilıniştir . 

yunu umuıniye kolcula-
rından Ali 

İstanbul : Heybeliada is- lliilli emlak diye satılan arsasının ia- Encümendedir. 
ınet Paşa caddesi No. 6( desi ve mağdur edilmemesini istiyor. 
Mona Arikııaz Karaman-
yan 

Kırkağaç : Gebeler köyü 
mulıtarr Halil İbrahim 
ve Ramazanoğlu Hüseyin 

Doğu Bayazıd: Eski Pat
nos nahiye müdürü Cev
det 

Niğde : İkinci komiser 
Mahmud Vmal 

Kayseri : Karahisar na
hiyesi gençleri narnma 
seçici Alioğlu Nuri 

Yabani domuz itl afr için istenilen 14 .Encümendedir. 
liranın alınmamasıiii istiyor. 

Yirmi senelik Devlet hizmetindeki Da. Vekaletine. 
çalışmasına mukabil telmüd maaşı 
veya ikramiye verilmesini istiyor. 

2330 sayılr kanunun 12 nci maddesi- Karara raptedilmiştir. 
nin tefsirile iadei meınuriyetini isti-
yor. 

Belediye seçimine fes ad karış tm ldı- Da. V eldiletine. 
ğıru bildiriyor. 

Eskişehir : Adliye civa- Tasfiye kararmnı refini istiyor. 
rmdaN o. 66 Osman Lutfi 

Karara ra.ptedilmiştir. 

Zaim 

Eleşkird nı ülteci lerinden t ~kan edilmesin i. istiyor. 
M em ed 

Encümendedir. 

İstanbul : Üsküdar Bağ
larbaşı Ermeni mezarlığı 
No. 63 ölü binbaşı Baha
ettin karısı İhsan 

1683 numaralı kanunun 46 ncı mad- Encümendedir. 
desinden istifade etmesinin temini di-
leğine dair 



Ka yi d 
No. 

647/ 690 
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Dinar : Camiikebir ma- İkramiye nıatlubunun temini tesvi- Karara raptedilmiştir. 
hallesinde No. 76 evde. yesi dileğine dair 
muallimlikten mütekaid 
M usta fa A vni 

648/ 691 Kütahya Tüccardan Kütahya valisinden şikayet. Karara raı;ıtedilmiştir. 
Memed Rifat Ağar 

650/ 693 ' İnegöl : Karakadı kö- Kaza ka:vmakammdan şikayet. 
yünden muhtar Mustafa-

EHcüınendedir. 

oğlu Niyazi 

651/694 Nevşehir : Nar köyünden Memuriyete tayiııini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

652/698 

653/ 699 

654/700 

655/701 

656/ 702 

657/ 703 

658/ 704 

660/706 

661/707 

eski Düyunu umumiye 
memuru İbrahim Uğuz 

Hozat: İncir köyü muh- Eşkryalar tarafmda n alman malla- Encümendedir. 
tarı Hasanoğlu Şükrü rının geri alınması ve müsebbibleri-
ve arkadaşları nin eezalandırılmasmı istiyorlar. 

Bolu : Gölyüzü mahalle- Öldürülen kocası hakkında verilen Karara raptedilmiştir. 
sinde ınaktul şoför Mu- kararın yeniden tetkik.ini istiyor. 
hittin karısı Naciye 

Gerze : Kozalan köyü Kuraklık dalayısile Hükumetten Encümendedir. 
mnhtarı Rıza ve arka- yardım istiyorlar. 
daşlarr 

Uşak : Hamidiye mahal- Şehid babalarmdan kalan mütera- Encümendedir. 
lesinde Salimoğlu şehid kim maaşlarının verilmesi hakkında 
Mustafa mahdumu Ah-
med 

Çankırı : Yukarı Badi- 397 sayılr kamın mucibince mükafa- M. M. Vekaletine 
ğin köyünden Şerifoğul- tr naktiye verilmesini istiyor. 
larmdan Sadıkoğlu Me-
med 

Ankara Yalçınkaya Haklunclıı verilen tasfiye kararının Karara raptedilmiştir. 
mahallesi Duran soka- refilc iaclei memuriyetini istiyor. 
ğı N o. 19 evde eski 
Göksun müstantıkı Edib 

Samsun : Bedesten ci- İskanr adi suretile bir ev verilmesi- Rncümendedir. 
varmda Sarışabanlr ma- ni istiyor. 
rangaz Hüseyinoğlu Ah-
med 

Alaçam : Verese vekili Maliiiini harbiye maaşlarının bir an J::ncümendedir. 
Hasanoğlu Ali evvel verilmesim istiyor . 

Kırklareli: Yapraklı ma- Meml eketlerine iade edimelerim ıs- Karara raptedilmiştir. 

hallesinde Viranşehirli tiyor. 
Mahmud ve birnderi Alı 

med 



'Ka yi d 
No. 

662/708 

663/ 709 

664/ 710 

665/ 711 

667/ 713 

668/ 714 

669/ 715 

670/716 

671/717 

672/718 

673/719 

674/ 720 

675/721 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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~<\fyon : Emirdam Zant Banka borclarmın 936 senesi niha- Karar:ı ra.ptedilmiştir. 

köyünden Receboğlu Sa- yetine kadar uzatılınasını istiyorlar. 
H m ve N eciboğlu Bekir 

Gediz : Eğlence köyü Eski tapu kayidierinin ıslahını is- Encüınendedir. 

heyeti ihtiyariyesi Halil tiyorlar 
Ye arkadaşları 

Hozat kazasının İn kö
yünde · Molla Hüseyi
noğlu Hıdır 

Ilga.z : Yukarıdere ihti
yar heyeti Sadullah ve 
arkadaşları 

Nuseybin Müftü Ti' . 
Tuncay ve arkadaşlan 

]1}mirdağr : Yeni mahalle 

kerimoğullarrndan Mus-

Köylerinin 
dair 

değiştirilmesi dileğine S. ve İ. M. V. ne. 

Ziraat bankasına 
beş sene müddetle 
masını istiyorlar. 

olan borclarnun Karara raptedilmiştir. 

taksite bağlan-

Mahkemeleriııin. menzn salilhiyeti- Karara rapteclilıııiştie. 

nin geri verilmesini istiyorlar 

2566 sayılr kanunda ] 935 senesi ıçm Encümendedir 

tediyesi emrolunan o/c 60 nun ] 936 
tafaoğlu Memeil Erşahin senesi nihayetine J, allnr· m:atümasııu 

istiyorlar 

Ur:fa bağcılarmdan 'ri
caret odası başkanı M. 
Hayri ve arkadaşlı:ırr 

Milli rm lilkten sa tm ı:ı lrlrkla.n hağ

larmı taksit borclarrıun tahsili için 
verilecek il dil kara n bekleclikleı ·i 

hakkında 

)~ncü nı en rled ir 

1 stanbul : Fener Fener- Teffiz muamelesi hakkmcla Devlet Encüm endedir 
kapı sokak No. 77 Serer. Şurasnıca verilen karanı itiraz 
mübadillerinden Em ine 

Edirne : Çakn·rığa mı:ı

hallesi Hasanoğlu Şehid 
receb valjclesi Gülsüm 

Şehid olan oğundan eytaın m.aaşr Evrak 1\1. M. vekale 
tahsisi hakkındaki nıuameleli evrı:ı- tinr tevdi edilmiştir. 
krnm neticelenmesini iRtiyor. 

. .\nkara : Singer kurn- Maliye vekaletince matlubuııun veril- Adiiye K It ne 
panyaRı ınümessili vr mrsini istiyor. 
Süleyman Srrrr vekili 
Ömer Şevki 

İstanbul : Hasköy Kara- Ankara lıelediyrsiucle müstahJem Karara raptedüıniştir'. 

ağaç caddesi Hamam so
lmk No. 23 evde Mrcliha 

Akşehir : Hacı Ömer mı:ı
hallesinde eski Aladağ 

nahiycsi müdürü Abclül
lahoğlu Necmettin 

Bafra : Nakib O. Hasan
oğlu Mler 

Sülf'yııınıım adresinin bildirilmesi ve 
boşanma muameles inin neticelendi
ri.lmesüıi istiyor. 

Ahdullahın tasfiye kaı·arnun refile Karara raptedilıniştir. 

için Devlet Şfırasmdaki dosyanm 
crhlb ve tetkikini istiyor. 

Vnln·i~\adaki clekovil hattının gayri- Encümendedir 
i'enni olduğ·unu ve ·kardeşinin ölümü 
lın yüzden olduğundan faillerinin 
te cz iyesini istiyor 



Ka yi d 
No. 

676/722 

677/ 723 

678/724 

679/ 725 

680/ 726 

682/ 728 

683/ 72H 

685/731 

686/ 732 

687/ 733 

688/ 73-t 

689/ 735 

A.rzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bil ecik : Osmaneli lm
zasmın Camiikebiı· ma
,}ıa llesinde eski Gülpaza
rı Maliye birinci rlaiı·c 

süvari tnhsilclnrr Ali Ay-
han 
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'I' e k;ıüd ınaaşr tahsis .nıuaındesiniıı Karara r:ıpt edilmiştir. 

tesrii il e mağdur edilmemesini isti-
yor. 

İzmir : Eski Sıhhat Baş- İkinci icla.rece üzerinden ıualıllen te- Karara rapteclilmiştir. 
katibi Hasarı Hameli Gü- kaüd eelilmesi clileğine dair 
venç 

İstanbul : Kadıköy Mo
da caddesi No. 6 Durn
lupınar sokakta Yaşar 

Hakı-;ıt: olarak yazifesiııclen çıkarıldı- Karara raptedilmiştir. 

ğnıdan evrakrııın eelb ve tetkiki cli-
leğin e cliar 

Snınsıın :Çarşamba Ka- 2097 ımınanılı kaııunclıın istifadesi- Encümendeclir. 
·ramazlı muallimliğiııclen ııııı teıııiııi tlill' ğ' iıı e dair 
mütekaid Memed Hilmi 

Karasu : tncili merke- :371 sn.nlr a ı·zulıaline zeyildir . 
11inde eski orınaıı muha-
faza. memurluğundan mü-
teka.icl Feyzulla.hoğlu Ali 
Hrza 

Kamra rapteclilıniştir·. 

İskilip : Kaleboğazı ma- 29- V- J 9:35 tarih YI:' 571 sayılı arzu- Kararn ra.ptedilıniştir. 
hallesinele anıa Şükrü 

Ankara : Atpazarıncla

yeni handa Zafranbolu
nun Bulak köyünden Ha
biboğlu Memed !zzet 

haline zeyildir. 

(;a~' I'İııı eııkulleri hakkında mahkeme- Karara raptedilıniştir. 

('C v<>rilen kararın tetkik ve tasarru-
fuının tnnrıımasına dair 

1 

Eşnıe : Ahmedler köyü · :Yiahknmiyet cezasmııı affi dileğüı e Bncüınendedir. 

ihtiyar h eyeti Ali ve ıı.r- \la ir 

kadaşlarr 

Bolu : Gereele kazasının ıvrt> nıl ekt'tine g·itıııl:'sinr müsaade edil- Karar·a rapteclilıniştir. 

Salu kariyesinde ikamet ın esıuı istiyor. 
memur Muş viHiyetinin 
Karaıııış l<öyüncl e ıı Aziz 

lVIecitözü Kuduzlar kö-
yiinden düyunu umumi
ye başmüdürü mütekaid 
Tevfik 

A f~ron : Emircla ğ·ındaıı 

San'cınoğlu Salih 

Düyunu umumiyedeki hizmetine mu
ka bil ilcramiye ve terkettiği tekaüdi-
~·eyi istiyor. 

'I'Mrfi ye kanunundan istifadesinin t e
ırıını il r tecilini istiyoı· . 

l~ııcüınendedir . 

Iürara. raptedilıniştir. 

K ar s : A rpaça.y kazası Es\ i ı ıı ı ı iı tm· A.li ve ~ ocuklarmda n Da. V ek31etiı:ı,e. 
Başgedikler nahiyesi Yr- şi ld'iyet. 

lanlr köyü halkr naoıına 
Kurbanoğlu Ali 



Ka yi d 
No, 

690/ 736 

691/ 737 

692/738 

693/739 

694/740 

695/741 

696/742 

697/ 743 

698/ 744 

699/745 

700/746 

701 / 747 

702/ 748 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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İzmir : Karşıyaka Sadık
bey sokağı No. 14 evde 
Nuriye Bedri Çinar 

Hazine mallarmdan arazi verilmesini Karara raptedilmiştir. 
istiyor. 

Y ozgad : Akdağmadeni 

eski başkatibi Rifat Kaan 
l~dei hukuku memnuası dileğine dair Tayini muameleye ma

hal olmadığından hıf

zedilıniştir. 

Ankara : Polatlı istikHH Hususi muhasebeye olan borcunun Da. VekaJetine. 
mahallesinde Memed Ali- münasib taksite rabtı ile ödenmesinin 
oğlu çiftçi Yakub dileğine dair 

Çankırr : Yapraklı na- Maaş tahsis edilm esi dileğine dair ·8ncümendedir. 
hiyesi Aşağı badiğin kö-
yünde Delimalımudoğul-

larmdan Memedoğlu İs-
mail 

Rozdoğan : Haydere kö- Vergisini vermeyip arazisinden istifa- Encümendedir. 
yü C. H. F. Ocağı aza- de eden şahrs hakkmda kanuni taki-
smdan Mustafaalioğlu bat yapılması ve Ark suyu hakkında 
Mustafa Fevzi idari bir karar verilmesine dair 

Elaziz : A. 25 Tevkiflıa- İadei muhakeınesi dileğine dair Karara raptedilmiştir. 
nesinde mevkuf yüzbaşı 
Kıyasettin 

Sarıkamış : Odun müte- 0l'maıı idaresi tarafmdan teslimi icab Karara raptedilmiştir. 
ahhidi Bahattin eden eşçar hakkındaki muameleli ev

ra krmn siirünceınede kaldığı ve mağ
clı.ıı· ed ildiğini bildiriyor. 

Nazilli : İsabeyli köyün- Maliye vekaleti tarafından taleb edi- Encümendedir. 
de ölii !sa karısı Leyla len 2300 lira.mn kendi~inden alınma-

nıasrnı istiyor. 

An kara : Yenişehir pos- Maaş tahsis edilmesi dileğin e dair 
ta memuru Sadettin 
evinde eski Malatya say-
Javı feylesof Fevzi 

Orhangazi Keramet İskanlarının temini dileğiııe dair 
köyü ahalisi Bekir ve 
arkadaşlaryı 

Encümendedir. 

Da. V ekaletine. 

Giresun : Nefsi Akköy 
köyünde Hasan Ustaoğlu 
Hüseyin 

Evkafa olan borcunun on beş sene Encümendedir. 
taksitle ödenmesini istiyor. 

Devrek. : Tüccardan Hak- Kazalarınm Çaycuma nahiyesine Karara raptedilmiştir. 
kı ve arkadaşları naklinden sarfmazar edilmesini isti

~ -, li·l: ı r 

Urfa : Korkulu köyün- Ziraa t bankasma olan borçlarmm Karara raptedilmiştir. 
den Yusufoğlu Emin ve faizlerinin düzeltilmesini istiyorlar 
arkadaşları 



Kayid 
No. 

703/ 749 

704/ 750 

707/ 752 

708/ 754 

709/ 755 

710/ 756 

711/ 757 

712; 758 

713/ 759 

714/ 760 

715/ 761 

716/ 762 

717/ 763 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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!negöl : Düğenliköyü Sayım kaçağı diye istenilen paranın Karara raptedilmiştir. 
ihtiyar heyeti Aslan ve almmamasmı istiyorlar. 
arkadaşları 

Alaçam : Noter muavini 
Ragıb Dikmenoğlu 

Ayancık kazasmın Kos
seki karyesinde Çilesiz 
oğlu ölmüş ŞaJban zev
cesi Fatma 

Ruhsat tezkeresi cezası olarak tarhe
dilen cezayİ naktinin alınmamasını 

istiyor. 
Kesilen şehid maaşının verilmesini 
istiyor. 

Bncümendedir. 

M. M. V ekaletine 

Alıcura : Varidat katibi Açık maaşının verilmesi dileğine dair Karara raptedilmiştir 
Etem Ertuğrul 

Balıkesir : Aygören ma
hallesinde No. 24 müte
kaid yü:ııbaşı Aziz 

İzmir : SaHi:hattinoğlu 
mahallesi Burc sokağı 

No. 111 evde Memed 
Nuri. 

Tekaüd maaşı tahsisi hakkmdaki di- Encümendedir. 
leğinin nazarı itibare alınmasına dair 

-
leraya olan horcu için yapılan yol- Karara raptedilmiştir. 

suz muameleden mağdur edildiği !hak-
kında 

İzmir cezaevinde mevkuf İadei muhakemesinin temini dileğine Ad .Vekaletine 
Narlidere orman muha- dair 
faza memuru Ali Naci 

Çankm : Orta nahiyesi- Şehid baba.srndan maaş verilmesini Encümendedir. 
nin Sakarcaören !köyün- istiyor. 
den İmamoğullarından 
Eyuıboğlu şehid Ahmed 
kızı Fatma 
Çankırı Alacamesçid Pul cezası olarak istenilen paranın Encümendedir. 
mahallesinde Uykucuoğlu ahnmamasım istiyor. 
eski muhtar Ahmed Hil-
mi 
Çeşme : Ilıcaları Mevsim 
pazarı Maksud 
Manisa · : Koyuncu köyü 
halkı nannna muhtar Ali 
Kara ve arkadaşl·arı 

Y ozgad : Aikdağmadeni 

eski başkatibi Rifat Kan 

Çankırı : Korgun köyün
den Kaymakçıoğulların

dan Arifoğlu A1i 

İstanbul : Beşiktaş Mısır
lıoğlu sokak Ortabalıçe 

No. 50 evde eski polis 
komiserlerinden Musa 
~ 

Jandarma kumandanından şiı~a.yet Karara raptedilıniştir. 
pazarı Malısud 

Milli emlake aid tarlalar için istenilen Encümendedir. 
ecrimisilin alınmaması dileğine dair 

İadei hukuku memnuasına karar ve- Encümendedir. 
rilınesinıi istiyor. 

Malul olduğıundan maaş tahsisi hak- M. M. VekaJetine 
kındaki muameleli evrakın bir an 
evvel ıı eticelendirilmesine Uair 

Ma!Ulen tekaüde sevkini istiyor. \Karara raptedilmiştir. 



Ka yi d 
No. 

718/764 

719/ 765 

720/ 766 

721/ 767 

722/ 768 

723/769 

725/ 772 

726/ 773 

'727/ 774 

'728/775 

729/ 776 

730/ 777 

731/778 
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Turgudlu : Yedi eylul '!'ürkiye Cümlıuriyl'ti tabii yctinc alın- Karara raptedilmiştir. 

mahallesi N<ı . 45 Salih- masını istiyor. 
oğlu Nedim 

Bircciık : Halfeti nahiyc
si Büyükıgöğlü köyünden 
Harniloğlu Mustafa 

Gereele : Sular köyünde 
Muşlu Alıdülaziz 

Mahkeme ve icraca yapılan yolsuz Ad .Vekalet.iıı e 

muamelenin tetkiki için müfet tıiş g·ön-
derilmesini istiyor . 

Ne:fi cezasmm kaldırılması ve ınem- Kara ı·a raptedilmiştir. 

leketine gitmesine müsaade edilmesi-
ni istiyor. 

İstanbul : Sultanahmed Yugoslavyadaki emliikinin satilm a- En cüm endedir. 
Küçükayasofya Kasab srmn temini dileğine dair 
Osman sokak No. 7 de 
Hesna 
İzmir : Dibektaşr Haci- Tekaüd maaşmm 1683 sayılr kanun Rncüınendedir. 
osman sokak No. 14 evde mucibince hesab edilerek verilmesi 
mütekaid 3217 A. H. dileğine dair 
Tuksal 

Edirne : Karaağaç kö- Şehid maaşr thsis edilmesi ıçin yap- Encümendedir. 
yünde Hacmınur köylü tığı müracaatl erin bir an evvel ne-
şehid Ali karısı ve Receb ticelendirilmesini istiyor. 
kızı Fatma 

İstanbul :Kadıköy Dum- Kesilen tekaüd maaşmm.iadeten tah- K arara nıptedilmi ştiı· . 
lupmar sokağı No. ll sisi dileğine dair 
apartırnan 3 ncü kat 
mütekaid yarbay Saffet 

Trabzon : Tabakhaneele İkrnmiyc verilm esini istiyor. Karn. ı · ıı. nı pt edilmi ş t iL". 

eski nüfus müdürü ölü 
Memecl Şevk karısı Ra-

bia 
!zmir : Bornova Beyler 
sokağı No. 31 evde Mu
radoğlu Ahmed 

Gereele : Kabalar kö
yünde Müslü Ahmed ve 
arkadaşları 

Malatya : İsmetpaşa na
hiyesinde eski Adana 
muallinılerinden Feyzi 

Çankırı : Yapraklı na
hiyesi Kaymaz köyünele 
Kasımoğullarmdan tuz 
kolcusu Mustafa zevcesi 
Satı 

Malfıl olduğundan maaş tahsis edil- M. M. Vekaletine 
mesi rlileğine dair 

1\ef i ceznlarmm affi dil eğine dair Kn raı·a rn ptcdilıni., tir . 

Yirmi sene Devlete hizmetin e karşı Kımım ı ·apt cclilnıiştir . 

lık telmüd ınaaşı veya tazminat ve 
r ilmesin i istiyor. 

Ölü kocasmda.n maaş tahsisini isti- Encüınendedir. 

yor. 

Kastamonu : J andarına Burdur defterdarlığmdan dört sene- Encümendedir. 
K. muavini Binbaşı Ne- dir takib ettiği maaş muamelesinin 
cati elan neticeleudirilmediği hakkında 



' 

Ka yi d 

No. 

1:36/ 7R..J. 

. ;:38/ 78G 

740/ 7 

7-tl / 7RB 

742/ 7BO 

7-t:l / 70 1 

74-1/792 

Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 
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Bursa : 'l'ekt' ıııesrid ımı - isldn rdil ın tsiıı i11 temini dilc·ğinr Kımını 1 '<tp tr<'li l ıııi ş tir . 

hallesi Unı:r hayvanpa- dair 

zaı· 1 muhafaza i ş~·ada-

r ı nd aıı Ali Rıza 1 \aşkurrl. 

(;i1·rsun : \ziz 1' f' klıa ş 

H Valıidc 'I'ekba ş 

1\andırnı a : Eski isk f\ ıı 

katibi şimdi Finike Ka ş 

lu1 zası polis meınnn1 Ah

med R emzi 

Zi1·aat bankasına olan hon: l arııun 

ta ksi te n1ptN1ildiğiııe dair 

l )iiymıa kalnn nıntlnlnınun Yerilmesi 

d i I p~· ine dalı· 

Karanı nıptrcl ilnıi şt ir. 

l•:ıırü nıencledir. 

lznıid : D emiryol Ömer- Yü zlııı~rlrk ııııshrıırn tashihi dileğine Karara rap1e<'lilmi ş1ir . 
ağ·a maha llesi dar sokak dair 

No . 112 ınütf' luı id ön 
yüzbaşı Müslinı 

f1ümüşane : Belediyeler 

Ç:arşısmda kırtasiye ve 

pul satım Ahmed Ataç 

J( ara ca : P a ik Atay 

J\ ıı kaı·a : Saraçla.ı· çar

~ rsında Ha zır elhiseci 

1\aı·akııllnkcuoğ ln Alı

nıeel Harndi 

'l'n rlwdilen ka za nç ve r g i i f nzla ol- En rüın endedir. 

duğunclıın trnzilini istiyor. 

.\ 1 \'\'t · ıırl iıa1·ik zed r ııı azbahı sınrn Ha- Karara rap t rdilmişt ir . 

zı ıı eye ola n y edi lı in lira borcuna 

111a lısuhn ha klnnda 

1 )p 1 il t> 1' tP pes i , · ı· !-ii.i lry1mınhey mr.
za nııd a ki rcn1a ıı :l4 dönüm tariasi 

l \ a1·a kıılluk c.:u oğullarından H acr Ah-

1llf'ti 1\ nlfcı tarafından satıldrğı YC 

]JH1'nsııırıı H 1 · ilnH'ıliği hakkmda 

Rncüm r ndedir. 

Deyşelı i1' 1\fus1nfn Çı- HP<ldi hi'ıkin1 ha kkındaki clil eğ iııiıı .\ (l. \ '. ıw 

nnr ec lh ve tetkikilr lıulnıkmnııı vik a-

Ediı·n e : l\r ııı n l YC a r- l\fııııııı e lı' ,·r r g· isiııı1 rn is1 isnalaı-r di- Kara rn raptedilmiştir. 

kndıı.şlarr lc 'ii'İ ııt' dair: 

lstaııbul : Eyüh Üç şe

lıidl er Kızıldize eski rii

snmıı.t merkez müdürü 

1\f cm ed N ııı·i 

1•::-.ki arzu hali üz e'ı- in e Jç bakanlığı- Eneünı endedir·. 

1111 ynz ılnır~ olnn tezk ere sm· ti mu-
s:ıdrla ka sm ı ıı vr1·i Inı rsi ha k km da 

Nevşehi r : Ceza e \·inde :\l ıılıklııı ıi.no 1 i f' 1'inin 

t ah s il ııı rmnru M. K e- dni ı · 

aUi dileğiıı e Kara ı·n ra.ptedilmiştir. 

nın) ve arkadaşlan 

Şi ı·<ııı : Binbaşıoğnlların 

uaıı Arif Öm er 
11ıı sa vaş t a ciiH'Ii a:sk e ı·iye 1ar-afııı- 1\{al. V!:'kfletin c 

J a n 1932 sr ıı es i t c ınmnzııııa kcırhır iş-

g-a l edilmiş olan tn('banilrriniıı tahak-

kuk eden iZ!'arr müshrt m azhatalannııı 

rlü.vnn ilmühabcrin c bağlanması ha·k-

kında 



Ka yi d 
No. 

745/ 793 

746/ 794 

747/ 795 

748/ 796 

749/ 797 

750/ 789 

751/ 799 

752/800 

753/801 

754/ 802 

755/803 

756/804 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çanlnrr : No. 45 yazı

hanede avukat AJ1med 
Hulusi 

- ~· --
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Bağlr Devlet ŞCırasr ilaınının 21 ha· Karara raptedilmiştir. 
zil'an 1935 tarih ve 513 numaralı ar-
zuhaline bağ·lanınasr hak:kmda 

Gümrük muhafa•za genel 1VIaluliyet maaşr verilmesini istiyor. 
koınutanhğr ikinci şubede 

Karara rapteclilmiştir. 

Şükrü 

İstanıbul : Cezaevinde ih- Ma1hkumiyetlerinin affi dileğine dair Karar~ raptedilıniştir. 
tilastan mahkum eski 
Kırklareli posta müdürü 
Ali N~yazi 

İstanbul : Umumi hapi
sanesi lVI. Doğan ve al'lm

daşlarr 

İstanıbul : Üsküdar Ham
zafakir mahallesi Davud
oğlu sokak No. 4 kayma
kam Cemal eşi Seniha 

Siird : Un fabrilmsında 

Mahki'ı.miyetlerinin affi hak:kmda Tayini muameleye mt: 
lır.l olmadığrndıın hrfzr. 

Ziraati takv·iye faslmclan borç olarak Enciimendedir. 
aldığı paradan .mütebaki kalan ıboren-

nun taksite raptım istiyor. 

Mahkeme tarafından beratinc karar Encümendedir. 
eski Pervari malmüdiirü verildiğinden Maliye bakanlığınca va-
Hakkı zifeye almmasrnr istiyor. 

İstanbul : Kocamustafa
paşa civarr Akarcıda Ök
siizce camii sokağrnda No. 
34 evde M. Şevket Er. 

Beyşehir : Hacı Allıdül

lahoğlu Küçük Memed 

Gerede : ~bhkeınes i es
ki başkatibi dava vekili 
Asım Ertuğrul 

İktısad vekaletinde ücretle çalıştrğ·ı 

ınüddetin miiddeti hi·zınetine ilavesi
ne dair 

Encümendedir. 

Mahkemece verilen kararın cclb ve Encüıneııdedir. 

tetkikini istiyor. 

Dava vekilliğ·i ruhsatnamesi Aıdliye Karara raptedümiştir. 
vekaletince · verildiğinden Arzuhal en-
cümenindeki muameleleli evrakının 

kendisine iadesini istiyor. 

İstanbul : Kumkapı NI- l\t[aluliyet maaşr tahsis edildiğine dair Encümendedir . 
şantaşmda Havuzlu mes-
cid sokağrnda NQ.' 8 ma-
lülinden Hüseyinoğlu Me-
med 

Geyve : Yılandağ·ı köyün
de Memedoğlu Faik 

istanbul : or.taköy mu
alliırn N aci caddesi N o. 
146 yahda eski İstanbul 
emniyet müdürlüğü bi 
rinci şube müdüı· M. 
Ali Rrzaoğlu. 

Maaş bağlanması için 3 - VI - 1931 
tarihinde gönderdiği arzuhalinin ne
ticesinin bildirilmesini istiyor. 

Tayini ınuameleye ma
hal olınadrğmdan lufzı. 

Maltılen tekaiid edilerek maaş tahsi- Encümendedir. 
sini istiyor. 



Kayid 
No. 

758/806 

759/807 

760/808 

761/809 

762/810 

763/811 

764/812 

765/813 

76 1 17 

770/819 

771/820 

343-
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulasası Muameleai 

!stanbul : Boğazi<; i inhi- Memurin koruma sandığı tarafrndan Encümendedir. 
sarlar depolar grnım nın- yardım yapılmasını istiyor. 
hasibi mesulii 'l'alfı t. 

Afyon : Emirdağ·ının Çi- Milli Mücadelede ölen baJ)ahmnclan Milli l\L vekfıletiıw . 

nili ma.hallesind r n Ah- ikramiye verilmesini istiyorlar. 
düloğlu Şükrü YC arka-
daşları. 

İzmir : Karataş asansör
de şehid Nusrat sokağın
da No. 67 evde Aydmlı 
Haymakioğullarrndan Yu
suf. 

Ankara: Hakimiyet ıney

danı Koç apartınanı To. 
6 avukat 1. Kemal Oraıı. 

Ankara · : Kınacızad e han 
müteahhid H. )fünir 
Dost al. 

Rafik : Çay mahalle.' iıı

de Srvaslr Fetvacroğ·ul

larından Osmanoğlu H:ı ~-

ri. 
İst anbul : Köyic:i - Kö_,._ 
içi caddesi No. 12 evde 
alay 203 kumandanlığııı 

dan miitekaid Memed Şa
hin. 

Nevşehir : Sabık mııha

sebei hususiye talısi1d:ırı 

Kadri Ağazade 'ralı s iıı. 

İzmir : Eşrefpaşa Orha
niye mahall esinde biı·iıı

ci Havai solmğmda No. 
17 mütekaid jandarma 
yüzbaşısı Envrr Yanıt

kan. 
Edremit : Askerlik da
iresi S. 3. muamel e mr
ımıru M. Şevki . 

Trabzon : İskenderpaşa 
mahallesi Kalhaı1 e sokak 
No. 12 hanede ·Küçük 
Alioğullarından Ahmed. 

Mütegayyib rum ve. ermeni emH1ki 
diye sehven satılınış olan arazi ve 
bahçesinin iadesini istiyor. 

Müruru zamandau dolayı Hazinellcn 
matlubu haklundaki Maliye bakanlı
ğındaki dosyasının celb ve telkiki 
haklanda. 

Hasara uğrayan motörleriniıı lazmini 
haklanda Divanr mtıhascbal heyeti 
umumiyesince verilen kararm Büyük 
1\'Iillet Meclisi nce t etkikına da ir 

Jandarmalıktaki ,hizmetine mukabil 
miikafat verilmesi hal"kındn . 

Tekaüdlüğiine sebeb olan maddelerin 
tetkiki ile hakkının vikayrsinc dııir . 

Nevşehir Kredi bank ,Jwoperatifin
deki parasının tahsi latta n çrkarılan 

zirnınetin mahsub Ye miitebnkisiııiıı 

verilmesine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Eneümendedi r· . 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiı;ti ~·. 

Toyini ınuameleyc ma
hal olmadığından hıfzı 

Encümendedir. 

Özüne isnad edilen suçlardan te- Karara raptedilmiştir. 
miz olarak çıktığına dair ilişik rvra-
km tetkik edilmesini istiyor. 

1683 numaralı kanunun 18 11C'i mad- Karara rapted ilrni ştiı·. 

desi mueibince bulunduğu riitbe üze-
rinut;ıı tekaiidlüğünü istiyor. 

Hazır lwınisyonunca verilen mazba- Encümendedir. 
tayn göre ya mnht c\'iyatmm veril-
me~ i hakkında. 



Ka yi d 
No. 

774/823 

775/824 

776/825 

777/826 

778/827 

779/828 

780/829 

781/830 

782/831 

784/833 

785/ 834 

7R6j835 

787/836 

344-

Arzuhal sn hibinin 
isim ve adresi Arzubal hulasası Muamelesi 

!sparta : Orta lVI. Şükrü
oğlu Hakkı. 

! sparta heyeti Jıakimesi lıa.Jdnnda şı - Karara raptedilmiştir. 
kay et. 

!stanbul : Kadıköy Os- Babasmda.n maa~ bağla nmasım isti- Karara raptedilmiştir. 
manağa mahallesi Kuşdi - yor. 
li t elefon caddesi No. 3H 
evde ölü Cemal kızı Tv\·-
hide. 

!zmir : Karşıyakada ıvıu
radiye S. o. 9 evde 
Adada P. T. T. Başınü-

dürlüğünden 

A. Enveri. 
ıııüt e kai<.l 

Kanunen müstahak olduğu ikramiye
nin verilmesi dileğin e dair. 

Encümendedir. 

Demirköy : As. Ş. Baş- Teka.üd maaşmdan kesilnı ekte olan Karara raptedilmiştir. 
kanr mütekaid yüzba~ı nrsıf maaşının veri lm esi dil eğ· iıı e dair 
·Rıdvan Fırat. -

!stanbul : Şark şekerle- 1 haziran 1934 se ıı es i ııihayetiue ka- Karara rHpterlilmiştir. 
me ve çikolata fnhrikası dar almnıl'tyan 7 aylık ı; ik olata ve bis-
H afrz Muhittin Ye a l'k a
daşlarr 

kü vil erden mua mele 
ha k km <.la 

w rgisinin affi 

Ankara : Hacı Musahey TekHücl nıaaşr Yerilm es in e dcıi ı · 

mahallesinele çıkmaz so-
kakta No. 98 evde eski 
polisl erden Öm er Vehbi-
oğlu Ta h sin 

Kat ara raptedilmiştir . 

Anluıra : Erkek lisesi 3 Yatı nı ektebleriııden biı·iııe al mması- Encüınencledir. 

A. srmfııı cla 8 B. Seyfi ııın t e ıııini clile ğine dair 

r\ skeri teuıyi z i mahke- Ter fiini n temin i dil eğ iıı e da ir Karaı·a rapteclilıııiş t ir. 

nıes i adli aza ınülazim i 
3. S. Hakim Şakir Oı·s 

Konya : 1ı, tısacl hanka
sı karşısrnda Alnıoğlu 

Meıned Şükl'ücl eıı Ka n
taı· cr Memed 

'l'l'l\.aüd ımıaşı tahsis 
ğ iıı e <laiı· 

ed ilm eısi di le- Encünıeııde clil'. 

Eskişehir : !nşa at esnaf H afta tatili kanuıınndan istifadele- Encüıııendedir . 
ceıniyeti Rs. H . Meııı e cl ı·iniıı temini için Uıcliliııi i stiyo ı· 

Erelemir 

Bursa : Yeşil caclde Se- Nlübadil olcluğu ııu ves ikalaı·l a ispat Encüııı ended ir. 

ı· ez ınübadillerinden Rüs
t eın karısı Srdclıka 

ct ti.ğ i halel e halii isk a ıı e ttirilın ediği 

hakkında 

12 Tümen 2 Şu. 6 snırf 'l'ahdidi sinne t a.bi ola ı·ak t ekaüd eclil- Kanıı:a nıptediluıiştir. 

ımıarnel e m enı uı· n möt<•- rl i ~;·iıı t :v n emsali gibi terf i haklmım 

kaid Adil ı.ı rıhafaza olunın asm a daiı· 

!stanbul : Balrk pazan 
nafra han 22 - 23 - Fah 
rettin 

«Yi ktorya Döbel'li11» sigo rta şirketi 

nin .\·olsuz muam elelerinin tetkikine 
dair 

~Ial. V eka letine. 



Ka yi d 
No. 

788/837 

789/838 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

34:5 -

Arzuhal bulasası lfuamelesi 

Dahiliye V. K. müdürü Telmüd muamelesinin düzeltilınesini Karara raptedilmiştir. 

Mi:i.mtaz Tarhan yanında ve maaş tahsisini istiyor 
Abdiilhaliın Tarhan 

Vakfrkebir : Maçka eski Tasfiye kararının refine dair 
mustantrkr Halid Yaşar 
Yalçınkaya 

Karara raptedilmiştir 

790/839 Elaziz : Memleket has- Açıkta kaldığr müddete ,·,Ic! ma:ış1H- Adiiye E . Rs. ne 
tanesi dahili hastalıklar rının verilmesini istiyo':' 

mütehassısr Dr. Tahsin 
Soylu 

791/840 Bursa Gemlik Armud- Telmüdlük müddetine küçük zabit- Encümendedir 
lu köyünde Muslihittin- lik müddetinin ilavesi dileğine dai r 

792/841 

794/843 

795/844 

796/845 

797/846 

798/ 847 

7 !:ı9/848 

800/ M!l 

801/850 

oğullarmdan 

Kayseri : Hayvan sağlr- Karyesindeki debağat fabrikasının fa- İk. Vckulctine 
ğı merkez s-hhiye memu- aliyetinin temini dileğine dair 
ru Salih Özçelik 

Merzifon : Ahmed Sa
mancr ve arkadaşlan 

!stanbul : Hırkaişerif 
yangın yerinde su mahze
ni karşısında merhum 
Memcd Faik karısı Ma
cide 

Kütahya : Uecidiye ma
hallesi No. 4 evde eski 
Uşak srhhiye memuru Ha
san Tahsin 

Hazine taksitlerinin bu yıl tehiri di
leğine dair 

Gayrimiibadil olduğundan dolayı mü
tebaki alacağının verilmesini isti
yor. 

Eski kanun üzerinden tekaüde sevkini 
istiyor. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilm iştir. 

Ankara: Telsizlerde Atıf- Harb malı1lü olduğundan terfibinin Kar ara raptedilmiştir. 

bey mahallesinde Şebin t.C'ınini dileğine dair 
Karahisarlı bakkal Me-
med vasrtasile Ukilşe 
! stanbul : Aksaray Sir
keC'İ sokak No. 13 evde 
eski !stanbul telgraf müs
tediyat başmemuru Ne
cati 
!stanbul : Haydarpaşa 

lisesi fizik mualJimi Ke-
nan Sırıer 

Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair Encümendedir. 

Maaşının 40 liraya çıkarılması dile- Karara raptedilmiştir. 

ğine dair 

K ula: Eski Alaşehir mal- Murislcrinin hayatmda hak kazandı- Karara raptedilmiştir. 
.müdürü müteveffa Me- ğı ikramiyenin kendilerine verilmesi 
med Fahri veresesi namı- hakkmda 
na oğlu Şerif Söylev 

Sungurlu : Eski l\'Iarz- Adliye Yeldletincc hakimlik ten ıskatı Kar::ı r :ı r :ı ptedJmiştir. 

gird müddeiumumisi Sa- hakkrnda Yerilen kararın red veya 
mih tadili dileğine dı:ıir 



Ka yi d 
No. 

802/ 851 

804/ 853 

805/854 

806/ 854 

807/856 

808/ 857 

809/ 858 

810/859 

811/860 

812/86] 

813/862 

814/863 

815/864 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

İstanbul : Çengelköyde 8 - V- 1932 tarih ve 2194 sayılı ar- M. lVI. Vekal tiue 
Bekar deresinde namaz- zuhal neticesinin bildirilmesi hak-
gahta No. 14 İbrahim _landa 
Halil 

Silistire : Bosna Türk Memleketlerindeki emlaklerini sat- Tayini muameleye ma
halkı narnma Şevket Şa - tıklarmdan bir an evvel ana vatana hal olmadığından hıfzr 
kir · aldırılmaları hakkında 

!stanbul : Beşktaş Mu- Kanunen mukayyed haklanm veril- Karara raptedilmiştir. 
radiye mahallesi Kağıd- mesine dair 
hane caddesi N o. 48 har b 
malıilü mütekaid yüzba-
şı Cemil 

Gelibolu : Alaettin M. es- Evvelce gönderdiği arzuhalinin bir Karara rapterlilmiştir. 

ki Balıkesir polis memur- an evvel neticelendirilmesini istiyor. 
larmdan M ur ad 

Salihli : Eski müstantık 
Raşid 

!stanbul Kasımpaşa 
Acıçeşme camü karşısm

da No. 2 evde mütekaio 
askeri hakim Hulıisi 

İkramiye veya maaş tahsisi dileğine Karara raptedilmiştir. 
dair 

Telmüdlüğü İcra edilme3İne mebni Karara ı·aptedilmişt1r . 

İkramiyeı::inin verilmE'Si nileğine dair 

Gediz : Arzuhalci Hakkı Gediz müddeiumumisi Sadık ve müs- Adiiye vekaletine 
Yılmaz tantık Raşid haklarmda takibat yap-

Antalya : Srtma müca
delesi laboratuar şefi Dr. 
Mahmud Çolakoğlu 

tırılınasını istiyor. 

Rütbesiz askere çağırılınası kanuna Karara raptedilmiştir. 

mugayir olduğundan asteğmen Dr. 
tanınması hakkında 

Ankara : Atpazarmda 15 - 8- 1935 tarih ve 729 sayılı arzu- Karara raptedilmişti r. 

yenihanda Zafranbolu- ha line ektir. 
nun Bulak köyünden R a-
tiboğlu Memed !zzet 

Manisa : Turgndlu ka- Y eni kanun mucibince tekaüd maaşı Karara raptedilmiştir. 

zasmda tabib operatör tahsisi hakkında 
İsmet Erdem 

Ankara Tabakhane Aı:ık maaşlarmm veri lmesi hııkkmda Karara raptedilmiştir. 

Beypınar S. No. ] 5 Eski 
Güre hakimi Halil Şeref 

Bulgaristan : Sofya Ab- Sofyadak1 mallarının münakid mu- Karara nıptedilmiştir. 
düttevfik ve arkadaşlan kaveleye tevfikan korunması ile ana 

vatana gelmelerini istiyorlar. 

Aksaray : Vilayet mem- Af kanunundan istifade ettiğinden M al. K R. ne 
leket hastanesi eski ida- açık maaşı verilmesini isiyor. 
re memuru Memed İleri 



Ka yi d 
No. 

817/866 

818/ 867 

819/ 868 

82'o/869 

8~1/870 

822/ 87] 

823/ 872 

824/ 873 

825/874 

826/ 875 

827/ 876 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

İstanbul Gedikpaşa Umumi barbde malul düştüğünden Encümendedir. 
Çarşıkapıda No. 64 kah- malUliyet maaşı tahsisini istiyor. 
vede Hekiınhanlı Sü-
leyman 

Lstanbul : Beşiktaş 'l'eş- l\ialiyece telmüd maaşmdaıı kesil- I;Jncünıendedir. 

vilüye Levhacı sokak mekie olan paraımı kesümernesi di-
No. 8 evde mütekaid Jeğine dair 
süvarİ binbaşısı Tevfik 

lzmid : Karabaş mahal- Satın aldığı haneye .I!Jvkaf dairesin- Tayini muameleye ına
lesinde Bol sokakta No. ce vaki müdahalenin meni hakkında hal olmadığından hıfzı 
20 evde mütekaid kay-
makam Osman Ragıb 

Konya : Aksaray hapi- Ciiınhuriyet bayramı münasebetile Karara raptedilmiştir. 
sanesinde mahkfını me- aifedilmelerini istiyorlar. 
murlar narnma 
liye tahsildarı 

Işık 

eski ma
Osman 

Daday : Furuncuk kar- Depozito olarak lnebolu malsandı- Encümendedir. 
yesinde Danaoğlu Ah- ğma yatırdığı 120 liranm iade edii-
med · mesini istiyor . 

. Eskişehir : Tapu müdü- Vekalet emrine alındığı tarihten Encümcndedir. 
rü Münir itibaren kendisine açık maaşı veril-

Manisa : Mimad Sinan 
caddesinde Yahyaoğlu 

Osman 

Ankara : Evkaf apartı

manı kapı 3, kat 4, daire 
5 Hariciye şifre müdür-
lüğünden mütekaid A. 
Seni 

!nebolu : Alımed Nazif 
Çelebi 

M.. M. V. Ayniyat tef
tiş dairesi birinci şubede 
8. srnrf hesab memuru 
Salih Uslu 

mesi hakkında 

Marmaracık gölü balrk saydı bede- Karara raptedilmiştir. 
linden Hazineye olan borcunun te-
cili hakkında 

Yirmi yaşından evvelki yirmi sene
lik hizmetinin fili hizmete katılrna

ı:anr istiyor. 

l!.:rıueni emlfıkinJeıı Hazineye aid 
borcun iki senede ödenmesi hak
kmdaki kanunun Rum emvalinden 
borclu olanwra da teşmili hakkında 

Mülkiye meııuırluğundan askeri me
murluğa geç:enlerin mülkiyedeki hiz
met müddetlerinin esas tutulması 

haklun da 

Karara raptedilıniştir. 

Mal. Vekaletine 

Encümendedir. 

Ankara : Zaferi milli Rusyada musadere edilen eruvalinin Karat'a raptedilmiştir . 
otelinde No. 8 Anastas hedeli olarak Şurayi devletçe tahak-
Yağmuroğlu kuk ve teyid edilen matlubunun ve-

rilmesi hakkında 



Ka yi d 
No. 

828/ 877 

830/879 

832/881 

833/882 

834/883 

836/885 

837/886 

838/887 

839/888 

840/889 

841/890 

842/891 

Arzuhal sahibinin 
ısiın ve aure::;i 

İstanbul : Eyüb Bülbül
dere Bekçi Mustafa ha
nesinde Bursalı Ali kızı 
Hatice 

348-

Arzuhal hu.lasası 

1 500 lira kıyınetinde olan evinin ic
raca kapatma suretile 800 liraya sa
tıldığı ve hukukunun araınlmasmı is
tiyor. 

Muamelesi 

Karara raptcdilıniştir. 

Simav : Mütekaidini as- Düyuna kalan maaşat matlubunun Maliye vekaletine. 
keriyeden Hacı Bahattin verilmesi dileğine diar 

" Afyon Karahisar : Ceza- Hilafı kanun hakkında verilen 24 Karara rapteililmiştir. 

evinde İbrahimo_ğlu Di- sene hapis kararının tetkik ve ceza-
laver um refi hakkında 

!stanbul : Beyoğlu sute- Bazı ecuebi bankalarca kaçırılan Maliye vekaletine. 
razi sokak No. 16 Yuva- kazanç vergisi miktarım ihbar etti-
naki Çimenoğlu ğinden ikramiyesinin verilmesi hak-

kimıda 

Şarki Karaağaç : Süley- Jandarma dairesinin hilafı hakikat Dahiliye veka.letine. 
man Çavuşoğlu arzuhalci tanzim ettiği zabıt varakası üzerine 
Memed Kaplan çok kimselerin hapis edilmekte oldu-

Emirdağı : Fahri süvarİ 
yüzbaşısı Hacı İbrahim 
oğlu Kara Alımed 

ğu hakkında 

Milli mücadeledeki hidematına mü- Karara rapte•lilmlştır. 

kafaten muhtacı muavepet olduğun-

dan yardım edilmesini istiyor. 

!stanbul : Balatta ham- 15 - X - 1935 tarih ve 6778 sayrlı ar- Karara raptedilmiştir. 
mami Muhittin mahallesi zuhaline c~vab verilmesini istiyor 
Söğütlü bakkal sokak 
No. 22 Vasil 

Ankara : Askeri fabri- Mesken bedeli tazminatrnm filen Karara raptedilmiştir. 

kalar U. M. mehakim şu- ihraz ve işgal eylediği derece maaşı 

besi müdürü sımf 3. As. üzerinden verilmesini istiyor 
Ad. hakim Haydar Gür-
l~r 

Adapazarı : Karaosman 4 - VI - 1935 tarih ve 597 sayılı arzu- Karara rıırtedilıni~trr. 

M. savaş caddesinde No. haline cevab verilmesi dileğine dair 
10 evde malUl polis Ha-
sanoğlu Memed Nuri 

Iğdır : F abrika sahib- Maznt hakkında B. M. M. ce karar Encümendedir. 
leri Abdürrezzak ve ar- ittihazıru istiyorlar 
kadaşları 

!stanbul : Üsküdar Hay- Hazineye aid borcunu ödediği halde Karara raptedilmiştir. 
rettin çavuş mahallesi hapsedilen kocasının tahliyesini İsti-
aynı sokak No. 17 Sabiha yor 

Maraş : Cezaevinde Azi- Müebbet hapis cezasına aid evrakın Adliye vekaJetine. 
ziyenin Çanakpınar kö- tetkikile tahliyesini istiyor 
yünden Mustafaoğlu İs-
mail 



Ka yi d 
No. 

843,1892 

844,1893 

845/894 

846/895 

847/896 

848/897 

849/898 

850/899 

851/900 

852/ 901 

853/ 902 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Lstanbul : Aksaray Ça- Polislikte 12 senelik hizmetine mu- Karara raptedilmiştir . 
lurağa malıallesi Sorğuç- kabil tasfiye suretile ikramiye istiyor. 
çu sokak No. 17 evde 
Ürgüplü Şifaoğlu Alı-

med Akif 

Mersin : Camiişerif ma- Şehid olan kocasındaıı nıaaş 
hallesinde 116 ncı so- edilmesini istiyor. 
kakta No. 35 evde Ha-
tice 

tahsis Evrak M. M. V. ne ia
de edilmiştir. 

lstanbul : Beyoğlu Ni- Malfı.len tekaüd edilerek terfihiniu Encümendedir. 
şantaşı emlak S. 8/ 16 teminine dair 
sayılr apartımanda ihti
yat piyade 2 nci mülazı
mi İzmiroğlu Fuad Be
§İr 

Ankara : İstiklal otelin- Polisliğe alınması dileğine dair 
de Kırşehirin Ahievran 
mahallesinde N alçacıo-
ğullarrndan Hidayetoğlu 

Mustafa 

Tirebolu : Hıms eski ha- 21 - V - 1935 tarih ve 512 sayılr ar-

Karara raptedilrniştir. 

kimi Hasan Fehmi zuhaline ektir. 

Erbaa : Postane karşı- 24 - III - 1935 tarih ve 5922 
smda No. 8 evde yüzba- arzuhaline cevab istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

sayılr Tayini ınuameleye ma
hal olmadığından hıfzr 

şılrktan mütekaid Sırrı 

Yalova : Ziraat kredi Yalovadaki ziraı kredi kooperatİfine 
kooperatifi başkam M. Ziraat bankasından 10 bin liralık 
Şakir yardım yapılarak ziraı kooperatifler 

kanununun 44 ncü maddesinden is
tifadelerine dair 

Trabzon : Ceza evinde O{ı senelik mahkfı.miyet cezasının 
mahkum Bayraktaroğlu menfaya tebdilini istiyor. 
Miktat 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilınü,ıtir. 

Gönen : Birinci okul es- Muallimlik meslekinden ihraç edil- Karara raptedilrniştir. 
ki öğretmenlerinden N ec- m esi hakkındaki kararın refine dair 
mettin Sahir Ünlü 

Gönen : Pilevne mahal- 2510 sayılı iskan kanununun 31634 Encüınendedir. 

lesinde Göçmenlerden ncü maddelerinden istifade etmesi ve 
Osmanoğlu Adeın bu meseleye dair Devlet şfı.rasrnca 

verilen karara itiraz 

Elbistan : Eski lıapisa- Haksız olarak vazifeden çıkarılmak Karara raptedilıniştir. 
ne gardiyam B. Akın suretile mağdur edildiğine dair 



Ka yi d 
No. 

54/903 

857/906 

858/907 

859/90 

860/909 

86~/910 

862/911 

863/912 

864/913 

805/ 914 

866/915 

867/916 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

350-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

M. M. vekaleti mü te- Kı dem tas hihinin ya priması di leğine Ka nı ı· ;ı ı·a. ptedilmiştir. 

şarlık mahkemesi hakim- dair 
lerinden S. 4. .As. .Ad. 
Ha. · Mustafaoğlu Tevfik 
Sayın 

Ankara : lstikHU öteliıı 

de malili Hasanoğlu Hü
seyin Ovaerk 

!stanbul: Ha eki malıal
lesi cami avlusunda To. 
65 evde !stanbul iskan 
dairesi teffiz memuru Ka> 
mil !nal 

Harpte malul kaldığrndau maaş tah- Karara raptedilmiştir. 

sis edilmesi dileğille dair 

Memuriyetten çıkarılması bakkındaki Karara raptedilmiştir. 

kararm refine dair 

Biga : Kazası eski Vize Avukatlık yapabilmesi için ruh atna- Karara raptedilmiştir. 

hakimi Hüseyin Şevket me verilmesini istiyor. 
Ak düz 

Giresun : Kapı mahalle
sinde İmamoğlu Hasan 
ve arkadaşları 

Tirebolu : Hapisanesinde 
eski P. T. müdürü A. AY-
ni ve arkadaşları 

'[illi emlii'kten taksitle satın aldıkları 
gayrimenkullerin kıymetlerinin haddi 
layikına tenzilini istiyorlar. 

Mahkı1miyetlerinin affine dail' 

Encümendedir. 

Ad. V ekaletine 

!stanbul : Beyoğlu Yeni- Teffiz muamelesinin düzeltilmesine Encümendedir. 
şehir Gölbaşı sokağında dair 
No. 73 evde Girid Han-
ya mübadillerinden Ha-
san Tahsin 

Balıkesir -: Kepsut nahi
yesinde lVI. Özday vı> 
Mustafa 

!stanbul : .Aksaray cıva
rında Taşkasapta softa 
Sinan mahallesinde La.
lezar sokağında No. 6 
evde eski Memedoğlu İs
mail Hakkı 

Seyhan : Karsantı nalıi 

yesi Keller köyü muhta
rı Hasan ve arkadaşlan 

İstanbul : Aksaray Yu
sufpaşa millet C. No. 145 
evde yorgancı Harndi 

Nahiye müdürü hakkında takibat ya- Encümendedir. 
pılmak üzere Dahiliye vekaletince 
müfettiş gönderilmesini istiyorlar. 

Tasfiye kararının refi ile memuriyete Encümendedir. 
almınasım istiyor. 

lutif::ı hakkı kanunundan istifadele- 'Karara raptedilmiştir. 
rinin temini ilc ormanlardan katiyat 

yapılmasının teminine dair 

Kendisine iş'kence yapan polislerin Encümendedir. 
tecziyesile tazminat alınmasım isti-
yor. 

Gediz : Gümüle köyünde Hukuku ta ai_.rufiye ine vaki olan Encümendedir. 
Dede köylü Murad müdahalenin meni dileğine dair 

- - ·· - -4 



Ka yi d 
No. 

868/917 

869/918 

871/920 

872/921 

873/922 

874/923 

875/924 

876/925 

877/926 

878/927 

879/928 

R 0/928 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Urfa : Ceza evinde Eyu
biye mahallesinden Mu
radoğlu T.evfik 

Ankara : Adiiye sarayİ 
arkası Çıkmkçrlar yo
kuşu jandarma mektebi 
yanmda No. 15 avukat 
Münir Zebunoğlu 
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Urfa : Askeri ihtisas maJıkemesi ta- Karına raptedilmiştir. 

rafrndan verilen malıkurniyet kara-
rının iadei muhakeme suretile tetki-
kine dair 

Eski Zara müstantiki mütekaid Da- Karara raptedilmiştir. 

vud Avninin maaşlarmm verilmesi 
hakkında 

Ankara Kızılminare !stimlak edilmek istenilen hanlarr- Encümendedir. 
mahallesnde Fahrettin- nın bedeli hakikisinin verilmesini 
oğlu Nesib ve ar. istiyorlar. 

Çankırı : Yapraklı na- Ölü kocasından dolayı bağlanacak Encümendedir. 
hiyesi Kaymaz köyü tuz tekaüd maaşının bir an evvel tah-
kolcusu müteveffa M us- sisi hakkındaki 8- V- 1935 tarih ve 
tafa karısı Satı 409 sayılr arzuhalinin bir an evvel 

karara bağlanmasını istiyor. 

İstanbul : Vezneciler Re- Trabzon okulundan İstanbul okulla- Karara raptedilmiştir. 
şitpaşa caddesi No. 23 rmdan birine değiştirilmesine dair 
Trabzon erkek orta okul 
öğretmeni Hüsnü Şar-

man 

Balıkesir : Tüccardan 
İmamzade !zzet ve Sii
leyman 

Afyonlarrum satın alınması veya Karara raptedilmiştir. 
Avrupaya satış etmelerine müsaade 
edilmesini ve avans istiyorlar. 

Adana : Yeni otel kar- Okuldan çıkarılması haklandaki ka - Kararn raptedilmiştir. 

şrsında herher Hasan - rarın refini istiyor. 
oğlu Memed 
Vezirköprü : Zekeriya
oğlu Ali Raif ve a:r. 

Emlaki milliyeden taksitle satın Encümendedir. 
aldıkları gayrimenkuller hakkında,. 

ki dileHerinin nazarr itibare alınına-

sma dair 

6 ncı Tüm. As. Adli Nasbinin tashihi dileğine dair Karara raptedilmiştir . 

hil.kimi Rıza Kuraner 

Edirne : Hazinedar S~- Tekaüd muamelesinin neticelendiril- Karara raptedilmiştir . 

nan B. mahallesi No. 14 mesi.ni istiyor. 
evde Ertik okulası katib-
liğinden mütekaid Ragıb 

İzmit : Kullar köyünde Münasib bir işte istihdamı ile ter:fihi- Karara raptedilmiştir. 
Dursunoğlu Ahmed Ça- nın temini. dileğine dair 
kım 

<iiresun : Keşap nahi
yesi Ferüz köyünden 
Hasanoğlu Kadir 

Karısım öldi'ırmediğini vf' m:ısum ol
rluğ·unn bildiriyor 

Encümendedir. 
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881/930 İstanbul : Haydarpaşa İstanbul Hukuk mahkemesi tarafın- Karara Taptedilmiştir. 
uzun Hafrz S. No. 127 dan hakkında ittihaz olunan kaTarn 

882/ 931 

83/932 

884/933 

885/934 

886/93fi 

887/936 

888/937 

8 9/ 938 

890/ 939 

891/ 940 

892/ 94J 

893/942 

evde Salamon BizaTana itiTaz 

Gömeç : F akir aslan, Sa
dık Sözer 

Sinop : Yeni mahalle 
Rifat Günal ve arkadaş
ları 

Krnrk : Bağcılar narnma 
Alioğlu Hüsnü Arkan 

Bartın : Yugoslav Göç
menlerinden kıdemli yüz
başılıktan gözleririden 
malUl Seyfettin Yılmaz

er 

Muhtar intiha!Jatrndaki yolsuzluğ·un 

düzeltilmesine dair 

Emlaki milliyeden satın aldıkları 

erolakin yirmi senede ödemeleTinin 
teminine dair 

Milli emlakten satın aldıkları gayri
menkulleTin kıymetlerinin tenziline 
dair 

Terfibinin temini dileğine dair 

Da. V ekaletine. 

Enci.i.mendedir. 

Encümendedir. 

E ncümen d edir. 

F asta : Topaloğlu Ali Gayri kanuni olarnk hapsedildiğin- Encümendedir. 
den şikayet 

Erdek : Eski başkatib Açık maaşrum verilmesini istiyor Karara raptedilrniştir. 
Mustafa 

İzmir : Kemalpaşa bağ- 2814 numaralr kanundan istifadeleri- Karara raptedilrniştir. 
eriarı nanuna Kerim ve nin temini dileğine dair 
ar. 

Ankara : Atpazarrnda ye- 15 - rui -1935 tarih ve 729, Encümendedir. 
ni handa Safranbol unun 14 - X- 1935 tarih ve 860 sayılı arzu-
Bulak köyünden Hatrb- hallerine ektir. 
oğlu Memed İzzet 

Mecidiye köyünden N o. 
101 evde Şadiye 

Kırşehir: Bekirkadı ma. 
mütekaid F. 17 A. 62 
T. I. S. 2 tüfekçi ustası 

Srddrk 

İmar etmiş oldukları arazinin 1515 Da. Vekaletine. 
imar ve 2644 tapu kanununa göre be-
deli mukabilinde ternlikine dair 

551 numaralı kanundan istifadesinin Tayini muameleye ma
temini ile derece üzerinden maaş tah- hal olmadığından hıfzL 
sisini istiyor. 
6 -IV - 1935 tarih ve 7067 sayılı ar
zuhaline ek 

Tayini muaıneleye ma
hal olmadığından hıfzr. 

Uşak : Hacı Hasan ma. Sürgün cezalarının affi veya iaşele- Da. Vekaletine. 
ikamete memur Silvanm ı·inin teminine dair 
Kaınışlı köyünden Falı -

rettin karısı N afiye ve 
Perihan 

İstanbul : Feriköy Kur
tuluş caddesi No. 25 Şa
hin apartırnam daire 2 
Urfiye ve Fatma 

Teffiz suretile verilen emlak hak- Karara raptedilmiştir. 
kındaki muameleli evrakrmn celb 

ve tetkiki ile bir kararı uelile raptım 
istiyorlar. 



Kayid 
No. 

94/ 944 

95 945 

96/ 946 

( 97/ 9-t 7 

R99/ 9-l9 

901/ 951 

902/ 952 

903/ 958 

904j 9f)-t 

905/9.1:) 

!J06/ 95fi 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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~~l ma lı : Fettahoğlu ){e- .\1 ili] eıulakt eıı satrn aldıkları arazi- Karara ı:apted il nıişt iı: . 

merl ve ar. ıı iıı luyınetl erinin hali hazırdaki f ia

ta gö ı·e tenzilin i istiyorlar. 

Yoozgacl: Eski ıııahkeıııe 

azasm dan Hnlfısi . \ ktörk 

tarih n~ sayılr 

(•ıH·öm eıı i kı:ll' <ll'lna itiraz 

m·zulıa l 'l'a y i n i ın uamcley e ımı

hal ol ma dığından lnfzı. 

istan'bnl : T ophane Bo- .\l üna:ib bir vazife,ve alınmaısını isti- 1\ n ı ·ara raptedilmiştir . 
ğ·azkcscn K ad r·i 1 ·ı· yok u- yo ı·. 

şıırıda No. 74 evde Sanı-

sunlu . \ saf Barkal 

J•:ı·znru ın : Öğdcm kaza- 1\a ;~,alarııı ı ıı 

sı C. H. P . Oeıık Bıışkaııı lırıkk ı ııcla 

l~rzıınınıa ba/?la ıım ası Da. Vcld\lrtine. 

O. cici n· arkadaşlnn 

lstanhul : Balnt. Eğl'ika 

p ıda Şişhmw eıH.ldPsin d l' 

="Jo. ll )'fe ım'll ( '('mııl 

[stanbul Posta q• t elgnıf fabı·i kasııı- Karanı raptedilmiştir . 

clan !t•nsikat t lola yısi l e <; ıkarıldrğın-

clan trkraı· nızifesiıı e ta.viııi ıı i is t i~·or. 

. \ ııka ı·a : Ya l çrnka,nı 1\'l. ] :) - Vll - 1935 tıuih w 703 sayılı Karanı ra p tedilmiştiı· . 

kayalı S. No. 19 C' vdc c•s- arwhcılinc ektit·. 

ki Oiiksnıı nı ııst<lllt ik i 
Brlib 

An'kaı·a : ..:\J ·kc ı-i fabri

kalarda L1·. ~- büt<;rd e 

ıııiistafi 6. S. lıesah nıc

nınru t. Hakln 

Jandal'llıa. 

istiyoı>. 

ııwsleki nde istihdamrm Karara raptedi lmiştir . 

Polatlı : Pil.l'en li . üle:v- Tür-k iye l 'ü mhuri;v t>ti tabiiyetine ıre<::- Eıırüm ndedir. 

nıaııoğ- l u Fehnıi ın rs i i<;in istenilen 26 lira masrafın 

nııılıta e r nıuaven e t olduğıınlaıı alııı

ınanıası hukkıııua 

Dö ı·tyol : Tarıın lu·edi Kred iye ınuhta ~: olan m üstahsildl'n Enc·üııwndediı-. 

koopel'atifi nııınıkıbi . ' ü - kesilen dııhuli,'' l' vt' ecbr! tevdiatııı 

h·.'·man Bah ı ·i Ozl' l l'l' ili'- J\ıosil nı c m e.<;ini is t i,vorl ar. 
bı<'l aşlan 

Kayse ri : Eııdüı·lül' köyü Ol urduklan eınli\ki miUi,,·r cvle riııin Eııeümendedir. 

alıa li si ntl PII }~ nı iroğ· J n Il ak- 20 senede öd m ek ü zere kcudil( •ı·illt· 

kı ve ar. ıııünasip fiathı trnılikin i istiyorlar . 

.Aııkıı,ı·a ~Altındağ ma. Zonguldak kömür ocakl arnıJa hafif 1\ a!'anı raptedilmiştir . 

No. 61 eYdr C:aı-ipoğ'lıı hizmetlerde istihdamı ilr hakkııı daki 

Sabı·i. 

Milli :.\L veka l ı:> ti 

D. l . J\f uame le 

S. 6. Mi. Memı ını 

rif. 

52. Top. As. rJ. 
yüzbaşı 1:. Etenı . 

Zat Jş . 
:-:i. cll' 

.\ . ŞL'-

Hi . K. 

yolsuz muamelenin tahkikr için mü 
fettiş gönderilm esin i istiroı·. 

EmHlki milliyeden taksitle satın al- 1\arant mptedilnıiştir·. 

<lrğı rırsanm İ.mar müdürlüğ·ünt: e is-

ti mlaki veya ,-erdiği 450 liı·a urn mil-

ll emlak tarafından iade ini i,._ t i .'·o ı·. 

400 numa.ı·nh kanıına t vfikaıı tari - Ka ı ·a ı ·ıı rapt.Pdilnıiştit'. 

hi nasbmın 926 en e ·inden itihnı'\'11 

tashihi hakkında. 



Ka yi d 
No. 

907/957 

908/958 

909/959 

910/960 

911/ 961 

912/ 962 

913/963 

914/964 

915/965 

916/ 966 

917/ 967 

918/968 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

354-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Edirne : P. T. T. Başmü- Divanı muhasebatın hakkmda vermiş Karara raptedilmiştir. 
dürlüğü başkatibi Sürey- olduğu 1106 sayılı kararın refi . 
ya. 

Bursa : Sedbaşı S. NaHi 
Pş. S. No. 12 Temyiz mah
kemesi azalığından mü
tekaid Hilmi Ye ar. 

Y ozgad : Eski mwh keme 
azasından A. Hulusi Ak
türk. 
Samsun : İkinci sorgu 
h8.lcimi Rasim. 

Adapazarı: Park karşı

sında No. 119 yazıhaneele 
Avukat :M. Bebri Narda 

27- XI- 1935 ıtarih ve 7168 sayılı ar
zuhaline ek. 

4- XI -1935 tarih ve 945 sayılı arzu
haline ektir. 

Adliye bakanlığınca 135 gümrük yev
miyesi tutarı 270 liranın t emini t es
viyesi için bir karar ittihazını isti-
yor; 

Bir aile yavrusunun maruz kaldığı 
haksız tecavüze karşı alakadar hük
kam ve işyarlarm ödevlerini hakkile 
yapmamaktan dolayı şikayet 

Tayini muameleye ma
],a] olmadrğmdrın hıfZI. 

Tayini muameleye ma
hal olınadığrnda ıı hrfzr_. 

Karara raptedilıniştir. 

Encümendedir, 

Dörtyol : Cebelibereket Avukatlık ruhsatnamesinin ve dört Karara raptedilmiştir. 
mahkemesi üyeliğinden yol Hazine avukatı olınasınrn temini 
mütekaid arzuhalci Ali dileğine dair 
Rıza Paksoy 

Konya: Semiz ma. Çeş- İskanma bir ev tahsisi ile hidematı Karara raptedilmiştiı-. 
me S. No. 9 evde Ma- vataniyeden maaş tahsisini istiyor. 
nastırlı Hameli 

fstanbul: Divanyolu Ce- Tekaüd muamelesi ile ikramiyesi Ad. Encüınenine . 
beci S. No. 2 Ali Rıza hakkmdaki dileğinin bir karara rap-
Şener tma dair 

Ankara : Anafartalar Medinedeki mal ve emlakinin istirda- Karara raptedilmiştir . 

caddesinde Tütüncü Ali dııun teminine dair 
Tümen vasrtasile eski 
Medineli Türk tacirlerin-
den K. Ali 
fstanbul : Umumi hapİ- Baluyei ınüddeti cezaiyesini bilalıare Tayini muanıeleye ma
sanesinde 5 nci koğuşta ikmal etmek üzere kefaletle tahliye- hal olınadrğmdan lnfzı. 
ikinci kısmıda Memişoğ- sini istiyor. 
lu Tahir 

İstanbul : Haydarpaşa Malul olduklarmdan tekaüd maaşr Karara raptedilmiştir . 
Jbi·ahimağa şair Muhib- tahsis edilinesi dileğine dair 
bi So. No. 5 de Fati ve 
ar. 
Manisa : Yarhasanlar . \L-zL: 1 ı al encümeninin 3- V- 1935 ta- Rncümendedir. 
ma. Zavrak S. No. 34-36 rih ve 671 sayılı kararm infazı ile 
evde merhum E. Mem- ikranıiyelerinin verilmesini istiyor-
dub karısını Safiye ve lar. 
çocukları 



Ka yi d 
No. 

919/969 

920/970 

921/971 

922/972 

923/973 

924/974 

925/975 

926/977 

927/978 

928/ 979 

929/980 

930/981 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Ankara Defterdarlık Almakta o.Iduğu 30 lira maaşın 25 Karara raptedilmiştir. 
varidat mümeyyizi Fati liraya inclirilmemesini istiyor 
Yücel 

B ür haniye : Kazası Gö- İskiinınm temini dileğin e dair S. ve 1. M. V eka.letine. 
meç nahiyesinde Taşlıca 

muhacirlerinden Bayram-
o~lu Yaşar 

Ankara : İstatistik U. Emlaki milliyeden satın aldığı bağın Encümendedir. 
müdürlüğünde ziraat js- 1935 senesi taksitinin bir müddet a-
tatistikleri şubesi mü- Immarnası clileğine dair 
dürü 

İzmir : Kemalpaşa ilçe- Tevliyet vakfı ılıakkında karar ittiha- Encümendedir. 
sinde çiftçi Kadıoğlu zını istiyor 
Edi b 

• .. Ankara : Yenişehir .Lale- Kuruçay Boyalık köyünde muhtarlık Da. Vekaletine. 
zar S. No. 5 külübede eden Seferin mütegallibelik ettiğine 
saka Memed Kelebekir- diar 
oğullarmdan Osmanoğlu 

~fe med 

Karacabey : Meı·inos ye- Birecik belediyesinden belediye bay- Encümendedir. 
tiştirme asistam baytar tarlığı ücretinin verilmesi dileğine 

A.bdülkadir dair 

Ankara : İstasyon polis İskanrum temini dileğine dair. 
karakolu vasıtasile 216 
No. lı kömürcü Memed 
yanında Yenipazar göç-
menlerinden Ferhatoğlu 

Beşir 

Encümendedir. 

Çankırı : Bastan köyün- Şehid oğlundan ıııaaş bağlanmasını M. M. Vekaletine. 
den Bayadıtoğullarından istiyor 
şehid Halil babası Ha,mdi 

Kocaeli : Kandıı·ga ilçe- H azinece dipozitolarının temini tesvi- G. ve İ. Vekaletine. 
sinde Receb Fehıni Dur- yesi dileğine dair 
gutlu 

İstanbul : Beyoğlu Gala- Teffiz muamelesi hakkında Dahiliye Encütnendedir. 
tasaray civarında kuı·tu- vekaletindeki tasarruf evraklarmm 
luş apartımanında No. 1 suretlerinin buldurulması ve muame
mutasarrıflıktan nıüteka- lesinin neticelendirilınesi dileğine da-
id Memed Rauf ir 

Trabzon : Muhittin ma- 19 - III • 1935 tarih ve 79 sayılı ar- Karara raptedilıniştir. 
hallesindJ No. 52 Kara- zuhaline cevab verilmesini istiyor 
alioğlu Osman kızı Naz-
imye 

II . Tüm€n III. şube Md. İki senelik krdem zammının verilmesi Karara raptedilıniştir. 
As. Ad. hakim Kazim dileğine dair 
Uran 



Kayid 
No. 

9:31fJ 2 

9!-32/ 9R;J 

933/9 4 

935/ 9 () 

936; 9 ' i 

937/ 9 < 

93H/ 990 

939/ 991 

940/ 992 

941/ 99:3 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

.Malatya : Çav uşoğlu ma 

h::ı llesinde 1 >i :vnı· lıekil'l i 
oğlu }[emed 

Zcmgulclak : "<lit atp a şıı 

ın aha llesinde E,vüb <.' ıı

nışzacle _-\hı:nd Bulfısi 

Amaı:;ya : Sela.ğzmcla f'ı 

ı·ın(·ı f\.pmal .. 'irinoğlu 

-SM-

Arzuhal hulasası 

Yaıırııdak i Hazine lıoııosu nıul«ı h il in

d e eıı ıl i'ı k t<>ııılikini \'C.)'a ıııcıt lu bunun 

:ı ltııı olara k Yeı·iln ı es ini isti yor 

Hukuku tasaerufi yes iııiıı laııınması 

ile ına ğduı· e dil.nıe ııı es i di l rğinp rlair 

Ha pisha ıı eye 19:34 sen esinele vermiş 

olduğu ekmek bedelin aid buğday 

koi'Unıa verg·isi nd e ıı d olay.._r fa iz faı·kı 

ma.tlubu h::ıkh-ınclaki ilfımm inf;ızmr 

i ·tiyo ı · 

Muamelesi 

Karaı·a rapted ilmiştir . 

Da . Vekal etine. 

Karara mptedilmiştir . 

l " l uhııı·lu : l~ski h ;parta :-\ ç ık maaşlarının verilm esi n i is ti yo ı ·. l ·~ ııl'iimcnd edir. 

saylaYı T ahir 

Z onguldak : HayJar <.;11-

nış kaln·esiııle (li.imii~a

neli 1 ınet. 

Diyaı-hekiı· : t..:lu ·a mi ci

varmtla batlaniy lecinıe

ııi Halü evinde jaıı

damı a me lek m ektebi kı-

mı konıntanlığrnclan mi.i 

tekaid jandarma yüzbaşı

sı Hasan ~'[nktlim Özsli.

mer 

l r la : Hacıisa malıalk

inele eski Fo<;ıı i , kHıı 

. işyarr Tüı·kmenoğlu Fn
ad 
Bursa etbaşı rmur

bey ımı hallesi Karaağ~H : 

okak No. 23 evdP teka ücl 

binbaşı Haer Ha. anoğlıı 

Rasim Berk 

Zong uldn k e,·kaf nıüdi.irlüğü taı·n-

frndan taıııiı· et tirilen binalar için 

sarfettiği panınm sebebs iz o l ~mık 

şimdiyt• kR lar Ye ı·ilıı ı ed i ği ıı i iE> t iyor. 

Tekaüdlüğünün ı· efi ile rütlıe · iııiıı 

iades i dileğine dai ı ·. 

D evlet ·~ uı·a~wra la~fiye k:ıı·al'ı ı·rf

edüdiğiııcl('n yazifesiııin ia<l E>si rlile-

ğ·ine daiı·. 

.\l alul uldnğ·undaıı cl r ece i.ize ı ·indeıı 

maaş üıhs isi ile t!'r f iinin temini 

ılil eihn<> 1air. 

EY. 1; . .\'lüdürli.i ğüıı e. 

Ka tanı nıpteclilıniştir . 

ı hı. \ ' Pkillrt iıı e. 

Encüın ended ir . 

. .Ankanı : 'r apu v hıda .·- Yanmda y<> tinı c:o<'uğunun A1ıka ra l~nri.iıııeııcledir . 

tr umum müdürl er eıı- ilbay mrktehleı· in d eıı hi r· in<> alınma-

cü m eninde mümeyyiz s ını istiyor. 

Hakkı .Aokça. 

Aııkara : ii bakan lığı l>i şçilik e hli yet ıı n ıı ıesi 

a 'aire direktörlüğüude ,<;Ü- istiyor. 

Y<' rilnı esin i J;~n<'Ünıendedir . 

l i şyai· Ruhi Ha~rlm nı
sıtasil e _-\..danah Halil 

(: p ı· e<lP 

esnafı 

~ııilrk 

: 65 f::ıki ı· talıak 

ııaınına Meuıed 

,.c arkaclaşlan. 

Krı,;lll yak l aşdığı tlolay isi le yeni ta

ha klınn eye başlııyııııınyaca Jda ı · ında n 

bu kış için ı cl' ayı sana H a n men

edilmelerine dair. 

E ncü mendedi r. 



Ka yi d 
No. 

942/994 

943/ 99:'i 

944/ 996 

945/ 997 

946/ 998 

9-:1-7/ 999 

94 / 1000 

949/ 1001 

9!)0 1 ı 00:3 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Düzce : Büyük eami ma

hallesinde eski ;\'IPngL· n<•ik 
köyü öğl' tıneni ,\ . Hıı:·

dar. 
tstanbul : Koramn;.;tcıfa

pa.şada arahacı Ba:'<ızıd 

mahallesi Sebzecilcr sokak 

No. 344 H . Hü~ııi.i f:öı· 

geç. 
[staıı bul Ziı·aat benı

kası şubesi m emm·laı·ııı

dan 2555 Fikri. 

Balıkesir : Avukat '1'. 
Başaran ve aı·. 

Arzuhal lıuliisası Muamelesi 

~'[mıllirnlik mesleldnde istihdamı Ye- Karara raptef1ilmiştir. 

ya diğer bir memuriyete ta yini dile-

ğine daiı· . 

Malul oluuğundan terfihiııiıı tenıiııi Karara raptedilmiştir. 
dileğine dair. 

Ziraat bankası nıüdüriyeti uınumı,ve- Zr: ekfılet iıw . 

sindeki bazı ıııeın:nrlarrn sniistinın-

la.tma dair. 

Milli erulakten taksitte satın ald ık - 1\arar·a raptedilmiştir . 

lan mallardan yüzde ıı ishet i le trıı-

zilat ~rapılma ·nıa rlair . 

Adapazı.ll' ı : Oi ı·esnıı r~- İadei ıı.ıenınriyeti dileğiııe dııiı·. 

ki gümrük mulıa f'azn ııı<·-

K::ıı ·;ıı·:ı nıptedi lıni ş1 ir. 

muru. 
Akyazı nalıi.vesi ~f eııı(•d 

Fevzi. 

Erzurum : ~Iuzmer. 

Eskişehil' : Avukatlarm

dan İsmail 'l' evfik :vannı 

da Agah Ata binen. 

Adııp::ızarı : 'rüccar lıin

bir çeşid magaza.sr ~- H 

ar. 

İ zıııit : Ülü rxki iiğTc1-

ıııen M e ıu e d Xuı·iniıı ln

zı Drğil'lıı e ııdağ. ı •'at ilı 

malıallesi Mahmuclağıı 

sokağı No . 16 Ü lkf'r 

Eı·zu ı·uııı ad 1 i.ves i hıı kkıııJaki şi k;'i- Ka ı ·nm ı·a ptrd i ı nı iı-:ıt i 1'. 

yeti ınntHzamnuıı '!'üze baka.ıılığrıı- · 

dan dosyasnnıı celı.ı Ye tetkik edii 
nıesini istiyor. 

Malul olduğundan Zil'a-at lnıııkası 

müdüriyeti uınnmiyesi taı·afmdan 

200 lira ikramiyc• Yerilmesini istiyol'. 

Milli emlakten sat.ın aldıklan cınliı.k 

ve araziden % nir;;hetindr tenzi!Dt ."'ı 

prlmasına. dair. 

Ölü baba. · ı için Kiiltür bakanlığınca 
kt"ııılixiıı c n• ı ·ilıııes i lazrıııg-el rn t'ııznıi
ııatın \ · r ı · ilınesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Kar::ıra rapt.edilmi.tiı · . 

Mf. Vekaletin e. 

9!) ı ;ı 004 ı;;rziıı ra n : De nı ir alp jan- Mü n asi h biı· vazifeele istihda nı ı H.\· :ı }jnr·ümendedir. 

darma ıııüliiz iıııi 'MollH tek::ıiide se\·k edilm sini i tiyor. 

MPnıed mahallesindr 1\ o. 

J 1 Mustafa Sabri 

9;'2/ J OOG Enıet : Koea Hasa noğlu Buğdayı koruma kanununun ınadclei Zr. \ 'ekaletine. 
('H lçaağıl köyü Süleyman ın H lı smwsma g-öre taleb edilen reza -

nın alrıımamasr dileğine dair 

95!'/ 1 006 ne~ikta~ - is ta ı ı bul . .'ai 1' Lozan ınualıedesi ah ka ın ma levfika ıı Di:l . Yekaletine. 

Nedim caddesi Afacaıı Smiyerleki gasbeclilmiş eın lakleı·inin 

sokağı o. 4 de Hatice k ndi ı r ri n e iadesine da il' 
ve ar. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesı 

954/ 1007 Karşıyaka - İzmir : lVIe- l\lahkeınece kocasnıdan takdir edilen Kamra raptcdilmiştir. 
med kızı Zehra, Celalbey nafakamn almmı:ısının teminine dair 

955/ 1008 

956/ 1009 

957/1010 

sokağrnda No. 88 

Fener : Seyidoğulla mı

dan Şakir İncesulu 
Şişli - İstanbul : lVIecidi
ye köyü Taşocağı No. 
20 H. Demir ve ar. 

Yozgad : (Sabık Evkaf: 
veznedarr) 'rekke ma
hı:ıllesinde Abdiillatif 

1cradaki m;:ıtlubnnuıı temini istifasr Ad. Vekaletinc. 
dileğine dair 
2644 sayılı tapu kanununun 6 ncı lVIal. V ckaletine. 
maddesindeki sarahate göre kendile-
rine temliki dileğine dair 

Vazifesinelen ihracı hakkmclaki ka- 803 No. lu karara gö
rarm tetkikı ile iadei memuriyeti di- re Devlet şurasınm ba
l eğine dair kacağı bir iş olduğu 

sa hibine yazılmıştır. 
958/1011 Sıvas : Hacı Bekiroğlu İstimlak .edilmek istenilen fabrika Encüınendedir. 

959/1012 

960/1013 

961/1014 

926/1015 

963/1016 

Osman Dareneleli için takdir edilen kıymet az olduğun
dan haddi ibiağını istiyor. 

Gümüşane - Tuğrul : Şe
hld Memed Nediıxwğlu 

Kambus malıallesinde 1s-
ıkender Ayhan 
!stanbul - Baıkırköy: Zey
ıtin.lik: Ortasobk No. 55 
Dr. Hayri Alev 

!stall!bul - Erenköy : Göz
tepe Birinci orta sakalk 
No, 9 M. Onur 
Çanıla:rı : Orta nahiyesi -
Budurga !köyü Topuzo-
ğullarmda Şehid Ali ka
rısı Cemile 
Çmar : Zira3Jt ıbaııkasr es
ki müdür muavini Mus
tafa 

Zile kazası ilçebaymdan şikayet Da. V<'knletine. 

2181 sayılr kanunun 21 nci maddesi- Karara raptedilmiştir. 
nin .tefsiri ile askerlik vaziyetinin rtes-
ıbiü dileğine dair 

Y.eni tekaüd kanununa göre maaş Karara raptedilmiştir. 
taıhsis edilerek terfihinin temini dile-
ğine dair 
Şclıid olan ıkocasrndan yctim maaşı Encümendedir. 
tahsis edilmesi dileğine dair 

Tck·aüd maaşı tcthsis edilmesini isti,;·1 r Karara raptedilmişti r. 

964/1017 Aydııı : Ceııaeviııde Givc- İskan evraklarnun tasdikinin .tehirini Encümcndedir. 
nin Deınircidere köyün- istiyorlarr 
den Ahmed ve O ·ma;n 

965/1018 Blaziz : İzzct Paşa Ma. lskaıı edilmesinin temin edilmesi dile- Da. Vekaletine. 
Göllü lVIustafaoğlu Hasan ğine dair 

966/1019 Adapazar : Şaıık So. Gaz- !ad i nıemmiyeti dileğin<' dair Encüınendedir. 
hane caddesi No. 4 evde 
İbrahim muhittin Oygeıı 

967/1020 Yozgad : Akdağ madeni Memıııı haklarıtım iadesi dikğ·inc dair Karara raptedilmiştk 
sı:ı,brk başkatibi Ribt Kan 

96 /1021 Tavşanlı : D. D. Yollarr lVIüteraıkim naf.aka:rnın icraen temini Encümendedir. 
Balıkköy K. 37 Ta. 211 tesviY'esi dileğine dair 
bekçisi .Aıbdurralıman ya-
wn.da Fatma Saniye 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

969/ 1022 Er1ba a : Sueııklu Ma. Şe- Ölü li<oca,snıdan baıhsis edilen maaşrnın Karara raptedilıniştir . 
Binbaşı Bilal km·ısı Hil\- t l'zriJ i dil eğine dair 
m et 

970/ 1023 Gazipaşa : Pıazarcı muh- Nialıiyclerinin kaza o1masııu istiyoTlııı· Da. V ekiUctine. 
tarı Me-med \ 'C a ı·kaclaş-
larr 

971/ 1024 A1ıiJnı:ra. : Ça nıkn·r ca d. Okulda n j ı]na cı lıaıkkıııclaki karatın r e- Karara mptedi lmiı;;tir . 

terzi Maıhmud Şevket ya- fi dilcğinc daiı-

nrnda Şua.yrb 

972/ 1025 Koza : Hıamaıın J\öyünJ en İı lıya. ottikleri arazinin hor~lanma ka- Bncümendedir. 
Abdullahoğlu Yusuf Ça- munma gör-e tomlikini istiyorlar 
vuş 

973/ 1026 İzmir :Ceza evinde radı- Malıkumiyel i lı aikkındaki cvı•akııı eelılı Encümendedir. 
dere orman muhafaza me- w tet,Jciki dilcğin e daiı · 

m;ılll'u Ali Naci ·-

974/ 1027 Erc i ş : II. sey:var jHndar- Nasbıllıll tashilıi dil eğ·i n e dı.ıir 

ma tabm'u hesab mcmunı 

975/ 102 

976/ 1029 

977/ 1030 

978/10~1 

Hilmi 

\.ı1ıkara. : Yegen lVIa. Kar
g-rlar S. Jo. 3!) Güzide 

Erzmum : Yon0alığı Süf-
1~. Ma. Kaı·amür eloğhı 

El has 

Aydın : Ceza evinde Dur
muş Karamenı ecl 

Kuşadasr : Kale içinde 
No. 22 Hasan, kaymakam 
vekili Rıdvan karrsr lVfe
lahat Gökmen 

'l'a h si" edilen ey·l ı:ı m nmıı.şıııııı 1 ezyidi 
ile tel'fihlerinin temini dileğin c dair 

lVIaluli~·e t der ecesinin nazarr itibara 
alın arak terfibinin teminini istiyor 

Hırsızlık i~madilc ;-a pıl an i~ke ıı ceden 

ve lı tt ksrz olaı·ak ınevkuf hulunduğu 

lı n klmıda 

Çol'ııklı.ınnrıı Hüld'ıınet h esabına o
knllal'lla okntulıııasr cli l t'ğine <laiı' 

979/ 1032 Ankara : Hilal S. Göy- .\di l ıııii zı ı lw ı ·P{(' ıııa z har olması için 
nük elçisinin Sofuali nıa. 
Mustafa Memed Eminoğ

lu 

Tüze lıa.kanlığııı ea vuki IJIÜracuatiniıı 

ee llı n lt>tkiki il e za rar H ziyan 
YC'rilınc:-ıi hakkmda 

980/ 1033 İstanbul : Üsküdar ceza Hal\1,\"t'i ıııütl clet i eez ai~· es iııiıı aff i di-

981/ 1034 

982/ 1035 

983/ 1036 

evinde ınahkfun memur
lardan Cevad Barbaros 

O erede : Ta bak esnafr 
nanıma Sadık 

İstanbul : Yüksek mü
hendis mektebi 5 rrci sı

mf No. 204 Suavi Hulusi 

Kayseri : Polis memur
luğundan mütekaid Şük

rü 

il'ğiıı e dair 

12- XI- 1935 tarih ve 993 numaı-alı 
a ı·znhall e ı·iııe ektir . 

Alızu asku kaınımmuıı 30 ncu mad
t1t".iııdl' .vazrlı 29 yaş tarihinin 30 ya
~n <:ıkarılınasr 

Isk kı ıı ı nııı t emini 

E ncümendedi r·. 

Karara raptedilmiştir . 

Eıı cümendedir. 

Bncümendedir. 

Eıı cümendedir. 

Karara rapteclilmiştir . 

E ncüıneıı <1cd ir. 

Hncümendedir. 

Da. Y ekaJet ine. 

Nf. M. V e ld l ctÜH'. 

~ v • İ. M. Veld\letine. 
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98-l/ 1037 htanhul : (i-alata Hüni- ı;:; -1 V -1936 tu ri lı n 2-1.::~ numaralı 'l'a.riııi muameleye ma
yet han No. 15 Avukat anwhalinin ~\rzuhnl ('rıcürnenince hal olnı<ıdığmdan hıfzr. 
Leon Şönmen Hakseven hıfzr clileğine dair 

98:'5 / 1038 C:azi Anteb : Tepebaşı .\f ef i ee7.a srıırn affi rlil.eğ in e dair 
Nn. 38 evde Rilrcikli 

Halil Soğuk 

En ciirn endedir. 

986/ 1039 Ualata : Halrı,: ~irketi me- Haliç şirketinin tasfiyc:s i dolayisile Bncüınendedir. 

murları Kaptan Ar.iz Y(' vaziyetlerinin te biti dil cğim~ dair. 
arkadaşları. 

987/ 1040 Ankara : Tabakhane cad- 14 - X - 1935 tarih \'C 862 numaralı Karara raptedil nıiştil'. 

desi Bay pınat so k ağ· ı a ezuihaline ektir. 
No. 15 Eski Göle sul h !ın -

kimi Halil Şeref . 

988/1041 Adana : Yeni otel karşı- 26 - X .. 1935 tarih Ye 924 ımın aralı Karara l'apledi 1 rni~til'. 
smda herher Hasanoğ l u arzuhaline ektir. 
M em ed. 

989/1042 Ankara : Etfaiyc mey- İkarnet yevmiyeleri ın atlubunun n·- Karara rap t edilmiştir. 
danmda · Emniyet lımıın - rilme i hakkmdalü 503jf):i9 mıııını ·a lı 

990/1043 

da No. 6 da Eski FPt lıiy P arzuhaline ektir. 
mahkeme azası Hak ı , ı . 

Kayser i : Kapalı ı.;ıı rı:;rl ı 

lar namına lma ınoğl u 

Osman ve ar. 

Dükka,nlarrnm kapatılması 
dur edildikleı·i hakkında. 

ik ın ağ- Da. \·ekaletiııc. 

991/1044 Urfa : Ceza evinde mah- l hıki. ·e i miiddetl ceza iyelerinin affi Karara raptedilıniştir. 
kum lVIüsliın ve a ı·. dileğiııe dail' . 

992/1045 İstanbul Edirrll\kııp t Ölen oğlundan maaş bağlanınas1. 

crvarında Kası·m g-öııaıı i 

mahallesinde TatlH'ı so

kağrnda No. 5 evde ~afia. 

993/ 1046 Afyon K. H . : Ceza evİl ı - İadei ımıhakemesi ni i~tiyor . 
de mahkfuıı j b nı h i ııı oğlı ı 
Dilaver. 

Encüınendedir. 

J{;ıı·aı·a l'apt ed ilnıi ştie . 

994/ 1047 Adapaz<:tn : Bulgal'istaıı llk ohılla.rdaıı biriııd L• nıua llimlik Kann·a ı·a ptedilıniştir . 

995/ 10+1-1 

g-öçnıen leriııJ eıı ~[e ııı ed ra pt ınlmwn haıkkm cliı 

oğlu Hüseyin 

İ stı:ınbul : Bağ~elmpr selU- Ol'llıan kanuııunuııı esna.,vi müzakere- Zı· . En. f{i yasetin e. 
ınet han No. 9 Burlmııl'1 - ~ ind e dilcklc eiııiıı na7.aı·ı itibara alm-
tiıı Hahın ve aı·kaclaşlaı·ı ması nı istiyorlar 

996/ 1049 hmir : Tepecik k5ğ·ıclha- İ skn ıı ~u l'eti lc ve l'ilip istinlad edilen Karanı ı·ap t ecl ilnıişt ir. 
ne caddesiilde bakkal E- ka lı veıı in teffiz sureti le lı aşkasma ve-

997/ 1050 

min vasıt.asi lc ka lwec· i Bt•- l'i i l'ı'l'k ınağduı· LıdiJıliğ'iııi hildiı ·iyo l' 

kil'oğlu Salimı 

Saımsun : Irınak ca dde.-;i 
No. 65 Yı;_ıh~ · a ~Pr.ai .\k
t imur 

Dt•Yle1 ueıııiry-o llannda üeı·pt]e istilı

d anı edildiği nıtüldl'İl' a.id aldığı par a
n ı ıı te],aüd maaşmda n kesilm~nıesini 

i ·t iyor , 

Eııcümeııdedir. 



- ası -

K ayid Ar zuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Mu amelesi 

998/ 1051 lVluratl r : İhtiya.r heyeti i\ruhtar intib:a:bıncla yaprlaıı ;volsuzlu- Rnciiınendedir. 

azalal'Indan Salih YC ar- iru bileliriyorlar 
kadaşla rı 

999/ 1052 Samımn Cezacvinıdc ~{alıkfuniyet ce11asmm affi 
malıpus R.emzi 

Tayini muaıneleye ma
hal olmadığından hıfzı. 

1000/ 1053 Dinar : Çül onun nailıi - Çül ovasınrn Ulubududan F ekki ile Da. Yekal tiııe . 

yesi C. H. P. Baş:kam t b- Dinar kazasmn raptrm istiyor 
rahim Uğur 

J 001./ J 054 İstanbul : Kasımpaşa K a- t aclei meınmiyeti di l eğ ine dair 
ya buğazr neYa S. ı o. 2+ 
Şeref 

1.002 11.05;1 l rfa : r eza cYinde ka -
ı:nkç:rlar na rn ma Fri'amn 
tl"pe i\f. l\fohmed O. Tahir 
YP arkadaşl arı. 

Baki,vei müdd rt i crzaiye l cr i ıı i n 

dilrp:in e dair. 

Ha. VekH letine. 

affı Enciimendedie. 

]003/ 1056 (iiı·psnıı : ('ın11rlar mıı- Milli ınülklenlc n arni Yeri lmesini Bnciimendedir. 
lıa ll esind·e ın üsafire ! cn istiyoı·. 

mukım Tirrholıı lıı Karslı 

O. İbrahim . 

1004/10!)7 Seydişehr i : Plnme ı· e.<;ki Avukatirk yapabilmesi i ~ in karar ve- Encümendedir. 
haki mi Burhan r ilmcsini istiyor. 

-

JOOSj J05R 'Eskişehir : Bnıirckin Kö
yünden J.1ankazalr nmh 
tar Hüse:vin O. t dris Ye 
a.rkadaşl:ırr. 

tsk~ n rdil ınel('t' i ıı i ist.i~·orl ar. ~. ve !. M. Vekaletine. 

1006/ 10!19 FJclien e : Lise . \ lımınr::ı 

nmailimi Sczni 1\Ierİ<'. 
Tekaüdlü~ünün kal dırılma . r veya Karara raptedilmiştir . 
1683 ro. Jr kau nının 9 nrn maddesin -
den faydalanma ııır istiyor. 

1007/ 1060 Kor.rın : 2\ [ah 'kcnıc eski Ö(levimlrn <:ıkarılmasr hakkında'ki ka- Karara rapted ilm iştir. 
azasr Necat rarrn kaldrrılmasrnr istiyor. 

1008/ 1061 tstanbııl : Selimiye taya- Ök»iiz m:ıaşmın kesilrrıenıesini istiyor. Gncli.mendedir. 
bdrn S. No. 2:1 Ta c::r t t in 
Türk 

1009/ 1062 Samsun : Kal e mahıı ll r 

sinde ro. 33 e\·dc Nazife 
Nihad 

10 10/ 1063 '.\fnn isa :Ceza edncle So
nıalr Me ıned O. Menıed 

ve Kozanlı köyünden Ali 

1011 / 106-+ Bmirr1 ağr : P.ayat Ka 
mmbayr jandarma 1 nci 
ın iil aziıu liğinden ııı iit l"
kaid Hulı1si Çetiner. 

10 l2/ l 06il .-\ nkara nefterdarlık 

varidat mümeyyizi Feh
rni Yücel 

Hid eınatr Yataniyedrn maaş bRğ- Karara raptedilmiştir. 

laıımasnn vrya ~- tim ınaaşmm arttı -

nlm asını istiyoı·. 

Ölüm cezasına ç.arpılmaması için Ka- Encümendedir. 
ınutaya tasclika g-elen evrakının tet-
kiki 

'rekai.idliiO.üniin ka ldırılma sını isti- Tayini muameleye ımı
~·or . lıal olmad ığından h ıfzı. 

8 - X l - !135 tarih Ye 919/ 269 ımıuaralı Karara raptedilmiştir . 

arzulıa Line ek tir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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1013/ 1066 Ilgaz halkı naroma Uray Kurşnnlunun kaza olınaına srnr isti
şarbay, imza okunaınadı. yorlar. 

1014/ 1067 Bursa : Yenişehir Gün Muamele vergisi olarak almmak is
mahallesinde Değirmenci tenilen para hakkında karar ittihaz 
Memed ve ar. edilmesini istiyor. 

1015/ 1068 Ankara Bendeleresi 1934 tarihli Üniversite talimatname-
Mescid sokak No. 8 Ni- sinin 12 nci maddesine tevfikan fa
yazinin evinde misafir külttıden çıkarılması naksrz olduğu-
Feridun Yasasever na dair 

1016/ 1069 Ankara : Keskin otelin- 'l'üze bakanlığmca ceza evlerinden 
de ınİsafireten nıukinı birine müdürlükle tayinini istiyor. 
Maraşlı Aşıkoğullarından 

Ahmedoğlu Ali Aşık 

1017/1070 Karadeniz Ereğiisi alay
Jr Tekkeikebir köyünden 
Emiroğullarından Hüse-
yinoğlu Yusuf 

Malül olduğundan tekaüd nı aaşı tah
sis edilmesi dileğine dair 

1018/1071 Urfa hapisanesinde mev- A flerini istiyorlar. 
]mf eski Urfa gümrük 
veznedan A. Kadir ve 
eski Ma liye vezııedarr 

Münih 

Muamelesi 

Da. V ckaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encüınendcdir. 

Karara raptedilnıiştir . 

Karara raptedilmiştiı·. 

Karara raptedilıniştir. 

1019/ 1072 Eskişehir· : Arifiye ma. Üı~ maddelik dileğinin yapılınasım EncümendeJir. 
No. 81 evde eski Gediz istiyor. 
müddeiumumisi Osman 
TAitfi Zaim 

] 020/ 1073 Germencik : Turanlar 1'asarrnf haklarına v a ki müdahale- Da. VeldUetine. 
c;:. iftliği verese vekili Mu- nin menine dair 
zaffer Keskin 

1021/ 1074 Gümüşane Emniyet Açıkta kaldığı müddete aid maaşla- Encümendedir. 
kadrosuda No. 3 koıniseı· rmm verilmesine ve ikinci komiseı· -

eski Artvin ikinci koıni - liğinin iadesini istiyor. 
seri Mahmud Üstün 

1022/ 1075 İzmir : Kemer istasyo- lVIilli mücadeledeki hizmetine müka- Encümendedir. 
nunda Devlet denıiryol- faten malUl olduğundan emlak veril-
ları idaresine aid No. llJ ın el' RUtetile terfih ve talt.ifini istiyor. 
evde malul topçu yüzba-
şısı İshak 

1028/ 1076 !stanbul : Vefa caddesi ·Malul addedilme~;iııi istiyor. Katara raptedilmiştiı'. 

Divan Ef. S. No. 16 evde 
Gazi Antebli Memedoğ·

lu Nuri 
1 024/ J 077 Konya Ereğiisi Zengen TahsiR edilen malüliyet ınaaşmrn k e- Encümendedi r·. 

köyü Kör Hasaııoğulla- silmemesini istiyor. 
rmdan Hüseyinoğlu Hü-
seyin 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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1025/ 1078 .Malatya: İsmetpaşa nahi- 26 - XI - tarih ve 776 numaralı ar- Karara raptedilmiştir. 
yesinde sabık .ıı..dana mu- znhaline ektir. 
allinıl •ı-inden .Feyzi 

1026/ 1079 Aydm : Germencik na- Meralarına yapılan tecavüzün meni Encümendedir. 
hiyesi Turanlar kariyesi ve mütecaviz hakkında takibat ya-
köy muhtarr Yusuf ve pılması hakkında 

arkadaşları 

1027/1080 İstanbul : Yeşilköy is- 14- IV -1935 tarih ve 240 numaralı Karara raptedilmiştir. 
tasyon caddesi No. 2 ha- arzul1aline ektir. 
nede mülga mülkiye tef-
tiş heyeti reisliğinden 

mütekaid Femhi Umar 

1028/1081 Saimbeyli : Doğanbeyli Milli emlake olan borçları için yapı- Encümendedir. 
köyünden Hasanoğlu lan haciz muamelesinin durdurulma-
Hikmet ve arkadaşları sını istiyorlar. 

1029/1082 Ankara : Doğanbey ma- Milli emlakten satın aldıkları emlak- Enci:imeııdedir. 

hallesinin Andaç sokağı ten tenzilat yapılmasını istiyorlar. 
No. 8/10 Hayri ve arka-
daşları 

1030/ 10 3 İstanbul : Cihangir Pa- Tekaüdlüğünün kaldrrılmasile vazi- Bncümendedir. 
norama apartımanı kat feye alınması ve terfibinin yapılma-

1031/1084 

1032/ 1085 

4 diş h ekimi V ehab Er- sını istiyor. 
duran 

Çankırı : Orta nahiyesi 
Sakarcaören köyünden 
Değirmencioğullarından 

şehid Sıtkı eytamı Necati 
ve Nuri 

!stanbul : Çengelköy be
kardere Namazgahta R. 
Halil 

Maaş tahsis edilmesi dileğine dair M. ıvı. V ekaletine. 

15 - XI - 1935 tarih ve 802/ 851 numa- M. M. Vekaletine. 
ralı karara itiraz 

1033/1086 Ankara : Hukuk fakül- Hukuk fakültesine devamlarırun te- Encümendedir. 
tesi talebesinden Said ve minine dair 
arkadaşları 

1034/ 1037 Adana : Dörtyolda arzu
halci Cebelibereket malı-

Avukatlık ruhsatnamesi verilmesi ve Karara raptedilmiştir. 
2516 numaralı kanunun 69 ncu mad-

1035/ 10 

kemesi üyeliğinden mü- desinden istifadesini istiyor. 
tekaid Ali Rıza P eksoy 

.A.nlmra : :ıvı. M. V. Ru- .1\{eskcıı tazminatrnın 22 lira üzerin- Karara raptedilmiştir. 
kuk müşaviri muavini. den verilmesini istiyor. 
Mehmed Fahri Dinçer 

1036/ 1089 Ankara : Muıncüsüfla. I-I'ükı1ıneti sakıta zamanında alacağı 

bulunan 80 000 liranm veri lmesini 
istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 
mahallesinden ~<\ li oğ· J u 
Şevki Demiryürek 



Ka yi d 
No. 

1037/ 1090 

1038/ 1091 

1039/ 1092 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sandıklı : Hisar mahalle
sinden Seydalioğlu Yu
suf ve arkadaşları 

Üsküfar : 1nu·alıoı· ma

hallesinde Doğauellar cad
desinde No. 121 .A\lııued 

Adliye vekaleti ceza 1ş

leri U. lVL Kalyoncu ve
reselerinden vekili umu
misi Halil Kalyoncu 

1040/ 1093 Kocael i : Kemalpaşa ma
hallesinde Çarşıbaşı cad
desinde No. 48 diikkanda 
yemişçi MemeJ ve eşi 

.Ayşe 

1041/ 1094 Ankara : Hacıbayram İr
tam sokak No. 2 eski jan
darma gedikli başçav uı;> u 

.Asım Yıldırrm. 

1042/ 1095 

1043/1096 

1044/ 1097 

Akşelıir : Kazak kanye
sinden .Memedoğlu ~aban 
Altınbaş ve İbrahimoğlu 
Al tm taş 

Ulukışla : Bkıııekçi esna
fmdau Merniralioğulla-

rmdan Memed Mutat Kı-

rrmtay 
Trabzon : Hozratta Ab
yon köyünde Kahraman-
oğlu Kalosun ınetr'ukc

sinde ınukim Keleşoğul

larından Rasim eşi Ayşe 
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Vergi borçları lıakkmdaki dileklerinin Encümendedir. 
nazan i ti·bare alınmasım istiyorlar 

Kazanç ve muvazene vergisinin tekaüd MaL Vekiiletine. 
maaşmJan kesilmesini istiyor . 

Kalroııcn verescsine aid CYrakm Ma- Karara raptedilmiştir. 
J.iye vekaleti zarar ve ziyan komisyo-
n undan eelbile tetkikini istiyor. 

lskaııı adi surctll c taıbsi · edil en ha
nesi nden çrkarıldıkl arr n dan şikayet 

ediyor. 

'· 

5 - YI - 1935 tarih ve 573/ 612 numa 
ra lı arzuhalinin intacmı istiyot·. 

Ua. \' ekaletine. 

Kai'Ura raptedilmişt.ir. 

H azineye ihbaı· eylediği t:ıpusuz ara- l~ ıı cümendedir. 

ziden dolayı, 320 dönüm arazinin ka-
nuni ihbariye ınükafatı olarak veı· il -

ılıesini istiyor 

14 - V - 1935 tarih ve 457 numaralı Karara rapteJilıniştir. 
arzuhalinin in tae mr istiyor 

Aeaıü verilmesini istiyor Encüınendedir. 

1045/1098 Ili. Kor. 16. Tüm. Top. 'l' erfii vaziyetinin tetkiki Ye isialır Karara raptedilıniştü . 

alayr 7 batarya komutanı dileğine dair 
yüzbaşı Hüseyinoğlu Fa-
ik Ekrem Baray 

1046/1099 İstanbul : Erkek lisesi 'l'ahsis edilen eytaın maaşmclan kesil- Bncüınendedir. 
karşısında No. 25 Azize rnek istenilen paranm kesilınemesi 

d i leğine dair 

1047/ 1100 Çoruında : Avukat Ni- Avukatlık ruhsatnamesi verilmesini Karara raptedilmiştir. 
yazi istiyor 

1048/1101 İstanbul : Kadıköy Os- Vazife başında ma ltü kaldığından Karara raptedilmiştir. 
ınanağa mahallesinde ka- t.ekuüd maaşmm derece üzerluden 
ğıdçıbaşı sokak No. 22 Yerilmesini istiyor 
mütekaid kıdemli jan-

l __,__ __ darma yüzbaşısı Haşim 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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1049/ 11.02 istanbul : Fatih Kırk- 'l'ckııüd muam<>lesi hakkmda Devlet Karara raptedilmiştir. 
çeşnıe mahallesinin itfa
iye caddesinde .K o. 26 
evlle Darülfü11un tahri
rat ve sieil ın üdürlüğün-

den mütekaid Memed Ali 
neı·çek 

Şunısınca verilen kaı·arm tatbiki di
l ğ·ine dair 

1050/ 1103 Seyhan ağır ceza mah- 13- XI- 1935 tarih ve 6903 sayılı ar- Eıı ciimendediı · . 

kemesi sekreteri Vanlı zuhalinin bir an evvel neticeye bağ-
Alioğlu Ferhat lanmasını istiyor. 

1051/1] 04 Erzurum : Tortum tel- Tasfiye kararnmı refi dileğin e dair Eneüıncndcdi ı·. 

graf müdürlüğünden mü-
tekaid Dursun Kaya 

10fi2/ 1J 05 !stanbul : Bakırköyünde Divalll ali teşkiline ve Devlet ş urası Ad. Eııcüıııcıı ine. 
Taşhan No. 37 avukat .Ali ikinci deavi dairesi azasmm mahke

mesine müsaade edilmesini istiyoı·. 

1053/ 1106 Gazi Anteb: Fare ma. es- Devlet şurasınca tasfiye kararı kal- J·~ ı wünıendedir. 

ki emlak ve arazi yokla- dırıldığından memuriyete alınmasnu 
ma memuru Müslim Çetin istiyor. 

1054/ J107 Gedjz : Şaphane nahiye- 2330 ımınaralı kanunun ll nci mad- Eıı iim eııd e(Lir. 

sinden Zaifoğullarmdan delerinin B fıkrasillin tefsiri ile tah-
Rızaoğlu Memed liyesini istiyor. 

1055/1108 Düzce : Camiikebir ma. Tekaüdlüğünün kaldırılınasnu isti- Karara rapie~..lilnıi::;;tiı·. 
eski Mengencik köyü öğ- yor. 
retmeni Haydar 

1056/ 1109 Trabzon : Uzım S. cadde
sinde No. 20/ 79 dükkaıı

da kiındura tamircisi 
bahtiyaroğlu Ali Haydar 

1057/1110 Bayındır : Mahkeme za
brt katibierinden Salim
oğlu Aydınlı Kemal 

1058/ lJ t ı Ho drum Yalıkavak 

günırü k koruma memuru 
sabıkı ve Küllük gümrük 
muhafaza memuru İbra
him Sancer 

Milli emlakten satm aldığı evin tak
:site bağlanma nu istiyor. 

~\lilll ınücadelede gönüllü olarak as
kerliğini yaptığından hizmeti iiliye-
ini yapmak için tekrar askere alın
masım istiyor. 

Uit· aylık hııpi:; tezasmııı kaldırılması 
ile ~ah id ler lıa kimıda kanuni takib at 
yapılmasını istiyor. 

E11cümendedir. 

Karara rapiedilmiştir. 

Encüınendedir. 

1059/ 11 U Bayındır : Elb.istan esk.i Avukatlık ruhsatnaınes.i Yerilmesi Eııcümendedir. 
m ah k em e üyesi Memed c1 ileğ· i ne dair 
Rasiın Sümer 

1060/ 1 ı l3 Kayseri : Belediye kabi- ı-\ ç ıl\ta kaldığı müddetin tekaüdlüğü- EıH·Ünı ndeclir. 
lesinin yanında vekalei 
emrinde eski Evkaf me
muru Necati Baykal 

ne ilavesi ve terfibinin temini ile 
ınaa~ zararlarnun veri lmesi dileğine 

da i ı-
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No. 

Arzuhal sahibinin 
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1061/ 1114 lnebolu : Yeniyol ilk Diriken maaşları ile resmi seneelinin Karara raptedilmiştir. 
nıektebi muallimliğinden Yt•ı·ilnıesini istiyor. 
mütekaid Raziye 

1062/ llJ 5 Sung·urlu : Mazgirt eski 6- VI- 1935 tarih ve 613 ve 14-X-935 Karara raptedilmiştir. 
nıüddeiumumisi Samih tarih ve 850 numaralı arzuhallerinin 

neticelenınesini istiyor. 

1063/ 1116 Sinob : Ceza evinde Ün- Malıkurniyeti hakkındaki evrakın -ı<:ncümendedir. 
yenin Yaylak köyünden celh ve tetkikine dair 
lspiroğullarından Ahme-

doğlu İskender Milli emlakten satın aldıkları emlak Encüm.endedir. 

106i/1117 Develi : Adil ve ar. borçlarmdan tenzilat yapılmasını is
tiyor. 

J 063/ J..l 18 Kreklareli : Pehlivan köy Muallimlik meslekine alınmasım isti- l~ncümendedir. 

kamunu Hıdırço köy öğ- yor. 
retıneni K. Erkmen 

1066/ 1120 Ankara : Işıklar caddesi Kesilen yetim maaşınnı telnar veril- Karara raptedilmiştir. 
Nafiz Bey apartımanı mesini istiyor 
No. 3 kat Makbule 

1067/ 1121 !stanbul :Aksaray Laleli Hidematr vataniyeden tahsis edi len Karara raptedilmiştir. 
apartımaıu No. 137 Ka- maaşnun arttn·ılnuı.ı dileğine dair 
miran Hasan Felımi 

1068/ J 122 İstanbul : .B'ındıklı Molla Zarar ve ziyanlarnun ]<-,inans bakan- Encümendedir. 
bayırı No. 38/40 A. Şev- lığmca tanınması dileğine dait· 
ki Namli 

1069/ 1123 Ankara : D. M. Murakib- Mevaddr müşteile tazmiııatının veril- Karara raptedilıniştir. 
lerinden Y. Ziya ·Bey n ez- m esi için bir karara raptmı istjyor 
dinde Çatalcalr zürradaıı 
Ali 

l 070/ J124 .Ankara : !nce su la otu- 29 - IV - 1!135 tarih ve 337 numaralı Karara raptedilıniştit . 
ran Daday eski müstan- dilekçesine ektir. 
trlu İ. Lıltfi 

1071/ 1125 Bartm : Dervişoğulhmıı
dan Fehmi Osman ve ar
kadaşları 

1072/1126 Eskişehir : Tapıı müdü
rü Münir 

1073/ 1127 Zara : Kemaris köyün
den İsmailoğullarından 
Memedoğlu İbrahim ve 
kardeşleri 

l 074/ JJ 28 İstanbul Bakn,köyde 
Ebnzziya. caddesinde No. 
70 haneele merhum mü
hendis Mustafa krzı Alı

ter Doray 

Ha rb kazancı vergisi olarak istenilen 
paranm al rnmasrıu istiyorlar 

Pul cezai Hakdisi olarak istenilen 
163 liranın tah sil edilmemesirıi j,stiyor-
la r 

En cü mendedir. 

Encüınendedir. 

Tasarrufun a vaki müdahalenin men- Bncüınendediı: . 

eelilmesini istiyorlar 

'J.'ekaüd kanununun 47 nci maddesin- Karara raptedilnuştir . 
den istifadesinin teminine dair 
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1075/ 1129 Zonguldak : 82 numaralı 82 numaralr kömür ocağının imal Enrümendcdir. 
ocağın 200 yakm nüfusU hakkrnm alınmamasrnr isti yo l'lar. 
sahibierinin genel ,·ekili 
Memed Ünlütürk 

1076/ 1130 Şehid Yarbay Ahmed kı
zı Bedriye Altrnterim 

1\:esilen yetiın nıaaşıııııı verilmesini Karara raptedilıniştir. 
istiyor. 

1077/ 1131 Ankara : Harita genel ' l'c rfihiııiıı teıııiniııe dair 
direktörlüğü ikinci şube 
muamele memuru Ali Er-
gun 

l~neüınendedir. 

1078/ 1132 Ankara : P. T. T. merkez l\1ali'ılen tekaüd maaş~ tahsisi dileği- Encümendedir. 
mulıasibi Mahmud Münir ne dı:ıir 

1079/ Jl33 Kastamonu :Gül nahiye
si Milıran köyünd e So
fuoğlu Memed 

Vaz ifes i ııi suiistiıııal eden tapu mü
dürü hakkıııcla. takibat yapılmasını 

istiyor. 

Bııcüınendedir. 

10HO/ I .ı:34 İstanbul : Ayasofyada 'L'ekaüdlüğ·üniin kaldırılarak meınu- Karara ı-aptedilıniştiı·. 
Yerebatan sarayİ yanın- riy te alınına sım istiyor. 
da Tamer apartımanında 
adiiye mütekaicllerindeıı 

İzmirli Tevfik 

JORl / 1135 Çatalca : Ferhatpaşa ma- 'l'n.pn memuru h akkında takibat ya- 1\lal. Vekaletinc. 
hallesinele No. 25 Ranı- pılması ve tasarruf muamelesinin 
dune neti.celenmesini istiyor. 

1082/ Jl36 İstanbul : Umumi hapis- MP>)l'nlen t::ılıliyesini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
lıanede ikinci koğuşta 

Muhittin 

108:3/1137 Gönen : Keçidere köyün- Maaş tahsisini istiyor. l~ncüınendedir. 

de Kurtuluş mahallesin-
de ölü kaymakam Ras:nı 
kızı Melek 

10 4/ 1139 Savur : Kavak tücca.rla- Oı·ıııaıı vHgısı resminden istisnaları- Encüııı endedir . 

rmdan Emin Kavak ve ıır i~tiyol'lar. 

ar. 

10 :3j l140 Kr;,ılcahanıaııı DaYa- Davıı \'L·kill e t'İndl' ll ıııeııı hakkıııtlaki Encümendedir. 
ve kil i 1Vf. K c mal Eı·g·ü ı·rl kal'a t•ın re:Eiııe dair 

10 6/ Jl.J.J Osmaııiyr : Oümhuriyet Mah.ki'ııniyct cezasımıı affi il c meııııı- Bncümendedir. 
mahallesinde eski nahiye riyete alınınası vPya tekaüit ımwşı talı-
miidüı·ü Zeki K a~·acaıı 

1087/ 1142 Sungurltı : lnm; :vazıcvı 

Sr-cld1k Koparan 

1088/ 1143 Ankara : Ad. V. Ceza iş
leri U. l\1. mcmnr H al il 
Kalyoncu 

sisini istiyor. 

DeNlcsti tamim bulunan ınalıa.mat kn- 'Encüınenclediı· . 

nnııuıw madde ilavesi dileğim dair 

3 - XII - 1935 tarih w 1092 ıınımıra- Tayini ınuanıeleye ma
Jr ıır7.ıthalin e ektir. hal olınadığnıclan hrfzı. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

1089/ 1144 Sürmenc : Sargona kö
yünden Hacı Mem edoğ·ln 

Yusuf Ziya 

1090/ 1145 ]'ıfaraş : İstinaf azalrğllı
dan ınütekaicl H ameli 

1091/ 1146 

1092/ 1147 

Karacabey : Sultaniye 
köyünden Ahmedoğlu De
ğirmenci Ömer 

Kastamonu : Eski sayla
vi Refik İlgaz 

- 368 -

Arzuhal hulasasr 

Zingal şir·keti tarafmdan yaprlan hak
sızlıklardan ~kayet ediyor. 

K azan<; vergisi lmnunnıınn 3 ncü 
maddesinin 12 nci fıkrasmclan fayda
lanmak istiyor. 

2430 nuınaralr kanunun 2 nei nındel c

sinin K :fıkrasınrn tadilini istiyor. 

Ziraat •bankası nıii.diiriyeti umnmiyrsi 
t;ara:fından açık ınaaşlaı·ımn ,-erilme
sini istiyor. 

Muamelesi 

tk. Ye kaletin e. 

Bnciimcncledir. 

Eneümendedir. 

Karara raptedilnıiştir . 

1093/1148 İstanbul : Sirkeci Yeni nüınrük ve inhisarlar umum müdür- l~ncümendedir . 

meserret otelinde kim- lüğünde vazifeye alınmasını istiyor. 
yager Kazım Soyak 

1094/1149 Morto : Tahsil müfettişi Şube reisi hakkında kanuni takibat Encümendedir. 
Fevzi ve arkadaşları yapılmaı:;ma dair 

1095/ 1150 Pasur : Kulp eski mali- 140 lira alacağının Maliye veldletin- l\fal. Vekaletiııe. 

ye tahsildan Ri:fat Barut ce verilmesini istiyor. 

1096/1151 Kastamonu : Cebrail ma- Kefalet dalayısile tahsil edilmek iste-· Encümendedit·. 
hallesinde Duracıoğlu Ha- nilen paranın kendisinden alınmama-
üz Faik ı:;rnr istiyor. 

1097/ 1142 Soma : Karamanlı ma- 22- XII- 1934 tarih ve 7059 numa- Eııcümendedir. 

hallesinde lıii.rüslü Şa- .ralı arzuhalinin intacmr istiyor. 
b an 

1098/ 1153 İstanbul : Beşiktaş Hay- Yeni tekaüd kanunundım istifade Karara raptedilmiştir·. 
rettin iskelesi Hacıhanım edilmesini istiyor. 
apartımarn miiteka.id bin-
basr Tahsin 

'· 
1099/ 1154 !stanbul : Beşiktaş Hay- Telmüd müddetine bir sene ludem Encümendedi r. 

rettin iskelesi Hacihamm zammı yaprlınasınr istiyor. 
apartımanı miitekaid bin-
başı Tahsin 

1100/ 1155 !stanbul : Beşiktaş Türk Yeni t ekaüd kanunundan :faydalan- Karara raptedilıniştir. 
ali ma. Şehid Nuri S. No. masını istiyor . 

. 8 evde mütekaid binbaşı 
Ihrahim 

11 01 / 11 56 Manisa : Ceza malı kum- Ma hkiimiyetlerinin affine dair 

1 ı 02/ 11 57 

11 03/ Jl58 

ları nannna Zülfikar 
Bandn·ma : KrzrJköyden 
Hüseyinoğlu Salih 

Söğüt : Saucıbey köyü 
muhtarr Mustafa ve ar. 

ıvr a lill olduğundan ziraatine kafi top
ı- :ı k ,.<>rilmesini istiyor. 

Y emel\ lik ve tohumluk verilmesinin 
temini ile kaymakam ve ziraat me
m u nt hakkında kanuni takib at yapıl
masım istiyorlar. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir . 
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JJO.f/ 1 159 Alanya : Orta mahallede Malu l olduğuııdan maaş bağlanması Ka l'ara rııpted ilıniştiı ·. 

No. 609 inhisar bekçisi dileğiııe dair 
Ahmedoğlu Hüseyin 

1105/ 1160 Avanus : Camiikebir ma - ~vialül olduğund an ya 1 ·dını edilmesini .\1. ilf. Yeki\ l et iıH'. 

hallesinde • o. 33 hanede istiyor. 
Hacı Ömeroğlu Must afa 

1106/ J 161 Sivrihisar : Candır çift
liğ i salıibleı-i A li ve Şefi k 

1107/ 1162 lstanbul : Fatih Sofular 
caddesi No . 1 l Ayşe Mü
nevver vekili Tevf ik Ba
şay 

L:;iraa 1 banka.ımıa olan boı-çlarının ı ·:ııcüıı ı e ııd ed iı· . 

ödenmesi için kolaylık gösterilmesini 
istiyorlar. 
Evine tarhedilen verginin tenzilini is- _\Ial. \ "rkfdetinc. 

t.iyor. 

1108 / 1163 İstanbul : Kasımpaşa Sü- lacle i ıııüc ı·im i ,, · l:'ti d il eğin c dair En cü ın en cl ed ir. 

1109/ 1165 

1110/ 1166 

1111/1167 

ruri Keramet yokuşu No . 
l 9 N e ci b Eğitmen 

Ça nkırı : Kapaıklr ııahi yt•

sinden Yukarı mahalle
sinde HazinPclaroğıılla 

rmdan l\[emedoğln H cı~<ııı. 

ŞaYşe 1 : Yavıız köyün 
den Eşrefoğlu Hayc!ııl' 

ve ar. 
Kozan : Dava. vekili )l e
med Kurtaran . 

}lalfıliyet ın aa .. ı 

dair. 
bağlanması d ilı~ğint' 

2502 numaralı kamın dHıı istifa cl P1rri 
ni istiyor. 

Mahkemece yapılan gayrika nıın ı ımi

amelelerden şikayet ediyor. 

En c ii ıııeıı ded i 1'. 

Enciimeııd ccl ir . 

Ad. Vekiilet iıı e. 

1112/ 1168 İzmir : ansuı· c ı ,· anııd;ı Tekaüd maa.;ıma zam yapılmi! R I d ilı·- 1\ anını nıptPdi Jmiştil'. 
Gazi A:ı:ıteb S . No. 4 Ko- l eğine dair. 
c:arlr su lh lıfık imliğindı> 1 ı 

mü·tekaid avukat tbra.lıinı 

Halil. 

1113/ 1169 İstanbul : Lıesinıliay ha- Güuu·ük r esmi ularak ve ı ·miş ol duğ· u Eııcünı.eııdedir . 
sırnevi Hidıı ye t Erı:n n · banka mektubuının iadesini istiyoı· . 

ar. 
1114/ 1170 !stanbul : B eb k Del'P

boyu No. 40 malUlini as

keriyedcn Kadiroğlu )l u
sa. 

1115/1171 EJula : Alaşeh ir c ki mal 
müdürü Mem cd Fehıııi 

verescleri nanım a Şe 1· if. 

1116/ 1172 D enizli : Çarobıışı köyiiıı 

den İbrahim krzı l;jl if. 

1117/ 1173 ts tnııbııJ : Bisküvi Ye c:;i 
k olata fabrikası sa hi hi 

ami ve h iraderi c ı·i Ye 
arlmdaşlan 

Mahü olduğullllan der ect' üıcrindı·ıı 

maaş t ahsisini istiyor. 

!hamiyclerİlıin verilm esi ni i. t iyor. 

7 çor ıı ğu olduğundaıı 8. İc:. ·~ı . Y . ik 
rııııı i.)' e I'C'rilmesini istiyor. 

2i-: ~1 )lo. k a nımdan istifıı c.l c l e l'ine cl a iı· 

E ıH'Ü men dedi 1' . 

ı .; ncü ıı1 eııd cd i 1' . 

l~nciiıncmled ir. 

Ka ı ·n ı·a nı pt edi lııı i~ti ı·. 
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1118/1174 Çankırı : Yapraklı nahi- Yetim maaşr tahsisine dair 
yesinin Kaymaz köyün-
den tuz kolcusu ölü Mus-
tafa itamı karısı .Satı 

Muamelesi 

Encümendedir. 

1119/1175 Susurlukta : Ölü Pabuç- Maliye veka1etince matlubunun veril- Enciimendedir. 
cu Riza eviadları Ahmed mesini istiyor 
Hilmi ve arkadaşları 

1120/1176 Ankara : Merkez hrfzıs- Telmüd maaşmdan kesilmek istenilen Mal. Encümenine. 
srhha müessesesi bakteri- t<Vhsisat hakkında karar ver-ilmesini 
yoloji ve kontrol şube- istiyor 
sinde mütehassıs Dr. 
Mustafa Sagun 

1121/1177 iBirgi kooperatİfine bağlı Kredi kooperatiflerinden istifade et- Encümendedir. 
Emin Etem ve arkadaş- meleri hakkında 
ları 

1121/1178 İstanbul Balıkpazarı Viktorya Döberlin şirketinin kendi Encümendedir. 
Nafra han No. 22/23 Fah- narnma ihale ettiği emlake dair ma-
rettİn ruzat 

1123/1180 Afyon : Mühimmat depo- Münasib bir vazifeele çalıştırıhnasr Encümendedir. 
su muamele memuru ye- veya tekaüd maaşırun tezyidine dair· 
rinc tekaüd deniz maki-
ne ön yüzbaşısı Memed 
Nihad 

1124/1181 İstanbul : Beşiktaş köy İadei memmiyeti hakkında 
içi Mahmud Bey apartı-
maru ceza reisliğinden 

mütekaid !Behzat 

1125/ 1182 Eskişehir : Arifiye ma- Tasfiye kaı•arımn r efini istiyor. 
hallesi No. 81 Gediz eski 
müdelci umumisi Osman 
Lutfi Zaim 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedi r . 

1126/ 1183 Saray : Çorlu İstranca Muamele vergisinden istifadelerine Encümendedir. 
motörlü değirmen sahib- dair 
leri kapaklı dcğirmeneisi 
Şevket ve arka,daşlarr. 

1127/ 1184 İznik : Çakırca köyü Jıal- Tahrir dolayısile konulan kı:ym etle- Encümendedir. 
kından muhtar Ali ve rin indirilmesini istiyorlar. 
arkadaşları ·-ı- -· -- -, -· -· -

1128/ 1185 Çankırı : Hoca Elvan Harikzede olduğundan Devlet orına- Encümendedir . 
mahallesinden Hacıefe nmdan nıeccanen katiyat yapmasına 

oğullarmdan Alımed ıuüsı ı ade edilmesini istiyor. 

1129/ 1186 Ödemiş : Ba.demiye Ba;y tskaıı suretile bir ev verilmesini is- S. ve 1. l\1. Vekaletine. 
Ramooğlu Menı cd on ba- t.iyor. 
ŞI 
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1130/1187 Nizip : Askerlik şubesi Aile haı·cırahi le birlikte i!ki cürmü l\1. M. Vekaletine. 
muamelat memuru Yu-
nus .Akıncı 

1131/ 1188 Çankırı : Orta naJıiyesi
nin Kayıbekü· köyünden 

Hasan 

meşhud harcirahlarmrn verilmesini 
istiyor. 

Şehid oğlundan maaş ıbağlaumasınr 

istiyor. 
M. l\1. V ekaletine. 

1132/ 1189 Bursa : Hocahasan ma- 2097 sayılı kanuna tevfikau verilen 1'ayini muameleye ma
hallesinde Hacı l\1ustafa kararla mağduı· edildiğini bildiriyor. hal olmadığından hıfzı. 
S. No. 21 Osman aib 
Özlü 

1133/1190 Ermeuek : Taşbaşı ma- Memuı·iyete tayini veya ikramiye ve- Encümendedir. 
hallesinden eski muha- rilmesiıli istiyor. 
sebei hususiye tahsildarr 
l\1. Doğan 

1134/ 1191 Niğde : Mardin Ağır ce- Avukatlık yapınasma müsaade isti- Karara raptedilıniştir. 
za mahkemesinden mü- yor. 
tekaid M. Tevfik 

1135/1192 Samsun : Ceza mahkılrn- Aifedilmelerini istiyorlar. 
lar uarnma Memed ve 
ar. 

Encümendedir. 

1136/ 1193 Gazi Aııteb : C. H. P. B. Nahiyeleriniıı kaza olmasım istiyor- Da. VekaJ.etine. 
M. Ballı ve ar. lar. 

1137/1194 İstanbul : Beşiktaş Di- Polis memurluğuna alınmasım isti- Encümendedir. 
kilitaş M. Emirhan cad- yor. 
desi N o. 20 eski polis 
memuru Sabri Taner 

113S/ 1195 Bursa : Muradiye Bay İadei meruuriyeti dileğine dair 
Ahmed ma. Kayabaşı S. 

1139/ 1196 

1140/ 1197 

1141/1198 

1142/1199 

1143/1200 

N o. 13 eski polislerden 
Şevket 

İstanbul : Küçüklanga 
tramvay durağında No. 
125 Nöber 

Geyve istasyonunda ma
kinist Memed Sabri 

hmir : Eşref Paşa ikinci 
sultaniye nezaket S. o. 
16 Mahmud Hilmi 

Ankara : İçiliisar Ala
ıaddin camii yanmda No. 
7 M. Cemal Ankara posta 
0:..-utusu 388 

İstaınıbul : Ayvansaray 
aıtiık ,ali p~ lVL No. 38 
Ka.dri 

Yetim maaşr tahsis muamelesinin dü
zeltilmesiııi istiyor. 

Tekaüd ınaaşr tahsis edilmesi ve ik
ramiye verilmesini istiyor. 

Devlet Ştirasınca tekaüd maaşr hak
lunda verilen karara itiraz 

MalUl olduğıundan ıkesi1mek .istenilen 
.ter:llih zaınım:rmn verilımesini istiyor 

Cihali tütün fabrikasındaıki vazifesine 
alınmasım istiyor 

Bncümendedir. 

Enciimendcdir. 

Da. V ekaletine. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 
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1144/1201 Ç·aııkın : Büyükıhacıbe:v Ha.ı-bde malili oduğLUıdan maaş tahsi- Encümendedir. 
1\;öyünden ~1ustafaoğulhı- sini i, tiyoı· 

rından Memoo 
ll4!'l/ 1202 B<:~~yra:ı:ıd : Praşa nıaıhallr-

sinden '!'ahir Ata 

1146/ 1203 NizİJ.) : Keret köyü okulu 

Hilafı lmrıuu 1\'La.liyocc ta.lırsil cdil ' ll 
12 550 lmruşun iadesine da.ir 

Askf'r·hkte bulunduğu müddetiıı kT-
öğı·Ptmıeni Ali Ril'la Demir· dem zaımrrruııa ilavesine dair 

Enciimeııdedir . 

Encümendedir. 

11-1:7/ 1204 .Lst.anıb;ul : PazaıTol u çcş- 8iiın.eı· bank şos.yetesinde <:·a.hşnııısmın Encüınendedir. 
mc çrkırrırazr I o. 14 Şrrrf tırmin-i dileğ·irnre cl~ıir 

Emek 

11-18/ 1205 l!'ltımbul : Edirm·ka pı çcş- 1 stanbul liman işleri C. Mü . ki ,·azif - J•:ncümcndedir. 
me sokak No. 4 lı)l·ahim , in e almmmasnu istiyor 
oğ1u H a lil 

J 14-9/1~06 Kütahya : ~ l ı'cidiyr ımı. 

Hamdi. 

1150/ 1207 Aydın : Polis dairesin
de misafir Mahmud Nr
dimoğlu İskender Ayhan . 

1151/ 1208 Fi lyo' : Demiryollım td
graf çanışu Ahnı cJ. 

1152/1209 Palu : Eski nufus menııı
ru Hakkr. 

1153/ 1210 Uz1mköprii : Şchsuvar

bey m. eski ta lı sil ııı r nıııı·ıı 

İsmail. 
115Jj 1211 Krrklareli : Yapı· :ık l r nı . 

Viranşehir! i l\'laJ1m nd ,.l, 

biraderi Ahmed. 

1155/ 12-12 Diya rbekir : Sipahi pa
zarı Bahaniye t.ical'etlıa

nesi Halil vasıtasilr mii
tekaid yüzbaşı Hasan. 

1156/ 1213 !stanbul : Kaleiçi No. 6 
Küçük Ayasofya H ascın 
Behçet Keseli . 

1157/1214 Karadeniz Ereğiisi : Müf
tli. ma. Ereğli eski liman 

memuru İhsan Akman 

l\Ialiyc veka.letin cc 
rilınesini istiyor. 

ıııatlu bu ıı u ı ı ,-c-

Eşyalarmnı iadesite serbest seyahat 
yapmasına nıilsaade edilm e i hald,m

da. 

Vazifesinde kalııııısınııı temini dile-
ğine dair. 

Münasip bir ~·azi[eye alınmasıtım tr
minine dair. 

Vazifci memıır·iyd ı• alınınası i ç;i ıı ceva
zr istihdam kaı·arı veri lmrsi ni istiyor. 

Viranşehir l rfa ve~·a l>i?<ll"b<'kin' 

gitmelerine müsaade rdi lmesini iı;;ti

yorlar. 

Malfıliyetine m eyda n verilmi,rec·pk biı· 

karar verilmesi dileğine dair. 

Polisi iğe alı n ması dileği ne dair. 

Nf eııınriyetinin iadesil e açık maaşla

ı·ınırı verilmesi rlileğine claiı· 

Encümendedi ı·. 

Da. Yekaletine. 

Eııcüınendedi r· . 

Enri.iınendedir. 

Encümcndedir. 

Enrüınendedir. 

Karara ra ptedil miştir. 

Enrü nıendedir. 

l ~ MÜ ııı endedir. 

1158/ J 215 Ankara : Sakarya ma. .Malul olduğundan te efi h zamınının Eııciiın.encledir. 

Başmil S. No. 8 malı za- verilmesini istiyor. 
bitanından ınütedaid Tev-
fik Otmal 

1159/ 12] 6 Ordu : Batarn i köyünden , \ ı ·azi Yerilmesini istiyorlar. 
Külinoğlu Ali ve arka

da.9lar1 

l~ ıı c üm endedjr, 
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1160/ 1217 Yağdaş köyünden Köse- Hazineye aid araziye vaki müdahale- Mal. Veka lotine. 
oğlu Memed ııin meni ile şikayet ediyor. 
(131 ) s 

1161/ 1218 Ünye : At>ak ~Lataş küsiği 
köyünden .Ali re arka.daş-
1aırı 

1162/1219 )1.Müoo : BağcrJ.an nwmı
nıa Demirrili Ziyıı n ' ;ıı·

kad~şl.arr 

1163/1220 İstanbul - Beyoğlu : Ka
mer lıatun mahallesi al 
sokak No. 3 Nazmı · Res

neli. 

l~ıııva.li nwtruked-L·tı ~atm alelıkları cın

l ~k n· a. ı'<t;.;i lıakJun:daki dileklPrinin 
nazarı itibare alınması dileğine dıı.iı· 

Tcşlcilfutr nıoaıh ... <>usat.h~ g-eçen müddetin 
tekni.idliiğ·ün:c ila vesiııc dair 

S. ve 1. l\1. Vekalebııe. 
lk. V ekaletine. 

:M:a.l. vekaletine. 
Kendisine mektub 
12- VI- 1936 

Karanı ı-apted ilmiştiı·. 

1164/ 1221 Keltik : AJı.alisinden 1\t[us- L'.:iı,aıat. ba n.lm.sıııa o1an boı-çlm·mm su- Karaı·a ra.ptedihniştir. 

tafa Doğ·a.ıı ve a.rıkada.şla e ı reti t c.'Sri ycsi i«iıı kolayirk istiyorlar 

1165/ 1222 Kayseri : Bez fabrikasın- İstirdad edilen harcirahınm verilme- Eııcüınrndedir. 

da dokuma lusmmda us- si clileğine dair 
ta lVI. Reşid 1'imoçin 

1166/ 1223 Kayseri : Şeremenli M. İskannun temini için bir ev tahsisini S. ,.e 1. )1. V. ne. 
den ınüsteciren mukim istiyor. 
Serez muhacirlerinden 
Haci Hüseyin luzı Fitnat 

1167/ 1224 Niğde :Emniyet memur- 1- VII -1935 tarih ve 685/ 635 numa- Karara ı·aptedilmiştir. 
luğu ikinci komiseri Malı- nılı arzuhaline ektir. 
mud Vural 

1168/ 1226 Diyarbek.ir: Sillikiye ma- Haksız olarak vazifesinden çıkarıl- Encümendedir. 
hallesinde N o. 12 sabık dığı hakkıııda 

1169/ 1227 

1170/ 1228 

polis memm·u Şakir Çelik 
Beyşehir : Eski başkH

tib Alımed 
Ça.ııkırr : Yn.pı·aklr ıı:ıhi-

Dava vekilliği yapnıasnım temini ui
leğiııe dair 
Şehid olan babasmdan maaş tahsisi 

Encümendedil'. 
Mal. VekaJetine. 

yesinin Kullar k öyi.i ııJ c ıı ile ıni:iterakinılcriııin verilmesine dair 
şeh.id .AJ1nıed eyt anır Zc-
liha. 

ll 71/ 1229 Gümüşhac ıköy : , adrk
oğlu Aıhdiillalı vr nı·ka 

daşlan 

1172/ 1230 Adana : 'rüceardmı M. 
Sırrı ve arkadaşları 

ll 73/ 123 t Mataşta : Krlmçali ma
hallesinde Siird var.idat 
müdürlüğünde m ii tck n i1l 

Osman Sani 

:Nlilll emlak boı-ı:hm lıakkmda dilek- Mal. Vekaletine. 
leı·iııin naznn it.iba.rc alınmas ı dileği-

ne dair-
Hükümet binasının Çat mevkiinde ya- Da. Vekaletine. 
pılması dileğine dair 
ikraın iye mat.lubuııuıı tam v criJmıcsiııc Karara raptcdilmiştir. 
dair 

1174/ 1232 Çankm : IIacıp köyi.iıı - Nüfus ki:itii ğ·üne kaydil·e enısali gibi Da. Veka.letiııc. 
den Ahmed karısı Mü nı- aft en istifael e etmesini .istiyor. 
taze 
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1175/ 1233 Mardin : Jandarma kı- Maaş bağlanm.ı:. . :ı. ~stiyor. 

tası başçavuşluğundan 

çıkma Mahmudoğlu Ha-
lim 

..... , 

Muamelesi 

Encüınendedir. 

1176/ 1234 Urfa : Halill{.alımaıı ma - Vazifesine iadesini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

No. 5 Süvari yüz
başılığından mütekaid M. 
Sı d dık. 

1177/ 1235 Ankara : MiUt Müdafaa Maaş fazlası mehuzundan doğma Encümendedir. 
velcileti fen sanat U. }Iii borç hakkındaki dileğinin nazarı iti-
Ş. 2. Cemal Mesrur. bara almarak kamr verilmesini isti-

yor. 

ll 78/ 1236 Bungul'lu : Diği karyc- KesHen malUliyct maaşımn iadeten Encümendedir. 
sinden harp tPkwüdii AJı- tahsisine dair. 

1179/ 1237 

1180/123 

1181/1239 

1182/1240 

med çavuş. 

Bursa : Şahadet camii 
müczzirıi Nuri Öğrendi 

ve ar. 

Ankara : İş bankası mü
dürü Sadi ve ar. 

Sapanca : Emin karısı 

Altın ve ar. 

Sıvas : Eski vergi kalc
mi mukayyid ve mübey-
yizi Hamza. 

1183/1241 İzmir : Kardiçalihan ~o. 
61 avukat H. Ekrem 
Oran. 

1184/1242 İstanbul : Kandilli ha
mal Hüseyin sokak No. 
17 Ali. 

Ev.kaf umunı müdürlüğü maaşlan

mn nıuntazaman verilmesini -isti 
yorlar. 

Kayişdağı caddesi nin tamiri hakkın

da. 

Meyva satmaktan menedilmemeler-i 
dileğine dair. 

Telmüd maaşı bağlanması veya ikra
miye verilmesini istiyor. 

:Meclisi umumi inthlıabr h aıkkmda 

Devlet şurasrnca verilen karara iti
raz ediyor. 

Tekaüdlüğünün yapılma.<>ı veya ınü

nasip bir vazifeye tayinine dair. 

l~ncümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletin"'. 

Bncüınendedir. 

Kal'::ır-a rapteclilmişttr. 

Karara raptedilmiştir. 

1185/1244 Bafra : Bafra gazetesi Matbuat kannnumuı 9, 12, 15, 16 ncı Eııcümendedir. 

sahibi Kemal Gündüz Alp maddelerinin tefsiri dileğine dair 

1186/1245 Uşak : Karaağaç M. Ko- Af kamuıunun 10 ncu maddesinin Bncümendedir. 
lahoğlu Memed tefsiri dileğine dair 

1187/ 1246 Manisa : Saray mahalle
sinden Ahmed Külalıtaş 

1188/ 1247 Gazi Anteb: Pazarcık ka
zasında Memedoğlu Sal
man 

1189/1248 Trabzon : Uzun sokak 
çıkmazmda No. 275/ 282 
Hayrettin Köprülü 

'l'evliyet vakfı hakkındaki dileğinin 
nazarı itibare almmasnn istiyor. 

İstiklal lıarbjnde malul kaldığından 
maaş bağlanmasını istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Jisbeti askeriyesinin katı hakkmda- Encümendedir. 
ki kararm refini istiyor. 
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1190/ 1249 Çankm : Orta nahiyesi- Maaş bağlanması ve avans para veril- 1\f. l\f. Yekaletine. 
nin Yenice köyünden ölü mesini istiyor. 
Hasan karısı F atma 

1191/ 1250 Polatlı : Eski müstantık İadei muhakemesinin teminine dair 
N ecmi Türemen 

192/ 1251 Midyat : Şahid erkaniharb 
binbaşısı Kazım Behçet
oğlu Musa Kazım Noyan 

1193/ 1252 İstanbul : Üsküdar paşa 
kapısında ro. 17 evde 
Ahmed 

1194/ 1253 Balıkesir 

mahallesinde 
Şükrü 

Karaoğlan 

M e me d 

Memuriyete tayini dileğine dair 

!stanbul 5 nci hukuk mahkemesj ta
rafından verilib Temyiz mahkemesin
ce tasdik edilen mahkeme kararı hak
kmdaki dileklerinin nazan itibare 
alınması dileğine dair 

2566 numaralr kanundan 
nin t eminini istiyor. 

istifııdesi 

Tayini muaınel cye ma
hal olmadığından hıfzr. 

Bnci:imen dedh-. 

Encümendedir. 

Encümendediı-. 

1195/1254 !zmir : Karşıyaka eski Tekaüd muamelesinin düzeltilnıesiııi l~nciimeııdedir. 
bank sokak No. 74 emek- istiyor. 

li subay Sabri Falay 
1196/ 1255 !stanbul : Kadıköy Acı- Tekaüd maaşının ta zl alaştırılınasmı Encümendedir. 

badem caddesi No. 15 jan- istiyor. 
darma binbaşıhğından 

mütekaid Harndi 

1197/ 1256 İznik : Hacı Hamza mes- Maaşlarının fazl alaştrrılm asrm isti- Rnciimendedir. 
cidi imaını !smail Hakkı yorlar. 
ve mescid müezzini Re-
ceb Güney 

1198./1257 Ordu h apish anesinde M e

med 

1199/ 1258 Gcyve : Gazi Süleyman
paşa mahallesinde Kutsi 

1200/ 1259 Çi çekdağı : Kabaklı kö
yünden Ömer Kaya 

1201/1260 Ankara : Leblebici ma
hallesi Arımcak S. ;-Jo.2 
M em ed Eftalktıt. 

Öliiın ceza sına çarpılması hakkında
k i cezasmm tahfifini istiyor. 

Tel< aüd ma aşr tahsisini istiyor. 

Tekaüd m aaşı t :ı hsisine dai r 

Münasip bir vazifeye almmasım isti
yor. 

Enci.imendediı· . 

·Encümendedir. 

Encümendedir. 

Enci.imendedir. 

1202/ 1261 Ankara : IJeblebici Ma. M~ tahsisini veya oğlumm okullar- Karara raptedilm i~tir . 

Arımcak S. l\1:t>ryem Ha- dan birine öğretmenliğe ta~rinin e dair. 
tice. 

1203/ 1262 Ankara : Etfai?e mey- 28 - XI - 1935 tarih ve 1069 numara- Karara raptedilmi ştie. 

dam H aymana otelinde l ı aı· zıı l ı aline ektir. 
Maraşlı Alı Rıza . 

1204/1263 Ankara : Maliye vcldlcti TaJı .;;ilinin lise derrecsi addini ist i- Enci:imendedir. 
kavanin müdür1Uğü mü- yor. 
meyyizi F. Ak ol. 
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1205/1264 Konya Ceza evinde Geri kalan cezasının affi·ni istİ)'Or. Karara raptedi lmi ştiı·. 

Corcioğlu Alberto Peıı

zo. 
1206/1265 Tortum : Üngüzekli yüz

ba.şroğlu Şükrü Brtek:. 

1207/1266 İncgöl : Prnaraltı kana
at bakkah 1\ femed Nuri 
Ergün. 

1208/1267 Kütahya : Eski mü.staıı

ıtık M. Said. 

Memnu haklarrmn iad ine dair. Rncünıcndcdir. 

Maliye ve inhisar memurlan tarafm- Encünıendedir. 

dan dükkanındaki tnzlar için yapılan 
yol<>uz murumelenin düzeltilmesi n i is-
tiyorlar. 

Vazifesinden çıkanlmasına dair olan Encümendedir. 
evrakm celp Ye tctkikini istiyor. 

1209/ 1068 Kalecik : Ta~Jakbane ma- Kal ecik uı·ay haşkaıııııdı.ııı şikn.n't 

hallesinde Nurnanoğlu Ali 
Da. VckRletine. 

1210/ 1269 Ankara : A.tpazarrnda Menıuriyıete tayinin i veya i hanıiyl' Kı:ırara raptedilmi~t.ir . 

Zafral1boln hanmda Ha- Yerilml'sini istiyor. 
cr lVIustafa yanmda l-I;ıY -

ran taJıriri emlak \'C arıı

zi sabrk tahrir ınL·nı nrıt 

.Ali 
1211/ 1270 Rize: Pazar ilçesi halkııı - Terfihi nin temi ıı i cli l L•ğiııe da ir 

dan Hacı lGimil oğull a-

1212/ 1271 

rmdan Alioğlu Hasan 
Uzcan. 

Ça nk ır· ı (hiııdoğ ımış 

köyünden Ramazaııoğnl 

larrndan ,ehid Raşid cy-
tamı karısı Mihrihan 1"-
zı Haziceoğlu Durmuş. 

Eytaın maaşr tahsis ed.i l nıesi dileğinc 

dair 

Karara rap t ed ilıni ştir. 

M. 1VL Vekaletine. 

1213/ 1272 Y czirköprii : Ali Ergü l 
ve arkada.şlarr Çulnıroğ

ln Hüseyin YC a rkada~

larr. 

l\'lilll rmlake olan talo;it boı·ı;lan Mal. Vekftletinc. 
lıakknıdaki dileklerinin nazarr itibare 

1214/ 1273 )J . Kemalpaşa : Şeymüf-

ti:i mahallesinde da \'a 
vekili .Mı me l Nmi. 

1215/ 1274 'l'ire : Avukat A. Rasi m 
Aynur. 

a lının ası cEleğin e daiı· 

Milli eınJ.iUden ald ı ğ-r turlı:ıııııı ınüte- Kanırıı raptedi lnı iştir . 

baki borcunun sm cti mahsubn hal'-
krndaki dileğinin nıı.zan itibare alrn-
ın ı:ısmr istiyor. 

Hi\kiınliğe tayini \'l'."il ilu-amiyt' Ye- T~ıı c ünı eııdedir . 

ı·i lm esini istiyor. 

1216/ 1275 A·fyon hapisanesiııdt> n i- 18 -X - 1935 tarih w 81 ııııınaralr Karara ı ·aıı t ed ilnı iş tiı ·. 

laver. arzuhaline ellüir. 

1217/ 1276 İsparta : Keçeei mahal- "\l t • ıııu riyete tayiıı i ııi istiyor -:\ r ıı l iyo Vdüllctinr. 

lesi No. 53 Şükrü Göker 

121 / 12 7 Adapazarı : Ceza -evinde l\la.hkumiyeti haklandaki hükm e iti raz Adliy vckaletinc. 
Di.izceli Hacı Süleyman- edi.1·or. 
bey köyünden Ali 
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1219/ 1278 Kayı,;eı·i : Ergilet m~hiyt·

s inden Me.med Özdoğıın 
Maliyey;e olan arazi borcu için maa- Karara raptedilıniştir. 
şından ik<esilen parasının .taıksi~e rap-
lını istiyoi· , .-

1220/ 1::!79 h LaHbul : B<ı l.;: ır,köy İti - Heyeti mahsusa tar;tfıııdan verileıı 
tanıbul caddesi telefoH ıkararnı refinı:ı rlair 
santralina bitişik No. 50 
h an ed e lB. F a h ı·i Arnı 

'I'ayini muameleye' ma
ih:a.l olmadığından hafzı. 

1221/1280 Kara ca bey : Karacaah- 'I'erfihinin 1emini için maa,ş bağla n- Encümendooir. 
med mahallesinden ihti- unasını istiyo • 
ya t subayı Süleyman Er
sek. 

1222/ 128 1 B artlll : hmir i<hracaıt 'l'tıkaüd nı ıwım el eı; i n i n rlüzrlt i lımesini EncÜm(lndedir. 
gi:i!mrLi:k kapı m emurla- ist·iyor 
l'l'nd an rmi:H~kai d H :ı fn: 

Nıuıri 

1223/ 1282 E laziz : Eski polis me- Memuriyete ,fayiuini istiyor 
murlaruıdan 1\ıl~ ı :::tafa .a 
z:rnı Mengi 

1224/ 1283 Kayseri : M·eııkez kazası- Terf'h za ıııınrııın verilmes ini istiyor 
ıırn No. 492 ka yidli ihti -
yat ıo: a ib i ·t v~kili O~nuııı 

Nuri 

Karara rapt~dihniştir. 

Eııeüm.endedi.ı-. 

122fi/ 1284 t zrnit : Ibc ıı]uz rr mahal- Av ukatlık yapın asma müsaade edil - Karara raptedilmiştir. 
l rsi No. 29 Muı- tıı. fa. Siip- mesi ni ist.iyor . 
ili. 

1226/ 1285 Bmsıı : Aptal ca mii kar- Muarif vckaletinee mu <ı llimliğe tayi - Encümendedir. 
şısmda N.o. 39 e'•de Bur- ııini istiyor. 
sa sesleri gazetesi salıihi 

nıua1lim Sefl a l .1\t a m arı . 

1327/ 1287 Ordu : Taşbaşı mahalle- Tasa ı-rnf luıkıkın rn konmnıasmı is ti- S. ve !. M. V . ne. 
, i Drama mitbailill erin- yor. 
den Mustafa 

1228/ 1288 Sarıkamış : Hasta ne in :Gi - 1 '~' kaiidlii ğünün r efini istiyor. Eucümendedir. 

1229/ 1289 

1230/ 1290 

bat sabayı piyade ,\·üzba-
şısı mötelnı id 1\L ·Kamil 
Süsim. 

tstanlbul : O ı·taköy kü- l\1 ünasib bir hizmete kayrılmasmm tc- Karara raptedilmişt\ r . 
c:ülc Ayazma caddesi Yu- minine dair 
suf Balı soka'k No. Hi 
Cemal. 

Zahariya G. Bejanof Ne
catibey caddesi döşern cc i 

soka:k No.3 Galata - İstan
bul. 

Ha:ksız .olarak hürriyetini selibedenl er
den şikayet ediyor. 

Encümendedir. 
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1231/1292 Samsun : Hacılıalil camii Aıçrk ve tedalıüldc kalan maaşlarının Erıcümendeclir. 

müezzin ve kayyumn N<·- verilmesini istiyor. 
şet Öğüt. 

1232/ 1293 Erskişehir : Kültür direk- hkaıı ı'ailmesiııi istiyor. 
tÖrlüğü ikinci seki' et eri 

1233/1294 

1234/129fı 

Ali Yaltmk. 

Eskişehir : Mntalip cad
desinde No. 152 Abıliil' 

rahim. 

htanbnl : Nışa.ntaşr Ru
n'ı.eli caddesi Krü;tal cı J1ii ı·-

tımanı No. J 
badinerinde n 
Biğat. 

y ıuıyii In ll 

l\<!. n.aş iıl 

Vazife başmda hastalaııdığmdan tc·
davi edilmek üzere yardım rrhlııwsi 

ni istiyor. 

Mecbur] istimlake tabi LuLulan evine 
takdir edilen kıym et hakkrı1da k;ı 

raı· it.t.i:ııa:zınr istiyor. 

Karara raptedilnıiı:;tir. 

Kiarara raptedilınişt ir. 

:ıv.raliye encüıncnine. 

1235/ 1296 Trabzoıı : ' l 'opalalioğlı1 2222 numaralı kanundan istifaı'l e ri- Encüınendedir. 

Rıza. mesini istiyor. 

1236/ 1297 Ankara : Mu lll Mi.i.clafaa Nar:;; bmm tashihi di l eğ·inc da. i 1'. 

vekaleti ayni:yat. nıııhasihi 

1237/1298 

123S/1299 

levazırn binbaşısı lVl n s bı 

:faoğlu Harnit. 

İstanbul : Erenköy koz
yıvtağr Sakacı sokak No. 
8/ 1 Zelıra Srtkr. 

Tmaztepe : Camisi leva
zrm subayr trğ·meı 1 1\.:c
mal Aksu. 

• 

Miralay l\1emed sıtkmm t·ekaiicl ınu 

amelesinin son kanuna g-öre l:-ıshi h i
ni istiyor. 

Terfiinin t emini dileğin e clai r. 

Encümendeclir. 

Klarara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

1239/1300 Balıkesir : Eski Balya .M~emuriyete tayini Vf'ya t eka~iclc s~·~· - Encümendedir. 
mi.i.ddeiunıumisi .Muhitti 11. 

1240/ 1301 İzmit : Hacı Hrzrr ma. 
kini istiyor. 
21 - I - 1936 rtarilı 

No. 29 Elaziz Ağ·ır (· cz ıı arzuhaline ektir. 
eski azasr Mustafa ~~~ p-
hi. 

ve 1284 nnmanılı Karara raptediüniştir. 

124] / 1302 İstanbul hapishanesinele 
mahkum Kamil 

Malıktuniyet cezasının tetkikile a:ffini Ad. V ekaletine. 
istiyor. 

1242/1303 Yenişehir : Ankara zira- Maaşrndan kesilen paranın iadesini Enciimendedir. 
at memuru sabrkr ve ha- istiyor. 
len Polatlı ziraat memu-
ru Zekai Erkmen 

1243/1304 Sandrklı : Çay mahalle- 2566 numaralı kanundan istifaelesinin Karara raptedilmiştir. 
sinde Memed Gevrek temini ile maliyece istenilen ecri mis

lin alınmasını !stiyor. 

1244/1305 Eskişehir Sivrihisar İstanbul gümrük idaresi tarafından Enci.i.ıneııdedir . 
caddesi No. 71 Ruscuk- kanuna muhalif olarak zaptahman 
lu !brahimoğln Osman derilerinin isti.rdadrna dair 
Kaymak 
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1245j 13Qfj i~:ınir : Karşıyaka. rad it Telmüd maaşı yerilmesiıli istiyor. 

sokak No. 29 lıanedc 

1246/ 1309 

mütekaicl yi'tt:haşr Rifnt 

Öktem. 

()atalca ıııüstahkeın meV'ki 

muhabere bölük kumaıı

danı yüzbaşr Ern.ln Oı-

kut. 

asbnım benzerleri na .. bma uydurul

ması dileğine dair 

1247/ 1310 Mersin : Uanıi.işerif ma- 'l'ekaüd ınaa . .ı bağlannı;ısını istiyor. 
hallesin d e No. 30 .Aıkş ,_ 
hirli Serkiz Şirin. 

M u am el esi 

ı~ncümeudedir. 

l~ncümendedir. 

Encümeudedir. 

1248/ 1:311 ·13: kişehir : 'rmgut lar kö

yü grup Ş. Selirıı ve ar

kad a.<?ları 

Pancar bedeli ola ı ·ak i st ı · 1 i kll'ı·inin ka- lk Vekaletine. 

' hıılii. di l rğ·hı e dair 

1~49/101 2 Kütahya. : ı:>iı-ter ıııahul 

lesinde l+üney köylüaği ıı 

Fevzi ve arkadaşlaı · ı 

12 50j l3 ı 3 

1 251/1~1-1-

125~/13 1 :) 

1258/ 1 :~ll i 

Trabzou : Boztepe ~lı-

mahallesinde tavan l ı so

kağı N{). 15 Hasan 

~ungurlu : Eski ivlı:ı.zg; ri 
miidd einın ıııni si ~am ilı 

Bulgaı-ist.aıı : 'l' iruova 

vilayetiııe bağlı Diı·öııova 

kazasm ıa kaııı:o oveç J<ii

y ünden rvaııoğlu lstr. l' ı ı 

.J;'et lı iye Uüın.lwriy ·L 
ınalıallesindc Hados nını ~ 

lııı .. irlarındaıı H asan 

Milli enüfuk taksit bot·l< l arı hakıkında 

ki dileklerinin ıHtzan itibare alm 

ıııası hakkında 

Uarcırah matlubunuıı hi ı·un evvel ve
rilmesini istiyor. 

9-XI-1935 La!' i lı v:ı.; l Ll5 Ci-Vl-1985 

613, 14 - X - 1935 ve 850 nıımaralı 

:ı rzuh alin in intacım istiyor. 

Türkiye Cüınhul'iyeti tabiiyelint> ka 

bııli.iııü i•t.iyor. 

l skfu ı edilınws iııi isı i _vur 

Eııcünıendedir. 

Enciimendedir. 

Karara raptedilmiştiı'. 

[•; ı ı f'Ü mr ndeelir. 

S. ve 1 ~ . ı\L \'. ne. 

1::l5-l/l :·ll 7 /l, a J'raııbolıı : l}ulak kü- A t·wlıal eııı · i'ı ıııl· ııiııilı ~ki D:~x ıııımnı·ıılı Kar·a ra rrıpı .:ı iılmi~tir . 

ylindeıı l-l ııtiboğlıı Me- rmmlıalin e okti r 

.ıneJ !zzet. 

1::l55/ 1 :nH ( :ine : ı~ ni ' !'esi k ii yü ıı - ~ ı alül olduğu ı ıda ı ı ıııaa;; lıağ·l a ıııu ası- gncüanendediı· . 

d en ve askc ı ·l ına l üll(' ı · - ıır istiyor 

dı ·ı ı ~\1 i Çanışoğhı ll rı -

san 

J::lf16j l :l t~l i zıı ıiı· : H11yt;ı.klı 13urııo - l !';i<aHm ın Leıniııi cli l eğine (l a iı · 

vn. caclJcsi gül so knk No. 
J ı•vd e A l aşrhiı · . ıı :ı r· ik :t. ı•-

delcrincleıı ıa lıid e 

Encıiiımendediı·. 

1257/1H~O ı olaıtılınıı • : l'.:ski tnz iıılıi - Ülü kocasından müstalııı.k o ldıı ğıı ik- Encümended ir . 

:ar .memıunı D1 81 ııuına - mmiye nıatlnlYllııınn kı• ııdil r ı·iıı c Yrri ı -

ı·alr Ş. Şeviket 

Zelıra 

ze\·cc si ınesini i·stiyor 
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1258/1321 İstanbul : Ayazağa köy- Ciheti a.skeriy;ece ·arazilerine vaki .mü- Encünnendedir·. 
lüsünden No. 16 evde dahalenin mcni dileğiı1e da~r 
A. AtlliÇ ve arJmdaşlal'T 

1259/1322 Örenli : J.Vfıustafaoğlu Naz
uni karıısı H atice K e.mal
p&şa kazası 

1260/1323 Uşalc : AYuıkat : M·alat
yanın yanmda Hrsnımen
sur ıkazasmda H. Hrumi 

1261/1324 Kilis : Şeyhler mahallesi 
Ağına Okkaş 

1262/1325 Çanlurı : Orta muhtarı 
!smail ve arkadaşları 

Zevcinin altı ay kadar kalan cezast
nın hastalığı dola)rrRilc afi'i dileğine 

dair 

Arzuhal encüıneuiıırc h.a:ldnnda Yeri
len 4 - VI - 1934 !tarih ve 140 nu.mrı.-

l':tlı ikanır dolayrsile dosyasındaki ku-
Z<lJt :ınektebi şahadetnamesin·in üı.cl esiııi 

j,stiyor 

Encüıinend ediı·. 

Encüunendedir. 

Muzabereti adliyeye luyasen Devlet D. Ş. Reiııliğine. 

şu rası harçlarmda . da yoksuz.lar için 
muzaharet kabul edilmesini istiyor. 

Merkez ilçede orta okulu yaptrı·rl- Dahiliye vekaJetine. 
ması hakkında 

12~3/1326 Kayseri : Devlet demir- Tekaüd maaşmdan katiyat yapılma- 'Maliye encümenine. 
yolları kısım hekimi Nu- nıası clileğine dair 
rettin Söylemez 

1264/1327 Ankara : Divanı muhase- tngHterede a.ll tahsil yaptığmdan Ta.yiııi muameleye ma
bat M. Konguı.-Konoğlu bura yüksek ınektebine muadil oldu- hal olmaclığmclan hıfzı. 

ğ·una karar verilmesi hakkında 

1265/1328 Diyarbekir : Sipahi pa- ll - XI- 1935 tarih ve 935/987 numa- Tayini muameleye ma

zarınaa battahiye · taeiri ralı arzuhali hakkında encümence ve- hal olmadığından hrfzı. 
Bay Halil vasıtasile Ha- rilen 138 numaı·alı karatm ·kaldırıl-

san Muhiddin Sözsumer 

1266/1329 ]{udanya Halidoğlu 
.VöSfi 

masını istiyor. 

İskan muamelesinin düzeltilmesi ili
leğine dair 

S. ve İ. M. V. ne. 

1267/1330 İstanbul : Bakırköy 'faş- Müvekkillerinin mubadele muamelesi Karara raptedilmiştir. 
han No. 37 avukat Ali hakkındaki dileklerinin nazaı·ı itiba

1268/1331 İzmit : Kozluk mahallesi 
Kancı sokağmda Kavala 
niuhacirleririden Havva 
ve kızı Sabriye 

1269/1332 !stiklaJ harbi malUlle
rinden miiıteka,id yüzba
şı 1braihim. 

1270/1333 Muhtar YaYaşca Nüs lı ut 

Ussoy İsınet Ussoy ve :ır. 

1271/1334 Erzurum : ZiraaL banka
sı eski müdürü Must::ı fa 
Cina:k. 

re. alnıması dileğine dair 

Nafaka Jolayısile verilen kararlar Karara raptedilmiştir. 

mağduriyetlerini mucib olduğuna 

dair 

MalilliyeL maaşı lıaıkkrndaki Jil eğ i- Encümen,dedir. 
nin nazarr itibara alına.rA k kann·a 
rabtını istiyor. 

Suriyede kalan mallarrııa gid ip gel
mek için parasız piı.saıpoı:.t vcril nı rs i 

ni istiyorlar. 

16 - XI - 1935 tarih ve 1016 nuııııı 

rah arzulıalinin n eticelenıncslı1i 1s1 i-
yor. 

lT arici ye vekaletine. 

Karara raptediJmiştir. 
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:)..272/1335 Kımıd cniz: Ereğhsi l\Iüf- Malul olduğıından 200 lir:ı iknınıi _,·c

tü malıallesi Üm eı·oğl ı ı sinin nakten verilmesini ist.iyoı·. 

Bekir. 

J 273/133G Afyon U eza cv imll : Bm i ı ·ıli ğ·in ceza evin naklini i!'t iym·. 

Ernirdiği..ıı Bademli kii

yünden .Mw-ı!f~faoğ-lıı ,\lı -

med. 

1274/ 1337 Keşap : Uğu!'ı·ıı kii,vi iıı - 2814 ııuınaı·alr luı.ııuııdan is1i[ad e l'l 

den ölü 'l'ekb~oğ· lu . \ ' <ı - ınelerini istiyorlar. 
hid karısı J•'rt lıiyl ' uğ· lıı 

ve kızı. 

Muamelesi 

Milll M . Y!'ldilrtiıı 

Kaı·ara mpted ilıniştir. 

' l'ayi ıı i nuıa ıııl'IP,Y<-' ııııı 

lı;ıl olm:ıdığ-ıııd;ııı lııfzı 

127fij 1338 Süvııı·i lıiı·iıwi ıııiil ~zi ııı - İkı·a. nıiye ilc talt.ifi ,. yn. ı • ıııl ~ık ,.,. J n.ı·aı·a ra.ptedilmiştir. 

likten mütelnıicl J\ 1. Hanı - arazi veı·ilm csini istirn ı ·. 

di Babacan. 

1276/ 133!:1 Mil ll .Müdafaa 1·rkalet i D ev let d nıiryoll a ı-ınd cı ıı istt-diği -ll O En ·ümendedir. 
l evazıın Ş. 6 d:ı Rl•f pt 1)( '- lira ta.zıııinatm veti lm es i rlı<ıkkııı ihı. 

mokan. 

1277/ 1340 Isıaniıni : Üni l'l' t·si tc fn
kültrsi 3 neii srıııf tak
·hesinrlen No. 201 Niha-t. 

f;> E·Iıid halıasrnuuıı tahsis cdil<-• ıı ıwıa- 1\;ını.ra. ı-n.pterlilmiştir. 

şın lalı~i li nıüilrl r t in r e vrrilmcsini 

istiyor. 

1278/ 1341 Is tanbul : B eykoz Ali - Müıı asib lıiı- \'azifl'.\' l' a lııını asıııı isl i- Kaı·n ı ·R ı-::ıptedilruiştir . 

bey Oeşıno sokak No. !1 yor. 

Memed Reşa (l 

1297/ 1342 Yozgad : KaJoğln N:ı.-

zım Başar. 

1280/ 1344 Amasya. Cezaeviıı1r 

malıkum A,masyanın l\a

r.aali köyünd t> n Mustafa 
oğlu Memed 

128l / 134G Uşak : l\•znL·viııJ l' ııı ıılı -

kuım Hacmı köy ündı>ıı 

SiHeyma.n oğlu A1Jiclin 

1282/ 1346 Sıvaı-ı : 'I'wlıib biıılıa :;; ılı 

ğmdan ınüt kaiil d evl ı> t 

demiryolları k ı srnı lwl; i

mi Sabri 

1283/ 1347 Küt ahy a : • ' aı ·; ı y ıııalıai 

Jesinde Oizi sokak No. 22 
evde ilk okul öğı·ctuwıı 

cm eld isi Şakir- Bny soy 

1284/ 1348 lslaııbu l : F ener talıak 
Yunus M . Bakkal • . No. 

2 evde O manoğ·lu Os

man 

i lbayııı ·k;ııııııısıız ııırıanı e l t.> kı·iııd en ş i 
kayet 

Eııl·li ım·ııdediı ·. 

Affi I-hı suııl i s t i yo ı ·. Katı~ ı · :ı. raptedibıı iştir. 

U e ı· i kalan ııı al ık iln ıi yt.>t rr1.ns ıııııı ııf'- Eıı(·iiııH · ııd cdiı ·. 

fini istiyor. 

Dev let d eıniı·. o ll a rında ü c ı·e tl c ı; alı :;; tı - Eıwi.iın enJ e<-Uı ·. 

ğr i ı;in t.ekaüd maaşmdan kt'!'İll" tı pa -
ı·ı:ıııın krsilın em esbıi istiyo ı·. 

' l ' ck::ıih1 ıııaa~ıııd a n kat i ya 1 ya pı lııı a- f)a . Vc>kaJetine. 

masını istiyor. 

Roııuıııyada hankaya ya tıı-ıııış o!Jıığ ıı 

paı·aııııı alnımasrmn temini dil eği ıı c 

d ai ı-

...J 
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1285/1349 Adana : Sugediği M. No. Kızkardeşi Sıdrkadan kalan maaşın Encüınendedir. 
15 evde yüzbaşı Ali luzı kendisine tahsisi hakkında 
Sakine 

1286/1350 Sivrihisar Balhhisar 'l'ekaüd maaşının bir an evvel bağ- Encümendedir. 
köyünden Karameıned- lanmasını istiyor. 
oğullarmdan Mustafaoğ-

lu Şuayb 

1287/ 1351 Çarşamba : Sarrcalr M. 
Kayganaoğlu Muhittin 

1288/1352 Isparta : Askerlik daire
sinde muamele memuru 
ıuütekaid piyade yüzalıa

şısı SeyfeWnoğlu Şiikrü 

Türkkent 

1289/ 1353 

1290/ 1354 

1291j l 3GG 

1292/135() 

İstanbul ŞehzaJebaşr 
Karagöz M. Şeyhali S. 
No. 8 Hasan Fevzi Aker 

Istanbul : Beşiktaş Türk
ali M. Tabakçr Hüseyin 
S. N o. 15 Sabri Sami 

Bursa :Bedrettin M. No. 
7 Bekçi S. Şehhenner

oğlu Emin Akşit 

İstanbul: Beyoğlu Ni~aıı
taşr Emlak S. Pazaryan 
Ap. No. 16 Beşir Fuaıl 

İzmirlioğlu 

Dükkanma yeniden luymet konul- Encüınendedir. 

masile taksit borçları:mn tenzilini is-
tiyor. 

6 - VI - 1934 tarih ve 615 sayrh aı·zu- Encümendedir. 
baline ekt.ir. 

G- XII - ]935 tarih ve 1J02 sayılı ar -
7.1lhaline ektir. 

Hi« bir esbabı ka.nuniyeye müstenid 
olmayarak telmüd edildiğinden hu-
ku knnuıı arımrlmasım istiyor. 

l~ ıı cümend ediı· . 

E neiimendedir. 

'l'ekaüd edilel'ek verilmt•si l[i ;~ımgelen l<j ncünıeııd~-'diı·. 

ikramiyeyi seleflcrinden intikalen ge-
len borca mahsubu istenilrliğine daiı: 

Hl -X - 1934 tarih ve 894 numara 1r M. 1\'L Veki:Uetine. 
ar zuhaline ektiı· . 

J 2!lV 13fi7 Sey,di şchiı- : l'li.iııı l' r ı ·~>~ki . \nı.kalhk yı.ı pu.lJ ilınH:\': i i ı,; iıı ,Jıir ıbı. ı· aı· Ka.ı·ara. rııpt.ed ilıniştir . 

hfiJldmi Biiı ·han Anadolu YL'l'ilnwsi ni istiyor 

1294/ l.il5t) Kuşadasr : Dıı vıuıd lan] aı ı İh,va {• UiJderi arazinin ellt>ı·iııd en alu ı - 8. ve Iç. lVl. V. n e. 

129fij J !3 fiO 

Murat, 1ıhraıhim, .Adem ııınrn a~ ınr i ~t iyoı·l ar 
vekili M. Raif 

L :ı:;nk : Ta.bwk · ııafı cr;ıni 

.\'l'1 i ı-c i s i Salr~oğlu Rıza 

ff ı· ııdt~k : Mahıln!nıdbey M. 

27:ll ,;:ıyılr :bıntıııJ cııı i,.ı ifaddetiıı i ıı 

teminini isLiyorla,r 
H.aksı z ola r ak ·ha pRedüdiğind eıı ıka.-

Cit ıısı7. M:emedoğlu H nıkk r ıı~ ııH.mz mıı nım cl e yapa:ıı hn· Jı aadu ıııl a. 

1 aildıbaL yapr1nıası Jıa,kkmd a. 

Eıı'lıüm end rJi r . 

Dahili ye ve.kaletiıı e. 

1297 / 13fil A ıı kaı·:ı : Cebccirle ele- Tasa ı'l' t ı f hakkını ıı korunmasım i~t i- 1'ayiııi nıuameleyc ma-

rniı·li bahçedeMemed Jlı - ym· l ııı l ol ım adrğrndan hıfzı. 
ra,hiım kalfa evinele Ha-
fize 

1298/l 3G2 E~ki Moslwvn. scfiri C:. 
K emal Söylemezoğlu 

'L'r.ka.üJ man.şııım meım.w·in ka.nuııuııu ıt Enuümendedir. 
72 nci maddesine göre •ta hsisine dair 



Kayid 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

-383-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

J299j t:Hi3 ı\nka.ı · ;ı : ı\lı f lıı · ~· 1\J. odn- l\lnllıl kıılclığ'ınclaıt lıitiLıın;ıl.r ,· at ::ı ni y ı: l •;nuiiınrııcletlir. 

er Şühi.inürı ı•,r i ııdc J\ h- 1 r ı·l i hi ııd (' n maa~ lıağ·lıı ıımıa.srıu i~ iyo r 
ıliilkc ı·im 

1300/ 136+ Sıva~ : lkvlcl d t•miryo l
la 1'1 kı sııın cr· z; ıo·rsı o~nan 

1301j taG5 Besni : Heıı c l ııwclis iiyv
sindcn Tahs iıı :-;iiıııt·ı· ,.,. 
ar. 

'J'oka üd ıııa w;:ı ıııl:ııı lı·vıkif:ıl ya . pılnı:ı 

m ; ı s ını i ('; ti.roı· 

İlçeleriniıı <im-:i . \ıılı·lw hıı ğ- l;ıııııı ; ı s ıııı 

i ~l.iyo dar. 

~ ~ Illi i~tıH'IH Jr rl i ı· . 

n:ıhiliye VPkn! P. tİn t'. 

1302/1:366. Mara:;; : lülı ç: ıli nırı l ı<ıllı· - Milli Bıntakt en t aıksitl c satın aldık - Encümenrledir. 
sinde Srrrr Ak.v iiı· pl; n · lan cmla.k haldurıda bir ;ııı ı.,. ,., . , k:ı -

aı·kaclcışı 1'f'd ik. 

1303/ 1367 l z nıir : ı\lsıııır·<ık ~iiııı 

biil S. Recl'h luzr ve 
Aziz ka rı ı:;r l\lı · r.\ · r·ııı. 

rar verilmesini i ti yo rl;ıı ·. 

Eviniıı tapu scıırrhn i ıı ve ı·i lm L'Hi iı :i ıı 

İzmjr 1apn rniidiirlii ğ· iiıw c nıiı· -. · r · ı ·i l 

nı e.sini i s t.iyoı·. 

Enci1ınenrledir. 

1304/ 136 ' Su raykö.v : ~l;ılmiicliirii Tt•rfilı i ııin t e ıniııi iiP ııı:ı:ı::-ıııııı l' ; ı z l : ı - K:.ıram r;ı. pt rılilnıiş1ir. 

- miitelmid 'l'ı· v l'ik Kı Y. ıl - l a~tmlmasmı istiyor. 
kaya . 

1305/ 1369 Suşelıri : Ağa\'a ıı is 
ffilllltı fhınip l T /bı r . 

b - . \!lı ;ıy nı;ı.lık fıın iyı'l iııv dai r n· r i kıı 

kaml'm eeJp ve IPikiki ile nı ı ı i!ı l ıır 

rdilm emvsiııiıı l c ııı i ııiıı i i stiyo ı· . 

dliyP vrka lr tin r. 

1306/ 1370 Aına,.,,, . a : Zi g·pn· nı a lı :ıl 

lesindrn Haliloğ·lıı 1\fı 

mil. 

1307/ 1371 Adnpazan : l f ıık :ı . p , ıııırı 

da zahireci vP 7. . k rl'rl i 
kooprr.a t.iflcri ı>s ki ın ıı r ; ı . 

lribi Bedri. 

130 / 1372 lstanhııl : .\ks;ıı·a.' · llıll ' 
hor cadd<•si .\k n rı·;ı ,., .::;
rne karşrsı No. ı :ıR lıilnıi 

anasr Hediş . 

Muhkemt'ce lıakkıııdn n• ril eıı r· ı•z; ıııııı 

takdir krsmıııııı ;ıffini i .-.ti.\'fıl' . 
Karura raptedilmiştir . 

Ziraat ha.tJl«ısı nı ii d ii riy l:' t i n nı u nı iy ı : - Encümenrlecli r. 
~i ·tarafındaıı haksızlı ğa m ~ıı·n ;.o; bı! -

dığıııd:ııı lıııkııkıııııııı \· ilw ~- ı·si dilı·ğ·i 

ıı e dair. 

O!ii o~ltııııl : ııı nı;ı:ıs hn.ğlannı <ısıı ı ı is- l~ ııı · iimeııded ir . 
tiyor. 

1309/ 1:173 Kuşanas ı : G<:ı • ıniiatik ıııa - tskan hakkında. y apılaıı tıwls ıı :>: ınıı - S. t. l\1. VekHletin c 
halle'iııdo Kandiye ııııı - anıPirnin rliii:el1ilmrsini isti~·urlaı· . 

1310/ 1374 

1311/ 137!') 

hacirierinden Hırah.inı oğ·-

lu Mu tcıfa vr al'iwda~lıırı 

t zmir : Karşıya ka Şayı•s

te sokak No. 7:1 Caviclı ~ 

Ci-azi A1Jteb : 1\ urbu J\Iol
laahmed mahalle~irıclL· öl ii 
l\foro Kızı Rahı a 

1312/ 1376 K. D. Ereğ-li : As. 8. 
Mu. memuru miistafi pi 
yade yiizbaşrsr Ş iikriiıığlıı 

Şevket Din~r ı· 

~Lilll c nıla kt rn . atın ::ı ldrğ·ı arsa hor
CLL hakkında biı· karar vcı·iJmrsini is
t.iyor. 

1771 ııuın arcılı kaııımcian i stifadPsiııiıı 

!.emini ile vrl'i len evin istirdad etlil 
ııı eyerek ulıu es iııd o brrakrlnuısııır is
t.iyoe. 
Vazifesinde ınu vazzuf olarak istihdam 
l'di l nı esi ni isl.iyoı·. 

EnC'Üıııendedi r. 

lümıı·a raptPuilıni:;;ı ir . 

Kilram nıptı·dilıniı;;tir 
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1313/ 1377 Giresun : Ort;a okul t;ı - Müddet.i hiznıeLinc h0~ SPtıe ili"ı\' Csi- Encümendediı·. 

rih coğTafya. öğretnwııi nin teminine dair 
Sevgen 

1314/ 1378 -ıı-;t anbul : Kanıgiiruriik 

Dervişali mahall esi Taş

ımekteb sukağ·r No. 20 

Sıı:bri 

24 senelik hi zmeti ınüddeLiııin mı za l'ı 

iübare alınarale tekaiicl krınııntı ııil a ıı 

istifailr. e(.m sini istiyor. 

Encüınendeclir. 

1315/ 1379 G. Anteb : Kozlunı so
kak Ük.kaş k ansı N c~ihe 

Vı ı zif başında ınalili oluh ölen kocıı - Encümendedit·. 
snun eyt.amına yarı~ım edi]nı ('"~ini is-

1316/ 1381 

1317/ 1382 

Sa ın su n : C' ı na e.ahııı lüi
y ü mnlıtarı R.asi m ve tıl'

ikadaşlarr 

fstanhul : Jl tünıkurrrıay 

. tiyor. 
JVlütegallibelik yapan Osman hakimı

da kanuni ta ki bat yapılmasını isti-
yorlar. 
Kıflem zammından istifade etmek is-

haşkanr kurıuay Yarba y tiyor. 
M. Feridoğlu Ccvad Kar-
san 

l);ı. Vt>ldiletine. 

Enei.inıenrledir. 

1318/1383 Sr.vas : Ha:fik kazası bağ- Topra k lnı ıı unu eıka.rrlmıısı dileğin e 1\'laliye veka.letine. 
Jrgevre köyünden Yuva- dair 
Jroğhı Memed 

l31H/1384 Malatya. : İsmetpaşa na- 26-IX-1935 tarih ve 776, 30-Xl-1935 Karnra mptedi lırıişt.ir. 

hiyesinde sabık Adana tarih ve 1078 numaralı arzuhaline 
muallimlerinden Feyzi ektir. 

1320/ 1885 Ankara : Yeni postane Yeni. telmüd kanunu üzerinden ma- Karara rapteclilmiştir . 

arkasında No. 15 bara- lilliyet maaşr tahsisi dileğine dair 

1321 / 1386 

13~~/ 1 387 

1323/1388 

1324/ 1389 

ka arzuhalci Tarsuslu 
Hüsnü yanıııda Adanalı 

Abdullah 

Fatsa : Ev·l\ni' kiiy iindcıı 
Hüseyinoğlu Ali ve aT'lm
daşlarr 

Meriç : Su llı lı 5.1dıııi M. 
A t ;ı, 

Nevşehir : l •Js:kili mahal 
lesind en tsmailoğln H rı e ı 
Ali 

Ceylıa n : Yuınut"tal rk n;ı 

lliyesi Kalclrmn köyü kr
zılrlgm dahilinde 75 hane 
aşi.l'eti nannna Osmanoğlu 
V eli ve Alioğlu İsmail 

1325/ 1391 Kal's : Hamza 

30/ 40 senedenberi Larln halin e get·ir
clilderi frnd.ıJdııklarm keıı dilerine isıka n 

surd ile vcr i).m(\Si ni istiyorlar 

T>iyaıı et· işleri riya .setiııce ·taılıı;is odi 
]('11 ve sonradan ın em nriyet··e 1ayi n cdil-
mesi üzel'ine kesil eıı deDsiı~ınhik ımı:wşı 

ıırn veri1m('Sine dair 

Uii:ııılıııriyct bayraamnda a.M rğı t.op 
esnasıncla anabil olduğundan Hii.kft
nı cUeıı ııakt1 ym·dıın eclilımr.sini isti
yor 

V;.ıktiııtle ıısk e l'l mnayeııe vr. şube 

yo klıı ınasma. gidilınediği için isteni
len ilki yiizeT lira cczayi ııakt1nin affi 
dilcklrrine dair. 

EncÜıınendedir . 

Encümendedir. 

Da:lıili ye vtlkalot i u e. 

1\'1. M. Vekaletine. 

Tabiiyetinin tesbiti ilc qna,ğdur edil- Dahi liye vekaletinc. 
memesini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

1326/ 1392 

1327/ 1393 

1328/139-± 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Koca r li : Adapazarı akın 

crlar ınahallosi a·kmcıl a.r 

S. No. 31 Habibullahoğ

ln Hüseyin Genişol 

383 -

Arzuhal hulasagı 

Kaz;ııı<; Yrı·ı:risi olarak ist~ııilen pıırıı 

ıırn ıı lmnın.masmı istiyor 

Me t\'l İn : Dalak.çl eresi !l:ö- İntifa karıuın.mun beşinci maddesin

yü ahalisi narnma IIüse- den istifadelcriııiıı teminini istiyorlar 

yin Ye al'l<ada~l an 

1 rfa : Crza ev inde Ila- Urfa istihbarat amirinden şikayet 

saııoğ· lu Alımed ediyor 

Muamelesi: 

Enci.imendrdir. 

Encli.meııdedir. 

En ri i mendedir . 

1329/ 1395 Crfu : Kudbed diıı m;ı . 

lıall e"i şelıiıl mülküuğ·u l
lıırıııılan 1\f eııwıl Bıııiıı kı . 
zr C'ernile. 

Şehid olan babalarından 
lanmasını istiyor la r . 

ıııaa , b ağ·. ,\!. ~ı. Yckii l c tiııe . 

J 330/ 1396 Hrıı(lrk : l 'uııfo(tz 1r· · ını··1· 4- II- 1936 tarih \'C ]360 ıı u mn rıı h D rı lı ili:-e vekaletine. 

oğln lfnk kr Doğ·:ı ıı. arzuhaline ektir. 

1381 / 1391 . \ rl<ıııa : . \rzıılıall'i , \ ziz İhya ettikleri arazinin L·kfııı surPtile ~.n· f,> ,\1 . H•kiileti ıw 
vasıtnsil r Knrı ıt Ph l i af:iİ - Yerilmesini istiyorlar. 
re tiıı(lrıı ~ülr.YmaııoiHu 

Mustafa v tı)]'ahim . 

1 ~32/1 39, fstanbul : Kızıltopr;ı]; İ!': - Zürrl vakıflar Jıakkrmhı y;ıpılaıı kıı - Eneümendedir. 

tasyon caddesi No. 33 halı - nunsuz muamelenin diizeltilmcsiııi is-
riye lıinba.~rlrğındmı nıii - tİyor. 
l f' k:ıirl ~[l' ııı C'cl .\i yazi. 

1333/ 1399 Edi m c : Ma mf lıoı'a ma

hallesinde şehid Ömcı·oğ·. 

lu !zzet anıısı Nrfist' n• 
ar. 

1334/1400 

1335/1401 

1336/1402 

1337/ 1404 

,'\masya · : Bıığda.v pazn 
rında Hacı Nari ,-:ıs ıtıı 

sile muhtar 1\'Icml'd kal'ı· 
sı mtmide. 

Karaköse : ::Hcm edoğltı 

Bedi ve A ı· ifoğ· lıı ı·sımıil. 

J s pa rta : D er e ~ r. . \h. 
durralıman rrfi ·kası Ka . 

vukluoğl u eviadı man c

visi Hfuıryin kızı J<'ııtııw . 

Ml'ı·sin : Ticaret odas ı 

ıneınurlarıııılaıı Kışhı 

ra.cldrsi No. 20 ~alD!ı Ok 

tav 

1338/ 1405 Amasya : T ersakan fab

rikw r sahibi 1\IL Al i 'I' r-

miz ve arkadaşlan 

Tütün ilmımiyes inclrıı 

istiyor. 
frı:-da lan nı ak 

Koea.<mım katlİ hakkrnda kanun) t:ı 

kibııt yaprlnıasrnı isti yor. 

Eşkiyalar tarafınuan ıılıııaıı ko~· nıı 

larrnm tazminini istiyor. 

Altr çocuğu olduğundan nıükafat ola 
rak ikramiye istiyor. 

Mersin ticaret odasının yolsnz mua
melelerinden şikayet ediyor. 

Encii.ınended ir. 

Encümendedir. 

Endimendedi 1'. 

Encünıeıı<1 edi ı · . 

Encümendedir. 

Mu ameh· vergisi olarak istenilen pa- Encünıencledir . 
rrı haklm ıtla karar verilmesini i tiyor-
lar. 



Ka yi d 
No. 

Ar zubal sahibinin 
isim ve adresi 

~86-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

1339/1406 Bursa : Eşrefiler cadde- Ölii kocasının Devlet hizmeti olarak Encümendedir. 
si No. 24 Orhan yanın- 30 seneyi mütecaviz olduğundan ikra-
da Nigar . ınİyesinin verilmesini istiyor. 

1340/ 1407 Düzce : Camii~ı:ebir ma- 12- XI- 1935 tarih '"e 994, 7-XII-1935 Karara raptedilmiştir. 

hallesinde eski Mengcn- tarih ve 1108 numaralı arzuhaline 
cik öğretmeni AE Haydar ektir. 

1341/ 1408 E kişehir : Arifiye ma- Tasfiye kararının r efini istiyor. 
ılıallesi tahav caddesi No. 

Encümendedir. 

81 Osman Lutfi Zaiın 

1342/1409 Çankırı : Yapraklı nahi
yesi Ünür köyünden Mus
tafa oğullarmdan Bekir 

1343/ 1410 !stanbul : Küçükpazar 
Hacıkadın caddesi No. '70 
Om er 

Tekaüd ve maluliyet maaşının tahsisi 
itasma dair 

Nüfus kaydinin temini. dileğin e dair 

Encümendedir. 

Da. VekaJetine. 

1344/1411 !stanbul : Hacıkadın !adei memuriyetine dair Encümendedir. 
mahallesi V efa yokuşu 
Azab askeri sokak No. 12 
Ertuğrul Harndi 

1345/ 1412 !stanbul : Heybeliada Ha- 23 senelik De,·Ict hizmetine mukabil Enci.imendedir. 
mam S. No. 45 Bahaet- ikramiye verilmesi veya memuriyete 
tin 

1346/ 1413 Buldan : Bozalan kö
yünden Hasanoğlu Aib
durrahman 

1347/ 1414 Islahiye : :ıvrustafaoğlu 

İ·brahim ve Karaborçlu 
köyü muhtarr ve arka 
daşlarr 

ı ayinini istiyor. 

Borçlanma kanununa tevfikan arazi 
Yerilmesini istiyorlar. 

Mal. VekaJetin . 

İlçelerinin Gazi Antebten alma ra k 1ıfııl. Vekaletin r. 
Seyhana verilm esini istiyoı·lıır. 

1348/ 1415 Menemen : Çoraklar kö- 1\falıll olduğundım maaş tahsisini ıs- Enciimendedir. 
yünden M:ustafııoğlu Ali tiyor. 
onbaşr 

1349/ 1416 Bolvadin : Dayroğlu Ab
dil 

Şarbay tarafından ruhsatsız yaptrğr Da. Vekaletin . 
evin yıktmlması için verilen karara 
itiraz ediyor. 

1350/ 1417 Sandıklı : Hisar ma- es- Vazife başmda malul kalan kocasma Encümendedi r. 
ki orman muhafaza me- maaş tahsisi dileğine dair 
muru Mustafa karısı E-
life 

.t3f>l/ 1418 !stanbul : Sütlüce Ha- Haksız olarak vazifeden çıkarılmak Encümendedir. 
mam karakol yanmda No. surr!ile mağdur edildiklerine dair 
66 Ali Çavuş ve arka -
daşr Mustafa 



Ka yi d 
No. 

1352/1419 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tokad : Reşadiye Gazi
paşa okulu öğretmenli

ğinden emektar Dutdibi 
köyünde Mustafa 

- 387-
. , . .. o 

~---"-:-=~ -
Arzulıal bulasası 

2414 numaralı kanunmı 73 ncü mad
desinin tefsirine aid muamelenin bir 
an evvel intacı hakkında 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

1353/ 1420 Kuşadası : Hacr Peyzul- Borçlanma kanununa tevfikan aldığı Encünıcncledir. 

lah mahallesinden Çam arazinin istirdadı cihetine gidilme-
Memed sini .istiyor. 

1354/ 1421 İstanbul : Vefa Süley- 29 -XI- 1935 tarih ve 1076 numa- Karara raptedilmiştir. 
maniye caddesi Divan ralı arzuhaline ektir. 
Ef. sokak No. 15 Nuri 
Çavuş Kıvılcım 

1355/ 1422 Adapazarı : Karaosman 4- VI- 1935 tarih ve 597 17-X-1935 Karara raptedilmiştir. 

mahallesi No. 10 evde tarih ve 888 numaralı arzuhaline ek-
tir. Kocaeli eski polis me

murlarmdan M. Nuri 
1356/1423 Bolvadin : Ciddioğlu Ab

dullah 
Ağıimm yıkılmamasmm temini 
leğine dair 

di- Encümendedir. 

1357/ 1424 Bolu : ::Jemerkand M. 
sokak Zafer ::5abri Bed
reddin. 

2818 numaralı kanuna göre muam ele 
yapılarak hissei temettüdcn ist.ifad -
lerine dair. 

lk. vekaletine. 

1358/1425 Maraş : Hazineelarlı ma- Buğday koruma kanununa göre tar- Encümendedir. 
hallesinde değirmen nıü.s- hedilen cezaıun affini istiyorlar. 
teciri Şekerli mahallesi n-
de Muharremoğlu .lVlemc<l 
ve şeriki :1\fercimekoğlu 

Durdu. 
1359/1426 Isparta: iV[ektupcusu Hü- Hukuh."Unun korunması için iadei Encümendedir. 

seyin Feyzi Soytckin. muJ1akemesini istiyor. 

1360/ 1427 Erzincan : Mıüddeiumu- Haksız olarak verilen 50 lira para Encümendedir. 
mi muavini Celfi.l Bay- eczasının kaldırılmasını istiyor. 

dar. 

1361/1428 Edirne : A:k ıncscid ma- .l\tlalfıl olduğundan maaş tahsisini h;- Encümendedir. 
·halle.csinde malul Hüse- tiyor. 
yinoğlu Memed. 

1362/1429 istanbul : Cağaloğlu Ak- Ölü kocasından ikramiye matlubu- Karara rapted~lmiştir. 
şam matbaasr sokak o. nun verilmesini istiyor. 
ll müteveffa M1med Uc-
mil eşi Güzide. 

1363/1430 Kadıköy : Erenköy Koz- Malfılen tekaüde sevkini i tİyor. 
yatağı Tekke sokak No. 
48 polis memuru lVIeıncd 
Hazıın No. 1592. 

1364/1431 Ankara : Şeref ıneyda- Malulen tekaüd edilmesini istiyor. 
nında Emniyet otelinde 
Geyve malmüdürü Tc,·-
fik. 

Encümendedir. 

Encüınendcdir. 



Ka yi d 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

388-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

1365/1432 Ankara: Postane arkasnı- 1385 numara ve ll- II -1936 dilek- Karara raptcdilıniştir. 

da No. 15 barakada ya- f'emle tevhiden tetldka.t İcrasını İsti-
zıcı Tarsuslu Hüseyin ya- yor. 
nnıda mütekaid Abdul-
lah 

1366/ 143;3 Ankara :İstanbul otelin
de misafir Mustafa Ka
mil Kaptan 

İngilizler tarafından musadere edilib 
imha edilen motöderinin bedelini is
tiyor. 

E ncümendedi r. 

1367/ 1434 !stanbul : Aksaray Cer- 'l'asfiye kararın m refi ve memuriyete Enciimendedir. 
rabpaşa Küçük mühen- tayinini istiyor. 
dis sokağı No. 19 eski 
'Muğla nafıa başmühen-

disi Nuri 

1368/1435 Bursa: Bedrettin malıal- İkramiyesinden kesilen 473 liranm :Encümendcclir. 
lesinde Bekçi sokak P. indesini istiyor. 

1369/ 1436 

1370/ 1437 

1371/ 1438 

T. T. memurluğundan 

mütekaid Emin Akşit 

Kayseri : Hacı V el ed 
mahallesi Cırlavıklıoğul

larmdan Nuhoğlu Mus-
tafa karısı Fatma 

Çankırı : Kilisin öğret
men mütekaidlerinden 
Firdevs 

lstanlml : Fatih Alay 
ma. Cami S. No. 1 Hü
seyin A vni kızları Servet 
ve Saadet 

Kocasma tahakkuk ettirilen zimmet 
defaten verilerek ilişiği kalmadığın

dan mahkemece kanuni taldbat ya
pı] maması dileğin e dair 

1 -1- 1936 tarih ve 832/569 numa
ralı eski istidasma bağlı vesaikinin 
iadesine dair 

Hidematı vataniye tertibinden maaş 
bağlanmasını istiyorlar. 

Eııcümeııdedir. 

Tay.ini muameleye ma
hal o1madığıııdan lufzı. 

Encüınendedir. 

1372/ 1439 Üsküdar : Hayrettİn Ça- Harpte malul kaldığnıdan maaş tah- Enr,iinwndcdir. 
vuş M. Ferruh S. B. N ec- sisini istiyor. 
mettin hanesinde Hüse-
yinoğlu ldris 

1373/1440 !stanbul : 1!-,atih Atpa
zarı Tetimmeler S. No. 
9 Fahriye Suphi 

1374/1441 Erbaa : Eski İlçebay ve 
öğretmen Şükrü Emin 
Kutluk 

1375/ 1442 Çankırı : Yapmklr nahi
yesi yu karı malıallesin

den telmüd nefer Hasan 

Ölü babasrndan iadeten maaş tahsi- Dahiliye vekaJetiııe. 
si n i istiyor 

Miinasib görülecek iicı·etli bir vazi- Encüıneııclc<lir. 

feye tayini ile terfibinin temini dile-
ğ· ine dair 
Ma lı1liyet m aaşı tabsisi ni istiyor M. M. V. ne. 

1376/ 1443 Göksun : Çardak nalıiye- İskan edilmesi ılil <'ğ·ine dair S. ve İç. mu. V. ne. 
süıdcn Rıza 

1377/ 1444 .. Anlwı·:ı. : Askel'i t emyiz Mesken tazminatmm 22 lira üzel'in- Karara raptedil.miştir. 
mah kemesi adli aza mü- den verilmesine dair 
Hı z iııı i Şakir Örs 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

1378/1-!45 Polatlı : .Müsliın köyüu- Polatlr kaymakaım Kudreitiu ve Bncüınendedir. 

den Alioğlu Osman ?ılüsliıu ıuuhtarı hakkıııda verilen 
ıneni ıuuhakeıne kararımı itiraz et-
mektedir. 

107!:1/1446 Ankara : M. M. V. Da- 24 - 1 - 19::!6 tal'iJı ve 1236j 12!H ııu- BncümüıKledir. 

ir e lev azını \'ekili Md. ma l'alr arzınlıa line ektir. 
binbaşı Mustafaoğlu H. 
H . .A.kkonoç 

1380/ 14-17 htanlml : .b'ıııJıldı Ui- Heyeti ıualısu ·a karanmıı kaldmlıua- Bııcümeııdedir. 

hangir Özoğlu 8. No. 2 sını istiyor 
Hefik Eeceren 

13 l / 1H8 Trabzon : "Lzun ' . Ayak- 2 -XII - 1935 tarih ve 1109 numara- Bncüıneııdeclir. 

kabı taınircisi A li H ay- lr arzuhalinili ıı e ti<.:es i niıı bi Id i t'İiııı e-
dar sini istiyor. 

J382j 1H9 Trabzon : 30 N. Hv. 'l'ef- 1510 numaralı kanundan istifad e ı:: t - Enciimendcdir. 
komisyonu binbaşı Tay- ııwsiıı i n dileğiııe dair 
yareci Tevfik Başgül 

13 3/ 1-±51 Devlet deıııit·yollan lıcl<i - Devlet Jemiı ·yullanııda Ü('retl e <,;alı - BncümenJedir. 
mi ınüiekaid general .f'u- şan nıütekaidinin lekaüd maaşlannın 
nıd Akgül ve ür. 1. Hakkı, kesilnıeın csi hakkında. 

Dr. 1. Etem, Dr. Ö. AY-
ni, Dr. l. 1-:laJı.kı 

1384/ 1454: 1 zıni t· : Uöksatak .l ro. 41 iski'i ıııııııı t emini dil eğin e dair 
Barakada eskici Filoı-na 

Bncümendedir. 

mu.hacirl erinden 11 üseyin 
oğlu Salih . 

1385/ 1455 Aı-tYin : Deı·e mahalle- ::\IalCıl olduğ·uııdan maaş tahsisi dile- Encüınendedir. 

si nd Yusufelinin Parha 1 ğ·in e dair 
köyünden Ka!ıı·umaııo-

ğullarmclan Alioğlu ::\le-
med. 

1386/ 1456 Erzincan : }rütekaid bin
başı Veli ve mütekaid 
kolağasr lbrahim ve on 
beş arkadaşı. 

13 7/ 1457 Eskişehir : 'rapu miidi.i 
ı-ii Mi.inir 

1388/ 1458 

1389/ 1459 

Ankara : I araoğlan çar
şrsı İstanbul oteli No. 7 
de malul jandarma h C', ab 
memuru Samih. 

İstanbul : Bayazıd Ka
şıkçılar kapısında No. 
8/10 Mustafa Özden 

'r ekaüd maaşlarnun artrrrlınasııu is
tiyorlar. 

Encümendedir. 

2510 n nm a ı · a l ı kanundan istifade ed e- E1ıcüınendedir. 

rek aldığı arazinin istirdad edilmeme-
sini istiyor. 

Ordudaki hizmetinin rütbeli olarak Karara raptedilmiştir. 
tanınması ve nıalCıliye t terfilı zammr-
mn Yeri! m esin i istiyor. 

Hava kuruınu muakkibliğine alın- Karara ı·aptedilmiştir. 
masnun teminine dair 



ltayld 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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1390/ 1461 İstanbul : Eyüb Ortak- Poliı;;liğe alınmıısı clileğine dair Eııcüıncndedir. 
çılar Çayırçelebi sokak 
N o. 8 evde eski polis 
memuru Şerafettİn Tür-
kanit 

1391/ 1462 !stanbul : Beşiktaş Val- Harb mallılü olan kocasma derece Encümendedir. 
de çeşmesi Abacı Latif üzerinden maaş verilmesini istiyor. 
sokak No. 28 evde Mü-
nime 

1392/1463 Ankara : M. M. M. Ka- M. lVI. Yekaletince 85 lira nıatlubu- Karara raptcdilmiştir. 
nun şubesinde dördüncü nun verilmesi dileğine dair 
srmf muamele memuru 
yerinde Memed Rıza 

1393/1464 Ankara : Elmadağı ına- Tekaüdlüğünün refi ile tekrar vazı- Karara raptedilmiştir. 
hallesi Aktan sokak No. feye alınmasını istiyor. 
3 mütekaid baytar Me-
med 

1394/ 1465 Baymclır : Mahkeme za- 7- XII- 1935 tarih ve 1110 numaralı Karara rapledilmiştir . 

bıt katibierinden Selim- arzuhalinin neticesinin bildirilmesini 
oğlu Kemal istiyor. 

1395/ 1466 Kayseri : Mensücat fab- 8- I- 1936 tarilı ve 1222 numaralı Encümendedir. 
rikası dokuma kısmında arzuhalinin neticesinin bildirİlınesini 
M. Reşad Timoçin istiyor. 

1396/1467 Manisa : Cezaevinde es- Manisa adliyesindeki yolsuzluktan Adiiye vekaletine. 
ki uçak subaylarından şikayet ediyor. 
Zülfikar 

1397/1468 .i\I. Kemalpaşa : Viraca Harp ınalulü olduğ·undan maa~ tah- Encümcndedir. 
mahallesi .Memedoğlu Hü- sisi dileğinc dair. 

1398/1469 

1399/1470 

seyin. 

İ tanbul : Hasköy Kcçcci 
mahallesi okmeydanı o. 
131 polis mütekaidi Nu
ri Hançer. 
Akşehir : Hacı Ömer ma
hallesinde Aladağ nuhi -
yesi eski müdürü Abdul 
lah. 

lVIuhtacı muavenet oldu6rcmdan mü
nasip bir vazif.cye tayinini istiyor. 

Tasfiye kararının ı· i'i clileğin c dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Eııcümcndedir. 

1400/ 14 71 Gönen : erb t labip Kızını kaçll'anlar ha:kkında takibatı Karara ı•aptedi~miştir. 
kanuniye yapılmasıııı istiyor. Dr. Zcynelabidin. 

1401/1472 Bursa : Yeşil maJı.allesi Kesilen 50 kuı·nş mnhtacin ımıaşınm :Maliye veka letin ' . 
PiHl.vcı sokak No. 3 şe- tekrar bağlanmasını jstiyor. 
hid Süleyman kızı H a~ilw . 

1402/1473 Malatya : Küçiü; HüRe- Ölü kocasmdan tahsis edilen maaşıu Encüınendedir. 
yin bey malıallesinde ta- haddi layikına çıkarılmasını istiyor. 
pu müdürü ölü lVIe.rrı ed 

Celalettin karısı Razi~·e. 
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1403/ 1474 Ankar a : Kcç: i öcreıı -:\i e- Bir vazifeye tayini dil rğin c da ir. 
cidiye bağları ~o. 3 eski 
Üsküp kanç ıları ~en'f 
Kara yel. 

1404/ 1475 Elaziz : A vukat Şevket Tasfi ye kararının rcfi hakkında. 

yanmda eski E rga n i os-
maniye mustantiki lVIe-
med Yüksel. 

1405/1476 tstaıı bul : !t.Jı a lat güm
rüğü ambar ıneınurlnrnı
d:m N o. 796 H. T ahsin 

1406)1477 Ankara : Koç apartrmam 

N o. 6 avukat 1. K emal 

M:üddeti h izmetinin t ef>bitile t elm
üdlüğünün n azarr itihara alrııınas rıır 

is ti yor 

tl am hükmünün infa zı il e l\1. l\1. ve

k ale tince matlubnnnn veı'ilınes i di-
leğin e dair 

Muamelesi 

I\larar a rap tedilmiştir. 

E ncüınendcdir . 

Encümendedir. 

B ııci.imendecl i ı·. 

1407/ 1478 Sinop : h zet H oca Rrf kr Milli emlak ten tab itle sa tm a lrp Yu- E ncümcndedir. 

K a radeni r. ve arkadaşları ııa u evlerinin t :ı.l<sit h o r~l a nnm af
f in e da iL' 

1408/ 1479 Vezirköprü : Orta camii 
mahallesinde Balxıoğlu 

Hüseyin ve Hasan 

1409/ 1480 Akya zr : Giresun gümrük 
eski muhafaza memuru 
F evzi 

1410/ 1482 İsta nbul : Türk gay L·imü-
badiller cemiyeti reısı 

N o. 35 C. Çnyseiz 

1411 ] 148::3 t s tanbul : Türk g·a.,v ı· i mü-
badiller Mm iye ti r eis i 

Mill i emlakten sa trıı a l el ıkla n değir

m eni H azin eye t erketm elerinin t emi 
n ine dair 

13 - XI - 1935 ta rih ve 998 numaralı 
ar zuhalinin net icesinin bildirilmesi 
h ııkkrn ıl a 

Zo ıı g-nl<'la kt a l'tıııı Bakirl eıı ımıvazaıt 

yo lile muıı takil 63 numa ra lı ocıı k 

lıisses i h a kkıııda Devlet Şfı msrıı < ·rı 

Yrr i l en lun n nı it i l'n z 

n-ayrinıiibad i ll ere t evz i ec1 il eıı bono

l aı· h a kkında ki rlil rkl eriııiıı na r.arr it i-
No. 34 bam a lınnıasmr isti yorlar 

Maliye Vekaletinc. 

r ayini muaıueleye im
kan olmadığından luf
zr. 

Eııcümendedir. 

B ıı eüıncııded iı.·. 

1412/ 1484 Ereğli : D eniz i ş(! il eri n- H:ı ks ı z olarak ,· azifeı-;ini! eıı <: ılm ı·ıl - İktıs ı ı ıl Y eka l etiıı e . 

d en Si.il eynıııı ı ve :Hkn- <lrk la rma dair 

1413/1485 

1414/ 1486 

1415/1488 

1416/ 1489 

cl aşl arr 

Cizr e : lVIüteahhid Cııhid 

ve Abdiiikerim 

tn egöl : Cerrah köyü 

m uhtarr Demir Emiııöz 

Kırklareli Hükumet 

caddesi Altmçekiç kım
duracısı ölü İsmetoğlu 
B ah aettin Gürsoy 

Düzce : Nuhviran H alil

bey köylinden Hurşid Me

med 

lVI. M . Vek a let ince tayinat matlubun
daıı alacakları olan 1780 liranın v e-
ı ·ilınesin e d ai r 

Çeltik ze ri yatrıı a müsaade edilm es ine 

dai r 

Verilen al tr ay ma h kı1nıiyet ce zasnırn 

affi vpy a t eeiline dair 

Uınıı ıııl harpte malUl olduğundan 

ını ı :ı~ bağlanmasını istiyor. 

~L l\f . Vekaletine. 

E ı ı<· i.i ııı eiHl edi ı · . 

Encümendedir. 

En cümendedir. 
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1417/ 1490 Bed ı·os Zeki: Adrrsi ;vok- !adetrn tckaürl man şı tahsisine dair 

tur. 
1418/ 1491 !stanbul : Sirkeci Yeni 

M eserret otel i ki ııı~·a g-ı• r 

Kazım Soyak. 

1±19/ 1492 !stanbul : Ortaköyde Ka
bataş erkek lisesi sabrk 
ki.i.tüpane memuru Rüştü 

Haksız olarak va ılifesin c niha yet l' e
rildiğin c dair 

T <.'kai.id maaşma yapdan zanıınm ve
rilmesi hakkında 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara raplcdilnıiş t i ı · . 

Tayini muamcleye ma
hal olmadığından hr:fzr. 

1420/ 1493 Ereğ-li : Bakkal Mahmud 
Tü:fekçi. 

Şeker satışmda lıi\ ·ı l olan :farkı fiat Eıl<'Ümendediı·. 

dalayısi l c tazminat verilmesini isti-

1421/ 1494 !stanbul : Kadrk·Öy Azizi
ye sokak No. 9 Ynsn:f Zi
ya. 

yor. 
1\'Ia ı nı oldnğıııııla ll ılerree i:izrrinclrn 
nıaaş bağlanmasım istiyor. 

1422j J495 lstaııbul : ~nrryer Türbr rrı•rf ilı i nin 1 nıiııine dair 

sokak o. 13 Br~·oğln ıs 
inci okul öğrl'trmcııi M"u 
azzez . 

Kara nı ra pt e(! i !nı iştir . 

Eneümendedir. 

1423 / 1496 ~ı vns .: Basmarroğlıı Olın- Tasarruf hakkıııa Hazin<.'ce vaki mii.- Tinci.i.mendediı·. 

n is ,·c adwdaşları. cl aha lrnin meıı inr da ir 

1424/ 1497 Van : Sorını kıkimi Mus- M:uışının artrrrlması di l rğinc rl:ıir Encüınendcd;_ ~. 

tafa Çelik 

1425/ 1498 Adapazarı : Zirai kredi 6 - II- 1936 tarih ve 1371 mınıarnlr Encüınendcdir . 
kooperatifleri eski mu- arzulı.n line ektir. 
rakibi Bedri 

1426/1499 Ankara : Mi.i.dafaai hn- 18- XI- 1935 tarih ve 1024 numaralı 'T'ayini muaııırlryr ma
Imk caddesi terzi Mah- aı·zuhaline bağlr 6 parc:a vcsaikinin hal nlm:ıclığrndan Jırfzr . 

mud Şevket yanmda Şu- v l'ilmeı:ıini iı:ıti yrı ı·. 
ayb 

1427/1500 Ankara : ACiliye icrn- 2- XII- 1936 tarih ve 1086 nnmaı•nh ·rıneiinıenrlPrHr . 

smda Said arzuhaline ekti ı·. 

1428/1501 Ankara : Doğanbey ma- Kiiltüı· bakaııJrğınca miinasib bir va- Encüınendedir. 

hallesi Arrer sokak No. 19 zifede istihclammrn trmiııine dair 
Harndi Ultiirk 

1429/ 1502 İ7.l'Tlir Değirmendere 
Biirhaniyen in Şah in ler 
köyünelen AH Kaya 

1430/ 1503 İstanbul : Samat.ya San-
caktar Hayrettİn mahal
lesi ! nekçi sokak o. 10 
B ahri ye 

Tekrar jandarma meslekine almınasr
ıır i. tiyoı· . 

Ölen oğlundan ınııaş bağlanmasını is
tiyor. 

Encüııı endedi r. 

Kaeara r:ıptcclilmiştiı·. 

1431/1504 Yozgad : C. H. P. İdare Hidem ıı tr vataniye tertibinden maaş Tayini muameleye mn
heyeti eski reisi ölü Sa- lıa~lanınasmı istiyor. hal olmadığından hr:fzr. 

dık karısr Şükriye 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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1432/1505 Tirebolu : Adabük köyü Pirinç zeriyatma müsaade edilmesini Encümendedir. 
pirinç zürralarmdan Os- istiyorlar. 
man ve arkadaşları 

1433/ J 506 Bmsa : Fabrika tör· Hacr 
Ali Paşazade İhralıim 

vasrtasilc Bekir Sıddık. 

143-ıjJ 507 Ankara : Kadastro h e
yetinden Emin ve arka
daşlarr 

1-1::]5/ 1508 İstanlıul : Fndrklr P eri 
zathatun · mahallesi Me
zarlrküstü sokak N o. 13 
E sad 

1436/ 1509 Üsküdıır : İstanbul Do
ğancılar Tuııuslubağ'l 

caddesi Koıniser miltekı 

id Ziya 

1437/ 1510 Adana : Eski tabakhane 
mahallesinde ro. 28 ha
nede Abdullah Hulıisi 

Hazinece zinıınet odarak tahsil edil
mek istenilen nıebla.ğ hakkında ka
rar ütihaznn istiyor. 

Barenıe dahil edilmelerinin teminini 
istiyorlar. 

lVIünasilı bir vaizfeye aluınıası veya 
ilcranıiye verilmesini istiyor. 

Ad. Enci.imenine. 

Karanı nıptedilıniştiı'. 

Karnrn raptedilmiştir. 

'rekaüclli'ığ·iiniiıı hes::ılnııda milli mü- Bııcüınendediı'. 

cadelenin de ııazarr dikkate alınma-
sım istiyor. 

Hakimler kaınınumın A fıkrasına gö- Karanı rapt eoilmiştir. 

r e verilen kararın kaldırılması veya-
hml avukatltk rnhsatnam esi verilme-

Fırat sine dair. 

1438/ 1511 Üsküdar : Paşa limanı tadei memnriydi dileğine dair. 
No. 103 miitekaid Rifat 

1439/ 1!512 Ankara : Askeri konak 
efradmdan Haliloğ·ln 

Ruhisi 

ı440/1513 Kırşehir : Bakirkadı ma
hallesinde tekaüd tüfek~i 
ustası Srddrk Bayıııdrr 

2505 numaralı kanun mucibinre As
keri liseden ala~;a ç:rkarıldrğmdan 

tahsiline devanımııı teminini istiyor. 

1\'fali'ıliyet maaşı tahsisine dair. 

Endi nıeııdedir. 

En(·linwııdedir. 

JI. l\1. V eka letine. 

1441/ 1514 İstanbul : Beşiktaş Ab- ?If. M. V. 33 linı silalı lıcclelinin ve- M. M. Vekaletine. 
hasağa birinci Yrl llrZ o. rilmesini istiyor 
6 Abdullah 

1442/ 1515 Bozüyük 
ma. Ha cı 

Zek ai 

Kas rm paşa 
Velioğlu M. 

1443/1516 Edirne : Şalıabettin Pş. 
ma. Ahmedoğ·lu Emin 

1444] 1307 İstanbul : Beşiktaş Şair 
Nedim .Afacan sokağı No. 
4 kat 2 M. T evfik ve 
arkadaşları 

Asar! atika ve clefine aramak İ~,iin 

ınuameleli evra km m hi ran evvel ik
.nıaline dair 

Aeskerlik vazifesin in clüzeltilınesini 

istiyor 

Suriye emlak üilafııaınesiııin bir se
n e daha tecili 

Mal i )·e veka1etine. 

1VI. M. V. ne. 

Karara raptedilmiştir. 

1445/1517 Edi me : ~M:üminhoca ma- A~ker1ik vazifesinin düzeltilmesini Encümendedir. 
hallesi belediye tanzifa- istiyor 
tmda Hulusİoğlu Ferid 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1446/1518 Edirne : Külahtaş mahal
lesinde Muradoğlu Emin 

1447/1519 'İstanbul : Galata yağka
panı Deniz yolları işlet

mesinde· müstahdem 
Şükrü 

394-

Arzuhal hulasası 

Askerlik · vazifes-inin düzeltilmesini 
istiyor 

Satın aldığı tarlanın tapuya bağlan

ması hakkrnda 

Muamelesi 

M. M. V. ne. 

Encümendedir. 

1448/1520 Hudud ve sahiller srhhat 22 - X - 1934 tarih ve 6803 No. arzu- Encümendedir. 
umum müdürlüğü muha- haline cevab istiyor 
sebat mümeyyizi Tevfik 
Sekizin 

1449/1521 Fethiye : Sabtk malmü
dürü Memed Ali zcvcesi 
Arife. 

1450/1522 Saimbeyli : Doğanlı kö
yünden Bek Mirzaoğulla
rmdan Yusufoğlu Mirza. 

2 - II- 1935 tarih ve 7117 No. arzulıa- E'n.cümendedir. 
linin intacrnr istiyor. 

lVIalüliyet maaşı bağlanması hakkın- Encümendedir. 
daki muameleli evrakının bir an evwl 
intacmı istiyor. 

1451/1523 İzmir : Halimağa çarşısr Avukaıthk yapabilmesinin teminin e Encümendcdir. 
noter 3 karşrsr sabık avu- dair. 

1452/1524 

1453/1!125 

1454/1526 

1455/1527 

katlarmdan Allya Ardi1.i. 

Edirne : Hacı mercimek 
mahallesi Saksağan so
kak No. 8 Halil lazr F at
ma Gi.i.müşalmaz. 

Adana : lVIerkez posta 
müdürü Zühtü Seriın. 
İstanbul : Beyoğlu Yeni
çarşı caddesi No. 94 sabrJ; 
polis memuru Ali Şamil. 

İstanbul : Kantar memur
ları nanuna Üsküdar bE·
lediye kantar memuru 
Tevfik. 

1456/1528 Aydın : Cuma mahalle-
sinde arzwhalci Kayseı ·i li 

M. Galip. 

Naıkti mahki'ı.miyet cezasrnrn affini is
tiyor. 

Harcırah mat]ubunun verilmesini is
·tiyor. 
İskanrum teminine dair. 

Barerne ithal eelilmesine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Na .. V eka I etine. 

S. ve !. M. V. ne. 

Da. Vekalet.ine. 

Çine kaza.sı mi.i.stantik ve Cümhuriyet Ad .V ekaJetine 
müddeiuınumisinden şikayet ediyor. 

1457 / 1•531 Çapakçur : Eski Geııç vi- 1683 numaralı kanunun 13 ncü mad- EncümendecUr. 
vilayeti jandarma alay desinin tdsirine dair 
mülhakı Maksudoğlu bi-
r inci mülazim M. Mihri 

1458/ 1532 Bursa : Hoca Hasan ma-
1haİlesi No. 2 Şakiroğln 
l\femed. 

1459/ 1533 Ordu : Şarkiye rrı ı:ııhall e

si Drama müibadillerin
den Rüstemoğlu Salih 

İmamet vazifesine iadesi dileğine dair Karara raptedilıniştir. 

Fındrk balıçesine vaki tecavüzün mc- Karara rapteclilmiştir. 
ıı: 1 e tasarruf halkık mm korunmasrn a 
dair 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1460/ 1534 ~yaş : Güdül kamunun
da eski öğretmen Hüse
yin Işık 

1461/ 1535 Kütahya: Sabık Kütahya 
l\i(üstantikr ıvı. Said. 

1462/ 1536 İstanbul : Feneryolu ya
verağa sokak No. 43 mü
tekaid yüzobaşı Lutfi Öz-
tan. 

1463/ 1537 Seferillisar : Turaibiye 
mahallesi No. 12 Tahir 
Demiralp 

1464/1588 Bodrum : İnhisar idare
si kantarcısı Eyub . 
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Arzuhal hu1asası Muamelesi 

Devlet şurasmca tasfiye kararı kaldı- Encüme::ıl' . .:- -::. r. 
rıldığınclan Maarif vekaletincc nzifc-
?C al ınmasını istiyor. 

17 - I - 1936 tarih ve 1267 numaralı Karal'a rapteclilmişt.ir. 
arzulı .alinin intacmi istiyor. 

Tckaüdlüğünün kaldırılması hakkında Karara raptedilmiştir . 

İstiklal savaşındaki hizmetlerine kar- Karara raptedilmiştir. 
şı istildal madalyasile sevindirilmesiııi 

istiyor. 

Memuriyete tayini dileğine dair Encümendediı-

1465/1539 Düzce : Camiikebir ma- Tekaüdlüğünüıı kaldırılması hak- Karara raptedilmiştir. 
hallesi Eski mengencik kmda 
öğretmeni A. Haydar 

1466/1540 Tokad : Çay mahallesi lVIüddeti hizmetinin 26 sene üzerin- E.ncümendedir. 
No. 151 Abdullah Hilmi .den kabulile tekaüd muamelesi ya-
Ulusoy prlması hakkında 

1467/1541 İstanbul : Sultanahmed Halkm hukukunu iptal edenlere kar- Encümendedir. 
Nalci.lbend mahallesi Şifa şı borçlar kanununa bir madde ila
hamamı sokak N o. 15 Me- vesi ile hallini istiyorlar. 
med ve karısı Saadet 

1468/1542 Mut : Pınarbaşı mahal- Fakir muhacire emvali metrukeden Encümendedir. 
lesinde eski İçel saylavı aldığı hane bedeli taksitinden dolayı 

1469/1444 

1470/1546 

1471/1547 

1472/1548 

halen C. H. P . Bş. K. Ali emvaline konulan haczin kaldırılına-

İstanbul : Erenköy Ka
yışdağı caddesi Ali Ka
buli hanesi Bahire 

Maraş : Kuytul mahal
lesinden harnarncı Durdu 

Develi : Zile köyünde mü
tekaid mülazim Osman 
Fimin 
Ankara : Tahtakale ye

nihamam karşsnnda D. 
Müfid matbaasnıda mü
rettib Mahmud Nedim 
Matracıoğlu 

sım istiyor. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş 

tahsis edilen maaşm arttırılmasnn 

istiyor. 

Belediyeden satın aldığı arsanm ma
liyece tesahüb edilmek istenildiğin
den şikayet ediyor. 

Maluliyet maaşr tahsisi veya iadei 
vazifesi clileğine dair 

340 senesinde avans olarak verilen 

60 lirayı ödediği halde tekrar iste
nildiğinden şika.yet ediyor. 

Enciimendedir. 

~1al. Vekfılet.ine. 

E nciimendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

1473/ 1552 Trabzon : Bekiroğlu Ha- Dişçillk doktorluğu yapmasına mü- Encümendedir. 
lis Şazi. saade edilmesini isti~or. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

ı-±74/ı553 Adapazarı : Tığcılar ma
hallesi şelıid Hamid ana
sı Hasibe. 

1-175/ı55-± İstanbul : Bren.köy Sah
rayicedid Etem Efendi 
addesi No. ı39 NebahaL 

Sadi ve arkadaşları. 
H 7Gjı55G İstanbul : Cağaloğlu Nu

ruosınaniye caddet>i N o. 
3 Bababey apartımaıır 

kat 3 No. 3 Safiye. 

1477 ;ı556 İzmir : Gaziler mahalle
si Bedava sokak N o. ı 

Ahmed ve arkadaşlan. 

1-± 78/ı55 7 İstanbul : Fatih Kıztaşı 
Binaemini sokak N o. H 
de binbaşı mütckaidi A. 
Nedim. 

1-1:79/ 155 'rer·can : Davavekili Ha
san Y alçrnkaya. 

H80/ı559 Kuşadası : Alacamescid 
uraınında Hüseyin M:uğ
lalr ve arkadaşlaTI. 

ı48ı;ı560 Mardin eski varidat mü
dürü Emin. 
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;Jelıid olan oğlundan maaş bağlamna- M. M. Vekaletine 
sııu istiyor. 

i\Iüterakiın cnılfık vergisi haldmıdaki Encümendedii·. 
yapılan yolsuz muamelenin düzeltil-
ınesini istiyor. 

l\'Iaaş tahsis 
nı c ·ine dair. 

muamelesinin düzeltil- Encümendedir. 

BınliıJderinin istiınlilkten sarfınazar Eııcümendedir. 

edilmesini istiyorlar. 

Kcsilmekte olan kazanç vargisinin ia- Encüınendedir. 

desi dileğine dair. 

Hakimin kanunsuz ınııaıııelelerinden 

şikayet ediyor. 

Borçlanma suretile verilip istirdad 
edilmek istenilen arazinin kedil erin
de bırakılınasma dair. 

:Memuriyete tayini dileğine dair. 

Ad .Vekaletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ı482/156ı P endik : Postane karşı- Askerlikten muafiyetini istiyor ( 
srnda No. ı Halimoğlu 

M. M. V ekaletiııc. 

Tarık. 

1483/ 1562 Bariciye vekaletinde Hariciye veka.letincleki matlübatınm Karara raptedilmiştir. 
umum müdür Mullittin tesviye eelilmesini istiyor. 
Raşid Palsay. 

1484/ı563 Çorlu : 3. Kor. Nk. Tb. :Milli mücadeledeki lıizmetlerinin na- Karaı·a raptedilmiştir. 
Emir subayı ön yüzbaşı zan clilili:atc alınınasrın istiyor. 
Aikif Kabulu 

ı485jı564 Divanr muhasebat M. 29 - I - ı936 tarih ve 1327 numaralı Tayini muameleye ma-
Kongur Konulu arzuhalinden sarfmazar ettiğinden ve- ha 1 olmadığından hrfzı. 

saikinin geri verilmesini istiyor. 

1486/ı565 Kayseri : Bozatlı Hasan
bey mahallesi N o. ı3 N e
elim. 

Y o ls uz verilen azil kararrııa itiraz ,edi- Encümendedir. 
yor. 

ı487/1 566 F etiye Eeki 
tık Süleyman. 

müstan- Tasfiye kaearmm kalclın1masmr isti- Encümendedir. 

l488/ı567 Samsını : Sıtma mücade-
lesi srhhat memurların

dan Abdüssamet Se~kin. 

yor. 

Mah'kfı.ıniyet cezasının affi dileğin C' 

dair 
A,d. VekiUetine. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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1489/1568 Adana : Ceza evinde -:\'lahkiımiyetiııin af:fi dileğin dair 
mahkfını Adana eski is-
tasyou müdürü Hasan 
Nuri 

Muamelesi 

Encümendeclir. 

1490/ 1569 {}azi .Anteb : Ceza evin- lVlahkfı.miyetlerinin affi dileğine dair Encümencledir. 
de ınalıpuslar nanıma 

..lııllı Memik 

1491/ 1570 Ödemiş : Ceza evinde 
izın ir birinci sultaniye 
mahallesinden Mustafa· 

1-!92/1571 !stanbul Kızıltoprak 
Şehir Kahya sokak No. 
18 Ragıb 

1493/ 1572 Vezirköprü : Babaoğlu 

Ölüm cezasına «arpılması hakkında 
'l'oınyizdeki evraknun eelbile tetkiki
ni istiyor 

Memurin kanunınıını 49 ncu ve 56 ııci 
maddeleri lıilafnıa verilen haksız ka
rarın kaldırılmasını istiyor 

Milli eınlake olan taksit bor«ları hak-
Hüseyin ve al'lmdaşları kıncia dileklerinin nazan itibara alın

masını istiyorlar 

1494/ 1573 Merinç : Askerlik şubesi 
başlmm Cemil 

Bir derece tcl'fihinin temini llileğine 
dair 

H95/ 1G7-:l: !stanbul : Bayazü iiley- Tedilıinin tem inini istiyor 
maniye türbe ·inde bekçi 
A. Harnit Özkan 

14!:!6/ 1575 .Edirne : P . '1'. T. Başmü- Arz uhal Cil iiıneniniıı G - XII - 193G 
diil'iyeti başldtiiJi Sü- tarih Ye !)5 ~ayıii karaı·ma itiraz edi-
reyya yor 

1-!97 / 1576 }laraş : Mahkeme za bıt V asısi bulunduğu çocuğa yel i ın ınıı 

ka6plerindcn .ı-\ ksüyek ı\ - aşr bağlanmasını istiyor. 
li Rıza. 

Eııcümendeclir. 

Bnci.imendedir. 

Maliye Vekaleline. 

Eıı eüınendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Tayini muaınelcye ma
hal olnıaclrğ·rnflan hrf
zr. 

Encümendedir. 

1498/157 ' ""\nka r·a : 1\lcsudiyc ote
linde No. ll .ı \ gftlı .Ata

biler. 

Sebkedcn hizmetinin ve nıcı.nız ka ld ı - 1\ııı·:ıı·n rapl edilırıiştir. 

ğı :felakete hiııacn hizmeti \ "H 1 a niye 

1499/15 O lstanbul : Beşikta.; Hu
sanpaşa Dere ııı alıa lJ esi 

sokak No. 62 Naiın •. 

1500/1581 Babaeski Kaı1ıkiiyl ü 
:M em ed. 

1501/1582 Çankrn : Ağır ceza mah
kemesi aza nıülaziıni sa
b:ıılu Niyazi. 

1502/1583 Karacabey : Eski şaı·b:ıy 

N. imzası okunamach. 

1503/1584 Eskişehir İsınetpaşa 
mahallesi Takayek so ka
ğrnda No. 32 t ııt . nıa 1-Lı 

lil İbrahim . 

tertibinden maaş bağlanması hak-

kında. 

E.rtam maaşının on scnrliğiııiıı biı · 

clen verilmesi .hakkında. 

ll<,;cbaya hırafmdaıı gayri ıl1L' ııkull t•ı·i
ne vaki miillaha1enin mc~n in e <.la ir. 

Avukatlık yapınasma <.lait' karar isti
yor. 

Haksız olarcık i~Le ıt d <: rkt irildiğ·iıı r 
dair. 

Mal tı li~rpt nıaaşr istiyor. 

ı.: ıı (·ii nı en d cd i ı·. 

S. lç. Mna. Vekfıletiııe 

Encüınendediı·. 

Da. Vekuletine. 

Eıı ·ünıendedir. 



Ka yi d 
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1504/1585 Manisa : Siye.tli kö;di 
muJltarr 1\1. Kolo. 
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J andarına karakol u olara:k inşa ettik- Da. Veka.letine. 
leri binaya köylü tarafından sarfc-
dilen para hakkında bir karar itti-
hazını istiyor. 

1505/ 1586 'inıav : Üreyler köyün- Ormanlarındau katiyet yapmaları- Bncümendedir. 
den Laz Hüseyinoğlu Ali nın temini dileğine dair. 
Rıza Dahan ve arkadaş- • 
ları. 

1506/ 1587 Sinob: Gerze kazası Dik
men nahiyesi Karacababa 
köyünden Eyüb Karaas

1507/ 1588 

1508/ 1580 

lan ve arkadaşları. 

Ilgaı--: : Urba.yı ismi oku
namadr. 

Adana : Köpri:Uü kaı·ye

sinde Selanik muhacirle
ı·inden Hayruşoğlu Halil 
ve arkadaşları. 

1509/ 1590 Edirne : Korucu köyün
den Mustafaoğlu Tııhsin. 

1510/ 1591 İstanbul : Sultanahmed 
Ahırkapı Cankurtaran 
caddesi No. 26 Raşid Ço
ruh. 

1511/ 159-1 Afyon : Hapisanesinde 
İbrahimoğlu Dilaver. 

1512/1595 Ankara : Yenituran ma
hallesi halkı narnma Os
man Nurettin Öz 

1513/1597 İstanbul : Berberler ce
miyeti dördüncü vakıf 

han !smail 

1514/1598 Ağrıili : Hamur nahiye
si eski müdürü Hakkı
oğlu Sıtkı Doğan 

Müzayedeye çrkarı:laıı arazinin taksit- Encümendedir. 
Ic kendilerine verilmesini istiyor. 

Kurşunln kamuunun Ilgaıdan fek- Da. Vekaletine. 
kodilmesini istiyor. 

Uray tarafından istimlftk edilmek is- M. M. VekAletine 
tenilen arazilerine takdir edilen fia-
tin haddi lilyikına iblağma dair. 

\.skere alınmamasına dair. Encümendcdir. 

'rekaüd muamelesi hakkındaki dileği- Encümendedir. 
nin intacına dair. 

Mahkfuniyet cezasmm affi hakk.rncla. Karara raptedilmiştir. 

Emialderinin tapu senedierinin ve- Dahiliye vekaletinc. 
r ilmesile yıktırılmamasmı istiyorlar. 

İstanbul herherlerinin de Ankara - Dahiliye Vekaletine. 
İzmir ve Tekirdağ herherleri gibi 
hafta tatili konuşundan istifadeleri-
ni istiyorlar. 
Açık maaşı verilmesi veya memuri- Encümendedir. 
yete tayinini istiyor. 

1515/1599 Mersin : Tüccar Memed Şeker fiatinin indiriLnesinden dolayı tktr ad Y<'kiıletine. · 
Sabbağ vaki zararmın verilmesini istiyor. 

1416/ 1600 Edirne : Bağlı Oğulpaşa Askerlikten kmtarılmasmı istiyor. 
köyünden İbrahimoğlu 
Ahmed 

M. M. V ekaJetine 

1517/1601 Sımav : Cuma mahalle- Verilen mahkfı.miyet kararında hata.i Encümendedir. 
snde Abdullahoğlu 'M:emed adli olduğundan tetkiki dileğine dair 

1518/1602 Trabzon : Tekke mahal- Hidematı vataniye tertibinden ikra- Encümendedir. 
lesi No. 15 Samih miye verilmesini istiyor. 
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1519/1608 İstaııbul : Umumi ceza J!ıütebaki cezasmm affı dileğine daiı·. Encümendedir. 
evinde 
harbiye 
Salınan 

koğuş ikide eski 
talebesi Şakir 

1520/ 1605 Konya : Şe m s ıııaha ll esi 
No. 45 Şahalıettin 

1521/ 1606 Amasya : Ilrcaık un fab
rikası sahibi Haül Ilı

cak ve arkadaşları 

1522/ 1607 İstanbırul : Karak-öy Ga
bayhan No. 12 Ahmed 
Karacadağı vekili !. İz

zet 

Mimar olarak ı:;alrşıııasına müsaade 
edilmesini .istiyor. 

Muaımele verg·isi hakkındaki dil ckleı · i

nin yerine getirilmesini isti:vorbr. 

l\iüvekkili Alımedin hukuku tasaJTu
fiyesine vaki müdahalenin menin e 
da.ir. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1523/1608 Ankara : Yenihal No. 32 Tasfiye kararı refedildiğ·iııd en ın c- Encümendedir. 
Rağıp yanrnda. ·Muhittin muriyete tayjni dileğine dair. 
Batu. 

1524/ 1609 Afyon : Sabık hususi Kefalet kanunu hükmiin e göre kendi- Encfımend<ıdir. 

muhasebe ambar memu
ru ve halen Nafıa kalemi 
mukayyidi Vehbi Özkişi 

1525/ 1610 Bürüksel : Dr. Vahap. 

sinden kesHen paranm. iadesini isti
yor. 

Türk vatanda~lığından ıskatı hakkm
daki kararm refiııe dak 

Encümeııdedir. 

1526/ 1613 Giresun : Ceza evi ölüm Ma.Iıktrmiyet cezalarrıun affini isti- Encümendedir. 
mahkCımları nanıma Arif- yorlar. 
oğlu Yusuf ve ar. 

1527/ 1614 Gereele : Nuhviran köyü 
Boyacı Bekiroğlu Muhar
rem. 

1528/ 1615 Eı·dek : Zeytinciler ınü

messili Halid ve m'kadaş

larr. 
1529/ 1616 Giresun : Enıddi baytar 

H. Atasoy. 

Malfıliyet ınııa şr bağlanıııasr YC)-a ik- M. l\'L VekiUetin r. 
ramiye verilmesini istiyoı·. 

V ergi bor<:;larr haklandaki dilekleri - Encümendedir. 
nin nazari itibare alrnmnsmr istiyor-
lar. 
Bir yıldaııbcri askeri baytarlıJ( ya.p- Encümendedir. 
malda olduğundan nıünasib iieret w-
rilmcsini istiyor. 

J 530/ 1618 Edirne : Hazine dairesi. 1'ekaüdlüğü hal<ikındaki muamelenin 
Sinanbey malıallesi No. 14 ikınalini istiyor. 

Tayini ınuameleye ma
hal olmadığından hıfzr. 

Ragrb. 
1531/ 1619 Konya : Bürçüklii ma

hallesi No. 54 polis ınü

tekaidi Şerafettin 

1532,11620 !stanbul : Yem iş iskele
si No. 60 dükıldinda ko
musyoncu Abdullah ya-
muda Rizenin Pazar ka-
zasmdan Şükrüoğlu Sa-
lwhattin 

Hakln tt>kaüdiyesinin ver ilmesi n·~-a Encümendedir. 
ikraıniyeden bakr kalan 300 liranm 
tesviyesini istiyor. 

l\fiimısib bir vazifede <,:alışmasını ist i- Karara raptedilınişt ir. 
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1533/ 1621 Gelibolu : İmroz muha- Haksız olarak mağ·dur edildi<Yind <:n Da. Vekal ctinc. 
sebei hususiye ınemnnı ş i kayet . 

1634/ 1622 

vekili Sllibrkr Hasan 1\fıı t-

luer 

Diyarbekir : Bski Harnı.ıı 

birinci smıf kaymakann 
M. Halif Özışık. 

1535/1623 Konya : ceza evinde has
tanede İtalya .t ebaasııı 
dan Corcioğlu Albcrto 
Penzo. 

1536/1624 Adana : Katatekeli ve 
Şeyhli aşiretl <:ri 5G han0 
narnma Bekiroğ·ln tbra
him ve Sül eymanoğ·lu 

Mrustafa. 

1537/1625 İstanbul : K. lVI. paşa as
kerlik şubesi karş ısıml tı 

No. 89 İzmir i thalfit 
gümrüğü mi.iclür mmıY in 

liğiııclen müteka id .ıhıı i 
Kab an. 

1538/1,626 Terme : Sıtma müca dele 
tabibi Selim Çctlıı <: ı · . 

1539/ 1627 İ•stanbul Edirnekapı 
hrrkaişerif Akseki nı n bul 

lesi Tahta minare sokak 
No. 18 Seher . 

1540/ 1628 Bolu : KıınduraC'ılaı· sos
yatası başkanı Niyazi Öz
kan. 

1541/1629 Urla : Altmtaş ına ıuıll c

sinde No. 161 emekli biıı -

başı R. Necip Onar. 

::\Iağdul' olduğundau milli mücadele 
ve harbi umumde yapdığı fedaldl.r

lrğma mükafatcn tesı·iri i stirh amrıı a 

dair. 

Tayini ınuaıneleye ma
hal olmadığından lııfz ı. 

16 - I - 1936 tarihinde 1264 ıııııııa 'l'ayini muameleyc ma
ra ile sunduğu arzım a lin ncti cekn- hal olmadığmdan hrfzı. 

mesini istiyor. 

17- II- 1936 tarih ve 1397 numa ralı 

arzuhalinin neticesinin bildirilmesini 
istiyor. 

30 seneyi doldurduğ'umlaıı ikramiyc
sinin verilmesini istiyor. 

S. ve !. l\1. vckalotinc. 

Encüınendcdir. 

Emlaki milliyeden taksiıle satm al- Encümcndedir. 
dığı evin mi:itebaki taksitlerinin <l f fi 
dileğ·ine dair. 

İadci memuriyeti dilcğin c dair. Encünı cndedir. 

Tarhedilen ka zanç vcrı:ı;i l eı· i Jwkkııı - Enci:inıendedir. 

daki dileklerinin nazarı i tibare alın-

ması dileğine dair. 

Yeni t ekaüd kanunu üzerindcıı maa - Encümeııdedir. 

şınrn verilm esini istiyor. 

1542/ 1630 Siird : Sait, Abdi M. E- Milli emlakten taksitıc aLdrklarr gay- Encümendedir. 
min ve dokuz arkacla şr. 

1543/ 1631 İzmir -: Karşıyaka nınra
diye sokak No. 17/ 1 A. 
Malül gazi emekli y üz
başı Hüseyin 

rimenkuller hakkındaki dilcklcriıı in 
nazarı itibare alınmasına dair. 

1 - TTI - 1936 tarihinden 27 - VII - Karara raptedilıniştir. 
J !):J(j t< tl'ilıine kadar verilmeyen ınalı1-
liyet talısisatmm verilmesi dileğine 

dair 
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1G44/ ]6!i2 ~Ankara : Askeri fa bri - Eytaın ınaaşrnııı tezyicli tlil eğ· i nc dair Karara rapteclilmiştir . 

], ala!' fen şu besi evrak 
memuru r:'emal 'l'ezc l' ya-
nında şehid topçu Yar-
bay Abdiilmecid eşi Ze-
ldye 

:1 !J4fi/163:ı hnıil' : Km·entin;ı şah iLI Haksız olarak telmüdc sevki m<ı ğnn- Karara raptedilmişti r . 

1\toı ı ı;ıl so ka ğ ı o. 21 ıni.i - ri yetiııi ı ıınr.ih oklıığıına daiı· 

l 1•k ;ıi (l hiıılırıı:;r ŞevhcL 

Ş itill eı· 

:J S4fij1()!i4 ~\ ııl\;ıl'a, : T' . '1' . '1'. Oeııcl 
ıni.idiielüğü nıüteı: c inıi 

Hameli 

1547/ 1635 Ça nlnrr : Ceza ev inde 
Karacaviran nwhiycs ine 
hağlı Köprülü köyünn eıt 

H :ı san 

Nlam;unlla ıı kcs il cıı vcl'gi hakkındak i 

dileğinin nazarr itilıara almnıasım 

is tiyor 

Bakiye l< rıl;ııı cezasmın affi dileğine 
da i ı· 

lVfa liye encümenine. 

Adiiye vekalet ine. 

154R./J6;1fi Anluıı·;ı : l-l;ıtipbey ın a - Yaıı ınn tl;ı yan aıı t'nılRkiııiıı H azin ere Enci.imend eilir. 
lınll es i No. 314 Pvdc A- 1azmiııine (l:ıir 

l aca lı Hasan y:ısrtasilt· 

Velioğlu Hi.iı:;ey in 

1549/.L6!i7 Ankaı·a : Yenişehir Bı>l - Mut asarnf bultmllukla rı araz ıye sa- Maliye vekaJetinc. 
ı: ilm sefa rl'ti a rka smda hib ı; ıloınlar hakkm<la ı;;ikfi .yet Pdi-
askel'l fnhriluıl<ırclaıı Hii- yorl <ıı· 

seyııı Aksıı vı: nrl<arlaş -

ları 

l !Jfl 0/ 16:-!8 Sı,•;ıs : lliillıa ylr l<nyaıli - Hukuk nıalıkenıesi tanıfmtlan bo l'çlu Eııci.iıueııdedir . 
l ı i knııınnu f1ilıı;ıy kii - olılnğu lı akkındaki kal'a rı te ıny i z et-
yiinrl Pn Vl:'li 1 i ğ incl en icnhmrn hi ı· an evvel ya.pıl-

nııı snn isti .vm· 

1551/ 1639 Aydın ; Germencik istas- Muamele vergisinden muafiyetlerine Enci.imendedir. 
yonu fabrikası Abdu1lah dair 
Nalbandoğlu ve arkadaş-

Iari 

15!)2/ 1640 İstanhul : Bakırköy Bii- M:nınliyet ınaaşmın kesilmesini isti- Knrara nı.p1eclilmiştir .. 
yük camii imam ve hatibi yor. 
İsmail Haklu Başeski 

155!ij1641 lsta ıılml : Sultanahmer 1\faliyece telmüd maaşrndan kesilmek Encümendedir. 
medreseele Mahmud istenilen paranın kcsilmemesi di.le

ğ ine dair 

1554/ 1642 Acıpayam : Satırlar na- Maliye müdüründen şika.yet ediyor- D;:ı . \T ııkRietiıı( ' 

hiyesi Kırlıköy Bayram- lar. 
oğlu Durmuş Cansız ve 
Hasan Kayhan 
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1555/1643 Ankara : Nafıa veka- Harb malfı.lü admı taş_ımasım istiyor. Enciimendedir. 
]eti karşısında Olgunlar 
S. No. 8 mütekaid yüzba-
şı Raşid Alpsoy 

1556/ 1644 Çarşamba : Küçük yan- Tekaüd maaşı tahsis veyıı ikramiye Encüıuendedir. 

gm kariyesinden Alem- vP.rilmeı;ine dııir Bn~ümendedir. 

daroğullarından eski öğ--

retmen Abdürrahman 

1557/1645 Zile : Camiikebir mahal- Harb malülü olduğundan .vol parası Dahiliye VekiUetine. 
lesinde malul Tevfikoğlu ile mükellef tutulmaması clileğinr 

Abdullah Koca dair 

1558/1646 Afyon : 1. Ko. K. refa- Terfibinin HO- V U ı_ - 1932 tarihinden Encümendedil'. 
katinde 5. S. As. adli ha - itibaren yapılma sma luırar veT·ilme-

1559/1647 

kim Ziya Tekdemir 

F ener : Bala! iskelesi kii 
tibi Nuri. 

1560/1649 Ankara : Zirıciı·li camı 

odalarında Uercde ()oğı ıl 

lu köyünden RePepoğhı 

Saliılı çavuş. 

1561/1650 Yozgad : Eski mahkeınl' 

azasmdan . Hnlfısi Ak
türk. 

1562/1651 İstanbrı l : Bakırköy 1 a::;
:han caddesi No. 07 Cr,ımı 

li ağazade ölü AHiritin 
vcreselerindeıı Neri m;ııı 
ve kardeşleri. 

sini istiyor. 

Istanbul um.rı 
rünün yolsuz 
y{lt. 

ınüstalıd >miıı nıüdü 

mııa.m.el c l r rindcıı ı;;iUI -

Umıım1 sava~ ta ma I lı! ka lclı ğ·ıııdaıı 
maaş bağlanmas ını istiyoı· . 

4 - XI - 1935 tarih ve 945 sayılı <ır-

zuhalin:in ineelen mesiııi istiyor. 

'l'effiz sureti le Yerilen eıııltt"kiıı ist irdad 
edilmemesi ve lwcleliııin wri lm csini ı s

tiyorlar. 

Dahiliye Yl:'l<fıl1'1 ine. 

Karara raptedilmiı;;tir. 

'l'ayiııi mncımeh'ye ımı.

hal olmadığı nci ı ı ıı Jııfzı 

8. ve 1. ~1. vekfılctiı ı l'. 

1563/1652 Ankanı : E k;ıf uııııını Kaııwıi ıhakkı g-özetil_nw~·\TPk 1\'k; ıiid ı' Karara ra pl('dilmiı::tir . 

müdürlüğü encünwıı 1 l'l - sevkedildiği nP da il'. 

1564/1653 

lrik memuru Ö~ner . 

1 tanbul : Harp alwde-
misi evraJ< ·m em ur ı ı iiad
rettinoğlu İhnılıim ,\lı 

med. 

1565/165-1: Istanbul : Kadıköy yri-
değİrıneni poli,· kart~l\ohı 

yanıdaki haneele m l'rlı nnı 

Osman Ri fat paşa ha L'l' -

mi Saadet. 

Umumi harple l l:'ı;;kila tı ınahsusad;ı 

ve İstiklal harbindrki Jıiznıctlrriııiıı 
naza.rr dikkatl' alınmasıııı ist iyor. 

Ölü koeasrnJaıı 
istiyor. 

maa::; bağlnnın ; ısıııı 

Enrüm ndt-d i r. 

En c üm · ndedir. 

1566/ 1655 Srufranboln : u lus kal- Hukuku mcmnuasının iGJdl'siııi isi i- Encümendedir. 
dırLm köyünden vı> eski yor. 
:Muğla baytar ınüdiirü 

Şiikrü Akmcr. 
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1567/ 1656 Kütahya : .Pa~a.ın sultan 
M. den :akin öl ü lıinlıaşı 

!\arısı .imza okuııanındı. 

J 568/ 1G57 !J ay ındır : :7\'i:.ılık eıne kil
üplerinden Aydııılı :-;a-

1imoğ1u K emal. 

156~/löGK Ankara : Kanıc<Liwy Kıı

racaaJımed. maıhall e:siııJeıı 

Abdullahoğlu :-::>i.il ryınaıı 

Ersale 

ı ~. ıııir : Hct( ·ı J\Laluııud 

mahallesi Uunı a rızaJ p ı;ık

mazmda No. l6 öli:i. Ab
dull ah kızı Ay~e lkhal. 

157 L/Hi60 Bm-sa : Kebir sunırluk 

li' i lo d na mulw.eiı·ll'riııdl'n 

Şakiroğlu l · ınail 'i pııhi 

ve ar. 

Arzuhal hulasası 

Ta d alarnun eşitas tarafı nda ıı 
müdahalenin menin e da_ir. 

nıki 

Muamelesi 

Eıwümendedir. 

7 - XII - 1935 .tarih v ' 1110 ıı uııw - 'l'ayiui ınua.meleye ma 

ralı arzuhalinin n eticesini ist i~·or. hal olmaJığ·ınLlan hrl':a 

'l' ekaüd veya hid.enıa1 ı 

maaş .tahsisini istiyor. 
nı 1aııi ~· l'd ı •ıı 

M.aJ en Lalıarı·isi i ·iıı n· ı·ikıı rıılısat 

ıııua melc:si ıhakkında J)e\"l r t şfı ı ·ı ısı ıı

ca verilen kU~rara itiraz ediyor. 

Alın ı~ oldu~daı· ı d eğ· i rıncıı in ıı::;aı· lıor

cııııun affı He haC'z in fek ki n • tapu~·ıı 

raptrıu i t.iyorl aı·. 

Eucümendedil'. 

Enci.imendediı·. 

En cü mendedi ı ·. 

1572/ 1661 Adaua :Ceza evinde Lar- Mevkufiyl' t.t en tahliyeleri dilcğiııe Encümendedir. 
kıyı kazasmrn 'iblaya dair. 
köyünden Dn·gaıı Yusuf 

ve arkad::ışr Saidoğln Yıı -

suf. 
257~Vl662 ·rokııd : !Jı·y sok:ı ık No. ,-, 

Rab im e So me ı · . 

1574/ 1663 Kütalı.va : Ki.iı.;ü·k <: ar~ı 

Yıldız oteli karı;ısı sokıık 

No. 10 t ek:ıiid :-; t·ıı iı :e l i 

Şakir. 

1575/166-J. Si i rJ : Belı<;Pt ;-;anı ı' 

1576/ 166!) !J ay ıııdır : Zül'l'ad<ııı Er-
1-(· iı ıli M (IJt ıetl\' e ::ıı·kad :ı ~

ları 

1577/1666 ~rbiıı 1\ ;mı lıi s ıır : .!\lı•JJ 

z il eioğlıı Öme ı· Lütfi 

157~/1667 l~ e~"·c : Adapazarlı ~H a 

lci ııist Sabri 
1579/ 1668 lstanbul : Küçük bebek 

Öl e.ıı oğlundan i ıkı·anıiy c· 

istiyor. 
\"( \l"i ı III('Si ll i 

Yugoslavyada lııı·aktığı emlilh ıııukıı 

bil n81kten para verilmesini ist.iyoı·. 

Ku.til ka 'Li ile silalı atanlar lıaJçkında 

.kan~w1 ta.kibat yapıJma.<;ını .istiyor. 

Kabu lü ·nı u \·ak kat su ı·e t"il e zeytinyağ-ı 

\ "P pıuas ıııın itlıal l•dilın esiıı e dııir 

, \ (; ık ıııauı;;l a ı·ınııı \·el"ilm P-s iııi isti.vo ı· . 

:1 - 1 - .193li tm·ih ve 1197 ııumaralı 

arzulıalinin neticesinin bildirilmesini 
i~~iyor. 

Tr-kaüd maa~mdan müterakim [i;) ay-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ı\J . \ ". ne 

En ciiırı endediı·. 

l>a. \'di.fı l etiıı e 

Ua . V ekiiletin e. 

Encümendedir. 
r.adde i ıo. 77 emekli lı ğmrn Yerilme ini istiyor. 

lrıö0/16ô!J 

yiizb aşc H asan Zeki 

1'osya. : 0l'tulıC'a köyü 

ınuhtan Hüsey in Ye Ka-
mköy , Uğus, 

P elitcik köyleri 
l :.ı rı \ 'e üyeleri 

Bad enıci 

ınuht a t-

' l' e:;;ki l üL ı nıülkiyrde köyl('ı·iniıı 'l'os
~·ada kalnıaı-ınır istiyoı·lar . 

l hı. Vrkal etine. 
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1581/1670 Tokad : Baroda avukat Vali Recaiden şikayet ediyor. Da. V cka.letiııe. 
Hüsnü Özdek, 

1582/1671 İstanbul : Umumi hapis- Malıktuniyet cezasının aifini istiyor. Ad. E. R. ne. 
hanede birinci koğuşta 

ınahpus elektrik mühen-
disi Ali Kemal 

1583/1672 Adana : Çinarlı malıal

lesinde No. 113 M. Ali 
Türkeri karısı Sare. 

1584/1673 İstanbul : Samatya Ko
camustafapa.şa canbaziye 
Sümbül efendi S. No. 4 
Rauf Çapan 

1585/1674 Dinar : i HUJkuık hakimi 
Ali Noyan 

9 çocuğu ve muhtacı: nıuavenet ol- Encümendediı·. 

duklarından S. İç. M. vekaletince 
yardım edilmesini istiyor. 

Tekaüdlüğü hakkında Devlet Şura- Encünıendedir. 

smca verilen kararEı itiraz ediyor. 

Savaşta geçen dıizmetlel' inin son mcs- Encümended.ir. 
lek momuriyctleıinc de ilavesini isti-
yor. 

1586/1675 lstat~bul : işanıtaşı :Mın- Malflliyet dctcccsinin döede .iblağile Encüwendedir. 
radiye malıallesi birinci tc l'fi zaımımmn verilmesini istiyor. 
sokak No. 59 M1ust.afa 
Değirmencioğlu 

1587/1676 Sandııklr : Susuz kiiyün- K esilen malf1Jiycl maaşnun iadeten Encürneııdedir. 

den A:l:ıımedcHwğlu Mnı.- 1ahsi.~ine dair 
ta.fa ımmhdu.mn Merned 

1588/l 677 Polatlı : 'rerzi esnafından 'i' ürklüğü taılıkir eden Doınirci l\1.uıh- Adli ye vcka let ine. 
Serveri sin Jıaftclanda kan~ını trukiiha.t yapılma

sım isıtiyor. 

1589/1678 Niğde : Eskisaray ımahal- Mem~ıriyete tayinini isiyar 
lesinde eskiYozgad ımüd-
dei unmmisi A. Rifkı 

Encünıendedir. 

1590/1679 Ankara : Da:Jıiliye V. V. 
!ş. U. Mü. şı.tbe 2. ıme
mwru Rifat Erdal ve üç 
alluıdaşı 

Alıit·en çıkan iefsir muebince tahsili Da. E. R. ne. 
all görenlerden on, on beş sene ua-

1591/1680 lstaıı bul 
nakliaytındıı. 

Tevfik 

Postahane 
Eyuplu 

hiye nıüdüı·liikleı· in <le bulunanlarm-
da staj müddetine dahi olup olmaya-
cağınm karar al tma almmasma dair 

lö - V - 1935 tarih ve 470 numaı·alr Kara ı·a ı·apLedilmi~Liı· 

arzuhalinin neticesi nin bi 1 dirilmesini 
istiyor. 

1592/1681 Rize : Eski adliye mah- Tr.kaüd manşr ba.ğ' l anmı:ı.sını ist . iyoı· . Encünıendediı·. 

kemesi eski başka.tibi 

Osman Zeki 
1593/1682 Ankara Hacıbayram Şehid olan kocasmda.n kendisine ve 'Encümendedir. 

ıboyacı çıkımazı sokak No. eytnnırna maaş tahsisini istiyor. 
25 Tosyanın pınaı,başr mn -
hallesinden Halil oğlu 

Servet karısı Şefika kı-

zı Emine ve oğlu Halil 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

J594-j J68:J J\ııkara :İstanbul ote
linde .Ko. 7 ımılfıl Jaıı 

clarmn hesah memunı 

Sa mj. 

1595/168-1: hıuir : Zahire üzüm ve 
mahsulatı n ı'aıiye lı orsa

sı simsnrlanntlıın lVfııs

ta fa ve aı·kaclaşlaı·1 

1596/ 1685 'l'ireholu : lregöl köyüıı 
Ci rn dört köylü mımma 

Ynsuf. 

- 405 -

Arzuhal hulasası Muamelesi 

10 - llL- 1936 ta6h ve l.J.GR numaralı Knı-cıı·a rapteclilmiştiı·. 

ı ı ı·zuhn line zeyilclir. 

Kazanç ver gisi kanuııunnn 7 nci ınacl- Eneümendedir. 
Llrsin in haklarında ta tlıikrn ı istiyor
i ill' . 

f<'uıtlık Lada l:ıl'lluı . a pılaıı hırsızlığın ı ı:.ı. V kaJetine. 
menin e dair. 

1597/ Wtlo Maııisa : Jl apis lı ııtH'si ııd e ' l 'ı> ı·ki tıılıiiy<·L utıı ııe k i:;t.i. oı ·. l<:ncüııı e ııdediı·. 

ımılıklım ıül fi k ar. 

1598/ 1687 Blnziz :Avukat 1:;\evket JG- ll.L - 193fi lıı ı·ilı H 14/G ıınutanı.lı Eıı<.:liuteııcle<lir . 

y:ı ııınJa esk i J<.:ı-g-ani Os- aı·zuhaliııiıı ııetiees iııiıı biltliı-ilnıesiııi 

ınaniye ınü ·taııtiki Me:s- istiyo ı· . 

uel Yüksek 

1599/ 16,8 Istanbul : Anıluıt i\le- ~(j- JU - 19:JG Laı·ilı ,· e 11.7 ı ıuıııaı ·alı "\dliye vokiUetine. 
n red Nuı·i Ahmet. 

1600/16 !) Yumudalıık 1\ ıı ldınnı 

civarında Den 1 i Eyüp

oğlu Memed. 

1601 / 1690 J.;dinıe : Oğullwş köyü 
Osmaniye 1\-1. .Meııırd 

Kamil 

a ı·zuhalinin iııLncıııı istiyo ı ·. 

l~k u ırlırl'lııııı ll'mini ilc taı·lı edill'ıı ec
zayi nakdi ıhak kındu kara ı · ittiha ı 

t'• lilıııesini istiyoı-la.r. 

Askeı·lik v;ııiyı'l ini rı 
dileğiu claiı·. 

dlizeltilıuesi 

-lıtliye ve ku Jet i ne. 

M. M. V. ne. 

J 602/ 1691 Adana : Köprü. köyü n- ' L'asarrufl:ırı ndaki tıırlala ra ei h eti as- M. M. Veku.let ine 
dr.n Alı mefl. krriyrcc vaki nıiitl ıılıaleııin nıeııine 

ıl :-ı il'. 

1G03/Hi92 isl:ııılıul : Tüıbatıı ,· lnhi - Baıc.ıııdeıı istiJ'ndeh·i dilcğ· iııe dııiı· . 
ı-;aı·lm· Duşııı ii d iiı · l ii ği i 111 ıı 

ha::oelıesind e ıııasn il. ır1iı · i 

1\ li Sadr i 'l' oz l rı Y<' ;ı,rl<n 

tl:ı şl al'I. 

Eneünıendediı·. 

J60-VJG9:~ t > ı·f'n : 1-l:ı<:yııdig-iiı· Jılıı - RiZI'ııııiyr vııkl'ılınkluııtlaki dilrkl e ı·i - Eıwiiırl rndcdi ı· . 

Jıittinoğln Said .\k giil. ı1iıı rı ııznı·ı itilın.ı·a ;ılnımnsı rlileğinc 

d ai ı ·. 

160!1/1694 (_,'eviı·ıııe köyii (j() lınıı esi l'sldi.ıılan lıaklnııdııki dilekl e ı·iniıı nıı- ~ - Vl' l ı; . i\L. \r. ıı e. 
ııaınınn. l sın:-ıi l oğ lu Kn - zar ı clikkııte alrıııııasr lınl<kında .. 
lll i ı. 

J606/ J69G lstaııbul : Ni~ant;ı~r SP- ~ lrğ·m lı ç Dkran Ze l v iyaııııı eıııvn- 1\[al. 'i'l'k fh·tiıı c 
lıaLbey apartırnnm C:mi line ·Hazinece v:-ıziyet edillli ğ iııd c ıı 

:;;o nan Ham(] i Pnşauğlıı rı ın tl u! ı ;ı t mm l.t•sv i yesi rı i ist.iyot·. 
Ahmet Muhtar. 

1607/ 1696 Ediı·ne : Oğulpaı;;a köyii i\slu·ı·lik vn.ziyrti ııin dliY.e l L ilııı exini M. M. Vekil ieti ne 
Osmaniye mahallesinde istiyoı· . 

Osmanoğlu Salih. .. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4o6 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

160Rj 1697 Edirne : Oğulpaşa kö- Askel'lik Ynziyetiuiıı düzeltilmesini l\L l\'I. Yokill eti ne 
yündeıı o~ınaniye nıahal - isti yor. 
lrsill(l en lbı:a hiınoğlu Ah-
met. 

lö09j l698 I •: Jfıziz : L'ski Karaıman ] :)56 No. hilhlmkı·Jwnunuııun (B ) fık- Encünıendeuir . 

1610/ 1699 

HiJl / 1700 

JG12/ 1701 

JG13/ l702 

ağıı: ceza azasmclan ııvu- ra s ı mucibincc Jıaksrz o lııl'ıık .hakimllk-
l<ıı t Yus nE Ziya Aygüıırş ten çık n nldığma da i 1'. 

t)onuı1 : Ağır ce11a mah 
lwmesi mnaviıı i azm1 
Pardıu.n. 

K~kiıı : ll <L.YI"İ.\'l" ('Holllll 

ima nılığm lan m i.ist a fa 
Ku.yst'rili l\l[•us tafa. 

J<:Ll i l"ll O : IC.naağa<;üı J In 
sa noğlu ibn1hiııı. 

lstaııbnl BalıJq1aza1·ı 

WI;ıl,sudiyehan No. 72 ıı

''nkat Etem Ruhi Balkan 

A l' ll•ka tlık tnlu;at naılll rs i isi iyor. 

Müteı·wkLnı lll<ınşla1·ıııııı n·ı·ilıııl'.siııi IS

tiyor. 

Aske1· lik vazi.\'('tiııiıı diiı ' ltilmesi ııi ik
t iyoı·. 

İlişiık maillılceıne ili'tmr ahk~ımmnı lıkü
S<Hl Vl'kal-etiuc tatbik edilım ediğiıl -

<l e ıı şikayet ediyor. 

EH ·ümendedir. 

f~v . U. Mad. ıı r. 

Milli l\f. n•kfi lrt inr. 

lktısad veldiletine. 

1614/170~ Ça nakkale : tık öğret 

N~1 fizr 
2297 sayılı ikantına gö1·r me.~ken ıbc- 1\1af. V ek n !etin e. 

,m.r.nleı· nmnrnn ıl ellı•ı'inin vrri1nwsiıı i istiyorlar. 
Görsoy. 

1615/1704 _l ı-;taınlnıl : J<jn•ııköy <·<~d- icrac:a satılan l'ah1·ik<lsınııı ilıaksinill Adiiye vekaletine. 
de bostanı i!ikelt>dL• kı ·- f f\shini istiyor. 

16lfi/] 70!1 

1617/1706 

res te ve· nHı l'a ııg-uz [abri 
ka ·ı sahibi Bekir J\.ıiııni l 

Kar gr. 

l stanbu l l ~ dirııL·ka pı 

karagümrill( Karabui;i su
kağı No. 78 Haııi.fe Rl'ndi. 

lstmıbul : Yed ikul e lm 
rahoı· caddesi o. 92/ 9-1-
ölü Şaha.hmt iıı •knrı~ı i l; 
bal. 

J J ususl af istiyoı· . 

ll a len iı;;galind eki ev inn tııl<sitl e ken 
d isinP tem likini isi iyo1·. 

Adiiye vekiUetine. 

Encümendedi r . 

1611:)/1707 hı" ıılııı 1 : Ta hi ın 1\ ıH·a - Kii:•l e 1·iııde okul :ı c: ıl ıııi1-'>l ıı ı isi i) · o1·lıır. Eı1ci:imencledir. 
1 e pe nuılıa lll!-'> i 1'11.1 ide ı ;l'~

me sokak J\1elek ap. m;ı 

halle bekçileri A. Yük 
sek ve ar. 

1619/ 170 ) 1 zmir : f:-öz•t epı· l J'alll \'ıl ,\ 1 r alüliyet maa !31 t aılı sisini istiyor. 
ca.JJ.esj ro. 1)36 ihtiyat z;ı -

bit .a.nılıd:ııı . \ ziz·oğ'lı1 \lıı -

ri. 

1620/1709 Bu1·sa : 'l'ı1z paznı· 1 1'. 

Alaca 1\L .tek ~- Nci. -+ 
Hamd.i Gündüz. 

l\Lümı.<;i p bir mr n nı 1·i .vr lr ta.1 ' iıı in i ı s
tiyor. 

Encüınendedir. 

Encüınendedir . 



Kayid Ar;ı;uhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1621/1710 sküdar , nlıkuyıı sı ı 

karakulu karşısmda st' hi ı 

lin hnll(:esinde ~lıı s t:ıf;ı . 

1622/ 17U iğ·d r : lkiııroi lwnı i ~ı· r 
'f ah ın nrl \rııı:al. 

16~3/ 1 7 1 ~ , \ ğ ııı : ÖğTI'Iırı en l.iğ-iııdı· ıı 

ınülrbid Mnstafa Kuba
saka ]. 

lfi:2-U ı 7 ı ~ı . \ adapaztı l'l : /::irrıl ım·

di koupr r ;ı t iflı · r i ı 's ki 11111 -

nıJ<ihi Bı·d ı · i . 

Hi2fı/ ı 7 ı 4 l st<ınbnl : Bl'yoğl n l stiık -

1il1 eaddr:;; i No. 463 mo-
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Ar.zuhal hu'la.sası 

Y <ış t::ııhdidi do l a.nsiıı· lı·k;ıiid ro .ı i ııl i 

ğ indeıı U. D. yolları id:ıre'-liııec ikr: ı 

miye Yerilmesin i istiyor . 

Arzuhal en e.üm eninin 20 - ı . l 0~1 ı j 

tarih r e 142 No. J\a nHına it inı;r, f-r1i -
_vo ı· . 

l i' (j; l .\ o. kaıııııııııı 

ıılıkii ınııı ; ı g-iir ı· ın :ı;ı::; l ; ılısis iııi i~t i.1·uı· . 

G - 11 - 1UJ.J. t a ı · iıı ''~' ı :371 ıı •u ıııı ; ıı · :ılı 

1'\ 'l'a •kııı ııı ı ot ki-ki s ıı ·a'-l ıı ıt l ;ı 1 \t' rıd i siıı i ı ı 

ık cl i ııl e ıı i [m esi ıı i i st i_,·-o r. 

Muamelesi 

ı\::ıt'ı;ı ,-ekftl tine. 

Tn~·ini ınuaııır1r:n' ma 
hal olmııdığıncüın hrfzr. 

hııı·i inH · ıı ı koli ı· . 

ı'.: ıwiiın r ıırkıli ı· . 

:-;; ılın : ılılı ğ· ı <'l' i ıı t:ıpıı s ııııı ı n Yı· ı·iLııw- J(;ır;ı ı· cı nıp t rdilıı ı iştir . 

sin i ve ı ıııilli e.ın l fı.k<.:ı · s ;ı , fı ı:; ı ııııı d nnhı -

hil_yacı Sofyanos nı ağ-aza - rııLın;ı ~ ıııı isti_v-o ı· . · 

;; ınd a Tenıistoklou Kuı·t rs i . 

1626/ lTI!i )1 . )L V. 1'f'f•tiş dairesi 
Şi.i . 1 SI lll f' < Jwsalı 111 l '-

111lll'll ~al i lı :-4 rlı ; ıt i. 

Hi27J I71ü (_'a nakl<ail' : Hi g-;ııııı ı ı·;ı 

rniil\:'E:'l; ir ına lı n Il es i ııdl' Ah
di.ilJm(lir. 

1628/ 1 7l7 l r.ınir : lkiııı·i kcıraııtiııa 
)fit;ı .tpaşa. <"adclPsi No. 
7, 1 6 B r.kir Sıtıkı. 

2!-:- \' - HJ3ü l;ırdı l' l' !'iGI ı ü ilk ft'Ş- Eıwiiıııeııill'd ir. 

ı · iıı 10;l!i t;ırilı , - , ~ H7:'i No. ;ı ı·wlıalle ı ·i -

ııiıı ıı ' 1 i rl'si ııiıı lıi l rliri l nı r.'i iııi isi i_nıı · . 

Tı·biiıl ııı na~ ı talısi s iııi n ·_va. ikı ·;ı ın iy ı · Eııı·ii.ııwı ıd edir . 

\'l' ı ·il.ııı esiııi isi i_voı-. 

l skaıı mtı.uıııdesi lıakkıııtln·ki tlos)·<ıl a - 8. yr. i ç. 1V1. V. ne. 
ı-ıınıı ı:r l b Yı · t cıl< i kiııi isti_\'01'. 

JG~9/ L 7 1 R ~~ l1nı işkezı•k : E sk i nıaliyı • · 7\lı·ıııııı·iy ı• l e t;ı_\ · iııi dil ı·ğ- iıH· d : ıiı · . 

tahsildan F'ik ı · i . 

E ndi ın r ııded ir. 

Hi30/ 17H) Bilı:ei -k : Gaz ipaşa malı:ı l - 1H9 ııuııı;ınılı tdsire g·Ön' ıııu aıı ı l-'h' Eııl'iinı cucleıliı·. 

l f'Si J l oı-a:r.;ıdı' Hasilı . i fas ı i lt- ı nai:h lııı· ı· ıl i f .ını•ın e~ iııi ist i yo ı · . 

l(i ;ı ı ; ı 7~ 1 Zoııg· ııd;ık Hiik fıııı \'1 TTan·i r; ılı ııı ;ıt lııl llı ı ııııı v (')'iı ııı ı·siııi is- Dalıiıi _)' <' vek~. l r t . inr. . 

ıl okt.orıı 1\. t' ııını<'t t iı ı _v: ı - t . i_yoı· . 

ı uııd:ı Niza ı ıırt-ti ıı NPşd . 

1 632/17~~ H cı l ef ti : 1\ I.ıılıt : ıı · 1\ ;ı d ir Jl al ı ·f tiııiıı iı ı;e l ı;ıliııı· ı,:enilnll'~i ııi vı · D rılıiliye vı> ld.l et.ine. 

l 'f' a ı-k adaşl n r r. 

( _' nmnı : Haı ı , c;ift<: ilrı·i 

ııaıııma Hiisı>y iıı Hnsnıı. 

lı : ılk r 1·i ; ı c: ılın;ısııır i~ti_voı · . 

Ko n_v;ı su ıaııı a idares in ce ıııikt:ıı·ı _kii 
fi s u n- rilnı csini i st iyoı· . 

Eıı · iinıı'ııd c·diı·. 

1604/1 72•~ (_';ıpakc: uı· : V('Jaıı köy Ün- 1'ekai.icl Hl<lHŞII1lll infleh• ıı t;ıJısi s i di- "J •;ıı("j j , ıll l'll d\' fl il'. 

rl en Mustafaoğlu lıfulı ıır- ] p~· iıı ı' clair. 

1G35jl72G 

1 636/J 72G 

re ın. 

1Vri dyat : lT ıı fal1I'ikfısr 

· alıihi Siiı·tl li 1\ı su f. 

Aılaııa : , n1· aı-i poli~ 111t'

ııınduğıınJan a çığa ı;ı 

lwrrlau Fc r.it Yılıııaz. 

l<'abı- ika s ıııd nki k öylül e ı ·t · ait! o lmı 

g·özü ıı kapatılıııasr kaıınıı su ı oldu
ihı ntlnıı şikayet pıliyoı-. 

P olislikt en ihr-rı e r hakkıııdaJ, i karaı·ııı 

ka l d ınlııı asmı ist iyor . 

Eııcüıneııd ed ir. 

Eıı cümcnde li ı · . 
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1637/ 1727 l~nıir : Ceza evinde am - ~Ialıkfı·mi yet l erinin affi clilcğ·ine dair. BncÜ·ııı e ndedir. 
bar koğuşunda hma il Vl; 

ıwkadaşlan 

1638/ 1728 Bıırsa : Urrnnı· li l'y ımı. . Ml>muı · i.v·ehcı fıı. ,y itıiııi i:;;tiyo r. Eııcümendeclir. 

Jı ııllesi Yeledi ıbevvab cad
tl esi No. 29 Burh an LLi ıı . 

1G39/ 172!l hınir : Yenıiı;;c,:a rşısındıı 1\l ali .voe vel\.aletin er. il fını ı ıhk~ınıının Maliyf' vekfı l et.inc . . 

No. 3 a.vı u.kat li'·uad Hay- infrızrıır istiyoı·. 

r et.tin. 

Jö40/ 1730 (l;ızi Antep : Yalmi m a- ~'Lı. lıklııııi,,re f. rv nıkrııuı f:-IRfliJ< rmı. uai l' . Bnci.~menıl edir . 

1641/ 173 1 

1642/ 1732 

1643/ 1733 

l 644 /1 73 ,~ 

16-!fi/J 73!) 

hallesinde Dan a m rnıl'd -

oğııllannclan 'Mnsf af n. 

VPzi rköpri.i : Gul a.nı kö
y ünden lını:~ınoğ·ulların
dan 1\femcdoğlı ııJ 1\{ııstafıı 

!nan . 

Kadıköy Hasanpaşa 

Kurlmlr cadd ı:ı E ski !'l<Yka), 
No. 44/ 2 Ali Bın·r. 

Ba,rbuı'L : İl <:c merkezin
de Şeyh Haynı.n ımı :lı ı ıl l e 

sirıclc Şakiı· Aral. 

A ıııkara : A~kcrl .fa,b rikıı 

lar f en şubrs i evrak i~ 
yarr Cemı.ıl T c ı·at ~'nnııı

da Ahdiilnır<'io eşi Z ekiye 

Adapaza.ı· r : Ka ra.kı-ılpa~ <: 

mahallesinde Nıo. 4!:; mü-

E nıUı ·ki rm illiyeye olun lıorc u haJ<:km

<.laki dileğinin nazan i·tibare alınma

s ını istiyor. 

Ualiy.c vckalet.indeki i~'<ti<.lasrııa e<•vah 
\' l'l'ilm ediğ· i nden şi ıkftyl't. r(l iy-or . 

T ekaüd olJuğunclan kefıı l et i ıni.iteseJ

sil r. dolayısil€ t el'ldt~ftiğ·i par; ı n ııı ve

ı · il.ınesiııi isti yor. 

Jl<ıebi uınumide Hm lar tarafından 

ya .k ılan em laki ha,Jclnııda.ki yoeline ve

ril en 2000 li rulıık mı.ıZ'ba1 a nnılıt.l'vi ya

lının vel' ilııwsini isli yo ı.• . 

501 ııuma.raı kanıımııı 5 Jl(•i ıııa<.lll rs i 

alıkamııun te l.kiki ile di ğer d ilekleri -
l0kai<l ıwlis nı emııl'lı Ali ııiıı ıı;ı :.~ ;ıı·ı itii>nl'ı· ıılıııııı;ısınr i s ti ynı ·. 

Riza. 

Maliye vekft le tinc . 

Enci.i.memlı>llir· . 

Eııciim endedi ı· . 

Enciimender1ir. 

Bncümendedir. 

1646/1736 Bayburt : Za.ğ·zi l< ağ ası- Ui 13 n nma ralı ka n u ndaıı 
oğullanndnn Hamit Dön - ılileğiıı c claiı· . 

·is tifades i Tayini muameleye ma
hal ol nı ad.rğmdan hrf
zedilmiştir. 

1647/ 1737 

164.'3/1738 

164!:1/ 1739 

m ez. 

.\daıııı : \b itlinpcı~a eall
dcsindc diş Dr. Bı:ıy R i
fatın han esinele Koza ıı 

oğln l\'hu;tafıı. 

İstanbul : B e.~ ikfıt~? llllı 
radiye ına.h all csiııd l' Bu 
yrr sokak No. 3~ Mıılııııııd . 

C:. Anteb : Knrbu Uııl

laaıhmcd mahall esind en 

öli.i Monı kızı harikzedc 
yrfinı c R abia. 

Emlaki mazhıı t <ı rnn;kabili vr ı·i l rı ı 

eml fıkiıı tnpuya raplına dair. 

Şehiu ola u oğlundan nı;ı;ı~ ı ;:ı-h sisini 
istiyor. 

s - ] r - 1~3G tari lı Vl\ 137!'i ııuıııanılı 

arzuhalinin inta.crıır is ti yor . 

::'l r~ıli .\ ' l' v ckfıll'tiıı e. 

l\'[illl 1\I. Y ckakı ine. 

Karaı·a nı.pteüilmi~t it·. 
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16GO/ l7-1-0 ,\nkıwı : İsmet pa::;a ilk 1\ialülen tekaüde ~ev ki Vl'.'"Ll ınaaij Encüınendcd·ir. 
mektebi )'a nında ~·anılı- bağlanmas ıdilcğiıı e dail'. 
ca sokağmda No. 7 nıisa -

fireten mııJ<im Üi'inıanoğ·-

lıı Mustafa. 
16!ıl/1741 )lidyat : llçei'iindc gay ri

ın cskfı ıı şe:lı id Ma na.'l1 ır! ı 

Behçetoğln i\Tıısa K~zr:rıı 

Noyan. 
1652/ 1742 1\ii tah.nı : ';\lı ·C' idi,\'C' nıa 

lıallcsiııdl' . \ riakiiyliiuğ'lıı 

r:i ft<-;i l\'fc ımd. 

16G3/ 1 7+3 Bağinm : Züıııri:ioğull;ı

rmdan Hasanoğlu Jlneı. 

1654/ 1744- Ankwı:a : Yalç:ıııka.vu nı n

hallooi Kayalı~·ol :okıık 

No. 19 Uöksıın ('Ski nıÜI-i 

tantiki Ed .ip Tük 

Terfihlerini ıı temini dil cğiıı c d<~iı:. 

ıinıııt h;ıııkasıııdıuı bor<: o l aı·ak alilı

ğı para lwkkrııd;ı karar ittilııızıııı is
tiyor. 

Mulıtaı: int ilıabı lıakkıııuaki dileği

nin nazarı itibanı alınması hakkında. 

Müstantikliğinin iadesi olnııı;drğı tak
dirde ıwuk~1t.lık yııpmasın:ı miis:ıad c 

edilmesi H . 

Enoümendedir. 

E n ci.lınendedir. 

Enoüınendedir. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hıfzr 

lö!'i!")/ 17-1- !ı 1\,iipl'ii B;ı ,n;ıktıır ~- Ernlaki nıilliyr_, · r olan tak sit bt)l't: l ; ı - l\iııliye vrk~letine. 

om crd v• ar. rr hakkında. 

16!ı6/ 17~-G l;r.mir : ]( ,1'111\' r ;ı l - tı ll a<· ı :22 ll'~riııivvvel ı ı:ıan 1< \ l'ilı ''l' 33!J / IO!J!J 
numaralı armılıa li lıa.kkıııda bil' kıı -

rar i.ttihazrm istiyor. 

EucürnPudecl i"· 
H nsan ot <'1 :\u. (i~ ;ını 

kat Lebib Atıı~- -

1657/ 1747 Pinike : Kul'kntelili IlH
sanoğlu l\fenı ed. 

İst.isas ınwhkenıesiııce vel'ilcıı mal~ln"ı - Encümendedir. 
ıniyet kararında ki para ceımsrııııı af-
Ji dil eğin i' daiı·. 

16fiR/ 17-1-R 1 \.ızılC'aJıanıanı l•}ğTecli Haı·eıraJh ma.thıbuıııııı Yl'ril.ıııesiııi 1'1' Enciiınendedir. 

ooki miistantıkı Ö. l•'ıılı l'i 

Ün al. 
nıcmuri~·c tc t:ıyinini istiyor. 

1 6fi!l/ 17-1-9 Bn~· bıır<l : Nüfus nı cnın

ru Fazıl Balycml'Z. 
Maaı:;ıı ııııı 1750 kurııı:;a ihliığ·ıııa d;ıir. I arara raptedilmi~ir. 

lfiGOj t7fiO l :.~ ıı~ir: J'}şrefpnşa ılıı il<iıı- Arazi vnri lrrı psi ıı i isti_voı•. Bncümemledir. 

ci sul.taııiyc Nl'zaht i'io-
lmk o. 16 '!\lnlırrıııd llil-
mi. 

J 661 / 17fil Salih li : l\f<'~' v ııc·r Abdi Harp mal Ctli:i old ıığ·ııııdan maa::; buğ- E ncümendedi r . 
Selçuk vnsıtasi k 11mı lı i nı . lanması haldmıdaki m1ıa.nıelcl i e\'l'a

krnın hir an evvel netice l cıım cs iııi ii'i
tiyor. 

1662/ 1752 ICıt:ı. 2. Alay sınıf 6 he- Elli enılaktcn 1ıLksitlc satııı ıılclığı Encümcndedir. 

1 6G3/ I7;"i3 

sab mcmııru Hüseyin ı\1-- diikkfmhı. ı · ın · ilııılc·sin.in fc~hiııl· d;ıiı·. 

nioğlu Abdülkadiı · Kar-
küçük. 
Aııhını : Ueheci Kul eli 
köşte No. 19 l\[cmetl Renı -

zi. 

'l'ekaücl maaşınw 28 sene lıizın et nıüd- Karara raptedilmiştir. 

dctine göre tahsini istiyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1664/1755 :ts tanbtü : Koslm koM 
Rağ sokağı Bol ıı ıı pııı· t ı 

mamnda Fethi. 

1665/ L 75ö Bolvadin AbuiiJ.kad ir 
koyuncu Osman Kök H' 

ar. 

1666/1757 Adana. Ceza. evinde 
Adananm Alidede malıal 

lesinden Celal oğ ı n i ~rı . 

1667/ L758 Adana. : Cemalpaşa mıJ 

i!ıallesinde Şe nıs0tt i ııoğ l ı ı 

İsa. 

1668/1759 Ankara : Allliye vekfı. 

leti neşri yaL mi.idürlüğ· Li 

memurlarmdan K em; ıl 
Bora yanında Azi me Mr-
Iahat. 
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Maliye teşkilfıü Jıakkm Llak i 1\aııuıılhı Encüm endrdir. 
dileklerinin na.zan it iba ra. almm asrııa 

dair 

Ot lakiye rcsnıiııiıı iııdirilnıesi ve lı;ly - Maliye v <•kfı ll'!iııt •. 

vanlarınlll ~'ayılnı as ı i <~ iıı. koLıy lık 

gösterilmes i hakkında. 

K~ıtil isnadil c yapılan {nı.rrikaıımıi Adliye veld..let in c. 
mua.nı elcl eı·deıı ~ ik ayd l'tli yor. 

B elediye 1aı·afıııd H ıı y ıkıl an cv ıııııı Dahiliye \ 'l• ki'ı l ı • t iıı ı ·. 

arı:ıasında yeni(l('n inı;;aata ınüsu ade 

cdi1mesi veya iska ııuıııı ·tl' nı iııin i isti-
yor. 

Çocnklarınm ok ullanlaıı hiriıw mL·<·- J~ n ciimendedir . 

can en alınmasım ist iyor . 

1669/ 1760 Ezine : Beı:g·ar. köy liııd e Memleketine cliinnı rs iııiıı t rmiııiın· J)alıiliyl' n·kil l l'liııı·. 

Bitlisli Süleyma.İı oğlıı 8;ı- dair. 
lih. 

1670/ 1761 CP.~hau : Belediye z;ıhı- Hi1kimden ~ikfı,v< ·l l'(li ,vor . 
.ta memuru Ömc ı · l ;tı t fi 
Yaman. 

Arl iiye ve kıll et. iıı e. 

1671/1762 Eskü,ıelıir 1.:1 oı;;ıı u ı·iy l' MuallinıJi:kt en c; ık ;uılrn u k surl'li l l' Eneiimerıdeclir. 
malıallesi Şil'lnen sokak mağclur eclilrli ğin c dair. 
No. 5 1\f. Ha.md i Oıı m. 

1672/ 1763 Art.uva : Çiftlik mcı·ke- Eml aki milliyl'dı · ıı taksitl r sat ııı al- En cüm r ndedir. 
ı-.iııde :B' eyy;ızoğ·ln li niii dıkları tarl>ılan ııııı ilı:ılt·si11iıı ı· ·slı i -

1673/ 17(:)4 

1674/ 1765 

1675/ 1766 

] 676/ 1767 

ve ar. n e dair. 

Ankara. : Miilıendis lııı 

ımıda Tekiı-da ğ ;ıs li yı· 

mahkemesi azal a nııtlıı 11 
Hulusİ. 

Bandınmı : ll an Yusuf 
mahallesinde Ali On başr. 

Ankara : Ceza e \ · iııdı · 

mahkUm Ankaranın Kes
kin ve Polatlı kaza l ar ı 

.sabık muıhasebei hususiye 
memuru İ. I-Iakkr. 

Artuva : Balas köyünden 
Kasımoğlu Hüseyin ve 
ar. 

T erfihinin 1t•. rııiııi dild:i; iııı· d ; ıiı·. 

T ekaiid maa:;n lı ; ı ğ·hıııımısıııı isi iyo r. 

Malıkfuııiyetiııe dair it;ı y ı lıiikiinı olıı 

nan kararlarda isa.beti 'kan ııni yı ~ lııı 

lunmadığrndaa ı· eı:a nuı esasrı . t r ka nıı 

niye ircar hakkında. 

lVIilli emlakten sat ın a lll ığ·ı a ı· ar.ııı ııı 
ihalesinin feslı i ıı i i s ı iyor . 

Bnciimı' ııd(·ılir . 

Tay ini rııuaınelcye Illa 
hal olmaclJğıııdan lufzr. 

E ıw. ii·nı e 11 cl cd ir. 
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J677/ 17fiR Aıtuvn. : Ba.la~-> ,J<ii)· iindı·ıı 

AbclmTahnı a ııoğl ı ı . \ lı -

l\llilll emlakten satın aldığ'I ıınızımıı Encümcndcdir. 
ihale>. inin f r,c;hini isti?Ol'. 

dullalı v e ar. 
1678/1769 Aı·t nvn : Ba.las ],i)yüııdı·ıı EınHl.ki milliyeden satın aldığı <~r<~z ı - Eııcüınendedir. 

lLasa n ve at•kada~ı J l ıı - nin ihal esinin füSiıin c chıiı · . 

lil YC Hii ·cyiıı. 

1679/1770 Art.uvu : Ba lıı s köy liııdı • ıı Enılfi. ki milliyeden Sfltı ıı ııLclrğ· ı ;ıı·f!zı - Enciiınendecliı·. 

.16, 0/ 1771 

J(iSl/ .1772 

Dervişoğlu ' uı · i Üz kaıı. 

.i zmir : 1\.ar::;ıynka Salih 
paşa. C<Lcldesi No. 63 lü
mal Öğiinç. 

J•}lftziz : ( ' liınhtıl'i)' l' t gn
rajrnda Arapçay eski bL'
lediyc reisi Ihrahim J !a
lil S ön ınez. 

ııin ihal esinin feshim dniı· . 

Bono kıynw.tl r ı·iıı i ıı dü:;;ııH • nı ı ·siııiıı tı• 

mininc dai ·ı·. 

JCaı·s vilayet iııd e ıı J+;(iizi zt· siiq.üiıı edil 
diğ· indcıı şi.k•aynt. cdiyo ı· . 

Eıw.ii nı encl rd i ı· . 

Encüınendedir. 

1682jJ773 J\.iırs : Arapçay kazr~sı Sürgü ıı cezasıııııı k ı ıldır·ıl'l!lnsıııa da.il'. Enciimeııdediı· . 

lıalkrnclan Korrıoğin i\l e
med Sönmez e yeğr ııi 

1. Sönmez. 

16 3/ 177-1 Sımıykiiy : Dııldaıı ınal - ll- II - 1934 tal'ih Yl' 6H!) I ıııımaı · ;ılı J<:neiimend edir. 
müdürlüğünden ıııiit l' k ıı - arzuhalinin int a eıııı istiyo ı ' . 

id Memecl Ziya. 

16!:1 -1-/ 177:1 1stnnbııl Saıııatyııd<ı 
Merhaba c-addesi nde i\o. 
82 Talat. 

Koru ıııa sa.ndrğ rıı<1 ol <~ ıı nH·nlııu t ı ıı ııı 
·andık hon~ una nıalı sııp ('clilnıı · siıı i 

istiyor. 

16SG/ 177G ~Aııkaru : Posta ııakliyt • 1Vfcınnl'iyet r tııyiııiııi istiyol'. 
memurlarından Bay ~\ lı -

dullah v aH ıt~ asile ı'ski nııı -

haberc ııı e.ııı u ı· ı ı ::·k 1 i'ı ı ı i k-
li H aliL J\LmııJ 1\ 'okos. 

1686/ 1777 Arıuva : Balas köyiirıılo n 
Jiacr Bekiroğ'lu Mmm . 

16 7/1778 Artuva 13al as kiiy ü ı ıdt• rı 

Halil. 

168Hj l77!J Art n va : Hıılas ıköy ünt1crı 

Halil. 

1689/ 1780 Adana. : Ymıi islasyoııd;ı 

ölü Ahmed kano;ı JJııJıı. 

1fi00j 17SL i staıılıııl : Kadıkii.'· iz-

Milll Eınl.:i. kt,eıı t.ıksitlc s<1l ııı ı ıldı ğ-ı 

al'iıziııin ilıııksiııiıı l'( •slıiııi i sıtiyoı:. 

~1ill:i emJakten telesiıle ~-;atın a ldığı 

arazinin ilıalcsiıı : n f eshini istiyoı·. 

lVIilli emJaktC' ıı tcksitl-e satın aldığı 

anızin i n ihales inin feshini İ ' tiyol' . 

Belediyece evinin yıkılınmn::ısınr ist i
yor. 

18 - lii - 1936 t a rilı vr H!J-1- rııınıa -

zettin sokak No. !) d ;ı ol ı ı - ı · ;ılr arznhalinc ekt.iı · . 

ran müteka.i l ya i'IJay /', j . 

ya Belentepe. 
1(j!Jl j 17R2 Midyau : Uii ı·cüs ilt<l'si 

nin Hasankl'f bıııııııı ıı 

halkından 1smailuğ l ıı iz
zettin. 

Maliyccc ı.mılilkiıı c ,·aki ıııiidahal( • ııiıı 

menine dair. 

ı •;ncLiıı ı prıflt>di ı ·. 

E ll(' Li lll L'lld l'd i ı· . 

Encümendedir. 

Eııl'ii ıııend(~d i ı ·. 

J•] n rii nı en cl r ıl i ı · . 

l>alıiliyc vl'kaldin e. 

1\ııı'rtı·a raptrclilıni ştir. 

Maliye v('kiHL'liıı e . 
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1692/1783 Menemen ; Haımidiye ma
hallesinde malul Il n ın i Ll. 

1693/1784 Ankara : Sruınanpazarı İs
tiik:l8J caddesi No. 4G 'l'ev
:fik. 

1694/1785 Antalya : Kasa pl aı-ındmı 

Taihir çavuş ve ar. Ha
mid ve Abdullah ve ar . 

1695/1786 

1696/1787 

1697/ 1788 

1698/1789 

1699/1790 

1700/1791 

1701/1792 

İstanbul : Yedikule l:m
relıor caddesi. No. 92/9-l: 
lk;bal. 

Ankara : Keçiören lVfeei
diye !bağları No. 3 Şerif 

Kara yel. 
İstanıbul : Krubaaş lisesi 
Direktörü Nuri Onur ve 
arkadaşları. 

İstanbul : Haydarpaşa 
gümrükleri başmüdürlü 

ğü ikinci srnıf katibi Ha
lim Ulusay. 

Kasta.nıonıu : J\ ı·zll!halci 

Kemal Kırnaz. 

Tekirda.ğr : Kaşı.kçr J,öyü 
değirmenci Riza ve atka
daşları. 

Sıvas : Alibaba mahalle-

412-

Arzuhal bulasası 

Harp malUlü •olduğ·undan derece iiıe 
rinden maaş ta.lısisini istiyor. 
:ıvrıuhkfımiy et cezasmrn affini istiyor. 

Belediyenin yolsuz 
şikayet ediyorlar. 

muamclel crıııde ıı 

'E~r tanı ınaaşıııııı tczyidine uaiı·. 

Menıınwiycf ,o ta.yiııiıw dair. 

Di\·anı nınhasobatça istirdauı takaı·

rür eden ücretler Jutkkmda karar itti
haıma dair. 

Tcrfi~ıinin temini di leğine dair. 

'\faıh!kcm cdc·n şi:ldyrt ediyor. 

::\luaın e le \·ergisinden ist isııalarına dair 

Tıekaüd hakkınrn tanınması veya ikra-
sinçle Gudinli soka;k No. ıniye verilmesini istiyor. 
48 İnlüsarlar B. M. Taki-
bat şube rnemurn Hayri 
Bey en. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Enciiınended ir. 

Da . Vekaletiıı c . 

Eııeihııeııd.edi. ı· . 

Karara raptedilmiştir. 

Mal. En. R. ne. 

Encümendedir. 

Adliyc vekületiııe. 

Encümenrled ir. 

Encümendedir. 

1702/1793 Alaşehir· : 1\fa.hke:rne ıhaş- Y otim maaşlamını ı:oğ·ııltılına sr dilr- Encünıcncledi ı ·. 
ldl.tibi .~abrkr Sacluk eşi ğinc d::ıir 

Emine. 

1703/1794 hmir : İnhisarlar başmü
diiriyeti merkez saıtrş de
POS<\.11 müdürü sabrkr Hü-
ıseyin Avni Ozan. 

'l'ahdidi sin dolayr>Silc tekaüde srv·k 
ha,kJnııda verilen kararnı ı·efinc dair. 

]ijııdimendecliı·. 

]704/ 1795 Ş. KaraJıisar : Öğretllllon- 2297 ıııı.ınaralr ·kaınıııa gii ı·r vcrilmrsi Dıılıiliyr vckaletiııe. 
l cı·i namma Tnrgut. icab eden e\' kiı·a l armın trsviycsinc 

da ir. 
1705/1796 İstanbul : Evliyazade N n- Hazineni n variclatınr a rt.t rrma k iç: i ır Bncümendediı·. 

rcttin ve arkad.:ışlarr. kolan~'aerların dilekleri. 

1706/1797 Ankara : 'l'emyiz azası Ki- i\h.uı llimli ğ·c tayinini istiyoı·. 

lisli Niyazi evinde FiJ;:ret 
Mesut. 

ls1 i da salı i bine hıfze. 
dildiği bildirildi . 
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1707/ 179 ' .Anka ra : Bendı.l e ı·esi Ba- Tekaüdlüğ·ü hakkında kııı· a ı· ittihıı z ı - En ciinı cnd.edir. 

la b an ı:e~mesi (;üzel a ı ·- ru isti yor. 
çın sokak No. 2!J e1·d,. sn-
bık H cr cke fa lıt· i kas ı nın -

kinisLi Hal(lkı. 

170 / 1799 Küt aıhya :-\ahık ıııüs - 17 - I - 1936 tın · ih 1·e 120Hj 12G7 ııu -

taııtik .NL ~aid ::il'l ı,: Lık- manılı arzuJı al in c cktir. 
alp. 

1709/.IHOO l ı;tıııılıııl : Fatilı l'ski !\li
paşa Hacılfltfıılla lı ~ . 

No. ll evde ölü ~mlı k ka
rısı Scrniha. 

1710/ 1801 AnkariL : Bil'i ıı c·i ; ı s li ye 

ceza mahkem esi zulıtt kii 
tiibi Neşet Oskay. 

1711/ 1 '02 lsta ııbul : Beyoğlu .1\y

nalıçeşmc E ın. i n ca nı i 
caddesinde J\bclııllaldwy 

apartımanında 

Ali ve ar. 

".\] l' llll'd 

1V[üııasilı bir i~1 e ı: a lı ~masıııııı ı , • nıiııi 

i le çocnklarmııı y;ı 1 ı olw ll ı ır · ııı;ı ı ılııı 

ması. 

Aç ıh maa~lal'Iııııı \'e ı · ilnwsiııi i,;1 i.1·m·. 

Ölen b ıJ balaı·mı.lıııı kc• ııclil c l'iııP ııı:ı:ış 
bağlanmasını "istiyoı'lnı· . 

1712/1804 Artvin : 1Il'lo küyüıı!l'"' ı Harp malGHi o ldrı ğıından nııııı~ ·1nh 
maluli ııi a.ske ı·i )"l• <l e n mi- sisini i s1i yo ı· . 

1713/ 180G 

1714/ 1806 

lis zn.biti I-Joc :ıoğ· ıı ll :ıl'ııı -

dan Ahm ed. 

Bodnıııı : Te pı•e ik ııı ıı - !ktımıiycsinin I' L' l'İinıesiııi i s 1iyoı ·. 
hallesinden lVl ıı l i ye ınii 1 <'-

kaidinden A:hınerloiflu 

H.alid. 

Uires uıı 1-l:ı c iıııikt a :. 1skil.n ımı-etil e ev wı·i lm esiııi is1i~ · oı ·. 
ma:hall esinde -ıını k i m 'J' ı · ı •-

bolu hari kzl'd L• Ieı·iııd ı• ıı 

Hacıpiroğlu ?ll n st ııfıı. 

1715/ 1807 Edirn e : ~'\'[iü stantik n • 23- III - 1936 1ııı · ilı n · l :i::! -~ ıııım ; ıı · ;ılı 

aza mülazimi .\l us t.ı l' ;ı arzuhalin e ekti ı>. 
Lutf inin ailesi F'ıı1 ı> ı a. 

1716/ 1808 lstı.ııılıul : Be~ il" tı.ıı:; 01'- 15 -X - 1935 t· ıırilı l ' l ' S(i7 ıı 11 ıı ı: ıı · a lı 
tabnJ1çc lVIrsıl'lroğ l ı ı S. arznlın li ıı c ektiı· . 

No. 48 evde cnwkli hiıı -

ba,~ı Tevfik. 

1717/ 1 09 Gümiişhacı•kiiy : ~ıı ldı k 

oğlu Ahdullalı n • ııı ·. 

:Milli cml akc o lıııı hoı · ı; liın lıııkkı ıı dıı k i 

dileklerii1in .ııazı.ın itibaı ·L' ıılıııııı;ıs ı ıı:ı 

dair. 

Tayini munm eleye ma
hal ol-ma clığmclıı n hıfzı 

En c ii mendedi ı · . 

Bn e ii ııı e ııd e Lli ı · . 

E n <·iiıı ı eneleel it'. 

Tayini muam elrye ıııa 

hal olnıaclığnıdanlırfzı 

.Maliye ve ki.ll r 1 iıı l' 

.En cü ın en d ed ir. 

Tayini mııam cleyc ma
hal ol mad ığındon hrfzı. 

Eıı c· ü mend edi ı·. 

ı .; n P. iiıı ı e ııdecl ir. 

J7l i:l/UHO Ediı·ıtı• : ~ch zaıldıa::;ı i kiıı - Kültür b::Lkan lı ğ; ııı c·ıı i iğT L· 1m ı• ıılı·l' t' Enc üııı e ııı.l e cl iı · . 

ci seııl· mezunu ı•;ı:;ı·< · [ alınmas ını isti~·oı· l a ı · . 

Anter ve ar . 



Küyid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

1719/1811 İstanbul : E.nıiııüııü Ca
ğaJoğ1uJıda Ank<~ra ua cl 
dosi Acıınusluk sokıık No. 
lı evde Güzide Cem il. 

ıno; ı s ı 2 .izıııir :Gölcük deniı fab
rikası marangoz ustası 

Afyonlu l\fem edoğluı F eY
zi on.başı. 

1721/J ~ ı s Pol atlı : Basri köy ünde 

Ali Eşlü M.o.mct Va vıı:;;. 

ı 72~/HU5 .izııı ir : ArdıuJıan otel ind e 
No. 3 yazıihan cıue avukwt 
ibı:nJıiın Halil. 

1723/ J '16 lstaııbul : 'l'cşvikiyc Ka
ğıcllıaııc caddesi No. 78 
apartımanda kat 4 Ün
lüer. 

414-

Arzuhal huiasast 

ik rmi yc matlulmnıın verilmesi dilrği
ne dair. 

Var.ifcdcn mütcvdlit malüliyotinc bi
naen maaş tahsisini istiyor. 

Kı z ını bıçırmılar lıakıkııH]ıı ıkaııunJ: ta
lölıat yapılması ve kııının ken(lisiııc 

teslimini istiyo ı·. 

Arzuhal enci.imeııiııin 24 - I - ]!)36 
tarih ve sayı 4 ·kanu· ccıtvcl iııdeki HO 
mımaralı karara itiraz ediyor. 

Meınıuiyete tayini h akkın1lıı. yapıla n 

yo lsnz ıııuaıııel Nlen ş ik il.yrL elli yoı·. 

M:uame1esi 

Rncümrncl('uir. 

M. 1\L V. ııe . 

B n c ii men d eel ı ı ·. 

En ci i m en li eel i ı·. 

Enci.imem1edir. 

1724jı817 lzmir :Halil Rifat Paşa 'l'cffiı muaınelesiııiu (liizcltilıııesiııi S. ve İç. 1\'[. V. ıı c. 
caddesi 363 numaralı ev- istiyor. 
de Hüsnü Yılmaı. 

1725/.IS ·ı s Buı·sa :Yeşil mahallcs in- lG - HI -1936 tal'ih ve 1472 nuınamlr Maliye vekiı.le1in c. 
de Pilavcı sokağmda ölü 
Süleyman kızı Halıibe. 

arzuhali nin neticesini 
tiyor. 

öğTennı e k is-

1726/18.1.9 lstıınhul : Suıı.d i ye Bağ- Telnı iid ınanşrnrn iad et en tıılısisi ·ıı c Eneiiıııcndcdiı·. 
dat caddes i N o. 36:3 <lair 

emek] i albay Yusuf. 

1727/1820 Maraş : Brsı'ııoğlıı Yniı 

ya ve ar. 
Emlwki miJijycyc olan hMl: lııt· ı lı;ık - Maliye vcl•i"ıi <:Liı ı c 
kındaki dilcklcı·inin nazıı ı · ı it i ha ı ·: ı 

al rnınasrnı istiyol'lar. 

172ö/ 1821 ~ iv<'l"l'k : Zün·ada ıı Ha- S ivcr cg·in buğday sahıı ;ılına ıııeı'hzi Eıı c i.inwııll ed ir. 
san 'l'ekin ve a l'. olmasma dair. 

1729/1822 Adana Kambııı-.fekk 

Mcmcd Atrcr. 

ı730/1ö23 i stanb ul : Kadıköy Kur
balıdere Hasanp:ı şa ımı 

hallesi ınekteb S. No. l :2 
l\{emccl Şükrü r pek. 

1731/ 1824 0.. Anlcb : MollanıcıııPd 

oğlu 'revfik ve a r. 

1732/182;) Bskişchir : B ıı lpııı ıı l' kö

yünden Yalıyaoğ·Jıı ~ıı;ı

yib Necib Esen . 

Eski .tekaüdleı-in icdihini ist i yo rLıl' . 

Açık maaşlımnın verilmesi vp h •kaiid 
maaşma zam yapı lın asrın i sti yo ı ·. 

M.illl 8mlake o l ; ııı taksiL horı: laı ·ı lıak

kırıdaki dileld e ı·iııirı ıı:ıznrı it ilıaı"l' 
almmasrıu istiyorlar . 

1aşe bedeli mntlııh ::ı tl ı ll"Inııı \'(• rilııwsi 
ne dair. 

BııC'ü ııw ıH.1e<lil' . 

Karara raptcrlil ıni::;1 i ı· . 

Enc:, iiııwııdı •di ı ·. 

Eucünıt'ııdedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1730/ 1S2(:i ls t aııbul : . \ıık ımı . !'ı ld 
deı:; i No. 21 sab 1k ( ' llı\· ııli 

ınetruJw müdürü i ,.,ın ;ı i 1 

Hakkı. 

- 415 -

Arzuhal hulasası 

1!JO:i ııunıanılı lwııuııa göı·ı· ikrı ını iyı•

sinin ver ilmesini isi iyot'. 

1704/ Hl27 I stanbul : ~\ ksa ray Ha- Memuriyete tayi ııiıı e dair. 
balıasan a le ııı i ım1lıHII ·si 

1735/ Ul2' 

Kırıkt.ulunıba sob k \lo. 
30 Osman Rl· ın z i . 

Turg·ut lu : Yıld1n ııı ıııı ı -

1ı aUesind<'n Sı·lvi su !wğ· ııl 

da No. 4G 1 1 a•sını ka ı· ı sı 

Ayşe ve oğ· lu 1 lii sı · ~ · in . 

'l'erakii'lll eden ı:;olıid ımı;ıı:; l : ıi'IJIII I \.,._ 

rilm esi rr. 

173G/ IH2 !J ·ı ·;ski~l' lıir : . \r if'i.F nı ı ı - Tasfiye lwnıri JIIJI rl'f' ine dııiı· . 

il . lik :; iı l dı · 1 ;•1 ı ıı l ı· ; Hitlc ·

sinde No. 8 1 ( :ı·di z (' 
M. U. L salııkı ( )s ııı aıı 

J.Jütfi Zai nı . 

1737/ 1 '00 ;\fyo ıı : Diıı;ıı· i l \; ı ·si dıı z

kıl'l J;oıı ı ı ıı ı lı a.n ll . l' ıı

nak. 

173 '/ I.S3 l l sta nlıul : Erı · ııki iy 1\oz
yaıtağında No. -1-0 ıııiih· 

kaicl miı ·al<ty ilırıılıiın 

Etem. 

173~)/1 8:12 Kuyullıisar : 'l'nğLıda ğ'l 

mahallesinJc esk i t a.Jısil 

dıır İbrahim Otynıkınıı z . 

Kal'lal eivarı ıııl a ınıı · ı anı z ı v nifııli' 

sini istiyor . 

Telmüd ına; ı .~ı tahsisi Llil rğ·i ne ıl ı 1 ir. 

.\Li.iıı asiu bir ııw ıı ııı ri.\·dp 
l eğine dair. 

1 il ,\' i ll i cl i-

Muameles i 

1\;ır ;I J'a nlp! Cllilıııi :jl.ir. 

J·; ıı ci i nı 0ndcoir. 

Encümenclediı:. 

E 1 ıı • ii n1 eııderl i r . 

I •~ ııeii nwnded ir. 

na. \ Pkii l l'linı· . 

1740/ 180:3 istanbul : Yı•dikuk ıll 
şmda O azi ı ı:ı>şnwı l !• nıı· 

şin es ıı::ıfıııcl ı ı ı ı i lı ı · ıı lı i ııı 
1\hı fl t afn VC' ı li' . 

Muamele \·e rgisi 11 i n ıl ı·ğ· i::;l i ri 1 ıııı ·si .E ııı•ii mendedir. 
lıakkınCI;ıki ılikklı•riııin n cızıı rı iıi lı <~ -

re alııınıııst lwkk ııııl ;ı. z 

17..J. I / 1 ~3 .:J. l stıı ııb u l : 1\ ; ı (Jı kiiy 1 l ı ı - i ;ırk l ı·ıı t!'kııüıl nı ;ııl!) l lıılısisiıı. · Yı· .nı Eııl'iirıwnded i r . 
cıizzct Ef. subı k No. 1 (i iha ıni,v <· ve rilnwsiıll ' d <~ it·. 
Fatnın Aliye. 

1742/ J ' 0!) lzmir : Önıı•r . 1\ l. ulııı r- ]70:) nıımanlr kııııunıııı lııı lil i lıııl; - l) ; ı. Yı·ldl l t• liiH '. 
rrnı, Zi:ib<'yir. ll ıılim. kuıcla. 

17-:1~/I H:Hi . 1 \ulgnrist;ın : Huı ·g·ı1z l<a- Aııa y;ı lnı1a gı • IJIIt'siııiıı tr1ı1iııiıH· rl ı1 ir . Eılciiıılt'llcl<'<liı· . 

s:ılıasınrlıı ll iiseyiıınğ-lı ı 

Ali . 

:1743J Ui:37 lst<ııılıul . : l •' ıllilı l•'rthiye 'l'üti.iıı illilis •ll'l ıııl:l au ı c l e lik y;t p<ııı Eıl<'Üıııe ntle ılir . 
cami çıknı nz ı T0 . 10 () _ eı:; 111ın \ ' : ı z ifı ·s iııdC'n •:ık a ı·ıl m:ıın;ıs ıtı a 
ııı er F nik. 

17-J. -U I S:ıg l ' l'f;ı : ('eza ı·vinılı> ıu<·v 

lnıf J\J' ı: ıneıloğ·lıı '1'!•\·.Cik. 

!ln ir . 

Kn ıınıısu z iki se ıı t> hapse \ ' t' iki se ne 
ıl e s iirg· iiıı e ıııalık lı lll o ldu ğu ıırl ıın CY
rakımn eelbile tetkikini istiyor. 

'E ı ı • ·i.iıı1 c ı ı tl ed ir . 



Kayiii 
No. 

-ı74Gj i B40 

1746/ 1841 

1747/ .1842 

Arzuha 1 sahibinin 
isim ve adresi 

1sta ııhul : Beşi k taş Şen
likeleele Solgun Sö güt
sokak No. ]] Alıdullah. 

1stanbul : Üsküdar Çam-
1rca R.au:f Paşa sul;-ağı 

No. 2 _Asıııı Rauf (~ökuvn. 

Muğla : Atpai:ım 'l'tııı\i 

sokağı nunıarasız lıis;ır 

evinele piyad e M. 502 nu

mara Ali. 

1748jlR4R Tosya : Askcrlbk şube;,;in-
de muamdat memurn 1\lc
ınedoğlın H akkı. 

1749/ ]844 _;\ ııl\<n·a : nü ın riik ve iı ı 

lı i sarla r ve ldl eti Gü ın-

- 416 -

Arzuhal hulasasr 

1\n ı ın ıı l müddetini ikınal rtmecliğ i 

için tekaiid edi l ıııed i ğinJen nıüıınsilı 

bir hizmete tayin i hakkrnda. 

Brılınsmdan k ardeş ine ve anııcsine 
ta lı sis efl il en ımı;ışın k e ıHl i si ıı c ve ı ·il

ın es i Jı;ı ldnnda. 

Malfı liıı üeu nhl uğu ıçuı ı•ımwli giiJi 
kl'llllisilll\ du ma;ış tahsisi lı a.kkmcla. 

Üçüncü smrf ınu<J .ııı c le nı emurluğuna 

t ed'i ett iril t•rt•kken dördüncü sııııf 

ın cmmluğa terf i ettirildiğinoen va
ki batanın tashilıi hakkında . 

Di\· aııı llıuhasebnt taı·a:fıııclıııı tnzıı ıiııi 

istl ~ ııil en paramıı ta:hsil ocl ilm ume:i di-
ri.i l;-lı• r tetkik ı nütlüL"liiğü ll'ğ-in e dair. 
birinci uölüın nın iri Nu-

1750/IH4G 

1751 / _1 846 

1752/ l f\47 

ı · ett i n Atayakul. 

1\"rzrltcpr : Bc•11f1i rı :ı l<ö
yÜrHlen DaYut. 

Bafra : l:azi Paşa mahal
lesi sol;-ak No . 12 Melıti

oğlu Bayraııı . 

İstaniıni : Ku leli :ısh• ı ·l 
lises i ınuaınıele ıneıın.ıı·n 

J\{eınerl Emin. 

J 1 fı ki nı i ıı yol suız mmı nıcll'leı-i n i n Tiize 
ha loııı lı ğoıca gönderil ecek i spPktöı· 

tarafıııtlan t:ıJıkikini istiyor. 

Belediyecc ıneskeniıın yıktınlııı asr ile 
ınnğclnr ecl ildi ğiııcleu şikayet ediyor. 

Ü<<Üncü snırF ;ısl< erl ıneı ııudu ğ· n t<•ı·fi

iııin temin in e dair. 

Muamelesi 

Eııcüıııc r~<l cd i ı · . 

Enci.inıen ele d i e. 

l~ı ı eiiıııl'ı ıdetlir . 

Encümended.i ı· . 

Enciiııı eneledi r . 

Arli iyr ve l<iı l etiııe. 

E ncü meııclccl ir. 

M. M. V. n<'. 

17Gi3j l 84:R Tukad : Devegörmez ma
O ıallesimlc No. 21 askeri 
kfttilı ımii:tt•kaitli Velıhi 

Her·güner. 

I-Lızinere evi ne nı ıki olaıı ıııüdahalcniıı Enciimcncledir. 
llll'llı ilt> t;ıp ıı st•ııediııin ödrıımes in r 

<lair. 

17!14/ 1?\4!1 Erzincan : T>ava veki li As-keri liseden lı;ıkı-ıız o lunık çı~kaı- ıl uıı l~lıeiinıeııdrlliı·. 

M. E. C':rörcn. oğ·lnııu;ı illlekteb<• aluıın ası hakkında. 

17GG/ 1RGO İstanbul : B<'yoğlu GO ııei J\feskı• ıı lıerlrli tazıııiııat ııım veri lıııı· - J);ıhiliyı• ve l{i'ı l ctiııc. 
kolbaşı 

R.iza. 
öğ ı ·etnırn i Al i sine dair. 

1756/ 1R51 Bursa : Ç'ekirgedc Mu- 'Peraküın edeıı ıııaaşl;ınıırıı nrilııı esi- Encümendeclir. 

1757/ 1852 

rnd Hüdavendig5r < " <ıll- ne dair. 
clesi No. 4 fsnıa il . 

Amasya Orta nı ekteh 

mualli nı liğind en ıni.i tel,a
id Cenab lV[lllhiddin Ka 
srmoğ-lu. 

IGUtüı- bakanlığınca ıni.inasib Ü(' l"l'1 le 

va:fize verj]mesini istiyor. 
Encüınendedir. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasasr Muamelesi 

1758/1853 Yozgad : Çadrraı·dıç kö- Mütegallibelik yapan şahsııı köyle- Da. vekaletine. 
yü halla narnma mnhta!' rioden uzaklaştırılınasma dair. 
Kasım. 

1759/1854 İstanbul : Şchrerninint1 e 349 lira para cezıısmm affini istiyor. Encümendedir. 
Cami sokağmda No. J 2 
Saidoğlu İbrahim Sadet
tin. 

1760/185·5 Sıvas : Eslri Yıldızlı pos- İadei memuriyetini istiyor. Encümendedir. 
ta müdürü Tevfik. 

1761/1856 İzmir : Gaziler mahalle- İstimlak: edilmek istenilen evleri hak- Encümendedir. 
si ahalisinden Ahmed, landaki dileklerinin nazan itibım: 

Hasan, Süleyman ve ar. alınmasına dair. 

1762/1857 İzmir : Karataş tram- İskanının teminine dair. S. ve 1. M. vekaletine. 
vay caddesinde N o. 250 
dükkanda berbcr Lati f-
oğlu !braıhim . 

1763/1858 İsmetpaşa : Nwhiyesin- Tasfiye kararının kaldırılmasına dair. Encümendedir. 
den Hasanoğlu Mustafa. 

1764/1859 Adana : Yeni istasyon Kanunsuz olarak evlerinin unıyea Da. vekaletine. 
civarında Cemalpaşa ma- yıkıtırıldığmdan şikayet ediyorlar. 
hallesinde ölü Osman ka-
rıları Nafiye ve Makbu-
le. 

1765/1860 Gazi Antep : Pazarcık Milli savaşta mB~lıil kaldığından ter- Encümendedir. 
kazasından Meınedoğlu fihinin teminine dair. 
Salman. 

1766/1861 Kayseri : Birinci dene- 2941 nuomaralr kanundan istifadesi- Encümendedir. 
de eski Kayseri mebusu nin teminine dair. 
Osman Zeki Uşak Ir. 

1767/1862 Van : Şabaniye m&halle- Telmilcl manşr bağlanmasını istiyor. 
sinden eski polis memuru 
Şemsettinoğln İsmail . 

1768/1863 İstanbul :Üniversite ede- Kültür balmnlığmca maaşmm arttı- Enciimendedir. 
biyat fakültesi Arapça rrlmasmı istiyor. 
rektörü Rifat ıBilge. 

1769/1864 İstanbul : Galata hürri- Arzuhal encüırienine verilen kararla- Encümendedir. 
yet han No. 15 avukat 
I.ıeon Şönman. 

1770/]865 Uzunköprü : Riza mahal
lesinde eski varidat ka
tih Nurt Krrrkkavak. 

rm bakanlrklarca infaz edilmesinin 
teminine dair. 

Tekaüdlüğüniin refile iadei memuri- Encümendedir. 
yf'tine dair. 

1771/1867 Rafik : Pirepürt köyü Koru çayrrmdan istifade etmelerinin Encümendedir. 
halkınamma ihtiyar hey- teminine dair. 
eti Haiımut. 



Ka yi d 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

1772/1868 Manjsa : Ceza evinde Mahkumiyetlerinin affi dileğine dair. Encümendedir. 
mahkum memurlar namı-
na tahsildar A vni Yi-
ğitbaş. 

1773/ 1869 Adana : Masereci 
Etem ve ar. 

f' eliU Muamele vergisinin bazı maddeleri
nin tadili hakkında Karoutaya gön
derilen layihada di1ekleriııin nazarr 

İk. En. Riyasetine. 

itibare almmasma dair. 

1774/1870 Berıtama : A vukaıt Şem- Telmüd maaşı bağlanmasını istiyor. Encümendedir. 
si Önder. 

1775/1874 !stanbul : PangaJtı ma- 2762numaralı kanundan istifadesi- Ev. U. müdürlüğüne. 

hallesi Abdülliamid cad- nin temini ile tasarruf muamelesinin 
desi No., 29 Ap. Avni intacııu istiyor. 
Çapanyap. 

1776/1875 Tosya : KaraJköyden Ha- Köylerinin Tosyadan fekked ilmem€- Dahiliye veka1et~nf. 
san ve ar. sini istiyorlar. 

1777/1876 İzmir : Salon gümrüğü 
baş memuru mütı:ıkaid 

Hayri. 

1778/1877 İzmir : İntibalı ticaret
hanesi sahibi Aksekili 
Hacı Hasanzade ]~'[usta 

fa Nuri. 

İzmir ihtisas mahkemesince verilen Adiiye V{lj.{aletine. 
bir ay malıkarniyet kararının celb 
ve tetkikini istiyor. 

İzmir - Akseki ticaret bankası idare İk. V ekaletine. 
iheyetinJn yolsuzluklarmdan şikayet 

ediyor. 

1779/1878 Muş : AltlZerk köyün- Eşkiyaya yata:ldık ebtiği hakkındaki · Da. Vekaletine. 
den Geredenin Ortara kö- isnadatm varid olmadığına dair. 
yünde mukim Yusu foğlu 

Hüsnü. 

1780/1879 Karadeniz : Ereğli si Se
mercioğlu Ali Kaptan. 

1513numaralı kanuna göre 30 lira Encümendedir. 
tazminatrn H azinece verilmesinin tr-

. minine dair. 

1781/1880 Edirne : Hacıbadem ma- Şehid kocasından tahsis edil en maa- Encümendedir. 
hallesinde şehid Ali Os- şm verilmesine dair. 
man karısı Seyide. 

1782/1881 Yozgad : Birinci devre 2941 numaralı kanundan istifadesinin Enciimendedir. 
Yozgad mebusu Başçavuş- teminine dair. 
oğlu Ahmed. \.;- t - - - - - - -

1783/1882 Tekirdağ : Ertuğrul ma- Zayi olan kuponunun yenisinin ve- Encümendedir. 
hallesinde No. 7 mübadil rilmesine dair. 
ölü Selim Osman kızlan 

P.erihan, Feridun ve kar-
deşleri. 

1784/1883 .. Tavşanlı : Domanic:ı Hi
sar köyü muhtarı imza 
okunamadı ve aza.sı Ah· 
med vo.ar. 

!ki senedenberi ruhsatname ile çam Encümeııdedir. 
verilmedi_ğiJ.l-dE;ın. şjk§..yet. . 

. '7 • • 



Ka yi d 
No. 
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1785/1885 !stanbul : Suadiye Ha- 2516numaralı kanunun 73 noü m ad- Encfunendedir. 
lim sokak No. 15/ 1 öğ- desinin .tefsirile mağduriyetten kur-
retmenlikten emekli Fat- tarılınasma dair. 
ma. 

1786/ 1886 'l'okad : Geldiğcn lı:.öyü Köylerine gitmelerinin tenlin edilme- Da. V ekaletine. 
narnma Memed Bayram- sini istiyorlar. 

1787/1887 

oğlu Ahmed. 

Sungurlu : ~'Iazgirt es
ki C. müddciumumisi Sa
mili. 

12-XI-1935 tarih Ye 412/435 numara- Tayini muameleye ma
lı arzuhali haklanda verilen 62 nu- hal olmadığından hıfzı. 
maralı karara itiraz ediyor. 

1788/1888 İstanbul 

Anadolu 
: Küçük pazar 'l'ekaüd maaşının tezyidi dileğine 

otelinde Kemal dair. 
Encümendedir. 

Savaşer. 

1789/1889 Çorum : İskilip kazasmın Harpte malUl kaldığından maaş bağ- M. M. V. ne. 
Tepealagöz köyünde Mol- lanmasını istiyor. 
la Ömeroğullarından 

harb malfılü tekaüd Ali. 

1790/1890 'l'rabzon : Ayafilboy ma- İkramiye matlubunun açık maaşı Encümendedir. 
hallesinden No. 114 Kars üzerinden verilmasile mağdur edilme-
gümrük müdürlüğünden mesini istiyor. 
mütekaid A. Hamdi. 

--- --
1791/1892 !stanbul : Beyoğlu 29 Mesken tazminatı verilmesi dileğine Encümendedir. 

ncu mekteb muallimi ve dair. 
Maliye V. takib teftiş 

müdürüğiinde tetkik me-
muru Osman Yalçın. 

1792/1893 Van : Bahçıvan jandar- İlbaydan şikayet ediyor. 
ma birinci mülazİmliğin-

Dahiliye ·vekaletine. 

1793/1894 

1794/1895 

1795/1896 

1796/1897 

den mütekaid Harndi 
Gurman. 

İzmir :Üçüncü Sultaniye 
M. Açm·eci S. 44 No. ev
de asker şehid Bahattin 
karısı Lütfiye. 

Midyat : İlçesinde gayri
meskün şehid binbaşı Ma
nastırlı Behçetoğlu Musa 
Kazım N oyan. 

Eskişehir Sivrihisar 
caddesinde Ruscuk göç
menlerinden Osman Kay
mak. 

İstanbul Maltepede 
Gamdibi mevkiinde No.4 
evde .Akif v~ kardeşi 
Hatice. 

Şehid olan kocasından maaş tahsisini M. M. V. ne. 
istiyor. 

Memuriyete tayinini istyor. Encümendedir. 

14- IV- 1936 tarih ve 1155 numaralı Encümendedir. 
arzuhalinin neticesinin bildrilmesi 
hakkında. 

Teff.iz muamelesi hakkındaki dilekle- S. ve İç. M. V. ne. 
rinin nazarı itibara alınmasına dair. 
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1797/1899 Istanbul : Üsküdar Vali- Har b malfılü olduğundan maaş tahsi- Maliye vekaletine. 
dei atik mahallesi No. 18 sini istiyor. 
malul gazi Hayrettin. 

1798/1900 Manisa : Ceza evinde Geri kalan cezasının affi dileğine Encümendedir. 
ımahkfun Karaali köyün- dair. 
den Mustafaoğlu Memet. 

1799/1901 Orman çiftliğinde Ali. 21 - V - 1936 tarih ve 1840/1749 nu- M. M. V. ne. 
maralı arzuhalinin neticelendirilme-

1800/1902 

1801/1903 

Maliye vek8leti tahrir ve 
tabbi:k müfettişi A. Riza 
Engin. 

İ·zımir : İstarıköy hamrunu 
So. No. 1/1 şehid Şükrü

niin anası Ümmiihan. 

sini istiyor. 

Malul kaldığından rınaaşlı memurlar 
gibi telmüd maaşı ıbağlanmasmı isti-
yor. 

Şehid oaln oğlundan maaş tR~hsisine 

dair. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

1802/ 1907 Kadıköy : Yoğurtçu - Ölü kocasından maaş bağlanmasını Encüınendedir. 

Kuşdili gazino S. polis istiyor. 
müfettişi ölü Şemsi karısı 

Ganime. 

1803/ 1908 Eskişehir :Hükümet cad- H eyeti mahsusaca verilen kararın re- Encümendedir. 
desi No. 121 Ahmet Tev- fine dair. 
fik Üstün. 

1804/1909 Afyon : Emirdağ kasa- Hazineye aid borcunun taksite bağ- Encümendedir. 
basında Abdülkadiroğlu lanmasına dair. 
Sa.drk. 

1805/1910 Dörtyol : .Mahalle bekçi- Kesilen yetim maaşının iadeten tah- Encüınendedir. 

si müteveffa Bahri zev- sisi dileğine dair. 
cesi Müyesser. 

1806/1912 Bircik : Halfeti nalıiye- Münasib bir memuriyete tayinile ma- Da. Vek8letine. 
sinde sabık Cingıfe na- aş ve harcıralhmm verilmesine dair. 
hiyesi eski uüfus memıı -

ru Mustafa. 

1807/1913 Kırklareli : Postane cad
desi No. 6 Saffet Ortaç. 

1808/1914 Ceyhan : Kömür ve gü
müderede aşairi seyyare
den Alioğlu Memed ve 
İsmailoğlu Ali 

1809/1915 İstanbu : Bebek tra.mvay 
istasyonu 228 No. Safiye 
Aziz. 

1810/1916 Muş : Şehid mülazım 

Bitlisli Şükrü validesi 
Dilber. 

Avuıkatlıık yapabilmesi için ruıhsıı t
name verilmesini istiyor. 

İskan edilmeleri dileğine dair. 

Ölü kocası Azizin İzmir körfez vapur 
şirketi komiserliğinden zamanına aid 
matlubatının verilmesine dair. 

Şellid olan oğlundan maaş .taJısisinc 

dair. 

Encümendedir. 

S. ve 1. M. Vekaletine. 

lk. vek!letine. 

Encümendedir. 
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Arzuhal sahibinin 
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1811/1917 Balıkesir : Mecidiyc ma
hallesinde sevinç sokak 
No. 28 HüsameHin . 

Arzuhal bulAsası 

Harp okulu askeri mahkemesi tara
fından ihracı hakkında verilen ka
rar mağduriyetini mucib olduğuna 

dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

1812/1918 Denizli : Çalın Meme<.l Hakimliğe tayini dileğinc dair. 1<;ncümendedir. 
Gazi köyünden eski Si
ird mebusu Sabri Bay-
san. 

1813/1919 Beypazarı : Sorgu haki- On altı senelik hizmetine mukabil ik- l~ncümendedir. 

mi Necati yanmda B(',\'- ramiye verilmesini istiyor. 
pazarı iLk mekteb mualli-
mi muavini sabrkı :\[ıık -

bule Ongan. 

1814/1920 Ankara : Ha\·a kurumu Tasfiye kararıııın kaldırıLmasına daiı· . Encüınendedir . 
genel merkezi :sekl'etel'i 
Şefik va~'ltasile lznıil' -
Çeşme B. öğr.otmeni ~\!u -

zaffer Osman. 

1815/1921 !stanlıul : Emrazı akli- Arzuıhal enci:iıneuinin 19 - III - 1936 Rncüınendedir. 
ye ve asabiye ıJıaıstan~ iııı.ie tarih ve 231 numaralı kararına it i-
asistan Dr. Zil!lıti.i . raz ediyor. 

1816/1922 Çanları : Yapraklı nalli
yesinin Alçat köyünden 
K a r ak u 1 ak o ğ u ll a
rından İbrahimoğlu tuz 
kolcusu Imm il. 

1817/1923 Konya : Pürçük mahal
lesinde No. 1 polis mü
t~kaitlerinden Şerafet

tin. 

1818/1924 .Aiyon : Hapisanesinde 
mahkUm Bolvadinli H:ı

cıkemalioğlu İbrahim. 

1819/1925 Seydişehir : Plümür (\'ı

ki hakimi Biirhan Ana
dolu. 

1820/1926 İstanbul : Üsküdar Ki
reççi hanında No. 14 mü
tekaid 'bin:ba,~ı Şükrü Yu t·
dunkulu. 

1821/1927 Posot : Malmüdürlüğün
den 'mÜtekaid Tahir Öz
demir. 

Devlet hizmetindeki 23 sene hizmc- Encümendcdir. 
tine mukwbil maaş tahsisi veya iki-a-
miye verilmesini istiyor. 

Tekaüd maaşr taıhsisini ist iyor. ~Jncümendedir. 

Mahkluniyet cezası hakkındaki kaı·a
rm celb ve tetkikile bozıılımı~ını is . 
tiyor. 

2556 numaralı kanunun mnvakkat 
maddesinin A fıkrasınm Jıakkmda 
tatbik edildiğ·inden nıağdur kaldığı

na dair. 

Eniştesi yanmda bulunan kızının 

kendi yanına gelmesinin temini ve 
gelnıediği takdirde nafaka kesilmesine 
daiı·. 

Telmüd olduğundan ikraıniyesinin ve
rilmesini istiyor. 

Encümendedir. 

.Flncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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1822/1928 Ankara : İstanbul ot..ılin- 2 - 3 - 1936 tarih ve 1433 S§tyılı Encümendedir. · 
de ınİsafireten mukim 
Mustafa Kamil Akın . 

1823/ 1929 Beyoğlu : Tepebaşı cad
desi No. 4 evde mal-ul mü
tekaid ılıirinci mülazrm 
İbrahim Cemil. 

1824/1930 İstanbul : Bayazıd o
ğanağa sokağı No. 6 Sa
fiye ve Zehra. 

1825/ 1931 Çankırı : Şabanözü na
hiyesi Gündoğmuş köyün
de Ramazanoğullarından 
Şehid Raşid ailesi Mihri-
han. 

1826/1932 Kalecik : Merkez nahi
yesi Fırka idare reisi A. 

Acar ve ar. 

arzuhaline zeyildir. 

Telmüd maaşma % 20 kuruş zam ya- Encümendedir. 
pılmasım istiyor. · 

l\Ierhun emlaki hakkında hukuk malı- Ad. Vekaletin\l. 
kemesince verilen karar mağduriye
tini ınucib olduğuna dair. 

Harbi umumide şehid olan kocasından M. M. Vekaletine. 
maaş tahsisini. istiyor. 

1lçebayın yolsuz muamelelerinin mü- Encümendedil'. 
:fettiş tarafından tahkikine dair. 

1827/ 1933 .Ankara : :Asker! :fabrika- Bareın kanununun 3 ncü derecesi Encümendedir. 
lar Umum :müdür muavi-- üzerinden maaş verilmesini istiyor. 
ni Tugeneral Şevki .Ma-
barut 

1828/1934 Balıkesir : Martlı mahal- Ölen oğlundan maaş tahsis edilmesi Encümendedir. 
lesi Yeni sokak No. 13 dileğine dair. 
Ayşe. 

Merhum yüzbaşı Abidin 
validesi 

18291935 Susurlu : Eski Manyas Harb mahilü oğlundan maaş tahsisini Encüınendedir. 

köyünde mukim Hasan- istiyor. 
oğlu Seydişehir. 

1830/1836 Yozgad : Büyük Nefes Müterakim maaşlarıımı verilmesine .Encümendedir. 
köyü öğretmeni Mesude 
Doğan. 

1831/1837 Malatya : Kirpioğlu Hi.i
·eyin ve rüfekası. 

dair. 

Milli emlake olan taksit borçları hak- Encümendedir. 
kmdaki dileklerinin nazarı itibara 
alınması hakkında. 

1832/1838 İstanbul : Yedikule İm- 1930 senesi için maliyece istenilen Mal. VekaJetine. 

1833/1839 

rohor caddesi No. 186 
kahveci N azmi. 

Diyarbekir : Melik Ah
met mahallesinde Hasan
oğlu koyun tüccarı Tev
fik. 

kazanç vergisinin alınmaması hakkın
da. 

Haksız olarak tevkif edildiğinden Encümendedir. 
şikayet ediyor. 
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1834/1840 Maraş : Tnran mahalle- Kabristanları hakkındaki şikayetleri- Enciimendedir. 
sinden Musaoğlu Memet nin nazarı ithara alınınasma dair. 
Arluan ve arkadaşları. 

1835/ 1841 Çankırı : Hacı !sman Münasib bir vazifeye tayinini istiyor. Encümendedir. 
mahallesinden Hüseyin-
oğlu sabık tuz ko1cusu 
Osman. 

1836/ 1842 Konya : Topraklık ma
hallesi cami mahallesin
den Mustafaoğlu Ekmek-
ci Hüseyin. 

1837/ 1 844 Çiçekdağı J andarına 
komutanı yüzbaşı Harndi 
Ünal. 

ıMüteselsil kefal et dolayısile hakkın- Adiiye vekaletine. 
da icraca yapılan yolsuz muamele 
mağduriyetini mucib olduğu hak
kında. 

Hatayi adli tashihine dair. Rnciimendedir. 

1838/1845 İzmir : Karşıyaka eski Telmüd mua;melesinin 1638 nunuınılr Encümendedir. 
banka sokak No·. 74 kanuna göre yapılmasını istiyor. 
emekli subaylardan Sahri 
Falay. 

1R39/1846 Tekirdağı : Nafra müdü- Tahaklmk ettirilen kazanç vergisi Encümendedir. 
rü Kazrm Uras. ha kkındald dil eğinin knti bir neticeye 

bağlanmasını istiyor. 

1840/ 1897 Beyoğlu : Tom tom ma- Harb zammı mntlubutıun maaşma iHi- Encümendedir. 
hallesi Gülbaba sokağı vesine dair. 

1841/1898 

1842/1949 

No . 8 piyade nsteğmE'n 

Cemalin validesi Bayan 
Zihniye. 

Silivri : Çayırdere kari
yesi Hacı İsmailoğlu ts
mail Akrn. 

İstanbul : Bayazrt So
ğanağa mahallesinde Nur 
sokak No. 18 eski tapu 
müdürü Mazhar. 

Kzmın n·zma tasallut eden şahıs ıhak- EncÜmendedir. 
kmda kanuni takibat yapılmasım is-
tiyor. 

Mülkiye müfettişlerinden Hacı Hüs- Encümendedir. 
uüden şikayet ediyor. 

1843/ 1950 Eskişehir :HükUmet cad- Tasfiye kararının ka,ldmlmasmı isti- Encümendedir. 
desinde No. 81 Gediz yor . 

-1844/1951 

eski müddeiumumisi Os-
man lJutfi Zaim. 

Çankırı : Korgun köyün
den Kaymakçıoğullarm-

dan Arifoğlu malul Ali. 

1845/J 952 Balıkesir : V ıı li muavini 
Ekrem. 

Umumi savaşta malul kaldığından 

maaş bağlanmasrnı !stiyor. 
' ·' l ...,. . • 

Kusıı · lrısı vakayi raporunun müttehaz 
4~ b No. karar hakkındaki suretinin 
biı· diğerinin zayiinden verilmesini 
istyor. 

Encümendedir. 

Encfu:nendedir. 

· ... ·---~ \ . .... .. 
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1846/1953 İstanbul : Eyüp Güınü- Eytam maaşnun arttırılınasını isti- Enciiımendedir. 

şane mahallesi mahkeme yor. 
sokak No. 3 Behice. 

1847/1954 İstanbul : Umumi hapis
hanesinde Kırbaşoğlu Er
zurumlu Memduh. 

1848/1955 Bozdoğon : Dandüran 
ll:öyiinden Memed. 

1849/ 1956 M. M. Vekaleti fen ve 
sanat U. Müdürlüğü mu
vini Tuğeneral Hasan. 

1850/1957 M. M. Vekaleti telmüd 
şubesinde Ali Ersöz. 

1851/ 1958 Trabzon : Ali Rıza topal 
Ali~ğlu. 

Mahkumiyat cezasnmı affi dileğine Encümendedir. 
dair. 

'l'asarrufundaki tarlaya Hazinece va- Encümendedir. 
ziyet edilmek suretile mağdur edildi-
ğinden şikayet ediyor. 

Maaşmm üçüncü derece üzerinden Encümendedir. 
verilmesine dair. 

Milli Müdafaa vekaletince 27 günlük Encümendedir. 
ü cretinin verilmesini istiyor. 

Hazineden taksitle satın aldığı eınla- Encümendedir. 
ki hakkındaki dileğinin nazarr itibara. 
nlmm asma dair. 

1852/ 1959 Kadıköy : Yeldeğirnıeııi Almakta olduğu maliHiyet nıaaşı h_ak- Encümendedir. 
Celal Mulhtar apartımaıu landaki dört maddelik dileğinin na
No. 13 Safinilah Tokay. zarr itibare almmasmr istiyor. _ 

1853/1960 II tüm kur başk. yarbay 
Cevad Karasan. 

1854/1961 Ankara : Mühendis ote
linde Şiraıılı Arif Öuer. 

1855/1962 Adana : Çınarlı mahal
lesinde Yusufoğlu Süle.v
man. 

1856/1963 İstanbul : Galata Hür
riyet 'han No. 13 ıwukat. 

Leon Şönman. 

1857/1964 Susurluk : H an malıcıll e

sinden ölü papuççn Rıza 
karrsr Fatma. 

1858/1965 İstanbul : Yeni postane 
. A .. şirefendi caddesi No. 
10/11 yazıhanede Züber
de vekili avukat Meıned 

Nuri Ahmed. 

Dilekçesinin yeniden incelenmesini is- Enciimeııdedir. 

tiyor. 

Yedindeki zarar ve ziyan 
muhteviyatının verilmesi 
dair. 

mazbata M:. M. Veka1etine. 
dilrğim 

Belediye tarafından yıMırılan dük- Enciimendedir. 
kanına mukabil boş bir diikkan Yeril-
mesini istiyor. 

Arzuhalenciimenince ittihaz ol u nan Encüınendedir. 

kararların infaz edilmediğinden ya-
pılacak muamelenin bilJirilmcsini is-
tiyor. 

Ölü kacasrnın aşar borcundan dolayı 
Maliyece yapılan haksız muameleden 
şikayet ediyor. 

Maliye encümenine. 

Müvekkili Zübeydenin alacağı hwk- Encümendedir . 
kmdaki dileklerinin nazarr itibare 
alınması hakkında 

1859/1966 'İstanbul : Devlet demir- Tekai.id maaşı bağlanmasını istiyQr. Encümendedir. 
yolları sabık hasıla-:-, mP
muru No. 175 Dikran 
Po.pezyan. 
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1860/1967 Wfalatya : Memoo ve ar
kada~larr. 

Urayca nıaili inhidam diye yrkrlmak Dahiliye vekaletine. 
istenilen emlakleri hakkındaki dilek-
lerinin nazarr itibare alınmasını i tİ-

yor. 

1861/1968 1 tanbul : Beyoğlu Tak
sim Feridiye caddesi No. 
52 ölü eczacı Nuri kansı 
Haıtice ve kızları. 

İskan muamelesinin düzeltilmesi hak- Encümendedir. 
kındaki dileğinin nazarr itibare alm-
masrna dair. 

1862/1969 Şiran : Kasabadan Mu
harrem Aydoğan .-e ar. 

Milli emlake olan taksit borçları hak- Maliye vekaletine. 
landaiki dileğinin nazarı itibare alm-
masına dair. 

1863/1970 Havza : Veziı,köprti eski Hakimliğe dil eğine dair. 
mahkeme azasr !zzet At il-
lA. 

Encümend~dir. 

1864/1971 Adana : Askel'lik şubesi Ücretle istihdam edildiğinden aldı- Encümendedir. 
M. M. Binbaşı Ceınil. ğı ıtekaüd maaı:;mrn istirdad ('dilnw

mesine dair. 

1865/1972 Manisa : Sabit Yoldaş. Oğlunun nüfus muamelesinin uzama- Encümen·dedir. 
srndan dolayı askerlik yoklaması 

yapılmadığına dair. 

1866/1973 !stanbul : Kemaliyeli E- Fabrikalardan birinde çalıştmlması Encümendedir. 
yüb Nişanca Davudağa lıakkında. 

s: No. 17 AH. 

1867/1974 Kuyulhisar :Sis orta na- Nahiye müdürü vekaleti zamanma Encümendedir. 
hiye köyü katibi İbrahim aid vekalet yevmiyelerinin verilmesi-
Baran. ne dair. 

1868/1975 Ordu : Drama mübadil- Hukuku tasarrufiyesine Rıza tarafın- Encümendedir. 
lernden Tebeyibala. kö- dan vaki müdahalenin meni hak-
yünden Mustafa Yahya- kmda. 
oğlu. 

1861)/1916 İzmir : Ali Reis mahalle- Tekaüd maaş bağlanmasını istiyor. 
sinde No. 36 ımuhafaza 

müfettişi M. Ali. 

Encümendedir. 

1870/1977 Amasya : Husu~t muha- Memuriyetten ihracr hakkındaki ka- Encüınendedir. 
sebe eski katibi Arif Bil- ı·arın kaldırılması hakkında. 

giç. 

t871/1978 Adana :M. M. Askerlik Ücretle çalışmakta olduğundan teka- Encümendedir. 
şubesi yüzbaşr Tevfik üd maaşmm kesilmemesine dair. 
Ünlüer. 

1872/1979 Çankırı : Orta n ahiyesi Y P1 ' ''' maaşr bağlanıncaya kadar a- Encümendedir. 
Yenice köyünderi ölü mü- Yans par·a verilmesi. 
lazimHasan ailesi Fatma 
ve kızları. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

1873/1980 Erzurum : HükUmet ar- Cümhuriyet merkez bankasındaki hi - Encümenddir. 
kasında dava vekili Fe- selerinin satın alınarak bedelinin te-
rid Lutfi . vasıtasile ölü mettüü ile verilmesi H. 
Halil karısı Uakbulc. 

1874/1981 Trabzon: Tabakhane ma. 
Tabakhane S. No. 69 ölü 
nüfus müdürü M:. Şevki 

karısı Rabia. 

19 eylUl 1935 tarihli arzuhalinin in
tacını istiyor. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hıfzı. 

1875/1982 ! stanbul : Beyoğlu 43 n- Mesken tazminatı verilmesini istiyor. Encümendedir. 
cü ilk okul ba.~öğretmrni 

Sabri Tırpan. 

1876/1983 Maraş : Ceza evinde Bek- Malıkumiyetinin affine dair. Encümendedir. 
taşoğlu Kiro ve ar. 

1877/1984 Beşiri : Bilider köyü Ekinlerinin hasara uğraması yuzun- Encümendedir. 
muhtarı Ali Yardımcı ve den muhtacı muavenet kaldıklarma 
ar. dair. 

1878/1985 K<>çarlı : Ceza evinde İadei muhakemesini istiyor. Encümendedir. 
Çulhalar köyünden Be
kiroğlu Hamid. 

1879/1986 Konya : Dedemoğlu ma. Ademi istihdam kararıuru kaldırrlma- Encümendedir. 
eski polis Mustafaoğlu sına dair. 
Ham di. 

1880/1987 .Adana : Yeni istasyon Urayca kanunsnz yıktırılan evinin _Encümendedir. 
No. 9987 Mustafa Hasan tazminine dair. 
Yağcr. 

1881/1988 Elmalı : Hususi muha e- :Müddeiumumiden şildtyet ediyor. Encümendedir. 
be varidat katibi Kazım. 

1882/1990 Buğaziçi - !stanbul : Ki- 30 - V - 1936 tarih ve 1432 numaralı Encümendcdir. 
reç burnunda eski tahrir arzuhaline ektir. 
ve tatbik müfettişi Ali 
Rıza Engin. 

1883/1991 Ankara : Etli.rlde Aşağı Rütbesinin iadesi dileğine dair. Enuümendedir. 
ineirlikte No. 8 baytar 
yarbay Memed. 

1884/1992 Nazilli : H. Ünal ve ar. 

1885/1993 Ilgaz : Kurşunlu nahi
yesi mulıtarı. 

1886/1994 Siird : Bağbudak ma
hallesinde Latifc. 

1887/1995 Kırıkkale : Mermi fabri
kasında işçi Çankırıh Me
Med. 

Nazilli parkına herkesin serbest gir
me inin menini istiyorlar. 

Belediye teşkilatının yeniden kurul
masına dair. 

Tekaüd maaşının <>n seneliğinin def
aten verilmesini istiyor. 

Klnkkale muhtarı Mustafadan şika
yet. 

Enuümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

1888/1996 Manisa : Hüççaçlar ma. 
Osmanoğlu Ali Karaca su 
ve arkadaşları. 

1889/1998 Isparta : Hacıefendioğul
larından Süleymanoğlu 

Ak Memed. 
1890/1999 Galata - İstanbul : Ka

bayhan No. 12 avukat 
İbrahim !zzet. 

1891/2000 1->tanbul : Pendik stad
yom .A.kil karısı Ayşe. 

1892/2001 Iğ·dn· : Tapu tahrir oda
cısı ~ükrüoğlu Sıddık. 

1893/2002 Çankırı : Buğurviran kö
yünden Hıdıroğullarm

dan Şehid Hüseyin karısı 
Ayşe ve kızları. 

1894/2003 Adana : Priştine muha
cirlerinden Döşeme ura
nmda Memet kızı Raziye 
Ergin 
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Arzuhal bulasası 

Ellerindeki istihkak mazbataları hak
kında üç maddelik dileklerinin naza
ri itibare alınması. 
Müvekkilinin gayrimenkullerinin Ha
olmadığından evrakının celb ve tetki
kina dair. 
Müekkilinin gayrimenkullerinin Ha
zinece satılmasmm teminine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encüme:'ldedir. 

Encümendedir. 

On senelik maaşlarmm tutarmm he- Encümendedir. 
salımda yapılan yanlışlığın düzeltil-
mesine dair. 

Tekaüd maaşr bağlanması veya ikra- Encümendedir. 
miye verilmesi hakkında. 

Eytam maaşı bağlanması hakkında. Encümendedir. 

Borçlanma suretile verilen evin adı Encümendedir. 
iskan şeklinde değştirilmesi. 

1895/2004 Adapazarı : Karaağaç 'rekaüdlüğünün kaldırılmasını ve or- Encümendedir. 
karakolu karşısında mü- duya alınmasını istiyor. 
tekaid piyade subayı Re-
ceb Toroğlu. 

1896/2005 İstanbul : Zeyrek akil Tekaüd maaşmm iadeten tahsisi. Encümendedir. 
sokak No. 7 Fatih Ha-
san Basri Eren. 

1897/2006 Midyat : Gercusun Ha
sanket nahiyesinden İz
tin. 

1898/2007 Çankırı : Yapraklı nahi
yesinin Yukarı millhalle
sinden Hazinedar oğulla-

rmdan Memedoğlu Ha-
san. 

7 - V - 1936 tarih ve 1782 numaralr Encümendedir. 
arzuhalinin intacmı istiyor. 

Tekaüd maaşı bağlanması. Encümendedir. 

1899/2008 Siird : iBehçet Saracoğlu. Haklarmda meni muhakeme kararı Encümendedir. 
verilen Tahir ve Harndi haklarmda 
yeniden takibat yapılmasını istiyor. 

1900/2009 Adana :Cemal Paşa Ma- Belediye tarafından yıkılan evinin Encümendedir. 
Kömür pazarmda Hır- yeniden yapılmasma müsaade istiyor. 
davatçı Musa. 

1901/2010 Adana : Orisdibak civa- Tahsis olunan hane hakkındaki mua- Encümendedir. 
rinda tuhafiyeci H. Hüs- mele neticesinin bildirilmesi. 
nü nezdinde SırrL 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

1902/2011 Ankara : Atpazarmda ::M:alUliyet maaşı bağlanması hak- Encümended:ir. 
Tunç S. Piyade mülazimi kmda. 
Ali Muğla. 

1903/2012 Oltu : Tortum Şekerli Tekaüd ınaaşı bağlanması. 
köyü Bekiroğlu. 

Encümendedir. 

1904/2013 Malataya : Yeni hamam Emlaki ınilliyeye olan taksit borçları- Encüme.ndedı:. 

mahallesinde Kazancroğ- nnı uzatnmasını istiyorlar. 
lu Faik ve arkadaşları. 

1905/2014 İstanbul- Üsküdar :Mü- Harb zamlarmm verilmesi hakkında. Encümendedir. 
teakid Dr. Binbaşı açık 

1'ürbe yokuşu No. 15 H. 
Refet. ' • 

1906/2016 Mudanya :Eski cami ma- Kocası aleyhine açtığı davanm lıera- Encümendedir. 
hallesinde No. ll İsmail etle neticelenmesinden dolayı hakim-
kızı Mürüvet. den şikayet ediyor .. 

1907/2017 Urfa Hacıyadigar mahal- Vakıf idaresinin kendilerine teslimini Encümendedir. 
lesinde Nurnan Akgün ve istiyorlar. 
kardeşleri. 

1908/2018 Bozüyük : Kasımpa ma- Hudud harici edilmesi hakkındaki Encüınendedir. 

hallesi No. 10 Ali. heyetii vekile kararnun kaldırılması 
hakkında. 

1909/2019 Pazarcık - Gaziantep Malfuyet maaşı veriLmesi Jıakkında. ED!Iliiımendedir. 

Memedoğu Sarman. 

1910/2020 Milas : Hisar mahallesin- Arzuhal encümeninin 3 - III - 1936 Encümendedir. 
de dava vekili Osman- tarih ve 270 No. lu karara itiraz. 
oğlu Ömer Yurtsev. 

1911/2021 :Mudanya Halitpaşa Şehicl oğltuıclan maaş bağlanması. Encümendeclir. 
mahallesinde Ratib zev-
c esi N e:fise. 

1912/ 2022 Çankırı : Hasarcık kö
yü İsmailoğln Osman 
Erdağ 

1913/ 2023 Çay nahiyesi Vakıf 

mahallesi Berber Bekir
oğlu Ahmed ve arkadaş

ları 

1914/2024 İstanbtıl : Ba,hçekapı Ce
lhlbey han No. 43 Hüse
yin M eki vasrtasile H . 
Tahsin 

1915/ 2025 Adana : lVIisis nahiyesi 
müdürü !. Behçet Şenol 

Devlet hİzınetinde bulunduğu zama
na aid terkettiği tekaüdiyenin iadesi
ne dair. 

Belediyenin, ağılım kanunsuz yıktır
masmdan şikayet. 

Tekaüd maaşr tahsisi muamelesinin 
düzeltilmesi. 

Bncünı endedir. 

Encünıendedir. 

r~ncüınendedir. 

'ferfih ve tekaüd muamelesinin ikma- Enciimendedir. 
line dair. 

1916/2026 Gazi Anteb : Karsentaş t sld\n muamelelerinde yapılan yolsuz- Encüıncndedir. 
köyü Bodur lVIemedoğlu luktan şikayet. 
Ahmed ve arkadaşları 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

1917/ 2027 Pethiye : Eski malmüdü- lskaıırnın temini. 
rü ölü Memed Ali karısı 

Encüınendedir. 

Arife 
1918/2028 Adana : Cezaevinde Ab

dullah Kelekci 
1919/2029 Bursa Çataltepe K. 

Rüsteınoğlu Adeın 
1920/2030 Ankara : Ceza evi mah

ıkfunlar narnma Şükrü 

Çağlar. 

1921/2031 

1922/2032 

Denizli : Ceı:a evi ınah
kfunlar naınına Osman. 

Urfa : Ceza evi 600 malı
kUm. ve mevkuf namrııa 
M. Said. 

1923/2033 Konya : Ceza eYi malı

kUmlar na!lllına Memed. 

1924/2034 Karacabey : Tavşanlı m. 
değirmenci H. İbrahim. 

1925/2035 Fatih- İstanbul : Sultaıı
seUm Müftü Ali .M:. dö
nemeç S. No. 4 M. Ziya. 

1926/2036 Bursa : Şehre hiistü U. 
No. 16 Hasibe. 

1927/2037 Ul'fa : Eski müddeiumu
mi avukat K. Günilü;: 
Alp. 

1928/ 2038 Adana : Yeni değ·iemcn 

sahibieri Rifat, Ali, Mus
tafa 

1929/ 2039 !stanbul : Erenköy Kaz
asker malıallesinde Bos-
tancı caddesi Çorapçı Os-
man evinde Abdürrahinı 

Serter 

Zafer bayramı dolayısile mahkfnni
yetinin af:fini istiyor. 
Malıkiliniyet cezasının affine dair. 

Zafer bayramı ınünasebetile mahku
miyetlerinin affini istiyorlar. 

Zafer bayramı mü.uascbc1 ile -~aJı.kfı

ıniyetlerinin affini istiyorlar. 

Zafer bayramı münascbetile ınahklı

miyetlerinin affini istiyorlar. 

Zafer bayramı ınünasebetile ınalıkCı

miyetlcrinin affini istiyorlar. 

Değirmeninin muamele vergisinden 
istisnası dileğine dair. 

Harhi umumi ludem zamını verilmesi
ne dair. 

Şelıid olan koeasmdan ikramiyc YC· 

rilmesiııe dair. 

Tekaüdlük muamelesi hakkında Adli
ye vek;aletiııce \·erilen kararın kanu
na uygun olmadığına dair. 

Muamele vergisi haklandaki dil ekle
rinin n azarı itiba t·e alıuınasrna dair. 

.. 
Tekaüdlüğünün refi hakkında. 

Encümcndedir. 

En::ıümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

l~ncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Bııcümendedir. 

Encümendedir. 

Encümeııdedir . 

Enciünendedir. 

1930/2040 Nazımiye : Eski nüfus İskan snretile bir ev verilmesini isti- Karara raptedilmiştir. 
memuru Hakkı Gürkan yor. 

1931/2041 Avanos : Nevşehir Üç-
hisarından Memedoğlu 

.A,li ve aorkadaşları 

1932/2042 Bayburt : Halid Dön
mez. 

1933/2043 Muğla : Cezaevi mahpus
ları naroma Mustafa 
U zersin 

İskan suretile \-erilen eınlakin tapnca Bncüınendedir. 
tesciline dair . 

Zafer bayrarru şerefine Arzuhal en- Enciimeı'ldedir. 

cüıneninde bulunan istidasmm hüs-
nü suretle neticelendirilmesine dair. 

Mahkuıniyetlcrinin affine dair. Encümendediı;. 
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193-1/ 2044 Ödemiş : Cezaevi malı- :M:ahkfımiyetlerinin a:f:fine dair. 
kfunları narnma A. İbra-
him l\Iecid 

1935/~045 İstanbul : Üsküdar ce- Maiıkumiyetlerinin a:ffine dair. 
zaevinde A. H ünler 

1936/2046 Niğde : Ceza evi malı- lVIahkfuniyetlerinin af:fine dair. 
kUmlar narnma Memed. 

1937/2047 Samsun : Saathanda ko- Validen şikayet. 
misyoncu İsmailoğlu ll-
yas Tekyıldız. 

1938/2048 İzmir : Ceza evi ınah- lVIahkumiyetlerinin affine dair. 
kUmlar namına Abdul-
lah Vardar. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1939/2049 Pendik - İstanbul : Eski İkı·amiyesinin 125 lira maaş Ü:lerin- Encümendedir. 
Burdur mebusu Subhi den hesab edilerek verilmesi. 
Soysalınoğlu. 

1940/2050 İzmir : Ceza evi 1\lah- l\Iahh."funiyetlerinin a:ffi H. 
kUmlar namma M. Tev-
fik. 

1941/2051 Samsun : Ceza evi En- Mahkfuniyetlerinin affi H. 
ver. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1942/2052 Kayseri : C. H. P. Başka- Kaza merkezinin ııahiyelerine nakline Encümendedir. 
m İncesu Karahisarı A. dair. 
Kaba ve ar. 

1943/2053 Urfa : Ceza evinde :M:c- lVIahkumiyetlerinin affine dair. 
med Said ve ar. 

Encümendedir. 

1944/2054 Kayseri : Ceza evi Malı- Mahkumiyetlerinin affine dair. Encümendedir. 
klimlar narnma Yalçın. 

1945/2055 Kadıköy -İstanbul : Mo- Bazı ilaçları hakkındaki dileklerinin Encümendedir. 
da caddesi No. 72 Dr. nazarı itibare alnıması hakkında. 
Akif Envantör. 

1946/2056 Sinop : Ceza evi Süley- MahkUmiyetlerinin affi hakkında. 
man ve aradaşları. 

1947/2057 Erzurum :Ceza evi malı- Mahkumiyetlerinin affi hakkında. 
kumları narnma Kemal. 

1948/2058 Genkur : 3. Şubede Kur- Nasbmm tashihi dileğine dair. 
yarbay M. oğlu M. Şevki 
Altınay. 

Rncümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1949/2059 İstanbul : Ceza evinde MahkUm. kocalarının aifini istiyorlar. Encümendedir. 
malıklim ailelerinden Ha
tice ve Hadiye. 

1950/2060 Burdur : Ceza evinde MahkUıniyetlerinin affi hakkında. 
malıklimlar namma Ali 
Çelik. 

Encümendedir, 
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Arzuhal huHl.sası 

1951;2061 Malatya : Ceza evinde Mahkumiyetlerinin affi hakkında. 
mahkumlardan Cavid 
Akdoğan. 

195~V2062 Burdur : Cezaevinde malı· MahkUıniyetlerinin affi hakkında 
kumlar namma Ali 
Çelik 

1!)53/2063 Karaman : Cecaevinde Mahkumiyetlerinin affi hakkında 
mahkumlar narnma Ali 
Kömürcü 

Muamelesi 

E ncümendedi ı·. 

Bncümcndedir. 

Encümendedir. 

1954/2064 !stanbul : Pangaltı Ha- Tekaüd maaşının malUl olduğundan Eııcümendedir. 
mam Bay Sungur sokak derece üzerinden verilmesini isti-
No. 126 emekli yarbay yor. 
Aziz Akalm 

1955/2065 Mersin: Cezaevinde mev- Mahkumiyetlerinin affini istiyorlar. Encümendedir. 
kuf Mut P. T. Eski mü-
dürü Haydar Arıkan ve 
arkadaşları 

1956/2066 !stanbul : Cezaevinde me- Mahkumiyetlerinin affi hakkında 
mur mevkuflardan Kadri 

1957/2067 Erzurum - Çirçir mahal- Tekaüd maaşrom tezyidini istiyor. 
lesi muhasebe varidat ka-
tibliğinden mütekaid 
Mustafa Sıtkı 

Bncümendedir. 

Encümendedir. 

1958/2069 !stanbul Kızıltoprak Arzuhal encümeninin 20-I-1936 tarih Bncümendedir. 
Tahtaköprü caddesi eski ve 154 sayılı kararın infazma dair 
45 yeni 26/1 evde müte-
kaid Yusuf Ziya 

1959/2070 Malatya - Jandarına za- 3031 numaralı kanundan istifadele- Encümendedir. 
bitliğinden mütekaid Mi- rine dair 
tat 

1960/2071 Bursa : İbrahim Paşa 'rekaüdliik muamelesinin düzeltilme- Encüınendedir. 

mahallesinde No. 6 evde sine dair. 
eski hapishane müdürü 
Mustafaoğlu M . Harndi 
Ulufer. 

1961/2072 Zonguldak 
ları. 

MahkUın- MahkUıniyetlerinin affine dair. Encümendedir. 

1962/2073 Adana : Döşeme mahal- İskan suretile verilen dükkanın istir- Encüınendedir. 

lesinde 128 nci S. da No. dat edilmesini istiyor. 
14 evde Van mültecile
rinden ölü Hasan karısı 

N11riye. 
1963/2074 Malkara : Almalı köyün

. :d~. ~ell).edoğlu Mustafa . 
ve arkadaşları. 

Meml eketine gitmesine müsaade edil- Encümendedir. 
mesiııi istiyor. · 

... _... 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

1964/2075 Ş. Karwhisar : Kara Me
medoğlu Memedcik. 

1965/2076 İzmit : Sorgu hakimi iliu-
lıisi vasıtasile Memed 
Yaşar. 

. 
Arzuhal bulAsası 

Malıkumiyetinin affini istiyor. 

Mektebçe verilen iki muvakkat tart 
cezasmm aifile yeniden başka bir 
ınektebe nakli dileğine dair. 

:Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1966/2077 Malkara 
Dursun. 

İsmailoğlu Memleketine gitmesine müsaade edil- Bncümendedir. 
mesini istiyor. 

1967/2079 Muğla : Eski posta mer- İadei memuriyetini veya tekaüd mn- Eıwümeüdedir. 
kez memuru Mazlum. arnelesinin yapılmasmı istiyor. 

1968/ 2080 ·Malkara : Kn·kah kö- iMeınlekete O'itm-esine izin verilmesini Encümended'ir. 
yünde İbrahim Şahi11 ~stiyor. 

Ömeroğlu . 

1969/ 2081 !stanbul : Fatih Atpaza-
rr turşucu halil S. No. 
13 ~Iisafir Emine 

Şelıid babasmdan tahsis edilmesi icab 
. eden maaş matltıbunun verilmesini 
istiyor. 

]~ncüınendedir . 

1970/ 2082 l~rzuı·um : Niimune has- Tekaüdlük muam elesinin düzeltilıne- l~ncüıncndcdir. 

tanesi eski kulak burun si dileğine dair 
ve boğaz has. müte. Dr. 
Y. İzzettin . 

1971/ 2083 Ü küdar : İhsaniye ma. 
Etem pş. S. No. 3 Bin 
Kamil validesi Fatma 

1972/ 2084 Bafra : Malı . esk·i zabıt 
katibierinden Hüseyin 
Gencel. 

1973/ 2085 ! stanbul : Cerrahpaşa 
Tatlıkuyu S. No. 5 Nimet 
Ş. Türkkan. 

1974/ 2086 Gazi Anteb : Pazarerk 
kazasında Memedoğlu 

Selman Pckdoğum. 

1975/ 2087 Bünyaın : Hukuk 'hakimi 
Ali Rıza Öznur. 

1976/2089 Genel kurmay Bşk. D. 
kışla subayı ön yüzbaşı 

Semih Işın. 

Oğlu binbaşı Kanıilin şarka gitmesi
nin teciline dair 

J:cıdci memuriyetine dair 

2089 numaralı kanuna istinaden · maaş 
tahsisini istiyoı·. 

J\filli Mücadelede malul kaldığıındaıı 

ikramiye veyahud mükafatı nakdiye 
;verilmek surdile tcrfilıiııJn teminin e 
dair 

Ha,kiınliğe tayini dileğine dair 

Binbaşılığa t erfibinin teminine dair. 

Encümendedir. 

Emftimendedir. 

ı;; n eümendedir. 

Encürnendedir. 

E·ncümendedir. 

E nciimendedir. 

1977/2090 Gediz : Arzulıalcı H. Hukuku tasarrufiy-esine vaki mi.ida- Encümendedir. 
Aday vası.tasile Dedeköy- halenin menine dair. 
lü Alıadoğlu 1\ti ur ad. 

1978/2091 İzmir : !kinci karantine 
Billbill S. No. 44 Süley
man karısı Şe:fika. 

1979/2092 Zonguldak : Ceza evi 
ma.hkUuılarr na.mııJ.a. 

iskaıı mu31melesinin diizeltilmesini Encümendedir. 
istiyor. 



··ıra,id Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1980/2093 Ezine : Bozeli köyünden 
Alioğlu Mustafa Erel. 

1981/2094 Gazi Anteb : Pazarcığ·nı
da Meletoğlu Salman. 

1982/2095 Samsun : 19 mayıs ma. 
Hakkı B. cad. No. 3 eYcle 
a-;ki inhisarlar kantarci
si Alioğlu Osman Kara-
oğlu. 
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Arzuhal bulasası 

Şose inşaatında çalıştTğmdaıı ~afıa 

vekaletince nıatlubunun Yerilmesi ne 
dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Milli mücadelede malul kaldığıncla1ı Encümendedir. 
maaş veya ikramiye verilmesini isti -
yor. 

Tekaüd1ük muamelesinin düzeltilmc- Encüınendedir. 

sile mağdur edilmemesini istiyor. 

1983/2097 A. Karahisar : Eczacr Yarbaylık maaşr üzerinden telmüd ma- Enciimendedir. 
emekli yarbay Mecidiyc aşt verilmesini istiyor. 
ma. 3 ncü S. No. 15 Mc-
med Ali Aral. 

1984/2098 Isparta : Keçeei mahal- Milli emlakten sa1ın aldıkları emlak Bneüm endedir. 
lesi M. Nuri ve arkadaş- hakkındaki dileklerinin nazarr itibare 
ları. alınmasını istiyorlar. 

1985/2099 Elbistan : Karagenç ma- Açıkta kaJdrğmdan memuriyete ta- F,nf.iiınendejliı·. 

liye eski süvarİ tahsildarr yini veya ihıımiye verilmesi. 
Abdülkadir. 

1986/2100 Uzunköprii : Değirmenci 
köyünden ik am ete nı ec
b ur. Gülmcz Ahmed. 

1989/2101 Muf!anya : Müdürlüğün
den nıütekaid Ali Fehmi . 

1988/ 2102 fı;;ta.nbul :· Bakırköy taş
han caddesi No. 37 Ala
ettin verescleri F ahrün
nisa ve kardeşleri. 

1989/2103 Trabzon Frenkhisar 
mahallesinde deniz S. No. 
4 aralık 8. No. evde Ali 
Şükrü. 

1990/2004 Bozüyük : Karasu un 
fabrikası sahibi Memed 
Hakkı Aksu. 

Siirgiin cezasmın affini ve ınemle
kete dönmesinin teminini istiyor. 

Tekaüd maaşrnm fazlalaştırrlması

nm teminine dair. 

İskan muamelesinin düzeltilerek mağ
dm ·edilm emelerini istiyorlar. 

•rahsis edilen tekai.id ınaaşrnm 

hakkı müktesebi i.izerinden verilme
sine dair. 

Hilafr kanun almakta olan buğday 

vergisi muafiyetinin düzeltilmesine 
claiı·. 

"Encüınendedir . 

"Enrümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Bıı eümendedir. 

1991/2105 Adapazarı : Arifiye kö- İ\çebaydan şikayet . Encümendedir. 
yünile nyasoğJu Dehan. 

1992/2106 Çankırı : Şabanözü na- Şehi (l lJabalarından maaş tahsisi di- EnPümcndedir. 
hiyesi pündoğmuş kö- leğine dair 
yünden Mehriban ve ço-
cuk;Iarı Ramaıanoğulla-

rmdan Velioğlu Şehid 

Batid b'nSI 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

1993/2107 !stanbul : Süleymaniye Münasib bir işte istihdam edilmesi Encümendedir. 
Ferva yokuşunda No. 7 dileğine dair 
evde Mustafa Günesal 

1994/2108 !stanbul : Kızıltoprak Mesken tahsisatı hakkındaki dileği- Encümendedir. 
karakol çıkınazı No. 18 nin nazari itibare alınmasmı istiyor. 
Naki Ertan 

1995/2109 Kargr : Kapıcıbaşroğlu 

Niyazi 

1996/2110 Ankara : Cebebi Dört
yol No. 1 evde Raşid İh
tiyat subayı 

1997/2111 Milas : Fethiye !nhisar
lar kontrol memuru Öz 
Erdem 

Hukuku tasarrufiyelerine vaki olan 
müdahalenin meni ile arazisinin ia
desi dileğine dair 

Tekaüd maaşı veya tazminat veril
mek suretile terfibinin teminini is
tiyor. 

Muğla inhisarlar müdürünün vazife
sini suiistimal ettiğini bildiriyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1998/2112 Milas : Şevketiye ma- İkinci komiser Halil tarafından dö- Encümendedir. 
hallesinde Marangoz Ha- vüldüğünden şikayet 

lil İbrahim Ertul 

1999/2113 Erzincan : Balibyi kö- 2360 sayılı kanundan istifadesine Encüınendedir. 

yünden Yusufoğlu Me- dair 
med Tuncer 

2000/2114 IC'Ocaeli : Hendek kazası Münasib bir vazifeye tayinini istiyor. Encümendedir. 
Kemaliye M. Yeşiller so
kak Memedoğlu Memed 
Kırım 

2001/2115 Adana : .Abdullah Yahşi 1365 ve 1452 numaralı arzuhallerin- Karara raptedilmiştir. 

Pasanabi ' mahallesinin 
No. 121 mütekaid 

2002/2116 Kars : Belediye başkati
bi Rıza Göneri · 

3003/2117 Isparta : Benlioğlu Nuri 
ve arkadaşları Keçeci 
mahallesinden 

2004/2118 Isparta : Keçiborlu Ka
yı köyü ilk öğretmeni Ha
san Balbay 

2005/2119 

2006/2120 

İstanbul : Kadıköy Rıza 
paşa Cihan saraskeri S. 
No. 48 beşinci srnrf mua
melat memuru İhsan 

Nuri. 

Tekirdağ : Barboros na
hiyesi Kumbağı köyün
den Talhaoğlu Ali 

de ilişik malı1liye~ raporunun 1iizu
muna binaen gönderilmesini istiyor. 

Mülıga düyunu umumiye idaresinel e 
terketmiş olduğu yüzde on iki t ekaü
diyelerinin iadesini istiyor. 

3031 numaralr kanundan istifadeleri
nin teminine dair 

Müddeti hizmetinin tevsikr için Maa
riice verilmesi lazımgelen vesaik hak
kinda karar ittihazını istiyor. 

Derece üzerinden tekaüd maaşr veril
mesini istiyor. 

İskan suretile verilen tıirlalarınin bir 
kı :mırnrn istirdadı mağdu,riyetini mu, 

cib olduğuna dair 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encumendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-~-

Arzuhal hulasası Muameles. 

20U7/~l~l Çankırı : Yapraku na- ){alüliyet ve telmüd maaşr tahsisi 'hak- Encümendedir. 
hiyesi Ünür köyünden kında 
Mustafa oğullarından İb -
rahimoğlu Bekir 

2008/2122 İzmir : Urfa kazası De
nizli Kocadere köyün
den Hasanoğlu Hüsnü. 

2009/2123 İstanbul : Feriköy Fera
ce S. N o. 20 Mediha. 

2010/2124 Çankm : Eski varidat 
katibi Hacı Şeyhoğlu 

Mustafa Billftr. 

C. Riyasetine takdim ettiği istidaya 
ilişik üç adet senedin tarafına iadesi
ni istiyor. 

V efat eden kocası yüzbaşı Fahreti
nin müterakim maaşlarnıın verilmesi 
dileğip.e dair. 

İadei memuriyeti dileğine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2011/2125 Çankırı : Yapraklı na>hi- Malfıliyet maaşının tahsisi dileğine Encümendedir. 
yesi Yukarı mahalleden dair. 
Hazinedaroğullarından 

lVlemedoğlu Hasan 

2012/2126 Çankırı : Korgu köyün- Maluliyet maaşı tahsisi ile ter:fihinin Encümendedir. 
den Kaymakçı oğullarrn- teminine dair. 

dan Arif oğlu Ali 

2013/2127 Van : Mektupçu Şevket Açıkta kaldığı müddete aid maaşla- Encümendedir. 
Yıldırım. rının verilmesini istiyor. 

2014/2128 Van : P. T. 1'. Başmü- Belediye hududu dah\}inde milli em- Encümendedir. 
dürlüğü yazı işleri kale- lakten bir ev satın alınmasının temi-
mi memurlarmdan Akif nine dair. 
Gülay. 

2015/2129 Midyat : Kaymakam A- Açıkta kaldığı müddete aid maaşla- Encümendedir. 
kif Rahmi Kocamanoğlu. rının verilmesini istiyor. 

2016/2130 İskilip : Kızılviran nahi- İskan edilmesini istiyor. Encümendedir. 
yesi müdürü Ahmed 
Harndi karısı Zeyneb. 

2017/2131 Tokad : Pazar nahiyesi Nahiye müdür tarafından köylerin- Encümendedir. 
Kendigelen köyü Bay- den uzaklaştmlmak suretile perişan 
ramoğullarından Musta- ettiklerinden bir müfettiş ilzamı ile 
faoğlu Osman. vaziyetlerinin düzeltilmesine dair. 

2018/2132 Gebze : lnhisarlar baş- 3028 numaralı kanundan istifadesi- Encümendedir. 
müdürü T. Ulaş. nin temini dileğine dair. 

2019/2133 Kırklareli Babaeski İskan vaziyetinin düzeltilmesi dile- Encümendedir. 
Hamidiye Göçmen Me
med Fikri ve arkadaş
ları. 

2020/2134 Darende : Suriye mülte
cilerinden M. Şerif Suar. 

2021/2135 Malatya : Antepli M. No. 
50 evde Memedoğlu Ali 
Riza. 
' 

ğine dair. 

!skan muamelesinin düzeltilmesine Encümendedir. 
dair. 
Muhtelif cins kaçak eşyayı aid oldu- Encümendedir. 
ğu makama teslim ettiğinden ikrami-
ye verilmesini istiyor. 



436-
Kayid Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulasası 

2022/2136 Çankırı : Şabanözü nahi- Malfıliyet ınaaşı tahs isine dair. 
yesi Gümerdeğin köyün-
den Köse Nabioğuilarm-

dan Mmemed. 

Muamelesi 

Eneümendedir. 

202.2/2137 İstanbul : Yeni kapı Çeş- Vazifeden iliracı lıa;kkmdaki vaki it!- Encümendedir. 
me sokak No. 4 eski güm- razına Devlet şfırasınca verilen red 
rük süvari muhafaza me- kararının düzeltilmesine dair 
murlarmdan Ali Osman 

2024/2138 Ankara : Soğukkuyu ma. 
hal'kından Hasan ve a ı·
kadaşları. 

Şehir daılıilindeki ahırlarının harice 
kaldırılmaınasına dair. 

Enetimendedir. 

2025/2139 Karı;antı nailıiyesi Kara- Yedi maddelik dilekçelerinin nazarı Encümendedir. 
han köyü muhtarr Memed itibare alınmasım istiyorlar. 
ve arkadaşlar ı 

2026/2140 Araç : ll numaralı e,·de Tekaüd maaşr tahsisini istiyor. Encümendedir. 
Mustafa Kulpçavu~ 

2027/ 2141 Ankara : Hacrdoğan :ıvı. Malfıl olduğundan bakiyei ınüddeti Enciinıendedir. 

İdeal Sokak No. 14 l\·- cezaiyesinin affini istiyor. 
maloğlu Feyzi 

2028/ 2142 Çeva.ş : Memedoğln Ab- srndan muafiyetleri dilcğine dair. Encümendediı·. 

dulla;h ve arkadaşlan Beş çocuklan olduğ·undan yol para-

2029/2143 Eskişehir : İnlıisarlar mu-, İ~tarıbul tıbbr adli heyetinin tetkik Encümendedir. 
lıasebe memuru Cevdet. neticesi verdiği karara itiraz 

2030/2144 ÇoruJı : İcra memmu Okullardan birine mcccanen alınma- Encümendedir. 
muavini Bekir Yılmaz va- sı dileğine dair 
srtasile Mücellidoğ· lu 

Ömer 

2031/ 2145 Çanlan Yapraklı ııa- Harlı malüln olduğundan derece iize- l~neümendedir. 

hiyesi Davudlar köyün- rinden maaş tahsisini istiyor. 
den Cihanoğullarından 

Alioğlu Mustafa 

2032/ 2146 Kayseri : Nevşehir eski İnhisarlardan tekrar bir memuriyete Encümeııdedir. 
takib memurlarmdan almmasrıu istiyor. 
Bozatlı Hasan ma;halle-
sinden Nedim 

2033/ 2147 Isparta : Yenice M. Ben
lioğlu Nuri 

2034;'2148 Adana : ·:Nlisis nahiyesi 
müdürü harb ıı:nalülu l. 
Behçet Şenoğlu 

2035/ 2149 Beyoğlu : Papasköprü 
Tevfik S. N o. 38 sabık 

Polis memuru Aıbdullah 

3031 nuınaralı kanundan İstifadesi 

dileğine dair. 

14- VII- 1936 tarih ve numaralı 

arzuhaline ektir. 

Vazifesine iadesi dileğine dair. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encüınendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

2036/2150 Erzincan :M. M. Veka- Nasbnun tashihi dileğine edair. Bncüınendedir. 

leti tekaüd S. Ş. 5. Ml. 
M. Nailoğlu Baha Ertürk 

2037/2151 uşak : Kemalpaşa M. İacle i memuriyeti dileğine dair. Bncümenuedir. 
eski Polis memuru Bekir 

2038/ 2152 İstanbul : Şehzadebaşı Vazife başında malul kaldığından ma~ 'J;~ııcümendedir. 
Kemalpaşa ,WI. Genç trük aş tahsisi hakkında Divanı Muha
S. No. 39 Dr. :Mustafa sebatça vazifeden imtiııa kararının 

'Talat Özkan refine dair. 

2039/2153 İstanbul - Feriköy Fe- Ölü eşi yüzbaşı Fahrinin müterakim l~ncümendedir. 
race sokak No. 20 Me- maaşlarının verilmesine dair 
diha 

2040/ 2154 R eekimdede ma,Jıallesi A- Memuriyete tayini dileğine dair Bn('.Üınendedir. 

slanoğullarmdan l\1. Ali 

2041/2155 Hekimhan : Belediye ve Hakim Zekeriya hakkında takibat Encüınendedir. 

tahriri arazi komisyonu yapılması için müfettiş gönderilmesi 
azaarndan Dursun Cengiz dileğine dair 

2042/2156 Çal : İlçesine bağlı Malı- Yedi çocukları olduğ\Uldan ikramiye Encümendedir. 
mud Gazi köyünden Os- verilmesine dair 
manoğlu 1. Karısı Fatma 

2043/2157 Saray : Beyan köyünde Ölü kocasından Hazineye olan zim- Encüınendedir. 

ölü Jandarma yüzbaşısı nıetinin maaşlarından kesilmemesini 

2044/2158 

2045/2159 

Ahmed Harndi karısı istiyor. 

Mihrinnisa 
Büzmelek köyü muhtarı 
H. Aydm ve azaları 

Ödemiş : Çatalyol ma
hallesinde eski lıususi 

muhasebe tahsUdarı M. 
Güntaş 

İskanlarının temini dileğine dair Encümendedir. 

Kefalet aidatı olarak verdiği para- Encümendedir. 
nın iadesi dileğine dair 

2046/2160 Birecik : Dava vekil·i Hi- İcrayi vekaletten menedilmemeleri Encümendedir. 
fat ve arkadaşları hakkında 

2047/ 2161 Malkara : Gazibey M. Milli emlakten satm aldıkları emlak Encümendedir. 
Süleymanoğlu Hüseyin taksit borC}l:mnm affi dileğine dair . 
..c\rabacı ve arkadaşları. 

2048/2162 · Adana : Döşeme uı·anun - '!'ürkiye Cümhuriyeti valandaşlıgm:ı Encümendedir. 
da No. 131 S. 63 evde kabulü ile nüfns cüzdanı verilmesi 
Cemal. dileğille dair. 

2049/2163 Adapazarı Karaağaç Tasfiye kararmın refini istiyor. Encümendedir. 
dibi Sakarya mahallesi 
No. 5 Mustafaoğlu Nüs-
ret. 

2050/2164 Naihiye müdürü İ. Bch- Harb nıalulü olduğundan derece üze- Encümendedir. 
çet Şenol. rinden maaş bağlanmasmt istiyor. 
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2051/2165 Çankırı : Yapraklı nahi- Tekaüd ve maluliyet maaşı tahsisine Encümendedir. 
yesinin büyük cami ma- dair. 
hallesinde Ecir oğullarm-
dan Ali 

2052/ 2166 !stanbul : B. M. M. Er- Ilidematı vataniyeele maaş tahsisilli Encümendedir. 
zurum mebusu sabıkı ke- istiyor. 
felihan No. 14 Hüseyin 
Avni 

2053/2167 !stanbul : Suadiye şaş- ·İadeten tekaüd maaşnnn tahsisine Encüınendedir. 
km bakkal No. b63 evde dair. 
mütekaid miralay Yusuf 
Meriç 

2054/2168 Ankara : Ai pazarı Tunç Malılliyet ınaaşı bağ-lanınasma ·dair. Eııcüınendedir. 
S. numarasız lıisar evin
de Ali Muğla 

2055/ 2169 İstanbul : Kadıköy Kü- Tekaüdlüğünün refi dileğine dair. 
çük Moda Şair Nefi S. 
No. 10 öğretmen Ziya 
maden yanmda Sadı-i 

Er gene 

2056/ 2170 •rrapzon : Frenkhisar 
ma. deniz S. No. 4 AJi 
Şükrü 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2057/ 2171 İbrahim Sancer Gümrük Memurin kanununun 49 n cu madde- Encümendedir. 
eski kolcularmdan De- sinin tefsirini istiyor. 
nizli saylavı Bay Eıllin 
Aslan elile 

2058/ 2172 İzmir : İkinci azızıye Şehid kocasından maaş 'tahsisini Encümendedir. 
ma. dere S. No. 24 Yu- istiyor. 
suf Ef. tekkesinde Aliye 

2059/ 2173 Ardrhan : Temüroğlu Ardıhana girmelerine müsaade edil- Encüınendedir. 

Hasan ve ar. mesi haklunda. 

2060/ 2174 Çankırı : Orta nahiyesi- MalUliyet maaşr tahsisine dair. Encünıendedir. 

ne bağlı Dere bayındır 

köyünden İpser oğulla-
rmdan Memedoğlu Ali 

2061/2175 İnegöl : A. Nazif Çelebi Milli emlakten satın aldığı evin mü- Encümendedir. 
tebakı taksitlerinin affi. dileğine 

dair. 

2062/2176 Keban : Müstakrizler na- Ziraat bankasma olan tak:;it lıol'~- Encümendedir. 
mma Maksud Pulat Ali larının temelieline dair. 
oğlu. 
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2063/ 2177 Afyon Karahisar : Çay Tekaüd maaı;n tahsisini istiyor. Encümendedir. 
nahiyesi Belediye ebesi 
Iıütfiye annesi eski Su-
şehri belediye ebesi Ayşe 
Şükriye 

2064/ 2178 Hadim : Sıhlıat memuru 23- V -1936 tarih ve 1855 numaralr Encümendedir. 
Vahdet Özkay yanmda arzuhalinin bir karara raptını istiyor. 
Yaldızeli eski posta mü- İhtilas dalayısile va ki isnadatın tah
diirü Tevfik Serpil . kildie iadei meınnriyeti dile~ine dair. 

2065/ 2179 Elmalı : Kalkan eski kikile iadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
posta ve teJgraf müdürü İhtil as dalayısile vaki isnaclatm tah-
Elmalı cezaevinde mev-
kuf Fuad 

206G/ 2180 Kozon : Salınanlı kö- Tahsis edilen mali1liyet maaşımn Encümendedir. 
yünden Yusufoğlu Jı'fe- dördüncü derece üzerinden verilm e-
med. sini istiyor. 

2067/2181 İstanbul - Göztepe : Bi- Har b zaınmi farkının verilmesi dile- Encümendedir. 
rinci orta sokak No. 17 ğine dair 
süvari binbaşılığmdan 

mütekaid Hüseyin .Sa1a-
hattin 

2068/2182 Milas : Hısarbaşı mahal- 15- VII- 1936 tarih ve 2020 nurna
lesinde dava vekili Ömer ralı arzuhalinin intacını istiyor. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hıfzı. 

Yurtsev 

2069/2183 Ankara : Topçu malze- Nasbinm diizeltilmesini istiyor. 
me deposunda binbaşr Ali 

Encümendedir. 

Faik Pamir 

2070/2184 Ankara : Büyük Erkarıi
harbiye I. Ş. de istibkaın 
binbaşı Hadi Kiper 

2071/2185 !stanbul - Üsküdar: Toy
gar Hamza ma. No. 10 
Emekli binbaşı Memrluh 
Özkan 

2072/2186 Dörty9l : Cebelibureket 
mahkemesi iiyeliğinden 

miitekaid Ali . Rıza Pek
soy 

2073/2181 

2074/2188 

Maraş Ceza evinde 
mahkumlar narnma N al
bandoğlu Ahmed 

!stanbul: Samatya tram
vay yolu No. S51 !stiklal · 
harbi malulü M. Tevfik 

Nasbmm tashihi dileğine dair Encümendedir. 

Maluliyet maaşı ile harb kıdem zam- Encümendedir. 
mı ve maluliyet dolayısile yapılan 

muayene hakkındaki dileklerinin na-
zari itibare alınmasını istiyor. 
7 - XI - 1 934 tarh ve 962 numaralı Tayini muameleye ma
arzu halinin intacını istiyor. hal olmadığından hrfzı 

3038 numaralı kanunun 13 ve 16 ncı 
roadelPlerinin balışettiği haktan isti
f:ı<1eleriııin temini dileğine dair 

Tr ı-fihinin temini dileğine dair 

Encümendedir. 

Eucümendedir. 



K~yid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

2075/2189 Bafra : Karaborç köyü 
halkından Satılmışoğlu 

'Memed Satılmış ve arka
daşları. 

2076/2190 Kırşehir : Ahiviran ına
hallesinden Nalçacroğul

larından Mustafa Nalçacr 
2077/2191 Varna : Kemallar kazası 

Podavya köyü halk!' na
mına Bekir ve arkadaş
ları. 

2078/2192 Çankırı : Demirci Hoca
oğlu Mustafa ve arkadaş
ları:. 

2079/2193 Üskliclar : İhsaniye Haci 
Emin Paşa Sokağınd:ı 

No. 28 iHaİrz Meıned . 

2080/2194 Ankara : Bozkurt mwhal
lesinde orta sokak No. 
31 eski Kırşehir mebnsu 
Sadık Savtekhı. 

2081/2195 Kars : Belediye başka

tibi Riza Güneri. 
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Borçlanma ile toprak verilmesini 
istiyorlar. 

.... ~ .. ı ., ··-·- ... 

,ıi·--:r'-.. - ---~-- -- - - ·---. 

Memuriyete tayini dileğine dair. 

Ana vatana gelmelerinin temini dile
ğine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mahrukat bedeli olarak malıiye iste- Encüınendedir. 

nilen 770 kuruşun ademi tesviyesine 
bir karar verilmesini istiyorler. 

Vlazife esnasında nıalfü kaldığında.n Encümendedir. 
derece üzerinden maaş tahsisi di1eği-
ne dair. 

Tekaüd ınaaşı hakkmda Divam mn- Enciimendedir. 
]ıasebatça verilen ret kararının tas-
lıihini istiyor. 

İlişik müddeti hizmet cetvelinin Encii'mendedir. 
12- IX- 1936 tarih ve 2116 numaralı ~~·:.· 

istidasma eklenmesini istiyor. 

2082/2196 Bayburt : Harnit Dön- Milli mücadeledeki hizmetine nıuka- Enciimendedir. 
m ez: 

2083/2197 Ankara : İçeebeci Seyhan 
soka;k No. 19 Gernal Akça. 

2084/2198 Şiran : Muharrem Aydo
ğan ve ar. 

2085/2;99 İstanıbul Kızıltoprak 
karakol çıkınazı No. 18 
mütekaid binbaşı Halil 
Naıki. 

bil nakdl' ınilkafat verilmesini isti
yor. 

Askerlikteki müddeti hizmetinin Dm·
let ılıizmetinden affi dileğine dair. 

Milli emlake olan taksit borçları haık

kmdaki dileklerinin nazarı itibara 
alınması hakkında. 

Devlet demiryolları tekaüd sandığın
daki 500 lirayı: mütccaviz matlubumın 
veri1mesiıne dair. 

Encümendedir. 

EneümeFıdediı·. 

Encümendedir. 

2086/2200 Kütahya : Balrklı Mahal- Memleketlerine serbest gitmelerinin Bncümendedir. 
lesi Balat R. sokağında .temini dileğine dair. 
No. 38 Rukiye. 

2087/2201 Ankara : Bozkurd ma- 26 - X- 1936 tarih ve 21.94 numaralı Encümendedir. 
hallesi Orta ookak No. 31 auu:haline ektir. 
Sadık Sağtekin. 

2088/2202 Osmanc.ı:k : 1\fccitözü ka.
zası _ ta.hriı·at katibliğin

den m"U:tek.aid Fazlı Kur· 

fUll. 

Haremılı matlubmıun verilmesi dile- Encünıendediı'. 
ğine dair. 

'' 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2089/2203 İstanbul Paşabahçe Gümrük memurluğuna 
yor. 

ta~rinini i:ti- Encüm endedir. 

' gençler birliği umum1 
kaptam Ziver Aksoy. 

2090/ 220-! Erzıwum : Halk fırkası Yol inşaatı hakkındaki suii stinıaliıı Rncümendedir. 
azasındaıı Nediın e Berk- tahldk edilmesini istyor. 
men. 

2091/2205 Muğla : Köyceğiz kaza 
smda telgraf müwzzii 
Ali Osman. 

Tekaiid maaşmdaki haksız muamele
nin düzeltilmesine dair. 

Enciiınendedir. 

2092/2206 İstanbul : Kadıköy 1 el- H ususi af istiyor. Encümendedir. 
değirmeni düz S. No. -1-

Refai apartım an cınckl i 
deniz yüzbaşılığından Hil 
mi Dürs. 

2093/2207 İstanbul : Üsküdaı· ce;~,a MahkUmiyet cczasnırn affi dileğin e Encümendedir. 
evinde Taıbiboğhı ,.;:;iinı - dair. 
ri. 

2094/2208 İstanbul : Üsküdar ın- Vazifei ıneınuriyetine iadesi dileğim~ Encüm endedir. 
hisarlar yaprak t.ütiin de- dair. 

1835 

989 

14fi0 

1487 

1529 

posu Paşa limarunda taş-
ambarda No. 507 işc;i 

Zeki Tiirkteki. 

II - Adiiye encümenine ha vale edilen arzuhaller 

İzmir : Halim Ye 
lnıdaşlarr. 

aL'- 1705 sayılı kanunun tadili haldmıda- Adiiye E. 
ki dileklerinin nazarı Hibara alınma-

sı hakkında . 

III - Bütçe encümenine ha vale edilen arzuhaller 

Ankara Refet Anı.r . 

Tosya Veysi 

'rokat Aziz Alkınran 

Üçretle geçen nıüddeti hizmetl erinin Bütçe E . 
t.ckaüd ınüddeti içinde hesab eedilerek 
tekaüdlükten mahrum bırakılmaması 
hakkında. 

!nbisar memurlarının t ekaüdlüğünc Bütçe E. 
dair. 

1\unuıııı. kanununun müzakeresi nde Bütçe E. 
dileğin· ıı n azarı itiba ra alınmasına 

dair. 

Anl\ara : Emin Aldemir Baıcıne ithal edilmelerine d~jr . 

v~ arkado..şlarr. 
Bütçe E . 



Ka yi d 
No. 

1530 

1550 

1551 

1592 

1596 

1612 

1617 

1119 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arztı hal hulasası 

Seyhan : Mustafa ve ar- Barerne ithal edilmelerine dair. 
kadaşları. 

Bursa : Gani ve arkadaş- Bareİne ithal edilmelerine dair. 
ları. 

Bursa : Hikmet ve ar- Barerne ithal edilmelerine dair. 
kadaşları. 

!stanbul : Mahmud Emin Barerne ithal edilmelerine dair. 
ve arkadaşları. 

Malatya : Şükrü Kaya Barenıe ithal edilmelerine dair. 
ve arkadaşları. 

İzmir : A. Hamid ve ar- Barenıe ithal edilmelerine dair. 
kadaşlarr. 

SE-yhan : Şükrü Gezmen Barerne ithal edilmelerine dair, 

IV - Dahiliye encümenine havale edilen arzuhaller 

Muamelesi 

Bütçe E. 

Bütçe E. 

Bütçe E. 

Bütçe E. 

Bütçe E. 

Bütçe E. 

Bütçe E. 

Ankara 
Özgürel 

Ra.gıb Rıfkı Şurayi Devlet kanununun müza.keresi Dahiliye E. 
esnasında dileğinin nazan dikJmte 
alınması hakkında. 

1803 Ankara : Kemal Gimzal. Hazineden taksitle satın aldığı emla- Bütçe. E. 
kin yirmi senede ödenmesinin temi
nine dair. 

1898 tzmir : Menıed Niyazi Tağşiş edilen mevaddm meni hakkm- Bütçe. E. 
ve kardeşleri. da Karoutaya gönderilen layihada 

dileklerinin nazarr itibare alınınasma 
da i ı· . 

1943 Samsun :"Reşit Tezereıı. Teknik okulu teşkili h akkındaki ka- Bütçe. E. 
nun layihasınm müzakeresinde dile-
ğinin nazarr itibare alınmasını isti-
yor. 

V - Evraık kalemine ha vale edilen arzuhaller 

1291 Ankara : Eyüb Erdoğdu. B. M. M€clisinde bir vazifeye almma- Ev. K. Hıfrz . 

1403 

1452 

İstanbul : Abdullah Veh
bi. 

!zmir : M. Ali. 

smr istiyor. 

A ı ı ~;am şehrinin isminin değiştirile

rde Atatürk konulmasını istiyor. 

Vakti hazarda hizmeti filiye eshabr
na z : :·;ıat dersleri okutulması . hakkm

da. 

Ev. K . Hıfız. 

Ev. K. Hrfrz, 



Ka yi d 
No. 

1460 

1866 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Necati. 

lstanbul : Dr. Zülıtü. 
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Meclis K. K. Münhal vazifeye alin- Ev. K. Hıfız. 
masrm istiyor. 

1935 tarih ve 446/489 numaralı arzu- 25 - V - 1936 tarihinde 
halinin neticesinin bildirilmesine cevab verildi. 
dair. 

2015 Ankara : HayruHalı Ko- Açık bulunan kanunlar müdürlüğüne Ev. K. Hıfız. 
ka ve Emin Bülent ve tayinleri dileğine dair. 

943 

1164 

1579 

1814 

1989 

Cemal Gömen. 

VI - İdare heyetine ha vale edilen arzuhaller 

Çanakkale 
Bengisu. 

Mebusu M. Birinci Büyük Millet Meclisinde aza 21 - X - 1935 tarihinde 
bulunduğu müddete aid tahsisat he- cevab verildi. 

Ankara : Nigar Arın. 

İstanbul : Ernst Kreuzr 
acentası. 

Sinop : Necati Memiş

oğlu. 

Yozgad : Memed Erzu-
rum. 

sabmrn muhasebe müdürlüğünce ve-
rilmesi hakkında. 
Bağının istiınlak edilmesi dileğine idare H. 
dair. 

Yedi kişilik De Soto otomobilinden İdare H. 
sipariş teklifi hakkında. 

2941 numaralı kanuna göre tekaüd 22 - V - 1936 tarihinde 
maaşrmn fazlalaştrrılmasım istiyor. cevab verildi. 

Y ozgad mebusu Sungurdan alacağı İdare H. 
nafaka hakkında muktazi muamele-
nin yapılmasma dair. 

2096 İzmit : Hüseyin Bayko. Resmi devair ve hususi müesseseler- İdare H. 
de odacılık gibi bir vazife verilme-
sine dair. 

VII - İktısad encümenine havale edilen arzuhaller 

1308 İstanbul : Zeki Tekaüd kanununda dileğinin nazarı İktısad E. 
itibara alınmasını istiyor. 

1343 İstanbul : İsmail Tekaüd kanununda dileğinin nazarı İktısad E. 
itibara alınmasılll istiyor. 

1838 İstanbul : Me.ned Şakir Muamele vergisinin bazı maddelerinin İktısad E . 
değiştirilmesi hakkındaki kanunda di-
leklerinin nazarı.itibara alınması hak-
kında. 

1871 Edirne : Kemal ve ar- :. » » » İktısad E. 
kadaşları. 

1872 M. Kemalpaşa İsmail » İktısad E. 
ve arkadaşları. 



Ka yi d 
No. 

1873 
1884 
1891 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bursa : Hüsnü Aydın 

Adapazarı : İ. Hakkı 

İstanbul : Şevket 
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» » 

» 

Kazanç kanunu J1akrkmdaki dilekleri
nin nazarı itibara alınmasına dair. 

Muamelesi 

İktısad E. 

İktısad E. 

İktısad E. 

1904 İstanbul 
cemiyeti. 

Marangozlar Muamele vergisi kanununun müza- İktısad E. 
keresinde dileklerinJn nazarr itibara 

1905 

1906 

'l'ekirdağ : K. Ali ve ar
kadaşları. 

Geyikli : İbrahim Ünal 

alınmasına dair. 

Jktısad E. 

» İktısad E. 

Vill - Kanunlar kalemine havale edilen arzuhaller 

1002 

1138 

1225 

1243 

1286 

1380 

1390 

1481 

İstanbul : Melek 

Emirğan : Zeki 

Ankara : Sabit 

Çanakkale mebusu Dr. 
Mustafa Bengisu 

Bursa Sedat Ataman 

Balıkesir Niyazi 

Ankara : ıvı. Yurdakul 

B. M. M. Memurlarmdan 
Faruk Mümtaz 

1543 Adliyc V. Kemal Zeki 

1545 Anıkara : Ceınil Cahid 

1549 Ankara : Halil !dil 

1577 Ankara : Aıdnan Güleç 

1611 !stanbul : Hayri Doğan -
gün 

Ölü kocası Muş ınebusu MulıittiııNa- Kanunlar K. 
ınİnin öldüğü tarihin tevsikine dair. Kendisine bildirilmiş-

tir. 

Bina vergisi haklandaki dileğinin na- Kanunlar K. 
zarı itibara alınmasını istiyor. 

Meclis kanunlar kaleminde geçen hiz- Kanunlar K. 
metine aid bir mazbata verilmesini 
istiyor. 

Mebusluk hizmetine aid vesika verilme- Kanunlar K. 
sini istiyor. 

Mülga Eskişehir İstikial mahkemesin- Kanunlar K. 
ce hakkında verilen ıkararın suretini 
istiyor. 

Şapka avansr borcunun terkini kay- Kanunlar K. 
dine dair. 

B. M. ıvr. Matbaasmdaki meınuriyetine Kanunlar K. 
aid bir ma~bata verilmesini istiyor. 

'rahsilini ikmal ~ç.in A vrupaya gide- Kanuıılar K. 
ceğinden vazifesinden af:fini istiyor. 

K. Kalemindeki münhale alınmasını Kanunlar K. 
istiyor. 

:. » » Kanunlar K. 
:. :. :. Kanunlar K. 
:. » » Kanunlar K. 

:t :. » Kanunlar K. 



Kayid 
No. 

1648 

1997 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Tahir A!kman 

Istanbul : Al i Rıza 
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Mecliste mevcud ınadalyasrnrn veril- Kanunlar K. 
ınesini istiyor. 

Mülğa :Meclisi mebusandald memLıri- Kanunlar K. 
yctinc aid tercümeilial ciizda.mum ve-
ı·ilmcsini istiyor. 

2067 İstanbul : Hamid Antep Mülğa Osmanlı mebusan meclisindeki Kanunlaı· K. 
mebusluk hizmetinin tev ikine dair. 

2078 :i\Jnğla. : Sadettin Özsan Mebusluk hizmetine aid bir kıta müd- Kanunlar K. 

20 8 

1720 

1754 

1952 

~{uğla Sadettin Özsan 

Bursa : Ziraat mücadel e 
başmuakkibi. 

B. M. M. memurlarrnclaıı 
Liitfi Karagün. 

Balıkesir : Ekrem. 

d eti hizmet cetvel inin verilmesini is
tiyor. 

Tekaiid ınaaşr veya ikramiye tahsis 
nıuaıneh, ,inin yapxlmasmr istiyor. 

Meclis matbuası ınusaıhhihliğinc aid 
müddeti hiıımet ma.ııbatası ve!·ilmesi 
hakkında. 

Hukuk mektebindeki iıntilianlarıuııı 

neticcsill(~ kadar iıdn verilmesini isti-
yor. 

Kanunlar K. 

K. K. 

K. K . 

Kuşadası vakayi raporunun ınütte- K. K. 
haz 494 numaralı karar evrakrndaki 
suretinin bir diğcı·inin zayiinden ve
rilmesini istiyor. 

IX - Maliye encümenine havale edilen arzuhaller 

1178 Ödemiş : İmam Hüseyin. 1866 numaralı kanunun tefsirine dair Maliye En. 
Meclis encümenlerinde bulunan tez
kerenin müzakeresinde dileklerinin 
nazarr itibare alrnmasrnı istiyorlar. 

X - Matbaa müdürlüğüne ha.vale edilen arzuhaller 

1453 Ankara Saim Ersoylu. Meclis matbaasının mt\rettipler kıs· Matbaa Mü. 

976 

mmda ücretsiz çalışmasını istiyor. 

XI - Muhtelit encümene ha.vale edilen arzuhaller 

İzmir : M. Ali İş kanununun müzakeresinde dilekle· :Muhtelit En. 
rinin nazan itibare alınmasını is~iyor. 

'• , , ,, 1 ' " ' 
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Arzuhal sahibinin 
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XU - Hariciye encümenine havale edilen arzuhaller 

Muamelesi 

1307 İstanbul : M. Tevfik ve Suriyedeki emlakleri hakkındaki di- Hariciye En. 
ar. leklerinin dinlenmesini istiyorlar. 

XUI - Zabit kalemine havale edilen arzuhaller 

1604 İktısad V. : Hayrettin Zabıt kalemine stenoğrafi olarak ta- Zabıt K. 
Tonguç. yinini istiyor. 

XIV - Ziraat en~ümeni:ıı.e havale .edilen arzuhaller 

1911 Vezirköprü : N. Ga.n en Karoutaya verilen tütün kanunu layi- Ziraat En. 
ve ar. hasmda dileklerinin nazarı itibare 

alınınasma dair. 

F - Süaller ve istizahlar 

1 - Sualler 

Bir inci içtima zarfmda yalnız bir sual takriri verilmiştir . 

Afyon Karahisar nıebusu Berç Türker tarafından verilip emlak ve akar kryınetlerihe mütedair 
olan bu takrire, Maliye vekili Fuad Ağralı, 20 - IV - 1936 da cevab vermiştir. 

2 - İstizalar 

İçtima esnasında istizaıh yapılmamıştır. 

.. ~·· .. 



G - icra vekilieri Heyeti 

1 - Birinci içtiına zarfmda İcr·a Vekilleri Ileyeti, fevkalade içtinıaclakiniu ayni olıuı <ı şağrda 
ki şeklini muhafaza etmiştir: 

Başvekil l smet lnön-ii Malatya 

!zmir 
Muğla 
!stanbul 
!zmir 
!zmir 
Et·zincan 
El aziz 
Balıkesi?· 

Adliye vekil·1: Şükt·ü Sa1 ·açoğlu 
Dahiliye )) Şükrü Kaya 
Gümrük ve i n hı'. arl a,. )) Ali Rana Tarha·ıı 
Hariciye )) D r. Tevfik Riiştü Aras 
lktısad )) Celal Baya1· 
Maarif )) Saffet A1·1.kan 
Maliye )) Fuad Ağrah 
Milli Müclafaa )) Gene'ral Kazı, nı O-alp 
Nafıa )) AU ÇetinkaJJG A. Karahisar 

!stanbul 
Kütahya 

Sıhhat ve içt?"maf nnwvenpf » Dr. R efik Sayiln·m 
Ziraat )) Mnhli JJJrkm en 

2 .:.._ Hükümet, bu içtima esnasında, birı J 931) bütçesinin kabulü ve diğeri Montrenx nnıkaYc 

lesinin lasdikr miinasebeti ile iki defa itimnil t;ı lehinde bulunmuştur. 

A:- Bütçenin kabulü miinasebeti ile, 28 - Y - J'936 da Başvekil İııöııüni:in iı·ad €'ttiği nutuk n· h<ı 
babta cerey:ııı eden müzakerat aynen ıı~ıığıy:ı ı~ onulmuştur: 

BAŞVEKİL İSMET İNÖNU (Malatya) -
Arkadaşl:ır. Devlet hizmetl('riniu tatbil< oluna
ca k larr sn. hay ı göster€' n bil t~e ınüz:ı k e resi sona 
ernıiştiı·. 

V€'kil :ıl'lmdaşlarım o-ünlerdenberi bu hizmet
ler Üzt'rinde neler yapıldığrnr ve neler yapılınaRı 
diişünülflii.ğünü izah etmeğe e<alıştTlm·. 

Bütçe tertibi, esasm rla zor biı· iştir. Bil' mil
letin sııyısrz ihtiyaçlıırmr o sene için doğru bir 
sıraya koymak, esasmda çok dikkat ve hatta 
maharet isteyen bir marıfettir . Hazırlanmakta 

olan bütçenin en iyi bir bütçe olduğunu söyleyP
cek kadar iddia4 değilim . Fakat sizin yiiksek ve 
verimli çalrşmanrzla, yardımınızla m ey da n ;; gl' 

tirilen bu bütçe iyi bir bütçe addolunabiliı·. Dev
let .hizmetlerini takib ederken istiııacl ettiğimiz 

ana temelleri kısaca arzetmek istiyorum. Bıııı' <w-

.. _dal} .. birlı1cisi 4ütçenm_ h.ex . hal d~ 1:9-üt~v:ı,ı,ziı,ı ol-

masıJ.ıı·. Senelerdenberi takib ettiğimiz ve bu 
sene de Büyük Meclisin tahakkuk ettirmekte 
hassas bulunduğu bu esas bizim için çok fay
dalı olaca ktı.r . Mey.dana getirdiğimiz eser hakik1 
manasile tam ve müteYazin bir bütçedir. 

Arkadaşlar; bilhassa son senelerde bütün 
dünyanın geçirdiği iktisadi şartlar yüzlinden 
meydana <:ıkan ve bütçe muvazenesi kadar mü
him olan diğer bir amil, döviz muvazenesi var
dır. Biz, gerek bütçeile ve gerek mali siyaseti
mizde muYazenesini ciddi bir surette temin et
mek için çok kayiclli bulunuyoruz. Bu hususta 
Bütçe encümeni bu sene hususi bir alalm gös
terdi, husus} bir tedbir gösterdi. Bu tedbirler 
döviz ınuvazenesi noktai nazarmdan daha sağ
lam, daha emin bir vaziyet temin edeceğine ina
nnnız vardır. 

.A-rkadaşlar; biit,çe . ~uyaze.nesi ve d_öyiz mu-
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vazenesile beraber Ded et işlerinde takib etti
ğimiz diğer bir nokta da; her sene saı·fet
tilderimizin her sene, her halde istihsali arttı

racak surette olmasıdır. Ancak bu sayedeelir ki 
bir sene sonra milli, iktisadi noktai nazarclan 
daha kudretli bir halde bulunuyoruz. 1stihsali 
arttırmak noktasından işaret ettiğim esas me
seleler çok mühim olmakla beraber teferruat 
sayılabilecek bit• çok kısunJardan zarfmazar 
edersek, endüstri, ziraat, maden işl erinele hula
sa olunmuştur. 

Prensiblerle idare oluııan Devletin itilıarr, 
dahilde ve hariçte, dcrhal kudretlenmektc ve 
cmniyetJi bir hale gelmektedir. Bahtiyar olarak 
söylerim ki bu neticeyi kendi hayatrımzda her 
sene fazlasile ibraz etmekteyiz. 

Arkadaşlar, hu sayede temin oluıı a ıı Ded c
tiıı itibaı-rm memleketin iman i<; in ve memleke
tin müdafaasr için luymetlcndirm ek bu da ta
kib ettiğimiz esaslı bir siyasett ir. Memleketin 
her sahasnını imarr için takib ettiğimiz yollan 
arkadaşlarnn söylediler. Bu memleketin milda
faası için gristerdiğiniz alakaya istinaden a ldı
ğr!Ulz yeni ye11 i tedbirler yeni kanunlada tahak
luık ettirecek sahaya koymuş oluyoruz. Bütün 
bu çalışmalar, dahilde YC hariçte, a<.;rk ve esaslı 
bir siyasete rlayanmaktadır. l\'Iilli siyasetimiz 
senelerden beri takib ettiO.imiz azanıi bir mil
li birliği tem in eden yolda muvaffakiyetıc iler
lemektedir. 

Arkadaşlar, Türk miUetiııiıı içerdeki bera
berliği, kudı·cti buudaıı 15 sene evveUdnden 
büsbütün ba~?ka hir keyfiyettir. Bundan 15 
sene enel, Atatii.rkiin ımmsiblcrinin ıı e ııeti<:e 
vereceği malum olmadan evvel Türk milleti
nin göstereceği itimad bu gün Atatürklin nı eın
lekette yaratmış olduğu biiyük varlık ve prcn-
iblede hakiki ve sarsılmaz bir iman haline 

g-elmiştir. (Şiddetli alkrşlar) . 

Harici siyasette Vekil arkı-ıclaşrmızm Hiikfıın e
tin noktai nazarnır y iik:sek huzunmuztla izah 
etti. Biz snlhtuı sağlam ve devam lı olmasını \ ' C 

:Vf illetler arasmda el birliğinin hakiki ve sa
m imi taraftarryız. Bu hususta bize düşecek 
olan vazifeyi if::ıda dikkatli bnlunduk. Yin e bize' 
düşecek he ı · yardmu ifaya mütelı:ıiik ulaca
ğız. Bütün dostlarıımza ve taahlı üdleriı: ı ize 
karşılıklı riayet etmeyi daima severiz. Fakat 
hiliyorsımnt ki bütün dünya bn gün Luncbn 
6 sene evvel ~iı·miş olduğu buyük iktısadi buh-

ran gibi, şimdi de büyük bir emniyet bulıranı 
içindedir. Bu bul1ran içinde ancak meseleyi bu 
clıenuniyetle görmek azınini, iradesini sağlam 

çelikten tutmaya karar vermiş olan milletler 
ve bütün hu emniyetsizliğin tehlikesi, kendi
sine teveccüh edecehıniş gibi dikkatli, kayidli 
ve hazırlıklı olan milletlerelir ki ancak sağlam 
olarak çrkabileceklerdir. (Bravo sesleri, alkış

lar). 
Ufukta Türk milletini sureti hususiyeele t eb 

d id edecek bir tehlikeyi görmüyoruz; bir in~ 
nın görebileceği kadar. Eğer ufuk arkasında 

görmediğimiz bir tehlike varsa öyle bir tehli
keden ele korkınuyoru z. (Bravo sesleri, şiddetli 
' 'e sürekli alkışlar ) . 

l\[üclafaa vasrtalarnmz en yeni silahianma 
fenninin en yeni icablaril e tcclıiz etmekteyiz. 
Bütün milletin btmu hu kürsüden, benim ağ

zmıdan işitınesini arzu ederim. (Bravo sesleri). 
Her tcdbirden evvel Türk vatarunm ve Türk 

milletinin müdafaasrnr kendi silabmdan ve ke'ndi 
iradesinden bekliyoruz. (Bravo sesleri, alkrşlar). 

!cab ederse Türk milletinin kadın ve erkek 
hir tek adam gibi nasıl şalılandığnu görmek be
şeriyet için muazzam bir hadise olacaktır (Bra
YO sesleri ,' şiddEıtli ve süreldi alkrşla.r). 

H er türlü vasrtalarm üstünde, Türk mille
tinin iradesi, mesnetlerin en sağlamıdrr. 

Arkadaşlar; Türk milleti bu gün bunda.r. 
ı() ı;c n e evvel bir kaç kişi il e nğraştrğr zaman
dan da ha t ecrübeli, sin ideri daha sağlam, gözü 
daha pektir (Alkrşlar). Bu sözlerim içerde va
tandaşlarmıa vazifelerini hatn·latmak için bu 
g-Ü7.el fn·sattan istifade edilerek yapılmış bir ve
silcdir. Yatandaıılarıımn vazifelerine ve işlerine 
huzur ve emniyet içinele çalışmaları için bir te
minattır. 

Bu sözlerim dışarı aleme Ti1rk milletinin 
ve Tüı·k Devletinin sulhun muhafazası ve bey
ıı el mil d bera herliğin konmınıısı için ihmal edil

ı mez bir kudret olduğunu tebarüz ettirmek için
dir (Şiddetli alkışlar) . 

Bütçe müzakeresinin sonunda reyinizi ve
rirken bu reyin Hükumet için bir itimad vesi
lC'si olduğunu. hn sene bilhassa, kaydetmek isti
yorum. 

Bundan maksadını Büyük Meclisin bütün Iıa
diseler karşrsmda kesin ve üstün iradesini ean
landn·mak için bir vesile vermek, HükUmeti 
içinde bulunduğun'lUz · geniş bô.diseler tçilld~ ta-
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ze itimadmızla yeniden teçhiz etmek için fn-sat 
vermektedir. Arkadaşlarmı, bütçe 1çın verece
ğiniz reyler HükUmet için bir itimad reyi oldu
ğunu nazarı dikkate almanız lazrmdır . ( ür kli 
alkışlar). 

YAHYA GALİB KARGI (Ankara) - Yer
den göğe kadar itimadımız vardır. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) - Arka
daşlar, bendenizin bu gün bu kürsüye cesaretle 

- ~ıkışımm bir sebebi vardır. O sebeb de, Türk 
-ülusunun karanW(: günlerini yaşadığnnız zaman-
larla bu günkü lıu nurlu günler arasındaki farkı 
kendi kanaatime göre buradan tebarüz et.t.irrbi
lirsem kendimi bahtiyar addederim. Arkadaşlaı·, 
bendeniz bu kürsüde fesahat ve belağattan bah
setmiyeceğim . Zaten fasih ve beliğ bir hatil; 
olmadığımı ben de bilirim. Cüınleleriın ge r<,;i 
basit ve düşük olacak, fakat, söyleyeceğim söz
çok büyük olduğu için, söyleyeceğim cünılcll'r de 
belki ufak tefek kusurum olursa bağrşlıımanrzr 
rica ederim. 

Arkadaşlar, 15 sene evvel biz neydik. nere
de i dik, neredeydik, ve ne vaziyette idi k ? 
Bunu, içinde yaşadığım için çok güzel, çok iyi 
bilirim. Arkadaşlıır, Meclislerinıizde şiınendifer 

siyasetleri bahsedilirken bir takım kafasızlar 

Türktc şimendifer yapacak kafa yoktur. Türk
te bunları başaracak insan yoktur, Türktc bn 
'htvvet vr lnıdret ~·oktur. Ji~·e. konfrrans nrmiş
lerdi. 

Evet arkadaşlar. çok a:r. bir zaman gec::miştir 

aradan. Milletleı· nazarrnda böyle 10 - 15 sene 
gibi zamanlar hiçdir. Bir mekt b çoenğıımın ilk 

mekteb hayatmdan daihi nfakdrr, ve daha krsadu. 
Fakat bu dar ve kısa zamanda bakrnrz. neler vü
eude ~elnıiştir. Aıffedersiniz. bir şry söyl eyrceğinı, 

belki siircii lisan vaki ohır, rvvelce de lnısurn
mnn affini rica etnıiştim . ( () mahilorh--i derya 
ir:ı·rdir, oeryayi bilmezler). Bir. ne büyiik admı 

larla ileri ırittiği mizin farlanda ol:ımryoı·ıız. F':ı

kat bizden soııra gelerı>k n<>~il. evlflthırımr r

ya işitsin diye sö?lüyornm. Rize di~·oı-lnrd i ki: 
ncwba bizden evvel gelen bu n esil , bn 1 !'i senr~·i 
hangi adımlarlll ve nasrl bıtetnıi~l rnliı· . 

'Aakadaşlar, ecnebiler bize şimendifrı- y ·~na

cağız diye müracaat ettikleri vıılat ·bili .1·or ıı ı ı

sunuz, bize ne söyliiyorla.rdr 1 Bmm bili ı-siniz f a
kat •ben bilmeyenler için söylüyorum, bütün i!ün
ya işitsin diye söyltıyornm, Bize diyorlardı ki: 
Bi21. . .A!nk:mrdan, .Siw:asa. ka.dar . bir .. şimendifer ya~ 

pacağız. F akat bunu size nasıl yapacağız bilir
misiniz 1 Kilometre başına bin lira iso, sizden 
4 bin lira alacağız ... Güz 1 ... Müe seselerimlzdo, 
işlorimizdc asla bir Türk buluııdurııı ayacağız . Bu 
da. güzel Size para ikraz edccrğiz , şn kadar faiz 
vereceksiniz ... Bu da güzel. Fakat bunlar dıı ye
tişmiyormuş g- ibi şimendifer yapacağımız yer 
!erin sağında , solunda 100 - J !lO kilometrelik bir 
topra.ğrn da imtiyazını istiyorlardr. Yani memle
ketto bizi, bütçelerimizi istismar ettikden başka 
topraklarımrzrn altınd aki ha?.inrl Primize sahib 
olmak istiyorlardı . 

B ayl a ı·. Tii.l'k ninsunun ka fa:ı, Türk ulu
sunun azmi , scbatr dev adrml aı·ı ile yüı·üyiişü 
ıı Ph' t' ~rnpclr, Alkdenizi KarııdPnize, Şarkı Gar
br ('('nnhu Şimnle bağladı ve etrafmila bulunan 
madenierden de istifade etmeğe başladı. 

Aı·kadaşlar, Türk, ~anatta gexidir, kaf:ı

sı ~roktur, hıınu yapnma;.ı; dediler. Türk fııbrika
lat· kurdu. Fabrikalarm hacasından ı::ıkan duman, 
g-öklr ri sardı. Bunu her kes görüyor. Türk 15 sc
ıw ic:iııde hem .. im endifet· ~-aptı , hem fab ı·ikasm

f!a yaptığı ınalla.rr şimeııdiferl erin e koydu, her 
ta ı-afa. sevkediyor. Türkü n kabiliyetine, bundan 
dalıa büyiil( bir misal olabilir mi? Bunu hangi 
terar-i ile; hangi knvvetle ölı.:N·cğiz? Bıınnn di.irı

~-aclA. terazisi var mr? 

Arkadaşlar, içtimal inkılapla rınuz hakkında 

bendeniz bir şey söylemek kudretinde değilim . 

Bu yapılan işlerin azameti karşısında insan, 
tir tir titriyor. Ynprlan işler 15 değil , 25 df'
ği1 , 45 d eğil, Evet mna~ı r milletler, göklere ~r

kıyoı·, bi ;ı; de çıkarıığız . Geri ka lııcak değiliz . 

Onlar yıldızlara Qrk:ıcakmrş biz Of> Grkarnğrz 
(Brnvo sesleri) . 

On beş sene ev.,.rel memleketteki dahili va
ziyetimizi hepimiz iyi biliriz. iyi takdir ederiz. 

$ohirleı·clrn bir ki1omrtrr dışarıya ç:ıkmak 

hile mümkün olnmıyorcln . Runu kim inkar 
rflebiliı·. Ben bizzat polis .nıüdürlüği.inde bu
lundum. ~ehirler iı.:inde ııdam soyulduğu çok 
vııld idi. Bu gün hatn·amı yoklasam. soyanları 
Ye soyultınları isimlerilc söyleyebilirm. Fa
k:ıt bu gün artık onlar tarihe karışmıştır. Ar
kadaşar. asn·lardan beri haric1 vaziyetimizde 
böyle bir flüz g-ilnlük g-ördünüz mü, işittiniz mi 1 

Rica ederim söyleyiniz. Bendeniz bunlar üze
rinde daha fazla söz söyleyipte sabrrnızı tüket
mek istemem. Yoksa bunlıır üzerinde değil . 

bir . . kaç sa.at, bir .kaç gün ·söz söylenebilir ... . 
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Arkadaşlar; içimizde - içimizde dedimse 

arkadaşlarımı ve burada bulunanlarm hepsini 
maruzatırndan tenzih ederim - belki Türk ulu

su camiası içinde bazı gafiller vardır. Onlarahitab 
ediyorum . Artık.uykudan uyansınlar. Artık 

sab&h açılmış, Cümhuriyet güneşinin pürüzsüz 
nurları bütün Türkiye üzerinde yayılmıştrr. 

Bundan istifade zamanı gelmiştir. 

Uykuda olan gafiller gözlerini açsmlar, gör
sünler, balesrnlar ki neler olınus, neler olmuş. 

Bir kaç g-ün evvel dairei intihabiyemin bir ka
zasından bir arkadaş buraya gelmişti. Bu g-e
len, aklı başında, okur yazar bir ,insaıHh. 

Kayseri yolu ile gelmiş. Fabrikalan g-ezmiş, gö
rüsürken dedi ki : Uza.lctan hatırımıza bir ~ok 

şeyler geliyordu, şu olyor bu oluyor diyoı·

duk. Fakat geldim, Kayserideki mnazzam ese
ri gördüm, yüreğimden her seyi silelim. Eğer 

hir hata ettim ve bir şey söyledimse affet dı>di. 

Bu itibarla hi.r temenni.de bu1unacağrm. 

Belki memleketimizin 1ıer hangi bir köşesinrle 
yapılan işleri, tamamile ve ırözlerile göremedik
lerinden dolayı: kalbierinde her hangi hir ufak 
mağmumiyet olahilir. Bendeniz öyle düsünü
yorum ki viHlyetlerimiz arasmda üc.er , beııer 

kişilik ufak guruplar teşkil edilerek seyahatler 
tertib edilse çok iyi olur. Şarkı Garbe, (i-arbi 

Şarka, fabrikalı yeri fabrikasıza, şiınendiferli 

yeri şoseli yere tamtma zamanı gelmiş, hatta 
geçmiştir arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlar, Büyük Atatürklin 15 
seneden beri göstermiş olduğu hedeflerde, ver
miş olduğu direktiflerele hangi bir hata taRav
vur edebilirsiniz~ Hangi hedefi göstermiş ve 
hangi direktiii veı·mişse onun neticesi ınuvaf
fakiyet olmu tur. Bunda şek ve şüphe yoktur. 
Tecrübe ve kanaatıerime dayanarak diyehili
rim ki , Atatürk bize, şu karşıya yürüyünüz, 
orada cehennem vardır. dese Atatürklin bize 
gösterdiği o hedefte muhakkak cennet vardır. 

YAHYA GAL!B KARGI (Ankara) -Elbet, 
Atatürk bu. 

DURAK SAKARYA (Devamla ) - Arka
daşlar; İsmet İn önünün askerli_kte olduinı gi
bi siyasette ve iş başarmalda kuvvetli zeka 
ve görüşleri, sarsılmazr bir ka le olan azmü se
batr, dürüst karakteri, bu büyük işleı·i başar

mış ve bize at! iç:in çok büyük ümidler vermiştir. 
Arkadaşlar; sizi daha fazla yormak istemem. 

özüme hatime vereceğim. Türklin büyük dahi
si ve rehberi olan Atatürke bu kürsüden borçlu 
olduğum minnet ve şükranlarımı arzetmek için 
bulduğum bu fn·sattan dolayı kendimi bahti
yar addediyorum (Alkışlar). 

Neticede, HükUmete, reye iştirak eden 305 za tm ittifakı ile itimad edilmiştir. 

B - Montreux mukavelesinin kabulü dalayısile 31- VII- 1936 da, Hariciye vekili Dı·. Tevfik 
Rüştü Arasın ve Başvekil İnönünün verdikleri nutuklar dahi aynen dereedilmiştir: 

HARİCİYE V. Dr. TEVFİK RttŞTtt ARAS 
(İzmir) 

( Allaşlar arasmda kürsüye çıktı) . 
Arkadaşlarnn, 

Boğazlar işi haklanda Kamutaya evv<:'lcc 
takdim edilmiş olan Beyaz kitab alakadar Dev
letlerle aramızda teati edilen notaları ihtiva 
ediyordu; dün sabah takdim edilen 2 mıma
ralı Beyaz lcitab Montreux konferansT alcni <' cl
selerine aid zabıtnamelerinin tercümeleri<lir. 
Bu iki vesika boğazlar davanuzda bütün yurd
daşlarm istisııasrz öteden beri gösterdikkı· i ala
ka ve heyecaııı.a mavazi olarak Yijksek heyet@-

zin çok yalandan takib ettiği bu işin safhaları 
üzerinde tafsilat arzetmekliğime lüzum bırak
mıyor. Gerek konferansta ilk müzakere esası 

kabul edilmiş olan teklif ettiğimiz proje suret
leri ve gerek konferans neticesinde imza edilen 
ve bıı gün Yüksek tasvibinize arzolunan Boğaz
lar mukavelenamesinden birer nüsha diinden 
b ri Yüksek Meclisinizin çok saygı değer aza
sının ellerinde bulunmaktadır. Cümhuriyet Hü
kClmetinin şaşmaz bir azim ve kararla takib 
ettiği siyasetin ve bu meselede ibraz ettiği faa
liyetin varılan bu neticesi haldunda sarili fikir 
edinmiş ve mukaveleyi ayrı ayrı görmüş ve tet-
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kik etmiş bulunuyonmnuz. A,rnca mutad usu
lümüz dairesinde ietkik iç;in teşkil huyurduğu

nuz l\1.ulıtelii büyük encüıneııiu ı·aporu da şimdi 
olrundu. 

Esbabı mucibe Hlyilıası Boğazlar mukavelesi
ni iyi lıulf.ısa etmiştir. Bu itibarla mukaYelena
menin taf::;ilfotına girişmektcn ihtiraz cdeı·ek 

belli başlı hususiyetleri üzerinde durmalda ik
tifa edeceğim. 

Anc::1k daha evvel Boğazlar meselesi hakkm
da l\1ontreux konferansma varan son teşebbüsü
ınüzün menşei hakkında lusa mah1ınat aı·zet

mek isterim. 
Büyük Şefimiz Atatürk Lozan Boğ·azlar mu

kavelenamesinin tadilinin ergeç bir zaruret ol
duğunu her vakit ihtar ederdi. (Alkışlar). 

l\ieınleketimizin ıııüdafaası için Hükümetle ya
pılan askeri müzakerelerde Ueııel kurnıay baş

kaıuııuz lVlareşal Valunak, Boğazlaı·da gayrias
keri halin malızurıarilli daima ileri sürınuştur. 
ingilterenin sallık Başvekili .M.. Mac Vonald 
taratmdan Talıdidi tesunat komisyonunda tek
lif edilen ınalfun proje haklumla Hükfunetiıni

zin mütalealarnıı ifade için Cenevredeki mu
ı·a.lıhasıllllz tarafmdaıı irad edilecek nutınm esas
larmr burada arkada~ım Numan .Menemeııcioğlu 
ile birlikte ihzar ederek Şefiın İsınet lnönüııun 
tasvibine arzettiğim esnada idi ki Büyuk Baş

vekilim artık Boğazlar meselesinin ortaya kon
ınası zamarn geldığini bana emir vermiştir (Al
krşlar). Bu dircktif üzerinedir ki Hariciyeniz 
bu işe de koyuldu, kıymetli Başvekilinıizin ta
liınatrnr tam yerine getirmek için hiç bir fırsa
tı fevtetmedi. Ondan somaki safahat biraz ev
vel arzettiğim gibi tamamile ınalfununuz olımlş
tur. 

Şimdi yüksek tctkikrnrzc arzolunan bu mu
kavelenamenin esaslı bir hususiyeti memleketi
nıizin yalnız aynlmaz bir parça değil, fakat 
ayrılmaz parçalarım birbirine bağlayan bu kı

tası üzerinde tam hakimiyetimizin sade muslı
hane değil, çok dostane olarak teyid edilmiş 
olması ve memleketimizin müdafaasııun İstil

zam ettiği tahkim haklunm mukavelenamenin 
imzası ile beraber tanmmrş bulunnıdsıdır. 
( Alkrşlar) . 

1924 Lozan nıukavelesile gayri askeri hale 
i:frağ edilmiş olan komşumuz ve dostumuz Yu
nanistana aid Limni ve Samotı·a adalarrna dair 
olan hüküm cte Montreux mukavelesile kalkmış 

ı oluyor demektir ki, bundan da ayrıca mem
nunuz. 

Bu münasebetle yeni Türkiye siyasetinin bir 
Yasfmr da tekrar kaydetmek isterim: Kendimiz 
için iyi gördüğümüzu dostlarımız için de iyi gör
mek ve hakkımızda nareva teluldu ettığımiz 
her şeyi yalmz dostlanmrz için değil, fakat hiç 
bir Devlet haklanda temenni etmemek. 

M.ontreux mukavelenamesinin dünya matbu. 
atmda bir çok mürekkeb dökülmesine ve::;ile ve
ren bir hükmü de mukavelenamenin 19 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasıdrr. Huzurunuzda bu
nun da anladığımız şümul ve ınahiyetini olduğu 

gibi arzetmek isterim. 

bu llKrada deıu1ıyor ki: 

«Madde 19 fıkra ~.- Bununla beraber 
«muuanJ:l .tıernaııgı tıır vev leLlll narp s~::n-

((] l1;;11JL'H1J.ll lJUI:)U<.Li:J.L"l.li:l.ll 

«oıaca.ınır, şu Kauar ki, 
«ınellill ~t> ncı ınauuesuun 

«gıreıı haller ve ke:ta 

lıJ.t:WuU 

ı:;; u u lllUh.a v t:Lt:ılla· 

taLIJUU ŞUillLUU.ue 

A.Kvaın velllıyeLı 

«lillsa.ıu çeq;evesi aahuuıue a.ıı:.ueu.ıHp ıut:.4au.r 

«llllsa.ıun. lö ııcı lllauuesı alıKallll nıucwnıce 

«tescil ve He~ı·edueıı ve 'J. · uı·.ıı:.ıyeyı lıag-ıa,YUH 

«bır müteKauıl mü:taheret mualıeueııalllesi 

«ınucibmce, ıecavü:te cıuçar olaıı IHr Devlete 
«yapılacak müzaheret halleri bundan 
«ın u::; tesnadir .» 

Bu hükmün sarih manası .Montereux muka
veleııamesı akidlerinin 'l'ürkiye sulh siyasetine 
ve 'l'ürkiyenin dürüst hareketine emniyetleri de-

mektir. ı'ıllıakıka l\lontreux mukavdenaınesmin is
tisuasız olarak her maddesini yalmz aludler için 
değil, bütün Devletler hakkmda asla fark_ gö
zetmeksizin dürüstane tatbik edeceğimize dün
yada kimsenin şüplıesi olmasa gerektir. Yeni 
'l 'ürkiyeniu bütün mazisi en ~ıdil şahidimdir 

(Şiddetli alkışlar). 

Bu işin başından itibaren bizi iyi anladıkla
rını gösteren akid Devletlere ve coğrafi vazi
yetlerden veyahud bize ve Boğazlar ınevzuuna 
taalluk etmeyen esbaptan dolayı konferansa iş

tirak etmedikleri halde matbuatlarile ve her 
hallerile davamızr tutan ve neticeden nıemnu

niyet gösteren dost ve hayırhalı bütün memle
ketlere bu kürsüden teşekkürü en nıeınnuniyet 
verici bir vazife olarak bu suretle şimdi huzu
runuzda i:fa ettikten sonra memleketimiz için 
çok hayırlı yeni bir ikbal mukadclimesi olarak 
telakki ettiğim bu mukavelenaıneniıı lutfen ve 
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müstaceliyetle tasvib ellilme:sini yülu;ek 
nizden rica ederim (:;lidcletli alkışlar). 

heyeti- 1 « İtalya - Habeşistan ihtilafı halclanda As-

HARİOİYE V. TEVFiK RÜŞTÜ ARAS (İz-

mir) -Arkadaşlarım, Büyük Şefimize, kıymetli 
Başvekiliınize bu yeni mukavele vesilesile Je 
şükranlarını ifade ederken arkadaşlarım aldığım 
emir ve talimatı eyi yerine getirdiğim için lut
fen hakkıında iltifat ettiler. 

Bundan dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkür 

ederken :beni lutfen yeiştiren ve yine lfüen inana
rak işe gönderen Büyük Şefiın Ataıtürkc ve yi
ne lutfen beni .Jıariciye işlerinde yanmda bulun
unran ve mesuliyetine iştirak ettiren şefim İsmet 
İnönüne bu kiirsüden hen de illlinııetleriııni arzede
rim ve yine !Ju ıııüııusc!Jetl e huzurunnzda kıymetli 
mesai ve :rneziyetlerini söyleıneği vazife bildiğim 
nıurahhas arkadaşlarıma ve (lVIontrux) konfe
ransına iştirak eden bütün heyete ve bu işte bize 
neşriyatile yanlım eden 'l'ürk matbuatma teşek
kür etnıeği vazife bilirim, (Bravo sesleri al
krşlar). 

HARİOİYE V. TEVFiK RÜŞTÜ ARAS
Arkadaşlarım, 

Kamutayın ıbn i çti ınaıııdan istifade e<lcrek ar
sıulusal mün aseuetlerin diğer bir sahadaki in 
kişafına da huzurunuıda temas etmek istiyornın 
30 haziranda fev kalade içti ma eden Cenıiyeti 
Akvam «hssemblee» sinde belli başlı ol arak iki 
mesele balısa mevzu oldu. 

Biri Ccmiyeti Aıkvanı misakmd a bazı Devlet
lerce ileri sürülen «reforme» yapılmasıdır Bu 
hususda Türkiye her hangi bir teklif yapmağr 
şimdilik derpiş etmemi ·ş olduğu gibi bu vadide 
yapılacak tekliflerin ınütalea ve tetJlı::ikinden asla 
kaçınınamakla berabr ınahiyet ve şumulleri hak
kcnda tam bir malumat edinmedikçe ta hminler 
üzerinde mütalea serdini kendisi için isabet li 
görmediği cilıetlc mümessilleri söze karış.mamış
trr. Assemblec ·nin mu tat eylul İ<,itimaında mü
zakere edilmek üzere misakın ll ve 16 ncı 
maddelerinin tatbikatı hakkında Cemiyeti A,kvam 
azasr Devl etlerin lüzuın gördükleri mütalea ve 
teklifleri 15 ağustosa kadar Cemiycti Al{Yam l( fı . 

ıtibi Umumisine bildirrneğe davet edilmeleri te
karrür etmiştiı· . Ccmiyeti Akvam ku\·vetli ol
masını yürekten i stediğimiz malumunuzdur. 

Yeni Assemblee'ııin bu içtimarnda alınan lıir 

karar mucibincc toplanan ve bizim de aznsmdan 
bulunduğum uz Coordination Koınitasrıı ın i ttihaz 
etnıi~ olduğu kararın tercümesi şudur: 

, seınblec'rıin 10 leşrinievvel 1935 tarihli ıtavsiyesi 
ınucibincc teşckkiil ct miş olan C oordİnation 
komitesi , Ceıniyeti Akvam azasr Devletler Hü
küm etlerinin 15 temmuz Hl3G tarihinde Komi
tannı l a , II a, III, IV, ve IV b numaralı tek
liflc·ri mucibince ittihaz etmiş oldukları takyidi 
tedbi rleı·in luılum lmasını teklif etmeği kararlaş-
tn·ır». 

Cüınlınriyd Hükumeti, Ceıniyet i Akvam nıi

sakrndan miitevellid mükellefiyetleri icabınca 

ltal ya hakkrnda tatbik etmiş olduğu iktisadi ve 
man tedbirl eri 15 temmuzda kaldrrmrştır. 

tn giltere Hariciye Nazn'Illm bu fevkalade 
i çtinıa eden Asseınblee de irad etmiş olduğu 

nutuktu sanction'ln rm kaldırılması zaruri oldu
ğnnu il eri sürınekle beı-aber İngiltere Hükfune
t.inin Akdeniz Devletleri ile misakın 16 ncİ mad
desinin tatbilnndaıı mütevellid karşılıklı teah
ltülll erine işaret etmiş ve «Sanction» larm kaldı
l'llmasrna karaı- Yeriise dahi bu teahhüdlerin 
lngiltere tarafından hitaına ermeyerek bunu 
takib edecek olan mübhemiyet devresinde de
\'aın edeceğini kaydetmiş ve bn beyanatrn, İn
gitere Hükı'\met.ince hfıdisata tcvafuk ettiği tak
dir ol.unduğn müddetçe, tesirini muhafaza ede
ceğini ilave etmiştir. Bu beyanat daha evvel 

. İngiltere Avam Kanıarasmda ifade edilmiş ve 
Hüki'ımctimi ze metni bir muhtrra ile bildiril
miştir . 

Ci.imlıuriyet Hükümetinin her hangi bir ta
lebi ve bizimle bir müşavere üzerine yapılmış 
olmayan bu bir taraflı teahhüdü Hükumetiniz 
takelir ve kaydetmiş ve bilınukabele İngiltere 

Hükum etine müddeti ahvalin icabma göre tara
fıımıda n takdir edilmek sureti le teıninatrmrzm 

lngiltere Hükumeti tarafından hiç bir arzu iz
har edilmediği halde bir taraflı olarak devam 
ettiğ· ini bild irmiştir. 

Tennnuzmı 27 nci günü ziyaretime gelen İn
g iltt~re Biiyük Blçisi , İngiltere Harieiye Nazr
rrnm ayni günde Avam Karnarası Komitasnı
d.a ya pacağmr tasarladığı beyanatın bu hususa 
taal1ı1k eden kısmmdan malumat verdi. Bu he
yanat yaprlınış ve Anadolu Ajansı neşretmiş ol
duğu cihetle malumunuzdur. Hiilasası Akde
niz vaziyeti üzerinde İtalya Hükumetinin Tür
kiye, Yugoslavya ve Yunan Hükumetlerine ver
miş oldnğtı çok dostane t eminat İngiltere Hü
kumetince kaydedilerek bu vaziyete nazaran .Ak-
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deniz üzerinde lııgilierc Hül\ttmetincc verilmiş 
olan tek taraflı teminatın idamesine mahal kal
ınadığıdrr. Filhakika !talya Hükümeti Ankara
daki Büyük El<;isi vasrtasile Hariciyenize İtal
yanın aramızda ınevcud dostluk ınuahedcsi irab 
larile kendini bağlı addedınckte devam ettiği

ni dostane bir lisan ilc ifade etmiştir. Bu dost
luk ınuahedcsinin icabiarına Türkiye tarafından 
da ayni vc<:lıih• bağlı bulunulduğu malfımunnz

dur. · 
Diğer tamrtan lngiltere Hariciye Nazırmm 

bimz Pvvcl zikl'ettiğim ııutkunda Akdeniz ınü

nasebatında salalı husule geı'diği ayı·ıca tası·ilı 
edilmiş olmasına ve bir kaç gün evvel görüş

tüğüm İtalya Büyük Elçisinden ltalya - İngil
tere münasebetlerinin çok iyi bil yola g·irıniş ol
duğunun öğı·cııi l ınesine o·iire 'l'üı·kiyc tarafın

d:ı n l ngilteı·eye tek taraflı olarak \·erildiğini 
a.r7.cttiğim teahlıiidlerin artık _ devamına ınahal 

kalınanuşt.ır . Cümhnriyet Hükümetinin bu fikir 
ve kanaatini Yiiksck Heyetinize arzcdcriııı. 

Normal hir va7.iyetiıı avcleti arzusu il c ya
pılan bu beyanatm İngi l tere ilc araımıdaki iti
madkar dostink ınünascbctlerinc asl:ı rtoknn
maz. Her iki memJeket a ı·asında bu gün çok 
dostane ınürıasobat mcvcuJdnr. Bütüıı bu lıii

diseler esnasmda işl erin hep anlaşma yoluna 
giı·mesi için jngilte ı·e Hariciye azırının gös
teı·diği bü,vlik kıyascti '; c sarfettiği emrkle ı·i 

hürmet le yadetmeği çok zevkli hir vazife bilirinı. 
BAŞVEKlL İSMET İNÖNÜ (Malat aya) -
Sayın arkadaşkr, bu gün 'J'i.irk ta ı· i h inde 

ve siyaset tarihinde mii.hiın bir eseri taıııaınla

dııırz. Büyük Millet Meclisi , Büyük Türk mil
letine karşı da l'Uhde ettiği ağır vazifel erden bir 
mi.ilümınini ınuvaffakiyet l e hitirın iş old n ğu i ı; in 
iftihar edebiJir. 

Al'kadaşlar, yeni Boğazlar mukavelesi, Tür
kiyenin emniyetini ve hakimiyetini milletler 
arasmda teyid eden güzel bir vesikadır. 

Dr. Aras bu vesika ile ?alnız Türkiyeııin cm
niyeti ic_:in ı:ı;iizcl hir hizmet ifa etmekle kalmadı. 
beynelınilel sulh dantsınm yonı l maz bir yol
cusu olduğunu bir kere daha isbat etti. (Bravo 
sesleri, alkışlar) . 

Arkadaşlar, beynelmilel ınua.hedelcrin her 
biri bir devrin ifadesidir. Denilebilir ki yeni 
Boğazlar ımıkavelesi 923 ten beri yeni Türk 
Drvletiniu siyasetini ve varlığmı gösteren hiı· 

vesikadrr. 

Bu varlık her şeyden evvel kudret ifade eder. 
( Bravo sesleri, alkışlar) . Atatürk reJımuuu 

Türk milletine bu kadar az bir zaman zarim
da her sahada temin ettiği kuvvet, kudret ve 
itibar, beyıı elınilel bir sahada tasdik edilmiş olu-· 
yor. Dahill siyaset itibarile bütün milletinüzi 
yeniden itimad ve iftibara gark edecek müb.im 
bir hadise kar!iısrndayrz. (.Alkışlar ) . 

Arkadaşlar, yeni Boğazlar mukavelesi ile 
memnun olduğumuz diğer bir cihet te Türkiye
ye, Türkiye siyasetine milletler arasmda göste
rilen yüksek itimaddır. 

HiO senedenberi aciz ve zayıf bir osmanlı 
lınparatorluğu zamanında türlü şekillerde 

ınevzubahs edilen Boğazlar mukavelesinin 
1936 da Türkiye Cümhuriyeti ıçın bulıman 

ı;ıekli Boğazları Türk milletinin hakimiyetine 
kayidsiz v c şartsız teslim edilmesidir. (Şid

detli al kışlar ) iBeynelmilel sulh için boğazlar 

üzerinde 'l'ürk milletinin hakimiyeti en 
emın çaı·e olduğunu anlamak beşeriyetin 

sulh hayatında bir teldimül teli'ıkki olunma
lıdır. (Sürekli alkışlar) 

Boğazlar konferansından memnuniyetle çı
kışıınızrn bir mühim ebebi, alakadarların hep
smın de memnun çıkmış olmalandır. !ştirak 

edenler kaınilen imza ettiler. Bu mey~nda 
1923 mukavelesini kabul etmemiş olan dostu
muz Sovyetler de bizimle beraber imza ettiler. 
bunu menımıniyetle kaydetııneyi bir zevk telakki 
ederim \·e size yine nıenınuniyetle haber veri
rim ki bu anda Sovyet İtübadmda dahi Bo
ğa.zlar ınLtkavclesi tasJik eJilnıiş lmlmıuyor. 

l ·Bı,avo sesleri, sürekli alkışlarj 

Hu memleket, bir Lıuçuk aydanberi, helecan 
i~inde konferansı takib etti. Bu milletin husu
siyetlerini yalundan taruyanlar ve bu milletin 
tarihini bileııJer bunu gayet talıii bulacak
lardır . Boğazlarda yatan ölülerden her evde 
bir hatıra vardır. Tfu·k milieti ıbw1ca senelerden
beri kahramaniann ,Jıfi.tırasına karşı Boğazlar üze
rinde eksik kalmış bir vazifesi olduğu kanaa
tinde idi. Mukavelenin imzasını bütün memle
ket, gece yarısı oldu o·u halde, açık meydan
larda sabırsıziılda beldedi; neticeyi öğren
rtikten so ura günlerce bayram yaptı Büyük 
.Millet lVIeclisinde hııtibl er 'l'ürk milletinin an
layışına Ye hislerine sa lık tercüman olmuşlardır. 
Eminim ki bütün memleket bunları öğrendiği 
zaman ayrıca gurur ve zevk hissedecektü·. Yü-
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reğinde duyduklarmm, Büyük Millet Mecli
sinde söylenmiş olnıasmdan bahtiyarlık duya
caktır. 

Arkadaşlar; Türk milletinin siyasetinin 
beynelmillel bir emniyet kazanınası üzerinde 
durulacak bir noktauır. Bu bize yalnız gurur 
ve bahtiyarlık vermiyor, vazifelerimizin ağır

lığm ve mesuliyetleri de hatırlatıyor. 
Bizim, yeni 'rürkiyenin siyasetini anlamak 

için zihnyetini de bilmek lazımdır. 
Bizim zihniyetimiz, İmparatorluğun beynel

milel aleme mal etmiş olduğu kanaatlerinden 
büsbütün başkadn·. ,Biz beynelmilel beraberlik 
ve sulh hayatında çalışırken geçmiş hatıralar
dan asla kin tutmuyor ve asla intikam takib 
etmiyoruz. 

Arkadaşlar; bunun kadar mühiın olan bir
şey daha vardır. Biz; asla korkuya müstenid 
siyaseti bilmiyoruz. [Sürekli ve şiddetli alkış

lar, bravo sesleri] 
Biz; zannediyoruz ki haysiyetli ve kudretli 

adamlar, birbirile iyi geçinmek yolunu insani 
hislerle bulalıilirler. Bunun gibi milletler de 
haysiyetli ve kudretli olarak sulh davasında be
raber yürümek çaresini bulahilerler [Bravo ses
leri alkışlar] 

Hukukan Boğazlara kayidsiz şartsız hakim 
oldğumuz zaman, yani teslih etmiş olduğumuz 
bu zamanda dahi söylüyorum ki beynelmilel si
yasette mürakim, sulhçu, bir yol takib etmekten 
ayrılmayacağız. [ Allaşlar] 

Bizim bu siyasetİnıizi hoş görenler bizimle 
beraber çalışmaktan istifade edeceklerdir. Bi
zim bu siyasetimizden ayrı bir siyaset takib ede
ceğimizi umanlar, elbette inkisara oğrayacak

lardır. 

Arkadaşlar, Boğazların hukukan silahsız 

bulunduğu şu kadar sene zarfında yapılabile

cek olan bir çok şeylerin ihmal edildiğini far
zetmezsiniz. Şimdiye kadarki şartlar dahilin
de dahi eğer Türk vatanı tecavüze oğraı:;a idi 
müdafaa için bir çok hazırlıklar yapr~mıştı, 

bir çok tertibler alınmıştı. Bunu şunun için 
söylüyorum ki şimdiye kadar Boğazlarm hu
kukan silahsız kalmasından, her türlü tes
lihi yapmakta olduğumuz yeni devresine ka
dar bu memleket parçasnu bir gün olsun ted
birsiz bırakmış değiliz ( Allnşlar) 

Yeni Boğazlar mukavelesinin bi?.e verdi
~i vazifelerin orada bir çok masraflan icab 

ettireceğine şüphe yoktur. 

Türk milleti emniyet ve müdafaa meselele
rinde çok hassastır. Daha mukavelenin 
imzası ınevzubahs olur olmaz, her tarafta 
bunun masrafa lüzuın göstereceği idı·ak 

olunmuştur. Hatta, bu yüzden bir çok ver
giler konması tabii görülmştür. Fakat ar
kadaşlar, dün de Maliye vekiliınİzin söyle
diği gibi size haber vermeliyiın ki, biz takib 
ettiğimiz mali siyaset dahilinde, me~leketin 
müdafaası için icab eden vasıtaları bulabilecc
ğimiz kanaatini muhafaza ediyoruz. (Bravo ses
leri ) . 

'l'ürk milletinin icab ederse yapacağı :feda
k~trlıklarm hududu olmadığmı biliriz. Size ha
ber verchilirim ki, bn gün Boğazların yenielen 
teı,:hiz olunması için vergi koyacak ve yenielen 
külfetler teklif edecek değiliz. Biz, m em leketİn 
iyi bir iktısadl ve mall siyasetle elde edeceği 
tah ii inkişafm d iğer ilı tiyaçlara old uğu gibi, or
du:-ıunun ihtiyac·ma da kafi gelec eği ka1matini 
muhafaza ediyoruz. l\Iali siyasetimiz bu noktai 
nazarclan bir iki defa misalini gösterdiğimiz gi
bi, mevcnd vel'gilerd('n bazılarını indirmeğe 

mütemayildir. Bu günkü siyasetimiz budur. 

Beynelmilel vaziyet fevkalade bir mecburiyet 
göstermezse bu takib ettiğ·inuz mali siyasete de
vam edeceğiz. 

Arkadaşlar, Türk milleti huzurunda konu
şurken ona hakikatleri olduğu gibi söylemek la
znndrr. Elde ettiğimiz neticeler şu kadar sene
lik çalışmamrz ,.e icab ederse bütün varlığımızı 

memleket için ortaya koyacağrımz zihniyetinin 
hasılasıdrr. Büyük neticeler, alındığı andan iti
baren, ilanihaye teminat altına alınmış değil

dir. :Milletler hayatmda ilanihaye teminat ve
ren nokta, milletin fasılasız hayatiyet göstere
cek olan iradesidir. lVIilletterin hayatı daha zi
yade ilerlemek, daha ziyade çalışmak ve daha 
kuvvetli olmak için mola bilmeyen, daimi bir 
ilerlemeden ibarettir. ( Şiddetli ve sürekli al
kışlar ) . 

f:iiçmüş olan jmparatorluktan sonra kuru
Inn yeni Türk DeYld·inin zihniyetinde haya
tiy,:t, enerji, nefes alıııak kadar her gün lazım 

olan bir unsurdur. 

Bunu Türk milletine söylemeliyiz. Bundan 
on bes sene sonra Türldyeyi bu günkü gibi de
ğil bundan on kat daha yüksek, daha kudret-
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li , daha ileri bir lı ale Yardmnağ"ı hepimiz bir 

vazife bilmeli Ye lrunu herkese aıılatmalrpz. 

Arkadaşlar, bütün millet hi zi iı;;itiyor. K endisi

nin Atatürk ucniııde, Atatürk r ej iminde oııa 

karşı ~·österd i ği bağlılık ve onn ıı siya setini ta 

kib etmek i r,: iıı g-i.isteı·diği dikkatle elde etti ğ i bıı 

net.icedcıı , ayni yollardan yürÜ~'erek daha bü

yük n ticelt·ı· elde etmek ic,:iıı bütün nu·lığnnız

l a daiıııa ~,:al ı::;a r·cığ"ıııuza söz ,·e ri yoruz. (BraYo 

sesleri, allm;ılar l. Millet hnya1ıııda kuvvet li 

birli k ,.e bu memleket bir tehlikeye uğrarsa 

hepinıi z bir t ek ki şi gibi bütün nnlığımızla 

oı·L<ıya at.ılaı·ak , mcnıleketiıniziıı sııırrlannda 

her suretle Jıazn· lınlnnacağınııza söz wri~·ornr.. 

ı Siiı ·cldi alluşlar) . 

Şimdi arkadaşlar, bu uğurlu Luplant.ıııızr bi

tiriı·ken Hükümete gösterdiğiniz LcYeccühü, ı·ey

ll'ı·iııizle bildirmenizi ve lm su ı·etl e Hüküm ete 

ağıı· ınesuliyetler iı;inde yeııiJcn taze ıı rşe Ye 

lwycıt n·ı·ııı e ııizi istel'im. ! Alkışlar ). 

Yine neticrde, Hüküınrtc, re.re i:;;ti nı k l'deıı le ı·iıı ınecmııu olm ı 35~ re yle .''H n i ıniittefikan beynııı 
ihın nd oluıınınşt.uı·. 
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------------ --------- -- -- ----
Hasilı Kaplan Akseki 

T.ıhsili Bildiği dilit-r 

18!):J Eılcbıyııt fnkiil- F'rnnsızca, Al- :\I at lııı:ıt 
tes i m anca 

IIususi Çiftçilik 

-----ı---

Erkfıni harhiye Fransızca llcisicünıhur 

- ---~ 

1 '!J:i Hukuk Fransızca llukuk işlerinde 

Bır ı;nk ı·sı•r Rll

lı ilıirliı·. 

• Tutuk 

1878 Kısmen idadi - Çiftçilik 

lbb 1 

1878 

ı i5 

1 74 

ı 76 

---
1885 

1890 

18 3 

lc1adi 

Rüştiyc 

Rüştiye 

Orta 

'!'icaret 

Uankacılrk \C 

_,_hcı:ınb işleri __ 

Ticaret 

.Fıı.rsca, Arıı.bca linliye 

F' 1 • - 1 b' F Al A~. )rcrlı'k \'C Ha- Tabi~·c ve ı:ıevkul-
-ı· <:ı n ı ı ar ı~·e • rnnsı1.cn, - ~ • ceyş, Suriye aşi-

manca riciye rı·tleri, Nasturi-
ler 

---- --------- -----
'l'ıbbiye Fransızca Operatör 

-------.---ı------- ---
Hukuk 

Camiülczher Arabca 1~ıtimaiyat 
hukuk 

\e 

------- ~------~ - ---
'fııyfur Süknıcn finzı Anteb 1892 Lise Ziraat ve tica

ret 

flmi riit lıclPri 
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ı-;, h ulıılı ıılırıa-

d ı ğı Ye k rı r~ ··l
ı•tığıı lıulııııdıı~ıı 

llı ı ı. ı t•t) • • 

Evli. lı ı;(ll'ıık 

ı >ı ıl 

ı;, ı i. ~ •'tlt'll' 

gvli. 3 ı;ocuk 

1 

Edi. ... · ·~<H'Uk 

El'li, G ı:ucuk 

Evli, 2 çocuk 

2 ~ornk 

Bvli, 4 çocuk 

J.:vli, 3 <;ocuk 

------ -
EYii. 5 ror.uk 

lııtilı:ılıılan t'\'\'1'1 soıı ınrınnı·ı

~ .-t 'ı•y:ı ııu•slt'k n• ıııcş!:nıliyeti 

Ga?:eteı•ilik_ 

Kazan 1\iiyü ınnhtarı. 

Heyrtİ temsiliiye başkaıu. 

Avukat . 

Çiftçilik. 

Ticaret. 

.\nknru Ziruat bıınkası müdürü . 

.Ankara ticaret odası reisi. 

Ankara \alisi. 

Hııleb bn~konsolosu 

Tababct. 

Avukat. 

,\ntalya meclisi umnıni azası. 

Antnkya ve lskcnderoıı havalisi 
birliği başkanı. 

-

:\II'ıısub oldui!u ..\lcıısulı oldıığu Xı' ':ıkilt<·n hr-
frrkn rınriiııwn rı ııır•iJu, ulıluğu 

C. IL F. ll- y 

- - ----
C. IT. F. Ziraat 

C. II. F. 

c_ rr. F. ArlliyP 

-------- -
C. H.F. 7ıil'n:1t 

c_ rr. v )f. TJ. TPt ki kı TY- Y 

C. IL 1-'. .\1. ll. 'l\·1kikı lll - \' 

C. II. F. )L II. Tı·t ki kı I- V 

C. II. F. Biit•:•· I- V 

ı:. n. T•'. l\Iilli ~[iiıla fıın 

n. 1 r. P. Uaı·i··i_,.\, lll - , . 

U. II. F. .Adli ye I\ \ 

C. li. F. Dahiliye I- y 

~Iü:-;tnki.l A rzıı\ıal 

Yı ı ha ı~t·rl a rm 
nı:ıaşr knnunıı 

(2 .ı:n 

+ 

K 

+ 

1-

+ 

t 

K 

K 

K 

,_ 
K 

Bazı kanunlara verdikleri reyler 

lhınir liman büt-j Bi; ı :e münase- rıı:o_n~reux mukave
ÇPsiııdP miiııakıı- lıl'tılı• Hükiımı>- lesının kabulü mÜJ 

•> ı nasebetile HükQ-
IP ( -89-1) te ıtimad mete itimad 

+ + 

1---------------
+ K K ı 

l 
ı 

+ ı 
...ı.. . + 

1 

K K K 

------
K K 

K K 

_, ____ _ 
K K K 

+ + K 

+ K K 

- 1----------
K + K 

-------
+ K K 

~-- --1------

K K K 

----------- --- -ı 
+ K K \ 1 

K 

--------- --- - -ı 
K 

-- l~ 
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. 

, ,~ 

ı =ıl ;:ı ]<;y( j ul11lı olm n-
Bazı: kanunlara verdikleri reyler 

ll: O 

E dıib k nı: ı ııt ihıılıdıııı C\'VPI :\lı ·ıısub olılu~ıı ~[!'maıh ııldnğ'ıı '\p nıl\İtt(ln lır- Yıılıanrıların :hmir liman büt-: Bütc;c münnsP- 'Mont~ux ı 

~~ :5 
\'(' l'n- snıı ın C lll nı· ı- mukave-. 

lııtihab daireşi İsmi Doğduğu yer 
o ;;... 

'f:ılısili nil<liği ıliller lhtisrı::.ı Escrll'ri ı Imi ı•iit IJPIPı·i ı·ııı!ıı hı ıl ı ı ııılıığıı yı>! \"l'YH ııwslek n llll'i:'gnliyeti fn·ka eııciiııı en IIH'lıııs nlılıığ-ıı ııııı:ı;;r knnnnıı ~<'sindE' ınünnkn lıetile Hiikiıme- lesinin kabulü mü-
- =: 

rı - +-' ı 
rasebetile HükO-

(2ö-!3 ) le (2894) te itiınnd mete itimad 

. ı ıılııl 1/'1 Tt\ fik • \ l'lt' ·ı lı Pirzrcn ı:;sa llukuk - Hukuk - - -- Bcki'ır Adliye müsteşarı. (;. IL F. .\ıllıyı• 
,. + K K K 

ı 

--- - -- - -- - - - --
ı 

- ~- - --
ı· 

- - - - --- ---- -- --- - ı 
Tür! ün Baştuğ e. küdar [!)()ll eııin•ı. İ tP fdsc F'rmısızı·a Felsefe, içtimu- - Hı·k:'ıı• )luallimlik. l' IT. F. ?lranı·ii y K K K r 

f" -:;ulıL'Sİ iyat ve ıııanrif 

- - -- - - -- - - -- -- -- -- -- - - - - - i 

.!ydın .\clıınn Eı·tt•kııı Ay cl m ı '9!1 II ulu ı k lıq;iliıce Çiftçilik - ı-;,·Jı. 1 ı; ocuk .\~·dın C. ll. F. Yilayet heyeti ( '. ll. F :\Ial iye IV- Y + + + K 
idare reisi. 

- -- - ---- - --- - - ---- ---- ~ --

V ı·. Hulusı Ala tn~ Beyşehir I '•) '!'ı'· Fransızca Dalıili - - EYli, 2 çocuk :\Iütekni<l ıniralay, s~ı·br-st he- ( ·. IL F. İktısad " - K K K 
'- ı kim. 

- -- - -- - J -- -- - -~-- --
[lı· •• \lnzhnı· lıı>rıneıı Ard ın 

ı 
1 i '!'ılı Fransızca Tabııbel - B" 1 i, :~ <:ocuk l>oktorhık \'e ~iftçilik. (' IL F. G. lnhisarlar I- V + K + + ı 

ı 

- - - - -- --· - -- -- - -~ --- - - ---

-ı S . .ızuu Topeıı~lu .\rdın 1888 .\liilkiyl' F'raıısızcı.ı Ticaret ve ik tr- - - E' li Ticaı·et ,-e ~\yclm Zirai sııtı~ ko- c. II. F. İktısad V K K + K 

sad o pc mtifleri itl:ıı·c met•lisi re ıs i. 

- - ~- - --i - -- - ,- - --
ı. 'un ı :oktepc .\k eki ı sn ~rliıııil{ ziı·a:ıt - Ziı-nat ve hay- - -- E,·Ii. :i ç;ııenk Umumi nıeı:li,; üyc.<:i. (, II. F. G. lulıisarlar y K + K K 

-1 
ıııektclıi vancılık 

- - --- -- _j 
- - - -- - - - --~-~ - - - - - - --

ı 

'J';ıfı:-;in ... · :ııı Katerin 181iri Rii~tiy«' Rum ca İdare - - ı·: ,.ı i' ı c;ıll'ttk Ziraat. (. ll. P. T"~kilatı <>s:ısiyc I- V K K + K i 

-- -- - - -- - - --- - - - - . - - - - - - --- ----- - - -- - ----< 

~ 
. 

llı1l1kcir t'rınnl Esnwı· Ist aniıni 1"7G If:ırhiy«' .\.lnınncn Askedik :! ıııntbu eseri - EY li. l çot•uk l\Iüt eka id tnğ-hay. (' IL F. :\Jilli .\rüd:ıfan ,. K K K K 
ı . \':trdrr . 
ı 

1• -r--- - - - ---- -- - -- - ----
La bora tu :ı ı· \'C 1 ,;ılıor:ıtnar \'C 

[ ı lh'. ll. \·osd' ~omyürı'k İstanlıul ı , ~ '1' r lı Fransızca, Al-
ılahill h:ıs1nlık- kıl nı ifrl' ai<l lil 

Pı·nfı·siiı· E\' li. :1 ı:ıwul< ni~ t:ıhnbcti ıncktclıi umumi cııı- C. II. F. K İ. ::IIttnYctll't y K K K K 

li 
m anca lar M ütclınssısr 

rm: Yt' st oma tolu,ii profe~iirü. 
C' Ser 1 

- -- - - -- - - - - - --- - -- -- - -

ET'\ Pt' Adakan ni ı-i· I l~!lfi 
.\lıııaıı~ n Yük-

.\Iınnnca ~!akine ve elek- ı-;, li, ::! ı;ıırıık Eılrııııı it l'lck1rik müdürü. ı...:. IT. F. Bütc,:c 
: 

- - IV, V K + K K 
(lk ıniihC>ııdis 

trik nıülıcnJisi 
ın ekı rhi 

-- - - - -- - -- - --- - -- - - - - --- - - ~ -
1 General Kuznn Özalp Köprülü 1b o Eı·kfı ııiharlıiyl' Fransızca Askerlik - - EYli, -ı ı;ocnk Kolonlu kumnndam. { .. II. F. ı - I- V + + K + 

K-~ ------ - ----- - -- - . - --- - -- - - - -~ -- - -

l[neim Çarık h Uşak 1881 :\[iilkiyı Fransızca İdare - - E,·Ji. 4 <:ocuk Hiidnvcııdi~iiı- \'ali si (', I I. F. .\!illi ::\Iüclafııa. t, I- V K + K 

-
-- ~ - ~ --- - - - - - --- - - --- ---- --- - - -

Hayrettın l~aı·aıı 11alıkcı;it· 1 ~)0 ı ılatli Gazeteeilik ~latbu eserleri 1: \1 i , :.! ı;nı· ıı k 
Bıılıkesirdc çıkn1ı ~ündclık (1'iiı-k 

' Il. F. Arzuhal lll-Y + + 1 - - dili) sallib Ye blli?mulıarriri, Ba-
ı- K 

vardır. lıke.qir belediye reisi. 1 

- - ~ 
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~~~~~~~~--~~~~--------~------~~--~- ~-~~~--,~~~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~-----------~~~~~----~------------~------.--. --~~~--~_._.._._~-~~~~~-~~~-~.~~~--~----~~- ------------~-~~--_-_·_-_ .. _~_~_··_·~---_·B~az:_ı ___ k~an~_uru•_-_~a~ra~:v:e~r~di~-kl~~e_n··~-r~e~~-ı_e-r:~~--~-~---_-_-__ -,----ı, 
~ Evli olub olma- _ll 
~ :5 drğr ve kaç c:o- lntihııhonıı ev\'el son memurı- ~Ieıuıub nldıığu l\IC>ııı;nh olılııifu Xf' vakitten lıe- Yabancılarm jtzmir liman büt-1Bütçe münase- 1Mo.n~reu" m~_kave-
0 ~ Tahsili Bildiği diller İhtisasr Eserleri flm i riitheleri cnğu hulunduğu yrt n'ya meslek YP. meşguliyeti :frrka ı·nC'iinıf'n ı-i ıııt>lnıs oldıığıı manşı kanunu lçesinde milııalm-1 het ile -~ükfıme-~~e:;~~ti~:bul~ük~: 

(2843) le (2894) te ıtımad mete itimad 
-----ı-----ı ı - : 

1ntibab daire i ls mi Do~duğu yer 

------

lsıııa il Ila kl\1 t';mnı:nr

şrlı 

MemedEmir 

---------------------------------------1-

Osınnu NiyRzi Rnreu 

Rahmi Sf'lçuk 

·~---------------11----------------

Snbilıa Gökc:ül 

IIaüd Bayrak 

İlısan Ta,-

Übeydullah 

İstanbul 1888 

Bürhaniye 1880 

Sındırgı 1888 

Gönen 1875 

Susurluk 1901 

-
Bergama 1900 

Edebiyat fakül
tesi 

Hmııısl 

IIukıık 

H nk nk 

Li!'lc (Yediye 
kadar) 

Fransızca, 

.Arabcn, Farsca 

--------1---- -

D n ı•ülınuallima
tı aliye 

Mim t.aı·ih 

Ziraat ve tica
ret 

IInkukçu 

Adliye 

Çiftçilik 

Edebiyat 

-~--------ı - -------
İzmir 1892 

Reşadiye 1874 

-----ı-

İzmir 1R57 

Harbiye 

Hukuk 

Askerlik 

IIukukGU 

Fransr.zca, lngi- Matbuat müntr

lizec, Farsca, A- sihlerinden ve 
rabeıı muallim 

------------- r-- - - - ------1-

Bil rrik 

ı'l 

Dt•. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

İbrahim Çolak 

'--------------------1-------------------1-

Salih Uo:ı:ok 

Bolu Cemal Hüsnü 'l'aray 

L _____ -------
Ccvaıl .\hba~ Gürer 

İstanbul 

Bursa 

Selrınik 

Kolp 

N iş 

1862 

1881 

1881 

1893 

1887 

Trbbiye 

Jfarbiye 

Fransrzcn, Rum

ca 

Fransızca Askerlik ve sı

nni ticaret 

-- --------
Harbiye 

Lozan ulQmu içti
maiye ve iktuıadi
ye fakültesi, Lo
zan ulfunu Aliyei 

Fransrzcıa. 

Fransızca 

Askerlik ve jan
cla.rmn 

Ticare-t, maliye 
w luıriciyc 

_ ticariye mektebi 
1 
_____ _ 

Harbiye Fransızca, Bul- 1\skcrlik ve dip-
gnrca lomasi 

Mat.bu eserleri 
vardır. 

Bir Çl)k 

Bir ı:.ok Profc~ör 

Jhli, 2 ~.ocuk 1\la.arifçi. C. H. F. :\Tan ı'il' III-Y + K K + 

Zt·~·tineilik Ye sablınculuk O. II. F. IL ll. Tf'tl<ikı 1 Edi, 6 ı:oeıık '
-~ -,-

lT - K 

-- -----------! 

+ K K 

- -- --------1--- ----------1 
Avnkatlrk. O. H. F. Adiiye II, IV, V + + K K 

--------ı-------------1---------- -------- - ----------
BYli, 5 c:ornk tzmir is.tinaf müddeiumnmiliği O. H. F. AdliyP II-V K K K K 

Edi, 4 çocıık 

1 

B\'li, 2 çoculi.: 

Dul, 3 çocuk 

Rckar 

başınuavini. 

BeJrdiye azas:ı. 

İzmir Kız ınnallinı meldebi mü
dürü ve edebiyat muallimi. 

Ticaret. 

O. H. F. 

O. II. F. 

O. H. F. 

- - ----------ı-~----------l------------ l------------1---------

Ziraat V K K K K 

V K K K K 

---- -- --------1--------- 1------------ı----------- -----------

III-V + K K + 
-- ---------1----- ---l------------1-----------ı-----------l--------- -----·-----

.Avnkntlrk, belediye a.zalığı. C. H. F. :Maliye III- V K K K K 

------------ı--------------1-----------~----------~----------~ 
Beyoğlu cvlenme memuru. C. Il F. U. lnhisarlar t, IV, V + + + + 

--1------------ -- - ------------·1- ----------ı------------1-------------1----- ----.ı 

C. ll. F. Ki.'ttüpane V K K K K 

---1------------t-------------------1 - --------1------------1-------------·1--------i 

Dnl, 1 <:oPuk 3 ııri.i süvari fırkası kunıandanı. C. H. F. ?.lilli Müdafaa II-Y + + + K 

Bvli, ..J. ~o<·ıık Riyasct i riiımlıur seryaveri. C. II. F. Milli .M üda:t:aa II-Y K + + K 

-------- ----- - --·1--------

Bern se.firi. C. H. F. III-V K 

---11-------------1,-------------- -----------ı-------------4------------l·-------------1-------------11 

Evli 6 ~ocuk A.CJker. C. H. F. Harici ye 1-V + + + K 

ll 



---

!n tiliab daire ·i Ismi Dcı~rluihı yer T:ıhsili Bildi~i dill~r lht isnsı Eserleri 
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llın'i riitbeleri 

- ~~-

Evli olub olmn-
dığı ve kaç ço- İntihahdan cn·el son memuri
cuğu bulunduğu ~·ct nyn meslek n nıeşguliyeti 

... ı c 

:\lrıısulı olduğu '\fpnc:uh oHnğu 

frrkn rnciimeıı 

~~·~----~- ~- --~------ ' -~ Bazı kanunlara. verdikleri reyler 

X e vakitten be- Yabancılarm l!zmir liman büt-' Bütçe münase- 'Montreu~ mukave_l 
rı ınPiıns nlıhığu masışı kanup.u çesinde münaka- hetile Hiikılme- lesinin kabulü mü_, 

K 

(284S) 1 le (2894) te itimad nasebetilı: . Hükfl-
------------------ı------------------ı------------1--------ı------------ ------------ ------------ -------------ı------------ı------------1-------------------------1------------l-------------l-------------1-------------ı me~ ı~d 

1 Bolıt Dr. Emin r'rınııl ~ndıı Hanya t 77 Trhlıiyf' Frnm;ızcıı , I:unı- Tnhalıctf - - EYli, 2 çocuk Rolıı bel<'diye tabibi (Binbaşılrk- C. H. F. ı ;. İııhis:ırlar II - V K 

:- ---

Hasan Ceuıil Çıunlıel İstanbul 

----- -- - - - - ----------·--
!smail Hakkı Uzmıı~· Ş um nu 

Eı·kuııi ıı:ıı·

hirc 

<'a tan müstafi) 

.\lmaııc::ı, Fraıı- Askeı·lik ve mıı- ~~bsılınrş e.oıerle- - - ---- EYJi, 4 r,ocuk Asker. 
sızı•:ı , tııgilizl'e ha.rrirlik vardır. 

--- ----- -- --------
C. II. F. IIariciye 

~- ----- --- -- ----------------- ------------- --------1·- - - -- ---- ----
ffıılk:ı lr ıirrıat Frnnsı;r.cıı, Rnl

garca 
Orınan<'ılık Evli, 4 çocuk İzmir orman miidürii C. II. F. Ziraat 

K K 

----ı -- -----1--------1-- ----- ---·----, 
III, V + + + K 

------ -
+ K + K 

-·--- ---·--------1---- --- - ---11------------~------------+------------·l-------------------------

t 
(' 

'" ,-

~litnt nnğdmnir Giriıl 

------- - - ----·-
Şükrü Gülez Bolu 

ı 

1- ----- - - ---------1------
llurdur Halid Onaran !zmir 

- ------- -- ----------- 1·----
İbrahim 'ecıni Dilmen ~l'lfinik 

~!ustafn Şeref Özkan Bnrrlıır 

TT ıılkıılr ıirnat 

ı:-,70 Rüştiye 

ı ı 1 rlaıli \ 'C' husnsl 

188!1 Hukuk 

Fı·ansrır,<>a, Rum
I'li 

Fransızca, 

.-\rabca 

Fransızca 

Ormmı<'rlık 

- -
Ticaret, orınınıı 

\'1' fnbrikn. inııı

liitr 

--

--- ---
Kavanin \ ' f' 

itiaı·c 

Dil, tıırilı, ede- Edobiyııt ve tii:
hiyııt, hukuk Yr le ııid <>.<ıcrlrri 

gazrtecilik vardır. 

Falni miider
ris 

Evli 

---·--------
Dul, 4 çocuk 

İktı sad vekili cl i heyeti teftişiye 
reisi ve hnşmüfettiş. 

----------- - - -
Bolu mahkeme başkatibi 

C. II. F. Ziraat IV- V 

-- - ----·-- ---
C. H . .F'. Ziraat I- V 

K K K K 

- ---1-- ------·-------- ---·--- - ; 

+ K K K 

--____ " ___ - - -- - --·----- ------- --------- --- -----ı--------1--------1_ ______ __ 
~ 

Evli , 3 çocuk İzmir vali muavini. C. ll. P. 

--- ------ __ 1_ 
Üniversitede 

ınuııllim 

E' li. ~ ço<'uk ;\fnnrif vekfi]cti mnnmi müfettişi. C. H. F. 

Dahiliye 

Divaıu l\1. 

III- V + + + K : 

; 

------1--------r-----------ı __________ _ 

+ + K K 

--- ------- -- - ~-- -- - --- ---- ---- --- ------------ ------1---------1--------- ---------1--------1----- ---1 --- ---
~88-1 llukıık \·c Paris 

Hnlmk fııkü1tcsi 

Fransızca Hukuk yr iklı 

ı>:ıcl 

Profesör Beldir T.ı<>7.an konferansında müşavir. C. II. F. Biitçn t, I- V K K K K 

- --ı-----------1---·-- ------ --------··- - 1-------11------------ - ---·-- --- --- ------- --------------- - ------1--------1---------1_ _ _ _ _ __ _ 

Bııı·sn As:ıf Doras Bursa 18 .:-l Hukuk Fransızea ı\ rlJiy<' VI" id:ıı·p 

-----
1 !100 Atıf Akgür; Munıı.nyn 

!.stıınbul ve Ro-
Pran!'ızca., ltal

ma Hukuk fa-
külteleri 

yan ca 
Hukuk 

Dekar Aııkara istinnf malıkemeBi reisi. C. ll. F. 'l'cşkilutı esasiye 

-- --- --- -------- -------- ----·--- --·------ -
llrııiiz hasılma

ınış r~l'ı·lrri Yfil'

dır. 

Evli, 1 çornk Adliye müfettişi. c.n.F. Adli ye 

1, II- V + + 

V K K 

K 

K 

+ 

--------
K 

' 

' 

ı 

: 

·.~ f--- ----------1------ ---l-----------l------------ı---------l --------_,. _________ 1-------- ---------' 
Dr. Galib Kalıraman Korkudeli 1893 Tıh Fransızca. İ<: ve ziihrcvi 

lıastıılklar 

ı :-----------1------·- - - - 11 - ---- . - - --- -------
Dr. Refik Ciiil'an t tanhul ı '7il Tt h Fransızca 

Htfzıssıhhıı, beşe- .\,ı· ıpnfl:ı. nr.r 
ri ve hayvani bak- 1 1 • r imı!-! ('t;f'J']{.'ı · i teriyoloji ve sari ., 

hastalıklar varılır. ~- . ---1------------ f--·------- ----- --- ---- - - - -------- -
Dr. Sadi Konuk İstanbul ı. 9-l •rrh 

----1--ı--- - --- -------41~--

Esa.d Sagay Ka.raiery~ 1 74 Haı•bi;\'C \'C .\1-
manvada 

Fransızca 
Operatör ve do
ğum ve kadın 

hastalıklan 
1--------ı------- -----

Frıı.nsızca, Al

manca 

Ask1 ·rliğe ve li
J\ kerHk "(' ın n 

~ - sana uair matbu 
aril , 

.Jiüucrris 

Evli, 3 çocuk C. li. F. Antalya idare heyeti 
reisi. 

EYli. 6 çocuk 
İstanbul lufzıssrhha müessescsi 
miidürü ve Tıb fakültesi bakteri

yoloji müderrisi. 
--- - --1-------- ---

B\'li, 2 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Bım;a belediyesi doğum ve kadın 
hastalıkları mü tehassrst. 

Krtaatı fenniye ve kuvayi havaiye 
umumi müfettişliğinden mütekaid, 
İstanbul telefon şirketi idari mü-
.,,,;,.; ~A 0 0 l, ~t 

C.H.F. :Maliye 

C. II. F. S. !. ~1 U:\\' enel 

C. H.F. S. 1. 1\luavenet 

C. H. F. .i\I. Il . Trtkikı 

IV, V K K K K 

III - \' K K K K 

-------- -------1--------1----- - --1--------
V + + + K 

----ı----------1-------------1-- ---------

III - V K K K K 



-

lntilınh rlniı-e~i Jsmi 11oğrluğu yer 

Uur:rı Fııtiıı ı~ii\· ı · ııılirı·n Kıbııs 

1\nı•:t<':t.bcy 

Refct Canıtez nur"ıı 1 80 

S:ıdettin Fl'l'id Talny Trnlılııs~arh 

.------
f.';ekibe fııs<'l İ!it ruı lıul 1 (i 

- -------~--

('rı11ırh l.ul• (}jy-j,J 1:--i' ' 

- ı-------

ı Dr. :\Justu fa Tlcııgi:-;ıı Orlcnıi~ 1 ~1) 

~--------·--- ----
II ı imi Eı•g-eneli Uzuııki.lı •rii 

- ------ - ----- - -- --- -
~iikı·ii Yaşııı 1ııe.giil 

- --1- ------- --1-------- -
Ziya r,pyJıcr Etili lstanlnıl 

('rnı/; ı r ı Hatire Özgcnrr Selanik 

Ta lısili 

:\liiJkıyL' 

:\[.i.ilkiy<> 

II ııkuk 

Oı·ta 

Bildii!i dillPr 

Fr:ı ıı~ı l ı ·•ı, 

Arn.hı~n, Rıımrn 

ı ht is:ısr 

.\ı·nlw. ı , Fnı·sı·;ı liliının ~wkirr. 

F • : ııı,;ızc:t l rlnı·r 

. \ vnknt l r.k 

.Almmif' .. H ! )iffı;ilik 

Fnııısııca , tngi
JJ ıırlıi~·c (İkinci 

[jz,•c, Husca. 
T>il i.-:-lı · ı·iııılı• 

-;ııırfn Juırlıır) 
Ruıııea 

- - ----------
Trbbi~·c 

.:\~iilkiyc 

Fraıı~ızı:a, I tnl- U üz \'e harici 
raııcn Jı:ıstalıldın 

Fransııca , 1t~l 

ynncn 

FrnnsızC":ı 

ırJııı·, 

f ıla re 

45G • 6 

Eserleri ı 1 ın i rütbelcri 

Evli olub olma
dığı ve kaç ço
cuğu hnlundnğn 

--- -

Eılt-hiyat '\'C li
-;aıın nid e...ıel'lrr 

1 sa lıılıiıl i 1'. 

----~ 

Evi i, 8 ı:ı0cul' 

Evli, 2 ı;ocıık 

B !.:kar 

Dnl, 1 çocuk 

EYl i, ·1 çocuk 

----ı----·---

Evli, 6 çocuk 

Evli, 4 çocuk 

----- ---
Evli, 3 çocuk 

tııtilınlıdnn evvel son meınurı
yrt wyn meslek Ye meş:.,'1lliyeti 

Şfırııyi deYlct nzn~. 

Mensub olduğu 1 'fennub olduğu 
irrkn Pncüınen 

C.H.F. 1 )ah iiİ,\'l' 

Ne nkitten he
ri ınehu. olduğu 

IV, V 

Bazı kanunla.ra verdikleri reyler ~ 
Yabancılarm ltzmir liman büt-:Bütçe münase-

1M:o;ı~reux mukave.l 
nınaşı kanunu kesinde münaka- betile Hükiime- tesının kabulü mü-

ı . . lnasebetile Billdl· 
(284:-J) le (2894) te ıtımad mete itimad 

ı-------ı 

K K K K 

- - ------ -ı----- - --- - ----- -------1---------1---------ı-------

KnraPahry müfti.isii. G. TT. P. .\rzulıal II-Y K K K K 

- -- ------ ---- -------- --ı---- ----1·-------ı-------1------- ·--

Adana valisi. C. H. F. I, II- V K K K K 

- - ------ ·---- ı----------ı--------ı--------1---------l-------- . 

!sı anlml umumi medisi üyesi. C. H. F. Adiiye V K K K + 

- ~-- --- -- ı-------1- -------- ' 
Çiftçilik C. H. F. Ziı·nnl K V K K K 

1 

----------ı-----------1-----------------ı--------------ı--------------ı-----------

Dil cııC'iiııı0ni nzıısı ve l\1uhit C. H. F. V + + + + 
ınecmnn<ııııın sıı1ıilı \'C nnşiri. 1 

- ---- ----- ___ ı-------------r------------ ~--------------r-------------l-------------1-------------•-----------~ 

ÜılPmiş hPlerliyc lwşlcanı. C.H.F. lldr-;ad I, V + K + K 

-- _________ ı-------ı 

Biı·inci umumi miüetıiş. C. H. F. lJ;ılıili~·e V + K K K 

- -- -- - -- - ----- - ----------- -- -----------ı------------1-------ı------

l\t:nrtlin mii~takil mntnsarrıfr. C. H. F. Dahiliye II-Y K + + K 

--- ------ -------ı----------·------------------------------ı-------------- ı-------------ı--------------------------ı---------~---ı--------------1-------------

I Itıknk 

Rüştiyc ve hu
sıu;l 

Fransnra, İngi- O:ı7.1'fecilik, 1irn. :\lı · ılı• ııiyrli Jcndi-
li?:N· !'et \ ' C' mnliyc ııwııiıı :wYııli 

H llllll'U ~lnal'if 

Evli, 2 çocuk Onıctccilik ve ticnret. 

Dul, 4 çornk Dnrüleytnm müdürlüğünden mü-
tekaid. 

C. H. F. III-V + K K K 

C. H. F. S. l. 1\fuııvcnet V K K + 

--- -- ----------- - ------ -- - - --- -- 1-------------1------------- ı------------- ------------ ı-------------- ıı-------------- l--------------r-------------~------------1-------------ı------------

r------

.Mnstaia 
Ht1wln 

Ab<lüllınlil' Yanyıı 

1--------------------ı--------- ~-

~[ust.a!a Onsay Selanik ıs 2 

"\[iitkiyc 

Hnknk 

J·'ransrz<·a. 1 ngi· 
lizı·ı• , Hııııwa 

-----

:\fnli, iclarl Evli, 2 çocuk 

MnliyP Evli, 5 çocuk 

İzmir valisi. C. H. F. II-V K K K K 

---------·-----------------ı·------------- 1--------------ı--------------ı--------------ı--------------ı--------------ı-------------

htanbul maliye mürıı.labi. c. n. F. :Maliye V K K K K 

---------- ------ --- -------------1-------- ----- ıı-------------ı--------------ı-------------- ı---------------------------ı·-------------ı-------------ı--------------ı--------------ı--------------ı--------------1-----~------

Rifat Cnüı· Çankırı lS .O Yüksek muallim 
ml'ktı>h' 

Frnnsızca Maarif Evli, 4 çocuk Kayseri maarif müö,ürü. C.H.F. Dh•anı M. II-V K K K ]( 



456. 7 

t:· 
i . -- -

ı-
' --

olduğu 1 Ne vnkitten be-

.... Bazı: kanunlara. verdikleri reyler 
\ 

..-' 

Evli olub olma-)~ 
:::: 

"O .ı:: dr ğı kaç tntihabdıın evvel i\feıısub olduğu :\Icnsub Yabancılarm !zmir liman büt- Bütçe •• 1 

>tn-- ve ço- son memuri- munase- Montrewc mukave· 

lntihab dairesi lsmi Doğduğu yer 
o :.. 

Tahsili Bilıl i ğ-i diller tl1tismu Esr>ı· leı·i 1Imi riitbeleri cuğu buhınduğu ~· et. \'eyn meslek ve meşguliyeti fn·ka encümen ri mebus olduğu maaşı kanunu çesinde münaka- betile Hükfune· resinin kabulü mü-,-. tt! 
~ ... . . nasebetile Hükft-

ı (2843) le (2894) te ıtımad mete itimad 1 

ı 1 ı 

Çmıktn Ziya Esen Çnııları 1. 7:0:. Oı1ıı - .\(11 iye - - Evli , 3 ~ocuk l\lcC'lisi ıımumii vilftyot az.ası. C. H. F. M. IL Tetkikı I- V K K K K 

ı i- - - -
ı-

-- -- - -- - ----- -- - - -- ---- - - -
ı-

1 Çorııh Akif Akyiiz Tı·abr.oıı 1882 Orta. - Ticard, bl'lrıli- - - Evli, l çocul• Sinol> belediye reisi. C. H. F. Arzuhal III-V K K K K 
1 

yocilik 

- - -- - - - - - - - - - - - - - -
ı 

ı Ali Zrrh H iz• ' 1~~s Jlııl; ııl; - Jlukıık, ti\·Hı·et - - Evli, 2 çocuk Tiea.ret. C. II. F. - II-V K K K K 

-ı----
. - --- - - - - --- - ---- -- - - - -

.\•mn Us fliirrles 1SS4 .J1iilkiyc Fransızca 
C:azf'lt't"ilik, i·kh-

Mııhtı,lif eser IP- Evli, 1 ç.ocuk Gaz et ec ilik. r:. H. F. 1\Iilli Müdafan III-V + + K K ,<\ad, maliye, -ta-
ri vardır. 

lim ve tenbiyc 
-- - - . - - . ---- - - - - - -- -

ı .\ttf Ti.iziin ı\ rhavi 1 .... F,;ı ;\llil.kiyı:: Fransı~.ea td:WC1 nınarif - - Evli, 4 ç.oc>nk ~ıira vi r1evlet Mülkiye ve :Maa- O. H. F. Dahiliye 1, III. V + + K K ' . 

~~ 
rif da i resi reisi . 

-- - - - -- - - -- -- - --

Fnııd Bulca Ycııişehiı· ıs~ ı ır aı~biyc - Askerlik - - Evli, 2 çocnk ll nci fırka kummırlanr, miralay C. H. F. Teıjkilaiı esasiye II-V + + K K 

ı -- 1---- - - -- - - - - - - - -- - - . --~- ------
Hasan Cnvid Ho pa ı~;s Ort.a - 'I' icaret - - Evli, 7 çocu~> Ticaret. C. H. F. lktrsad II-V + + + K 

1 -~-l ı 
- - ---

İhsan Kurtkan Trabzon 1SR1 ITnı·bi~-1' - _\skrL"Iik - - Evli, 1 çocuk Liman şirketi memuru. C. H. F. Dahiliye V - - K K 

~~ - ------ - - - -
H yas Sami Muş )[uş lf\79 ~r f'il ı·~'"C' 

Far,.ca, Kürdcc, 
Hıırk ilinılı·ri Evli, 2 çocuk Edehiyatr n rabiye müderrisi. C. H. F. Maliye 1. I: III, V + K K 

:\rnben, Ermeni-
- - -

ce, biraz İngilizce 
--- - -- --- - -- - - -- - -- --

Çt>l'lllll Ali Rıza Özcnç Krrşehir 1882 Baytar VO h u- Fmnsr;r,cn 
Fiiınııın ıbartari-

Evli, 3 çocul~ Ti.iı1k tayynrc emniyeti müfettişi. C.H.F. Divanı M. V + + + K ye ve teksiri 
- -

kuk 
hayvanat 

---- -- - - - -
Dr. Mustafa Cantekin Çorum ]S7s 'l'ıhlıiy .. 1<,1'1111 t;Tl"..f'<'l. Doktoı· - - Evli, 4 çocuk .Aiyon Karahisar askeri hastanesi C. H.F. Bütçe I- V K K K K 

1 sertabi bi. 

ı 
- - -- ---- - --- -- - - --~-- -

E yu b Sabri Ak göl Manastır 1~76 Harbıye ı Pı·ausrwn ftlare - - Evli, 2 çocuk Ziraat. C. H. F. Bütçe I, V K K K K 
1 

ı 

f- - - - -- - --- - - - -- - - - - - - - - -

ts mail Kemal Alpsar lskilih tsH ~ı iilki ~·ı · Fran<rru•cı Idare, ziı ·aaıt - - Evli, 2 çocuk Valilik. C. II. F. DahiLiye II-V K K K K 

- -- --- - -- - - -. --- ---- -
li lsınct Eker !,.~orum 1877 Rüştiyo ve nwıl - Farsı·:ı -'la liF - - Evli, ~ c:ocuk Evkai müdürlüğü. C. H. F. G. !nhisarlar I- V + K K K ı il rese 
li - ---- -
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--- - - - -

i] ll p 
Evli o1uh nln ı :ı - Bazı kanunlara verdikleri reyler 

ıeı.o 
::ı 

"'C,.ı::ı dığı ve kaç ço- lntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mensub olduğu N e vakitten be- Y abanetlarm llzmir liman büt- Bütçe münase- Mo?~wt mukave-ıbo .... 
!ntihab dairtı8i Ismi Doğduğu yer 

o ;.. '!'ahsili Bildiği diller 1htisnsr Eserleri !lmi rütbeleri cuğu bulunduğu yl'i ,·cyn meRLek ve meşguliyeti fırka enciimrn ri mebns olduğu ınaa~ı kanunu ~esinde münaka- betile Hükume- lesının kabulü mii· A~ . . nasebetile Hüktl-(2843) le (2894) te ıtımad mete itimad ! 

Çorum Münir Ça.ğıl fskilib IS74 Ilu1 .. uk - Tr nk u k - - Evli: 4 ç-ocuk Evkaf nezareti müsteşarı ve avu- C.H.F. Adliye 1, II- V K K K K 
katlık 

- -- -- - - -- - -- --- - -

N abi Rıza Yıldırım Çorum 18~~ lik - Zirııat - - Evli, 4 QOCuk Çütçilik. C.H.F. DiYaıu M. IV- V K + + K 

- - -- ------ - - - - - -- - - - - - -
Dı·. Hamdi Berkman Dı'nizli lR!l::! Tr h Fnınsrzca 

Birinci sınıf Evli, 2 çocuk l\lomlckot hastanesi başdoktoru C.H.F. R !. MuaYPilr1 V + + K Denizli - - K doktor, opera- ve operatörii 
tör 

1· --- - -- - -- --- - - - -
Dr. Khrm Saımınir Denizli 1891 Tıh Fransızca Doktoı·luk - - Evli Denizli Hükfunet tabibi C.H.F. G. İnlıisıırln r II-V + + K K 

------~- - - -- -- - --- -
Montplier Ziraat .\Iatbuatta mün- zira.at mülıenlisi. Emin Aslan Toluul Sn rayköy 1S93 mektebi Qüsi ve F:· .. msızca Ziraat, bağcı lık, - Evli, 3 çocuk Denizli C.H.F. Ziraat III-V K K K K Ankara Hukuk 

av11katldc 
IP~ir malmlclcri 

1 
fakültesinden dip. vardır. 

-- -- - - lo malı -- - -- - -----

c Gl. Şefik 'rüı·sall lstal'JJbul 1881 Erkani harbiye Almanca, Fran- - - - Edi, 3 çocuk .Jlilli :Müdafaa veka.leti m üste.- C.H.F. Aı-zulı::ıl V K K K K 
srzca ı şan. 

----
Baydar Rüştü Öktem Gümüşane 1890 Ilukuk - :Mulınn·ir, mat - - - Evli, 3 çocuk lzıniı·dc Anadolu gazetesi sahib C.H.F. - II-V + + + K 

ı 
baacı ve başmuharriri. 

·- -- - --

Mazhar :M:üiid Kansu Denizli 1874 Mülkiye Fransızca İdare ve mali- - - Evli, 3 çocuk Bitlis valisi. C. H. F. lll. H. Tetkikı I- V K K K K 
yede 

1 
- - - -·- --- - -

Necib Ali Küçüka Denizli 1~!1~ Hukuk Fransızca Uuklık Kadın hukuku - Evli, 2 çocuk Eşme ka.zasr müddeiumumisi. C.H.F. Te§kil5tı esasiye II-Y + + + K 
ll 

ı 

Çocuk hukuku 

-- ------ -- - - - - -- ---~ 1 1- - -
Y uauf Ba§kaya. H on az, Yelovası 1879 Hukuktan ehli- - Ziraat, Adiiye - - Evli, 6 çocuk Ziraat, ticaret. C.H.F. Ziraat I- V + + K K 

1 

yetnanıcli 

- --- · -- - - - -

Diyarbekır Dr. İbrahim Tali Ön- İstanbul 187!i Trb Fra ıısızea, İngi- Doktorluk, i da- - - Dul, 2 çocuk Umu.mi müfettiş. C:. II. F. Harici ye II, m,v - - + + 
~ören lizcc re 

-- - -- ----

<ll. Kazım Sevüktekin İstanbul 1878 Haı·biye Fransrzca, Al- .Askerlik - - Evli, 3 çocuk 8 nci frrka kumandaııı. C. li. F. 1\Iilli Mürlnfıuı III- V + K K + 
ı ma nca 

----
Huriye Oniz !stanbul JSRI Londra üniversi- tngilizce Pedagoji Köpl'ii altı ço- - Dul, 1 çocuk l\:luallim. C. II. F. l\Ialiye V K K K K 

1 tesi cmldarr 
' 

- --- --- ------ -
R ü.şt ü Bekit Köstence 1882 Evkaf mektcbi Araben - - - Bekir Evkaf umum müdürü. C. H. F. Bütçe Ili. V + + K K 

1 



tu tihab dairesi ls mi 

'I'P\ fjk fljj~p 

Zt>ki \lesııd .\lsa ıı 

~iı ı t'ü 'l'iğı·pJ 

Edinıı lJı·. l•'atma .\L.-ııı ı k 

Fııik h.allııl,kınırı 

~··ı·t•f Aykut 

------

El azi 

- ----------

Fuaıl Ağralı 

________ ,_. ------ --

Fııııı L Zıya <;iyilıepı· 

------- - ---------1------------
Tahsin Berk 

________ ._, __ - --- -

El'::itiCtll! \ lıdiillınl- l·'ıı·.:l 

Uuğuuğu yer 

:\Jııııastıı· 

.\.~·ılııı 

~ilfl'ıtllhllltı 

l·:.ı i 1'111. 

1; ii IIIÜ lr•ÜIIf! 

18SH 

!~ili 

1 !10:1 

l.'l70 

188fi 

TahRili 

IIarlıiy .. 

.\I ülkiyı· 'ı· L'a
ristc uliıııııı si:•n

siyc 

l.ı ad i 

'!'ılı 

Hii~li_vı· ,.,. lııı

lill-;i 

.ı\ li 

------1·-

Ul74 rr ıık ı ık 
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Evli oluh olma- - 1 Bazı kanunlara verdikleri reyler =ı 
ılı i!: ı \'e k ıı ~ c.: n- lı ıl i ha hd :ı n evvel so ıl m em ur i- :\1 Pl ı s H lı ol ıl u i{ n ~ 1 "n s u lı o 1 ı lı ı ~tl · .\1 r ,. n k i ll e n br- -1-~-~~-b-a-n c_ı_l_n_r. r-n--:-j f:-z-.ıı-ı -ir-lı-. n_ı_:-ı_n_h_ü_t-:-_,-B-i.ı-. t-r-P--m-u-.• -n..:.a-se---:-M-o_n_t_re_ux __ m_ukave-1 

Bildiği dillı•r llıli s;ı"r J•:'~l'l 'lı·ri llııılriiLlıelcı-i eu:ju lıuluııdnğıı ·' ı·l ,·ey;ı ıııı·ş;lck ye meşguliyeti t'rrk:ı ı·ıwiiıııı-n 'n ıııl'lııı:-. oldHğıı nınaşı kanunu çı'siııdı· ınünal>a-1 lıl'lilt· H iihfıme- lesinin ~abulü mü-1 

------------1-----~- -------ı-------------------- ------ı-------i'-______ 1 __ (_2_8_43_)__ le (2894) ! te itiınad nas~~:~~tim~:ldl-
f•'t'<lll'II7.<'U - < 'ilınııı ln 'I'iiı·k· - Dn l, 1 ı·ıwıık 1'-Lılı>li nı lstaıılnıl Kız li . .;t'Rİ C. ll. l•'. ~l;ıaı·if \ ' 1 1 

im· mna1limi. 

l·'ı·:ııısı;.wa , 

ıııaıwa 

III!_!İ ı İJ:ı•ı' 

1·' ı·n nsrıwa 

!<'ı :ıııo.;rzı·;ı 

JJ ııkıık. ııJÜrıııt i .\J;ıthııaf la IIIÜII· ,\1. 
"''~ asiyı• vı· iı:l i· t.-:;ıir nıulwldt•r 

nınıyı· VI' lıukulnı düvel 

<.'iftc:ilik 

-

l l:ılıili lınslnlrk

laı· 

Zi ı·a;ıl 
l•'ı'lıni ırkviıı, 

.\1 ı·y,·e n ğu ı: lıı n. 

a~ıcılık 

Fı·aıı,..ı zea. 1\l - .Ziı·:ıal, 1iı·:ll'ı•l. 

ııı;ııı1·ıı, .\ ralır·ıı, s;ılla_l'l, l'alıı·ikıı 

Hıınwa ı·ılrk 

f.'ı·ammwıı. 'l'iiı·k lııı·ilıi 

dili 

Hukuku esasiyC', 
,.1• ceza h!lkim VI' 

:ıvukatlarına, Hn
nerlan ve Millet, 

niliıııiır. 

,\liiıl"ı·ı·is \ft~ktıılıi ınillkiyı: ıni.iıliirii. 

.\ f ('ı• !isi Ll m ll 111 l ı\.7.!1ST. 

---------- ---

llııı·p]ın lınst:ııwsi polikliııik Şl'fi. 

Ra lıc:o vu z.i l'lla t. 

- ------
'l'ic·ııı·d \'ı' i'rıhı·ikarrlrk 

Evli, 1 ı~Mtık 

ll:ıı·ı. ·i_l'l' lll \ t-

C'. H. li'. \1 ali~ c• ı, ır. v K 

U. H. 1<'. ~ i .. \lllnn·ııl'l V 1\ 

O. H. I•~. Ili i ı 1'1' 1' 1 - , . 1\. 

C. H. lı'. lktısud V + + 

C. lL lı'. .\dli,\'l' ı' 1 \', \ ' 

i· K 

K K 

1----------

K K 

K 

K 

-·-----
K K 

K + 
--------

,\ l'alw:ı. Ji'anwıı 

1

_ 

1-
f o.;laıılıı ıl 

ı~taıılıul 

"idilli .. \ğra 

Sofyıı 

- ı----

~elil.ııik 

F.ı·ıinea 11 

1RR4 

Balı ri yP 

Ecole libn• des 
Sdı>ncı·~ poli 
tiques E'~ ıno

ralı>ıı 

lıı!.!'il izr·ı•, .\1 -
nı :ı 11('11 

----

to' ı·; ı ıısızı·a, lıı~i 

!ize" 

--------·ı----

1879 

1870 

1881 

1882 

Mii.lkiy" Fmıısrzea 

Erl<l1ni lınrhiye Ii' ı·a.nsrzeıı 

Riiştiyo Vl' Jıu- .\.ı·ah c· ıı, Rnsr•a, 
su si tn gi I ize e 

TT ıwbiyr w h n. 
kuk 

Fransızc:ı 

Harlıi uınumiyf' 
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.\li lkıl'las t st :ın h ni 1Sfı!l 
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.\li Raııa Tarlıan t 1:nı hul ı s~ 

!st:mlml 

-----------
Dr. Hefik ~aydaııı 1 ta.ııbul 

--~-- - -----------
lk Tuğaıniı·ul Hakkr 
~in:ı ·i Erel 

tsınnbnl 

------------ -- -
F:.ı ltihP Oyıneıı lşk:oılra 

ı. 6!) 

l!JOO 

----ı- ----
lst:nıbul 1 ~ı 

-ı-----------1--- - -
r:ı. ~iikrii C:üld>rrk Selanik lSiG 

'I'nlısili 

ı rıı~ıı c;i 

Bahı·iye 

ır rı rlıiyC' 

Galata~aray li ;esi, 
Alman~ :ı H' Bel. 
çikada posta ve 
t<>lgraf mcs~cki 

ta.hsili 

Tıb 

'I'ıb · 

1 
1 nilıli~i dillrr 

Frnns:zı·:ı. lııııi-
1 lızı·f', Fıı l'.~<'n 
ı 
ı---

tııgilizee 

flıt isnsr 

Eı1Plıiyn1 'r 
diplmn:ısi 

nrıhriyf\ w~ ti
ı>nret 

.\ kııı·l ik 

Eserleri 

E.ıbPr. l'ılakber, 
T<>zer, tbni Musa, 
Finlen ve saire 

ve saire --

--- --
Fraıısrzr•.1. fngi-
1 izı·~· ... \1 ın:ıııra 
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tl'lrfon 

'I'ılıhıı aid bir 
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Dalıili lı:ıstnlık-

ı:nk eser ve ma
l:ır 

kaleler 

Enıı·ıızr ılııJıi. 

liye 

Ilmi rütbeleri 

.J!j6- 13 

Evli olub olma
dığı ve kaç ço
cuğu bulunduğu 

Evli 

lntilı:ılıılrın c•vn~ı soıı ınenıuri
Y<'t vrya meslek Ye mcşguliycti 

Ayan rcisw-Hli. 

~r .,,.,, h o lcluğ.l ) ı'"'" h ol.!nğn 
fırka ı ııcüıncn 

C. H. F. 

ı-------------.~B-~ ___ k_an __ uru ___ ar_:~v_er_Wk_· __ ıe_n_·_r_e~yl_e_r,_ ___________ t 
~c ,·akittcn be- Yabancilarm İzmir liman büt- Bütc:e ınünase- 1Montreux mukaveJ 
ı·i ınebn oldug~u maaşı kanunu ı·esinde münaka- hetile Hükılme- lesinin ~abulü nıü-, 

• . . naııebetıle Eükil-

t. Ayan 
III- V 

(2843) le (2894) te ıtımad mete itlmad 

+ + + + 
1 

,---- B ek ar 
~-- - Donanma lmm_;ı_n_d_an_ı ____ --C-'.-I-f-.-1•-'. --i----_----- -~I---y--- ı----+----ı----+--- ____ + ___ , ____ K _____ _. 

------ -- - -- --------
Evli, 3 çoeuk fstnnlml JimaTI şirke-ti rYk Yr ha-

Profesör 

reket şubesi müdürü. 

Pu.t:ı. tC'lgr:ı i ve trlt'fon heyeti 
teftişiye müdürü. 

Ünivcr. itc roktörü. 

--- --------- ----
'l[üderris Beldir !iılılıiye müfettişi. 

C. H. F. • \rzıılıa 1 

C. II. F. 

--- ---- ----
C. H. F. Jlnarif 

-ı--------------1·-------------ı-------------ı-------------

IV", Y K K K K 

--------1--------1---------1---------
HI-Y K K K K 

- --------ı--------11-------- ----------

V K K K K 

-----------1·------1-------------------·-

I- V + + + + 

-------- ----- -- ------------- - -----11---- - ---------1--------1--------1---------1---
Tıb \'C ~\lınan- .\lnıall(·a, Fran- Tahalwt 

yaua sızca. 

---------
Dıırülfüııun coğ

rafya şubesi 

J.~rkilni hıırbiyc 

-----
Erkfuı i h :ı ı-biyt' 

Fransızca 

Fransr7.ca, Al
manca 

Fr:ın<:rzcrı, Al

manca 

:.\Ta:ıri ı' w 
r:ıi:-.·n 

.\ ~kPriik 

E,·li, 2 çocuk fst :ııılm l viHi)·~ti rcmiyct i ıbrlPıl i
ye birinci rcisn-.kili ve rilil.n•t 

umunı1 meclisi üyesi. - ------- ------- ---- - --------
Bnrsn kız muallim mcktl"bi tarilı 

ye rol!rnfya mlınllinıi ve Bursa 
kız lisc.«i müdürü. 

C. H. F. 

C. H. F. 

l\Iilli :.\Iüda:fa.a II-V K K K K 

- ---ı------- - -----1-------I·---------1----------
Bütçe V K K K K 

--- --- ----- -------~-- ---- ---------- - - -- ---ı·-------1--------ı-------ı------- --------·-
Bc.kar 1Iilli )Iüdnina vekili. 1Iüstakil Ziraat !, II, V + + + K 

-------1-------- -------------------1----~- - 1-------ı-------- -------ı--------ı-----------1--------- ı 

Evi, 3 çoeuk :Mütc1mic1 grnpral. C. R. F. ){illi :\Iüdafaa. Y K K K + 

-------------- ------ ------- -- -- ---------- ----- ---------------------- -------------ı-------------l---------------------------ı-------------1-------------
ı 

Halil 1-:tPııı Eldı·ııı 1 · tanbul 

---- -- -- ------- ______ " __ _ 
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- ---------- -- --
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1 9S 

1900 
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tinivcrsiteleri ve Fı·aııstz('a, 
Viyana politf'k· nı:ı.nra 

niki 

İdaeli ve Alman
yadn. yüksc!< di

bağat 

Orta 

Alnınnrn 

:ıtikıı 

F.\'li, ::! çocuk Al- T:ırih \'C ıii:arr Tarih ve iısarı ati- Fc1scfc doktoru 
kaya dair bir çok 

eserleri vardır. 
----------

()cririlik Evli, 2 ~ocuk 

-:\Tüzel cr umum miidiirlüğümlcn 
mütckaiJ. 

C. ll. F. Kütüpaıw , IV, V K + + 

------------ -- -- ----- - ----- --------1--------1--------1-------

Yedikulede kamhi dibağat fab
rikıısmı1a ustn.ba.51 muavini. 

c. n. F. IV, V + K K 

+ 

- 1·-------

K 

-- ----~~-------1---- ---1·-----~ --- -------------------- l-------------~----------- ı--------------------------ı-------------!--------------ı-------------
Knnduracıhk Evli, 2 .çocuk Kunduracılık. C. II. F. Divanı )I. IV, V + K 1 K K 

i 
11;-----------1------------- -- - -- ---- - - - - ------ ---~ --------- -------1----- -- - 1 

-------------------- ı------------I-------------I------------ I-------------I------------1------------ı-------------l 
!-lnJdtiıı l'lll Lupseki 1 94 Orta Almanca '!'icaret Evli İstanbul llll'clisi umumi aıa.st, 

t;;,.,. ... ,. 
C.H.F. G. lnhis:nlar N, V K K K + 

1 
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15G· 14 

-

EYli olnh olma-
dığı ve lmç ı,:o- İııtilınlıtlnıı t>vnl son nıl'muri

cuğu bulunduğu yrt H'}' ll nH slek w meşguliyeti 

Evi, 5 ~ocuk 

)[cnsuı. ohluiJ )[ensnı. olduğu 
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C.H.F. IT ı11'iciyı.> 

. - --
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ri nıelıns olduğu 

1, IV, V 
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u...;tnbaşı (Buhar makinisti). 

Yabancılarm 

maaşr kanunu 
(2843) 

+ 
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Bazı kanunlara verdikleri reyler 1 
j tzmir liman büt- Bütçe münase- Montreux mukave
!:esinde münaka- betile Hükfıme- lesinin kabulü mU-

. . nasebetile HükQ-
le (2894) te ıtımad mete itimad 

+ K K 

K K K 

------- - ---------- -------- ---- - - --- ----1-------ı-------
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Evli 

C. H. F. Beyoğlu ,riliiyet reisi 
YC ht:ııılıııl :\[cı•lisi umumi ı·~?is 

vekili. 

Bcle<liyf' w r•. IT. P. Vil:lyrt ida
re lıcyeti nznhklaiT. 

C. IT. F. Aı·ınlı:ıl 

C. IT. F. İktısad 

1 T . V K K K K 

----·r-------1------- ı-------

V T( K K K 

- - -- ·-----1--- --------- --- -------ı--------ı·----

C.H. F. I- V Evli, 3 çocnk fttihııd Ye t('mkki !zmir katihi 
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+ + K K . ı 
----1-------------------------1---------------- ---- -----------ı-------ı-------1--------
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man(·a 

1 --1------- ---------------------ı------ ----------------------- ---1--------
1 H 
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I~ H7 
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ı
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1. 

Hukıık (Pnı·istc) 

Yüksek Halkah 
ziraat mektebi 

Darülfünun ve 
Yük~ek muallim 
mektebi edebiyat 

şube.r;inden 

}liilkiye 

İzmir li.se.d ve 
Jnı'>USl 

l•'ı·rı. ı.<;ızen 

Frnnsrzca 

Fransızca 

Fransızca 

Çiftçi 

- -- 1---------ı---

Çiftc.;i ve ga.zr
Leci 

:lfııarif, dil ve 
edebiyat 

Ruhiyat alfa.besi, 
Mctodoloji, Türk 
edebiyatı nümu-

neleri ve snire 

Dul, ı ç.ocuk 

---·1-------

Bekar 

Evli , 3 çocuk 

Çiftçilik. 

ittihad ve terakki crnıllyeti Jcl. 
tibi ·ııesnlii. 

Ortn trdrisnt mnunı müdürü. 

)Tüstnkil 

C. H.F. 

'.IL F. 

Ilariei:yc 1, IV. V K + + + 

İktısad I- V + + K K 

DiYnnı l\I. V K K K 
J\Inarif 

- --1----- --------- --- --- - -- -------ı-------1--------ı-------ı-------ı-------ı--------ı 

Bvli , 3 çocuk !nhisarlar umuin müdürü. C. II. F. Bütçe V K K + K 

1 
------- ·-------ı----------------------------- -------1·------- --------ı--------ı-------ı--------ı-------1 

:Niali ve iktı adl Evli, 2 çocuk Türkiye Pıı.laınutçular anonim 
şiı·kcti müdürü. 

C. II. F. ~faliye II-Y 
• ı 

K K K K 

--- -- ------------ ------- -----:!- - ----- -------- ------- -- ---- - - ---- - --------ı--------ı------- ı-------ı--------ı--------1-------ı 

:.\[alı ın thl F-~snrl Boz:knrd ı 9:.! 

~---------1----- -- ---- --
Hulııui Kökeıı ncrgama J ı 

Hukuk ( f rtmı-
bul ve Lvi~

rcdc) 

Fransızca Hukuk, ~iftçi- -
lik 

- --- --------
ITııh.·uk Hukuk, ikt L'iiıd 

Hukuk doktoru Evli, 3 çocuk 

Evli 

Hukuk üıhsili \'O çiftçilik C. II. P. Teşkilatı csusiyl' I- V + + + K 

--~- ------- 1--------------------------------------ı------------ -----------1----------
Zonguldak mauen müdürü. C. ll. F. Ziraat II-V K K + K 
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1-· 

1\ıır., B n ha Üngürcn 1trtaııhul 

- ----
Esad Ozoğuz Ho pa 

ı- - -------------------1-
l•'ıtn(l Köpı·üHi İstaııhul 

,___ -
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fı 
Hü ·rev Krzrldoğnıı Giinıiilcinc 

ı !1+ 

ıs i 

-

1 7:1 

l !Hi 

--- - l 
1 7ii 

Tıılısili 

:1-bcar dariilfi"nu
nu ~tııkin<' mü
hPmliıı f:ıkül t•si 

:\1 ıil kiy,. VI' r, .. 
nı>vre darülfünu
nu Ulfımu .siyasi
ye ve iktısadiye 

şubf>si 

ı rnkıık 

~lülkiyc 

- -~---------

Galataı:aray liı:esi 
"'' Fransa Pustn 
ve telgrnf mt-k

rebi iilisi 

Ilusnsi 

----ı -

1 90 Hııknk 

1870 llarbi,>c 

llarlıiy, 

1-

Bilılığ i d'ller 

l<'raıısızl'a 

.\ra.b<"a 

i hı isasr 

l l; iı ·:ıcl, demir 
fpn]eri 

Hııkıık Vl! iktı

sa.d 

'I' i ca reL ve zi
raat 

'l.irn;ıt ve ti
caret 

l<'rmısızra .\I uhal'rirlik, 
rnat.baacılrk 

-----
Frıı mazca, Al
nıruıra. 1 ııızi

lizce 

Jı'nııısı;ı;ra 

)luliye 

-----
Post:ı, tclgraf, 
t clı>foıı, elektrik 

!dare 

- -- -----
Fraıısrz<'a, Fars

ca, .Arabca 

Edebiyat, ta
rih 

F r:ı ıısızı·n ..ı\skcl'lik, dip
lomasi 

------- ----- -
Fnın;'Izca ~\.skerlik 

- -- . -------1----- - - -------ı-----·- -

.\I e med X azif Sirel Yeııişclıir 1880 

---1------------------- ~ 

iinıct• Küutııy Artvin 1888 

---- 1------------------- -
Dı·. Şükrü Şenoz:ın İstanbul ı 75 

Hukuk 

Hııkıık 

Tıb 

ll ııkuk 

ı- ------- -------- -
1 ı ııkıık ve ma

arif 

~-------- ----
fo' ı •ııı ı. ız ·ıı, f ngi

lizce 

Kimya, dalıili 
hekimlik 

Eserleri Uıni rütbeleri 

t5s. ıs 

Evli oluh olma
drğı Ye kaç ço
cuğu huhmrhığu 

Bckar 

Evli , 3 çocuk 

-- --~----ı---~~----
Evli , 3 çocuk 

- ..... 
- -

tıı1ihnhd:ın ev,•el ı;;on nıemnri- Mens• ıh olıluğu ~Irıısuh olılıığu ;\ı• vnl{it1cn he
)"t'l veya mc:lr.k ve meşguliycti fıl'l;:a · encüınen ri ınchns olduğu 

- - '---- ----'-=1 
Ba.zx kanunlara verdikleri reyler !1 

Yabancilarm !İzmir liman büt- Bütçe münase- ı:r.rontreux mukave.' 
manşı knn~u çesinde münaka- bctile Hüküme-ılesinin ~abulü .~il-

(2843) 1 le (2894) te itimad nas~ıı:~ı~ıu!ıük0-
----------·1----------i---~~---i---~--~--

Aliı1 \ P t"tlcva.1ı hadidiye fııbri

kıı:ı .salıihi. 

Çiftçi lik. 

llüftü. 

c. ll. !<'. :\nfııı IV, V + K K K 
ı 

ı---- --
( '. Il. F. 

- --,-
ı, n. v + + K K 

------ - --------l-----------l------------1----------- -----------1---------------ı 

ı '. ll. F . Xııfıa I- V K K K K 

____ , _______ - - - - - - - ~- ----------1-----------ı------------ı------------ı------------ı---------__; 

Ev li, 4 ı::oouk Ziraat, ticaret. C. II. P. Arzuhal I- V K K + K 

ı ~ - ı ~ - -- -------1-------l-----------ı------------ı-------------l------------

:\lüteaddid ma
kaleleri vardır. 

Evli, 2 çocuk '.H. F. .!\I aliye rv,v K + K K 

- - ------ -- -- - - ---------1----------- ------------ı------------1------------1-----------

Evli Divaıır nıulıasobat aznsı. C. II. F. ll-V K K K K 

--- ---1--------ı------------

Evli, 1 çocuk Telgral' i~leı·i müdürü. C. II. F. Nafıa Til- Y K K K K 

-------------- ----------·l---------l-----------l-------------1------------1------------1-----------l 

Evli1 4 çocuk Ankara viWy0.t moktupçusu. "'. II. lt'. Dahiliye I-V + + K + ! 
ı 

--------------l------------l----------------------1-----------ı-------------l-----------l-------------1-----------l-------------l-----------~ı 
.Müderris Evli, 2 çocıık Edebiyat fakültesi dekanı. C. H. F. Jfuarit V K + + K 

-- ------1----- --1---------l----------1---------~-----------ıı----------i-------~l 
Evli, 2 çocuk K ahire ııefiri. C.H.F. IIariciye K K K K 

- -- -------1-----------1---- ----- -----------------1 - -l------------1------------1·------------1-------------·1------------1-------------' 
ı 

Evli, 4 çocuk Çift<;ilik. C. Il. F. ~Iilli ~ı üdnfaa I, V + + K K ! 

' -- -- - ---- ---1------ --------------- -----ı 

Evli1 3 çocuk Istanbul mücld iuınuınisi , . II. F. l'l'c kilatı r.sasiyc Ill- V + K + + 

--- - -------------t------------l·---------------------------ı------------·l------------·1-----------~l----------ı-------------ı---------- ------------~· 

Evli, 3 çocuk Avukat. '.U. F. :Maliye IV, V + K K K 

ı - ------------1------------ ----------------------------- ----------------- ----- -----------ı-----------ı------------1-----------iı 

~~~K~~: - Evli Doktorluk , e tütün iş~ ileri bir- t '. IT. f•,. Adliye V r K + K 
lesi, Çocuk bakı- liği Dispanser hekimliği _ 1 

mı ve saire ,_ 
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r - - -- - - -- - . - - . . 

Bazı kanunlara. verdikleri reyler ' 
::ı 

Evli olub olma- 1 >lı D 
::ı 

İntihabd::ın Yabancılarm !İzmir liman büt-' Bütçe münase- Montreuıt mukave.l "Ö,J:! dığı ve kaç ço- evvel son memur i- ~ft•w;nlı o ı d n ğ-u :?.I<'nsnb ul•ln,1hı Ne vakitten he->tto ·~ 
İntihab dairesi ls mi D~ığ-ılnğn Y<'t' o ;..., 

Talısi li n il cl i !li d; Il er· llılisasr Esel'leri llmi rüt.beleri cuğu bulunduğu yı•t. veya meslek ve meşguliyeti fırka rnciinıeıı ınrlms ııldnğn maaşı kanunu çesinde münıı.ka- betile Hiikume lesinin kabulü nıui 
o~ 1'1 . , d -ıasebetile Hükf1 

(2843) le (2894) te ıtıma mete itimad 

J{ as tn 111 o 1111 Dr. 'I' evfik Aslan K:ı>:tnm~ınıı 188i Tıh Dultiliye EY li, 1 çocuk 
Kaı:;tnmonu C. H. P. V. !dare he- C. II. F. Trşkilı1tı Pf;OSiye V + + -+ ı 

K f<'l'Hil'IIZI'fl - - yeti rei.-;i. 
~ -- - -- - -- - ~--- -- - --- - - ---

Ihrahim n ranta~- LT anya lRS~ ı Galatasaray lisesi Fı·:ınsızrn, Al-
Dış ~iy:ısaı 1:ı 

ı 1876 - 1877 lstan- Be kar IIariciyc. C.B.F. Di\·anı M. V ı + + + + \'P bul konferansı, -
ve Paris Siyasal nıaıwa. lıı !!il iz-

dilrilik1 <' Dil bilgisi bö-
ll. 

bilgiler okulu rr, Rıımrn lümleri ------ - - - - - -- - - -- - - - -- -
;\ur i Tanı aç K asi ıımoıın 1892 Darülfünun. hik-

Fmıısızı·a - - Evli, 4 çocu1' 1\Iuallim. )füstakil Divnm l\I. V K K K K met, kimyn ve• tıh -
fakültesi eez:ıcı 

. ·---- şube.<ıinden --- -- - - - - - -- ---

Sami Erkmnıı Yan,,·o 1R8H Erkftni lı:ırhi:ve Frtııııırzt•ıı, Rus- Bn~ \'C' konıırrıı- - - Evli Zirant. C. H. F. Kafia V + K K K 
ca tif i~leı·i nriP 

- - -- -- -- - -- - -- -- -- - -- ---
St1 kı Şerit Eken Tosya. 1894 Orta - Pirİrıf!cilik - - Evli, 3 çocuk Ziraat. C. H. F. Ziraat V + + K K 

[ ı 

1---- -- ---- -- - - ---- .. 
Şerif tıuen KöpriUii UliS Fı·rııısrzl'n, Al- Sarrkanuş, IIT. 

Ev li, 3 çocuk lluriclyedc D. 2. ~- L Şefi. C. II. F. llariciye V K K K + Eı·kı1ni .hal'bi~-e Askl'rlik w ılhı- -
nımıc·:ı. Rtısl'n, uruııımn harc-

Rrrhr:.ı 
loınıısi ka tr 

- ---- -------- ------- -- --- ----- - --- ---
·ı 

'l,ahsin Coşkan ÇcınİŞgt'ZI');;_ l8!11l llalkalr Zirnat F'l':lllRIZt'/1 Zirnn.t 
Çiftlik ibaytarı, - Evli, 2 çocuk Ziraat miifettişi umumisi. C. II. F. Bütçe III-V K K K K 
Bağcılara re h-

b er 
. 

--· --- -- - - - --- -· 1 

Vt'led lzlmdak Konya 1869 )fedı·esc \'C lıtı-
Azerice, Uygurca, 

Tiirkl'iiliik 'l'ürk dili ve ede- lVIüdcrris Evli, 3 çocuk Telif ve tercüme heyeti azası:. C. H. F. Nafm II-V K K K K Krpç~Lkc:ı., Türk. 
susi mence, Tatarca, hiyat ve dile aid 

Arabca, Farsca sair eserleri 
- - - - -

1 :\liiJ,ki~·e, 
-- --- .. - -- -- --- -

Ilnyso·i ı\ h med Hilmi Kalo.ç Kayseri 18 ' Dn.rül- Fransr..:ea tılnrl' YI' ıı;azl't<'- KııyRcrinin nıev- - Evli, 3 çocuk Brciyeı;ı gazetesi sahibi. C. H. F. Nafıa İ, I- V K K K K 
mıı:ıllimini iıLye rilrk ki i iktisadisi 

ı-·-- --- --·- - - - - -----~-- -· ---- - ----- - -1 

~'c;rrııh Giipgüp Knyseri 1R91 If nsusi Arabeıı. l\Iusiki, hiç ki, - - Dul Yayı:ıeri c. H. P. Vilayet idare C. H.l<'. Divam M. V K K K K 
dildş heyeti ve belediye üyesi 

:----- - - -- -- -- - --- -
Hıı.s:ı.n Ferid Perl{er İncesu 1 90 Hukuk Pmıısızca. Tlııknk ve lmku- - - Evli, 2 çocuk - C. H.F. Adiiye m,v K K K K 

1 

kım ticarPt ki!'!· 

mrnda - . ----- .. 

X a ltid Kerveıı İ!".tanbn1 1879 
llaı•hiyc ve Pa- Fra IIRTı:ra 

:;\[edinei c\"Telin, 
Evli, 2 çocuk Topı;:u ·binbaşxlığmdan mütekaid C. II. F. Bütçe III-V + ristc Ulı'imu içti- 1ktrr.::ırl 't' iı:ri- Haynt r Y esu, Hal - K K K 

! 

mııi~·at. maarif ve muııllim, mütercim.. 
ı maiye ıncktobi yatr ;'dıısa V. S. 

-- -- - - --- --- -- - --
Reşid Özsoy t st.mbn 1 1884 Yüksek ticaret - IIııkıık - - Evli, 4 çocıık Şuı·ayi devlet Deavi dairesi C. H. F. Adli ye III-V + + + K 

ve hnknk reisi. 

------ - ----- - - - - - -
Almaıwıı, !•'ran- Kimyanın 

A~keri fabrikalar 
fabrikası 8. 1. l\luavencL Salih Turgay H os na 1896 Dariilfünwı tahlili mecmuasında harb - Bekar Bakırköy Barut baş- c. n. F. V K K K K 

kimya şuhrsi :-ızt·ıı, J llg'ilizcc 
ve sınai sahasile. gazlerine dair ter- kimya.geı·i 

1 barut, pat!Ayı:cı cü.meler ve Kim~ ,, maddeler ve mu- yager gazetemnde 
1 harebe g:ı.zl~ri mol..o loto .. -· 
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----~------------------------------~-------------------~----------------------~----------~----------------------------·---------------------------------------·----~----------~----------~----------------------------------------------~--

lntihab dairc:i fsmi 

Krıır~eri ~iilı·~·ııı:ııı 1 lı•mirrzen Rıı~uk 

~- -------- ------
Veli Yaşın İnr!.!iil 

L ------- ------------
T\ırkl~tr• li I>r. Fuad TTmny Kırklnrl'li 

- --- - ---------- -----

J ---- ------- - --------·-----
Ziilıtii .\krıı Tıiildııır!!:ıt. 

- ------·- ---------------
1\u·~rlıir .\li Hr7.a Esen J hrn.ı lı 

------- -----------------
Hiıııııı Börekçi Anknrn 

,---------·- -----------ı-----

Liıı l'ı \lüt'td Üzdt·~ Kırşe-hi ı· 

------- --------------1------
Kırşehir 

r Kocııt.li .\li Dikııwrı Batnın 

Tnlısili 

-18~4 --~ \[iilw:ıis ım·k
lt·lıi ( lkinc·i sr

rırfn k:ı•ları ----- ---
Tıh 

-
ll .!•lı ,j 

,...,!1-1 Ort :ı 

Hilılii:{i •1iller 

Fı·:ııı-..ızı·:ı. 

·' lııııtllı•: 

Frn ıısrzı·ıı 

Fr:ııısızra 

IJı t isasr 

F:ı 1 ıı ·ı., .ı \'ı• siliilı 

i;;ı;iliğiııdı• 

(,'il'tr;ilik I'L' he
lrıli~·PI'ilik 

'l':ı h:ı lll'! 

Çiftı·i n lın

kıık 

Çiftçilik \'(' 
mn kim• 

ı\rmriluııla Türk
lı:ll' ve giirı üi k

lerim 

- ~ -

18!):1 

Yiik..;ek haytar 
mektolıi 

Fraııs1zı·ıı 

------- --- - --

Kısmen yüksek 
(İstanbul YükRek 
muallim mektehi) 

Fransrzra 

E ı·kiiıı i lı:ll'hiye Fr:ı n sızı• n, HıısPıı 

(ır ı 1 n lıusn. i 

T>ariişşnfaka Fr:ı nsrzl':ı 

Baytarlık 

·~ -

~Iııallirıı, iılıır·' 

ı\skrl'lik 

• ~-------- ------------1_ - --
Tıbbiye, Rerlindl' \l , 1'ıı.lı:ılıı>l, kulak, 
KayzPr Villwlm - ıııanı·a, I• ı•nıı- l>n~:ız lıastalrk
akadPmisi vp üni. srzr•a, İııgoilizre 

Teririsatı ibtid:ıi
yc kanun layiha
sma karşı müta-

Iealar 

ll ı·. (: 1. Zı-' :ı ~\ll' İ P.irııi lstnııhnl 1Si2 

versiteı-i ları --- -----------'---~-- - -----1---·---- ---

İstanlml 1H80 Hukuk F't'llll'HZ<'Il Ilııkıık 1 H:ıs:ııı ll:ıyı·i Tnıı 

r------ı-----

TiirkcP, Framm:ca, 
Almanca hir çok 
(•sı:riPri vardır. 

llıralıiııı ~ıın•.r.\·a Yiğit fstanbul J~80 )Jülkiyı~ Fransızca !dare 

~------ı--------------1------- ------1-------·-------1----- - - -

Istanbul 1868 Harbiye Fransızrn Askerlik 

Bazı kanunlara verdikleri reyler 

ll ın i ı· iii h<' lı ri 

Evli oluh olmn
dığı ve kaç ço
cuğu bulunduğu 

lııt.ilıııbdan evvel son memuri- :\lı·ıı-..ulı ni.Jıı~ıı ::\lı•ıı:mb- o1 ' ·~u '\1' vakitten bc
yrt vcy:ı ınrslek ve ıneşg-nliyeti fırka rııriiıneıı r·ı tıll'lıııs ıılılni?ıı 

Yabancılarm jtzmir liman büt.l Bütçe münasc- ~fo_n~reuıc mı:ıkav~-1 
nınaşı kanunu Ç('Sİndc münakn- betile IIiikihne- lesırun kabulU nıU-

1 
, . . na!!ebetile HükQ-

Evli, 3 r:nrnk .\::;krri "İiilh falırikn<amh usta-
başr. 

Çn.nııl,k:ı lr hı lNliyr rrisi. 

Evli, l !:OCıtk Brıln nırı'kf'7. t:ıhilıi 

--------
Ediı·ıw ıııiirlıleiıınııııııi mııaviııi. 

------- ---- ------
f·~di, 4 t:OI'llk 1 lıiilı lı•ıı·"ill. r·. TT. P. Hnı;ılmnr. 

Evli, 3 r;oeuk Zi!':ıat l'l'k;ilı•ti nmııııı ba~·tar mü-
fettişi. 

- ----------
gvli, 1 (!(ıcıık 

-------·-

\ıık:ıı·:ı lıı•lı·rlt.l ı·-..i .1 oızı i~J .. ıı 
mi.idürii. 

~fiif<·kaiıl erl<fıııi harbiye mirn-
1ayı. 

Evli, G !:Ocuk Kır~elıiı· C'. ır. P. Bnşkanr ve vi-
l;iyet ılıı imi enciiıneni üy!'.si 

Miie«sl'salr ilıııiyr nıiiıliir mıın

vini. 

---- ----ı--------ı-- -
1[üdcrris Evli, 1 çocuk 

Edi, 2 ~ocuk 

:\[ülıı:n ıl:u·iilfiinıııı miirlcrri~i. 

İstaıılıııl yi;iyet nıerlisi umumisi 

nza~r, uvuka t 

}Iutnsarrıf. 

(2843) le C-894) te ıtımn<l mete itimad 
1 ------------.:--------~-

C. ll. I•' 1 1\1 ıs ı ıl V K K + + 

C. Il. F. lktr~:ııl + + + K 

----- -------- --------
u. n. r. 1- V K K + K 

------- --·------
C. If. F. Biit<:P IT-\' + K K K 

------ --------
C. II. 1". 7-irnat K K K K 

--- -·--------- ---------ı ----------------------------

C. II. F. Ziı·mıt V K K K K 

ı~ --------1----
C. ll. F. Di\'ntıı :u. K K K 

---------·---------
c. n. F. ::\!illi :\fiidafa:-ı II-V + K + K 

-------- -------------1---------------ıı-----

C. II. F. V + + K K 

C. II. I<'. )!aliye !, II- V K K K K 

1-------------- --

C. II. F. IV, V + K K K 

---------1-------,-- ---·ı-----------------------

C. II. F. .\llliyt' III - Y + + K 

---- ı-------- -------1-------
C. II. F. Tlaı·i~iyt• I- V + + K K 

-------- ------------ı----------------------1------------- ı------------ı-------------ı-----------ı-------- -----------·ı----------

Evli, 2 çocuk .Mütekııid piyade kaymakn.mr, Ba
lıkesir iskiiıı mrntııka miiniil'ii 

A ı· w ha 1 UI-V + + K + 
ı 
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- - - - -- -~ 

::: 
Evli olub olma- Ba.zr kanunla.ra. verdikleri reyler ıtıı:ı 

p 

fııtilıabrl:ın ılzmir liman büt- Büt~:e münaııe- lr.ıontreux mukJıve-, '"O ...cı . dığı ve kaç ço- ('YYl'l son meınuri- :\fensub olduğu "l\f C'I1SUh ololıı~u ~r Yakitten be- Yabancılarm Jtlı) ·-
lntihab dairesi İsmi Doğduğu yer 

o "" Tahsili Bildiği ıliller 1h 1 i~nsı Eserleri İlmi riitbcleri cuğu bulunduğu yet veyn ıneıılek YC meşguliyeti fn·kıı. t'HCÜlllPn ri mebns olduğu nınaşı kanunu lçesinde münaka- betile Hükfune- ılesinin kabulü nıü~ A cı3 ... 
(2843) . . nasebetile B iiktl-

le (2894) te ıtimad mete itimad 

Knrn li \'ı·dım )\, ızaıık Tikveş j .... ~~ lf:ıı·hivP . \ lııı:ııw:ı. Fr:ı n-
Tcıpo•ıılıık, hal!<' ı-

Evli, ~ocuksnz BağPılık, 'l'nı·gnllu C. li. P. ve C. H. F. ~1 illi ::\Tiid:ı f:ı.ı V K K K - - K lık, fa lırik.ı iş-
sızca 

le tmesi 
ı ll ·lıoıl i~·ı · iiyc•si 

- - - ---- - - - -- ~ -, -- - ---,-- -----
ı ı 

H:ıgıh .\kt'a İzmit 1~. 7 llnkıık - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat. U. II. 1•'. Adli ye II-V K K K K 

1 -- - -- --·-- - - - - - --~ -- - - -- -- ---
">:ı b ılı Yıır!!ı İstanbul l~S!J ı 1 ııkıık F l'flll <;] Z<'fl. JTııkııl< Niz:ınıa1r zahrtn - Boldir t-.tanbul A(11iyo mc-slrk YO Polis C. H. F. Adiiye III- V + K K K 

ıııt>ktolıll'ı·i nmalliıııi ve :ıvuka1. 

- -- ----- - - - ----- ---- -- - - -
Ün yP 

YiiJ\, .. J, ll:ılk:ılı 
Bekar İktı~ad 

.. 
ll /t"oıı lfll 

.\lı'"''! Hamıli Dikııwn ı "!ı: ı Almanı·.ı B:Lğeılrk, fpııni Bağrrlı k. mC'yYn 1\fii(l crris 7ıirııııl ıı1ii(liri ııınnmi<n. C. H. F. HI-V K K K K zir;ı:ı 1 nıc·kl ı ·lıi 

, ... Alııwııyaıla r~rnr aihıçlaı·ı 

11 

--- --- -~ .. - -- --- -- -- - - - - -- ---- --- - -
;\liilkiyn ve P:ı- \laılın \c• ~·~~·ri-

._ 
.\li ~fıız:ıft'Pr Oiii\C'l' İstıınhııl 1. q!') J•'r:ııısrzt'n, Al- T:ırilı, siyas('1 i Profooör Evli Bflrlıiynt f:ıkiil1C'Si reis Ye profc- C. H. F. - IV, V + + K K ı· is ! iliını u ,.;i~·:ı- ma llııı rc;rrlrri 

ı l ı 
nııt lll' ll lıru·iı·iyı~ scirü. l ı !';iyt vardır. ı ---- - - -- - -- - - - ---- - - -

ı l ı . 
Posta, telgraf ve ll ııkıık lıaı;;üliye 

.\li Hız:ı Tiirel Sc1finik ı ~!) 
İstanbul ve Pa- J<'rıuı-.;ıl.ı·:ı TT ııktık -

Ji..;:ıniyc•~.;i 
Be kur h m ir Ciimhuriy(·t ıniiddeinnııı - C. H. F. Adiiye V K M + K \'i! 

ris Hukuk f::ıkül-

- '~-
miliği lın~mu:rvini. w leri 

- - --- - - - - ----- ---- -
Beıliı ~lUl'O\'Il Bosna 1897 Orta -- H<'siın - - Bvli, 1 çocnk Rolu lbelcdiyo iiyesi. C. H. F. n. lnlıisıırlaı· V K K K K 

--- - ---
L\·ıııııl Tekiıı İstanbul 1881 Tinkuk (Üçün- - - - - Evli I~kantacr. C. H. F. Ziraat V K K K K 

ı•Ü STJII f) 
~ - Osmanlı tnbabet.i --

Ik < h;ııı aıı Şrvki lu- Bursa 1R~9 Trbbiye Fransızca Verem, ront.kPn, tarihi, 55 asırhk Evli, 2 çocuk :U alı'U miitekaid bin başı, Verem C. II. F. S. f. ~!UU\'CllCt V K K K K -Türk tababeti, ı miil'adı>lC' crmiycti Eyiib dispan-dağ tarlh Rursa, Uludağ ve 
ımire s(·ı·i hıı ~lwk i m i -

(;ı. .\li I-'111111 Cebesoy tırtanbul 1882 Eı-kıiıı i hıı rhiy4' Fransızca, Al- Askerlik, idnre - - Bekar 1\fütekaid general. ::\[ü~takil Teşkilatı c asiye I. II. n ·. ,. K K K K 
m anca 

---- - --
Kiızıın Wir el Nevşclıir 1890 lT uknk - ldaro ve naiıa - - Evli, 3 çocuk Konya belediye reisi. C. H. F. ) faliye III-V + K + ~ 

K 

- --- t 

1 

ı.. 

h.:·ıuııı 1 lloıy Giresun 1892 1\fiilkiyo Fransızca Maarif idare, - - Bvli, 2 çı•<'nk Oiresım idadisi müdiirü ve ma- O. H. F. lktı.•md II-V K K K K 
maliye nrif müdür vekili. 

- - -- ~- --
~lııst ıı fn Eken Konya 1901 İptidai - Çiftçilik - - Evli, 2 ç.O<'uk Çiftçi. C.H.F. Ziraat IV-V + K K K 

)lııstııfn Halid Üner Üsküdar 1887 Orta - - - - Ev li, 4 çocuk Uı;;ak şeker fabrikasında tesviyeci C.H.F. Divaıu M. V K K K K 
ve oksijen kaynakçr ustası. 

1 
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İntihab dairesi Doğduğu yer Tahsili Bildiği rl iller fhtisası Eserleri llmi rütbeleri 

J(oııytl ~Iustnfa l 'Insan Konya 1873 :\Iedrcse Aı·ahl'a Tirınüt 
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Evli olub olma
drğr ve kaç ço
cuğu bulunduğu 

!ntihabdnn evvel son memuri- Mensulı olduğu Uensub olduğu Ne vakitten he
yet veya meslek ve meşguliyeti frrlm encümen ri mebus olduğu 

Müderı·islik ve ticaret. C. II. F. ~L Il. Tctkiki II-Y 

Ba.zı kanunlara. ve~dikleri rayler ll 
Yabancılarm ı!zmir liman büt- Bütçe münase- ~Mo;n~reux mtıkave
maaşr kanunu çesinde münaka- betile Hükfune- esırun ~ulli mil-

(2843) ı ı 289 ) 
. . d nasebetile HWd\-

e ( 4 te ıtıma mete itimad -------i 
K K + + 

ı--------------- - --1--------1----
~ııiııı Hııziın Onat Konya 1889 

lr--------------1~-------------ı-------- -
Ht>ssaııı l;\t·vket Dağ İstanbul 1875 

--~--

TeYfik.Fikrct Sıla.y Kony:ı 1890 

K ii. ta lı !Jtl Uşak 

:Medrese 

Yüksek sanayii 
nPfi.;c m~>J<tobi 

--- --- - --
ITnkuk 

A r:ıbr:ı, Fnrsca. Edobiyııt 

Hc"o;aın, nma I
lim 

Huku.k 

--- - --ı---

T>aı·ülınıınllimi- Frnnsızca., Arııh-

ni iili~-c ra, Farsen 
Tarih ve lis:ı

niyat 

Fı·an:m:ı·n, Al- f:ö7. hnstalrkla-
ı------ı--l->ı_·_l_.-iı_ıı_ı_l_\._ıı_·tl-a-r---1l---~erkük - - ~~ - -- Trb 

L______ 1---------- -----
1 

llr ~akiı· .\lımeıl Ediz 1stnnlml 

1Jır:ılıim nnlkıhç Uşak 

:\Tt>ııırd Sunıer Selanik 

-:\Iuhlis Erkmen Bursa 

l87fi 

----1 
1tl71 

1882 

Tr h 

l\ledrcse 

Krsnıcn idaili 
Y<' lnısusi 

mnnr,n 

Fransrzca 

Arabca 

rı mütchassısr 

Göz Jıastıılrkla

l'I ııı üt ch ııssrsr 

1 

:i\'ln:ırif, idare 

Tıız işlerinde 

------- ---------ı----

1891 FransiZ<'tı. ve 
Almanca 

.%rıo1ı•l\ııi \'1' sii1-

çülük 

Evli, 4 çocuk Miiflcrris, muallim. C. H. F. Bütçe II-V + K K K 

- ---------1-------11---- ---------1---------t--------1----------·I-------·I-------·I--------1--------J 

Öğut, Bektaşilik 
ve edcbiyatr, Türk 
büyükleri, Maraş 
tarihi, Conk ve 

Evli, 2 çocuk 1:-ıtnııhııl Krz munlim mclctebi rc
siııı ınıı:ıllinı . 

Evli, 5 ~Mıık 

Dul 

Kar:ııııaıı i<:tiıı:ıf ıııalıkemesi 

:n: n "ı. 

- - ----
:Mn n rif miirl iiı'ii. 

--------saire --- -- -- -------1--------ı----

Evli, 2 çocuk 

Evli, 1 çocuk 

İzmir hastanesi göz hastalıkları 
mütclıa..<ı.'""r ,.c U. H. F. idare he

yeti üyesi. 

Tabib kaymakamlığından mütekn.id, 
müla-a Tıb fakülteıd e.mraz ve seriri. 
yatı ayni ye nıunlliıni, Şişli ~o!' u k 

_ _ ____ 
1 
________ 

1 
___ _.:.::h.:::as:...:ta:::..:nesi göz hekimi. 

Evi, 5 çocult Çiftçi. 

C. H. F. ~laarif V K + .+ K 

C_._H_._F_. ___ , ______ --______ II----I-1_-__ v ____ II------K------I------K-----t------K------I·-___:____j 

C. H.F. İktısad I- V K K K K 

C. H.F. S l. l\lunVl'Het V + + + K 

C. II. F. "'. t. l\Iıınvcnet V K K K K 

C. II. F. :Kafıa t.m-v K + K K 

- - ı------------1------------~------------------------ı-------------ı------------ı------------l·------------ıı------------·~-----------ı-----------~1 

ı 

Zoo11'k ıı i. sii1 -

çülük 
Müderris Evli, 1 çocuk 

İskan nmum müdürü. 

-------
Ziraat. müst{'Şarı. 

C.H.F. Dahiliye 

C.H.F. 

IV, V K K K K 

III-V + + ~ 
i 

+ HalkaJr Ziraat 
mekttbi ve Al

manyada 
---------1-----~-------1-------------l--------------l-------------l------- ------1--------------ı------------- - ----ı · 

ı :\ :ı~iıl Uluğ İstanbul 1901 

ı ı 

Hul.."Uk Almanca ı h·ı·plıı•y i \'(' 
1 lPrsiııı 

Evli, 1 çocuk Tiakiınireti ::\Iiliyc yazı mü
dürü. 

C. H. F. IV- V K K K + 

~ - -----1-------1-------·1---- ----- ----

Ömer Diııç Kütahya 1887 !lk Ziraat Evli, 6 çocuk Çiftçi. U. II. F. ı U. İnhisarlar IV, V K K K K 

--------- ------l--------------l-------------l---------------------------l--------------~-------------1--------------1--------------------------l-------------l-------------~· 

1 ls tanbul 1889 Erkiı.ni harbiye Fr:ımnzca. Al
manca 

ll kerlik 

----------ı-----------1------- ------- -- -------------
~.ltalatyu Al.ıdülıuuttalib Öker Sıvas 1893 Mülkiye Fı·aıı..,ızrn İdare 

İnkılab derslcd Evli, 5 çoouk Tiirkiye Büyük Millet 1\feclisi 
bıı.şkiitibi. 

C. II. F. II-V + K K K 

- --------1--------1---- ---------l--------ı-------l--------ı--------1-------1-------l-------· 

Evli, 2 çoeuk İdaı-ei umnnıiyci vil8.yat müdürü 
ve Ankıı.ara vali vekili. 

C. II. F. ill-V K K K K 

----~~------------~-------------L-----------~------------~----------~~----~~----



tntihab dniresi İsmi Doğr1uğn yl:'r 

.llıılat ya SeHinik 

L_ ________________________________ ı----------------1-------
Eııırııllalı narkarı Derne 

L __ 
ı:ı. 11-;mnıı Kopt:ı::-d Erzinean 

ır-- -- ------------ı----

lznı ır İsınet tıı..;iııii 

)lalırııml \'l'uiııı Zabr·ı Malatya 

~------- --------------------------1-------
ı ı 

Bursa 

li ı----------
11 

----·----~-----------ı----------

~[nlatya Osııı:ın Tauc•ı· 

ı~o 
;:ı 

'O ,..c: 
ıt:c ·-o :.. 
o ..3 

ı sı 

ı 78 

'fahsili 

'['ıhhi~·p 

:\liilkiyl' 

1 faı·hiyc 

lSI....J. l•~ ı·kttıı i h :ı rlıiyı.• 

1896 

E ı·kii ıı i ha ı-b iye 

.\ ıııerikllll K ız 
Kolej i 

!lı·tn 

Hilıli;.!i rli~l\.'1' 

l•'ı·aıısıxr:ı, l tal
yanca 

F ra.ıı~ız<'a. İ\ 1-
ıııaııcıı, "\rahc:ı. 

Fransızc·a 

.\lnı:ınca. Pnm
sızcıı 

l•'r:ı n~JZ('a, ı\ 1-

m anca 

1-'ı·aıısızc·,ı. lıı 
!.!İ 1 ize•,. 

flıt is.ı•n 

nokt o dilı~ 

ITııkıık '" lis:ı
niyat 

.\skerlik 

Ha.~\' {'Ikil 

Tiaı·ita. \'C ka
ılastro 

Dil ınunlliınli

ğiııde 

Ticnı·ı:t 

ll 
ı ı'----------1- ------ -----1----- - ------- ------------ ------- -1 
!lı 
1 

J{ Illi iMI 

Y:ısıı Çma,\• Adapaz:ın 

nı· ~:ıiın l'zııl ]ı.! en emen 

- ------- ------1----
H ı kııwt Ha~·ııı· lstanhııl 

'--------- - ---------- -·---------,---

----ı---

T\;izıııı \:ııııi l>nru Üskiirlaı· 

1 

j:-------------ı------------1------------

Kı•ıınıı Oı·pı· İstanbnl 

~---·---------1-- -- --------------1---------

Osman l<~ı·çiıı :Manisa 

L 

ıss.ı 

1 !)1 

1874 

1877 

llal'lıiyı• 

Tılılıiyı· 

ı :al:ı1:ıs:ıı·:ır 

\' ~ .. ılııııı llt' 

Fransızı•a 

l''ra nsıır:ı. 

ı\shrlik 

T:ıhnbct vo 
idare 

Fr:ınsrıea, ln17:i- ' ı ıqıl•ıııı;ı-.;İ, ıııoı 

1 i zN•, Fa rsr:ı arif 

-------- -------

Orta Rnınca Çiftçilik 

------- --~--- -~-

llııı-hiyı • f'ı·ansızra 

-----1 - - - ----- -

1888 lluknk 

ı so Eı·kfı ıı i lıal'bıye FraııızC':ı A-:kerlik 

-

Askl'rliğc aiu 
ki ta h ve hari

talar 

Tamanıii tcfazıtll 

( Basılınıınıış) 

rafyası 

45G- 2ö 

flmi riithC'leri 

F:ılıri nıüılcrri" 

I~vli ohıb olnın

rlıih ve kaç ço
cnğn bulunduğu 

1 lııl, ~ ı;ıwıık 

Edi, ~ ı:ocuk 

E\"] i' 3 ÇOI'Uk 

Bvli, 3 çocnk 

-- ------------
Evli, 3 çocuk 

ı·;di, 2 çocuk 

lntihahd:ın evvel son memuri- \Irnsnh olduğu )[ensnlı olduğu 1\e vakitten be-
frı·kn 

Bur:;:ı. sılıhi~·r. müdiirii. C.H.F. 

Ba~5vckiilrt ııınanıcliıt ~m:m mü-~--0. II. F. -

dürü. 

rnciiınrn ı·ı ınehns olduğu 

~- 1. • l nawııet J[ - y 

- - ·-

Tcşkilfıtı Ps:ısiyt• V K 

Bazı kanunlara. verdikleri reyler -·- ı 
ltzmir liman büt-' Bütçe münase- 'Mop~reux rn~kav~-' 
~esinde münal\a-1 betilc Hükfııne- lesının kabulu mu-

• . naı;ebetile Hülrll-
le (2894) te ıtımad mete itimad 

K K K 

K K K 

-- - --- - ---------- -- -- - - - ----------1---------ı------ - --------

Mütcku id gcııct·nl. 
C.H.F. 

--------------1---
Kolordu kunınııdam. 

Kııyınnk:ım. C.H.F. 

- - - -------- ----
Robert Kolı"jılc lııgilizeo mual

limi. 
C.H.F. Küti.ipaııe 

I- V 

Il - Y 

V 

+ + + K 

+ + + + 

-- 1-------ı-------------1-----------

+ K K K 

----ı------------1------- ----- -

K K + K ; 
Viiram Rıunjdan 
tercüme, Anado
lunun tarihi enğ-ı 

- - -- -- -- --~-ı------------ -1------------- ------------- ------------- -------------!-------------1------------- --

Yeni Türk Dev
letinin harici si

ya.soti 

30 karlar basıl-

ıııı:o: ı•sc ·ı· 

Evli, !! çocuk Ualatya C. Il. P. Bnşknm. C:. H. F. Biitçe V K + + K 

-------ı--------- - - - --- - -----------1----------- _____________ , 

Evli, 1 çocuk .l\Iüskirnt şirketi mcınurin mü- C. II. ~ı_ Xafıa III - \- K + K K 

dürü. 

~------- -------------ı------------1------------- -
'Evli, 3 çocuk ~ranisa sıhhiyc miirlürü. ".H. F. II-V K K K K 

------- - -- - --- ----- --------1------- ---

Evli Riynscti Cümhur kf~tibi umumi· U. II. F. Ilaril'ip~ 

;;;ı 

---------------ı-------

Evli Ziraat. O. II. F. Ziı·aat 

-- ------------- -------- - - - ---- -------1--------

Evli, 5c;ocult 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 4 çocuk 

i\Iaarif vuk;llctl ;\lilli tulim ve 
tcrbiyo heyeti üyesi. 

lst;ııılıııl t 'iiııılıtıı·iy .. t ıııiiclılc iıı

mumisi. 

U. IL F. 

C. H. P. 

;\!illi )lüdafaa 

Tc~kilfltı csasiyı.: 

- -- - -- --- -----------ı--------

Ziraat. C. II. F. X:ıfıa 

ı 

IV, V K K K K 1 
ı 

~--~ ı-------- ---------1------ - ı--------

TII - Y + + + K 

----1--------- -------------~------------- -----------1 
K + K K 

' 

ı 

' ı 
1 , 

- -----ı------- ------------1-------ı-------1 

V K K K K 

-- ---------ı---------ı--------1------- --- -----

111-Y K K K K 

. 
.; 

l 



lntihab dairesi ls mi Doğılnğn yer 

1/ıı lli~tl H· ~'ik lııı" :'lliılill" ı. 'ı 

K:ıs:ıh:ı 

'1 :ılı ll' ı ı ı 1 i ı P.ııln ], !ll 

Tııı··:ıııl 'l'ıi ı·kııi! lıı ls!ll 

T:ı !ıs ili 

llııl,ıık 

1 la ı·ıis-:-:ı fal, :ı 
lı ll \Ilk 

ı lı ·ta 

\'1' ı 

P.ilrliği ıliller 

Fı·aıısızc>a 

Fraıısrzı·a 

l·'ı·:ınsızı·a, .\1-

nı:ınc·a, Hııııır•:ı 

1 lı ı isa sı 

lfııkuk 

l'ost :ı, fı'lPfon, 

tcl~ı·nf 

Oı·ııı:ııır·ılrk 

fktı,;arlirat 

------------ -- --- ----- 1- ---

' :ı~ar 1 ızı•y 

- ~ ------------ -
1/·ırıı ((;ı,aıı Hl'~iıl Taııkııd 

--- - - -- ·----------ı------

Kı•ıwıl l\usıııı .Arl:ııın 

-----------------1--------
~lı ıııı•ıl l·:rt ı•ıı Elbist:ııı 

--------1-------
:'llıtat .\ laııı tzmir 

.\ ıı n ı 'ı·n l 'fr:ılızoıı 

------------1------
,l[ımlin .\ lııliiı·ı·ı·zz:ı k Şııtaııa :Jfnrrliıı 

--------
r: iriıl 

-

Eılılı Eı·o:tiıı l.stnıılınl 

1 ' !l 

1 !J:ı 

1 . r. 

Yiik-:L'k 

Mülkiyı> 

i'ı; Sl'llf' ~rlılıiyP 
ve lı ukıık 

• \Iııı nıwa, Fr:ın Xiııı:ıt i ııııııınıi.Yı· 
sızea 

---------
Alıııanı·:ı. Fı·aıı 

sızr·a .• \ralı<'a 
ldan• 

.:'ll:ıli w ıdıırl 

1--~ 
Ziı·nat \'P tica

ret 

-~-- -------
]s 1 )[iilkiyc 

~ --------~ 

\'l' Fransaıla 

Fransızc>:ı . .Arah· lıl;ıı·ı· ,,. ıktı :ııl 

ca 

Fransızr·a. Tabnlwt i lıa~·ta
riyc 

----- --------·---

Tıh 

ı .ı Ilıılmk 

.\ral)(':ı, hiinlec Ziı·ant, tirnı·r1 

Fr:ınsızcn, ı\l

manrn, Hmııc·tı 
Sıtrııa rııiiPnflc

ll!si ve isl\iın 

I 1 ıılmk ve iılnrc 

Esc ı· leri 

- -

'l'ııpr;ı k 

llıni rüthcleri 

4:JG- 21 

Bdi oluh olmn-
dığı ve knç ço- tntihnbrlnn evvel son mcmuri- :\Tcnsnh olduğu Mcnsulı olduğu ~c vakitten be
cuğu bulunduğu yeL noya rneslck \'C mcşguliyeti fn·ka cncüıncn ri mchus olduğu 

Edi, :l ı:or•ıık 

Brki'ır 

Evli 

Beld'ir 

~\ vuk:ıt. C.H.F. 

P. 1'. T. Lınıım mürlürü. C. IT. F. 

- ---------- -----
Urnıan şirkrti ~ııürlürü. 

İzıııiı· ticnl'd ve snn::ıyi odası 
umumi ltfüibi. 

C. II. F. 

C. JI. F. 

c•s:ısiye 1, II- V 

- - ------- --
;\[al iye IVJ V 

IV, V 

- --ı--------

::\Iiiclcrı·is EYli, :! c;oc·ıık 7.ir:ınt miitolınssısı. C.H.F . Zinrat 

Ba.zı kanunlara verdikleri reyler 

Yabancılarm jtzmir liman büt- Bütçe münase- Montreux mukave
maaşı kanunu ~esinde münaka- betile Hükumc- esinin kabulü mü-

. . nasebetile Htiktl-
(2843) le (2894) te ıtımad mete itimad 

------------1----~--~-
H R K K 

+ + K K 

K IC K K 

----1--------ı----- -- -------

K K K K 

K K K K 
ı 

ı 

--- ----1-------1---------- - ---- ------- ---~----- --- ------ı--------------1-------------

'l'iiı·kıırnkl:ın ~rıır.l insprkt(irii. C. II. F. ~Iilli "i\füda.fna 

_ ı 

EY li Aı1un:ı. halki>vi ~ın~kaıu. c. n. F. lktı:-;atl 

-------ı---- ------1-------1---
Evli, 2 ı;or.n.k Ziraat, ticaret l'. lL I~'. T> ı \':l lll 'Jl. 

---------- ------

E ııll':ı zr d n h i li, 
Ilııy\'aııaıta c·ı-

Edi, 4 çocuk Reji müdiri unıwuisi. C. II. F. 

-----------------------1·----~---------------------

E\'li, 3 çocuk ::\liitekaiıl baylar miralayr. C. II. F. 

Dahiliye 

Zirn:ıt 

TY,V + + K K 

IT, III, Y + + r K 

II-V + K K + 
1 

- ------1--------1-------- -------< 

II - \" ı 

1 

+ K + + 

III-V K K K K 

ha.zı 1 P.lll'ffiisi 1 
-- ---------1------------ --·---~-------- ---- ----·-l--------ı-------- l--------ı--------ı------- 1--------1 

- - E\'1i, s çoc·uk ::\fcr·li:-;i ıımumi YC meclisi idare n. II. li'. .Aı·z-ıılı:ıl n - V + K y K 

Kanıııılarımrz, 

.J ;\lll 1arııı:ınm 
aılli vazifesi 

Evli 

--------- ------------
Evli,, 2 çocuk 

azasr. 

----- -------1--------1-------- 1--------------·1------- -------: 
srtnıa en st itüsii labor:ı

tuar şefi. 

Şfırayi clrYlet nz:ısr. 

C. 11. P. 

l'. IL li'. 

S. 1. 1\Inavcıllü V 

D n lı i 1 iyt~ V 

K K K K 

K K K K 

-- ----------------- -- ı-------1-------- -- -----1-------- ------- ı--------------ı--------ı--------1------- -------ı--------1-------1--------ı 
ll i lııı i l,'ımı k f:'ıtaııbııl H nknk ıs , 

Dh·nıu :\1. V :\Iali vı~ iclnri Evli, 4 çocuk Kaslamonu lıl'l!'cliyP. haşka.nr. C. II. F. K K K K 1· 

--------------~------------L-------~----~------ -



45G- 2:2 

1 ı 
- - -- ~"- - -:J ::ı 

Ba.zr kanunlara. verdikleri reyler ı !ıl) 
Evli olu b olnı:ı-::ı 

ı-::: ...c:: 
ıltğı kaç lı ıtih:ılıılnn I'VVC'l mcmuri- )fen s nh olJuğu :\[ cıısıı lı oltltı~u :\c v:ı 1{ i tt en he- Ynb:ıncı1arm Jlzn,;, Hmnn büt- Büt~e mfuıase- ~tunt"ux mukave-' )~.( ·- ve ço- son o ;... 

tntih:ıb ıl:ıircsi İsmi Doğduğu yer '"" c: Tahsil i ni Irliği ıl i ll Pl' ııııisasr E~wrlcı·i llıııi riitlıelcri cuğu bulunduğu yct \'eya meslek YC meşguliyeti frı·kn encüınen nıclıus olduğu maaşı kanunu çesinde münaka- betile Hüktıme- lesinin kabulü mü~, ...... ...... ı· ı 
ı . . nasebetile Hüldi-

(2843) le (2894) te ıtımad mete itimad 1 

l!nrıliı• lı·f·· ll ı 't•:oiıl . \ı p:ı,\ :ı ı ı ;ı ııhıı' ı-,. -ı 
Topı:ıı }ı ;ı r·hi-

Fnıı sızı•,ı .\sk ı ı·! ik \ı' lııı- r,,·li, ı <~Ol' ll k Anılmt. u. Il. Iı'. III - Y - - - + + K K ı 
.\'o •..;[ \'t' lıııkıık 

kı ık 1 

f:ıkiilı··..;i 
- - - - ----- - - - ~--- -

ı 1 ıılıis:~-1=- ı--
-- -

( , ... rı ı :ı ll lliııı;ı ı· 1 lsııınrwli 1:--"i" ı 1 111\IIk F'raıL~rzı•a ll ııkııkta - - Evli, .J. ı;oı·ıık Anıkat. n. ~ı. lı'. U. y K + K K ! 

- --- - --- --- - ---
ı: ız·ı Ert "ıı .\ r •. r~iıı ı si 1 !a lkalı tirııııı \'ı• Fı·aıısrt.ı•a :-.;, lı:ıtnl ve Enı- Ziı·:ı:ıtl' aiıl nıii- )[ iiılcrris g,·]i, 1 çor·ıık Zirant ıııii<liri ııııııırııisi. c. 1!. F. D ütçe Tl - y + K K K : 

Fraıı,;:ııfa ı··11.1 ııı•hatiyc tı•adıliıl cst•ı·ler 

----- ~- - - - -- - - - - - - - - ---- -- --
,1/ ,ujf,, llı· lliısı·~irı .\nıi En·:ıı )fıı;:?l:ı )'-,S'\ 1'ıh Jt'ı :ı ıtsır.ı·:ı T:ı h:ılıcl - - Evli, 3 çocuk ( '. IL T'. \fu~l:ı idarr. lı<'ycti reisi. c. ll. 1•'. o. ı ıılı isa ı·l;ı r IV, V + K + K ı 

----- ----- - --- ---- - - _j 
-~- -- ---

ll ı ısı ı ii 1\ italwr Se!fıııik 1:;sG I Ink ı ık l•'rnıı.•at.ea 1 ktısaıl re .\d- - - E \'li Tiiı·c·rır. Müstakil Dir am :.'\[, n·, V 
ı 

K K K K 
Ji~·c l -- - - - - -- -- - -- - -- --- ---- - - ----

,\'ııı·i Tuııa 'l'cldrdıığ ı:-.~~ Orta . \ıli iye - - 1~\'li, :'! c;oı·ıık :\1 a rıisıı :ı~n· l'l'Z<l ı·ı·isi. u. II. F . \lıllı ~I ii ıla i' nu III-V K + + K 

-- - -- -- - - - --- -- ------ -

~ii In ii K :ı ya 1 st:mkiiy JSS-! r:alııtasaı·ay, lln- Frnıısızea. t ng:i- Jl ııkıık \'P lktı- Matlııı hnzı ter- - Edi. :'! ~ornk t7.nıir hl'lcdiy<' ı·cisi. C. IT. F. - II - y K K K K 
l.kıık V\.1 l·'r:ııısnıl:ı lizrc s:ıdi.\·a 1. 

ı 
ciimeler . 

- -- - -- ----- -- ı-- - - -- - ı -- --- -
Y ll lll lS XaJi I•\•tlıirc 1 . o r::ıı:ıtns:ıı·:ır Fr:ııısızr·a ITııkıık iktı-

31 mart ihtilaline 
E \'1 i, 4 çoc•nk ı:azı·•ı•c·i lik \'ı• ııı:ıılı:ı:ıı•ılık. u. IT. F. T<'~kil:ltı ı s:ısiyı• t, I-V \'C \'l' dair bir kitab, Zeıı- - + + + K 

kı :ıııcıı hukuk sad linlc 41 . a.ı.t ha. 
vad:ı. 

- -- -- - - - -- -
Mıtş Ll ak hı 1\ılwoğlu :\iş 1si2 'T'opı~n lıal'lıiycsi l) i rı iı:tiıııni-

Il :ı tr l it i karli ara 
- rr ilam harb, Sofla- - E\·li, 8 çorıık (Jfiir fikir) s;ılıilı re lı:ıı;;nınharrin c. II. F. :\T II. '!' .. tki kı III - Y + K + K 

yat !arn ııon cevab 
YI! sııire 

- --- -- ~ -- - - - --- - -- -- - -
X ıki Yiiı·c\,i.ik Nasliç JSüG l larhiye 1•' r:ııısızı·:ı, Hıım- Asker! il\ - - E,·J i, ~ ı;or.uk 'T'iit iiıı i ıı lı is:ı rr 1 staıılml satış C.H.F. u. l ıılıisarlar III-V + K K + 

ca miidiirii. 
-- - - -- - ---

. ·,,-ı, i ('iloğln E-,ki Zağm l"iG J! ıısıısi \'l' • \ı iııa - Dir;; Jıc.kimi - - B\'li, 4 ı;oruk Hnsd\i k:ıılın ha.~t:ıııcsi diş he- C. II. F. Bütçe V l{ K K K 
ıli~:i ınoktı~1ıi kimi. • 

~- -- -- - -- - -- . 

~ii kı-ii .. \t:ıınaıı Uados 1SS2 İıladi ı Fraııı;rzc·a :\ l aliyı• YC ik tr- - - Bvli, ::! ı;ocuk Zimnt lınııknsr s:ılırk unmm mü- c. rı. F. ı Hiit~r. V K K K K 
sad dürü. 

---- - - -
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-ı-----------------------ı-----------ı-------------ı------------------------ı-----------ı------------ı------------j------------ 1 
\l:ıli,I'P Ye ik- Jı'ı·:ıııo.;ızı•a ıııe- - E1 li, :1 ı;oı•ıık lst:ın.lıııl ılı•ftf·ı·Jaı·r. ' II. F. Diitı;c III- \ K 

tısaıl 

1: i,I':J7.İyı• 

.\l.ı:ıı·iı'. iıl:ıı·p 

toılıı 

Zulnıı·ltl'n nura, 
llurafattıın haki. 
k:ıt•• '"" daha bir 

çuk · 

i\Iüderris 

Tokaıl nrt;ı-~m•kt l'lıi-riy:ıziyı' mn- ~~ 
nllimi. 

--------- -- -- :-----~-

Evli, 1 ~orıık ( ·. !l. 1•'. 

E1 li. -ı. ı;ıwıı k :.\ f ii ılı•ıTİs] ik. c. ır . ]·'. 

K K K 

-----ı---

1 ıalıiliy!' K K K K 

- 1--------ı------·--- ---

l, II, V K K K K 

- ------- ---- ---- ------
lst: ıılıııl \•' l'.ı- l'ı ıııs1zı·a. \1 - ırııknk H ukuka ai d nıii

le:ıılıliıl P;:ı•rl••ri 
varılır. 

Evli .\Iıılıfl>lit h:ıkrın ııı:ılıkcnwlcri 

III'Zdinılı' Tiiı·k aj:ıııı. 

C. II. 1·'. I In lı il i.' ,. IV, V K K K K 
l'h lı ıı k ı kıı m :ı ıwıı 

ll ii 1 i yı· ,.(' lııı

snsi 

Erk;i ııl lırıı-lıi~·c 

;\[iilkiyn 

l)rta Vf' Pariste 
ulmnu siyasiyc 
mf'ktebi siyaııiyat 
şuhı·,.;inde w• Sor
bonııe ılariilfünu
nu tarih .. ulll's-

Fl'aıısızı•:ı 

Fı·:uı ızı·:ı 

. \ J'"rlik n· 
i • 1 :ın: 

ı ıl.ıı·ıl 

-----
. \ lnuıııı·:ı, 1-'ran
•m:c·ıı, lngilizı·ı•, 

Rn~wa 

Fı·aıısızı•a f ılaı·ı', nı al iyr 

1-
1 O ka ıl ar askeri 
eser salıihiılir. 

- ı 

~.J. :;;iir 1c Lı·ylii 

Edi, -+ , ~~t·ıık (';ıt:ılı·:ı. mrntak:ı kıınınııılıuır . 

-----~ ----
ı-:,·li .. ı ı~oc·ıık T>alıili,,·ı• lıı•rl't i tl'fti':'yc miiıliri 

unıumisi. 

--------
(' IL P. l 'nıııııı'i iılarc lırycti 

!l.ZUSI, 

Eılinıc nıli~i. 

'[üılcrriı.ı MüclP.rris. 

ı;inde ----1------- -- -----------ı------------

'"ii Ikiye 

Tııpı;ll lıaı-lıı~·ı·si 

.Jı•ııa iinil·rrsi
t•• ·i fclscfu ~u

besi 

1-'ı·:ııısızPn, Rııl

garca 
lclııı·ı•, ııiifus, 

iskfın 

Askerlik 

----
Fl':ınsı:t.en •• \ 1-

nıa.nca 

Edi Xii fııs uıııııııı ıııiirliil'ii. 

-------- -
EY!i, 5 çorıık S ıırı fıl'hıı kıııııaıHlnnr. 

- ------1·--------

Bvli, 1 çocuk J1p]ı'lliye l'I'ISI. 

----- - ı------- 1----- -------; 
( '. ll . 1•'. . \ ı·zıılınl I- V K K K K 

C. IL lı'. II - \- + + K K 

--------------- ---- ---ı---------ı---------ı-----------

' lT. I". Dahiliye I- V K + K K 

C. lL!<'. :.\Ijlli .\Iiiılafaa V + K K K 

-----ı-------~ --------- --------ı-------- --
C. H. F. İktısud II - \' + K K K 

C.B.F. II, IV, V Jlariciye 

---------- ı------·-----ı-------------ı----------~ 
ı + + K K 

C. II. P. Dahiliye V + K K 

C. IL F. . 'rıfrn t + K 

----------1------ı-------- -------ı-------- --------11 

C. H. F. Dahiliye V + K K K 

--------------1----- -~----- ----------------------------ı------------------------------------- ı------------------ r 
-------·- -------ı------- --------41 

ll iısııii 1\nıı:ıy Konya 1877 Harbiye Alnıaıw:ı. Rnl- .Askcl'lik ye ri- Jlc.-ınb risnlcsi Edi, 4 çocuk :.\fiitl'lmicl l>:ıyıııak:ını. C. 11. F. )fiili :\Iiicla.faa. III-V K K K K 
gar<·a yıı.ziyc 
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1 p ı Evli olııb olm n-
Bazı: kanunlara. verdikleri reyler 

1 >b.O 
p 

!nt i h :ı b dan evvel memuri- olduğu Yabancılarm ll zmir liman büt.l Bütçe .. ' mukave-
1 

"C ..c dığı ve luıç ÇO- son )f('l1SUb l\Iensub olduğu Ke vakitten be- munase- Montreux 
>t:.O ·-

. İntihab dairesi !s mi Doğıluğu yer 
o :... 

Tıılısili 11ilıliğ"i ı1ill(lr İlıti.-;:ısı Eser]pı·i !Imi ri.itbeleri cuğu hulundnğu yet. n•ya meslek ve meşguliyeti frrka eneÜmPn ri mebus olduğu maaşı kanunu cesinde münakaJ betile Hükfıme- lesinin kabulü mü-
Q 5 . . d 'nasebetile Hüktl-

(2843) le (2894) te ıtıma met. itimad -
Tokad Xiı:t.ıııı l'ııl'ııy Selanik JSS-l II ııknk re Pn!'is Fransrzr:ı H ıı~\ıık - - Evli, ı ~or·ıık " \.nık:ı1, ~rııh1L"Iit lınl\em mnhkc- C.H.F. Harieiye IV, V K + K K 

lmkuk faldillesi melrı·i Tiiı·k flJ:lllT. 

1 

--

ı ı I:Psa i Eri~kc·rı İzmir J 88:2 ır ııkıık - ITnlmlı: - - Evli, 2 çorıık Anık:ıt. C. II. F. Tc>şkiliıtr t>s:ısıye IV, V K K K K 

-
- - - - ı 

ı 

:--.; iı·f·~ .' a Tt•l fik ı;(' ıı•·a Toknı1 18!J2 Y ii ksi'];: zi r:ı:ı t ,\lıııaıw;ı, Fran- BağctlLk YC Ş3- ~I esieki maka- ~I iiılerris Boldir Jl:ılkıılr zinuıt ıııı·klı,hi l'Pkfiit•Ü. C. II. F. - TTI - y K K K + 1 

l'r A lnıanyarl:ı sızea rapçılık !eler 

---- - -- - --- -- ---- --

'/'rt~lı~ull 1 la ıı i~ Erilın~lıı Trahznıı IS!):l Riişt iye - Tirın·ct - - Evli '!'i ı· ;ı ı·,•1. C.H.F. n. tııhi>mı·lar III -Y K K K K 

1 ·-- --- -- - - 1 ---

ll ;ı li ı .'\ill:ıd Hoz1 Ppe Tnı]ı;,nıı lSS~ 1 h·1 a 1 ı· Fı·,.ı·lr·r P ı·ansızca Eılchiynt 
3ihamr iUıam, Ayi-

nc~car Diiyııını ıınıııııı i~·ı· komisrrlik ka- C. II. F. .:\faaı·if III y K + + K 1 ne i devran, 1\Uhi- - -

ı t 
ı 

tah, Tartari n de le mi nı ii cl ii ri i. 
tarascon tercümesi 

- -- --- -- ---- --- -- --
l l aıı1•li i' lküıııeıı Ser'~~z 1RSS J lııkııl\ YI' firır- f.'r:ınsrzr:ı. ltnl- II uknJ< 'c rııat- Hayat ve şe- - Ev 1 i, 4 çocnk 1: aıeh•<'il ik If' nnınlliınlik C.H.F. Maarif I- V + + K K ı 

bo n ya ne :ı buat Jıab ı . 
1 

- - -- -- - -- - - - -

1 ı :ı s:lll ~;ık :ı Tr:ılıznıı 1S 
:\liilki~·t• n• Brl(l] 

Fı·nnsrzNl tkıısaıl H' ma- - Profesör EYli, ı ·~ııenk l:ışP ııı•z:ıreti heyl'fi 1 rftişi~-<· mü- C. ll. F. Jiarieiyc t, I- V + + K K ol 
•lı·~ Nıı·ııı·ps 1 'ı ı-

-ı 
liye 

ı 
diirii. 

litique 

1 
- -- -

F'ı·nnsrzra 
Ş i lll l'lH1ifeı·, ıs-

Bdi, 4 ('OC'Ilk Bı·pğJi KorROPrC' ılcmiryohı in- c. n. F. Divanr M. II, III, V + + ,\) i1 :ı1 .\~dm Ay ılın 1S!l.J :\liihı·ııclis 1 ik~af, etüd, in-
- - - K K 

şaat 
ı;;ıuıl w işll'tmc müdürü. 

-- - -- -- -
H;ıit' ]\;ı ı·aıleniz Vakfıkebir 1S9:1 Ilııkn~ - - - - Rvii, .:. ~ocıtk Avukat. C. H. F. Adiiye nr, V K K K K 

1 - -- -- -- - ------ -- -
18!)7 f•'rnnsr:ı:rıı Fen bilgi<>i Bf)kar 

Selı;ıık lm1 "1111111 rııl'k1 l'hi J'on hil-
C. II. F. Manrif V K K ~eııilıa 1 rıınl Ada pnzu ı·r PC' n fnkiiltPsi - -

rı· - Yeni Tiiı•kiyl' - + K 
~i~i 1111111 ll im i 

ı ııwktı ,Jıi mürssis ve müdiirii. 
--- -- ---- - - --- -- - ---- -- ---- ı 

:\Inll,1·r ıınkid i~]C'l'i müdürü "~' ı 

:-lll' i'[ Day Çrşnıc JS89 '\fülkiyc ve Hu- R rıınsru· n, Maliye - - Evli, 3 çocuk n. II. F. Bütçe V K K K K 
Paı·i:-~11' ıliiynıııı ı llllll m İyi' ın ec li si 

kıık son sm rf Rum ra 
nr~.ı iııılc lwııı isPrl i k lııışkfttilıi. 

*' ı 

- --- ----- ---- - ---

'-'ı il ".nıı arı Sıl'!' I Gedik Of 1SG2 ~Irrll'OSC ve Niiv- _,\rab(·:ı, Farsca, llnkuk - - Dul, 2 çocuk . \ ııkııı·ı:ı. k:ıdrsr. C. Il. F. .\ ı·zulı:ıl II - V + K K K 

ı ''9h mckhıbi Rum ca 
1 , 

- ----- - - - --

1887 Askerlik 
Urfanın kurLu-

Evli, 4 ÇI.)Cll.k 
Urfıı j aııilıırma ku rııa.ndaıu, bin-

C. II. F'. + Frfrı \ lı ~:ı i lı üı·saYaş Gel'kük Il ııı·biye - lnş mücadelesi -
başı. 

- I- V + K + 
- - --- - --- -- -- -- --- -

ı · İst.a ıı lı "l Askerlik, idare 
1870 : 1871 sefe-

1 j1pJıt·l'f ( :iiıuıy 1875 Erkani hıırhiyr Frıınsızca, Al- rinde esbabr ga- - Bvli, 5 çocuk 'I' ii ı ii ll i ıı<Jt i Sfil'T u nı um müdii.t·ü. C. H. F. Dahiliye IV, V K K K K 
ma nca libi)•f't ve mağlCl-

biyet, Alman ma- ı 

nı>vralan, Harbi 
. umumi de Mısır ı seferi -- ~ - - - - ~ - c - - - - - . ---- - - --- '------ -
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Ba.zı kanunlara verdikleri reyler :il 
1 ::s E vli olub olma-)t:j) 

p 
dığı !ntihu bela n Yabancıların ltzn:ı.ir lima.? büt-1 Büt çe münase- 'Mo?~reul( mı;ıkave-: "d ,.s:: ve kaç c; o- evvel son memurı- :\1 ı•ıısıılı o 1 tln~u M<>nsub ol ıln~u Xe Yakitten be-

)t:j) ·-

tulihab dairesi İsmi Do~clnğu yrr 
o :... Tahsili Bildiği diller İ ht isıısı Eserleri llmtrütbeleri cuğu bulunduğu yet w:ra rnrslek Ye meşguliyeti f rrka rnciiınen ınrlıns nl•luğu maaşı kanun u ~esınde munakaJ betile H ükume- lesırun kabul ii mU-
o~ 

1'1 
1 . , ınıu;ebetile Hllki\-

(2843) le (2B94) t e ıtımnd mete itimad ··:. 
· ı 

Fıınıl ı ;;iklınılak 1 rf'ı Konya I~ı·P:}li..,i 1S!J~ Hukuk Fı·;ııısızl'a, .\ ı·:ılı- If ll kıık ,.,. ik- - - Evli, 4 ç.ocnk Tiiı·kofi-.lı• nıiiı:;aYir. O. H. P. Adiiye II, III, V + K K K 

ca, Farsen trsacl 
ı 

- - - -- - ---- - - - - - -- - - - -, ---

ı:ı. .\lıııll'd Yaz!!ıııı Ür gü h 1R72 Ali Fraıı-.ızı ·a - - - Bvli, 3 çocuk H:ı~·t:ıı·. ıııiitı•kıı id j!l'IH'1'11 J. C. II. F. ;\[illi )fiiılnfna V + K K K 

- - -1 ------ --- - - -- - ---
:\lı•ıı ı ı• ıl Eıııııı Yıırdakııl 1stanlnıl lb6!J ,\lülkiye ve Htı- - - Türk ı; azı YC da. - - Eo.:"hi 'f ıısııl ıııt>l1ıısıı. c. n. P . Tı·~kilD.tı t"sasiyc t II- V + :+ K K ı 

ha bir çok es!'r-
kuk leri varılır. 

- - --- - - - - --- - - --- -- --- ---

:\lııhiıtiıı ninı~scıy İstanlıııl ı "!J7 I<'raıısız Yüksek Fransızca Brkdi~·ı>C>ilik. - - E-vli, 3 çoı·nk H ı ıl'..;a lı :l ı·di.\ 1' n ·isi. C. H. F. Dııhiliye> V + K K K 

ticaret mclctcbi tiPnrr-1, ziraat 

- - - -- -- - ---- -- ---
l~· ·ı'd ( 'h·ı·ıı Urf:ı Hi~:S Do• iii fünuıı ı·i . 

1 

F ı· n""''"· 1 ngi- Ri~taziy:ıt l çt.imai hasbihul 

1 

- Evli, 5 çocuk -:ı r:ıaı·if \' f'l,iilı'ti il.k t e>cll'iı.mt C. H . F. Maarif II - y ıc K K K 

;. :ızı;.·ı• kısmı lizre 
vP- riyaziyata aid nmnm mikliirii. muhtelif eserler 

- -- - - -- - -- ---- - - ----
l"llll Hakkı l ıı~aıı Van 1~~~ ı ılııc lj 

Pra ıısızca, Kürrl-
Idare Evli, 5 çocuk B it li~ mL·ktııpr:n wkili. C. IJ. F . 11. II . '1'1'1 ki kı 1, I - V K K K - - K 

(•P, 1·: )'!lll' ll iı•p, 
Arabca -· - ----- - ---- --- - --- -

ı lı nı lı i lll . \ 1'\'as Buşk:ıll' lH, 4 l .isl' l•'r:ı ıısızrn, ..:\ r:ı b- lcl:ırc ve zirnal - - Evli, 1 çocııJc :\l iilki:rr k:ı~·ınııkamr. C. H. F . Arıulıııl II - V K K K K 

l'U, Fıtrscn 

- - - - - -- -- ~---- --------L-- -· 
:ı ı ii ııi lı 1 \oya Vaıı 1872 H ii~ i iye ye h u- Kürdcc, Ennc- İdare - - Evli, 6 çocuk H a ka r i mu tas:ı rrr l'r. C. II. F. .Arzuhal II - y K K K J( 

su si nice 

- -- --- -- -- -- --- ----- --- -- -
Y o:.wıd ,\,·nı Doğan Yo7.gaıl lf'92 1Iiilkiye Framnzra İdare - - Ev li, 2 çocuk Eı·rğli k:ı)-nuıknınl ığınclan C. H . F. Bii tc: c I1 - V + + + K 

miicıtııfi. 

-- ~ - - - - - - - --- -- - ·------
1 ı·; k ı·ı·ın Pekel 'l'ekiı·rl:ı~ 188ri EczıH'ı mektebi Fransızca Eru>-ttcrlık - - Dul, 2 çocuk Tt·kinlnğ- hrll'ıli~·c· rı·isi. C. H . F . G. 1 nh isarlnı· V + + + K 

ı 
-- - - - - -- _\ 

Enıin Dl'Clnııtn Draııı:ııı 188!) Hnkuk Fra.ıısızı·a ITukuk YC nıali - - Evli, 4 çc.ıcuk . \ \'lık;ıt Y(' 1 raziııC' wkil i . C. H . F. .\! aliye V K K K K 

kanunlar ~ 
---------- --- - - -- -- - i 

iirıwr En~i Yozgııtl 18SS ;ııcdrcsc ve hu- - Çiftçi - - Evli, 4 çocuk Çiftı;i. C. H . F. Ziraat V + K K K 1 

susi t 

- -- -- - - ~' 

~ı 1'1'1 fı;iiz Yozgad 1879 
Oı·tıı. ve :\Iiilki-

Franc;rr.rn fclnrf', nınliye Evli, 3 çocuk Daı'{•noe kaym:ık:ımr. C. H. F. Bütçe R + : 
yNlen ehliyet- - - I- V K K 

nameli ,, 
-- - - - --- --- --- - - -

Run~nr Yozgad 1894 Yük~ek ornınn ];'ı·n ıı . ..;ri~t ·il Ormancrlrk, ik- - - Evli, 2 çocuk ~I emur. C. H . F. Dh·anı ~I. IV, V K J( K K 
tısad 

ı 
---~ 
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Ba.zı kanunlara verdikleri reyler 1 ~ Evli olub olma-ı:ı l 
't:ı..d dığı ve kaç ço- r nt ihabdan evvel son memuri- Mcnsub ol ıl uğu ~feır.;nb olduğu N e vakitten be- Yabancılarm r liman büt- Bütçe münnse- 1

Mont,.ux muka..J >tıo ·-
esinde münak8.- betile Hükı1ıne- ~lesinin kabulU nıu-ı tntihah ılnire~i ls mi Doğduğu yer o ~ 

Tnhııili Dildiği diller lhti~nsr Eserleı·i tı mi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti frrka ı·ncüıncn ri mehus olduğu maaşr kanuna A.!S 
1 (2894) . . d nasebetile Btlklll (2843) e te ıtıma mete itimad 

7.oı• '7ll T d,yJ; (lı· :\1 it :ı t • \ltın k (\ ;1\ -:ı•ı·i ,~..,.ı 'I' ılı Fı·ıınsv.c·;ı E mr azı cildiye - - Evli, 5 ı:ocuk c. H . F. Başkanı C. H. F. ~ ıhlıat ve 1. M. V + + + ır 
ve cfrcnt'iyc 

- -· - -· -- .... -- -- --- - - - -
- ı- ı --

J-;,:ıcl <.~nkııı:ıkk:ıya Zoıı ~ı lıl:ı.k 1'-!JI tık - l\fadancilik - - Evli, 3 ç,ocuk ~!adım amelr ı,::ınışn. C. H. F. İktısad IY, lT K K K K ı 

' ı - - - - ------ -- --- - - -- -- --
ı ı :ıl i ı 'I' ii ı· k Illi' ll Rn·:ıs I'-S~ ll al'lıiyı• Fraıuıızı>a Askerlik, i cl are - - Evli, a çocuk Koear l i mn t :ısarrıfr. C. H. F. D:ıhiliyr II-V + + K K 

. - -· - - - - --- -- . --- -- - --- --· . 
If :ı s: ı ıı h :ı ı· :ı lı:ıı•n k ZoııQuld:ık 1S77 lı k -- Ma.denrilik - - Evli, 4 ı:ooak :\[arl(ln h:ı~c:.ııvı.ışu. C. H. F. İktısad lY, V K + K K 

--- - - -- - -- ~ -- --- -- . --
t H:ıı,rıh n.ulenıiroğlu Di,ynrbckir 1893 Hukuk Fransızca - - - EYli, 2 ı:oeuk 1Iııthıı:ıt şnhc müdiiı·ü. C. H. F. 1ktrsad II-Y + + K K 

- - -- - - ---- - -- - -
Raif Dinç Erzm"lım 1874 :Mcktcbi nüvvab .\.ı·abt'n, I•'arsea IIuıknk - - Evli, 4 çocuk - C. H. F. Arzulıal I, II - V - K K K • 

- --- - - - --
ı --

Ret'eb Zühtü Soynk Manasi ır 1893 Orta - )Iatbaacııl rk - - Bckar MatıbııacıWc C. H. F. Bütçe II-V + + + + 
- ---

ı -
Hi fat Yardar Köprüiii 1878 ~lülkiycı Fransız<'a t (laı·c, mııliyr, - - Evli, 4 ~,ocuk Ordu valisi. C. H. F. Dahiliye III- V K K K K 

maarif 

- ---
ı 

ı 

b --

- -

' -
1 

ı 
- ---

ı ;· 

rı 
(', < 

r 

- •- ~ . -
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BALIKESİR BALIKESİR 
Hayrettin Karan İsmail Hakkı Uzunçar§rlr 

BALIKESİR BALIKESİR 

Osman Niyazi Burcu Rahmi Selçuk 

BALIKESİR 

GL Kazım Özalp 

BALIKESİR 

Memed Demir 

BALIKESİR 
Sabiha Gökçül 

j 
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BAY AZID BAY AZID BAY AZID BİLECİK 

Halid Bayrak İhsan Tav Übeydullah Dr. Gl. B. Ömer Akalm 

BİLECİK BİLECİK BOLU BOLU 
İbrahim Çolak Salih Bozok Cemal Hüsnü Taray Cevad Abbas Gürer 

BOLU BOLU BOLU BOLU 
Dr. Emin Cemal Suda Hasan Cemil Çambel İsmail Hakkı Uzmay Mitat Dağ·demir 



BOLU 
Şükrü Gülez 

BURSA 
Asaf Doras 

BURSA 
Dr . Sadi Konuk 

BURDUR 
Halid Onaran 

BURSA 
Atrf Akgüç 

BURSA 
Esad Sag-ay 

BURDUR BURDUR 
İbrahim Necmi Dilmen Mustafa Şeref Özkan 

BURSA BURSA 
Dr. Galib Kabı aman Dr. Refik Güran 

BURSA BURSA 
Fatin Güvendiren Mustafa Fehmi Gereeker 



BURSA 
Refet Camtez 

ÇANAKKALE 
Dr. Mustafa Bengisu 

ÇANKIRI 
Hatice Özgener 

BURSA 
Sçı,d{!ttin Ferid Talay 

ÇANAKKALE 
Hilmi Ergeneli 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

BURSA 
Şekibe İnsel 

ÇANAKKALE 
Sükrü Yasm 
~ ' 

ÇANKIRI 
Mustafa önsay 

ÇANAKKALE 
A,}ımed Cevad Emr~ 

ÇANAKKALE 
Ziya Gevher Etili 

ÇANKIRI 
Rifat Ünür 



ÇANKIRI 
Ziya Esen 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUH 
İlyas Sami M u ş 

ÇORUH 
Akif Akyüz 

ÇORUH 
Fuad Bulca 

ÇORUM 
Ali Rıza Özenç 

ÇORUH 
Ali Zrrh 

ÇORUH 
}lasan Cavtd 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇOR'UH 
Asrm Uş 

ÇORUH 
İhsan Kurtkan 

ÇORUM 
Eyup Sabri Akgöl 



ÇORUM ÇORUM 
!smail Kemal Alpsar İsmet Eker 

DENİZLİ DENİZI.i 

Pr. Hamdi Berkman Pr. Kazını Samanlı 

DENİZLİ DENİZLİ 
Haydar Rüştü Öktem Mazhar Müfid Kansu 

ÇORUM 
Münir Çağ·ıl 

DENİZLİ 

Emin Aslan Tokad 

DENİZLİ 
Necib Ali Küçüka 

ÇORUM 
Nabi Rıza Yrldrrrm 

DENİZLİ 

General Şefik Türsan 

DENİZLİ 

Yusuf Başkaya 



DİY ARBEK!R DİY ARBEKİR 
Dr. İ. Tali Öngören Gl. Kazım Sevüktekin 

DİY ARBEKİR DİY ARBEKİR 
Tevfik Bilge Zeki Mesud Alsan 

EDİRNE EDİRNE 
Faik Kaltakkıran Mecdi Boysan 

DİYARBEK:i:R 

Huriye Öniz 

DİYARBEKİR 
Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Şeref Aykut 

DİYARBEKİR 

Rüstü Bekit 
1 

EDİRNE 

Dr. Fatma Memik 

ELAZİZ 
Ahmed Saffet Ohkay 



ELAZİZ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

ERZİNCAN 
Abdulhak Frrat 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ELAZİZ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Aziz Samih İlter 

ERZURlHfi 

ELAZİZ 
Fuad Ziya Çiy'.!tepe 

ERZİNCAN 
Hikmet Işrk 

ERZURUM 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Dr .Saim Ali Dilemre 

ELAZİZ 
Tahsin Be rk 

ERZİNCAN 
Saffet Arrkan 

ERZURUI;'! 
Fuad Sirmen 



ERZURUM ERZURUM ERZURUM 

Gl. Pertev Demirhan General Zeki Soydemir Nafi Atuf Kansu 

ERZURUM 
Nakıye Elgiin 

ESKİŞF.ıHİR 
İstamat Özdamar 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Osman Işm 

ESKİŞEHİR 

Ahmed Özdemir 

ESKİŞEiHİR 

Yusuf Ziya Özer 

ERZURUM 
Nafiz Durolu 

ESKİŞEHİR 

Emin Sazak 

GAZi ANTEB 
Ali Kılıç 



GAZi ANTEB GAZi ANTEB GAZi ANTEB GAZi ANTEB 
Bekir Kaleli Gl. Ali Hikmet Ayerdem Memed Şahin Nuri Conker 

GAZi ANTEB GAZi ANTEB GİRESUN GİRESUN 
ömer Asrm Aksoy Remzi Güres General İhsan Sökmen Hakkı Tarık U s 

GİRESUN GİRESUN GİRESUN GİRESUN 
İsmai lSabuncu Muzaffer Krhç Mürir Akıkaya Sadri Maksudi Arsal 



GİRESUN 

TaHit Onay 

GÜM:{İŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 

İÇEL 
Fikri Mutlu 

GÜMÜŞANE 

Ali Şevket Önrlersev 

GÜMüŞANE 
Şevket Erdoğ·an 

İÇEL 

Hakkı Saydam 

GüMüŞANE 

Durak Sakarya 

İÇEL 
Emin İnankur 

İÇEL 
Harndi Ongun 

GÜMÜŞANE 
E dib Servet Tör 

İÇEL 
Ferid Celal GLiven 

İSTANBUL 

A. Hamid Tarhan 



İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
A. Harndi Denizmen Ali Barlas Ali Rana Tarhan Dr. Neşet Ömer İrdelp 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUl, 
Pr. Refik Sayda.m Dr. Tuğ·amiral H. ş . Erel Fakibe öym(;n General Refet Bele 

İSTANBUL İST ANBUI, İST AN BUL lST ANBUL 
Gl. Şükrü Gökberk Halil E>tem Eldem Harndi Gürsc>y Hayrullah Ergin 



İSTANBUL 
Sadettin Uraz 

İZMİR 

Benal Arnnan 

İZMİR 
Halil Menteşe 

İSTANBUL 

Salalı Cirncoz 

İZMİR 

Celal Bayar 

İZMİR 

Harndi Aksoy 

- ---, 

İSTANBUL İSTANBUL 
Yaşar Yazwr Ziya Kararnursal 

İZMİR İZMİR 

Dr. Tevfik Rüştü Aras General Kaznn İnanc 

İZMİR 
Hasan Ali Yücel 

İZMİR 
Hüsnü Çakır 



İZMİR 

Kamil Dursun 

İZMİR 
Şükrü Saracoğ·lu 

ISPARTA 
Mükerrem Ünsal 

İZMİR İZMİR 
Mahmud Esad Bozkurd Rahmi Köken 

ISPARTA ISPARTA 
Hüsnü Özdama.r İbrahim Demiralay 

KARS KARS 
Baba Öngören Esad Özoğ·uz 

İZMİR 
Sadettin Epikınen 

ISPARTA 
Kemal Ünal 

KARS 
Fuı:ı.d Köprülü 



KARS KARS 
General Muhittin Akyüz Hüsrev Kızıld'.>ğ·an 

KASTAMONU KASTAMONU 
Dr . Şükrü Senozan Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU KASTAMONU 
Sami Erkman Srtkr Serif Eken 

KARS 
Memed Nazif Sirel 

KASTAMONU 
İbrahim Grantay 

KASTAMONU 
Şerif ilden 

KARS 
Ömt;ır Küntay 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 



KASTAMONU 
Veled İzbudak 

KAYSERİ 
Nahid Gerven 

KAYSERİ 

Veli Yaşın 

KAYSERİ 

Ahmed lUlmi Kalaç 

KAYSERİ 

Reşid Özsoy 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KAYSERİ 

Ferruh Güpgüp 

KAYSERİ 
Salih Turgay 

KIRKLARELİ 

Şevket Ödül 

KAYSERİ 

Hasan Ferid Perker 

KAYSERİ 

Süleyman Demirezen 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akrı1 



KIRŞEHİR 

Ali Rıza Esen 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KOCAELİ 

Kemalettin Olpak 

KIRŞEHİR 
Hazım Börekçi 

KOCAELİ 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 

KOCAELİ 

N edi m :Sozat!k 

KIRŞEHİR 

Lutfi Miifid özdeş 

KOCAELİ 
Hasan Hayri Tan 

KOCAELİ 

Rag-ıb Akca 

KIRŞEHİR 

Memed Seyfeli 

KOCAELİ 
İbrahim Siireyya Yiğ·it 

KOCAELİ 
Salalı Yarg·r 



KONYA KONYA 
Ahmed Harndi Dikmen Ali Muzaffer Göker 
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KONYA 

KONYA 
Ali Rrza Türel 

KONYA KONYA 
Cemal Tekin Dr. Osman Şevki Uludağ· Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KONYA 
Kazım Okay 

KONYA 
Mustafa Eken 

-·-ı 

KONYA 
Mustafa Halid Üner 

KONYA 
Bediz Morova 

KONYA 
Kazım Gürel 

KONYA 
Mustafa Ulusan 



KONYA 
Naim Hazim Onat 

KÜTAHYA 
Dr. Lutfi Kırdar 

KÜTAHYA 
Muhlis Erkmen 

KONYA KONYA 
Ressam Şevket Dağ· Tevfik Fikret Srlay 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
Dr. Şakir Ahmed Ediz İbrahim Dalkr1ıg 

KÜTA.HYA KÜT.t.~HYA 
Naşid Uluğ· Omer Dinç 

KÜTA;HYA 
Besim Atalay 

KÜTAHYA 
Memed Somı:ır 

KÜTAHYA 
Recep Peker 



MALATYA 
Abdülmuttalib Öker 

r-- - -----

MALATYA 
İsmet İnönü 

MALATYA 
Vasıf Çrnay 

MALATYA 
Dr. Hilmi Oytaç 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Dr. Saim Uzel 

MALATYA 

Emrullah Bar kın 

MALATYA 
Mihri Pektaş 

MANİSA 
Hikmet Baytır 

MALATYA 
General Osman Koptag·e] 

MALATYA 
Osman Taner 

MANİSA 
Kani Akeken 



MANİSA 

Kaznn Nami Duru 

r 

MANİSA 
Sabri Toprak 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankud 

MANİSA 
Kenan Orer 

MANİSA 
Tahir Hitit 

MARAŞ 

Kemal K usU!l 

MANİSA 
Osman Ergin 

MANİSA 
Turg-ud Türkoğ·Iu 

MARAŞ 

MemedErten 

MANİSA 

Refik ince 

MANİSA 

Yaşar Özey 

MARAŞ 

Mitat Alam 



MARAŞ 

Nuri Ural 
MARDİN 

Abdürrezzak Scı+,ana 

MARDİN MARDİN 
Hilmi Çoruk İrfan Ferid Alpaya 

MUGLA MUGLA 
Dr. Hüf.eyin Avni Ercan Hüsnü Kitabct 

MARDİN 

Pr. Rızıı. Lennt 

MARDİN 

Osman Dinçer 

MUG LA 
Nuri Tuna 

MARDİN 

Edib Ergin 

MARDİN 

Rıza Erten 

MUG LA 
Şükrü Kaya 



MUGLA MUŞ 

Yunus Nadi Hakkı Krlrcoğ·hı 

MUŞ NİGDE 
Şükrü Atam~n Ahmed Vefik Uluçay 

NİGDE NİGDE 
Dr. Rasim Ferid Talay Faik Soylu 

MUŞ 

Naki Yücekök 

NİGDE 

Cavid Oral 

NİGDE 

Halid Mengi 

MUŞ 

Şevki Çiloğ·lu 

NİGDE 

Dr. Abravaya 

NİGDE 
Kamil İrdelp 



ORDU 
Ahmed İhsan Tokgöz 

ORDU 
İsm~il Çamaş 

SAMSUN 
Pr. Aımn Sirel 

ORDU ORDU ORDU 
Ali Canib Yöntem Dr. Ziya Naki Y:ı.ltırım Harndi ·~alman 

ORDU ORDU SAMSUN 
Muhitt.in Baha Pars Selim Sırrı Tarcan Ali Tunalr 

SAMSUN SAMSUN SAMSUN 
Etem Tuncel Mdiha Ulaş Memed Ali Yürüker 



SAMSUN 
Memed Güneşdr:ığ·du 

SEYHAN 
Damar Arıkoğ·Iu 

SEYHAN 
İbrahim Meıe 

SAMSUN 
Ruşeni Barkın 

SEYHAN 
Esma Nayman 

SEYHAN 
Ömer Biçer 

SAMSUN 
Zühtü Duruka.n 

SEYHAN 
General Naci Eldeniz 

SEYHAN 
Tevfik Tarman 

SEYHAN 
Ali M ün if Yegena 

SEYHAN 
Hilmi Ura ;ı 

SİİRD 

Hulki Aydm 



SİİRD SİİRD SİİRD SİNOB 

İsmail Müştak Mayakon Mahmud Soydan Şevki Süsoy Cevdet Kerim İncedayr 

SİNOB SİNOB SİNOB SİNOB 
Dr. Galib Üstün Hulı1si Oruçoğ·lu Hüsamettin Okan Yusuf Kemal Tengirşenk 

SIVAS SIVAS SIVAS SIVAS 
Gl. A. Öz tekin Edemgil İsmail 1\iemed Uğ·ur Mi tat Şükrü Re da N e cm ettin S adak 



SIVAS 
Rasim Başara 

SIVAS 
Vasfi Raşid Seviğ· 

'l'EKİRDAG 
Rahmi Apal;: 

SIVAS 
Remzi Çiner 

SIVAS 
Ziya Başara 

TEKİRDAG 

Şakir Kesebir 

SIVAS 
Sabiha Görk.:y 

TEKİRDAG 

Cemil UybaJrn 

TEKİRDAG 
Yahya Kemal Beyatlr 

SIVAS 
Şemsettin Günaltay 

TEKİRDA(~ 

Faik Öztra 

TOK AD 
Galib Pekel 



TOK AD 
Qeneral Sıtkı Üke 

TOK AD 
Resai Erişken 

TRABZON 
Harndi Ülkümen 

TOKAD 
Hürrem Erg·un 

TOK AD 
Süreyya Tevfik Genca 

TRABZON 
Hasan Saka 

TOK AD 
Hüsnü Konay 

r . 

TRABZON 
Daniş Eyiboğ·lu 

TRABZON 
Mitat Aydm 

r--

TOK AD 
Naznn Poroy 

'I' RABZON 
Halil Nihad Bo<:tepe 

TRABZON 
Raif Karadeniz 



TRABZON 
Seniha Hız~ıl 

URFA 
Behcet Günay 

URFA 
Muhittin Dinçsoy 

TRABZON 
Sırrı Day 

URFA 
Fuad Gökbudak 

URFA 
Refet Ülgen 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Gedik 

URFA 

URFA 
Ali Saib Ursavaş 

URFA 
General Ahmed Yazgan Memed Emin Yurdakul 

VAN 
Hakkı Unga,n 

VAN 
İbrahim Arv -ı. s 



VAN 
lVIünib Boya, 

YOZGAD 
Ömer Evci 

ZONGULDAK 
Esad Çakmrukkaya 

YOZGAD 
A vni Doğ·a.n, 

YOZGAD 
Sırrr igöz 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

YOZGAD 
Ekrem Pekel 

YOZGAD 
Sungur 

1 --

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 

YOZGAD 
Emin Dramı:ı. '1 

ZONGULDAK 
Dr. Mitat Altıok 

ZONGULDAK 
Ragıb Özdemiroğ·lu 



ZONGULDAK 
Raif Dinç 

ZONGULDAK 
Receb Zühtü Soyak 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 





3 - Sayın üyelerin soy adıarına göre tasnifi 

A. 

Abravaya (Dr.) Niğde 

Adakan (Enver) Balıkesir 

Ağralı (Fuad) El aziz 
Ak alın (Dr. GL Bes im Ö-

mer) Bilecik 
Ak ca ( Ragıb) Kocaeli 

Akçm (Cemal) Afyon Karahisat 
Akeken (Kani) Manisa 
Akgöl (Eyiih Sabri ) Çorum 

Akgüç ( Atıf) Bursa 
Akın (Zühtü ) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Uiresun 

Ak osman ( İzzet) Afyon Karahisar 
Aksoy (Hamdi) tzmir 

Aksoy ı Numan) .\.ntalya 
Aksoy ( Ömeı· Asım ) Gazi Anteb 
.-\ktaı· ( Rasim) Ankaı·a 

Aktm ( Nafiz) Amasya 

Akyürek (Aziz) Erzurum 
Akyüz (Gl. Muhittin) Kars 
Akyüz ( Aiı:if ) Çorulı 

Al am (Mi tat ) Maraş 

Alataş (Dr. Hulusi) Aydııı 

Alpaya ( İrfan Ferid) Mardin 
Alpsar ( t smail Kemal ) Çorum 

Alsa n (Zeki Mesud ) Diyarhekir 
Altıok (Dr . .lVIitat) Zonguldak 
Ap ak (Rahmi) Tekirdağ 

Aras (Dr. Tevfik Riir:ıtü ) İzmir 

Ar az (Rifat ) Ankara 
Ar-ı can ( 'fev J'ik ) Antalya 
.\rrkaıı ı. ~a:l'fet ) Erzincan 

Arıkoğlu (Damar) Seyhan 

Arıman (Benal) !zmir 

Arsal (Sad ri Maksudi) Giresu ıı 

Arvas ( İbrahim) Yan 

Aslan ( fk Tevfik) Kastamon n 
Ataç ( Hasaıı Felımi ) Gümüşark 

.\talay (Besim ) Kütahya 
:\ taman ( Şükrü ) Muş 

.\tatürk (Kaına.l ) Ankara 
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Atay (F a lih R:rfk:ı) Ankara 
Ayaşlı (Müşfik) Ankara 
Aydın (Hulki) Siiı~d 

Ay dm (Mitat) Trabzon 

Ay erdem (Gl. Ali Hikmet ) Gazi Anteb 
Ay kaç ( Fazıl Ahmed) Elaziz 
Aykut ( Şeref) Edirne 
Ay kurt ( İzzet Ulvi ) Afyon Karahisar 

B 

Barkan (E nirullah) .Malatya 
Barkın (Ru§eni) Samsun 
Barlas (Ali) tstanbul 
Başara (Rasim) Sıvas 

Başara (Ziya) Sıvas 

Ba§kaya (Yusuf) Denizli 

.Baştuğ (Türkan) Antalya 
Bayar (Celal) İzmir 
Bayrak (Halid) Bayazı d 
Bayur (Hikmet) Manisa 
Bekit (Rü§tü) Di yarbekir 
B ele (m . Refet) İstanbul 
Bengisu (Dr. Mustafa) Çanakkale 

B erk (Tabsin) El&ziz 
B erkınan (Dr. Hamdi) Denizli 

Beyatlı (Yahya Kemal) Tekirdağ 

Biçer (Ömer) Seyhan 
Bilge (Tevfik) Diyarbekir 

Birgi (Dr. GL Ziya Nuri ) Kocaeli 
Bl edu 1 )'Iitat Şükrü ) Sıvas 

Boysan (.Mecdi) Edirne 
Boya (Münib) Van 

Bozatık (Nedim) Kocaeli 
Bozkurt (Mahmud Esad ) !~ir 
Bozok (Salih) Bilecik 

Boztepe (Halil Nihad) Trabzon 
Börekci (IIazrm) Kırşehir 

Bul ca (Fuad) Çoruh 
Burcu (Osman Niyazi ) Balikesir 

o 

Camtez (Refet) (Bursa) 

Cantekin (Dr. Mustafa ) Çorum 
Ca vi d (Hasan) Çoruh 



-461-
Gebesoy (Gl. Ali Fuad) Konya 
Cimcoz (Sala.h) İstanbul 
Conker (Nuri) Gazi Anteb 
Coşkan (Tahsin) Kastamonu 

o 
Çağıl (Münir) Çorum 
Çakır (Hüsnü) İzmir 
Çakmakkaya (Esad) Zonguldak 
Çamaş ( İsmail) Ordu 
Çambel (Hasan Cemi! ) Bolu 
Çarıldı (Hazim) Balık €Sir 
Çerçel (Haydar) Afyon Karahisar 
Çetinkaya (Ali) » :. 

Çiloğlu ( Şevki) Muş 

Çrnay (Vasrf) Malatya 
Çin er (Remzi) Sıvas 

Çiyiltepe (Fuad Ziya) Ela.ziz 
Çırpan ( Hatı) Ankara 
Çolak ( İbrahim) Bilecik 
Çoruk (Hilmi ) Mardin 

D 

Dağ (Ressam Şevket) Konya 
Dağdemir (Mitat) Bolu 
Dalkılıç ( İbrahim) Kütahya 
Day ( Sırrı) Trabzon 
Demiralay (İbrahim) Isparta 
Demirel ( Eşref) Ankara 

Demirezen (8üleyman) Kayseri 
Demirhan (Gl. Pertev) Erzurum 
Denizmen (Ahmed Hamdi) İstanbul 
Dikmen (Ahmed Harndi) Konya 
Dikmen (Ali) Kocaeli 

Dil em re (Dr. Saim Ali) Erzurum 
Dilmen ( İbrahim Necmi) Burdur 
Dinç (Ömer) Kütahya 
Dinç (Raif) Zonguldak 

Dinçer (Osman) ·Mardin 
Dinçsoy (Muhittin) Urfa 
Doğan (Avni) Yozgad 
Doras (Asaf) Bursa 

Dr aman (Emin) Yozgad 
Dumlu (Nafiz) Erzurum 
D uru ( Kazım Nami) Manisa 
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Dursun (Kamil) İzmir 
D urukan (Zühtü ) Samsun 

E 

E diz (Dr. Şakir Ahmed) Kütahya 
Eken ( Srtkr Şerif ) Kastamonu 
Eken ( 1\ti ustafa) Konya 
Eker ( İsmet ) Çorum 
~ldem (Halil Eteın) Jstanbul 
Eldeniz (Gl. Naci) Seyhan 
Elgün . (Nakiye) Erzurum 
Emir (Memed) Balrkcsir 

Em re (Ahmed C ev ad ) Çanakkale 
E pikmen (Sadettin ) .İzmir 
Ercan (Dr. Hi.ise.vin Avn i) Muğla 

Er çin (Osman) Manisa 
Erdemgil (Gl. Akif Ertekiıı ) Sıvas 

Erdoğan ( Şevket) Gümüşane 

Rrel (Dr. Tuğanıira l Hcık-

lu Şinasi) İstanbul 
Ergeneli (Hilmi ) Çanakkale 
Ergin (Hayrullah ) İstanbul 
Ergin (Edib) Mardin 
Fırgun (Hürrem) Tokad 

Erişken (Resai ) Tokad 
Erkman (Sarni) Kastamonu 
Erkmen rMuhlis) KütaJıya 

Ertekin (Adnan ) Aydın 

Erten (M em ed ) Maraş 

Erten ( Rıza) Mardin 
Esen (Ali Rıza) Kırşehir 

l<Jsen (Ziya) Çankırı 

Eesener (Cemal) Balıkesir 

Eti li (Ziya Gevher) Çanakkale 
Ev ci (Ömer) Yozgad 
Evren (Örge) Balıkesir 

l<Jyiboğlu ( Daniş ) Trahzon 

F 

F'ıra t ( Ahdüllıak ) Erzincan 

G 

Gedik (Süleyman Sırrı ) Trabzon 
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n-e u ca (Süreyya Tevfik) Tokad 

·- -··- ~ 

C :·er çehr (.Mu. ·ta fa F ehmi) Bursa 
(:Termen ( l.>r. .Mazhar) Aydın 

C+ökberk (Gl. Şükrü) İstanbul 
(}ökbudak: (Fuad) Urfa 

(}ökçül (Sabiha) Balıkesir 

(}öker ( Ali .Muzaffeı· ) Konya 
Göktepe (Nuri) Aydın 

Gönenç (Mebnu·e ) Afyon Karabrsilr 

liörkey (Sabiha) Srvas 
n-rantay ( İbrahim ) Kastamonu 
(}ülez ( Şükrü) Bolu 
(} ünaltay ( Şemsett.j n ) Srvas 

Günay (Behçet) Urfa 
(}ün düz (Aka) Ankıtra 
nüneşdoğdu (Memed ) Samsun 
l+iipgüp ( Feı·ruh ) Kayseri 
f:: üran (Dr. Refik ) Bursa 
O-ür e!. (Kaznn) Konya 

(}ürer (Ce'vad Abhils ) Bolu 
(-J-üres (Remzi ) Gazi Anteh 
Gürsoy (Hamdi ) Lstanbul 
Güven (F e ri d Cr.J a,l ) İçel 
Güvendiren LFatin) Bursa 

H 

Hitit (Tahir ) Manisa 
Hxzal (Seniha) Trabzon 

t 

lçöz ( Sırrr) Yozgad 
ll den ( Şerif) Kastamonu 
İlter (Aziz Samili ) Erzincan 
İnanç (GL Kazım) İzmir 
İnankur (Emin) İçel 
İnce (Refik) Manisa 

Lncedayx (Cevdet Kerim ) Sinob 
İnönü ( İsmet ) Malatya 
lnsel ( Şekibe) Bursa 
İrdelp (Dr. Neşd Önıer· ) İstanbul 
trdelp (Kamil) Niğde 

İz budak (Veled) Kastamonu 
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I 

Işık (Hikmet) .Erzincan 
İşm (Osman ) Eskişehir 

K 

Kahraman (Dr. Galib) Bursa 
Kal aç (Ahmed Hilmi ) Kayseri 
Kaleli (Bekir) Gazi Anteb 
Kaltakkıran (Faik) .Edirne 
Kansu (Mazhar Müfid) Denizli 

K ansu (Nafi Atuf) -Erzurum 
Kaplıın I Rasıh) Antalya 
Karabacak (Hasan ) Zonguldak 
Karadeniz (Raif) Trabzon 
Kararnursal (Ziya) tstanbul 
Kar an ( Hayrettİn ) Balıkesir 

Kargr (Yahya Galib ) Ankara 
Kaya ( Şükrü) Muğla 

Kerven (Nahid) Kayseri 

Kesebir ( Şakir) Tekirdağ 

Kitabcr (Hüsnü) Muğla 

Kılrç (Ali) Gazi Anteb 
Kılrç (Muzaffer) Giresun 
Kılıcoğlu ( Hakkı) Muş 

K macı ( Şakir) ·Ankara 
Kırdar - (Dr. Lütfi ) Kütahya 
Kızıldoğan (Hüsrev) Kars 
Koçak ( Şükrü) Erzurum 
K onay (Hüsnü) Tokad 
Konuk (Dr. Sadi) Bursa 
Koptagel (Gl. Osman) Malatya 
Kök en (Rahmi) İzmir 
Köprüiii (Fuad) Kars 
Kurtka.ıı ( İhsan) Çoruh 
Kusun (Kemal) Maraş 
Kiiçüka (Necib Ali ) Denizli 
K ün tay (Ömer) Kars 

L 

!-'event (Dr. Rıza) .ı\ lardin 
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M 

iYiayakon ( İsmail Müştak) Siird 
Meınik (Dr. Fatma) Edirne 
M:engi (Halid) Niğde 

~iengilibörü (Celal) Antalya 
Mente§e (Halil) !zmir 
Mete (lbrahim) Seyhan 
Morova (Bediz) Konya 
~ı: umcu ( tsrnail Hakkı) Amasya 
Muş (llyas Sami) · Çoruh 
Mutlu (Fikri) !çel 

N 

N adi (Yunus) Muğla 

N ayınan (Esma) Seyhan 

o 

Ohkay (Ahmed Saffet) El aziz 
Okan (Hüsamettin) Sin o b 

O kay ( Kazım) Konya 

Ol pak (Kemalettin) Kocaeli 

Onaran (Halid) Burdur 

Onat (Naim Hi"tzı :rı) Konya 

Onay (Talat) Giresun 

Onguıı (Hamdi) İçel 
1 

Oral (Cavid) Niğde 

Orer (Kenan) Manisa 

Oy taç (Dr. Hilmi) Malatya 

Orucoğlu (Hulüsi) Sin o b 

ö 

Ödül ( Şevket) Kırklareli 

Öker (Abdülmuttahn) Malatya 

Ökmen (Mümtaz) Ankara 

Öktem (Haydar Rüştü) Denizli 

Öndersev ( ~<\li Şevket ) Gümüşane 

Öngören (Baba) Kaı·s 

Öngören (Dr. İbrahim 'l'alj) Diyarbekiı· 

Öniz (Huriye) Diyarbekir 

Önsay (Mustafa) Çankırı 

Öymen (Fakihe) !stanbul 

Özalp (Gl. Kazım) Balıkesir 
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Özdamar (Hüsnü) Isparta 
Öz damar (lstamat) Eskişehir 

Özdemir (Ahmed) Eskişehir 

Özdemiroğlu ( Ragıb) Zonguldak 

Özdeş (Lütfi. Müfid) Kırşehir 

Özenç (Ali Rıza) Çorum 
Özer (Yusuf Ziya} Eskişehir . 
Özey (Yaşar) Manisa 
Özkan ( ~ustafa Şeref) Burdur 

Özgener (Hatice) Çankırı 

Öz oğuz (Esa~) Kars 
Özsoy (Reşid) · ~ayseri 

Öztrak (Faik) 'I' e kirdağ 

p 

Pars (Muhittin Baha) Ordu 
Pek el (Ekrem) Yozgad 
Pekel (Galib) Tokad 
Peker (Receb) Kütahya 

Pektaş (Mihri) Malatya 
Perker (Hasan Ferid) Kayseri 
Poroy (N8.znn) Tokad 

R 

Ren da (Mnstafa Alxlülhalik ) Çankm 

s 

~abuncu (lsmail) Giresun 
S adak (Necmeitin ) Sıvas 

Sagay Esad) Bursa 
Saka (Hasan) Trabzon 

Sakarya (Durak) Gümüşane 

Samanlı (Dr. Kaznn ) Denizli 
~an (Tahsin ) Aydın 

Saracoğlu ( Şükrü) tzmir 
Saydam (Dr. Refik) !stanbul 

Saydan ı Hakkı ) !çel 
Saza k (Emin) Eskişehir . 
Selçuk (Rahmi) Balıkesir 

Seviğ ( yasfi Raşid ) Sıvas 

Sevüktckin (Gl. Kazım ) Diyarbekir 
Seyfeli ( Meıned) Kırşehir 

Sierl (Memed N~r.if ). Kars 



Sierl 
Sirmen 
Sılay 

So m er 
Somyürek 
~oyak 

Soydan 
Soydemir 
Soylu 
Sökmen 
Sökmen 
Suda 
Sungur 
Süsoy 

Şahin 

Ş atana 
· Şenozan 

Talay 
Talay 
Tamaç 
,Tan 
Taner 
Tankut 
Taptas 
Taray 
Tarcan 
'rarhan 
'I' ar han 
Tarman 
Tav 
Tekin 
Tengirşenk 

'riğrel 

Tokad 
Topcoğlu 

Tokgöz 
Toprak 
Tör 
Tuna 
Tunalı 

Tunca 
Tunool 
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(Dr . .Asım) 
(Fuad) 
('revfik Fikret) 
(Memed) 
(Dr. Hasan Vasrf) 
(Receb Zühtü) 
(.Mahmud) 
(Gl. Zeki) 
(Faik) 
(Gl. İhsan) 
('rayfur) 
(Dr. Emin Cemal) 
(Sungur) 
(Şevki ) 

ş 

(Memed) 
(.Abdürrezzak) 
(Dr. Şükrü ) 

T 

Dr. Rasim Ferid) 
(Sadettin Ferid) 
(Nuri) 
(Hasan Hayri) 
(Osman) 
(.Hasan Reşid) 

(Dr.) 
(Cemal Hüsnü) 
(ficlim Sırrı) 

(Abdülhak Hamid ) 
(Ali Rana) 
(Tevfik) 
( İhsan) 

(Cemal) 
( Yusuf Kemal ) 
(Zülfü) 
(Emin .Aslan) 
(- azmi) 
( Alımed İhsan) 
( ~n hri ) 

\Edib Servet) 
(Nuri) 
(.Ali) 
(Dr. Cemal) 
(Etem) 

Samsun 
Erzurum 
Konya 
Kütahya 
Balıkesir 

Zonguldak 
Siird 
Erzurum 
Niğde 

Giresun 
.Antalya 
Bolu 
Yozgad 
Siird 

Gazi .Anteb 
Mardin 
Ksatamonu 

Niğde 

Bursa 
Kastamonu 
Kocaeli 
~1alatya 

·Maraş 

.Ankara 
Bolu 
Ordu 
İstanbul 
İstanbul 
Seyhan 
Bayazı d 
Konya 
Sin o b 
Di yarbekir 
Denizli 
.Aydın 

Ordu 
Manisa 
Gümüşane 

Muğla 

Samsun 
.Antalya . 
Samsun 
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Turgay (Salih) Kayseri 
Tuz er (Dr. Ahmed Fikri) Erzurum 
Türel (Ali Rrza) Konya 
Türker (Berç) Afyon Karahisar 
Türkmen (Halil) Zonguldak 
Türkoğlu (Turgut) Manisa 
Türsan (Gl. Şefik) Denizli 
Tüzün (Atıf) Çoruh 

'U 

Uğur (İsmail Memed) Sıvas 

Ula.ş (Meliha) Samsun 
Uluçay (Ahmed Vefik) Niğde 

Uludağ (Dr. Osman Şevki) Konya 
Uluğ (Naşid) Kütahya 
Ulus (Ahmed) Ankara 
Ulusan (Mustafa) Konya 
Umay (Dr. Fuad) Kırklareli 

Ungan (Hakkı) Van 
Ural (Nuri) Maraş 

Uran (Hilmi) Seyhan 
Uras (Esad) Amasya 
Uraz (Sadettin) İstanbul 
Uraavaş (Ali Saib) Urfa 
Us (Asım) Çoruh 
Us (Hakkı Tarık) Giresun 
Uybadm (Cemil) Tekirdağ 

U zel (Dr. Saim) Manisa 
Uzmay (İsmail Hakkı) Bolu 
U zunçarşrlı (İsmail Hakkı) Balıkesir 

tt 

Übeydullah Bayazı d 
Ük e (Gl. Srtkı) Tokad 
Ülgen (Refet)· Urfa 
Ülkümen (Hamdi) Trabzon 
Ünal (Kemal) Isparta 
Üner (Mustafa Halid) Konya 
Ünsal (Mükerrem) Isparta 
Ün ür (Rifat) Çankırı 

Üstün (Dr. Galib) Sinob 

V 

Vardar (Rifat) Zonguldak 
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y 

Yaşın (Şükrü) Çanakkale 
Yaşın (Vali) Kayseri 
Yalman (Hamdi) Ordu 
Yaltırım (Dr. Ziya Naki) Ordu 
Yargı (Salah) Kocaeli 
Yazgan (Gl. Ahmed) Urfa 
Yazıcı (Yaşar) İstanbul 
Yeğena (Ali Münif) Seyhan 
Yiğit (İbrahim Süreyya) Kocaeli 
Yıldırım (Nabi Rıza) Çorum 
Yöntem (Ali Canib) Ordu 
Yurdakul (Memed Emin) Urfa 
Yücekök (Naki) Muş· 

Yücel (Hasan Ali) İzmir 
Yürüker (l\femed Ali) Samsun 

z 

Zıı.pcı (Mahmud Nedim) Malatya 
Zırh (Ali) Çoruh 

4 - Sayın üyelerin doğum t~rihlerine göre tasnifi 

1852 doğumlular 

Alıdülhak Hamid Tarhan İstanbul 

Übeydullah 

1857 doğumZıtlar 

Bayazı d 

1861 doğumlular 

Halil Ethem Eldem İstanbul 

1862 doğumlular 

Dr. Gl. Besim Ömer Akalın Bilecik . 
Süleyman Sırrı Gedik Trabzon 

Tahsin San 
Hatice Özgener 
Tevfik Bilge 

Naki Yücekök 

Kamil İrdelp 

1865 doğumlular 

Aydın 

Çankırı 

Di yarbekir 

1866 doğumlular 

Muş 

1867 doğumlular 

Niğde 

1868 doğumlular 

Kemalettin Olpak Kocaeli 



1869 doğumlular 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ali Barlas 
Dr. Tuğaıniral Hakkı Şi

nasi Erel 
V eled !zbudak 
Nuri Ural 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hulki Aydın 
Ziya Başara 
Mcmcd Emiıı Yurdalml 

Buı·sa 

İstanbul 

İstanbul 
Kastamonu 
Maraş 

Ordu 
Siird 
Sıvas 

Urfa 

1 70 doğıımlnlar 

Berç 'rürker 
Şühü Gülez 
li'a.ik Kaltakkıran 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. Muhittin Akyüz 

A fyon Karahisar 
Bolu 
Edirne 
Elaziz 
Eskişehir 

Kars 

1 71 doğumlular 

Dr. Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akkaya 
İbrahim Dalkılıç 

M:emed Güneşdoğdu 

nkara 
Erzurum 
Giresun 
Kütahya 
Samsun 

1872 doğumlular 

Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi Kocaeli 
Hakkı Kılıçoğlu Muş 

İsmail Çamaş Ordu 
Gl. Alımed Yazgan Urfa 
:Münib Boya Van 

1 7 3 doğumlular 

Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. İhsan Sökınen 

Ziya Karaınursal 
Süleyman Demirezen 
Mustafa Ulusan 

Bursa 
Bursa 
Giresun 

İstanbul 
Kayseri 
Konya 

187-i doğuml1ılar 

Yahya Galib Kargı 
İhsan Tav 
Esad Sağay 
İsmail Kemal Alpsar 

Ankara 
Bayazıd 

Bursa 
Çorum 
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l\'l:ünir Çağd 
~Iazhar Müfid Kan.su 
Şeref Aykut 

Emin İnankur 
Hakh.rr Soydam 
Halil Henteşe 
General Osman Koptagel 
Kani .Aıkeken 

F ail;: Soylu 
elim Sırrı Tarcan 

Ali Münif Y eğena 
Mitat Şükrü Bleda 
Raif Dinç 

Çorum 
Denizli 
Edi me 

!çel 
!çel 
!zmir 
Malatya 
Manisa 

Niğde 

Ordu 
Seyhan 
Sıvas 

Zonguldak 

1875 doğu1nlular 

Şakir Kınacı 

Osman Niyazi Burcu 
.Dr. İbrahim 'l'ali Öngören 
Hüsnü Özdamar 

Bsad Özoğuz 
Dr. ük:rü Şen Ozan 
Ali Dikmen 
Re am Şevket Dağ 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Etem Tuncel 
Gl. Naci Eldeniz 
Dr. Galib Üstün 
Behçet Günay 

Ankara 
Balıkesir 

Diyarbekir 
Ispaı•ta 

Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 

Kütahya 
Sınasun 

Seyhan 
Sin o b 
Urfa 

1876 doğumlular 

Celal Mengilibörü 
Cemal Esener 
Eyüb Akgöl 
Zülfü Tiğrel 

Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
General Şükı·ü Gökberk 
Şevki Çiloğlu 

Dr. sım Sirel 
İbrahim Mete 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Remzi Çiner 

Antalya 
Balıkesir 

Çorum 
Diyarbekir 

Gümüşane 

!stanbul 
!stanbul 
Muş 

Samsun 
Seyhan 
Sıvas 

Sıvas 

1877 doğumlula1· 

Dr. Emin Cemal Suda 
lsmet Eker 
Aziz Samili İlter 
:Memed Şahin 

Bolu 
Çorum 
Erzincan 
Gazi Anteb 



Salalı Cimcoz 
Lütfi Müfid Özdeş 
Kazrm Nami Duru 
Hüsnü Konay 
Hasan Karabacak 

!stanbul 
Kırşehir 

l\1anis::ı 

~['o ka d 
Zonguldak 

1878 doğumlular 

Ali Çetinkaya 
M üşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Ahmed Cevad Emre 

Ziya Esen 
Hasan Cavid 
Dr. Mustafa Cantekin 
Gl. Kazım Sevüktekin 

.Aıhnıed Saffet Ohkay 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Kamil Dursun 
Şerif !Iden 
Emrullah Barkan 

Sabri Toprak 
Osman Dinçer 
Ahmed Vefik Uluçay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sırrı İçöz 
Rifat Vardar 

Afyon KaraJıisıır 
Ankara 
A.nkara 

,;ınakkale 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Diyarbekir 

EH1ziz 
.Erzuı·urn 

İzmir 
Kastamonu 
:Malatya 

l\fanisa 
Mardin 
Niğde 

Sinob 
Yozgad 
Zonguldak 

1879 doğumlulm· 

İsmail Ha1clu Mumcu 
Nafiz Aktm 
Hasan Cemil Çambel 

Sadettin Ferid Talay 
İlyas Sami Muş 
Yusuf Başkaya 
Fuad Ağralı 
İstemat Özdamar 

Hasan Fehmi Ataç 
ahid Kerven 

Aıbdürrezza.k Şatana 

Harndi Yalınan 

Amasya 
Amasya 
Bolu 

Bursa 
Çoruh 
Denizli 
Elaziz 
Eskişehir 

Gümüşane 

Kayseri 
l\iardin 
Orrlu 

1880 doğumıula1· 

!zzet Ulvi Aykurt 
General Kazım Özalp 
Memed Eemir 
Refet Canıtez 
Dr. Mustafa Bengisu 
Rifat Ünür 

Afyon Kara h i sar 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
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Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tör 

~\Icmecl Nazif Sirel 
Ali Rıza Esen 
Ha,an Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğid 

Osman Erçin 
Yunus Tacli 
Dr. Abravaya 
Cemi! Uybaclrn 

Erzurum 
Erzurum 
Gümüşane 

Kars 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 

Manisa 
l\Iuğla 

Niğde 

Tekirdağ 

1 81 do!Jıwılular 

Kamal Atatürk 
Rasim Aktar 
Hacim Çarıklı 
İbrahim Çolak 

Salih Bozuk 
İsınail Haklu Uzmay 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

Bilecik 

Bilecik 
Bolu 

Halid Onaran Ruı·dur 

Mustaaf Abdülhalik Rcnda Çankrrr 

F'uad Bulca 
1lısan Kurtkan 
Ueııeral Şefik Türsan 
'l'ah in Berk 

:-.J ur i Conker 
aclr·i Malumeli Arsal 

Doktor Refik Saydam 
U eııeral Refet Bel e 

Uen eral Kazım İnanç 
Rahmi Köken 
'crnal Tekin 

Dr. Hilmi Oyt.a<ı 

.M:itat Alanı 
Hüsamettin Okan 

Çoruh 
Çoruh 
Denizli 
Elaziz 

Gazi Anteb 
Girrsun 
ls tanbul 
1stanbul 

İzmir 
İzmir 
Konya 

Malatya 
Maraş 

Sin o b 

1882 doğumhılctr 

.Esad Uras 
Dr. H ulU.Si Alataş 
Şükrü Yaşın 

.Mustafa Önsay 
Aıkif Akyüz 
Ali Rıza Özenç 
Rüştü Bekit 
Abdülhak Frrat 
Aziz Akyürek 
N akiye Elgün 
EminSazak 

Amasya 
Aydın 

Çanakkale 
Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Diyarbekir 
Erzincan 
Erzurum 
Erzuı·um 

Eskişehir 



Ali Rana Tarhan t<danbul 
Baha Öngören Kars 
General Ali Fuad Cebesoy Konya 
Besim Atalay Kütahya 
Memed Somer Kütahya 

Dr. Saim Uzel Manisa 
Nıu-i Tuna Muğla 

Şükrü Ataman l\Iuş 

İsmail Müştak l\1.ayaikon Siird 

Şemsettin Günaltay Sıvas 

Faik Öztrak Tekirdağ 

Resai Erişken Tokad 
Halil Nihad Boztepe Trabıı;on 

Hakkı Ungan Van 

1883 doğumlular 

Eşref Demirel Ankara 
Rasih Kaplan Antalya 

Tevfik Arıcan Antalya 
Asaf Doras Bursa 

General Zeki Soydemir Erzurum 
Şevket Erdoğan Gümüşane 

Dr. Neşet Ömer İrdelp !stanbul 
Dr. '-::' wfik Rüştü Aras .lzınir 

Harndi Al.ı::Eoy İzmir 
İbrahim Demiralay Isparta 
İbrahim Grantay Kastamonu 

Sami Erkman Kastamonu 
Mahmud Nedim Zapçı lVlalatya 
Mahmud Soydan Siird 
Halil Türkmen Zonguldak 

1884 Doğumlular 

.AJka Gündüz Ankara 
Mitat Dağdemir Bolu 

Mustafa Şeref Özkan Burdur 
Asım Us Çoruh 

Fazıl Alımed Aykaç El aziz 
Ali Şevket Öndersev Gümüşane 

Celal Bayar İzmir 
H üsrev Kızıldoğan Kars 
Reşid Özsöy Kasyeri 
Nedim Bozatık Kocaeli 

İsmet İnönü Malatya 
Vasıf Çmay Malatya 

ll'fan Ferid Alpaya Mardin 

Şükrü Kaya 
Halid Mengi 

Ruşeni Barkın 

Hilmi Uran 

Rasim Başara 
Yahya Kemal Beyatlı 

Nazım Poroy 
İbrahim Arvas 

Dr. Mitat Altıok 

Muğla 

Niğde 

Samsun 
Seyhan 

Sıvas 

Tekirdağ 

Tokad 
Van 

Zonguldak 

1885 doğumlular 

Dr. Cemal Tunca 
Atıf Tüzün 

Şükrü Koçak 
Miikerrem Ünsal 

Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödi.il 

Refik İnce 
Edib Ergin 

Muhittin Baha Pars 
Hasan Saka 

Ekrem Pekel 

Antalya 
Ç,oruh 

Erzurum 
Isparta 

Kırklareli 

Kırklareli 

Manisa 
Mardin 

Ordu 
Trabzon 

Yozgad 

Şekibe İnsel 
Meedi Boysan 
Memed Seyfeli 
MemedErten 
Hüsnü Kitabcr 

1886 doğumlular 

Bursa 
Edirne 
Kırşehir 

Maraş 

Muğla 

1887 doğuınıuZar 

Dr. Mazhar Germen Ay dm 
Cevad .A:bbas Gürer Bolu 

Hilmi Ergeneli Çanakkale 
Huriye Öniz Di yarbekir 

Osman Işın Eskişehir 

Şükrü Saracoğlu İzmir 

Dr. Tevfik Aslan Kastamonu 
Ragıh Al{ça Kocaeli 

Mustafa Halid Üner Konya 
Ömer Dinç Kütahya 

Rrza Erten Mardin 
Ali Canib Yöntem Ordu 

V asfi Raşid Seviğ Sıvas 

Rahmi Apak Tekirdağ 

Ali Saib Ursavaş Urfa 
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1888 doğıwıl1ılat· 

Nazmi Topçuoğlu Aydın 

İsmail Hakkı Uzunçarşılr Balıkesir 

Örge Evren Balıkesir 

Ali Zırh Çoruh 
Nabi Rıza Yıldn·rm Çorum 
Saffet Arıkan Erzincan 
Talat Onat Giresun 
Ömer Küntay Kars 
Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Dr. Lutfi Kırdar Kütahya 
Kenan Örer Manisa 
Hilmi Çoruk Mardin 

Dr. Hüseyin Avni Ercan Muğla 

Dr. Rasim F erid Talay Niğde 

Zühtü Durukan Samsun 
Sabiha Görkey Sıvas 

Harndi Ülkümen Trabzon 
Refet Ülgen Urfa 
Ömer Evci Yozgad 

1889 doğuml1ılar 

Cemal Akçın 
Nuri Köktepe 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
İbrahim Necmi Dilmen 
Zeki Mesud Alsan 
Hakkı Tarık Us 

Salah Yargı 
'Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazim Onat 
Receb Peker 

Yaşar Özey 
Kemal Kusun 
Damar Arıkoğlu 
Sırrı Day 
Emin Draman 

Afyon Karahisar 
Ay dm 
Balıkesir 

Burdur 
Di yarbekir 
Giresun 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 

Manisa 
Mara.~ 
Seyhan 
Trabzon 
Yozgad 

1890 doğumlular 

Hatı Çırpan 

Nurnan Aksoy 
Hayrettİn Karan 
Hayd~r Rüştü Öktem 
N afi Atıf Kansu 
Ali Kılın~ 
Tahsin Çoşkan 
Hasan Ferid Perker 

Ankara 
Antalya. 
Balıkesir 

Denizli 
Erzurum 
Gazi Anteb 
Kastamonu 
Kayseri 

Kazım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Tunalı 
Necmettin Sada:k 
Galib Pekel 

Konya 
Konya 
Samsun 
Sıvas 

Tokad 

1891 doğumlular 

Haydar Çerçel 
Dr. Kazım Samanlr 
İsmail Sabuncu 
Forruh Gübgüp 

lVIuhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Şakir Kesebir 

Afyon Karahisar 
Denizli 
Giresun 
Kayseri 

Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Tekirdağ 

1892 doğumlular 

Tayfur Sökmen 
Halid Bayrak: 
Ziya Gevher Etili 
Dı-. Harndi Berkman 

Necib Ali Küçüka 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkuı·d 
Nuri Tama~ 
Kazım Okay 
Dr. Ziya Naki Yaltrrım. 

Süreyya Tevfik Genca 
Fuad Gökbudak 
Avni Doğan 

Antalya 
Bayazrd 
Çanakkale 
Denizli 

Denizli 
tzrnir 
İzmir 
Kastamonu 
Konya 
Ordu 
Tokad 
Urfa 
Yozgad 

1893 doğumlular 

Falih Rif'la Atay 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Galib Kahraman 
Emin Aslan Tokad 
Remzi Güres 

IHzım Börekçİ 

Ahmed Harndi Dikmen 
Abdülrnuttalib Öker 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levend 
Memed Ali Yörüker 

Cevdet Kerim İncedayı 
Daniş Eyuboğlu 

Ragıb Özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

Ankara 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
Gazi Anteb 

Kırşehir 

Konya 
Malatya 
Maraş 

Mardin 
Samsun 

Sin oh 
Trabzon 
Zonguldak 
Zonguldak 



1894 doğ·umlular 

Dr. Sadi Konuk Bursa 
Ferid Celal Güven İçel 
Harndi Ongun İçel 
Sadettin Uras !stanbul 
Sadettin Epikmen İzmir 

- 474 -

Hikmet Işık 
Harndi Gürsoy 
Yaşar Yazıcı 

Şevki Süsoy 
Hürrem Ergün 

1898 doğumlular 

Erzincan 
!stanbul 
İstanbul 
Siird 
Tokad 

Sıtkı Şerif Eken Kastamonu 
Veli Yaşm Kayseri 
Zühtü .Alan Kırklareli 

Ömer Biçer Seyhan 
Tevfik Tarman Seyhan 
Hulusi Oruçoğlu Sin o b 
Sungur Yozgad 

Mümtaz Öktem 
Fikri Mutlu 

1895 doğıımlııla1· 

Ankara 
İçel 

Mihri Pektaş 
lsmaill\femed Uğur 
Mitat Aydm 
Rai:f Keradeniz 

Malatya 
Sıvas 

Trabzon 
Trabzon 

Enver Adakan 
Kemal Ünal 
Salih Turgay 
Osman Taner 

1896 doğurıılular 

Balıkesir 

Isparta 
Kayseri 
Malatya 

1897 doğumlular 

!zzet .Akosman 
Ahmed Ulus 
Muzaffer kılıç 
Hasan Ali Yücel 
Bediz Morova 
Seniha Hizal 
l\fuhittin Dinçsoy 
Esad Çakmakkaya 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Giresun 
İzmir 
Konya 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1899 doğumlulaı· 

Adnan Ertekin 
Fııad Sirmen 
Alımed Özdemir 
Ömer Asım Aksoy 
Ali Rıza Türel 
Eı:ıma Nayman 

Ay dm 
Erzurum 
Eskişehir 

Gazi .Anteb 
Konya 
Seyhan 

J 900 doğıtrnlular 

Urbrme lönen~ 

Türkan Baştuğ 
Sabiha Gökçül 

.ı. . \ tıf .<\ kgü<; 
1 Bekir Kaleli 
1 Fakilı c Öymen 

Ila yrullalı Ergin 

.Afyon Karahisar 
Antalya 
Balıkesir 

Bursa 
Gazi Anteb 
!stanbul 
İ tanbul 

1901 doğuwhdrn· 

Rah mi Sel~nk Balıkesir 

::\Iustafa Eken Konya 

Naşid luğ 

l\{eliha Unş 
Kütahya 
Samsun 

1903 doğumZıtlar 

Dr . .Patnıa )[eınik 
Benal Arımau 

Eılirne 

İzmir 

1904 doğwnlular 

avicl Oral Niğde 

- -oooe!e!) >e-< t!t!!:l~--



5 - Sayın üyelerin n eş etlerine göre tasnifi 

.{li 

1\fccdi Boysan 

B alwiye 

AJmıcd Saffet Ohlmy 
Ahmed Harndi Denizmen 

Bay tcır 

Edirne 

EHiziz 
! stanbul 

Ali Hıza Özenç (ve Hukuk) Çorum 
Ali Rıza Esen 
N mi U ral (ve :F'ransada) 
General Alımed Yazgaıı 

Diş çi 

Kn·şehir 

Maraş 

Urfa 

Şevki Çiloğlu ( Aıtina ) l\'[uş 

Hüsamettin Okan (ve ec- Sinob 
zacr) 

Ecole libı·e des sciences poli tiqııe:s et montlc:s 

Fazıl Ahmed Aykaç 
İbrahim Grantay 

Nuri Tama.ç 

Eczacı 

Aıhmcd Vefik Ulı1çay 

Hüsamettin Okan (ve diş
çi) 
Ekrem P ekel 

EI aziz 
Kastamonu 

1<' astanıoım 
Niğde 

Sinob 

Yozgad 

ETkfını hcırbiye 

Karnal Atatürk 
Celal Mengilibörü 

Kazım Özalp 
Hasa n (' cm il (' am bel 

General Şefik Türsan 
Fuad Ziya Çiyiltcpe 

Aziz Sanıih İlter 
Saffet Arıkan 

General Pertev Demirhan 
Ucncral Zeki Soydemir 

Ankara 
Antalya 

Balıkesir 

Bolu 

Denizli 
El aziz 

Erzincan 
Erzincan 

EI'zurum 
Erzurum 

Şükri.i Koçak 
Nmi Conkcr 

General İhsan Sökınen 
E(lib Servet Tör 

nl'ııenıl Refct Bele 
(;ı · n ı• ı·ıtl Şükrü C:ökherk 

( icıll'ral Ki'tzrm İnanç 
Sa mi Erkman 

Şe ri [ tl den 
Lütfi M:üfid Öukş 

(i enL'nıl Ali Fuaıl Crhcsoy 
Hl•cch P ehr 

i snı et İnönü. 
Mahnı nd Nedim Zapcr 

Osman Eırçin. 

Rnşcni Barlun 

Cevdet Kerim !nccdayı 
Cemil Uybadrn 

Rahmi Apak 
Beh~ct Günay 

Ev k af 

H üştü Hekit 

.\..l i ('c t i ıık ;ı _v a 

Aka ( l i.iııdii 7. ( ktsııı e n ) 

l' l' n1il l I~Sl\11 (' 1' 

H ali d Bıt~r ı:ak 

lbralı im Çolak 
Salih Bozok 

Cevad Ahhas Gürer 
Esad Sagay (ve Alman

yada) 

Ahnı rd Cc\'a u Enıre (krs

men ) 
Fuad Bulca 
lhsan Kurtkan 

E yu;) Sahil Akgül 
General K~um SPYÜktrkiıı 
Tedik Bilge 

E rz urum 
Gazi Anteb 

Giresun 
Gümüşane 

İstanbul 
İslanbnl 

İzmir 
K astamonu 

Kastamonu 
Kırşehir 

Konya 
Kütahya 

Malatya 
:Malatya 

Manisa 
Samsun 

Sinob 
'l'Pkirdağ 

Tekirdağ 

Urfa. 

Di yarbekir 

Afyon Karahisar 
..:~nkara 

Balıkesir 

Bayazrd 
Bilecik 
Bilecik 

Bolu 
Bursa 

Çanakkale 

(~ nnıh 

Çoruh 

Çorum 
Diyarbekir 
Di yarbel\ i ı· 



.A:bdülhak Fırat (ve hu- Erzincan 
kuk 
N afiz Dumlu Erzurum 
Muzaffer Kılıç (ve (Hu
kuk) 
.A:li Şevket Öndersev 
Şevket Erdoğan 

Hakkı Saydam 
Ali Barlas 
GL Muhittin Aleyüz 
H üsrev Kızıldoğan 
Nahid Kerven (ve Pariste) 
Kemalettin Olpak 
Nedim Boz.atık 
GL Osman Koptagel 
Vasıf Çmay 

Giresun 

Gümüşane 

Gümüşane 

İçel 
İstanbul 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Malatya 
Malatya 

Kazım Naıni Duru 
İrfan Ferid Alpaya 
hukuk) 

Manisa 
(ve Mardin 

Hakkı Kılıçoğlu 

Naki Yücekök 
Muş 

Muş 

Selim Sırrı Tarcan Ordu 
GL Naci Eldeniz (ve Al- Seyhan 
manyada 
İbrahim mete 
Mahmud Soydan 
Gl. Aikiz Öztekin Erdem
gil 
Faik Perrnek 
Hüsnü Konay 
Ali Saib Ursavaş 
Halil Türkmen 

Hukuk 

Cemal Alkçın (3 ncü sını
fa kadar ) 
Mümt.az Ökmen 
N um an Alksoy 
Tevfik Arıcan 
Adnan Ertekin 
Örge Evren 

Osmar. Niyazı Burcu 
İhsan Tav 
İbra:him Necmi Dilımen 

Mustafa Şeref Özkan (ve 
Pariste) 
Asaf Doras 
Atıf Aıkgüç (ve Romada) 
Sadettin Ferid Talay 

Seyhan 
Siird 
Sıvas 

Tokad 
Tokad 
Urfa 
Zonguldak 

Afyon Karahisar 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Ay dm 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Burdur 

Burdur 

Bursa 
Bursa 
Bursa 

478-
Ziya Gevher Etli 
Mustafa Önsay 
Ali Zırh 

Ali Rıza Özenç (ve baytar) 
Münir Çağıl 
Emin Aslan (ve Ziraat) 
Haydar Rüştü Öktem 
Necib Ali. Küçüka 

Yusuf Başkaya ( 8Jıliyc!.
nameli) 
Şeref Aykut 
Abdülhak Fırat (ve har
biye) 
Fuad Sirmen (ve Roma) 
Istemat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aiksoy 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu (ve tica
ret) 

Çanakkale 
Çankırr 

Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

Denizli 

Edirne 
Erzincan 

Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Giresun 
Giresun 

Muzaffer Kılınç (ve har- Giresun 
biye) 
Sadri Maksudi Arsal Giresun 
(Moskova ve Paris) 
Ferid CeHH Güven (ve sa
nayii nefise) 
Harndi Ongun 

Salalı Cimcoz 
Halil Menteşe (ve Pariste) 
'Ma;hmud Esad Bozk:urd 
(ve İsviçrede) 
Rahmi Köken 
Kemal Ünal 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
Hasan Ferid Perk:er 
Reşid Özsoy (ve yüksek 
ticaret) 
Hasan Hayri Tan 

Ragrb .Akça 
Salalı yargı 

Ali Rrza Türel (ve Pariste) 
Cemal Tekin (Kısmen) 
Kazım Gürel 
1\wfik Fikret. Sılay 

Naşid Uluğ 

Kenan Örer 
Refik İnce 

İçel 

İçel 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 

!zınir 
Isparta 
Kars 

Kars 
Kayseri 
Kayseri 

Kocaeli 

Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Manisa 
Manisa 



Sabri Toprak 
Kemal Kusun 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan · Ferid Alpaya (ve 
harbiye 
Osman. Dinçer 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya (ve Fransada) 
Yunus Nadi (Kısmen ) 

Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

(ve Paristc) 
Vasfi Raşid Seviğ (ve P a
ris) 
Nazım Poroy (ve Pariste) 
Resai Erişken 
Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Fuad Gökbudak 
Emin Draman 
Ragrb Özdemiroğlu 

Manisa 
Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 

Mardin 
Muğla 

Muğla 

Muğla ' 
Ordu 
Ordu 
Sin o b 

Sıvas 

Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak: 

H ususi tahsil görenler 

İzzet Ulvi Ayıkurd 
Hatı Çırpan 

Memed Demir 
Hatice Özgener (ve Rüş

tiye 
Hasan F ehmi Ataç 
Abdülhak H<:l ınid Tarhan 
Fikri Mutl u (vr orta. ) 

Celal Bayar 
Esad Özoğuz 
F erruh Gübgüp 
Süleyman Demirezen 
Şevket Ödül 
Damar Arıkoğlu 
Remzi Çiner (ve orta ve 
Pariste UlUnıu siyasiye 
mektebinde maliye ders
leri) 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Balıkesir 

Çankırı 

Gümüşane 

İstanbul 
İçel 

İzmir 

Kars 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Seyhan 
Sıvas 

1 dadi tahsüi görenlet· 

Eşref Demirel 
Müşfik Ayaşlı (Kısmen ) 

Rasim Alktar 
Hayrettİn Karan 

.Ankara 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

477-
Halid Onaran (ve husus!) 
Zülfü Tiğrel 
Ahmed Özdemir 
Ali Kıhnç 
Harndi Gürsoy (ve Al
manyada) 
Memed Somer (kısmen ve 
hususi) 

Bolu 
Diyarbekir 
Eskişehir 

Gazi Anteb 
İstanbul 

Kütahya 

Muş Şükrü Ataman 
Ali Tunalı 
Şevki Süsoy 
Mitat Şükrü Bled 
nevrede fen tahsili 
Hakkı Ulllgan 

Samsun 
Siird 

(ve Ce- Sıvas 

) 
Van 

llk taJısil görenler· 

N abi Rıza Yıldırım 
Mustafa Eken 
Ömer Dinç 
İsmail Memed Uğur 
Esad Çakmaıkk:aya 
Hasan Karabacak 

Çorum 
Konya 
Kütahya 
Sıvas 

Zonguldak 
Zonguldak 

Kolejde okuyanlar 

Berç Türk er (ve Galata- Afyon Karahisar 
saray) 
Mebrure Gönenç 
Mihri Pektaş 

Afyon Karahisa-r 
Malatya 

Lise tahsiZi görenler 

Tayfur Sökm.en 
Rahmi 'Selçuk (7 ye ka
dar) 
Kamil Dursun (ve husruıi ) 

Ali Dikmen (Darüşşafaka) 

Kamil İrdelp 
Esma Nayman 
İbrahim Arvas 

Antalya 
Balıkesir 

İzmir 
Kocaeli 
Niğde 

Seyhan 
Van 

Medrese tahsiZi görenler 

Rasıh Kaplan (Camiülez- Antalya 
her) 
Übeydullah Bayazıd 
Mustafa F ehmi Gerçeker · 
İlyas Sami Muş 
İsmet Eker (ve Rüştiye) 
Emin Sazak (ve husruıi) 
Emin İnankur 

Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Eskişehir 

lçel 



Hüsnü Özdamar 

İbrahim Demiralay 

Veled İlibudak (ve lıususi) 

Mustafa Ulusan 

l aiın Hazım Onat 

İbrahim Dalkılıç 

Hulki Aydın (ve rüştiye) 

Süleyman Sırrı Gedik 

Ömer Evci 

İsparta 

isparta 

Kastamonıı 

Konya 

Konya 

Kütahya 

Sürd 

'!'rabzon 

Yozgad 

M ııallirn mektebi 

abiha Gökçül (yüksek) Balıkesir 

H.ifat Ünür (Yüksek) Çanlun 

Hikmet Işık (ve Hse) Btzincan 

N ak iye E lg ün Erzurum 

Hasan Ali Yücel İzmir 

Ha,zrın Börekçi (kısmen Kırşehir 

yüksek ) 

Besiın Atalay (yüksek) 

Hamdi Yalınan (yüksek) 

Şeınsettin Günaltay (yük
sek) 

Kütahya 

Ordu 

Sıvas 

Mühendis mcktebi 

Enver Adakan (Almanya- Balıkesir 

da) 

Sadettin Epikmen (:Maca- !zmir 
ristanda) 

Veli Yaşın (Kı men ) 

lVIitat Aydın 

Haydar Çerç l 

Esad Uras 

jJ_[ iilkiy e 

!smail Hakkı .\[umcu 

Abidin Özmen 

Nazmi Topçuoğlu , 

Hacim Çarıklı 

Fatin Uüvendiı·cn 

Refet Camtez 

Hilmi Brgeneli 

~ükrü Yaşm 

l\L )ı.bdüllıalik Rcnda 

Asım Us 

Kayseri 

Trabzon 

Afyon Karalü;ar 

Amasya 

Amasya 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Bursa 

Bursa 

Çanakkale 

Çanakkale 

Çankırı 

Çoruh 

478-
Atıf 'l'üzün 

l · ınail K emal Alpsar 

.\iazhaı· :\Iüfid Kan su 

Zckai Apaydrn 

Zeki :Jicsud Al.:an (ve Pa

ristc ) 

Puad Ağrah 

Aziz .A.kyüeck 

Nafi Atuf Kansu 

Remzi Güres 

Münir Aikkaya 

Hü~ııi; ('alor 

..,,ükrü Sarocoğhı (ve Oe

m:ue) 

ı\lüke ıTem Ünsal 

Ahmed Hilmi Kalaç 

ll.mılıi ın Süreyya Yiğid 

.Ali l\'[uzaffer Göker (ve 

Pariste) 

lG'tzım Okay 

Aıbdülmuttalib Öıker 

Emrullah Barkan 

Hasan Reşid Tarrkut 

.Mitat Alam 

Ahmed İlısan 'l'okgöz 

lsınail Çamaş 

Btem Tuncel 

l\Icıned .Ali Yüı·üker 

Z ülı tü Durukan 

.Ali l\lii.nif Yegena 

Hilmi Uran 

t: mai1 Müştak Mayakon 

Faik Öztrak 

.' a.kir Kesebir 

Galib Pekel 

Hasan Saka (ve Pariste) 

Sırrı Day 

Meme d E min Yurdakul 

A vni. Doğan 

Hifat Vardar 

Çoruh 

Çorum 

Denizli 

Di yarbekir 

Di yarbekir 

El aziz 

Erzurum 

Brzurum 

Gazi Anteb 

Giresun 

İzmir 

İzmir 

Isparta 

Kayseri 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

Malatya 

Malatya 

Maraş 

Mara.ş 

Ordu 

Ordu 

Samsun 

Sanısun 

Samsun 

Seyhan 

Seyhan 

Siiı·d 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokad 

Trabzon 

Trabzon 

Urfa 

Yozgad 

Zonguldak 

Niivab mektebi 

Raif Dinç Zonguldak 



Onnan m ek fPbi (Yüksek) 

Sungur Yozgad 

O rta tahsil görenler 

.Aihmed Ulus 
Yahya O aliılı Kargı 
Şekibe İnsel 

Ziya Esen 
Alkif Akyüz 
Hasan Cavid 
Durak Sakarya 
Fikri Mutlu (ve Husus! ) 
HayruHalı Ergin 
Sadettin Uraz 
Sıtla Şerif Eken 
Züktü .A..lan 
1\Iemcd Seyfeli ( YC Juısusi ) 

Bediz Morova 
Mustafa Halid Üner 
Osman Taner 
IGlni A.kekcn 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğ-lu 
Nııri Tuna 
Halid Mengi 
Ömer Biçer 
Rcmzi Çin er (ve Jıusıısi 

ve Pariste Ulnm~ siyasiyc 
mektcbind MaLiye ders
lerin e devanı ) 
Halil Nihıı d Biizte-p , 
Sırrı İçöz 
Receb Ziihtü Soyak 

Ankara 
Anıkara 

Bwsa 
Çankırı 

Çoruh 
Çorll'h 
Güımüşane 

!çel 
İstanbul 
!stanbul 
Kastamonu 
Kcldareli 
Kırşehir 

Konya 
Konya 
Malaıtya 

Manisa 
Manisa 
~fanisıı 

:Muğla 

Niğd~ 

Seyhan 
Srvas 

Trehwn 
Yozgad 
Zonguldak 

Posta L' C telaı·rıf ( I -iiksrk ) 

Ali Rana 'l'aı·han ("\ 1- İstanıbul 
maıı~-a Ye Bel ı;:ika ) 

Baba Ön gören (Fransa) K ars 

Rii ş tiiyı tcıhsili gö renler 

N u;; iz Ak tın 
R .fat Araz 
Şakir Kınacı 

'rahsin San 
Şükrü Külez 

Am<ıSya 

Aıı!kara 

.Ankara 
AyOın 

Bolu 
Hatice Özgener (ve hu- Çankırı 
susi) 
İsm et Eker (ve mederese) Ç(lrum 

479-
F'nik Kaltakkıran (,-e lııı 

susi) 
Tahsin Berk (n : lıusnsi ) 

O. · ınan Jşm 

l\L e nı ecl Şahin ( 1·e h nsnsi) 
Yaşar Yazıcı 

Ziya Karamuı·sal (ve hu
sus!) 
}[emed Erten 

Edirne 

Elaziz 
Eskişehir 

Gazi .Anteb 
İstanibul 

İstanibul 

Maraş 

Abdürrezzıık Şatana (Ye Mardin 
hnsusi) 
Faik Soylu (ve 'hususi) 

1l cıned G ün eşdoğdu (....-e 
h u su si) 

Niğde 

Samsun 

Ziya Başara (ve husus! ) Srvas 

Daniş Byuboğlu Trabzun 
:.'ll.ün ib Boya (ve hll stısl) Van 

Sanayı: i n cfis c 

Feı · icl CeHlL Güven (ve 1çcl 
hukuk) 
Ressam Şevket Dağ Konya 

'l 'ica1·et m eki ebi (Yüksek) 

i zzet ~-\Jwsmaıı ( İsvjçrede) Myon K:ıra1;sar 
l 'ı: ınal Hüsnü Tarar (T1au- Bolu 
sa ıın c ulfımu fıliy l' i tiea-
ri~ · <· mcktcbi ) 

1 :-m ı ai l Salıun cu 
H eşi(l Öz ·oy 

~Iuh it tin Din çsoy (Fran
:ada ) 

IJ r. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 

Dr. l\Iazbar Germen 

Giresun 
Kayseri 

Urfa 

Anıkara 

Antalya 

Ay dm 

Dr. Hasan Vasıf Somyüı-ek Bal.rkesir 

Dr . Ul. Bl'sim Ömer .Ak- Bilecik 
alın 

D ı· . Eiııin Ueım.ıl S uda 

l k (: alilı Kaluarnan 

llr. Hcfik (lüren 

1 ) I'. 'ad i K onuk 

lk :\ [ust:ıfa Bengisu 

Dr. :J lustafa Cantekin 

Bolu 

Bursa 

Bu nsa 
Bursa 

Çanakkale 

Ç<>rum 



Dı·. H::ımdi Be ı·knıaT' 

Dr. Kazım Sa.maıılı 

Dr. İbrahim Tali Öngören 

Dr. Fatma Memik 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

Dr. Saim Ali Dileınre (ve 
Gen evre) 

Dr. Tuğamil'al Hakkı Şi 

nasi Erel 

Dr. Neşet Ömer lrdelp 

Dr. Refik Saydam 

Dr. Tevfik Rüştü Aeas 

Dr. Şükrü Şenozan 

Dr. Tevfik A ·lan 

Dr. Fnad Umay 

Dr. GL Ziya Nuri Birgi 

Dr. Osman Şevki Uludağ· 

Dr. Lütfi Kırdar 

Dr. Şakir A!hmed Ediz 

Dr. Hilmi Oytiiç 

Dr. Saiın Uzel 

Dr. Rıza Levent 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 

Dr. Abravaya 

Dr. Rasim Ferid Talay 

Dr. Ziya Naki Yaltırım 

Dr. Asım Sirel 

Dr. Galib Üstün 

Dr. :M:itat Altıok 

Denizli 

Denizli 

Diyaıfuakir 

Edirne 

Erzurum 

Erzurum 

İstanbul 

İstanıbul 

İstanbul 

İ:mnir 

Kastamonu 

Kastrumonu 

Kırklareli 

Kocaeli 

Konya 

Kıütaıhya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Mardin 

Muğla 

Niğde 

Kiğde 

Ordu 

Samsun 

Si no b 

Zonguldak 

tinivern1• 

Falih Rıfkr Atay (Ede- Ankara 

biyat) 

Türkan Baştuğ (Felsefe) Antalya 

İsmail Hakkı U zunçarşılı Balıkesir 

(Edebiyat) 

Cemal Hüsnü Taray (Lau- Bolu 

sanne ulumu içtiınaiye ve 
iktısadiye fakültesi) 

Huriye Öniz (Londra Ü- Diyarbekir 
niversitesi) 

Talat Onay (Edebiyat) Giresun 

Fakihe Öymen (Coğrafya} İstanbul 
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' Halil Eteın Eldem (Zürih 

ve Bern üniversitesinden) 

Benal Nevzad lştar (Sor
hon üniversitesinden) 

Salih 'l'urgay (Kimya) 

liikmet Bayur (Sorbon ü
niversitesi) 

1\leliba Ulaş (Edebiyat) 

llnlusi Orucoğlu ( tıahi
yat) 

İstanbul 

İzmir 

Kayseri 

Manisa 

Samsun 

Sin o b 

Necmettin Sadak (Liyon Sıvas 

üniversitesi) 

Rasim Başara (Edebiyat) Sıvas 

Sabiha Görkey (Riyaziye) Sıvas 

Yahya Kemal Beyatlı 'l'ekirdağ 

(Sorbonne) 

Hürrem Ergün (Yena 'da Tokad 
felsefe} 

Seniha Hızal (Fen) 

H.efet Ülgen (Riyaziye) 

Trrubzon 

Urfa 

Ziraat mektebi 

Nuri Göktepe (Selanikte) Aydın 

İsmail Hakkı Uzmay (Hal- Bolu 

kalı) 

Mitat Demirdağ ( Hal- Bolu 
kalı) 

Emin Aslan Tokad (Mont- Denizli 

pellier - ve hukuk) 

Haındi Aksoy ( Halkalı) İzmir 

Tahsin Coşkan (Halkalı) Kastamonu 

Ahmed Harndi Dikmen Konya 

(ve Almanyada) 

Muhlis Erkmen ( ve .Al- Kütaıhya 

manyada) 

Yaşar Özey (ve Almanya- Manisa 

da) 

Rıza Erten (ve Fransada) 

Cavid Oral (Almanyada) 

Tevfik Tarınan (ve Al

manyada) 

Mardin 

Niğde 

Seyhan 

Süreyya Tevfik Genca Tokad 

(ve Almanyada) 



6 - Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

Mi:imtaz Ökmen 

N uman Aksoy 

Rasih Kaplan 

Tevfik Arıcan 

Adnan Ertekin 

Örge Evren 

Osman Niyazi Burcu 

İhsan Tav 

İbrahim Necmi Dilmen 

"Mustafa Şeref Özkan 

Asaf Doras 

AtıfAkgüç 

Sadettin Ferid Talay 

Ziya Esen 

Ali Zırh 

Münir Çağd 

Emin Aslan Tokad 

N ec i b Ali Küçüka 

Yusuf Başkaya 

Zeki Mesud Alsan 

Abdülhak Fırat 

Fuad Sirmen 

t stamat Özdamar 

Yusuf Ziya Özer 

Bekir Kaleli 

Ömer Asım Aksoy 

Hakkı Tarık Us 
tsrnail Sabuncu 

Muzaffer Krlrç 

Sadri Maksudi Arsal 

Durak Sakarya 

Harndi Ongun 

Mahmud Esad Bozkurd 

Rahmi Göken 

Adıiye ve hukuk 

Ankara 

Antalya 

Antalya (ve içtinıniyat) 

Antalya 

Aydm (ve çiftçilik) 

Balıkesir 

·Balıkesir 

Bayazıd 

Burdur (ve dil, tarih, edebiyat ve gazete

cilik) 

Burdur (ve iktisad) 

Bursa (ve idare ) 

Bursa 

Bursa 

Çankırı 

Qoruh (ve ticın·et ) 

Çorum 
Denizli (ve ;.:irnat) 

Denizli 

Denizli ('ve ziraat) 

Diyarbekiı· (ve ulfimn İGtimaiye ve siya

siye) 

Erzincan (ve askerlik) 

Erzurum 

l~skişehir 

Eskişehir ( ve tarih ve dil ) 

r:a zi Anteb (ve askerlik ve iktisad ) 

Gazi Ant eb (ve edebiyat ve dil ) 

Giresun (ve edebiyat) 

Giresun (ve ticaret) 

(1iresun (ve askerlik ve ticaret) 

(;iı·esnn (ve Türk tarihi ve lisaniyat) 

Gümüşane (ve idare, belediyecilik. ticaret ) 

f çel (ve çiftçi lik, hesab işleri ) 

İzmir ( ve çiftçilik) 

İzmir (ve iktisadiyat) 



Şükrü Saracoğlu 

M em ed Nazif Sirel 

Ömer Küntay 

Hasan Feıid Perker 

Reşid Özsoy 

Şevket Ödül 

Hasan Hayri Tan 

Ragrb Akça 

Salah Yargı 

Ali Rıza Türel 

1'ev.fi k Fikret Srlay 

Emrullah Barkın 

l rnan Orer 

Hefik İnce 

Rtlib Ergin 

J r fım Fcrid Alpaya 

l >sman Dinçer 

Hüsııü Kitapçr 

Nuri Tuna 

Şükrü Kaya 

Yunus Nadi 

l\Tnhittin Baha Pars 

Ynsnf Kemal Tengir§enk 

Yrı sfi Raş id Seviğ 

.~~ zrın Poroy 

Hc~ai Erişken 

U:ımdi Ülküm en 

Ra i [ Karadeniz 

, üle~·nıan Sırrı Gedik 

l<' uad Gökhııdak 

·Emin Draman 

Ragrb Özdemir 

Raif Dinç 

ll alil ELem Eldeın 

_\li Çetinkaya 

Celal Mengilibörü 

Cemal Esener 

(:]. Kazrm Özalp 

H alid Bayrak 
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İzmir (ve iktisadiyat) 

Kars 

Kars (ve maarif) 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli (ve çiftçilik) 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

:M:alatya (ve dil ) 

:Manisa 

Manisa 

Mardin (ve idare) 

Mardin (ve askerlik ) 

Mardin 

Muğla (Ye ikt isadiyat) 

Muğla 

Muğla. (Ye iktisad) 

J.\fuğla (ve iktısad) 

Ordu (ve edebiyat) 

Sinop (v iktisadiyat) 

Sıvas 

'rokad 

Tak ad 

Trabzon (ve mathuat ) 

TralJzon 

Trabzon 

Urfa 

Yozgad (ve maliye) 

Zonguldak 

Zonguldak 

~bar i rıtikrı 

!::ılanbı:ıl (ve tarih) 

Askerlik 

.. f.\·on Karahisar 

Antalya (ve diplomasi ) 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazrd 



İbrahim Çolak 

Salih Bozok 

Cevad Abbas Güner 

Hasan Cemil Ça:riıbel 

ı•;sad Sagay 

Fuad Bulca 

thsan Kurtkan 

General Şefik Türsan 

Gl. Kazım Sevüktekin 

Tevfik Bilge 

Fııad Ziya Çiyiltepe 

Abdülhak Frrat · 

Aziz Samili İlter 

Saffet Arıkan 

Gl. Pertev Demirhan 

General Zeki Soydemir 

Şükrü Koçak 

Ali Kılıç 

Bekir Kaleli 

General Ali Hikmet Ayer

dem 

Nuri Conker 

(ieneral İhsan Söknıen 

Muzaffer Kılıç 

.\li Şevket Öndersev 

Edib Servet Tör 

Şevket Erdoğan 

Hakkı Saydam 

Ali Barlas 

(;eneral Rcfet Bele 

General Şükrü Gökberk 

Ueneral Kazım İnanç 

General Muhittin Akyüz 

Rüsrev Sami Kızıldoğan 

Sami Erkman 

Şerif İldem 

l;fıt.fi Müfid Özdeş 

Kemalettin Olpak 

Nedim Bozatık 

Gl. Ali Fuad Gebesoy 

Receh Peker 
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Bilecik (ve sınai ticaret) 

Bilecik (Jand·arma) 

Holu (ve diplomasi ) 

Bolu (ve matbuat) 

Bursa (ve maarif) 

Çoruh 

Çomh 

Denizli 

Diyaııbe'kir 

Diyarhekir (ve tarih ) 

Elftziz (ve idare, demiryolu, sigortacılrk ) 

Erzincan (ve hukuk) 

T;} ı·ziııcan (n~ şiınendifercilik ) 

Flrzincan 

Erzurum (Ye diplomasi) 

T~rzunmı 

}~ı·zuruuı (ve tayya.recilik ) 1 

C:azi Anteb 

fta:ı:i Antelı (Ye hukuk ve iktisa.d ) 

(:azi "\nt cb (w şi .ıne ııdifercilik ) 

Gazi Anteb (ve hukuk ve iktisad ) 

Giresun ( H i da re ve diplomasi ) 

C:ieesun (ve hukuk ve tiearet ) 

Gümüşane 

Giimüşane 

Gümüşane (ve idate ) 

t(:el 

ts tanbul 

1 stanbul 

htanbul 

hmir (ve ida.ı>·C) 

Kars (ve diplomasi ) 

Kars 

Kastamonu (ve kooperatifçilik, bağcılık ) 

Kastamonu (ve diplomasi ) 

Kırşehir 

1\:ocaeli (ve idare) 

1\.o \:aeli (ve bağcılık, fabrika) 

Kon.ru (ve diplomasi ) 

Kütahya 

G(•neral Osman Koptagel Malaty:a 

Mahmud Nedim Zabcı Mnlatyıı (ve !w rita ve kadastro) 



Vasıf Çmay 

Osman Erçin 

!r:fan Ferid Alpaya 

Halrlu Kılıcoğlu 

N ak i Yücekök 

Ruşeni Barkın 

General Naci Eldeniz 

İbrahim Mete 

Mahmud Soydan 

Cevdet Kerim İncedayt 

General Akif Öztckin Er

demgil 

Cemil Uybadın 

Rahmi Apak 

General Sıtkr "Okc 

Hüsnü Konay 

Ali Saib Ursavaş 

Behçet Günay 

Halil Türkmen 
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Malatya 

Manisa 

Mardin (ve hukuk) 

Muş (ve din ve içtimaiyat) 

Muş 

Samsun (ve diplomasi) 

Seyhan 

Seyhan (ve idare) 

Siird (ve matbuat) 

Sinop (ve maarif, belediye) 

Sıvas (ve Türk dili) 

Tekirdağı (ve idare) 

Tekirdağı 

Tokad 

Tokad (ve riyaziye) 

Urfa 

Urfa (ve idare) 

Zonguldak (ve idare) 

Bahriye 

Sami Çölgeçen Çankrrı 

Ahmed Harndi Denimnen İstanbul (ve ticaret) 

Ahmed Saffet Ohkay 

Ali Rıza Özenç 

Ali Rıza Esen 

Nuri Ural 

GL Ahmed Yazgan 

B-erç Tüker 

Rifat Araz 

CelaJ Bayar 

Şükrü Ataman 

Mebrure Gönenç 

Nafiz .Akım 

Akif .Akyüz 

Hikmet Işık 

.Aziz .Akyiirclt 

El aziz 

Baytar 

Çorum 

Kırşehir 

Maraş 

Urfa 

Bankacılık 

Myon Karabisar (ve İktısad ve maliye) 

Ankara 

İzmir 

Muş (ve maliye, iktısad) 

B elediyecilik 

Afyon Karahisar 

Anıasya 

Çorulı (ve ticaret) 

Erzincan (ve maarif) 

Erzurum (ve idare) 



N akiye Elgün 

Durak Sakarya 

Benal Nevzad lştar 

Veli Yaşm 

Halid Mengi 

Memed Ali Yörüker 

Esma Nayman 

Cevlet Kerim İneedayı 

Muıhittin Dinçsoy 

F'akihe Öymen 

Geımal .Akçm 

Hatı Çırpan 

Müşfik Ayaşlı 

Tayfur Sökmen 
Adnan Ertekin 

Nuri Goktepe 

Memed Demir 

Rahmi Selçuik 

Şekiıbe lnsel 
tsrnail Kemal Alpsar 

Nabi Rıza Yıldırım 

Emin Alsan Tokad 

Yusuf Başkaya 

Zülfü Tiğrel 

F·aik Kaltakkıran 

Mecdi Boysan 

Nafiz Dumlu 

EminSazak 

Raşid Ağar 

Harndi Ongun 

Halil Menteşe 

Harndi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

Hüsnü Özda.m.ar 

İbrahim Demiralay 

Sami Erkman 

S1tla Şerif Elken 

Tahsin C~ 
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Erzurum (ve maarif) 

Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 

İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 

Kayseri (ve çiftçilik) 

Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 

Samsun (ve idare) 

Seyhan 

Sinop (ve askerlik, maa rif) 

Urfa (ve ticaret ve ziraat) 

Coğrafya 

İstanbul (ve maari:f) 

Çiftçilik ve ziraat 

Afyon Karahisar (ve ticaret) 

Ankara 

Ankara 

Antalya (ve ticaret) 

Aydın (ve hukuk) 

Aydın (ve havacılık) 

Balıkesir (ve ticaret) 

Balıkesir 

Bursa 

Çorum (ve idare) 

Çorum 

Denizli (ve bağcılık ve hukuk) 

Denizli (ve adliye) 

Diyarbekir 

Edir!le 

Edirne (ve ticaret, sanayi ve fabrikacılık) 

Erzurum 

Eskişehir (ve ticaret) 

Gazi Anteb 

İçel (ve hukuk) 

İzmir 

İzmir (ve gazetecilik) 

İzmir (ve hukuk) 

Isparta (ve ticaret) 

Isparta (ve ticaret) 

Kastamonu (Bağ ve kooperatifcilik, asker

lik) 

Kastamonu (Pirinçcilik) 

Kastamonu 



Veli Y:aşm · 

Şevket Ödıiil 

Z üilıtü .Aıkm 

N ed im Bozatık 

Alırmed Haımdi Dilmıı en 

M nstafa Elken 

Muililis Eıik:men 

Ümer Dinç 

Kani Alkeken 

Yaşar Özey 

Memed Erten 

.Aibdürrezzalk Şatat:a 

Rıza Erten 

Cavid Oral 

Halid Mengi 

İsmail Çamaş 

Memed Güneşdoğdu 

Daımar Ar:ııkoğlu 

Ömer Biçer 

Tevfik Tarınan 

H ulfısi Oruçoğlu 

İsmail Mem.ed Uğur 

Süreyya Tevfiık Genea 

:?ıfuhirttin Dinçsoy 

İhra!him Arvoo 

Ömer E:vci 

.. 

!ıbrahim Necmi Dilmen 

.Aihmed Oevad Emre 

Şeref Aykut 

Yusuf Ziya Özer 

Ömer Asrm Aiksoy 

Sadri :M:ıaksudi Arsal 

Ha:sa.n Ali Yücel 

rbrahiırn Gra.ntay 

Veled İııbudalk 

Besim Atalay 

Emrullah Barkın 

Gl. Akif Öztekin Er-

demgil 

-~-
Ka.nwı·i ( \"e beled iyecilik) 

Kıl'klareli (ve hukuk ) 

Kır·klareli (ve makine) 

Kocaeli (Bağcılık ve fabri ka ) 

Konya (bağcı lık ve ağaçcılrk ) 

Konya 

Küta;hya (Zootekni, sül<;ülük) 

Kütahya 

Manisa 

Manisa ( ziraatı umuıniye ) 

Nlaraş ( \' C ticaret ) 

Marel in (ve ticaret) 

Mardin (nebat hastalıkları ) 

Niğde 

Niğde (ve lıel cdiyecilik, ticar·et ve maliye) 

Orou (ve idare) 

Samsun 

Seyhan (ve tica ı·et ) 

Seyhan 

Seyhan (ziraat ekonomisi ve teşkiHitı ) 

Sinop (ve ticaret ) 

Sıvas 

Tokad ( Bağcrlık ve şarabcılık ) 

U ı·fa (ve lıelediyecilik , ticaret ) 

\ ·an (ve i da re) 

Yo7.gac1 

Dil 

Burdur (\ ·e t aı ·ih , edebiyat, hukuk ve gaze
tecilik) 

Ça na.kkale 

Edir·!H' ( 'l'iiı·k tarihi Yf' dili) 

Eskişehir (ve ta ı ·ih ve hukuk ) 

f+azi Anteh (n lıukuk ve edebiyat) 

(iiı ·esun ( ve hukuk ve Türk tarihi ) 

1zm ir ( ve eele bi ya t ve maa rif ) 

l(ııstamoııu ( ve diploınnsi ) 

Kastamonu (vr 'rürk tarihi , türkçülük ) 

Kiitahyn (ve tarih ) 

Malatya (ve hukuk ) 

Sıvas 



Haıkıkr Kılıçoğlu 

CeWJ Mengililbörü 

Zekai Apaydm 

Cemal Hüsnü Taray 

Cevad Jublbas GHiner 

Gl. P erteY Demirhan 

G ı. İhsan Sakmen 

. \bdühhaJk Hfi.mid Tarhan 

Gl. l\1ulhiıtıtin Aikyüz 

İlbraıhim Grarutay 

Şerif İldem 

Ali Muzaifer Göker 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 

Hikmet Bayur 

Ruşeui Ba~kın 

Kamil lrdelp 

Y a:hya K€!IUal Beyatlı 

Hiirreın Ergün 

Şevki Çiloğlu 

Hüsaımetti.n Oik:an 

Nuri 'l'aımaç 

Hüsamettin Ok·mı 

Ekrem Pekel 

Saibiılıa Gokçül 

İıbralı i m Necmi Dilmen 

Fazıl Mımed Ayikaç 

Ömer Asrın Aiksoy 

Haıli:kı Tarrk Us 

Talat Onay 

Aıbdü1hak Hamid T·aılhaıı 

Benal Nevzad lştar 

RI!Ban .Ali Y:ücel 

Fuad Köprülü 
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Din 

Niuş (Ye ic:tim::ıiyat w :ıskerlik ) 

Diplomasi 

Antalya (v<' :ısk<'rlik ) 

Diyarhekir (ve idare ve iktısadiyat ) 

Bolu (Ye t.irnret ve Maliye ) 

Bolu ( ve askerlik ) 

Eı·zunım (ve askerlik ) 

Oiı·esun ( v<' askerlik ve idare) 

İstanbul ( ve edebiyat) 

Kars (ve askerlik) 

Knstaınomı (ve dil) 

Kastamonu (ve askerlik ) 

Konya (ve tarih ) 

Konya (ve askerlik ) 

Manisa 

Samsun ( vr askerlik ) 

Niğde 

Tekirdağı ( ve edebiyat) 

Tok ad 

D-işçilik 

Muş 

Sinop (v<' cczacı lrk ) 

Eczac1 lık 

Kastamonu ( ve kimya ) 

Sinop (ve dişçilik ) 

Yozgad 

Edebiya-t 

Ba lıkesir 

Burcluı· ( vr r1il. tarih, hukuk ve gazete

cilik ) 

El~ıziz ( ve ıııaarif ) 

C:a:t,i Antep (ve dil ve hukuk ) 

C:irNmıı (ve hukuk ) 

(; ir<'suıı ( ve tarih ve maa rif) 

İstanbul (ve diplomasi) 

İzmir· ( ve belediyecil ik ve i çt iınaiyat ) 

İzmir ("<' dil n nıaarif) 

Kars (ve tarih) 



Naim Hazrm Onat 

Ali Oaniib Yöntem 

Muhittin Bwha Pars 

Meliha Ulaş 

İsmail Müştwk Mayakon 

Yahyıa Kemal Beyatlı 

Halil Nihad B<mtepe 

Memed Emin Yurdakul 

Enver Adaıkan 

Ba:ha Öngören 

Rüştü Beki.t 

Tül'kan Baştuğ 

Aka. Gündüz 

Mahmud Nedim Za:bcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Hamdi On_gun 

Rasih Kaplan 

Tüııkan Baştuğ 

Zeki Mesud Alsaa 

Benal Nevızad İştar 

Na:hid Kerven 

Haldu Kılıooğlu 

Necmettin Sadaık · 

izzet Ulvi Aykud 
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Konya 

Ordu (ve maarif) 

Ordu (ve hukuk) 

Samsun 

Siird (ve tarih ) 

Tekirdağı (ve diplomasi ) 

Trabzon 

Urfa 

Elektrik 

Balıkesir (Makine ve elektrik nıühendisi) 

Knrs (ve posta telgraf ve telefon) 

Evkaf 

Diyaı~bekir 

Felsefe 

Antalya ( Ye maarif ve içtimaiyat) 

H alkc·ıl·ı k 

Ankara (ve matbuat) 

Harita· 

Malatya (ve kadastı·o ve askerlik) 

H ayvancılık 

Aydm (ve ;,ıu·aat) 

H esab işlet'i 

Ankara 

İçel (ve hukuk, çiftçilik) 

lçtimaiyat 

Antalya (Ye hukuk) 

Antalya (ve maarif ve felsefe) 

Diyarbekir (ve hukuk) 

İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 

Kayseri (ve iktısad ve maarif) 

Müş (ve din ve askerlik) 

Sıvas 

Afyon Karahisar (ve maarif, matbuat) 



Esad Uras 
İsmail Hahla Mumcu 

Abidin Öl'11Ilen 

Tahsin San 

HacimKezer 

Halid Onaran 

Asaf Doras 

Fatin Güvendiren 

Refet Camtez 

Hilmi Ergeneli 

Şüıkrü Yaşın 

Mustafa .A:bdülhalik Renda 

Artrf TÜ2JÜ.n 

Eyı.l'b Salbri Akgöl 

tsmai1 Kemal Alpsar 
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Amasya 

Arnasya 

Aydın 

Ay dm 

Balikesir 

Burdur 

Bursa (ve adliye) 

Bursa 

Bursa 

Çanakkale 

Çanakkale 

Çankrrr (ve maliye) 

Çornh (ve rnaarif) 

Çorum 

Çorum (ve çiftçilik) 

Ma,zhar Müfid Kansu Denizli (ve maliye) 

Dr. tbraıhim Tali Ongö~n Diyarbekir (ve trb) 

Rüştü Bekit DiyaDbekir 

Fuad Ziya Çiyitepe 

Aziz Akyiirek 

Osman Işın 

General İhsan Sökmen 

Münir Aikkaya 

Durak Sakarya 

Şevket Erdoğan 

Fikri Mutlu 

"General Kazım İnanç 

Hi'ısnü ÇaJkrr 

Rsad Ozoğuz 

Ahmed Hilmi Kal~ 

Hazirn Börekçi 

Keınıalettin Olpak 

lbraılüm Süreyya Yiğit 

Kazrm Gürel 

Kazrm Okay 

Thra!him Dalk:rlıç 

A:bdillmuttalilb Öker 

Dr. Saim Uzel 

Hasan Reşid Tankut 

Kemal Kusun 

Mitat alam 

Blazi z (ve aske rlik , fl emiı-yolu , s i gortacı

lık ) 

Erzurum (ve bPlediyecilik ) 

Eskişehir 

Giresun (ve ııskC'rlik ve diplomasi ) 

Gi resun 

<1ümiişaıı e (w hnkuk , helediyecilik, t ica

re t) 

<1ümiişane (n askerlik ) 

t çel (ve i ktısnd , maarif) 

! zmir· (ve ask erlik ) 

lzıo ir (Ye mnliye) 

Kars 

Kaysı>ri (ve gazetecilik) 

Kırşc·hir (ve maarif) 

K uea di (ve askerlik) 

Kocaeli 

Konya (ve nafıa) 

Konya (ve maarif ve mnliye) 

Kiita bya (v r maarif) 

~lalatya 

Maıus;ı (ve tahabet) 

Maraş 

:i\I:ıraş (\·e maliye) 

Mara~ ( ve ikiısad)_ 



Edib Eııgin 

Hilmi Çoruk: 

Hasan Reşid Tankut 

!.ımıail Çaıınaş 

Etem Tuncel 

Memed Ali Yü.riiker 

Zühtü Durukan 

Ali Miiuif Yegena 

Hilmi Uraıl 

İ!braJıim Mete 

Şevki Süsoy 

Şemsei:Jtin Güınaltay 

Ziya Başara 

Cemil Uybadm 

Faik Öztraık: 

Şaıkir Kesffi>ir 

Galilb Pekel 

Bclıçet Günay 

Hakkı .Ungan 

İıbraıhim Arvas 

l\f ünilb Boya 

Avni Doğan 

Sırrı İçöz 

Halil Türlkmen 
Rif at Vardar 

Bere Trıker 

Haydar Çerçel 

Naımıi Topooğlu 

Mustafa Şeref Özkan 

Ason Us 

Zekai Apaydın 

Fuad Ağralı 

Bekir Kaleli 

Remzi Güres 

Hasan Felrmi .Ataç 

İsmail SıaJbuncu 

Pikri Mutlu 

Ziya Karaınursal 

K8.mil Dursun 

Raıhmi Köken 

Sadettin Epiik:m.en 
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1'Ianlin (ve hukuk ) 

marelin (ve maliye) 

Muş 

Orı1u ( ve ziraat ) 

Sanısun 

Saııısun (ve belediye ) 

Samsun 

Seyhan 

Seyhan 

Seyhan { ve askerlik) 

Si i ed 

Sıvas (ve maa rif) 

Sıva · 

Te kirdağı (ve askerlik ) 

Tekirdağr 

Tekirdağ·ı (ve maliye) 

Tok ad 
Uı·fa (ve asket"l ik ) 

'an 

Van (Ye ziraat) 

Van 

Yozgad 

Yozgail 

Zonguldak (ve askerlik) 

Zonguldak (ve maliye ve ıuaarif ) 

Afyon Kamlı isar. ( Ye bankacılık ve maliye) 

Afyon Karahisar· (ve maarif ) 

~-\ydm (n: ticaret ) 

Burdur (n hukuk) 

~~onıh (ve maliye, ııııım·i f ve gazetecilik ) 

Di.nwbek.i r 

Elaziz (Yt' maliye ) 

Gazi Antelı (ve hukuk ve ı:ıskerlik ) 

(hız i An t e b ( ve maliye) 

Gümüşane (ve maliye ) 

Giresun 

! (:<' 1 (Ye i u are Ye maarif) 

lst nıı bnl ( Ye mali ye ) 

lzıııir (ve maliye) 

izmiı· (ve hukuk) 

l zuıiı· ( \· e sanayi) 



Şüıkrü Saraoo~lu 

N ahi d Kerven 

Turgud Türkoğlu 

Mitat .Alanı 

Hüsnü IGtapçr 

Şükrü Kaya 

Yunus Nali 

Şii'kııii A.taman 

Ahmed İhsan 'l'okgöz 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Ha sim Başara 

Remzi Çiner 

Hasan Saka 

Fuad Göklbudak 

Sungur 

~[a.lımud Nedim ZaJbcr 

Nuri Tamaç 

Salih Turgay 

.A!hmed Vefik Uluçay 

ıımı Erlrmıın 

Haydar Çerçel 

tz:~.et Ulvi .Aykut 

Türkan Baştuğ 

Üb~ydullıaıh 

E ad Sa;gay 

Hatice Özgenıet· 

Fiiat Ünür 

Asrm Us 

Atrf Tüzün 

Fazıl Ahmed Ayıkaç 

Huri ye Üni z 

Hikmet Işrık 

N afi Atuf K ansu 

aık iye Elgiin 

l\1emed Şahin 
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l zınir (n hukuk ) 

Kayseri ( vr ir:tiıııai~ · :ıt n nı:ıııı•if ) 

Manisa 

Mıımş (ve idare) 

Mnğlıı (ve ad liye) 

YI uğla (ve lı u ku k) 

..Vlıığlı:ı (1·c hnkuk) 

rı·I11 ş ( ve nıııliyr, haııkacılık ) 

O ı ·clu (ve ticııl'ct n nıatlıuat) 

~inop (' ' <' hukuk) 

Sınıs (1·e maliye ) 

Sn·as ( ve nıali yc ) 

'T'mhznıı (n ' nınli_H ) 

Urfa ( vt' hukuk ) 

Y nz!!·a d ( ve orman ) 

J(cıdaslru 

~lal ıL t~ · ıı (1·c harita 1·c ııskerlik ) 

H~ im yrı 

l\ ;ıs1ıııııoııu (1·e cc:~.ac rlık ) 

Kayseri 

Niğ·rlc 

/(o o/)(' ral if(' ilik 

Kas1 anıoıııı ( I ' P hağeılıl< , askerlik ) 

Mrw.rif 

Af:oon K;Hııhisıır (1·e iktisad ) 

Afyon Kanıhisııl' ( n nı;ıtbual n:• irlare ) 

.\ntalya (1·e f'rlsde ve i\timaiyıı ~ ) 

U;ı yaırd (ve ıııatbu;ıt ) 

Hıırsa (ve askerlik ) 

Çankırı 

Ç;ınkıı:r 

(~onıh (ve nıııthwıt , ıııııl iyr Yr iktisatl 

('o nılı ( ve idare ) 

ı •; l ı1ziı (ve edrhiyat ) 

Diyarbekiı· 

ı.;ı-zinean ( H lıelediyecilik ) 

T<jı·zurum 

ı •; ı· zıırıım (1·c lıelrdiyc ) 

Uazi Anteb 



Talat Onay 

Emin İnankur 

Fil{ri Mutlu 

Fııkithe Öymen 

Hasan .Ali Yücel 

Omer Kıüntay 

F-erruh Güpgüp 

Nahid Kerven 

Haızim Börekçi 

Ali Dikmen 

Ali M uzaffer G<Yker 

Kaznın Okay 

fbrahim Dallulr~ 

Miıhri Pektaş 

Kazrm Nami Duru 

Ali Canib Yöntem 

Harndi Yalınan 

Selim Sırrı Tarcan 

Esma Nayıman 

Hulki Aydnı 

Cevdet Kerim İncedayı 

Sa1bıılıa Göııkey 

Şemsetıtin Günaltay 

Seniiha Hızal 

Faik P.erm.ek 

Refet thgen 
Rifaıt Vardar 

Ahmed mus 
Zühtü Akın 

Bere Twker 

Y a:hya Galib Kargr 
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Giresun (ve edebiyat ve tarih) 

İçel 

f~el (ve idare ve iktisad) 

tstanbul (ve coğrafya) 

1zmit· (ve Jil ve edebiyat) 

Kars (ve hukuk) 

Kayseri 

Kayseri (ve içtimaiyat, iktisad ) 

Krrşehil' (ve idare) 

Kocaeli 

Konya (ve edebiyat) 

Konya (ve maliye ve idare ) 

Kütmhya (ve idare) 

Malatya 

Manisa (ve matbuat ) 

Orflu (ve edebiyat) 

Ordu 

Ordu 

Seyhan (ve belecliyecilik) 

Siird 

Sinop (ve ııskerlik, belediye} 

Sıvas 

Sıvas (ve idare) 

Trabzon 

Tok ad 
Urfa (ve riyaziye) 

• 

Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine 

Ankara 

Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktı

sacl) 

Ankara 

Cemal Hüsnü Taray Bolu (ve ticaret ve lıariciye ) 

Ziya Gevher Htili ~:anakkal e (ve matbuat ve ticaret ) 

Mustafa Abdü1haliık Renda 'Jankırı (ve idare) 

Mustafa Önsay Çankırı 

Ak:if ~ Çon1h 

Asım Us 
İsmet Eker 

Çortıh (ve matbuat, iktisad ve nı · : ~' :· · 

Çorum 



Mazhar Millid Kansu 

Fuııd Ağralı 

Trulısin Berk 

Remzi Göres 

Haısan Fehmi Ata<; 
Hasan T.aıhsin Berk 

Ziya Karruınursal 

Hüsnü Çakır 

KBımil Dursun 

Mii!kerrem Ünsal 

Kazım Okay 

Kemal Kusun 

Hilmi Çoruk 

Şükrü Aıtaman 

Fıaik Soylu 

Halid Mengi 

Rasim Başara 

Remzi Çiner 

Şakir Kesebir 

Hasan Saka 

Sirrı Day 

Emin Draman 

Rif at V ard ar 

luzet Ulvi Ay1kut 

Aka Gündüz 

Falili Rı::fll.u Atay 

Hayretıtin Karan 

Übeydullalh 

Hasan Cemil Çambel 

İbrahim N ecmi Dilmen 

Ziya Gevher Etili 

Asım Us 

Raydar Rüşü Oktenı 

Ferid Celal Güvaı 

Salalı Cimcoo 

Harndi ..Aıksoy 

Kemal Ünal 

Ahmed Hilmi Kala;; 

Naşid 1Huğ 
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Denizli (ve ii! are) 

Elaziz (ve i kt.isad ) 

Ela~iz 

r.azi Anteb (ve maliye) 

Gümüşane (ve iktisadiyat) 

EHiziz 

İstanbul (ve iktisad) 

İzmir (ve idare) 

İzmir (ve iktisad) 

Isparta 

Konya (ve maarif ve idare) 

Maraş (ve idare) 

Mardin (ve idare) 

Muş (ve iktisad, bankacılık) 

Niğde 

Niğde (ve bele<Jiyecilik ve ziraat ve tica

ret) 

Sıvas (ve iktisad) 

Sıvas 

Tekirdağr (ve maliye) 

Trabzon (ve iktisad) 

Trabzon (ve iktisad) 

Yazgad (ve hukuk) 

Zonguldak (ve idare ve maarif ) 

Ma,tbuat 

Afyon Kal'ahisar (ve maarif ve idare) 

Ankara (ve halkçrlık ) 

Ankara 

Balıkesir 

Bayazı d ( \'e maa.rif) 

Bolu (ve askerlik) 

Burdın (ve dil, tarih, edebiyat, hukuk ve 

gazetecilik) 

Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 

Çoruh (ve maliye, iktısad ve maarif) 

Denizli 

lçel 

İstanbul 

İzmir (ve çif!çilik) 

Isparta 

Kayseri (ve idare ) 

Kütahya 
. 1 



Alumed t~umn Tokgöz 

Mahmud Soydam 

H amdi Ülküımen 

Receb Zühtü Soyak 

"Enver Adakan 

Sadettin Epikmen 

1\'[itat Aydın 

Kazrm Gürel 

lsınail Hak~a Uzmay 

Mitat Demirdağ 

Şü~rü Gülez 

'Pahlr Hitit 

Sungur 

Huriy·e Öniz 

Kaznn Naınl Duru 

Ali Rana · 'l'arlıan 

Baıha Öngören 

Sabri Toprak 

Bediz Morova 

Ressam Şevket Dağ 

.A.hmed IDus 

Eşref Demirel 

Ahmed Özdemir 

H amdi Gürsoy 

Hayrullaih Ergin 

Yaşar Y aZICI 

Sadettin Epik.men 

Süleyman Demirezen 

fustafa Halid Üner 
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Oı·clıı (ve tiraret n iktısad) 

Riiı·cl (Ye askerlik ) 

'l'ı·alızoıı (ve hukuk) 

Zonguldak 

M1ihendislel' 

Bahkesiı· (Makine ve elektrik mühendisi ) 

İzmir 

Trabzon 

Nafuı 

Konya (ve iclııı·e) 

Onnanc ılık 

Bolu 

Bolu 

Holu (ve Licaı·et) 

Manisa 

Yozg-Hcl (ve iktısad) 

P edagoji 

Diyarhekiı· 

Manisa 

.Po .~ta, t elgı·af ı· r felA[on 

İstanbul 

Kal';; (ve elektırik ) 

Manisa 

R esim 

Konya 

Konya 

Ankara 

Ankara 

Eskişehir 

lstanbul 

Istanbul 

ls tanbul 

!zmir (ve iktısad) 

Kayseri 

Konya 



Ali Tunalr 

Bsad ÇaJk:maıkkaya 

Hasan Karabacak 
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~a ı ıı~ıın 

Zonguldak 

Zong-uhla k 

Sigo1'lac,hk 

Fuad Ziya Çiyiltepc Blii:t.i z (n ııske ı · l i k idaı-e , dt•nıi ı ·.volu ) 

Şa.ı·k ilimleri 

Mustafa Fdhımi Gerçeker Bursa 

tlya.s Sami Muş Çon1h 

Şiıne11difc rcilik 

Fuad Ziya Çiyiltepe E lilz iz (n· ıısk e ı · l ik , i da ı ·e , sigo ı ·tacrlı k ) 

Aziz Samih İlter ·ı~n~iııc· ;ııı (ve as ker lik ) 

Genera l Ali Hi.knwt :\ yvr-

dem Gazi Ant.Plı ( Y(' a~kl'rlik ) 

Dr. T·ap.tas 

Dr. Cemal 'runca 

Dr-. H ulusi Alataş 

Dr. Ma~har Germen 

'l'lıbiblik 

" \ ııkaı-a 

Antalya 

Ay<lrıı 

Aydın 

Dr. Hasan Vasrf Somy;ürek Ha l ıkesir 

Dr. Gl. B~ im Ömer .&kal ın Bilecik 

Dr. Eıınin Cemal Suda Bo ln 

Dr. r. a1iib Kahraman 

Dr·. Rcf~k Güran 

Dr. Sadi . Konnk 

Dr. Mnst.a.fn. B engisu 

Dr. Mu tafa Cantekin 

Dr. Harndi Beııkiınan 

Bursa 

Huı·sa 

Htıı·sa 

(';ı ııa kkn le 

(_'o ı ·nın 

J)(•ıı izl i 

Dr. Kruzrm Saman h Den iz l i 

Dr. libraıhim Tali Öngöı·en D iyarlıekiı· ( \·e idare) 

Dr. l!"'atma Memiık Ecii ı·ne 

Dr. Ahmed FiJ{ri Tuzer Eı·zurum 

Dr. Saımi Ali Dilemrc Erzurum 

Dr. Tuğ-aımiral Haldkr Şi

n asi Evel 

Dr·. Neşeıt Ömer İrdelp 

Dr. Refik Sayda;ın 

Dr. T.evfiik R~tü Aras 

Dr. Şüıkrü Şenozan 

Dı· . Tevfik Aslan 

İstanbul (ve Almanyada) 

1 s t aııbul 

tstanbıd 

·ı Zlll j 1' 

Kasta ı noııu 

Kastanıonu 

• 



Dr. Fuacl Umay 

Dr. GL Ziya Nuri Biı-gi 

Dr. Osman Şevki Uludağ 

Dr. Lütfi Kırdar 

Dr. Şakir .Aıhmed "J1jdiz 

Dr. Hilmi OyHk 

Dr. Saiın Uzel 

Dr. Rıza Levent 

Dr. Hüseyin Avni Eı·can 

Dr. Abravaya 

Dr. Rasim Ferid 'hlay 

Dr. Ziya Nuri Yaltrrm 

Dr. Asrın Sirel 

Dr. Galib Hakkı Ü ·tüıı 

Dr. lVIitat Altıok 
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Kırklareli 

Kocaeli 

Konya (ve tarih) 

Kütahya 

Kiitalıya 

Malatya 

Manisa (ve ida ı·e) 

Mardin 

Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 

Samsun 

Sinop 

Zonguldak 

Ta1·i1ı 

!smail Hakkı Uzunçarşıır Balıkesir (milli tarih) 

Hasan Cemil Çambel Bolu (ve asket'lik ) 

t111·ahim. Nt'cmi Dilmen Burdur (ve dil. hukuk, edeb iyat n' g-azete

cilik) 

Tevfik BiLge 

Şeref Aykut 

Yusuf Ziya ÖL.eı· 

, 'adri Maksudi arsal 

'l'alat Onay 

Halil Etem Eldenı 

.l!~uau Köpı·üi ii. 

Yeleel lzbudak 

Ali Muzaffer C+öker 

Or. Osman Şevki Ulı:ıdağ 

Besiın Atalay 

tsrnail "Iüştak l\layakoıı 

Şemsettin Günaltay 

Şükl'li. Koçak 

Uemal Akçın 

lzzet Akosın : ı •ı 

Hasim Aktar 

Şakir Kınacı 

Diyaı·brkir (ve askerlik ) 

JM!irne (ve 'l'ürk clili ) 

Bskişe.hir (ve hukuk ve dil ) 

Ciı-esnn (Hnkuk ve Türk lisaniyatı ) 

(:iı·(;sun (ve edebiyat ve nıaarif ) 

tsLanhul ( n~ <tsan atik:ı ) 

Kars (ve edebiyat) 

Kas tamonu (ve lisaııiyat , tiiı·k çliliik ) 

l(_oııya (ve <1 iplonıasi ) 

Koııya 

Kiit·ah ya (\'L~ li saııiyat.) 

Siird (ve edebiyat ) 

8ıyas (ve maarif ) 

1'ayyarecilik 

'l'ica,1·et 

A fyoıı Kal'alıisar ( ve ziı·aat) 

A.fyon Karahi ar 

.Ankara 

Ankara 



'Tayfur Sökmen 

Nazmi Topçuoğlu 

Memed Emir 

Ihrahim Çolak 

Cemal Hüsrı ii 'J':ı nıy 

Şükrü Gülez 

Zi yıL Gevh<'t' Etili 

Akif Akyüz 

Ali Zırh 

Hasan Cavid 

:.\Iecdi Boysan 

J~ min Sazak 

1 smail Sabun en 

}1 ıı zaff•>.r Krlıç 

Durak Sakarya 

Ahm ı>cl Harndi Drııir.ııwıı 

~acl ettin raz 

Hiisnü Özchımaı· 

İbrahim Denuralay 

Memed Seyfeli 

f'emal Teki ıı 

:ıvr ustafa tn usa ıı 

()"man Taner 

Abdürrezzak Şa1aııa 

Niemed Erten 

H ali d Mengi 

r\.:hmed 1hsa.n 'l'uk"ö'· 

Arıkoğlu Damar 

Hulusi Oruçoğlu 

Dani\{ Eyiboğlu 

Muhittin Dinçsoy 

l\lenıed Soıner 

Veled İzbudak 

- 497-
.\ ntalya (ve ziraat ) 

.\yd ın (ve iki isarl ) 

Hıılrkesi ı· (ve ziraat ) 

Hil(•(·ik (H as ke l'lil< ) 

Holıı (ve ıııali ye, lını·i c i y <-' ) 

Bolu (ve orınancılrk) 

Uamıkkalc (ve ı.razı- t ecilik ve ınaliyr ) 

<.'oruh ( ve belediyecilik ) 

t .'0 rulı (vr lınkıık ) 

Çoruh 

Edinw ( vP zi raa"t. s:ı n :ı~' İ \ 'C f:ıhrikatılrk ) 

l ·~skiı;;1'lıiı· (ve r.iraa t.) 

( :iresuıı ( H hulnık ) 

f:iresuıı ( vr askerlik ve lınhıık ) 

( : üıııiiı:;:ııH' ( n lnıkuk, i1l<tl'<' , lwb-li y r(~ ilik ) 

İs tıınlıııl ( n lı ;ılıri ye ) 

İst a nbul 

lspal'la ( ve zi r aat ) 

İspal'! ;ı ( vr zimn t ) 

1\ m:w h i r· 

Konya 

Konya 

Nlalatyrı 

t\[a rcliıı ( ve zi r:ı at. ) 

M;inış ( ve ~iı·;ıal ) 

.\ii ğ-d l' ( n· ziı · ;ı; ı1. m;ıiİ .Y<' ve be ledi ye ) 

Or lu ( IJ<tıs ııd ve ına tbuıı.t ) 

. 'eyh a ıı (ve z iraat ) 

Siııop (ve r. inıat ) 

'l'rahzon 

IJı·fn. ( ve b e l e ıli ye •·iliJ,. r.iraat ) 

Tıız işleri 

Kiitah~-;ı 

Türk Ç'iiliik 

K:ı : 1 a ıııoııu ( q' t :ırih , nil ) 



7 - Sayın üyelerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

.ll m o nrrı 

Hr.n: Türker 

İ zzet Ako~nıaıı 

J>r. 'l'aptas 

l ~şrd Deıninıl 

Pa 1 i h l{ıfla Atay 

<'clfıl Meııgililıörü 

( 'eına 1 Eseııer 

i\ r,,·uıı 1\ ;ı nı lı isCII' 

Ar,von Kımıhi~;ıı · 

~\ ııka nı 

Ankara 

Aııkıını 

Aııt.al~·a 

Balıke ·ir 

Dr. Hasan Yas ıf Soın,,· ürek Balıkesir 

ı ·;nn't' Adakan Balıkesir 

Hasaıı Ceınil Caıubcl 

Esad agay 
Şekibe İnsel 

GL Şı>fik Türsııu 

Gl. lGlzrnı cvüktekin 

Zeki 1\ lf'sııd Alsa ıı 

~1ecd i Boysan 

Alıınrd Saffet Ohlmy 

Aziz Saınih İ l ter 

affet A nka11 

Aziz Akyürek 

Dr. Saim J\ li Dilemr 

(; 1. Pt•ı · t el' Dl'rıı i rlııı ı ı 

(:1. Zeki . o,vdemir 

Beki r Kaleli 

Nuri onker 

Gl. 1 h san Söknıeıı 
adr i l\{aksut1i A ı·sa l 

Al i .Rana Tarhan 

Dr. Refik Saydaııı 

Dr. Tuğaminı l Hakk ı Şi 

nasi Erel 

Ol. Refct Belu 

Ul. Ki.ikrü Gökberk 

Halil Etcnı E ldem 

Haındi Gürso.v 

adettin Uras 

Ziya Karamursal 

Bolu 

Bursa 

Bursa 

Den ir- l i 

Diyarbek i ı· 

Diyarbekir 

l~dirne 

El aziz 
ı •:rzi ı ıcaıı 

l~ı·r.iııPıı n 

Erzıınuıı 

l~rzu nıııı 

J•; I 'Y. ll l'lllll 

Bı·y,ııı·uııı 

(hı zi A ııt.('lı 

<lar-i Antclı 

C+iresun 
C1i ı ·esun 

tshınbul 

t st.a n bul 

l :stıınlnıl 

Istanbul 

İstanbul 

lst.a.nlıul 

İstanbnl 

t stanbul 

lstanbul 

U ı. Kazı ııı lııa ıı ı: 

Bulut Öııgören 

lln·alı im Gı·autay 

~eri[ İlden 

;-);,lih 'l'urgay 

. üle.vnıan Dcın.iı·ezeiı 

DI'. <: 1. Ziy;ı Nuri Birg i 

\'l'diııı Bozatık 

ı\lıııwo lfaıııcli l>ikııwıı 

Ali MnzaffC'ı' Göker 

(}]. .. \.1 i Fnad Cc lıc:so.'· 

lk J,fıtfi Kırdm· 

Muhli · Bl'knwn 

:\laşicl Uluğ 

Tk ·('h Pcker 

l~nınıll:ıh B;ıı·kaıı 

l~m et l nönü 

Mahmud Nedim ıııbc ı 

' l 'ıı rgucl Türkoğ l u 

Yaşaı· zey 

H asa n Reşid 'J';ııı lm1 

Dr. Rrr.a L event 

f'avid Oral 

Dr . .Abravaya 

Ahnı d lhsan 'l'okgiiz 

Hıınıdi Yalınan 

Ali 'l'unalı 

Dama ı· Arıkoğlu 

(li. ari Eldeniz 

'rev fik 'l'arman 

.\Iahınııd Soydan 

Hüsaıııccldin O ka n 

cem ddin adak 

Vasfi Rıışid eviğ 

Rahmi Apak 

'ı 1 ürrem Ergu n 

Hüsnü Konay 

İzmir 

Ka ı·. 

1\ as ta nı on n 

Kıısl aııı 'uıııı 

1\a~·scı·i 

Kııysm·i 

Koeacli 

Kocaeli 

Konya 

Koıı.va 

1 011,)'<1 

K ii tah,, a 

1\ütıı h.va 

Kütahya 

Kütahyn 

l\ lıı l cı t.ya 

l\ la l;ı tya 

1\[a latya 

Manisa 

''hıniı;a 

Mara~ 

l\1 n ni i ıı 

· i<Tde 

Niğde 

Oı·cln 

01'dtl 

Saııısnıı 

Se.vlımı 

Seylııııı 

S ylı all 

.'iird 

Sin o b 

• rvııs 

rvm; 

'rC'kirclağ 

'l'okad 

'J'okacl 



Süreyya Tevfik Yiğit 

Behçet Günay 

Haydar Çerçel 

Yahya Galib Kargr 

Rasih Kaplan 

İsmail Hakkı U znıı~_;at·şı lı 

Übeydullah 

Halid Onaran 

l:<'atin Güvendiren 
1\'ltıstafa Fe h ın i fl-erçeker 

i lyas Sami Muş 

Hüştü Bekit 

lVIecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Tahsin Berk 

Yusuf Ziya Özer 

Sadri Maksudi Arsal 

Talat Onay 
Emin İnankur 

Hüsnü Özdaınar 

Fuad Köprülü 

V el ed İz budak 

1<-,erruh Giipgiip 

Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Besim Atalay 

lVIemed Somer 

Bınrnllah Barkan 

Hasan Reşid Tanku t 

lVIitat Alam 

Abdiirrezzak Şatana 

Harndi Yalınan 

• Hulki Aydm 

1 smail Mü ş tak Mayakoll 
Mahmud Soydan 

Dr. Galib Üstün 

Şemsettin Günaltay 

Süleyman Sırrı Gedik 

Fuad Gökbudak 

Hakkı Ungan 
1 b ra him Arvas 

Raif Dinç 
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Tokad 

Urfa 

Afyon Karahisar 

Ankara 

Antalya 

Balıkesir 

Bayazıd 

Burdur 

Bursa 
Bursa 

Çorulı 

Diyarbeki ı · 

Edirne 
Edirne 

El aziz 

Eskişehir 

Giresun 

<+iresun 
tçel 

Isparta 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Konya 
Konya 

Kütahya 

Kütahya 

Malatya 

Maraş 

Maraş 

Mardin 

Ordu 

Siird 

Siird 
Siird 

Sin o b 

Srvas 

'Trabzon 

Urfa 

Van 
Van 

Zonguldak 

A zericl' 

V eled İz budak Kastamonu 

Bulgarco 

Cevad Abbas Gürer 

İsmail Hakkı Uzmay 

Galib Pekel 

Hüsnü Konay 

Bolu 

Bolu 

rrokad 

Tok ad 

Ennenicc 

Bere Türker . 

Esad Uras 

İlyas Sami Muş 

Haldu Ungan 

Miinib Boya 

Yahya Galib Kargr 

Parsen 

İsmail Hakla Uzunçarşıır 
Übeydullalı 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

İlyas Sami Muş 

İsmet Eker 

Şeref Aykut 

Yusuf Ziya Özer 

Sadri Maksudi Arsal 

Talat Onay 

Emin İnankur 

Abdiiihak Hamid 'l'arhan 
Fuad Köprüiii 

Veled İzbudak 

N aim Hazıın Onat 

Besim Atalay 

Hikmet Bayur 

Ali Canib Yöntem 

Ruşeni Barkın 

Süleyman Sırrı Gedik 

Fuad Gökbudak 

İbrahim Arvas 

Raif Dinç 

Afyon Karahisae 

Anıasya 

Çorulı 

Van 

Van 

Ankara 

Balıkesir 

Bayazı d 

Bm·s;ı 

Vonılı 

Çorum 

Edirne 

Eskişehir 

Samsun 

Giresun 

l çel 

lı;tanbul 

Kars 

Kastamonu 

Konya 

Kütahya 

Manisa 

Ordu 

Samsun 

Trabzon 

Urfa 

Van 

Zonguldak 

Pran:;1zca 

Ali Çetinkaya 
Bere Tiirker 

Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 



Haydar Çerçel 

!zzet Akosman 

lzzet Ulvi Aykut 

l\1ebrure Gönenç 

Esad Uraz 

Aka !}ündüz 

Dr. Taptas 

Falili Rıfkı Atay 

Karnal Atatürk 

Mümtaz Ökmeıı 

Cela 1 Mengilibörü 

Dr. Ceına l Tunca 

Türkan Baştuğ 

Dr. Mazhar Germen 

NaZıni Topcoğlu 

Dr. Hasan V asıf Somyü
re k 
Gl. Kazım Özalp 

Afyon Ka ı-ah isar 

Afyon Karahisa r 

Afyon Kaı·ahisar 

Afyoıı Karahisa ı · 

Amasya 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Aııt<;ılya 

\ntalya 

Antalya 

Aydın 

Aydın 

Balıkesi ı· 

Balıkesir 

Hacim Çankir Balıkesir 

İsmail Hakkı Uztmçarşılı Balıkesir 

Übeydullah Bayazrd 

Dr. Gl. Besinı Ömer Akalııı Bil0cik 

İbmhim Çolak 

Salih Bozok 

Cemal Hüsnü Taray 

Cevad Ab has Gürer 

Dr. Emin Cemal Suda 

Hasan Cemil Çambel 

İsmail Hakkı Uzınay 

Mitat Demirdağ 

Halid Onaran 

İbrahim Necmi Dilmen 

Mustafa Şeref Özkan 

A8af Doras 

Atrf Akgüç 

Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güı~an 

Dr. Sadi Konuk 

Esad Sagay 

Fatin Güvendiren 

Refet Canıtez 

Ahmed Cevad Emre 

Dr. Mustafa Bengisu 

Bilecik 

Bilecik 

Bolu 

Bolu 

Bolu 

Bolu 

Bolu 

Bolu 

Burdur 

Burdur 

Burdur 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Bursa 

Çanakkal e 

Çanakkale 

500-
Hilmi Ergeneli 

Şükrü Yaşın 

Çanakkale 

Çanakkale 

Ziya Gevher Etili Çanakkale 

Mustafa Abdülhalik Renda Çankırı 

Rifat Ünür. 

Asrın Us 

Atıf Tüzün 

.\li Rıza Özenç 

Dr. Mustafa Cantekin 

Eyüb Sabri Akgöl 

İsmail Kemal Alpsar 

Dr. Harndi Berkman 

Dr. Kazım Samanlı 

Emin Aslan Tokad 

GL Şefik Türsan 

Mazhar Müfid Kansu 

Necib Ali Küçüka 

Dr. İbrahim Tali Öngören 

Gl. Kazım Sevüktekin 

-Tevfik Bilge 

Zeki Mesud Alsan 

Dr. Fatına lVIemik 

Faik Kaltakkıran 

Mecdi Boysan 

Şeref Aykut 

Fazıl Ahmed Aykaç 

Fuad Ağralı 

Fuad Ziya Çiyil tepe 

Abdilihak Fırat 

Aziz Samili İlter 
Hikmet Işık 

Saffet Arıkan 

Aziz Akyürek 

Çankın 

Çoruh 

Çoruh 

Çorum 

Çorum 

Çorum 

Çorımı 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Denizli 

Diyarbekir 

Diyarbekir 

Diyarbekir 

Diyarbekir 

Edirne 

Edirne 

Edirne 

Edirne 

Elaziz 

Elaziz 

El aziz 

Erzincan 

Erı~incarı. 

Erzincan 

Erzincan 

Erzurum 

Dr. Ahnwd Fikri Tuzer -Erzurum 

Dr. Saim Ali Dilemre Erzurum 

Fuad Sirmen 

Gl. Peıt<'\. Demirhan 

Gl. Zeki Soydemir 

N afi Atuf Kansu 

Şükrü Koçak 

lstemat Özdamar 

Yusuf Ziya Özer 

Bekir Kaleli 

Brzıu·nııı 

Erzurum 

-Erzurum 

f<}rzurunı 

Erzurum 

Eskişehir 

Eskişehir 

Gazi Anteb 

• 



GL Ali Ilikmct Ayerclem 

Nuri Conker 

Ömer Asım Aksoy 

Remzi Güres 

Gl. İhsan Söknıeıı 

B aklu Tarık U s 

Muzaffer Kdrç 

Münir Akkaya 

Sadri Maksudi Arsal 

Talat Onay 

Edib Servet Tör 

Şevket Erdoğan 

Ferid Celal Güven 

.l!'ikri Mutlu 

Hakkı Saydam 

Hamdi Onguıı 

Abdülhak Hamid 'l'arhaıı 

Ali Barlas 

Ali Rana Tarhan 

Gazi Antch 

Gazi Anteb 

Gazi Anteb 

Oazi AntelJ 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Giresun 

Gümüşane 

Gümüşane 

İçel 

İçel 

!çel 

lçel 

İstanbul 

İstanbul 

lstaııbul 

Dr. Hefik Saydam lstanbul 

Dr. 'l'uğamiral Haklu ~i- !stanbul 
nasi Erel 

Pakihe Öymen !:stanbul 

Gl. Refet Bele İstanbul 

Gl. Şükrü Gökberk İstanbul 

Halil Etem Eldem 

Salalı Cimco.z 

Ziya Karaınursal 

Benal Arnnan 

CeHU Bayar 

Dr. Tevfik Rüştü Aeas 

UL Kaznn İnanç 

Halil Menteşe 

Hasan Ali Yücel 

Hüsnü Çakır 

Kamil Dursun 

Mahmud Esad Bozktn·d 

Şükrü Saracoğlu 

Kemal Ünal 

Baha. Öngören 

Esad Özoğuz 

Fuad Köprülü 

Gl. Muhiddin Akyüz 

!stanbul 

!:stanbul 

!stanbul 

İzmir 

İzmir 

tzmit· 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

Isparta 

Kars 

Kars 

Kar-s 

Kars 

501-
Hi.isrev Kızıldoğan 

Dr. Şükrü Şenozan 

Dr. 'l'evfik Aslan 

İbrahim Grantay 

Nri Tamaç 

Sami Erkman 

Şerif !lden 

Tahsin Coşkan 

Ahmed Hilmi Kalaç 

Hasan Ferid Perker 

Nehid Kerven 

Salih Turgay 

Süleyıpan Demirezen 

Veli Yaşın 

Dr. Fuad Umay 

Ali Rıza Esen 

Hazım Börekçi 

Lütfi Müfid Özdeş 

Ali Dikmen 

JJr. Ul. Ziya Nuri Birgi 

Hasan Hayri Tan 

İbrahim Süreyya Yiğit 

Kemalettin Olpak 

Nedim Bozatık 

Salalı Yargı 

Ali Muzaffer Göker 

Kars 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Koca, eli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Kocaeli 

Konya 

Ali Rrza Türel Konya 

Dr. Osman Şevket Uludağ Konya 

Gl. Ali Fuad Gebesoy 

Kazım Okay 

Besiın Atalay 

Dr. Lütfi Kırdar 

Dr. Şakir Alımed Ediz 

i\fuhlis Erkmen 
Receb Peker 

Abdülmuttalib Öker 

Dr. Hilmi Oytaç 

Emrullah Barkarı 

Gl. Osman Koptaı.1;ol 

İsmet İnönü 

Mahmud Nedim Zahcı 

Mihri Pektaş 

Vasıf Çmay 

Konya 

Konya 

Kütahya 

· Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 
Kütahya 

lVIalatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 

Malatya 



. Dr. Saim Uzer 

Hikmet Bayur 

Kazım Naıni Duru 

Osman Erçin 

Refik İnce 

Sabri Toprak 

Turgud Türkoğlu 

Yaşar Ozey 

Hasan Reşid 'rankut 

lVIitat Alan 

uri Ural 

Dı-. Rıza Levent 

1 rf an Ferid Alpaya 

Osman Dincer 

H.ıza Erten 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 

Hüsnü Kitabcr 

Şükrü Kaya 

.Yunus Nadi 

Naki Yücekök 

Şükrü Ataman 

Ahmed Vefik Uluçay 

Uavid Oral 

lk Abı-avaya 

Dr Rasim Fe ı·iıl Talay 

l<'aik Soylu 

Kamil İrdelp 

Alımed ihsaıı Tokgüz 

Ali Uanib Yfiııtem 

Dı·. Ziya Nal\i Ynltıı·.ıın 

1 Laırıdi Yalınan 

Lsnı a il Çamaş 

Muhiddin Baha Pan; 

~cl i ın Srrrr Tarcan 

l.lı ·. Asım Sirel 

Etem Tuncel 

Meliha Ulaş 

Memed Ali Yüı·üker 

Iıuşeni Barlnıı 

Zühtü Durukan 

Ali Münjf Y ege na 

Esma Nayman 

Ul. Naci Eldeniz 

.lVIanisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Manisa . 

Maraş, 

Maraş 

Maraş 

Mardin 

, Mardin 

Mardin 

Mardin 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muş 

Muş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 

Ordu 

ünlıı 

Ordu 

Oı·du 

< h·dn 

Oı·dıı 

Samsuıı 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

8amsun 

Samsun 

Seyhan 

Seyhan 

~eyhan 

502-
Hilmi Uran 

Tevfik Tarman 

tsrnail Müştak lViayakon 

Mahmud Soydan 

Cevdet Kerim İneedayr 

Dr. Ualib Üstüıı 

Hüsaınettin Okan 

Yusuf Kemal 'l'engi rşeıık 

1\litat Şükrü Bleda 

Necmettin Sadak 

Rasi nı Başa nı 

Henızi Çiner 

Sabilıa Görkey 

Şenısettin Günaltay 

Vasfi Raşid Seviğ· 

Cenıil U?badın 

Faik Öztrak 

Rahmi Apak 

Şakir Kesebir 

Yahya Kemal Beyatlı 

Faik Permek 

Ualib Pekel 

Rürı·enı Ergun 

Nazrm Poroy 

Süı·eyya Tevfik Genea 

Halil Nihad Boztepe 

Hamui Ülkünwn 

Hasan Saka 

Mitat Aydrn 

Seniha Hızal 

Srl'l'ı Day 

Behcct nünay 

Fuad Gökbudak 

Ol. Ahmed Yazgaıı 

Muhiddin Din~soy 

Refet Ülgen 

Hakkı Uııgaıı 

1hralıinı Arvns 

Avııi Doğan 

Ekrem Pekel 

Emin Draman 

Sırı · r lçöz 

8 lll ııı·ııı· 

Seyhan 

Seyhan 

Siird 

Siil'd 

Sinob 

Sinob 

Sin o b 

Sinob 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Srvas 

Sıvas 

Sıvas 

Srvns 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

'.l'ekir'dağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

'ro ka d 

'l'okad 

'l'okad 

1'okad 

'l'okad 

'l'rabzon 

Trabzon 

'l'rahzon 

Trabzon 

Trabzon 

'L'rabzoıı 

Urfa 

U r·fa 

U efa 

Urfa 

Urfa 

Van 

Vaıı 

Yozgad 

Yoıgad 

Yozgad 

Yozgad 

Yozgad 



Dr. l\Iitat Altıok 

Halil Türkmen 

Rağrb Üzdemiroğln 

R.if'nt Vardaı· 

Zonguldak 

Zonguldak 

Zong-uldak 

Zotıguldnk 

Ingilizce 

Ali Çetinkaya 

Bere 'l'ürker 

1\l eb mre Oönenç 

Rsad Uras 

lh. 'l'aptas 

Adtıan /<;ı-tekin 

Ülıeydulla.h 

Afyon Karahisar 

Afyon Karahisar 

Afyon 1\.aı·ahi sar 

A. ıııas.1'a 

ı\ııkaı·a 

Aydıtı 

Bayazı d 

H asan Ceınil Çaınbo l Bolu 

Ahmed Ccvad Eınrc 

Ziya Gevher Etili 

1\1. Abdii lhalik Reııda. 

Llyas Sami Muş 

Dr. İbrahim 'l'ali Öngören 

Huriye Öniz 

Zühtü Tiğrel 

Ahmed Saffet Olıkay 

Fa.zrl Ahmed Aykaç 

'l'ahsin B erk 

Aziz Akyürek 

GL Pertev .Demirhan 

Öm er Asım Aksoy 

:::ıadri Maksudi Arsa! 

Abdülhak Haınid Taı-lıaıı 

Çanakkalr 

Ç)anakkal c 

()an kın 

()o ruh 

Diyarbekir 

Diyarbekiı· 

I >iyaebekiı-

EJüziz 

l~l uziz 

Elaziz 

.J<:nmrunı 

Er·zurum 

(:azi Antı>lı 

Giresun 

Istanbul 

Altmed Ham d i Deııizını>ıı ·ı stanbul 

Ali Rana 'l'arhan l stanbul 

Ziya KaraınurRal 

Baba Öngören 

.Dı·. Şükrü Şeno:a.ııı 

Salih Turgay 

Dr. Gl. Ziya 

Mihri Pektaş 

Hikmet Bayur 

Şükrü Kaya 

Meliha Ul aş 

u r·i B iı· o- i o 

Ali Münif Yeğena 

Esma Nayman 

Yusuf Kemal Tcngir~enk 

lstanbu l 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kocaeli 

Malatya 

Manisa 

Muğ·la 

Samsun 

Seyhan 
Seyhan 

Sinob 

003 
1 Ralııni Apak 

Refet Ülgen 

Tekirdağ 

Urfa 

ltalymıca 

Bere 'l'ürk ı· 

Atıf Akgüç 

Dı· . Mustafa Bengisu 

Hilmi Ergeneli 

F'uad Sirmeıı 

1bralıiın Gı-antay 

Dr. Hilnıi OytaQ 

Mitat Şükı·ü Bleda 

Hrıındi Ülkümen 

Afyon J<.anıhisaı· 

Bursa 

Çanakkale 

Çanakkale 

Erzurum 

Kastamon n 

Malatya 

Sıvas 

'l'rabzon 

lspawyolca 

,Be ı ·e 'l'iirk e ı· Afyon Karahisar 

Kıpçak~ 

Yeled lzbudak 

lly ;ıs Srııni l\'Iuş 

\bd ü t'rezzak Şa tan a 

Hakkı Ungan 

Münih Boya 

Kürdçe 

Kastamonu 
' 

Çorulı 

Mardin 

Van 

Van 

Macarca 

Sadettin Epikınen 

Bm·c Türker 

1 >ı ·. Taptas 

'l'a h sin San 

Rum ca 

Dr. Gl. Bes iın Ömet' Ak

alm 

Dı· . Bmiıı Cemal Suda 

lHitat Demirdağ· 

F'atin Güvendiren 

Alımed Cevad Emrc 

i\L Abdülhalik Rcnda 

Hatice Özgeııcı· 

Merdi Boysan 

1 staınat Özdamar 

1zmiı· 

Afyon Karahisaı~ 

Ankara 

Ay dm 

Bilecik 

Bolu 

Bolu 

Bursa 

Çanakkale 

Çank.m 

Çankırı 

Edirne 

Eskişehir 



Ol. İhsan Sölmıen 

Münir Akkaya 

BPna l Arnnan 

lurahim Orantay 

Kani Akeken 

Turgud l'üı·koğlu 

1 k Rıza LeYent 

Naki Yücekök 

Dr. Alıravaya 

H.uşeiJi Barkm 
Zühtü Duruka ı ı 

l •~sma Nayman 

Hilmi Uran 

1>r. (:ali b Üstün 

Sınr Day 
Süleyman Sını Gedi k 

Ahmed Cevaü J<~mre 

Tahsin Berk 

Aziz Samih İlter 

Rusca 

Giresun 

Giresun 

i;~,ınir 

Kastamonu 

Manisa 

Manisa 

Mardiu 

Muş 

Niğde 

Sanısun 

Samsun 

Seyhan 

Seyhan 

Sin o b 

Trabzon 
Trabzon 

Çanakkale 

Elaziz 

Erzincan 

504-
Şükrü Koçak 

<ll. İhsan Söknıen 

Sad ri Maksudi A rsal 

:-\;ı ın i Brkman 

Şerif llden 

lju1 fi Müfid Ö;~,de~ 

Huşeıü Bal'krn 

J{ahnıi Apak 

:;le ri ı: lldeu 

Veled lzbudak 

Sırpea 

Tatarca 

Erzurum 

Giresun 

Giresun 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kn·şeh il' 

Samsun 

'J'ekirdağ 

Jüıstamonu 

Kastamonu 

Türkmence 

\ 'el ed lzlmdak Kastamonu 

Uvgurca 

V el ed İz budak Kastamon n 

8 - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Birinci deuredenberi mdms olanlur (4.9) 

Ali Çetinkaya 

Kamal Atatürk 

Şakir Kınacı 

Yahya Galib Kaı·gı 

Rasıh Kaplan 

Dr. Mazhar Germen 

'l'ahsin San 

Gl. Kazım Öznlp 

Hacim ()arıkl r 

Cevad Abbas Güreı· 

Şükrü Gülez 

Afyon Ka ra h i sn r 

Ankara 

Ankara 
Ankara 

Antalya 

Aydnı 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkeı<i r 

Bolu 

Bolu 

1 Mustafa Şel'ef' Özkaıı 

· · ı Mustafa Pehmi UerçPke r 

Ziya Esen 

DI'. Mustafa Cantekin 

l smet Eker 

Mazlı a r lVlüfid Kansu 

\ 'mmf Başkaya 

Faik Kaltaklnraıı 

·Emin Sazak 

Ali Kılıç 

l\lemcd Şah in 

H:ısa.n li'ehmi Atu~ 

Burdur 

Bursa 

Çankırı 

Çorum 

Çorum 

Denizli 

Denizli 

Edirne 

Eskişehir 

Gazi Aııtelı 

Gazi Aı'iteb 

<+ümüşane 
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Dr. Refik Saydam 

CclaJ Bayar 

J >r. Tevfik Riiı;;rü ..:\ra s 

Haındi Aksoy 

Mahmud Esad Bozlnu·d 

H iisıüi Özdamar 

:lhralıiın Demiralay 

Esad Özoğuz 

Ahmed Hilmi Kala~ 

Dr. Ftıad Unıay 

Lhrahinı iireyya Yiğit 

Besinı ALalay 

İsmet Lnönü 

Yunus Nadi 

Haındi Yalınan 

Daınar Arıkoğlu 

Hulki Aaydm 

Yusuf Kemal '['engiı·ş(! nk 

Rı-ısim Başara 

Ziya Başara 

.!:<'aik Öztrak 

IImndi Ülkümen 

Ilasan Saka 

1\li Saib Ursavaş 

Hakkı Ungan 

Sırn 1çöz 

ls tan bul 

l r.ııı ir 

1 zııı i r 

lzmir 

hmiı· 

[sparta 

Isparta 

Kars 

Kayseri 

Krklareli 

Kocaeli 

Kütahya 

M.alatyıı 

Muğla 

Ordu 

Seyhaıı 

Siird 

Sinoh 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

Trabzon 

Trabzon 

Urfa 

V arı 

Yozgad 

lkinci dı-ı • redenb ııri ını' im~ olrınlar ( 77) 

lzzet Ulvi Ayluu·d 

l~sad Uras 

·. a fiz A ktııı 

lj'alih Rıfkr A1ay 

Mcnı ed Emir 

Osımın Niyazi Bnrtu 

llımh i ın Çolak 

~alilı Bozok 

Dr. ı:;ıııiıı Ccınal Suda 

Asaf Doı·as 

H.efet Canıtez 

r)ükrü Yaşın 

l\'L Ahdülhalik Renda 

Rifat Ünür 

.Ali Zırh 

Afyon Karalıisaı· 

Anıasya 

Amasya 
Ankara 

Balıkesir 

Balılw. ir 

Bilecik 

Bilecik 

Bolu 

Bursa 

Bursa 

Çaııakkale 

Çanlurr 

Çankırı 

Çoruh 

L•' uad Bul ca 

Jiasa n Cavid 

J sımıil K emal Alpsar 

Wiııir Çağıl 

Dr. Kazım Saman lr 

Haydar Rüştü Öktem 

Necib A li Küçükn 

Fnad Ağralr 

Abdiiihak Fırat 

Saffet An kan 

Nafiz DnmJu 

Çon1h 

Çoruh 

Çorum 

Çornnı 

D enizli 

D enizli 

Denizli 

Elaziz 

Erzincan 

Erzincan 

Erzurum 

Nur i Conker Gazi Anteb 

ı:!. 1 h sa ıı Sökmeıı Giresun 

J Lakı rl\ı nk Us Giresun 

1smail s~ı bu n cu Giresun 

i\lüııir Akkaya CJ.ire~uıı 

T:ıiJ1 On::ıy Giresun 

l~dib Servet Tör Uümiişanc 

ı·;ıııiıı Inankur tçel 

,\lı ııwd 11 anı d i Denizmeıı ls tan h u 1 

Dr. Tıı ğaıniral Hakkr Şi - fstanhul 

nalli Erel 

Ziya Karaınursal ! stanbul 

Kami l Dursun l zmiı: 

Halımi Köken İzmir 

Şiihii Saracoğlu 

1\l iikt•n em Ünsal 

\-clcd İzbndak 

~evkeL Üuül 

Llıtfi Mi.Hid Ör.cle~ 

"\li Dikmen 

lıagıb Akca 

JGumn Oka 

i\lustaia Ulusan 

\'aiın Hazını Onat 

Tevfik .F'ikrrt ' rlay 

R1~•·Pp Peker 

Dr. Hilmi Oyta.ç 

Mahmud NcJim Zalwı 

lk Saim Uzel 

Sabri Toprak 

'Yaı;;aı· Özey 

1\tlemed Erten 

hırıiı · 

Isparta 

Kastamon n 

J ırklarel i 

Kll'şehir 

Kor.aeli 

Koca li 

Konya 

Konya 

Konya 

Konya 

!"ü tahya 

Malatya 

Malatya 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

Maraş 
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Mitat Alam 

Abdürrezzak Şatana 

H.ıza Erten 

Şükrü Kaya 

Faik Soylu 

Halid Mengi 

!smail Çamaş 

~lııhınud Soydan 

Şenısettin r. ünaltay 

Cemi! Uyuadın 

!:;)akiı· Kesebir 

~üleyman 8ın·ı Uedik 

MenwJ Enıiıı Yllrd<ıkııJ 

Re fet Ülgeıı 

limı.hinı Al'Vas 

Münib Boya 

Avni Doğaıı 

Halil Türkmen 

ııagıb Özdemiroğlu 

ııeeclı Züın1 ii Soyak 

Maraş 

Mardin 

i\'Iardiıı 

Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ord ı ı 

Siird 

~ıva s 

Tekirdağ 

'l'ekiı·dağ 

'rmuzon 

Urfa 

Urfa 

Van 

Van 

Yozgad 

Zong·uldak 

Zonguldak 

Zong·u lda k 

Üçüncü dcm·edenb eri nı e h ııs olanlar ( 65) 

Haydar Çerçel 

1 zzet Ak osman 

ı~mıail Hakkı Mumrıı 

Rifat Araz 

lh'. Ueınal 'l'unea 

Hayı·cttin Karan 

1sınail Hakkı Uzuııı,:aı·şılı 
Halid Bayrak 

liısan Tav 

11 asan Ceııı il ~; a.ınlıel 

H ali d Onaran 

DI'. Refik Güı·an 

ı~sı.ıd Sagay 

Ziya Govher Bt i 1 i 

Akif Akyüz 

Asım Us 

Eıniıı Aslaıı Tokad 

<ll. lGlzını Se,·üktekiıı 

Zek i M esud Alsau 

Ahmed Saffet Ohkay 

l<'azıl Ahmed Ayka<; 

Afyon Karahisar 

Afyon Kamlıisa r 

Aımısya 

\nkara 

Antalya. 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazı d 

BayazıJ 

Bolu 

Burdur 

Bursa 

But'sa 

~)anak ka le 

Çorulı 

Çoruh 

Denizli 

Uiyarbekir 

Diyarbekir 

Elaziz 

El aziz 

Tahsin Berk Elaziz 

Aziz Samih llt.er Erzincan 

Aziz Akyürek Erzurum 

lk Alımed Fikri Tüzer Erzurum 

1\: a t'i At u f Kansu Brzuruın 

~evket Eı·doğaıı Uüınüşane 

l•'erid Celal Uüwıı lçel 

IJakkı ~aydaın lçel 

\hclülhak Huıııid Tarhan !stanbul 

~\li H.ana Tarhan 1stanhul 

Balıa Öngören Kal's 

\lı•ııwcl Nazif ~irel Kııı ·s 

'l'alısiıı Coşkan Kastamonu 

\"ah id Kerven llaysel'i 

l{a~icl Özsoy Kayseri 

llıızrın Börek<;i Kırı;;ehil' 

· ı ı asaıı Hayri 'I' au Kocaci i 

1\ cma.letl iıı Ol rı ak Kocaeli 

:-i altılı Yargı Kocaci i 

,\lııned Haındi Dikıııı·ıı Konya 

Kazım nürel Konya 

lhrahim Dalkılıç 

Muhlis Erkmen 

AbdülnıuLtalib Ökeı· 

\'as rJ (Jımıy 

1\.iıni .Akekeıı 

Usnıan J~rçirı 

Nnı · i Ural 

lı·fa.ıı Feı·id Alpaya 

:'\llri Tuna 

1 Laldo Kılıeoğlu 

;\laki Yücekök 

ı;;terıı Tuncel 

Ziilı tii D urukan 

Ali Münif Yegena 

W . Naci Eldeniz 

ı [ilmi Uran 

:'1/eemetLiıı Sadak 

Heınzi Çiııer 

J f üsnü K onay 
~i.i.reyya. Tevfik <:enca 

Daniş Eyüboğlu 

Halil Nilıad Boz1Ppc 

Rifat Vardar 

Kütahya 

Kütahya 

Malatya 

J.\fa lat.ya 

ı\Iaııisa 

Manisa 

l\Iaraş 

]l'[aı·din 

Mnğla. 

Muş 

Mu ı;; 

Samsuıı 

Samsun 

~eyhan 

Seyhaıı 

~eyhan 

Rrvas 

~ı vas 

To ka d 
To ka d 

Trabzon 

Trabzon 

Zonguldak 



Dördüncü devredenberi nıebus olanlar (63) 

Cemal Akçın 

Aka Gündüz 

Eşref Demirel 

Rasim Aktar 

Nurnan Aksoy 

Adnan Ertekin 

Enver Adakan 

Übeydullah 

İsmail Hakkı Uzmay 

Mitat Dağdemir 

Dr. Galib Kahraman 

Fatin Güvendiren 

Ahmed Cevad Emre 

Nabi Rıza Yıldırım 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

Ahmed Özdemir 

Yusuf Ziya Özer 

Sadri Maksudi Arsal 

Fikri Mutlu 
Harndi Ongun 

Ali Barlas 

Halil Etem Eldem 

Harndi Gürsoy 

Hayrullah Ergin 

Sadettin Uraz 

Salalı Cimcoz 

Yaşar Yazıcı 

Gl. Kazım İnanç 

Halil Menteşe 

Sadettin Epikmen 

Kemal Ünal 

Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
1 

Ali Muzaffer Göker 

Mustafa Eken 

l\femed Somer 

Naşid IDuğ 

Ömer Dinç 

Hikmet Bayur 

Tahir Hitit 

Turgud Türkoğlu 

Afyon Karahisar 

Ankara 

.. Ankara 

Ankara 

Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

Bayazıd 

Bolu 

Bolu 

Bursa 

Bursa 

Çanakkale 

Çorum 

Elaziz 

B skişehir 

Eskişehir 

Giresun 

İçel 
İçel 

İstanbul 

fstanbul 

- İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

fstanbul 

İzmir 

İzmir 

İzmir 

Isparta 

Kars 
Kars 

Kocaeli 

Konya 

Konya 

Kütahya 

Kütahya 

Kütahya 

Manisa 

Manisa 

Manisa 

80'1-
Hasan Reşid Tangut 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 

Hüsnü Kitabcı 

Alımed V efik Uluçay 

Dr. Rasim Ferid Talay 

Alımed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

İbrahim Mete 
Ömer Dinç 

Hulıisi Orucoğlu 

İsmail Memed Uğur 

Vasfi Raşid Seviğ 

Nazım Poroy 

Resai Erişken 

Raif Karadeniz 

Behçet Günay 

Sungur 

Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

Maraş 

Muğla 

Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 

Sanısun 

Samsun 

Seyhan 
Seyhan 

Sin o b 

Sıvas 

Sıvas 

Tokad 

Tokad 

Trabzon 

Urfa 

Yozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 

Beşinci dev·rede nıebus olanlaı· (121) 

Bere Türker 

l\l[ebrure Gönenç 

Alımed Ulus 

Dr. Taptas 

Hatı Çrrpan 

1\Iümtaz Ökmen 

Müşfik Ayaşlı 

Celal Mengilibörü 

Tayfur Sökmen 

Tevfik Arıcan 

Türkan Baştuğ 

Dr. Hulfısi Alataş 

Nazıni Topcoğlu 

Nuri Go"ktepe 

Afyon Karahisar 

Afyon Karahisar 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Cemal Esener Balıkesir 

Dr. Hasan Vasıf Soınyü- Balıkesir 

re k 

Rahmi Selçuk Balıkesir 

Sabiha Gökçül Balıkesir 

Dr. Gl. Besiın Ömer Aka- Bileeik 
lın 
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İbrahim Necmi Dilmen Burdur Ferrnh Güpgüp Kayseri 

Atıf Akgüç Burşa Salih Turgay Kayseri 

Dr. Sadi Konuk Bursa Süleyman Demirezen ' Kayseri 

Sadettin Ferid Talay Bursa Veli Yaşm Kayseri 

Şekibe İnsel Bursa Zühtü Akın Kırklareli 

Hilmi Ernegeli Çanakkale Ali Rıza Esen Kırşehir 

Hatice Özgener Çankırı Memed Seyfeli Kırşehir 

İhsan Kurtkan Çoruh Nedim Bozatık Kocaeli 

Ali Rıza Özenç Çorum Ali Rıza Türel Konya 

Dr. Harndi Berkman Denizli Bediz Morova Konya 

Gl. Şefik Türsan Denizli Cemal Tekin Konya 

Hnriye Öniz Diyarbekir Dr. Osman Şevki Uludağ Konya 

Tevfik Bilge Diyarbekir Mustafa Halid Üner Konya 

Dr. Fatma Memik Edirne Ressam Şevket Dağ Konya 

Mecdi Boysan Edirne Dr. Lutfi Kırdar Kütahya 

Hikmet Işık Erzincan Dr. Şakir Ahmed Ediz Kütahya 

Dr. Saim Ali Dilemre Erzurum Em1·ullah Barkan Malatya 

Fuad Sirmen Erzurum Gl. Osman Koptagel Malatya 

Gl. P ertev Demirhan Erzurum Mihri Pektaş Malatya 

Gl. Zeki Soydemir Erzurum Osman Taner Malatya 

N akiye Elgün Erzurum Kazım Nami Duru Manisa 

Şükrü Koçak Erzurum Kenan Orer Manisa 

İstemat Özdamar Eskişehir Dr. Rıza Levent Mardin 

Osman Işm Eskişehir Edib Ergin Mardin 

Bekir Kaleli Gazi Anteb Hilmi Çoruk Mardin 

Gl. Ali Hikmet Ay erdem Gazi Anteb Osman Dincer Mardin 

Ömer Asım Aksoy Gazi Anteb Şevki Çiloğlu Muş 

Muzaffer Kılıç Giresun Şükrü Ataman Muş 

Ali Şevket Öndersev Gümüşane Cavid Oral Niğde 

Dr. Neşet Ömer İrdelp !stanbul Dr. Abravaya Niğde 

Fakibe Öymen !stanbul Kamil İrdelp Niğde 

Gl. Şükrü Gökberk İstanbul Dr. Ziya Naki Yaltırrm Ordu 

Benal Arıman İzmir Selim Sırrı Tarcan Ordu 

Hasan Ali Yücel İzmir Ali Tunalı Samsun 

Hüsnü Çakır İzmir Meliha Ulaş Samsun 

Fuad Köprülü Kars Memed Ali Yörüker Samsun 

Dr. Şükrü Şenozan Kastamonu Esma Nayman Seyhan 

Dr. Tevfik Aslan Kastamonu Tevfik Tarman Seyhan 

İbrahim Grantay Kastamonu !smail Müştak Mayakon Siird 

Nuri Tamaç Kastamonu Şevki Süsoy Siird 
Sami Erkman Kastamonu Cevdet Kerim İncedayr Sin o b 

Sıtkr Şerif Eken Kastamonu Dr. Galib Üstün Sinob 

Şerif İlden Kastamonu Büsarnettin Okan Sin o b 
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GL .Akif Öztekİn Erdemgil Sıvas Raif Dinç Zonguldak 1,2,5 

Mitat Şükrü Bleda. Sıvas 

Sabiha Görkey Sıvas 
!stanbul meclislerinde ( M ebusan ve ayan ) aza-

Rahmi Apak Tekirdağ 
lık etmiş olanlar 

Galib Pekel Tokad Ali Çetinkaya Afyon . Karahisar 

GL Sıtkı Üke Tok ad İsmail Hakkı Mumcu Amasya 

Hürrem Ergun Tokad Karnal Atatürk Ankara 

Seniha Hızal Trabzon Hacim Çarıklı Balıkesir 

Sırrı Day Trabzon Übeydullah Bayazı d 

GL Ahmed Yazgan Urfa Mustafa Şeref Özkan Burdur 
Muhittin Dinçsoy Urfa Asaf Doras Bursa 
Ekrem Pekel Yozgad Refet Canıtez Bursa 
Emin Draman Yozgad İlyas Sami Muş Çoruh 
Ömer Evci Yozgad İsmet Eker Çorum 
Dr. Mitat Altrok Zonguldak Münir Çağıl Çorum 

Muhtelif devrelerde mebus olanlar (24) 
Zülfü Tiğrel Diyarbekir 

F aik Kaltakkıran Edirne 
Örge Evren Balıkesir 2,4,5 Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
Cemal Hüsnü Taray Bolu 3,5 Emin İnankur İçel 
Dr. Mustafa Bengisu Çanakkale 1,5 Abdilihak Hamid Tarhan İstanbul 
Atıf Tüzün Çoruh 1,3,4,5 (Ayan) 

İlyas Sami Muş Çoruh İ, I :III,5 Salalı Cimcoz İstanbul 

Eyüb Sabri Akgöl Çorum 1,5 Halil Menteşe İzmir 

Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbekir 2,3,5 Şükrü Saracoğlu İzmir 

Rüştü Bekit Diyarbekir 3,5 Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 

Zülfü Tiğrel Diyarbekir 1,2,4,5 Ali Dikmen Kocaeli 

Şeref Aykut Edirne 1,4,5 İbrahim Dalkılıç Kütahya 

Remzi Güres Gazi Anteb 2,3,5 Sabri Toprak Manisa 

Durak Sakarya Gümüşane 1,5 Yunus Nadi Muğla 

GL Refet Bele İstanbul 1,2,5 İsmail Çamaş Ordu 

Hüsrev Kızıldoğan Kars 1,5 Dr. Asım Sirel Samsun 
Hasan Ferid Perker Kayseri 3, 5 Ali Münif Y egena Seyhan 
GL Ali Fuad Cebesoy Konya 1,2,4,5 Hilıni Uran Seyhan 
Refik İnce Manisa 1,4,5 Hulki Aydın Siird 
Kemal Kusun Maraş 2,3,5 Yusuf Kemal Tengirşenk Sin o b 
Muhittin Baha Pars Ordu 1,5 Mitat Şükrü Bleda Sıvas 

Dr. Asım Sirel Samsun 1,3,4,5 Rasim Başara Sıvas 

Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ 2,4,5 Şemsettin Günaltay Sıvas 

MitatAydın Trabzon 2,3,5 Hasan Saka Trabzon 
Fuad Gökbudak Urfa 2,3,5 Hakkı Ungan Va11-



9- İnhilal eden mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

Birinci içtima zarfmda 2 si istifa ve 3 ü ölüm suretile 5 mebusluk inhilal etmiştir. 

A - Istifalar 

Erzurum mehusu Tahsin U zer «Üçüncü umumi ınüfettişliğe tayin» edildiğinden 8- XI- 1935 de; 
Sıvas mebusu Husrev Gerede «Tokyo Büyük elçiliğine tayin» edildiğinden 6 -I - 1936 da; 
!stifa etmişlerdir. 

Bolu 
Erzurum 
Zonguldak 

B - Olümler 

mehusu lVIitat Denlinin ölümü 
» Necib Asım Yazıksızın » 
» CelaJ Sahir Erozanm » 

da Heyeti uınuıniycye tebliğ olunmuştur . 

. 
C - Seçimler· 

27- y- 1936 ; 
10- I - 1936; 
10- I -1936; 

Geçen fevkalade içtimadan münhal kalan Ay dm, Çankırı, Çoruh, Çorulı ve Diyarbekir me
buslukları ile bti sene inhilftl etmiş olan Bolu, Erzurum, Erzurum, Srvas ve Zonguldak mebus
luklarma seçilenlerle bunların intihab mazbatala rmm tasdik tarihleri aşağıda gösterilmiştir: 

Aydın Dr. Hulfısi Alataş 24- I -1936 

Bolu Cemal Hüsnü Taray n -VI- 1936 

Çankırı Hatice Özgener 22- I - 1936 
Çoruh İlısan Kurtkan 24- I -1936 
Çoruh llyas Sami Muş 24- I -1936 
Diyarbekir Dr. İbrahim Tali Öngören 22- I -1936 
Erzurum Dr. Saim Ali Dilemre 22- I - 1936 
Erzurum Gl. Pertev Demirhan 22- I -1936 
Sıvas Gl. Akif Öztekin Erdemgit 5- II -1936 
Zonguldak Raif Dinç 22- I - 1936 

--... ail>-•<••---



10- İzinler 

Birinci içtima zarfmda, aşağıda gösteeilen ] 09 üye, Umwni heyet kararile izin almışlardır: 

Afyon Karahisar Berç Türker ı ay Hastalığına binaen 4- XII- ı935 

» » » 20 gün Rahatsızlığına » 3- II - ı936 

» İzzet Akosman ı ay Hastalığına » ı5- XI - ı935 

Amasya İsmail Hakkı lVIumcu ı » Mazeretine )) 23 - XII - ı935 

» Nafiz Aktın ı » Hastalığına » ı4- V - ı936 

Ankara .Aka Gündüz ~ » Rahatsrzlığuıa » 3- II - ı936 ... 
» » » 2ü gün Hastalığına » 23 - XII - 1935 

» Dr. 'l'aptas ı ay » » 24- IV - ı936 

» Şakir Kınacı ı » Mazeretine » 4- XII- ı935 

» » » ı » Hastalığına » 30 - III - ı936 

Antalya Tayfur Sökmen 20 gün » » 4- XII -1935 

Ay dm Adnan Ertekin ı,5 ay Mazeretine » 24- IV -1936 

:t Nazmi Topcoğlu ı » » » 3- II -ı936 

:t Nuri Göktepe 20 gün » » 30 - III - ı936 

:t Tahsin San 2 ay » » 30 - III - ı936 

Balıkesir Hacim Çarıklı ı » » » 4- XII- ı935 

Bayazıd Übeydullah 2 » Hastalığına » 30 - III - 1936 
Bilecik Salih Bozok 2 » » » 4- XII- ı935 

Bolu Hasan Ceınil Çambel 2 » » » ı5- XI - ı935 
:t » » » 2 » Rahatsızlığına » 3- II -ı936 
» » » » 1,5 » Hastalığrna » ı4- V - ı936 

:t İsmail Haldu U zmay 20 gün » » ı5- XI -1935 
» » » » ı o » Mazeretine » 30 - III - 1936 
.:t lVIitat Denli ı ay » » 4- XII -1935 

Bursa Asaf Doras 2 » Hastalığına » 4- XII- ı935 

:t » > ı » » :t 3- Il -1936 
:t » » 20 gün » :t 30 - III - 1936 
.:t Dr. Galib Kahraman 20 » Mazeretine » 3- II -ı936 

Çanakkale Dr. Mustafa Bengisu ı ay > .:t ı5 - XI -1935 
Çankırı Hatice Özgener ı » Hastalığma » 24 - IV -1936 
Çorum Eyüb Sabri Akgöl ı » » » 4- XII- ı935 

> Isınet Eker 25 gün Mazeretine » ı5- XI -1935 
» N abi Rıza Yldrrım ı5 » Allevi mazeretine » 3- II -1936 
:t » » .:t 15 » Mazeretine » 24- IV -1936 

it. .:t :t > 3 hafta Hastalığına » 14- V -1936 



Denizli 

Di yarbekir 

Edirne 

EHiziz 

Erzincan 

Eskişehir 

Giresun 

Gümüşane 

İç.el 

İstanbul 

» 

İstanbul 

İzmir 

Isparta 

Kars 

Kastamonu 

» 

Kayseri 

Kırklareli 

» 

Konya 

» 

Kütahya 

lVIalatya 

Dr. Kazım Samanlı 

Dr. İbrahim Tali Öngören 

Rüştü Bekit 

» » 
Tevfik Bilge 

» 

Mecdi Boysan 

.Şeref Aykut 

Fazıl Ahmed Aykaç 

» » 

Abdilihak Fırat 

lstamat Özdamar 

İsmail Salıuncu 

Ali Şevket Öndersev 

.B'ikri Mutlu 

Abdii.lhak Hamid Tarhan 

Ahmed Harndi Denizmen 

» 

W. Refet Bele 

'Halil Etem Eldem 

Hamdi Gürsoy 

Hüsnü Çakır 

_ }brahim Demiralay 

Fuad Köprülü 

Dr. Şükrü Şenozan 

İbrahim Grantay 

~ıtkı Şerif Eken 

Hasan Ferid Perker 

. Salih Turgay 

Süleyman Demirezen 

Veli Yaşın 

Dr. Fuat Umay 

Gl. Dr. Ziya Nuri Birgi 

Kemalettin Olpak 

Dr. Osman Şevki Uludağ 

Kazım Gürel 

·Mustafa Eken 

Hessam Şevket Dağ 

Ömer Dinç 

İbrahim Dalkılıç 

Vasıf Çmay 
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20 gün Mazeretine 
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ı » Mazeretine 

ı » Hastalığma 
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2 » Mazeretine 

5 hafta 

2 ay 
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ı,5 » 

ı5 gün 
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» 

Mazeretine 

» 

Hastalığına 
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4- XII- ı935 

24- IV - ı936 

3- II - ı936 

24- IV - ı936 

3- Il - ı936 

30 - III - ı936 

ı4- V - ı936 

23 - XII - ı935 

30 - III - ı936 

ı5- XI - ı935 

30 - III - ı936 

ı5- XI - ı935 

30 - III - ı936 

3- II - ı936 

ı4- V - ı936 

ı4- V - ı936 

30 - III - ı936 

30 - III - ı936 

ı5- XI - ı935 

30- III - ı936 

ı5- XI - ı935 

30- III - ı936 

ı5- XI - ı935 

ı4- V - ı936 

24- IV - ı936 

ı5- XI - ı935 

14- V - ı936 

30 - III - ı936 

ıs- XI -1935 

30 - III - ı936 

30 - III - ı936 

4- XII- ı935 

24- IV - ı936 

30 - III - ı936 

24- IV - ı936 

ı5- XI - ı935 

30 - III - ı936 

ı4 - V - ı936 

30 - III - ı936 

4- XII-1935 

24- IV - ı936 

3- II - ı936 

ı5- XI -1935 
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Manisa Kani Akeken 25 » Hastalığına » ı5- XI -ı935 

> Sabri Toprak 2 ay » > ı5- XI -ı935 

» » » . 2 » » » 30 - III - ı936 

Muğla Dr. Hüseyin Avni Ercan ı » » » 24- IV -ı936 

Muş Haklu Kılıcoğlu ı » » > 30 - III - ı936 

» N aki Yücekök ı,5 » :!J > ı5- XI -ı935 

Niğde ·Cavid Oral 2 » ifazeretine » 24- IV -ı936 

» Faik Soylu '25 gün » » 4- XII -ı935 

Ordu Ali Canib Yöntem ı,5 ay :ı> » 24- IV -ı936 

» İsmail Çamaş ı ay Ailevi mazeretine » 3- II -ı936 

» Selim Sırrı Tercan ı ay Mazeretine » ı4- V -ı936 

Samsun Memed Güneşdoğdu 20 gün Hastalığına :!J 3- II -ı936 
» » » ı ay Mazeretine » ı4- V -ı936 

Seyhan Ali Müni:f Y egena 20 » » » 15 - XI -ı935 

» Ömer Biçer ~20 » » » ı5- XI -ı935 

Siird Mahmud Soydan 2 ay Hastalığına » 30 - III - ı936 

Sıvas İsmail Memed Uğur 20 gün Mazeretine » 15- XI -ı935 

» Mitat Şükrü Bleda 25 » » » 4- XII -ı935 

» Remzi Çiner ı ay Hastalığına » 30 - III - ı936 

Tokad Hürrem Ergun ı » » » ı5- XI -ı935 

» Süreyya Tevfik Genca ı » Mazeretine » ı4- V -ı936 

Trabzon D<miş Eyüboğlu ı » » » ı5- XI -ı935 

» Halil Njhad Boztepe ı » » » 24- IV -1936 
» Harndi Ülkümen 20 gün Hastalığına » 23 - XII - ı935 

» Süleyman Sırrı Gedil\: 1 a.y » » 4- XII- 1935 

Urfa Memed Emin YurdakuL · 2 » » » ıs- XI -ı935 
» » » » ı » Rahatsızlığına » 3- II -1936 
» » » » 20 gün Hastalığma » 30- III - 1936 

Van Haklu Ungan 45 » » » 4- XII- 1935 
Zonguldak Receb Zühtü Soyak 2 ay » » 15- XI -ı935 

» » » » 2 » » » 30 - III - 1936 



ll. Teşrii masuniyet 

1 • FevkaHide içtima zarfında teşrii ınasuniyetlerinin kaldırılması istenilen zatlerden muameleleri 
birinci içtima senesine devrolunanlar haklanda ittihaz olunan kararlar aşağıda gösterilmiştir: 

Ankara 

Denizli 

Muğla 

Muğla 

Siird 

Sıvas 

Tokad 

Van 

Ahmed Ulus 

Haydar Rüştü Ök
tem 

Yunus Nadi 

Ytuıus Nadi 

-:\Iahniud Soydan 

Necmettin Sadak 

Hiirrem Ergun 

İbrahim Arvas 

Şoför Dursunu dövınek Takibat İcrasının Devre sonuna 
ve sövmekten lmakılınasma 15 - XI - 1935 de 

karar verilmiştir. 

Aleyhinde « Y eniasır» ta
rafından hakaret, davası 
açılmasından 

Cümhuriyet gazetesinde 
çıkan bir yazrdan 

Cüınlıuriyet gazetesinde 
hakarete sebebiyet verdi
ğinden 

Tan gazetesi ilc tahldrc 
sebebiyet verdiğinden 

«Daktilo~ başlıklı karika
ttir yüzünden 

Meınuriyet vazifesini ili
malden 

Dövmek ve sövmek 

Takibat icrasmm Devre sonuna 
bırakılınasına 23 - XII - 1935 de 
karar verilmiştir. 
Takibat icrasmm Devre sonuna 
bıralalmasına 15 - XI - 1935 tari
lıinde karar verilmiştir. 
Takibat icrasr 15 - XI - 1935 ta
rihinde Devre sonuna bırakıl

mrştır. 

Takibat icrasr 15 - XI - 1935 ta
rihinde Devre sonuna brrakıl

mıştrr. 

Takibat icrasınrn Devre sonuna 
bn·ab.ılınasma 15- XI- 1935 tari
lıinde karar verilmiştir. 
Takibat İcrasının Devre sonuna 
bn·akrlmasma 23 -XII- 1935 tari
hinde karar verilmiştir. 

Takibat icrasmm Devre sonuna 
bıralalmasına 15 - XI- 1935 tari
hinde karar verilmiştir. 

2 - Birinci iç.tima zarfmda rteşrii masuniyetlerinin kaldırılması i tenilen zatler ile halklarmda tat
,bik olunan muameleler ~ağıda österilmiştir: 

Denizli 

Edirne 

Konya 

Siird 

Nurnan Aksoy Tramvay biletçisini döv
mek ve hakaret etmekten 

Haydar Rü~tü Ök- Anadolu gazetesinde ha
tem karete -'Sebebiyet vermek

ten 
Şeref Aykut Mal beyanmda bulunma

maktan 
Cemal Tekin Tedbirsizlik ve dikkatsiz

lik neticesi mecruhiyete 
sebebiyet vermekten 

Mahmud Soydan l\Iezuniyetsiz olarak bir 
intilıar vakasını gazetesin
de neşretmekten 

Talcibat İcrasının Devre sonuna 
brralulmasrna 23 - XII - 1935 tari
lıinde karar verilmiştir. 
Bu içtimada intaç edilmemiştir. 

• 

Gelecek içtimaa kalmıştır. 

Bu içtimada intaç edilmemiştir. 

Bu içtimada intaç edilmemiştir. 



i - Fcrkalar 

Mecliste siyasi t:a.azzuv ol•arak yalnız Cünıhuri yet Halk Partisi Yardır Ye Partinin aza miktarı 

388 dir. Mütcbaki ll mebus müstakil olarak ~allşınaktadır. 

1- Cümhuriyet Halk Partisi 

A - Ge,nyön ku1·uı 

Parti genyön kurulu geçen ::ıcıı enin ayni olmak üzere, aştığıdaki zatlerden mürekkebt i ı- : 

Esat Uraz 
1\fümtaz Öknıen 
N cc i b Ali Küçüka 
Tahsin Berk 
Dr. Fikri Tüzer 
Na.fi A tuf Kansu 
nlünir Akkaya 
ScıJfuh Cimcoz 
Hasan Ali Yü,,A 
Hüsnü Çalur 
Sal~h Yavgr 
Receb Poker 
Muttalib Öker 
Rıza Erten 
Cfi.ıvdct K erim !ncedayı 
Hahmi Apak 

~\.ınasya 

Ankara 
Denizli 
B I HZİZ 

Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
İzmir 

İzmir 
Kocaeli 
KütaJıya 

Malatya 
Mardin 
Si no b 
're kirdağ 

Yalnız Genel sekreter Receb Pekerin vazifesin€, nihayet veri ldi ği Anadolu ajansrnın 15 haziran 
1936 tarihli aşağıdaki tebliğden anlaşrlnuştn·: 

Cümhu l'iyet Halk Partisinin Genel Sekretel'ini Atatürk vazifeden affetti. Şimdi bu vazifeyi 
.M.atüı·kün vekili olarak İnönü fiJen ira ed ccktir. 

Eıte:; i Günü Pekerin aşağıdaki l<ı nı imi Ulust.-ı, intişar etmiştir: 

Her işte en doğruyu ve en iyiyi yapan Bü~rüJ.; Şeüll)iz Atatürk beni Parti Genel Sekr.eterliği öde
vinden affetiler. Ellerimizde onun eman et olarak tuttuğumuz vazifenin şekli ne olm-sa olsun, hepi
miz için en büyük şeref, son ncfcse kadae Karnalizmin escl'inin sadık Jüzmetkarları kalmaktadır. Bu 
ayrılış arnnda sizlere uzattığrm elin, vazife 'arkadaşlarım için yüreğimde yaşayan derin sevgi duygu
larınm sıca.ğı ile meşbu olduğuna inanmız. 
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Başvekil ve Cümhuriyet Halk Paı·tisi Genel Başkan Yekili İsmet İnönünün ıs hazit·an t.adıli 

beyananınesi aı~ağrya dereolunmuştur: 

Cümhuriyet Halk Partisinin memh•ketir:. .3ipısi ve i<;timal hayatında güttiiğü yühek .maksadhırın 
tahakkukunu kolaylaştrrmak Ye partinin iıılôşafım arttırmak ve hazırlamak için hund:ın sonra Pı:ırti 
faaliyeti ile Hükiımet idaresi arasında daha sıkı bir yakınlık ve daha anıeli bir benı.berlik teın in 
edilmesine Genbaşknı·ca lmrar verilın ,iştir. 

Bu mal~dla : 
ı - Dahiliye vekili Genyöııkurul üyeliğin e alınmış ,.c kendisine partıinin Genel sekreterlik ·vazifesi 

verilmiştir. 

2 - Bütün vilayetlerde viHiyet Parti başkanlı~ma vilayoetin valisi ımemur :kılınmıştır. 
3 - Umumi müfetişler, nuntakaları dahilinde bütün D-evlet işlerinin oldnğn gibi Par-ti faaliyet 

ve t€şkilatmın da yüksek ,murakib ve müfettişidirler. 
4- Vilayetlerde İlyönkurulca iııtihab edilmiş bulunan b.aşkaıılar üye durumunu almış w mansub 

veya malıallince müntehab mebus başkanların başkanlık nızifelcri lıitaım bulmuştur. 
5 -Bu ibeyannamenin icaıblarııu Parti Genel Sekı-eteri olmuş ,bulunan DaUıiliye V<dkili ·ta~db ve 

t.ımzirrn edecektir. 
6 - Yukandaki ma:ddeler lbütün Parti teşkilfutına , vilayetlere Y.e umumi müfcttişliıklere tı:fuliğ 

olunmuştur. 

23 haziran 1936 ıta.l'i-hinde kendilerine Parti B11şkanlığr ıtevdi olunan Amasya, Anıkara, Bilecik, 
Bvlu, Ç-ankırı, Çornım, Eskişehir, Gazi Arıtelı, İç-el , Kastamonu, Kayseri, Kırı;ıeihir, Konya, Kütahya, 
Malatya, Marafjı, Niğde , Ordu, Samsun. Seyhan, Sinoıb , Sıva,<:, 'rokad, Yozga.d, Zonguldak valileri 
Bakaıılaı · n' <: e ııyönkurnl üyeleri hazır lınhınduıklan hn.ldc Başbakan ve Parti umumıi reis ve
kili İsmet lnönünün iba~kanlığr aLtmda Ankara Par,ti Kura.ğında toplanmışlardır. 

Ba.~aıkan, son aılınan k.ara.rın muciıb sebebleri hakkında hir söylev veımıiş, Yalilcre yeni ödPdcrinin 
elhemmiyetini hatırıatmışı ve kendileriııc başarılar dilcycı·ck Baıkaıılarla toplantıdan ayrılımışlardn. 

Bundan sonra, İç ibaıkanr ve Parti geıı·l'l sckr-ctcl'i Şükrü Ka.yanm !başkaıılığrnda iıki sa.at devam 
eden toplantıda parti işleri Y ·C vililyctlerin g-enel hizmetleri görüşülmür:; ve toplantı sonunda valiler 

kendileı·ine nı·ilrn yeni öclevden ve şaynıı görüldüklcı·i itimattaıı dolayı ıniıınrt , · ı~ tazinıleı·inin 

Büyük Şcfc aı·zıın tc_: bakam ve Parti g<'ncl sekreteı·i ~- Kayadaıı rica rtmişlerdiı·. 

Ege bö4,"€Siııdoki ayni toplantıda , 25 :lıazinuı 193·6 t1u , Ciiınhuriyet Halk Paı1t isi ıkurağ·ıııda Antal
ya, Aydm, Balıik€sir, Burdur, Deniızli , lmnir, lspal'ta, Manisa, :Muğla. ilba.yları ve genyönkurul üycle
riınden olnb fzımire gelen saylavlarclan B. B. SalfLiı Cimcoz, Mümtaz Ökınen , Rr~a Erten, Hüsnü Ça
kır, Hasan Ali Yücel ve Cevdet Kerim lnceclay1 ile İzmirde huhman saylavlar ve hllliı· ilyönkurul 
üyeleri hazır olduğu halde İç ba.l<anı ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, İnönüuün Ankarada 
toplanan ilbaylaı·a yaptığr yeni değişiklik hakkındaki heyanat esaslarma dayııııarak gereke-n tav
zihatta hulunınuş ve yeni durumun icab ve tatbikatını anlatmıştır. 

Bila·har·e Bay Şühii Kaya ı temmuz 1936 da 1stan·bnlda, 3 temırnuzJa Edinıedt', 6 temmuzda Bur
sada bu nevi içtimalara riy~:ll'sct etmiştir. 
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B - Gnıp idcıre heyeti 

Bi ri nci içt ima zarfında Partinin Meclisteki gmıp i da ı·e heyeti aşğıcla k i zatlerden mürekkepti: 

Hasan Saka 
Dr. Cemal Tm1ca 
Rasih Kaplan 
Abclülhak Fırat 
Aziz Akyüı·ek 

Ali Kılıç 
Gl. İhsan Sökınen 
Gl. Sükrü Gökberk 
Hameli Yalının 
Damar Arıkoğlu 
Rasim Başarn 

Trabzon (Asbaşkan ) 

Antalya ( Asbaşkan) 

Antalya 
Erzincan 
Eı•zurum 

Gazi Anteb 
Giresun 
İstanbul 

Ordu 
Seyhan 
Sıvas 

--•ı:aıraJ>-e-<41ilill~--

3 - Müstakiller 

)fcclisto ınüstakil olar·ak çalışan ll zatrn isimleri şun l ardır: 

Berç Türker 
Dr. Taptas 
Tayfur Sökmen 
İstamat Özdm11ar 
Gl. Refet Bele 
Hali l Menteşe 

Nuri Tamaç 
Gl. Ali Fuad Cebcso? 
Hüsnü Kitabcı 
Dr. Abravaya 
Mitat Şükrü Btxl rı 

Afyon Karruhisar 
Ank·ara 
Antalya 
Eskişeh i r 

İstanbul 
İznıiı· 

Kastanıonu 

Konya 
lVIuğla 

Niğde 

Sıvas 



J - Bütçe 

:VIeclisin 1936 mali yılı bütçesi ilc, yıllığ'Ill intişar tarihi olan 22 mart 1937 tarihine kadar bu 
bütçeye yapdan zamlar aşağıda gösterilmiştir : 

F. M. Muhassasatm nevi 

Birinci kısım- Güzlerde müşterek muhassasat 

Birinci bab - Talısisat, harcirah 
1 Tahsisat 

ı Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı [ı] 
3 Divanı Riyaset aza taımiııatı 

l Tediye 1757 munaralr kanıun mııcibincc yaptlıı·]. 

4 Muvakkat tazminat [2] 
l'roptan verilebilir] . 

5 Murakib ücı·eti huzuru 

Fasıl yekünu 

2 Harcirah 

3 
4 
5 

ı Aza harcirahı [ 3] 
2 Beynelmilel parlamentolar ittilıadı koııferansına iştirak 

edecek olan murahhaslar lıarcirahı 
3 Beynelmilel parlamentolar 'üirk g-rubuınuı nıasarifi müte

ferrikası [Bu para Grub reisinin emrine verilir]. 

Fasıl ye.künu 

Birinci bab yeknnu 

İkinci bab - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

ikinci bab yekCınu 

[1] 3081 nurnaralı kanunla 31 630 litra zarnmedilmi~tiı·. 
[2] 3081 numaralı kanunla 4700 lira zanımedilmiştir. 

1936 senesi 
muh~tr 

Lira 

8 400 
ı 67ı 600 

2ı 600 

477 600 

ı 800 

2 181 000 

6ı 260 

6 000 

ı 680 

68 940 
--------

2 249 9~0 
=== 

136 668 
157 800 
21 444 

--------
315 9ı2 

==== 

[3] 3055 numaralı kanunla 51 267 ve 3130 numar-alı kanunla 338 000 lira zaınmedilınişti1·. 
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F. M. Muhassasatm nevi 

Üçüncü ha b - Masraf 
6 Mefruşat 

7 Levazım 
ı Tenvir 
2 Teshin 
3 Kıı·tasiye 

Fasıl yekftnu 

8 Muhtelif masraflar 
ı ' Müteferrika ve gayrimelbuza . 
2 Ziyafet ve merasim masrafı ' 

3 Bahçeler daimi masrafı ve muvakkat amele ücreti 
• 

Fasıl yekftnu 

9 Milli saraylar masrafı 
ı Masarifi umumiye 
2 Tenvir, merasim ve fevkalade masraflar 
3 Sarayların tamir ve boya masrafı 

Fasıl yekftnu 

lO Riyaset otomobil masrafı 
ı Tamir 
2 İşletme 

Fasıl yekiinu 

ll Mütenevvi masraflar 
• ı Defatir ve evrakı matbua 

2 Melbusat 
3 Sigorta 

Fasıl yekftnu 

12 Daimi memuriyet harcırahı 
13 Muvakkat memuriyet harcırahı 
14 Resmi telefon tesis mükaleme masrafı 
15 tt eretti muhabere ve mükaleme bedeli 
16 Posta ve telgraf ücreti 

n çüncii bap yekunu 

l ' 'JI ' ' ' ~ 
Birinci kısım yekfuıu 

1936 senesi 
muhasgasatr 

Lira 

7 600 

5 680 
4000 
ı 500 

ll 180 
----------

23 000 
2 400 

20 080 

45 480 
----------

62 200 
28 800 
38 500 

129 500 

2 400 
3 000 

5 400 

ı 920 
4 560 
ı 630 

8 ııo 

ı 000 
2360 
3550 

300 
68 

2ı4 548 
-----------
2 780 400 



- 520-

F . M. Muıhassasatm nevi 

17 
18 
19 

20 
21 

22 

ikinci 1.-umn - ciizf' 111 aJ1.sns mu}ıassasat 

Birinci bn p -· :Uniı ni masraflar 

Matbaa işletme masrafı 
Kütüpane masrafı 
Beynelmilel Parlamentolar ittihadına iştirak hissesi 

Brinci bap yekı1nn 

İkinci bap- :IH11 rakkat masraflar 

İnşaat ve tamirat 
Yeni yapılacak Meclis binası için istimlakedilen yerin tah
did V' e teşciri ve bina projesinin ihzar ımasraf ı 
Tesisat ve demirbaş 

Ikinci bap yekunu 

İkinci· kısım yekumı 

23 788 numaralı kanunun tatbikı masrafı 

24 
25 
26 

1 Tedavi ve yol masrafı ile Dev ı etçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaıe masrafı 

2 Açık maaşı 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 yılına aid tahsisatsız borçlar 

Fasıl yekünu 

tT ç.iiucü kısım yekunn 

UMUMİYEK"ON 

,..--.......ııı;.-..ıiiii).. >-8~Gii(ii,1iilı, --

1936 senesi 
muhassasatr 

Lira 

6 720 
5760 
ı 630 

14 110 

55 000 

39 050 
8 000 

102 050 

116 160 
----------

2 400 
500 

2 900 

750 
770 
500 

4 920 
----------

2 901 480 
-----
---~--· 



K ~ Memurlar ve müstahdemler 

1 - Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini alakadar eden kanun 
ve talimatnameler 

A - Biiyiik Millet Jl ecl·i.si m eıımrlcımıı1ı 11.\ ;l;ila/ t'l. ı·azi/drri hakkıııdu kanuıı (:2512 ) 

BİRİNCİ M:ADDE - Büyük Millet lVIeelisi meıuul'larmın teşkilatı şudur: 
A - Umumi lditiblik ve buna bağ· l r kanunl:ıı · kalemi, Zabıt kalemi, EHak kalemi ve matbaa 

müdürlükleri; 
B - İdare Am~·lerne bağlı Muhasebe, Daire, Posta H te l gı ·af n· ~lilll saraylar müdül'lükleı·i ; 

C - Bütçe encümeıune 1bağlı Bütçe encümeni ıba.şldtihliğ· i H Kütüpaııe eııeüıncniııe bağlı Kü
tiipane müdürlüğü. 

1Klr Cİ MADDE - unuımi katiblik: doğnıdaıı doğru~·a Meclis Rcisliğ·iıı.c ıbağhdrr. 
Vazifesi; lVIeclisıı yapacağı lwııuıılıı ı ·a ve l"ııwnıi Heyette okruuıcak evraka aid bütüıı ıııuaıııe

latı ve Resliğin muhabeı·elcriııi , Rcislik nıakaınınrıı vereceği diı·ektifleı· dairesinde yapnıııktrr . 

kendisine hağlr müdürlükleri idnrr cdeı·. Rei;d ik DiYanıııJa hazır lıulunaı·ak üzeı·inde konuşulııcak 

cvraıkı Rcisl iğin cmı·ind c bıılnndunıı·. Her yıl bir (Kanmin mrcnıuasr ) Ye br cl<' ( Yıllık ) ıırşrrdel'. 

Ü<.'ÜNCÜ MADDE - l\:anunlm· kaleıııi; veril cclli~ lfıyi.lıa , teklif, te:akcre ve rt.ııkrirlcl' le sair 
ev ı·akn bakmak l.ıu l<a l eınin başl ıca vazifpsidiı·. Reislik D ivaııına, iı:;tiklfı nıadalyal:ınııa. takl.l 
irnanıelen' Ye .-\zayi kiram ınuaınelıit ı ıııı ıııiiteallikişh•f'i flc bu ka lem göri:i ı ·. 

DÜRDÜNC'C' l\L\ DDE - Zabrt ·kaLemi ; !~üyük 1\ li llct ML'elisiııin müzaıkcrr zaıbıtlaı·ilc Rcisl ikçc 
lüzunı görül ecek cn ciimcııi komisyon la nıı zaıb ı t lar nu tutar. 

BEŞİNCİ MA.DDB - Enak kııleıııi : Bü~· i.ik .Mi ll d ~ l eclsine gelen Ye Büyük l\Ullet Meclsiııdeıı 
giden ·blütün cnak kayicllcı·in i t1ıtar ve sair Yeril-e cek Yazifcleri yapar . 

. A l/ t'lNCI MADDE - lVfatlJııa ıııüdüı·li.iğ· i.i ; Büyük -:\! ill et ~\f.eclis i nin •bütün twbr i~lcrini yapaı·. 

Ay ı ıiyat ı ııulınsibleı· i hakkındaki lıti kiiıı ı le l' c gÖI'e ınatbııaııııı flcmiı·baş eşya , cn·al< Ye ıı~alZL'Ilıesiııi 

muhafaza eder hesabmr tutaı · . 

YEDİNCİ NLWDE - )Iulıasehe ıni.idüı·lüğti: ıJ,mil'i ita olaıı 1darc a.rıUrlerinden -bil'inin taıhrirl 
eımir ve unczuniyeti üzcm c Biiyi.i-k Millet Meclisi, Ryaseti Cümhu ı · ve Divam ınulıasebata mahsus 
bi.it~eler ınucilıince umunıl lıüküıııleı· <lniı·esiııd e t ediyat yapaı·. Bu işlere ıııüteallik ınuhaherat 

Ye ınuameHitı ifa Ye tedyatı vakwııııı ıl<'ta,vi e i i lr bütçe lıesalılanııa ıııahsus kayid ieri tanzim ve 
temin eder. Bu muamel eler il e hesahlarııı nıüstenid olduğu ımısraf CYTakr müsbiıtcsiııi Tetdüki 
hesab eııcüıneııinin trtkikııe arzedeı · . Sene nihayetnck bu i.i<: daire bütçelerine aid ·kati hesab i arı 

da tanziın ve Tretıkiki hesruh cnciimcnine ·tasdiil~ ct.tirdi.kton sonra bir nüshasmr t.daı~e rumirieri vası
tasi lc ve Devletin umuıııl hesabı kııt i siıı<' ilihr olunm;ıık üze ı ·r Mıı l i~· e vekil ietine göııdrl'it·. 

M:uhasebenjn vezne ınuaıneHHr brııılmlııı· y:ı~ıtasile ya,prlrr. 

S'EKİZİNCl MADDE - naire ıııüdü ı·lüğü ; Büyük 'Millet ~J eclisiııiıı idal'l Ye iıızibati hizmet 
lerini , teşrifaıta mütcalliık işlerini, ] (' ,·.azım nmamclatrıu 1L1ar·<' Amirleri karalarma Y<' Meclisiı : 

traıııüllcl'il c dalıili ııizumname YC kaııunıı ın ;ıl ıswm hükümleri.ııe ((•vfikan görür. 
Ayıuya t mu.Jıasibliği luı.kk.ıııdak;. L ii k ümlcrc giirc Büyük ~till c t :Ylc<:lisi biııasile riyaset kuııağı:na 
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aid demirbaş C1Yanın ye mefruşatın kayidierini tu tub lı er sene l\1cclis lı esabiarının tetkiki encüme
nine tasdik ettirir. İdare fumirlerinin karariarım kayid , t ebliğ n ' mulıaheratınr y.apaı·. Elch.'irik, 
tl'lefon kaloı·ifer \'C diğer i!?lCT ıncmlll' Yr müstahdemlcrile hıademelcr, bahçıvanlar bu müdürlüğc 
merbut olduğu gibi Büyük 1\:[ill{)t Meclisi polis memurlarmın da mcrciidir. 

DOKUZUNCU lVIAlD'DE-Posta n tclgı·af müdürlüğü; posta, telgra.f ve telefon kanun, nizam 
Ye talimatnaımeleri dairesinde verilccek olan ıncktub ve telgraflarla diğer evrak ve paı·ayr ve cşyayı 
gid'(..>cekleri yerlere sevk ve gelen evrak, para v~ saireyi de sa:hiblerine verir. Bunların kayelini ve 
hesabiarını tutar ve neticelerini usulü dair{)sindc posta başmüdürlüğüne bildirir. 

ONUNCU ~{A])DE - Biri si\·il ve diğeri resmi olan polis komiserlikleri; kanun ve nizamnam elc
rine göre zabıta ve dahili hizmetlere ai d vazifele-rini yapaı'lar. 

ON BİRİNCİ lVIA!DDE - Bütçe eneümeııi başkaübliği; Bütçe eııcüınenine haval e ve teslim olu
nan evrak ve m{'sai le aid işler ilc eııcümcn in ka~·id , mulıaberc ye sair yazifeleriııi eııci.tınen reisinin 
diı·ektifJ.eri dairesinde yapar. 

ON İKİNCl l\'[ADDB - l\Ieclis Kütüpaıı csi müdürlüğü ; kütüpmıede mevcud kitab , risa.l e ve saiı· 
eserleri ta:Snif ederek fihristierini yapaT, Hizım olan eserleri encümenin .müsaadesil c ve usulü vcı,:

hile ısmarlarlar. Ayniyat muhasibi mcsullüğü 1uıi\kındaki hükümler dairesinde me.vcudun kaydini ya
par ve Tetkiki lı esab encümcniııin tasdi.h.ına arzı •der. 

Kütüpanenin muhafaza ve idaresi , kütiiprıl11' talimatnamesine göre yaprlır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu 1\aııuııun madd elerinde sayılan va.zifclcrin tafsilıltı yapılacak bi~· 
talimatımınc ile tesbit olunur. 

·K,ldro 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Birjnei maddede yazılı teı;;kilata dahil bütün mf•nımların dcı,ecc, 
nevi ve adedi bu kanuna bağlı (C) eelYelinde gösterilmiş olubbu cetvel Dedet memurlan maaşları

mn .tcvhid ve teadülüne dair olan 1452 ııumaı·alı kanuna bağlı (2) nunıaı\a.lr cctnlin Büyük Millet 
Meclisi memurla.rına aid {}la.n kısımnın yerine geı,: miştir. Bu kaclroda yazılı memuı·iyc tlcrcloıı her 
lıang·i biı~sine daha aşağı dereceden ınaaşlfı m cnnırtayin ve istihdam olunabilir. 

l\Iemurlarm tayiıı , terfi YC talıYillcrilc sicilieri ve mahrem dosyaları 

ON BŞE1NC! l\'IADDE - Büyük l\Iillct Medisinin bütün mcmurları, bu kanuna ve )fl'clisin 
dailıili ni~amnaınesi hükümlerine göre bağlı oldukları İdare amirlerinin yeya Umumi ki'ıtibin inh<lSI 
ve makamı Riyasctin tasvibi üıeriııc t,ayin o l ullt:ı·lar. 

ON AjLTINCI 1\iAıDDE - Büyük "i\J jlı(' i 'ledisiııdo bir memuriyete tayin ulunmak i<;in ,\i c nıtt 

ııin kanunu mucibiııcc memuriyete girrneğe malısus şartları haiı oldukt-an bıı~ka aşağıJa yazılı cysafa 
da sahib olmak lfı~mıdır : 

A - Umumi katibliğe, yüksek mekil•b mL•zmın ol mak ve en az on beş sc.ue Dcdet işlerinde c;alışmış 
bulunmak 

B - Iüvnunl,ar, Zabıt, E 'vra.k kalemleri müJür ve müdür muavinliklcrin c Daire müdürlüğüne, 
ve Bütçe encümeui Ba.;ıkatihi ve muaYinlikl r riıı e \'ealclümum kaınmla.r kalemi memnrluklarına yüksek 
ınekteb mezunu olmak; 

C - Muhasebe müdür ve müdür mıw.viııliğinc ?Üksek m ekteptcn ve matbaa müdürlüğüne lı1c; ol
ınaJZsa liseden mezun olmak ve mcsleklrr i i ı,: indcnyetişmiş bulumna;k; 

D - Yukariki fıkralarda yazılı m·cmmiyl'tlcı· haricinde kalan Büyük ::\lillet l\lcclisi memur.iyetleri
ne, derecelerine göre lise veya orta ımkteb talısili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. Bu meınınri 

yetlere de yüksek m ekteb mL•zunu t:a li b ol tırAA t ercih olunur; 
E - H er hangi bir meınnriycte ayni eY.safta bulunan bir ıkaç kişi talirb olursa aralarmda tah

riri musabaka imtiıhanı yapılır. 1\Iütcaddid -taliblcr arasmda yüksek mekıtıeb mezunları, lise mezun-
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larma, lise mezunları orta mclrteb mezunlarma tercih olunur. Mi.isavi şeraiii haiz olanlar ara
smda ·bir )"eya da:ha ziyade ecnelbi lisam bilenler tercih edilir. 

ON YEDİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi memurları Devletin diğer hizmet ve memu
riyetlcrincn derecelerile Yeya terfian naıkil ve tayin olnnahilir. 

MUV AKKA'l' BİRİNCİ MADDE - Halen ist ilhd aıın edilmekte bullman Biiyıüık Mil1ot Meclisi mc
murlarınm bu kanuna bağh (C) cetvelindeki dereceler ~11knibilmeleri 1452 rmmara1ı rtevıhid ve tea~ 
dül kanunundaki ihüıkıiimlere göre olur. 

1\ffiVAKK.\T İKİNC!l: iMADDE - Halen ç~lrşmakta bulunan stenoğraf1arrn maaşlarrna her 
dört senede ıbir aldrldarı ma.aşın yüzde on ibeşi ni a~nnaıııak iir,ere zam yaprln·. Bu suretle alacaıkiarı 

maaı.~ın Jielnl.mı ilıiç ;bir zaıman baremin sekizinci derecesin e ımıadil olan illlaa.~r geçemez. 
İşbu tka.yid yüksek ım~t-eb mezunu olan steı1oğraflarrn yi.iıksck dereceler·e terfilerine mani değildir. 

ON SEKİZİNCi 1\fA.DDE - Bu kanun neşri tarihinden ımuteberdir. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Bu kanun hüıküml cri Biiyük Millet lVIeelisi Reisi tarafından icra 
olunur. 

CETVEL 

Dereee lV[emuriyetin nevi 

2 Umunnl katib 

Kanımlar kcıleıni 

5 )füdür 
6 » ınuavım 
, 

( 

]Ü 
İki müm eyy iz YC Dinnı riyasot katibi 
Sicil ınomuru 

10 ::Hahzeni evrak memuru 
10 KaYanin ve muihaiberat meımnrlarr 
ll Birinci sınıf ldi.1iıb 

12 İkinci » » 
13 Üçüncü » » 

Zcıbıt kalemi 

G -;\lüdür 
(i » muaviııi 

:~Vfıüııneyyiz 

10 Bii·inci sım:f memur 
ll İkinci » » 

Evrıık kalemi 

6 Müdür 
7 » muavım 

ı2 Dosya memu r·u 

Sayı 

ı 

ı 

ı 

3 
ı 

ı 

2 
5 
3 
2 

ı 

ı 

2 
8 

ı2 

ıv ıhazit·all ı934 

Aylık 

ı25 

80 
70 
45 
35 
35 
35 
30 
25 
22 

80 
70 
45 
35 
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Derece Mcmuriyetin nevi 

12 İkinci smtf kaüb 
13 Üçüncü » 

Ma.tbaa miidiiı-liiğü 

6 )rüdür 

7 BaşmusaJııhiJı 

9 Mnsa,hlıih 

ll » :muavini 
10 İdare memuru 

Muhasebe miidüı·lii,ğii 

5 )fi:idür 
6 » muavını 

R ::VInamelat mi:imeyyizi 
8 HesaJbat » 
8 ::Vlutemed 

1 O Df.ls~· ıı YC mnhaıbere memuru 
ll ?vi nhasebc katibi 

Daiı·e miidürliiğii 

il 'M:i:idür 
11 ~1\ımibar memuru 
12 İ-kim~ i smıf 1ldltiJb 

Posta l'l' telgraf ndi d ii rliiğii 

8 Müdür 
ll Birinci sınıf memur 
12 İkinci » » 

13 Üçüncü » » 

lnzibcıt meın1ıı·ları 

13 Serlmm.iser 
14 İkinci komiser 
1il Komiser muavini 
13 Birinci sınıf sivil memuı· 

ı4 tıkinci » » 
lG Üçünrü » » 
16 Polis mcrnuru 

Biit~·e e rı cii.meni buşkatibliği 

Ba.c~kat~b 5 
6 
9 

~ muavini 
Kat~b 

Sayı 

2 
ı 

1 
ı 

3 
2 
1 

ı 

ı 

1 
1 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

2 
3 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

22 

ı 

2 
ı 

25 
22 . 

70 
55 
40 
30 
35 

80 
70 
45 
45 
45 
35 
30 

80 
30 
25 

45 
30 
25 
22 

22 
20 
ı7,5 

22 
20 
ı7,5 

ı6 

80 
70 
40 
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Derece Mem.uriyetin nevi 

K iitiipane nıüdiiı·lii.ğii 

6 :Müdür 
7 » muavini 

12 tkinci srnıf tkat~b 

Sayı 

]_ 

]_ 

ı 

Aylık 

70 
55 
25 

n - Bii.yii.k Jfill et -~ll'cli.~i 111f'Ht111'in VI' miistahdeminine aid ym·dmı samd1ğı ta.lima.tnamesi [1] 

Büyük ~Vlillet ~:ft>disi kadrosuna dıihl iJ:ınlunnn ıncmurin Ye müsta:hdonıine ntidc zi·kr.olıınan şe

ı·u it dniı'E'Sinde muayeıı ettc 1bulnnulmak üzere bir ya rdım sandığı teşkil edilmiştir. 

MA.DD8 l - Yardmı sandığınm sermayei iptidaiycsi 1929 scnesi 111ieclisi Ali !bütçesinin 2 nci 
fa,c;lma mevzu 2 SOO liradır . Bu paradan i~bu ta limıatname da i resinde lVIeclis mem.urin ve müstaıh
deminine Yaki olacak ikrazattım almacak sene·d yiiz.dc on iki fa izl e srrmayeye zammolunur. 

::\IADDE 2 - ::Hebaliği ıme~klıre ancaık biriııei maddede ziıkrolunan Meclisi .Ali memurin ve müs
tıı.hd cminin e ikraz ohmur. Bunların haricinde aıer ·hangi bir fmreıtl e bir şahsa \'CY3 biı· mahalle 
ikı'azat yaprlamaz. 

MADDE 3 - İıkraz vadesi azami dört aydır. Bn müdd<ıt hi~ .bir suretle tezyid edilemez. lVIemu.r
Iara :bir maaş ve müsta:hdemlere de şehri ücretlerinin msfmdan fazla ikrazfl!t yapılama·z. !aı:ra:ı olu
nan -mebaliğ döı)t mütesavi taksitte istif·a olunur. 

MADDE 4 - Sandıktan ödünç par·a alan velevki üçüncü maddedeki had(li azam dairesinde ik
raz etmemi~ olsa dafrıi aldığı ımeıbaliği ödemeden ikinci defa istikraz ed\mlez. 

MADDE 5 - Para ikrazmda memurini mevcndenin istiha.z edecekleri mebaliğin ycik.ıinu san
d.ı.k m e ,·cuduııa nazaran şayet üçünc,ü maddede ziıkrl.lhınan ııniılctarla~dan daıha az ikrazatı iltizam ey
ledi ği ta.kdirde müsavaıtr ilmknkiyey i temin maksadil e kezalik üçüncü maddedeki miktarlardan fazla 
o1mamaJ< şarti l e ikraza·t mik•tarla.rı ık.omisyonca tayin olunur. Üçüncü rmaddede ıbcyan olunan azaımi 
had sandı-k mıwcudunun kifa)·etile aınıka:ryettir. Saıııdrğın i·dare heyeti indelicıub istikraz talebleri 
ın i k ta ı· ında 1·enzilılt yapabilir. 

MADDE 6 - Voznedar· iıkra •z senedleı· iııin ü.zerinde reislc mnhasibin ımzasrnr ha.vi tediye işareti 
olmadıkça para veremez. 

MADDE 7 - İıkrazat ınemurinden iıki zatin kefaletile ya.prhr. Şayet borçlu memur Meclisten iu
fiıkiiık etmiş olduğu taıkdirde müt~baki deyni ikefill erinden tahsil olunnr. Kefiller hiç ibir surette bu
na irtiı·aız ~ı aldana malik değildir. 

MADDE 8 - İflmı:zatta ıbuhmanlarm aylrğ·ı bir ma.hkeme tarafrndan mahcuz veyahud Meclis 
veznesine eski ıborenndan ııaşi Jasmen ıkesi1mekte dahi olsa yardım sandığından yaptığı istikraızdaıı 

naşıi tev:kifi lazıımgelen taksitleri mOOıcnz miktarlar haricinde ve rbaşkaca kat ve tevkif olunur. !ıkra:z 
senedindeki .bor~unun ve ık:efillerin imzası, ıbn hususta!ki ta aıhihüdü ıta.ızammun eder. Bundan dolayr 
cla ıkefil ve medyunlar bir gun~L irtiraz dermeyan edemezler. 

MADDE 9 - Sandığın idare ve ınııamclatı memurin a.easından İdar,e a.mirlerince seçilecek beş 
kişiden mi.irekkeb ıbir komisyon ta rafmdan tedvir edilir. BunlardBin biri reis, iJ:ıiri muhasilb 
biri veznedıırhk vazifesini i fa eder. Rıı ko ın isyoııu n mücldeti iki senedi ı · . Ancak her sene nisan 

(1] Bu sandık., 19- IV -1930 taı·ilıinde teşkil edilmiştir. 
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lptıdasmda sandığın yaziyeti maliyesini ınübeyyill bir blanço tanzim ile idare anıiri heyetine veriür. 

Sandık işlerinin ve hesablarmm nıuntazauı ve bu talimat dairesinde ceı·eyan edip etmediğini 
Moolisi idare amiri her ızaıman tetkiık ve murakalbe eder. 

M.ADDE 10 - Her ay maaş verileceği zaman sandık mulıas~bliği tarafından lVIeclis muhasebesine 
ver.iılecek liste mucibince iıorcu olan memur ve müstaıhdemlerin maaş ve üerat1erinıden borçlarına aid 
taiksitler kesilerek sand:ıık veznesine tesl:iım olunur. 

MADDE ll - Riyaset dhranınca kabul edile11 bu talimıatnamenin a.hkaıru: Büyiik ~bilet lVIeelisi 
İdare amirleri tarafından takib ve i cra edilecek tir . 

C - ilieclis hizm etine yeniden alın<ıcak Jıadenıele1·in tii.bi olacaklan şartlar hakkında talirııatname 

1 - Meclis hİzınetine girecek olanlarm yaşları (30) dan yukan olmayacak ve askerliklerini 
yapmış oldularma dair terhis tezkeresi ibraz edeceklerdir. 

2 - Polisçe yapılacak tahkikattan ahlak salıibi oldukları ve hiç bir nıahktımiyetleri bulumJiruı..dığı 

anhtşıliUIŞ olacaiktır. 

3 - Hademeliık hizmetini yapaıbilecek bir kaıbiliycite buluınduklan ve sılıhatleri .tam olduğu Mec
lis dob..-toru ta:rafından verilecek r,aıporla tesbit o1u.nacaık ve noksan uzvıu . bulunmaıy:aoaıktrr. 

Boyları (1,65) den aşağı olmayacaktır. 

4 - Okumaık ve yazmak bi lecekler ve lisanlarmcla I\ekil:ket bulwımayaooh.-tır. 
Okuma, ya~ma kabili);etleri bir taluiri iıntiıhaıı ilc anLaşıla0aıktır. 

(Bu şartları haiz o1ınayanlar Meclis üümıetine kabul olunm:azl·a.r). 

5 - Muayyen olan sin lııaddi (55) yaştır. Bu yaşı doldurıınlaırın hiwıotlerine devam edip ede
meyec·ekleri İdare Heyetinin takdirine hağlıdn·. 

6 - Yeniden hizmete almaca:klarclan yukarııki maddelerde yazılı şartLarm hepsini cami oldıuk

ları amlaşıldııkt.au sonra kayid ve kabul edilmeden evvel, (55) y~ııu do! durduktan sonı'IL 

ilıizmetlcrindcn affolunacaldanıır daıha hizmete gireı:ıken krubııl etmiş oldu!ldıa.rma ve çrkaırken 

hiç bir tazminat taleb etıneyecaklerilıc dair bir taahhüdname alrnacaik.-tır. 

7 - Hizmetlerinin devam ettiği müddetçe aılıvahndc tebecldiil görülenler ve hiz.ınctlerinden isti
f.ade kabil olmayanlar bilfukaydüŞart işten çıılmrrl u·lar. 

8 - MiistaUıdeminin ruıınUımi ve grub halinde luıyaıt sigortalaırı yaprlacaktrr. Haderneler de bu 
sigortaya claılıil olmağa mecbrıu-durlar. Sigorta. şeraiti meyanında takarrür edecek prim 
her ay üctetlerinclen kesilecektr. 
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Hadcırıdiğt· g-irınok i(~ıı Yr.rilr<'rk 1a1ebnamc ,---, 

"\dı : 
Soy adı 

lVlemlel<eti : 

Doğum tarihi : 
Ankaradaki adresi 
En-eler bnlunclnğu Yazife 

Bilgisi : 

Bo.\'lı : . )letre. .Santjm 
Sıkieti . Kiloğı·am 
Sıhaıat mponı : Ta,r·ihi 

Doktortın adr 
Polis raporu : 'l'arihi 

daire 

nu ldı.ğıd ı ·p ı·ilr CI' l.: o rznlıa1r ili,çfi rilccek tir. 

Fotoğraf 

_j 

~nmaı·ası 

Numarası 

• 

.Verildiği 



:Memuriycti 

- ------ -- -

Kfıtilıi nmunıi 

Bütçr rncümeııi başkatibi 
)) » » l\f. 
» » » » 
» » katibi 

Kannn lar ka le mi müdürü 
» » » M. 
» » ınüıneyyizi 

» » » 
» » n. R. katibi 
» )) Mahzen ıvı. 

» » Mu ha. :ıvı: . 

» » Sicil ıvı. 

» » Kanunlar lH. 
» » ı. s. katib 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » 2. s. katib 
» » » » 
» » » » 
» » 3. s. katib 
» » » » 

1- Mem 

Yüksrk ~lerlistr 110 ııwnııır nırdıı· . Bnıılai'Iıı a:· lık maaş ıniktın·ı 

Teşkilat Şimdiki 

derecesi derecesi İsmi 

2 (125) 2 \-~yscl rıcnya 

5 (80) 5 Nuri Ardan 
6 (70) 6 Harndi Aksan 
6 (70 ) 6 Rifat Gürsoy 
9 (40 ) 9 A. ls mail Ko şer 

5 (80) 6 (70 ) .:\luzaffer ('ağlı 

6 (70) 6 Re:l'et Sezen 
8 (45) 8 Fund Tan 
8 (45 ) 8 Fchıııi Güng-en 
8 (45) !) (-!0 ) Ali Kiper 

10 (35) 10 ..-\trf Eriç 
10 (35) 10 Ct' ma 1 Baı;;kırt 
10 (35) 10 Durhan Tüfekçioğlu 
10 (35) 13 ( 2~ ) M. ~\li Sönmez 

. ıı (30) ll Haındi Harman 
ll (30) ll Enver !sen 
ll (30) ll Şevkrt Seber 
11 (30) 11 Hüsnii 'foker 
ll (30 ) ]0 (22 ) Hidayet Arınan 
12 (25) 14 (20) Baba Kütan 
12 (25) H (20) Lütfi Kal'ayün 
12 (25) 14 (20) Seza Gürel 
13 (22) 14 (20) Fa. ı· u k Bre m 
13 (22) 14 (20) Niyazi Ağn·naslı 

Doğum 

tarilli Tahsil i 

ı , 88 Harbi,\'e ve lusmeıı 
erkanıharbiye 

Bütçe e 

1885 Darü~~afaka 

1882 Lise 
1895 Hukuk 
1894 Harbiye ve hukuk 

Kanunlar 

1899 Lise : 10 
1901 Lise : ll 
1892 Lise 
1904 Lise 
1904 Hukuk: l 
1893 7 senelil{ icl:ıdi 

1901 Hukuk 
1898 Harbiye 
1913 Orta 
1891 Darülmua lliıniıı 
1902 OL'ta 
1881 Rüştiye 

1891 l<lacl i : 1 
1904 Sultani : 7 
1903 İdadi : 5 
1910 Hukuk: 3 
1912 Lise 
J913 Hukuk 
19]0 Hukuk: 3 

[1] 1 te§ri?ıisarıi 1935 vaziyeti. H enüz tayyar·c veı-gisi hesilnıiyordu. 



urlar [1] 

11 .S!I!) n • tlJI•skt·ıı tazıniııııtı da ı S02,5 eeınan 13 701.fi lira eder 

Bildiği 

lisanlar 

Fransızca 

ve lıiraz 

alınanca 

ncümeni 

Fransızca 

Fnı ıısızc a 

kalemi 

Fransızca 

1ııg-ilizc·c 

Fransrzea 

» 

.\!ed ise dülınlü 

27 ağ·nstos 1923 

!l T. sanı UlU 

l7 Ka. sani 1923 
11 'r. S ani 1934 
28 T. saııi 1934 

28 T. sani ın2J 

.J. ağustos ı !12;~ 

6 ı ı isan 1921 
-! KfL. enel HI2..J. 
.s mart 1!126 
7 ağustos 19:W 

-1 uğu::ıtos ın23 

26 ııisaıı UJ33 
9 nisan ı !12H 
7 haziraıı ı920 

ı T. sani 1922 
18 T . saııi Hl2!J 
ı nı ayıs 1926 
-! mayıs 1930 
ı şubat JH30 
ı eylül 1932 

12 Ka. evvel ]!)33 
5 temmuz 1 ~13-l: 

25 T. eHel 193-! 

Soıı terfi tarihi }Iaaı;; tu t.a ı·ı lta miktarı 

ı temmuz 1934 500 365 84 

ı (',\'1\ıl 1!12!) 286 220 06 
teııı m uz 1934 232 179 09 

ı haziran J93G 232 ı79 09 
28 T. saııi 1935 123 99 02 

ı cyl ô.J 1929 :HO 186 27 
U•ııınıuz 193-l: :232 179 on 

» » J.J.l 112 71 
» » ·ı -ı ı 112 71 
» » 12:3 D!-1 02 
» » 113 9::! :20 

» » 113 92 20 
» » 11:3 92 20 

1 1l'llll1lll7. 1932 Rl 67 64 
» » ~)9 81 -!;) 

» » !J9 81 .J-5 
» » 99 81 45 
» » 99 81 45 

10 ıı ısaıı 193-:1- H1 67 64: 
şubat 1933 75 fi5 5-J. 

10 nisan 1H3-t 7G 6" ,) 54 
12 Kil. en-cl 1!138 ... iG 6'-<> 5-! 
2!1 l<fi.. rvvr l 1!13-! 7<) 65 54 
25 '1'. evn·l ıl:l;{4 75 65 5-! 

~vli olup ('oeuk 
ol madığı adeeli 

------ --

Rvli 2 

Evli 3 
» ı 

» 3 
» ı 

EY li 3 

» ı 

» 2 

» 
Bckiır 

i'}vli 

» ı 

» :3 
Bckar 
ı;;y]j 6 
» 2 

» ı 

» 
» 
» 1 
» 

Be kar 
» 
» 
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Zabıt 

Teşkilat Şimdiki Doğum 

l\'Ieınuriyeti derecesi derecesi !sm i tarilli Tahsili 
-------------- ---------
Zabıt kalemi müdürü 5 (80) 5 Zeki Öğretmenoğlu 1892 Darülfunun 

» » » M . 6 (70) 6 Cevnd Duru 1893 !stı,ı.nbul darül-
ınualliınini 

» » ınümeyyizi 8 (45) 8 Ekrem Yağız 1884 7 senelik idadi 
» » » 8 (45) 10 (35) Halil ÜJg·en 1896 Ankara ziraat 
» » LS. Memur 10 (35) 10 S. Onar 1901 Lise 
» » » » 10 (35) 10 Arif Veldet 1903 7 senelik idadi 
» » » » 10 (35) 10 Burhan Çakır 1904 Lise :· 9 
» » » » 10 (35) 10 Çetin Ünüvar 1908 Hukuk 
» » » » lO (35) 10 Remzi Varol 1908 Ankara ziraat 
» » » » 10 (35) 10 Veeibi Işık 1909 Hukuk 
» » » » lO (35) ll (30) Ş. Doğanay ] !:Wl ~ultani :6 
» » » » 10 (35) ll (30) Reınzi Özgül 1906 Ankara sanayi 
» » 2. S. :Memur ll (30) ll Ata Pamir 1903 !dadi : 4 
» » » » ll (30) J1 Naim Okay 1899 Ankara :ı:iraat :2 
» » » » ll (30) ll Kfıınüran Tüzg-iray 1908 Sanayi son smıf 
» » » » ll (30) n Avni Yasal 1908 Hukuk 
» » » » 11 (30) ll Necdet Ulutan 1906 !cra meslek 
» » » » ll (30) ll N ec mi Ener 1910 Kastamonu ziraat 
» » » » ll (30) ll Nuri Erdinç 1908 ! cra meslek 
» » » » ll (30) ll Rii~tii Evren ]908 Ankara sanayi 
» » » » ll (30) ll Süleyman Deıııiı· 1912 Hukuk 
» » » » ll (30) ll Fikrl't Taıul 1908 !stanbul sanayi 
» » » » ll (30) ll Mustafa Ünver 1909 Orta 
» » » » ll (30) ll Knzım Yurday 1907 Orta 

Evrak 

Bvrak kalemi müdürü 6 (70) 6 'I'cdik Bağlunı 1876 Y cd i sc u elik i da di 
:. » » M. 7 (55) 7 }i'ehmi Demiralp 1898 Lise : lG 
» » Dosya M. 12 (25) 12 Memed Kalecik 1902 Ankara sanayi 

• » 2. s. katib 12 (25) 12 Nihad Tuncay 1904 Darüşşafaka : 5 
:. » » » 12 (25) 12 Salahattİn Altıntaş 1908 Ankara ziraat 
» • » » 13 (22) 13 Sabahattin Karaoğlu 1908 Lise ~ 9 
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kalemi 

Bildiği Evli olup Çoeuk 

lisaıılar Meclise dühulü Son te di tal'ilıi l'lr<ıaş tutarı !ta mikt n n oJınadığr adedi 

---------
.Anıl.Jca 7 haziı·an 19::!0 ı te ının uz 1!)3-l: ~ 86 220 Oti Evli 2 

» » » » ~32 17!) OH » 

Arabca » » » » l-ll 112 71 » 2 

» » 19 temnnız UJ3~ 113 92 20 » 4 

16 eylül ın~o 1 t emmuz 193-l: 113 92 20 » ı 

JO ağustos 1~!23 » » 113 92 20 » 3 

1-± Kü. san i l!J2G » » Jl3 !)2 20 » 3 

26 '1' . evvel l!.J29 » » 113 92 20 » 

~s şu hat 1929 » » 113 !)2 20 » 

» » » » 113 92 20 » 

27 ıııaıt JlWi ı tcııı ııı uz 1!);):; !)H 81 45 » 

» » ~S şubat 1!!3:2 9!) sı 45 » 3 

ı o ağ·ustos l!J23 1 tcınnım: ]!):3-l 9!) s ı 45 » ı 

2S .1\u. en el ı!J27 » » 0!1 81 45 » 3 

28 şubat ] 9:2!! » » !10 81 ·J.5 » ı 

23 Kn . sani 1930 » » !)!) 81 45 Belcar 

25 '1'. cvnl 1!130 » » 99 tn 45 Evli ı 

» » » » 0!) 8ı 45 Beldir 

» » » » 99 81 .oı5 » 

» » » » 99 sı 45 Edi 

23 Kıl. saııi » » » 99 81 45 » ı 

20 T. sani 1!'-131 » » 90 81 45 » 

25 T. sani » » » 99 ı 45 Bckfır 

19 tcııınnız 1!!:32 » » !)!) 81 45 » 

kalemi 

30 nısan 1!1~0 ı teııııııuz l!JM :23~ 17!) OD Bvli 

7 lı azİrall 1!!20 » » 187 145 75 » J 

3 t emmuz 1920 » » !JO 74 58 » ı 

18 'r. eVTel lH::!fi » » 90 74 58 Dek5r 

ı haziran 1927 » » 90 74 5S » 

2ö şubat 1031 » » 81 67 64 Evli ı 
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Mat 

Teşkilat Şimdiki Doğum 

M:eııınriy<'1 i derecesi derecesi İsmi tarih i '!'ahsili 

---
Matbaa ıni.idürü 6 (70) 6 Mazhar Kaskan ı870 Mülkiye : 2 

» serım1sahhihi 7 (55) 9 (40) ~[nhl is Kanak 18!H Hukuk 

» musahlıihi 9 (40) 9 Zcka i Atasağ un 1889 Menşei küttabi as-

k eri 
» :. 9 (40) 9 Fuad Postacı ı899 Orta 
» :ı> 9 (40) ll (30) R.a~id Badeınli ı878 Yedi senelik id adi 

» » ınuı:ıvini ll (30) ı~ (2!1) Rtıkiye İlken ı907 Orta 
» » » ll (30) ı2 (25 ) < '<ıiıid 1nka,,·a ı9ıo Lise 

» idare l\I. ı o (35) ll (30) Şalıab Tuza ı901 Lise : 7 

Muhasebe 

Muhasebe n ı üdiiı ·ü 5 (80) 5 J\ l azlı ıı ıı Bulak ı 8() 7 senelik idadi ve 
lVIaliye meslek 

» » Muavini 6 (70) G PazılKansu ıs 6 Darülfünun 

» ınntemedi 8 (45) 8 .r\. Kaplan ı887 5 senelik idadi 

» ınümeyyizi 8 (45) !) (-1:0 ) Hauf Görken ı888 Bağda d da ı·ül nıu-

alliın.ini 

:ı> » 8 (45) 9 (40 ) l'eınal Göktüdc 1883 Rüştiye 

» Dosya ve :Mu. M. 10 (35) ll (30 ) Crın i l Işm 1888 İdadi : -1 
» Katibi ll (30) 13 ( 2~ ) Hilmi Keı:eci 19ı2 Kol lcj Ye hukuk 

Daire m 

Daire ıııüdiit·ü 5 (80) 5 H,üştü Argun 18 ) Darülfünn n 

» » ambar M:. 11 (30) 12 (25 ) :B'aik Yazıcıoğlu 1888 Rüştiye 

» » katibi ı2 (25) H ( ~O ) ~ Lünir· Akkoç 1905 Lise: 9 

Kütü 

Kütüpane ınüdüı-ii. 6 (70) 6 K e bil Eıniı·lmlıari ı 3 l\Iülkiye 

» » muavini 7 (55) 7 Saiın 'l'ayya r ıSH2 Henclesei mülkiye 

» katibi 12 (35) ı2 ŞefikErgun 1903 Galatasaray : 2 
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b aa 

Bildiği Evli olup Çocuk 
lismılar ı\1 cc I ise dühnlü Soıı terfi tarihi 1\[naş tutarı tta nıikbıı·ı olmadığı adedi 

- ----··- --- - - ------- ---- --- --- ---- -- --

26 e.d i'ıl 1932 ı temmuz 193± 232 ı79 09 EY li 3 
20 lG . cnrl 1920 » » JBO 10fi 28 » 

18 rr. sıın i 19:2!) » » 123 !J!l 02 » 2 

» 1925 » » 123 99 02 » ı 
') mart 1926 » » 99 8ı 45 » 7 

ı T. sani 1926 » » 90 H 58 Dul 

Fı·ansızca 20 Kfı .enel ] 0:10 » » !)0 74 58 Bckfıı· 

ll T. san i 192G ı haziran 1933 99 81 45 Evli 

müdürlüğü 

ı8 şubat 1928 1 haziran 1932 286 220 06 Evli 3 

22 Kfı . CV\'('] 192;1 ı Lemınnz 193 -ı 232 17!) 09 » 6 
5 haziran ın0 » » ı-ı ı 11.2 71 » 

Aı·abl'a , 1 t cınnnız 19:!-l » » 123 99 02 » 3 
Farsra 

Hl t emmuz 1924 » » 123 !)!) 02 » 3 
29 şubat 1028 3ı ınaı·t 1932 99 81 45 » 

İngilizce 27 haziean ı!l34 27 haziran 193-l 8ı 67 64 » 

üdürliiğ'Ü 

Fransızcn , 12 hazi ı ·aıı Hl33 12 haziran 1035 286 220 06 Be ka ı· 

Alnıancıı 

12 Kfı. saııi 19~0 t emmuz 1934 90 74 58 Bvli 4 
2ı mayıs 19:1-+ 21 mayıs 1934 75 65 5-l Be kar 

pan e 

F'ransızra, 22 mart Hl23 ı 1 r.nıınnz ]!)34 232 179 09 Bekfır 

arabca 
Fransızca 10 ağ·nstos 1923 » » 187 145 75 Evli 3 

1 eylül 1!'120 » » 90 74 58 » ı 
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Posta ve 

Teşkilat Şimdiki Doğum 

Memuriyeti derecesi der eresi İsmi tarihi Tahsili 
---- ----------

Posta müdürü 8 (45) 8 Osman Meltem 1899 Yüksek P. T. M. 
» » M. 1. S. M. ll (30) ll Sabih Çelebi 1901 Hulmk:2 
» lVrü. 2. S . M. 12 (25) 12 Refik Çakır 1900 Rüştiye 

» » » 12 (25) 12 Biliil Toprak 1902 Darülhilafeti ali-
ye 

» » 3. S. M. 13 (22) 13 H. Naci Tokgöz 1902 Rüştiye : 2 
» » » 13 (22) 13 Mustafa Sarı 1880 Rüştiye : 2 
» » » 13 (22) 13 Tahsin Özkıvanç 1882 Rüştiye: 2 

İnzibat 

I. nci koıniser 13 Şevket Erölg·en 
II. nci » H Tahsin Tandoğan 1892 İdaeli 

III. ncü » 15 Sadık Arca 1902 Orta 
I. nci sivil korniser 13 J .. bidin Çağlı 18 9 Rüştiye 

II. nci » » 14 Ali Cu di Ça lur 1886 Askeri rüştiye 
HT. ncü » » 15 Da vud Doğanalp 1886 Rüştiye 

Polis memuru 16 Ali Rıza Oral 1883 » 
» » » Memed Sadık Gerçek 1889 » 

» » » Yahya Hasözbek 1890 » 
» » » Ali Rıza Çakırer 1896 » 
» » » Hifat Özer 1901 » 
» » •· » Abdurrahman Hasdemir 1896 » 

» » » Akif Toğrul 1901 » 

» » » i'l azmi Ergün HJOO » 

» » » .Ahmed Hameli Pulater 1887 » 

» » » Ömer Lütfi ·yazıcı 1900 » 

» » » Meıned Tevfik Başc:r 1901 » 
» » » Rüstem Baş 1899 » 

» » » \.hmed Niyazi Çakır 1902 » 

» » » Mustafa Çakır 1899 » 

» » » Adem Saygan 19()Q » 

» » » Tevfik Akdemir 1904 » 
» » » r\ li R.rza Alta§ 1902 » 
» » » Ali Aslantaş ]'!)04 » 

» » » 1brahiın Mutlu 1904 » 

» » » Yusuf Ziya Erem 1906 » 
» » » Arif Saygan 1906 » 

» >> » Hasan Basri Türkman 1908 » 
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telgraf 

Bildiği Evli olup Çocuk 

li sanlar .l\leclise clühnlü Son tel'fi tarihi Maaş tutal'r İ ta ıı : i ktarr olmadrğr adedi 

- -- -·--- ---- -- --

2-l Kil. sani ı !1:1-J. ı te ın muz ı935 141 112 71 Evli 2 
31. 1'. evn•l Ul:J9 1 tenıınnz J fl3 -t 99 SJ. 45 Hekiiı· 

15 maıt 1 !l::!G » » !)0 7-J. 58 Evli 

30 e,rlf\1 1 !):!!1 ı 1'. sani 1n3;; 90 u 58 » 1 

31 'J'. l'YYP] ın3ı ı 1'. sn ıı i ı93-l: 81 67 64 » 3 

" 0 şubat Hl~3 ı temmuz 193-1: 81 67 64 » 4 
1 t !'ın ırı uz 1923 1 t enın ı uz J ~)3 -J. 81 67 64 » 4 

memurları 

1 nisan 191-1:: 26 nıayıs 1934 81 67 64 Evli 4 
26 1'. enel 1!>35 29 1'. sani 193-1: 75 6:5 54 » 2 
H 1'. evvel ] !)33 29 eylül 1933 71 62 14 » 2 
ll temınm 1H:21. 2 lı az i ı: au 1927 81 67 6-± » 3 
1 1'. san i 1 !) 15 30 Kfi. enel 1932 75 65 54 » 3 

Bulgaı-ı•a , 30 J\ii. enel 1!)32 6 KiL CYVrl 1921. 71 62 14 » 3 
Sıı·lı('a 

30 ağustos 1!!22 ı eyluL 1911 67 58 72 » 1 
12 eylül 1!)22 3 lGl. C\'\'Cl 191!-J 67 58 72 » 3 
1 'r. evvel 1922 1 ınayrs 1920 67 58 72 » 4 

ll eylüL 1!!33 21 '1'. evvel Hl23 67 58 72 » 
H ınal't 1927 19 mayıs 192-J. 67 58 72 » 3 
25 ~nbat 1925 1 ağustos 1!E! 67 58 72 » G 
15 Kil. evwl 1927 24 1'. evvel 1925 67 58 72 » 
ll lıazinm l!W3 3 Kasani 1926 67 58 72 » ı 

4 şubat 1919 1 eylüL 1926 67 58 72 » ı 

ı4 T. sani 1!-)29 2 eylül 1926 67 58 72 » ı 

ı5 şubat ı93ı 14 1'. saııi ı926 67 58 72 » 4 
1 1'. sani ıD n ı T. sani ın:n 67 58 72 » 3 

19 haziran 1928 1 1\:rt. en:el 1927 67 58 72 » 
1 mart 1932 21 şubat 1928 67 58 72 » 2 

26 ht~iran 1934 ı nisan ı9:29 67 58 72 Be kar 

ı nisan HJ32 28 e.r llıl 1929 67 58 72 Evli ı 

20 ağ·uıstos 193-1: ı K&. sani 1 !)30 67 58 72 » 
26 lıaz·i!llan ın3± 1 nisan 1930 67 58 7'2. » •) 

•:J 

26 hazhan 193-± 29 ağuı,;tos ı930 67 58 72 » ı 

29 mart 193-± ll Ka . sani 1!.)32 67 58 72 Beldr 

26 ha ziran ı !)3-! 30 nisan 1933 67 58 72 » 
Fransrzra 15 trınmnz 1935 1 JG. sani 1935 HI :-ıl-\ 7:! E\'li 2 

----lliilil ~-'<lii&il' .... --



\'azi resi 

------------------
Şef qaktilo 

Daktil o 

» 

» 

Kütüııan e müstalızırr 

Başhademe 

» nıuannı 

» 

Hııdenı e S. I. 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

S. Il. 
» 
)) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

ls mi 

Belüce Öztükel 

Firdevs Altaş 
l\'Iediha Özgenç 

i\Iakhule Başa 

Yalnıb Bengu 

Abbas Hilmi Dinccı
Abdiilkadiı- Özbek 
Hasan Gönen 

Rcceb Tekincan 
Ali Bacacı 

l\lemed Rrza Sunter 
Sadık Morova 

f;\evket Taşkın 
_ Tecib Karabacak 
Cemal Özdemir 
Kadir Unat 
.S üleyman Suzan 
Bekir Göksoy 
.Abbas Özdemir 
l\Leıııed Ali Alta:
CeliU Güvenç 
Şakir Br 
lzzet 
Mahmud Bilgin 
Yaşar Özkanlı 
l'ılemed Nuri Kubuş 
Yahya Düzyurd 
Memed Çengel 
Tahsin Bombatepe 
Muammer İpek 
Arif Baş 
Yusuf Kocaoğlu 
Hüseyin Avni Uner 
İbı·ahiın Siv. Hi. Nemutln 

2 - Müst 

Yüksek Meelistr ımı ınüstahdenı çalışır . Bıın 

Doğum 

tarihi 

1897 

1912 
1917 

1909 

1891 

189G 
1891 
1882 

1879 
1878 
1888 
1872 

1889 
1886 
1869 
1894 
1872 
1896 
1899 
1894 
1907 
1868 
1893 
1880 
1904 
1899 
1897 
1901 
1894 
1877 
1888 
1901 
1876 
1896 

Tahsil i 

Üsküdar kız sanayi mcktebi Ye ~Iaal'if 

vekaJeti daktilo kursu mezunu 
Ticaret ınektebi S : 3 
J.1ise S. 6 ( İstcno şchadctnamcsi val'
drr). 
Kız munlliın ıncktchi S. 2 (lsteııo ııc
hadetnamesi vardn·). 

İlk 

Okur yazar 
» » 
» » 

» » 
» » 

» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

Okur 
Okur yazar 
Okur 
Okur yazar 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 



alıdemler 

larm a,d ık iit·n·t nıiktaı·ı ı~ 830 linı,, · ı lıultır 

Evli olup Çocuk 

}\[ eelise dülıulü Son te l'fi tııı·ihi Ücret tııta!'I !ta miktan olmadrğr adedi 

--------

!l şubat 192!) 80 64 10 Evli 2 

1 teı?rinisani 1928 70 56 43 » 

13 kamınueYvel 1930 70 56 -!3 Bekar 

l Jıaziran 1931 70 [)(i -!3 » 

1 şubat ın~:3 1 eylül ın33 75 60 26 Dul 2 

1 Leşrinievvel Hl27 -! teşri n İ e\'\' el 1~13[) 70 56 4:3 Evli 3 

Hi kan un uen-(•1 1930 -:1- teşriniev\'cl 193G 65 ::i2 58 » :1 

ı n ısa n 193~ .j. tcşriniev n•l 1935 6.') 5~ 58 )) 2 

23 nısan 1920 1 kfuı un usa ıı i 19:33 öO 51 18 )) 3 

1 mart 1922 1 ağu'itos 1928 GO 51 18 )) 2 

28 mart 1922 1 teıııımız ıD3:3 60 5ı 18 )) 1 
ı lc~?rinisuııi 1!)22 ı nisan 193-! tiO 51 18 )) 

,., 
t) 

3 ı;;uba t 192:) G haziran ı9:!!) 50 -:1-2 65 )) 5 

3 teınmuı 1923 l hazil'an 1928 50 -!2 65 )) 4 

ı eylül 1923 1 haziran 1929 50 42 65 Dul 

ı eylul 1923 ı haziran 19~8 50 -:1-2 65 EY li 2 

11 ey! ul 1923 30 42 65 » 

;ı kii ııuııu cn·el 1923 1 !Laz i ran J!l2H 50 -±2 65 )) 5 
ı mayıs ı925 50 42 65 » 2 
1 mayıs 1925 ı3 şu hat 1930 30 42 65 » 2 
7 teşriııisaııi 1925 1 nisan 1!)2C) 50 -±2 65 » 5 
7 teı;;riııisaıı i Hl2G 50 42 65 )) 

ı nıaıt 1926 :2!1 ey lül ı!ı:n 50 -!2 65 )) -! 

22 nisan 1926 ı ın ayıs ; ı931 50 42 65 » 2 
1 eylul ı926 :!l nisan Hl30 50 42 65 )) 

15 tcşı·inisaıı i ı926 50 42 6;) )) 2 
1 e.'" 1 ftl ı927 l haziran 1928 50 -:1-~ 65 » 5 
6 ldlmıııucvvcl 1927 1 nisan 1932 50 42 65 » 2 

1 haziran 1928 1 lıazit'aıı ı H3:2 50 42 65 » 

ı ki\ nu nu sn ıı i ı92q ı kfı n nınısa n i l!l:33 50 42 65 » 2 
ı ma~-ı:s ı929 8 şu hat ı!l:33 50 -!:l 65 » 

15 mayıs 1930 1 temmuz 1933 50 42 65 » 3 
15 mart ı930 ] hazinın UJ33 50 -:l-2 65 » 2 
ı haziran ı930 ı eylül ıD33 ;:;o -!2 65 » 4 



- 538 
Doğum 

Vazifesi ! s mi tarihi Tahsili 

Haderne S. II. İz zet Karlıaııoğln ı90-1 Okur· yazar 
» » Re c eb Özmen 1887 » » 
» » ŞeYki Öztürk ı9ı4 » » 
» » Cemil Bayar ı911 » » 
» » Ymmf Tekincan 1884 » » 

» S. ırı. Halil ı892 » » 
» » İbrahim Sadık M:oronı ı9H » » 
» » Ahmed Yüksek 
» » Alımed Hüseyinoğlu Öz- ı902 » » 

be k ı906 » » 
» » Abdullah ı913 » » 
» » Yusnf Rıza Şeker ı898 » » 

» » H nsan Güven ç ı900 » » 
» » r-Hiseyin Dilsiz ı912 

» » Abclül Catlak 1905 » » 

» S . IV. l·~t cın Gölge 1905 » » 
» » Şükı·ü Öztürk ıuo4 » » 
» » ?lfcıııed .AJanan 1897 Okuı· 

» » Ali Hulusi Yumuk ı 80 Okur yazar 
» » j [cm ed Tu na ı868 » » 
» » Ali Çavuş 187-1 

Şoför Hakkı Aktürk ı905 » » 
» _Al i Serınet 1904 » » 

Bahçe mütchassısr Adolf Dcroin 1887 Bı.u·sa l!'in:rlrr Ye Frar.<.a A!1_j e bah-
çivan tatbikat mektebi mezunu F nm-
SIZC:1 

Balı ~: rvıın Osman Ah.-uz ı872 

» Etcın Gürı,:içck ı872 

» jleıne<.l Çağırkım ı876 

» ?llemcd Acar ı900 

l>a i ııı i am ele ~Iurad. Bizd(' ll ı 99 Okur yazar 
» » Hasan Çekirdek ı900 

» » l\Icmed Akoğlıı ı870 

» » ~\Jımcd Kanıkaya 1902 
» » Alımed Ali Koı.; ı 98 
» » nfemed Ali Yanııı ı91 5 

» » If alil Ekisşık ı903 

» » 1 r asa n Aytaç 1901 
» » Ri:Eat. Sarıyağ ]!)03 kuı· yazar 

Telcfoncu Süruri Özcan J 8-1 'l'crııkki ıııektebi rüştiye: 3 
1\ al orifcre i ~Iemed 1 92 Okur yazar 

» Jiasıın Öngör ı 99 » » 
» Hanıdi Acar ı908 » » 
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Evli olup Çocuk 

:Meclise dülıulü Son terfi tarihi Ücret tutarı 1 ta miktarı olmadığı adedi 

-------
ı5 şubat ı93ı 18 tcşrinisani HJ34 50 42 65 » ı 

ı niısan ı935 ı nisan ı935 50 42 65 » 3 
7 temmuz ı93ı ı nisan ı935 50 42 (i5 » 3 
ı ağustos ı931 ı nisan ı935 50 42 65 » ı 

ı kanunusuni 1932 4 teşriııicvvel ı935 50 42 65 » 5 

ı mayıs ı932 ı temmuz ı933 45 38 38 » 2 
27 kanunuevvel ı932 ı eylul ı933 45 38 38 B ek ar 

1 haziran ı933 ı nisan ı934 45 38 38 Evli 

ı eylul ı933 ı8 teşrinisani 1934 45 38 38 » 

8 Taşrinievvel 1933 1 nisan 1935 45 38 38 » 2 
27 şubat ı934 1 nisan ı935 45 38 38 » 

ı nisan ı934 4 teşrinievvel 1935 45 38 38 » 4 
ı haziran ı934 4 teşrinievvel 1935 45 38 38 Bekar 

ı haziran ı934 H Leşrinievvel 1935 45 38 38 » 

ı temmuz 1933 40 34 12 Evli ı 

ı haziran 1934 40 34 12 » 2 
ı8 teşrinisaııi 1934 40 34 12 » ı 

ı nisan ı935 40 34 12 » 3 
23 nisan 1920 4 teşrinievvel 193;) 40 34 ]2 » 3 
23 nisan ı920 4 teşriııievvel ı93i1 40 34 12 » 

13 kanunusanİ 1930 14 teşrinievvel ı934 90 71 78 » 1 
4 mart Hl35 75 60 26 » 

18 ağustos 1930 250 188 87 » ı 

1 hazirı:ııı l!J27 90 71 78 » 4 

1 teşrinieHd 1933 90 71 78 » ı 

12 nisan 1D:30 60 51 18 » 1 
15 mayıs 1H30 50 42 (it": ,) >> ı 

ı haziran 1!!:30 40 34 12 Evli 
hazintil 1930 40 34 ı2 » 4 

1 hazinlll ] !130 40 34 12 » 6 
ı knnunueYd Ul3ı 40 34 ı2 » 

1 mayıs 1 !J3:2 40 34 12 » 2 

6 teşriııiısani 1933 40 34 ı2 » 

ll mart 1934 40 34 12 » 4 

9 temmuz ı934 40 34 12 » [j 

18 teşrinisani 1935 40 34 12 » 3 

ı kanunuevYel 1928 50 42 6 » 2 
8 ldnnnucvvel 1929 60 51 18 » .. 

ü 

1 teşrinievvcl Hl30 60 51 18 » ı 

20 ııisan 1930 50 42 65 » ı 



Vazifesi 

------------------
Elektrikci 
Tamirat memuı·u 
Marangoz 
Doktor 
Vantilas~·on ınaldnisti 

Sermüretti b 
» muavini 

ı nci s. Operatör 
» » 
» » 

» » 

2 nci s. » 
» 1> 

1 nci s. müretti b 
» » 

2 nci S. » 
» » 

Seı·ınakinist 

lVLakiıı i st 
» muavin i 
» » 
» •:ırıığı 

1\Iotörcü 
~erınücellid 

~fi.icellid 

» mua,·ini 
» c;ırağr 

» » 
» » 

Kaloriferci 
Haderne 

» 

İsmi 

Bayram Eraslan 
.Ali Demirel 
.Asım Eruz 

-MO 

Yusuf Hikmet Oktar 
Ahmed Fazrl Tenin 

Yaşar Akyay 
Hasan Olgun 
İsınail Teber 
Na ci Dizici 
Hakkı Olda 
Ta~: yi b Gerçek 
Kemal Kök 
Ahmed Sev 
turahim Gökmeıı 

İlırahim Sezen 
Ahmed Mumcu 
Hüsnü Ymduşen 
Hüse,vin Sakarya 
Ali CaııkarpusuL 
~izaıncttin Yılnıaz 

!';'iikl'ii Bozkır 
IIııl i 1 Şeıı 

Osman g,·insa,,-
Rü ı·en·a Ok~'a_,. 

Şükrü Öner 
Eıııiıı Kızıldoğu 

F'uad Güc; 
)[a lı ir Iüılm:k 

Rrza Zeren 
l\'Iustafa Bakır 
.Davnd Balkansoy 
l\fenıed Erçevik 

Doğtun . 

tarihi 

1902 
1877 
1886 
1891 
1909 

1893 
1899 
1902 
1898 
1913 
1914 
1907 
1900 
1895 
18!JO 
1903 
1909 
1903 
1905 
1910 
1911 
1902 
]901 
] 903 
1907 
1912 
1910 
1915 
1914 
1896 
1876 
1914 

Rüştiye: 3 
Okur yazar 

» » 

Tahsili 

'frbbiye (Fransızca) 
İstanbul sanayi mektebi (Fransızca) 

Mat 

Rüştiye 

Sanat mektebi 
Rüştiye 

» 
İlk s. 6 
Orta 
Rüştiye S. 2 
İlk 

Orta 
» 

İlk 

» 
Rüştiye 

İlk 
» 
» 
» 

Rüştiye 

» 

» 

» 
İlk 

» 
» 
» 



Ml -
Evli olup Çocuk 

Meclise dülıulü Son terfi tarihi Ücret tutarı 1ta miktarı olınadrğr adedi 
- - ------

26 kanuııueYvcl 1!:!33 60 Gi i ('i Dul 1 
1 mayıs 1341 90 7l 78 Evli 1 
ı haziran 1927 !!O 71 78 » ı 

30 haziran 1932 ] haziı·an ı93-! !!O 71 78 » ~ 

ı5 teşrinievvd 1935 ıoo 79 -t:i Beki\e 

b aa 

ı nisan ı92-! ı haziran ı934 1-W 1UH 8:3 Evli 3 
ı2 eylül ı920 » » 110 86 97 » 2 
ı eylul ı923 » » RG G7 D3 » 2 
8 teşri n isa ni ı923 » » s :ı (j'j' 9~l » 3 

ı 4 te::;rinievvel 1925 » » K :i (j'j' H:J Dekar 
] teşrinievvel 1925 » » HG G7 93 » 
4 haziran 1923 » » 7:! (i() ~-t Evli 2 
1 mart 1()35 1 mart 1n::ı:ı 70 !j() -!3 » 2 
ı9 ına~·rs 1!"!21 ı haziran 1!!~-t 'j() .)li +" ,-, Evli 3 
ll teşrinievvel ı925 » » 70 5G 43 » 3 
ı nisan Hl25 » » GG 52 58 » ] 

ı teşrinicnel ı925 » » ll :i !12 :ı s He ka ı: 
2ı ağustos 1920 » » !l:i 7:-i Gl Evli 2 
ı5 mart HJ3;) ı5 mart ı935 85 67 93 » 4 
ll ılisan ı924 ı haziran 193+ li :i ;---,~ :JH Be kar 
ı haziran ı927 » » (i!) 52 GS Evli ı 

ı lı aziı·an ı932 » » 35 29 85 » 2 
3 temmuz ı920 » » 9:) 7:5 61 » ::J 

20. c,rlCU 1929 » » 100 7!1 -t:j » 
15 temmuz 1925 » » 7;) (i O ~-+ » ı 

ı tcşrinisaııi ı925 » » !i O 42 65 Beld\r 
ı2 ağ·ustos ı929 12 ağustos 1929 .. -... ) 2H 8:5 » 
12 mart 1933 12 mart 1933 "-. , :) 2!) 8:) Evli 
1 haziran 1931 ı haziı·aıı Hl31 ··-•)•l 2fl 83 Be kar 
9 teşrinisani ı926 » » 60 Gl JS Evli 3 

17 mart 1025 .. 1-Q :H 12 » 2 
ı3 mayıs ı933 40 3--1- 1~ Be kar 



L - Matbaan1n mesai hulasas1 

1 - XI- 1935 : 30- X - 1936 (12 ay) 

I. - TERTİB DAlRESi : 

l - Zabıt ceı·ideleri - İnikad J : 81 [1] 

2 - Y.;abıt cild fihı·istleri cild ö : 12 l~ -ı 

3 - Kanunlar mecmuası - cild 16 
4 - Ruznameler 
5 - Sabık zabıt ve gelen evrak 
6 - Ruzııame matbualan (Nnnıaralr lilyilıalar ) 

sıra ı : 289 

7 - Ruzname matbuaları (Nunıaı·alı layiluılaı·

dan ikinci defa basrlanlar) ek lil yilıalıır : 
- No. 5, 9, 17, 93, 107, 119, 123, 160, 184, 197, 

228 [3] 

Sayıfa 

aded'i 

ı 608 

-ı ~2 

] 522 
81 
8ı 

~ 48+ 

30 

Baskı 

adedi 

700 Meclis 
ı 000 Baş . V. 

700 lVIeclis 
1 000 Baş. V. 
1 250 

550 
450 

]7!) Meclis 
ı 025 Baş. V. 

J 175 :ıvr (~ cl is 
ı 025 Baş. V. 

Baskı 

yekfmu 

ı 125 600 
ı 608 000 

92 400 
132 000 

1 902 000 
44 550 
36 450 

4 083 700 
ı mı ıoo 

35 250 
30 750 

[ı] 81 nci zcıb1t, Başı •ekaleiçe, D et•lct matbcwsında btıstmlnııştw. Jlfatbamn·ız, b·u zubfnı yalıw.: 

iki say·ıfas·ını, Umıı.mı kiitiblik emrilc tıulilcn btısnııştır. 

[2] Zab1.t cild [ihristl e1·i [31 İkint· i dcfcı bu.s·1lmı nwı1cıı·ıd1 layilia.lcıı· 
Cild No. Scıyıfcı adedi El.: Uıyilıa No. Scıy·ıfcı cıdedi 

6 12 5 10 
7 22 9 2 
8 26 17 2 
9 10 93 2 

10 16 107 2 
11 22 119 2 
12 24 123 2 

160 2 
132 184 2 

'" 197 2 
228 2 

30 
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- Encünwnler ıçın h:ı~ılan lilyihalar (Numa-
rasız [ı] 63R ıoo Vasati 63 800 

9 - 'l'<>şkiHi tr esasiJ·e \'(' dalıili nizıınuıanıe 146 500 73 000 

JO - Encüınenlel'in ınes:ı isi lıakkrnfla 1. ımı m i 
kiHiblik raporları ı :4 130 500 65 000 

11 - Haftalık kaı·ar cetYellcl'i ] : ]1 336 400 134 400 
12 - Encünıenler rııznıımesi 694 425 294 950 

13 - Devre Y. reYkaladc i çtiına yıllığ-r 

( l- III- 1935 : 25- X- ı935) 738 750 553 500 
1+- İsim defteri 18 500 9 000 
15 - Muhtelif işler· : ( Ibiisa s crdveli, rııcünırıı 

kııl'ar ldğıdları, devam f·cdvcli, listeler, 

h üyük ve küçük takrirlik.lel', dcfterleı·, 

bordro ve em sali mııhasebe işleri , f:l'lıp 

i~leri ... vs. 582 600 \"nsa tl 291 000 
Hu d:ı iı·ı· . 10 ~20 sa .n fa i ı:; t (' ı-t i lı ı • t ı ll i"t i ı· . 

lf. - 'l'ABI DAlRESt: 

Behrı· fo ı·nı a, J6 sayıfn lırs:ıbile 6:18 tam fo; nıa n 12 sn.nf:ılrk (Ve 8 sayıfa hesalıile 1277 
fo rma " 4 sayıfıılık) iş almış, Ye lın~kr aderline g·iil'e 12 1+6 +:)0 sayıfa tahetmiştiı·. :vruhtelif iş 

olarak ayrıca : 

Baskı adedi Cild 

80 000 
25 000 
25 000 
70 000 

300 000 
300 000 
100 000 

50 000 

+00 K ii ı ~ ii k n' I ı ii yü k t :ı kı-i ı· i ik 
500 Dnhuliye val'nkalarr 
500 Ziyaretci va ra ka lan 
400 Rey karneleri 

Çift ve tek mektupluk kiiğrd ( azayıı mahsus ) 
Mektupluk zarf 
Zabıt miisvedc1elikleı·i 

'l'ezkere ve müsveddrlik haşlrklm·ı ( Knlrmlrı· ve enciiınenlcre) vasatı 

[ı] Enciinı enler için basılan n1ıınamsız ltiyi. halar : 

Sayıfa Sa,yı{a Sayıfn Sayıfa, 

8 32 20 2 
4 18 14 40 

40 26 8 4 
8 32 34 54 

18 8 42 8 
14 22 18 10 
26 4 54 8 
48 8 6 

638 Yekıın 
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JTT. - CİLD DAlRESt: 

.A - Foı·nıa katlaınn \ ' C toplaınn Y C' t el diki::; il:ll er i : 
5 108 (1 277 forınalık ) 

500 U mumi Heyete ( Lfıyih a ile, 
J 000 Başvekalete Kıılıiı·e ııostıı kon g ı ·<' si ınııknv<·lesi 

1 000 P. T. 'I'. Uımıııı ıııüclül'lüğüıı<· 

ı 250 Cild J6 kanunlar nıN·ınıw sı 

1 ~ - Tclli Ye t els iz kapnk işl 0 ri : 

(J 

ı 250 Kanmılar 

500 TeşkiHitr esas iye 
4~5 Bncünwııler ı·nzııanı esi 

750 Yıllık 

500 İsim cl ef.teri 
2 000 1Vlulı1elif' işler (I htisas rNln•li .. .. -rs. ) 

- Blok işleri : 
900 Çeld er , ınÜs\·ec1tl el ik, ına klmzl ar . . vs . 
400 Cil(l (JOO ?Hp ı·aldr ) kü <;.ük \ ' (' lıüyiik takril'lik 

.500 » ( 50 » ) nulıuli~'(' Yarakalan 
500 » ( 50 » ) Zi y ıırr ~ <·İ \·n ra k n lal'I 
400 » (175 » ) Hey knrıı c iC'ti 

~: - Cild işleı·i: 

294 Kitab c ilıl işi ( Meşiııli ) 

302 » » » (Bezli ) 
29 Defter işl eri 

17 Sümenlcr 
35 Dosya (Bezli) 
J 6 Dosya kutusu ( lVIeşinli) 

50 :Muhasebe dosya kartonları p ıl' ~ iııli ) 

... . . - - .. 8lliiJ>-e-<wlliii1l..,_-·~··-



Tashilı 
T 

SH yı fa Sütun Sat ıt' Yanlış Doğru 

38 ı 16 on iki on 

-:1-71 Diyarbe~ir ıncbusıı m. Kazım Seviiktckin, 1~78 doğumlular arasından 
çıkarılarak 1876 doğumlnhır arasııı:ı konulıııalr ve a~rni tashih sayfa -!!:i6 
yr takib eden cetveltic de yaprlmalrdrr. 

509 İstanbul lVIeclisinde azalık etmiş oianlara, lVIemed Emin Ynrdakul (Ur
fa) ile Raif Dinc: (Zon guldak) katılınair Ye hu tashihler , yukarıdak i 

fıkrada adr grc:cn cetvPide Jr yapılmalıdır . 

--.. iilliiliilliil>-•~·-----


